
ما الهدف هنا؟

كل  يف  أشكاله  جميع  يف  الفقر  إنهاء 
مكان بحلول عام 2030.

ملاذا؟

ال يزال أكثر من 700 مليون شخص 
املدقع،  الفقر  من  حالة  يف  يعيشون 
أبسط  تلبية  أجل  من  ويكافحون 
والتعليم  الصحة  مثل  االحتياجات 
والرصف  املياه  عىل  والحصول 

الصحي، عىل سبيل املثال ال الحرص.

وهذا عدد كبري جدا من الناس.

الناس  من  الساحقة  فاألغلبية   نعم. 
 1,90 من  أقل  عىل  يعيشون   الذين 
دوالر يوميا يعيشون يف جنوب آسيا 
الكربى،  الصحراء  جنوب  وأفريقيا 
من  املائة  يف   70 حوايل  ويمثلون 
مجموع من يعانون من الفقر املدقع 

يف العالم. 

وتضم بلدان الدخل املتوسط األدنى، 
بما يف ذلك الصني والهند وإندونيسيا 
ونيجرييا، حوايل نصف فقراء العالم.

أيضا عىل  تؤثر  املشكلة  هذه  أن  غري 
 30 اآلن  فهناك  املتقدمة.  البلدان 
أغنى  يف  فقراء  ينمون  طفل  مليون 

البلدان يف العالم.

القضاء عىل الفقر:
ملاذا هو مهم
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ملاذا هناك الكثري من 
الفقر يف العالم؟

كانت  وإن  عديدة،  أبعاد  له  الفقر 
واإلقصاء  البطالة،  تشمل  أسبابه 
الشديد  والضعف  االجتماعي، 
إزاء  السكان  من  بعينها  لفئات 
وغريها  واألمراض،  الكوارث، 
أن  دون  تحول  التي  الظواهر  من 

يكونوا منتجني.

أنا لست فقريا. ملاذا 
يجب أن أهتم بالحالة 
االقتصادية لآلخرين؟

ولكن  األسباب،  من  العديد  هناك 
ترتبط  كبرش،  ألننا  باختصار، 
البعض. فازدياد  رفاهيتنا ببعضنا 
بالنمو  يرض  املساواة  انعدام 
التماسك  ويقوض  االقتصادي، 
التوترات  ويزيد  االجتماعي، 
ويدفع  بل  واالجتماعية،  السياسية 
زعزعة  إىل  الظروف  بعض  يف 

االستقرار ونشوب النزاعات.

هل يمكننا فعال 
تحقيق هذا الهدف؟

نعم. فقد أجرى الخبري االقتصادي 
أنه  تفيد  حسابات  ساكس  جيفري 
يف  العالم  يف  املدقع  الفقر  إلنهاء 
التكلفة اإلجمالية  20 عاما، ستبلغ 
سنويا.  دوالر  بليون   17٥ نحو 
املائة  يف  واحد  من  أقل  يمثل  وهذا 
يف  البلدان  أغنى  دخل  مجموع  من 

العالم.

إذن، ماذا يمكنني أن 
أفعل حيال ذلك؟

أن  يمكن  الشباب:  من  كنت  إذا 
يف  النشطة  مشاركتك  تحدث 

معالجة  يف  فرقا  السياسات  صنع 
حقوقك،  تعزيز  تكفل  فهي  الفقر. 
املعرفة  وتقاسم  صوتك،  وسماع 
االبتكار  وتشجيع  األجيال،  بني 
األعمار  جميع  يف  النقدي  والتفكري 
لدعم التغيري الذي يحدث تحوال يف 

حياة الناس واملجتمعات.

السياسات:  صناع  من  كنت  إذا 
يف  الحكومات  تساعد  أن  يمكن 
العمالة  لتوليد  مواتية  بيئة  تهيئة 
املنتجة وخلق فرص العمل للفقراء 
وضع  وبمقدورها  واملهمشني. 
املالية  والسياسات  االسرتاتيجيات 
الفقراء،  لصالح  النمو  تحفز  التي 

والحد من الفقر.

الخاص:  القطاع  تعمل يف  إذا كنت 
كمحرك  الخاص،  القطاع  يقوم 
يف  رئييس  بدور  االقتصادي،  للنمو 
تحديد ما إذا كان النمو الذي يخلقه 
بالتايل  ويسهم  الجميع،  يشمل 
وبمقدوره  الفقر.  من  الحد  يف 
تعزيز الفرص االقتصادية للفقراء 
االقتصاد  قطاعات  عىل  بالرتكيز 
التي ينشط فيها معظم الفقراء، أي 
واملتناهية  الصغرية  املرشوعات  يف 
الصغر، والتي تعمل يف القطاع غري 

الرسمي.

العلمية  الدوائر  من  جزءا  كنت  إذا 
األوساط  تقوم  واألكاديمية: 
كبري  بدور  والتعليمية  األكاديمية 
يف زيادة الوعي بأثر الفقر. ويوفر 
وحلول  لنُهج  األساس  العلم 
ومستدامة  جديدة  وتكنولوجيات 
الفقر  من  الحد  تحديات  ملعالجة 

التنمية املستدامة. وكانت  وتحقيق 
مساهمة العلوم يف القضاء عىل الفقر 
مساهمة ال يستهان بها. فعىل سبيل 
الحصول  من  العلم  مكنَّ  املثال، 
املأمونة، وخفض  عىل مياه الرشب 
األمراض  عن  الناجمة  الوفيات 
املنقولة عن طريق املياه، وتحسني 
النظافة الصحية للحد من املخاطر 
الصحية املرتبطة بمياه الرشب غري 

املأمونة وانعدام الرصف الصحي.

ملعرفة املزيد حول الهدف 1 وغريه 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:  

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


