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یُحظَّر نشر ھذا البیان الصحفي قبل 21 آذار/مارس 2017، الساعة الثالثة بعد الظھر في ستوكھولم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

بیان صحفي 
إطالق تقریر التنمیة البشریة للعام 2016 

تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
مالیین المھمشین ما زالوا مھملین من أولویات التنمیة في العالم 

مالیین من الناس ال یستفیدون من التقدم، والھوة في اتساع ما لم یتم إزالة حواجز متأصلة ال تزال 
تعترض التنمیة البشریة، مثل التمییز وعدم المساواة في المشاركة السیاسیة. 

ً كبیراً في التنمیة البشریة، ولكن بقي كثیرون  ستوكھولم، 21 آذار/مارس 2017 -شھد ربع القرن األخیر تقدما
محرومین من ھذا التقدم، ولم یدركوا مكاسبھ بسبب حواجز بنیویة، كثیراً ما تسقط من الحسبان والقیاس. والیوم 
باتت الحاجة ملحة إلى زیادة التركیز على المعرضین لإلقصاء وعلى اإلجراءات الالزمة لتذلیل العقبات التي 

تحول دون تحقیق التنمیة البشریة المستدامة للجمیع.  

ھذا ما خلص إلیھ تقریر التنمیة البشریة لعام 2016، الذي یطلقھ الیوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحت 
عنوان "التنمیة البشریة للجمیع".  

ً في جمیع المناطق في الفترة ما بین عاَمي 1990  ومع أن متوسط التنمیة البشریة سجل، حسب التقریر، تحسنا
ً بدلیل  و2015، ال یزال شخص من كل ثالثة في العالم یعیش على مستوى التنمیة البشریة المنخفضة قیاسا

التنمیة البشریة.  

وفي كلمتھ في حفل إطالق التقریر في ستوكھولم الیوم، بحضور مدیرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ھیلین 
كالرك، والمؤلف الرئیسي للتقریر ومدیر مكتب تقریر التنمیة البشریة، سلیم جھان، قال رئیس وزراء السوید، 
ستیفان لوفین "یجب أن نلتزم، كمجتمع دولي، بمنھج عمل ال یخلف ركب التنمیة فیھ أحداً في الوراء. ولكي 
نتجاوز العقبات التي تعوق التنمیة البشریة والتقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ال بّد أن یكون شمول 

الكافة ھو المبدأ الذي یوجھ خیاراتنا لسیاسات التنمیة." 

وأكدت ھیلین كالرك في ھذا الحفل "أن العالم قد خطا خطوات مھمة في سبیل الحد من الفقر المدقع، وتحسین 
فرص الوصول إلى التعلیم والصحة، وتوسیع اإلمكانات للنساء والفتیات"، ولكنھا أضافت "ھذه المكاسب لیست 
نھایة الطریق، بل ھي مقدمة للتصدي للتحدي األصعب والمتمثل في التأكد من وصول منافع ھذا التقدم العالمي 

إلى الجمیع في كافة بقاع األرض". 

ولیس ھذا التحدي ببعید حتى عن البلدان المتقدمة، والتي ال تزال تواجھ ھي األخرى تحدي الفقر واإلقصاء، إذ 
یعیش فیھا أكثر من 300 ملیون شخص في فقر نسبي، أكثر من ثلثھم من األطفال. 
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متخلفون عن الركب وعاجزون عن مواكبة التقدم في التنمیة:  
النساء، والشعوب األصلیة، واألقلیات األثنیة، على رأس الفئات التي تعاني التمییز منھجي 

یشیر التقریر إلى أن ارتفاع معدالت الحرمان لدى بعض فئات المجتمع بعینھا بشكل مجحفو غیر متناسب عن 
غیرھا من الفئات. وقال سلیم جھان، المؤلف الرئیسي للتقریر "عند حساب التنمیة البشریة كثیراً ما نُْفِرط فیما 
نولیھ من تركیز على المتوسطات الوطنیة، التي عادة ما تحجب فوارق كبیرة في حیاة الناس."  مضیفاً " إذا كان 
لنا أن نتقدم، علینا أال نكتفي بحساب ما تحقق من إنجازات، بل یجب أن نتدارس أحوال من تم إقصائھم من ھذا 

التقدم واألسباب التي دفعت إلى إقصائھم".  

ویُظھر التقریر أن ما من بلد یخلو من فئات تعیش في أشكال من الحرمان واإلجحاف، كثیراً ما تتداخل وتترابط، 
فتزید من تعرضھم للمخاطر وتُوّسع ھوة التقدم بین األجیال، وتزید من صعوبة استدراك ما فات بینما العالم 

یتقدم.   
  

وتمثل النساء والفتیات، وسكان األریاف، والشعوب األصلیة، واألقلیات اإلثنیة، واألشخاص ذوو اإلعاقة، 
والمھاجرون والالجئون، والمثلیات والمثلیون ومزدوجو المیل الجنسي ومغایرو الھویة الجنسیة وحاملو صفات 
الجنسین، أكثر الفئات المعرضة لإلقصاء بفعل حواجز لیست اقتصادیة بطبیعتھا فحسب، بل سیاسیة واجتماعیة 

وثقافیة أیضاً. 

وفیما یخص النساء، أكبر الفئات المعرضة لإلقصاء، یشیر التقریر إلى أن الھوة بین الجنسین تضیق ببطء في 
ً من اإلقصاء غیاب مقومات التمكین ال تزال من التحدیات الماثلة أمام ھذه الفئات. والمرأة  العالم، إال أن أنماطا
أكثر تعرضاً للفقر من الرجل، وأقل منھ دخالً، وأقل منھ حظاً في الفرص المتاحة في جمیع مجاالت الحیاة. وفي 
مئة بلد، تُقصى المرأة بموجب القانون عن بعض الوظائف ألنھا امرأة.  وفي 18 بلداً، تحتاج المرأة إلى موافقة 
زوجھا للعمل. وفي مجتمعات عدیدة، ال تزال النساء والفتیات یتعرضن لممارسات خطیرة مثل تشویھ األعضاء 

التناسلیة والزواج القسري.  

ً من سواھم في تعلم القراءة  ویواجھ سكان المناطق الریفیة عوائق شتى. فأطفال األسر الریفیة الفقیرة أقل حظا
والكتابة والریاضیات في المدرسة. 

وكثیراً ما یواجھ المھاجرون والالجئون عوائق في العمل والتعلیم والمشاركة السیاسیة. ویعاني أكثر من 250 
ملیون شخص في العالم من التمییز بسبب االنتماء اإلثني، كما ورد في التقریر. 

آن األوان للتصدي للحواجز المتأصلة التي تعیق التنمیة  
وقالت ھیلین كالرك "ال سبیل إلى القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة للجمیع على نحو مستدام في سالم وعدالة، 
إال من خالل القضاء على التمییز الراسخ في األعراف االجتماعیة والقوانین، والتصدي ألسباب عدم المساواة 

في المشاركة السیاسیة، التي حالت دون تمتع الكثیرین بمكاسب التقدم". 

ً ما تكون فرص الفئات المھمشة محدودة في التأثیر على المؤسسات والسیاسات التي تحدد مسار حیاتھا.  فغالبا
وال بد من تغییر ھذا الواقع لكسر حلقة اإلقصاء والحرمان. فعلى سبیل المثال، ال تشكل الشعوب األصلیة سوى 
5 في المائة من سكان العالم، ولكنھا تمثل 15 في المائة من مجموع الذین یعیشون في الفقر. وال یمكن للمثلیین 
والمثلیات ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسیة وحاملي صفات الجنسین أن یتحركوا للمطالبة 

بحقوقھم ما دامت العالقة بین المثلیین غیر شرعیة في أكثر من 70 بلداً. 
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ولھذا یدعو التقریر إلى توجیھ المزید من االھتمام إلى تمكین المھمشین في المجتمع، واالعتراف بأھمیة إعالء 
صوتھم في صنع القرار. ویدعو كذلك إلى إجراء تحلیالت معمقة لتحدید أوجھ العمل المطلوب، في مجاالت مثل 
المشاركة واالستقاللیة. وفي ھذا الصدد تكون للبیانات الرئیسیة والمفصلة حسب مكان اإلقامة، والجنس، 

والوضع االجتماعي واالقتصادي، واالنتماء االثني ضروریة لتحدید من یتم تركھم في الوراء.  

ویحّذر التقریر من أن مقاییس التنمیة الرئیسیة قد تغالي في تقدیر التقدم إذا ما ركزت على اإلنجاز الكمي في 
التنمیة وأغفلت الجوانب النوعیة. فعلى سبیل المثال، بینما ارتفع عدد الفتیات الملتحقات بالتعلیم االبتدائي، تبقى 
غالبیة النساء البالغات اللواتي أتممن أربع إلى ست أعوام من التعلیم االبتدائي في عداد األمیات، في نصف 

البلدان النامیة الثالثة والخمسین التي تتوفر عنھا بیانات. 

التنمیة البشریة للجمیع ممكنة  
واعتبر سلیم جھان أن "تعمیم التنمیة البشریة ممكن رغم الفوارق في التقدم." وأكد "لقد شھدنا ففي العقود 

الماضیة إنجازات في التنمیة البشریة كنا نخالھا مستحیلة في الماضي".  

فمنذ العام 1990، انتُشل ملیار شخص من براثن الفقر المدقع، وأصبحت قضیة تمكین المرأة في صلب كل 
نشاط. ومنذ فترة لیست ببعیدة في التسعینات، كانت قلة من البلدان تمنح الحمایة القانونیة للمرأة من العنف 

المنزلي، والیوم أصبحت ھذه الحمایة متوفرة في 127 بلداً.  

ویشدد التقریر على أھمیة خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 للبناء على ما تحقق من مكاسب، مشیراً إلى عالقة 
الترابط بین الخطة ونھج التنمیة البشریة.  

ویتضمن التقریر توصیات بشأن إعادة توجیھ السیاسات لكي تستفید منھا الفئات األكثر عرضة للتخلف عن ركب 
التقدم. كما یحّث على إصالح األسواق والمؤسسات العالمیة لتكون أكثر إنصافاً وتمثیال للكافة.  

 ***

للمزید من المعلومات، یرجى التصال بـ: 
 Anna Ortubia:  anna.ortubia@undp.org   +1 (212) 906 5964

 Ann-Marie Wilcock: ann-marie.wilcock@undp.org  +1 (212) 906 6586

  Trygve Olfarnes:  trygve.olfarnes@undp.org   +47 9 415 60 28
 Caroline Åberg:  caroline.aberg@undp.org    +46 70 547 93 42

حول التقریر: تقریر التنمیة البشریة ھو مطبوعة مستقلة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ویستطیع القراء تنزیل النسخة اإللكترونیة 
http:// :لتقریر التنمیة البشریة 2016 من دون مقابل إضافة إلى مواد مرجعیة عن أدلتھ، ومالمح تخص المناطق عن الموقع

 hdr.undp.org

  /http://report.hdr.undp.org :یمكن االطالع على تقریر التنمیة البشریة لعام 2016 على الرابط التالي
  http://hdr.undp.org/en/2016-report/press     :الملف الصحفي الكامل بجمیع اللغات الرسمیة لألمم المتحدة

یعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عالقة شراكة على مختلف مستویات المجتمع لدعم مسیرة بناء األمم على أسس متینة، 
تستطیع مواجھة األزمات، وتحقیق النمو الذي یسھم في تحسین نوعیة الحیاة الجمیع. للبرنامج حضور فعلي على األرض في 177 

بلداً وإقلیماً، یوفر منظوراً عالمیاً ورؤیة ثاقبة للواقع المحلي من أجل تمكین الشعوب وتعزیز صمود األمم.
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