
  يفابيان صح
  

  غرب أسيا، وفقا لتقرير األمم املتحدةيف ارتفاع نسبة الفقر 
   بسبب األزمة العامليةهتفاقم

  
  احنراف األهداف اإلمنائية عن مسارها مع عدم احراز تقدم بشأن متكني املرأة

  
ما إىل لفقراء الفقر يف غرب آسيا زيادة مطردة، حيث يصل العدد اإلمجايل ل يزداد – يوليه/متوز ٦القاهرة، 

إىل  مليون ٣ من ٢٠٠٥  إىل ١٩٩٠عدد الفقراء يف الفترة من حيث ارتفع  ،يقرب من ربع عدد السكان
  . در عن األمم املتحدة اليوماملرحلي السنوي الصاللتقرير وفقا إمجايل عدد السكان،  مليون من ١١
  

 تقرير حسبفاقم الوضع إىل ما هو عليه، هذا وقد سامهت األزمة االقتصادية واألزمة املالية العاملية يف ت
شغل وظائف ، األمر الذي دفع عشرات املاليني من السكان إىل ٢٠٠٩األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 

  . عائد ضئيلمقابل عائلية يف جمال املشاريع الحلساهبم اخلاص أو رة احلهن جمال امليف يعملون حيث ضعيفة 
  
إنه يف ظل إىل ،  يف جنيفمون -العام لألمم املتحدة بان كي األمني يوم التقرير الذي أطلقه الوخيلص   

أكثر وترية ب ولكن ٢٠٠٩عام يف تراجع بالالنامي يف العامل الفقر معدالت ستستمر النمو احلالية، اجتاهات 
مو االقتصادي تباطؤ النفقد يعين بالنسبة لكثري من البلدان، و. كانت عليه قبل بدء األزمة االقتصاديةبطئا مما 

يف ظل األهداف اليت اتفق عليها أو عدم الوصول إليه الفرق بني الوصول إىل احلد األدىن من نسبة الفقر 
، واليت مل يبقي على موعدها  اإلمنائية الثمانية لأللفيةهدافاأل، باعتبارها جزء من ٢٠٠٠زعماء العامل عام 

  .٢٠١٥عام سوى ست سنوات حىت النهائي 
  
للمناخ  أن نسمح ال ميكن’’: يف مقدمة التقرير   مون- كي لألمم املتحدة بانني العام األميقول و

وال ميكن أن يدير . ٢٠٠٠نصوص عليها عام االلتزامات امل مينعنا من حتقيق وات أن االقتصادي غري امل
عجلة ادة سرعة لقد حان الوقت لزي’’: ويستطرد. ‘‘ أو يتخلى عنهمللفقراء والضعفاء ظهرهلعاملي تمع ااجمل

 أيضا ومن املمكن حتقيقها ،املتناولاألهداف يف حتقيق الواقع أن و. التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
  ‘‘.لسياسي القوي والتمويل الكايف واملستداموال يكون ذلك إال من خالل االلتزام ا، جدايف الدول الفقرية 

  
زئيا تأثري الصراعات الدائرة يف املنطقة وتشريد السكان وتفاقم  جات السلبية يف غرب آسياتعكس االجتاه

  : كما يلي نتيجة األزمة االقتصاديةحايلًالوضع 



  
 ، وهم األشخاص الذين يعيشون على عائدسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف فقر مدقعزيادة الن •

 من خالل الفترة  يف املائة٦إىل   يف املائة٢زيادة مطردة من  دوالر أمريكي يف اليوم، ١,٢٥أقل من 
  .٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠

 أسرهم بسبب الصعوبات إلعالةزيادة عدد الفقراء العاملني الذين ال يستطيعون كسب ما يكفي  •
 ففي أسوأ سيناريو تشهده املنطقة،. فوق خط الفقرنسبة السكان الذين يعيشون االقتصادية وارتفاع 

 بعد أن  يف املائة٢٥ قد زادت إىل ٢٠٠٨لفقراء العاملني عام تعترب منظمة العمل الدولية أن نسبة ا
 .العام السابقيف   يف املائة١٠كانت 

احلد من معدل اجلوع اآلن يف خطر أن خيرج حيذر التقرير من أن الطموح اإلقليمي لتحقيق هدف  •
 ٢٠٠٤واألعوام من  ١٩٩٢ إىل ١٩٩٠ من عوام األحيث شهدت. عن مساره بسبب األزمة الراهنة

يف احملرز  زيادة كبرية يف نسبة السكان الذين يعانون من اجملاعة، وكان هناك بعض التقدم ٢٠٠٦إىل 
   ٢٠٠٨و  ٢٠٠٦الفترة بني عامي 

  
قيق املساواة بني اجلنسني وحت املرأة نيمتكبأهداف حتسني الوضع اإلقليمي اخلاص ووفقا للتقرير، ال يزال 

لتعليم االبتدائي يف اني سنيا من بني أدين املؤشرات للمساواة بني اجلغرب أسدول ال تزال و .حمبطا للغاية
يف األعمال غري الزراعية بأجر من بني أقل الدول مقارنة جبميع املناطق باإلضافة إىل أن حصة املرأة . والثانوي

 املرأة من وبرغم مكافحة. للغاية ة منخفضتما زالاألخرى، مشريا إىل أن فرص عمل النساء يف هذه املنطقة 
  .  من املقاعد الربملانية يف املائة٩أجل النهوض يف التمثيل السياسي، فإن نسبة متثيلها يف الربملان مل يتجاوز 

  
، على الشرب املأمونةوصول إىل مياه ومن الناحية اإلجيابية، يسلط التقرير الضوء على اإلجنازات اهلامة مثل ال

 من السكان يستخدمون مصادر مياه  يف املائة٢٠حيث ال يزال ريفية الرغم من عدم توافرها يف املناطق ال
 ٨٤حيث يستخدم صرف صحي مأمون، وصول إىل كبريا يف إتاحة فرصة القد أحرز تقدما و. غري معاجلة
  . ٢٠٠٦ عام  يف– دورات املياه أو املراحيض من السكان املرافق الصحية احملسنة، مثل يف املائة

 
. وال  لألهداف اإلمنائية لأللفية حىت اآلن الدولية مش أكثر التقارير لأللفية  اإلمنائيةيعد  تقرير األهداف

 مؤسسة من  داخل منظومة األمم املتحدة ٢٠وهو يقوم على جمموعة من البيانات اليت أعدهتا أكثر من 
ن املقرر أن تقوم وم. وخارجها، مبا يف ذلك البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي

  . إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة ملنظمة األمم املتحدة باإلشراف على هذا املشروع
 للحصول على مزيد من املعلومات، يرجي زيارة الرابط
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لبنان و الكويت واألردنوإسرائيل ووالعراق  قربص والبحرين: تتألف دول غرب أسيا من الدول التالية

 وتركيا ة السوريةواجلمهورية العربي واململكة العربية السعوديةقطر وعمان واألراضي الفلسطينية احملتلة و
  واليمن واإلمارات العربية املتحدة

  
  :نقاط االتصال لوسائط اإلعالم املتعددة

  فتحي ديبايب
      816 959 27 202+ هاتف –مركز األمم املتحدة لإلعالم، القاهرة 

  7227 144 18 20+:  موبايل
  org.eg-unic@debbabi.fethi :لكتروينالربيد اإل

 
 سكال اجايت بابر

   6870 963 212 1+ :  هاتف-شؤون اإلعالم  لاألمم املتحدةإدارة 
   org.un@pascale: اإللكتروينربيد ال
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mailto:fethi.debbabi@unic-eg.org
mailto:pascale@un.org

