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 32المقرر إطالقه في الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة في ‘   استثمارات للقضاء على الفقر’تقرير  

  :، تشمل أهدافه3102أيلول /سبتمبر

 د للموارد المحلية والدولية المتدفقة إلى البلدان الناميةرسم خريطة للمشهد المعق 
  تسليط الضوء على أوجه القصور في البيانات حول الفقر وتدفق الموارد والتي تعوق اتخاذ القرارات المستنيرة

 والكفاءة في تخصيص الموارد للقضاء على الفقر 
  واالنخراط مع الجهات المانحة لتحسين تخصيص تحديد أسلوب للحصول على قيمة أكبر من استثمارات المساعدات

 المساعدات
 

 من الناحية العملية؟استثمارات للقضاء على الفقر ما الذي يقدمه تقرير 
 

  دعم صانعي القرارات المتعلقة بالموارد والقائمين على الحمالت الرامية إلى الحصول على نتائج أفضل من خالل
 واضحة ومعروضة بشكل جيدإتاحة بيانات ومعلومات وتحليالت 

  نشر البيانات والمعلومات على االنترنت مما يتيح للمستخدم مقارنة البيانات المعقدة وصوالً الى المستوى الوطني؛
وإجراء تحليل مبسط يسهل فهمه عن الجهات التي تقدم المساعدات والموارد األخرى، وأماكن إنفاقها، وأوجه الصرف 

 صيلومختلف أدوات وقنوات التو

 نظرة عامة

 -من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع % 34، كان نحو 0991ففي عام . تنخفض مستويات الفقر العالمي بمعدل غير مسبوق
بالرغم من ذلك، فإن %.  0.أما اليوم فإن نسبة من يعيشون تحت هذا المستوى ال تتجاوز .  دوالر في اليوم 02.1على أقل من 

 .قر مدقعمليار نسمة ال يزالون يعيشون في ف 0.3

ويجب أن يحظى القضاء على الفقر .  ، سيتفق العالم على أهداف عالمية على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية101.في عام 
 . بأولوية قصوى ضمن هذه األهداف 141.المدقع بحلول عام 

ه المساعدات بكثافه إلى حي ث سيكون لها أكبر األثر على ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف في أسرع وقت ممكن، يجب أن نوجِّ
يجب علينا أن نفهم ثم ننسق على أوسع نطاق ممكن الموارد األخرى والتي تتضمن األشكال األخرى مثل التمويل .  الحد من الفقر

 بحيث تسهم أيضا في القضاء -الرسمي، والتحويالت المالية واالستثمارات الخاصة العاملة جنباً إلى جنب مع الموارد المحلية 
 .ويمكن أيضا أن يتم نشر المساعدات لتحريك قدرة هذه التدفقات األخرى على الحد من الفقر.  على الفقر

بيانات ومعلومات حول تدفقات الموارد تتسم باالستقاللية والموثوقية وسهولة  االستثمارات للقضاء على الفقريوفر تقرير 
ة صنع القرار على نحٍو أفضل بشأن تخصيص الموارد للتعجيل بنهاية وستفيد هذه المعلومات في إرشاد عملي  .الوصول إليها

 .الفقر وتعزيز المساءلة عن قرارات التخصيص
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  إعداد سلسلة من األدلة وأوراق المناقشة والتقارير التي تطرح البيانات على المأل، وتحفيز األطراف على المشاركة
 بحيث تُتاح مجموعة من المعارف حول الموارد للقضاء على الفقر وتُستخدم لدفع عجلة التقدم

 

 الوصول إلى الصفر

 
بل يعني الوصول إلى الصفر، .  عدالت الفقر إلى نسب مئوية منخفضةال يعني خفض م 141.إن إنهاء الفقر بحلول عام 

 . غير أن النمو وحده وفق األنماط الحالية، رغم أهميته، لن يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف.  دون استبعاد أي شخص

القضاء على الفقر  في أعقاب التقدم السريع الذي تحقق في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، من المرجح أن تشهد جهود
في حين سيقل عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر، سيظل الكثيرون .  العالمي من خالل النمو تباطًؤا في السنوات المقبلة

كما أن .  يعيشون تحت خط الفقر بكثير، لذلك فمن غير المرجح أن تنجح معدالت النمو ذاتها في انتشالهم من براثن الفقر
 .راً تواجه أيضاً العقبات والعديد من صور الحرمان التي ال يستطيع النمو وحده التغلب عليهاالفئات األكثر فق

هة لتلبية احتياجات أشد .  إن الوصول الى الصفر ليس معادلة اقتصادية بحتة وسوف تكون هناك حاجة إلى التدخالت الموجَّ
وسيكون للمساعدات ومجموعة كاملة من الموارد .  ق أوسعالفئات فقراً وتمكينها من االستفادة من الفرص المتاحة على نطا

 .141.دور هام لضمان القضاء على الفقر المدقع بحلول عام  -بما في ذلك االستثمارات والتحويالت المالية  -األخرى 

 فهمها وتحسينها: المعونة

 
صادي، ممن يعيشون في البلدان التي ال تظل المساعدات أداة حيوية بالنسبة لألشخاص المستبعدين حالياً من النمو االقت

تستفيد من التدفقات المالية في إطار المساعدات اإلنمائية الكبرى غير الرسمية، أو من لديهم حكومات ال تستطيع أو ال 
 . ترغب في إنفاق الموارد الالزمة النتشالهم من الفقر

صول إلى الفقراء، ولكن المساعدات تتضمن أشياء عديدة، تضم المساعدات الجيدة مجموعة معينة من المزايا النسبية في الو
كذلك فإن حجم المساعدات التي تُنقَل في الواقع إلى الفقراء والدول الفقيرة، إلى جانب .  كما أنها ال تتساوى كلها في القيمة

بكثير لما نحن بصدد  للحكم على آثارها يجب أن يكون لدينا فهم أفضل.  ما لها من تأثير، يُساء فهمه على نطاق واسع
مثل هذا األساس يشّجع أيضاً على تحسين استخدام موارد المساعدات الثمينة من خالل تسليط الضوء على .  تقييمه فعلياً 

النفقات ضعيفة االرتباط بالحد من الفقر، ومن خالل تحديد المجاالت التي ال ترتبط فيها كميات المساعدات التي تًبلغ بها 
 .بقيمة يتلقاها المستفيدون، وأيضاً من خالل التركيز الصارم على هدف القضاء على الفقر الجهات المانحة

هل تعرف من المستفيدون؟  هل تتركز :   هناك أسئلة بسيطة ولكنها قوية، تستطيع قياس االستثمارات مقابل هذا الهدف
ا النشاط عن تقليل الفقر مباشرةً وهل تُعد الفوائد حيثما يوجد الفقراء؟  متى يمكن استشعار النتائج؟  هل سيثمر هذ

 المساعدات األداة األنسب؟  هل تتعاون مع الموارد األخرى على نحو يتسم بالذكاء؟

إن الوصول إلى قرارات أفضل للحد من الفقر يتعلق بالتفاوض بشأن السياسات وحوافز المساعدات تماماً كما يتعلق بوضع 
فضل حول المساعدات والموارد األخرى يعزز تحقيق تخصيص أفضل ويقدم أساساً إن وجود بيانات أ.  أطر ومنهجيات

منطقياً ال ينتهي حول كيفية استخدام المساعدات على نحو أكثر فعالية جنبا إلى جنب مع الموارد األخرى للقضاء على 
 .الفقر


