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د الرد العالمي الرئيسي على غائلة الفقر في  تجسَّ
األهداف التنموية لأللفية. وأُقرت األهداف الثمانية 

– المعروفة بأهداف األلفية – من جانب جميع 
الحكومات في قمة األمم المتحدة لأللفية عام 2000. 

وهي ترسي ما يأمل المجتمع الدولي في إنجازه 
بحلول العام 2015 – أي القضاء على الفقر المدقع 

والجوع، وتحقيق التعليم األساسي الشامل على 
صعيد العالم، وتقليص معدالت وفيات األطفال.  

وبصفتها جهداً نحو وضع حد للفقر وتحديد 
مقياس لما يتحقق على هذا الدرب، تشكل أهداف 

األلفية أمراً يلقى الترحاب؛ ولكنها في الوقت نفسه 
غير كافية بصورة تبعث على األسى. فهي تعكس 

إجماعاً عالمياً يستحق الثناء حقاً. وهي المرة األولى 
التي يتالقى فيها جميع الفاعلين الدوليين المهمين، 
بمن فيهم الدول الغنية والفقيرة، على السواء، على 

أن ثمة ضرورة التخاذ خطوات محددة نحو هذه 
الغاية، وتقاسم المسؤولية عن تحقيق األهداف. 

وتتحدث أهداف األلفية عن »شراكة عالمية« 
تشمل التزامات من جانب الدول الغنية بأن تقلص 

المديونية، وبأن تعمل من أجل نظام منفتح للتجارة 
الدولية ال يقوم على التمييز، وبأن تقدم المزيد من 

المعونات للبلدان التي تتعهد بتقليص الفقر. 

وبينما وفَّر هذا التكثيف للطيف الواسع من البرامج 
التنموية في مجموعة من األهداف واالستهدافات 
القابلة للقياس وحدة الغرض التي ال غنى عنها، 

فإن األهداف تستدعي معها بعض المخاطر التي 
ينبغي أخذها في الحسبان. وبين هذه األخطار 

المالزمة لها، في صيغتها الراهنة، كونها تشكل 
قناعاً يخفي وراءه استمرار التمييز، الذي يشكل 

سبباً رئيسياً من أسباب الفقر؛ وكونها عاجزة عن 
التصدي لالنتهاكات المتفشية لحقوق اإلنسان التي 

تبقي على شر الفقر، وتعترض بصورة مباشرة 
التقدم نحو تحقيق أهداف األلفية نفسها؛ وكونها 

ال ُترتِّب أي تبعات على الحكومات، الغنية منها 
والفقيرة، التي تتقاعس عن تحقيق االلتزامات التي 

ترتبها عليها األهداف التنموية لأللفية. 

وألهداف األلفية الثمانية، وبعضها أكثر دقة من 
اآلخر، استهدافات محددة – يبلغ عددها بالتحديد 
21 غرضاً عيانياً في مجموعها – تحدد على وجه 

الدقة االلتزامات التي قطعتها الحكومات على 
نفسها بتوقيعها على أهداف األلفية. فعلى سبيل 

المثال، ُيتَرجم هدف القضاء على الفقر المدقع 
إلى التزام بتقليص نسبة من يعيشون على أقل من 
دوالر أمريكي واحد في اليوم إلى النصف، وتحقيق 

التوظيف الكامل والمنتج للجميع، وتقليص نسبة 
من يعانون من الجوع إلى النصف. أما هدف 

تمكين المرأة فُيترجم عبر االلتزام بتحقيق غرض 
إلغاء الفوارق بين الجنسين في جميع المستويات 

التعليمية. أما هدف تحسين المستوى الصحي 
لألمهات فيلزم الحكومات بتقليص معدالت وفيات 

األمهات إلى الربع، والتوفير العالمي الشامل لفرص 
االنتفاع بخدمات الصحة اإلنجابية. وهناك كذلك 

مجموعة تصل إلى نحو 60 من المؤشرات األكثر دقة 
– التي اتفقت عليها جميع الحكومات – لقياس مدى 

ما ُيحرز من تقدم في تحقيق االستهدافات.

أما ما تحقق من تقدم نحو إنجاز األهداف فكان 
متفاوتاً. فقد عرقلت أزمة الغذاء وارتفاع معدالت 

البطالة واحتماالت تضاؤل المساعدات األجنبية 
نتيجة للركود العالمي، الجهود الرامية إلى تحقيق 

مزيد من التقدم. وثمة فجوات، سواء فيما يخص 
الطريقة التي يتم قياس التقدم بها، أو فيما يتعلق 

باألغراض المستهدفة التي يتم اختيارها لتؤشر 
على تحقيق التقدم. 

ولكل فوق كل هذا، تظل المشكلة األهم مع أهداف 
األلفية هي الغياب التام للمساءلة. إذ َتِعد الدول 

المتطورة بالمساعدات وبالتجارة العادلة، ولكنها ال 
تفي بوعودها. بينما تشتري الدول الفقيرة األسلحة 
الباهظة الثمن عوضاً عن االستثمار في التعليم. وال 
تتم ترجمة االلتزامات المتعلقة بتمكين المرأة إلى 

سياسات فعالة، بينما ُيبقي تفشي العنف ضد المرأة 
النساء على الهامش. وليس ثمة ما تغرُمه الحكومات 
نتيجة تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها، سوى ما يرتبه 

ذلك من نتائج على معيشة الفقراء. 

بيد أنه من الممكن معالجة أوجه القصور في أهداف 
األلفية لو أنها تبنت حقوق اإلنسان بشكل كامل. أما 

في وضعها الراهن، فبعض هذه األهداف ال يرقى 
أصالً إلى مستوى االلتزامات القانونية الدولية التي 

اختارت الحكومات أن تقطعها على نفسها طوعاً 
من حيث احترام وحماية حقوق اإلنسان. وأحد 

االنتقادات الموجهة إلى أهداف األلفية هو أنها ال 
تضع نصب عينيها سوى أهدافاً مجتزأة. ومثال 

ذلك خفض نسبة الجياع إلى النصف بحلول العام 
2015، أو تقليص معدل وفيات األطفال تحت 
سن 5 سنوات بمعدل الثلثين.  وبالمقارنة مع 

االلتزامات التي تفرضها المعاهدات النافذة لحقوق 
اإلنسان، التي بدأ سريان مفعول بعضها قبل عقود، 

فقد تعهدت الدول بتحقيق هذه األهداف بالتمام 
والكمال. حيث تتطلب التزامات حقوق اإلنسان هذه 

من الدول التقيُّد التفاعلي باستراتيجيات لتحقيق 
هذه الحقوق، وليس فحسب بتقليص انتهاكات هذه 

الحقوق بمعدل النصف. 

إن قادة العالم سوف يجتمعون في األمم المتحدة، 
في سبتمبر/أيلول 2010، لالحتفال بعشرة 

أعوام من الجهود. وال مجال للشك بأنهم سوف 
يضاعفون من التزاماتهم بتحقيق الكثير على 

مدار السنوات الخمس المتبقية – وهو أمر ينبغي 
تشجيعه بال تحفظ. ولكن عندما تلتقي الحكومات 

في 2010، يتعين عليها أن تضع حقوق اإلنسان 
في قلب جهودها الدولية لوضع حد للفقر. وهذا 

يتطلب عمالً في ثالثة مجاالت هي: 

ضرورة إجراء تغييرات في الطريقة   )1
التي تقيس بها األمم المتحدة التقدم الذي 

يتحقق نحو إنجاز األهداف التنموية لأللفية، 
وال سيما تسليط الضوء على ما تحقق من 
تقدم، أو ما لم يتحقق، في أوساط الفئات 

والمجتمعات األكثر تهميشاً، وبصورة أكثر 
صرامة في أوساط النساء والفتيات. 

ينبغي أن تولي عملية األهداف التنموية   )2
لأللفية اهتمامها للطيف الكامل من انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي تبقي على فقر الفقراء، 
وبخاصة تلك االنتهاكات المستمرة التي تعيق 

التقدم نحو تحقيق أهداف األلفية. 

يتعين على الحكومات ضمان إفساح   )3
المجال أمام األشخاص للوصول إلى آليات 
للمساءلة حتى يكون بإمكانهم محاسبة 

الدولة والجهات غير الحكومية، على السواء، 
عندما تدفعهم سياساتهما وممارساتهما إلى 

هاوية الفقر أو تزيد من فقرهم. 

كل شخص مهم
ما من شك في أن كشف القناع عن التمييز يظل 

من الشروط المهمة للتصدي للتهميش واإلقصاء 
السياسي اللذين يرافقان الفقر. وإذا ما استطاعت 

الحكومات تحديد فئات المجتمع التي تعاني من 
التمييز، سواء على نحو مقصود أو في المحصلة، 
فستكون قد حددت من هم الذين ينبغي أن يحتلوا 

المكانة األولى في برامجها الجتثاث الفقر. 

بيد أن الدول، وباستثناءات قليلة، تلجأ عندما 
تنشر على المأل ما حققته من تقدم نحو إنجاز 
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أهداف األلفية إلى إغراق تفاصيل الواقع في بحر 
البيانات اإلجمالية – حيث يتم استخالص المعدالت 

الوسطية العامة من النتائج اإلحصائية إلجمالي 
السكان ككل. فباإلشارة إلى رقم غالباً ما يتم إيراده 
أكثر من غيره بالعالقة مع الفقر، على سبيل المثال 

– وهو األشخاص الذين يعيشون على أقل من 
دوالر أمريكي واحد في اليوم – تورد الحكومات 

بيانات تتعلق بالعدد اإلجمالي لألشخاص في البالد 
الذي يعيشون في هذا المستوى. وال تتطلب أهداف 

األلفية منها إيراد تفاصيل هذا الرقم على أساس 
النوع أو اإلثنية أو الطبقة االجتماعية أو غيرها من 

التقسيمات االجتماعية. ولذا، فمن الممكن تماماً 
أن يظل وضع الفئات المهمشة أصالً على حاله أو 

أن يسوء، حتى عندما يرتفع الرقم اإلجمالي لمن 
تجاوزوا حد تحصيل الدوالر الواحد في اليوم، 

وبالتالي أصبحوا فوق خط »الفقر«. 

ويصدق األمر بالمثل على األهداف األخرى وما 
يرتبط بها من أغراض مستهدفة. فقد يجري 

الحديث عن انخفاض في معدالت وفيات األمهات، 
حتى عندما ال تشهد الظاهرة انخفاضاً عند نساء 

السكان األصليين أو نساء األقليات. وقد يزداد 
معدل االلتحاق بالمرحلة الدراسية األساسية، ولكن 

دون أن يزداد بالنسبة ألطفال العائالت المهاجرة 
أو األقليات. وال تتطلب أهداف األلفية إحصائيات 

تفصيلية في هذا المجال إال عندما يتعلق األمر 
بضمان التحاق الفتيات بصفوف الدراسة، وفي 

هذه الحالة على أساس النوع فقط. )هناك مؤشر 
تفصيلي إضافي أيضاً يتعلق بنسبة المقاعد التي 

تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، باعتبار 
ذلك مقياساً لمدى التقدم في مجال تمكين المرأة(. 

ومن المعترف به على نطاق واسع أن الفئات ضمن 
األقليات والفئات المهمشة، بمن فيها النساء، هي 
على وجه العموم أقل حظاً أو تظل األسوأ وضعاً 

بحسب مؤشري الصحة والرفاه. وقد خلصت 
دراسة رئيسية أجرتها »المجموعة الدولية لحقوق 
األقليات« في 2002 إلى ما يلي: »في جميع أنحاء 

العالم، المتطور منه والنامي، من المرجح أن تعاني 
فئات األقليات من الفقر، سواء بالمقاييس النسبية 

أو المطلقة«. وتشير الدراسة إلى صعوبة الحصول 
على معلومات موثوقة، ولكنها تورد ما يلي. »في 
بلغاريا، يعيش 84 بالمئة من الروما و40 بالمئة 

من البلغار ذوي األصول التركية في حالة من الفقر، 
بالمقارنة مع معدل فقر بين ذوي األصول البلغارية 

اإلثنية يبلغ 31.7 بالمئة. وفي نيبال، يعيش 90 
بالمئة من الداليت تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 45 
بالمئة من إجمالي السكان، بينما يبلغ معدل المؤشر 

التنموي للمسلمين أقل من نصف المعدل العام 
على الصعيد الوطني. وتشير الدراسات المحلية في 
بوليفيا والبرازيل وغواتيماال وبيرو إلى أن متوسط 
الدخول الشهرية لمن يتحدرون من أصول أفريقية 

هو تقريباً نصف دخول البيض«. 

وقد خلص الخبير المستقل لألمم المتحدة المعني 
باألقليات في 2006 إلى أن: »فئات األقليات تعاني 

عموماً من مستويات فقر غير متناسبة وأعلى 
في حميع أقاليم العالم ... وثمة ميل في أي إقليم 
من أقاليم العالم تقريباً إلى أن تكون مجتمعات 
األقليات التي استهدفت لفترات طويلة بالتمييز 

والعنف واإلقصاء هي األشد فقراً«.

ويقدَّر أن أفراد جماعات السكان األصليين يشكلون 
15 بالمئة من فقراء العالم، بينما ال يشكلون سوى 
5 بالمئة من تعداد سكان العالم. وبحسب »منتدى 
األمم المتحدة الدائم بشأن السكان األصليين«، فإن 

»الشعوب األصلية تواجه فوارق هائلة من حيث 
تمكنها من الحصول على خدمات التعليم والصحة 

ومن حيث مستوى هذه الخدمات«. 

صورة الغالف: مظاهرات مناهضة للعنف ضد المرأة 

 في بورت - أو - برنس، هاييتي، أمام قصر العدل.

هذه الصفحة: أم وطفلها في مكان إقامة مؤقت 

في كالكوتا، الهند. وعلى نطاق العالم بأسره، 

يعيش 1 من 3 من سكان الحضر في سكن 

غير كاف ال يتوافر فيه إال القليل من الخدمات 

األساسية أو يخلو منها. 
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والمشكلة ليست، بصورة حصرية، مشكلة تمييز 
على أسس من قبيل العرق أو األصل اإلثني أو 

الطبقة االجتماعية أو النوع. فالقطاعات األشد فقراً 
من المجتمع كثيراً ما تتعرض للتمييز بسبب فقرها 

بالدرجة األولى، مع أنها تشارك الفئات المهيمنة 
األكثر غنى لغتها ودينها وعرقها. وفي مثل هذه 

الحاالت، يتوجب على الدول النظر إلى الطرق 
التي يحرم بها من يعيشون تحت وطأة الفقر من 

الحصول على الخدمات والعدالة بسبب كونهم 
فقراء فحسب، وإزالة العقبات التي تؤدي إلى ذلك. 

وما دامت تقارير الدول بشأن ما تحقق من تقدم 
نحو إنجاز أهداف األهلية تعتمد حصرياً على 

األرقام اإلجمالية، فسيظل من الصعب تقييم ما إذا 
كان األشد فقراً واألكثر تهميشاً يحققون تقدماً أم 

ال. فاألمر يتطلب دراسات مسحية أكثر تفصيالً 
وتعمقاً، كما يتطلب القدرة على إجراء هذه الدراسات 

وقراءتها بكفاءة، بعيداً عن أي استغالل سياسي. 
وقد تكون هناك أسباب أيضاً لعدم رغبة فئات 

األقليات والسكان األصليين في أن يتم »إحصاؤهم«، 
استناداً إلى ما تراكم لديها من انعدام للثقة 

بالسلطات المركزية. وحقيقة األمر هو أن الفئات 
المختلفة تعاني من أشكال مختلفة من الفقر، وإلى 

أن نأخذ في الحسبان هذه االختالفات في قياسنا 
ما يتحقق من تقدم، لن يكون بإمكاننا الجزم بأن 
السياسات المتبعة تحقق النجاح المنشود أم ال.  

إن العديد من الدول، بما فيها بعض الدول األشد فقراً، 
تقوم فعالً بإعداد البيانات اإلحصائية التفصيلية، 
فرغم صعوبة ذلك، إال أنه ليس مستحيالً. وزيادة 

على ذلك، تستخلص بعض هذه البلدان، عندما 
تعد تقاريرها بشأن التقدم الذي أحرز نحو أهداف 

األلفية، مؤشرات على األداء النسبي للفئات األقل حظاً 
من هذه البيانات. إن جمع البيانات وحده ال يكفي، 
بالطبع. إذ يجب أن تكون متوافرة لمن يطلبها، كما 

يتعين أن تشكل أساساً معرفياً لصنع القرار. وجوهر 
المسألة هو أنه من الممكن تحقيق ذلك. 

الصورة الكاملة للفقر
ألزم إعالن األلفية، الذي انبثقت عنه األهداف، 

الحكومات على قدم المساواة بحماية طيف عريض 
من حقوق اإلنسان. ففي قسم مكرس لحقوق 

اإلنسان، ألزمت الدول نفسها، بين جملة أمور: 

»...بأن ال تألو جهداً من أجل تعزيز الديمقراطية 
وتمتين حكم القانون؛ واالحترام الكامل لإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان وإعالء رايته؛ وتنفيذ المبادئ 

والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، 
بما فيها حقوق األقليات؛ ومكافحة جميع أشكال 

العنف ضد المرأة وتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والعمل الجماعي 

من أجل مزيد من االنخراط في العمليات السياسية، 
بما يسمح بالمشاركة الحقيقية من جانب جميع 

المواطنين في جميع أقطارنا؛ وضمان حرية وسائل 
اإلعالم في القيام بدورها األساسي وحق الجمهور في 

الحصول على المعلومات«.

وتربط إعالنات األمم المتحدة وبيانات الحكومات 
مشكلة التنمية بإنفاذ حقوق اإلنسان بصورة 

متكررة. ومع ذلك، فإن األهداف التنموية لأللفية 
وما وضعته من استهدافات ال تتضمن سوى قلة 
من المؤشرات الملموسة لقياس مدى ما يتحقق 
من تقدم في عملها بشأن التزاماتها القائمة في 

مضمار حقوق اإلنسان. فعلى سبيل المثال، ليس 
ثمة هدف يربط بين االستهدافات المالزمة له 

لتحقيق تمكين الفقراء من التماس العدالة وبين 
إلغاء القوانين التمييزية، أو التصدي للعنف ضد 
المرأة، أو ضمان الحماية من جانب الشرطة لمن 
يعيشون في األحياء الفقيرة، أو سن التشريعات 

المتعلقة بالحق في المعلومات وإنفاذها. مع العلم 
أن من شأن كل جهد يبذل في أي من هذه المجاالت 
أن يسرِّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف األلفية. 

إن األمم المتحدة تقود الكثير من الجهود نحو مراقبة 
التقدم الذي يتحقق بشأن حقوق اإلنسان – من قبيل 
التقارير القطرية المقدمة إلى مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة، وردود الدول على تقصيات 
المقررين المختلفين، والتقارير الدورية حول تنفيذ 

المعاهدات، وما إلى ذلك. ولكن هذه تتفاوت من 
حيث ما تحققه من نجاح في مضمار الخضوع 

للمساءلة. ومن األمور الحاسمة أن المشكلة الحقيقية 
تظل ذلك الخيط الواهي الذي يربط بين هيئات األمم 
المتحدة التي تتولى تعزيز حقوق اإلنسان، والجهود 
التي تقودها األمم المتحدة، من أجل مراقبة تحقيق 

الحكومات التقدم نحو وضع حد للفقر. 

ولكن األهداف التنموية لأللفية ال تكاد تبذل 
اهتماماً يذكر بشأن ما يتحقق من تقدم نحو 

تحقيق أهداف حقوق اإلنسان، التي من شأنها أن 
تعزز بصورة كبيرة، إذا ما تحققت، التقدم نحو 

معالجة الفقر. وتنطوي تجارب من يعيشون تحت 
وطأة الفقر على الحرمان – أي شح الضروريات 

األساسية الالزمة للعيش بكرامة، بما في ذلك 
ما يكفي من الغذاء والمسكن والرعاية الصحية. 

ولكنها تتضمن بالمثل أيضاً اإلقصاء وانعدام األمان 
والشعور بغياب التمثيل. فالتمييز ُيبقي الفقراء 

خارج المعادلة. بينما يتهدد العنف على أيدي 
ممثلي الدولي والفاعلين غير الحكوميين حياتهم 

ومصدر رزقهم، ويبقي على فقرهم ويدفعهم 
أكثر فأكثر في نفق الفقر. ومن يعيشون تحت 

وطأة الفقر يحرمون من أن يكون لهم صوت ذو 
مغزى في صياغة السياسات التي ُيزعم أن القصد 
منها هو تحسين مستوى رفاههم. ولذا فمن أجل 

وضع حد للفقر، يتعين علينا فعل المزيد من أجل 
التصدي للحرمان، وحيث تتمحور الجهود حول 

أهداف األلفية، يتعين علينا العمل من أجل اإلشراك، 
وضمان األمان والمشاركة السياسية الفعالة. 
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إن الفصل ما بين األهداف التنموية لأللفية 

واألجندة الكاملة لحقوق اإلنسان أمر محفوف 
بالمخاطر ألسباب عديدة. فأوالً، يضع العراقيل 
أمام تحقيق التقدم، نظراً ألن انتهاكات بعينها 

لحقوق اإلنسان تشكل عائقاً مستمراً أمام الفعل 
من أجل تحقيق األغراض المستهدفة من أهداف 

األلفية. وثانياً، يعني فك االرتباط بينهما عدم 
ضمان أن ال تسهم الحكومات، أثناء سعيها لتحقيق 
أغراض الهدف التنموي، في خلق انتهاكات إضافية 
لحقوق اإلنسان. وثالثاً، يؤدي هذا الفصل إلى عدم 
استغالل القوة التعبوية إلطار حقوق اإلنسان في 

الكفاح من أجل وضع حد للفقر. 

انتهاكات حقوق اإلنسان تعرقل التقدم 
نحو تحقيق أهداف األلفية

ليس ثمة حد موصوف ينبغي إنجازه في أهداف 
األلفية من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة، كما 

إنه ليس هناك أية أدوات قياس لمراقبة ما يتحقق 
من تقدم بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها 

والمعروفة بفعاليتها لتحقيق هذا الغرض. ومع 
ذلك، فإن الدراسات تظهر على نحو متكرر أن 
العنف في محيط األسرة يعرقل جهود النساء 

الفقيرات من أجل التغلب على الفقر عبر التشغيل 
)الهدف 1 يرمي إلى التوظيف الكامل(. ويعني 

العنف ضد الفتيات، بما في ذلك ما يتعرضن له في 
المدرسة أو في طريقهن إليها، التحاق فتيات أقل 

بمقاعد الدراسة )الهدف 2(. وهو يديم ويعمق عدم 
المساواة بين الجنسين ويحد من قدرات المرأة 
)الهدف 3(. والنساء الالتي يعانين من العتف 

يواجهن ضعف الخطر الذي تواجهه قريناتهن بأن 
يفقدن حملهن، وأربعة أضعاف الخطر المتمثل 
في أن يلدن أطفاالً ناقصي الوزن عن المتوسط 
الطبيعي )الهدف 5(. والنساء الالتي يتعرضن 

لالنتهاكات عرضة أكثر من غيرهن لإلصابة 
بفيروس نقص المناعة المكتسب، ومن المعترف 

به أن االنتهاكات تحول كذلك دون تلقي النساء 
العالج الفعال )الهدف 6(. وأخيراً، يظل العنف 

ضد المرأة عامالً مهماً في دفع النساء إلى مغادرة 
المناطق الريفية والتعرض لمزيد من االنتهاكات 

في األحياء الفقيرة الحضرية )الهدف 7(.  

ويتضمن الهدف 7 أيضاً عرضاً خاصاً بتحسين 
حياة 100 مليون شخص يقيمون في األحياء 
الفقيرة؛ كما تضمن، حتى وقت قريب، مؤشراً 

لقياس توسعة مظلة األمن السكني لتشمل هؤالء 
المئة مليون شخص. وقد جرى حذف هذا المقياس 

- غير الكافي من األصل نظراً ألن أكثر من مليار 
شخص يعيشون في األحياء الفقيرة ويستحقون 

تأمين سكناهم – في 2007 بسبب صعوبات تتعلق 
بجمع البيانات اإلحصائية. إن توفير حقوق السكن 
اآلمن خطوة أساسية لمنع عمليات اإلجالء القسري 

والتعسفي، التي تشكل انتهاكاً للحقوق وتهديداً 
وواقعاً يفضيان إلى انعدام األمان لعشرات الماليين 
من ساكني األحياء العشوائية. وما لم تعترف الدولة 
بالحق في السكن اآلمن، فإنها تدلل بذلك على أنها 

جاهزة في أي وقت لكي تعالج القضايا المتصلة 
باألحياء العشوائية من خالل برامج إخالء لهذه 

األحياء تخلو من أي بنود لضمان إعادة إسكان من 
يقطنون هذه األحياء في ظروف أفضل. 

خطر إلحاق الضرر بالحقوق أثناء 
السعي لتحقيق أهداف األلفية

لفت مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين األنظار إلى الخطر الذي تمثله 

مشاريع البنية التحتية التي تنفذ لتحقيق أغراض 
أهداف األلفية، كأن يؤدي توفير الماء النظيف، 

على سبيل المثال، إلى اإلجالء القسري أو التعسفي 
لمجتمعات بأكملها. وفي تقريره، المطالبة 

باألهداف التنموية لأللفية، يورد مكتب المفوض 
السامي أيضاً تفاصيل تظهر كيف أن بعض 

الحكومات تذرعت بهدف تحسين معيشة ساكني 
األحياء العشوائية، وهو غرض من أغراض أهداف 

األلفية، لتنفيذ مبادرات إجالء تعسفية لهذه األحياء 
تنتهك واجباتها بموجب المعاهدات. 

التقاعس عن تحفيز القوة التعبوية 
للحقوق 

يتطلب تحقيق أهداف األلفية المشاركة النشطة 
من جانب المجتمعات المتأثرة بها. ويتفق الجميع 

على أن أفضل طريقة للنجاح في اجتثاث الفقر هي 
حيث يتمكن الفقراء أنفسهم من تعبئة صفوفهم، 

وحيث تكون لديهم القدرة على اإلسهام بصورة 
ذات مغزى في المشاريع ووضع السياسات الرامية 

إلى تحسين أوضاعهم. فالحق في التنظيم، وفي 
حرية التعبير والتجمع، وفي المعلومات، وفي أن 

يستشار الناس بشأن القرارات التي تؤثر على 
عيشهم، وفي مساءلة القادة أسس ال غنى عنها 

النخراط المجتمعات الفقيرة على نحو نشط 
في عمليات البناء. والحق في المشاركة هو من 

أكثر المساهمات حسماً التي يوفرها إطار حقوق 
اإلنسان لجهود التنمية. 

بيد أن عملية األهداف التنموية لأللفية تتجاهل 
مجدداً في هذا الصدد وإلى حد كبير هذا الجانب 

من األهداف واألغراض المقرة )رغم وجود محاولة 
لتعزيز مطلب وجود نساء أكثر في البرلمانات(. إن 

لغة حقوق اإلنسان في التعبئة والتمكين ُتستبعد 
عن القيام بدورها كما يجب هنا، وتفتقر إلى 

أطفال السوروي في األمازون، بالبرازيل. حيث 

يعرقل تقاعس الواليات عن جمع البيانات 

اإلحصائية التفصيلية بحسب وضع السكان 

األصليين وغيرهم من الفئات األخرى ذات الصلة 

إلى عرقلة التقدم نحو تحقيق هدفي تقليص 

وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات.
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الصراحة الالزمة في صياغة عملية أهداف األلفية. 
إذ يمكن لهذه العملية، على سبيل المثال، وبالبناء 
فوق التزامات الدول القائمة بموجب المعاهدات، 

أن تضع أهدافاً ترمي إلى إلغاء القوانين التي 
تعرقل تشكيل جماعات المجتمع المدني المستقلة، 

أو إلى تنشيط الحوار الجماهيري بشأن خيارات 
التنمية، أو إلى نشر المعلومات الحاسمة لضمان 

االنخراط بصورة ذات مغزى مع مجتمعات 
الفقراء. فمن شأن وضع مستلزمات اإلشراك وإبراز 

صوت المعنيين في قلب أهداف األلفية – أي 
تحديد األغراض التي يمكن أن توطد تمكين الفقراء 

– أن يعطي دفعاً هائالً لصورة األهداف التنموية 
لأللفية لدى المجتمعات الفقيرة ويعزز ارتباطها 

بها. وأخيراً، فإن حرمان الفقراء من المساواة 
أمام القانون بسبب الممارسات التمييزية، وعبر 

سياسات الدولة التي تنتهك حقوقهم، يحول دون 
تمكن من يعيشون تحت وطأة الفقرة من التماس 

العدالة واالنتصاف. 

إذن إلى أين؟
ما الذي يمكن القيام به إذن للتصدي لهذه 

المشكالت الثالث؟ إن القول بضرورة إجراء 
مراجعة شاملة لألهداف قد يكون مجافياً للمنطق 
– كأن نطلب مثالً وضع نصب أعيننا هدفاً محدداً 

نقيس بموجبه جهود وقف العنف ضد المرأة. 
فوضع مثل هذا الهدف ربما يحتاج إلى أجندة 

جديدة ألهداف األلفية لفترة ما بعد 2015. 
ولكن يتعين على الدول، في هذه األثناء، الدعوة 

إلى ترابط أوثق ما بين احترام حقوق اإلنسان 
واألهداف التنموية لأللفية. 

إن على قمة 2010 لألهداف التنموية لأللفية 
أن تجعل من قضايا حقوق اإلنسان أولوية من 
أولوياتها. وينبغي أن يطلب  من جميع الدول 

تضمين تقاريرها إلى القمة معلومات صريحة 
حول مدى احترامها لواجباتها في حماية حقوق 

اإلنسان في أقطارها في سياق عملية األهداف 
التنموية لأللفية. ومن غير المطلوب أن يتخذ هذا 

شكالً تحليلياً صارماً ودقيقاً. ولكن باستطاعة 
الدول تسليط الضوء على أوجه النجاح، كما على 

أوجه الفشل. وأثناء التحضير للقمة نفسها، ينبغي 
التخطيط ألن يعطى المجال الكافي لمناقشة 

موضوعات حقوق اإلنسان. 

وينبغي إلعالن القمة أن يحدد المجاالت التي 
سيساعد إصالح حقوق اإلنسان فيها إلى تحقيق 
أغراض أهداف األلفية، وأن يعزز هذه المجاالت. 

كما ينبغي لقمة 2010 أن تتطلب من الدول تقديم 
كشف حساب بالقوانين والسياسات والممارسات 

التي تدعم التمييز على نحو نشط أو تعرقل 
المساواة في الحصول على الخدمات وأمام القانون 

– سواء جراء االعتبارات التي تحرِّمها المعايير 
الدولية، أو نتيجة لما يستتبعه الفقر من أشكال 

للتمييز. 

 وفيما بعد قمة 2010، ستسعى منظمة العفو 
الدولية إلى سلوك طرق تكفل أن تعطي األطر 

التنموية العالمية، كاألهداف التنموية لأللفية أو ما 
سيخلفها، االهتمام الواجب لألبعاد الكاملة لحقوق 

اإلنسان بالعالقة مع الفقر، وليس أقلها للكيفية 
التي تربط بها الدول واجباتها القائمة حيال حقوق 

اإلنسان بجهودها للقضاء على الفقر. 

 أهداف أم واجبات؟ 
بناء المساءلة

أعلنت الحكومات على نحو متكرر التزامها بتحقيق 
أغراض األهداف التنموية لأللفية. ولكن ماذا إذا 

فشلت، وهو واقع الحال، على ما يبدو؟ هل سيكون 
علينا ببساطة انتظار مجموعة أخرى من األهداف، 

بأغراض معدَّلة ومواعيد نهائية جديدة، والعمل 

إمرأة تتسول في الشارع، أفغانستان. حيث ًتركت 

العديد من النساء في حالة فقر مدقع إثر فقدانهن 

أزواجهن في الحرب أو حرمانهن من التعليم 

ومنعهن من العمل من قبل طالبان فيما بعد. 



دون حماس حقيقي، ودون تدابير ذات مغزى
األهداف التنموية لأللفية

7

حقوق اإلنسان = فقر أقل
منظمة العفو الدولية مايو/أيار 2009  ACT 35/019/2009 :رقم الوثيقة

مجدداً من أجل حشد الدعم لتحقيقها. هل ستكون 
بمثابة األهداف التنموية لأللفية رقم 2.0؟ وكم 
طبعة من هذه علينا أن ننتظر قبل أن يتحقق ما 

يكفي من التقدم للقول بإننا قد نجحنا؟ بالتأكيد ال 
نستطيع االنتظار حتى ألفية أخرى. فثمن الفشل 

أكبر من أن يحتمل. 

وإذا ما كانت هناك أية أمكانية لتحقيق هذه 
األهداف واألغراض، فإن ذلك يكمن في سد فجوة 

المساءلة. ومن شأن ربط أهداف األلفية على 
نحو أوثق بإطار حقوق اإلنسان أن يوفر الواجب 

القانوني الذي يلزم جميع الحكومات بتحقيق 
األغراض. وإذا ما نظرنا إلى األمر بهذه الطريقة، 
فإن الفشل في تحقيق األغراض سيكون أكثر من 

مجرد فشل للسياسة أو للبرامج، وإنما سيكون 
إهماالً فظيعاً لواجباتنا القانونية التي ندين بها 

ألصحاب الحقوق. والفشل في تحقيق أهداف 
األلفية ليس دائماً نتيجة للتقاعسات أو للتنفيذ 

العشوائي؛ ففي بعض الحاالت يأتي هذا الفشل في 
تحقيق هذه األهداف نتيجة لجهود الدول الحثيثة 

الرامية إلى تقويض حقوق اإلنسان. 

وثمة خطوات عملية يمكن ألية حكومة أن تتخذها 
نحو تحقيق المزيد من المساءلة. إذ ينبغي 

للمشاريع والخطط التي توضع لتحقيق أهداف 
األلفية أن تصاغ بالمشاركة الكاملة والنشطة 

من جانب المجتمع المدني والمنظمات القاعدية. 
وينبغي على األمم المتحدة، والوكاالت التي تروج 
لألهداف التنموية، تشجيع الحكومات على الوفاء 

بالتزاماتها بشأن هذه النقطة. 

ففي بعض البلدان، يتعرض الناشطون ومنظمو 
الحمالت من أجل حقوق الفقراء للحبس؛ وفي دول 

أخرى عديدة يتعرضون للمضايقات أو توضع 
العراقيل أمام عملهم. وينبغي على األمم المتحدة 

نشر تقرير مستقل ودوري يحدد الدول التي تمتنع 
عن السماح بمشاركة المجتمع المدني بالقدر 

الكافي في عملية أهداف األلفية. 

كما ينبغي تشجيع البرلمانات على لعب دور في 
إقرار خطط ومشاريع أهداف األلفية؛ كما ينبغي 

أن تشارك حكومات المناطق والحكومات المحلية، 
ومجالسها التشريعية، في ذلك.

من جانب آخر، ثمة معاهد وطنية لحقوق اإلنسان 
في العديد من البلدان، والعديد من هذه موجود في 
العالم النامي. وينبغي تشجيع المؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان هذه على مراقبة سير التقدم نحو 
تحقيق أهداف األلفية، وعلى لفت األنظار نحو 

االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان التي تعيق 
مثل هذا التقدم. 

ويتعين على الحكومات نشر تقارير وافية وعلنية 
عن الخطط التي تضعها من أجل تحقيق أهداف 

األلفية. 

كما يتعين على المجتمع الدولي أن يتحدث بلسان 
واحد في إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ال 

مبرر لها سوى الذرائع السياسية، كما هو الحال 
بالنسبة لطرد الهيئات اإلنسانية من قبل حكومتي 

زمبابوي والسودان؛ وكما هو الحال بالنسبة 
لالستغالل البشع المستمر للعمال المهاجرين في 

كل إقليم من أقاليم العالم؛ وبالنسبة الستهداف 
المستشفيات والمدارس وتدمير البيوت والمدنيين 

في النزاعات المسلحة. 

وفيما يتجاوز التحرك على الصعيد الوطني، ينبغي 
إيجاد الطرق لجعل آليات المراقبة الحالية ألهداف 
األلفية من جانب األمم المتحدة أكثر صرامة وأشد 

محاسبة. فعندما ُتعطى األسبقية لمشتريات 
األسلحة على حساب تمويل التعليم، وعندما 

يقوِّض الفساد جهود اإلصالح، وعندما تعترض 
العراقيل سبيل مدخالت المجتمع المدني ويتعرض 

الناشطون للمضايقات أو للسجن، يتعين على األمم 
المتحدة في هذه الحاالت ومثيالتها رفع بطاقة 

المساءلة في وجه الدول.

إن ثمة الكثير مما يمكن فعله ونحن نمضي ُقدماً 
عبر السنوات الست المتبقية لعملية األهداف 

التنموية لأللفية كي نعزز االلتزام العالمي بوضع 
حد للفقر. فمن غير الممكن تحقيق تقدم مستدام 

نحو وضع حد للفقر من دون بذل الجهود لمعالجة 
قضايا حقوق اإلنسان التي تقف وراءه. ويتعين 

على الدول وهي تمضي قدماً، وإذا ما أريد لاللتزام 
بوضع حد للفقر أن يتحقق، التعهد بتعزيز 

حقوق اإلنسان، سواء داخل أراضيها، أو فيما وراء 
حدودها. وإذا أمكن جعل الوعود التي أتت بها 

أهداف األلفية جزءاً ال يتجزأ من خطط الدول، وإذا 
ما أمكن إخضاع الدول للمساءلة عن تحقيق هذه 
الخطط، فسيكون باإلمكان آنئذ أن يحقق الفقراء 

ما يتوقون إليه من تمتع بحقهم في العيش بكرامة.

ألبان من كوسوفو يفرون من النزاع اإلثني. حيث 

تؤدي النزاعات المسلحة إلى اندالع اإلضطرابات 

وخسارة المنازل ومصادر العيش، وتولِّد المزيد من 

العنف وعدم االستقرار، ما يبقي على فقر الفقراء 

ويفاقم من فقر آخرين. 
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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.2 مليون شخص يناضلون في أكثر من 150 
بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين – 
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 

حقوق اإلنسان = فقر أقل


