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  العالمي لمكافحة الفقرلمناسبة اليوم" شمس"بيان صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  "الفقر انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية"

الرغم من جهود األمم المتحدة للقضاء على الفقر في إطار ما سمته مـشروع               أنه وعلى    "شمس"مركز  يذكر  
 تتعثر في معظم بلدان العالم الثالث بسبب عوامل عدة على            ما زالت  برامجها اإلنمائية  ،إال أن خطوات  األلفية  

الفقر المدقع والتفاوت الفاحش في المستوى المعيشي عذاب ُسـلّط          ،فرأسها الفساد وغياب اإلصالحات السياسية    
 من على ما يجود به األغنياء،     ما يعانيه العالم الثالث الذي مازال يحيا معظمه في األلفية الثالثة          إن  على البشر،   

حقـائق  ،هـذه    جوعـاً     األشخاص   آالففي كل يوم يموت     ،فموت وجوع ومرض أهم مالمح الحياة اليومية        
داوية المشهد في الدول النامية غير أنها ال تفي بكل ما يمكن قوله عن الفقر فـي                 مؤلمة قد يزيد سردها من سّ     

  .العبودية والتمييز كلها آفات اجتماعيةفالفقر وعدم المساواة تماماً ك .هذا العالم

الفـساد  مثـل   الفقر واقع خلقته منظومة من العوامل التي ترتب بعضها على بعض،             أن   "شمس"مركز  يشدد  
والحـروب والنزاعـات    وغياب اإلصالحات السياسية وسوء اإلنفاق واضطراب األوضاع السياسية واألمنية          

واالحتالل  لثرواتها، والسيطرة واالستعمار     ل الفقيرة استغالالً ونهباً   والصراعات الدولية ، والتدخل بشؤون الدو     
 كلها عوامل ساعدت على تفاقم الفقـر        .كما في فلسطين ،والجوالن ،ومزارع شبعا،وليبيا،وأفغانستان،والعراق       

ـ              داد وارتفاع نسبة ديون هذه الدول التي طالما أدت إلى خنق الجهود التي تبذلها األمـم المتحـدة لخفـض أع
  . فكل هذا وذاك يحرم الدول الفقيرة فرصة التنمية والتطوير.الفقراء

لألراضي الفلسطينية وتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد      " إسرائيل" احتالل   ر أن  استمرا   "شمس" مركز   يؤكد
تي تعيش  يقف على رأس األسباب التي تؤدي للفقر في فلسطين، فالمالحظ ازدياد هامش الفئات ال             . اإلسرائيلي

. تحت خط الفقر ، بسبب ازدياد معدالت البطالة التي تصل إلى أرقام قياسية في الضفة الغربية وقطاع غـزة                  
 والـدمار    واالعتقال واإلبعاد   عمليات القتل   بحق الفلسطينيين والمتمثلة في    اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية  إن  

عـزل المـدن    و االغالقـات     وحرقهـا  واقتالع األشجار ومصادرتها وبناء المستوطنات    وتجريف األراضي   
،كلهـا  لبنية التحتيـة    اتدمير  ،وإقامة الحواجز ،وبناء جدار الفصل العنصري و      الفلسطينية عن بعضها البعض     

  . تقف أمام عملية التنمية  في األراضي الفلسطينيةعوائق 

سسات األهلية والعربية واإلسالمية في      بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبجهود المؤ       "شمس"مركز  رحب  ي
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فـي إمـداد        رغم من اإليجابيات التي تقدمها      وعلى ال مكافحتها آلفة الفقر،    

إيجـاد  إلى  الفقراء والمعوزين بالمعونة، فإنه من الضروري وضع خطط إستراتيجية تهدف على المدى البعيد              
خالل خطة إستراتيجية تنموية ، وبالتالي فإن ذلك ما يمثل أحد أهم وأخطـر              فرص العمل لهؤالء الفقراء من      

  . المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية

 بضرورة مالئمة سوق العمل، وبالسماح للنساء بالعمل ،وبوجوب وجود اسـتراتيجيات            "شمس" مركز   يطالب
ظاهرة الفقر، وعلى ضرورة التنسيق الفعـال بـين الـوزارات           عامة، والتزام أكيد من السلطة تجاه معالجة        

 إيجـاد  و ، معانـاتهم  مـن  للتخفيف للمواطنين االجتماعية الحماية توفيرو .المختلفة التي تتولى معالجة الفقر    
 لتقـوم  العامة المؤسسات تمكين،وللألسر التي ترأسها نساء كأولوية      ،ال سيما    ةالفقير لدعم األسر  عمل فرص



 للحـد  هادفة اتسياس وضع،و الخاص القطاع تنمية ودعم ، االجتماعية الرعاية و الخدمات تقديم في بدورها
 الفرصة للمواطنين أن يشاركوا في مراقبـة        أتاحتو ،المهمشة القرى في وخاصة البطالة من والحد الفقر من

مايـة الفقراء،وتعـزز مـن      كلها سياسات تؤدي في نهاية المطاف إلى ح       .سياسات التنمية ومراجعة ميزانياتها   
  .أركان الحكم الصالح
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