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 :یحذّر برنامج األمم المتحدة اإلنمائيلتقریر 

 في التنمیة البشریةتراجعاً بلدان  10من كل  9 تسجلإذ  التقدم تقوضعدة أزمات 
 معا   المستقبل للناس والكوكب لتأمین اإلنمائي هعادة مساراستو السائدةنفسھ من حالة الشلل  إخراجعلى العالم   یتعین

 
 

محصورة    المتالحقةاألزمات  لمواجھة  تظل مقاربتھ  ، ووأخرىأزمة    بین  الیوم  ح العالمیترنّ   –  2022أیلول/ سبتمبر    8  في  نیویورك
ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنھ من دون ةوعاجز"إطفاء الحرائق"  في دائرة  عن معالجة جذور المشاكل التي تواجھنا. ویُحذِّ

 . غیاب العدالةوالحرمان  انتشار أوسع ألوجھفقد نكون متوجھین نحو  مواجھة األزماتنمط  تغییر كبیر في   تحقیق

حیاة  ،  قینی  زمن بال"عنوان  تحت  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الیوم    ھأطلقالذي  من تقریر التنمیة البشریة، واألخیر    صداراإل
تفاعل فیما  الو  التراكمفي    ةخذآ  وعدم الیقین  بأن طبقات من الغموض  یجادل،  تحّول"یمستقبلنا في عالم    صیاغة:  ارستقرا  بال

من بالیین  حیاة ال  ن تأثیراً مدمراً علىیالماضی  عامینلل  إذ كاناستقرار حیاة الناس.    على  غیر مسبوقة  وبدرجةیؤثر سلباً  بما  بینھا  
األخرى، وتفاعلت مع   تلوواحدة  الوالحرب في أوكرانیا    19-كوفید  ي جائحةأزمت  إذ تالحقتالناس في جمیع أنحاء العالم عندما  
 االستقطاب. انتشار ، وتغییرات كوكبیة خطیرة، وزیادات ھائلة فيتحوالت اجتماعیة واقتصادیة ھائلة

مؤشر التنمیة البشریة الذي یقیس أوضاع الصحة   في حساب سنة 32قبل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شرعوللمرة األولى منذ 
وتراجعت التنمیة البشریة   ،المؤشر عالمیاً خالل سنتین على التوالي  ت قیمةالبلدان، انخفض  مختلف  المعیشة فيوالتعلیم ومستویات  

 التقدّم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. مما عكس مسار، 2016إلى المستویات التي بلغتھا في عام 

أكثر في    2021أو    2020أحد العامین  في  تراجعاً  مؤشر التنمیة البشریة    قیمة  تلالعالم بأجمعھ تقریباً، إذ سجّ   التراُجعوشمل ھذا  
ً   في العامین  تتراجع  بینمابالمئة من البلدان،    90من   لى أن األزمة ما زالت إ  یشیرمما    ،بالمئة من البلدان  40أكثر من  في    معا

 للعدید من الناس.تتعّمق 

، مما یوّسع أوجھ انعدام المساواة في التنمیة البشریة. مجتزأً ووبینما بدأت بعض البلدان تنھض من جدید، یظل التعافي غیر متساٍو  
عانت كل من منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، ومنطقة أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة جنوب أسیاً من وطأة  إذ  

 .لألزمات المتالحقة أشد

كما  ولألزمات التي تحدث واحدة إثر األخرى.    تھاستجابفي  ، مدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "یتدافع العالم  آخیم شتاینر  وقال
السریعة من قبیل دعم أسعار الوقود األحفوري،   الحلول  االستسالم لمغریات  أنفتكالیف المعیشة  ارتفاع  والطاقة    تيأزم   في  شھدنا

"  .التي یتعین علینا انتھاجھا دونما تأخیرلتغییرات المنھجیة طویلة األجل  ل  تبنینا تعّطل  أن  الفوریةاإلغاثة    لتدابیر   یحمن شأنھ أن یت
الیوم من  وأضاف " التغییرات. وفي عالم    نعاني  الیقینحالة شلل جماعي عن إجراء تلك  حس د  یإلى تجد  نحتاج،  یسوده عدم 

 العالمي للتصدي إلى التحدیات المشتركة والمترابطة". على المستوى بالتضامنمشترك 

ً األسباب التي تمنع حدوث التغییر المطلوب، ویقترح أن ثمة أسبابیتحّرى التقریر   انعدام  فیھا    یعززمتعددة بما في ذلك الكیفیة التي    ا
 ً مما یمنع التضامن والعمل الجماعي الذي نحتاجھ لمعالجة األزمات على كافة    ،األمن واالستقطاب السیاسي بعضھما البعض حالیا
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یشعرون بأكبر قدر من انعدام األمان  أولئك الذین    تبنىزیادة في أرجحیة    الحسابات الجدیدة، على سبیل المثال،  نبیِّ المستویات. وتُ 
 وجھات نظر سیاسیة متطرفة.

قبل  آخیم شتاینرقال  و بنا، "حتى  األمن واالستقطاب    في ظلتقدّم  لل  مفارقة مزدوجة، كنا نشھد  19-جائحة كوفید  تحل  انعدام 
، فإننا نواجھ عقبات  باآلخرین  العالمثلث سكان    یثق أقل  منفیما  متزایدة    ط  و، وإذ یشعر ثلث سكان العالم بضغوالیومالسیاسي.  

ً   ناس والكوكب للمصلحة  ال  تحققي سیاسات  تبنّ   تحول دونرئیسیة   ھذا التحلیل الجدید المثیر للتأمل إلى  یھدف  " وأضاف، ".معا
الیقین    حالة  ھذا المأزق ورسم مسار جدید للخروج من  تجاوزمساعدتنا على   فالیوم تبقى  .  العالمي  ة على المستوىالراھنعدم 

 للجمیع". متجددة مستقبل قائم على عمل مناخي حاسم وتوفیر فرص لتأمین ة عملناأنظم تھیئةأمامنا نافذة ضیقة إلعادة 

من الطاقة المتجددة واسع من المجاالت في نطاق  – االستثماریوصي التقریر بتنفیذ سیاسات ترّكز على وبغیة رسم مسار جدید، 
نجاح ال  تقلباتواجھة  مل  إلعداد مجتمعاتنا  –بما في ذلك الحمایة االجتماعیة–  والتأمینالتأھب لمواجھة األوبئة،  رفع مستویات  إلى  

عالم    قواإلخفا الیقینالغد  في  عدم  یسوده  أنویقتر  .الذي  التقریر  ، ةواالقتصادی،  ةالتكنولوجی—المتعددة بأشكالھ    االبتكار  ح 
 .في المستقبل القدرات لالستجابة ألي تحدیات قد تنشأ تعزیزبوسعھ  —ةوالثقافی

  لكیال ، "المؤلف الرئیسي للتقریرو  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتابع ل مكتب تقاریر التنمیة البشریةمدیر ،  اوسكونسی بیدرووقال 
إلى ما یتجاوز تحسین    والنظرجھودنا في مجال التنمیة البشریة    إلى مضاعفة، نحتاج  عدم الیقین  ظروفنفقد مسارنا في ظل  

الجوانب مھمة،  فیما  إذ  ضاق، "" وأ الناس أو صحتھم.  اتثرو الكوكب وأن نزوّ   یتعینتظل ھذه  أن نحمي  أیضاً  الناس علینا  د 
ب لیشعروا  یحتاجونھا  التي  األ  أكبرقدر  باألدوات  ولیستعیدوا حسمن   ، لب  ھممان  ولیكون  حیاتھم،  على  أمل  دیالسیطرة  في   ھم 

 المستقبل".

 
لعام   البشریة  التنمیة  تقریر  المزید حول  بشأن  ت  وتحلیال   2022لمعرفة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  التنمیةبرنامج    ظل في    الحفاظ على مسار 

 report-development-https://hdr.undp.org/human-2021-22  المعقدة، یرجى زیارة الموقع ظروف عدم الیقین

 
 لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى االتصال بـ: 

 4008 908 347 1+ ھاتف Carolina Given Sjolander كارولینا غیفین سیوالندر 
 carolina.given.sjolander@undp.org برید إلكتروني  في مكتب تقاریر التنمیة البشریة تصال اال مسؤولة

 + 1687-995-917-1 ھاتف Victor Garrido Delgado فیكتور غاریدو دیلغادو 
 victor.garrido.delgado@undp.org برید إلكتروني  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عالماإل مسؤول
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