
ما الهدف هنا؟

داخل  املساواة  انعدام  من  الحد 
البلدان وفيما بينها.

ملاذا؟

ال تزال أوجه انعدام املساواة، القائمة 
عىل أساس الدخل أو الجنس أو السن 
أو  الجنيس  التوجه  أو  اإلعاقة  أو 
االنتماء العرقي أو الطبقي أو اإلثني 
أو الديني أو الفرص املتاحة، مستمرة 
يف جميع أنحاء العالم، داخل البلدان 
يهدد  املساواة  وانعدام  بينها.  وفيما 
التنمية االجتماعية واالقتصادية عىل 
الحد  بجهود  ويرض  البعيد،  املدى 
الناس  إحساس  ويدمر  الفقر،  من 
أن  ويمكن  الذات.  وتقدير  بالتحقق 
يؤدي ذلك، بدوره، إىل تفيش الجريمة 

واألمراض والتدهور البيئي.

نستطيع  ال  أننا  ذلك،  من  واألهم 
وجعل  املستدامة  التنمية  تحقيق 
الكوكب أفضل للجميع، إذا استبعدنا 
الفرص والخدمات، ومن  الناس من 

فرصة الحياة األفضل.

ما هي بعض أمثلة 
انعدام املساواة؟

سن  دون  طفل  مليون   69 أن  يُقدر 
يمكن  ألسباب  سيموتون  الخامسة 
واملرأة  الحاالت.  معظم  يف  تجنبها 
أثناء  للوفاة  عرضة  أكثر  الريفية 
يف  النساء  من  مرات  بثالث  الوالدة 
املراكز الحرضية. وكثري من األرس يف 
البلدان النامية يعيشون يف املجتمعات 
يتوزع فيها الدخل بشكل أكثر تفاوتا 
التسعينات  يف  الحال  عليه  كان  مما 
من القرن املايض. وليست هذه سوى 

 ال يمكننا 

تحقيق التنمية 
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  إذا استبعدنا 
أي جزء من 
سكان العالم.
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ملاذا هو مهم؟
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أمثلة قليلة، ولكنها مشكلة تؤثر يف 
كل بلد يف العالم.

ملاذا يجب أن أهتم 
بانعدام املساواة إذا لم 

أكن أواجه أي تمييز؟

جميعا  نحن  اليوم،  عالم  يف 
والتحديات،  فاملشاكل  مرتابطون. 
املناخ،  تغري  أم  الفقر  كانت  سواء 
االقتصادية،  األزمات  أم  الهجرة 
أو  واحد  بلد  عىل  مطلقا  تقترص  ال 

منطقة واحدة فحسب.

تضم  تزال  ال  البلدان  أغنى  وحتى 
فقر  يف  تعيش  محلية  مجتمعات 
ال  الديمقراطيات  وأقدم  مدقع. 
ورهاب  العنرصية  تكافح  تزال 
الهوية  مغايري  وكراهية  املثليني 
الديني.  والتعصب  الجنسانية 
اليونيسيف  تقرير أصدرته  وأشار 
املساواة  انعدام  ازدياد  إىل  مؤخرا 
البلدان  من  العديد  يف  األطفال  بني 

ذات الدخل املرتفع.

الصعيد  عىل  املساواة  وانعدام 
بغض  جميعا،  علينا  يؤثر  العاملي 
النظر عن من نحن أو من أين أتينا.

هل يمكن فعال أن 
نحقق املساواة بني 

الجميع يف هذا العالم؟

وينبغي  ذلك،  يتحقق  أن  يمكن 
كريمة  حياة  لضمان  يتحقق،  أن 
للجميع. ويجب أن تكون السياسات 
العامة عاملية يف املجاالت السياسية 
مع  واالجتماعية،  واالقتصادية 
الحتياجات  خاص  اهتمام  إيالء 
املحرومة  املحلية  املجتمعات 

واملهمشة.

األخرية  اإلحصاءات  أظهرت  وقد 
أن ذلك أمر ممكن. فمن عام ٢٠٠٧ 
إىل عام ٢٠١٢، كان متوسط دخل 
بعض من أفقر األرس يف أكثر من ٥٠ 
الالتينية  أمريكا  يف  وخاصة  بلدا، 
وآسيا،  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 
املعدالت  من  أرسع  بوترية  ينمو 
انعدام  من  قلل  بما  الوطنية، 

املساواة يف الدخل يف تلك البلدان.

ماذا يمكننا أن نفعل؟

املساواة  انعدام  من  الحد  يتطلب 
بذل  ويلزم  جذري.  تغيري  إحداث 
عىل  للقضاء  الجهود  من  املزيد 
وزيادة  والجوع،  املدقع  الفقر 
والتعليم  الصحة  يف  االستثمار 
والحماية االجتماعية وتوفري فرص 
للشباب  وخاصة  الالئقة،  العمل 
الضعيفة  والفئات  واملهاجرين 

األخرى.

تمكني  املهم  من  البلدان،  وداخل 
االجتماعي  النمو  وتعزيز 
للجميع.  الشامل  واالقتصادي 
وسنتمكن من ضمان تكافؤ الفرص 
والحد من انعدام املساواة يف الدخل 
والسياسات  القوانني  ألغينا  إذا 

واملمارسات التمييزية.

علينا  يجب  البلدان،  بني  وفيما 
عىل  النامية  البلدان  تمثيل  ضمان 
القرارات  اتخاذ  يف  أفضل  نحو 
بشأن القضايا العاملية بحيث يمكن 
فعالية  أكثر  الحلول  تكون  أن 

ومصداقية وخضوعا للمساءلة. 

وأصحاب  للحكومات  يمكن  كما 
الهجرة  تعزيز  اآلخرين  املصلحة 
بما  واملسؤولة،  واملنتظمة  اآلمنة 
يجري  سياسات  خالل  من  ذلك  يف 
التخطيط لها وإدارتها بشكل جيد، 
ملاليني الناس الذين يرتكون بيوتهم 
بحثا عن حياة أفضل بسبب الحرب 
الفرص  وانعدام  والفقر  والتمييز 
الدافعة  العوامل  من  ذلك  وغري 

للهجرة.

 ١٠ الهدف  حول  املزيد  ملعرفة 
وغريه من أهداف التنمية املستدامة، 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


