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موجز املقال :تستعرض هذه الورقة البحثية التبعات املقصودة وغير املقصودة الختيار الهدف اخلامس من
عامليا ،فضال ً عن غاياته ومؤشراته ،وتطرح املستجدات التي طرأت على
األهداف اإلمنائية لأللفية بوصفه هدفًا
ً
الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية ،والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية على نطاق أوسع ،في سياق
منوذج التنمية الذي تنطوي عليه األهداف اإلمنائية لأللفية .ومع زيادة متركز األهداف اإلمنائية لأللفية في بؤرة
الضوء على ساحة التنمية ،وتطور استخدامها على مدار العقد األخير ،حتولت على نحو غير سليم من أهداف
عاملية إلى غايات تخطيط قومية .ولقد أضر هذا التحول بالهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية وما
يتعلق به بشكل خاص؛ إذ لم يقتصر ضرره على تضييق اخلناق من حيث السياسات وإعداد البرامج فحسب،
بل كان تأثيره هائال ً على خطاب التنمية ذاته؛ فقد أعاد تشكيل اجملال من حيث التنظيم وبث املعرفة ،وأكد على
قيما معيارية .وإذا تبنينا نظرة تقدمية،
أن عملية حتديد الغايات واملؤشرات ليست محايدة إطالقًا ،وإمنا تتضمن ً
لوجدنا أنه من غير الكاف اقتراح إطار عمل لألهداف اإلمنائية املعزَزة لأللفية استنادًا إلى الهيكل نفسه .فالبد
للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية أن تتأصل من جديد داخل اخلطاب العاملي ،باستخدام التنمية أداةً لتمكني
املهمشة ،وملعاجلة أوجه عدم املساواة الهيكلية التي تلعب دورًا محوريًا في إحداث
النساء وفئات السكان
َ
تغيير اجتماعي مستدام .ويجب أن يشمل إطار التنمية اجلديد سردًا قويًا لتحول اجتماعي تلعب فيه األهداف
املالئمة للغايات واملؤشرات دورًا ،دون أن تتجاوز أو تقيد األهداف األعم املتمثلة في النهوض بالعدالة االجتماعية
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الكلمــات الدالــة :األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،الصحــة اإلجنابيــة واجلنســية ،حقــوق اإلنســان ،التنميــة
البشــرية ،السياســات والبرامــج الصحيــة
لقــد ذاعــت قصــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
وكيــف جنــم عنهــا اختــزال جــدول أعمــال الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة الشــامل املنصــوص
عليــه فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
واملؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة (بكــن) إلــى
Doi:10.1016/S0968-8080(13)42727-1

نطــاق غيــر مســيَّس ،أال وهــو صحــة األم 5-1 .بعــد
التجــاوزات التــي شــهدتها فيينــا عــام  ،1993حيــث
أُعلنــت حقــوق املــرأة ضمــن حقــوق اإلنســان،
اســتثنائيا ،إن
أحــرزت احلركــة النســائية جنا ًحــا
ً
لــم يكــن غيــر مســبوق ،فــي تقــدمي جــدول أعمــال
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تقدمــي فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،ثم
اســتندت إلــى ذلــك اجلــدول الشــامل فــي بكــن.
 1،2،6،7فمــا لبثــت ردة الفعــل العنيفــة والســريعة
التــي أحدثهــا ذلــك النجــاح أن عكســت النــزاع
الشــرس الــذي كانــت ،وال تــزال تواجهــه حقــوق
املــرأة األساســية فــي التحكــم فــي جســدها،
ومــن ثــم فــي حياتهــا 5-3 .لهــذا ،لــم يتضمــن إعــان
األلفيــة الــذي تبنتــه  189مــن الــدول األعضــاء فــي
األمم املتحــدة ،والــذي يُعــد وثيقــة “تتمحــور حــول
النــاس” حاولــت االشــتمال علــى شــواغل التنميــة
البشــرية ،لــم يتضمــن إشــارة واحــدة إلــى الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 8،9 .وفــي املقابــل ،فــإن
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة التــي وُضعــت مــن
خــال عمليــة تكنوقراطيــة مصممــة مــن أعلــى
إلــى أســفل لتكــون مبثابــة خارطــة طريــق لتنفيــذ
إعــان األلفيــة ،اشــتملت فقــط علــى هــدف واحــد
يتعلــق بالصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة؛ أال
وهــو الهــدف اخلامــس الــذي يدعــو إلــى حتســن
4،5،10
صحــة األم.
أمــا اجلوانــب األقــل ذيوعًــا والتــي ال يُعــرَف عنهــا
الكثيــر فهــي التبعــات املعياريــة والتجريبيــة
الختيــار الهــدف والغايــات واملؤشــرات اخلاصــة
بالهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
والعالقــة بــن املســتجدات التــي طــرأت علــى
الهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
وكــذا رؤيــة التنميــة التــي اشــتمل عليهــا جــدول
األعمــال العــام لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة .فمنــذ
حتديــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــام ،2001
أصبحــت فــي األســاس مبثابــة مخطــط تفصيلــي
للتعــاون الدولــي 11.ورغــم أنهــا وُضعــت ظاهريًــا
لتعكــس االلتــزام املنشــود مــن وراء إعــان األلفيــة،
أال وهــو إنهــاء الفقــر العاملــي ،فقــد آلــت بهــا األمور
إلــى إصبــاغ ســمة ظاهريــة زائفــة مــن التنميــة
البشــرية علــى املنظومــة العامليــة الليبراليــة
اجلديــدة 12،13 .عــاوةً علــى ذلــك ،كان الختــزال
38

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وللطريقــة اخلاصــة
التــي دفعــت بهــا األهــداف والغايــات واملؤشــرات
جــدول األعمــال ـ أثــر معقــد علــى ممارســة التنمية
وخطابهــا ،ال فيمــا يتعلــق بالصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة فحســب ،وإمنــا فيمــا يتعلــق
أيضــا بالقضايــا االجتماعيــة املعقــدة األخــرى.
ً
بالتطلــع إلــى موقــع الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة فــي إطــار عمــل مســتقبلي؛ جنــد أنــه
مــن الضــروري ليــس فقــط ،مراعــاة الطموحــات
السياســية إلــى التقــدم فــي العالــم ،وإمنــا تدبُــر
اآلثــار املترتبــة علــى صياغــة جــدول أعمــال للتنمية
عــن طريــق ذلــك النــوع مــن حتديــد األهــداف الــذي مت
اتباعــه فــي حالــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.
تســتعرض هــذه الوثيقــة التبعــات املقصــودة وغيــر
املقصــودة الختيــار الهــدف اخلامــس مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،عــاوةً علــى الغايــة “-5أ” التــي
تدعــو إلــى خفــض نســب وفيــات األمهــات بنســبة
 %75عــن املســتويات التــي رُصــدت عــام ، 1990
واإلضافــة املتأخــرة للغايــة “-5ب” اخلاصــة بإمكانيــة
الوصــول العاملــي خلدمــات الصحــة اإلجنابيــة،
باإلضافــة إلــى املؤشــرات اخلاصــة بــكل مــن هاتــن
الغايتــن .ومــن أجــل وضــع بعــض تبعــات األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة فــي ســياق أكثــر اتســاعًا ،نســتند
إلــى احلقائــق التــي توصلــت إليهــا دراســة قــام
بهــا فريــق مــن الباحثــن حــول األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة فــي إطــار مشــروع “قــوة األرقــام” 14 .نناقش
أوال ً الســياق السياســي لكيفيــة حتديــد األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،وكيــف حتولــت علــى نحــو غيــر
صحيــح مــن أهــداف عامليــة إلــى غايــات تخطيــط
قوميــة .فــي حالــة الهــدف اخلامــس مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،أدى اختيــار الغايــة واملؤشــر
الرئيــس امل ُــدد – وهــو نســب وفيــات األمهــات -
إلــى تفاقــم العواقــب الســلبية لذلــك احلــذف.
نســتعرض فيمــا يلــي جوانــب الغمــوض التــي
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تكتنــف النجاحــات املنشــودة لألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة فــي جــذب االنتبــاه وحشــد التمويــل
مــن أجــل “الصحــة اإلجنابيــة” ،مــع اإلشــارة إلــى
موجهــا إلــى
نقطتــن :أن التمويــل املتزايــد كان
ً
فئــة ثانويــة مــن القضايــا ،فــي حــن اســ ُتبعدت
مجــاالت ضروريــة أخــرى ،أو القــت جتاهــا ً بصــورة
متعمــدة ،وكذلــك أن الشــواغل املتعلقــة باإلنصاف
مت إغفالهــا .ننتقــل بعــد ذلــك إلــى التبعــات غيــر
املقصــودة للهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة مــن حيــث كل مــن تأثيــرات املعرفــة/
اخلطــاب وإعــداد البرامج/السياســات ،مــع البحــث
فــي اإلعــداد الضيــق للبرامــج والقائــم بشــكل
كبيــر علــى التكنوقراطيــة؛ ذلــك الــذي ظهــر فــي
إطــار اجلهــود الراميــة إلــى حتقيــق نتائــج الهــدف
اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وتغيــر
اخلطــاب مــن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
إلــى صحــة األم والطفــل حديــث الــوالدة علــى
التوالــي .وأخيــرًا ،نفحــص ـ مــن منظــور حقــوق
اإلنســان ـ الــدروس املســتفادة مــن األهــداف
واملؤشــرات اخلاصــة بالهــدف اخلامــس مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
بصفــة عامــة ،التــي يجــب أن يســتنير بهــا تفكيرنا
فــي جــدول أعمــال التنميــة املســتقبلية ،مبــا فــي
ذلــك املباحثــات املتواصلــة بشــأن حتديــد أهــداف
التنميــة املســتدامة لــدى انتهــاء املــدة املســتهدفة
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وهــي عــام .2015
كيف ظهرت األهداف اإلمنائية لأللفية إلى الوجود؟
كيف مت استخدامها؟ ما اآلثار املترتبة على الهدف
اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية؟
قدمــت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة منوذ ًجــا جدي ـ ًدا
للتنميــة  ،كان يُعــد وفقً ــا لغالبيــة اآلراء ،جنا ًحــا
هائــاً 15 ،11 .فقــد قدمــت هيــكال ً متداخــا ً مــن
األهــداف والغايــات واملؤشــرات كان املقصــود بــه
تعــن
أن تكــون األهــداف معياريــة وطامحــة؛ وأن
ّ
الغايــات لــكل هــدف عــام أهدافًــا خاصــة حتمــل

تسلسـا ً عدديًــا ومحــددة بخطــة زمنيــة ،وأن تكون
املؤشــرات هــي البيانــات املفتــرض اســتخدامها
فــي رصــد التقــدم صــوب حتقيــق الغايــات .حتولــت
األهــداف التــي اتخــذت صياغــة عامــة والتــي
ظهــرت فــي بيــان األلفيــة عــام  2000إلــى األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،وقُدمــت ألول مــرة عــام  2001فــي
وثيقــة “خارطــة طريــق” ،كان الهــدف املبدئــي منهــا
ببســاطة تيســير إعــداد التقاريــر بشــأن رصــد
التقــدم احملــرز 7 .وصــارت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
متثــل أهدافًــا عامليــة ترمــي إلــى جــذب االنتبــاه
إلعطــاء األولويــة للقطاعــات التــي لطاملــا عانــت
اإلهمــال 11 .يــرى (جــون راغــي) اخملطــط الرئيــس
إلعــان األلفيــة ،أن قائمــة األهــداف يجــب أن جتمــع
بــن كونهــا بســيطة وال تُنســى ،وذلــك حتــى
حتشــد إجمــاع اآلراء وجتــذب االنتبــاه 16 .وقــد ســعى
(مايــكل دويــل) مؤلــف وثيقــة خارطــة الطريــق إلــى
حتقيــق نفــس التأثيــر علــى التمويــل الــذي خلّفتــه
غايــات عــام  1996احملــددة بفتــرة زمنيــة ،واملنبثقــة
عــن أهــداف التنميــة الدوليــة بــن بلــدان منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة 16 .كان مــن املفهــوم،
أن بســاطة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واختزالهــا
ضــروري مــن أجــل اســتخدام هــذه األهــداف
العامليــة وســائلَ لالتصــال ،لكنهــا كانــت رغــم
ذلــك غيــر مالئمــة إطالقًــا لتعقيــدات التخطيــط
القومــي .غيــر أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفية ســرعان
مــا أصبحــت تُســتخ َدم بهــذه الطريقــة حتديـ ًدا؛ أي
بوصفهــا مبــادئ توجيهيــة تقنيــة مــن أجــل رصــد
17 ،16
املــوارد وتصميــم السياســات.
وبالطبــع ،مــع تزايــد متركــز األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة فــي بــؤرة الضــوء علــى ســاحة التنميــة،
طــوال العقــد األخيــر ،تطــور االســتخدام املقصــود
منهــا وتفســيرها .إن تقريــر األمــن العــام لــأمم
املتحــدة الصــادر بتاريــخ  ،2005واملعنــون« :فــي
جــــو مــــن احلريــــة أكثر رحاب ًة صــــوب :حتقيــــق
التنميــــة ،واألمــــن ،وحقــــوق اإلنســان للجميــع»
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صراحــ ًة األهــداف بصفتهــا غايــات تخطيــط
أيضــا عــام
قوميــة 18 .كمــا أحــدث التقريــر املنشــور ً
 2005بعنــوان «االســتثمار فــي التنميــة» مزيـ ًدا من
التغييــر فــي فهــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ إذ
ـن العمليــات والتوصيــات الالزمــة علــى صعيــد
بـ ّ
البلــدان لتحقيــق «الغايــات الكميــة املنصــوص
عليهــا فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة» 19.طــورت
بعــض البلــدان غايــات تخطيــط خاصــة بهــا،
وخاضــت عمليــة تكييــف األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة لتناســب االســتخدام احمللــي 20 .غيــر
أنــه وبصفــة خاصــة فــي البلــدان التــي تعتمــد
اعتمــادًا كبيــرًا علــى املســاعدات ،مبــا فــي ذلــك
كل البلــدان تقري ًبــا املثقلــة بنســب كبيــرة مــن
وفيــات األمهــات واعتاللهــن ،حيــث أبــدى املانحــون
اعتراضهــم علــى التكييــف احمللــي وامللكيــة
للغايــات العامليــة ،لــم تعــد تلــك الغايــات تُعامــل
علــى أنهــا مجــرد «قواعــد معياريــة» لقيــاس
التقــدم ،وإمنــا أصبــح مــن شــأنها حتفيــز عمليــة
21،22
التخطيــط للسياســات.
أساســيا
تُعــد نســب وفيــات األمهــات مؤشــرًا
ً
علــى صحــة األمهــات ،ومــن هنــا قــد تكــون
مناســبة حق ـا ً لهــدف جــذب االنتبــاه إلــى أولويــة
لطاملــا كانــت مهملــة ،لكــن تلــك النســب ال ميكــن
اعتبارهــا مناســبة لقيــاس فعاليــة االســتراتيجيات
والتدخــات مــن عدمهــا علــى الصعيــد احمللــي،
وال مــدى التقــدم فــي ذلــك الشــأن .ومــن ثــم،
كان حتويــل الغايــات مــن أدوات حشــد عامليــة إلــى
أدوات تخطيــط محليــة ضــارًا بصفــة خاصــة فــي
حالــة الهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة .ونتيج ـ ًة لنقــص االســتثمار فــي أنظمــة
وافيــة وحيويــة للتســجيل ،كان البــد أن تعتمــد
تدريبــات التقديــر بشــدة علــى النمذجــة اإلحصائية
لإلثمــار عــن نتائــج .نظــرًا لضعــف جــودة البيانــات
وعــدم توافرهــا ،فض ـا ً عــن قلــة البيانــات اخلاصــة
بالســكان ،كمــا ال تتوافــر الثقــة فــي غالبيــة
40

التقديــرات ،الشــيء الــذي يســفر عــن نتائــج
غيــر حاســمة ،ويزيــد مــن تعقيــد عمليــة تأويــل
التوجهــات املتغيــرة.
حتــى فــي ذلــك الوقــت ،أدرك اإلحصائيــون
املشــاركون فــي اختيــار مؤشــرات الهــدف اإلمنائــي
لأللفيــة احلاجــة إلــى مؤشــرات عمليــات مكملــة
لنســب وفيــات األمهــات مــن أجــل قيــاس الهــدف
-5أ مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 24 ،23 .وقــد مت
التغاضــي عــن رعايــة الــوالدات الطارئــة ،التــي
تُعــرف علــى نطــاق واســع بأهميتهــا احلرجــة
فــي إنقــاذ حيــاة النســاء وبأنهــا املؤشــر األســاس
الوحيــد علــى صحــة األم املرتبــط بعمــل املنظومــة
الصحيــة ،لتحــل محلهــا خدمــات القابلــة املاهــرة،
ويرجــع ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى اجلــدل
حــول توافــر البيانــات .ومــا تــزال بيانــات رعايــة
الــوالدات الطارئــة ال يتــم جمعهــا علــى املســتوى
احمللــي فــي معظــم البلــدان املثقلــة بنســب كبيــرة
مــن وفيــات األمهــات واعتاللهــن .5غيــر أن خدمــة
القابلــة املاهــرة جدليــة هــي األخــرى فــي ضــوء
منهجيــة االســتقصاء املســتخ َدمة فــي تســجيل
املعــدالت علــى املســتوى القومــي ،ومــا يترتــب علــى
ذلــك مــن صعوبــة املقارنــة بينهــا فــي الســياقات
25
اخملتلفــة.
اعتمــد عــدد كبيــر مــن البلــدان املثقلــة ،فــي غيــاب
التســجيل احليــوي الوافــي ،اعتمــادًا كبيــرًا علــى
أســاليب أقــل مباشــرةً وفاعلي ـ ًة فــي رصــد وفيــات
األمهــات .فعلــى ســبيل املثــال ،تفيــد «اخلطــة
االســتراتيجية خلارطــة الطريــق القوميــة التنزانيــة
الراميــة إلــى تعجيــل خفــض وفيــات األمهــات
واملواليــد واألطفــال» الســارية فــي الفترة مــن 2008
إلــى  ،2015باســتخدام بيانــات أنظمــة معلومــات
اإلدارة الصحيــة ،وتقاريــر الصحــة اإلجنابيــة وصحــة
الطفــل الصــادرة ســنويًا ،وبيانــات االســتقصاء
الدميغرافــي والصحــي ،عــاوةً علــى الدراســات
االســتقصائية للمنشــآت واألســر املعيشــية،
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لرصــد مســتويات وفيــات األمهــات واعتاللهــن
فــي البــاد .ويُعتــرف صراحـ ًة بالعديــد مــن جوانــب
القصــور فــي البيانــات ،مثــل «التســجيل غيــر
الصحيــح أو غيــر املكتمــل ،والتعريــف الصحيــح
للحــاالت ،وإدارة البيانــات ،ومصــدر املعلومــات،
26
وأســاليب التقديــر».
وال تعبــر نســب وفيــات األمهــات وال خدمــة القابلــة
املاهــرة عــن مســتويات اخلصوبــة ،ناهيــك عــن
سلســلة احتياجــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة.
ولــم تتــم إضافــة الغايــة -5ب حتــى عــام 2005
نتيجــ ًة لضغــط شــديد مــن ِقبــل صنــدوق األمم
املتحــدة للســكان وجهــات أخــرى ،بينمــا لــم ُتــدد
مؤشــرات الغايــة -5ب حتــى عــام  .2007ولقــد
دعــت الغايــة -5ب إلــى حتقيــق «الوصــول العاملــي
إلــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة» قبــل عــام ،2015
وأُضيفــت أربعــة مؤشــرات لتغطيــة اخلدمــات
الصحيــة (معــدل شــيوع وســائل منــع احلمــل،
ومعــدل الــوالدات لــدى املراهقــات ،وتغطيــة مــا
قبــل الــوالدة ،واحلاجــة غيــر امللبــاة إلــى تنظيــم
األســرة) إلــى القائمــة الرســمية لألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة 28 ،27 .رغــم أنــه ميكــن النظــر إلــى مجموعة
املؤشــرات علــى أنهــا جهــد مبــذول للوصــول إلــى
شــكل مــن أشــكال قــدرة النســاء علــى التحكــم
فــي اإلجنــاب ،فهــي ال تخلــو مــن اجلــدل .تقــوم
«احلاجــة غيــر امللبــاة إلــى تنظيــم األســرة» مثــا ً
علــى الدراســات االســتقصائية علــى النســاء
املتزوجــات ،بينمــا تســتبعد الفتيــات والنســاء
الالتــي بــدون أزواج 29 .لقــد مت تبنــي الهــدف اإلمنائــي
لأللفيــة رقــم -5ب رغــم املعارضــة السياســية
القويــة إلدارة بــوش ،مــن بــن أســباب أخــرى،
وأُعطــي أولويــة ضئيلــة حتــى عــام  2012عندمــا
*
عــاودت مســألة «منــع احلمــل» أو «تنظيــم األســرة»
30
الظهــور علــى الصعيــد العاملــي.

جذب االنتباه وحشد التمويل :في بؤرة الضوء
وخلفية الظالل
كان الهــدف الرئيــس لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
حشــد التمويــل مــن الشــمال إلــى اجلنــوب،
وال شــك أن املســاعدة التــي قدمهــا املانحــون
لقطــاع الصحــة شــهدت زيــادة كبيــرة فــي
أثنــاء هــذه الفتــرة .ففــي حــن لــم حتصــل
صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال إال علــى
نصــف التمويــل الــذي حشــدته قضيــة مــرض
نقــص املناعــة البشــرية  /اإليــدز عــام  ،2008زاد
إجمالــي املســاعدات اإلمنائيــة (املق َدمــة مــن
وزارة التنميــة الدوليــة) إلــى األنشــطة املوجهــة
لصحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال ألكثــر
مــن الضعــف ،مــن  2,56مليــار دوالر عــام 2003
إلــى  6,48مليــار دوالر عــام  33-31 .2010ارتفعــت
املوجهــة إلــى
مســاعدات وزارة التنميــة الدوليــة
َ
أنشــطة صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي
البلــدان األعضــاء فــي حركــة “العــد التنازلــي” مــن
 1,96مليــار دوالر عــام  2003إلــى  3,46مليــار دوالر
عــام  2006ثــم إلــى  4,99مليــار دوالر عــام  .2010ومن
إجمالــي  3,46مليــار دوالر أُنفقــت عــام  2006علــى
أنشــطة صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي
البلــدان األعضــاء فــي حركــة “العــد التنازلــي” ،مت
إنفــاق  %68علــى صحــة الطفــل و %32علــى صحــة
األمهــات واملواليــد 31 .وفــي الفتــرة بــن عامــي
 2003و ،2010ارتفعــت مســاعدات وزارة التنميــة
املوجهــة إلــى “الصحــة اإلجنابيــة”
الدوليــة
َ
(رعايــة مــا قبــل الــوالدة ،وفــي أثنــاء الــوالدة ومــا
بعــد الــوالدة ،والعقــم ،وعواقــب اإلجهــاض غيــر
اآلمــن ،وأنشــطة األمومــة اآلمنــة) ألكثــر مــن
الضعــف ،مــن  305مليــون دوالر إلــى  863مليــون
دوالر (الشــكل  34 .)1ورغــم الزيــادة الكبيــرة التــي
شــهدها متويــل دعــم قطــاع الصحــة مــن 0,144
مليــار دوالر عــام  2000إلــى  1,234مليــار دوالر عــام

* تُعد هذه املصطلحات مثيرة للجدل ألن الكثيرين يحتاجون إلى منع احلمل خارج نطاق «تنظيم األسر»؛
ونستخدمها فقط إشارةً إلى « قمة لندن  2012لتنظيم األسرة» و»مبادرة  2020لتنظيم األسرة».
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 ،2009فــإن زيــادة التمويــل لــم يتــم تضمينهــا بعــد
35
داخــل ال ُن ُهــج الرأســية الضيقــة لوضــع البرامــج.
بينمــا حظــت جوانــب معينــة مــن الصحــة
اإلجنابيــة بــا شــك باهتمــام متزايــد ومتويــل متزايــد
فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
لــم حتــظ مســألة منــع احلمــل أو “تنظيــم األســرة”،
وفقً ــا لتعريــف القاعــدة التمويليــة ،بالقــدر نفســه
مــن االهتمــام والتمويــل حتــى عــام  .2012وبالفعل،
يصــرح “جنويــن” وآخــرون فيمــا يخــص الفتــرة مــن
عــام  2000إلــى  2007بــأن مســاعدات املانحــن
املوجهــة لتنظيــم األســرة قــد انخفضــت بصــورة
َ
مطلقــة ،مــن  518إلــى  462مليــون دوالر ،وكذلــك
بصــورة نســبية مــن  %30إلــى  %5مــن إجمالــي
“املســاعدات الســكانية” (وتشــمل وســائل منــع
احلمــل ،وخدمــات الصحــة اإلجنابيــة األساســية
التــي تتألــف مــن صحــة األم ،واإلجهــاض،
واملعلومــات ،والتثقيــف والتواصــل بشــأن الصحــة
اإلجنابيــة ،عــاوةً علــى خدمــات أخــرى ،والعــدوى

ـيا ،ومــرض نقــص املناعــة البشــرية/
املنقولــة جنسـ ً
اإليــدز ،واألبحــاث األساســية ،والبيانــات وحتليــل
السياســات الســكانية واإلمنائيــة) 36 .غيــر أن
االفتقــار إلــى التمويــل الكافــي ملنــع احلمــل ال ميكــن
أن يُعــزى بالكامــل إلــى عــدم االهتمــام بالصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة حتــت مظلــة األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة؛ فقــد ســاهم إلغــاء حكومــة
الواليــات املتحــدة لتمويــل صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان فــي ذلــك بدرجــة كبيــرة 37،38 .كان غيــاب
التمويــل الــكاف ملنــع احلمــل مــن ِقبــل املانحــن
وخيمــا فــي آثــاره علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية
ً
واإلجنابيــة للمــرأة .فعلــى ســبيل املثــال ،اكتشــفت
دراســة أُجريــت عــام  2013علــى شــيوع وســائل
منــع احلمــل فــي الفتــرة بــن عامــي  1990و2013
أنــه مــن بــن  26بلـ ًدا ســجلت أقــل نســبة لشــيوع
وســائل منــع احلمــل عــام ( 1990أقــل مــن  ،)%10لــم
تتجــاوز الزيــادة املطلقــة بحلــول عــام  2010نســبة
أفريقيــا 39 .ومــن حيــث احلاجــة
 %10فــي  16بلــ ًدا
ً

الشكل  -1إجمالي التعهدات الرسمية الثنائية :الصحة األساسية ،مرض نقص املناعة البشرية/اإليدز،
الصحة اإلجنابية ،تنظيم األسرة
الصحة األساسية
الصحة اإلجنابية
جنسيا واإليدز
مكافحة األمراض املنقولة
ً
تنظيم األسرة

 – 2010مليون دوالر أمريكي
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غيــر امللبــاة إلــى تنظيــم األســرة ،كادت القيــم
املقــ َدرة فــي وســط أفريقيــا وغربهــا عــام 2010
39
تكــون مطابقــة لتلــك املُقــ َدرة عــام .1990
وعــدت قمــة لنــدن  2012لتنظيــم األســرة حتــى
تاريخنــا هــذا بتعهــدات جديــدة وكبيــرة بتقــدمي
املســاعدات ،شــملت مســاعدات مــن مؤسســة
بيــل وميلينــدا غيتــس .غيــر أن الوثيقــة التــي
خــرج بهــا مؤمتــر األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة
(ريــو  ،)20 +باإلضافــة إلــى كل مــن اخلطــاب العــام
والعلمــي ،تقتــرح أن الشــواغل بشــأن “التنميــة
املســتدامة” والنمــو االقتصــادي ،وليــس الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،رمبــا كانــت الدافــع
احلقيقــي وراء عــودة “تنظيــم األســرة” ومنــع احلمــل
43-40
إلــى بقعــة الضــوء.
الشــكل  -1إجمالــي التعهــدات الرســمية الثنائيــة:
الصحــة األساســية ،مــرض نقــص املناعــة
البشــرية/اإليدز ،الصحــة اإلجنابيــة ،تنظيــم األســرة
مت اســتبعاد شــواغل أخــرى فــي مجــال الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة صراحـ ًة مــن التمويــل
املوجــه إلــى خفــض وفيــات األمهــات ،مثــل حقيقــة
َ
أن  %13مــن وفيــات األمهــات ميكــن معاجلتهــا عــن
طريــق توفيــر الوصــول إلــى خدمــات إجهــاض آمنــة
ومعقولــة الكلفــة 5،44 .ومــن اإلنصــاف القــول:
بــأن الســلطة التــي ميارســها مانحــون معروفــون،
واآلراء الدينيــة احملافظــة املناهضــة لإلجهــاض،
وعــدم رغبــة الكثيــر مــن احلكومــات اجلنوبيــة فــي
كبــح هــذه القــوى ،أو عــدم قدرتهــم علــى ذلــك
45
ـ جميعهــا مســؤولة عــن هــذا االســتبعاد.
لقــد أُحــرزت مكاســب كبيــرة فــي جهــات مراقبــة
حقــوق اإلنســان الدوليــة فيمــا يتعلــق بحقــوق
اإلجهــاض ،وشــهدت أروقــة احملاكــم اعتراضــات،
وتعبئــة اجتماعيــة ،وإن قوبلــت بالطبــع ببعــض
46 ،38
ردود األفعــال.

ولقــد ألقــى املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة،
ومؤمتــر بكــن الضــوء علــى العديــد مــن القضايــا
التــي تعــدت تدخــات القطــاع الصحــي ،مثــل،
العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس ،والتــي أغفلهــا
جــدول أعمــال األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأُدمجــت
فــي إطــار اخلطــاب العاملــي 47 .وفــي عــام 2013
فقــط ،خرجــت جلنــة وضــع املــرأة ،والفريــق رفيــع
املســتوى مــن الشــخصيات البــارزة املعنــي بجــدول
أعمــال التنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015واألمــن
العــام لــأمم املتحــدة بتقاريــر تؤكــد بشــدة علــى
احلاجــة إلــى التعامــل مــع العنــف القائــم علــى
نــوع اجلنــس بصفتــه انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان وأن
جتعــل القضــاء عليــه أولويــة مــن أولويــات التنميــة
50-48
العامليــة.
مظاهر عديدة للتقدم– عدم مساواة مستمرة
إن النجــاح الــذي يتــوق إليــه اجلميــع فــي خفــض
نســب وفيــات األمهــات العامليــة مبقــدار %47
ووفيــات األمهــات العامليــة مــن  543,000إلــى
أوجهــا مــن عــدم املســاواة،
 51 287,000يخفــي وراءه
ً
وأمناطً ــا محتملــ ًة مــن التمييــز  ،تُعــد حرجــة
مــن منظــور حقــوق اإلنســان .وقــد أحــرزت بلــدان
تقدمــا ملحوظً ــا فــي احلــد مــن عــدم
مثــل تايالنــد
ً
املســاواة فــي االســتفادة مــن الصحــة اإلجنابيــة
ونتائجهــا ،وذلــك بفضــل االســتثمارات الضخمــة
واملســتدامة فــي املنظومــات الصحيــة 52 .لكــن
نظــرًا لتركيــز غايــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
علــى التقــدم اجلماعــي ،وليــس التفاوتــات ،فقــد
اختــارت العديــد مــن الــدول التــي تهــدف إلــى
الوصــول للتصنيــف “ملتــزم” أال تركــز علــى فئــات
الســكان املهمشــة أو النائيــة فحســب ،وإمنــا
علــى املناطــق احلضريــة وشــبه احلضريــة األكبــر،
فــي ســبيل احلصــول علــى “أفضــل قيمــة مقابــل
الثمــن” مــن حيــث اســتثمارات الصحــة اإلجنابيــة
54 ،53
وغيرهــا مــن االســتثمارات الصحيــة.
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واجهــت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي مجملهــا
انتقــادات واســعة نظــرًا لتركيزهــا علــى التقــدم
اجلماعــي ،دون اعتبــار للمســاواة .وقــد اكتشــف
مشــروع “قــوة األرقــام” إغفــاال ً للمســاواة فــي
احلصــول علــى امليــاه والصــرف الصحــي ،فضـا ً عــن
التعليــم وبقــاء الطفــل .يــرى “أنترهولتــر” ،علــى
ســبيل املثــال ،أن اإلخفــاق فــي معاجلــة املســاواة
فــي هــدف اإلحلــاق بالتعليــم االبتدائــي (الهــدف
الثانــي) قــد أطــال تهميــش األطفــال مــن الفئــات
االقتصاديــة االجتماعيــة الدنيــا ،واجملموعــات
العرقيــة األكثــر تبعيــة ،التــي تعيــش بصفــة عامة
فــي مناطــق لــم تســتفد مــن برامــج التنميــة
55
االجتماعيــة.
تلعــب البيانــات املصنفــة ـ كل منهــا علــى حــدة ـ
دورًا حيويًــا فــي اكتشــاف التفاوتــات داخــل البلــدان
وفيمــا بينهــا ،وفــي التعــرف علــى أمنــاط التمييــز
احملتملــة بــن الشــعوب .فيمــا يتعلــق بالهــدف
اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،تؤدي نســب
وفيــات األمهــات املصنفــة إلــى تفاقــم املشــكالت
التــي ناقشــناها أعــاه واملتعلقــة بتفســير البيانــات
بســبب صغــر أحجــام العينــات وانعــدام الثقــة فــي
23
قــوض ،علــى
كثيــر مــن التقديــرات .ومــن ثــم ،ي ُ َ
ســبيل املثــال ،الســرد املتفائــل لالنخفاضــات التــي
ســجلتها الهنــد فــي نســب وفيــات األمهــات لــدى
محاولــة دراســة كل حالــة علــى حــد ٍة أو النظــر إلــى
شــرائح الدخــل فــي األخمــاس االقتصاديــة (كل %20
مــن الســكان) ،رغــم جــودة البيانــات ذاتهــا وتوافرهــا.
 56ومــع ذلــك ،فــإذا كان اختيــار نســب وفيــات األمهات
قــد ســاعد بغيــر قصــد فــي إخفــاء آثــار األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة علــى املســاواة  ،فقــد كانــت اآلثــار
جليــة ومثبتــة باألدلــة علــى نحــو مثيــر للقلــق فــي
البيانــات املتوفــرة عــن خدمــات القابلــة املاهــرة .وفي
دراســة مقارنــة نُشــرت عــام  2012عــن  12تدخــا ً
فــي مجــال صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي
 54بلـ ًدا ،أشــير إلــى أن خدمــة القابلــة املاهــرة كانت
44

مؤشــر َ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــذي عكــس
أبشــع صــور عــدم املســاواة؛ إذ كان يخضــع لتفاوتــات
كبيــرة فــي شــرائح ثــروات األخمــاس االقتصاديــة
وفــي التوزيــع اجلغرافــي 57 .مــن بــن  54بلــ ًدا ،بلــغ
متوســط التغطيــة فــي ُخمــس الســكان األكثــر
فقــرًا  %32فقــط ،مقارن ـ ًة بنســبة  %84فــي خمــس
57
الســكان األكثــر ثــرا ًء.
رأسيا والصوامع واألهداف اخلاصة
إعداد البرامج
ً
قصيرة املدى
أوضــح عــدد مــن التقييمــات التــي أجريــت علــى
خارطــات الطريــق فيمــا يخــص التقــدم فــي حتقيــق
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وجــود تأثيــر إيجابــي
طفيــف علــى اخلدمــات املُق َدمــة للمــرأة 58.ومــن
ـيا واالفتقــار إلــى
أســباب ذلــك ،إعــداد البرامــج رأسـ ً
التخطيــط املتعــدد القطاعــات علــى املســتوى
القومــي ،وهــو مــا يعيــق فــي نهايــة املطــاف إحــراز
أي تقــدم صــوب نهــج شــامل خلدمــات صحــة
األمهــات واملواليــد ،وكذلــك الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة علــى نحــو أوســع 58.لقــد حفــزت بنيــة
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ذاتهــا ،إذ ينصــب
تركيزهــا علــى النتائــج القابلــة للقيــاس ،إعــداد
البرامــج قصيــرة املــدى التــي عــادةً مــا تكــون
رصــد أي روابــط
رأســية وضيقــة النطــاق .ولــم ت ُ َ
بــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبعضهــا البعــض،
حتــى بــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املعنيــة
بالصحــة .أمــا فــي حالــة مــرض نقــص املناعــة
البشــرية  /اإليــدز ،فــإن الدعــوة القويــة الصــادرة عن
األوســاط املعنيــة مبــرض نقــص املناعــة البشــرية /
اإليــدز إلــى فصــل اخلطــاب اخلــاص بالصحــة واحلقوق
اجلنســية واإلجنابيــة عــن مــرض نقــص املناعــة
البشــرية  /اإليــدز ،بدعــوى “االســتثنائية” واحلديــث
عــن تهديــدات األمــن القومــي ،قــد ترتبــت عليهــا
تبعــات ضخمــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل وإعــداد
البرامــج فــي أثنــاء عمليــة إعــداد األهــداف اإلمنائيــة
61-59
لأللفيــة.
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عــاوةً علــى ذلــك ،رمبــا أدى تركيــز األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة علــى النتائــج قصيــرة املــدى ،وليــس علــى
التغييــر املنظــم ،إلــى تزايــد قــوة اجتــاه بعينــه مــن
املوجــه للصحــة ،الــذي
اجتاهــات التمويــل اإلمنائــي
َ
ســيطر عليــه نهجــان ،أال وهمــا “اإلدارة املبنيــة على
النتائــج”  ،و”القيمــة مقابــل الثمــن” ،وارتبطــا فــي
كثيــر مــن األحيــان بدعــوات إلــى مســاءلة أكبــر
أو وعــود بتحقيقهــا 62.وقــد عــززت األوراق البحثيــة
اخلاصــة باســتراتيجية احلــد مــن الفقر الصــادرة عن
البنــك الدولــي هــذا التركيــز علــى التمويــل املبنــي
علــى النتائــج ،وتشــير األدلــة إلــى أنــه بعــد تقــدمي
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،خضــع كثيــر مــن هــذه
األوراق للتعديــل لتيســير إدمــاج غايــات األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة فيهــا ،بوصفهــا أهدا ًفــا متفقً ــا
عليهــا ،وغايــات للتخطيــط فــي الوقــت ذاتــه ،دون
تكييفهــا مــع الظــروف واألولويــات احملليــة 63.فعلــى
ً
بــدل مــن التعامــل مــع قضايــا
ســبيل املثــال،
االقتصــاد الكلــي املعنيــة بقــدرة النســاء علــى
الوصــول إلــى املــوارد والعمالــة املُنتِجــة بشــكل
عــام ،وال ســيما فــي مجــال الصحــة اإلجنابيــة،
لعبــت القســائم املاليــة ،وعمليــات حتويــل األمــوال
رئيســا علــى نحــو متزايــد خــال
النقديــة دورًا ً
العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة .وبالتبعيــة ،توفــر
هــذه اخلطــط للمــرأة املــوارد مــن أجــل أن تختــار
مــن بــن “خيــارات” محــددة ســلفً ا بشــأن رعايتهــن
الصحيــة اإلجنابيــة ،بــدال ً مــن التركيــز علــى
التمكــن االقتصــادي األوســع ،الــذي يُعــد أســاس
أيضــا فــي الصحــة
املســاواة بــن اجلنســن ويؤثــر ً
اجلنســية واإلجنابيــة .ورغــم شــيوع خطــط قســائم
الصحــة اإلجنابيــة بــن املانحــن واملنظمــات الدولية،
مــع بعــض االســتثناءات فــي أمريــكا الالتينيــة ،لــم
ُتــر َ ســوى بضــع عمليــات تقييــم صارمــة لهــذه
البرامــج ،واســتخدمت التقييمــات التــي أجريــت
64
منهجيــات متباينــة.
لقــد ركــز نهــج األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فيمــا

يخــص التنميــة علــى عمليــات التدخــل الضيقــة
النطــاق والنتائــج امللموســة ،وهــو مــا يتعــارض
تعارضــا صار ًخــا مــع ذلــك اإلقــرار الــذي خرجــت
ً
بــه املؤمتــرات الدوليــة فــي تســعينيات القــرن
العشــرين فيمــا يخــص االعتمــاد املتبــادل بــن
التقــدم فــي النطاقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
املتعــددة ،واحلاجــة لعــدم إغفــال احلريــات املدنيــة
والسياســية 1،2،6.وحتقــق لهــذه املؤمتــرات النجــاح
والتميــز بفضــل اتباعهــا لنهــج متداخلــة
القطاعــات .لــم يقتصــر األمــر علــى املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ومؤمتــر بكــن ،وإمنــا شــهد
مؤمتــر القمــة العاملــي مــن أجــل الطفــل الــذي
انعقــد عــام  1990فــي نيويــورك ،ومؤمتــر جومتــن
للتعليــم لعــام  ،1990وقمــة األرض التــي عقــدت
فــي ريــو عــام  ،1992ومؤمتــر القمــة العاملــي للتنمية
االجتماعيــة الــذي انعقــد فــي كوبنهاغــن عــام
 ،1994ومؤمتــر القمــة العاملــي لألغذيــة الــذي انعقد
فــي رومــا  ،1996ومؤمتــر األمم املتحــدة للمســتوطنات
البشــرية الــذي انعقــد فــي إســطنبول عــام ،1996
شــهدت اإلقــرار صراحــ ًة بالطبيعــة التبادليــة
للقضايــا االجتماعيــة املعقــدة التــي حاولــت هــذه
املؤمتــرات معاجلتهــا وأكــدت جميعهــا تقري ًبــا علــى
أهميــة املســاواة بــن اجلنســن مــن أجــل التنميــة
(التــي اخ ُتزلــت إلــى الهــدف الثالــث مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،املُقــاس بتكافــؤ اجلنســن فــي
التعليــم ،ثــم الحقً ــا مبعاييــر أخــرى للمشــاركة
السياســية النســائية).
رغــم أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة كان مقصــودًا
منهــا ترســيخ منــوذج التنميــة األكثــر «متحــورًا
حــول النــاس» املســتمد مــن إعــان األلفيــة ،فإنهــا
فــي الواقــع عكســت حتــوال ً
تراجعيــا نحــو ن ُ ُهــج
ً
التنميــة الضيقــة التــي ســادت فــي ثمانينيــات
القــرن العشــرين ،والتــي لــم يكــن يُنظــر فيهــا
إلــى الصحــة والتعليــم ومــا شــابهها علــى أنهــا
62
حقــوق ،وإمنــا احتياجــات أساســية.
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وجــد مشــروع «قــوة األرقــام» أن الهــدف اخلامس من
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لم يكــن النطــاق الوحيد
الــذي تأثــر بهــذا التحــول فــي منــوذج التنميــة.
فعلــى ســبيل املثــال ،يوضــح حتليــل (فوكودا-بــار
وأور) للهــدف األول مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
املعنــي باجلــوع ،أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
شــجعت اإلجــراءات الهادفــة إلــى حتقيــق حتســينات
قصيــرة املــدى عــن طريــق التغذيــة واملكمــات
الغذائيــة بــدال ً مــن التغيــر املســتدام علــى النحــو
الــذي يحــدده النهــج الواســع ملؤمتــر القمــة العاملــي
لألغذيــة لعــام  ،1996والــذي رأى األمــن الغذائــي
بوصفــه حقًّ ــا مــن حقــوق اإلنســان 65.وباملثــل،
يبــن ( أنترهولتــر) أن الهــدف التعليمــي اختــزل
جــدول أعمــال «التعليــم للجميــع» الــذي اقترحــه
مؤمتــر جوميــن إلــى التعليــم األساســي العاملــي،
ليهمــش بذلــك قضايــا :املســاواة ،واجلــودة ،والنــوع،
بــن جملــة أمــور أخــرى ،عــن طريــق االســتعاضة
عنهــا بنتائــج قصيــرة املــدى قابلــة للقيــاس 55.وقــد
وجــد كوهــن أن الغايــة -7د مــن الهــدف الســابع –
واملعنــي بالتحســن الكبيــر حليــاة مــا ال يقــل عــن
 100مليــون مــن قاطنــي العشــوائيات — اختزلــت
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة،
وأهــداف احلوكمــة األعــم التــي حددهــا مؤمتــر األمم
املتحــدة للمســتوطنات البشــرية عــام  ،1996إلــى
حصــر أعــداد املنــازل واحلمامــات ،ومــن ثــم فقــد
متامــا فــي مجابهــة التحديــات الهيكليــة
فشــلت ً
للتوســع احلضــري ،مثــل :التغيــر املناخــي ،والنمــو
االقتصــادي ،وخلــق فــرص العمــل 66.وقــد وجــد
(ســن وموخرجــي) أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
غطَّ ــت نقطــة واحــدة فقــط مــن نقــاط العمــل
الثــاث عشــرة اخلاصــة باملســاواة بــن اجلنســن
67
والصــادرة عــن مؤمتــر بكــن.
اخلطاب :من الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية إلى
صحة األمهات واملواليد واألطفال
لــم تتســبب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي
46

تضييــق املــدى مــن حيــث السياســات وإعــداد
البرامــج فحســب ،وإمنــا كان لهــا آثــار هائلــة علــى
خطــاب التنميــة ذاتــه .وأقــوى األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة تعبيــرًا عــن ذلــك هــو الهــدف اخلامــس،
فــي حــن أدت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إلــى إعــادة
تشــكيل اجملــال ،ال مــن حيــث التمويــل والسياســات
وإعــداد البرامــج فقــط ،بــل مــن حيــث التنظيــم
أيضــا.
ونشــر املعرفــة ً
عندمــا أصبحــت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
بالفعــل إطــار العمــل املتفــق عليــه الــذي يحــرك
السياســات فــي ســبيل التعــاون الدولــي عــام
 19 ،2005تنامــى كذلــك حــس قــوي بــأن تشــتيت
جهــود صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال ،الــذي
رمبــا تفاقــم فــي حــد ذاتــه بفعــل هيــكل األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،قــد أتــى بنتائــج عكســية
مــن حيــث حتقيــق الهدفــن الرابــع واخلامــس مــن
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة .وكان مــن اجلهــود
الرئيســة الراميــة إلــى معاجلــة هــذه التجزئــة
إقامــة شــراكة مــن أجــل صحــة األمهــات واملواليــد
واألطفــال وإطــاق نهــج «تواصــل الرعايــة» ،الــذي
كان يهــدف إلــى اجلمــع بــن اجملتمعــات البحثيــة
والعمليــة .ولــم يكــن منــوذج تواصــل الرعايــة
جديـ ًدا فــي حــد ذاتــه ،لكنــه قــرّب بــن بُعديــن؛ بُعد
الروابــط بــن مســتويات املرافــق الصحيــة ،وبُعــد
الروابــط بــن التدخــات بــد ًءا مــن فتــرة مــا قبــل
احلمــل مــرورًا باحلمــل ،والفتــرة النفاســية ،ووصــوال ً
إلــى الطفولــة املبكــرة .لقــد كانــت الشــراكة مــن
أجــل صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال وســيلة
لقيــام هــذا النهــج بصفتــه «ســبيل التقــدم» فــي
اســـتهالل األمـني العـــام لالســـتراتيجية العامليـة
لـــصحة املـــرأة والطفـــل لعام  ،2010وإن لم تعالج
التفــكك علــى املســتوى القومــي فــي بعــض
68
البلــدان املثقلــة بأعلــى النســب.
تأكيـ ًدا علــى دور املــرأة بصفتهــا األم احلامــل ،عكس
نهــج تواصــل الرعايــة حتــوال ً كبيــرًا فــي أثنــاء
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أيضــا
تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وســاهم ً
فــي ذلــك التحــول الــذي يضــع دور املــرأة املربيــة
لألطفــال والراعيــة لهــم فــي بــؤرة اهتمــام جــدول
عوضــا عــن متكينهــا باعتبارهــا مواطنــة
األعمــال
ً
مســتقلة لهــا حقــوق فــي اجملتمــع .وكان هــذا تغيرًا
جذريًــا فــي الفهــم التحويلــي للصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة الــذي خــرج بــه املؤمتــر الدولــي
للســكان والتنميــة ،أعــاد التأكيــد عليــه مؤمتــر
بكــن ،حيــث اعتبــر املــرأة أحــد عوامــل إحــداث
التغييــر االجتماعــي ،وصاحبــة حقــوق ،ودعــا إلــى
اتخــاذ إجــراء يشــمل مجموعــة مــن القضايــا التــي
جتــاوزت كال ً مــن القطــاع الصحــي ودورة حيــاة املــرأة
برُمتهــا ،دون االقتصــار علــى حالــة حمــل املــرأة
فقــط .وقــد دعــا جــدول األعمــال الســابق إلــى
تقويــض عالقــات الســلطة املتأصلــة ،بــد ًءا مــن
أعلــى مســتوى كلــي للنمــاذج االقتصاديــة التــي
ســاهمت فــي تأنيــث الفقــر ،وصــوال ً إلــى أدنــى
املســتويات املصغــرة وهــو عنــف الطــرف اآلخــر فــي
ـيا
العالقــة احلميمــة؛ ومــن ثــم واجــه حتديًــا سياسـ ً
69
جوهريًــا.
مــع إلقــاء الضــوء علــى صحــة األمهــات ،خرجــت
املباحثــات حــول األدوار التــي أناطهــا اجملتمــع باملــرأة
عــن املســار الرئيــس خلطــاب التنميــة ،وتالشــى
العديــد مــن القضايــا ،مثــل :العنــف القائــم علــى
نــوع اجلنــس ،والتعبيــر عــن الهويــة اجلنســية مــن
املشــهد علــى مســتوى كل مــن األبحــاث واخلطــاب.
وقــد عكســت ،ورمبــا ســاهمت فــي هــذا التحــول
بشــكل مــا ،البرامــج التــي تبنتهــا بعــض املؤمتــرات
العامليــة الرئيســة فــي أثنــاء هــذه الفتــرة ،مثــل
منظمــة املــرأة نبــع احليــاة واملؤمتــرات العامليــة
املعنيــة بالصحــة النفاســية ،التــي حشــدت متويـا ً
باملاليــن واســترعت االنتبــاه مــن خــال أعــداد
صــدرت جمللــة «النســت».
رغــم هــذه التطــورات ،يظــل مــن الضــروري التأكيــد
علــى أن حركــة حقــوق وصحــة املــرأة ظلــت حتــث

علــى جــدول أعمــال أشــمل خــاص بالصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة علــى مــدى العقــد األول
مــن األلفيــة الثالثــة ،وهــو مــا يــدل عليــه اإلدمــاج
الناجــح للهــدف -5ب مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفية،
فــي جملــة أمــور أخــرى ،رغــم املعارضــة السياســية
القويــة ،واالســتخدام املتواصــل لنمــاذج الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي األوســاط احملليــة
والدوليــة ،واجتمــاع النــكاوي الــذي انعقــد عــام .2010
تُعــد إقامــة الشــبكات والدعــوة للصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة فــي جــدول أعمــال التنميــة
ملــا بعــد عــام  ،2015ووثيقــة توافــق آراء مونتيفيـــديو
التقدميــة التــي انبثقــت عــن االســتعراض اإلقليمــي
للمؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة  20+فــي أمريــكا
الالتينيــة ،فــي اآلونــة األخيــرة ،مؤشــرات واعــدة
تــؤذن بزخــم سياســي جــدي فيمــا يتعلــق بالصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أطــر العمــل
70 ،69 ،49 ،47 ،15
اإلمنائيــة املســتقبلية.
آثار إدماج جدول األعمال ضمن جدول األعمال اإلمنائي
املستقبلي
حاليــا علــى وضــع جــدول
ينصــب تركيــز العالــم
ً
أعمــال إمنائــي ملــا بعــد عــام  ،2015مــن شــأنه أن
يضــم مجموعــة جديــدة مــن األهــداف ،تتمثــل
علــى األرجــح فــي األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة،
فضـا ً عــن أهــداف أخــرى محتملــة ومــا يقتــرن بها
مــن غايــات ومؤشــرات 49 ،42 .لقــد لعبــت األوســاط
احملليــة املعنيــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية
ملموســا متزاي ـ ًدا فــي الدعــوة إلــى
واإلجنابيــة دورًا
ً
إدمــاج مطالبــات أوســع نطاقًــا بالصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة فــي جــدول أعمــال مــا بعــد
عــام  2015وربطهــا بالعمليــة التــي يضطلــع
بهــا املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة  .20+غيــر
أن هيــكل إطــار التنميــة املســتقبلي وآثــاره علــى
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لــم يحــظ
باالهتمــام ذاتــه .تشــير نتائــج هــذا التحليــل
للهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
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ومشــروع «قــوة األرقــام» برُمتــه إلــى حتميــة توخي
املعضــات األساســية املتأصلــة فــي عمليــة ســرد
األهــداف والغايــات ،اســتنادًا إلــى أنــواع املعاييــر
التــي يُحتكَــم إليهــا فيمــا يتعلــق باألهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة.
إرساء أهداف عاملية ومترابطة
إنــه ملــن األهميــة مبــكان أن يتــم تضمــن الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي مختلــف
األهــداف ،وتدبــر الصــات التــي تربطهــا بــكل
مــن العدالــة بــن اجلنســن والعدالــة االجتماعيــة
فــي إطــار التنميــة املســتقبلية .ترتبــط الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة بالعديــد مــن األهداف
احملتملــة املتوخــاة جلــدول أعمــال التنميــة ملــا بعــد
عــام  ،2015ليــس فقــط علــى صعيــد الصحــة ،وإمنا
أيضــا (وعمــل املــرأة بــا أجــر) ،والتعليــم،
التوظيــف ً
والتغذيــة ،واألمــن الغذائــي ،واحلوكمــة الدميقراطية،
وتغيــر املنــاخ ،وتوفيــر ســبل الوصــول إلــى امليــاه
واملرافــق الصحيــة .ثمــة جــذور عميقــة تربــط
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة بــكل مــن
الفقــر وعــدم املســاواة ،وال ســيما عــدم املســاواة
بــن اجلنســن ،عــاوةً علــى أن هــذه األهــداف يجــب
أن تنطــوي فــي جوهرهــا علــى كفالــة احلقــوق.
توضــح الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
كذلــك أهميــة وضــع مجموعــة أهــداف عامليــة.
وتواجــه البلــدان التــي تتســم مبســتويات تنميــة
مختلفــة اختال ًفــا جذريًــا مشــكالت مثــل العنــف
القائــم علــى نــوع اجلنــس 71 .ويثيــر توفيــر ســبل
عامليــا إلــى معلومــات وتثقيــف وخدمــات
الوصــول
ً
فــي مجــال الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
تتســم اجلــودة العاليــة والشــمولية والتكامــل،
قضايــا مثــل مظاهــر عــدم املســاواة بــن البلــدان
وداخلهــا .وفقً ــا ملالحظــات ( ســامر وجنتلينــي ) فــي
دراســتهما التــي أُجريــت مــن أجــل مشــروع «قــوة
األرقــام» ،فــإن  %72مــن فقــراء العالــم يعيشــون
حاليــا فــي بلــدان متوســطة الدخــل ،ممــا يوضــح
ً
48

جليــا احلاجــة إلــى معاجلــة مســألة املســاواة
ً
واألمنــاط احملتملــة للتمييــز داخــل البلــدان فــي
72
جــدول األعمــال اإلمنائــي املســتقبلي.
حتديد األهداف التفاضلية
لعــل مــن أهــم الــدروس املســتفادة مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة هــي احلاجــة إلــى أهــداف تتحقــق
علــى األرض ،يتحــدد مبوجبهــا مســتوى التنميــة،
علــى غــرار مؤمتــرات األمم املتحــدة ،التــي علــى
األقــل تقــر بــأن كل بلــد مــن البلــدان يتعــن عليــه
حتســن أوضاعــه فــي بعــض األمــور ،وكذلــك
بطبيعــة احلــال ال تتســبب فــي حرمــان أي بلــد
مــن البلــدان البعيــدة كل البعــد عــن إحــراز هــدف
معــن .ومــن الضــروري أن تــوازن عمليــة حتديــد
األهــداف ذات التسلســل العــددي بــن مشــاركة
احلكومــات الوطنيــة واملدخــات الصــادرة عنهــا
فــي إطــار حتديــد غاياتهــا اخلاصــة ،بغيــة تعزيــز
امللكيــة احملليــة ،فــي ظــل معاييــر تبريريــة صارمــة،
تشــمل مقارنــات بالبلــدان التــي حتظــى مبعــدالت
دخــل قومــي إجمالــي وحــاالت دميغرافيــة مماثلــة،
وذلــك حتــى يتســم حتديــد الغايــات بالطمــوح
الــكاف .ويُعــد النهــج الــذي تقدمــه جلــان مراقبــة
االلتــزام مبعاهــدات حقــوق اإلنســان أحــد األمثلــة
علــى العالقــة بــن عمليــة وضــع املعاييــر الدوليــة،
ومــا يترتــب عليهــا مــن عمليــة حتديــد القواعــد
املعياريــة الوطنيــة التــي تتيــح مســاءلة احلكومــات
وتضفــي عليهــا املشــروعية.
اختيار مؤشرات حلقوق اإلنسان
إن بعــض املؤشــرات داخــل إطــار حقــوق اإلنســان لن
كميــة ،وال يجــب أن تكــون كذلــك .فالغايــة
تكــون ّ
التــي تســتدعي «االعتــراف العاملــي باحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة» مثــا ً ســتعتمد بالضــرورة
علــى مؤشــرات ذات صلــة بأ ُ ُطـ ِر العمــل السياســية
كميــة ال
والقانونيــة .وكــون تلــك املؤشــرات غيــر ّ
يعنــي أنهــا ال ميكــن اعتبارهــا طموحــات موضوعــة
داخــل إطــار زمنــي محــدد ،تُبــذ َل فــي ســبيلها
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جهــود مؤسســية وسياســية ملموســة فــي
غضــون ذلــك الوقــت .علــى ســبيل املثــال ،توصــي
قــوة العمــل رفيعــة املســتوى التــي تشــكلّت بنــا ًء
علــى توجيهــات املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة
 20+بالقيــام علــى الفــور« :بتجــرمي العنــف اجلنســي
ووضــع نهايــة إلفــات مرتكبيــه مــن العقــاب،
والقضــاء علــى الــزواج املبكــر ،والــزواج باإلكــراه،
73
وختــان اإلنــاث فــي غضــون جيــل واحــد».

اجلنســية واإلجنابيــة ســيقتضي تغييــرات فــي
البنيــة االقتصاديــة العامليــة ،والترتيبات املؤسســية
عريضــا مــن القضايــا؛
العامليــة التــي متــس نطاقًــا
ً
بــد ًءا مــن التمويــل بهــدف التنميــة ،ووصــوال ً
إلــى االتفاقيــات التجاريــة؛ إذ يكــون للتقلبــات
علــى مســتوى كل مــن املســاعدات والترتيبــات
االقتصاديــة العامليــة آثــار هائلــة علــى الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة.

انطالقًــا مــن منظــور استشــرافي ،مــن الضــروي
تصنيــف املؤشــرات الكميــة تصنيفً ــا هاد ًفــا لتعبــر
عــن أمنــاط متييــز محتملــة .وقــد لُوحــظ أن توافــر
تلقائيــا دون اختيــار بعض
البيانــات ال ميكــن أن يحــول
ً
املؤشــرات ،علــى غــرار مــا حــدث فــي حالــة األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة 74 .ســيكون االســتثمار فــي أنظمة
التســجيل احليويــة مث ـا ً ضروريًــا مــن أجــل توفيــر
البيانــات التــي تدعــم القــدرة علــى تتبــع العديــد
مــن قضايــا الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،بــل
أيضــا .عــاوةً علــى
وقضايــا مثــل زواج األطفــال ً
هــذا ،يجــب أن تكــون املؤشــرات مرتبطــة بصناعــة
السياســات ،وحساســة للتدخــات التــي تتــم
مبوجــب هــذه السياســات 5 .يســتتبع ذلــك احلاجــة
إلــى مؤشــرات للعمليــات فضــا ً عــن مؤشــرات
للنتائــج ،مثــل رعايــة التوليــد فــي احلــاالت الطارئــة.
وتُســتخدم املؤشــرات ،فــي ميــدان حقــوق اإلنســان،
لقيــاس تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة ،وفــي غيــاب
مثــل هــذه املقاييــس الســلوكية ،تســتحيل
مســاءلة احلكومــات عــن تبنــي «تدابيــر ســليمة»
علــى أســاس غيــر متييــزي ،وهــو مــا يقتضيــه قانــون
حقــوق اإلنســان.

بينــا اآلثــار التــي ترتبــت علــى تركيــز األهــداف
لقــد ّ
اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الغايــات الكميــة احملــددة
بزمــن واملؤشــرات التــي باتــت ترســم األهــداف
االجتماعيــة .وبينمــا كانــت البســاطة نقطــة
القــوة اجلوهريــة فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة من
حيــث رفــع الوعــي ،فــإن االنتقائيــة املتأصلــة فــي
اختــزال جــدول األعمــال اإلمنائــي إلــى «مجموعة من
األهــداف» انتفــت معهــا صفــة احليــاد ،واســتثنت
الكثيــر مــن األبعــاد احلرجــة لــكل هــدف .وباملثــل،
بينمــا كان حتديــد الغايــات الكميــة نقطــة أخرى من
نقــاط قــوة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،مــن حيــث
إيضــاح املفاهيــم املعقــدة ،كشــف مشــروع «قــوة
األرقــام» عــن حقيقــة مهمــة؛ وهــي أن التركيــز
احلصــري علــى الغايــات «القابلــة للقيــاس» ميكــن
أن يشــتت انتبــاه السياســات بعي ـ ًدا عــن شــواغل
حقــوق اإلنســان الهيكليــة ،وهــو مــا يقتضــي
إجــراء تغييــرات قانونيــة وسياســية ومؤسســية
غيــر مالئمــة للقيــاس الكَمــي.

النتائج
ميكــن أن نســتقي مــن قصــة مــا حــدث للصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أثنــاء تنفيــذ
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة كثيــرًا مــن الــدروس
فيمــا يتعلــق بجــدول األعمــال اإلمنائــي املســتقبلي.
جليــا ،أن النهــوض بالصحــة واحلقــوق
يبــدو
ً

كانــت الغايــات املتمحــورة حــول النتائــج فعالــة
فــي حتقيــق توافــق لــآراء بشــأن األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة بصفتهــا إطــار عمــل إمنائــي ،رغــم كونهــا
غايــات ملموســة ،وهــو مــا دفــع إلــى حــدوث
تدخــات قصيــرة املــدى لــم تعالــج األســباب
الرئيســة حتــى ملشــكلة وفيــات األمهــات،
وانتهــاكات أقــل بكثيــر للصحــة واحلقوق اجلنســية
واإلجنابيــة بصفــة أعــم .عــزز االهتمــام بتلبيــة
االحتياجــات األساســية ،فــي مختلــف األهــداف
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اإلمنائيــة ،الدعــم املالــي للمبــادرات الصحيــة
احملليــة والعامليــة التــي اســتثمرت فــي إعــداد
البرنامــج الرأســي مــن أعلــى ألســفل .وقــد كان
هــذا ميثــل حتــوال ً ملحوظً ــا عــن خطــاب التنميــة
الــذي ســاد فــي تســعينيات القــرن العشــرين،
والــذي متيــز باالهتمــام بالتغييــر االجتماعــي
وحتــوالت فــي عالقــات القــوى .هــذا فضـا ً عــن أنــه
فــي نهــج التنميــة القائــم علــى احلقــوق ،البــد
أن تشــمل عمليــة التنميــة األشــخاص ،ليــس
بصفتهــم منتفعــن غيــر مباشــرين مــن التقــدم
أيضــا
فحســب ،وإمنــا بصفتهــم أصحــاب حقــوق ً
يســعهم التعبيــر عمــا يشــغلهم ،وكــذا املطالبــة
باســتحقاقاتهم ،واملشــاركة فــي تغييــر الهيــاكل
واملؤسســات التــي جتعــل اســتضعافهم اجتاهــا
مســتداما.
لقــد عرضنــا ملســألة أن ال ٌّنهــج الضيقــة وغيــر
املسيســة املتبعــة فــي معاجلــة مســألة صحــة
األمهــات ،والتــي ســادت نتيج ـ ًة لألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة ،يجــب اســتيعابها فــي ســياق أوســع؛ أال
وهــو حتــول فكــر التنميــة الــذي تش ـكّل فــي أثنــاء
العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين .فإعــادة
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قضيــة الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة واجلنســية
إلــى ســاحة اخلطــاب العاملــي مــن شــأنه أن يــؤدي
إلــى مواكبــة التحديــات الدائمــة املتمثلــة فــي
اســتخدام التنميــة وســيل ًة لتمكــن النســاء
وفئــات الســكان املهمشــة ،ومعاجلــة أوجــه عــدم
املســاواة الهيكليــة التــي تُعــد احملــاور الرئيســة
لتغييــر اجتماعــي مســتدام .تؤكــد التجربــة
املكتســبة مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى
أن عمليــة حتديــد األهــداف واملؤشــرات بعيــدة عــن
احليــاد ،وتنطــوي علــى قيــم معياريــة وتتســم
بتأثيــرات بعيــدة املــدى علــى صعيــدي السياســات
والبرامــج .ومــن منظــور استشــرافي ،نــرى أن
اقتــراح إطــار عمــل لألهــداف اإلمنائيــة املعــزَزة
لأللفيــة قائمــا علــى الهيــكل نفســه لــن يكــون
كافيــا .يجــب أن يشــمل إطــار التنميــة اجلديــد
ً
وصفً ــا قويًــا للتحــول االجتماعــي ،مبــا فــي ذلــك
اجلوانــب املتعلقــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة ،التــي تلعــب فيهــا الغايــات املالئمــة
لألغــراض واملؤشــرات دورًا ،دون أن تتجــاوز أو تقيــد
األهــداف األعــم املتمثلــة فــي النهــوض بالعدالــة
االجتماعيــة والسياســية واجلنســانية.
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