
ووااجب أأخالقي ووررووحي إإنهھاء االفقر االمدقع:  
 

فهھمنا االمشتركك  

. ووألوولل مرةة في تارريیخ االبشريیة٬، 2030كقاددةة من أأعراافف دديینيیة متنوعة٬، فإننا نتشاططر ررؤؤيیة مقنعة إلنهھاء االفقر االمدقع بحلولل عامم 
وويیحتاجج منا تحقيیق هھھھذاا  حقيیقة ووااقعة.يیمكننا أأنن نقومم بأكثر من مجردد تصورر عالم خالل من االفقر االمدقع؛ حيیث يیمكننا أأنن نجعل ذذلك 

ووهھھھما االعمل مسترشديین بأفضل االشوااهھھھد على ما يیصلح ووما ال يیصلح؛ ووااستخداامم أأصوااتنا إلجبارر ااآلخريین  االهھدفف إإلى االتزااميین:
  ووحثهھم على ااالنضمامم إإليینا في هھھھذهه االقضيیة االعاجلة وواالملحة مستلهھميین في ذذلك بأعمق قيیمنا االرووحيیة.

وولديینا شوااهھھھد كثيیرةة  ماً ملحوظظاً في االعقديین االماضيیيین فيیما يیتعلق بتخفيیض عددد االفقرااء االمدقعيین إإلى االنصف.لقد حقق االعالم تقد
٬، 2015ووفي عامم  من مجموعة االبنك االدوولي ووجهھاتت أأخرىى تبيین أأنهھ يیمكننا ااآلنن إإنهھاء االفقر االمدقع خاللل خمسة عشر عاماً.

ة االمستداامة قاددررةة على االبناء على قيیمنا االمشتركة إلنهھاء االمهھمة االعاجلة ستبت حكوماتنا في أأمر أأجندةة عالميیة جديیدةة للتنميی
  االمتمثلة في إإنهھاء االفقر االمدقع.

وونحن في ااألووساطط االديینيیة نتبنى هھھھذاا االوااجب ااألخالقي ألننا نؤمن جميیعا بأنن ااالختبارر ااألخالقي لمجتمعنا هھھھو مدىى تحسن االفئاتت 
ا كتبنا االمقدسة أأيیضاً لمكافحة االظلم ووررفع مستوىى ااألشخاصص ااألكثر فقرااً بيیننا إإلى كما تدعون ااألضعف ووااألكثر عرضة للخطر.

  ال يینبغي أأنن يیُحرمم أأحد من االحيیاةة االكريیمة٬، بغض االنظر عن جنسهھ أأوو عمرهه أأوو عرقهھ أأوو معتقدهه. مستوىى كريیم الئق.

  تواافقنا ااألخالقي االمشتركك في االرأأيي

وونجد  االمدقع في االعالم بشكل كبيیر يیؤذذيینا وويیجرحح مشاعرنا جميیعاً بشكل عميیق جدااً.هھھھذاا هھھھو االسبب في أأنن ااستمراارر ووجودد االفقر 
إإيیماننا على االمحك ووتنكسر قلوبنا عندما نرىى٬، في عصر يیشهھد ثرووااتت ووتقدما علميیا لم يیسبق لهھما مثيیل٬، أأنن االكثيیر من االناسس 

ألهھھھداافف ااإلنسانيیة٬، وويیخنق إإمكاناتت ووفرصص االبشر٬، إإننا نعلم جيیدااً أأنن االفقر االمدقع يیقوضض اا ماززاالواا يیعيیشونن في ظظرووفف مهھيینة.
ووفي عالمنا االذيي يیزدداادد تراابطا٬ً، فإنن هھھھناكك ما يیكفي لضمانن عدمم ااضطراارر أأحد للقتالل يیوميیا من أأجل االبقاء  وويیهھيین كراامة ااإلنسانن.

  على قيید االحيیاةة.

رااضض االتي يیمكن االوقايیة منهھا٬، وونقص فرصص سيیتطلب إإنهھاء االفقر االمدقع ااتباعع نهھج شامل يیعالج أأسبابهھ االكامنة٬، بما في ذذلك ااألم
كما  االحصولل على االتعليیم االجيید٬، وواالبطالة٬، وواالفسادد٬، وواالصرااعاتت االعنيیفة٬، وواالتميیيیز ضد االنساء ووااألقليیاتت االعرقيیة ووفئاتت أأخرىى.

خريین٬، وومنهھا االجشع وواالهھدرر ووسوء ااالستخداامم٬، ووعدمم االشعورر بآالمم ااآل –سيیستوجب أأيیضاً تغيیيیر االعاددااتت االتي تسبب االفقر 
إإنن ااألمر يیدعو إإلى ااتباعع نهھج شامل وومستداامم يیحقق تغيیيیراا في االثقافاتت وواالمؤسساتت  ووااستغاللل االناسس٬، وواالمواارردد االطبيیعيیة.

  وواالقلوبب٬، ووكذلك االعقولل.

ووفي أأجزااء كثيیرةة جدااً من االعالم٬، تعاني االنساء وواالفتيیاتت من ووضعهھن في االدررجة االثانيیة٬، مما يیحرمهھن من االحصولل على االتعليیم 
ووإإلى أأنن يیحصل كل شخص على نفس االحقوقق ااألساسيیة٬، فإنهھ  االعمل٬، وويیوقعهھن ضحيیة للعنف ووااالتجارر في االبشر ووااالغتصابب.وو

لن يیمكن أليي منا أأنن يیزددهھھھر حقاً.  

يیجب عليینا أأيیضاً أأنن نقولهھا صريیحة ال لبس فيیهھا أأنن إإنهھاء االفقر االمدقع سيیكونن مستحيیالً بدوونن االتخفيیف من آآثارر تغيیر االمناخخ 
وويیتناقض عدمم االمساووااةة بشكل متطرفف٬،  إإنن تغيیر االمناخخ يیلحق االضررر بالفعل بالفقرااء أأكثر من غيیرهھھھم. ة عدمم االمساووااةة.وومكافح

وواالمطلوبب هھھھو  ددااخل االبلداانن ووفيیما بيینهھا٬، مع قيیمنا االديینيیة االمشتركة٬، وويیفاقم ااالنقساماتت ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة٬، ووسيیعوقق االتقدمم.
  امل ااجتماعيیاً وواالمستداامم بيیئيیاً.نموذذجج جديید للنمو ااالقتصادديي االش

 

ددعوتنا إإلى االعمل  



إإننا نعتقد أأنن ااآلنن هھھھو االوقت االمناسب لوضع حد آلفة االفقر االمدقع  عن ططريیق ااستعاددةة االعالقاتت االصحيیحة فيیما بيین االناسس٬،  -
هھھھذهه االقيیم االمشتركة فإنن االفقر  ووإإذذاا االتزمنا أأكثر بتطبيیق على كراامة ااإلنسانن٬، ووفتح االبابب أأمامم االتنميیة االشاملة للجميیع. وواالتأكيید

  سيیقل في االعالم.

 

إإنن قناعاتنا االمشتركة تدعونا إإلى تمكيین االفقرااء من أأسبابب االقوةة ووااالررتقاء بمستويیاتهھم االمعيیشيیة  ووليیس ااالستهھانة بهھم أأوو االتقليیل  -
االتي كثيیرااً ما تهھمش  يیجب عليینا االتخلي عن االسيیاسة حتي يیمكنهھم أأنن يیصبحواا عواامل لتحولهھم إإلى ااألفضل. –من شأنهھم 

لقد حانن االوقت لتحويیل االتعب  أأصوااتهھم٬، ووتلقي باللومم عليیهھم فيیما يیتعلق بأحواالهھم٬، ووتفاقم أأشكالل االتطرفف االخاصة بعدمم االمساووااةة.
إإلى االتزاامم متجددد٬، وواالالمباالةة إإلى ترااحم ووحنو٬، وواالسخريیة إإلى أأمل٬، وواالعجز إإلى شعورر أأكبر بالقدررةة على إإنهھاء االفقر االمدقع 

  .2030حلولل عامم ب

إإننا سنعمل٬، وونؤيید٬، وونثقف٬، وونتعاوونن٬، سوااء فيیما بيیننا أأوو مع االمباددررااتت  إإننا نتعهھد بالعمل معاً لوضع حد لخزيي االفقر االمدقع.
  على االصعيیديین االعامم وواالخاصص٬، وواالمحلي وواالدوولي. –وونلتزمم بمحاسبة جميیع مستويیاتت االقيیاددااتت  ااألووسع نطاقاً.

نن هھھھذهه االحاجة االملحة كليیا ووشامال٬، وومتجذرراا في االرؤؤىى االرووحيیة لديیاناتت وومعتقدااتت كل منا٬، وومبنيیا أأنن يیكونن نهھجنا بشأ وويیتعيین
  على ااالعتراافف االمشتركك بالكراامة االمتأصلة ووقيیمة كل حيیاةة على ااألررضض.

من االتعاوونن سيیتطلب تحقيیق هھھھذاا االهھدفف االمشتركك ثوررةة في ااإلررااددةة ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة٬، فضالً عن اابتكاررااتت جديیدةة وواالمزيید 
إإننا ندعو االمنظماتت االدووليیة وواالحكوماتت وواالشركاتت وواالمجتمع االمدني وواالطواائف االديینيیة٬، إإلى  فيیما بيین مختلف االقطاعاتت.

  ااالضطالعع بأددووااررهھھھا ااألساسيیة ووااالنضمامم إإليینا في هھھھذهه االقضيیة االحرجة.

ااآلنن هھھھو االوقت االمناسب للتحركك بجرأأةة لتحريیر  يیجب إإنهھاء أأسر أأكثر من مليیارر من االرجالل وواالنساء ووااألططفالل من رربقة االفقر.
االجيیل االقاددمم من قبضة االفقر االمدقع.  
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