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  األمـــــم          املتحـدة
  امــن العـألميا    

  
  رسالة مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على الفقر    
  ٢٠٠٩أكتوبر / األولتشرين ١٧    

  
إننا يف هـذا اليـوم نعتـرف مبـا يكابـده ويـساهم بـه يوميـا أولئـك الـذين يقاسـون الفقـر                         

  .اآلفة من جذورهاونعرب عن تصميمنا على تكثيف جهودنا من أجل استئصال هذه 
ويف هذا الوقت الذي يشهد فيه العامل أزمـات متعـددة، يـستحق منـا أشـد النـاس فقـرا              

فنحن نعلم أن أوىل ضحايا أي انكمـاش اقتـصادي وأشـد مـن              . وأكثرهم ضعفا اهتماما خاصا   
وتــشري آخــر التقــديرات إىل أن األزمــة االقتــصادية العامليــة أدت إىل   . يعــانون منــه هــم الفقــراء 

ويتوقع أن ينضم إىل قافلـة      .  مليون شخص مصدر رزقهم هذا العام      ٥٠ارة ما ال يقل عن      خس
ويـأيت تغـري املنـاخ      . ٢٠٠٩ مليون شخص آخر يف عـام        ١٠٠من هم دون خط الفقر ما قدره        

  .ليزيد من هذه املشكلة سوءا
 األطفـال ” إن احتفالنا باليوم الدويل للقـضاء علـى الفقـر هـذا العـام، الـذي يتخـذ مـن                     

شعارا له، يصادف الذكرى السنوية العـشرين التفاقيـة حقـوق      “ واألسر جياهرون برفض الفقر   
ــل يف االســتثمار يف       . الطفــل ــر تتمث ــى الفق ــأن إحــدى أضــمن وســائل القــضاء عل ــر ب وحنــن نق

  .األطفال وكفالة حقوقهم
ورغم عـامل الـوفرة الـذي نعـيش فيـه، ال تـزال احتياجـات األطفـال األساسـية ال تـوىل                         

فما فتئ ماليني األطفال حمرومني من التعليم، ويواجه عـدد أكـرب منـهم خطـر                . هتمام الالزم اال
  .وهذا ينطبق بشكل خاص على الفتيات. االنقطاع عن الدراسة

ــق             ولكننــا نعلــم أيــضا أن االســتثمارات الــيت تقــوم علــى أســس ســليمة هبــدف حتقي
نشهد تقدما ذا شـأن يف اجملـاالت        فنحن  . األهداف اإلمنائية لأللفية ميكن أن حتدث تغيريا كبريا       

 مثـل اإليـدز والـسل واملالريـا واألمـراض الـيت ميكـن               -اليت ازدادت فيهـا االسـتثمارات العامليـة         
وقد حتقق جنـاح ملحـوظ يف احلـد مـن معـدل وفيـات األطفـال دون سـن                    . الوقاية منها باللقاح  

دليال نسترشد به للتسريع بعجلـة التقـدم احملـرز يف حتقيـق             وتشكل أوجه النجاح هذه     . اخلامسة
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األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت ال يــزال العــامل بعيــدا جــدا عــن حتقيقهــا، وذلــك باالســتثمار يف 
  .جماالت رئيسية مثل التعليم والبىن التحتية وصحة األم

األمـن الغـذائي،    تعزيز -إن منظومة األمم املتحدة تواجه هذه األزمة على عدة جبهات            
شبكات األمان، وطرح فكرة اعتماد ميثـاق عـاملي         وبناء اقتصاد مراع للبيئة، والعمل على تعزيز        

إلنـذار العـاملي بآثـار األزمـات ومـواطن         لنظـام   وحنن أيضا بصدد استحداث     . لتوفري فرص العمل  
وجيـب  . لـشبكة ، الغرض منه هتيئة القدرة على مجع البيانات وحتليلها بـصورة آنيـة علـى ا           الضعف

  .أن تستند السياسات إىل صورة حقيقية تعكس التطورات املستجدة على األرض
ع صـوت   سِموقـد آن األوان لكـي نُـ       . إننا أمـام منعطـف حـرج يف كفاحنـا ضـد الفقـر               

فمـن خـالل االسـتثمارات الـسليمة        . الضعفاء ولكي نضمن وفاء العامل بالتعهـدات الـيت قطعهـا          
رتكاز على املكاسب اليت حتققت والوفاء بالتزاماتنـا وضـمان امـتالك     والعمل امللموس ميكننا اال   

  .كل رجل وامرأة وطفل فرصة استثمار ما لديه من طاقات كامنة إىل أقصى حد ممكن
  


