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 األمين العام  
 رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر  

 2002أآتوبر / تشرين األول17

ترف       تحدة اع م الم ية لألم ة األلف ر قم اد مؤتم الل انعق ن وخ بل عامي ق
ية             يق التنم اح من أجل تحق ذي ُأحرز في الكف تقدم العالمي ال الم بال اء الع زعم

نهم حددوا أيضا بعض العو         مثل فيروس –ائق والتهديدات الجدية   البشرية، ولك
ناعة البشرية      دز والصراعات واإلرهاب       /نقص الم  التي ما زالت تحول     –اإلي

ا في التحرر من العوز والتحرر من الخوف            يق آماله ن البشرية وتحق وأتى . بي
م باعتماد إعالن األلفية     وهو بيان واضح للقيم وأولويات العمل في القرن        : رده

 .الجديد

ذه     ذي قطعوه                 ومن ه تعهد ال ة في ال بر أولوي ات تمثلت أآ بأال “ األولوي
ي اإلنسان، الرجال والنساء واألطفال،                   د في سبيل تخليص بن يدخروا أي جه

انية   نة والالإنس ع المهي ر المدق دوا  . ”من ظروف الفق دا، عق ثر تحدي وبشكل أآ
ام      ول ع وا بحل ى أن يحقق زم عل ن     2015الع الم الذي كان الع دد س ض ع  خف

ياه الصالحة  يعيش ى الم تقرون إل ديدا ويف ا ش انون جوع ع ويع ر مدق ي فق ون ف
للشرب، بنسبة النصف؛ وتمكين األطفال في آل مكان من االلتحاق بالمدارس        
الثانوية وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم؛ وخفض معدل           

ث    بة ال ات بنس يات األمه دل وف ن ومع بة الثلثي ال بنس يات األطف اع؛ وف الثة أرب
رية ناعة البش يروس نقص الم ار ف ئة /ووقف انتش ير أوب ن تأث د م دز والح اإلي

تدامة في سياسات بلدانهم؛                 ية المس يق التنم بادئ تحق رئيسية أخرى؛ وإدراج م
 .وإنشاء شراآة عالمية من أجل التنمية

يح لنا جميعا فرصة لنلزم أنفسنا                    ر يت ى الفق ي للقضاء عل يوم الدول إن ال
ية ولنفكر في ما ُأحرز              من جدي    ية لأللف يق األهداف اإلنمائ  أو في ما لم     –د تحق

 . من تقدم حتى اآلن–ُيحرز 

إذ تفيد آخر   . ال شك أن العالم حقق بعض التقدم على جبهة مكافحة الفقر           
ن يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم في            يانات أن نسبة األشخاص الذي الب

د تدنت من            ية ق بلدان النام ام       ال ة التاريخ المتفق عليه      (1990الثلث في ع بداي
 إال أن جميع المناطق أو . 1999إلى الربع في عام ) لقياس التقدم المحرز
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تقدم المحرز                ذا ال نل نصيبها من ه م ت بلدان ل يا جنوب الصحراء      . ال ففي أفريق
ن           د م ي العدي ك ف يا وآذل مال أفريق ط وش رق األوس ية والش ريكا الالتين وأم

 . التي تمر بمرحلة انتقالية، ارتفع العدد المطلق للفقراءاالقتصادات

بلوغ          مح له ب ي تس كة الت ى الس يا عل الم حال ي الع ام ال يمش كل ع وبش
ية بحلول عام          ية لأللف  وهي آخر   – 2000فبحلول عام   . 2015األهداف اإلنمائ

من  في المائة    40آان ينبغي أن نكون قد اجتزنا        –سنة تتوافر لدينا بيانات عنها       
ذه الطريق    ن أنه بالكاد ُقطع نصف هذا الشوط من                . ه ية تبي ائع العالم يد أن الوق ب

 .التقدم بالنسبة إلى معظم األهداف اإلنمائية لأللفية

إال أن الفقر   . ويمكن بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية     . ولكن األمل موجود      
وه   تعدد الوج دود م دو ل ن ا    . ع د م ل العدي افر عم ره تض تلزم قه ات وسيس لجه

 .الفاعلة

ه أو      يار بلوغ ية، إال أن مع داف عالم ي أه ية ه ية لأللف األهداف اإلنمائ ف
ا        ه يكمن في م فال وصفة سحرية يمكن . يحدث في آل من البلدان على حدة  عدم

 .تطبيقها تسمح لكل من البلدان ببلوغها

ى آل من البلدان أن يكتشف المزيج الصحيح من السياسات الذي                ذا، فعل ل
يةيتناس ى  . ب وأوضاعه المحل بلدان أن تصر عل ذه ال ن ه ل م ى شعوب آ وعل

 .تطبيق تلك السياسات

واها  ية دون س بلدان النام ى ال بدأ ينطبق عل ذا الم د أن ه تقدنَّ أح إذ . ال يع
ن على البلدان المتقدمة النمو هي أيضا أن تكفل عدم تخلف جزء من سكانها                يتعي

داف ذه األه وغ ه ن بل تحمل. م ية خاصةوهي أيضا ت ؤولية عالم إذ يجب .  مس
ه    دت ب ا وع ي بم يها أن تف بلدان    : عل تجات ال ام من امل أم واقها بالك تح أس أن تف

ية بشروط منصفة؛ وأن تقدم                     نافس في السوق العالم ا بالت ية؛ وأن تسمح له النام
ية رسمية أآثر سخاءً       ومن دون هذه األمور، عبثا يجهد العديد من        . مساعدة إنمائ

 . ية لبلوغ أهداف األلفيةالبلدان النام

نا في األمم المتحدة أو من                      ذه األهداف ه يق ه ير آخر ال يمكن تحق وبتعب
تحدة          م الم ه مسؤولو األم ذي يؤدي ا في آل من      . خالل العمل ال ن بلوغه ل يتعي ب

 .البلدان وبجهود تبذلها حكوماتها وشعوبها
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ية             ة األلف ذا السبب أطلقت حمل ا له دا     : وأن ذه األه ف في جميع    ألعرِّف به
 .أنحاء العالم على نحو أفضل ولتجنيد قوة الرأي العام وراءها

نة    ل س يا آ را عالم أقدم تقري ام،    . س د ن ل بل ا آ ل أن يضع أيض ي آم لكن
م المتحدة والمؤسسات الدولية األخرى، تقريره السنوي الخاص به             بمساعدة األم

م شعوب آل من تلك البلدان مدى الشوط الذي قطعته             –  ونحن نأمل في . حتى تعل
ذي نعيشه، ستصر على التحرك ما                ذه الشعوب، في عصر الديمقراطية ال أن ه

 .أن تعلم بحالها

ي للقضاء على الفقر، دعونا نعترف بأن الفقر المدقع                   يوم الدول ذا ال في ه
ان يشكل تهديدا لألمن البشري في آل مكان             ودعونا نتذآر بأن الفقر    . في أي مك

ان وق اإلنس نكر لحق و ت ذي  .ه ذا العصر ال ي ه تاريخ، وف ي ال ى ف رة األول  وللم
ذا الويل              اذ البشرية من ه وة إلنق نا الق ية، لدي راعة تقن راء ال سابق له وب يشهد ث

 .دعونا نشحذ إرادتنا للقيام بذلك. المشين
 


