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

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

بیان صحفي 
إطالق تقریر التنمیة البشریة للعام 2016 

التقریر یحذر من أن الشباب والنساء على رأس الفئات التي تتخلف عن ركب التنمیة في المنطقة العربیة 
الھوة 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. فتسجل 
منطقة الدول العربیة، وھي من المناطق النامیة في العالم، أعلى معدل بطالة بین الشباب وأدنى نسبة التحاق في 
المدارس بین األطفال في سن التعلیم االبتدائي. 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.  

وأكدت مدیرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ھیلین كالرك، في حفل إطالق التقریر في ستوكھولم الیوم، 
بحضور رئیس وزراء السوید، ستیفان لوفین، والمؤلف الرئیسي للتقریر ومدیر مكتب تقریر التنمیة البشریة، 
سلیم جھان. "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". 

وتسجل المنطقة العربیة، التي یقل عمر أكثر من نصف سكانھا عن 25 عاماً، أدنى معدالت االلتحاق بالمدارس 
لألطفال في سن التعلیم االبتدائي بین سائر مناطق العالم النامیة، كما تسجل بطالة الشباب فیھا أعلى المعدالت، إذ 

أن یبقى 29 في المائة من األفراد في الفئة العمریة 15-24 عاماً عاطلین عن العمل. 

وشدد مراد وھبھ، مساعد مدیرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومدیر المكتب اإلقلیمي للدول العربیة أنھ "حتى 
ال یخلف ركب التنمیة أحداً في الوراء في منطقتنا العربیة، یجب أن نركز على من یتم إقصائھم وعلى ما یجب 
علینا أن نتخذه من اإلجراءات الالزمة لتذلیل العقبات المتجذرة التي تحول دون التنمیة والتي كثیراً ما تسقط من 

القیاس." 

وباإلضافة إلى الشباب، یتعرض سكان األریاف، والنساء، واألشخاص الذین یعیشون في مناطق النزاعات 
ألوجھ حرمان كثیرة، بعضھا ظاھر واآلخر یبقى مستتراً. 
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تشھد المنطقة العربیة أوسع ھوة بین المرأة والرجل من حیث المشاركة في القوى العاملة  
ال تزال المرأة في الدول العربیة أكثر من یعاني من غیاب المساواة مقارنة بقریناتھا في سائر مناطق العالم. 
ً بدلیل التنمیة حسب الجنس، ثاني أكبر  فیسجل الفارق في قیمة دلیل التنمیة البشریة بین اإلناث والذكور، قیاسا
الفوارق بین جمیع مناطق النامیة (بعد جنوب آسیا). والسبب الرئیسي ھو الفجوة في الدخل بین الرجل والمرأة. 
وال تزال األنماط الكثیرة من اإلقصاء التي تطال النساء والفتیات وغیاب الفرص لتمكینھن من التحدیات الملحة.  

ویُظھر التقریر أن نسبة 22 في المائة فقط من النساء من الفئة العمریة 15 سنة وما فوق، كّن یعملن خارج 
المنزل في عام 2015 في مختلف بلدان المنطقة العربیة، مقابل 75 في المائة من الرجال. وھكذا تسجل المنطقة 
أدنى مشاركة للمرأة في القوى العاملة، وأوسع ھوة بین الذكور واإلناث من حیث المشاركة في القوى العاملة 

بین مختلف المناطق النامیة. 

ویبین التقریر كذلك أن الجغرافیا تلعب دوراً مھماً في تكریس عدم المساواة في المنطقة. فعلى الرغم من أن كل 
بلدان العالم ال تكاد أن تخلو من فوارق بین المدن واألریاف، إال أن ھذه الفوارق تتّسع في الدول العربیة لتتجاوز 
متوسط البلدان النامیة. فیصل الفارق في قیمة دلیل الفقر المتعدد األبعاد إلى 21 نقطة مئویة، بین سكان المدن 

(بقیمة 8 في المائة) وسكان األریاف (بقیمة 29 في المائة).  

تعثر التنمیة البشریة في المنطقة نتیجة للنزاع 
ً اآلثار التي تخلفھا النزاعات والعنف من تفاوت في مستویات التنمیة البشریة في المنطقة  یوضح التقریر أیضا
العربیة. فقد شھدت المنطقة العربیة أكبر حصة في العالم في أعداد الوفیات بسبب المعارك ما بین عامي 1989 
و2014. ویتعرض األطفال والشباب الیافعون من الالجئین للتسرب من المدرسة أكثر بخمسة أضعاف من غیر 
الالجئین، ما یضیّق أمامھم آفاق المستقبل. وكثیراً ما یصطدم الالجئون بحواجز تحول بھم دون العمل 

والمشاركة السیاسیة، كما ورد في التقریر. 

وتناھز كلفة خمسة أعوام من النزاع في سوریا، وما نجم عنھا من تداعیات على األردن ولبنان والعراق ومصر 
وتركیا، 35 ملیار دوالر، أي ما یعادل الناتج المحلي اإلجمالي لسوریا في عام 2007. كما سیتطلب إعادة إعمار 

البنیة األساسیة في لیبیا حوالي 200 ملیار دوالر في األعوام العشرة المقبلة.  

ولیست البلدان التي تستضیف الالجئین الفاّرین من النزاعات والعنف بمنأى عن األضرار، وال سیما األردن 
ولبنان اللذین استوعبا غالبیة الالجئین السوریین، إذ تعرضت قطاعات الخدمات األساسیة فیھما، مثل التعلیم 

والصحة، لضغوطات وإجھادات كبیرة. 

السعي في سبیل تحقیق المساواة وشمول الكافة یحفّز التقدم البشري  
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". 

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.  
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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". 

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

 * * *

للمزید من المعلومات، یرجى التصال بـ: 
في مقر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، في نيويورك

 Anna Ortubia:  anna.ortubia@undp.org   +1 (212) 906 5964 آنا أورتوبيا
 Ann-marie Wilcock: ann-marie.wilcock@undp.org   +1 (212) 906 6586 آن ماري ويلكوك

في املكتب اإلقليمي للدول العربية في نيويورك 
 Theodore Murphy: theodore.murphy@undp.org  +1 (212) 906 5890 ثيودور ميرفي 

في املركز اإلقليمي للدول العربية في عّمان 
Noeman AlSayyad:  noeman.alsayyad@undp.org    +962 79 567 2901 نعمان الصياد

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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