
مقدمة
أبرز النتائج

تقرير تحديات التنمية في العالم
نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

1
تغييرات كبرى طرأت على وضع التنمية في العالم خالل العقود الثالثة األخيرة. فمن التحديات ما بقي كما هو أو 

تعاظم، على غرار عدم المساواة وضعف الحوكمة، في حين برزت تحديات أخرى أو عادت إلى الواجهة، على غرار 
قضّيتي االستدامة واألوبئة العالمية. وحققت بلدان عديدة متقدمة إنجازات كمّية في مختلف أهداف التنمية، لكّن 

المقاييس التقليدّية أغفلت إلى حّد كبير جودة هذه اإلنجازات. يتيح َنهج القدرات1 إطارًا مفاهيمّيًا شاماًل لتحليل 
هذه التحّديات، لكن من الضروري إجراء تغيير في ُنُهج القياس التقليدية. يقترح تقرير تحديات التنمية في العالم 

اعتماد دليل عالمي جديد لتحّديات التنمية، يقيس قصور اإلنجازات في ثالثة مجاالت بارزة ومترابطة هي: التنمية 
البشرية المعّدلة حسب الجودة، واالستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة.

1 يقترح َنهج القدرات ضرورة تقييم الرفاه الفردي والترتيبات االجتماعية بالدرجة األولى، استنادًا إلى نطاق الحريات التي يتمتع بها األفراد 
لتعزيز أو تحقيق الوظائف التي يقدرونها، ولزوم فهم هذه الحريات من منطلق قدراتهم. ومن خالل التركيز على القدرات )أي ما يقدر األفراد 

هج ببساطة ما يمتلكه األفراد. على أن يفعلوا وأن يكونوا( يتجاوز هذا النَّ
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ويحدد تقرير تحديات التنمية في العالم النتائج الرئيسية الخمس التالية المستخلصة من تطبيق دليل 
تحّديات التنمية:

ال يزال نصف سكان العالم تقريبًا يواجه مستوى مرتفعًا أو مرتفعًا جدا من 
التحديات اإلنمائية.

تشّكل قضّية الحوكمة التحدي األكثر إلحاحًا على مستوى التنمية، والتحدي 
الوحيد الذي ال تزال مستوياته في ارتفاع على مستوى العالم.

لم تسّجل أي منطقة درجات منخفضة جدًا في دليل التنمية البشرية المعّدل 
حسب الجودة، وال حتى أكثر مناطق العالم تقدمًا، أي أوروبا وأمريكا الشمالية.

 تشكل االستدامة البيئية تحّديًا أساسّيًا للبلدان المتقدمة والنامية 
على حد سواء.

تطرح الثورة الصناعية الرابعة تحديات جسيمة وتتيح فرصًا كبرى لمختلف 
بلدان العالم. وهي تشمل عدة قطاعات وتترتب عليها آثار بارزة على مختلف 

جوانب التنمية، بما في ذلك جودة التنمية البشرية واالستدامة البيئية 
والحوكمة. ومع ذلك، فالغالبية الساحقة من البلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا 

ومرتفعًا جدًا من التحديات هي غير مجّهزة لجني فوائد هذه الثورة، واألكثر 
عرضًة آلثارها السلبية. وهناك عجز كبير في المعرفة يعيق قدرة البلدان التي 

تواجه أعلى مستوى من التحديات على سد الفجوة الرقمية.

وهذه التحديات اإلنمائية مترابطة وال يمكن أن تذّللها جهة فاعلة إنمائية بمفردها، سواء أكانت حكومًة وطنية أو 
منظمًة دولية. ونتيجة لذلك، يقترح تقرير تحديات التنمية في العالم خطة عمل من أربعة محاور تشمل المكّونات 

الثالثة لدليل تحّديات التنمية. وتتضمن هذه الخطة تعزيز الُنُظم البيئية والصحية لتحسين نتائج الحياة 
الصحية، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات ُنُظم متكاملة للتعليم وسوق العمل، وإقامة روابط متينة بين 

فعالّية الحكومة والحوكمة الديمقراطية، وإعطاء األولوية للبلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات.
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تقييم األثر

ال يزال قسم كبير من سكان العالم يعيش في ظروف صعبة ال بل مترّدية أحيانًا:

 من 163 بلدًا شــملها دليل تحديات التنمية، يواجه 49 بلدًا مســتوى مرتفعًا 
و25 بلــدًا مســتوى مرتفعًا جدًا من تحديــات التنمية. ويقيم في هذه البلدان 
 حوالي 3.5 مليار فرد، أي 45 في المائة من ســكان العالم. وال يواجه ســوى 

15 بلدًا يقيم فيها حوالي 5 في المائة فقط من ســكان العالم، مســتوى منخفضًا 
جــّدًا من التحديات اإلنمائّية. وباالتســاق مــع النتائج التي توصلت إليها أدّلة 

أخرى، تقع معظم البلدان التي تواجه أعلى مســتوى من التحديات، حســب دليل 
تحديــات التنميــة، في أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى. وتقع معظم البلدان 

التي تواجه أدنى مســتوى من التحديات في أوروبا.

وخالل الفترة 2000-2020، سّجلت 11 دولة زيادة في درجاتها حسب دليل 
تحديات التنمية: البرازيل، وبربادوس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية 

العربية السورية، وفنزويال، وليبيا، ومدغشقر، ومصر، ونيكاراغوا، واليمن. 
وانتقلت فنزويال من فئة "التحديات المرتفعة" إلى فئة "التحديات المرتفعة جّدًا".

ومن بين البلدان التي كانت قد ُصّنفت ضمن فئة "التحديات المرتفعة" خالل 
عام 2000، ترّفع 31 بلدًا إلى فئة "التحديات المتوّسطة" بحلول عام 2020. 

وانتقلت البلدان التسعة التالية من فئة "التحديات المتوسطة" إلى فئة 
"التحديات المنخفضة" خالل الفترة نفسها: إستونيا، والجمهورية التشيكية، 

وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، وشيلي، وكوستاريكا، والتفيا، وليتوانيا، 
واليونان. وانتقلت ثمانية بلدان من فئة "التحديات المنخفضة" إلى فئة 

"التحديات المنخفضة جدًا": أيرلندا، وبلجيكا، وفرنسا، ولكسمبرغ، والمملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، ونيوزيلندا، واليابان.

ونجم عن انتقال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من فئة "التحديات 
المرتفعة" إلى فئة "التحديات المتوسطة" انخفاٌض ملحوظ في نسبة سكان 

العالم في الفئة األولى، من 60 في المائة في عام 2000 إلى 36 في المائة في 
عام 2020 )الشكل 1(. وإذا ُوضعت جانبًا المكاسب التي حققتها هذه المنطقة، 

وتحديدًا الصين، يبدو مشهد دليل تحديات التنمية في العالم خالل عام 2020 
متماثاًل تقريبًا مع مشهد عام 2000، نظرًا لمحدودية حركة االنتقال من فئة 
التحديات المرتفعة جدًا إلى فئة التحديات المرتفعة. كذلك ظّلت بلدان فئة 

التحديات المرتفعة جدًا في عام 2000 هي نفسها تقريبًا في عام 2020.
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الشكل 1. عدد السكان في كل فئة من فئات دليل تحديات التنمية حسب المنطقة، لألعوام 2000 و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

©iStock-Noctiluxx



5

وسجلت نسبة سكان العالم في فئة التحديات المنخفضة جّدًا زيادة هامشية 
من 2 إلى 5 في المائة بين عامي 2000 و2020؛ علمًا أن معظم األفراد ضمن 

هذه الفئة يعيشون في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا. وتضم 
كندا والواليات المتحدة معظم أفراد فئة التحديات المنخفضة.

على المستوى الُقطري، سجلت هايتي أعلى الدرجات )0.658( في دليل 
تحديات التنمية على مستوى العالم، بينما سجلت سويسرا أدنى الدرجات 

)0.124(. ويبين ذلك أن هناك مجااًل للتحّسن حتى في البلدان التي تواجه أدنى 
مستوى من التحديات.

يقع معظم البلدان التي شهدت أكبر تدهور في درجاتها حسب دليل تحديات 
التنمية من عام 2000 إلى عام 2020 في المنطقة العربية وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. ويواجه عدٌد من هذه البلدان صراعاٍت داخليًة أو 

إقليمية، على غرار لبنان. والبلدان التي شهدت أكبر قدر من التحسينات في 
دليل تحّديات التنمية، مثل رواندا، تعافت من الحرمان الشديد منذ عام 2000. 

وحّققت بلدان ما بعد االتحاد السوفياتي، ومنها أذربيجان وأوزبكستان 
وجورجيا، تحسينات كبرى على مدى العقدين الماضيين.

وحدثت انخفاضات في متوّسط دليل تحديات التنمية من 0.485 إلى 0.437 
على الصعيد العالمي، وعلى صعيد معظم المناطق. وسّجلت منطقة شرق آسيا 

والمحيط الهادئ االنخفاض األكبر )الشكل 2(. وتواجه أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى القدر األقصى من التحديات، وقد بلغ متوّسط درجاتها في دليل 

تحديات التنمية 0.553 في عام 2020. أّمأ أمريكا الشمالّية التي سّجلت 0.249، 
فهي المنطقة التي تواجه القدر األدنى من التحّديات. وتواجه المنطقة العربية 

وجنوب آسيا مستوى مرتفعًا من التحديات، يتجاوز المتوسط العالمي بشكل 
ملحوظ. ولديهما فجوات واضحة في مستويات دليل تحّديات التنمية مقارنة 

بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

ُيستخلص نمط إقليمي مختلف من دراسة حصة كل من التحديات الثالثة 
من درجات دليل تحّديات التنمية. وتستأثر تحّديات االستدامة البيئية أو 

تحديات الحوكمة بأعلى الحصص في معظم المناطق باستثناء أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، حيث لتحديات التنمية البشرية المعّدلة حسب الجودة حصة 
أكبر. وبالنظر إلى االرتفاع الملحوظ في تحديات الحوكمة في العالم على مدى 

العقدين الماضيين، شّكل ُبعد الحوكمة بحلول عام 2020، نسبة 35 في المائة 
من درجات دليل تحديات التنمية في العالم.
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الشكل 2. الدرجات اإلقليمية والحصص من التحديات الثالثة حسب دليل تحديات التنمية، 2000 و2020
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أوجه قصور خطيرة في جودة التنمية البشرية 
على المستوى العالمي

 لم تسّجل أي منطقة في العالم درجات متدنية جدًا في دليل تحديات التنمية 
البشرّية المعدلة حسب الجودة، ما يعني أن ما ينبغي إنجازه ال يزال كثيرًا حتى 

بالنسبة ألكثر منطقتي العالم تقدمًا، أي أمريكا الشمالية وأوروبا. وفيما يتعلق 
بعدد األفراد في كل فئة من فئات تحديات التنمية البشرية المعدلة حسب 

الجودة، كانت أعلى نسبة من سكان العالم تعيش في عام 2020 في البلدان 
من فئة التحديات المتوسطة. وهذا تحسن بارز مقارنة بعام 2000، حين كانت 

النسبة األكبر من األفراد تقيم في البلدان من فئة التحديات المرتفعة جدًا.

ومع ذلك، شهدت عدة بلدان خالل هذه الفترة زيادًة في درجاتها في دليل 
تحديات التنمية البشرية المعّدلة حسب الجودة. وشّكلت الصراعات أحد أبرز 

أسباب االنتكاسات الكبيرة. فثالثة من البلدان العشرة التي سّجلت أعلى خسائر 
في الترتيب هي بلدان عربية متأثرة بالصراعات.

01

02

االستدامة البيئية شاغٌل أساسي للبلدان 
المتقدمة والنامية على حد سواء

تسّجل معظم مناطق العالم مستوى أعلى في تحديات الصحة البيئية مقارنة 
ر المناخ وكفاءة الطاقة. وتمثل تحديات الصحة البيئية 80 في  بتحديات تغيُّ

المائة من تحديات االستدامة البيئية في منطقة جنوب آسيا. ولم تسّجل سوى 
أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية درجاٍت أعلى من حيث مكّون تحديات 

ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة. وفي أمريكا الشمالية، تعزى ثالثة أرباع  تغيُّ
الدرجات المسّجلة إلى هذا البعد.

يعيش 7.5 في المائة فقط من إجمالي سكان العالم في البلدان التي تواجه 
مستوًى منخفضًا ومنخفضًا جدًا من التحديات، ومعظم هؤالء هم في أوروبا؛ 
في حين يعيش 62 في المائة في البلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا ومرتفعًا 

جدًا من التحديات. ومع ذلك، حدث تحّسن ال لبس فيه في توزيع السكان 
بين هاتين الفئتين، حيث انتقلت عدة بلدان في جنوب وشرق آسيا من فئة 

التحديات المرتفعة جدًا إلى فئة التحديات المرتفعة. وعلى المستوى العالمي، 
أصبحت البلدان أكثر وعيًا بأهمية الحفاظ على البيئة. ومع ذلك، يبدو أن بعض 
البلدان تخّلفت عن الركب، ما رفع ترتيبها في دليل تحديات االستدامة البيئية.
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الحوكمة هي التحدي اإلنمائي األكثر 
إلحاحًا في العالم

ارتفع متوسط تحديات الحوكمة على مستوى العالم ومختلف المناطق خالل 
الفترة 2000-2020، باستثناء منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة 

العربية، اللتين شهدتا تحسينات طفيفة. ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي 
إلى زيادة تحديات الحوكمة الديمقراطية في معظم مناطق العالم. وبينما 

تواجه المنطقة العربية أكبر قدر من تحديات الحوكمة وتسجل أعلى الدرجات 
في ُبعد تحدي الحوكمة الديمقراطية، تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

أكبر قدر من التحديات المرتبطة بفعالية الحكومة. ويعزى ذلك إلى ضعف 
البنية األساسية وظروف الخدمة العامة ونقص اإلنفاق العام. ويعيش معظم 
سكان العالم في بلدان تواجه مستوى مرتفعًا من تحديات الحوكمة. ويعزى 

التدهور الملحوظ خالل الفترة 2010-2020 إلى ارتفاع درجات تحديات 
الحوكمة في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك في بلدان 
أوروبا وآسيا الوسطى. وخالل الفترة 2010-2020، ارتفع عدد السكان الذين 

يعيشون في بلدان ذات مستوى مرتفع من تحديات الحوكمة.

ويجمع بين الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان ترابط وثيق، كما يتبّين من 
متانة العالقة القائمة بين دليل تحديات الحوكمة، وال سيما مكّون الحوكمة 
الديمقراطية، ومؤشرات حقوق اإلنسان والحريات. وفي المقابل، يمكن أن 

يؤدي سوء الحوكمة وانعدام المساءلة والكفاءة في المؤسسات العامة إلى 
زيادة اإلقصاء السياسي واالجتماعي واالقتصادي، ومفاقمة عدم المساواة 

المنهجية، وانتهاك حقوق اإلنسان. وفي جميع أنحاء العالم، وتحديدًا في 
المنطقة العربية، يثير التصدي إلى تطلعات المواطنين إلى إرساء أنظمة حكم 
تحترم الكرامة اإلنسانية سخطًا شعبّيًا، يمكن أن يوّلد مزيدًا من االضطرابات 

االجتماعية وعدم االستقرار السياسي والصراعات.

جيم.جيم.
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ألف.
استجابات على مستوى 3

السياسات

تعزيز الُنُظم البيئية والصحية لتحسين نتائج ألف.
الحياة مع التمّتع بالصّحة

تسببت جائحة كوفيد-19 بتحديات مؤسسية جديدة، إال أنها ضغطت على 
البلدان للتحرك بسرعة وسط تزايد عدم اليقين. وفاقمت الجائحة َمواطن الضعف 
في ُنُظم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص لدى مختلف البلدان، وأّثرت 

بشكل خاص على أشد الفئات عرضًة للمخاطر، وال سيما األطفال والنساء وكبار 
رات ديمغرافية بارزة، إذ أثرت الجائحة بشكل  السن. وقد شهدت عدة بلدان تغيُّ

رات سريعة في نمط الحياة  واضح على متوسط العمر المتوّقع. وطرأت تغيُّ
وارتفعت معدالت األمراض غير السارية، ما أّدى إلى توسيع الفجوة بين متوسط 
العمر المتوّقع ومتوسط العمر المتوّقع مع التمّتع بالصحة. وتشكو البلدان النامية 

من الشيخوخة المبكرة للسكان وارتفاع معدالت األمراض المزمنة، ما يزيد الطلب 
على الرعاية الصحية. وباتت هذه األنماط والتحديات اإلنمائّية الناجمة عنها 

تتطلب بشكل متزايد تحسين جودة الخدمات وغيرها من التدخالت.

لكن االكتفاء بزيادة قدرات النظام الصحي دون معالجة الدوافع البيئية لحاالت 
االعتالل والوفاة قد يؤدي إلى ضياع فرص زيادة متوسط العمر المتوّقع مع 

التمّتع بالصحة. ويعتمد تحسين نتائج الحياة الصحية على حماية صحة 
الُنُظم البيئية، ما يتوقف على اعتماد تقنيات جديدة وتغيير أنماط االستهالك 

السائدة. وقد كشفت الجائحة عن صعوبة إحالل التوازن بين االحتياجات 
البشرية غير المحدودة والقدرة البيئية المحدودة لكوكب األرض. وينبغي 

على مختلف البلدان أن تتحّول إلى نماذج أكثر استدامة في النمو االقتصادي، 
تناسب األفراد والكوكب على حد سواء.

©iStock-seb_ra
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بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات ُنُظم متكاملة للتعليم 
وسوق العمل بغية االستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة 

الصناعية الرابعة والحد من آثارها السلبية

يؤدي التعليم الجّيد دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الشامل والتنمية االقتصادية 
العامة. كما أنه يقلل من التفاوتات االجتماعية، وال سيما التفاوتات بين الجنسين. 

وينبغي على الحكومات أن تركز على تطوير ُنُظم تعليمية متنّوعة ومتكاملة 
يمكنها الوصول إلى الفتيان والفتيات في مختلف المناطق داخل بلدانها، وإلى 

الفئات األكثر عرضًة للمخاطر في المناطق الريفية. وتمّكن برامج اإلعانات المالّية 
والمنح الدراسية عددًا أكبر من الطالب من إكمال تعليمهم والتزّود بالمهارات 

المطلوبة لدخول سوق العمل. إال أن النقص في الوظائف الالئقة يقطع العالقة 
القائمة بين التعليم عالي الجودة، والعمالة الالئقة، والحد من الفقر وعدم 

المساواة. وينبغي أن تسعى سياسات االقتصاد الكلي إلى تشجيع إيجاد فرص 
عمل الئقة تعزز النمو الشامل واإلنتاجية. وال يقتصر ذلك على تصميم سياسات 
وأدوات مالية ونقدية فعالة، بل يشمل أيضًا صياغة سياسات قطاعية وصناعية 

داعمة للعمالة لتحسين التنويع، وإعادة التأكيد على دور السياسة النقدية في 
دعم تنمية القطاع الخاص، وال سيما من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتعّين إعداد األجيال المقبلة بشكل مالئم لتلبية احتياجات االقتصادات 
القائمة على المعرفة. ويحتاج الشباب إلى اكتساب المزيد من مهارات التفكير 

اإلبداعي والنقدي، والكفاءة الالزمة، وال سيما في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات. ويضمن ذلك استفادتهم من التحوالت الرقمية التي 

شهدتها الثورة الصناعية الثالثة وتمكينهم من النجاح في ظل التقنيات التي 
باتت تحل مكان العمالة، بما فيها أنظمة األتمتة والتشغيل اآللي المرتبطة 

بالثورة الصناعية الرابعة.
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يؤدي التعليم الجّيد دورًا حاسمًا 
في تعزيز النمو الشامل والتنمية 

االقتصادية العامة.

ويتعّين إعداد األجيال المقبلة 
بشكل مالئم لتلبية احتياجات 

االقتصادات القائمة على المعرفة.
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إقامة روابط متينة بين فعالية الحكومة 
والحوكمة الديمقراطية

عند إعادة التفكير في قياس التنمية البشرية، ال بد من اإلقرار باستحالة ضمان 
الرفاه أو إدامته من دون مؤسسات فّعالة. وفي الوقت نفسه، ال يشّكل الرفاه 

بدياًل عن الوالية على الذات. ذلك أن الوالية على الذات والرفاه من األوجه 
األساسية للتنمية البشرية. وعلى المؤسسات القوية أن تضمن تفاعل الحكومة 

الفعالة والمبادئ الديمقراطية في عالقة حميدة. وبالمثل، ال تحقق الحوكمة 
الديمقراطية أهدافها من دون تقديم خدمات عامة عالية الجودة. وقد رّكزت 

بعض البلدان على الديمقراطية أكثر من تركيزها على الفعالية، مثل ألبانيا، التي 
لديها إحدى أكبر الفجوات في البنية األساسّية في منطقة غرب البلقان. وما من 

سبب أساسي يحول دون التكامل بين الرفاه والوالية على الذات. لذلك، على 
الحكومات أن تهدف إلى النهوض بالديمقراطية والفعالية على حد سواء.

بين التنمية البشرية والصراع عالقة وثيقة، وهما يرتبطان مباشرة بالرفاه 
والوالية على الذات. وتزداد احتماالت انخفاض مخاطر الصراع عندما تلحظ 

السياسات خططًا إلصالح المؤسسات ونظام الحكم، وتسد الفجوات بين 
الحقوق الرسمية والحقوق الفعلية، وتعّزز قدرة المجتمع المدني على إجراء 

حوار مع السلطات، وتضع ضوابط سياسية قوية لحماية المساءلة، وتنشر 
الوعي بأهمية المساءلة في نيل ثقة الجمهور. والبلدان التي تواجه أعلى 

مستوى من التحديات في مجال الوالية على الذات هي أيضًا األكثر تضررًا 
من الصراعات الطويلة األمد، المحلية والعابرة للحدود. وبما أن الصراع شديد 

االرتباط بُنُظم الحوكمة وحقوق اإلنسان، يرتفع خطر وقوع البلدان التي تواجه 
صعوبات في هذين المجالين في الصراع. والحوكمة الرشيدة واحترام حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية أساسّيان إلنهاء الصراعات.

©iStock-metamorworks
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يتطلب تذليل تحديات التنمية في العالم وضع البلدان التي تواجه أعلى مستوى 
من التحديات على رأس قائمة األولويات. وتواجه البلدان المذكورة تحديات 

متعددة الجوانب، وتسجل معدالت متدنية في جميع أبعاد التنمية البشرية 
المعّدلة حسب الجودة، واالستدامة البيئية، والحوكمة. وتظهر قابلّيتها للتضّرر 

في ثبات معدالت الفقر المدقع المرتفعة، التي يمكن أن تتجاوز 45 في المائة.

ولتقديم الدعم إلى البلدان التي تواجه تحديات شديدة، على المجتمع العالمي 
أن ينّفذ تدابير مماثلة لتلك التي ُطلب إلى أقل البلدان نموًا اتباعها، بما في 

ذلك التعاون الضريبي الدولي للحد من التهرب الضريبي من جانب الشركات 
المتعددة الجنسيات، ووضع أجور موحدة لتجنب عدم المساواة. وينبغي أن 

تتضمن هذه التدابير أيضًا إدماج المساعدة في مجال تنمية القدرات من أجل 
تعبئة اإليرادات الضريبية المحلية، وتقديم حوافز ضريبية عالمية لتشجيع 

الصناعة المحلية، وتوفير الدعم في مجال صنع السياسات، وإنشاء صندوق 
للبنى األساسية المستدامة، ووضع برامج للتحويالت النقدية.

وفي عالم اليوم الذي يرزح تحت وطأة الصراعات واألزمات الممتدة، يكتسي 
األمن البشري أهمية إضافية. وعلى ماليين األفراد حول العالم، وال سيما في 

البلدان الواقعة في فئتي التحديات المرتفعة جدًا والمرتفعة حسب دليل تحديات 
ر المناخ، والكوارث الطبيعية، واألزمات االقتصادية  التنمية، أن يتعاملوا مع تغيُّ

والصحية، والتعّصب، والعنف. ولضمان عدم إغفال أحد، ينبغي أن ينصب التركيز 
على اكتساب فهم عميق للتهديدات والمخاطر واألزمات، وللترابط بين التنمية 

البشرية واألمن البشري. وتحقيقًا لهذه الغاية، من األهمية بمكان تعزيز ثقافة 
الوقاية ومواجهة التهديدات العالمية باستجابات ال تحّركها الصدمات.

إعطاء األولوّية للبلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات 
وضمان األمن البشري في البلدان المنكوبة بالصراعات دال.دال.
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 روابط إلى األوراق البحثية الداعمة 4
لتقرير تحديات التنمية في العالم

إعادة النظر في التنمية البشرية: المفاهيم والقياسات

دليل تحديات التنمية: القياس اإلحصائي وصالحيته 

النزاع المحلي: مؤشر مقترح وانعكاساته على الدول العربية

االستدامة البيئية والتنمية البشرية: وجهات نظر من المنطقة العربية

مؤشر توقع الحياة الصحية يكشف عن مفارقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المؤسسات والتنمية البشرية: تحليل السببية

جودة التعليم: القياس واآلثار المترتبة على الدول العربية 

نحو مؤشر حوكمة عربي

ما هي محركات التنمية البشرية المعدلة بالنوعية؟

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/development-challenges-index-english_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/domestic-conflict-proposed-index-implications-arab-states-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/environmental-sustainability-human-development-perspectives-arab-region-english_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/healthy-life-expectancy-index-middle-east-north-africa-region-paradox-english_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/institutions-human-development-panel-granger-causality-analysis-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/quality-education-measurement-implications-arab-states-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/arab-governance-index-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/what-drives-quality-adjusted-human-development-achievements-english.pdf
https://www.unescwa.org/publications/rethinking-human-development-concepts-measurements


رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار.

ُم المشورة، نبني التوافق، نواكب المنطقَة  رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ
العربية على مسار خطة عام 2030.

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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-0

07
03


	إعادة النظر في التنمية البشرية: المفاهيم والقياسات

