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   يانسان داريپا تيامن و توسعه يسو به

  رمضانيحسين                                                                                                                              
  

ي فصل اول و دوم گزارش ي حاضر خوانشي است آزاد از مقدمه به اضافهنوشته
. ويژگي خاص اين گزارش 1994انساني در سال  يدر خصوص توسعهملل سازمان 

توجه نموده است. در اين متن كه  »امنيت«و  »توسعه«آن است كه به نسبت 
حاوي نكات و دقايق فراواني در خصوص توسعه و امنيت است شاهد گذار به 
سوي پارادايم جديدي از توسعه و امنيت هستيم كه با عنوان امنيت انساني و 

هاي ساختاري شود. متن حاضر ابعاد مفهومي و نسبتناميده مي انساني يتوسعه
  دهد. امنيت و توسعه را در اين پارادايم جديد نشان مي

  
  توسعه و تيامن ونديپ نييتب. 1
 باشد صلح و امن در تواندينم جهان. 1. 1

 يدارا روزشان هر يِزندگ در مردم آنكه مگر
  . باشند تيامن

 آنكه يجا به اغلب ندهيآ منازعات. 2. 1
 اثر در و هاملت درون شوند واقع ملل انيم

 ،ياجتماع رشد عدم و هاينابرابر و هاتيمحروم
  . افتاد خواهند اتفاق ياقتصاد و ياسيس

 تنها يطيمح نيچن در تيامن ييِجويپ. 3. 1

 استخدام به با نه و است سريم توسعه قيطر از
  .ينظام توان گرفتن
 ستين ممكن يكل طور به نيبنابرا. 4. 1

 ،زيستمحيط از حفاظت بدون صلح، بدون يملت
 ساختن نهينهاد بدون ،يانسان حقوق تيرعا بدون

 ،ياسيس قدرت يحوزه در يمردم يساختارها
 ييهمگرا بدون و تيجمع مناسب كنترل بدون

 واقع در. برسد خود يعال اهداف به ياجتماع
 يادشده طيشرا لحاظ با ملت كي يعال اهداف
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 دهديم رخ متوازن و داريپا يتوسعه ضمن در تنها
 نيتأم به منجر تينها در ينديفرآ نيچن البته و

  . )UNDP 1994: p.1(. شد خواهد داريپا تيامن
  تيامن از يديجد مفهوم. 2
 در »تيامن« ،ياديز زمان مدت يبرا. 1. 2

 فهم هادولت انيم تنازع امكان يِمفهوم چارچوب
 يدهايتهد دفع با تيامن ،يديمد زمان يبرا. شديم

 يبرا. بود كساني كشور كي سرحدات در يمرز
 نمودن حفظ يبرا هاملت ،يايطوالن روزگار
 آماده و زيتجه را شانينظام يقوا امنيتشان

 محدود يناامن احساس گريد امروز اما ؛اندنموده
 رخدادها از مردم ترشيب بلكه ست،ين مرزها به
 يجنبه كه دارند يناامن احساس ييدهايتهد و

 .دارند يجهان و يفرامل
 ياقتصاد تيامن« ،»يشغل تيامن. «2. 2
 طيمح تيامن« ،»سالمت تيامن« ،»خانوار

 يهاگروه برابر در تيامن« ،»ستيز
 كه هستند ييزهايچ... و »ييجنا يافتهيسازمان
 جهان سراسر در يانسان تيامن يهادغدغه

 )ibid. p.3(. شونديم محسوب
 يانسان تيامن يهاشاخصه. 3
 ياينگراندل و دغدغه يانسان تيامن. 1. 3
 بلكه ست،ين افزارهاجنگ و حاتيتسل يدرباره
 يواال ارزش و انسان يِزندگ يدرباره يادغدغه

 .است آن
 هر با مرتبط يتيواقع ،يانسان تيامن. 2. 3

 در چه ثروتمند ملل در چه جاست، هر در يكس
 متفاوت است ممكن دهايتهد گرچه ر؛يفق ملل

 در. رشدند به رو و يواقع دهايتهد نيا يول باشند

 فقر، رينظ انديامور دهايتهد ريفق يكشورها
 ثروتمند يكشورها در و يماريب و يگرسنگ
 از يبرخ. تيجنا و جرم و مخدر يداروها

 نبود رينظ اندمشترك همگان يبرا زين دهايتهد
 . يستيز طيمح داتيتهد و يشغل تيامن

 يتوسعه همچون يانسان تيامن. 3. 3
 مربوط يانسان تيامن. است محورمردم يانسان
 كنند،يم يزندگ چگونه مردم نكهيا به است

 از ياريبس آزادانه چگونه كشند،يم نفس چطور
 به چطور و كننديم اعمال را خود يهاانتخاب
 شونديم ارائه جامعه و بازار در كه ييهافرصت
 يزندگ صلح در ايآ نكهيا گريد و ابندييم دست

 . نزاع در اي كننديم

 تيامن. است يجهان كل كي تيامن. 4. 3
 ظروف مثابه به مختلف يايجغراف يهاحوزه
 در مردم تيامن كه يزمان. اندهم به متصل
 ملل يهمه افتديم مخاطره به جهان از ياگوشه

 از ،يقوم يهانزاع ،يقحط شوند؛يم ريدرگ آن با
 يهايآلودگ ،سميترور ،ياجتماع يدگيپاشهم
 ييدادهايرو مخدر، مواد دادوستد و يطيمح
 در و نمود محدود را هاآن بتوان گريد كه ستندين

 نيا وقوع جينتا .نمود محبوس يمل يمرزها حدود
 .نوردنديدرم را جهان تمام دهايتهد و مخاطرات

 يبرا زين دوستانهانسان يهاكمك. 5. 3
 ياتوسعه تيحما نيگزيجا تواندينم درازمدت

 آنچه. محدودند يمياقل برون منابع چراكه باشند؛
 يهايتوانمند به اتكا است مخاطرات يراهگشا

 . است يدرون

 داننديم يفطر طور به مردم ترشيب. 6. 3
 از يمنيا يعني تيامن معناست؛ چه به تيامن
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 جرم ،يماريب ،يگرسنگ رينظ يداريپا داتيتهد
 كه معناست بدان نيا. شدن سركوب و تيجنا و

 يالگو در يناگهان و زابيآس حوادث از افراد
 طيمح در چه خانه، در چه شان،روزمره يزندگ
 در چه و ياجتماع ارتباطات در چه ،وكاركسب
 نيا جاديا يبرا. شوند حفظ بومزيست محيط
 به نمودن توجه روزمره، يِزندگ از منيا يالگو

 به دنيبخش بهبود و يانسان تيامن يهاشاخصه
  ).ibid(. است تياهم حائز هاآن

 ياساس يِمفهوم جزء دو يانسان تيامن. 7. 3
 .ازين از ييرها) ب ترس، از يآزاد) الف: دارد

)ibid. p. 24( 
 ميپارادا شد، انيب آنچه به توجه با. 8. 3

 به را متيعز ينقطه دو يانسان تيامن ديجد
: است نموده ترك گريد متيعز ينقطه دو يسو

 ديتأك يسو به ينيسرزم تيامن بر ديتأك از اوالً،
 نموده حركت يانسان افراد تيامن بر ترشيب

 هب حاتيتسل بر يمبتن تيامن از اً،يثان و است
 متيعز داريپا يتوسعه بر يمبتن تيامن يسو

 ).ibid(. است نموده
 نسبت در توسعه از يديجد ميپارادا. 4

 يانسان تيامن با
 يهاچالش رشد نمودن مشخص يبرا
 ينظر چارچوب ،»يانسان تيامن« با مرتبط

 آن در كه است ازين »توسعه« باب در يديجد
 نيچن. رنديگ قرار توسعه تيمحور در مردم
 هن و لهيوس مثابه به را ياقتصاد رشد ،يميپارادا
 از كه است آن يپ در و دينمايم يتلق هدف

 يشكل همان به ندهيآ يهانسل يهافرصت
 حاضر نسل يهافرصت از كه دينما محافظت

 به ديجد يالگو نيا نيهمچن. كنديم حفاظت
 از و گذارديم احترام اتيح انيجر يعيطب نظام

 نيچن. دينماينم استفاده هيرويب زيستمحيط
 يهايتوانمند است قادر توسعه از يميپارادا
 در استفاده نيبهتر يراستا در را يانسان
 ياسيس و يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد يهانهيزم

 »يانسان يتوسعه« عنوان با ميپارادا نيا. دهد رشد
 ،يينها ليتحل در يانسان يتوسعه. شوديم يمعرف
. گراستعتيطب و محوراشتغال گرا،مردم

 هب را تياولو نيترشيب داريپا يانسان يتوسعه
 و ياجتماع يهمبستگ ربار،پ اشتغال فقر، كاهش

 ميپارادا نيا .دهديم محيطيزيست مالحظات
 هب نسبت ترمتوازن يتيوضع در را يانسان افراد
     )ibid. p.4(. دهديم قرار هم

 و يانسان تيامن يِمفهوم نسبت. 5
 يانسان يتوسعه
 يتوسعه و يانسان تيامن فيتعر در. 1. 5
 لحاظ به كه است مهم نكته نيا به توجه يانسان
 يمساو يانسان يتوسعه با يانسان تيامن يمفهوم

 تاس گسترده مفهوم كي يانسان يتوسعه. ستين
 نمودن گسترده نديفرآ عنوان به نيا از شيپ كه

 تيامن اما شد؛ فيتعر مردم يهاانتخاب يدامنه
 بتوانند مردم كه معناست نيا به يانسان

 دور به و آزادانه و نانياطم با را خود يهاانتخاب
 ييهافرصت باشند مطمئن و ندينما اعمال خطر از
. دهندينم دست از فردا دارند ارياخت در امروز كه

)ibid. p. 23(  
 بر دارد ديتأك يانسان تيامن مفهوم. 2. 5

 مراقبت خودشان از بتوانند ديبا مردم نكهيا
 داشته فرصت يستيبا مردم يهمه يعني ند؛ينما
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. ندينما نيتأم را شانياساس يازهاين تا باشند
 قرار آزاد يطيشرا در را هاآن يتيوضع نيچن
 شوند مطمئن تا كنديم كمك هاآن به و دهديم

 در فردمنحصربه و كامل ينقش تواننديم كه
 داشته اجتماعشان و خود تيوضع به دادن توسعه
 .باشند

 يدفاع مفهوم كي تيامن نيبنابرا. 3. 5
 ينظام قدرت از استفاده آن نيتأم راه كه ستين

 نيا. است جامع يمفهوم يانسان تيامن. باشد
 قيتصد را گروانهجهان يزندگ يادعا مفهوم

 يجا مردم انيم وحدت در مفهوم نيا. كنديم
 يروهاين قيطر از كه است يمفهوم و است افتهي

 دست به گريد ينظام يروهاين هيعل ينظام
 .ديآينم

 دافتيم اتفاق يزمان تنها يانسان تيامن. 4. 5
 ار مردم يهمه يستيبا توسعه ميباش موافق ما كه
 )ibid. p. 24(. رديبرگ در

 در ياتوسعه يهمكار از يديجد طرح. 6
 يانسان تيامن يراستا

 يِطراح ازمندين ،يجهان يِانسان تيامن
 يترشيب مثبت روابط آن در كه است يديجد
 يفضا جاديا يراستا در جهان مختلف ملل انيم

 در. باشد برقرار ياتوسعه يِهمكار از يديجد
 تواننديم ياقتصاد روابط ،يايطراح نيچن كي

 نه و تعاون ه،يريخ نه و متقابل منافع اساس بر
 و بازار يهافرصت در منصفانه مشاركت تقابل،

 ،يداخل داتيتول از تيحما يمحل نيقوان نه
 گروانهيمل لجاجت نه و گرايتيفرامل دورانديشي

                                                              
1 opulence 

 )ibid. pp. 4-5(. باشند برقرار
  1يتوانگر و يانسان يتوسعه نسبت. 7

 آن اما است؛ مهم يانسان يتوسعه يبرا رفاه
 است؛ اشتباه دادن قرار تمركز ينقطه گانهي را
 از يبرخوردار يبرا رفاه يانباشتگ اوالً، رايز

 يضرور انسان يهاانتخاب از تيرضا احساس
 دارند ييهاانتخاب جوامع و افراد واقع در. ستين

 مثالً ندارند؛ رفاه داشتن به يازين هاآن در كه
 بتواند تا باشد ثروتمند ستين الزم جامعه كي

 كي افراد اي دينما يمردم را ياسيس قدرت
 هب بتوانند تا باشند ثروتمند ستين الزم خانواده
 كي نيهمچن و بگذارند احترام گريكدي حقوق
 تا باشند يفراوان از برخوردار ستين الزم ملت
. ندينما يتلق يمساو حقوق يدارا را مرد و زن
 ياقتصاد يِبهروز به يانسان يهاانتخاب اً،يثان

 افراد از يبرخ است ممكن اما دهند،يم توسعه
 بخواهند نكهيا مثل بخواهند را يگريد يزهايچ
 از اي شوند  برخوردار يطوالن يايزندگ از

 اي و باشند مندهبهر دانش و معرفت يسرچشمه
 .ibid. p(. باشند داشته يازهيپاك و شاداب طيمح

15( 
  توسعه در ابزار و اهداف انيم خلط. 8

 كه شوديم استدالل نيچن يدرست به اغلب
 توان رفتن باال سبب مردم يرو يگذارهيسرما

 لطغ به البته اساس نيا بر. شوديم شانيا يديتول
 تنها، يانسان يتوسعه كه شوديم استدالل نيچن
 و منابع به دادن توسعه يبرا است يالهيوس

 استدالل يوهيش نيا. انسان يِماد يهاهيسرما
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 صرفاً مردم. دينمايم خلط ليوسا و اتيغا انيم
. ندستين ييكاال و يمتاع داتيتول يبرا ييابزارها

 يِزندگ به شدهيارزان ارزش نيترشيب نكهيا
 رويكرد باشد يماد منافع دادن گسترش انسان

 نيچن يانسان يتوسعه. است توسعه به يخطرناك
   )ibid. p. 17(. كنديم رد را يكرديرو

 ياقتصاد رشد و داريپا يتوسعه. 9
 معناست نيا به داريپا يانسان يتوسعه. 1. 9

 ندهيآ هاينسل تيوضع قبال در حاضر نسل كه
 نيا به است ياخالق يالزام و تيمسئول يدارا
 وسطت يعيطب و ياقتصاد منابع مصرف كه حيتوض
 آن يبده كه باشد ايگونه به دينبا حاضر نسل

 زممستل دگاهيد نيا. فتديب ندهيآ هاينسل دوش به
 مردم سالمت و آموزش ينهيزم در كه است آن

 معد تا شود گذاريسرمايه يستيبا يكنون نسل
 يبده ندهيآ هاينسل يبرا گذاريسرمايه نيا

 است آن مستلزم زين و اورد؛ين بار به ياجتماع
 وندش مصرف ايگونه به يستيبا يعيطب منابع كه
 واقع در. نباشد نيزم يعيطب تيظرف از ترشيب كه
 حاضر نسل يافتاده ريتأخ به هايبدهي يتمام
 طيمح و ياجتماع ،ياقتصاد هايبدهي از اعم
 متعلق كه است ايسرمايه گذاردن رهن به يستيز
 از يكي اساس نيا بر. است ندهيآ نسل به

 كه است آن داريپا يتوسعه يراهبردها
 ريذدپيتجد يعيطب و يانسان ،يكيزيف هايظرفيت

 هايظرفيت و دينما ديتجد االمكانحتي را
 اي و دينما نيگزيجا را ريدناپذيتجد
 .  دينما مصرف نهيبه االمكانحتي

 و ياقتصاد رشد انيم كرد تصور دينبا. 2. 9
 وجود تعارض منابع ياياح و زيستمحيط حفظ

 كه آنجا از ياقتصاد رشد اوالً، رايز دارد؛
 جوامع يبرا دهدمي شيافزا را انسان هايانتخاب

 هايفرسايش واقع در اً،يثان و است؛ ياتيح ريفق
 انسان انتخاب تيمحدود و فقر از يناش يطيمح

 از يبرخ تواندمي ياقتصاد رشد نيبنابرا. هستند
 آنكه شرط به دينما جبران را هافرسايش

 .شود ليتعد زين مصرف يمقوله
 است الزم شد، انيب آنچه به توجه با. 3. 9
 يكشورها در مصرف ينحوه و يزندگ سبك

 اب شمال يكشورها چراكه د؛ينما رييتغ ثروتمند
 درصد 70 ،نيزم تيجمع پنجمكي بودن دارا
 را جهان چوب درصد 85 و فلز درصد 75 ،يانرژ

 )ibid. p. 18(. نمايندمي مصرف
 عدالت یمقوله و توسعه يداريپا. 10

  ينسلنيب
 يمندهبهر فرصت حاضر نسل است الزم

 امروز كه گونهآن  ،يبهروز از را ندهيآ يهانسل
 گرچه. دينما حفظ ،است برخوردار آن از خود
 يحوزه در ندهيآ يهانسل حاتيترج ميدانينم ما

 ميتوانينم و هستند ييزهايچ چه مصرف
 يهانسل تيجمع شيافزا كه ميينما ينيبشيپ
 ورانهآفن يهاشرفتيپ و بود خواهد چگونه يآت
 هاآن مصرف ميزان و تيفيك در مهم اكتشافات و

 و منابع ديبا لكن ،آورندمي ديپد را يراتييتغ چه
 حفظ هاآن يبرا را هياول و ياساس هايفرصت
نيب عدالت اساس بر است ستهيشا نيبنابرا نمود؛
 را ياقتصاد و يانسان ،يعيطب هايسرمايه ينسل

   )ibid. p. 18-19(. نمود دست به دست

 انيجر در نهادها و افراد ونديپ. 11



  
  

      

  رمضانیحسین 
.pdf72ostarj/Vol.1mrsi.ir/jostar.http://  

  

6 

 توسعه

 و حقوق همراه به يجهان يهادغدغه. 1. 11
 از يبيترك يمجرا از تنها يانسان فرد هر قيعال

 توانديم كه است ينهاد تيحما و يفرد تالش
 است الزم يفرد ابتكار. افتد مؤثر و دهيفا به ديمف
 ارتباط و مشاركت با هم و يعموم تيدرا با هم

-ibid. pp. 19(. شود بيترك هاسازمان در يعموم

 يهاتالش يهيپا بر توسعه گرچه نيبنابرا )20
 در يفرد يهاتالش نيا لكن دهديم رخ يفرد

 اتفاق هاسازمان در ينهاد مشاركت ضمن
 . افتنديم

 از تواننديم ياجتماع يهااستيس. 2. 11
 ارتقا ناروا، اي روا يهاممانعت اعمال قيطر

 هامهارت به دادن شكل و آموزش به دنيبخش
 به دنيبخش توسعه آن، عدم اي جامعه افراد نزد

 اي و جامعه افراد يهافرصت و هاانتخاب يدامنه
 يفرد ابتكارات پاداش نيتضم و آن كردن محدود

 در را هاتفاوت از يتنوع ،هاآن كردن سركوب اي
. ندينما جاديا آورند دست به تواننديم مردم آنچه

)ibid. p. 20 ( 

   توسعه و تيامن مشترك يهاحوزه. 12

 موضوع انسان اتيح ابعاد يهمه. 1. 12
 يهمه در رايز است؛ توسعه و تيامن مشترك

 هم و دارد وجود ديتهد هم انسان اتيح ابعاد
 لكن موجود؛ تيوضع دادن بهبود يبرا فرصت

 يهاحوزه هافرصت و دهايتهد اساس بر توانيم
 حوزه هفت در را تيامن و توسعه مشترك عمل
 سالمت، اقتصاد، يحوزه: نمود يبنددسته

 ميحر و اجتماع ،زيستمحيط ه،يتغذ است،يس

 .يشخص
 و دفع ادشدهي يحوزه هفت تمام در. 2. 12

 بهبود بسترساز دهايتهد و مخاطرات رفع
 خود تيامن و است توسعه يعني موجود تيوضع

 -ibid. pp. 24(. دينمايم محقق توسعه قيطر از را

25( 
 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 13

 اقتصاد يحوزه در يانسان

 وجود با يانسان افراد ياقتصاد تيامن
 از كه يدرآمد. شوديم نيتأم مطمئن يدرآمد
 اي و ديآيم دست به سودبخش و يديتول يكار

 نيتأم يِمال يهاشبكه قيطر از كه يدرآمد
 اي يدرآمد نيچن نبود. شوديم حاصل ياجتماع

 »رفق« يتوسعه يمعنا به ياينيتأم تيوضع نيچن
  )ibid. p. 24-25(. است

 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 14
 هيتغذ يحوزه در يانسان

 مردم يهمهكه  معناست نيبد ييغذا تيامن
 به ياقتصاد و يكيزيف يدسترس هازمان يهمه در

 نآ مستلزم شاخص نيا. باشند داشته ييغذا منابع
 و بخشتيرضا ياندازه به غذا صرفاً كه ستين

 است آن مستلزم بلكه باشد، داشته وجود يكاف
 به .باشند داشته غذا به يمناسب يدسترس مردم كه
 اراعتب اي مستمر يدسترس يدارا افراد كه معنا نيا

 غذا ديتول قيطر از چه باشند؛ غذا به ياستحقاق
 قيطر از اي آن، ديخر قيطر از اي خودشان، نزد

 .يعموم يغذا عيتوز نظام تيمز از يبرخوردار
 تيامن الزم شرط ييغذا منابع وجود نيبنابرا
 مردم چراكه ست؛ين يكاف شرط يول است، ييغذا
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 رنديبم يقحط اثر در هم هنوز يحت تواننديم
 نيبد. دارد وجود يكاف ياندازه به غذا كهيدرحال

 نيا در يواقع يمسئله كه شوديم مشخص بيترت
 و يداريخر توان بلكه ستين غذا وجود نهيزم

 كه است روشن البته و است؛ آن به يابيدست
 و هيسرما به يابيدست از پس غذا به يابيدست

 ياعتبار اي مطمئن، يدرآمد و كار اي ثروت،
 سريم يعموم نيتأم نظام از يناش ياستحقاق
 در تنها عموم يبرا يايابيدست نيچن و است؛
 .ibid(. ابدييم گسترش كه است توسعه انيجر

p. 27( 
 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 15

 سالمت يحوزه در يانسان

 كه است يشاخص سالمت، تيامن شاخص
 يعفون يهايماريب اثر در رهايوممرگ زانيم با
 زانيم زين و يطيمح يهايآلودگ و يانگل و

 از يعار يستيزطيمح و سالم آب به يدسترس
 به يدسترس نيهمچن. شوديم دهيسنج يآلودگ

 و نوزادان يبرا خصوصبه سالمت، خدمات
 نيهمچن. است مهم يهاشاخص از كودكان

 نيتأم و حفظ يبرا دولت كه ياسرانه يهانهيهز
 و نموده مقرر يعموم يهابودجه در سالمت

 مورد يهاشاخص جمله از شونديم نهيهز
 يهاشاخص به يابيدست )ibid. p. 27-28(. اعتناست

 بخش در توسعه يِمستدع آنكه از يجدا ادشدهي
 يهتوسع يمستدع است، درمان و بهداشت
 بخش در مؤثر ينهاد و ياقتصاد يهاشاخصه
 .  هست زين درمان و بهداشت

 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 16

 ستيزطيمح يحوزه در يانسان

 يمخاطره و دغدغه نيچند حوزه نيا در
 يجد يدهايتهد از يكي. انديابيارز يمبنا يجد
 توسعه حال در يكشورها در ستيزطيمح

 يعوامل از يكي آب كمبود. است آب يمسئله
 را ياسيس يهاتنش و يقوم منازعات كه است
 شدن ليتبد و نيزم يمسئله. است شده باعث

 اي يكشاورز يهانيزم به يجنگل يهانيزم
 مسائل و مشكالت جمله از زين ابان،يب
 باعث درختان يهيرويب كردن قطع. روستشيپ

 و ابانيب به هاجنگل ليتبد سرعت ديتشد
 يِآلودگ يمسئله. است شده ييزاابانيب شيدايپ

 ترشيب كه است يمسائل جمله از زين هوا
 لكن است؛ نموده ريدرگ را يصنعت يكشورها
 از هم توسعه حال در يكشورها بزرگ يشهرها
    )ibid. p. 29(. است يستيزطيمح مشكالت جمله

 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 17
  شخص يزندگ در يانسان

 با مواجهه در اشخاص كه ييهابيآس
 متحمل يناگهان و ينيبشيپرقابليغ يرخدادها

. اندازنديم مخاطره به را يشخص تيامن شوند،يم
 نديفرآ و انديريگشيپ قابل هابيآس از يبرخ

 اما باشد؛ مؤثر هاآن كاهش در توانديم توسعه
 صخصو در. ستندين ينيبشيپ قابل گريد يبرخ

 يندهايفرآ توسعه ينيبشيپرقابليغ موارد
 را صدمات از يبخش تواننديم يتيحما و ينيتأم

 را يشخص تيامن كه ييهابيآس. ندينما جبران
 ريز صورت به توانيم را اندازنديم خطر به

 :نمود يبنددسته
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 دولت؛ يسو از يناش يدهايهدت 

 گريد يسو از يناش يدهايتهد 
 جنگ؛ و ميتحر همانند ها،دولت

 از ييهاگروه يسو از يناش يدهايتهد 
 و يقوم يهاتنش همچون مردم،
 ؛يمذهب

 اي افراد يسو از يناش يدهايتهد 
 يهاتيجنا رينظ كار،تبه يباندها
 يهاخشونت اي مخدر مواد با مرتبط

 ؛يابانيخ
 رينظ زنان، به متوجه يدهايتهد 

 يهاخشونت اي عنف به تجاوز
 ؛يخانگ

 قالب در كودكان به متوجه يدهايتهد 
 كودكان؛ با يبدرفتار انواع

 اي يخودكش مانند خود، هيعل دهايتهد 
 )ibid. p. 30(. مخدر مواد استعمال

 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 18
 اجتماع در يانسان

 رشيپذ مستلزم اجتماع كي در حضور
. است آن در شدهنهينهاد يساختارها و هاسنت

 به را خودش ياجتماع و يفرهنگ تيهو واقع در
 كي در حضور گرچه. دينمايم ليتحم افراد

 تيحما يعاد طور به موارد ياريبس در اجتماع
 به اجتماع آن در حاضر افراد يبرا را ياجتماع
 يبرخ وجود خاطر به لكن آورد،يم همراه
 غلط يهشديعاد يهاهيرو اي ساختارها ها،سنت

 توانديم اجتماع آن افراد تيامن اجتماع، كي در
 يكردهايرو يبرخ همانند. افتد مخاطره به

. يسنت جوامع يبرخ در زنان به نسبت زيرآميتحق
 يرفتار شيپاال يمعنا به ياجتماع يتوسعه تحقق

 ياجتماع مخاطرات رفع به توانديم ينهاد و
 )ibid. p. 31(. دينما كمك

 يتوسعه و تيامن ياساس يشاخصه. 19
   استيس در يانسان

 يهتوسع و تيامن وجوه نيترمهم از يكي
 يزندگ ياجامعه در مردم كه است آن يانسان
 گذارده احترام شانيا يانسان حقوق به كه كنند

 هاآن ياسيس مشاركت و انتخاب حق و شوديم
 به وابسته يعموم يهااستيس نييتع در

 و شدهشناخته تيرسم به شانيشخص سرنوشت
 در دولت يگرسركوب از افراد و شوديم فاديا

 ياساس يهاشاخصه از يكي واقع در. باشند امان
 كه است آن كشور كي در يناامن صيتشخ

 سركوب يبرا خود ينظام يبرتر از حكومت
 روشن. دينما استفاده مردم حقوق عييتض و نمودن
 يروندها ميترس با ياسيس يتوسعه كه است

 يحكمران نحوه نييتع در مردم ياسيس مشاركت
 يرفتارها بر نظارت و حكمران يِستيك و

 مستمر دنيبخش بهبود و نمودن اصالح و حاكمان
 نيتأم زين را ياسيس تيامن توانديم ها،آن به
 )ibid. p. 32(. دينما

     يجهان يانسان يتوسعه و تيامن. 20

 و تيامن يجهان يهاچالش از يبرخ
 دهايتهد كه هستند آن از يناش يانسان يهتوسع

 يباق محدود يالمللنيب يمرزها درون در
 از يكي يستيطزيمح يدهايتهد. مانندينم

 ن،يزم شيفرسا. هستند هامثال نيترروشن
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 تجارت ،ياگلخانه يگازها انتشار ،ييزداجنگل
 ،يقوم تنازعات ها،يقحط مخدر، مواد
 يآلودگ سم،يترور ،ياجتماع يدگيپاشازهم
 كه هستند ييهابيآس جمله از ستيزطيمح
 در و بمانند؛ محدود يمل يمرزها به توانندينم

 را خودش تواندينم يملت چيه امور نيا با مواجهه
 تيامن ناملموس تيوضع. دينما جدا ملل گريد از
 و آورده بار به يجينتا يجهان يانسان يتوسعه و
 قرف اي ييشكوفا بسترساز تواننديم كه آورديم

   )ibid. p. 34(. باشند
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