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 ق ال اهلل تعالى :
 

 وق ل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق" 
 "  لي من لدنك سلطانا نصيرال  وأجع
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 داءــهاإل
 
 

 إلى من سمت روحه على التعلق بدنٌاه. 
 إلى ذلك العاكف القائم فً مسجده، ابتغاء رضا رّبه ومواله. 

 إلى من هو المنهل الوارد لكل من ٌسال عن دٌنه ودنٌاه. 
 ً والوفً بعهد اإلمامة منذ صباه. التقً النقالشٌخ إلى ذلك 

 الصدر لرؤٌته وٌطمئن القلب لحدٌثه. إلى من ٌنشرح 
 وٌجد األنس فً مجالسته.

 إلى من فقدانه وخلت ساحة مسجده من رواد مصاله. 
 إلى من هو جلٌس كتابه لٌفٌد وٌستفٌد. 

 أبً ومربً األجٌال من مدٌنة االغواط. إلى 
  رحمه هللا. الحاج المبروك كويسي شٌخً وولً نعمتً وجديإلى 

 روحا منك وسالما منا ونور قبره. فاللهم انزل علٌه 
 .خلفه فً عقبه فً الغابرٌن وجازه عنا خٌر الجزاءأو

 لى سر وجودي فً هذه الحٌاة، إ.. الكرٌمٌن. يندولاللى إ
 ألخوض معركة الحٌاة ما حٌٌت،  ،اما وحنانهمبحبه انًوغمر ،جلًأمن  اتعب لذٌنلى الإ

  فً حٌاتً ما حٌٌت.بقى نور دربً ٌوس ،زاالٌوال  اكان ناللذٌلى إ
 ..وإرشادي حتى هذه المرحلة. ًتربٌتً، وتعلمعلى  اسهرإلى من 

 الصحة والعافٌة. ماوألهمه ما،هللا ورعاه ماحفظه
 هدي ثمرة هذا العمل راجٌا من هللا العلً القدٌر أن ٌكون بذرة خٌر لطالب العلم ... أ

 به الحقٌقٌٌن وان ٌكون هدٌة تعبٌر عن حبً وتقدٌري ووفائً للعلم وطال
 أٌنما كانوا وحٌث ما وجدوا.

 
 
 

 بديرينةمصطفى محمد اآلمين 
 
 

 

 

 



 نوعرفا تقدير
 

 الحمد هلل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
 الحمد هلل، الفتاح، العلٌم، الرزاق، الكرٌم، الحً، القٌوم، الّرحمن، الّرحٌم،

 وفقنً وجمع شملً وسدد خطاي إلتمام هذا العمل.الذي 
أدرك أن الشكر هو باب من أبواب االعتراف بالجمٌل، وذكر الفضل ألهله. ولذلك وجب 
علً أن أتضمن ما ٌدل على العرفان بهذا الجمٌل، وتعظٌما وتمجٌدا إلى من أسدلوا لً 

اعدة والنصح والتوجٌه مع اإلرشاد والثناء علٌهم. الن ذلك خلٌق بأن ٌحبب إلً صنع المس
 المعروف واالستمرار فٌه. 

 وهذا وانً ٌا أساتذتً ال أقوى على تقدٌم شكر أعظم من نشر أسمائكم 
 وفضائلكم واعترافا بخٌر جمٌلكم.

هما خٌر محرض لً على فشكرا على حسن عناٌتكم بً وتلقٌنكم لً العلوم والمعارف الذٌن 
 مداومة االجتهاد وأعظم مقوي على الثبات، وأشّد مساعد على دفع لحظات السأم 

 والملل والكسل. فانه كلما نال منً الملل، راٌتكم أٌها األساتذة قد نبهتمونً وأٌقظتمونً.
 ،فشكرا لكم والزلت موقظا ومنبها إلى خٌر الّدنٌا واآلخرة .وال أجد لً لسانا أعبر به

 وان وجدت ذلك فال أرانً قادرا على أن اقدره حق قدره وأوفٌه حقه.
ولذ أتقدم بأسمى عبارات الشكر، والتقدٌر والعرفان وأزكى معانً االمتنان إلى كل من 

 ساهم وساعدنً من قرٌب أو بعٌد، فً إنجاز هذه المذكرة ولو بالكلمة الطٌبة،
، على كل توجٌهاته، ونصائحه الهادفة، والقٌمة، '' الحميد حسنة د'' عبإلى األستاذ الّدكتور 

ابتداء من عملٌة قبوله اإلشراف على الموضوع، إلى التصوٌبات، والتنقٌحات، والتعدٌالت، 
ًّ رغم إلحاحً  وذلك رغم انشغاالته الكثٌرة والمتعددة. والذي تحملنً كثٌرا وصبره عل

ٌن فً سبٌل تطوٌر وإرساء قواعد ومضاٌقتً إٌاه. والى كافة األساتذة المخلصٌن، الفعال
 المعرفة ومتطلبات العلم ومبادئه.

 مع تعدٌالته على توجٌهاته واقتراحاته  عزوز كردون ''وخاصة األستاذ الدكتور '' 
 وزنا وأهمٌة. قٌمة أفضل والصائبة والمفٌدة، والتً أكسبت الموضوع 

وتشجٌعه وحرصه لطٌبة، ومواقفه اعلى مساعدته '' طاشور ظعبد الحفي'' ذاألستا كذاو
  مسؤولٌاته المتعددة.انشغاالته و، رغم وتدعٌمه المعنوي

 تفضلهما وقبولهما مناقشة وإثراء هذه المذكرة.شكرا على ف
رحمها هللا، وأسكنها  نادية كحال ''وأخٌرا ال ٌمكن أن أنسى الحاضرة الغائبة األخت '' 

ت المّدعم والمشجع، والتً لم تبخل علً فسٌح جناته، علٌها رحمة هللا ورضوانه، والتً كان
 بأي شًء، وبكل ما أوتٌت من إمكانٌات، فشكرا. 

 فأجزها اللهم عنا أحسن الجزاء، وإلى كل من وسعتهم قلوبنا ولم تسعهم أقالمنا.
 .وصلى اللهم وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعٌن
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 الحمد هلل رب العالمين، وبه نستعين وهو خير معين.
اللهممص ّممالة ّمملة واملممس وسمملةص سمملما تاممما هلممع نبممن تنحممال بممه الع ممد وتن ممر  بممه الوممرب 

 صالوممري هوت ضممع بممه الحممواال وتنمماال بممه الرة ااممب، وحسممن الخممواتص، ويستسمم ع ال ممماص بو همم
 وهلع آله وّحبه وسلةص ... أما بعد:

ليمموص أو همما مختل ممس مممن الت مماو، بممين ا مممص، همم ا فضممل هممن ت مما ص فمم ن اسنسممانيس تعممي  ا
ظاهرة التخلف وال  ر، مع استمرار تدهور بعض المنظص السياسميس التمن يمومن أن تعممال هلمع 

 إرساء  واهد الرفاهيس والت دص لألفراد والشعوب.
لماديمس ومن نتاال ال  ر ومما يحدهمه ممن أهمار تعممال هلمع همدص م ومما، الحيماة اسنسمانيس، ا

منهممما وهلمممع مممما ت مممراج ممممن مشممماوال ا تماهيمممس خقيمممرة ف نهممما تاهممما  ا سمممت رار وا ممممن 
ا  تممماهن المموقنن والممدولن. وهمم ا ممما اخمم  هلممع مسممعع ال ممد ا هتممماص الممدولن بشمموال أوهممر 
حساسيس و ديس ليس ممن الناحيمس ا  تّماديس والسياسميس، بمال أيضما ممن النمواحن ا  تماهيمس 

 س وا منيس.واله افيس واسنساني
وال المت دمس، وان   بد من توا د حوص  ونتي س للوا ع المر ال ااص هلع المّالح ال وميس للدة
وليممس  ا، البعممد ا  تممماهن وا  تّمماد  والسياسممن وحتممع  ال ممانون لضممبق همم ج الظممواهر الدة

وماان  اله افن، و اك بواسقس نظص و واهد  انونيس أوهر هدالس، وه ا انقل ا من تعديال مما همو
أن يوممون، خاّممس بعممدما أّممبح، ظمماهرة التخلممف والتنميممس مرتبقممس ب مموهر  نإلممع ممما ينب مم

الموضو  أ  وهو اسنسان وح و ه، وما تخل ه من آهار تهمدد ا ممن والسملص واسمت رار دوال 
وشعوب العالص

1
. 

ه ج ح ي مس اسمتوهبتها  يمدا ا ممص المتحمدة، ور بتهما القواهيمس وانم، واضمحس فمن تهيامس 
اهممن ا سممت رار والرفاهيممس الضممروريين ل يمماص هل مما، متينممس ومبنيممس هلممع  واهممد وأسممس دو

 ّحيحس بين ا مص، ومن ه ا المنقلق آل، ا مص المتحدة هلع ن سها أن تعمال هلع:
تح يق مستوى أهلع للمعيشس، وتوفير أسباب ا ستخداص المتّال لوال فرد، والنهموض  -

   تماهن.بعوامال التقور والت دص ا  تّاد  وا

تيسير الحلوال للمشاوال الدوليمس وا  تّماديس وا  تماهيمس والّمحيس ومما يتّمال بهما،  -
 وتعايا التعاون الدولن فن أمور اله افس والتعليص.

أن يشيع فن العالص احتراص ح وق اسنسان والحريا، ا ساسيس لل ميع بل تمييا بسمبب  -
تلممك الح مموق  ةوالنسمماء، ومراهمما ال ممنس أو الل ممس أو الممدين، و  ت ريممق بممين الر مماال

والحريا، فعل 
2
. 

ور المم   تلعبممه ال معيممس العامممس، والم لممس ا  تّمماد  وا  تممماهن  وفيممما يخممد الممدة
وليمس المتخّّمس ممن نشماقا، فمن  والل ان التابعس لها. إضافس إلع مما ت موص بمه الووما ، الدة

س فمممن إقممار ال مممانون م مما ، التنميمممس وح مموق اسنسمممان. هملمم، هلمممع ترتيممب ّمممي   انونيمم
اسنسانن، حيث أّبح، العل س مرتواة هلع إدراك ح وق اسنسان والبعد المدولن   بح موق 

 التضامن  وهو بمهابس ال يال الهالث لح وق اسنسان.

                                                 
1

الصففافيح  ففق اإلنفففال فففي الخنميففت احمخصففادحت و ماحخففو دوليففاح من فف  اث الح بففي يم د. صففءاا الففدحن محمففد عبففد الح فف 

 .25ح الصءحت 5002الحق ميتح القاىرةح الطبعت األولىح 
2
 من ميثاق األمم المخحدة . 22المادة  مم  
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ونظرا لما يوتسيه الحق فن التنميس ممن أهميمس فمن م ماال إدراك ح موق اسنسمان، فم ن البحمث 
ن أّبح م ا  للبحث ال مانونن فمن إقمار ال مانون المدولن، فن اهتبارها ح ا من ح وق اسنسا

 وله ا  اء موضوهنا فن  حق اسنسان فن التنميس ما بين اسهلنا، والتقبي ا، .
 :أهمية الّدراسة

ونظرا لما يشوله الحمق فمن التنميمس ممن أهميمس فمن م ماال إدراك ح موق اسنسمان، فم ن 
  للبحممث ال ممانونن فممن إقممار ال ممانون البحممث أّممبح ح مما مممن ح مموق اسنسممان، وأّممبح م مما

ولن. وير ممع همم ا ا هتممماص أساسمما مممع بدايممس اسممت لال دوال العممالص الهالممث، ومحاولممس شممق  الممدة
قري ها بعيمدا همن السميقرة ا سمتعماريس، و لمك سهمادة تسميير مواردهما وا تّمادياتها أمماص 

بعممد خرو همما مممن ضمم وق شممعوبها، م ارنممس مممع ممما أهمممر، بممه نتمماال التنميممس لممدوال أوربمما 
 الحروب منهارة بالوامال.

و د تعاا ه ا ا هتماص بّورة فعالس وأوهر  ديس وبشوال أخ  قابع التنظيص بعد نشموء 
ا مص المتحدة التن تبن، أفوارا بواسقس إهلناتها التن تهدف وتساهص بشوال إي مابن فمن دفمع 

ممن ا ممص المتحمدة إلمع وإهماال الحمق فمن التنميمس نحمو ا مماص، خاّمس وأن تلمك ا همداف تر
تن يم ها وتح ي هما. وإ ا وانم، ا ممص المتحمدة  ممد هال م، الوهيمر ممن ال وانمب الدوليمس للتنميممس 
ب قار شامال، ف نها  د أهقم، المنظمما، الدوليمس اس ليميمس  مدرا وبيمرا ممن ا هتمماص فمن همدا 

االم، بحيمث ما، اناسنسمالترابق بمين التنميمس وح موق  أهميس إلع اسشارة  بد من والم اال. 
وال الناميممس ال  يممرة، سممواء فممن وال المت دمممس وبممين الممدة وبيممرة بممين خقمماب الممدة وال وهممس اله ممرة 

هلع  أوولن  يرها هلع المستوى الدة  أومبدأ المساواة  أو اسنسانح وق  أوموضو  الهيولس 
 هلع سبيال المهاال ما يلن:  وه ا الحق يتضمن، المستوى الوقنن المحلن

  هماال الحق فن التنميس.ا لتااص ب -

 ، وتنميس الحوص الراشد.الحق فن تنميس وتعايا الديم راقيس المحليس -

 فن سياسا، التنميس. اسنسانالتااص الدولس بمراهاة ح وق  -

 وليس.العل ا، الدة بناء فن والحق فن التنميس والمساواة فن السيادة  -

ادة الدااممس هلمع الهمروا، مبمدأ السميوتقبيق حق الشعوب فن اختيار نظامها السياسن. -
 القبيعيس.

 .التقور الت ننولن وا ست ادة من التونولو يا وحق التنميس ووا ب التعاون الدة  -

 حق ا فراد وال ماها، وأّحاب حق فن التنميس. -
 أسباب الّدراسة :

إن الح ي س التن أدروتها واستوهبتها ا ممص المتحمدة منمد نشمأتها، وانم، ر بتهما الّمريحس 
اس دواهن ا ست رار والرفاهيس الضروريين ل ياص هل ا، سليمس بين ا مص، وممن أ مال فن تهي

راسممس والخمموض فممن همم ا   لممك وممان مممن ضمممن ا سممباب والممدوافع التممن دفعتنمما إلممع همم ج الدة
 الموضو  ما يلن:

 تح يق مستوى معيشن أهلع للشعوب ال  يرة. -
ولن بمضمون وّاحب الحق فن التنميس. -  ا هتراف الدة

وليس للحق فن التنميس.ال -   يمس ال انونيس الدة

ولن ب هماال الحق فن التنميس. -  ا سس ال انونيس والماديس لمّادر ا لتااص بالتعاون الدة

قبيعس أنشقس الم وضيس ا مص المتحدة الساميس لح وق اسنسان المتّلس ب همماال الحمق  -
 فن التنميس
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 الحق فن التنميس.  وتن ي الّعوبا، والعرا يال التن تحوال دون تقبيق  -

 العل س الوقيدة بين التنميس وح وق اسنسان. -

ور ال   تلعبه ا مص المتحدة.   - ولن ال ديد هبر الدة  تقور النظاص ا  تّاد  الدة

وال الناميس. -  وضع  واهد هامس للتخ يف من هبء المديونيس ات اج الدة

 اإلشكالية:

الحممق فممن  تقبيممقون تحمموال دة هنمماك ه بمما، وهرا يممال وّممعوبا، وال ممدير بالمم ور أن 
وليمس وال والمنظمما، الدة بما يرتبق به من ح وق والتااما، هلمع المدة والحق ه ا  أن إ التنميس، 

يل من وخاّمس  ا، الّملس بنظماص ا ممص المتحمدة. الموقنن،  أوولن وسواء هلع المستوى المدة 
وا مع وا متيمااا، النظمر فمن الوهيمر ممن السملقا، والم إهادةالوهير من الع با، التن تتقلب 

 .المرسخسال اامس والعادا،  والبنعوالعل ا، 
ولن بواملمه ببعمدج ال مانونن والميسسمن بعض مّادر ه ج العرا يال هن النظماص المدة  إن

، المعماننتأويال وت سير ال انون بقري مس اادوا يمس وانت اايمس فمن  أ وا  تّاد  والسياسن، 
وليمممس وترتيممب المّمممالح عل ممما، ا  تّمماديس الدة وليمممس والممتحوص بالواسممتخداص الميسسمما، الدة 

هل ا، الهيمنس التن يعانن منها مليين البشر وهدد وبيمر  أ والن و  وال وة وا ست قابا،، 
 المباشر وال  ر والتهمي . وا حتلالتح، التبعيس والهيمنس  تعي من الشعوب التن 

 :ن يمون بلورة اسشواليس فيما يلنوبالتال
لتنمية كحق جديد من حقوق حق في اال ات الّدولية في إلعماللعاناإللية " ما مدى فعا

 ؟ ".ه في ظل القانون والنظام االقتصادي الّدولييناتيقتطبو، اإلنسان
 : أو ا ست هاما، ال رهيس التاليس ومنه توون لدينا التساي ،

ال واهمد التمن إ ا وان الحق فن التنميس وحق  ديد من ح وق اسنسان، فمما همن المعمايير و -
 يعتمد هليها؟.

وال؟ فيممما إ ا وممان مضمممون وممال منهممما  - هممال الحممق فممن التنميممس حممق خمماد بمما فراد أص بالممدة
 مختلف هن ا خر؟.

ولن؟ ما مدى إموانيس ّيا س ه ا الحق - وما هن قبيعس ونقاق  فن إقار أحواص ال انون الدة
 الحق فن التنميس ؟.

همن العل مس التمن تمربق التنميمس  فمن التنميمس؟ ومماوليمس للحمق ما هن المّادر ال انونيس الدة  -
 بب يس ح وق اسنسان ا خرى؟.

 هن ال يمس ال انونيس للحق فن التنميس ؟. ما -

 من هص الملتامون ات اج إهماال الحق فن التنميس، وقبيعس التاامهص؟.  -

الحممق فممن وإهممماال والعرا يممال التممن تحمموال دون تن يمم   ع بمما،ممما إموانيممس الت لممب هلممع ال -
 تنميس؟.ال

ور الم وض أين يومن -  لح وق اسنسان المتّال ب هماال الحق فن التنميس؟. سالسامي يسدة

 الفرضيات :

ول ممد  ممماء، ال رضمميا، التاليمممس ومحاولمممس سهقمماء إ ابممما، مبدايممس همممن التسممماي ، 
راسس:    الساب س، والتن سوف نختبر ّحتها من خلال موضو  الدة

ال يممال الهالممث لح مموق  ح مموق اسنسممان، ومممنالحممق فممن التنميممس يعتبممر وحممق  ديممد مممن  -
 ح وق التضامن .اسنسان   
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نتي ممس لالهمملن الحممق فممن التنميممس الّممادر هممن ال معيممس العامممس لألمممص المتحممدة ر ممص  -
.هنمماك معممايير ومّممادر يموممن ا هتممماد 4813ديسمممبر  41الممميرق  ممن  14/421

 هليها.

تنظميص إّمل  وقريق إهادة هناك إموانيس للت لب هن ه ج الّعوبا، والعرا يال هن  -
 أ هاة ا مص المتحدة.

وال، ومضممون ومال منهمما مت مارب  - الحق فن التنميس هو حق خاد باسنسان وحق للمدة
 إلع حد ما.

وال، وهنماك ا سماس  - هناك حق فن التنميس بال عال والملتاص ت اج ّاحب الحق همن المدة
 ومّدر التااص من الناحيس ال انونيس.

ور ال   يلعب - ه الم وض السامن لح وق اسنسان، هناك أهميمس بال مس لألنشمقس نظرا للدة
 المتعل س بمسااال إهماال الحق فن التنميس.  

 المناهج المستعملة :
راسس ه ج اسشواليس الخاّس بالم ورة منه ا يما  ما بين:  و د اهتمد، فن دة
لقبيعممس المممنهل التحليلممن ومممنهل رايسممن، باسضممافس إلممع المممنهل الوّمم ن وال الممب نظممرا 

 بعض ا  ااء استعماال المنهل الم ارن. ،قلب. وما تالحق فن التنميس ا،إهلن
 خطة البحث :

وتممص ت سمميص موضممو  البحممث إلممع م دمممس وّمملب الموضممو  المتوممون مممن فّمملين 
 وخاتمس:

 .لتنمية كحق جديد من حقوق اإلنسانحق في االالفصل األول: 
 .م هوص الحق فن التنميس المبحث ا وال:
 .الحق فن التنميس مضمونا هتراف بّاحب والمبحث الهانن: 
ولن نحو  واهد  انونيس للحق فن التنميس. المبحث الهالث:   مّادر الت نيين الدة

 المبحث الرابع: العل س بين التنميس وح وق اسنسان.          
 .الحق في التنمية اتبيقتطالفصل الثاني: 

 .للحق فن التنميس انونيس ال البعد وال يمسالمبحث ا وال: 
ولن المبحث الهانن: ا لتااص   . التنميسالحق فن ب هماال الدة

الحمق فممن وإهمماال تقبيمق التمن تحموال دون عرا يمال الو الع بما،المبحمث الهالمث: 
   التنميس.

   .أهميس ا نشقس المتعل س بمسااال إهماال الحق فن التنميس الرابع:المبحث 
ال ّمال ا وال البحمث بشموال شمامال فمن مما يخمد الم هموص حيث أبرا، وتناولم، فمن 

ور المنظمما، الدوليمس فمن ترسمي   ولن، ودة العاص للحق فن التنميس، ومعناج فن وال من ال  ه المدة
  واهدج، مع توضيح المدلوال الح ي ن للحق فن التنميس ومعناج العاص. مع إبمراا قبيعمس ونقماق

وأبعممادج التممن تشمموال ال وانممب ا  تّمماديس الحممق فممن التنميممس بّمم ته ح مما  ديممدا ومروبمما، 
 وا  تماهيس واله افيس السياسيس.

ولن بالتنميس  د بدا فرديما، و مد تحموال إلمع اهتمماص  مماهن نموهن،  وما أن ا هتماص الدة
و د تعاا ا هتماص بّورة أوهر  ديس وبشوال اخ  قابع التنظيص بعد نشمي ا ممص المتحمدة التمن 

 بشوال اي ابن فن دفع همليس التنميس.تبن، أفوارا تهدف وتساهص 
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وما تص البحث هن ا هتراف بّاحب الحق فن التنميس والمست يدون منه ممع مراهماة  
ولن ه ا ممن  همس. أمما ممن  همس أخمرى فنمرى أن ال مرد  وبيان ه ج ا هميس هلع المستوى الدة

ولن ماااال  دال  مانونن  مااص فمن ح مه، فمن حمين تيومد الوهمااق وليمس ممن أن  فن ال انون الدة الدة
وال فن آن واحد أيضا  الحق فن التنميس هو حق لالنسان والشعوب والدة

1
. 

هممص تناولنمما مسممألس مضمممون الحممق فممن التنميممس  ن مضمممون أ  حممق يمهممال م موهممس 
الّلحيا، والسلقا، التن يخولها لّاحبها ب ّد توفير وتح يق المن عس أو المّملحس التمن 

 ه ا السلقا،. ةا الحق يوون بمباشريحميها الحق،  ن استعماال ه 
ول د  اء، التأويدا، التن أدر ها ا مين العاص لألمص المتحدة، ضممن دراسمس لهم ا الحمق، 

ا ت اج. حيث  ماء فمن الت ريمر بمان هنماك  اوالمتعل س بمّادر و ودج تأويدا واضحا لدهص ه 
اللاحمس الدوليمس لح موق م موهس  وهريس  دا من المبادئ  اامس هلع ميهماق ا ممص المتحمدة و

اسنسان، معااة بسلسلس ممن ا ت ا يما، واسهلنما، وال مرارا، التمن تهبم، و مود الحمق فمن 
التنميمس فممن ال ممانون الممدولن

2
. وال ممرار

3
الّممادر هممن ال معيممس العامممس لألمممص المتحممدة الخمماد  

ب هلن الحق فن التنميس
4
ان  ير  ابال لييود بان الحق فن التنميس وحق  ديد من ح وق اسنس 
الّمادر، همن   فيينماراحس ضمن نّمود إهملن وبرنمامل همال للتّرف. و د  اء ه ا ّ

ولن لح وق اسنسان المنع د فن  4881سبتمبر 22 -41ما بين   فيينا الميتمر الدة
5
. 

ولن للحمق فمن التنميمس ممن حيمث مّمادر الت نيمين  وما أننا تناولنما اسقمار ال مانونن المدة
انونيس للحق فن التنميس. و مد حاولنما أن ن مرق بمين أسمس ومّمادر الحمق الدولن نحو  واهد  

فن التنميس، وبين توضيح ا ّوال الماديس لهم ا الحمق، حيمث تمص التعمرض لألّموال ال انونيمس 
وليمس  قهبر الوهاا المختل س سهبا، ه ا الحق انقل ما ممن ميهماق ا ممص المتحمدة وا ت ا يما، الدة

وومم لك اسهمملن العممالمن لح مموق اسنسممان مممن  مموة  انونيممس تيوممد المتعل ممس بح مموق اسنسممان، 
 إلااميته. والتن تيود فن م ملها حتميس العل س بين التنميس وح وق اسنسان .

وممما تممص التنويممه بضممرورة الحمموار ال ممار  بممين الشممماال وال نمموب ومممدى فعاليتممه فممن 
. ودورج فمن السمعن وراء وضمع مساهمس الدوال المت دمس فن ت مدص وتنميمس بلمدان العمالص الهالمث

  واهد هامس نحو التخ يف من هبء المديونيس وإهماال وإرساء الحق فن التنميس.
ال انون والنظاص  بي ا، الحق فن التنميس فن ظالقلتأما ال ّال الهانن ف د تص تخّيّه 

وليين. وبالتالن ف ن الوضعي ينا  تّادي ولال انونيس للحق فمن التنميمس هلمع الم ماال  سالدة  نالمدة
وليين،  نممه  ن ممد بأنممه يتممأهر بشمموال مباشممر ب مموانين وآليمما، النظمماص ال ممانونن وا  تّمماديين الممدة
مرتبق بدر س التقمور الم   يلحمق بمال وانين والمنظص، وممدى فعاليتهما و لمك ممن ا مال إضم اء 
الّب س اسلااميس هليها، وخاّس ونحن نعي  فن امن تسمعع فيمه المدوال المت دممس إلمع همدص 

اس با نظمس ال انونيس وا  تّاديس الدوليس ال ااممس، والتمن ي ابلهما با ت ماج امخمر مو مف المس
وال الناميس هلع ضرورة الت يير، بما أن ه ج ال وانين  د وضمع، وأنشما، فمن  يماب هم ج  الدة
ا خيرة، بمعنع أنهما لمص تشمارك فمن وضمعها. ولهم ا ن مد بمان التقمور ال مانونن الم   حّمال 

                                                 
1
 ى من إعالل الحق في الخنميت .الءقرة األول 

2
 UN.DOC, DOC, E/CN, 4, 1334, PARA 78. 

3
 G.A RES, 41/128, U.N GAOR, SUPP, AT 04 DECEMBRE 1986. 

4
( دول عن 08دولت ولم حص ث ضده إح ال ححاث المخحدة األمرح يت ح وامخنع ثمال ) 046ص ث ع ى ىذا القرا   

 الخص حج .
5
من القفم األول ما ح ي:" حعيد المؤحمر الّدولي لحق ق اإلنفال الخأكيدح بال الحق في الخنميت  00 يث جاا في الءقرة  

 ف بو في إعالل الحق في الخنميت".كما ى  معخر
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ولن و لك هلمع مسمتويين  بات اج إي اد  واهد  انونيس دوليس للتنميس بالنسبس للتقور الم تمع الدة
هممما: اتسمما  وتشممابك هل اتممه ا  تّمماديس ووهممرة أهضممااه، وممما أحدهتممه الهممورة التونولو يممس 

 والت دص الت نن.
ور ا مص  ولن فن ضوء  هود ودة وما أن هناك تقورا حّال فن النظاص ا  تّاد  الدة

بشأن إ امس نظاص ا تّاد  دولن  ديد است ابس لتحرك ه ج الدوال الناميس هبمر الوهيمر المتحدة 
من المحافال الدوليس وخاّس م موهس دوال هدص ا نحياا. ونظرا لألهميس البال مس لهم ا النظماص 
ا  تّاد  ال ديد واحتواامه هلمع  وانمب إنسمانيس فمن رسمص العل ما، الدوليمس التمن ي مب أن 

 لعدالس وا خلق لترسي  ا من وا ست رار الدولن.ي وص هلع مبدأ ا
وما أنه تص تحديد الملتامين ال ين ي ع هليهص إهماال هم ا الحمق ابتمداء ممن التمااص ال مرد 
ولن من مردين  ات اج ن سه و يرج، همص التمااص المدوال والم تمعما،، وبالتمالن التمااص الم تممع المدة

هلمع ا ممن والسملص المدوليين، ومما تناولنما وم تمعين والمّلحس المشتروس من ا مال الح ماظ 
لللتااص بالتعاون فن ضوء الح اظ هلمع ا ممن والسملص المدوليين  سالمّادر وا سس ال انوني

ممن النظماص  11،وما تناولنما المّمادر وا سمس ال انونيمس لللتمااص بالتعماون فمن ضموء الممادة 

 نّمود ميهماق ا ممص المتحمدة ضمما ساسن لمحومس العدال الدوليس، وهم ا مما يت سمد هبمر ن
وليس فمن هم ا الم ماال،  نهما تمهمال بمالحوص 23و  22المادة  . وما تص الترويا هلع ال رارا، الدة

 وال وة وا هميس مما يوفر مّدرا له فاهليس   يمون ا ست ناء هنها.
ولن يممدال مممن خمملال وبالتممالن فمم وليممس ارسمما، الممدوال والوومما ، الدة ممة  ن الوا ممع الممدة

تخّّممس والبممرامل المختل ممس التممن تسممعع ا مممص المتحممدة إلممع تقبي همما، هلممع أن ضمممانا، الم
الوّوال إلع ه ا الحق ليس، بالشمنء السمهال، وهم ا را مع لضمعف اسموانيما،، ولهم ا نمرى 

ولن يشوبها ال ّور ماديا ومعنويا.  بان مسألس تقبيق ه ا الحق هلع المستوى الدة
 ،تن يم ها هلمعوالعرا يمال يوا ه العديمد ممن الع بما،  ، اليوصهلن الحق فن التنميسإن إ

 فمن بمالحق المعنمن العامال ال ريق  بال من تحديدها من الر ص هلع ت ر إلع أ  آليس للتن ي ، يو
 اسنسمان. ح موق ل نمس إلمع مو همسال ت ماريرهص فمن ن سمه المتحدة لألمص العاص وا مين التنميس،
 فمن همن اسهملن الناشماس ال انونيمس ، ا هتبمارا الحوا ا، من رايسيين نوهين تحديد ويمون

 منظممس همن ناهيمك والدولن ، الوقنن هلع الّعيدين العاص بالسياق المتعل س  اته ، وتلك حد
المتحممدة  ا مممص

1
ور وأهميممس ا نشممقس التممن ت مموص بهمما الم وضمميس السمماميس لح مموق . مممع إبممراا دة

 اسنسان المتّلس ب هماال الحق فن التنميس. 

 ت الموضوع :صعوبا
نظممرا لسممعس الموضممو  وتراميممه ف ممد وممان  اممما هلممن أن أ ضممن مممع وممال  اايممس مممن 

استيعابها والو وف هلع مّادرها ،و د بل  منن قويلس من الو ، حتع يتسنع  ااياته فترة 
ه ا ال هد فوق قا تن إلع در س أنن ياس، فن إحدى مراحال إن مااج، بسمبب نمدرة المرا مع 

ا عهما ا ّمليس، فسمعس الموضمو  وتشمعبه،  مد وضمع، أممامن ّمعوبس وهدص توافرها فن مو
تتمهال فن التعمق فن وال مبحث من المباحث هص ّيا ته وإي ااج بال در ال   يخدص الحق فمن 

 التنميس. 

                                                 
1
 Azzouz kerdoun, , le droit du développement, en tant que droit de l'homme: portée et 

limites, revue québécoise de droit international, n° 17 ,2004 ,page 88.  
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وفن ا خير نومون  مد تعرضمنا فمن هم ا البحمث إلمع أن الحمق فمن التنميمس بال عمال حمق 
وليين. باسضمافس إلمع  ديد من ح وق اسنسمان ورومن ممن أرومان ال الع بما، سملص وا ممن المدة

تحموال دون تن يم ج. وأن همليمس إدراومه وإهمالمه تأخم  امنما قمويل إن لمص ن مال  والعرا يال التن
ولن وخاّممس ونحمم نعممي  فيممه بعممض المتنا ضمما، هلممع المسممتوى  نتحممديا  ديممدا للم تمممع الممدة

 ال انونن والسياسن.
م، فن إهراء الموتبس وخدمس قالمب العلمص وإن وإنن آمال أنن به ا البحث أوون  د أسه

ما أّب، فيه فلله ال ضال والمنس وبه التوفيق، وما أوون  د أخقأ، فيه فمن ن سن، واسمت  ر 
هللا، ف ممد أبممع هللا تعممالع الوممماال إ  لن سممه، وأبممع العّمممس إ  لرسمموله الوممريص، وحسممبن أنممن 

أن شماء هللا، وهللا الموفمق وهمو خيمر ا تهد، و دم، ما هلن ت ديمه وأملن أن أوون مأ ورا 
       معين.

 



 

 

 

 

 ألولا الفصل

 كحق جديد الحق في التنمية

 من حقوق اإلنسان



 
- 14 - 

 :مقدمة الفصل األول

الخمسٌنات من القرن  فً المتحدة األمم من طرف التنمٌة فً الحق فً التفكٌر بدأ
 11 المؤرخ فً( 11-د) 1111رقم قرارها العامة الجمعٌة اتخذت عندما الماضً،
 الحفاظ وعلى واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة عدةلمسا والمتكامل . المتوازن1591نوفمبر

 مع االعتراف المعٌشٌة، مستوٌات وارتفاع االجتماعً والتقدم واألمن، وتعزٌز السالم
خالل هذا الفصل سنحاول التطرق إلى  من. واألساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق واحترام

نسان، وطبٌعته ونطاقه. فكرة مفهوم الحق فً التنمٌة بصفته كحق جدٌد من حقوق اإل
، مع التطرق إلى أسس ومصادر ومبرزٌن فً ذلك االعتراف بمضمونه وصاحب الحق فٌه

إرساء وإعمال التنمٌة جل أ، من نٌة للحق فً التنمٌةولً نحو قواعد قانوالتقنٌٌن الد  
ون خالً من أشكال الن الحق فً التنمٌة الٌوم اكتسب مكانة واهتمام ٌكاد ٌك .واستدامتها

" ألنه لٌس فقط حقا ممٌزا عن باقً حقوق اإلنسان فليب ألستونالعٌوب حسب رأي" 
باعتباره ابتكارا جدٌدا، وإنما ال ٌزال غٌر دقٌق من حٌث صٌاغته وعدم وضوح مضمون 

سنسعى لمعالجة ذلك لوعناصره ومنها طبٌعة وجوده والعالقة التً تربطه بحقوق اإلنسان، 
 :ضمن المباحث التالٌة هذا الفصل

 ث األول : مفهوم الحق فً التنمٌة.                                          المبح
 : االعتراف بصاحب ومضمون الحق فً التنمٌة.                             المبحث الثانً

                                                              لتنمٌة.      لولً نحو قواعد قانونٌة المبحث الثالث : مصادر التقنٌٌن الد  
 .ابع : العالقة بٌن التنمٌة وحقوق اإلنسانالمبحث الر
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 المبحث األول: مفهوم الحق فً التنمٌة.  
 

الحق فً التنمٌة هو حق اإلنسانٌة فً تحقٌق ذاتها، وهو مطلب إنسانً، والتنمٌة 
لٌست اقتصادٌة فقط بل اجتماعٌة وثقافٌة وؼٌرها من عناصر ومجاالت الحٌاة. والحق فً 

 .لً لحقوق اإلنسانالتنمٌة ٌعتبر اصطبلحا جدٌدا، مرتبط بالتطور الحدٌث للقانون الّدو
لتنمٌة ضمن المطلب األول، وطبٌعة الحق فً ا وضٌح معنىوبالتالً سوؾ نعمل على ت

 . ونطاق التنمٌة فً المطلب الثالث.ضمن المطلب الثانً الحق فً التنمٌة
 

 الحق فً التنمٌة. معنىالمطلب األول: 
 لقٌن، والعدحول معنى الثبوت، والوجوب، والٌ رلؽة له معان مختلفة، تدوالحق 

واإلنصاؾ والحزم واألمر المقضً، والمال والملك
1
. 

والتنمٌة فً اللؽة معناها النماء أي االزدٌاد والتدرٌجً من األجسام الحٌة وٌقال نما  
المال نموا، وٌستخدم اصطبلح التنمٌة بمعنى الزٌادة من رفع مستوى المجتمع اقتصادٌا 

واجتماعٌا
2

ة شاملة متكاملة تتضمن كافة الجوانب االقتصادٌة . وفً الحقٌقة التنمٌة عملٌ
واالجتماعٌة والبشرٌة والقانونٌة والتعلٌمٌة والسٌاسٌة واألخبلقٌة

3
. 

والحق اصطبلحا هو نفس معناه اللؽوي والمقصود منه هو ما تعلق بذمة احد  
األشخاص لؽٌره من الناس من إنفاق أو بر أو إكرام أو توجٌه أو كؾ أذى

4
. 

ً التنمٌة ٌعتبر اصطبلحا جدٌدا، مرتبط بالتطور الحدٌث للقانون الّدولً والحق ف 
هذا  7634لحقوق اإلنسان. فقد اعتمد مؤتمر رجال القانون األفارقة المنعقد فً دكار عام 

الحق فً اإلعبلن الصادر عن المؤتمر، الذي ٌعتبر ضمانة لطموح الشعوب فً السٌادة 
ادٌة وضمان احترام حقوق اإلنسانعلى ثرواتها، وتحقٌق شراكة اقتص

5
 . 

 واختلفت اآلراء واالتجاهات فً تحدٌد مفهوم أو مصطلح التنمٌة تحدٌدا علمٌا. 
نجده ٌركز على البعد االقتصادي للتنمٌة، والتً تعنً العملٌات التً ٌتبعها  االتجاه األول:

 د أو الجماعة.اإلنسان فً استؽبلل الموارد الطبٌعٌة من اجل رفع مستوى الدخل للفر
: ٌركز على البعد التربوي والثقافً للتنمٌة باعتبار االهتمام ببرامج التربٌة االتجاه الثانً

 والتعلٌم واالستثمار فٌها منطلق أساسٌا للتنمٌة.
: ٌرى الشمولٌة فً تعرٌؾ التنمٌة بكافة أبعادها االقتصادٌة واالجتماعٌة االتجاه الثالث

ها، باعتبارها عملٌة مترابطة األجزاءوالثقافٌة والسٌاسٌة وؼٌر
6
. 

والجدٌر بالذكر أن نشٌر إلى مفهوم التنمٌة فً إطار الفكر التنموي الشامل فالتنمٌة 
هً النمو المدروس على أسس علمٌة، والذي قٌست أبعاده بمقاٌٌس علمٌة سواء كانت شاملة 

                                                 
1
 .55، اٌظفؾخ 1999 اٌىزبة، اٌج١ٍلح، واإلَٔبْ فٟ اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ، لظ قِٛالٞ ١ٍِبٟٔ ثغلاكٞ، ؽمٛا.  
2
 .12، اٌظفؾخ ١1988َٛٞ، اإلٍالَ ٚاٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ك. ػجل اٌوؽّٓ ػ 
3
 .13اٌّوعغ اٌَبثك ، اٌظفؾخ  
4
 . 17، اٌظفؾخ  1990 –اٌغيائو  –ا. ثى١و ِؾّل اهشَٛ ، اٌؾمٛق اٌّزجبكٌخ فٟ اإلٍالَ ، ِطجؼخ رم١ٕخ األٌٛاْ  
5

، 2005، ٚ ؽمٛق اٌشؼٛة، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، ؽمٛق اإلَٔبْك. ػّو ٍؼل هللا 

 .246ٚ  245اٌظفؾخ 
6
 . 31ٚ  30، اٌظفؾخ 2006اٌلٌٟٚ ٌٍج١ئخ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ  األٌٚٝ،  ك. ِؾَٓ افى١و٠ٓ، اٌمبْٔٛ 
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تصادي أو االجتماعً أو ومتكاملة أو تنمٌة فً احد المٌادٌن الربٌسٌة مثل المٌدان االق
السٌاسً أو المٌادٌن الفرعٌة كالتنمٌة الصناعٌة أو التنمٌة الزراعٌة ...الخ

1
. 

ٌعنً خطى التقدم الضرورٌة  الحق فً التنمٌة " ٌرى "اورٌلٌوس كرٌستسكو" بانو
للتمتع بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً أعلنها اإلعبلن العالمً لحقوق 

" ان ،واالتفاقٌة الدولٌة الخاصة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةاإلنس
2

  . 

الحق فً التنمٌة هو من الحقوق الحدٌثة فً القانون الدولً، والتنمٌة هً عملٌة و
وعن  متكاملة ،تهدؾ إلى تحقٌق التحسٌن المتواصل لرفاهٌة كل الشعوب وكل األفراد،

رٌاته األساسٌة، وتهدؾ التنمٌة المتواصلة والمتكاملة  ،أو طرٌقها تتحقق حقوق اإلنسان وح
المستدامة إلى القضاء على الفقر وتدعٌم كرامة اإلنسان وإعمال حقوقه، وتوفٌر فرص 
متساوٌة أمام كل األفراد، عن طرٌق الحكم الجٌد الذي ٌهٌا الطرٌق لتحقٌق كل حقوق 

نٌة والسٌاسٌة اإلنسان االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والمد
3
. 

إن حداثة مفهوم الحق فً التنمٌة وما ٌتعلق به من أهداؾ تهم شعوب العالم جعلت 
مسالة تجدٌد مفهوم الحق من األمور األساسٌة فً دراسة الصٌػ القانونٌة الدولٌة لهذا الحق، 
وقد كان مفهوم الحق فً التنمٌة محل بحث فقهً من قبل رجال القانون والسٌاسة قبل أن 

 ٌكون محل نقاش على مستوى المنظمات الدولٌة .
بأنه مطلب ثوري، ٌتطلب فً جملة أمور  B.GRAFERATHوأٌضا ٌعرفه 

تضامنا اٌجابٌا فً الكفاح من اجل التحرر من التبعٌة للسوق العالمٌة الرأسمالٌة "
4

 . 
وأما "ك.فاساك" ٌرى بأنه "حق موحد ،ٌضم عددا من حقوق اإلنسان المعترؾ بها، 

ٌعززها من اجل إعطاء قوة دفع فعالة إلقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد" و
5

 . 
وتعتبر التنمٌة من اكبر القضاٌا الفكرٌة حداثة وؼموضا فً نفس الوقت وذلك راجع 
إلى الدراسات التً أقٌمت حولها من جهة والى ؼموض واختبلؾ المنطلقات الفكرٌة 

جهة أخرى. وٌعرفها الدكتور نادر الفرجانً واإلٌدٌولوجٌة التً تقؾ وراء دراستها من 
بأنها عملٌة تؽٌٌر هٌكلً فً النسق االجتماعً االقتصادي تتضمن تطوٌر البنٌان اإلنتاجً 
المحلً مما ٌؤدي إلى ارتفاع مضطرد فً المستوى المعٌشً للناس فالتنمٌة هً نهضة 

ت رفاه أعلى للبشر فً حضارٌة تؤدي إلى ترقٌة النسق االجتماعً االقتصادي تجاه مستوٌا
مجتمع ما 

6
. 

أما بالنسبة إلٌنا فنرى بان الحق فً التنمٌة هو توفٌر الرفاهٌة وأحسن الظروؾ 
 لجمٌع الشعوب على أساس المشاركة الفعالة فً عملٌة بناء واستكمال التنمٌة.

                                                 
1
 . 15ٚ  14ك.ػجل اٌوؽّٓ ػ١َٛٞ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، اٌظفؾخ  
2

اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،  ْ، ك٠ٛا-اٌؼاللخ ٚاٌَّزغلاد اٌمب١ٔٛٔخ  –ك. ػّو ٍؼل هللا، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽمٛق اٌشؼٛة  

 .165 خ، اٌظفؾ1994طجؼخ اٌضب١ٔخ، اٌغيائو، اٌ
3

إٌّبىػبد ١ٌُٚ باألل –ؽمٛق اٌلٚي ٚ ٚاعجبرٙب  ،ا.ك : ١ًٍٙ ؽ١َٓ اٌفزالٚٞ ٚ ك: غبٌت ػٛاك ؽٛاِلح اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 

 .40، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، اٌظفؾخ  2007ػّبْ ،  اٌغيء اٌضبٟٔ، اٌلثٍِٛب١ٍخ ،كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، -اٌل١ٌٚخ
4

ف١و٠وٚ هاؤٚي ، إٌظبَ االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل ٚرؼي٠ي ؽمٛق اإلَٔبْ ، ِٕشٛهاد األُِ اٌّزؾلح ، ٠ٛ١ٔٛهن  األٍزبم 

 .104اٌظفؾخ ، (A.85. XIV.6)، هلُ اٌّج١غ  1986،
5

، 2005ٚ ؽمٛق اٌشؼٛة، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،  ، ؽمٛق اإلَٔبْك. ػّو ٍؼل هللا 

 .247خ اٌظفؾ
6

أفو٠ً ( ،  –شؼجبْ ) ِبهً  –هعت  11ا. ٍؼ١ل ٌٛط١ف ، اٌجؼل اٌضمبفٟ ٚ اٌوٚؽٟ ٌٍز١ّٕخ ، ِغٍخ اٌوٍبٌخ ، اٌؼلك  

 .55، اٌظفؾخ 1988اٌغيائو ، 
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ور الفقه الّدولً والمنظمات الدولٌة لذا سوؾ نتطرق فً هذا المطلب إلى كل من دّ 
ضمن  ومعناه العام  تعرٌؾ التنمٌة ضمن الفرع األول والثانً، ومدلول الحق فً التنمٌةفً 

 الفرع الثالث.
 الفرع األول: ّدور الفقه الّدولً فً تعرٌف الحق فً التنمٌة.

خبلل الكلمة التً ألقاها وزٌر  7633برزت الفكرة على الساحة الّدولٌة منذ عام  

معٌة العامة لؤلمم المتحدة بشأن الحاجة إلى إقامة نظام خارجٌة السنؽال آنذاك أمام الج
اقتصادي دولً جدٌد حٌث جاء فً نص خطابه " ٌجب أن نؤكد لٌس فقط على حقنا فً 
التنمٌة ، ولكن ٌجب أٌضا أن نتخذ الخطوات التً تمكن هذا الحق لٌكون حقٌقة، ٌجب أن 

المقدسة للشعوب و األمم ولكن  نبنً نظاما جدٌدا لٌس فقط مؤسسا على تأكٌد نظري للحقوق
 على التمتع الحقٌقً لهذه الحقوق ".

إن هذه المبادرة شرعت بها احد الدول النامٌة فً إفرٌقٌا لتعبٌر عن التنمٌة كحق 
حٌث " أصدرت لجنة العدل والسبلم فً الجزابر وثٌقة بعنوان حق الشعوب النامٌة فً 

" 7636التنمٌة وذلك عام 
1
 . 

رأٌا انتهى فٌه إلى القول  keba m’bayeمحكمة النقض السٌنؽالً   كما تبنى ربٌس 

بأن التنمٌة حق والحق فً التنمٌة حق إنسانً، وهذا بعد كلمة ألقاها أمام المعهد الدولً 
بعنوان "الحق فً التنمٌة كحق إنسانً". مؤكدا  7641لحقوق اإلنسان فً استراسبورغ عام 

ترتبط بالضرورة بالحق فً الوجود، والحق فً  على أن الحقوق األساسٌة و الحرٌات
مستوى معٌشً أحسن، والحق فً التنمٌة 

2
 . وٌقول أٌضا:

« Il me rappela avoir alors soutenu que les créanciers du droit au 

développement étaient " à la fois, les individus, les peuples et les états" et que ce droit 

était " une prérogative que les peuples peuvent exiger de leurs états ou de la 

communauté internationale organisée  
3
 ». 

وٌقول هكتور ؼروس اسبٌل" إن الحق فً التنمٌة الكاملة للفرد هو حق أساسً 
دول والشعوب النامٌة"فً الوقت نفسه الحق فً التنمٌة للٌشترط وٌتضمن 

4
حق فً . وال

على  karel vasakالتنمٌة حق إنسانً، ال ٌمكن أن ٌكون له وجود بّدون تنمٌة، كما نادى 

وجود حقوق التضامن
5

 . والتً تشمل ما ٌلً:
 الحق فً التنمٌة.  -

 الحق فً محٌط بٌبً وصحً متوازن . -

 الحق فً الّسبلم . -

الحق فً التراث المشترك والعام لئلنسانٌة -
6
.  

                                                 
1

اٌظبفٟ، ؽك اإلَٔبْ فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚؽّب٠زٗ ك١ٌٚب، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ ١ُ ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى 

 .182، اٌظفؾخ 2005ب٘وح، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌؾمٛل١خ، اٌم
2
Keba mbaye, le droit au développement comme un droit de l’homme, revue des droits 

de l’homme, vol 05, 1972, page 530. 
3
Fatsah ouguergouz, hommage kéba mbaye homme de loi, homme de foi. 

http://www.droits-fondamentaux.org/article.php3?id_article=116, le : 22 / 12 / 2008 . 
4
 .169 خاٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك، ،-اٌؼاللخ ٚاٌَّزغلاد اٌمب١ٔٛٔخ  –ك. ػّو ٍؼل هللا، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽمٛق اٌشؼٛة  
5
ػٓ ٔظو٠زٗ اٌمبئٍخ ،  karel vasakأػٍٓ هئ١ٌ اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق اإلَٔبْ   keba m’bayeطوؽٗ ريإِب ِغ ِب  

 ، ثزطٛه ع١ً صبٌش ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ أطٍك ػ١ٍٗ ثؾمٛق اٌزضبِٓ . 
6
 .183، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ ك. 

http://www.droits-fondamentaux.org/article.php3?id_article=116
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مفهوم  salcedo  juan antanio carrilloألستاذ االسبانًأوضح ا 7641وفً سنة 

حق فً التنمٌة كحق إنسانً، وذلك عبر قوله:" أن الحق فً التنمٌة حق لئلنسان وحق ال
كما تطرق الربٌس الجزابري الراحل هواري بومدٌن فً رسالته للجمعٌة  لجمٌع الشعوب ".

حول إقامة نظام  7641ً أفرٌل من سنة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها الخاصة السادسة ف

 اقتصادي دولً جدٌد لموضوع حق الشعوب فً التنمٌة.
صورة عن عبلقة ذلك الحق بحقوق اإلنسان األخرى  "فٌرورو لراؤو"ولقد قدم األستاذ 

حٌث قال:"هكذا ٌتصل الحق فً التنمٌة بالتمتع بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 
ل ٌتمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، ولهذا الحق أبعاد فردٌة وجماعٌة على بقدر ما ٌتصل ب

سواء"
1
. 

وبالتالً فان الحق فً التنمٌة أصبح مطلبا أساسٌا ضمن المنابر السٌاسٌة من خبلل 
اجتماعات الشمال والجنوب، حٌث أصبح الحق فً التنمٌة موضوع الكثٌر من المحاضرات 

ٌر إضافة لبعض المؤتمرات الدولٌة المهمةوالندوات والدراسات والتقار
2
 . 

 الفرع الثانً: ّدور المنظمات الّدولٌة فً تعرٌف الحق فً التنمٌة.
أصدرت لجنة حقوق اإلنسان قرارا 7644فً عام 

3
توصً به المجلس االقتصادي  

واالجتماعً وبالتعاون مع الٌونسكو والوكاالت المتخصصة، أن ٌدعو األمٌن العام إلى 
ألبعاد الدولٌة للحق فً التنمٌة كحق إنسانً فً العبلقة مع حقوق اإلنسان األخرى بحث ا

القابمة على التعاون الدولً. واألخذ بعٌن االعتبار متطلبات النظام االقتصادي الدولً الجدٌد 
 واحتٌاجات اإلنسان .كما أن المجلس االقتصادي واالجتماعً اتخذ القرار التالً:

« le conseil économique et social, prenant note de la résolution 2005/4 de la 

commission des droits de l'homme, en date du 12 avril 2005, approuve la décision de 

la commission de proroger d'un an le mandat du groupe de travail sur le droit au 

développement et de convoquer la septième session du groupe de travail avant la 

soixante-deuxième session de la commission pour une durée de dix (10) jours 

ouvrables , dont cinq (05) consacres la deuxième réunion de l'équipe spécial de haut 

niveau qui doit avoir lieu bien avant la session du groupe de travail 
4
 ».   

وٌعتبر هذا القرار أول إشارة مباشرة من جهة دولٌة للحق فً التنمٌة باعتباره حقا 
اصدر المؤتمر العام للٌونسكو" إعبلن العنصر والتحٌز  7645إنسانٌا وفً نوفمبر عام 

                                                 
1
 .170 خاٌظفؾ اٌَبثك، غ، اٌّوع-اٌؼاللخ ٚاٌَّزغلاد اٌمب١ٔٛٔخ  –ة ك. ػّو ٍؼل هللا، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽمٛق اٌشؼٛ 
2
 ِب٠ٍٟ : ِٓ أُ٘ اٌزمبه٠و ٚ إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد ٚاٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ اٌزٟ اػزٕذ ثبٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ٔغل 

 رمو٠و األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ٚ٘ٛ أٚي كهاٍخ شبٍِخ  ٌّٛضٛع اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ .  -

 . 1979أوزٛثو  18 – 16ا١ٍخ اٌزٟ ٔظّزٙب أوبك١ّ٠خ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ فٟ ال٘بٞ ِٓ اٌؾٍمخ اٌله  -

 .  1970عبٔفٟ  11 – 08ِإرّو ؽمٛق اإلَٔبْ ٚ اٌز١ّٕخ فٟ وٌِٛٛج١ب ،إٌّؼمل ِٓ   -

   .رؾذ  1981ِبٞ ِٓ ػبَ  01 -أفو٠ً  27ِإرّو اٌز١ّٕخ ، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽىُ اٌمبْٔٛ ، إٌّؼمل فٟ ال٘بٞ ِٓ  -

 ئشواف ٌغٕخ اٌمبْٔٛ اٌل١ٌٚخ .

 .1984ٔلٚح ؽٛي ؽمٛق اإلَٔبْ ٚ اٌز١ّٕخ إٌّؼملح ث٠ٛ١ٕٛهن ػبَ  -

 .1950ٔٛفّجو  28 - 25ِإرّو ؽمٛق اٌشؼٛة إٌّؼمل فٟ اٌمب٘وح فٟ اٌفزوح ِٓ   -

 .1986ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ اٌظبكه ػٓ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٌؼبَ   -
3

 21( اٌّإهؿ فٟ  23 –) ك  04هلُ  ق اإلَٔبْ ٚاٌنٞ رٛطٟ ثٗ اٌّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ،ٌغٕخ ؽمٛلواه  

 .1977ف١فوٞ 
4
 Haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme, le droit au développement 

développement '' résolution de la commission des droits de l'homme 2000/4''. 
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العنصري"
1

اصره إلى وجود الحق فً التنمٌة مبٌنا بعض عن 30. حٌث أشار فً المادة 

التً ٌعتمد علٌها، حٌث اعتبر انه لكل إنسان أو حماٌة الحق فً تنمٌة كاملة، حٌث ٌتضمن 
السبل المتساوٌة لوسابل التقدم واالنجاز الشخصً والجماعً فً مناخ محترم للقٌم 

 والثقافة على المستوى المحلً والعالمً . توالحضارا
ق إعبلنها عن تهٌبة المجتمعات للعٌش أٌضا بٌنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً سٌا

 .7645بسبلم، أن جمٌع الشعوب لها الحق فً تقرٌر طرٌق تنمٌتها، وهذا عام 
كما قدم األمٌن العام دراسة

2
للجنة حقوق اإلنسان، والتً أحاطت به علما  7646عام  

مٌع كما طلبت اللجنة من األمٌن العام أن ٌحٌل الدراسة وما ٌتصل بها من وثابق إلى ج
الحكومات والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة والمنظمات ؼٌر 

الحكومٌة  والمنظمات الدولٌة المتخصصة األخرى مع دعوتها إلى إبداء تعلٌقاتها 
3
. 

و مع هذا تلقت اللجنة الجزء األول من دراسة األمٌن العام بشان األبعاد اإلقلٌمٌة 
التنمٌة ضمن دورتها السابعة والثبلثٌن والوطنٌة للحق فً 

4
. أما الجزء الثانً فقد تلقته فً 

دورتها الثامنة والثبلثٌن 
5
.  

 7653واستمرت لجنة حقوق اإلنسان لترسٌخ مفهوم الحق فً التنمٌة ، فاتخذت عام 
حدث تطور فً مجال الحق فً التنمٌة إذ ألول  7646قرارا تؤكد فٌه هذا الحق . وفً عام 

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة تصدر قرارا تعتبر فٌه الحق فً التنمٌة حقا إنسانٌا، وأن مرة 
التنمٌة ٌجب أن تتمتع به الّدول واألفراد 

6
 . 

وحول االهتمام بالموضوع من طرؾ األمم المتحدة فقد قررت لجنة حقوق اإلنسان 
7
 

ذلك من اجل دراسة نطاق خبٌر حكومٌا ٌعٌنهم ربٌسها ، و 72إنشاء فرٌق عمل ٌتكون من 
أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة قرارا أعلنت فٌه أن  كما .ومضمون الحق فً التنمٌة

الحق فً التنمٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابلة للتصرؾ 
8
. 

 .ومعناه العام الفرع الثالث: مدلول الحق فً التنمٌة
المبادئ والقواعد التً  الحق فً التنمٌة بأنه مجموعة  Zalmai Haquaniعّرؾ

ٌمكن على أساسها أن ٌحصل اإلنسان بوصفه فردا داخل المجتمع "الدولة "و" األمة أو 
الشعب "وفً حدود المستطاع احتٌاجاته االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الضرورٌة 

لكرامة ولكامل تفتح وازدهار شخصٌته 
9
. 

                                                 
1
 .186 خاٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك،، اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟطفبء  ك. 

2
UN.DOC E/CN.4/1334 - 1979 

3
 .1979ِبهً  02( اٌّإهؿ فٟ  35 –) ك  04ؽَت لواه ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ هلُ  

4
 E/CN.4/1421 

5
 E/CN.41/1488 

6
، ؽ١ش ٠الؽع أٗ ِٓ  GA/RO.34/46 1979( ِٓ ٍٕخ  34 –) ك  46٘نا اٌمواه أطلهرٗ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ رؾذ هلُ  

كٌٚخ ٌٙب ؽك اٌزظ٠ٛذ فٟ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ، طٛرذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ فمظ ضل اٌمواه ، وّب اِزٕؼذ  150ث١ٓ 

 ثو٠طب١ٔب. –ِالٚٞ  –ٌٛوَّجٛهؽ  –ئٍوائ١ً  –أٌّب١ٔب  –فؤَب  –كٚي ػٓ اٌزظ٠ٛذ ٟٚ٘ : ثٍغ١ىب  07
7
 . 1981ِبهً  11( اٌّإهؿ فٟ  27 –) ك  26لواه ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ هلُ  
8

اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ ٚاٌمواه .  1981ك٠َّجو  14( اٌّإهؿ فٟ  36 -) ك 133هلُ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح اٌمواه  

 . 1982ك٠َّجو  18( اٌّإهؿ فٟ  37 –) ك  199هلُ  ٌألُِ اٌّزؾلح
9
 .190ٌظفؾخ اِوعغ ٍبثك، اٌظبفٟ، ١ُ ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى 
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فً التنمٌة إذ انه ٌراه بأنه حق  للحق Dupuyوهو تعرٌؾ ٌشبه إلى حد ما تعرٌؾ  

لرخاء الكابن البشري، وٌعرفه البعض األخر بأنه ٌستخدم للتعبٌر عن حق الشعوب فً كافة 
 أنحاء العالم وكل مواطن بالتمتع بكافة حقوق اإلنسان.

فعرفه بأنه الشكل الحدٌث للحق فً السعادة، وهً بمعنى السعً  Israelأما األستاذ  

 ت وطموحات اإلنسان.وراء تحقٌق حاجا
فعرفه بأنه امتٌاز معترؾ به لكل فرد ولكل شعب  keba m’bayesأما األستاذ 

 للتمتع بمقدار من السلع والخدمات المنتجة، بفضل مسعى التضامن ألعضاء المجتمع.
بان الحق فً التنمٌة هو اكبر ما ٌكون  Dupuy و Mushakaji kوٌتصور كل من 

ومن شدة ارتباط  س من كونه حق اجتماعٌا لطلب بعض األشٌاء.حقا للمقاومة لحماٌة النف
أهداؾ التنمٌة بإشباع الحاجات األساسٌة جزء أساسً منها بحقوق اإلنسان ترى "جان 

 أن التنمٌة ضرورة مرتبطة بجوهر اإلنسان وحرٌته. J.M.Domenachماري دوماٌناك "

مادٌة واإلنسانٌة، الوطنٌة منها وبذلك ٌكمن مفهوم الحق فً التنمٌة فً تجنٌد موارد ال 
واإلقلٌمٌة والدولٌة، بهدؾ رفع مستوى حٌاة السكان فً وسط اجتماعً وثقافً مبلبم وفً 

 الحقٌقة هو حق لوسابل استكمال الذات.
وٌفهم الحق فً التنمٌة بصورة أوسع كؽاٌة ومطلب إنسانً، وان مبدأ تكافؤ الفرص  

واألفراد و ٌفهم كذلك على انه عمل ٌهدؾ إلى التقدم فً انجاز التنمٌة هو حق لكل الشعوب 
من الناحٌة المادٌة والروحٌة لمستوى المعٌشة لكل أفراد المجتمع. وهً تعنً تنمٌة الفرد 
تنمٌة متكاملة واعتباره عامبل نشطا فً انجاز هذه التنمٌة وهً لٌست اقتصادٌة فقط ولكنها 

الصحة والتعلٌم وؼٌرها من مجاالت الحٌاةاجتماعٌة وثقافٌة أٌضا وتتجه عناصرها نحو 
1

 .
جاءت ضمن مؤتمر األرض بمثابة إشارة  التً وال ننسى أهمٌة التنمٌة المستدامة األخبلقٌة

موجهة إلى العالم برمته، بأنه بعد عشرات السنٌن من وضع نوعٌة البٌبة كنقٌض للنمو 
الحاسمة والتكامل الدابم بٌن  االقتصادي، أصبح السٌاسٌون فً نهاٌة األمر ٌدركون الرابطة

 االثنٌن.
والبد للبشرٌة أن تتعلم كٌؾ تعٌش فً نطاق حدود البٌبة الطبٌعٌة باعتبارها موفرة  

لمختلؾ المدخبلت ومستقبلٌة للجمٌع النفاٌات على حد سواء، وال بد لنا أن نتعرؾ انه حتى 
انه من الممكن أن ٌفسر عن ولو لم ٌصل التدهور البٌبً إلى المستوٌات المهددة للحٌاة، ف

تدنً كبٌر فً نوعٌة العالم الذي ٌعٌش فٌه، والبد من إٌجاد طرٌقة ما لتمكٌن كل الناس فً 
الوقت الحاضر من االستماع بالمٌاه الصالحة للشرب والهواء النقً والتربة الخصبة من هنا 

جاءت صورة التنمٌة المستدامة
2
. 

 
 مٌة.المطلب الثانً: طبٌعة الحق فً التن

ٌمكن القول بان هذا العصر ٌشكل عصر التنمٌة االقتصادٌة للبلدان النامٌة ولعلى فيً 
ذلك دلٌبل عليى األهمٌية التيً تتعليق بقضياٌا التنمٌية فيً السينوات األخٌيرة ،مثيال ذليك قضيٌة 
الشمال والجنوب أو ما ٌعرؾ بالتوازن بٌن البلدان المتقدمة والبلدان النامٌة وفيً تعبٌير أخير 

وجود نظيام اقتصيادي عيالمً جدٌيد تلتيزم مين خبلليه البليدان الؽنٌية ٌمينح المسياعدات  قضٌة
                                                 

1
 .193، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك 
2

ف١ضو  ، اٌيوبح واٍزوار١غ١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ األفالل١خ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، عبِؼخ ِؾّلك.ػجل هللا فجبثخ 

 .59، اٌظفؾخ 2008، ِبهً 13ثَىوح، اٌؼلك 
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والمعونييات اإلنمابٌيية للبلييدان النامٌيية ومسيياعداتها فييً تحقٌييق أهييداؾ التنمٌيية االقتصييادٌة
1
  .

و  3201وتؤكد هذه القضٌة البنوك الدولٌة قيرارات األميم المتحيدة وخاصية القيرارٌن رقميً 
 .7641ماي  3202

ن أصبحت التنمٌة مطلبا عالمٌا ووجودها كقٌمة ذات أبعاد متعددة من الناحٌتٌن إذ
القانونٌة والسٌاسٌة بجوانبها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. لذا سنحاول معرفة التنمٌة 

  لتنمٌة كحق مركب فً الفرع الثانً.بصفتها كحق جدٌد فً الفرع األول، وا
 ٌد.الفرع األول: التنمٌة كحق جد

إن اعتبار الحق فً التنمٌة كحق جدٌد ٌعنً انه ٌقوم على أسس مستقلة بذاتها وٌشكل  
 مجموعة من الحقوق تضاؾ إلى الحقوق الموجودة حالٌا.

حٌث اعتبرت الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة من الجٌل األول، والحقوق االقتصادٌة  
لث فهو ٌضم حقوق التضامن. وهذا واالجتماعٌة والثقافٌة من الجٌل الثانً. أما الجٌل الثا

التطور سمح بنشأة الحق فً التنمٌة كواحد من مجموعة الحقوق للجٌل الثالث من حقوق 
اإلنسان، وتشمل إضافة على الحق فً التنمٌة الحق فً السبلم وبٌبة نظٌفة والحق فً 

 المٌراث المشترك لئلنسانٌة.
تنمٌة وٌدعمه فً ذلك األستاذ حول الحق فً ال  verwey وهذا وقد تسال األستاذ 

Karel de mastagh  فٌما إذا كان مفٌدا أو مستحسنا زٌادة تعقٌد المحاور أو الجدل حول ،

حقوق اإلنسان عن طرٌق تقدٌم جٌل ثالث
2

.بمعنى انه لٌس هناك حاجة للمجتمع الدولً 
 لصٌاؼة جدٌدة مفصلة للحق فً التنمٌة أو أي حقوق إنسانٌة أخرى.

 M’bayeاذ أما األست 
3
فٌقول بأنه لٌس مجدٌا إعداد إعبلن جدٌد ٌهدؾ إنشاء حق  

جدٌد، فالحق فً التنمٌة قد رسخ وتركز تماما فً القانون الدولً. وأٌضا الفقٌه السوفٌاتً 
V.Kartashkim  تخصإلى أن المجتمع الّدولً لٌس بحاجة إلى حقوق جدٌدة خاصة 

 التنمٌة.
اب التً اعتمد علٌها السكرتٌر العام لؤلمم المتحدة أن األسب verweyوٌرى األستاذ  

لتبرٌر أن التنمٌة حق جدٌد تعنً إعادة تشكٌل أو صٌاؼة حق ؼٌر فعال أو نافذ ٌمكن بذاتها 
أن تحسن فرصة وضعه موضع التنفٌذ أو أن ٌكون نافذا 

4
. 

ل ٌنفً وٌلؽً التقسٌم والتصنٌؾ الزمنً لحقوق اإلنسان من جٌ Espiell.H كما أن 

إلى جٌل واعتبار التنمٌة حقا من الجٌل الثالث من الحقوق .وٌقول بان الحقوق التً جاءت 
ضمن اإلعبلن العالمً اشتملت كبل الفبتٌن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والحقوق االقتصادٌة 
واالجتماعٌة والثقافٌة. إذ أن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة قامت على الحق فً معارضة 

كومة، أما الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فقد قامت على الحق فً ومواجهة الح
أن تفرض على الحكومة. أما حقوق التضامن فتقوم على الحٌاة اإلنسانٌة المشتركة. وٌكون 

أما  تأثٌرها من خبلل تضافر الجهود من قبل المجتمع واألفراد والدول والمنظمات الدولٌة.

                                                 
1

خ ١ًٌٕ كهعخ هٍبٌ ،٠خ فٟ ثٍلاْ اٌشوق األٍٚظ ، كٚه اٌجزوٚي فٟ ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ االلزظبكاٌفٍك . ٠َوٞ ِؾّل أثٛأ 

 .88، اٌظفؾخ 1981 –و١ٍخ اٌؾمٛق  –، عبِؼخ اٌمب٘وح اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌؾمٛق
2
 .199، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟك.  

3
 Keba mbaye, le droit au développement comme un droit de l’homme, revue des droits 

de l’homme, vol 05, 1972, page 527. 
4
 .200اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،اٌظبفٟ، ١ُ ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى 



 .من حقوق اإلنسانجدٌد لحق فً التنمٌة كحق ا ........................ول.......................الفصل األ
 

 
- 22 - 

تكمن الخطورة فً عدم استقرار وجود  انه من اجل خلق حق جدٌدفٌرى   Isreal األستاذ

الحقوق واالعتراؾ الكامل بها
1
.  

عدم وجود حاجة إلى صٌاؼة مستقلة للحق فً التنمٌة كحق ب Alestonوٌرى األستاذ  

جدٌد، جٌل ثالث وٌحذر من اإلكثار لحقوق اإلنسان المعترؾ بها فعلٌا، وقد اعتمد فً قوله 
رٌر الصادر من منظمة السٌاحة الدولٌة الذي ٌؤكد" بان السٌاحة وبتزاٌد هذا على التق

 أصبحت حاجة أساسٌة وضرورة اجتماعٌة وحقا إنسانٌا ". 
وقد تعرضت ورقة اإلعبلن الخاص بالحق فً التنمٌة لنقد من قبل البعض الذي ٌرى  

ان الحق فً حق عدم توافق بخصوص اعتبار الحق فً التنمٌة حقا جدٌدا، حٌث تعتبر ب
التنمٌة حق مستقل، ومن وجهة أخرى تشٌر لٌس إلى هذا الحق أو اإلعبلن ولكن إلى 

عن األمم المتحدة لحقوق اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان وبقٌة االتفاقٌات الصادرة 
ولكن األمم المتحدة انتصرت للرأي الذي تبناه األمٌن العام لؤلمم المتحدة ومن اإلنسان. 
حقوق اإلنسان وأصدرت إعبلنا خاصا بالحق فً التنمٌة ورابه لجنة

2
. وهذا رؼم االنتقادات 

 الموجهة لبلتجاه الذي اعتبر الحق فً التنمٌة حقا جدٌدا ومستقبل عن الحقوق األخرى .
 إلى ماٌلً :  37ولقد تضمنت المادة   

لكل  " الحق فً التنمٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر القابلة للتصرؾ، وبموجبه ٌحق
إنسان ولجمٌع الشعوب المشاركة واإلسهام فً تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة 

لحرٌات وسٌاسٌة والتمتع بهذه التنمٌة التً ٌمكن فٌها إعمال جمٌع حقوق اإلنسان وا
وبالتالً الحق فً التنمٌة ٌعتبر من الحقوق الموجودة فً إطار من األساسٌة إعماال كامبل ". 

الّدولٌة سوؾ ٌساهم فً حل مشاكل دولٌة ؼاٌة فً األهمٌة وذات أبعاد وطنٌة الشرعٌة 
ودولٌة أال وهً التنمٌة والتً تؤدي إلى تحقٌق الكرامة اإلنسانٌة، وتعزٌز االستقرار واألمن 

 والسلم الّدولٌٌن.
 الفرع الثانً: التنمٌة كحق مركب.

وجود الحق فً التنمٌة إلى أن  انتهت الدراسة التً قامت بها األمم المتحدة لطبٌعة 
هناك مجموعة جوهرٌة جدا من المبادئ مبنٌة على مٌثاق األمم المتحدة والقابمة الدولٌة 
لحقوق اإلنسان، ومعززة سلسلة من االتفاقٌات واإلعبلنات والقرارات التً تظهر وجود 

 الحق فً التنمٌة فً القانون الدولً.
ق فً التنمٌة كحق أنسانً ما هو إال تجمٌع أو إلى أن الح Espiellوٌذهب األستاذ  

تركٌب لكل حقوق اإلنسان
3
.  

فٌذهب إلى أن الحق فً التنمٌة ٌقوم على مجموعة   kabir ur-Rahmanأما األستاذ 

، رمن الحقوق الموجودة كالحق فً الحٌاة بكرامة إنسانٌة وسبلم، والحق فً تقرٌر المصٌ
والسٌاسً  يٌة الخاص بها وبنظامها االقتصادوحق كل دولة فً اختٌار نموذج التنم

واالجتماعً، ومبدأ السٌادة على مصادر الثروة الطبٌعٌة واالقتصادٌة، وحق الشعب فً 
وجود األمن

4
. 

                                                 
1
  .201، اٌظفؾخ اٌَبثك غاٌّوع 
2
  .1986ك٠َّجو  04ٚاٌّإهؿ فٟ  41/128لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
3
 .205، اٌظفؾخ ّوعغ اٌَبثكاٌاٌظبفٟ، ١ُ ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى 
4
 .206اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك،  
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أن الحق فً التنمٌة ٌنظر إلٌه إلى حد بعٌد كتركٌب من الحقوق  Alstonوٌرى األستاذ 

ر اإلجماع الدولً المتنامً بشان أهداؾ الموجودة والمعلنة والتً أعطٌت بعدا إضافٌا بظهو
بأنه هناك ثبلثة عوامل لدعم المدخل التركٌبً لمفهوم الحق فً   Alstonوٌرى التنمٌة.

 التنمٌة .
 أن المدخل التركٌبً ٌساعد على التأكٌد بشدة على دٌنامٌكٌة الحقوق الموجودة. .1

لحقوق اإلنسان ولكن أن التفسٌر ٌستلزم فقط اإلشارة إلى النصوص القابمة الدولٌة  .2
لجمٌع المصادر األخرى التً تعبر وبشكل رسمً عن القٌم واألهداؾ المتعلقة 

 بالمجتمع الدولً.

أن تركٌب الحقوق ، كالحق فً التنمٌة ، ٌفرض أبعادا هً اكبر من مجرد كتلة من  .3
األجزاء المكونة لها 

1
 . 

بقتً حقوق اإلنسان وٌرى البعض بان الحق فً التنمٌة ما هو إال مجرد تجمٌع لط
الموجودة مما ٌستوجب البحث فً المستوٌات الدنٌا للحقوق األساسٌة ضمن قابمة الحقوق 
الموجودة. الن الحقوق األساسٌة تؽطً بعض األفكار المتعلقة بالطبٌعة التجمٌعٌة للحق فً 

 التنمٌة وهً:
 الحق فً الحٌاة  -1
 الحق فً الطعام المرتبط بالحٌاة والملبس والمسكن. -2

الحق فً الرعاٌة الصحٌة  -3
2
. 

كما ٌقتضً األمر ضمان حد أدنى من الضمان الشخصً كحرٌة الرأي والضمٌر 
والدٌن

3
، الن هذه الحقوق معترؾ بها فً الحقٌقة فً الشرعٌة الدولٌة للحقوق المدنٌة 

. وبطبٌعة الحال تحدٌد طبٌعة الحق فً التنمٌة لم ٌمنع من النقد حٌث 7633والسٌاسٌة لعام 
انه إذا كان مفهوم الحق فً التنمٌة ال ٌعدو أن ٌكون تجمٌع حقوق  Alain pelletٌرى 

موجودة بالفعل، فهو لٌس مقنعا جدا، وان الفرد ٌتساءل ما إذا كان سٌؤهل بالفعل صرؾ 
وقت طوٌل للبحث فً هذه الفكرة البابسة والمخٌبة لآلمال 

4
. 

مثل هذا الحق، إال انه ٌرى بأنه إذا  رؼم من قناعته بوجودفبال  Alstonأما األستاذ 
كان الحق فً التنمٌة من حٌث الجوهر مركبا من حقوق موجودة فانه ال ٌخدم أي هدؾ 
جدٌد، وانه لٌس من الصواب أن ٌنظر للحق فً التنمٌة على أساس مدلوله القانونً الدولً، 

افً لٌساٌر نظام مما ٌؤدي إلى إبراز نظام دولً جدٌد على أساس اقتصادي واجتماعً وثق
 وطنً جدٌد من خبلل احترام حقوق اإلنسان، والتأكٌد إلى التعاون الدولً لتحقٌق التنمٌة.

وٌضٌؾ قاببل "إذا نظرنا مثبل إلى الحق فً الطعام والحق فً التحرر من الجوع 
من االتفاقٌة الدولٌة للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة  77وكبلهما واضح ضمن نص المادة

                                                 
1
 .207اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك،  
2
 ِٓ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ أْ:  01اٌفموح  06رٕض اٌّبكح  

 ً رؼَفٟ. ٌىً ئَٔبْ اٌؾك اٌطج١ؼٟ فٟ اٌؾ١بح، ٠ٚؾّٟ اٌمبْٔٛ ٘نا اٌؾك، ٚال ٠غٛى ؽوِبْ أٞ فوك ِٓ ؽ١برٗ ثشى -

ِٓ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ػٍٝ: رمو اٌلٚي األطواف فٟ  11وّب رٕض اٌّبكح  -

ٚاٌّأوً،  ،االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ثؾك وً فوك فٟ َِزٜٛ ِؼ١شٟ ِٕبٍت ٌٚؼبئٍزٗ ثّب فٟ مٌه اٌغناء إٌّبٍت ٚاٌٍّجٌ

 ّوح.ٚونٌه فٟ رؾ١َٓ أؽٛاٌٗ اٌّؼ١ش١خ ثظفخ َِز
3
 ِٓ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ. 18، 10، 09، 08، 07أظو اٌّٛاك  
4
 .209، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثكاٌظبفٟ، ١ُ ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى 
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افٌة، فانه إذا كان المأخوذ باالعتبار هو عزله هذا الحق فانه من الممكن التمتع بهذه والثق
الحقوق بفعل تجنب المجاعة أو سوء التؽذٌة

1
. 

ال ٌتفق مع المدخل الشامل لطبٌعة الحق فً التنمٌة والقابمة على  verweyؼٌر أن 

بدل ذلك المفهوم  امتزاج حقوق موجودة ومنتظمة ومتساوٌة فً األهمٌة، وإنما ٌفضل
الضٌق الذي ٌعطً األهمٌة لخدمة عدد من الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 واألساسٌة، وهو بذلك ٌعتقد بان الطعام أوال ثم األخبلق ثانٌا .
أما البعض األخر فٌروا أن الحق فً التنمٌة لٌس مركبا من حقوق موجودة فعبل وإنما 

 هو أساس لحقوق معترؾ بها.
وهنا ٌمكن القول بان الحق فً التنمٌة فعبل األساس لحقوق الفرد باإلضافة إلى حقوق 
الجماعة، وهذه الحقوق المشتقة منه بقدر ما هً تخص اإلنسان بمفرده فهً تخصه كذلك 

ضمن الجماعة أي الجماعات اإلنسانٌة كالدول والشعوب أو الدول
2
. 

اعً على وجود مثل هذا الحق وهو ٌمثل وبالتالً ٌتضح لنا بأن هناك اتفاقا شبه جم
 مطلبا ملحا لدول و شعوب مختلفة. 

 
 .اإلنسان حقوق فً التنمٌة نطاق  :المطلب الثالث
 ٌعنييً ذاوهيي .الييدول بييٌن فجييوةال ميين جسيير تمكيين التييً تراكمٌيية عملٌيية التنمٌيية تعتبيير

. " التنمٌية  ادةعي تصياحب التيً واالجتماعً االقتصادي السكانٌة والنمو التركٌبة فً تؽٌٌرا"
 تحدٌيييد ٌيييتم أن الطوٌيييل. وتعنيييً الميييدى علييى والنوعٌييية الهٌكلٌييية جوانبيييه قبيييل مييين والممٌييز

 الصيعٌد واحتٌاجياتهم،على وضيعهم ميع وتكٌٌفهيا أنفسهم، الناس قبل من التنمٌة استراتٌجٌات
 تأخيذ أن حٌيث ٌنبؽيً التنمٌية فيً الحيق أجيل مين التيً تعميل المتحدة األمم ومنظمة العالمً،
 تتماشيى لكيً والبيرامج، األنشيطة لضيمان آلٌات إنشاء وفً اإلعبلن تنفٌذ فً المبادرة بزمام
  عن نطاقها. ٌعلن أن الذي ٌجب اإلعبلن هذا ونص روح مع

 تسيعى العامية والجمعٌة،  'ECOSOC'اإلنسان حقوق لجنة مثل المتحدة األمم هٌبات

 القيرارات مختليؾ خيبلل من بأسره لّدولًا المجتمع قبل من التنمٌة فً الحق إعبلن تنفٌذ إلى
 الحيق تكيرس دولٌية جدٌيدة قانونٌية قاعيدة تصيبح الوقت، مرور معو المطاؾ، نهاٌة فً التً
 العالمٌية الحيرب منيذ تطيورت التيً حركيةال اسيتمرار ٌعكيس الجدٌيد المفهوم هذا .التنمٌة فً

 .اإلنسان حقوق مجال فً الثانٌة

 وأكثيير أكثيير ولًالييدّ  القييانون معيياٌٌر لوضييع ولً،الييدّ  للمجتمييع المعلنيية والطموحييات
 التييزام مييع ، والرفيياه الحرٌيية، والكراميية ميين قييدر أقصييى بتحقٌييق ئلنسييانٌةل للسييماح عالمٌيية
 المتبادل. االعتماد على والتأكٌد اإلنسان وحقوق التنمٌة مفهومً بتحدٌث

طوٌليية فتييرة منييذ التنمٌيية فييً الحييق إعييبلن فييً الييواردة المبييادئ
3
 بموجييب ةملزميي  . 

 والرفاه االستقرار ظروؾ على تؤكد المواد هذه المتحدة، األمم مٌثاق من 23 و 22 المادتٌن
 عليى التركٌيز ذليك، عليى وعيبلوة .الكاملية العبلمية وتحقٌيق المعٌشية مسيتوى لرفيع البلزمية

 لكتٌةللجدلٌة الدٌا األولى العقبة وهناواالجتماعٌة.  االقتصادٌة التنمٌة فً التقدم ظروؾ تهٌبة

                                                 
1
 .209 خاٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك، 
2
 .211، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك 

3
 Azzouz kerdoun, le droit au développement en tant que droit de l'homme: portée et 

limites, revue québécoise de droit international n° 17 ,2004 , page 78. 
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 ال أنيه المعليوم ومين .والمترابطية الفردٌية الحقيوق ميع جنيب إليى جنبيا والسيبلم، التنمٌية بيٌن

 إليى حتميا ٌيؤدي اإلنسيان لحقيوق المنيتظم واالنتهياك سيبلم، دون تنمٌية هنياك تكون أن ٌمكن
  .الصراع

 لحقييوق العييالمً اإلعييبلن مثييل التنمٌيية، فييً الحييق تتنيياول األخييرى الدولٌيية الصييكوك
 خييبلل ميين نحققييه أن ٌجييب التنمٌيية فييً الحييق ميين 11 المييادة فييً ٌتضييمن والييذي ن،اإلنسييا

  .بلد كل وموارد تنظٌم االعتبار بعٌن األخذ مع الدولً، والتعاون القومً المجهود

 واالجتماعٌييةواالقتصييادٌة  والسٌاسيٌة، المدنٌيية بييالحقوق الخاصيٌن الييدولٌٌن والعهيدٌن
 أكثيير التييرابط هييذا وذكيير والتنمٌيية. اإلنسييان حقييوق بييٌن بييالترابط ضييمنا تعتييرؾ والثقافٌيية
االجتماعٌيية والتنمٌيية االجتميياعً التقييدم وإعييبلن طهييران، إعييبلن فييً وضييوحا

1
 قييراراتفييً  

 التنمٌية فيً الحيق مفهيوم تيدرٌجٌا أظهيرت ورها،والتيً بيدّ . 7644 لعيام اإلنسان حقوق لجنة

 اليّدولً القيانون أدوات مين اةأد ٌشيكل التنمٌية فيً الحق إعبلن لكن اإلنسان. حقوق من كحق
 إنسييان لكييل بموجبييه الييذي للتصييرؾ القابييل ؼٌيير مييرة كحييق ألول تحدٌييده خييبلل ميين وضييع
 واالقتصيادٌة والبٌبٌية، المسيتدامة التنمٌية فً والمساهمة المشاركة فً الحق الشعوب ولجمٌع

 ٌمكين لتيً الا األساسيٌة الحرٌيات و اإلنسيان حقوق وجمٌع والسٌاسٌة، والثقافٌة واالجتماعٌة
.بالكامل تتحققأن 

2
  

 اتبعيت التيً االسيتراتٌجٌات تصيحٌح إليى ٌهيدؾ التنمٌية فيً بيالحق المتعلق واإلعبلن
 التصييحٌحات وإلجييراء الييدولً، المجتمييع إلرادة اإلنسييان. وفقييا حقييوق مجييال فييً اآلن حتييى

 السٌاسيٌة قيوقوالح المدنٌية الحقوق اإلنسان، بحقوق الخاصٌن الّدولٌٌن العهدٌن بٌن البلزمة،
 أن الواقييع، فييً االسييتراتٌجٌات، هييذه وتعكييسوالثقافٌيية.  واالجتماعٌيية االقتصييادٌة والحقييوق

 بيٌن هرميً تسلسل وجود هما عدم جانبٌن. ٌتضمن التمتع بها وأن ، تتجزأ ال اإلنسان حقوق
 جمٌيع ٌشيمل واسيع تعرٌيؾ إعطياء ٌحياول اإلعيبلن وأن اإلنسيان، لحقوق من مصطلح أكثر

 والثقافٌة.  والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الجوانب
 ميين بكثٌيير عييالمً، احتييرام موضييع اآلن حتييى تلقييت الفييرد والتييً حقييوق فييإن وهكييذا،

 العييالم"، أنحيياء مختلييؾ فييً "العشييابر هييو وبسييٌط واحييد لسييبب األخٌييرة العقييود فييً االهتمييام
 التيً النتيابج نعكياسا فيً الحقيوق لهيذه والصيارخة النطياق واسيعة انتهاكات تظهر والحقابق

  .الداخل فً األفراد بٌن التفاوت تعمق

 جمٌيععلى  خطٌر بشكل ٌؤثر العالم، فً االجتماعٌة األسباب تقدم أن نجد الواقع، فً
 إنشياء عين اإلعيبلن فيً السيبب هيو تمٌٌيز. هيذا بيدونو فقٌيرة، أو ؼنٌية أكانت سواءالبلدان. 
 ٌشييكل مييا وهييو اإلنسييان، وحقييوق لتنمٌييةا بييٌن العضييوي االرتبيياط وعلييى التنمٌيية فييً الحييق

بيالعكس.  والعكيس التنمٌية، عين فصيلها ٌمكين ال اإلنسيان حقيوق مجيال فً ملحوظة مساهمة
 اإلنسيان لحقيوق العيالمً الميؤتمر فيً أخيرى مرة المفهومٌن بٌن الترابط هذا توضٌح تم وقد
 ، اإلنسيان بحقيوق متعالت تسهل التنمٌة أن حٌن فً " أنه73 الفقرة فً جاء حٌث ، "فٌٌنا" فً

 بهيا المعتيرؾ اإلنسيان حقوق على قٌود فرض لتبرٌر ذرٌعة التنمٌة إلى االفتقار ٌكون ال فقد

                                                 
1
 Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Réa. CES 2542 

(XXIV), Doc. Off. CES NU, 1969, supp. n°30, Doc. NU A/7630 49. voir aussi monsieur 

azzuoz kerdoun, page 78. 
2
 Déclaration sur le droit au développement. Rés. AG 41’128, Doc, Off AG NU, 41’ sess., 

supp. n° 3, Doc. NU A47/53 . 
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الواقيع وفً" دولٌا
1

 تطيوٌر فيً السيلوك قواعيد وتحدٌيد تولٌيد الجدٌيد مين الحيق هيذا لتمكيٌن  
  الّدولٌة. العدالة ٌتطلب توفٌر جدٌد عالم

 لقضيٌة الكاميل واالندماج االقتصادي، التطور مع ٌةالتنم فً الحق إعبلن فإن وهكذا،
 مين 1990عيام "البشيرٌة التنمٌية" مفهيوم بظهيور تنبيأت وأنلهيا  سبق التًو اإلنسان، حقوق
للتنمٌة المتحدة األمم برنامج قبل

2
(PNTJD) . 

هيً مجموعية الحقيوق التيً اقتضيتها  ،الجٌيل الثاليث مين حقيوق اإلنسيان مجموعةإن 
عاصرة، وما تشهده من تطيورات ليم ٌكين لؤلفيراد عهيد بهيا فيً األزمنية ضرورات الحٌاة الم

 القدٌمة العابرة. ومن بٌن هذه الحقوق نجد ما ٌلً:
 حق كل إنسان فً أن ٌعٌش فً بٌبة نظٌفة. -1
 الحق فً تداول المعلومات وعدم حجبها . -2

 الحق فً مستوى معٌشً مناسب  -3

 الحق فً السبلم واألمن  -4

الحق فً التنمٌة -5
3

 . 

لتالً إذا كان الحق فً التنمٌة من "حقوق التضامن" ومن "الجٌل الثالث"، فكٌؾ ٌتم وبا
 .بصاحب ومضمون الحق فً التنمٌة ؟ االعتراؾ

 

الحق فً التنمٌة.االعتراف بصاحب ومضمون المبحث الثانً:   
 

صاحب الحق فً التنمٌة هو الفرد اإلنسان وحامله والمنتفع به وهذا االعتراؾ بإن 
مضمون الحق فً التنمٌة هً تلك السلطات التً ، وه الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسانما أكدت

أهمٌة تحدٌد بها ٌتم تحقٌق المنفعة أو المصلحة التً ٌحمٌها وٌكفلها الحق، ومنه سوؾ نبٌن 
فً التنمٌة ضمن  قالمطلب األول، واإلنسان كصاحب الحصاحب الحق فً التنمٌة فً 

 .ثالثالحق فً التنمٌة ضمن الفقه الدولً فً المطلب الومضمون  الثانً. المطلب
 

 : أهمٌة تحدٌد صاحب الحق فً التنمٌة.ول المطلب األ
ٌبدوا انه من الضروري أوال تحدٌد صاحب الحق بتحلٌل النصوص األممٌة ثم 
محاولة تفسٌر الخلط المشار إلٌه بالبحث عما إذا كان الشعب مركز متمٌز فً القانون 

فً تحلٌله للسٌادة الدابمة على الموارد   Guy feuer"ؼً فوٌر "ث ٌرىالدولً. حٌ

الطبٌعٌة أن هذا الخلط لٌس عفوٌا، وإنما ٌستجٌب لواقع ال ٌمكن إنكاره
4
. 

وتظهر أهمٌة تحدٌد صاحب الحق فً التنمٌة بمسالة تحدٌد مضمون هذا الحق  
 ولٌة تأكد وجوده وشرعٌته.وبالتالً اآللٌات القانونٌة المناسبة لوضع صٌؽة قانونٌة د

                                                 
1
 Déclaration et programme d action de vienne, Doc. NU AICONF. 157/23 

2
 . PNTJDاٌّزؾلح ٌٍز١ّٕخ  األُِبِظ ٔأظو ثو 
3

اٌمب٘وح، اٌطجؼخ ، هاٍخ ِمبهٔخ فٟ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك، ِىزجخ اٌشوٚق اٌّل١ٌٚخ، ؽمٛق اإلَٔبْ كك. اؽّل اٌوش١لٞ 

 .144، اٌظفؾخ 2003األٌٚٝ، 
4

ٌظفؾخ ، ا1985ك. األ١ِٓ شو٠ظ، ؽك ا١ٌَبكح اٌلائّخ ػٍٝ اٌضوٚاد اٌطج١ؼ١خ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو،  

110. 



 .من حقوق اإلنسانجدٌد لحق فً التنمٌة كحق ا ........................ول.......................الفصل األ
 

 
- 27 - 

ومن أهم أسباب تحدٌد صاحب الحق فً التنمٌة بدقة، هو معرفة ما إذا كان ٌمثل احد  
حقوق اإلنسان المتعارؾ علٌها دولٌا. وأول ما برزت هذه األهمٌة كانت ضمن المناقشات 

صادي التً دارت فً اجتماع الخبراء حول حقوق اإلنسان وحاجات اإلنسان وإقامة نظام اقت
دولً جدٌد

1
 . 

وبالتالً سنعمل على تحدٌد الوضع القانونً لصاحب الحق فً التنمٌة ضمن الفرع 
 األول، والخبلفات حول تحدٌد صاحب الحق فً التنمٌة فً الفرع الثانً.

 الفرع األول: تحدٌد الوضع القانونً لصاحب الحق فً التنمٌة.
الثروات الطبٌعٌة، ومراعاة لكون مفاهٌم فمراعاة لؽاٌة التنموٌة للسٌادة الدابمة على  

الشعب ،األمة ،الدولة، لٌست عموما مترادفة، ٌنبؽً أوال تحدٌد صاحب الحق مع محاولة 
تفسٌر الخلط المشار إلٌه 

2
. 

حول تحدٌد الوضع  "Jean Rivero"وضمن ورقة عمل مقدمة من طرؾ األستاذ 

الضروري اآلن أن نعٌد التأكٌد للحاجة القانونً للحق فً التنمٌة حٌث جاء فٌها:" لٌس من 
مل إلى التنمٌة فالحاجة فً السٌاق القانونً للتأكٌد من أن التنمٌة حق، والحق بالضرورة ٌح

ٌوضح ما إذا  "المضمون المحدد"و  "لمن ٌعطى الحق"و "الحاملعناصر ثبلثة، وهً "
بإتباع مطالب حامل  ٌتألؾ الحق ومن ثم األشخاص الذٌن ٌتبع علٌهم، إما التزام اٌجابً

الحق، أو التزام سلبً باالمتناع من التدخل فً ممارسة الحق "
3

ولقد لقٌت هذه الفكرة . 
  Espillتأٌٌدا تاما من طرؾ األستاذ 

4
، إذ ٌرى أن أهم جوانب البحث فً الحق فً التنمٌة 
كحق من حقوق اإلنسان هو ما ٌتضمنه من وجود شخص اٌجابً أي حامل الحق، وأٌضا 

 خص سلبً ٌتحمل الواجبات وااللتزامات المرتبطة باالعتراؾ بهذا الحق.ش
فٌتحدث عن جوهر الحق فً التنمٌة، بان   Karel de vey Mestdaghأما األستاذ  

 أول ما نحتاج لبحثه فً هذا المجال هو ما ٌتعلق باألشخاص الذٌن ٌحملون هذه الحقوق.
فً التنمٌة والملتزم به، احد  ٌرى بان صاحب الحق  Abi-Saabإما األستاذ  

العناصر الجوهرٌة أو العتبة األولى للمعالجة القانونٌة، وتظهر أهمٌة الحق وتحدٌده بشكل 
دقٌق ،بأنه لما كان أطراؾ الحق عادة طرفٌن احدهما اٌجابً، صاحب الحق واألخر سلبً، 

قاببل: " ولكن  Saab-ibAالملتزم، وهنا ماذا ٌمكن قانونا أن ٌطالب الدابن المدٌن. وٌضٌؾ 

تحدٌد هذه العناصر ٌعتمد على األساس القانونً الذي نشق منه الحق فً التنمٌة، ومنه 
 ٌعتمد أساس ما إذا كنا نعتبر الحق فً التنمٌة حقا فردٌا أم حقا جماعٌا".
، ضمن   P.J.Woortإن أهمٌة تحدٌد صاحب الحق كانت أكثر وضوحا فً تساؤل األستاذ 

وم القانون الدولً للتنمٌةبحثه حول مفه
5

. ما إذا كان الحق موجود وهل هو حق جماعً أم 
 فردي؟ .

إطار القانون الّدولً للتنمٌة ٌبدو واضحا أن  فًٌرى انه  Rose D’saأما األستاذ 

أي مرجع للحق فً التنمٌة ٌتضمن بالضرورة وجود واجب لتعزٌز النمو االقتصادي. ومن 
                                                 

1
 رؾذ هػب٠خ ِٕظّخ ا١ٌَٛٔىٛ . 1978ع١ٍ٠ٛخ  23 – 19ػمل ٘نا االعزّبع فٟ ثبه٠ٌ فٟ اٌفزوح ِب ث١ٓ  
2
 .110اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك، ك. األ١ِٓ شو٠ظ، 
3
 .222اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
4

 ِٓ ِٓ األٚائًكهاٍخ رمَٛ ثٙب األُِ اٌّزؾلح ػٓ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ، ٚ٘ٛ  وبْ اؽل اٌّشبهو١ٓ فٟ أٚي Espillاألٍزبم  

 ثزؾل٠ل طبؽت اٌؾك. ٛاٚطبٌج ااٌن٠ٓ ٔبكٚ
5

؟ ً٘ ٘ٛ ؽك ئما وبْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ِٛعٛكا، فّٓ ٠ٍّىٗ؟. اٌلٚي أَ األشقبص : " أٗ ٠P.Jwaartمٛي األٍزبم  

 فوكٞ أَ ٌٍغّبػخ .
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فٌما ٌتعلق بموضوعٌن أساسٌٌن، ٌجب تحدٌدهما بدقة أولهما هنا تظهر مشكلتٌن قد ظهرتا 
 من هو حامل مثل هذا الحق ؟، وعلى من ٌقع الواجب أو االلتزام المتعلق بهذا الحق ؟.

 .فً التنمٌة الفرع الثانً: الخالفات حول تحدٌد صاحب الحق
وكانت مسالة أصحاب الحق أو حاملً الحق من أكثر المسابل والمواضٌع التً 
اختلفت فٌها وجهات النظر أثناء مناقشات مجموعة العمل للخبراء الحكومٌٌن للجنة حقوق 

 7652اإلنسان المكلفة بتقدٌم اقتراح لمشروع إعبلن الحق فً التنمٌة فً أواخر عام 
1

 .

وكذلك أثناء تقدٌم مشروع قرار الحق فً التنمٌة الذي وضعته اللجنة الثالثة للجمعٌة العامة 
7652بر نوفم 14فً 

2
 . 

انه بالرؼم من االهتمام البالػ للباحثٌن فً أهمٌة Philip Kunig وٌقول األستاذ 
من ٌمكن أن ٌطالب بالحق وقبل  الحق فً التنمٌة إال أن أحدا منهم لم ٌوضح بدقة وٌبٌن

 Philip Kunig؟. ألنه من الضروري تحدٌد مثل هذا األمر . ولقد جاء رأي األستاذ من
7653ن الحق فً التنمٌة فً نهاٌة عام بعد صدور إعبل

3
والذي قضت مادته األولى منه  

على أن :" الحق فً التنمٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابل للتصرؾ وبموجبه ٌحق لكل 
إنسان ولجمٌع الشعوب المشاركة واإلسهام فً تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة 

مكن فٌها إعمال جمٌع حقوق اإلنسان والحرٌات وسٌاسٌة والتمتع بهذه التنمٌة التً ٌ
 األساسٌة إعماال تاما".  

 
 : اإلنسان صاحب الحق فً التنمٌة.ثانً المطلب ال
الربٌسً للتنمٌة المحورأكد إعبلن الحق فً التنمٌة، أن اإلنسان هو  

4
وان الحق فً  

التنمٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابل للتصرؾ 
5

لى أن التنمٌة .وقد تواصلت الجهود إ
وان كانت حقا لئلنسان إال أنها حق كذلك لبقٌة الشعوب والدول وان لكل حق مضمونه، 
وأسسه، ولكن وجود اإلنسان أدى بتداخل بٌن حقه فً التنمٌة، وحق الدولة ذاته بل اخذ 

  الوضع ٌتجه فً التفرٌق بٌنهما من الناحٌة الشكلٌة.
ق فردي من حقوق اإلنسان فً الفرع حكولهذا سنوضح الحق فً التنمٌة بصفته 

األول، والحق فً التنمٌة كحق جماعً من حقوق اإلنسان ضمن الفرع الثانً، والتنمٌة 
كحق فردي وكحق جماعً من حقوق اإلنسان ضمن الفرع الثالث، وطرٌقة ممارسة الحق 

 ضمن الفرع الرابع.
 الفرع األول: الحق فً التنمٌة كحق فردي من حقوق اإلنسان.

 نالفردٌة هً حقوق اإلنسان المنظور إلٌها من الناحٌة الفردٌة، فا ذا كانت الحقوقإ
الحقوق الجماعٌة المنظور إلٌها من هذه الناحٌة ستكون حقوق المجموعات والجماعات التً 
تضم األشخاص. وما ٌبدو هو أن بعض الحقوق الجماعٌة التً طرحت فً المناقشات 

ال علة وال موضوع وال أي صاحب، وال أي مدٌن، ونستطٌع الدولٌة لٌس لها بشكل محدد و
مع هذا كله أن نذكر هذه الحقوق فً معرض الحدٌث عن حقوق فً طور التكوٌن، كما كان 

                                                 
1
 U.N DOC A/C3/40/11OF 29 – 11, 1985. 

2
 U.N DOC A/401/970OF 05 – 12, 1985. 

3
 . 1986ك٠َّجو  04، ثزبه٠ـ  41/128لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
4
 . 01اٌفموح  02ٔض اٌّبكح  
5
 .01اٌفموح  01ٔض اٌّبكح  
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علٌه األمر فً أحقاب مختلفة من التارٌخ، وهً حقوق معترؾ بها الٌوم ضمن القوانٌن 
الوطنٌة والدولٌة 

1
 . 

الفردي للحق فً التنمٌة كحق من حقوق اإلنسان ؼٌر وقد تبنت األمم المتحدة الجانب 
القابل للتصرؾ، وذلك نتٌجة جملة ضمن قرارات

2
، وان ما ثبتته الجمعٌة العامة هو 

 انعكاس لوجهة النظر التً تبنتها لجنة حقوق اإلنسان .

لكننا عندما نتناول الحقوق الفردٌة لئلنسان فإننا نجدها تتمثل فً الحقوق اللصٌقة 
وهً حقوق ظهرت أول مرة فً اإلعبلن األمرٌكً ثم فً اإلعبلن  ت اإلنسانٌة.بالذا

.والحقوق الفردٌة فً هذٌن اإلعبلنٌن هً التً تم االستلهام منها فً 7456الفرنسً سنة 
وكذلك فً وضع عهدي األمم المتحدة  7615وضع اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان لسنة 

7633لسنة 
3
. 

مدنٌة لكل إنسان بصفته فردا، ولذلك ،فهً توصؾ بأنها من وتثبت هذه الحقوق ال
قبٌل الحقوق الشخصٌة أو األصلٌة أو الحقوق المبلزمة للشخصٌة، أو الحقوق اللصٌقة 
بالشخصٌة، بالنظر إلى محلها هو المقومات األساسٌة المادٌة والمعنوٌة تثبت لؤلفراد كافة، 

بل أو الدٌن أو المكانة االجتماعٌة، إذ أنها حقوق ودونما تفرقة فما بٌنهم العتبارات الجنس مث
ال تقبل االنفصال عن شخص صاحبها، ولٌس لها مكان خارج الشخص نفسه

4
  . 

وهما  H.Gros Espiellو K.Mbaye األستاذان وتعتبر الدراسات التً قدمها

ٌتناوالن موضوع الحق فً التنمٌة كحق إنسانً إشارة واضحة، أن مثل هذا الحق حق 
وهنا نعترؾ بالحق فً  ،بان الحق ٌرجع للكابن اإلنسانً Espiellدي. وٌؤكد األستاذ فر

التنمٌة لكل إنسان دون تمٌٌز بسبب األصل والجنس والدٌن والمذهب والجنسٌة، ورؼم تبنً 
Espiell  فكرة الحق الفردي إال انه ٌستدرك بالقول :" أن مثل هذا الحق الفردي لم ٌصل

مستقل وممٌز إذ انه باألحرى، كنتٌجة لبلعتراؾ الدولً والوطنً فً تصنفٌه بعد كحق 
بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للبشر، خاصة الحق فً الحٌاة الذي ٌتضمن 

 بالضرورة حق العٌش بأسلوب متكامل وشامل ".
ٌرى أن الحق فً التنمٌة حق مبلبم  حٌث Wilner G وٌؤٌد هذا الرأي األستاذ

تطبٌق لجمٌع البشر مهما كان أصلهم وهوٌتهم ألننا ال ٌمكن أن نفرق، عندما نتكلم وقابل لل
عن حقوق اإلنسان . ما إذا كانت الدولة المتقدمة أو النامٌة مشمولة بالمشكلة الن حقوق 

 .Goulet.Dاإلنسان ٌجب أن تكون نفسها فً أي مكان.وهذا ما ٌؤكده أٌضا األستاذ 

                                                 
1

 دٓ ا١ٌّلأٟ، روعّب، ؽمٛق فوك٠خ ٚؽمٛق عّبػ١خ فٟ ِٕظٛه اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ، روعّخ ك. ِؾّل أ١ِث١زو ٌٛثو٠قذ 

 .91فٟ اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، ِووي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزأ١ً٘ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، اٌظفؾخ 
2
 ٔغل ِٓ ضّٓ ٘نٖ اٌمواهاد : 

 .1977ف١فوٞ  21( اٌّإهؿ فٟ  23 –) ك  04هلُ ِٓ ك٠جبعخ اٌمواه  ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْلواه  -

 .1979(  34 –ك  ) 46لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  -

 .1981ك٠َّجو  14اٌّإهؿ فٟ  133/  36لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  -

 .1982ك٠َّجو  18اٌّإهؿ فٟ  199/  37هلُ  اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه -
3
 .18اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، لبكهٞ ػجل اٌؼي٠ي،  ك. 
4

،  2003وح ، اٌمب٘فٟ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ، ِىزجخ اٌشوٚق اٌل١ٌٚخ ،  ك. اؽّل اٌوش١لٞ ، ؽمٛق اإلَٔبْ كهاٍخ ِمبهٔخ 

 .138اٌطجؼخ األٌٚٝ ، اٌظفؾخ 
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شك ٌذهب إلى أن أصحاب الحق فً التنمٌة، مما ال  Tardu.Mورؼم أن األستاذ 

إنكاره هو اإلنسان، ولكن إعمال وتنفٌذ هذا الحق ٌمكن أن ٌكون فقط فعاال بتدخل  فً
الجماعة أو الدولة التً ٌمكن أن تتمتع بدورها بمنافع التعاون الدولً

1
 .  

ردٌا فانه وٌرى األستاذ جورج أبً صعب انه إذا اعتبرنا الحق فً التنمٌة حقا ف
، كحق ةسوؾ ٌكون من الصعب جدا، إذا لم ٌكن مستحٌبل، أن نتصوره من الناحٌة المجرد

لفرد، عام وسرٌع االنتشار. وٌضٌؾ إلى ذلك انه إذا كان الهدؾ هو تنمٌة شخصٌة الفرد، 
فانه ٌستوجب ضمان حقوق اإلنسان التً تتضمنها اتفاقٌتً األمم المتحدة الخاصة بالحقوق 

والسٌاسٌة، والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وهذا ما ٌدل على أن الحق المدنٌة 
فً التنمٌة كحق فردي ٌعبر عن ال شًء سوى تجمٌع الحقوق المعترؾ بها فً االتفاقٌة 

الدولٌة وخاصة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 
2

 Philip.وهذا ما أكده األستاذ 

Aleston . 

ن القول أن االتجاه الفردي للحق فً التنمٌة، ٌهمل الجانب والبعد الدولً، ومنه ٌمك
 لٌس لحقوق اإلنسان فحسب، وإنما لعملٌة التنمٌة.

عملٌة التصنٌؾ واالختٌار بٌن طبقات من الحقوق  Jean Riveroوٌنتقد األستاذ 

لكن تتمٌز الفردٌة والحقوق الجماعٌة حٌث ٌقول: أن الحقوق الفردٌة، ترجع لكل شخص، و
عن ؼٌرها من الحقوق من حٌث أن الحقوق الجماعٌة مثل: حق االجتماع، اإلضراب، 
 وتكوٌن النقابات، هً حقوق فردٌة، حٌث أن تنفٌذها ال ٌكون إال باتفاق عدد من اإلرادات.

من انه تحدث عن الحق فً  Espiellفً دراسته لؤلستاذ  Verweyوٌشٌر األستاذ 

فً مقام االستدالل أشار إلى القرار التنمٌة كحق فردي ولكن
3
الذي أصدرته الجمعٌة العامة  

والذي ٌخص أن الحق فً التنمٌة كحق فردي من الصعب أن ٌجد التبرٌر القانونً الكفٌل 
 باالعتراؾ بشرعٌته. 
أن القرارات التً تصدرها األمم المتحدة  Karel de Mestdagh  وٌرى األستاذ 

ٌة، والتً تأكد بأنه حق من حقوق اإلنسان جاءت موضحة بان حق والمتعلقة بالحق فً التنم
اإلنسان ٌعود لؤلفراد بٌنما الفرص المتساوٌة للتنمٌة هً أٌضا حق للدولة. وٌضٌؾ بان 
األمم المتحدة بٌنت أن التنمٌة تتضمن الجوانب الروحٌة والمادٌة والرفاه االقتصادي 

القول، انه إذا كان الحق فً التنمٌة حقا  إلى Karel de Mestdaghواالجتماعً، وٌنتهً 

جدٌدا فانه لكً نحدد جوهر الجانب الفردي منه فإننا ٌقتضً أن نلؽً الحاجة إلى وجود 
 قابمة الحقوق.

الحق فً التنمٌة كحق فردي وخاصة األفراد  فكرة Philip Kunigوٌعالج األستاذ 

ٌث ٌرى أن إمكانٌة العمل بالحق فً من رعاٌا الدول النامٌة وعبلقاتهم بالدول المتقدمة. ح
 Philipالتنمٌة تحددها عبلقات الفرد من رعاٌا الدول النامٌة بالدول المتقدمة. وٌقرر 

Kunig  أن حق اإلنسان فً التنمٌة ٌبقى ممكنا فقط فً حالة قٌامه على أساس ٌمنح بموجبه

ٌعزز مباشرة من للفرد أن ٌطلب من دولة لٌس هو من رعاٌاها، أن تتخذ سلوكا محددا 
تنمٌته أو على األقل أن تساعد على خلق الظروؾ االجتماعٌة التً تتمكن الفرد فً ظلها 

                                                 
1
 .229اٌظفؾخ  اٌَبثك، غاٌّوع ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، 
2
 .230اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك،  
3
 ثؾمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ.( ٚاٌّزؼٍك  29 –) ك  3281اٌمواه اٌنٞ أطلهرٗ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ رؾذ هلُ  
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من أن تتفتح تنمٌته
1
بان هناك خطورة من اعتبار الحق فً  Philip Kunigوٌنتهً  .

 التنمٌة حقا فردٌا من حقوق اإلنسان.
 ان.الفرع الثانً:الحق فً التنمٌة كحق جماعً من حقوق اإلنس

تدرج هذه المجموعة ضمن طابفة الجٌل الثالث من حقوق اإلنسان، وكما توصؾ أنها 
حقوق جماعٌة ألنها تستلزم لممارستها والتمتع بها وجود مجموعة من األشخاص ٌشتركون 

 بٌنهم. 
ؼٌر أن هذه الحقوق ال ٌمكن ممارستها بشكل فردي، ؼٌر أن ذلك ال ٌحول دون إمكان 

مزدوجة أحٌانا لبعض هذه الحقوق بمعنى انه ٌصبح النظر إلى بعضها القول بان ثمة صفة 
على انه حقوق فردٌة، كحرٌة العقٌدة ولكن فً ذات الوقت ٌصبح اعتبارها أٌضا من قبٌل 

معتذرا، ما لم الحق فً التمتع لهذه الحرٌة ٌكون الحقوق الجماعٌة استنادا إلى أن مباشرة 
ه أفرادها المعتقد ذاته ٌنخرط الفرد فً جماعة معٌنة ٌشارك

2
.ومن بٌن هذه التطبٌقات نجد 

 على سبٌل المثال :
 الحق فً تقرٌر المصٌر . (1
 حقوق األقلٌات . (2

 الحق فً السبلم . (3

 الحق فً الحٌاة فً ظل بٌبة صحٌة وسلٌمة. (4

 الحق فً التنمٌة . (5

 حقوق المدنٌٌن فً أثناء النزاعات المسلحة وتحت االحتبلل . (6

 رٌن أو األجانب.حقوق العمال المهاج (7

حقوق السكان األصلٌٌن  (8
3
. 

 .التفاصٌلاالتفاق على أن التنمٌة حق جماعً إال أن الخبلؾ برز مرة أخرى حول رؼم 
 وهو ماذا نعنً بان التنمٌة حق جماعً أي لٌس فردٌا؟. أم أنها حق للدول أم للشعوب ؟.

 . أوال :التنمٌة حق جماعً من حقوق اإلنسان
تلك الحقوق التً ال تتم ممارستها إال بشكل جماعً وٌصدق ذلك  الحقوق الجماعٌة هً

فً ؼالبٌة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة مثل: الحق فً عمل مأجور، الضمان 
االجتماعً بمعنى الضمان من المرض، البطالة والحوادث والشٌخوخة والحق فً التجمع، 

 وتشكٌل هٌبات.
رٌة مختلفة . ولقد ظهر البعض من هذه الحقوق منذ وهً حقوق لصٌقة بمجموعات بش

مدة طوٌلة كما هو الشأن بالنسبة لحقوق األقلٌات الثانٌة أو الثقافٌة .كما ظهر بعضها على 
أساس تجسٌد مبادئ مٌثاق األمم المتحدة مثلما حدث بالنسبة للمعاهدة المتعلقة بالوقاٌة ومنع 

                                                 
1

فٟ ٘نا اٌظلك رٛعل ٚهلخ ػًّ كاف١ٍخ ٌّغّٛػخ اٌؼًّ ٌمَُ أٌّب١ٔب ٌغّؼ١خ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ؽٛي األٌٍ اٌمب١ٔٛٔخ  

ٌٍٕظبَ االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل، ؽ١ش ٔطوػ رَبؤالد طو٠ؾخ ٟٚ٘ : " ِبما ٠ّىٓ ٌٍّٛاطٓ إٌَغبٌٟ اٌّم١ُ فٟ إٌَغبي 

 بٔٛٔب ِٓ ه١ٍٚب ِٓ اعً رؾ١َٓ ظوٚفٗ اٌّؼ١ش١خ ٚاٌفوص ٔؾٛ رؾم١ك ر١ّٕخ فوك٠خ ".أْ ٠طٍت ل
2

ثؼض اٌجبؽض١ٓ ١ّ٠ً ئٌٝ ٚطف ٘نٖ اٌؾمٛق ثأٔٙب رّضً اٌغ١ً اٌواثغ أٚ اٌّٛعخ اٌواثؼخ ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ، وّب ٠ظفٙب  

بِٓ رغؼً وً ٚاؽل ُِٕٙ ِورجظ ثؼض اٌجبؽض١ٓ أ٠ضب ثأٔٙب ؽمٛق رؼجو ػٓ اٌشٟء اٌنٞ ٠وثظ األفواك ِٓ طالد اٌزض

 ثب٢فو٠ٓ ِٕٚز١ّب ئ١ٌُٙ.
3

 . 146ٚ  145اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك ، ك. اؽّل اٌوش١لٞ ،  
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عل المشترك لكل من البلدان االشتراكٌة سابقا لكنها تأكدت بف 7615جرٌمة اإلبادة لسنة 

وبلدان العالم الثالث 
1
. 
"ٌجب التأكٌد على الجماعة،  Rene-jean dupuy رٌنٌه جان دبوي"وٌقول البروفٌسور

فاإلنسان من دونها كابن ؼٌر مسؤول وهذه هً برجوازٌة القرن التاسع عشر، ٌتمسك 
ولكن ٌجب أن نؤكد أٌضا على الفرد،  .بحقوقه كما ٌفعل برأس ماله متجاهبل اآلخرٌن

فالجماعة من دونه تصبح فكرة تجرٌدٌة عدابٌة أو حتى قاتلة "
2
. 

ؼٌر انه ومثلما الحظنا بالنسبة للحقوق الفردٌة التً لها أبعاد جماعٌة فً نفس الوقت 
نبلحظ أٌضا وجود حقوق جماعٌة لها أبعاد فردٌة ما دامت توفر ضمانات للفرد

3
 . 

االعتراؾ بحقوق المجموعات هو التأكٌد على " RIVEROرٌفٌرو"روفٌسور وٌقول الب
فها لمصلحتهأن اإلنسان، وحتى ٌكون فعبل إنسانا، ٌحتاج أن تحقق هذه الحقوق وظاب

4
. 

" ال نستطٌع أن نوافق على تقدٌم  PEREZ ESQUIVALسكوفٌل وٌقول أٌضا بٌرز 

سم المصلحة العامة، أنظمة سٌاسٌة إلى درجة تأسٌس، با حقوق الشعوب على حقوق الفرد،
تدافع عن  ةاضطهادٌة، حٌث تحظر المشاركة الفعلٌة للشعب بسبب وجود حفنة صؽٌر

المصالح الشعبٌة "
5
وقد اتجه الفقه الدولً إلى إبراز فكرة حقوق اإلنسان الجماعٌة، وقد  .

نسان جٌل جدٌد من حقوق اإل إنشاء عن Karel Vasakترسخت هذه الفكرة عندما أعلن 

وأطلق علٌه الجٌل الثالث معتبرا الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الجٌل األول، والحقوق 
 االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الجٌل الثانً. 

ما الجٌل الثالث ٌسمى بالحقوق التضامن، فان إعمالها ٌتطلب تضافر وتضامن الجهود أ
ن هذه الحقوق الجماعٌة. ومنه الحق فً الدولٌة والوطنٌة، وٌعتبر الحق فً التنمٌة واحدا م

 التنمٌة حق جماعً من حقوق اإلنسان وهً التعبٌر لحقوق الشعوب
6
. 

 ثانٌا: التنمٌة كحق للدول .
األشخاص القانون الدولًأهم  التنمٌة لها أبعاد دولٌة أكثر منها وطنٌة، الن الدول احد

7
. 

فاق ملزممٌثاق حقوق اإلنسان والشعوب اإلفرٌقً كاتجاء ولقد 
8
موفقا فً الفصل بٌن  

حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب من الناحٌة الشكلٌة، إذ نص على التنمٌة بأنها حق للشعوب 
وهً: " تتمتع جمٌع الشعوب بحقها فً  11من أصل المادة  37بصورة صرٌحة فً الفقرة 

وكرامتهم وفً ، وذلك بما ٌحقق احترام حرٌاتهم القتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةالتنمٌة ا
 التمتع المتساوي للتراث العام للبشرٌة ".

                                                 
1

 .20اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، ك.لبكهٞ ػجل اٌؼي٠ي،  
2

 دبث١زو ٌٛثو٠قذ ، ؽمٛق فوك٠خ ٚؽمٛق عّبػ١خ فٟ ِٕظٛه اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ، روعّخ ك. ِؾّل أ١ِٓ ا١ٌّلأٟ، روعّ 

 .94فٟ اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، ِووي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزأ١ً٘ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، اٌظفؾخ 
3
 Pierre marie Dupuy, droit international public, paris, Dalloz, 1998 p.198. 

4
 .94اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ث١زو ٌٛثو٠قذ ،  
5

 .95، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك 
6

ِؼزوفب ثٗ ك١ٌٚب وؾك ِٓ ؽمٛق  ،ؾك فٟ رمو٠و اٌّظ١و ٚ٘ٛ ؽك ٌٍشؼتوبْ اٌ ئماٗ أ ٠PHILIP KUNIGوٜ  

 اٌز١ّٕخ.٠ىْٛ ونٌه اٌؾك فٟ  أْفبٔٗ ٠ّىٓ  1966ٌَٕخ  اإلَٔبِْٓ ارفبل١زٟ ؽمٛق  01رجؼب ٚٚفمب ٌٕض اٌّبكح  اإلَٔبْ
7
 Jena- Jacqus Israel , le droit au développement , revue général de droit international 

public, tom 86, 1983, paris,page 25. 
8
 .1986كفً ا١ٌّضبق ؽ١ي اٌزٕف١ن فٟ أوزٛثو ِٓ ػبَ  
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أن عدم االعتراؾ بالحق فً التنمٌة على المستوى الدولً ٌمكن  Kunigوٌرى األستاذ 

التقلٌل من خطورته إذا ما اعتبر أن حاملً الحق هم سكان الدول النامٌة تجاه الدول 
 المتقدمة ولٌس الفرد المواطن من هذه الدول.

بان حامل الحق هً الدول  Baven و Karel الوقت نجد كل من األستاذان  وفً نفس

  .األشد فقرا
وٌرى  ول النامٌة.فانه ٌرى بان الحق فً التنمٌة حق مستقل بالدّ  Flaryما الفقٌه أ

الجانب القانونً للتنمٌة كحق للدول النامٌة، فً إطار االعتراؾ  أن Verweyاألستاذ 
اصٌن للقانون الدولً فً ضوء قرارات األمم المتحدةبالدول النامٌة كأشخاص خ

1
. 

فانه قد أشار إلى الرأي الذي ٌنظر للتنمٌة كحق محدود وهو  Rose D’saأما األستاذ 

أن الحق فً التنمٌة قد صور أصبل كحق فً الحقل الدولً للكٌانات السٌاسٌة، وهً الدول 
مم المتخلفة، بٌنما ٌكون والشعوب الخاضعة للسٌطرة وعلى وجه الخصوص الدول واأل

الواجب أو االلتزام من اجل تحقٌق أهداؾ التنمٌة، مسؤولٌة المجتمع الدولً، خاصة األمم 
المتقدمة

2
.  

أن الحق فً التنمٌة كحق للدول والشعوب ٌجب أن ٌستنبط من  Espiellوٌرى األستاذ 

ان له الحق فً االعتراؾ بحق كل إنسان فً حٌاة حرة والبقة فً مجتمعه. الن كل إنس
أن الحق فً التنمٌة ٌستخدم كأساس وٌتضمن حق الشعوب واألمم المختلفة فً و الحٌاة.
وأن هذا التقدم ٌكون فً حالة قٌام التنمٌة بتحسٌن المستوى االقتصادي واالجتماعً  التنمٌة.

الدولً  والثقافً لفرد اإلنسان. واإلطار القانونً الذي ٌمكن أن ٌحكم التنمٌة فً ظل القانون
 هو الدافع وراء المٌل نحو اعتبار الحق فً التنمٌة كحق للدول والشعوب.

إن الحق فً التنمٌة فً إطاره الحالً والمعروض على الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، 
ن واحد، وٌنظر إلى آكحق لئلنسان هو فً طور التكوٌن وأن له بعدا فردٌا وجماعٌا فً 

جاء اقتصادي  نالتنمٌة، ال كإجراء اقتصادي فقط، ولكموضوع هذا الحق. ونقصد به 
واجتماعً وثقافً وسٌاسً، حٌث تعد حقوق اإلنسان عنصرا أساسٌا فٌه. وأصحاب هذا 
الحق هم األفراد والشعوب، والكابن اإلنسانً هو الموضوع الربٌسً للتنمٌة، وأخٌرا المدٌن 

الربٌسً للحق فً التنمٌة هو الدولة
3

 . 
 : التنمٌة كحق فردي وكحق جماعً من حقوق اإلنسان.الفرع الثالث

القانون الدولً لحقوق اإلنسان ٌهدؾ إلى تحقٌق االنسجام والتوثٌق بٌن الفرد والجماعة 
متجاوزا الخبلفات النظرٌة ومستوٌات التنمٌة ،وٌعمل هذا القانون على تحقٌق التوافق 

نً اإلنسان، ومن هنا اكسب قواعد المطلوب بالتأكٌد على وجود قواعد مشتركة بٌن جمٌع ب
صٌاؼة حقوق اإلنسان الصفة العالمٌة 

4
. 

                                                 
1

ٕ٘ب اٌغل٠و ثبٌنوو ٘ٛ أْ ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هغُ ارغبّ٘ٙب اٌٛاضؼ ٔؾٛ اػزجبه اٌؾك  

 ىٕب ِٓ ئغفبي ؽك اٌلٚي فٟ اٌز١ّٕخ.فٟ اٌز١ّٕخ ؽك ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ، ئال ئّٔٙب ٌُ رّ

وّب رمزضٟ اإلشبهح فٟ ٘نا ا١ٌَبق ئٌٝ أْ اؽل اٌّفبٚض١ٓ فٟ ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚفٟ اؽل ٌغبٔٙب اٌفوػ١خ، لل ػجو ػٓ 

 اٌوأٞ اٌمبئً ثبْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ٘ٛ ؽك ٌٍلٚي ٚاٌغّبػبد ١ٌٌٚ ٌإلفواك. 
2
 .239اٌظفؾخ اٌَبثك،  غعاٌّو ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، 
3

 . 103، اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثكث١زو ٌٛثو٠قذ ،  
4

ك. ه١ٕ٠ٗ عبْ كثٛٞ ، ػب١ٌّخ ؽمٛق اإلَٔبْ ، روعّخ ك. ِؾّل أ١ِٓ ا١ٌّلأٟ، روعّبد فٟ اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق  

 .19اٌظفؾخ  ،2000اإلَٔبْ، ِووي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزأ١ً٘ ٌؾمٛق اإلَٔبْ رؼي، 
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أن الحق فً التنمٌة ٌتناول حقا أساسٌا خاصا  Karel Mestadaghوٌرى األستاذ 

باألفراد، فً حٌن أن الفرص المتساوٌة للتنمٌة هً أٌضا حق للدول. إذن الحق فً التنمٌة 
نسانً بالمعنى الصحٌح، إذا ما كانت نصوص األمم كحق للدول ال ٌمكن أن ٌقال عنها حق إ

 المتحدة لها معنٌٌن إلى حد ما.
لذا فان الحق فً التنمٌة ال بد وان ٌشمل الدولة ألنها جزء من النظام االقتصادي الدولً، 
وهذا النظام فً تأثر مستمر بالنظام القانونً الدولً الذي تمثل الدولة احد أشخاصه. إذن 

ي وحق جماعً فً أن واحد وهً مسند لوثابق دولٌة سواء ما تعلق منها التنمٌة حق فرد
 بحقوق اإلنسان أن التعاون الدولً بصورة شاملة.

فاألستاذ العرٌان ٌؤكد فً ندوة الحق فً التنمٌة، أن الحق فً التنمٌة ٌنسجم تماما مع 
مكن ذلك بدون حقوق اإلنسان وصحٌح انه المستفٌد األول من الحق هو الفرد إال انه ال ٌ

 تدخل الدولة وبالتالً فان الحق فً التنمٌة حق فردي وحق جماعً. 
 Alston              وSanson وTarazi وٌتفق مع هذا الري كل من األساتذة 

الذي ٌرى بأنه التفرٌق بٌن الجانب الفردي والجانب الجماعً للحق لٌس  Morozovو
ن هناك اتفاقا فً اآلراء حول االعتراؾ بالحق با فٌؤكد  Dupuyأما األستاذ  محكما جدا.

فإننا نرى باستمرار وجود  افً التنمٌة كحق جماعً، وٌرى انه بجانب كونه حقا جماعٌ
 الفرد فً النهاٌة هو المستفٌد من الحق فً التنمٌة.

أن الحق فً التنمٌة ٌشكل حق فردي وجماعً وٌكتسب  Alain Pelletوٌرى األستاذ 

ٌة بالؽة، فالقول بان التنمٌة حق من حقوق اإلنسان معناه إسناد مهام إنسانٌة هذا اإلقرار أهم
لمشروع التنمٌة ومعناه أٌضا أن التنمٌة ال ٌمكنها أن تهدؾ إال اإلنسان، وهكذا ٌعتبر الحق 
فً التنمٌة حق ٌندرج فً نسق ٌّدون من جهة كل حقوق اإلنسان ومن جهة أخرى ٌنشط 

عل منه مرجعا للتأوٌل و خاصة بالنسبة للحقوق االقتصادٌة مجموعة حقوق اإلنسان وٌج
واالجتماعٌة والثقافٌة 

1
 . 

على ما ٌلً:" الحق فً التنمٌة  7653من إعبلن الحق فً التنمٌة لسنة  37وتنص المادة 

حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابل للتصرؾ وبموجبه ٌحق لكل إنسان ولجمٌع الشعوب 
 تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة ". المشاركة واإلسهام فً تحقٌق

حكام ذات ر المصٌر الذي ٌشمل مع مراعاة األاإلعمال التام لحق الشعوب فً تقرٌ
الصلة من العهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بحقوق اإلنسان. ممارسة حقها، ؼٌر القابل للتصرؾ، 

ٌة فً ممارسة السٌادة التامة على جمٌع ثرواتها ومواردها الطبٌع
2

 . 
ول والدولً فً مؤتمرها الثانً والستٌن المنعقد فً سٌمعٌة القانون وبالتالً نجد أن ج

حول إعبلن التقدم المتصاعد لمبادئ القانون الدولً العام المتعلق بالنظام  7653من عام 

االقتصادي الدولً الجدٌد، كانت قد أكدت الطبٌعة المزدوجة للحق فً التنمٌة
3

.إذ تنص 
من تقرٌر اللجنة الدولٌة حول الجوانب القانونٌة للنظام االقتصادي  33من البند  31الفقرة 

                                                 
1

 28 – 25كه اٌمبكهٞ، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽمٛق اٌشؼٛة، ِإرّو ؽمٛق اٌشؼٛة، ثؾش ِملَ فٟ اٌفزوح ِٓ ك. ػجل اٌمب 

 .18 خاٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك،فٟ اٌمب٘وح،  1985ٔٛفّجو 

 1986ػٓ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٔٙب٠خ ػبَ  ئْ ِؾظٍخ ٘نٖ ا٢هاء لل رجٕب٘ب ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ اٌنٞ طله - 

 .1986ك٠َّجو  04، اٌّإهؿ فٟ  128/  41اٌمواه هلُ  ػٓ طو٠ك
2
 UN.DOC,A/40/970OF 5 -12 1985 

3
 .1986أٚد ِٓ ٍٕخ  30 – 29أؼمل ِإرّو اٌغّؼ١خ اٌقبص ثبٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌضبٟٔ ٚاٌَز١ٓ فٟ ١ٍإٚي ِب ث١ٓ  
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الدولً الجدٌد على أن الحق فً التنمٌة مبدأ من مبادئ قانون حقوق اإلنسان، فاألفراد 
 والشعوب صاحبة الحق فً التنمٌة.

 .فً التنمٌة ارسة الحقالفرع الرابع: طرٌقة ممّ 
صل فً حقوق اإلنسان باعتباره فردا ٌعٌش فً جماعة تعتبر الحقوق الفردٌة األ

سٌاسٌة منظمة.حٌث ٌحق ألٌا كان أن ٌمارس حقه مهما كانت صفة شكل النظام السٌاسً 
الذي تعتمده هذه الجماعة، والفرد باعتباره وحدة قانونٌة أو شخصا قانونٌا ،بؽض النظر عن 

 انتمابه إلى مجموعات معٌنة . 
الحقوق التً ٌستطٌع أن ٌمارسها الفرد بشكل منفرد كحرٌة والحقوق الفردٌة هً 

وتوجد بالمقابل حقوق وحرٌات والتً تحمٌها المعاهدات الدولٌة الخاصة  التفكٌر مثبل.
بحقوق اإلنسان. تفترض وجود أشخاص آخرٌن، ومجموعات، وتجمعات تعاٌش وتمارس 

هذه الحقوق والحرٌات. مثل الحرٌة الدٌنٌة
1

الحقوق  ،ع، حرٌة التجمع، حرٌة االجتما
النقابٌة، الحق فً االنتخابات حرة، وٌتعلق هنا بحقوق لها بعد جماعً تبعا لطرٌقة 

ممارستها
2
. 

 
 : مضمون الحق فً التنمٌة ضمن الفقه الدولً.لث المطلب الثا

إن مضمون الحق فً التنمٌة ٌتجلى فً كونه تركٌب لمجموع الحقوق المعترؾ بها من 
 هذا المحتوى فً النقاط التالٌة : دوقد حد دولً، ٌتطور بتطورها،طرؾ المجتمع ال

 حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها بنفسها. (1

 حق العٌش فً سبلم. (2

 حق اختٌار نوع التنمٌة والنظام السٌاسً واالقتصادي، واالجتماعً. (3

حق كل دولة فً ممارسة السٌادة الدابمة على ثرواتها ومواردها الطبٌعٌة ونشاطها  (4
 ادي.االقتص

حق الشعوب فً المساهمة على أساس المساواة فً منهج اتخاذ القرارات المتعلقة  (5
 باالقتصاد الدولً والتنمٌة والسلم .

حق الشعوب فً التعاٌش السلمً الفعلً (6
3
. 

لقد اثر مضمون الحق فً التنمٌة جدال واسعا لدى رجال القانون الدولً، وٌرجع ذلك 
ٌة والمدى الممكن لربطه فً مسالة حقوق اإلنسان هذا لبلختبلؾ الراسخ حول مفهوم التنم

من جهة، ومن جهة أخرى فان المضمون ٌختلؾ باختبلؾ المستوى الذي ٌوضع فٌه الحق 
  هل هو حق فردي وطنً، أم هو حق دولً للدولة ؟.

وبناء على ما جاء سوؾ نحاول أن نبٌن االتجاه نحو وضع مدخل للمضمون ضمن 
ه نحو تحدٌد مضمون الحق وفقا للمستوى الذي ٌوضع فٌه ضمن الفرع األول، واالتجا

 الفرع الثانً، ومضمون كل حق وفقا لمستواه المباشر فً الفرع الثالث.

 

                                                 
1

ٓ أٚ اٌؼم١لح ٍٛاء ػٍٝ أفواك أٚ ْ " ؽو٠خ ِّبهٍخ اٌل٠أِٓ االرفبل١خ األٚهٚث١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ  09رزؾلس اٌّبكح  

 ا٢فو٠ٓ ". غثبالشزوان ِ
2
 .91، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك، ث١زو ٌٛثو٠قذ 
3

اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،  ْك٠ٛا ،-اٌؼاللخ ٚاٌَّزغلاد اٌمب١ٔٛٔخ  –ك. ػّو ٍؼل هللا، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽمٛق اٌشؼٛة  

 .167 خاٌظفؾ 1994اٌغيائو، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 
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 الفرع األول: االتجاه نحو وضع مدخل للمضمون. 
إلى أن مضمون الحق فً التنمٌة ال ٌمكن أن ٌكون محددا  Umbrich.Vٌرى األستاذ 

وبٌة فالهدؾ هو فقط زٌادة الناتج القومً اإلجمالً فً الدول النامٌة، بمعاٌٌر ومقاٌٌس أور
ولكن حل مشاكلها األساسٌة أٌضا اخذٌن فً الحسبان المصادر واإلمكانات المتوفرة، وان 
إشباع الحاجات األساسٌة للفرد ٌجب أن ٌكون لها مكان الصدارة كالحق فً الصحة، والحق 

فً األمن الفردي والجماعً الحق فً كسب العٌش  فً الطعام والحق فً السكن والحق
بكرامة، الحق فً التعلٌم والتدرٌب المهنً، الحق فً االنتشار الحر ، الحق فً العدالة 

...الخ
1

  . 
أن المدخل األكثر قربا واٌجابٌة لمضمون الحق فً   James. Paulوٌرى األستاذ 

شعبً، وهذا ما ٌتطلب االعتراؾ بقابمة التنمٌة البدٌلة أن ٌكون موجها نحو تنمٌة الوسط ال
حقوق اإلنسان الداعمة للتنمٌة على المستوٌٌن الوطنً والدولً. كما أن مشاركة الفقراء فً 
الكفاح من اجل تحدٌد وتنمٌة المضمون ووسابل تلك الحقوق، على وجه الخصوص له 

األساسٌة مأهمٌة كبٌرة فً إدراك احتٌاجاته
2
. 

 ا ٌلً : ومن ضمن النتابج نجد م

مفهوم التنمٌة ٌعبر بالنمو الناتج القومً اإلجمالً ومواجهة الحاجات األساسٌة وان  (1
 المفهوم الشامل للتنمٌة ٌتضمن جمٌع الحقوق.

الحاجة لبلعتراؾ بان التوازن فً سٌاسات التنمٌة بٌن أهداؾ االستثمار للمدى البعٌد  (2
 ات األساسٌة.للنمو االقتصادي وأهداؾ االستثمار فً مواجهة الحاج

القومً اإلجمالً وإتباع  جأن استراتٌجٌات التنمٌة القابمة فقط على هدؾ نمو النات (3
النموذج الؽربً للتنمٌة الصناعٌة ؼالبا ما ٌكون مركز فقراء المدٌنة والرٌؾ الذٌن 
ٌمثلون ؼالبٌة السكان، وقد نتج عن هذا انتهاك خطٌر لحقوقهم االقتصادٌة 

 حقوقهم السٌاسٌة والمدنٌة والثقافٌة. واالجتماعٌة وبالتالً

تٌسٌر مفهوم التنمٌة إلى نوع المجتمع الذي ٌهدؾ إلى بنابه وٌقتضً أن ٌكون  (4
 مجتمعا ٌملك فٌه كل فرد السبٌل الحقٌقً نحو جمٌع حقوق اإلنسان.

 التحرر من حالة التبعٌة ٌجب أن ٌكون هدفا فً حد ذاته. (5

ستمرار شرط عند حدوث تؽٌٌرات هٌكلٌة أن إشباع الحاجات األساسٌة، ٌتحقق با (6
 على جمٌع المستوٌات، محلٌة، وطنٌة، ودولٌة.

التنمٌة كمفهوم شامل ٌتضمن تأكٌدات متساوٌة على الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  (7
 والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.

اللؽة، أن التطبٌق الحازم لمبدأ عدم التمٌٌز على أساس األصل، اللون، الجنس،  (8
الدٌن، األفكار السٌاسٌة أو ؼٌرها. ٌجب أن ٌنظر إلٌها كعنصر جوهري فً سٌاسات 

التنمٌة وبرامجها 
3

 . 

 وحول الحق فً التنمٌة، أسفر المؤتمر عن بعض النتابج منها فً هذا المجال:

                                                 
1
 .289اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، ك. طفبء ا 
2

ؽٛي اٌز١ّٕخ ، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽىُ  1981ِٓ ضّٓ ٔزبئظ ِإرّو ٌغٕخ اٌؾمٛل١١ٓ اٌل١ٌٚخ إٌّؼمل فٟ ال٘بٞ ِٓ ػبَ  

 اٌمبْٔٛ ئم ؽلكد ٘نٖ إٌزبئظ ِضّْٛ ٌٍز١ّٕخ فٟ ١ٍبق ؽمٛق اإلَٔبْ .
3
 .291اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ُ اٌظبفٟ، ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ 
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ٌجب أن نفهم التنمٌة على أنها عملٌة مخططة بإحكام، وذلك من اجل خلق ظروؾ  (1
ن خبللها أن ٌتمتع وٌمارس وٌنتفع تحت حكم القانون بجمٌع الحقوق ٌمكن ألي فرد م

 االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والمدنٌة والسٌاسٌة.  

 أن كل فرد له الحق فً االستفادة من التنمٌة بمعنى التحسن فً مستوى نوعٌة الحٌاة. (2

توى أن إعمال الحق فً التنمٌة ٌتضمن معرفة مجموعة من الشروط على المس (3
 المحلً والوطنً والدولً. 

عن طرٌق إعادة إن تحدٌد مضمون الحق فً التنمٌة ٌتحدد  Rojasوترى األستاذة 

 ترتٌب الحقوق الموجودة من جدٌد تحت محورٌن هما:
الوفاء بالحاجات ؼٌر المادٌة والحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، وخاصة حق تقرٌر   .1

 المصٌر.

االقتصادٌة واالجتماعٌة والمشاركة فً الدخل تلبٌة الحاجات األساسٌة والحقوق  .2
ومصادر الثروة 

1
. 

إلى أن تحدٌد مضمون الحق فً التنمٌة ٌستلزم بداٌة  Aalin Pelletوٌذهب األستاذ 

ة وضعٌة. وٌرى أن مضمون ومجال الحق فً ٌؽالتواصل لحقٌقة وجوده القانونً بص
ة والثقافٌة، وإنما ٌجب خلق التنمٌة لٌس محددا فقط بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌ

الظروؾ التً عن طرٌقها ٌمكن لكل شخص فً أي مجتمع التمتع بالحقوق االقتصادٌة 
 إلى الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة. ةواالجتماعٌة والثقافٌة، إضاف

ٌنال فقط مضمونا أن ٌرى أن الحق فً التنمٌة ٌمكن  Philip Kunigكما أن األستاذ 

ن طرٌق السٌر وراء حقوق اإلنسان المتوفرة ومن خبلل عمل متماسكا وٌصبح مشروعا ع
 المنظمات.

بان مضمون الحق فً التنمٌة بوصفه حقا مستمدا أو  Verwey  W.وٌؤكد األستاذ 

مشتقا من مجموعة حقوق مفصلة ومعترؾ بها ضمن وثابق موجودة تتضمن مدخبل احدهما 
 ."ضٌق"واألخر  "شامل"

 أوال:المضمون الشامل.
. 7646من عام  13/01، و7644من عام  703/01قرارات الجمعٌة العامة أكدته 

إدراك بان الحق فً التنمٌة كمضمون شامل انطبلقا من أن جمٌع حقوق اإلنسان ومنه ٌتم 
  ؼٌر قابلة لبلنقسام.

أن أهم األسباب التً طرحت لدعم المدخل الشمولً هو الخوؾ  Verweyوٌرى 

أساسا على عناصر اقتصادٌة واجتماعٌة وبعض العناصر من أن إقرار مفهوم ضٌق ٌقتصر 
الثقافٌة. ٌمكن أن ٌعرض للخطر إعمال الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

2
. وٌمكن أن ٌؤثر المدخل 

فً التنمٌة على الشعوب والى حد ما حتى الدول ،وعن طرٌق  قالضٌق لمضمون الح
افٌة وٌكون ذلك بتأثٌر من قالسماح للدول بالتنمٌة االقتصادٌة بٌنما تطمس هوٌتها الث

 .الخارج

                                                 
1
 .292 خاٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك، 
2

٘نا ِب أولٖ رمو٠و األ١ِٓ اٌؼبَ ؽٛي ِضّْٛ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ئم ٠مٛي :" ؽمب، أْ األ١ّ٘خ اٌّووي٠خ ٌفىوح اٌز١ّٕخ  

ؾمٛق ػٍٝ ؽَبة األفوٜ ثٛطفٙب ؽك ٌإلَٔبْ ِٓ اعً رفزؼ شقظ١زٗ اٌفوك٠خ ، رإول أْ اٌزّزغ ثّغّٛػخ ٚاؽلح ِٓ اٌ

  ١ٍىْٛ غ١و ِوضٟ رّبِب ، ٚاْ وال ِٓ ِغّٛػزٟ اٌؾمٛق ٠غت افوى٘ب فٟ ٚلذ ٚاؽل ئما أه٠ل أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رملِب.

U.N.DOC E/CN.4/1334,P 64 
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 ثانٌا: المضمون الضٌق.
من االتفاقٌة الدولٌة للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة تتضمن  77ن المادة إ

وفً إطار التعاون االقتصادي  وفقا للمضمون الضٌق أحسن تعرٌؾ للحق فً التنمٌة.
االجتماعً مفهوم التنمٌة بالرؼم من  المدخل الضٌق االقتصادي ىالدولً قام باستمرار عل

أن محتوٌاته قد اتسعت تدرٌجٌا عبر الزمن 
1

 . 
أن تحدٌد مضمون الحق فً التنمٌة كحق من حقوق  Kebe M’bayeوٌرى األستاذ 

ناصر المادٌة وؼٌر المادٌة. كما ٌضٌؾ بان التنمٌة الروحٌة عاإلنسان هو تفاعل جمٌع ال
نٌة والذهنٌة وٌجب أن تنسجم بتنمٌة اإلنسان مع التنمٌة ٌجب أن تتوافق مع التنمٌة البد

التكنولوجٌة والتنمٌة النظرٌة مع العملٌة
2
 . 

فراد والشعوب أن مضمون الحق فً التنمٌة كحق لؤل A.Eideوٌرى األستاذ 

والجماعات ال ٌواجه أي صعوبة فً تحدٌده وٌجد التبرٌر الممكن له إذ انه ٌعنً الحق فً 
اك متقدم لمجموعة من الحقوق األخرى. ومن جانب أخر ٌرى أن الحصول على إدر

المشكلة الحقٌقٌة فً تحدٌد مضمون الحق فً التنمٌة هً فً حالة افتراضنا أن الدول ٌمكن 
أن تكون األشخاص أو المستفٌدٌن من الحق فً التنمٌة، وبناء علٌه هل مضمون هذا الحق 

 ٌكمن فً النمو االقتصادي للدول النامٌة ؟.
ٌتحفظ فً تحدٌد المضمون وٌرى أن هناك  Jean-Jacques Israilأما األستاذ 

ولكنه ٌرى أن وضع مدخل  ،صعوبة فً ذلك ألسباب ترجع إلى حداثة المفهوم وؼموضه
لمضمون الحق ٌمكن أن ٌتحدد وفقا ألهداؾ التنمٌة فً عبلقتها بحقوق اإلنسان والقانون، 

ه مجموعة حقوق اإلنسان، إضافة إلى ذلك الحق ولذا ٌمكن أن تنظر للمضمون باعتبار
الدولً فً التنمٌة 

3
. 

 الفرع الثانً: االتجاه نحو تحدٌد مضمون الحق وفقا للمستوى الذي ٌوضع فٌه. 
أن عملٌة البحث فً مضمون الحق فً التنمٌة ٌتطلب أن  V.Umbrichٌرى األستاذ 

كما ٌضع  كمة أو دقٌقة فكرٌا.نكون عملٌٌن بمعنى البحث فً نتابج حتى ولو لم تكن مح
أربع مبلحظات أساسٌة و ضرورٌة لدراسة مضمون الحق فً التنمٌة  Espiellاألستاذ 

 وهً:
 التنمٌة الجماعٌة تعزز التنمٌة الفردٌة والعكس بالعكس. 1
أن الكفاح من اجل تنمٌة المجتمع على حساب تنمٌة الفرد ٌأتً على عكس المقصود،  2

شاملة هو نتٌجة توافق أراء البشر باحترام الحق فً الحٌاة وان الحق فً التنمٌة ال
 وااللتزام بحماٌته.

ال ٌمكن أن ننظر للتنمٌة كمفردات للنمو االقتصادي، ألنه فكرة التنمٌة لها مستوى متعدد  3
األبعاد ومعقد، وإنها تستلزم تقدما اجتماعٌا واقتصادٌا وثقافٌا وحتى سٌاسٌا كأهداؾ لها 

 ه فان التنمٌة تحدث من تفاعل منسجم لهذه العناصر المختلفة.وعلٌ ،ما ٌبررها

                                                 
1

أْ اٌٙلف ِٓ اٌز١ّٕخ ٘ٛ:"رؼي٠ي اٌوفب١٘خ ثأٍٚغ ِؼب١ٔٙب  PRONKث١ٓ ٚى٠و اٌز١ّٕخ إٌٌٙٛلٞ اٌَبثك األٍزبم  

 اٌؾبعبد األٍب١ٍخ ٌإلَٔبْ ِٕٚؼ ؽمٛق اإلَٔبْ: اٌؾ١بح، األِٓ، اٌؼًّ، اٌطؼبَ، اٌظؾخ، اٌَىٓ ". شجبعإل
2
 Kebe M’baye, le droit au développement comme un droit de l’homme, p 513.   

3
 .298اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
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التنمٌة مفهوم نسبً ودٌنامٌكً، ألنه ال ٌكون وال ٌمكن أن ٌكون هناك نموذج وحٌد  4
ومطلق للتنمٌة، ودٌنامٌكً الن كل عصر ٌنظر للتنمٌة بصورة مختلفة 

1
 . 

توافق المعقد من من رأٌه انه إذا كانت التنمٌة تتضمن هذا ال Espiellوٌستخلص 

الظروؾ والعناصر والحاالت، وإذا قامت على أساس المحاولة لجعل اإلنسان أكثر سعادة، 
وإذا كانت التنمٌة وعدا ورؼبة متجهة نحو المستقبل، فإنها أكثر مبلبمة فً أن تنظر إلٌها 
كجهد متواصل ولٌس نتٌجة فردٌة أو حالة ثابتة. وعلٌه فالتنمٌة هً من جوهر طبٌعة 

وكما تعتبر العدالة االجتماعٌة من أساسٌات تحدٌد المضمون بل أن األستاذ  إلنسان.ا
G.Abi-Saab  ٌرى أن المضمون الجوهري للحق فً التنمٌة ٌقوم على الحاجة إلى العدالة

 على المستوٌٌن الوطنً والدولً.
أن الحدٌث عن الحق ٌفرض ربطه بمفهومٌن هما العدل والعدالة  Parkinsonوٌرى 

الن العدالة تكتسب مفهوم فنً لكونها الوسٌلة القانونٌة الممكنة لتصحٌح الظلم القابم من 
 صرامة القوانٌن المطبقة.

فً نتابج مؤتمر الحق فً التنمٌة على المستوى الدولً على  Dupuyوركز األستاذ 

الجتماعٌة مفهوم العدالة االجتماعٌة، وأكد بان الحق فً التنمٌة المدرج فً نطاق العدالة ا
 ٌفترض مطلبٌن هما: 

 ٌدعونا للتفكٌر فً توقعات المستقبل. -1
الكفاح من اجل التحدي وذلك الن المرور من الفقر المدقع إلى الفقر لٌس هدفا فً حد  -2

ملٌون شخص من الفقراء 633ذاته من اجل إهمال 
2

 . 
سان إذ أكدت حول التنمٌة وحقوق اإلن 7645وهناك توصٌات ونتابج ندوة دكار لعام 

بان المضمون الجوهري للحق فً التنمٌة ٌبقى فً حاجة إلى العدالة على المستوٌٌن الوطنً 
 والدولً.

 الفرع الثالث: مضمون كل حق وفقا لمستواه المباشر.
 أوال: مضمون حق اإلنسان فً التنمٌة.

 7653من إعبلن الحق فً التنمٌة لعام  37نصت المادة  
3

 على :

ٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابل للتصرؾ، وبموجبه ٌحق لكل الحق فً التنم (1
إنسان ولجمٌع الشعوب المشاركة واإلسهام فً تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة اجتماعٌة 

قافٌة وسٌاسٌة، والتمتع بهذه التنمٌة التً ٌمكن فٌها إعمال جمٌع حقوق اإلنسان ثو
 والحرٌات األساسٌة.

عمال التام لحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها، ٌنطوي حق اإلنسان فً التنمٌة على اإل (2
الذي ٌشمل األحكام ذات الصلة من العهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بحقوق اإلنسان، أٌضا 
ٌشمل ممارسة الشعوب فً حقها ؼٌر القابل للتصرؾ فً ممارسة السٌادة على 

 جمٌع ثرواتها ومواردها الطبٌعٌة 

 أساسٌة وهً:ٌحدد محاور  37و بالتالً نجد أن نص المادة 

 كافة حقوق اإلنسان والحاجات األساسٌة. -

                                                 
1
 .301ؾخ ، اٌظفاٌّوعغ اٌَبثك 
2
 .302اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك، 
3
 . 1986ك٠َّجو  04ثزبه٠ـ  128/41طله ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ػٓ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ثبٌمواه هلُ  

G.ARES,41/128.41 UN GAOR SUPP. 
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 الدٌمقراطٌة والمشاركة الشعبٌة . -

 المساواة والعدالة. -

 .حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها -

 ومنه ٌمكن أن نرى كل محور على حدى كما ٌلً:
 كافة حقوق اإلنسان والحاجات األساسٌة: - أ

لى:" جمٌع حقوق اإلنسان من إعبلن الحق فً التنمٌة ع 31الفقرة  33تنص المادة 

والحرٌات األساسٌة ؼٌر قابلة للتجزبة وترابطه. وٌنبؽً إٌبلء االهتمام على قدم المساواة 
إلعمال وتعزٌز وحماٌة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

1
 

 والنظر فٌها بصورة عاجلة . 
الحق فً التنمٌة إذ نصت عناصر مهمة  وتشٌر الدراسة التً قدمها األمٌن العام حول

 تتعلق باإلنسان وحقوقه كجزء من مفهوم التنمٌة وهً:

إدراك الطاقات الكامنة لئلنسان بالتوافق مع المجتمع ٌجب أن ٌنظر إلٌها كهدؾ  (1
 أساسً للتنمٌة.

 اإلنسان ٌجب أن ٌعتبر موضوعا ولٌس هدفا لعملٌة التنمٌة. (2

والرضا لكل من الحاجات األساسٌة المادٌة وؼٌر تتطلب التنمٌة شعورا باالرتٌاح  (3
 المادٌة.

احترام حقوق اإلنسان أساس جوهري لعملٌة اإلنسان (4
2
. 

من اإلعبلن العالمً للقضاء على الجوع وسوء التؽذٌة عام  37ووفقا لنص المادة 
أن الحق فً التنمٌة كحق إنسانً ٌتضمن فً المحل األول  Verweyٌرى األستاذ  7641

التؽذٌة حتى ٌتسنى له أن ٌشب وٌنمو بشكل كامل وان ٌحافظ على  وءمن الجوع وسالتحرر 
 ملكاته الذهنٌة وقدراته الجسدٌة.

فً روما من قبل اجتماع خاص من  7631وتجدر اإلشارة هنا انه صدر بٌان عام 

الحاصلٌن على جابزة نوبل، وذلك تحت إشراؾ منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة، 
عبلن هذا البٌان بشان حق اإلنسان فً التحرر من الجوع ألنه هو الحق األساس حٌث إ

 37من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان إذ تنص الفقرة  12كما تنص المادة  األول لئلنسان.

على ما ٌلً: " لكل إنسان الحق فً مستوى من المعٌشة ٌكفً لتحقٌق الصحة والرفاهٌة 
الطعام والملبس والسكن والرعاٌة الطبٌة، وكذلك الخدمات لنفسه وألسرته بما فً ذلك 

االجتماعٌة البلزمة، وله الحق فً تامٌن معٌشة فً حاالت البطالة والمرض والعجز، 
والترمل والشٌخوخة وؼٌر ذلك من فقدان وسابل العٌش نتٌجة لظروؾ خارجة عن 

إرادته"
3
. 

                                                 
1

، ٚاٌنٞ أولرٗ ثبٌمواه  1950ك٠َّجو  04( ، اٌّإهؿ فٟ  5 –) ك  421اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح فٟ لواه٘ب هلُ  

( أػٍٕذ ف١ٗ : أْ اٌزّزغ ثبٌؾو٠بد اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌزّزغ ثبٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ 6 –) ك  543اٌضبٟٔ هلُ 

ٚاٌضمبف١خ أِواْ ِزظالْ ٚأٗ ؽ١ٓ ٠غوك اٌفوك ِٓ ؽمٛلٗ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فبٔٗ ال ٠ّضً اٌشقض 

 وٖ اإلػالْ اٌّضً األػٍٝ ٌٍفوك اٌؾو.األٍبٍٟ اٌنٞ ٠ؼزج

ٔظب طو٠ؾب فٟ ٘نا اٌّغبي، ئم عبء ف١ٗ أْ ع١ّغ ؽمٛق  1977ك٠َّجو  16اٌظبكه فٟ  32/130وّب ٠ؼزجو اٌمواه 

 اإلَٔبْ ٠ؼزّل ثؼضٙب ػٍٝ اٌجؼض األفو ٚغ١و لبثٍخ ٌالٔمَبَ.
2
 UN DOC,E/CN.4/1334,2 JANVIER 1979, E/CN.4/1421,1980 

3
 ِٓ االرفبل١خ اٌقبطخ ثبٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ. 11ٗ ٔفٌ إٌض رمو٠جب ِغ ٔض اٌّبكح ٔالؽع ثأٔ 
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التً تنص على أن الؽرض  1313من قرار الجمعٌة العامة، رقم  34كما أن الفقرة 

فً الثراء والمظالم  الجوهري للتنمٌة هو القضاء على االمتٌازات ؼٌر الضرورٌة
وقد ظهرت وألول مرة على الساحة الدولٌة فكرة الحاجات األساسٌةاالجتماعٌة. 

1
عام 

و ذلك فً اجتماع المؤتمر العالمً للعمالة تحت رعاٌة منظمة العمل الدولٌة واعتمد  7643

 عمل، وأعلن فٌه : تحدٌد الحاجات األساسٌة حتى تشمل :لا
أدنى حد من متطلبات معٌنة للعابلة من اجل االستهبلك الخاص من الطعام والملبس  أوال:

 والسكن، إضافة إلى أدوات وأثاث محدد للسكن.
التزود بالخدمات األساسٌة من و إلى المجتمع عموما، كمٌاه الشرب الصالحة  ثانٌا:
فق الصحٌة، المواصبلت العامة ومرافق التعلٌم والصحة، كما أكد على اشتمال بالمرا

التً تهمهم من  تاإلستراتٌجٌة الموجهة للحاجات األساسٌة مشاركة الشعب فً صنع القرارا
 خبلل تنظٌمات تتم باختٌارهم.

 ومن وجهة نظر أخرى قد تقسم الحاجات األساسٌة إلى مجموعتٌن تضم:
 ما ٌحتاجه اإلنسان من متطلبات ضرورٌة للحفاظ على الحٌاة. :المجموعة األولى
: ما ٌحتاجه اإلنسان من متطلبات ضرورٌة ألداء وظابؾ الحٌاة بكفاءة أو المجموعة الثانٌة

 لتحقٌق أهداؾ أساسٌة.
وأثناء المؤتمر العالمً للعمالة وتوزٌع الدخل والتقدم االجتماعً والتقسٌم الدولً  

وخطط وسٌاسات التنمٌة ٌنبؽً أن تتضمن  تفٌه" أن االستراتٌجٌاللعمل تم التصرٌح 
 صراحة ، كهدؾ له األولٌة، تشجع العمالة وإشباع الحاجات األساسٌة لسكان كل بلد ".

ورؼم أن الوكاالت الدولٌة بما فٌه البنك الدولً قد أبدت المفهوم العام للحاجات 
دول نامٌة تعتبر ذلك مجرد شعار األساسٌة إال أن االختبلؾ فً المضمون جعل عدة 

استعمل من اجل صرؾ األنظار واالهتمام عن المواضٌع الحٌوٌة للنظام االقتصادي الدولً 
الجدٌد، واالنتقاص من أهمٌة تعزٌز النمو االقتصادي فً العالم الثالث وأٌضا تسهٌل الدخل 

فً الشؤون الداخلٌة للبلدان النامٌة 
2
. 

 شعبٌة:الدٌمقراطٌة والمشاركة ال - ب

تعتبر المشاركة أهم حق ٌؤكد التداخل وعّدم االنقسام بٌن الحقوق االقتصادٌة   
والسٌاسٌة. لذا فقد حددت األمم المتحدة فً تقرٌر لها، إن المشاركة الشعبٌة فً سٌاق التنمٌة 
 االقتصادٌة واالجتماعٌة مدخل فعال وذو معنى لمجموع الشعب وفً مستوٌات مختلفة فً:

 القرار لتحدٌد األهداؾ االجتماعٌة وتخصٌص الموارد لتحقٌقها. عملٌة صنع -

التنفٌذ االختٌاري لنتابج المشارٌع والبرامج  -
3
. 

وبرزت العبلقة الوثٌقة بٌن التنمٌة والمشاركة وحقوق اإلنسان على المستوى الدولً فً 
 تقرٌر المدٌر العام لمنظمة العمل الدولٌة إلى المؤتمر العالمً للعمل.

أكدت نتابج وتوصٌات الندوة الخاصة المتعلقة بالتنمٌة وحقوق اإلنسان المنعقدة فً كما 
انه وأٌا كانت طبٌعة النظام تتضمن التنمٌة مشاركة حرة حقٌقٌة وفعالة لجمٌع  نداكار م

أفراد الشعب فً وضع وإعداد سٌاسات التنمٌة وتنفٌذها من اجل منفعة الجمٌع وٌستتبع ذلك 
ٌجب أن تكون مصحوبة بإجراءات فعالة لمحاربة جمٌع مستوٌات الفساد  أن سٌاسة التنمٌة

                                                 
1
 رؼوف اٌؾبعبد األٍب١ٍخ ثأٔٙب اٌؾل األكٔٝ الؽز١بط اٌفوك ِٓ اعً اٌجمبء. 
2
 .311اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
3
 314خ اٌظفؾ اٌّوعغ اٌَبثك، 
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بان المشاركة ٌجب أن  7653المؤتمر العام للٌونٌسكو لسنة  ركما اق وتبذٌر الموارد العامة .

 تعتبر فً نفس الوقت حق لئلنسان ووسٌلة لممارسة حقوق اإلنسان.
مم المتحدة اإلنمابً الثالث." بان كما أعلنت اإلستراتٌجٌة اإلنمابٌة الدولٌة لعقد األ

الهدؾ النهابً للتنمٌة هو التحسن الدابم لرفاهٌة جمٌع السكان على أساس مشاركتهم الكاملة 
فً عملٌة التنمٌة وتوزٌع الفوابد الناتجة عنها توزٌعا عادال 

1
وجاء أٌضا فً تقرٌر األمٌن  .

مشاركة الشعبٌة.العام لؤلمم المتحدة عن الحلقة الدراسٌة المعنٌة بال
2
" إن المشاركة الشعبٌة  

من جانب جمٌع عناصر المجتمع فً وضع وتنفٌذ سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 
وإنما تشكل  –حٌثما وجدوا  –الوطنٌة، بما فً ذلك مشاركة العاملٌن فً النواحً اإلدارٌة 
حقوق اإلنسان وكرامته عامبل هاما فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وفً احترام

3
 ." 

وتأكٌدا على أهمٌة الدٌمقراطٌة والمشاركة فً عملٌة التنمٌة أكد تقرٌر األمٌن العام 
حول الحق فً التنمٌة من أن الفرد اإلنسانً ٌجب أن ٌتمكن من المشاركة التامة فً تشكٌل 

 حقٌقته الذاتٌة.
ى: "وإذ نسلم بان التنمٌة من دٌباجة إعبلن الحق فً التنمٌة عل 30كما تنص الفقرة 

عملٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة شاملة تستهدؾ التحسٌن المستمر لرفاهٌة 
السكان بأسرهم واألفراد جمٌعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة فً التنمٌة 

 وفً التوزٌع العادل للفوابد الناتجة عنها ".
لدٌمقراطٌة، وخطوة جوهرٌة فً الشعور بالمسؤولٌة إذن فالمشاركة ثمرة من ثمار ا

 وركن أساسً فً االعتماد على النفس بنمو تنمٌة حقٌقٌة.
 :المساواة والعدالة -ج
 مفهوم المساواة ومضمونه: -1

فً طبٌعتهم البشرٌة،  نالمساواة تعنً وتتمثل فً االعتقاد بان الناس جمٌعا متساوو
سب عنصرها اإلنسانً، وخلقها األول، وانحدارها وان لٌس هناك جماعة تفضل ؼٌرها بح

من سبللة خاصة، وما انتقل إلٌها من أصلها هذا بطرٌق الوراثة، وان التفاضل بٌن الناس 
إنما ٌقوم على أمور أخرى خارجة عن طبٌعتهم وعناصرهم وسبلالتهم وخلقهم األول، 

ألعمالفٌقوم مثبل على أساس تفاوتهم فً الكفاٌة والعلم واألخبلق وا
4
. 

وظهر مبدأ المساواة وكما نصت علٌه االتفاقٌات، كقاعدة عامة، بصٌػ سلبٌة، بمعنى 
انه ٌحرم أي تمٌٌز ،وإذا تفحصنا بدقة ما تنطوي علٌه هذه الصٌػ ، لفوجبنا بان ما تحرمه 
مثل هذه االتفاقٌات هو التمٌٌز فً مّمارسة الحقوق التً تنص علٌها . فقد أكدت المحكمة 

بٌة لحقوق اإلنسان فً القضٌة الخاصة ) ببعض جوانب التعلٌم اللؽوي فً بلجٌكا( األورو
من االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان  71بان مبدأ عدم التمٌٌز الذي نصت علٌه المادة 

ٌمكن اعتباره جزء ال ٌتجزأ من المواد الخاصة بالحقوق و الحرٌات 
5

. كما ٌجب أن ال 

                                                 
1
 . 1980ك٠َّجو  05، اٌّإهؿ فٟ 35/56لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ هلُ  
2

ِبٞ  25 – 17فٟ اٌفزوح ِٓ  –٠ٛغَالف١ب ٍبثمب  –رُ أؼمبك اٌؾٍمخ اٌلها١ٍخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌّشبهوخ اٌشؼج١خ فٟ ١ٍ٠ٌٛبْ  

1982 . 
3
 . 1983ِٓ ػبَ  39ٕ٘بن لواهاد طلهد ػٓ اٌٍغٕخ اٌقبطخ ثؾمٛق اإلَٔبْ اٌلٚهح  
4
ك. ػٍٟ ػجل اٌٛاؽل ٚافٟ، ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اإلٍالَ، ٔٙضخ ِظو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚ اٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ  

 07، اٌظفؾخ 1999اٌَبكٍخ، 
5

١ٌٚخ اٌىَٕله شبهي و١ٌ ، ِفَٙٛ اٌَّبٚاح رؼو٠فٗ ٚرطج١مٗ ، روعّخ اؽّل أ١ِٓ ا١ٌّلأٟ ، روعّبد فٟ اٌؾّب٠خ اٌلّ  

 . 58اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزأ١ً٘ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، اٌظفؾخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، ِووي 
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، وملخصها "بأنه 7616أخذت بها منظمة األمم المتحدة فً عام ننسى هنا الفرضٌة التً 

ٌجب النظر إلى مفهوم المساواة بشكله الواسع، أي المساواة بجانبها األخبلقً والقانونً، 
والمساواة فً الكرامة والحقوق والمساواة فً الفرص" 

1
 . 

الممكن أن فٌجب أن ٌكمل مفهوم المساواة عملٌا مفهوم المساواة فً الحقوق. ومن 
نظر إلى الحق فً المساواة بان له كٌانا مستقبل وفعلٌا ٌتجاوز ما تنص علٌه شكلٌا ٌ

وٌجب أن نضٌؾ هنا بان بعض مواد االتفاقٌة الّدولٌة  الصكوك الدولٌة من حقوق محمٌة.
الخاصة بحماٌة حقوق اإلنسان، تنص بشكل واضح على مفهوم المساواة حٌث توضح المادة 

ن لحقوق اإلنسان بان الجمٌع سواسٌة أمام القانون، ولهم الحق فً التمتع، من اإلعبل 34
من  11بحماٌة متساوٌة دون أي تمٌٌز.ونجد هذا المبدأ مطابق عملٌا لما تنص علٌه المادة 

 .االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان
من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 13والمادة 

2
بدأ ولتحدٌد م .

من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والتً تنص  71المساواة نجد المادة 

على الجمٌع متساوٌن أمام القضاء، وهذه مساواة فعلٌة ولٌست صورٌة وهذا ما تنص علٌه 
حٌث جاء فٌها " لكل من هم بجرٌمة أن ٌتمتع أثناء النظر فً  30الفقرة  71المادة 

 م المساواة ". القضٌة...وعلى قد
كما تنص كل من االتفاقٌتٌن األوروبٌة

3
واألمرٌكٌة لحقوق اإلنسان على مواد  

متشابهة لتلك التً ذكرناها
4
كما نجد فً العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة  .

من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان بأنه ٌجب أن  13واالجتماعٌة والثقافٌة، فتوضح المادة 
 70)ج( من المادة  31لٌم العالً متاحا للجمٌع وتبعا لكفاءتهم ،وتضٌؾ الفقرة ٌكون التع

العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة بأنه ٌجب إتاحة التعلٌم 
العالً للجمٌع بكافة الوسابل المناسبة وال سٌما األخذ تدرٌجٌا بمجانٌة التعلٌم .

5
   

 ً المساواة الفعلٌة :األقلٌات والحق ف -2
هنا تجدر اإلشارة إلى االجتهاد األكثر وضوحا فٌما نحن بصدده هو الرأي االستشاري 

والخاص بقضٌة مدارس  7602أفرٌل  33الذي أصدرته محكمة العدل الدولٌة الدابمة فً 

األقلٌات فً ألبانٌا. حٌث أوضحت:أن الفكرة التً تمخضت عنها االتفاقٌات الخاصة بحماٌة 
األقلٌات هً أن تضمن لفبات اجتماعٌة، تنتمً أفرادها لعرق خاص، أو ٌنطقون بلؽة 
معٌنة، أو ٌدٌنون بدٌانة ما، على خبلؾ الفبات االجتماعٌة األخرى التً مجموعها سكان 
دولة ما إمكانٌة التعاٌش السلمً والتعاون المثمر مع هؤالء السكان ،مع المحافظة على 

الخاصة وٌجب األخذ  ماألقلٌات عن ؼالبٌة السكان والوفاء باحتٌاجاتهالسمات التً تمٌز هذه 
 نصت علٌها االتفاقٌات الدولٌة: نبعٌن االعتبار ،لتحقٌق هذا الهدؾ،بأمرٌن ضرورٌٌ

                                                 
1
 Cours européenns des droits de l’homme, affaire relative à certains aspects du régime 

linguistique de l’enseignement en Belgique. "Arrête du 23 juillet 1968", série A, n° 6, p 

34. 
2

 . 59اٌظفؾخ  اٌَبثك، اٌّوعغاٌىَٕله شبهي و١ٌ ،  

*Aleixandre Charles kiss, directeur de recherche on C.N.R.S secrétaire général de 

l’institut international des droits, de l’homme, Strasbourg. 
3
 ِٓ االرفبل١خ األٚهٚث١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ . 03اٌفموح  06اٌّبكح  
4
 ل١خ األِو٠ى١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ .ِٓ االرفب 02اٌفموح  09اٌّبكح  
5

 . 60، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثكاٌىَٕله شبهي و١ٌ ،  
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ٌنتمون إلى أقلٌات عرفٌة أو دٌنٌة أو لؽوٌة هم على قدم  نالتأكٌد من أن المواطنٌن الذٌ -1
 الدولة. واحد من المساواة مع بقٌة مواطنٌن

أن ٌؤمن لؤلقلٌات كل الوسابل الضرورٌة التً تمكننا من حماٌة ممٌزاتهم العرفٌة  -2
والحفاظ على تقالٌدهم وعادتهم الوطنٌة

1
  . 

 بتوضٌح Capotortiوتسمح لنا الدراسة التً قام بها البروفٌسور " كابوتورتً" 

اإلطار لنظام العام  الوضع الذي ٌحق بصدده حٌث ٌجب النظر إلى العهد الدولً من خبلل
لنظام األمم المتحدة، فقد لوحظ أن عدة اتفاقٌات دولٌة، أبرمت داخل إطار هذا النظام، 

جراءات اٌجابٌة تضع األقلٌات على قدم واحد من المساواة مع بقٌة إاتخاذ بتعترؾ بصورة 
رتورتً سكان الدولة .وقد اخذ بعٌن االعتبار ضمنٌا ما سبق أن عبر عنه البروفٌسور كابو

Capotorti ولً ضمن اإلطار العام للنظام دمن العهد ال 14النظر إلى المادة  ةمن ضرور

 لنظام األمم المتحدة .
ومنه نستنتج انه ال ٌمكن تطبٌق الشروط األساسٌة للمساواة فً المعاملة والذي تتضمنه 

الٌجابٌة الكفٌلة كل الوثابق الدولٌة التً تحمً حقوق اإلنسان، إال إذا اتخذت اإلجراءات ا
بتحقٌق المساواة الفعلٌة. وال تتناقض هذه اإلجراءات فً حقٌقتها مبدأ عدم التمٌٌز، وإذا 
رفضنا االعتراؾ اتخاذ مثل هذه اإلجراءات فان مجموعة ال باس بها من المواد التً 

لثقافٌة تتضمنها الوثابق الدولٌة ، خاصة تلك التً تتعلق بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة وا
لن ٌكون لهم مؽزى حقٌقٌا، فحماٌة حقوق األفراد الذٌن ٌنتمون ألقلٌات عرقٌة أو دٌنٌة أو 

بمبدأ عدم التمٌٌز الذي هو فً حقٌقته شرط  ؾلؽوٌة لها شرط مكمل ٌتمثل فً االعتكا
 مكمل لحماٌة حقوق األفراد .

ن االعتراؾ ضمن تقارٌره للجنة القانون الدولً إ Garcia-Amadoوأكد األستاذ 

الدولً بحقوق ومبدأ وحرٌات األساسٌة ٌقوم تماما على تولٌفة من مبدأٌن: مبدأ المساواة بٌن 
المواطنٌن واألجانب ومبدأ المعٌار الدولً للعدالة 

2
 . 

والعدل ذاته هو إحدى الؽاٌات التً ٌسعى إلٌها اإلنسان لتحقٌق حٌاة هنٌبة، وفكرة 
 ً تسعى األخبلق لتحقٌقها للجنس البشري.العدل هً احد األمور الخٌرة الت

ٌقرر بان  Dupuyكما إن أهمٌة العدالة والمساواة فً عملٌة التنمٌة، جعل األستاذ 

الحق فً التنمٌة هو حق الزدهار الشخص اإلنسانً وان ٌمٌل لتحقٌق العدالة االجتماعٌة 
 عن طرٌق تصحٌح أصل التفاوت بصورة اكبر تقدما.

قٌام التنمٌة جنبا إلى جنب مع المساواة والعدالة حٌث ٌرى بعض  لهٌنولٌس باألمر ا
الخبراء انه فً المدى القصٌر لعملٌة النمو ٌكون من المستحٌل التوفٌق بٌن الحاجة إلى 
النمو والطموح إلى المساواة وعلٌه وبالتالً هدؾ التنمٌة هو األولوٌة لتعزٌز المساواة على 

على أن المدى الطوٌل سوؾ ال ٌحدث وانه فً  Alstonوٌضٌؾ األستاذ  المدى الطوٌل.

                                                 
1

ٔٗ "ال ٠غٛى فٟ اٌلٚي اٌزٟ أِٓ اٌؼٙل اٌلٌٟٚ اٌقبص ثبٌؾمٛق اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ِٓ  27ئْ ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبكح  

١ٍبد اٌّنوٛهح ِٓ ضّٓ اٌزّزغ ثضمبفزُٙ رٛعل ف١ٙب أل١ٍبد أص١ٕخ أٚ ك١ٕ٠خ أٚ ٌغ٠ٛخ أْ رؾوَ األشقبص إٌّزَجْٛ ئٌٝ أل

فٟ عّبػزُٙ ،لل أصبه ػلح اٌقبطخ أٚ اٌّغب٘وح ثل٠ُٕٙ ٚئلبِخ شؼبئو أٚ اٍزقلاَ ٌغزُٙ، ثبالشزوان ِغ األػضبء ا٢فو٠ٓ 

، ٚثقبطخ فٟ اٌٍغٕخ اٌفوػ١خ ٌّٕغ اٌز١١ّي ٚؽّب٠خ األل١ٍبد اٌزٟ رٕزقجٙب ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ اٌزبثؼخ ٌألُِ ِٕبلشبد

اٌىَٕله شبهي  .هاعغ فٟ ٘نا اٌظلك 1981ك٠َّجو  23ٌّزؾلح ِٚغّٛػخ اٌؼًّ اٌزٟ رشىٍٙب اٌٍغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ ا

، ِفَٙٛ اٌَّبٚاح رؼو٠فٗ ٚرطج١مٗ ، روعّخ اؽّل أ١ِٓ ا١ٌّلأٟ ، روعّبد فٟ اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، و١ٌ

  . 62ِووي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزأ١ً٘ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، اٌظفؾخ 
2
 .317اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
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المدى القصٌر تتحرك مجموعة من الصفوة لتوحٌد قوتها وثروتها.لذا إن العدالة على 
المستوى الوطنً ال ٌحتاج بعد كل هذه المناقشة فً ضرورتها ووجودها إذ أنها اكتسبت 

م أساسها األخبلقً إال أنها فً .كما أن العدالة ورؼ-كحق إنسانً قبوال ّدولٌا  –بهذه الصفة 
 إطار حقوق اإلنسان اكتسبت بعدا قانونٌا مهما.

هذا وقد لعبت األمم المتحدة ووكاالتها دورا مهما فً إبراز مفهوم المساواة والعدالة 
والثقافٌة كحقوق جوهرٌة لئلنسان خاصة فً الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة

1
، حٌث جاء 

حول جوانب النمو االجتماعً فً الثمانٌنات من القرن الماضً انه  فً تقرٌر األمم المتحدة
وبعد إعادة النظر فً بعض المعلومات حول توزٌع الدخل والمواضٌع ذات العبلقة به تبٌن 

ما ٌلً
2
 : 

 إن المبادئ العملٌة التً ٌجب أن تقود السٌاسات فً العقد الحالً. -1

 اإلضرار بالفاعلٌة االقتصادٌة.  نتجنب المظالم االجتماعٌة والجور المتراكم دو -2

إن كثٌرا من المعاٌٌر والمبادئ التً تتوافق مع تعزٌز اكبر للعدالة االجتماعٌة     -3
 والمساواة، فقد أوحت التجربة بان لها األولوٌة للقدرة واالنفتاح االقتصادي.

حتى  اتعزٌز اكبر للمساواة، رؼم أن لهٌبقى اإلنتاج والتوزٌع للخدمات أداة جوهرٌة ل -4
 اآلن دورا محدودا فً كثٌر من البلدان النامٌة.

 التفاوت فً الدخل ٌختلؾ من دولة إلى أخرى ، وبالتأكٌد بٌن الدول النامٌة. -5

التركٌز من اجل النمو ٌكون متوقعا فً الدول األقل دخبل على السٌاسات التً تنشد  -6
 تعزٌز المساواة.

حق فً التنمٌة هو الحاجة إلى العدالة كما أكدت ندوة داكار بان المحتوى األساسً لل
على المستوٌٌن الوطنً والدولً

3
كما ركز تقرٌر األمٌن العام حول الحق فً التنمٌة على  

مفاهٌم العدالة والمساواة على المستوٌٌن الوطنً والدولً
4
وإذ تعترؾ بان التنمٌة هً  .

الظروؾ المعٌشٌة،  عملٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة شاملة تسعى لتحسٌن
والرفاهٌة

5
 . 

وبالتالً فان الحق فً التنمٌة هو حق فً العدالة والمساواة بمفاهٌمها األخبلقٌة 
والقانونٌة، الن محتواها فً عدم التمٌٌز وتكافؤ الفرص  وإعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة 

ورها، أمور فً االجتماعٌة فً توزٌع الدخل بكافة أبعادها، والعدالة فً الحكم بكافة ص
حاجة إلى أن ٌدركها وٌتشبع بها كل أفراد المجتمع إذ أنها تكفً لوحدها بالنهوض بهم 

 لمستوى ٌحقق للجمٌع كرامته اإلنسانٌة ورفاهه االجتماعً .

 

 

 

                                                 
1
 . .E.71. X1V.3  ِٕشٛهاد األُِ اٌّزؾلح هلُ اٌّج١غ 

2
 UN DOC. E/CN.5/585 (1981) G.A. RES ?,33/193 (1979)  

3
 .E/CN.4/1334 ,1979رمو٠و األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ،  
4

فٟ اٌز١ّٕخ ػٍٝ ٔظٛص رإول أ١ّ٘خ اٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ فغبء فٟ اٌل٠جبعخ : وّب رضّٓ ئػالْ اٌؾك  

أْ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ، ئم رضغ فٟ اػزجبه٘ب ِمبطل ِٚجبكب ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح اٌّزظٍخ ثزؾم١ك اٌزؼبْٚ 

ٚ اٌضمبفٟ أٚ اإلَٔبٟٔ ، ٚفٟ رؼي٠ي ٚرشغ١غ االؽزواَ اٌلٌٟٚ فٟ ؽً اٌّشبوً اٌل١ٌٚخ ماد اٌطبثغ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ أ

 ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ ٌٍغ١ّغ كْٚ ر١١ّي ثَجت اٌؼٕظو أٚ اٌغٌٕ أٚ اٌٍغخ أٚ اٌل٠ٓ .
5
 ِٓ اإلػالْ . 08ِٓ اٌّبكح  01ٚاٌفموح  22ِٓ اٌّبكح  02ؽَت ٔض اٌفموح  
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 حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها وسٌادتها على مواردها الطبٌعٌة . -د
بأنه من أهم أهدافه ومبادبه  37ادة من الم 31جاء ضمن مٌثاق األمم المتحدة الفقرة 

إنماء العبلقات الودٌة بٌن األمم على أساس احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق 
 بٌن الشعوب وبان ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها.

 من خبلل هذا النص ٌمكن استخبلص ثبلثة نقاط وهً:
بلقات الودٌة بٌن الدول، وتعزٌز السبلم إن تقرٌر المصٌر ٌعتبر وسٌلة فقط لتنمٌة الع أوال:

 العالمً.
تمت الموافقة على تقرٌر المصٌر ألنه ٌعنً الحكم الذاتً وحق االنسحاب واالنفصال  ثانٌا:
 فقط .
إن الؽرض من تقرٌر المصٌر أن ٌكون معناه اختٌارا حقٌقٌا سلٌما ال تشوبه شاببة ثالثا:

1
. 

عمال األمم المتحدة ألحكام النصوص المتعلقة ورؼم أن مبدأ تقرٌر المصٌر قد تضمنه إ
باألقالٌم ؼٌر المتمتعة بالحكم الذاتً ونظام الوصاٌة، اللذان ٌدوران حول السٌطرة األجنبٌة 
واالستعمارٌة إال أن مضمون هذا المفهوم ظل ٌشوبه بعض الؽموض، حٌث فرضت على 

 منها: الدول القابمة بالوصاٌة بعض االلتزامات لتحقٌق هذا الؽرض 
كفالة تقدم هذه الشعوب فً شؤون السٌاسة واالقتصاد واالجتماع والتعلٌم، ومعاملتها  -1

 بإنصاؾ وحماٌتها من اإلساءة مع مراعاة خصوصٌته واحترام ثقافة هذه الشعوب .
 تنمٌة الحكم الذاتً، ومساعدتها على تنمٌة نظامها السٌاسً الحر. -2

 توطٌد السلم واألمن الدولٌٌن. -3

 ، وتحقٌق المقاصد وتشجٌع البحوث ، دابٌر اإلنسانٌة للرقً والتقدمتتعزٌز ال -4

االجتماعٌة واالقتصادٌة والعلمٌة
2

 . 

أما فٌما ٌخص الشعوب الخاضعة لنظام الوصاٌة، فان حقوقها تندرج ضمن أهداؾ 
ومقاصد األمم المتحدة ذاته وٌتضمن هذا النظام االلتزام بأمور مهمة وتحت إشراؾ األمم 

 وهً:  المتحدة
 توطٌد السلم واألمن الدولٌٌن. -1
 عالعمل على ترقٌة أهالً األقالٌم المشمولة بالوصاٌة فً أمور السٌاسة واالجتما -2

 واالقتصاد والتعلٌم .

التشجٌع على احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع دون تمٌٌز بسبب  -3
 الجنس واللؽة أو الدٌن.

األمور االجتماعٌة واالقتصادٌة والتجارٌة لجمٌع  كفالة المساواة فً المعاملة فً -4
أعضاء األمم المتحدة وأهالٌها، والمساواة بٌن هؤالء األهالً أٌضا فٌما ٌتعلق 

 بإجراءات القضاء .

أن معالم تقرٌر المصٌر قد اتضحت أكثر عندما اعترفت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة 
رها كحق أساسً من حقوق اإلنسان، والذي ألول مرة بحق الشعوب واألمم فً تقرٌر مصٌ

                                                 
1

أٞ رمو٠و  –أْ ٘نا اٌّجلأ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ :  1954فوا١ََٔىٛ ػبَ ٍبْ  ػّبي اٌز١ّٙل٠خ ١ٌٍّضبق ، رُ االرفبق فٟٚفمب ٌأل 

 ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ػٕظو عٛ٘وٞ ٘ٛ اٌزؼج١و اٌؾو اٌؾم١مٟ ػٓ ئهاكح اٌشؼت. –اٌّظ١و 
2

ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ اٌّؾز٠ٛبد ٚ ا١ٌ٢بد ، كاه ِ٘ٛخ ، اٌغيائو ػجل اٌمبكه اٌمبكهٞ، ك.  

 .185 خاٌظفؾ ، 2003، 
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طلبت فٌه إلى المجلس االقتصادي واالجتماعً والى لجنة حقوق اإلنسان تقدٌم توصٌات 
الحق ابشان السبل والرسابل الكفٌلة بتامٌن التمتع بهذ

1
. 

ٌكون لجمٌع الشعوب ب:" كما قررت الجمعٌة العامة أن تصاغ هذه المادة بعبارات تبدأ 
صٌرها "حق تقرٌر م

2
. كما اعترفت الجمعٌة العامة فً قرار لها بان" حق الشعوب واألمم 

فً تقرٌر مصٌرها شرط أساسً للتمتع الكامل بجمٌع حقوق اإلنسان األساسٌة
3
. 

ومن اجل فهم أدق لربط حق تقرٌر المصٌر بحقوق اإلنسان قامت اللجنة الثالثة بالجمعٌة 
فً كل من اتفاقٌتً حقوق اإلنسان ونصه:" لكافة  بتبنً نصا ٌتم تضمٌنه 7622العامة عام 

الشعوب الحق فً تقرٌر المصٌر ولها استنادا إلى هذا الحق لن تقرر بحرٌة كٌانها السٌاسً 
 وان تواصل بحرٌة نموها االقتصادي واالجتماعً والثقافً".

 " لجمٌع الشعوب تحقٌقا لؽاٌاتها الخاصة، وان تتصرؾ بحرٌة فً ثرواتها ومواردها
الطبٌعٌة دون إخبلل بأي من االلتزامات الناشبة من التعاون االقتصادي الدولً القابم على 
مبادئ المنفعة المشتركة ، والقانون الدولً وال ٌجوز بأي حال من أحوال حرمان شعب ما 

من وسابل المعٌشة الخاصة "
4
. 

حقا إنسانٌا، هو  ومن نتابج تطور مفهوم مبدأ تقرٌر المصٌر بعد إعبلن الرؼبة فً جعله
ما جاء فً إعبلن منح االستقبلل للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر عن الجمعٌة 

العامة لؤلمم المتحدة 
5

.وهً المبادرة األولى إلنهاء االستعمار فً كافة صوره وأشكاله على 
 مومضمون الحق فً تقرٌر المصٌر ونطاقه ٌكمن فً أن المسل السرعة دون قٌد أو شرط.

فً فقه القانون الدولً العام وفً أدبٌات العبلقات الدولٌة، أن الحق فً تقرٌر المصٌر  به
إنما ٌشٌر بصفة عامة إلى حق كل شعب فً تقرٌر مصٌره بنفسه وبحرٌة كاملة، ودون أي 
تدخل خارجً، كما انه أٌضا ٌشٌر هذا االصطبلح إلى حق كل شعب فً اختٌار شكل 

فادة من ثرواته الطبٌعٌة والتمتع بتراثه الروحً والمادي حكومته ونظامه السٌاسً واإل
دونما قٌد وعلى النحو الذي ٌرٌده 

6
 . 

 ثانٌا: مضمون حق الدولة فً التنمٌة.
اإلنسان بطبٌعة الحال ٌحصل على حقوقه عن طرٌق دولته، فإذا حالت ظروفه دون 

صاحبة حق فً التنمٌة إعمال هذا الحق وهً ؼالبٌة الدول النامٌة فان هذه الدولة تصبح 
 على المستوى الدولً لمصلحة شعبها.

ولهذا ال بد أن ٌكون مضمون حق الدولة فً التنمٌة مختلفا من حق الفرد. 
والمضمون اإلجمالً لحق الدولة فً التنمٌة أن بعض مفردات المحتوى محل بحث مفصل 

 فً مجاالت أخرى وهً بشكل عام.

                                                 
1
 .1950ك٠َّجو  04( اٌّإهؿ فٟ 5 -) ك 421لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
2
 . 1952ف١فوٞ  05( اٌّإهؿ فٟ  6 -) ك 545لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
3
 . 1952ك٠َّجو  16( اٌّإهؿ فٟ  7 –ٌف ) ك أ 627لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
4

ِٓ وً ِٓ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ  01اٌّبكح  

 ٚا١ٌَب١ٍخ.

ك٠َّجو  16( اٌّإهؿ فٟ  21 –ٌف ) ك أ 2200ب االرفبل١ز١ٓ ثّٛعت لواه٘ب زِخ ٌألُِ اٌّزؾلح وٍبٚلل ألود اٌغّؼ١خ اٌؼ

 .  1976ِبهً  22فٟ  اٌضب١ٔخ  . ٚاالرفبل١خ 1976عبٔفٟ  02ٌٚٝ فٟ ، ٚٔفند االرفبل١خ األ 1966
5
 .1960ك٠َّجو  14( اٌّإهؿ فٟ  15 –) ك  1514اٌمواه هلُ  
6

، ؽمٛق اٌشؼت اٌفٍَط١ٕٟ : ٔظوح ػبِخ ، ك . ؽَٓ ٔبفؼخ ، اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ٚاٌمض١خ اٌفٍَط١ٕ١خ ، ك. اؽّل اٌوش١لٞ 

 .26، اٌظفؾخ  1993اٌمب٘وح ، ِؼٙل اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ، 
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قرٌر المصٌر وخاصة مصٌرها االقتصادي أي إعطاء الدول النامٌة الحق فً ت -1
فً اختٌار طرٌق التنمٌة التً ترؼب فً إتباعه وذلك لتعلقه بسٌادتها، وهو ٌتضمن حقها 

 الكامل فٌما تقرره داخلٌا من سٌاسات اقتصادٌة وبشكل حر وبعٌد عن التدخل الخارجً.
ؽنٌة المتقدمة، هو وٌعتبر القضاء على الفجوة الواسعة بٌن الدول النامٌة والدول ال

المضمون لحق الدول فً التنمٌة التً تسعى الدول النامٌة صاحبة الحق فً التنمٌة على 
المستوى الدولً إلى إدراكها والتمتع بها أو االستفادة من نتابجها التً تقوم على أساس 
ن العدالة والمساواة والسبلم. وهً أسس كفٌلة بخلق تضامن وتكافل دولً من اجل التعاو

وهً أسس كفٌلة لخلق تضامن وتكافل دولً من اجل التعاون تحقٌقا لمصلحة دولٌة 
 مشتركة.

ولهذا ٌتضمن حق الدول النامٌة فً التنمٌة، أن ٌكون لها معاملة تفضٌلٌة فً 
العبلقات الخارجٌة التجارٌة والمالٌة الدولٌة، وكذلك ٌعتبر تقسٌم العمل الدولً ألجل إعطاء 

ع للدول النامٌة، كذلك إعادة تسهٌل عملٌة التدفقات النقدٌة والتموٌل فً فرصة اكبر للتصنٌ
أسلوب أكثر توافقا مع الحاجة التنموٌة وترشٌد القواعد الخاصة بنقل التكنولوجٌة ونشاط 

 الشركات المتعددة الجنسٌات.
وبشكل عام ٌتمثل حق الدول فً التنمٌة إعادة هٌكلة وتشكٌل النظام االقتصادي 

القابم وإحبلله بالنظام االقتصادي الدولً الجدٌد الذي أعلنته الجمعٌة العامة لؤلمم  الدولً
المتحدة

1
. إذ ٌعتبر النظام الكفٌل بتحقٌق تنمٌة شاملة وعادلة وهنا ٌمكن أن نشٌر إلى قول 

 "." إن الحق فً التنمٌة هو البعد اإلنسانً للنظام االقتصادي الدولً الجدٌد J.Israilاألستاذ 

ذا كان االعتراؾ بصاحب ومضمون الحق فً التنمٌة مدرج ضمن قرار إعبلن إ
 31المؤرخ فً  715/17الحق فً التنمٌة الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم 

. فما هً مصادر هذا التقنٌٌن الدولً؟ وما هو ّدور الحوار بٌن الشمال 7653دٌسمبر 

 والجنوب ؟.
 

 لتنمٌةولً نحو قواعد قانونٌة للتقنٌن الدّ امصادر المبحث الثالث : 
 ودور الحوار بٌن الشمال والجنوب.

 
ولً دورا هاما فً تحدٌد وتنوٌر الطرٌيق أميام إرسياء قواعيد لعبت مصادر التقنٌن الدّ 

لقيد جيياءت التأكٌييدات التييً أدرجهيا األمييٌن العييام لؤلمييم المتحييدة، وقانونٌية للحييق فييً التنمٌيية، 
االتجياه. حٌيث  اوالمتعلقة بمصادر وجيوده تأكٌيدا واضيحا ليدعم هيذ ضمن دراسة لهذا الحق،

جاء فً التقرٌير بيان هنياك مجموعية جوهرٌية مين المبيادئ قابمية عليى مٌثياق األميم المتحيدة 
ومدى فعالٌية الحيوار الجياري الٌيوم بيٌن الشيمال والجنيوب . والبلبحة الدولٌة لحقوق اإلنسان

 ً سبٌل إرساء وتكرٌس هذه القواعد. ف
. ولٌة للحق فيً التنمٌيةفً المطلب األول المصادر القانونٌة الدّ وبالتالً سوؾ نوضح 

ضرورة الحوار الجاري بٌن الشمال والجنوب لمساهمة الدول المتقدمية الصيناعٌة فيً تقيدم و
ودور الحييوار بييٌن الشييمال والجنييوب فييً السييعً لييدان النامٌيية فييً المطلييب الثييانً. وتنمٌيية الب

 عبء الدٌون ضمن المطلب الثالث. نلتحقق موراء قواعد عامة ل

                                                 
1
 .1974ِبٞ  01( اٌّإهؿ فٟ  06 –) ك  3201لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
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 : المصادر القانونٌة الّدولٌة للحق فً التنمٌة.ألولالمطلب ا
ولٌة الدّ القانونٌة ٌجب تحدٌد أمرٌن أساسٌن حتى ٌتسنى لنا البحث فً مسالة المصادر 

 للحق فً التنمٌة وهما:
وى الدولً، ٌستلزم إذا كان الحق فً التنمٌة حق جدٌدا من حقوق اإلنسان على المست (1

 حقوق اإلنسان .فً البحث 

ولً بشكل عام، وبشكل خاص ضمن االختبلؾ الفقهً حول مضمون القانون الدّ  (2
 مصادر القانون الدولً، وبوجه خاص بمحتواه الموضوعً.

ولقد جاءت التأكٌدات التً أدرجها األمٌن العام لؤلمم المتحدة، ضمن دراسة لهذا الحق، 
االتجاه. حٌث جاء فً التقرٌر بان هناك  اوجوده تأكٌدا واضحا لدعم هذوالمتعلقة بمصادر 

مجموعة جوهرٌة جدا من المبادئ قابمة على مٌثاق األمم المتحدة والبلبحة الدولٌة لحقوق 
اإلنسان، معززة بسلسلة من االتفاقٌات واإلعبلنات والقرارات التً تثبت وجود الحق فً 

التنمٌة فً القانون الدولً
1
القرارو .

2
الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الخاص  

بإعبلن الحق فً التنمٌة
3
لٌؤكد بان الحق فً التنمٌة حق من حقوق اإلنسان ؼٌر قابل  

 للتصرؾ، وانه ٌحظى بشرعٌة دولٌة متعددة المصادر على مستوى صناعة القانون الدولً.   
فٌٌنا الصادر، عن المؤتمر  وقد جاء هذا صراحة ضمن نصوص إعبلن وبرنامج عمل

، حٌث جاء فً الفقرة 7660سبتمبر 12-71 الدولً لحقوق اإلنسان المنعقد فً فٌٌنا ما بٌن
من القسم األول ما ٌلً:" ٌعٌد المؤتمر الدولً لحقوق اإلنسان التأكٌد، بان الحق فً  73

 التنمٌة كما هو معترؾ به فً إعبلن الحق فً التنمٌة.
بأنه حق له مصادره القانونٌة الدولٌة أبرزها مٌثاق األمم المتحدة  وبالتالً االعتراؾ

إضافة على اتفاقٌتً حقوق اإلنسان المدنٌة والسٌاسٌة ثم االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 
أهمٌة خاصة  7660بوصؾ األولى اتفاقٌة شارعه، وإضافة إلى ذلك فان إلعبلن فٌٌنا لعام 

 نمٌة وبلورة أسس ومصادر وجوده ألنه:فً دعم مشروعٌة الحق فً الت
سنة على أول مؤتمر دولً شامل لحقوق اإلنسان والمنعقد  12ٌأتً بعد مرور أكثر من -1

، وصدور عن األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة العدٌد من 7635فً طهران عام 
رمتها دولة تمثل ب 747الوثابق الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان، والذي حضره حوالً 

المجتمع الدولً، كما ٌعد هذا المؤتمر استفتاء دولٌا على جمٌع وثابق حقوق اإلنسان 
ومحتوٌاتها المشار إلٌها صراحة بهذا اإلعبلن والتً القت توافقا جماعٌا فً الرأي على 

 قبولها وااللتزام باحترامها وإعمالها وتعزٌزها وحماٌتها.
أخذا المؤتمر بعٌن االعتبار التؽٌرات التً حصلت على الساحة الدولٌة، وتطلعات جمٌع  -2

 الشعوب وخاصة الدول النامٌة، نحو نظام دولً قابم على مقاصد األمم المتحدة ،وما 
ٌتعلق بالتعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً وفقا لما جاء فً المٌثاق االممً

4
 . 

                                                 
1
 UN.DOC, DOC, E/CN, 4, 1334, PARA 78. 

2
 G.A RES, 41/128, U.N GAOR, SUPP, AT 04 DECEMBRE 1986. 

3
( كٚي ػٓ 08د اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ، ٚاِزٕغ صّبْ )كٌٚخ ٌُٚ رظٛد ضلٖ ئال اٌٛال٠ب 146طٛد ػٍٝ ٘نا اٌمواه  

 اٌزظ٠ٛذ .
4

ِٓ اٌفظً اٌزبٍغ فٟ  60ٚ  55ٚاٌّٛاك ِٓ  ،١ٙئخ ِٚجبكئٙب ِٓ اٌفظً األٚي ) فٟ ِمبطل اٌ 02ٚ  01ٔض اٌّٛاك  

 اٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ ، ِٓ ا١ٌّضبق االعزّبػٟ ، ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح .
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بت حقٌقة أن جمٌع حقوق اإلنسان مشتقة من الكرامة والقٌمة كما جاء المؤتمر لٌث -3
 المتأصلة بشخص اإلنسان .
كل من المعاهدات فً الفرع  سنبحثولٌة لوجود الحق الدّ القانونٌة ومن ضمن المصادر 

األول، واإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان فً الفرع الثانً، وبعض الوثابق الدولٌة ذات 
 ضمن الفرع الثالث.الصلة بحقوق اإلنسان 

 الفرع األول: المعاهدات.  
تعد المعاهدات احد أهم المصادر األصلٌة لنشأة القاعدة القانونٌة الدولٌة وقد تكون 
عامة أو شاملة أو شارعه إذا أبرمت من طرؾ عدد ؼٌر محدود من الدول فً أمور تهم 

قات الدولٌة.وقواعده الدول جمٌعا، والؽرض منها تسجٌل قواعد معٌنة دابمة تنظم العبل
 ملزمة للدول التً أبرمتها.

والمعاهدة هً نصوص قانونٌة ثنابٌة أو جماعٌة تعقدها دول أو منظمات دولٌة 
عبر المعاهدة عن اإلرادة من طرؾ جانبٌن على توتخضع ألحكام القانون الدولً، فبل بد أن 

لق علٌه، فقد سمً اتفاقٌة األقل. فالمعاهدة إذا اتفاق دولً مهما كانت التسمٌة التً ٌط
convention  تفاق أوaccord  مٌثاق أوcharte  نظام أوstatut  أو تصرٌح
declaration  أو تسوٌة مؤقتةmodus vivendi أو نظام سٌاسً..الخ

1
. وحسب نص 

، على أن المعاهدة 7636من معاهدة فٌٌنا لقانون المعاهدات لعام  31من المادة  37الفقرة 

ولً ٌعقد بٌن دولتٌن أو أكثر كتابة وٌخضع للقانون الدولً سواء تم فً وثٌقة تعنً اتفاق د
 واحدة أو أكثر وأٌا كانت التسمٌة التً ٌطلق علٌها.

وفً مجال حق اإلنسان فً التنمٌة فان المجتمع الدولً بعد الحروب العالمٌة أصبح 
مة اإلنسان واالعتراؾ بوجود أكثر اهتماما بالبعد اإلنسانً. وقد تعزز االهتمام الّدولً بكرا

حقوق أساسٌة لئلنسان وذلك ضمن مٌثاق األمم المتحدة. كما أكد المٌثاق بان لجمٌع الشعوب 
حقوقا بعضهم قبل البعض األخر، وان ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها. وان ٌكون تحقٌق 

 لناس جمٌعا.التعاون الدولً عامبل على تعزٌز احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة ل
كما تضمن المٌثاق مبادئ تعد عناصر وأجزاء من مضمون الحق فً التنمٌة ومنها 
مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن جمٌع الدول، ومبدأ حسن النٌة، وأهمٌة السلم واألمن والعدل 

الدولً وحرصه على عدم تعرٌضهم للخطر
2
. 

 الفرع الثانً: اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان.
الذي ٌعد أول وثٌقة دولٌة متضمنة أهم  7615ن العالمً لحقوق اإلنسان لعام اإلعبل

مبادئ ضمانات حقوق اإلنسان وٌعد صدوره بداٌة التارٌخ الحقٌقً لحقوق اإلنسان على 
المستوى الدولً

3
. وقد اشتمل اإلعبلن على العدٌد من المبادئ والقواعد القانونٌة لضمان 

اجته: ضرورة االعتراؾ بالكرامة اإلنسانٌة والحقوق حقوق اإلنسان، إذ ورد فً دٌب
المتساوٌة، الثابتة، التً تقوم على أساس الحرٌة والعدل والسبلم فً العالم

4
.  

                                                 
1

ٓ طجبه٠ٕٟ ، اٌٛع١ي فٟ ِجبكب اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ ، ػّبْ ، اٌطجؼخ ك. غبىٞ ؽَ 

 . 43،اٌظفؾخ   2005األٌٚٝ ، 
2
 ِٓ اٌفظً األٚي ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح . 02اٌّبكح  
3
بة اٌلٌٟٚ ػ١ٍٙب ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ ل اٌؾٛثبٟٔ ، ضّبٔبد ؽمٛق اإلَٔبْ اٌل١ٕ٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚؽّب٠زٙب ٚفطو اإله٠٘ك.ػٍٟ فب 

 . 294، اٌظفؾخ  2002ك٠َّجو  –ع١ٍ٠ٛخ ، اٌّغٍل اٌواثغ ،  08، اٌؼلكزّبػ١خ ٚاإلَٔب١ٔخ ، عبِؼخ ػلْاالع
4

ٔج١ً ػجل اٌوؽّبْ ٔظو اٌل٠ٓ، ضّبٔبد ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽّب٠زٙب ٚفمب ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌزشو٠غ اٌلٌٟٚ، اٌّىزت  

 .31اٌظفؾخ ، 2006ٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، ا
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من اإلعبلن من أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق  31نجد ضمن نص المادة و

حة لمضمون الحق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعبلن، دون تمٌٌز هً بمثابة إشارة واض
أن لكل فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة وسبلمة  30كما جاء فً نص المادة  فً التنمٌة.

تتضمن حق اإلنسان فً  70المادة  شخصه، ٌتضمن جوهر وأساس كافة حقوق اإلنسان.

التنمٌة وحقه فً حرٌة التنقل من اجل إدراكها، وبعد هذا الحق من الحقوق التً ٌجب أن 
اصة، إذ انه ٌضمن سبل العٌش الكرٌم للكثٌر من األفراد الذٌن ٌنتقلون خارج تأخذ عناٌة خ

حق اإلنسان فً التملك وحرٌة التصرؾ، حٌث ٌستطٌع  74المادة  بلدانهم طلبا للعلم.
 اإلنسان أن ٌعمل وٌضمن لنفسه ولعابلته سبل الحٌاة المادٌة والمعنوٌة.

رٌات المعنوٌة منها التفكٌر والدٌن تناولتا جملة من الحقوق والح 13و 75المادة  
تناولت حق اإلنسان فً المشاركة العامة أو ما ٌطلق  17المادة  والضمٌر والرأي والتعبٌر.

احد أسس الحق فً التنمٌة، الن المساهمة فً عملٌة التنمٌة  وعلٌها بالمشاركة الشعبٌة، وه
 هً واحدة من الضمانات إلدراك هذا الحق.

تمثل الهدؾ من وجود الحق فً التنمٌة، الن ما تضمنته  15مادة إلى ال 11المادة  

هذه المواد من حقوق لئلنسان تؤكد أن إعماله تسٌر جنبا إلى جنب مع وجود عملٌة تنموٌة 
تشٌر إلى انه لكل شخص بصفته عضو فً المجتمع، الحق فً  11متكاملة، فنص المادة 

بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  الضمانة االجتماعٌة القابمة على أساس اقتناعه
 التً ال ؼنى عنها لكرامة ولنمو شخصٌته نموا حرا بفضل المجهود والتعاون .

التً تؤكد بان: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعً ودولً تتحقق  15أما نص المادة  

 بمقتضاه الحقوق و الحرٌات المنصوص علٌها فً هذا اإلعبلن تحقٌقا عاما .
ٌشكبلن مصدرا مهما من المصادر  15و  11وتشٌر اإلشارة إلى أن هذٌن النصٌن  

 الدولٌة للحق فً التنمٌة.
فهً تتناول حرٌة وحق العمل والحماٌة من  14وحتى  10أما النصوص من  

العادل الذي ٌكفل للفرد وعابلته عٌشة البقة بكرامة اإلنسان... الخ. كل هذه  رالبطالة، واألج
ومحتواها تعد من المكونات األساسٌة للحق فً التنمٌة وهً حقوق ال بد من إدراكها الحقوق 

 لتمام إعمال هذا الحق.
أما عن القٌمة القانونٌة لئلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان كمصدر رسمً من مصادر  

 ولً لحقوق اإلنسان والحق بالتنمٌة فاألمر ال ٌخلو من جدل فقهً الن اإلعبلنالقانون الدّ 
قرارا دولٌا فً صورة توصٌة صادرة عن الجمعٌة العامة ، وبالتالً فهً مجرد من القٌمة 
القانونٌة إال أن هناك من ٌذهب إلى ربطه بمٌثاق األمم المتحدة باعتباره تفسٌرا رسمٌا أو 
محددا لمضمون حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة التً أشار إلٌها المٌثاق والذي أشارت 

ا دٌباجة اإلعبلن كأحد التعهدات التً تلتزم بها الدول فً المجال األمر الذي إلٌه بدوره
ٌعطٌه قوة من قوة المٌثاق

1
  . 

ونجد بان اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، والعهد الدولً للحقوق االقتصادٌة  
واالجتماعٌة لم ٌؽفبل اإلشارة إلى هذا الحق، إذ وجدت فً كلٌهما نصوص تقرر حق كل 

فً نظام اجتماعً دولً ٌمكن أن ٌمارس فً إطار حقوق اإلنسان االقتصادٌة شخص 

                                                 
1
 .561، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثكك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
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واالجتماعٌة والثقافٌة والمدنٌة والسٌاسٌة بالكامل 
1
ولتعزٌز أهمٌة اإلعبلن وقٌمته  .

القانونٌة، فان هناك حقابق تؤكد أن له شانا وقوة أدبٌة عند كافة الدول من مظاهرها تضمٌنه 
 دساتٌر الكثٌر منها.

هناك اتجاها فقهٌا وقضابٌا ٌذهب إلى اإلعبلن العالمً لٌصبح، إذا لم ٌكن قد أصبح و 
بالفعل جزءا من القانون الدولً العرفً وبهذا ٌكون ملزما لجمٌع الدول

2
. 

للعهدٌن حق تقرٌر المصٌر بمعنى تقرٌر مصٌر اقتصادي  37ولقد جاء فً المادة  

لتً أقرتها الدول األطراؾ فً االتفاقٌة وسٌاسً واجتماعً وثقافً. كما أن الحقوق ا
 الخاصة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة تشكل المحتوى المادي لعملٌة التنمٌة.

تأكد الحق فً العمل، ٌتضمن حق كل فرد فً أن تكون أمامه  33أما نص المادة  
نصت على  36دة والما فرصة كسب معٌشته عن طرٌق العمل الذي ٌختاره أو ٌقبله بحرٌة.

فنصت على حق  77أما المادة  حق الضمان االجتماعً بما فً ذلك التامٌن االجتماعً.

الضمان االجتماعً دون تحدٌد لعناصره المكونة له، بل قررت وأقرت الدول بحق كل فرد 
فً مستوى معٌشً مناسب لنفسه ولعابلته ،بما فً ذلك الؽذاء المناسب والملبس والمسكن، 

 ى ذلك حقه فً تحسٌن أحواله المعٌشٌة بصفة مستمرة.عبلوة عل
على تقرٌرها حق كل فرد فً المجتمع بأعلى مستوى ممكن من  71أما نص المادة 

على حق كل فرد فً التعلٌم، وان ٌوجه التعلٌم نحو  70أما المادة  الصحة البدنٌة والعقلٌة .
 التنمٌة الشاملة للشخصٌة اإلنمابٌة ولئلحساس بكرامتها.

حٌث جاء فٌها: ونظرا ألهمٌة  37من نص المادة  31والتً تعزز الفقرة  12المادة 

ثروات الشعوب فً تعزٌز تنمٌتها وإدراكها حقوقها اإلنسانٌة، أكدت االتفاقٌة وبشكل قاطع 
وصرٌح الحق المتأصل لجمٌع الشعوب فً التمتع بثروتها، ومواردها الطبٌعٌة واالنتفاع بها 

ا تعد االتفاقٌة الخاصة بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الوجه األخر لعملٌة كم كلٌة وبحرٌة.
المادة  بان لكل إنسان الحق الطبٌعً فً الحٌاة. 33وقد جاء فً نص المادة  حقوق اإلنسان.

فً حرٌة االنتقال وفً اختٌار مكان  71المادة حقه فً الحرٌة والسبلمة الشخصٌة.  36
حقه فً اتخاذ اآلراء  76المادة  ٌة التفكٌر والضمٌر والدٌانة.حقه فً حر 75المادة  إقامته.

 حقه فً أن ٌشارك فً سٌر الحٌاة العامة لبلده. 12المادة  .روفً حرٌة التعبٌ

 : بعض الوثائق الّدولٌة ذات الصلة بحقوق اإلنسان.الفرع الثالث
والمواثٌق  ٌبدأ االهتمام بحقوق اإلنسان فً التارٌخ المعاصر من خبلل اإلعبلنات 

الدولٌة و اإلقلٌمٌة التً شكلت ما ٌشبه "مجلة أخبلقٌة عالمٌة" تحٌط التصرؾ فً شؤون 
األفراد والجماعات البشرٌة بمنظومة من الحدود والضوابط التً تتقلص بموجبها رقعة 

السٌادة المطلقة التً كان ٌمارسها الحكام
3
.  

ن جمٌع الوثابق الدولٌة ذات الصلةإ
4
ق الشعوب واألمم فً السٌادة تؤكد بان ح 

الدابمة على ثرواتها ومواردها الطبٌعٌة ٌجب أن تمارس لمصلحة تنمٌتها القومٌة ورفاه 
                                                 

1
 . 69، اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثكٔج١ً ػ١ل اٌوؽّٓ ٔظو اٌل٠ٓ،  
2
 .562اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك، ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، 
3

ؽمٛق اإلَٔبْ ِٓ فالي اٌّٛاص١ك ٚئػالْ إٌّظّبد ، ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ ، ِظطفٝ اٌف١الٌٟ ، ٔظوح رؾ١ٍ١ٍخ فٟ  

 .83، اٌظفؾخ 1997، 22اٌؼلك
4
 ٕ٘بن ػلح لواهاد ٌٍغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ِٓ ث١ٕٙب ِب ٠ٍٟ:  

 . 1952عبٔفٟ   12( ، اٌّإهؿ فٟ  6 –) ك  532اٌمواه هلُ  -

 .1958ك٠َّجو  12( ، اٌّإهؿ فٟ  08 –) ك  1314اٌمواه هلُ  -
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شعب الدولة المعنٌة وان عملٌة انتهاك حق الشعوب واألمم فً السٌادة على ثرواتها 
التعاون  ومواردها الطبٌعٌة ٌتنافى مع روح مٌثاق األمم المتحدة وٌحول دون تحقٌق تنمٌة

الدولً وحماٌة السلم
1
كما انه صدر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة كثٌر من اإلعبلنات  .

التً احتوت على عدٌد من التوصٌات التً تكفل ممارسة هذا الحق
2
إذ اعتمدت الجمعٌة  

. 7653 دٌسمبر 31فً  715/ 17العامة لؤلمم المتحدة إعبلن الحق فً التنمٌة بالقرار رقم 

ي بموجبه ٌحق لجمٌع الشعوب ولكل إنسان بالمشاركة واالهتمام فً تحقٌق تنمٌة والذ
اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة، والتمتع بهذه التنمٌة التً ٌمكن فٌها إعمال جمٌع 

حقوق اإلنسان والحرٌات اإلنسانٌة إعماال تاما 
3
. 

التقدم االجتماعً والتنمٌة بان  7636كما ٌؤكد إعبلن القسم االجتماعً والتنمٌة عام  

أن تؤسس على احترام كرامة وقٌمة  بمحل المستوٌات المعٌشٌة المادٌة للشعوب ، كما ٌج
اإلنسان وان تؤكد تعزٌز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعٌة 

4
. 

وأهمٌة هذا اإلعبلن جعله محل استشهاد لبعض الباحثٌن وجود الحق فً التنمٌة فً  
 .Karel De Mestdaghل القانون الدولً مث

الدولٌة  تمن أهم القرارا ،المعززة لها تبمختلؾ أشكالها والقرارا توتعد القرارا 
 التً ٌستدل بها وٌعتمد علٌها إلثبات وتأكٌد وجود الحق فً التنمٌة وهً:

 القرارات المتعلقة بهٌكلة االقتصاد الدولً :أوال: 
رتها االستثنابٌة السادسة المنعقدة عام اعتمدت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دو

اإلعبلن وبرنامج العمل الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد واتخذت ٌشأنها  7615
 4.764ماي  37(المؤرخٌن فً 3 –)د أ  0131 م( والقرار رق3 –)د أ  0137 تالقرارا

وقد عزز قرار
5
ن ضرورة الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الذي لم ٌصوت ضده احد، م 

وأهمٌة تعدٌل النظام االقتصادي الدولً من اجل إدراك حقوق اإلنسان، حٌث جاء فٌه أن 
استمرارٌة وجود النظام االقتصادي الدولً الجدٌد شكل عنصرا أساسٌا من اجل تعزٌز 

مؤتمر وفعال لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 
6
. 

بشان حقوق الدول  0157رقم كما اتخذت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة القرار 
والذي  7641دٌسمبر  71وواجباتها االقتصادٌة فً الدورة التاسعة والعشرٌن المؤرخ فً 

                                                                                                                                                         

 .1960ك٠َّجو  15( اٌّإهؿ فٟ  15 –) ك  1515اٌمواه هلُ  -

 . 1962ك٠َّجو  14فٟ  ؿ( ، اٌّإه 17 –) ك  1703اٌمواه هلُ  -

 ( . 21 –) ك  2158اٌمواه هلُ  -

 ( . 23 –) ك  2386اٌمواه هلُ  -

 ( . 25 –) ك  2692اٌمواه هلُ  -

 (. 28 –) ك  2171اٌمواه هلُ  -

ك٠َّجو ثشبْ ا١ٌَبكح اٌلائّخ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٌٍجٍلاْ  18(، اٌّإهؿ فٟ  27 –ك  ) 2016 ُاٌمواه هل -

 إٌب١ِخ 
1
 . 1962ك٠َّجو  14اٌّإهؿ فٟ  17اٌلٚهح  1803لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
2

ة اٌٍجٕبٟٔ، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌىزبة اٌؼوثٟ ٚكاه اٌىزب هك. عؼفو ػجل اٌَالَ ػٍٟ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، كا 

 .232، اٌظفؾخ 1999األٌٚٝ، 
3

اٌغيء ك. ػجل اٌىو٠ُ ػٍٛاْ فض١و ، ا١ٌٍٛظ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ، ؽمٛق اإلَٔبْ ، كاه اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٌٍٕشو ،  

 .79، اٌظفؾخ 1997، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ػّبْ ، اٌضبٌش
4
 . 1969ك٠َّجو  14( اٌّإهؿ فٟ 23  -)ك  2542لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
5

 1977دٌسمبر  16المؤرخ فً  32/130لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
6
 .568اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
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عزز مبادئ تخص النظام االقتصادي الجدٌد الذي ٌسعى إلى حل المشاكل الدولٌة فً 
 الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 لتنمٌة .المتعلقة بعقود األمم المتحدة ل ت: القرارااثانٌ
ركزت إستراتٌجٌة عقد األمم المتحدة األول حول التنمٌة وفقا لقرار 

1
الجمعٌة العامة  

على عملٌة زٌادة النمو االقتصادي، معتمدة على نظرٌة مراحل النمو االقتصادي. وٌبلحظ 
أن قرار اإلستراتٌجٌة لم ٌشٌر إلى األهداؾ االجتماعٌة العامة تماما. فضبل عن تعزٌز 

فً تحقٌق أهدافها ولكن  المٌة، حٌث كانت نتابجه مخٌبة لآلمنسان فً عملٌة التنحقوق اإل
كانت درسا مهما عند وضع اإلستراتٌجٌة الثانٌة حٌث أدرك المجتمع الدولً أن أٌة 
إستراتٌجٌة للتنمٌة ٌجب أن تطال البعد اإلنسانً واالجتماعً بشكل مباشر. ولهذا اعتمدت 

عامة لعقد الثانً للتنمٌة إستراتٌجٌة إنمابٌة دولٌة فً قرار الجمعٌة الاألمم المتحدة بإعبلنها ا
 عن التنمٌة البشرٌة. 35( اشتملت فرعا هو الفرع جٌم 12 –)د 1313لؤلمم المتحدة رقم 

 7642( عام 03 –)د 0274وقد لوحظ تقدم فً مجال تنفٌذ اإلستراتٌجٌة القرار رقم 
تأكٌد على القرار الخاص بإعبلن التقدم ال 7644( عام 07 –)د 745والقرار رقم 

االجتماعً والتنمٌة. وجاءت إستراتٌجٌة األمم المتحدة اإلنمابٌة الثالثة أكثر توجها نحو 
إبراز محتوى الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة لئلنسانٌة فً عبلقاتها بالتنمٌة ففً دٌباجة 

هذه اإلستراتٌجٌة المرفقة بقرار
2
الفقرة  ٌث اعترفت الجمعٌة العامة فًالجمعٌة العامة، بح 

مازالت ؼاٌات وأهداؾ اإلستراتٌجٌة اإلنمابٌة الدولٌة للعقد  من هذه الدٌباجة بأنه، 30

اإلنمابً الثانً لم تتحقق إلى حد كبٌر
3
. 

إلى انه ٌجب أن تعزز عملٌة التنمٌة كرامة  35كما أشارت الجمعٌة العامة فً الفقرة 

للتنمٌة هو التحسن الدابم لرفاهٌة جمٌع السكان مشاركتهم الكاملة  اإلنسان فالهدؾ النهابً
 فً عملٌة التنمٌة وتوزٌع الفوابد الناتجة عنها توزٌعا عادال.

وتدعوا هذه اإلستراتٌجٌة إلى إنقاص الفقر والقضاء علٌه. والتوزٌع العادل للفوابد 
تحقٌق العمالة بحلول فترة زمنٌة فأكدت على  11أما الفقرة  .10المترتبة على التنمٌة الفقرة 
 توفٌر التعلٌم العام على أوسع نطاق مستطاع. 13الفقرة  .1333محددة كانت أال وهً سنة 

ٌتٌح لجمٌع شعوب العالم أن تعٌش حٌاة  1333تحقٌق مستوى صحً بحلول سنة  14الفقرة 
ألساسً والهٌاكل توفٌر المأوى ا 16الفقرة  .دٌةمنتجة من الناحٌتٌن االجتماعٌة واالقتصا

 األساسٌة للسكان جمٌعا فً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة على حد سواء .
صممت مجموعة دول األمم المتحدة أن تتخذ  7663وفً جلسة الجمعٌة العامة سنة 

جمٌع التدابٌر الضرورٌة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة الدولٌة للتنمٌة. والهدؾ األساسً لئلستراتٌجٌة 
د، بان طرٌق التعاون الدولً سٌكون عقدا لتسعٌنات عقد تسارع العبلقة الجدٌدة هو التأكٌ

منها مشكلة الدٌون الخارجٌة، تموٌل التنمٌة، التجارة الخارجٌة الدولٌة، المواد األولٌة. 
 أؼراض من اجل تحقٌق أهداؾ هذا العقد وهً: 33وهناك 

 أن تزٌد خطى النمو االقتصادي فً الدول النامٌة . -

لٌة تنموٌة تواجه االحتٌاجات االجتماعٌة، وان تقلل الفقر، وتنمً طاقات أن ٌكون عم -
 ومهارات الشعب. 

                                                 
1
 .1961ك٠َّجو  19( اٌّإهؿ فٟ   16 –) ك  1710اٌّزؾلح هلُ  ٌألُِلواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ  
2

 1980ك٠َّجو  05اٌّإهؿ فٟ  35/65هلُ  لواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح 
3
 .573اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  



 .من حقوق اإلنسانجدٌد لحق فً التنمٌة كحق ا ........................ول.......................الفصل األ
 

 
- 55 - 

 تحسٌن األنظمة الدولٌة المالٌة . -

تقوٌة واستقرار االقتصاد العالمً وتأسٌس قواعد إدارٌة سلٌمة لبلقتصاد الكلً وطنٌا  -
 ودولٌا.

 تقوٌة التعاون الّدولً من أجل التنمٌة. -

لجة مشاكل محددة للدول األقل نموابذل الجهود لمعا -
1
. 

 

     والجنوب لمساهمة الّدول المتقدمة : ضرورة الحوار بٌن الشمالنًالمطلب الثا
 .النامٌةبلدان الفً تقدم وتنمٌة  ةالصناعٌ

، من 7642سبتمبر 71-31تأتً أهمٌة الدورة الخاصة السابعة للجمعٌة العامة من  

تصادي دولً جدٌد ولمٌثاق حقوق الدول وواجباتها أنها أعطت تعزٌزا إلقامة نظام اق
االقتصادٌة، إذ أشارت اللجنة التً أعدت وثٌقة هذه الدول إلى ذلك صراحة. مع اإلشارة إلى 

 مدى حرص دول العالم على تطوٌر التعاون الدولً ودفع التنمٌة االقتصادٌة إلى األمام.
جاربها ومحاوالتها آنذاك مع وبالتالً حرصت الدول النامٌة على االستمرار فً ت 

" للحوار بٌن الشمال والجنوب،  Distaneالمبادرة التً طرحها الربٌس الفرنسً" دٌستان 
وهذا الحوار فً إطار رسمً للمفاوضات والتً كانت قد بدأت أول اجتماع تحضٌري لها 

ادٌة على أساس التفاوض بشان الطاقة ومشكبلت العبلقات االقتص 7642فً أفرٌل من عام 

ورؼم كل ما حصل فقد تم الطرفٌن على االتفاق على توسٌع المؤتمر  الدولٌة المرتبطة بها.
دول من  31دول ) 73دول صناعٌة( بدال عن  35دولة نامٌة و  76دولة منها ) 14لٌضم 

 دول مستوردة للبترول مع العالم الثالث (.  30دول صناعٌة و  30االوبٌك و 

مة الصناعٌة تحت ضؽط مشكلة الطاقة ،فقد وافقت على عقد ولما كانت الدول المتقد 
مؤتمر ٌناقش فً ثبلث لجان مسابل الطاقة، المواد األولٌة والتنمٌة، ومقابل ذلك وافقت 
الدول النامٌة على استبناؾ الحوار مؤكدة على ضرورة مساهمة الدول الصناعٌة فً تقدٌم 

 ٌة :وتنمٌة هذه البلدان النامٌة تحت الشروط التال
 دولة. 14إلى  73الموافقة على زٌارة عدد المشتركٌن من  .1

 تحدٌد جدول أعمال المؤتمر. .2

 تثبٌت تارٌخ أول مؤتمر وزاري. .3

( على الصلة الدابمة التً ٌنبؽً أن تقوم بٌن مختلؾ اللجان 34تؤكد الدول السبع ) .4

شكل ٌحفظ للمؤتمر وحدته وشمولٌتهب
2
. 

أكتوبر  72 -70ضٌري الثانً فً الفترة من وقد تم بالفعل عقد االجتماع التح  
. حٌث تصدت الدول النامٌة إلى محاولة الدول الصناعٌة المتقدمة إلى فصل اللجان 7642

سواء اتجاه المؤتمر الوزاري أمام اتجاه بعضها البعض، وتمسكت بالمحافظة على الطابع 
الجتماع بالتسلٌم بتحدٌد الشامل للمؤتمر وبإقامة صبلت دابمة بٌن جمٌع أجهزته. حٌث تم ا
م ادٌسمبر من ع 75 -73معظم آلٌات المؤتمر المقبل الذي سٌعقد فً بارٌس فً الفترة من 

 تحت شعار مؤتمر التعاون االقتصادي الدولً. 7642

                                                 
1
 .575اٌظفؾخ  اٌّوعغ اٌَبثك، 
2
 .431ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، اٌظفؾخ  
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وقد تم فً بارٌس أول اجتماع وزاري بٌن الشمال والجنوب وتقرر بموجبه تكوٌن   
 أربع لجان هً :

 لجنة الطاقة . .1

 الموارد األولٌة . لجنة .2

 لجنة التنمٌة. .3

لجنة الشؤون المالٌة .4
1
. 

، تم إنشاء صندوق 44وبإعداد البرنامج المتكامل للمواد األولٌة والذي تبنته مجموعة   

مشترك لتموٌل تكوٌن احتٌاطات من السلع األولٌة األساسٌة للتحكم فً تقلبات أسعارها فً 
ل بالتراضً العام إلى قرار ٌقر إنشاء السوق، وقد تم بعد مناقشات مطولة، التوص

الصندوق، كما نص القرار على أن هدؾ الصندوق هو ضمان أسعار السلع، أخذا باالعتبار 
وقد  التضخم العالً، والتقلبات فً أسعار العمبلت وتكلفة استٌراد المنتجات الصناعٌة.

اون فً التنمٌة الذي جمعٌة العامة لؤلمم المتحدة عن موضوع التعلتوصل االجتماع الخاص ل
قد توصل إلى نتابج تمثل استجابة محدودة لنداء البلدان  7663عقد فً نهاٌة أفرٌل من عام 

 النامٌة المتواصل بإحٌاء الحوا بٌن الشمال والجنوب .
ور الحوار بٌن الشمال والجنوب فً السعً وراء وضع قواعد عامة : دّ ثالثالمطلب ال

 للتخفٌف من عبء الدٌون.
الحوار بٌن الشمال والجنوب دورا فعاال فً وضع سٌاسات من اجل التخفٌؾ لعب 

الدٌون من من خبلل هذا سوؾ نرى كل من عبء الدٌون من على كاهل الدول النامٌة. و
مزاٌا تخفٌؾ عبء الدٌون فً الفرع األول. وكعابق أمام حقوق اإلنسان والشعوب والتنمٌة 

جنوب ضمن الفرع  -لنامٌة إلقامة التعاون جنوبومجهودات الدول االثانً، ضمن الفرع 
  خٌارات المستقبل ضمن الفرع الرابع.قات الحوار بٌن الشمال والجنوب والثالث، ومعو
والشعوب والتنمٌة اإلنسانحقوق  أمامالدٌون كعائق الفرع األول: 

2
. 

 لم تحقق تطورا فً أنهاٌظهر  اإلنسان،والمبادئ العالمٌة لحقوق  اإلعبلنات إن
 إلىوالحروب  اإلنسانحقوق  تلخر وقااحترام الكابن البشري فً هذا الكوكب، نظرا 

وجهة النظر لمختلؾ الحكومات المخالفة لتطلعات شعوبها. بؽض  إلى إضافة البؤس،جانب 
ولمكافحة هذه الوضعٌة  النظر عن الدٌون كعابق للتنمٌة، والتً تمس بسٌادة الدول.

التقلٌل من الفقر  استراتٌجٌاتنهاجن الحرب على الفقر، مع تبنى قمة كوب أعلنت ةالدراماتٌكٌ
جدٌدة من اجل  وآراءطرق  إلٌجادالمتحدة "  األممودعوة المنظمات العالمٌة فً منظمة 

ومتعددة الجهات. لتخفٌؾ عبء مساعدة الدول ذات الدخل الضعٌؾ والتً لدٌها مدٌونٌة 
اإلجراءات المتشددة والمتمثلة فً البرنامج  إالمدٌونٌتها". والتً ال تعرؾ من العولمة 

 بحجة ".FMIالمفروض من طرؾ صندوق النقد الدولً " "PAS"التصحٌحً الهٌكلً 
 التسٌٌر.   وءٌسودها سالدول السابرة فً طرٌق النمو  أن

 

                                                 
1
 .432اٌظفؾخ اٌّوعغ اٌَبثك،  

2
 Azzouz kerdoun , endettement et droit international: réflexion pour une approche 

juridique des problèmes de la dette des pays en développement, revue juridique et 

politique des états francophones, éditions juris africa, janvier- mars,2005-01 paris ,pages 

136 - 139.  
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مزاٌا تخفٌف عبء الدٌونالفرع الثانً: 
1
 . 

قشتها فً مؤتمر نٌروبً، تعتبر مشكلة المدٌونٌة القضٌة الربٌسٌة التً تمت منا 
وكانت الدول النامٌة ال بد من انعقاد مؤتمر دولً ٌضم أهم الدول الدابنة والمدٌنة، لوضع 

ةقواعد عامة للتخفٌؾ من عبء المدٌونٌ
2
ٌزال مفهومه ٌواجه صعوبات والفقر ال  .

احد ونقاشات مختلفة، حٌث ال ٌوجد حتى اآلن اتفاق بٌن الدارسٌن والباحثٌن حول معنى و
للموضوع، وفً تعاملهم مع مفهوم الفقر ٌطرح المهتمون متطورات مختلفة، وهذا انطبلقا 

من تخصصات علمٌة كثٌرة ومتباٌنة
3

. ونجد اآلن عبر العالم عدد كبٌر من البلدان منخفضة 
الدخل تعمل على تخفٌؾ عبء الدٌون فً ظل مبادرة تخفٌؾ عبء دٌون البلدان الفقٌرة 

والمبادرة المدعمة والمعززة لتخفٌؾ عبء دٌون البلدان الفقٌرة المثقلة المثقلة الدٌون، 
 .7666و 7663بالدٌون الذٌن أطلقهما صندوق النقد الدولً و البنك الدولً وهذا فً عامً 

المبادرتان إلى تخفٌؾ أعباء الدٌون من على كاهل بعض من أفقر  نوتهدؾ هاتا 
الفقر. وهذا عن طرٌق إنقاص أعباء الدٌون الدول فً العالم لمساعدتها على محاربة 

  وتخفٌض مدفوعات الدٌون إلى النمو أعلى  ومستوٌات معٌشٌة أفضل.
المرتفع ٌجعل من تحقٌق البلدان الفقٌرة  ًٌن الخارجوقد ناد رجال االقتصاد بان الدّ 

موارد التً ألهداؾ األلفٌة اإلنمابٌة أمرا أكثر صعوبة، ذلك أن خدمة الدٌن العالٌة تستنفد ال
كان ٌمكن استخدامها إلنفاق أساسً على تخفٌض أعداد الفقراء، وتحول الموارد بعٌدا على 

ن الخارجً على االستثمار العام، إال انه على الرؼم من إجراء أبحاث كثٌرة حول تأثٌر الدٌ
لدان إن الرصٌد المرتفع من الدٌن ٌنزع إلى إحباط النمو االقتصادي فً الب .النمو بشكل عام

منخفضة الدخل، ولهذا تداعٌات مهمة بالنسبة إلى تأثٌر تخفٌؾ عبء الدٌون على النحو فً 
 البلدان الفقٌرة المثقلة بعبء الدٌون.

دولة افرٌقٌة 71وهنا ٌمكن إن نضرب مثاال عن  
4

من أكثر الدول استدانة والتً 

المتعلقة بالدٌون بأكبر قدر تتلقى مساعدة من المبادرة المعززة لتخفٌض دٌون البلدان الفقٌرة 
، حٌث تشهد هذه 1333حٌث نسبة مدفوعات خدمة إلى الناتج المحلً اإلجمالً فً عام 

فً السنة بسبب تخفٌؾ عبء  ٪ 1.5الفرد السنوي لدٌها وقد ارتفع بمقدار  لالدول نمو دخ

ة الصافٌة كما ٌقدر صندوق النقد الدولً بان تخفٌض القٌمة الحالٌ ٌحصل علٌه. تًالدٌون ال
إلى  1333من الناتج المحلً اإلجمالً فً  ٪ 770للدٌن الخارجً لهذه البلدان من أكثر من 

. كما قد ٌوفر تخفٌض التزامات خدمة 1332من الناتج اإلجمالً فً ٪ 12اقل قلٌبل من 

الدٌن فرصة من اجل زٌادة االستثمار للبلدان، أي تنظر فً تخفٌض حصة اكبر من قٌمة 
 ق لبلستثمار العام المنتج أكثر مما فعلته فً الماضً.  هذا التحقٌ
قامت البلدان النامٌة بالقبول بالمنهاج  7643فً نٌروبً عام  31 "االونكتاد"وفً  

المتكامل للبضابع، وذلك المنهاج الطموح الذي خطط إلقامة نظام للتدخل الدولً الستقرار 

                                                 
1

، 2004اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ، ك٠َّجو  ، ؽَبة ِيا٠ب رؾم١ك ػتء اٌل٠ْٛ ، ِغٍخه٠زب ثبرب رشبه٠ب ٚ ث١ٕل٠ى١ذ و١ٍّٕزٌ 

 . 50 – 48، اٌظفؾخ  04، اٌؼلك  41اٌّغٍل 
2
 .437ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل ػجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، اٌّوعغ اٌَبثك، اٌظفؾخ  
3

، 2003ك٠َّجو  20اٌؼلك  لَٕط١ٕخ،،٠بد اٌفمو ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌجٍلاْ إٌب١ِخ أِبَ رؾلك. ئثوا١ُ٘ رٛ٘بِٟ 

 . 101اٌظفؾخ 
4

  -ِٛه٠طب١ٔب  -اٌىٛٔغٛ  –ِالٚٞ  –١بٔب غ – ٚغ١ٕب ث١َب –غبٔب  –غبِج١ب  –رشًّ ٘نٖ اٌلٚي وً ِٓ : اٌىب١ِوْٚ  

. ٘نا ؽَت ِظله اٌٍَطبد اٌمطو٠خ اٌؼب١ٍِٓ ضّٓ ىاِج١ب – ١ٍوا١ٌْٛ –ا١ٌَٕغبي  –ٍبرِٟٛ  –ا١ٌٕغو  –١ٔىبهاعٛا 

 طٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ . 
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ندوق المشترك كما شهدت مكاسب أسواق البضابع تدعمه مؤسسة مالٌة جدٌدة هً الص
أخرى، ومنه على األخص إصدار مٌثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادٌة ، وعهد وسابل 
النقل متعددة النماذج واتفاقٌة ممارسات األعمال المقٌدة ، وللقرار الذي اتخذته حكومات 

اقٌة الخاصة البلدان المتقدمة معٌنة بشطب الدٌون الرسمٌة لؤلقطار األشد فقرا، واالتف
بمبادئ إعادة جدولة الدٌون والتً أجرت أثناء المفاوضات الدورٌة التً جرت بٌن األقطار 
 النامٌة الحدٌثة والدابنٌن الرسمٌٌن فً نادي بارٌس. كما أن المركز األوروبً للعالم الثالث

 :أكد ما ٌلً

« Le CETIM tient à préciser qu'il serait hypocrite de parler de mise en œuvre du 

droit au développement sans lever au préalable les obstacles au développement dont la 

dette constitue un supplice pour la majorité des pays du sud. La seule solution 

envisageable est l'annulation de celle-ci'' 
1
 ». 

 .جنوب –الّدول النامٌة إلقامة التعاون جنوب الفرع الثالث : مجهودات 
ن مجهوداتهيا التنموٌية تعرقلهيا القيوى االقتصيادٌة إأدركت الدول النامٌة و أٌقنت مين 

االستعمارٌة، و على هذا األساس دعت الدول النامٌة لعقد اجتماع فً بداٌة الستٌنات لمناقشة 
 7637مٌة، و قد عقيد االجتمياع فيً سينة التً تواجه الدول الناالمشاكل االقتصادٌة األساسٌة 

 و فيً سينة و كان من بٌن نتابجه عقد أول اجتماع اقتصيادي لتضيامن اليدول النامٌية. ببلؽراد
عقيد فيً الجزابير ميؤتمر القميية الرابيع لعيدم االنحٌياز الييذي ٌعتبير مين أهيم مييؤتمرات  7640

ليق بيالمواد الخيام و ؼٌرهيا الدول النامٌة الذي ٌهدؾ إلى تعزٌز التعاون بٌنهيا فيً كيل ميا ٌتع
 من السلع األولٌة، و ألول مرة ٌتم التشهٌر بالنظام االقتصادي العالمً السابد.

و كييل هييذه المييؤتمرات كانييت بهييدؾ الييدفاع عيين المييوارد الطبٌعٌيية للييدول النامٌيية و 
جنوب له آفاق واسيعة و إمكانيات كبٌيرة و هيو جيزء هيام  –ضمان حقوقهم. فالتعاون جنوب 

أ مين مجياالت التعياون اليدولً الثنيابً و المتعيدد األطيراؾ، لكين اخيتبلؾ األوضياع ال ٌتجز
المحلٌة للدول النامٌة و أحوال تطورها االقتصيادي معظمهيا تواجههيا مشياكل نقيص األميوال 
البلزميية للتنمٌيية بسييبب ضييعؾ أساسييها االقتصييادي و ذلييك ٌييأتً بييبعض الصييعوبات الفعلٌيية 

 الجنوب.لتوسٌع التعاون بٌن الجنوب و 
لييذا ٌجييب علييى الييدول النامٌيية البحييث عيين مزٌييد ميين سييبل تطييوٌر التعيياون بييٌن الجنييوب 
انطبلقييا ميين النظييرة اإلسييتراتٌجٌة و السييعً إلييى حماٌيية المصييلحة المشييتركة إلييى حييد كبٌيير 
لمواجهة تحدٌات العولمة االقتصادٌة، و من ثم تكون قادرة على رفع مكانتها فً الحوار بيٌن 

 ب و الحفاظ على مصالحها الذاتٌة.الشمال و الجنو
 كما تظهر األوجه الممكنة فً العمل المشترك بٌن دول الجنوب للتسرٌع فً تنمٌتها فً:

العمل على دراسة و تطبٌق البرامج اإلقلٌمٌة لبلستثمار و التنمٌية الصيناعٌة، و ٌجيب  .1
 أن تتوجه هذه البرامج للتصنٌع المحلً للمنتجات األساسٌة.

ج و إقامة مراكز البحث اإلقلٌمٌة بٌن مجموعات مين بليدان العيالم الثاليث إعداد البرام .2
 التً تعانً نفس المشاكل.

تنشٌط عملٌة إقامة الصندوق المشترك لتثبٌت أسعار المواد األساسيٌة بيٌن دول العيالم  .3
 الثالث.

                                                 
1
 Voir le centre Europe – tiers monde, commentaires sur la session du groupe de travail 

sur le droit au développement, http://www.centin.ch/index.php. Le : 22 / 12/ 2008. 

http://www.centin.ch/index.php
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مفاوضات سٌاسٌة بٌن بلدان الجنوب لتقلٌص النفقات المتأتٌة عن شيراء األسيلحة مين  .4
 ل الصناعٌة.الدو

 التفاوض من جدٌد حول مشكلة دٌون البلدان المتخلفة. .5

 الرابع: معوقات الحوار بٌن الشمال و الجنوب وخٌارات المستقبل. فرعال
 أوال: معوقات الحوار بٌن الشمال والجنوب.

هناك مسابل تحميل االلتبياس عنيدما تطيرح مشيكلة إقامية نظيام اقتصيادي عيالمً جدٌيد و 
 هً كاآلتً:

لق هذا النظيام سيٌكون عملٌية بطٌبية و صيعبة و ٌمكين مين خبللهيا تطيوٌر لنيوع إن خ -1
جدٌييد ميين العبلقييات الدولٌيية القييادرة علييى تؽٌٌيير البنٌيية االسييتعمارٌة الجدٌييدة للسييوق 

العالمٌة حالٌا. إن هذه
 

العبلقات الجدٌدة ٌجيب إن تتكيون بينفس الوقيت فٌميا بيٌن بليدان 
الرأسمالٌة الصناعٌة. العالم الثالث ثم بٌنها و بٌن الدول

1  

إن النظام الجدٌد الذي ٌفترض بالتأكٌد عبلقة و منفعة متبادلة بٌن مختليؾ اليدول، لين  -2
ٌرد بشكل سهل و لن ٌكون سوى نتٌجية للصيراع القيابم، إن المصيالح العمٌقية للقيوى 
العظمييى الرأسييمالٌة ليين تعمييل علييى تطييوٌر النظييام الحييالً لمصييلحة البلييدان المتخلفيية 

ؽوط و صراعات من قبيل دول العيالم الثاليث، و الشيًء المهيم بالنسيبة ليدول بدون ض
العالم الثالث هو التقدٌر الدقٌق لمٌزان القيوى لكيً ال تقيع بأخطياء جسيٌمة أو تضيطر 

 إلى التراجع إلى الوراء.

إن النظام االقتصادي الدولً الجدٌيد ٌفتيرض بالضيرورة إحيداث تؽٌٌيرات عمٌقية فيً  -3
تصيادٌة الحالٌية ألؼليب بليدان العيالم الثاليث، إن عملٌية التنمٌية فيً مجرى التنمٌية االق

 -هذه البلدان ٌجب أن تتجه نحيو إشيباع الحاجيات الضيرورٌة لؽالبٌية الشيعب ) الؽيذاء
الصحة( و لٌس إلى تثبٌت هٌمنة الدولية و سيلطتها و اإلبقياء عليى  –الثقافة  –السكن 

ن تؽٌٌير إسيتراتٌجٌة التنمٌية فيً ؼالبٌية االمتٌازات الحالٌة للطبقات المسيٌطرة، و بيدو
اليدول المتخلفيية و التييً تزٌييد فٌهييا الفييوارق االجتماعٌية أكثيير فييأكثر فسييوؾ ليين ٌكييون 

 باإلمكان إقامة عبلقات عالمٌة جدٌدة عادلة.

تييأثٌر العولميية علييى تبيياٌن المؤشييرات االقتصييادٌة و االجتماعٌيية داخييل دول العييالم  -4
تباٌنييات اقتصييادٌة و اجتماعٌيية حييادة تتييزامن مظيياهر الثالييث، التييً بالكيياد تعييانً ميين 

الثراء الفاحش مع مظاهر الفقر المدقع و هو ما ٌعنً فشيل هيذه اليدول فيً حيل أزمية 
 التوزٌع.

و كخبلصة فان التأكٌد على الفجوة بٌن الشمال و الجنوب لٌست ولٌدة ظروؾ و عواميل 
تليك الفجيوة و تزاٌيد حيدتها و خارجٌة فحسب بل هناك عوامل داخلٌة مسؤولة عين اسيتمرار 

أبرزهيييا: عيييدم التكامييييل االجتمييياعً و السٌاسيييً و مشييييكلة الهوٌييية، والتبييياٌن االقتصييييادي 
واالجتماعً الحاد.

2 .
  

 ثانٌا: خٌارات المستقبل.
من اجل أداء أكثر فعالٌة وكفاءة لخدمات البنٌة األساسٌة، ٌطالب تقرٌر عن التنمٌة  

 صر من اإلصبلح السٌاسات وهً:بثبلثة عنا 7661فً العالم عام 
                                                 

 
1

، كاه اٌفغو ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠عغ ،ٔؾٛ ػاللبد الزظبك٠خ ػبكٌخ –اٌؾٛاه ث١ٓ اٌشّبي ٚ اٌغٕٛة ػجل اٌمبكه هى٠ك اٌّقبكِٟ، 

 .157 فؾخظاٌ، 2004اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘وح ، 
 2

 .171اٌّوعغ اٌَبثك، اٌظفؾخ 
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 تطبٌق المبادئ التجارٌة للتشغٌل : -1
وذلك بإعطاء المسؤولٌن عن تقدٌم الخدمات أهدافا مركزة وواضحة لؤلداء،   

ومٌزانٌات محددة جٌدا اشد إلى اإلٌرادات المتحصلة من المنتفعٌن واستقبلال إدارٌا ومالٌا، 
 مع جعلهم محل مساءلة عن أدابهم .

 سٌع نطاق المناقشة:تو -2
من خبلل إقامة الفرص لموردي الخدمات للتنافس على سوق كامل. و المنافسة لبلستبثار 

فً سوق معٌنة، والمنافسة للحصول على عقود لتوفٌر المدخبلت لموردي  ءبالعمبل
 .الخدمات

 إشراك المنتفعٌن بدرجة اكبر فً تصمٌم المشارٌع، وتشغٌل البنٌة األساسٌة: -3
تكون الممارسات التجارٌة، والتنافسٌة ؼٌر كافٌة لتوفٌر المعلومات البلزمة حٌن  

لجعل الموردٌن أكثر خضوعا للمساءلة أمام عمبلبهم
1

  . 
وفً ما ٌخص الدٌون الخارجٌة والفقر، نجد بان البلدان النامٌة حاولت الحد من هذه  

ٌر الدٌون الخارجٌة واآلثار الظاهرة أال وهً الفقر، إال أنها فشلت فً مساعٌها بسبب تأث
التً نجمت عنها خبلل العقد األخٌر، وهذا بالرؼم من بلوغ هذه البلدان نموا اقتصادٌا ٌقدر 

، وهذا لم ٌكن كافٌا للحد من الفقر، وٌرجع هذا 7663/7665سنوٌا خبلل الفترة  ٪00ب:

اوت، كان تأثٌر النمو جزبٌا إلى تدابٌر التفاوت فً الدخل خبلل الثمانٌنات، فسبب زٌادة التف
فً الحد من الفقر أكثر بطبا لقد ترتب عن الدٌون الخارجٌة المستحقة على البلدان النامٌة 
نمو كبٌر فً أعباء خدمتها )مبالػ األقساط أو الفوابد( بحٌث بلػ معدل خدمة الدٌون فً 

لبلدان، ثم وهً أكثر من حصٌلة صادرات السلع والخدمات لهذه ا ٪53كثٌر من هذه البلدان 

وصلت األزمة إلى ذروتها حٌنما أصبحت مبالػ خدمة الدٌون تزٌد عما تحصل علٌه هذه 
البلدان من قروض جدٌدة وقد ترتب لهذه األزمة استنزاؾ احتٌاطات النقد األجنبً وتدهور 

أسعار الصرؾ وتدنً قدرة هذه البلدان على االستٌراد
2
. 

جنوب ٌسعى لتخفٌؾ من عبء الّدٌون وذلك فإذا كان الحوار الجاري بٌن الشمال وال
من اجل نماء وتنمٌة شعوب الدول العالم الثالث فً إطار حقوق اإلنسان. فما هً العبلقة 

 التً تربط التنمٌة بحقوق اإلنسان؟.
 

: العالقة بٌن التنمٌة وحقوق اإلنسان.رابعالمبحث ال  
 

إليى اإلشيارة اليواردة فيً س فً األسياالعبلقة بٌن حقوق اإلنسان والتنمٌة  ترجع فكرة
اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان فً عبــارة "التحرر من العوز" كما هو موضيح فيً دٌباجية 

ولً الخيياص بييالحقوق االقتصييادٌة اإلعييبلن، كمييا توجييد أصييول هييذه العبلقيية فييً العهييد الييدّ 
ييمم الييربط المباشيير بييٌن تقييدم حقييوق اإلنسيي ان وسٌاسييات واالجتماعٌيية والثقافٌيية، وذلييك عنييدما تط

الحكومات لتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وتنفٌذ برامج التعاون االقتصيادي 
من خبلل ذلك سنبحث عن التنمٌة فً إطار حقوق اإلنسان فً المطليب  ولٌة.الدّ  اوالتكنولوجٌ

                                                 
1

،  1994 ٍجزّجوز١ّٕخ ، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ ،اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ِٓ اعً اٌ عو٠غٛهٞ أغواَ ٚ وو٠َز١ٓ و١َل٠ٌ ، 

 .20، اٌظفؾخ 31اٌّغٍل ، 03اٌؼلك 
2
 . 107اٌظفؾخ ك. ئثوا١ُ٘ رٛ٘بِٟ، اٌّوعغ اٌَبثك،  
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.المطلب الثانًضمن  وسابل إدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌةو . األول
 

 عين مترتبيةال اآلثارو
  .لثالمطلب الثافً  التنمٌة فً الحق إعبلن

 
 المطلب األول : التنمٌة فً إطار حقوق اإلنسان.

القضيٌة المحورٌية لتقرٌير التنمٌية البشيرٌة  تمثيلالعبلقة بيٌن التنمٌية وحقيوق اإلنسيان 
ر م الصادر عن البرنامج اإلنمابً لؤلمم المتحدة، وخبلصة ما جاء فً هيذا التقرٌي1333لعام 

أن حقوق اإلنسان ؼٌر قابلة للتجزبة، وال ٌمكن أن تخضيع لبلنتقياءو وذليك ألن هيذه الحقيوق 
متشابكة وٌعتمد بعضيها عليى اليبعض، واألمثلية عليى ذليك كثٌيرة فميثبل  التحيرر مين الخيوؾ 

  .  حتٌاجواال
وقييد اختلفييت الييرؤى حييول عبلقيية التنمٌيية بحقييوق اإلنسييان طييوال العقييود الماضييٌة، 

طيياء األولوٌيية للحقييوق السٌاسييٌة أو الحييرب البيياردة بسييبب التنييافس بييٌن إع وخاصيية فييً ظييل
الحقوق االقتصيادٌة فيً الخطياب العيام لليدول، والمهيم هيو معرفية حقٌقية العبلقية بيٌن حقيوق 

ورؤٌة المجتمع الدولً واألمم المتحدة لهذه العبلقة، وكذلك الرؤٌة العربٌية  ،اإلنسان والتنمٌة
النظرٌة والتطبٌق الفعلً فيً  ٌةالشاسع بٌن الرؤ فرقحقوق اإلنسان، والللعبلقة بٌن التنمٌة و

هذا المجال
1

 . 
العبلقية بيٌن حقيوق اإلنسيان والتنمٌية  فكرةٌرجع الباحثون فً قضاٌا حقوق اإلنسان و

إلى اإلشارة الواردة فً اإلعيبلن العيالمً لحقيوق اإلنسيان فيً عبـيـارة "التحيرر مين العيوز" 
اجة اإلعبلن، كما توجد أصول هذه العبلقة فيً العهيد اليدولً الخياص كما هو موضح فً دٌب

يمم اليربط المباشير بيٌن تقيدم حقيوق  بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌية، وذليك عنيدما تط
اإلنسان وسٌاسات الحكومات لتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌية والثقافٌية وتنفٌيذ بيرامج 

 ولٌة. الدّ  اكنولوجٌالتعاون االقتصادي والت

ولٌة أن تكفل برامج التنمٌة االقتصيادٌة واالجتماعٌية للفيرد وقد استهدفت المواثٌق الدّ   
ولٌية نظاميا  لمتابعية أثير التنمٌية عليى حقيوق اإلنسيان التمتع بحقوقه، وقد أرست القواعد الدّ 

دٌة والعكيييس، وذليييك بمطالبييية اليييدول بتقيييدٌم تقيييارٌر عييين ذليييك للجنييية الحقيييوق االقتصيييا
واالجتماعٌة والثقافٌة باألمم المتحدة، وكذلك طالبت الوكاالت المتخصصية لؤلميم المتحيدة، 

 ،ومنظمية الفياو ،ومنظمية الصيحة العالمٌية ،ومنظمية الٌونسيكو ،ولٌيةمثل منظمية العميل الدّ 
التيً  ،بأن تقدم تقارٌر حيول أثير برامجهيا عليى الحقيوق االقتصيادٌة واالجتماعٌية والثقافٌية

 نطاق اختصاصاتها. تقع فً 

ا ٌقيول: "إن تكيافؤ فيرص التنمٌية حيق لليدول بقيدر ميا    وأقرت األمم المتحدة مبدأ هاّم 
وقد اعتبرت أن الحق فً التنمٌية هيو حيق ؼٌير قابيل  ." هو حق لؤلفراد داخل الدول نفسها

وأن اليدول مطالبية بإتاحية تكيافؤ  ،ارسية حقوقيهللتصرؾ وأن التنمٌة تمكن اإلنسان مين ممّ 
 ،وإليى التعليٌم والخيدمات الصيحٌة ،الفرص للجمٌع ضمانا  لوصولهم إلى الموارد األساسٌة

 والعمل والتوزٌع العادل للدخل.  ،والؽذاء واإلسكان

الحق فً التنمٌة ضيمن حقيوق اإلنسيان  من خبلل هذا المطلب سنرى كل من تصنٌؾ 
وأزمية التنمٌية  الفيرع الثيانً.ومساعً المجتمع اليّدولً لتحقٌيق التنمٌية فيً فً الفرع األول. 

                                                 
1
 .101فؾخ ظاٌ، 2000 اٌى٠ٛذ، ،251لك ؼاٌاٌَّزمجً اٌؼوثٟ،ِغٍخ ِؾّل فبئك، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌز١ّٕخ،  
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التنمٌية القابمية و بٌن المؤسسات الّدولٌية الداعمية لحقيوق اإلنسيان والواقيع فيً الفيرع الثاليث.
  فً الفرع الرابع. على نهج حقوق اإلنسان

 الفرع األول: تصنٌف الحق فً التنمٌة ضمن حقوق اإلنسان.
 :  وهً م حقوق اإلنسان إلى ثبلثة أجٌالنقست
واليذي اسيتند عليى  ،الذي تمخض عن تقرٌر حقوق اإلنسيان المدنٌية والسٌاسيٌةول: الجٌل األ

 أو أٌيييية جهيييية أخييييرى.  ،فكييييرة "الحرٌيييية" وحماٌيييية الفييييرد فييييً مواجهيييية تجيييياوزات الدوليييية
الذي تضمن تقرٌر الحقيوق االقتصيادٌة واالجتماعٌية والثقافٌية لئلنسيان واليذي  الجٌل الثانً:

هدؾ تأكٌد واجب الدولة فً تأمٌن المساواة بٌن األفيراد فيً استند على فكرة "المساواة" واست
 التمتع بالسلع والخدمات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. 

الذي ٌسيتهدؾ تقرٌير "حقيوق التضيامن" التيً تنطيوي عليى الحيق فيً التنمٌية الجٌل الثالث: 
التمتييع بمزاٌييا  والحييق فييً السييلم والحييق فييً التمتييع ببٌبيية متوازنيية والحييق فييً المشيياركة فييً

اسييتؽبلل اإلرث الطبٌعييً المشييترك للجيينس البشييرى. وٌسييتند هييذا الجٌييل الحييدٌث ميين حقييوق 
اإلنسان على فكرة "اإلخاء" بٌن البشر على اختبلؾ دولهم
 1

. 
أي الحقوق التيً  "التضامن"ووفقا لهذا التصنٌؾ فإن الحق فً التنمٌة هو أحد حقوق 

فيً  "karel kasek "ٌعود الفضل إليى الفقٌيه الفرنسيً . و"الجٌل الثالث"ٌطلق علٌها حقوق 

تحدٌد الحقوق التضامنٌة، وتسمٌتها بالجٌل الثالث لحقوق اإلنسان، والتيً عبيرت أساسيا عين 
الحق الجماعً للشعوب، وخاصة شعوب العيالم الثاليث أو النيامً، والتيً كانيت قيد تحيررت 

عٌية والثقافٌية، هيً حقيوق مطليوب من عصر االستعمار. وجٌل الحقوق االقتصادٌة واالجتما
توفٌرها لئلنسان. وجٌل الحقوق الجماعٌية أو الحقيوق التضيامنٌة، تفيرض دورا إٌجابٌيا عليى 

كل األطراؾ لتحقٌقها، الشيعوب والحكوميات والمجتميع اليدولً
2

. وليذلك فقيط أطلقيت بعيض 
فيً بٌبيية  التصينٌفات عليى حقييوق الجٌيل الثاليث الحقييوق الجماعٌية كييالحق فيً التنمٌية والحييق

 نظٌفة والحق فً السبلم العالمً. 
وكنموذج على الحقوق الجماعٌة، فإن الحق فً التنمٌة ٌحتل أهمٌة كبٌرة السٌما وأنه 
فييً زميين التؽٌييرات الكونٌيية الكبٌييرة والعولميية، فييإن مييا ٌنييتج ميين تؽٌٌييرات هٌكلٌيية اقتصييادٌة 

عليى التمتيع بحقيوق اإلنسيان واجتماعٌة وثقافٌة فً دول العيالم ٌنطيوي عليى تيأثٌرات كبٌيرة 
جمٌعها. فالتنمٌة هً نتٌجة وسبب فيً التعياطً ميع حقيوق اإلنسيان، حٌيث أنهيا تشيكل البٌبية 
الصحٌة الحترام حقوق اإلنسيان بمختليؾ أشيكالها، وهيً نتٌجية بيالنظر إليى أن حالية التنمٌية 

ٌادة القيانون تعنً فً نهاٌة األمر احترام حقيوق اإلنسيان وحرٌاتيه األساسيٌة وتعزٌيز مبيدأ سي
وإشراكا اكبر للمواطنٌن فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً أي بلد

3 
.  

 

 

 

                                                 
1
 04/  28ثزعبه٠ـ : اٌّٛلعغ االٌىزوٟٚٔ:ل عّبي اٌل٠ٓ ٍِٛٝ، اٌز١ّٕخ ؽك ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ عبِؼعخ إٌّظعٛهح، أ.ك. أؽّ 

/2010 . http://www.mans.edu.eg/pcvs/12133/development/ 
2
 .101فؾخ ظاٌ، اٌّوعغ اٌَبثكِؾّل فبئك،  
3

اٌّٛلعغ ، "اٌّغّٛػعبد اٌفٍَعط١ٕ١خ"اٌل١ٌٚعخ  ؽمٛلٕب ِغّٛػخ أٔشطخ ٚرعله٠جبد، ٌّعبما ؽمعٛق اإلَٔعبْ؟، ِٕظّعخ اٌؼفعٛ 

 . 2010/  06/  28االٌىزوٟٚٔ ، ثزبه٠ـ 

 http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/our_rights/text/why_hr.htm  
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   لتحقٌق التنمٌة. ولًالمجتمع الدّ  ساعًمالفرع الثانً: 
تعكس رؤٌة المجتمع المدنً للعبلقة بٌن التنمٌة وحقوق اإلنسان أهمٌية خاصيةو ألنهيا 

ٌيية فييً الؽالييب تشييكل مجموعيية مطالييب تمثييل صييٌحة الضييمٌر للمجتمييع الييدولً، وهييذه الرؤ
 مستهدؾ تحقٌقها، وأهم هذه المطالب هً:

ضييرورة االتسيياق بييٌن بييرامج اإلصييبلح االقتصييادي واألحكييام ذات الصييلة بحقييوق  (1
اإلنسييان، واالعتييراؾ بييأن إفقييار قطاعييات كبٌييرة ميين السييكان أكبيير انتهيياك لحقييوق 

 اإلنسان.
اء تحكيم اليدول الصيناعٌة فيً رفيع ضرورة إقامة عبلقات تجارٌة دولٌة منصفة وإنهي (2

 أسعار النقل والتأمٌن والسلع المصنعة وخفض أسعار المواد الخام.
االتفاق الدولً على خفض اإلنفاق العسكري لصيالح الجوانيب االجتماعٌية والخيدمات  (3

 العامة.
اإلسراع فً إلؽياء اليدٌون الخارجٌية المسيتحقة عليى اليدول الفقٌيرةو لتحسيٌن الحقيوق  (4

 ع بها اإلنسان فً هذه الدول.ٌتمت التً
االهتمييام بالتنظٌمييات والمؤسسييات المدنٌيية واحتييرام حقوقهييا وزٌييادة مشيياركتها فييً  (5

 التنمٌة الحقٌقٌة وصٌاؼة حقوق اإلنسان والدفاع عنها.
 : أزمة التنمٌة بٌن المؤسسات الّدولٌة والواقع.لثالفرع الثا

كحييق ميين حقييوق اإلنسييان، فييإن  بييرؼم جييودة اإلطييار والييدعم النظييري المتعلييق بالتنمٌيية
تكفيل ضيمان  التيًالفٌصل فً ذلك هو إحيراز تقيدم عليى صيعٌد تطبٌيق هيذا الحيق واآللٌيات 

لهييذا اإلطييار والييدعم النظييري، وكييذلك ضييمان عييدم إسيياءة اسييتخدام حقييوق  األفضييلالتطبٌييق 
ون الخاصيية بسييٌادة الييدول وخاصيية الييدول النامٌيية، وعلييى الجانييب ؤاإلنسييان للتييدخل فييً الشيي

التطبٌقً هناك فجوة كبٌرة بٌن ما تقوله وتطالب به الدول والمؤسسات الدولٌية وبيٌن الواقيع، 
 وٌمكن مبلحظة ذلك من خبلل اآلتــً:

وضييعت لترجميية العبلقيية بييٌن التنمٌيية  التييًمحدودٌيية حجييم وأهمٌيية اآللٌييات الدولٌيية  (1
 وحقوق اإلنسان.

ٌن التنمٌية وحقيوق اإلنسيان تهتم بالربط ب التًخضوع المؤسسات والمنظمات الدولٌة  (2
 سٌاسٌة تحركها بعٌدا  عن التنمٌة وحقوق اإلنسان الحقٌقٌة.ؼراض أل

عييدم تقبييل اليينظم الوطنٌيية فييً الييدول النامٌيية لمبييدأ الييربط الفعلييً بييٌن التنمٌيية وحقييوق  (3
 اإلنسان وعدم قبول المساءلة الدولٌة فً ذلك.

 ؼة برامج اإلصبلح االقتصاديصٌاعند  -عدم مراعاة صندوق النقد والبنك الدولٌٌن  (4
قضٌة حقيوق اإلنسيان، وؼالبيا  ميا تقيع أعبياء اإلصيبلح عليى كاهيل الطبقيات الفقٌيرة،  (5

ا ولٌس تنمٌة حقٌقٌة.  ٌّ ا مال  وفً الؽالب ٌكون إصبلح 
إسيياءة تعامييل الييدول المتقدميية مييع قضييٌة حقييوق اإلنسييان فييً الييدول النامٌيية وربييط  (6

دام سبلح العقوبات والمقاطعة االقتصيادٌة لهيذا المعونات والمنح بهذه الحقوق، واستخ
السبب بطرٌقة انتقابٌة، ومثيال التفرقية بيٌن معاملية إسيرابٌل والعيراق ولٌبٌيا والصيٌن 
وإٌيييران بسيييبب حقيييوق اإلنسيييان مثيييال صيييارخ عليييى ذليييك، حٌيييث إن هيييذه العقوبيييات 
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ً والمعامليية تييتم بطرٌقيية انتقابٌيية وألؼييراض سٌاسييٌة وتعمييل علييى تعطٌييل التنمٌيية فيي
بعض الدول وزٌادة معاناة الطبقات األكثر فقرا  

1
. 

وخبلصة القول، إن اليربط بيٌن التنمٌية وحقيوق اإلنسيان هيو أمير ضيروريو ألن التنمٌية 
تتم فً الؽالب بدون احترام حقوق اإلنسان هً تنمٌة منقوصية ومشيوهة، ولكين القضيٌة  التً

 .تحتاج إلى أفعال أكثر مما تحتاج إلى مجرد شعارات جوفاء
التنمٌة القائمة على نهج حقوق اإلنسانالفرع الرابع: 

2
. 

على الرؼم من ذلك، وحسب بعيض االجتهيادات، ٌجيوز تعرٌيؾ التنمٌية القابمية عليى 
حقوق اإلنسان على أنه إطار فكري أو معٌياري لعملٌية التنمٌية اإلنسيانٌة ٌؤسيس عليى تفعٌيل 

ن. من هيذا المنطليق، فإنيه ٌعنيً تأسيٌس المعاٌٌر الدولٌة المعنٌة بتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسا
التنمٌة على "الحق" بدال  عن "الحاجة"، والفرق بٌنهما واضح وشاسع، فالحق هو ما ٌسيتحق 
الشييخص، بمجييرد كونييه إنسييانا ، وٌمكيين فرضييه بموجييب القييانون، لكفاليية حقييه فييً العييٌش 

التزاميا  بيذلك. أميا بكرامة، وٌتم تنفٌذ هذا الحق فً مواجهة السلطة الحاكمة، وٌفيرض علٌهيا 
"الحاجة" فهً تطلّيع أو طميوح قيد ٌكيون مشيروعا ، دون أن ٌكيون مرتبطيا  بيأي التيزام تجياه 
السلطة، أو أي جهة أخرى. هكذا ٌستند مفهوم التنمٌة على نهيج الحيق، عليى إدمياج المعياٌٌر 

دة فيً فيً سٌاسيات وخطيط ومشيارٌع التنمٌية. وتسيتند تليك المعياٌٌر اليوار "الملزمية"الدولٌة 
المواثٌييق الدولٌيية لحقييوق اإلنسييان علييى عييدة مبييادئ هاميية هييً تلييك التييً ٌنبؽييً مراعاتهييا 

 .وإدماجها فً عملٌة التنمٌة البشرٌة
وٌقتضيييً نهيييج اإلدمييياج، بداٌييية، تحدٌيييد أهيييداؾ التنمٌييية مييين منطليييق حقيييوق معٌنييية،   

ن العيالمً ومواثٌيق كاستحقاقات قابلية للتنفٌيذ مرتبطية بالمعياٌٌر القانونٌية اليواردة فيً اإلعيبل
حقوق اإلنسان الدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة. وٌرى الخبراء أن هذا المفهوم لنهج إدماج حقوق 

اإلنسان فً التنمٌة البشرٌة ٌقتضً عدة شروط منها
3
: 

تبنً المعاٌٌر القانونٌة الدولٌة بالتصيدٌق عليى المواثٌيق المعنٌية بحقيوق اإلنسيان وإدماجهيا  -
 لتنمٌة.فً برامج وأطر ا

ولة بصييفة مباشييرة عيين تفعٌييل تلييك الحقييوق بالنسييبة للمجموعييات ؤجعييل الحكومييات مسيي - 
 والفبات المختلفة من مواطنٌها بصفة حقوق ولٌس احتٌاجات ترى الحكومة جواز توفٌرها. 

تقدٌم العون للحكومات لتفعٌل تلك الحقوق وتحدٌد اإلجراءات القانونٌة التً ٌجوز للمجتمع  -
 المواطنٌن اتخاذها فً حالة إخفاق الحكومات فً الوفاء بالتزاماتها. الدولً أو

تبنييً مؤشييرات حقوقٌيية وتنموٌيية وإجييراءات رصييد منتظميية لضييمان تحقٌييق الوفيياء بتلييك  - 
 االلتزامات القانونٌة. 

كمييا ٌقتضييً المفهييوم ضييرورة األخييذ بعييٌن االعتبييار المبييادئ العاميية التالٌيية المتعلقيية 
إلدمياج حقيوق اإلنسيان فيً  اردة فيً الصيكوك الدولٌية كشيروط أساسيٌةبحقوق اإلنسان واليو

هذه الفجوة بٌن قبول التنمٌة ملمحا  أساسٌا  لحقوق اإلنسان والواقع المعاش، أدت إليى . التنمٌة

                                                 
1
 اٌز١ّٕخ ٚؽمٛق اإلَٔبْ.. ِأِىق اٌفىو ٚاٌزطج١ك!!،ِغبهٚٞ شٍجٟ،  

 http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml  22/04/2009، ثزبه٠ـ 
2
 اٌّٛلععغ، اإلَٔععبْ ٚاٌز١ّٕععخ، اٌععل١ًٌ اٌؼوثععٟ ٌؾمععٛق  اإلَٔععبْؽمععٛق  ِععٕٙظِىععٟ ِععلٟٔ ، اٌز١ّٕععخ  اٌمبئّععخ ػٍععٝ  أِعع١ٓك. 

  .28/06/2010، ثزبه٠ـ  http://www.arabhumanreght.org/dalil/ch_7htmاالٌىزوٟٚٔ : ،

 .هئ١ٌ إٌّظّخ اٌَٛكا١ٔخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، ٚهئ١ٌ ِغٌٍ إِٔبء إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌؾمٛق اإلَٔبِْٚؾبَ، ٚ٘ٛ 
3
 .86 اٌظفؾخ، 2002اٌمب٘وح، كاه اٌىزبة ،٠َوٜ ِظطفٝ، كٚه إٌّظّبد األ١ٍ٘خ فٟ ِإرّواد األُِ اٌّزؾلح،  

http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml
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التفيياوت بييٌن الييدول الؽنٌيية والفقٌييرة بشييكل مطييرد وحرمييان المبلٌييٌن ميين مييداخل التنمٌيية 
والصحة، والسكن، والبٌبة، ووجود أكثر من بلٌون شيخص فيً  األساسٌة المتمثلة فً التعلٌم،

العالم ضيمن فبية الفقير الميدقع. كميا أن حكوميات اليدول النامٌية ليم تبيذل الجهيد اليبلزم لتمتيع 
 جمٌع المواطنٌن بالتنمٌة وحقوق اإلنسان.

 "فحقييوق اإلنسييان والتنمٌيية المتواصييلة ٌييدعمان بعضييهما بعضييا . فالتنمٌيية ليين تسييتمر إذا مييا  
كانييت التشييرٌعات والقييوانٌن ال تسيياوي بييٌن األفييراد فييً المجتمييع الواحييد، أو حٌييث ال تتييوفر 
حرٌة الرأي والتعبٌر، أو حٌث ٌعٌش عدد كبٌر من السكان فً فقر مدقع. ومن ناحٌة أخيرى 
تتدعم حقوق اإلنسان وتقوى إذا ما نجحيت جهيود التنمٌية فيً خفيض الفقير وتحقٌيق المسياواة 

 ."ً األفراد بحقوقهم ومطالبتهم بهاجتماعٌة بٌن األفراد، وزٌادة وعاالقتصادٌة واال
 

وسائل إدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌةالمطلب الثانً: 
1
.   

ومكتييب المفييوض  ،بموجيب مييذكرة تفيياهم موقعية بييٌن برنييامج األمييم المتحيدة اإلنمييابً
ن المؤسسييتٌن ، تييم االتفيياق علييى إنجيياز برنييامج موحييد بيي7665ٌالسييامً لحقييوق اإلنسييان فييً 

لتعزٌز إدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌية فيً بيرامج وأنشيطة برنيامج األميم المتحيدة اإلنميابً 
مـن خبلل تطوٌر القواعد اإلرشادٌة والمنهجٌة وإٌجاد أنجيع السيبل واالسيتفادة مين التجيارب 
والخبييرات السييابقة فييً تعزٌييز القييدرات الوطنٌيية لحماٌيية حقييوق اإلنسييان وفييً إدميياج حقييوق 

 إلنسان فً البرامج التنموٌة. وتشمل المذكرة األنشطة التالٌة:ا
 تبنً خطط وطنٌة لحقوق اإلنسان. - 

تعزٌييز إدميياج حقييوق اإلنسييان فييً التنمٌيية فييً بييرامج ونشيياطات برنييامج األمييم المتحييدة  -
 لئلنماء.

 تشجٌع التصدٌق على المواثٌق الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان. -

 إلنسان.آثار العولمة على حقوق ا -

طييوعً األمييم تتشييجٌع مبييادرات تعزٌييز قييدرات حقييوق اإلنسييان الوطنٌيية واالسييتعانة بم -
   .المتحدة

لييدعم أنشييطة برنييامج  4002صييدرت قواعييد العمييل اإلرشييادٌة للبرنييامج فييً أكتييوبر  
األمم المتحدة اإلنمابً من منطلق حقوق اإلنسيان وتأسيٌس البيرامج المسيتقبلٌة عليى ذليك فيً 

لتشيمل إدمياج  4002فيً مياي  "ستانفورد"تارة، وتمت مراجعتها فً ندوة بعض الدول المخ
لتشييمل معيياٌٌر قٌيياس ومراجعيية ميينهج  4002حقييوق اإلنسييان فييً التنمٌيية، وأخٌييرا  فييً ميياي 

العياملٌن فيً مجيال التنمٌية  مسياعدةإدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌة. كيان الؽيرض مين ذليك 
د واسييتنادا  علييى المعيياٌٌر الدولٌيية فييً جمٌييع فييً إدخييال معيياٌٌر حقييوق اإلنسييان بشييكل محييد

ة بنياء مجتمعيات مؤسسية عليى ٌيبرامجهم التنموٌة فً جمٌع القطاعات، والمساهمة فيً منهج
سٌادة حكم القانون وبناء القدرات الوطنٌة إلحقاق حقوق اإلنسان، بمعنى تطيوٌر قيدرات مين 

 للمطالبة بحقوقهم. "فٌدٌنالمست"علٌهم االلتزامات للوفاء بها، وقدرات أصحاب الحقوق 
وتشييٌر قواعييد العمييل اإلرشييادٌة إلييى أن الخبييرة قييد أوضييحت أن ميينهج إدميياج حقييوق 
اإلنسان فً التنمٌة ٌقتضً "اإلعداد الجٌد للبرامج"، وأن هذا اإلعداد الجٌد للبرامج ال ٌشيكل 

                                                 
1
 اٌّٛلععغ، ٚاٌز١ّٕععخ اإلَٔععبْ، اٌععل١ًٌ اٌؼوثععٟ ٌؾمععٛق  اإلَٔععبْمععٛق ؽ ٙظِععِٕىععٟ ِععلٟٔ ، اٌز١ّٕععخ  اٌمبئّععخ ػٍععٝ  أِعع١ٓك. 

 .28/06/2010، ثزبه٠ـ  http://www.arabhumanreght.org/dalil/ch_7htmاالٌىزوٟٚٔ : ،
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ى عناصير بمفرده منهجا  إلدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌة، بيل، لكيً ٌكيون كيذلك، ٌحتياج إلي
 إضافٌة هامة هً: 

تحدٌد وتقٌٌم وتحلٌل مطالب حقوق اإلنسيان بالنسيبة ألصيحاب الحيق وبالمقابيل التزاميات  .1
 من ٌقع علٌهم االلتزام، مع تحدٌد األسباب األساسٌة والمباشرة لعدم الوفاء بتلك الحقوق.

تحدٌيييد وبنييياء قيييدرات أصيييحاب الحقيييوق للمطالبييية بحقيييوقهم وقيييدرات مييين ٌقيييع عليييٌهم  .2
 اللتزامات للوفاء بها.ا
التييزام البييرامج برصييد وتقٌييٌم النتييابج والعملٌييات التييً تسترشييد بمبييادئ ومعيياٌٌر حقييوق  .3

 اإلنسان.
 تعرٌيييييؾ البرمجييييية بتوصيييييٌات لجيييييان وآلٌيييييات األميييييم المتحيييييدة لحقيييييوق اإلنسيييييان. .4

كما أضافت القواعد عناصر أخرى إضافٌة حول البرمجية الجٌيدة شياملة: اعتبيار األشيخاص 
جييزء ميين التمكييٌن،  اإلسييتراتٌجٌةساسييٌٌن فييً التنمٌيية، المشيياركة كأسييلوب وهييدؾ، فيياعلٌن أ

التحلٌل ٌشيمل الجمٌيع، التركٌيز عليى المهمشيٌن، عملٌية التنمٌية مليك وطنيً محليً، مسياءلة 
 الجمٌع عن مساندة ودعم البرامج.

" خيبلل الفتيرة المنصيرمة مين نشير اليوعً بثقافية حقيوق   HURIST تمكنت "هورست

وسييط عييدد ميين مييوظفً برنييامج األمييم المتحييدة اإلنمييابً وتعزٌييز قييدراتهم فييً هييذا  اإلنسييان
الصدد فً عيدد مين اليدول، وميا زاليت تسيعى إليى تطيوٌر مفهيوم إدمياج حقيوق اإلنسيان فيً 

شييملت تلييك الجهييود العمييل فييً مجييال اللجييان التعاقدٌيية لحقييوق اإلنسييان، التوعٌيية  التنمٌيية. 
ورٌة، وإعيداد ت المعنٌة بحقوق اإلنسان، ورفع التقارٌر الدّ والتدرٌب، التصدٌق على االتفاقٌا
 الخطط الوطنٌة لحقوق اإلنسان.

 تييدار "هورسييت" بواسييطة لجنيية تسييٌٌر مكونيية ميين مييوظفٌن قٌييادٌٌن لبرنييامج األمييم المتحييدة
اإلنمييابً ومكتييب المفييوض السييامً لحقييوق اإلنسييان. تجتمييع اللجنيية سيينوٌا  لوضييع السٌاسييات 

   وم هٌبة إدارٌة من منسقٌن للطرفٌن بتصرٌؾ األعمال الٌومٌة واإلدارٌة.والبرامج، كما تق
الرؼم مين إنجياز بعيض بي. وسينةوٌتم تقٌٌم أداء "هورست" بواسطة الطرفٌن خيبلل ال

عليى تحقٌيق  سياعدالنجاحات، فإن نقص القدرات البشرٌة الفنٌة فيً كيل مين المؤسسيتٌن ليم ٌ
ك القييدرات ٌظييل أمييرا  ضييرورٌا  لتحقٌييق تلييك الهييدؾ المرجييو ميين البرنييامج وإن إٌجيياد تليي

بالقييابمٌن علييى إدارة المشييروع المبييادرة إلييى مراجعتييه للتركٌييز علييى  أدىالؽاٌييات. هييذا مييا 
إدماج حقوق اإلنسان فً التنمٌة بؽرض أن تكون أهداؾ األلفٌة فً صمٌم أعمال المشيروع، 

   ".المؤشرات والرصد والتقٌٌم"مع تعزٌز البرمجة والمنهجٌة 
 

 التنمٌة فً الحق إعالن عن المترتبة : اآلثار لثالمطلب الثا
1
.  

ضيييمن  سٌاسيييٌة وأثيييار ،كثٌيييرة أساسيييٌة مبيييادئ التنمٌييية ٌتضيييمن فيييً الحيييق إعيييبلن
 مين" التنمٌية فيً الحيق" مفهيوم ميرة ألول وضيع اإلعبلن أن والواقع .لهذا الحق ارساتالممّ 

 والتحسييٌن الممارسيية ٌضييمن أن بٌجيي الييذي الييّدولً للقييانون جدٌييدة كقاعييدة تقدٌمييه خييبلل
 الخصيييابص ذو ، وواجيييب كحيييق األبعييياد ومتعيييدد معقيييد مفهيييومهيييذا ال .التيييدرٌجً للحقيييوق

  .والمتعددة الفاعلة العناصر استخدام على تنطوي والتً المختلفة،

                                                 
1
 Voir Azzouz kerdoun, le droit au développement en tant que droit de l'homme: portée 

et limites, revue québécoise de droit international n° 17 ,2004 , page 80. 
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 بالفعيل، بهيا المعتيرؾ اإلنسيان حقيوق مين عيدد هو حق شامل ٌشيمل التنمٌة فً الحق
 التوفٌيق على ٌعمل والذي ."إسرابٌل جاك فعالٌتها. حسب "جان زوتعزٌ والعمل على تطوٌر

 واالعتييراؾ بهييا. واالجتماعٌيية االقتصييادٌة والحقييوق السٌاسييٌة الحقييوق بييٌن المصييالحة" "أو
" واحييد وقييت فييً لتحقٌقهييا والسييعً

1
 جمٌييع بييٌن ٌجمييع حٌوٌيية وذو شييامل قييانون فهييو ولييذا 

 ومين .والجماعية الفيرد لتطلعيات وفقيا الرفياه،و التقيدم أهداؾ من التعدٌل فً الواردة الحقوق
 من كحق التنمٌة تحدٌد تم منذ. الشعوب ولجمٌع إنسان لكل هو التنمٌة فً الحق أن به المسلم
 فييً بييه، والتمتييع جميياعً بشييكل واتخييذ النيياس، لجمٌييع حييق هييو الواقييع اإلنسييان. وفييً حقييوق
  .ومنصفة عادلة حماٌة

 ميين كبٌيير جييزء بأنييه واعتييراؾ لؤلفييراد، ملييةتك التنمٌيية فييً للحييق الجميياعً والبعييد
 أن ٌجيب الفردٌية. ولكين ميع الحقيوق ومتكاملة مترابطة الجماعٌة الحقوق بأن القابل المذهب
 الثقافيات فٌهيا تشيترك ال اإلنسيان لحقيوق الؽرب مفهوم من مستمد الفردي البعد هذا أن نؤكد

 اإلفرٌقٌة الثقافة مثل ، األخرى
2
.  

 كيل مين األول هيو اإلنسيان الفاعلية الجهيات مين العدٌيد عليى طويٌن التنمٌة فً الحق
 ذليك أكيد .والجمياعً الفيردي المسيتوى عليى سواء ، الربٌسً والمستفٌد الفاعلة الجهات هذه

 اإلنسيان حقيوق للجنية التيابع التنمٌية فيً الحيق عليى جدٌيد مين ٌؤكيدحٌث  2/  1333 القرار
 أسياس عليى التنمٌية فيً الحيق" أن اإلعيبلن، من 37الفقرة 1 المادة إلى إشارة فً ، أنه على

 مين والمسيتفٌد النشط المشارك ٌكون أن وٌنبؽً للتنمٌة الربٌسً الموضوع هم البشر أن مبدأ
" التنمٌة فً الحق ذلك

3
    A/RES/55/l08 العامية الجمعٌية صوتت الذي الشا نفس وفً .

التنمٌة فً بالحق المتعلق قرارها فً
4
.   

 به ٌقوم الذي الدور إلى ٌشٌر التنمٌة فً الحق عن اإلعبلن، 1 المادة من 1الفقرة  فً

 ًالسٌاسيي النظييام وحماٌيية بتعزٌييز وذلييك الكامليية، التنمٌيية ضييمان ٌمكيين "وحييده ككييل المجتمييع
" للتنمٌة اتًوالم واالقتصادي واالجتماعً

5
 المجتميع تجياه واجب علٌه الفرد أن ٌعنً ال .هذا

 بيٌن الضيروري والتيرابط الضيروري التيوازن هيو التنمٌية ًفي الحق مفهوم فً. ٌخدمه الذي
 كبٌيير، بشييكل أن ٌسييتثمر ٌتطلييب الييذي التنمٌيية فييً الحييق وخصوصييا المتكامييل، الفييرد رفيياه

 الكبييرى المواضييٌع فييً فقييط وتجييري هييم الييذٌن ٌييؤدون باسييم الشييعب التنمٌيية، والمسييؤولون
 بشيكل ٌحيدد ال التنمٌية فيً قالحي وإعيبلن ، 1 الميادة مين 03 التنمٌية الفقيرة فً الحق ألصل

 عليى واجيب الحيق لليدول أن عليى تينص ألنهيا ، التنمٌة عملٌة فً الحكومة دور عن مختلؾ
 السيكان جمٌيع رفاهٌة تحسٌن مواصلة بهدؾ وذلك المناسبة الوطنٌة التنمٌة سٌاسات صٌاؼة
 نشييياءإل األوليييى المسيييؤولٌة لليييدول" أن 37الفقيييرة 0 الميييادة أن وٌبلحيييظ ." األفيييراد وجمٌيييع
  ." التنمٌة فً الحق إلعمال والدولٌة الوطنٌة الظروؾ

                                                 
1
 Jean-Jacques lsraél, Le droit au développement, R.G.D.I.P. 1983, page 39  

2
ٌٚىعٓ ثظعفخ  فٟ ٘نا اٌظلك، ا١ٌّضبق األفو٠مٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ٚاٌشؼٛة ٠وٜ أْ اٌفوك ٘ٛ ػٕظو ِٓ ػٕبطعو اٌّغزّعغ. 

ؽععك  .يكٚط إلػّعبي اٌؾععك فعٟ اٌز١ّٕعخ ٘عٛ ؽععك ِعٓ ؽمعٛق اإلَٔعبْ ٚؽععك ٌٍشعؼٛةػبِعخ، ِؼظعُ اٌىزعبة ٠ؼطععٛا اٌجؼعل اٌّع

 .اإلَٔبْ فٟ اٌز١ّٕخ فٟ اٌٛالغ ال ِؼٕٝ ٌٗ كْٚ اٌجؼل اٌغّبػٟ
3
 Commission des droits de l’homme, Le droit au développement. Rés. CES 2000/5, Doc. 

OIE CES NU, supp. n°3, Doc. NU E/CN.4’20001 167(2000). 
4
 Le droit au développement, Rés. AG 55/ 108, Doc. 01E AG NU, 55’ sess., supp. n° 49 (A 

55/49), Doc. NU A/RES/55/108, (2000) . 
5
 .1986 ك٠َّجو 04اٌّإهؿ فٟ  41/128اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ هلُ  ئػالْ 
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 االقتصيادٌة، المجياالت فيً وتعزٌزهيا اإلنسيان حقيوق حماٌة فً الدولة دور هو ذلك 

 تصير كميا اإلعيبلن، ميواد مين وهذا فً العدٌد ٌة،والتنم والسٌاسٌة االجتماعٌة البٌبة وتعزٌز
ةالتنمٌ فً الحق إعمال الدول فً مشاركة على

1
 شيًء، كيل وقبيل أوال .تحقٌقيه ٌجيب والذي  

 تكييافؤ" ، اإلعييبلن ميين 37الفقييرة 5 بالمييادة ٌتعلييق فٌمييا ٌعنييً، الييوطنً وهييذا الصييعٌد علييى

 الصييحة والخييدمات والتعلييٌم األساسييٌة المييوارد إلييى وصييولهم إمكانٌيية فييً للجمٌييع الفييرص
." لليدخل العييادل والتوزٌيع العميل وفيرص والسيكن والتؽذٌية

2
 أٌضييا عتميدٌ التنمٌية فيً الحيق 

 متزامنيية إجييراءات علييى تنطييوي التييً التنمٌيية فييً أساسييً أميير وهييذاالييدولً  التعيياون علييى
 و معيا حدة على تدابٌر اتخاذ ٌتطلب الذي األمر ، ودولٌا محلٌا ، الجبهات كل على ومتكاملة
  .دولٌة إنمابٌة سٌاسات لوضع

 القيانون لمبيادئ الكاميل المتثيالا تحقٌيق" إن اليدولً للتعياون حق هو التنمٌة فً الحق
 وتيينص .المتحييدة األمييم لمٌثيياق وفقييا الييدول بييٌن والتعيياون الودٌيية بالعبلقييات المتعلقيية الييدولً
 والمتعلقية 22 الميادة فيً علٌها المنصوص األهداؾ الدول لتحقٌق تتعهد" أن على 23 المادة

 المنظمية ميع بالتعياون نفرادا على أو معا للعمل،اإلنسان.  حقوق عالمٌة والمراعاة باالحترام
'

3
  .النامٌة للبلدان الدولٌة المساعدة النتابج معناه فً ٌأخذ التعاون مفهوم .

هال قرار فً العامة الجمعٌة إن
4
 الجهيود وٌيدعم أن ٌعيزز ٌنبؽيً" اليدولً التعياون أن 

 بالتزاماتهيا والوفياء واالجتماعٌية االقتصادٌة مشاكلها حل أجل من النامٌة، البلدان تبذلها التً
 ".   اإلنسان حقوق جمٌع وحماٌة تعزٌزل

 فيً الحيق إعيبلن ذكرهيا التيً أساسيٌة سيمات من أخرى سمة التنمٌة أجل من والدعم
 هيذااألفيراد،  وكيذلك الشيعوب حقيوق من حق هو التنمٌة فً الحق أن على ٌدل وهوالتنمٌة، 

  .تضامن''ال حقوق'' باسم أٌضا المعروؾ اإلنسان لحقوق الثالث الجٌل هو
"  األوليى الربٌسيٌة السيمات مين اثنٌن التنمٌة فً والحق التضامن، مبدأ على تأسست 

 اإلنسيان حقيوق لكافية النامٌة العولمة من كجزء والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق فً النظر ٌتٌح أنه
 الييذٌن النيياس لجمٌييع المشييترك المصييٌر مبييدأ " ثييم ٌييذكر"، بٌنهمييا هرمييً تسلسييل إقاميية دون

 التجزبيية لمبييدأ وفقييا اإلنسييانً التضييامن تحقٌييق علييى ٌنطييوي وهييو". األرض علييى ٌعٌشييون
. التنمٌيية فيً الحيق إعييبلن مين 3 الميادة فييً علٌهيا المنصيوص اإلنسييان حقيوق بيٌن والتيرابط

المجيال  هيذا فيً دورا تلعيب التنمٌة، فً الحق إعمال فً المشاركة األخرى الفاعلة والجهات
 مجييال فييً عملهيا ٌتصييل التيً المتحييدة األميم منظمييةأسيها ر وعلييى الدولٌية المنظمييات ضيمن
 اليدولً التعياون تنفٌيذ عليى المتخصصية الدولٌية المنظميات اإلنسيان . ودعيت بحقيوق التنمٌة
  .المشترك العمل خبلل من الدول بٌن

 مييين إطيييار فيييً الميييواطنٌن وإشيييراك المشييياركة حيييق أٌضيييا هيييو التنمٌييية فيييً الحيييق
 ممارسييية فيييً ٌشيييارك الجمٌيييع الحيييق، هيييذا أسيياس هيييً ٌيييةاالجتماع والعدالييية الدٌمقراطٌيية
  .حٌاتهم على تؤثر التً القرارات واتخاذ ببلده ، فً تحدث التً والخٌارات الدٌمقراطٌة،

                                                 
1
 . اٌز١ّٕخاٌؾك فٟ  ػالْئِٓ  08اٌّبكح ٚ  01اٌفموح  03اٌّبكح  
2
 .ِٓ ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ 01اٌفموح  08اٌّبكح  
3
 . 1945عٛاْ  26اٌّزؾلح ،اٌّإهؿ فٟ  األ١ُِِضبق  
4
 (AJRESI55/108)اٌّزؾلح هلُ  ٌألُِلواه اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ  
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 أساسيٌا جيزءا باعتبارهما الشعبٌة والمشاركة التنمٌة فً الحق على أن اإلعبلن وشدد
تطييوٌر ميين

1
 التييً والمييؤتمرات لدراسيياتا ميين العدٌييد ذلييك فييً بمييا المييرأة، مركييز مشيياركة 

  .الدٌمقراطً التحول عوامل من وكعامل نجاح، كعامل ّدورها ألهمٌة المتحدة األمم تعقدها

 ثمييار ميين منصييؾ بشييكل االسييتفادة علييى قييادرٌن ٌكونييوا أن المشيياركٌن علييى وٌتعييٌن
 ٌيةالدٌمقراط مين المزٌيد األخٌير، المجيال هيذا وفيً .واليدولً اليوطنً الصعٌدٌن على التنمٌة

 فييً المسيياواة قييدم علييى المشيياركة علييى النامٌيية البلييدان شييعوب وتمكييٌن الدولٌيية للمؤسسييات
 التنمٌية فيً بيالحق المتعليق اإلعيبلن مين 30الفقيرة  0 مادةال .واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة
 التنمٌية تيأمٌن فيً اليبعض بعضيها ميع للتعياون " الشيعب تمثيل التيً الدول واجب على ٌؤكد

"التنمٌيية تعتييرض التييً قبيياتالع وإزاليية
2

 والقٌييام حقييوقهم ممارسيية للييدول ٌنبؽييً ولييذلك .

 والتييرابط السييٌادة فييً المسيياواة علييى ٌقييوم جدٌييد اقتصييادي نظييام تعزٌييز أجييل ميين بواجبيياتهم
 والتمتييع احتييرام تشييجع أن أٌضييا لهييا وٌنبؽييًالييدول.  جمٌييع بييٌن والتعيياون المتبادليية والمنفعيية
 ٌسيتبعد ال الحيق هيذا ألن التنمٌية، فً للحق أساسٌا شرطا بحتص مشاركةاإلنسان. وال بحقوق
 حماٌية ذليك فيً بميا األصيلٌة، الشيعوب األقلٌيات مين ذليك فيً بميا ، فيرد كيل حيق مين أحدا،

  .ككل الّدولً والمجتمع الّدول واجب من ثقافتهم وتعزٌز

 أن نبؽيًٌ حٌيث أنيه المهيم، التوجٌه من مزٌدا ٌوفر التنمٌة فً بالحق المتعلق اإلعبلن
  صييراحة تييذكر والتييً والتنمٌيية، السييبلح ونييزع السييبلم بشييأن ميين التوجٌييه سييرٌعا ٌتعييافى
 ٌنطيوي واليذي التنمٌية، عملٌية لتحقٌق عنه ؼنى ال أمر ولًالدّ  واألمن السلم حماٌة .4 المادة
 أن الصيدد هيذا فيً باليذكر والجيدٌر .التسيلح عليى عيادة تنفيق التيً الميوارد عن اإلفراج عن
 النياتج مين٪  1.3 تمثيل. دوالر بلٌيون 506 فً العالمً العسكري اإلنفاق ٌقدر .1337 عام"

 المفٌيد مين سيٌكون التكيالٌؾ، هيذه ميعالواحيد.  للفيرد دوالرا 704 وبمعيدل اإلجمالً المحلً
  .واألمن االستقرار تحقٌق فً ٌسهم أنه حد إلى للتنمٌة، مفٌدا سٌكون السبلح لنزع إجراء

 الجيزء ذليك عكيس ٌكيون أن وٌجيب التنمٌية، على مباشر تأثٌر له السبلح نزع مؤتمر
 الفقر.  لمكافحة الدفاع قوات وصٌانة األسلحة إلنتاج عادة تكرس التً الموارد من

 مٌزانٌيات تخفٌض بواسطة تحرٌرها ٌتم التً الموارد من كبٌرة حصة استخدام وسٌتم
 مين كبٌيرة نسيبة اسيتخدام وسيٌتم. لتنمٌيةوا السيبلم عملٌية لتموٌل البلدان من العدٌد فً فاعالدّ 

 مين التكنولوجٌية احتٌاجاتهيا وتلبيً تنميو حتيى .النامٌية البليدان لمساعدة األموال لهذه الموارد
  .الؽرض لهذا توضع شاملة برامج خبلل

 أن إذ ، السييبلح نييزع علييى تشييجع نشييأتها، منييذ المتحييدة األمييم أن فييً السييبب هييو هييذا
 الييّدولً المييؤتمر عيين الصييادر اإلعييبلن وكييانوالتنمٌيية.  سييبلحال نييزع بييٌن وثٌقيية صييلة هنيياك

 المييوارد عيين واإلفييراج السييبلح نييزع أن مرؼييو .اسييتثناء لييٌس طهييران فييً اإلنسييان لحقييوق
 خدمية فيً الميوارد هيذه وضيع عسيكرٌة. ٌنبؽيً ألؼيراض حالٌا تنفق التً ،والمادٌة البشرٌة
 طموحيات أعلى من واحد هو والكامل العام السبلح األساسٌة. نزع والحرٌات اإلنسان حقوق
إذن إذا كيان الحيق فيً التنمٌية كحيق مين جدٌيد مين حقيوق اإلنسيان قيد اقيره  الشعوب . جمٌع

ا هً تطبٌقيات الحيق . فم7653دٌسمبر  31المؤرخ فً 17/715إعبلن الحق فً التنمٌة رقم

 التً تحول دون تنفٌذه؟. فً التنمٌة، وما هً الصعوبات

                                                 
1
 ِٓ ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ . 02اٌفموح  08ٌّبكح ا  

2
 ِٓ ئػالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ 03اٌفموح  03اٌّبكح   
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 : األول خالصة الفصل
من خبلل هذا الفصل نجد بان حقوق اإلنسان والتنمٌة من المفياهٌم التيً دارت حولهيا  

نقاشييات كبٌييرة كونهمييا مفهييومٌن متطييورٌن ولهمييا أكثيير ميين بعييد علييى المسييتوٌٌن الييداخلً 
ولذا تعتبر التنمٌة من اكبر القضاٌا الفكرٌة حداثة وؼموضا فيً نفيس الوقيت وذليك ولً. والدّ 

ات التً أقٌمت حولها من جهة والى ؼموض واخيتبلؾ المنطلقيات الفكرٌية راجع إلى الّدراس
الحيق  ً تعميل عليى إرسياء قواعيد و إعيبلنوذلك من أجل إٌجاد العواميل التي واإلٌدٌولوجٌة.

 نمين حقيوق اإلنسيان. وخاصية أصيحابه والمسيتفٌدٌ جدٌيد فً التنمٌة والتبلور القانونً كحيق
واليدولً، كيون التنمٌية أصيبحت حقيا، وان الحيق فيً منه، ومضمونه على المستوى الداخلً 

ولً ووفقا لمصادره، ٌشمل االعتراؾ بقدر اكبر من القٌم التيً تثبيت التنمٌة شمله القانون الدّ 
للشخص وتجعل منها حقوقا مؤصلة ال ٌمكن إنكارها والعمل على حماٌتها، ومنيه فيان حقٌقية 

نسانا، وهنا ٌكمن موقؾ األميم المتحيدة حقوق اإلنسان هً الحقوق التً تثبت للشخص كونه إ
حٌث ظل ثابتا. وٌؤكد قناعتها بان الفصل بيٌن الحقيوق أمير ؼٌير محبيذ وال ٌيؤدي إليى بليوغ 
أهداؾ األمم المتحدة المعلن عنهيا عبير إعبلناتهيا فيً مجيال حقيوق اإلنسيان ، وليذا اسيتمرت 

 ابلة للتجزبة".فً التأكٌد " بان جمٌع حقوق اإلنسان ٌعتمد بعضها البعض وؼٌر ق
ن إعييبلن الحييق فييً التنمٌيية أكييد أن اإلنسييان هييو الموضييوع الربٌسييً للتنمٌيية إكمييا  

،وأضيياؾ لجمٌييع الدراسييات التييً تناولييت البحييث ومييا ٌتصييل بييه ميين أبعيياد دولٌيية حٌييث تييم 
ن لكيل أو .ولالتوصل إلى أن التنمٌة وان كانت حقا لئلنسان إال أنها حق كذلك للشيعوب واليدّ 

أسسه. وبميا أن اإلنسيان عضيوا فيً مجتميع الدولية فهنيا تيداخل بيٌن حقيه فيً حق مضمونه و
 التنمٌة وحق الدولة ذاته.

ٌخولهيا لصياحبها  ًومضمون الحق فً التنمٌة هو عبارة عين مجموعية السيلطات التي 
بقصد تحقٌق المنفعة أو المصلحة التيً تيدخل فيً مضيمونه واالسيتفادة مين القٌمية األدبٌية أو 

ٌهدؾ إلٌها الحق.وتحدٌد المضمون هو من المسابل التً ثار حولهيا جيدال كبٌيرا المادٌة التً 
حتى كاد أن ٌفرغ فكرة الحق فً الشًء من أي معنى لها، والسبب فً ذلك راجيع للؽميوض 

 وتشعب مفهوم التنمٌة فً حد ذاته.
ولٌيية المعاصييرة ألواخيير القييرن العشييرٌن كانييت بحييق رؼييم مرارتهييا أمييا الظييروؾ الدّ  
البلدان النامٌة إال أنها كانت فرصية مكنتهيا مين أن ترفيع صيوتها وتكشيؾ عين مواضيع على 

مييا تجلييى إلييى جييل تنمٌيية شييعوبها وهييذا راجييع أقوتهييا لمطالبهييا المشييروعة نحييو التؽٌيير ميين 
وٌتجلى فً الحوار بٌن الشمال والجنوب، هذا باإلضافة إلى القرارٌن الصادرٌن بشان إقامية 

 0157وبرنيامج عمليه. حٌيث صيدر قيرار الجمعٌية العامية رقيم  ،دوليً جدٌينظام اقتصادي دّ 
  .ول وواجباتها االقتصادٌةبشان مٌثاق حقوق الدّ  7641دٌسمبر  71المؤرخ فً 

و حيأما اإلطار القانونً الّدولً للحيق فيً التنمٌية مين حٌيث مصيادر التقنٌيٌن اليدولً ن
لييه مصييادره القانونٌيية الدولٌيية  االعتييراؾ بأنييه حييقتييم  قواعييد قانونٌيية للحييق فييً التنمٌيية. فقييد
ثييم  .اتفيياقٌتً حقييوق اإلنسييان المدنٌيية والسٌاسييٌة إلييىأبرزهييا مٌثيياق األمييم المتحييدة إضييافة 

بوصييؾ األولييى اتفاقٌيية شييارعه، وإضييافة إلييى ذلييك فييان  .االقتصييادٌة واالجتماعٌيية والثقافٌيية
 هوبليورة أسسي أهمٌة خاصة فً دعم مشروعٌة الحيق فيً التنمٌية 7660لعام  "فٌٌنا"إلعبلن 

 ه.ومصادر



من حقوق جدٌد لحق فً التنمٌة كحق ا ........................ول.......................الفصل األ
 .اإلنسان
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 مقدمة الفصل الثاني:

ٌبدو أن مسألة إعمال حق اإلنسان فً التنمٌة تعتمد على اإلصالحات التً ٌجب أن 
لمعالجة عدم المساواة  ،ان المتقدمةتم فً إطار منظمة األمم المتحدة، واإلرادة السٌاسٌة للبلدت

ول بتنفٌذ من شأنها أن تكون فعالة وتساعد حقا التنمٌة، والتزام الد  التً ولً فً التعاون الد  
السٌاسات المناسبة للتنمٌة فً سٌاق العولمة، وٌجري تقاسم المسؤولٌة من أجل التنمٌة من 

دون تحقٌق أهداف التنمٌة وتساعد  العقبات التً تحول ولً واجب مزدوج "قبل المجتمع الد  
ومع ذلك، فإن الحق فً .  حق فً التنمٌة"بالعلى تعزٌز إٌجابً على االعتراف العالمً 

التنمٌة وحقوق األمم المتحدة، واندمجت  األٌدٌولوجٌاتاجتماع اثنٌن من عن  ناتجالتنمٌة هو 
ضمن سوف نعالج هذا الفصل ذلك لو. فً مفهوم حق اإلنسان فً التنمٌةتدخل أنها  على

 المباحث التالٌة :

       للحق فً التنمٌة. ٌةالقانونالبعد والقٌمة المبحث األول : 

                          . بإعمال الحق فً التنمٌةولً الد  االلتزام  : الثانً المبحث
 التنمٌة.الحق فً وإعمال تطبٌق التً تحول دون عراقٌل الو العقبات المبحث الثالث :
 أهمٌة األنشطة المتعلقة بمسائل إعمال الحق فً التنمٌة. المبحث الرابع :
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 للحق فً التنمٌة.  البعد والقٌمة القانونٌة المبحث األول:
 

فٌها القانون الدولً جعلت منه قانون سلطة وتبادل وتناسق  ؤإن الظروؾ التً نش
ما جاء به فبل بد من مراجعة األسس السٌاسٌة واالجتماعٌة التً تطور ى لعوتعاٌش. وبناء 

القانونٌة للحق فً التنمٌة  والوضعٌة لقٌمةا سنبٌن خبلل ذلك ومن. بموجبها القانون الدولً
ور األمم دّ فً المطلب الثانً، و التطور نحو قواعد قانونٌة دولٌة للتنمٌةو، فً المطلب األول

 .الثالث المتحدة فً إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد فً المطلب
  

 المطلب األول: القٌمة والوضعٌة القانونٌة للحق فً التنمٌة.
ٌمة والوضعٌة القانونٌة للحق فً التنمٌة، سنبرز القٌمة القانونٌة ضمن الفرع من خبلل الق

 فً المطلب الثانً. للحق فً التنمٌة األول. والوضعٌة القانونٌة 
 .لحق فً التنمٌةلالقانونٌة الفرع األول: القٌمة 

 نوعٌن:  حقوق اإلنسان تقسم إلىالّدولٌة الخاصة بمواثٌق الصكوك والإن 
، وقوود ٌووذعب بعٌوودا فووً تفصووٌل جوانبووه ً بووالعبلن الحقوووق والتعرٌووؾ بهووا،نوووع ٌكتفوو -1

ولكنه ؼٌر ملزم، وتستطٌع الدولة أن ال تطبقه، ألنه ٌخلو من آلٌوة محوددة للرقابوة أو 
 الشكوى، وعذا عادة ٌتخذ شكل اإلعبلن. 

النوع الثانً، فهو الصكوك الملزمة، وعادة ما تتخذ شكل اتفاقٌوة أو معاعودة جماعٌوة  -2
ولٌووة أو إقلٌمٌووة توقعهووا الوودول وتصوودق علٌهووا بنوواء علووى موافقووة عٌ اتهووا التشوورٌعٌة د

 المختصة، فتصبح ملتزمة بنصوصها وأحكامها. 

نص رسمً تعلن فٌه المبادئ الكبٌرة األعمٌة والتً لها قٌموة " و ٌعرؾ اإلعبلن على أنه
التزامووا أدبٌووا ال  دا مووة ولكوون لٌسووت لهووا قوووة قانونٌووة ملزمووة، وعووو مجموعووة مبووادئ ٌضوومن

 .  "قانونٌا
فٌما أن المعاعدة سواء أكانت بوٌن دولتوٌن مسوتقلتٌن أو أكثور توقوع أوال مون ممثلوً الودول 
المعنٌة ثم تبرم رسمٌا بعد ذلك من الجهات العلٌا المختصة فً الدول المذكورة، وعً تعتبور 

انونٌوة توؤتً مباشورة بعود بالنسبة للدول الموقعة قانونوا وعقودا فوً آن واحود، وللمعاعودة قووة ق
 الدستور. 

ولً لحقوق اإلنسوان باإلعبلنوات والقورارات الصوادرة عون وبالرؼم من اعتمام القانون الدّ 
  .الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، لكن تظل عذه الحقوق المعلن عنها لٌست "قانونا ملزما"

لكنووه فشوول فووً  فمووثبل لقوود حوواز إعووبلن الحووق فووً التنمٌووة علووى تووؤمٌن ؼالبٌووة األصوووات
الحصول على دعم عدد مهم من الدول، كً ال ٌتحول عوذا الحوق إلوى قوانون دولوً، حٌوث ال 

تعتبره معظم الدول الصناعٌة حقا إنسانٌا ملزما
1
 . 

تكمن أعمٌة إعبلن الحوق اإلنسوانً فوً إمكانٌوة أن ٌتحوول إلوى معاعودة، وبالتوالً ٌكتسوب 
اعوودة تتمٌووز عوون اإلعووبلن موون ناحٌووة القوووة القانونٌووة القاعوودة القانونٌووة الملزمووة لتطبٌقووه، فالمع

   وإلزامٌتها.

                                                 
1
، ِووي " ِغّٛعخ ِئٌف١ٓ"  ،ؽمٛق اإلَٔبْ اٌعوثٟ، ، ؽّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚآ١ٌبرٙب اٌل١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخعجل هللاظو٠ف  

 .210فؾخ ظاٌ ،1999ث١وٚد، ، كهاٍبد اٌٛؽلح اٌعوث١خ 
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لؤلمووم المتحوودة ؼٌوور  امووةعووً موضوووع إعبلنووات وقوورارات الجمعٌووة الع المعلنووةوالحقوووق 
ومثوال ذلوك إعوبلن الحوق فوً  ،على أساس قانون معاعدة لكنها تعلن عن وجود حوق موا قا مة

فوً األصول وقود  معلنوةمعاعودات حقوقوا التنمٌة حٌث" كانت أؼلوب الحقووق بموجوب قوانون ال
 حقوق معاعدة معلنةتصبح كثٌر من الحقوق 

1
 . 
أدلوة قوانون دولوً، لكون قوانون المعاعودة  اموةلكن قد تكون إعبلنات وقرارات الجمعٌوة الع

حازم وصلب، أما العرؾ والمبوادئ فؤقول حزموا لكنهوا مصوادر قوانون بوارزة فوً ظول ؼٌواب 
 قانون معاعدة

2
 . 
بلن التنمٌوةوقد أكد إع

3
علوى التوزام الودول أموام شوعوبها بالقٌوام بالتنمٌوة الشواملة، وكوذلك  

التزام المجتمع الدولً بمساعدة الدول النامٌوة التوً تفتقور إلوى المووارد المالٌوة والفنٌوة الكافٌوة 
لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، األمر الذي ٌحمل البلدان الهاموة المتقدموة مسوإولٌة والتزاموا نحوو 

ٌق عذا الهدؾ، وبخاصة أن البلودان التوً تحفظوت علوى عوذا اإلعوبلن رفعوت عوذا الوتحفظ تحق
3991بعد أن أقرت به فً "إعبلن فٌنا للتنمٌة" فً المإتمر العالمً لحقوق اإلنسان عام 

4
 . 

ن الجٌوول الثالووث موون حقوووق اإلنسووان، بمووا فٌهووا الحووق فووً التنمٌووة كانووت قوود انطلقووت موون إ
اإلعبلنووات الصوادرة عوون مووإتمرات دولٌوة، وبعوود أن كرسوت علووى عووذا الناحٌوة القانونٌووة مون 

المستوى كنصوص لقواعد اتفاقٌة دولٌة وكجوزء مون القوانون الودولً لحقووق اإلنسوان، بودأت 
تشق طرٌقها إلى القوانٌن الداخلٌوة العادٌوة ثوم بعود ذلوك ستسوتقر فوً نصووص دسواتٌر بعو  

الدول كقواعد دستورٌة
 5
 . 
فً التنمٌة حق أساسً من حقووق اإلنسوان، ومبودأ عوام مون مبوادئ  ٌرى البع  أن الحق

القووانون الوودولً العووام، حٌووث ٌنطوووي علووى حووق داخلووً وآخوور خووارجً، وعووو ٌنطوووي علووى 
" واجب الحماٌة، وواجب االحترام، وواجب التعزٌز" مستوٌات ثبلثة 

6
 . 
ٌُتخذ من سٌاسات على المستوى ا لداخلً تحتورم ذلوك فالوفاء بحق التنمٌة ٌرتبط بكون ما 

الحق كما أن الدولة بعبلقاتها وتعاقداتها تحترمه أٌضا على المستوى الخارجً
 
 . 

ولكن بعد انهٌار نظام القطبٌن على المستوى الدولً، وسوٌادة نظوام القطوب الواحود ٌجعول 
من إمكانٌة تحول حق التنمٌة إلى حق ملوزم سوواء للمجتموع الودولً أو الدولوة أمورا لوٌس مون 

ل تحقٌقهالسه
7
.  

 
 
 

                                                 
1

 .38فؾخ ظاٌ، 1999عّبْ، ،ه إٌَو عْٛ ع١جَْٛ، روعّخ: ١ٍّو ٔظبه، ِعغُ لبْٔٛ ؽمٛق اإلَٔبْ اٌعبٌّٟ، كا 
2

 .11ٚ 10فؾخ  ظاٌاٌَبثك،  وععاٌّ 
3
 6كٚي ِنٓ ث١ٕٙنب اٍنوا ١ً ٚا١ٌبثنبْ ٚ 8كٌٚخ ػل كٌٚخ ٚاؽلح ٟ٘ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ٚاِزٕبع  146ألو ثؤغٍج١خ  

 .كٚي أٚهٚث١خ
4
 .102اٌظفؾخ ، 2000 اٌى٠ٛذ، ،251لك عاٌاٌَّزمجً اٌعوثٟ،ِغٍخ ، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌز١ّٕخ، ِؾّل فب ك 
5
عّنبْ، ،  30اٌعنلك  ،ِغٍنخ فىنو ٚٔمنل ،لواءح فنٟ ثعنغ عٛأجٙنب اٌمب١ٔٛٔنخعٍٟ وو٠ّٟ، األع١بي اٌضالصخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ،  

 . 61 اٌظفؾخ ،2000
6
بْ ٌٟٚ ٌٍؾوونخ اٌعوث١نخ ٌؾمنٛق اإلَٔناٌّنئرّو اٌنل   ،عظبَ ٠ٌٛٔ، اٌؾنك فنٟ اٌز١ّٕنخ ٚاٌؾمنٛق االلزظنبك٠خ ٚاالعزّبع١نخ 

 .117 فؾخظاٌ، 1999اٌنٞ عمل فٟ اٌّغوة عبَ 
7
اٌّٛلنع ، "اٌّغّٛعنبد اٌفٍَنط١ٕ١خ"ؽمٛلٕب ِغّٛعخ أٔشطخ ٚرنله٠جبد، ٌّنبما ؽمنٛق اإلَٔنبْن، ِٕاّنخ اٌعفنٛ اٌل١ٌٚنخ  

 . 2010/  04/  28االٌىزوٟٚٔ ، ثزبه٠ـ 

 http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/our_rights/text/why_hr.htm  
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القانونٌة للحق فً التنمٌة وضعٌةالالفرع الثانً: 
1
.   

لجنوة حقووق حوول  .ركوزت المناقشوة بشوؤن مسوؤلة الوضوع القوانونً للحوق فوً التنمٌوة
 الرابعوة توهدورضومن  الفرٌق العامول المفتووا العضووٌة المعنوً بوالحق فوً التنمٌوةو اإلنسان
مفادعا أن إعبلن الحق فً التنمٌة لوٌس بالوثٌقوة حقٌقة  .3331فبراٌر  31-31 بتارٌخ جنٌؾب

ولً عوو التوزام سٌاسوً فقوط ولوٌس التزامواو قانونٌواو. وأثٌورت الملزموة قانونٌواو وأن التعواون الودّ 
والعبلقوة  .باإلضافة إلى ذلك، مسؤلة الوالٌوة بخصووص العبلقوة بوٌن دولوة وأخورى مون جهوة

  .بٌن الدولة واألفراد من جهة أخرى
هووام دولووة مووا بانتهاكهووا لحقوووق اإلنسووان فووً بلوود ال توجوود فٌووه مثوول عووذه فووبل ٌمكوون ات

الحقوووق. وعلووى العكووس موون ذلووك، فقوود ارتكبووت العدٌوود موون انتهاكووات حقوووق اإلنسووان نظووراو 
الفتقار الحكومات الوطنٌة إلى اإلرادة السٌاسٌة، وإنه ألمر مشوكوك فٌوه موا إذا كوان االلتوزام 

 ة سٌإدي إلى تحقٌق التؤثٌر المرجو.الذي اقترحته المواثٌق اإلنما ٌ
وشّدد الخبٌر المستقل على أن إعوبلن الحوق فوً التنمٌوة قود ٌصوبح قانونواو عرفٌواو علوى 
الرؼم من أنه لٌس معاعدة ملزمة قانونٌاو. فقد تناول باإلضافة إلى ذلك، الحقوق المعترؾ بها 

فقط كافوة عوذه الحقووق مجتمعوة.  فً االتفاقٌات الدولٌة والتً عً لذلك ملزمة قانونٌاو. وتناول
وكان ذلوك عوو السوبب الوذي دعوا أٌضواو إلوى عودم وجوود ضورورة إلبورام اتفاقٌوة جدٌودة. كموا 

مون  55و 55الدولً فً نصوص أخورى ملزموة قانونٌواو، مثول نّصوً الموادتٌن أُدرج التعاون 

أن التعواون مٌثاق األمم المتحدة. وٌسوق الخبٌر المستقل الحجة من وجهة نظور عملٌوة، علوى 
 قد أصبح أكثر من مجرد التزام أخبلقً. العولمةفً عالم 
 

 للتنمٌة. ةولٌٌة دقانوننحو قواعد تطور المطلب الثانً: ال
لذا لزم علٌنوا أن وكان لها تؤثٌر كبٌر، ، دة على الساحة الدولٌةجدٌ وضاعلقد طرأت أ

ولً نحوو عود القوانون الودّ والودفع بقوا ،نتطرق لبع  األسباب التً ظهرت فً الواقوع الودولً
حٌووث سوونرى تطووور قواعوود القووانون الوودولً فووً الفوورع األول. والمبووادئ والقواعوود . التطووور
 ولٌة الجدٌدة من اجل التنمٌة فً الفرع الثانً.الدّ 

 .قواعد القانون الدولًتطور الفرع األول: 

ى الساحة دة التً طرأت علولً انه لم ٌستوعب األوضاع الجدٌٌعاب على القانون الدّ 
، لذا لزم علٌنا أن نتطرق لبع  األسباب التً ظهرت فً الواقع الدولً والدفع الّدولٌة

وعذا ما سنراه فً تطور أعضاء المجتمع الدولً، ولً نحو التطور.بقواعد القانون الدّ 
 واتساع العبلقات الدولٌة وازدٌاد مشاكلها االقتصادٌة، والتقدم التكنولوجً.

 جتمع الدولً.أعضاء المتطور  -1
ٌعتبر من أعم األسباب التً دعت إلى تعدٌل وتطوٌر القانون الدولً، ألن استقبلل  

بع  الدول ودخولها الساحة الدولٌة ٌعد تطورا فً العبلقات الدولٌة فٌما بٌن الدول. إن عذا 
التحول فً بنٌة المجتمع الدولً جاء نتٌجة تصفٌة االستعمار، ودخول عذه الدول دا رة 

                                                 
1
اٌزمو٠و اٌقبٌِ ٌٍقج١و اٌَّزمً اٌّعٕٟ ثبٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ، ا١ٌَل أهعْٛ ١ٍٕغٛثزب، اٌّملَ ٚفمبً ٌمواه ٌغٕخ ؽمٛق   
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قانون الدولً وعً ؼارقة فً التخلؾ والفقر، آملة فً التنمٌة والتقدم ورفع مستوى ال
 شعوبها اتجاه حٌاة كرٌمة.

إن عذا الوضع دعا المتحدث بلسان الدول الفقٌرة األستاذ المكسٌكً" كاستانٌدا "  
للقول: "إن أكثرٌة الدول الحدٌثة ترف  الخضوع قسرا لقوانٌن لم تراع فً صٌاؼتها 

لح عذه الدول واحتٌاجاتها بل صٌؽت تلبٌة لحاجات الدول الؽنٌة" مصا
1

   .  
كما أن معارضة الدول حدٌثة االستقبلل للقانون الدولً أفقدته جزءا من مصداقٌته  

وجعلته مثار جدل حول عالمٌته، ولهذا طالبت بوضع قانونا أصلٌا جدٌدا بدال من القواعد 
التقلٌدٌة

2
ٌة بؤؼلبٌتها فً إصدار العدٌد من القرارات المختلفة من . وقد نجحت الدول النام

قبل منظمة األمم المتحدة ومعظم وكاالتها المتخصصة ذات أعمٌة خاصة ومباشرة تتعلق 
بمصالحها وتإكد رؼبتها فً تعدٌل النظام الدولً القا م

3
.كما تظهر أعمٌة المنظمات الدولٌة  

بلت التً نشؤت داخل المجتمع الدولً وعً من خلقها إلمكانات جدٌدة وواسعة لحل المشك
مشكبلت نتجت عن تضاعؾ حجم المعامبلت الدولٌة وامتدادعا إلى نواا لم تكن متطرق 

إلٌها من قبل
4
. 

وبالتالً فالن عناك دورا لؤلفراد ٌحاول الفقه الدولً بلورته على بع  أفراد 
الشخصٌة الدولٌة تتفاعل مع الشخصٌة الّدولٌة، وبالتالً فالن كل التطورات التً وقعت على 

الوضع القا م للنظام الدولً، وسوؾ تعمل على تكٌٌفه لخدمة نشاطاتها ومصالحها، أتى عن 
 طرٌق تعدٌل أو تطوٌر القواعد النافذة، وإنشاء قواعد جدٌدة تحكم واقعها القا م .

 اتساع العالقات الدولٌة وازدٌاد مشاكلها االقتصادٌة. -2
القتصادٌة الدولٌة ارتكز على فرضٌات سٌاسٌة استمرت بالتطبٌق إن عٌكل العبلقات ا

 فً عبلقات البلدان الؽنٌة والبلدان المختلفة وعذه الفرضٌات عً:
إن النظام االقتصادي الدولً إنما ٌقوم على تطبٌق القوانٌن االقتصادٌة الطبٌعٌة  -1

ٌستتبع اإلساءة )اقتصادٌات السوق( والمبادئ التً ال ٌمكن الخروج علٌها بؽٌر أن 
 إلى فعالٌة النظام االقتصادي بؤسره.

إن تخصٌص وتوزٌع الموارد واألنشطة االقتصادٌة بٌن الدول إنما ٌتمان بشكل  -2
لٌة السوق، تقوي العرؾ عً التً تضفً إلى تقسٌم العمل الدولً آدقٌق، من خبلل 

لتجارة الدولٌة األمثل واالستؽبلل الرشٌد لموارد العالم والتوزٌع العادل لمكاتب ا
 بٌن أطرافها .

إن تنمٌة البلدان المختلفة إنما تنجم عن تكاملها مع النظام االقتصادي الدولً،  -3
وبفضل النمو الذي ٌقع على عاتق المراكز الرأسمالٌة العالمٌة

5
. 

وفً الواقع لقد اثبت الواقع فشل عذه الفرضٌات ورؼم المحاوالت العدٌدة التً قام بها 
ً فً سد عذا الخلل إال أنها لم تحل المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة فً البلدان النظام الدول

النامٌة ولم تفضً على نواقص النظام االقتصادي الدولً الذي ٌعتبر عامبل حاسما فً بقاء 
                                                 

1
 .354ظفؾخ ، اٌاٌّوعع اٌَبثكك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
2

، ِٕشٛهاد ع٠ٛلاد، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ، ث١وٚد ، . ٍّٛؽٟ فٛق اٌعبكح، روعّخ كك. ه٠ٕٗ عبْ كٚثٛٞ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 

 . 22، اٌظفؾخ 1982
3
ثغبٚٞ، ،ِٓ اعً ٔابَ الزظنبكٞ كٌٚنٟ عل٠نل ، اٌنلاه اٌٛؽ١ٕنخ ٌٍٕشنو ٚاٌزٛى٠نع ثنبٌغيا و ٚ ِٕاّنخ ا١ٌَٛٔنىٛ ، ك. ِؾّل  

 .191اٌظفؾخ .، 1981اٌغيا و ، 
4
 .25، اٌظفؾخ 1984، ك.طالػ اٌل٠ٓ عبِو، لبْٔٛ اٌزٕا١ُ اٌلٌٟٚ، كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ، اٌطجعخ اٌضبٌضخ، اٌمب٘وح 
5
 .359، اٌظفؾخ اٌّوعع اٌَبثكك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
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واستمرار التخلؾ وبالتالً فشل النظام االقتصادي الدولً على إن ٌتسع للعبلقات الدولٌة 
الجدٌدة 

1
 . 

 لتقدم التكنولوجً.ا -3
 للتقدم العلمً والتكنولوجً خطوة تكمن فٌما ٌلً:

من دوره المزدوج، إذا انه ٌقوم كعامل بناء فً المجاالت السلمٌة، وآلة عدم وتدمٌر  - أ
 فً مجال التسلح.

من حٌث أثاره التً امتدت دون قٌد لحدود سٌاسٌة أو عوا ق طبٌعٌة سواء فً مجال  - ب
واستؽبلل أعالً البحار  تو الفضاء أو االستكشافااإلعبلم واالتصاالت أو ؼز

 والمحٌطات وأعماقها، نافعة بذلك من ٌملكونها على حساب من ال ٌملكون.

سٌطرة دورعا المهم فً عملٌة التنمٌة للبلدان المختلفة، إذ أنها احد أعم العوامل  -ج
األساسٌة والفعالة فً تشرٌع عملٌة التنمٌة على مختلؾ المجاالت

2
 . 

الوضعٌة التً تعٌشها الّدول النامٌة دفعت بها ومن خبلل األمم المتحدة  هن عذإ
ووكاالتها المتخصصة إلى النظر جدٌا فً تعدٌل النظام القا م وتعتبره بنظام وقواعد أكثر 
عدالة ومساواة، اخذٌن بعٌن االعتبار من التقدم التكنولوجً جزءا من التراث المشترك 

عو ما ٌجعلنا أن نعمل على ضرورة تعدٌل وتطوٌر القانون الدولً  لئلنسانٌة جمعاء. وعذا
لٌواكب التطورات الجدٌدة باعتبار.أن العلم والتكنولوجٌا عامل مإثر فً تطوٌر الحٌاة 

االجتماعٌة، وعذا ما ذعب إلٌه الفقٌه " كاستٌندا "
3
 . 

 لتنمٌة.ولٌة الجدٌدة من أجل ا: المبادئ والقواعد الد  الفرع الثانً
 : مبدأ االفضلٌات المعممة وعدم المعاملة بالمثل  . والأ

إن فكرة تقدٌم أفضلٌات لمنتجات دول العالم الثالث تقوم أساسا على رف  التعامل 
التجاري وفقا لمبادئ الرأسمالٌة الحرة والتً تتمثل فً حرٌة التجارة وعدم التمٌٌز بٌن 

ولقد اقر المإتمر الدولً للتجارة  principe de réciprocitéالدول، والمعاملة بالمثل 

والتنمٌة عذا المبدأ خبلل ندوته األولى ،فنص بنده الثامن على أن الدول المصنعة تلتزم 
بتقدٌم أفضلٌات وتنازالت فً معاملتها التجارٌة مع دول العالم الثالث وال ٌجوز لها أن 

تطالب عذه الدول بالمعاملة بالمثل
4
.  
النامٌة لحصول على معاملة تفضٌلٌة ومتمٌزة فً التجارة  وان أول مبادرة للّدول

حٌث حصلت على  3951الدولٌة، عً انعقاد أول مإتمر لؤلمم المتحدة للتجارة والتنمٌة عام 

توصٌة من المإتمر بالقرار المبدأ الثانً الذي اقترحته بشان نضام االفضلٌات لمنتجاتها فً 
لٌه الدول المتقدمة فً المإتمر البلحق لسنة أسواق الدول الصناعٌة. وعذا ما وافقت ع

بعدما كانت معارضة، وقد دعا المإتمر باإلجماع إلى ضرورة التبكٌر بتؤسٌس نظام  3951

مشترك مقبول االفضلٌات وعدم المعاملة بالمثل وعدم التمٌز، كما دعا إلى تؤسٌس لجنة 
  خاصة لوضع النتا ج المتخذة بصورة أكثر دقة.

                                                 
1
 .35، اٌظفؾخ ِؾّل ثغبٚٞ، اٌّوعع اٌَبثك ك. 
2
 .215، اٌظفؾخ اٌّوعع اٌَبثك ك.ِؾّل ثغبٚٞ، 
3

هأ٠ب ٠لعٛا اٌٝ " أْ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ١ٌٌ صبثذ ٌٍّغزّع اٌلٌٟٚ ثٕفٌ ؽو٠مخ اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١خ،  وبٍز١ٕلا رجٕٝ اٌفم١ٗ 

١ٌٍٙبوً ا١ٌَب١ٍخ ٚ االلزظبك٠خ  بٚأّب لبثً ٌٍزطٛه ٚاٌزغ١١و ٚع١ٍٗ أْ رَعٝ اٌّغّٛعخ اٌل١ٌٚخ اٌٝ رط٠ٛوٖ، رجع

 ِجبك ٗ ٚأٍَٗ ". باٌزٟ ٠َزّل ِٕٙ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ
4

، اٌظفؾخ 1998. اؽّل فوٚع، ؽظ١ٍخ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌٍز١ّٕخ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛعبد اٌغبِع١خ، اٌغيا و، اٌطجعخ األٌٚٝ، ا 

20. 
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مفهوم االفضلٌات عندما  Gattاالتفاقٌة العامة التعرٌفات الجمركٌة  عذا وقد عززت 

أضافت الدول المتعاقدة قسما رابعا لبلتفاقٌة خاصة بالتجارة والتنمٌة حٌث منه استلزم اخذ 
مبدأ االفضلٌات فً المستوى االقتصادي بٌن الدول النامٌة والمتقدمة ضمن سٌاسات الـ 

Gattالتً أنش ت فً المإتمر الثانً  3993اصة االفضلٌات عام . وعندما نجحت اللجنة الخ

لٌونكتاد فً التوصل لنتا ج متفق علٌها، حٌث ألحقت عذه النتا ج بقرار
1
مجلس إدارة  

األونكتاد للتجارة والتنمٌة، وان كبل من الدول النامٌة والمتقدمة شاركت فً االتفاقٌة 
 وألزمت نفسها بتنفٌذعا.

ولقد أوصى عذا القرار
2
بالنشاء لجنة خاصة تتولى دراسة مقترحات الدول األوروبٌة  

OCDE  وفاوضتها حول القاعدة ،ولقد اعتمد المجلس العام للتجارة والتنمٌة فً أكتوبر
نتا ج عذه المفاوضات وبذلك أصبحت قاعدة االفضلٌات عرفا ساري المفعول فً  3993

التجارة الدولٌة ٌفر  نفسه على جمٌع الدول
3

ً فقد أسفرت المعاملة الخاصة . وبالتال
والتفضٌلٌة التقلٌدٌة عن تمٌز كبٌر فً المعاملة بٌن البلدان النامٌة، ونشإ حوار لدى المتلقٌن 
للمعاملة التفضٌلٌة لمعارضة التحرٌر، وتشك أكثر فً السٌاسة التجارٌة وعدم القدرة على 

التنبإ بها
4
 . 

  النامٌة.ول : مبدأ تقرٌر المصٌر االقتصادي للد  اثانٌ
حق تقرٌر المصٌر االقتصادي للدول النامٌة ،حدٌثا جدا ،بالرؼم من انه  حٌعتبر مصطل

ٌشكل عنصرا جوعرٌا فً الحٌاة الدولٌة المعاصرة، ولقد ظل فً البداٌة محكوما بآراء 
مدارس ومعاعدات قانونٌة أكادٌمٌة مختلفة حول مفهومه ،إلى حٌن إقرار األمم المتحدة 

فاقٌات دولٌة ،ذات طبٌعة اقتصادٌةلقرارات وات
5

. وٌتجلى الجانب االقتصادي لحق الشعوب 
فً تقرٌر مصٌرعا، فً أن تقرر عذه الشعوب بكامل الحرٌة والسٌادة، النظام االقتصادي 
الذي ترٌد أن ٌعٌش فٌه وتحت لوا ه، وعذا الحق موجود بالفعل حٌن ٌكون الشعب خاضعا 

كنه ؼٌر فعال وحتى لو تجاعلته الدولة وحٌن ٌتحرر الشعب لسٌطرة استعمارٌة أو أجنبٌة ول
وٌصبح مستقبل تكون له الحرٌة فً إقامة النظام االقتصادي الذي ٌرضاه. وقرارات الجمعٌة 
العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعً ومإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة، ومجلس 

ا الحققد دعمت وأكدت عذ ااألمم المتحدة لنامٌبٌ
6
. 

ومفهوم حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرعا االقتصادي ،فهو ٌعنً عند البع  حرٌة كل 
دولة فً تحدٌد أعدافها اإلنما ٌة، وتدعٌم قطاعاتها االقتصادٌة، واختٌار نظامها االقتصادي 
واشتراكها فً عملٌة اتخاذ القرارات الدولٌة االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة دونما تدخل أو 

                                                 
1
 . 75(  S – IVلواه ِغٌٍ اإلكاهح ٌٍزغبهح ٚ اٌز١ّٕخ هلُ )  
2

لِب رٛطً اٌّئرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ فٟ كٚهرٗ . عٕ 1968ِبهً  26( اٌظبكه فٟ  02 –) ك  21لواه هلُ  

 اٌٝ اٌّظبكلخ عٍٝ ِجلأ اٌّزعٍك ثٕابَ االفؼ١ٍبد اٌّعّّخ . 1968اٌضب١ٔخ ث١ٕٛ كٌٟٙ ِٓ عبَ 
3
  .21اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،. اؽّل فوٚع، ا 
4

خ، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ اٌز١ّٕخ، ، ععً ِٕاّخ اٌزغبهح اٌعب١ٌّخ أوضو كعّب ٌٍزHreereo  dranreB١ّٕثؤبهك ٘ٛوّبْ  

 .14، اٌظفؾخ  42،اٌّغٍل  2005، ِبهً 01اٌعلك 
5

اٌغيا و٠خ ٌٍعٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ  خرمو٠و اٌّظ١و االلزظبكٞ ٌٍشعٛة، اٌّغٍ ً، َِزمجهللا لك.عّو ٍع 

 .436، اٌظفؾخ 1994ٚا١ٌَب١ٍخ، اٌعلك اٌضبٟٔ 
6

برٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌشو٠عخ اإلٍال١ِخ، كاه ٚا ً ٌٍطجبعخ ٚإٌشو، ك. عبثو اثوا١ُ٘ اٌواٚٞ، ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽو٠ 

  .93، اٌطجعخ األٌٚٝ، اٌظفؾخ 1999 –األهكْ  –عّبْ 
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أو تهدٌد خارجً إكراه
1
والبع  األخر ٌعرفه بؤنه" حق الدول والشعوب فً تحدٌد  .
مستقبلها االقتصادي "

2
. 

وٌإكد عذا المفهوم محمد بجاوي حٌث ٌقول:" كرست فترة الخمسٌنات بصورة أساسٌة 
لتؤكٌد العنصر السٌاسً بدال من العنصر االقتصادي للحق فً تقرٌر المصٌر فً إطار 

، ومع ذلك فقد كفل التطور المطرد لمفهوم السٌادة الدا مة على الموارد تصفٌة االستعمار
الطبٌعٌة ،استمرار التقدم فً البحث عن تقرٌر المصٌر االقتصادي خبلل الستٌنات "

3
. 

وحسب رأٌٌنا فان حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرعا االقتصادي ٌعنً حق كافة الدول فً 
ال ٌتم إال باالعتماد على الذات والتخلً عن التبعٌة التحرر االقتصادي العملً والفعلً الذي 

 واستبدالها بالنشاطات االقتصادٌة الدولٌة ،وتحقٌق سٌادة تامة ودا مة على ثرواتها الطبٌعٌة.
وقد عرؾ حق تقرٌر المصٌر الذي اعترفت به الجمعٌة العامة ألول مرة كحق من 

حقوق اإلنسان فً قرار لها
4
م المتحدة . عذا ومن بٌن القرارات وعذا من ضمن مقاصد األم 

القرارات التً كرست عذا المعنى القرار
5
الذي أعلنت فٌه الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة،  

الذي ٌبدو فً تلك القرارات كمظهر لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة لدى 
أ الذي ٌقضً بالتسوٌة كافة الشعوب. إنما العبلقات الودٌة بٌن األمم على أساس احترام المبد

فً الحقوق بٌن الشعوب وبان ٌكون لكل منها حق تقرٌر مصٌرعا، وعذا حسب نص المادة 
 من مٌثاق األمم المتحدة. 33الفقرة  33

وبهذا ٌبرز تقرٌر المصٌر االقتصادي كمبدأ لتقرٌر المصٌر السٌاسً حٌث أعربت 
تحدد بحرٌة استخدام مواردعا الطبٌعٌة، ن أالجمعٌة العامة بان البلدان النامٌة لها الحق فً 

وٌجب إن تحشد عذه الموارد لتحقٌق خططها للتنمٌة االقتصادٌة، طبقا لمصالحها الوطنٌة 
3953ضمن قرار لها سنة 

6
. وكذلك القرار الذي جاءت الفقرة )د( منه تحث على" حق كل 

ة إلنما ه، وفً عدم كل بلد فً األخذ بالنظام االقتصادي واالجتماعً الذي تراه أكثر مبل م
التعر ، نتٌجة لذلك ألي نوع من أنواع التمٌٌز"

7
.والقرار

8
المتعلق باإلستراتٌجٌة اإلنما ٌة  

اإلنما ٌة الدولٌة لعقد األمم المتحدة اإلنما ً الثانً،حٌث شددت الجمعٌة العامة فٌه على:"... 
تقاسمها إن مهمة تحقٌق التقدم االقتصادي واالجتماعً عً المسإولٌة المشتركة التً ٌ

المجتمع الدولً كله، وعً أٌضا عملٌة تتٌح للعالم كله، إن ٌشارك فً المنافع التً تجنٌها 
البلدان المتقدمة النمو ،ومن حق كل دولة ،بل من واجبها إن تنمً مواردعا البشرٌة 

 والمادٌة، ؼٌر إن جهودعا ال تؤتً كل ثمارعا إال إذا صحبها عمل دولً فعال ". 

                                                 
1

، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ، 2004، كهاٍبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّعبطو، ك٠ٛاْ اٌّطجٛعبد اٌغبِع١خ، اٌغيا و، عل هللك. عّو ٍ 

 .223اٌظفؾخ 

 Hectorاٍج١ً  ً، ا١ٌَٛ ٠زجٕبٖ اٌىض١و ِٓ اٌل١١ٌٚٓ ِٓ ث١ُٕٙ : ٘ىزٛه غوٟٚٔٛٔإٌاوٞ اٌمب ٚٔوٜ ثبْ ٘نا اٌزٛعٗ

gros espell أِب اٌغٛأت االلزظبك٠خ ٌؾك اٌشعٛة فٟ رمو٠و ِظ١و٘ب ، ف١زغٍٝ ، أٚال ، فٟ ؽك ع١ّع ؽ١ش ٠مٛي " :

 اْ رع١ش ف١ٗ ". اٌشعٛة فٟ اْ رموه ثىبًِ اٌؾو٠خ ٚا١ٌَبكح ، إٌابَ االلزظبكٞ اٌنٞ رو٠ل
2
 .189ك.ِّلٚػ شٛلٟ ِظطفٝ وبًِ، األِٓ اٌمِٟٛ ٚاألِٓ اٌلٌٟٚ، كاه إٌٙؼخ اٌعوث١خ، اٌمب٘وح، اٌظفؾخ  
3
 .76اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،، األٍزبم ِؾّل ثغبٚٞ 
4

 .1950ك٠َّجو  04( اٌّئهؿ فٟ  65  –) ك  421هلُ  اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه 
5
 .1970أوزٛثو  24( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  2625اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  لواه اٌغّع١خ 
6
 . 1952ك٠َّجو  12ٌّئهؿ فٟ ( ا 6 –) ك  522هلُ  اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه 
7
 .1974 ِٞب 01اٌلٚهح االٍزضٕب ١خ اٌَبكٍخ اٌّئهؿ فٟ  3201لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
8
 .1970أوزٛثو  24( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  ١2626خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ لواه اٌغّع 
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الحق فً السٌادة على الموارد الطبٌعٌة للدول النامٌة فقد أنشؤت الجمعٌة ونظرا ألعمٌة 
العامة قرارا 

1
ٌخصص لجنة للسٌادة الدا مة على الموارد والثروات الطبٌعٌة، لتقوم بمسح  

شامل ألوضاع السٌادة الدا مة على الموارد الطبٌعٌة كؤحد المقومات األساسٌة لحق تقرٌر 
المصٌر. وعناك قرار

2
ان إعبلن منح االستقبلل للبلدان والشعوب المستعمرة، ٌعتبر أول بش 

على أن  33أول قرار ٌتضمن صراحة مضمون حق تقرٌر المصٌر، حٌث تنص المادة 

لجمٌع الشعوب الحق فً تقرٌر مصٌرعا... وان تسعى بحرٌة إلى تحقٌق تنمٌتها االقتصادٌة 
 و االجتماعٌة والثقافٌة.

ؤلمم المتحدة قراراكما أصدرت الجمعٌة العامة ل
3
فٌه بان ٌحترم حق السٌادة  أوصت 

دولة بالتصرؾ بثرواتها ومواردعا الطبٌعٌة، وذلك من اجل التقدم االقتصادي لكل 
 3953واالجتماعً للدول األقل نموا فً العالم ولٌساعم فً ضمان استقبللهم. وفً عام 

اتخذت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة قرارا أخر
4
موعة من المبادئ تتعلق ٌتضمن مج 

بالسٌادة على الموارد الطبٌعٌة، وعو ٌمثل خبلصة عمل لجنة السٌادة الدا مة على الموارد 
 الطبٌعٌة .

 ومن بٌن المبادئ التً أعلنها القرار عً:
ن أحق الشعوب والدول فً السٌادة الدا مة على ثرواتها ومواردعا الطبٌعٌة ٌجب  (1

 مٌة الوطنٌة وخٌر شعوبها.ٌمارس بما ٌتفق مع مصلحة التن

واستٌراد رأس المال األجنبً  –استكشاؾ وتنمٌة مثل عذه الموارد والتصرؾ فٌها  (2
ٌجب إن ٌكون متفقا مع القواعد والشروط التً تعتبرعا  –البلزم لهذه األؼرا  

الشعوب والدول بمح  إرادتها ، ضرورٌة أو مرؼوب فٌها بشان الترخٌص بالعمل 
 ل عذه األعمال واألنشطة .وتقٌٌد أو حظر مث

التؤمٌم أو المصادرة ال ٌجوز إال على أسس تتعلق بالمصلحة العامة أو األسس أو  (3
المصلحة القومٌة التً من المعروؾ أنها تتجاوز المصالح الفردٌة المحضة أو 

 المصالح الخاصة .

الذي ٌعمل  التعاون الدولً من اجل التنمٌة االقتصادٌة للبلدان النامٌة ٌكون من النوع (4
على تعزٌز التنمٌة الوطنٌة المستدامة وان تقوم على أساس احترام سٌادة عذه الببلد 

 على مواردعا وثروتها الطبٌعٌة. 

انتهاك حقوق الشعوب واألمم فً السٌادة على ثرواتها ومواردعا الطبٌعٌة ٌتعار  مع  (5
حول دون المحافظة روا ومبادئ مٌثاق األمم المتحدة وٌعرقل نمو التعاون الدولً وٌ

 على السبلم.

وٌعتبر قرار
5
الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بشان إعبلن مبادئ القانون الدولً المتعلقة  

بالعبلقات الودٌة والتعاون بٌن الدول وفقا لمٌثاق األمم المتحدة شًء مهم للؽاٌة فً مجال 
عاون فً محتوى الحق تقرٌر المصٌر من الناحٌتٌن الموضوعٌة والقانونٌة، حٌث دعم الت

لمصالح البلدان النامٌة وإعطا ه قوة قانونٌة على المستوى الدولً. وتصنٌفه مبدأ من مبادئ 

                                                 
1
 . 1958ك٠َّجو  12( اٌّئهؿ فٟ  8 –) ك  1314لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
2

 . 1960 ك٠َّجو 14( اٌّئهؿ فٟ  15 –) ك  1514لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
3
 .  1960 ك٠َّجو 15( اٌّئهؿ فٟ  15 –) ك  1515ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ 
4
 .1962ك٠َّجو  14( اٌّئهؿ فٟ  17 –) ك  1802لُ هلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح  
5
     . 1970أوزٛثو  24( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  2625لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح  هلُ  
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القانون الدولً. وقد نال حق تقرٌر المصٌر االقتصادي مكانة عامة ضمن مٌثاق حقوق 
ارعاالدول وواجباتها االقتصادٌة ،الذي اعتمدته الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ضمن قر

1
 

وقد نجحت الدول النامٌة  مواد. 33،والذي ٌتكون من  3991دٌسمبر  33الصادر فً 

العامة لؤلمم المتحدة  ةبتضامنها فً إبراز والتؤكٌد علٌها فً القرارٌن اللذٌن اتخذتهما الجمعٌ
فً دورتها الخاصة السادسة، حٌث األول بشان إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد

2
،واألخر  

امج عمل من اجل نظام اقتصادي دولً جدٌد بشان برن
3
. 

وبالتالً نجد بان عملٌة إدراك وتعزٌز التنمٌة للدول النامٌة كان متؤثرا فٌما سبق سلبا 
بالنظام االقتصادي الدولً القا م، وان مضمون النظام االقتصادي الدولً الجدٌد وآلٌة عمله 

سوؾ تحقق للدول النامٌة ما تسعى إلٌه 
4

ذي ٌإكد لنا بان اإلدراك الكامل للحق فً . األمر ال
تقرٌر المصٌر االقتصادي على المستوى الّدولً قد خلق جملة من المبادئ المنحدرة من قٌم 

 أساسٌة علٌا .
 .ولٌة لنقل التكنولوجٌا: قواعد السلوك الد  اثالث

نجد الٌوم بان التكنولوجٌا عً احد مقومات التنمٌة، وعً محتكرة على بع  الدول 
ولقد قدم المشروع الدولً  فقط مما أدى بها إلى استعمالها كسبلا لتحقٌق أعدافها السٌاسٌة.

عذه القواعد على عٌ ة مجموعتٌن، األولى فً شكل تنبٌه إلى تجنب اتفاقات نقل التكنولوجٌا 
مجموعة من الشروط التً فٌها إجحاؾ بالطرؾ المستورد للتكنولوجٌا، والثانٌة فً شكل 

قواعد إرشادٌة ٌسترشد بها األطراؾ فً أثناء مراحل التعاقد بدءا من  مجموعة من
التفاو  حتى التنفٌذ

5
. 

وللتكنولوجٌا أعمٌة كبٌرة بالنسبة للدول النامٌة، لذا نجد بان النظام االقتصادي الدولً 
الجدٌد من احد مباد ه األساسٌة الواجبة االحترام والمتمثلة فً تمكٌن البلدان النامٌة من 
الحصول على منجزات العلم والتكنولوجٌا العصرٌٌن وتٌسٌر نقلها وخلقها محلٌا لمصلحة 

                                                 
1
 .1974ك٠َّجو  12( اٌّئهؿ فٟ  29 –) ك  3281هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ   

 ِٚؼّْٛ ٘نٖ اٌّٛاك ٘ٛ وبٌزبٌٟ:    

 : رٕض عٍٝ ؽك ا١ٌَبكح غ١و لبثً ٌٍزظوف ٌىً كٌٚخ فٟ افز١به ٔابِٙب الزظبكٞ.01اٌّبكح  -

 لزظبك٠خ.: ا١ٌَبكح اٌىبٍِخ ٚاٌلا ّخ عٍٝ اٌضوٚاد ٚاٌّٛاهك اٌطج١ع١خ ٚاألٔشطخ اال02اٌّبكح  -

 : اٌزعبْٚ فٟ اٍزضّبه اٌّٛاهك اٌطج١ع١خ اٌّشزووخ.03اٌّبكح  -

 : ؽك ِياٌٚخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ.04اٌّبكح  -

 : ؽك اشزوان فٟ ١٘ئبد ٌّٕزغٟ اٌٍَع األ١ٌٚخ.05اٌّبكح  -

 : ٚاعت اإلٍٙبَ فٟ ر١ّٕخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ.06اٌّبكح  -

 ٝ عٓ إٌٙٛع ثبٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ٌشعجٙب .: وْٛ وً كٌٚخ ٟ٘ َِئٌٚخ األٌٚ 07اٌّبكح  -

 : اٌزعبْٚ فٟ ر١ًَٙ ل١بَ عاللبد الزظبك٠خ ك١ٌٚخ أوضو هشبكا أٚ أظبف.08اٌّبكح  -

 : َِئ١ٌٚخ اٌلٚي عٓ اٌزعبْٚ ٌٍٕٙٛع ثبٌزملَ االعزّبعٟ ٚااللزظبكٞ فٟ ع١ّع أٔؾبء اٌعبٌُ . 09اٌّبكح  -

 ٞ اٌلٚي لبٔٛٔب ٚاشزواوٙب فٟ اعزّبك اٌمواهاد ٌؾً اٌّشبوً اٌل١ٌٚخ.: رَب10ٚاٌّبكح  -
2
 .1974ٞ ِب 01اٌّئهؿ فٟ  06اٌلٚهح اٌقبطخ  3201لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح  هلُ   

3
 .1974 ِٞب 01اٌلٚهح اٌقبطخ اٌَبكٍخ اٌّئهؿ فٟ  3202لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ   

4
 1974ك٠َّجو  12( اٌّئهؿ فٟ  29 –) ك  3281اٌمواه اٌظبكه عٓ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  ٔغل فٟ ٘نا  

اٌقبص ثبعالْ ١ِضبق ؽمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ ثّؾز٠ٛبرٗ ِٚجبك ٗ عبًِ إٍبك ٌزعي٠ي البِخ ٔابَ الزظبكٞ 

ٍب١ٍخ رشغع البِخ إٌابَ االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل عٍٝ كٌٟٚ عل٠ل ، ٚ٘نا ِب أولرٗ ك٠جبعخ ا١ٌّضبق ثبْ اؽل ِمبطلٖ األ

أٍبً اٌعلاٌخ ٚاٌَّبٚاح فٟ ا١ٌَبكح ٚاالعزّبك اٌّزجبكي ٚاٌّظٍؾخ اٌّشزووخ ٚاٌزعبْٚ ث١ٓ ع١ّع اٌلٚي ثغغ إٌاو عٓ 

 ٔاّٙب االلزظبك٠خ ٚاالعزّبع١خ .
5

وٚع اٌمبْٔٛ اٌّظوٞ، ِٕشبح اٌّعبهف، اٌمب٘وح، ك.ٍع١ل ٠ؾٟ، رٕا١ُ اٌّعوفخ اٌزم١ٕخ ث١ٓ ِشوٚع اٌزم١ٕٓ اٌلٌٟٚ ِٚش 

 .85، اٌظفؾخ 1986



 .فً  ظل القانون و النظام االقتصادي الدولٌٌن تطبٌقات الحق فً التنمٌة…. ..... الفصل الثانً:.......

 
- 82 - 

البلدان النامٌة ،حٌث ٌجب إن تتخذ صورا وتتبع طرا ق أخرى مبل مة القتصادٌاتها
1
 .
وبالتالً نجد إن برنامج العمل الخاص بالنظام االقتصادي الدولً الجدٌد، تفاصٌل أكثر 

 فً سبٌل: بشان وجوب بذل الجهود
وضع مدونة دولٌة لقواعد السلوك فً نقل التكنولوجٌا تتفق مع حاجات البلدان النامٌة  (1

 واألحوال السا دة فٌها.

إتاحة القدرة للحصول على التكنولوجٌا الحدٌثة بشروط أفضل، وتكٌٌؾ عذه  (2
التكنولوجٌا حسب االقتضاء والتً تتماشى مع الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 ٌة الخاصة للبلدان النامٌة ومع مراحل نموعا المختلفة.والبٌ 

إحداث زٌارة محسوسة فً المساعدة التً تقدمها البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان  (3
 النامٌة فً صورة برامج للبحث واإلنماء وعن طرٌق خلق تكنولوجٌا مناسبة.

تٌاجات البلدان تكٌٌؾ الممارسات الخارجٌة المتحكمة فً نقل التكنولوجٌا مع اح (4
 ومنع تعسؾ البا عٌن فً استعمال حقوقهم.

تعزٌز التعاون فً البحث واإلنماء فٌما ٌتعلق باستكشاؾ الموارد الطبٌعٌة ومصادر  (5
 المشروعة. هالطاقة كلها واستؽبللها وحفظها واستخدامها فً الوجو

األسس  وقد جاء القرار الخاص بمٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة لتؤكٌد
والمبادئ التً تراعً عملٌة نقل التكنولوجٌا والحق فً االستفادة من التطورات العلمٌة 
والتكنولوجٌة لكل دولة وذلك لتنشٌط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة مع فر  على الدول 

المتقدمة التعاون مع الدول النامٌة فً عذا المجال
2

 . كما دعت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة
فً دورتها الخاصة السابعة

3
جمٌع الدول إلى التعاون فً سبٌل إعداد تقنٌن دولً لنقل  

التكنولوجٌا ٌستجٌب بشكل خاص لحاجات البلدان النامٌة والى مواصلة العمل إلقرار عذا 
التقنٌن فً مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة على أن ٌتم ذلك فً وقت مناسب. حتى 

للمإتمر استصدار القرارات المطلوبة ومن بٌنها قرار فٌما ٌتعلق بالطبٌعة ( 1-ٌتسنى فً )د
( 1-. وأٌضا ضمن )د3999القانونٌة للتقنٌن، حتى ٌتسنى إقراره بشكل نها ً قبل سنة 

مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة المنعقد فً نٌروبً ،تقرر إنشاء مجموعة  –للٌونكتاد 
حكومٌة للخبراء

4
تها صٌاؼة مشروع التقنٌن مع تحوٌلها الحق فً االختٌار بٌن تكون مهم 

الطبٌعة اإللزامٌة أو االختٌارٌة ألحكامه. كما دعا القرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة إلى 
من مهامه إقرار التقنٌن نها ٌا. وبالفعل عقد  3999عقد مإتمر دبلوماسً ٌجتمع قبل نهاٌة 

وبعد  3991قنٌن الدولً للسلوك لنقل التكنولوجٌا عام مإتمر األمم المتحدة بشان الت
دورات لم ٌستقر أي شًء. مما جعل دول الشمال تتقدم بسرعة فا قة أدت باقتراا  31مرور

                                                 
1
اْ ِٓ اٌّجبكة اٌزٟ رٕاُ اٌعاللبد االلزظبك٠خ "ِٓ اإلعالْ ثشبْ البِخ ٔابَ الزظبكٞ كٌٟٚ عل٠ل. P اٌفموح 04اٌّبكح  

َ اإلَٔبْ ٚؽو٠برٗ ٚاالعزّبع١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ث١ٓ اٌلٚي رَبٚٞ اٌشعٛة فٟ اٌؾمٛق ٚؽمٙب فٟ رمو٠و اٌّظ١و، ٚاؽزوا

اٌز١ّٕخ فٟ ٘نا  كاألٍب١ٍخ، وّب رؼّٓ ا١ٌّضبق ؽمٛلب ٌٍلٚي وبفخ ٚفظٛطب ٌٍلٚي إٌب١ِخ ِٓ رّىٓ اعّبٌٙب رزؾم

  ."اٌّغبي
2
 ِٓ اٌمَُ اٌضبٟٔ ِٓ ١ِضبق ؽمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ . 13اٌّبكح  
3
 . 1975اٌقبطخ اٌَبثعخ ( ٌَٕخ  ) اٌلٚهح 3362اٌمواه ٌٍغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
4
ٚرؼُ اٌلٚي إٌب١ِخ فٟ أ١ٍب ٚ افو٠م١ب ٚأِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ  77عود ِٕبلشبد ث١ٓ ِغّٛعبد ال١ّ١ٍخ صالس : ِٓ ِغّٛعخ  

ٚهِٚب١ٔب ، ٚاٌّغّٛعخ )ة( ٚرؼُ اٌلٚي اٌغوث١خ ، ٚاٌّغّٛعخ )ك( ٚرؼُ اٌلٚي  –ٍبثمب  –ثبإلػبفخ اٌٝ ٠ٛغَالف١ب 

إلػبفخ اٌٝ ِٕغ١ٌٛب ، ٚلل أٍفود عٓ ل١بَ وً ِٕٙب ثزمل٠ُ ِقطؾ أٌٟٚ ٌٍزم١١ٕٓ اٌّطٍٛة ٌُٚ رزّىٓ ٘نٖ االشزواو١خ ثب

 اٌّغّٛعبد ِٓ رمل٠ُ ٔض ِشزون ثَجت اٌقالفبد ف١ّب ث١ٕٙب ؽٛي اٌطج١عخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍزم١ٕٓ .
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قوانٌن واتفاقٌات دولٌة اشد صرامة لحماٌة ابتكاراته. والؽر  منها إلزام الدول النامٌة 
ث تلبً حاجات الشمال ومصالحه. وتعتبر بالعادة الهٌكلة من جدٌد لقوانٌنها القومٌة بحٌ
نقل التكنولوجٌا مإشرا اٌجابٌا وخطوة على لالخطوة نحو وضع قواعد السلوك الدولً 
 طرٌق تفهم الدول الؽنٌة ألعمٌة ذلك مستقببل .

كما ٌعتب إقرار الفصل السابع من مشروع التقنٌن بشان التعاون الدولً دون خبلؾ 
لٌمٌة الثبلث خطوة مهمة فً تعزٌز مبدأ التعاون الدولً فً بذكر من قبل المجموعات اإلق

مجال إنشاء االلتزامات القانونٌة الدولٌة
1
وخاصة اتجاه الدول النامٌة، وقد أكد عذا الفصل  

مات الدولٌة، ظعلى ضرورة التعاون الدولً فٌما بٌن الحكومات مباشرة أو من خبلل المن
 ٌع الدول .وبذلك بؽٌة تسهٌل نقل التكنولوجٌا لجم

 
 جدٌد. دولً ور األمم المتحدة فً إقامة نظام اقتصادي: د  ثالثال طلبالم

من مٌثاق  55ٌرجع األساس القانونً إلقامة نظام عالمً دولً جدٌد إلى نص المادة 

من المعٌشة لكل شعوب  ىمنظمة األمم المتحدة التً أكدت ضرورة تحقٌق مستوى اعل
ي واالجتماعً والتنمٌة، والعمل من اجل وجود حل العالم، وظروؾ التقدم االقتصاد

للمشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة الدولٌة .وبالتالً سنرى كل من النشاط الجدٌد 
للنظام االقتصادي الدولً فً الفرع األول، ومشروع النظام االقتصادي الدولً فً الفرع 

 الدولً الجدٌد فً الفرع الثالث. الثانً، ومنظمة التجارة العالمٌة والنظام االقتصادي
 .الجدٌد الدولً لنظام االقتصاديا اتنشاط األول: فرعال

إن تطبٌق النظام االقتصادي الجدٌد ٌشكل عنصرا أساسٌا من عناصر العمل الفعلً  
 على تعزٌز حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة، وٌنبؽً أٌضا إن ٌمنح األولٌة.

وضمن القرار 
2
جنة حقوق اإلنسان" انه من الضروري إقامة نظام الذي أصدرته ل 

اقتصادي دولً جدٌد ٌكون أكثر إنصافا وعدالة، وٌتٌح تحقٌق مستوٌات إنما ٌة متوازنة فً 
جمٌع البلدان ،مما ٌترجم إلى حقٌقة واقعة المبدأ الوارد فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

تمتع بمستوى معشً كاؾ "والذي ٌقر الحق المتساوي لجمٌع األشخاص فً ال
3
 . 

من مٌثاق األمم المتحدة أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم  55وتطبٌقا لنص المادة  
توصٌة نصت على ضرورة العمل من اجل تضٌٌق الفجوة  3953المتحدة فً شهر دٌسمبر 

بٌن الدول المتخلفة والدول المتقدمة حتى ٌتحقق السبلم واألمن العالمٌٌن، وجعلت عذه 
عقد األمم المتحدة األول للتنمٌة  3993 -3953صٌة فترة التو

4
وفً سبٌل تعزٌز وتنفٌذ  .

 وإعمال الحق فً التنمٌة نجد :
« Pour seul exemple, 20% des pays les plus riches s'approprient 86% du produit 

intérieur brut mondial, tandis que les 20% les plus pauvres n'en détiennent qu'à 1%. 

L'extension catastrophique de la pauvreté, attestée par les rapports des Nations Unies, 

les conférences internationales et même les institutions financières internationales, 

                                                 
1
 .288، اٌظفؾخ اٌزٕا١ُ اٌلٌٟٚ، اٌّوعع اٌَبثك، لبْٔٛ ك. طالػ اٌل٠ٓ عبِو 
2
 لورٗ ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ.اٌنٞ أ ،1979ِبهً  03( اٌّئهؿ فٟ  35 –) ك  05ه هلُ لوا 
3
،اٌطجعخ األٌٚٝ  2004ِىزجخ كاه اٌضمبفخ ، –ؽمٛق اإلَٔبْ  –ك . عجل اٌىو٠ُ عٍٛاْ ،ا١ٌٍٛؾ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌعبَ   

 .80،اٌظفؾخ 
4
، 2003اٌطجعخ اٌضب١ٔخ،  عبد اٌغبِع١خ، اٌغيا و،اٌّطجٛ ْ، لبْٔٛ اٌّغزّع اٌعبٌّٟ اٌّعبطو، ك٠ٛاقطلٚ وك.عّ  

 .156 خاٌظفؾ



 .فً  ظل القانون و النظام االقتصادي الدولٌٌن تطبٌقات الحق فً التنمٌة…. ..... الفصل الثانً:.......

 
- 84 - 

rend impérative la mise en œuvre et la promotion de la déclaration sur le droit au 

développement. Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1986, cette déclaration 

apparaît comme le rejeton tardif des efforts, entrepris par le mouvement des non-

alignés dans les années 60' et 70', lorsqu'il en avait encore la force et la conviction, 

pour imposer un nouvel ordre économique international (NOEI) plus juste et équitable 
1
 ». 
 3955وٌعتبر مإتمر باندونػ الذي جمع ألول مرة دوال إفرٌقٌة وأسٌوٌة متخلفة عام 

حدثا فً العبلقات الدولٌة حٌث طرا ثبلثة مفاعٌم كبرى تعد صلب المإتمر وعً: 
عمار"الحٌاد" النمو االقتصادي والثقافً. فانه ٌهدؾ إلى إرساء سٌاسات عدم االنحٌاز االست

ٌضمن للدول سلوكا مستقبل ومتوازنا فً عبلقاتها الدولٌة إذا ما تقٌدت به. وٌعتبر المإتمر 
أول خطوة فً طرٌق الدعوة  3953األول لدول عدم االنحٌاز المنعقد فً بلؽراد فً عام 

اقتصادي دولً جدٌد ،إذ انه أوصى بعقد ملتقى خاص بقضاٌا التنمٌة، وعذا  إلى إقامة نظام
 دولة. 13حٌث حضره  3953ما تم بالفعل فً القاعرة عام 

مادة تعبر عن وجهة  59وانتهى المإتمر بالصدار وثٌقة تعرؾ بالعبلن القاعرة تشمل  

حمى البلدان النامٌة نظر المشاركٌن لقضٌة التنمٌة ومقتضٌاتها. كما أوصى المإتمر بان ت
على  نوان تتعاو Gattمصالحها المشتركة فً إطار االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة 

تدعٌم قدراتها االقتصادٌة و االجتماعٌة فً إطار األمم المتحدة. وقد نجح المإتمر
2
بالدعوة  
النعقاد  إلى عقد مإتمر اقتصادي دولً فً إطار األمم المتحدة، وقد أثمرت تلك الجهود

مإتمر األمم المتحدة والتنمٌة الٌونكتاد
3
 "UNCTAD"   وكان دافع  3911فً جنٌؾ عام

 الدول النامٌة من عذا الطلب اعتبارٌن أساسٌن عما:
االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة تعمل أساسا لصالح الدول   GATTأن الجات  -1

 النامٌة ومشاكلها المعقدة .الصناعٌة المتقدمة بٌنما تولً اعتماما ض ٌبل للدول 
انه نتٌجة لعدم كفاٌة الجات فً التصدي لمشاكل الدول النامٌة فان معدل التبادل  -2

التجاري مال لصالح الدول الصناعٌة بطرٌقة جعلت الدول النامٌة عاجزة عن 
إجراء أي تقدم للحصول على نصٌبها العادل فً التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة 

4
. 

ٌتمثل فً التقرٌر الذي رفعه السكرٌتٌر العام للمإتمر بعنوان نحو  والهدؾ الر ٌسً
سٌاسة تجارٌة جدٌدة تختص بالتنمٌة االقتصادٌة، حٌث ركز عذا التقرٌر على إٌجاد الرسا ل 
                                                 
1
  Mise en oeuvre de la Déclaration sur le droit au développement. Pour plus 

d’informations et analyses, prière de se référer aux déclarations du CETIM sur le droit 

au développement sur son site. 

www.cetim.ch/fr/dossier_dev.php)?cuvrentyear=&pid=.le :12 / 04 / 2009 
2
 ٛشٙٛه ، ٚ٘ٛ أُ٘ ِئرّو ِٕن ِئرّو ٍبْ فوا١ََٔى 03كٌٚخ ٚاٍزّود عٍَبرٗ ؽٛاٌٟ  119شبهوذ فٟ ٘نا اٌّئرّو  

 ٓ ٚػع ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح ٚأٗ فطٛح ها عخ فٟ ٚػع ٔابَ الزظبكٞ عبٌّٟ عل٠ل .اٌنٞ أٍفو ع
3

اٌزغبهح  –ا١ٌٛٔىزبك : ٘ٛ عٙبى ربثع ٌٍغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ِّٚٙزٗ رقط١ؾ ا١ٌَبٍبد فٟ ِغبي افزظبطٗ  

ِئرّو اٌزغبهح ٚاٌز١ّٕخ ٠ملَ ثٗ ٚاٌز١ّٕخ ٚرٛف١و اؽبه ٌٍّفبٚػبد ث١ٓ اٌؾىِٛبد األعؼبء . ٚ٘نا ٘ٛ اٌلٚه اٌنٞ وبْ 

اٌلٚهح اٌَبثعخ ٠ٍؼ فظٛطب عٍٝ ؽبعبد اٌلٚي  44لواها هلُ  1968ؽزٝ اطله ِغٍَٗ فالي كٚهرٗ اٌَبثمخ فٟ عبَ 

 اٌّزطٛهح اٌٝ اٌَّبعلح اٌزم١ٕخ ٌزشغ١ع طبكهرٙب ٌٚي٠بكح كفٍٙب ِٓ اٌزغبهح غ١و اٌّو ١خ ِضً : ا١ٌَبؽخ ٚاٌّالؽخ ...اٌـ .

 1968( اٌّئهؿ فٟ ك٠َّجو  22) اٌلٚهح  2401ٌغّع١خ اٌعبِخ ا١ٌٛٔىزبك ٚػع إٌّؼّخ اٌزٕف١ن٠خ لواه هلُ ونٌه ِٕؾذ ا

عٙبىا ِٓ أعٙيرٙب. ٚثنٌه أطجؼ ا١ٌٛٔىزبك أالْ ٚوبٌخ رٕف١ن٠خ  ٖاػبفخ عٍٝ اٌلٚه اٌنٞ ٍجك أْ علكرٗ ٌٗ لجً ثبعزجبه

هاعع فٟ ٘نا اٌظلك ك.اٍّبع١ً اٌعوثٟ، اٌزعبْٚ زؾلح ٌٍز١ّٕخ . رشون فٟ رٕف١ن اٌّشوٚعبد اٌزٟ ٠ٌّٛٙب ثؤبِظ األُِ اٌّ

 .81ٚ  80، اٌظفؾخ 1972االلزظبكٞ ٌٍز١ّٕخ فٟ ٔطبق إٌّاّبد اٌل١ٌٚخ ْ ِٕشٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ، كِشك، 
4
 .397اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك، ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، 

http://www.cetim.ch/fr/dossier_dev.php)?cuvrentyear=&pid=.le
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الكفٌلة لسد الهوة بٌن ما سوؾ تحتاجه الدول النامٌة من عمبلت أجنبٌة لتموٌل استٌراد 
باعتبار إن تلك القواعد  GATTقرٌر قواعد اتفاقٌة الجات مطالب التنمٌة . كما انتقد الت

قامت على أساس السٌاسة التجارٌة التقلٌدٌة، ولم تؤخذ فً اعتبارعا التطور الذي حدث فً 
العبلقات التجارٌة. واقتراا إنشاء عٌ ة جدٌدة للتجارة الدولٌة تكون مسإولة عن تنفٌذ 

 ات األولٌة.السٌاسة التً تشٌر إلٌها المإتمر والمإتمر
وقد تضمن جدول أعمال المإتمر مواضٌع مختلفة أعمها

1
. 

مشكلة تجارة المواد األولٌة والعمل على تنمٌتها واستقرارعا، وحماٌة البلدان النامٌة  (1
 من السٌاسات ؼٌر المبل مة للتنظٌمات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة.

نصؾ المصنوعة مشكلة تشجٌع صادرات الببلد النامٌة من المنتجات المصنوعة و (2
 وذلك عن طرٌق تعزٌز قوى التصنٌع ذاتها.

مشكلة تموٌل التنمٌة فً الدول النامٌة، وعلى وجه الخصوص زٌادة انسٌاب القرو   (3
والمنح ورإوس األموال الخاصة من الدول المتقدمة إلى البلدان النامٌة، باإلضافة إلى 

 حفظ عبئ الوفاء بالدٌون .

 ٌحكم العبلقات االقتصادٌة الدولٌة. مشكلة وضع إطار قانونً جدٌد (4

مشكلة إٌجاد جهاز دا م ٌعمل على استعرا  مشاكل التجارة والتنمٌة الدولٌة ووضع  (5
 الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفٌذ القرارات التً تتخذ فً عذا الصدد. 

ولعلى من أعم التوصٌات عً دعوة الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة إن توافق فً دورة 
ن ٌكون للمإتمر عٌ ة دا مة ٌعهد إلٌها بكافة المسا ل الخاصة أعقادعا التاسع عشر، على ان

 بالتجارة الدولٌة والتنمٌة.
وبطبٌعة الحال تم عذا الطلب إذ أصدرت الجمعٌة العامة قرارا ٌقضً باعتبار المإتمر 

للتجارة مإسسة دا مة لها تضطلع بتحقٌق تلك األعداؾ. ثم جاء مإتمر األمم المتحدة 
ومن بٌن مظاعره استمرار وتواصل  3951والتنمٌة الثانً الذي عقد فً نٌودلهً عام 

"، ومن بٌن توصٌاته عً أنه دعا إلى اتخاذ تدابٌر 99التكتل بٌن الدول النامٌة "مجموعة 

 عملٌة بشان إقامة نظام االفضلٌات المعممة لصالح الدول النامٌة .
 3993رة والتنمٌة الثالث الذي عقد فً سانتٌاؼو نحو عام أما مإتمر األمم المتحدة للتجا

فقد جاء فً ظروؾ مضطربة أعمها انهٌار نظام النقد الدولً
2

، حٌث تم فٌه استعرا  
، أصدرت 31اتفاق التفضٌبلت الجمركٌة الذي تم إقراره فً الدورة السابقة. وفً الدورة 

الجمعٌة العامة بؤعمال اللجنة ( ٌعرب عن رضا 31-)د 3199الجمعٌة العامة قرار رقم 

التً كانت قد أنجزت أعمالها فً عذه األثناء وٌرحب بالتصرٌح المشترك الذي  ةالتحضٌرٌ

                                                 
1
 .399، اٌظفؾخ اٌّوعع اٌَبثك 
2

ظٙود اٌؾبعخ اٌٝ رؾ١َٓ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ اٌّقظظخ ٌَّبعلح اٌز١ّٕخ ٚاٌزٟ ٌُ رعل وبف١خ ٌّٛاعٙخ  1958 خٍٕفٟ  

( ِٓ اٌغّع١خ اٌعبِخ 13 –ك ) 1240األُِ اٌّزؾلح ثمواه هلُ  دؤرىب١ٌف اٌقجواء ٚاألعٙيح اٌؼوٚه٠خ ٌٍع١ٍّبد ، فؤٔش

َ َِبعلح ِٕزاّخ ِلعّخ فٟ اٌّغبالد اٌؼوٚه٠خ ٌز١ّٕخ اٌظٕلٚق اٌقبص . ؽ١ش ؽلك اٌمواه ِّٙخ اٌظٕلٚق ثبْ ٠مل

رم١ٕخ ٚالزظبك٠خ ٚاعزّبع١خ ِٕلِغخ فٟ اٌجٍلاْ اٌّزطٛهح . وّب وبْ أشبء اٌظٕلٚق اٌقبص فطٛح ٘بِخ فٟ رٛى٠ع ٔشبؽ 

هاد ٚععٍٙب ، ٚال ١ٍّب ثز١ًَٙ االٍزضّبواع فٟ ع١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خاألُِ اٌّزؾلح ٌَّبعلح اٌلٚي اٌّزطٛهح ٌٚإلٍ

 ِّىٕخ أٚ فعبٌخ .

ٚفٟ ظً اٌجؤبِظ اٌٍّٛع ٚاٌظٕلٚق اٌقبص ِئٍَز١ٓ ِز١ّير١ٓ رعّالْ فٟ رعبْٚ ٚص١ك اٌٝ ؽل أّٔٙب وبٔب ٠زمبٍّبْ 

 1965( فٟ ٍٕخ 20 –ك ) 2029ُِ اٌّزؾلح لواها رؾذ هلُ فلِخ اكاه٠خ ِشزووخ، ؽزٝ أطلهد اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌأل

  ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح ٌٍز١ّٕخ. اكِبعّٙب فٟ عٙبى ٚاؽل، ٚ٘ٛ
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عقد مإتمر  3951مارس  31أصدرته البلدان المتطورة بشان مإتمر التجارة والتنمٌة. وفً 
ك فٌها حوالً ( التً استؽرقت حوالً ثبلثة أشهر واشتر33-التجارة والتنمٌة فً جنٌؾ )د

دولة  339مندوبا ٌمثلون  3333
1
. 

ومنه ونظرا لخٌبة األمل التً أثارت حفٌظة الدول النامٌة ضد النظام االقتصادي 
العالمً السا د بادرت دول عدم االنحٌاز فً مإتمر القمة الرابع الذي عقد بالجزا ر فً 

3991سبتمبر 
2
ر ثبلث وثا ق ر ٌسٌة عً: لتؤكٌد سخطها من عذا النظام، وبالتالً تم إصدا 

اإلعبلن السٌاسً واإلعبلن االقتصادي وبرنامج العمل للتعاون االقتصادي، وقد كان محور 
 األخٌر أن ٌدور حول أربعة مفاعٌم أساسٌة وعً:

 أوال: نظام التجارة الدولٌة:
طالب المإتمر بتوسٌع إطار النظام العام االفضلٌات وإعطاء الدول النامٌة معاملة فً 

 ذلك المنتجات الزراعٌة .
 ثانٌا: النظام النقدي العالمً.

طالب المإتمر بالربط بٌن حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولً 
 واحتٌاجات تموٌل خطط التنمٌة فً الدول النامٌة، وإعادة جدولة الدٌون.

 ثالثا: التأمٌم والتكتل العالمً.
دوات اإلنتاج المملوكة إلطراؾ أجنبٌة جاء ٌنص على حق الدول النامٌة فً تؤمٌم أ (1

كوسٌلة لحماٌة مواردعا وإعطاء الدول النامٌة وحدعا الحق فً تقرٌر حجم التعوٌ  
 وطرٌقة دفعه وتسوٌة أي نزاع ٌنشا بسبب التؤمٌم فً إطار التشرٌع الوطنً للدولة.

ت كما أكد على الحاجة إلى التوصٌل إلى سٌاسة مشتركة للتعامل مع االستثمارا (2
األجنبٌة وخاصة نشاط الشركات المتعددة الجنسٌات، وعلى إنشاء مراكز لتبادل 

 المعلومات حول نشاط تلك الشركات.

وأكد أٌضا على تكوٌن أجهزة تضامنٌة للدفاع عن مصالح الدول المنتجة للموارد  (3
 .لخام
 
  

                                                 
1

، 1972ك. اٍّبع١ً اٌعوثٟ، اٌزعبْٚ االلزظبكٞ ٌٍز١ّٕخ فٟ ٔطبق إٌّاّبد اٌل١ٌٚخ، ِٕشٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ، كِشك،  

 .69اٌظفؾخ 

٠ٚجلأ ثبٌعجبهح اٌزب١ٌخ : اْ اٌجٍلاْ اٌّزطٛهح اٌّنوٛهح أعالٖ ، رعزوف  ٠ٚM.77/1/MISC.Iؾًّ ٘نا اٌزظو٠ؼ هلُ 

ّئرّو اٌزغبهح ٚاٌز١ّٕخ وقطٛح فٟ ؽو٠ك البِخ ٔابَ الزظبكٞ عبٌّٟ عل٠ل ٚعبكي ، ٠ّٚؼٟ اٌزظو٠ؼ ف١ؾلك ٌٍّئرّو ث

 أ٘لافب )اٌفموح اٌقبَِخ( اٌزٟ عبء ف١ٙب :

 فٍك ظوٚف ٌز١ٍٛع ٔطبق اٌزجبكي اٌزغبهٞ. -1

 هح.رقف١غ ٚاىاٌخ اٌؾٛاعي اٌغّوو١خ اٌزٟ رشىً عب مب فٟ ؽو٠ك طبكهاد اٌجٍلاْ اٌّزطٛ -2

 ى٠بكح ؽغُ طبكهاد اٌجٍلاْ اٌّزطٛهح ِٓ اٌّٛاك األ١ٌٚخ . -3

 ٔزٛفو ِٛاهك ِب١ٌخ ثشوٚؽ ِال ّخ ٌزّى١ٓ اٌجٍلاْ اٌّزطٛهح ِٓ ى٠بكح ٚاهكرٙب ِٓ ا٢الد . -4

 رؾم١ك اٌزغبهح غ١و اٌّو ١خ ٌٍجٍلاْ اٌّزطٛهح . -5

كٌٚخ، رعزجو أٍبٍب ٌّب أطجؼ ٠عوف ا٢ْ  75ٚ٘نٖ اٌٛص١مخ اٌزٟ ٚلعزٙب اٌجٍلاْ اٌّزطٛهح اٌزٟ وبْ علك٘ب آٔنان ؽٛاٌٟ 

 .77ثّغّٛعخ 
2

 ؽ١ش اطله اٌّئرّو اعال١ٔٓ اؽلّ٘ب : 1971ؾ١بى ؽ١ش عمل فٟ ٌٍٛبوب ِٓ عبَ اٌمّخ اٌضبٌش ٌلٚي علَ االٔ فٟ ِئرّو 

ٔبِغب ٌٍعًّ وّب ؽبٌت ثزعل٠ً إٌابَ االلزظبكٞ اٌعبٌّٟ، ٚاعل ِع ٘نا ثو ،علَ االٔؾ١بى ٚاٌزملَ االلزظبكٞ رظو٠ؼ ؽٛي

ُِ اٌّزؾلح رجٕٟ ع١ٍّخ اٍزوار١غ١خ ، وّب ؽبٌت ِٓ األٚاٌلٚي اٌّزقٍفخ ِٓ اعً اٌمؼبء عٍٝ اٌفٛاهق ث١ٓ اٌلٚي اٌّزملِخ

 . عب١ٌّخ ِٓ اعً اٌز١ّٕخ
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 . دول االتحاد السوفٌاتً سابقارابعا: التعاون مع 
شتراكٌة بان تضع فً خططها االقتصادٌة احتٌاجات الدول طالب المإتمر الدول اال

ؼٌر المنحازة الستٌراد السلع المصنعة ونصؾ المصنعة على أساس تفضٌلً. وذلك بالنشاء 
 برنامج عمل للتعاون االقتصادي مبلمح نظام التعاون بٌن الدول النامٌة والدول االشتراكٌة .

 لً الجدٌد.الثانً: مشروع النظام االقتصادي الدو فرعال
 : اإلعالن بشان نظام اقتصادي دولً جدٌدوالأ

1
. 

صدر اإلعبلن بقرار
2
وجاء ٌنص على ما ٌلً :" نحن أعضاء األمم المتحدة وقد  

عقدنا دورة استثنا ٌة للجمعٌة العامة، لدراسة مشاكل المواد الخام والتنمٌة للمرة األولى، 
ة التً تواجه المجتمع الدولً. وإذ نضع مكرسٌن أنفسنا للنظر فً أعم المشاكل االقتصادٌ

نصب أعٌننا روا مٌثاق األمم المتحدة ومقاصده ومباد ه الرامٌة إلى تٌسٌر النهو  
االقتصادي والتقدم االجتماعً لكل الشعوب . نعلن رسمٌا تضمننا على العمل على وجه 

اوي جمٌع على االنتصاؾ وعلى تساالستعجال من اجل إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد 
الدول فً السٌادة واشتراك مصالحها وتعاونها بصرؾ النظر عن نظمها االقتصادٌة 
واالجتماعٌة، وٌكون من شانه تصحٌح الفروق ومعالجة مظالم القا مة ، وإتاحة الفرصة 

 علن لهذه الؽاٌة". نلتضٌٌق الفجوة المتسعة ما بٌن البلدان المتقدمة لؤلجٌال الحاضرة والمقبلة 
ظم المنجازات وأعمها ما ؼرس فً العقود األخٌرة ، كان استقبلل عدد كبٌر من إن أع (1

الشعوب واألمم، عن السٌطرة االستعمارٌة واألجنبٌة استقبلال مكنها من أن تصبح أعضاء 
فً مجتمع الشعوب الحرة وكذلك تحقق تقدم تكنولوجً فً جمٌع المٌادٌن لؤلنشطة 

اه فخٌرة موفرا للمستقبل إمكانٌات وطٌدة للنهو  براالقتصادٌة خبلل العقود الثبلثة األ
جمٌع الشعوب. ؼٌر أن اآلثار الباقٌة من السٌطرة األجنبٌة االستعمارٌة واالحتبلل األجنبً 
والتمٌٌز العنصري والفصل العنصري واالستعمار الجدٌد فً جمٌع صوره ال تزال تمثل 

وتقدمها. كما أن فوا د التقدم التكنولوجً  العقبات الكبرى دون اكتمال تحرر البلدان النامٌة
 ٪ 93لٌست موزعة بالعدل بٌن جمٌع أعضاء المجتمع الدولً. فالبلدان النامٌة التً تشكل 

من الدخل العالمً. وقد تبٌن انه لٌس من  ٪ 13من سكان العالم ال ٌمثل دخلها ؼٌر 

ام االقتصادي الدولً المستطاع تحقٌق إنماء مطرد ومتوازن للجمٌع الدولً فً ظل النظ
القا م. إذ أن الفجوة بٌن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامٌة ما زالت تتسع فً ظل عذا 
النظام الذي انشؤ فً وقت لم تكن معظم البلدان النامٌة قد بلؽت بعد حتى مرحلة الوجود 

 كدولة مستقلة كما انه ٌخلد عدم المساواة .

الحالً عو فً تعار  مباشر مع التطورات الراعنة فً  إن النظام االقتصادي الدولً (2
من االقتصاد العالمً بسلسلة  3993العبلقات االقتصادٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة الدولٌة منذ 

من األزمات الخطٌرة التً أسفرت عن مضاعفات سٌاسٌة وال سٌما على البلدان النامٌة 
الخارجٌة بشكل عام . وقد أصبح العالم  بحكم كونها اقل صناعة تجاه المإثرات االقتصادٌة

النامً عامبل جبارا ٌصبح بتؤثره جمٌع حقول النشاط الدولً. وعذه التؽٌرات التً ال تقوم 
على عبلقات القوى فً العالم تتطلب أن تسهم البلدان النامٌة إسهاما فعاال وكلٌا. وعلى قدم 

 مع الدولًالمساواة ووضع و تطبٌق جمٌع القرارات التً تمس المجت
                                                 

1
 . 1974 ِٞب 01ثزبه٠ـ  2229أٗ رُ اعلاك ٘نا اإلعالْ فٟ اٌغٍَخ اٌعبِخ رغله اإلشبهح ٕ٘ب اٌٝ  
2

ِبٞ  01اٌَبكٍخ ( اٌّئهؿ فٟ ) اٌلٚهح االٍزضٕب ١خ  3201اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ كه عٓ باٌمواه اٌظ 

1974. 
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عذه التؽٌرات قد أبرزت واقع اعتماد جمٌع أعضاء المجتمع العالمً بعضهم إن جمٌع   (3
على بع . واألعداؾ الجارٌة قد ألقت الضوء ساطعا على إدراك الناس بؤنه لم ٌعد فً 
اإلمكان عزل مصالح البلدان المتقدمة عن مصالح البلدان النامٌة. وان عناك ترابطا وثٌقا 

لبلدان المتقدمة ونماء البلدان النامٌة وتنمٌتها. وان رضاء المجتمع الدولً ككل بٌن رخاء ا
مرعون برضاء أعضا ه، وان التنمٌة الدولٌة مسإولٌة مشتركة بٌن جمٌع البلدان لكل منها 
نصٌب فٌها وعلى ذلك فان رفاه األجٌال الحالٌة والمقبلة سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا ٌتوقؾ 

ت مضى على التعاون بٌن جمٌع أعضاء المجتمع الدولً على أساس أكثر من أي وق
  التساوي فً السٌادة وإزالة ما عو قا م بٌنهم من اختبلل التوازن .

إن اعتماد اإلستراتٌجٌة اإلنما ٌة الدولٌة للعقد اإلنما ً الثانً باإلجماع، خطورة، عامة  (4
لعدالة واإلنصاؾ وسٌكون من من خطى النهو  بالتعاون االقتصادي الدولً على أساس ا

شانه التعجٌل بؤداء االلتزامات والتعهدات التً أخذعا المجتمع الدولً على عاتقه ضمن 
إطار اإلستراتٌجٌة، وال سٌما تلك التً تتعلق بالحاجات اإلنما ٌة الماسة للبلدان النامٌة، وان 

 اإلعبلن وأؼراضه. اتسهم إسهاما ذا شان فً تحقٌق مقاصد عذ

مم المتحدة باعتبارعا منظمة عالمٌة ٌنبؽً إن تكون قادرة على عبلج مشاكل إن األ (5
التعاون االقتصادي الّدولً بطرٌقة جامعة وعلى ضمان مصالح جمٌع البلدان بالتساوي 
وٌجب إن ٌكون لها دور أعظم شانا على إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد ،ومٌثاق حقوق 

وسٌشكل مساعمة  ٌنبوعا حٌا إضافٌاعذا اإلعبلن سٌكون الدول وواجباتها االقتصادٌة، فان 
قلٌلة الشؤن فً عذا الصدد. وعلى ذلك فان جمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة مدعوة 
إلى بذل الجهود بؽٌة تنفٌذ عذا اإلعبلن الذي ٌمثل واحدا من الضمانات الرشٌدة لضمان 

 إلى حٌاة جدٌرة بكرامة اإلنسان .وخلق ظروؾ أفضل ٌتاا فٌها لجمٌع الشعوب التوصل 

إن عذا اإلعبلن المتعلق بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد سٌكون واحدا من أعم أسس  (6
 العبلقات االقتصادٌة بٌن جمٌع الشعوب واألمم.

قد وجه  3991وقد كان الر ٌس الجزا ري عواري بومدٌن فً شهر جانفً من عام 

از رسالة إلى األمٌن العام لمنظمة األمم المتحدة بصفته ر ٌسا لمجموعة حركة عدم االنحٌ
طالب فٌها عقد دورة خاصة لؤلمم المتحدة لمناقشة قضاٌا المواد األولٌة والتنمٌة. وقد رحبت 
الدول المتخلفة بهذا الطلب، واستعدت للدورة الخاصة المقترحة مشروعٌن إلعبلن إنشاء 

المبادئ العامة لهذا النظام، أما نظام اقتصادي دولً جدٌد. وتضمن المشروع األول 
المشروع الثانً فتضمن برنامج عمل لتقٌٌد االقتراا فً الواقع الدولً 

1
 . 

 ولً الجدٌد : المبادئ األساسٌة للنظام االقتصادي الد  ثانٌا
( 35-د.إ) 1333الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم بالرجوع للقرار  

د إن أعم مبادئ النظام االقتصادي الدولً الجدٌد ٌجب إن نج .3991ماي  33المإرخ فً 

   ٌإسس على االحترام الكلً للمبادئ التالٌة :  
تساوي الدول فً السٌادة وحق جمٌع الشعوب فً تقرٌر المصٌر، وعدم جواز اكتساب  (1

 األقالٌم بالقوة والسبلمة اإلقلٌمٌة وعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول األخرى.

ن جمٌع الدول األعضاء المجتمع الدولً أوسع تعاون على أساس اإلنصاؾ، بما تعاو (2
 ٌكفل إزالة الفوارق السا دة فً العالم وضمان الرخاء للجمٌع.

                                                 
1
 . 158 خ، اٌظفؾاٌّوعع اٌَبثكطلٚق، لبْٔٛ اٌّغزّع اٌعبٌّٟ اٌّعبطو، و ك.عّ  
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اشتراك جمٌع البلدان على قدم المساواة اشتراكا تاما وفعاال فً حل مشاكل العالم  (3
، مع مراعاة ضرورة ضمان االقتصادٌة لما فٌه المصلحة المشتركة لجمٌع تلك البلدان

تنمٌة جمٌع البلدان النامٌة، مع تكرٌس اعتمام خاص االعتماد تدابٌر استثنا ٌة لمصلحة 
البلدان األقل نموا بٌن البلدان النامٌة والبلدان النامٌة ؼٌر الساحلٌة والجزرٌة فضبل عن 

دون إؼفال مصالح اشد البلدان النامٌة تؤثٌرا باألزمات االقتصادٌة والكوارث الطبٌعٌة، 
 البلدان النامٌة األخرى .

تمتع كل بلد بالسٌادة الدا مة على موارده الطبٌعٌة وعلى كل األنشطة االقتصادٌة،  (4
وتؤمٌنا لحماٌة عذه الموارد، تتمتع كل دولة بحق ممارسة السٌطرة الفعلٌة علٌها 

ؤمٌم أو نقل واستؽبللها بالوسا ل التً تتفق مع وضعها الخاص، بما فً ذلك حق الت
الملكٌة إلى مواطنٌها وٌعد عذا الحق تعبٌرا عن السٌادة الدا مة التامة للدولة، وال ٌجوز 
تعرٌ  أٌة دولة لئلكراه االقتصادي أو السٌاسً أو ألي نوع من أنواع اإلكراه من اجل 

 منع الممارسة الحرة لهذا الحق ؼٌر القابل للتصرؾ.

الواقعة تحت االحتبلل األجنبً أو السٌطرة األجنبٌة حق جمٌع الدول واألقالٌم والشعوب  (5
واالستعمارٌة أو الفصل العنصري فً رد مواردعا الطبٌعٌة وجمٌع مواردعا األخرى 

 إلٌها، والحصول على تعوٌ  كامل عن استقبللها واستنزافها ولحاق الضرر بها.

لسٌادة النامٌة تنظٌم ومراقبة أنظمة نشاطات الشركات عبر الوطنٌة وذلك على أساس ا (6
 لهذه البلدان.

حق البلدان النامٌة والشعوب األقالٌم الواقعة تحت السٌطرة االستعمارٌة والعنصرٌة  (7
واالحتبلل األجنبً فً تحقٌق تحررعا وفً استعادة السٌطرة الفعلٌة على مواردعا 

 الطبٌعٌة وفعالٌاتها االقتصادٌة.

ٌم الواقعة تحت السٌطرة االستعمارٌة مد ٌد المساعدة للبلدان النامٌة وشعوب األقال (8
األجنبٌة أو االحتبلل األجنبً أو التمٌٌز العنصري أو الفصل العنصري، أو التً 
تتعر  للتدابٌر اإلكراه االقتصادي والسٌاسً وؼٌرعا بؽٌة الحصول منها على ما 

 وعلى أٌة مزاٌا أخرى، والتً ةٌإدي إلى االحتبلل من شان ممارسة حقوقها السٌادٌ
تتعر  لبلستعمار الجدٌد بكافة إشكاله والتً فرضت أو تسعى إلى فر  السٌطرة 
الفعلٌة على مواردعا الطبٌعٌة واألنشطة االقتصادٌة التً كانت أو عً ال تزال خاضعة 

 للسٌطرة األجنبٌة.

إقامة عبلقات عادلة ومنصفة بٌن أسعار مواد الخام والسلع األولٌة والسلع المصنعة  (9
عة التً تصدرعا البلدان النامٌة وبٌن أسعار المواد الخام والسلع األولٌة ونصؾ المصن

والمصنوعات والسلع والمعدات اإلنتاجٌة التً تستوردعا، وذلك بقصد إحداث تحسٌن فً 
 معدالت تبادالعا التجاري ؼٌر المرضً وتوسٌع االقتصاد العالمً .

لمجتمع الدولً بكامله دون ربطها توفٌر المساعدات الفعالة للبلدان النامٌة من قبل ا (10
 بؤٌة شروط سٌاسٌة أو عسكرٌة .

السهر على جعل النظام النقدي الدولً بعد إصبلحه موجها بالدرجة األولى نحو  (11
 النهو  بالنماء البلدان وتدفق الموارد الحقٌقٌة إلٌها بمقادٌر وكمٌات كافٌة.

صطناعٌة البدٌلة أكثر قدرة جعل الموارد الطبٌعٌة التً تواجه منافسة من المواد اال (12
 على المنافسة 



 .فً  ظل القانون و النظام االقتصادي الدولٌٌن تطبٌقات الحق فً التنمٌة…. ..... الفصل الثانً:.......

 
- 90 - 

ضمان معاملة البلدان النامٌة معاملة تفضٌلٌة ؼٌر تبادلٌة، حٌثما أمكن ذلك فً جمٌع  (13
 مٌادٌن التعاون االقتصادي الدولً كلما تسنى ذلك.

 ضمان شروط مواتٌة لنقل الموارد المالٌة إلى البلدان النامٌة . (14

ل على منجزات العلم والتكنولوجٌا العصرٌٌن، تمكٌن البلدان النامٌة من الحصو (15
وتٌسٌر نقل التكنولوجٌا وخلق تكنولوجٌا محلٌة لمصلحة البلدان تتخذ صورا وتتبع 

 طرا ق مبل مة القتصادٌاتها.

ضرورة قٌام جمٌع الدول بوضع نهاٌة لتبدٌد الموارد الطبٌعٌة، بما فً ذلك المنتجات  (16
 الؽذا ٌة.

 مٌة كل مواردعا من اجل قضٌة التنمٌة.ضرورة تكرٌس البلدان النا (17

اتخاذ التدابٌر الفردٌة والجماعٌة لتعزٌز التعاون المتبادل االقتصادي والتجاري  (18
 والمالً والتقنً ٌبن البلدان النامٌة وذلك على أساس تفضٌلً ؼالبا.

تسٌٌر السبل للدور الذي ٌمكن التحاد المانحٌن أن ٌلعبه فً إطار التعاون الدولً،  (19
ٌقا ألعدافه خاصة بالمساعدة على تشجٌع النمو المطرد لبلقتصاد العالمً وتعجٌل تحق

 إنماء البلدان النامٌة.

وبالتالً ٌمكن القول إن القانون الدولً للتنمٌة عو الكفٌل بتنظٌم قواعد وأسس  
 العمل على تؽٌٌر العبلقات االقتصادٌة الدولٌة ألنها عالنظام االقتصادي الدولً الجدٌد، م

 ؼٌر عادلة.
وفٌما ٌخص النظام الدولً الجدٌد والواقع السٌاسً واالقتصادي فانه ٌمثل الواقع  

الدولً اآلن وٌمثل شرعٌة اإلٌدٌولوجٌة الؽربٌة المرتبطة بالدٌمقراطٌة السٌاسٌة، وٌإكد 
وجود عبلقة دا رٌة بٌن السوق الحرة والتنمٌة والدٌمقراطٌة. الن اقتصاد السوق خلق 

التً بدورعا تخلق األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة والتً بدورعا تساعم فً استقرار  التنمٌة
الببلد. ؼٌر أن عدم اقتراا مبدأ التعددٌة ٌجعل العملٌة ؼٌر ممكنة، فالتطور) التنمٌة( 
والتبادالت التجارٌة المتساوٌة والحرٌة أصبحت المصالح التً تنطلق منها النظام العالمً 

ؽٌرات لم ٌسبق لها تارٌخٌا أن اجتمعت لوال سقوط الشٌوعٌةالجدٌد، وعً مت
1
 . 

 . : برنامج العمل إلقامة نظام اقتصادي دولً جدٌداثالث
أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة قرارا

2
فً دورتها االستثنا ٌة السادسة بشان  

حد من صدور برنامج العمل المتعلق بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد أي بعد مرور ٌوم وا
 القرار المتعلق بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد .

 وٌتضمن العناصر األساسٌة لهذا البرنامج مع النقاط التالٌة :  
 .أوال: المشاكل األساسٌة للمواد الخام والسلع األولٌة من حٌث عالقتها بالتجارة و التنمٌة

 وٌتناول عذا العنصر أمورا وعً: 
 المواد الخام:  –أ 

 من انه ٌجب بذل كل الجهود فً سبٌل ما ٌلً: ول ذلك أكد البرنامجوح

                                                 
1

، عٛاْ 17علك اٌ ،عبِعخ ِٕزٛهٞ لَٕط١ٕخ،ا.ك عجل اٌىو٠ُ و١جش، ٔؾٛ ٔابَ عبٌّٟ عل٠ل، ِغٍخ اٌعٍَٛ اإلَٔب١ٔخ 

 .220، اٌظفؾخ 2002
2

 1974 ِٞب 01االٍزضٕب ١خ اٌَبكٍخ اٌّئهؿ فٟ  اٌلٚهح 3202لواه اٌظبكه عٓ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  

 ثشبْ ثؤبِظ اٌعًّ اٌّزعٍك ثبلبِخ ٔابَ الزظبكٞ كٌٟٚ عل٠ل .
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والسٌطرة واالستؽبلل –االبارتٌد  –إنهاء كل صور االحتبلل األجنبً والتمٌٌز العنصري -
على ٌد االستعمار الجدٌد واألجانب، وذلك عن طرٌق ممارسة السٌادة الدا مة على الموارد 

 الطبٌعٌة .
الستراد واستؽبلل وتسوٌق وتوزٌع المواد الطبٌعٌة، وال سٌما المواد  اتخاذ جمٌع التدابٌر -

الطبٌعٌة للبلدان النامٌة من اجل خدمة المصالح الوطنٌة لهذه البلدان وتعزٌز االعتماد 
وتقوٌة التعاون االقتصادي الدولً ذي المنفعة المتبادلة بقصد  لدٌهاالجماعً على الذات 

 النامٌة .كفالة التعجٌل بتنمٌة الدول 
 : األغذٌة –ب 

 انه ٌجب بذل كل الجهود فً سبٌل ما ٌلً:
اٌبلء االعتبار التام للمشاكل الخاصة التً تعانٌها البلدان النامٌة، وال سٌما فً أوقات نقص 

 األؼذٌة فً إطار الجهود الدولٌة المتصلة بالمشكلة الؽذا ٌة .
  التجارة العامة : –ج 

 ما ٌلً : ٌجب بذل كل الجهود فً سبٌل
اتخاذ التدابٌر التالٌة لتحسٌن معدالت التبادل التجاري للبلدان النامٌة واتخاذ الخطوات  -

 الملموسة إلزالة العجز التجاري المزمن لهذه البلدان.

االسترشاد فً المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراؾ بٌن البلدان المتقدمة النمو  -
معاملة بالمثل من البلدان النامٌة، ومبدأ اٌبل ها والبلدان النامٌة، بمبدأ عام تطلب ال

األفضلٌة فً المعاملة والتماس فوا د مطردة وإضافٌة للتجارة الدولٌة للبلدان بؽٌة 
تحقٌق زٌادة محسوسة فً حصٌلتها من القطاع األجنبً وتوزٌع صادراتها وتعجٌل 

 معدل نموعا االقتصادي .
لٌة تحرٌرعا متعددة األطراؾ والثنا ً المتبادل ولتفكٌك الحواجز أمام التجارة، فان عم

والذي ال ٌتسم بالتمٌٌز ٌوفر أفضل الوسا ل لتحقٌق الوعد بتنمٌة التجارة وٌنبؽً أن ٌسع 
المجتمع الدولً لتحقٌق نتا ج طموحة لجولة الدوحة، والقٌام بالصبلا ر ٌسً لسٌاسات 

رة، أمر له أعلى أولوٌة فً البلدان التجارة  الزراعٌة وحواجز الحدود والدعم المشوه للتجا
المتقدمة، كما أن من المهم قٌام البلدان باتخاذ إجراءات لتحقٌق الحدود القصوى للرسوم 
الجمركٌة وتصاعد الصناعات التحوٌلٌة وااللتزام لضمان حرٌة التجارة فً الخدمات من 

بتحرٌر الهجرة خبلل التعاقدات مع جهات خارجة وخارج الحدود، وٌنبؽً استكمال ذلك 
المإقتة للقا مٌن بتقدٌم الخدمات

1
  . 

 النقل والتامٌن:  –د 
 أكد أٌضا من انه ٌجب بذل الجهود فً سبٌل ما ٌلً:

التشجٌع على مشاركة البلدان النامٌة مشاركة متزاٌدة وعادلة فً حمولة المبلحة البحرٌة 
 العالمٌة .

 
 
 

                                                 
1

ح اٌلفع، ِغٍخ ، ثٕبء لٌٛف١خ اإلّٔب ١خ، أ٘لاف األ" Andy berg and dia qurashiأٔلهٞ ث١وط ٚػ١بء لوشٟ،"  

 .23،اٌظفؾخ 2005ٍجزّجو ، 42، اٌّغٍل 03اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ، اٌعلك 
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ولً وتموٌل تنمٌة  البلدان النامٌة . ثانٌا : النظام النقدي الد 
ٌجب بذل كل الجهود إلصبلا النظام النقدي الدولً

1
تحقٌقا ألعداؾ عدة من بٌنها  

 األعداؾ التالٌة :
اتخاذ جمٌع التدابٌر إلزالة عدم استقرار النظام النقدي الدولً، واضطراب أسعار  -1

ة .كما أكد الصرؾ خاصة، وال سٌما من حٌث أثاره السٌ ة على التجارة بالسلع األساسٌ
البرنامج من انه ٌجب بذل الجهود التخاذ التدابٌر العاجلة التالٌة لتموٌل تنمٌة البلدان 

 ولمواجهة أزمات موازٌن مدفوعات عذه البلدان.
تعجٌل البلدان المتقدمة النمو تنفٌذ ما سبق إن نصت علٌه اإلستراتٌجٌة اإلنما ٌة الدولٌة  -2

ثانً من برنامج محدد المراحل الزمنٌة فٌما ٌتعلق بالمبلػ لعقد األمم المتحدة اإلنما ً ال
الصافً لتموٌل الموارد المالٌة إلى البلدان النامٌة، مع مراعاة زٌادة الجزاء الرسمً من 
المبلػ الصافً لتحوٌل الموارد المالٌة إلى البلدان النامٌة على وجه ٌكفل الوصول إلى عدؾ 

 تلك اإلستراتٌجٌة بل وتجاوزه .
الحرص على أداء مإسسات التموٌل أداء فعاال لدورعا كمصارؾ لتموٌل التنمٌة، دونما  -3

تمٌٌز بسبب النظام السٌاسً أو االقتصادي ألي بلد من البلدان األعضاء، وذلك الن 
 المساعدة ٌنبؽً إن تكون ؼٌر مشروطة .

المتقدمة النمو فً تشجٌع توظٌؾ االستثمارات األجنبٌة العامة والخاصة من قبل البلدان  -4
 البلدان النامٌة تبعا لحاجات ومتطلبات القطاعات االقتصادٌة التً تحددعا البلدان المستفٌدة.

 ثالثا: التصنٌع.
ٌتوجب على المجتمع الدولً إن ٌبذل كل الجهود البلزمة من اجل اتخاذ التدابٌر  

 .الرامٌة إلى تشجٌع تصنٌع البلدان النامٌة، وتحقٌقها لهذا الؽر 
ٌجب على البلدان المتقدمة النمو أن تشجع المستثمرٌن على تموٌل مشارٌع اإلنتاج  

الصناعً، وال سٌما اإلنتاج الصناعً الموجه نحو التصدٌر، فً البلدان النامٌة، وذلك 
 باالتفاق مع البلدان األخٌرة وفً إطار قوانٌنها وأنظمتها .

 رابعا : نقل التكنولوجٌا .
 ود فً سبٌل ما ٌلً : ٌجب بذل كل الجه 

وضع مدونة دولٌة لقواعد السلوك فً نقل التكنولوجٌا تتفق مع حاجات البلدان النامٌة  -
 واألحوال السا دة فٌها.

                                                 
1

خ ٌٍجٍلاْ اٌّزطٛهح أٚ ف١ّب ٠قض طٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ ٚاٌز١ّٕخ ، ٠ّىٓ ٌإلَٔبْ أْ ٠عزمل أْ اٌظٕلٚق ١ٌٌ ثنٞ أ١ّ٘ 

اْ اٌظٕبع١خ ، فؤٞ كٚه ٠ّىٓ أْ ٠ٍعجٗ فٟ اٌز١ّٕخ عٙبى ِّٙزٗ األٍب١ٍخ ، فٙٛ ال ٠ُٙ اٌجٍلاْ أوضو ِّب ٠ُٙ اٌجٍلعٍٝ األلً

 ٍُٙ عٍٝ فيا ٓ اٌن٘ت ٚاٌعٍّخ اٌظعجخ ن.رٕا١ُ إٌمل ٚاأل

ثٍغ١ىب ٌىَّجٛهغ  –ٌٕ٘ٛلا  –ٌٚمل وبْ ٔشبؽ اٌظٕلٚق فٟ ثلا٠خ األِو ٠ٕؾظو فٟ َِبعلح كٚي أٚهٚثب اٌغوث١خ ) فؤَب 

. ٌٚىٓ اٍزفبكح ٘نٖ اٌجٍلاْ ِٓ زوح ِب ثعل اٌؾوةغٍت عٍٝ اٌظعٛثبد اٌزٟ وبٔذ رٛاعٙٙب فٟ فأغٍزوا ( ، ٌٍز –ٚأٌّب١ٔب  –

بعلح ِشوٚع ِبهشبي وبْ عبِال فٟ رؾم١ك ِٛاى٠ٓ ِلفٛعبرٙب ، األِو اٌنٞ أطجؼ ِعٗ اٌظٕلٚق فٟ ؽً ِٓ رمل٠ُ اٌَّ

ظوف اٌلٚي األعؼبء اٌزٟ رٍّه اؽز١بؽ١ب ، ٚثبٌّضً ٠وفغ اٌظٕلٚق أْ ٠ؼع ِٛاهكٖ رؾذ رٌٙب اال فٟ ؽبالد اٍزضٕب ١خ

 وبف١ب ٌزغط١خ اٌعغي فٟ ِٛاى٠ٓ ِلفٛعبرٙب . 

هاعع فٟ ٘نا اٌظلك ك. اٍّبع١ً اٌعوثٟ، اٌزعبْٚ االلزظبكٞ ٌٍز١ّٕخ فٟ ٔطبق إٌّاّبد اٌل١ٌٚخ، ِٕشٛهاد ٚىاهح 

 .235، اٌظفؾخ 1972اٌضمبفخ، كِشك، 
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إقامة القدرة للحصول على شروط أفضل على التكنولوجٌا الحدٌثة وتكٌٌؾ عذه  -
 نلبٌ ٌة الخاصة للبلداالتكنولوجٌا حسب االقتضاء مع الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة وا

 النامٌة ومع مراحل نموعا المختلفة.
تكسب الممارسات التجارٌة المتحكمة فً نقل التكنولوجٌا مع احتٌاجات البلدان النامٌة،  -

 ومنع تعسؾ البا عٌن فً استؽبلل حقوقهم.
 خامسا: تنظٌم ومراقبة أنظمة الشركات متعددة الجنسٌات.

تماد وتطبٌق معاٌٌر دولٌة لقواعد السلوك للشركات ٌجب بذل كل الجهود لوضع واع 
 عبر الوطنٌة تحقٌقا لما ٌلً:

منع تدخلها فً الشإون الداخلٌة للبلدان التً تعمل فٌها وتعاونها مع النظم العنصرٌة  -
 واإلدارات االستعمارٌة.

ذٌة وتامٌن تنظٌم أنشطتها فً البلدان المضٌفة بؽٌة القضاء على الممارسات التجارٌة التنفٌ -
توافق تلك األنشطة للخطط واألعداؾ التنموٌة القومٌة للبلدان النامٌة، والقٌام فً عذا 

 ا. سابقالسٌاق، عند االقتضاء بتٌسٌر مراجعة وتعدٌل الترتٌبات المعقودة بشؤنها 
 سادسا : مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة .

ٌة الذي ٌقوم بالعداد مشروعه فرٌق عامل إن مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصاد 
تابع لؤلمم المتحدة

1
ٌنبؽً إن ٌكون أداة فعالة إلقامة نظام جدٌد للعبلقات االقتصادٌة الدولٌة  

على أساس االتفاق والتساوي فً السٌادة والترابط فً المصالح بٌن الدول المتقدمة النمو 
 والبلدان النامٌة.

ول فً دٌباجة المٌثاق على أنها سوؾ تناضل من الد تومن أجل عذا الؽر ، أعرب 
اجل توفٌر الظروؾ المبل مة لخدمة األعداؾ التالٌة 

2
: 

 تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة للدول . -1
تشجٌع التعاون الدولً وتدعٌم الجهود الرامٌة إلى تطوٌر التكنولوجٌا ونقلها إلى  -2

 العالم الثالث.

 ق نمو بلدان العالم الثالث.ن تعٌأإزاحة كل العراقٌل التً من شانها  -3

 الطبٌعٌة من أخطار التلوث . ةحماٌة البٌ  -4

كما أعربت على عزمها فً إقامة عبلقات اقتصادٌة دولٌة قا مة على المساواة 
 والمصلحة المشتركة والتكامل.

 سابعا : تشجٌع التجارة بٌن البلدان النامٌة .
بٌن البلدان النامٌة سٌزٌدان  مإن االعتماد الجماعً على الذات والتعاون المتعاظ 

 تعزٌز دورعما فً النظام االقتصادي الدولً الجدٌد ...
 ثامنا : مساعدة الدول فً ممارسة سٌادتها الدائمة على مواردها الطبٌعٌة .

مجال التعاون االقتصادي  : تقوٌة دور مجموعة المؤسسات األمم المتحدة فًتاسعا
  .الدولً

 عاشرا: البرنامج الخاص.

                                                 
1
ثبٌلٚهح اٌزبٍعخ ٚاٌعشو٠ٓ ثؤغٍج١خ  1974ك٠َّجو  12ثزبه٠ـ  3281ه هلُ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواأطلهد   

 .عٓ اٌزظ٠ٛذ ثشبْ ١ِضبق ؽمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ  10كٚي ٚاِزٕبع  06كٌٚخ ػل  120
2
 .14اٌظفؾخ   اٌّوعع اٌَبثك،ا. اؽّل فوٚع،   
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الذي ٌتضمن بصورة خاصة تدابٌر ترمً إلى تحقٌق صعوبات البلدان النامٌة األشد  
تؤثرا باألزمة االقتصادٌة، مع مراعاة المشاكل الخاصة ألقل البلدان نموا والبلدان ؼٌر 

حقوق اإلنسان تتمثل فً مٌدان الساحلٌة. وبالتالً نجد بان مساعمة صندوق النقد الدولً فً 
سهم بطرٌقة مباشرة وؼٌر مباشرة فً تخفٌ  أعداد الفقراء وتعزٌز كل أنشطته التً ت

حقوق اإلنسان، إن االختبلالت االقتصادٌة الكلٌة خاصة ارتفاع التضخم تلحق أضرارا 
بالفقراء، إن الموسرٌن ٌتمتعون بحماٌة جز ٌة ضد التضخم ألنهم ٌملكون أصوال ترفع 

أسعارعا خبلل فترات التضخم
1
 . 

ن السعً إلى تحقٌق وتنفٌذ الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ومن الواضح أ 
االقتصادٌة السلٌمة وٌهم احترام حقوق اإلنسان األساسٌة  تٌعتبر جزء ال ٌتجزأ من السٌاسا

فً زٌادة االستقرار االقتصادي واالجتماعً، وٌساعد على منع حدوث نكبات للتنمٌة نتٌجة 
راع المر ً ولكن من الضروري التسلٌم أٌضا بان السٌاسات عدم االستقرار السٌاسً والص

االقتصادٌة ؼٌر المبل مة، أوجه العجز العام ؼٌر المستمر، وارتفاع التضخم، وأسعار 
الصرؾ ؼٌر المتوقعة، والدعم المبدد، والعوا ق أمام التجارة تعتبر منافٌة لحقوق اإلنسان، 

ؽً النظر إلٌه على انه تهدٌد لحقوق اإلنسان ولذا فان عمل الصندوق النقد الدولً ال ٌنب
ولكن كمفتاا لتقدٌم المساعمة، وتكمن فً كل من حقوق اإلنسان والتنمٌة االقتصادٌة المفتاا 

 الذي ٌوصل لعالم أفضل للجمٌع.
 الفرع الثالث: منظمة التجارة العالمٌة والنظام االقتصادي الدولً الجدٌد.

دورا أساسٌا ال ٌستهان به فً عملٌة تنظٌم التجارة  تلعب المنظمة العالمٌة للتجارة 
الدولٌة، وعذا من خبلل تطبٌق وتنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة المنبثقة من جولة االرؼواي. ومن 
اجل إٌجاد الحلول المناسبة للمشاكل التً تعانً منها الدول النامٌة، ومساعدتها فً سبٌل 

ن العشرٌن منعطفا تارٌخٌا حٌث تمٌز باستكمال تنمٌة اقتصادٌاتها، كما تعتبر نهاٌة القر
 حلقات النظام االقتصادي العالمً. 

وبقٌام المنظمة العالمٌة للتجارة إلى جانب كل من صندوق النقد الدولً والبنك  
العالمً، وبهذا توسعت العبلقات التجارٌة الدولٌة وتشابكت منظومة االقتصاد العالمً، 

ٌة أمام حركة التسلع والخدمات بٌن الدول، وزٌادة تدفق نتٌجة إزالة الحواجز الجمرك
رإوس األموال، وتبنً ؼالبٌة الدول النامٌة لبرامج اإلصبلا االقتصادي والتكٌٌؾ الهٌكلً، 

واالعتماد على قوى السوق وتراجع دور الدولة فً النشاط االقتصادي
2
 . 

ً من خبلل اكتساب عضوٌة وقد تستفٌد الدول النامٌة التً اندمجت فً االقتصاد العالم
المنظمة من عدة جوانب وعً

3
: 

إن تحرٌر التجارة العالمٌة من مختلؾ العراقٌل، وزٌادة االستثمارات األجنبٌة وتدفق  .1
رإوس األموال نحو الدول النامٌة، قد ٌساعم بشكل فعال فً تحقٌق النمو االقتصادي 

 لهذه البلدان .

                                                 
1
، اٌلٌٟٚ، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ ْ ٚطٕلٚق إٌمل"، ؽمٛق اإلَٔب ١ٍsérigio périra le iteوع١ٛ ثبه٠وا ١ٌزٟ "   

 . 45، اٌظفؾخ 38، اٌّغٍل 2001، ك٠َّجو 04اٌعلك 
2
، 2003، ، اٌغيا واٌغيا و ٚإٌّاّخ اٌعب١ٌّخ ٌٍزغبهح، كاه اٌّؾّل٠خ اٌعبِخِؾّل،ا.ك ٔبطو كاكٞ علْٚ ٚ ا. ِزٕبٚٞ   

 .79اٌظفؾخ 
3
 .83 – 82اٌّوعع اٌَبثك، اٌظفؾخ   
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ة باستهبلك سلع وخدمات عدٌدة ومتنوعة تتٌح فرصة للمستهلكٌن من الدول النامٌ .2
بتكلفة اقل، وزٌادة الفرص االستثمارٌة وزٌادة درجة المنافسة بٌن المإسسات، وعذا 
ما قد ٌإدي إلى تؽٌٌر الهٌاكل االقتصادٌة لهذه البلدان نحو األفضل وزٌادة اإلنتاج، 

 وعذا ما ٌحدث عند البع  منذ فترة.

دورا بالتنسٌق مع البنك الدولً والمنظمة العالمٌة  كما أن صندوق النقد الدولً ٌلعب .3
للتجارة، حٌث ٌقوم بدور استراتٌجً فً مجال السٌاسات المالٌة والنقدٌة، وٌعمل 
 على وضع القواعد والسٌاسات المالٌة للدول التً تعانً صعوبات فً تسدٌد دٌونها.

 مخاوف البلدان النامٌة من مفاوضات التجارة العالمٌة: (1
عناك مخاوؾ لدى البلدان النامٌة الصؽٌرة من محادثات التجارة العالمٌة عمل ولكن   

صندوق النقد الدولً على معالجة مخاوؾ البلدان النامٌة الصؽٌرة من محادثات التجارة 
  العالمٌة تتمثل فً أن معضلة البلدان النامٌة الصؽٌرة المحٌرة عً جزء من المشكلة.

ومع ذلك فانه  ،ابقة تقدما من خبلل تقدٌم مقابللقد أفرزت جوالت التجارة الس
بصرؾ النظر عن الجانب السلبً المتصور لتحرٌر التجارة، فان البلدان النامٌة الصؽٌرة 
بوجه عام تحظى بفرص الوصول إلى أسواقها الر ٌسٌة وال ترى فا دة اٌجابٌة تذكر من " 

كون التركٌز بدرجة اكبر على التنمٌة االمتٌازات " التجارٌة التً ٌقدمه لها شركاإعا . وقد ٌ
ضرورٌا للخروج من عذا المؤزق. وستحتاج البلدان األكثر فقرا إلى دعم للتؽلب على 
مخاوفها، والنهو  بالتصحٌحات واالستفادة إلى أقصى حد من فرص التجارة المفتوحة، 

األكثر ثراء  تادٌاوعذا قد ٌعنً، بدوره، زٌادة المساعدة المالٌة والفنٌة المقدمة من االقتص
وقد تكون بع  القواعد ؼٌر مبل مة من منظور التنمٌة وال ٌنبؽً فرضها على بلدان ال 

تستطٌع التبلإم معها
1
  . 

 وجوب انضمام البلدان النامٌة فً نظام التجارة العالمً: (2
ولكن ٌجب على البلدان النامٌة الصؽٌرة أن تشارك فً نظام التجارة العالمً، حٌث   

ى السنوات القلٌلة الماضٌة ، زاد قلق البلدان النامٌة ، خاصة أكثرعا ضعفا، بشان على مد
موضوع زٌادة مشاركتهما فً نظام التجارة العالمً، وٌرجع ذلك إلى خوفها من إؼراقها 
بمنتجات البلدان الثرٌة أو أن تخسر أمام منافسٌن ٌقدمون منتجات ارخص ثمنا. وللوصول 

عذه المخاوؾ وعً مخاوؾ تشكل عامبل وثٌقا فً منع تقدم فً إلى نظرة متبصرة بشان 
 المحدثات الدولٌة حول التجارة العالمٌة.

وبالتالً نجد بان ثبلثة خبراء من صندوق النقد الدولً ومنهم "روبنز رٌكوتٌرو،   
األمٌن العام السابق لمإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة " االونكتاد". أن عناك حاجة 

بادرات علمٌة لتبدٌد مخاوؾ البلدان النامٌة من تؤثر التحرٌر، وٌإكد "فٌظل إسماعٌل" لم
ر ٌس وفد جنوب إفرٌقٌا فً منظمة التجارة العالمٌة الحاجة إلى إٌبلء اعتبار ألصؽر 
البلدان. وٌسند " رسوك سٌتانا" وزٌر تجارة كمبودٌا، على أن االنفتاا وسبب االنعزال عو 

ن كمبودٌا قد استطاعت أن تجعل قوانٌن منظمة التجارة العالمٌة تعمل الحل، مبلحظا، أ
لصالحها

2
. 

                                                 
1
غخ ِقبٚف اٌجٍلاْ إٌب١ِخ اٌظغ١وح ِٓ ِؾبكصبد اٌزغبهح  اٌعب١ٌّخ، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚ اٌز١ّٕخ ، ز١و الٔىٌ، ِعبٌث٘بٔي   

 .09، اٌظفؾخ 42، اٌّغٍل 2005، ِبهً 01اٌعلك 
2
اٌعبٌّٟ، ِغٍخ  اٍّبع١ً ف١اً ٚ هٍٛن ١ٍزبٔب، ٌّبما ٠زع١ٓ عٍٝ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ اٌظغ١وح أْ رشبهن فٟ ٔابَ اٌزغبهح  

 .10، اٌظفؾخ 42، اٌّغٍل 2005، ِبهً 01، اٌعلك اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ
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وٌتضح من عذا النهج عناك تحدٌات التً تواجه البلدان النامٌة فً نظام التجارة   
العالمً ٌستعمل الكثٌر من اجل جعل قواعد منظمة التجارة العالمٌة أكثر توافقا مع أعداؾ 

 ضع نهاٌة ناجحة لجولة الدوحة.ومٌة الصؽٌرة والتنمٌة فً البلدان النا
 مواجهة مخاوف البلدان النامٌة فً االنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة: (3
ٌمكن التصدي للعدٌد من عذه المخاوؾ ، وربما التصدي لها جمٌعا فً حالة البلدان   

االجتماعً النامٌة الصؽٌرة والضعٌفة إذا دعمت مفاوضات التجارة بدراسات حول التؤثٌر 
للتنمٌة المحتملة، وفً الوقت الحالً ال ٌحلم باضطبلع بمشروع لبناء البنٌة األساسٌة بدون 
تقرٌر أثره المحتمل على البٌ ة ، لماذا ال تتبنى نفس عذا النوع من النهج للتقٌٌم االجتماعً 

تصبح  لتحرٌر التجارة ؟ وٌمكن لهذا النهج الجدي، إذ طبق بطرٌقة متوازٌة ومسإولة أن
أداة قوٌة لتبدٌد الخوؾ من المفاوضات، ولبناء الثقة فً نظام التجارة وزٌادة اندماج البلدان 

فً النظام ةالنامٌة الصؽٌر
1
 . 

 دعم اتفاقٌة منظمة التجارة للتنمٌة: (4
ٌمكن أن تصبح اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة أكثر دعما للتنمٌة، جدال، ٌتعٌن على   

 ت أن:مثل عذه االتفاقٌا
 تزٌل الحواجز األجنبٌة على التجارة بالنسبة للمنتجات التً تنتجها البلدان الصؽٌرة. .1

تقلل الحواجز المحلٌة التً ترفع األسعار وتقلل األسعار وتقلل تنوع السلع والخدمات  .2
 التً تستهلكها الشركات واألسرة.

نمٌةتدعٌم وتبنً وإعداد اتفاقٌات تنظٌمٌة تكمٌلٌة ومإسسات تعزز الت .3
2
. 

من اجل التنمٌة. فمن  ةوبطبٌعة الحال إذا كانت عذه عً المبادئ والقواعد الّدولٌة الجدٌد
 الملتزم اتجاعها؟. وما عً طبٌعة التزامهم؟.

 
ولً بإعمال االثانً:  المبحث  لحق فً التنمٌة.االلتزام الد 

 
ر ضرورة تتحمل جمٌع البشر مسإولٌة التنمٌة، فردٌا وجماعٌا، اخذٌن فً االعتبا

االحترام التام لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة الخاصة بهم، فضبل عن واجبهم اتجاه 
المجتمع الذي ٌمكنه وحده أن ٌكفل تحقٌق اإلنسان لذاته بحرٌته وبصورة تامة، ولذلك ٌنبؽً 
لهم تعزٌز وحماٌة نظام سٌاسً واجتماعً واقتصادي مناسب للتنمٌة.ومن خبلل ذلك سوؾ 

من الملتزمون بالعمال الحق فً التنمٌة وطبٌعة التزامهم ضمن المطلب األول،  نبٌن كل
 وااللتزام بالتعاون الّدولً بالعمال الحق فً التنمٌة ضمن المطلب الثانً.

 
 التنمٌة و طبٌعة التزامهم.األول: الملتزمون بإعمال الحق فً  المطلب

الحق فً التنمٌة،  سوؾ نتطرق فً عذا المطلب إلى كل من الملتزمون بالعمال
 .ٌن اثنٌنعفرفً التنمٌة ضمن المفروضة إلعمال الحق  توطبٌعة االلتزاما

 
 

                                                 
1

، 2005ِبهً  01، اٌزغٍت أٚال عٍٝ اٌقٛف، ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ اٌعلك Rnerec R sneredه٠ىٛث١و هٚثٕي  

 .11، اٌظفؾخ 42اٌّغٍل 
2
 .14، اٌظفؾخ 42ٌّغٍل ، ا2005ِبهً  01ِغٍخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ اٌعلك  ،manHreereo Bdraثؤبه ٘ٛوّبْ  
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 .التنمٌةالملتزمون بإعمال الحق فً الفرع األول: 
إن طبٌعة حقوق اإلنسان تنعكس دون شك على طبٌعة االلتزام الدولً باحترام حقوق  

عٌا وعالمٌا بالتبعٌة ال ٌتوقؾ الوفاء به اإلنسان وحرٌاته األساسٌة، فهذا االلتزام ٌعد طبٌ
على مدى ما تنص علٌه القوانٌن الداخلٌة، الن القول بؽٌر ذلك ٌفتح الباب أمام كل دولة 

للتحلل من تنفٌذ التزامها الدولً فً عذا الشؤن
1

. وذعب البع  بان الحق فً التنمٌة عو حق 
جعلوه التزاما على عاتق الدول لكل محتاج ٌمكن أن ٌطالب به من عو أحسن منه. وآخرون 

الصناعٌة والمستعمرة السابقة للدول النامٌة كبدٌل من التعوٌ  على إثرا ها ؼٌر المشروع 
 على حساب إفقار وتخلؾ عذه الدول نتٌجة لنهب ثرواتها ومواردعا الطبٌعٌة.

وقد أكد إعبلن الحق فً التنمٌة حٌث جعل التنمٌة مسإولٌة جمٌع البشر حٌث نصت 
على: أن تتحمل جمٌع البشر مسإولٌة التنمٌة، فردٌا وجماعٌا،  33من المادة  33فقرة ال

اخذٌن فً االعتبار ضرورة االحترام التام لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة الخاصة بهم، 
فضبل عن واجبهم اتجاه المجتمع الذي ٌمكنه وحده أن ٌكفل تحقٌق اإلنسان لذاته بحرٌته 

ذلك ٌنبؽً لهم تعزٌز وحماٌة نظام سٌاسً واجتماعً واقتصادي مناسب وبصورة تامة، ول
 للتنمٌة. والذٌن ٌجب علٌهم النهو  بالتنمٌة عم:

 لتزام الفرد: ا -3

تظهر أعمٌة الفرد فً عملٌة التنمٌة ذاتٌا ووطنٌا ودولٌا لذا ال ٌمكن أن تقوم التنمٌة 
بالسعً نحو تحقٌق وإدراك عناصر  إال بجهد اإلنسان، ومن عنا جاءت فكرة التزام الفرد

التنمٌة نفسه والتً بها ٌمكن أن تساعم فً تنمٌة اآلخرٌن. فالتنمٌة ال تكون مجرد تنمٌة 
األشٌاء ولكن تنمٌة اإلنسان أوال وقبل كل شًء

2
 . 
 وعذا واضح فً المواثٌق الدولٌة التالٌة:

 .1948جبات اإلنسان ااإلعالن األمرٌكً لحقوق وو - أ
الفرد وأنه ٌجب أن تقر دساتٌرعا الوطنٌة بان المإسسات القضا ٌة أقر بكرامة 
حقوق اإلنسان األساسٌة، وتوفر الظروؾ التً تسمح له أن ٌحقق التقدم الروحً لوالسٌاسٌة 

والمادي وٌبلػ السعادة
3

من اإلعبلن حٌث ٌعد أول وثٌقة  39. ولقد جاء فً نص المادة 

ا أفردت فً الجزء الثانً لتلك الواجبات، ومنها دولٌة فً فر  واجبات على اإلنسان، كم
الواجب المفرو  على الفرد فً تصرفه مع اآلخرٌن أن ٌتمكن أي وكل منهم من تكوٌن 

 وتنمٌة شخصٌته بالكامل.
على "الواجب المفرو  على كل فرد مساعدة ودعم وتعلٌم  صفتن 13أما نص المادة 

جبا على األطفال واحترام والدٌهم، ومساعدتهم وحماٌة أوالده القصر وبالمقابل فان عناك وا
على انه "ٌجب على كل فرد واجب أن  13وحماٌتهم عندما ٌحتجون ذلك". كما تنص المادة 

فرضت "واجب التصوٌت على كل  13ٌكتسب التعلٌم االبتدا ً على األقل". أما نص المادة 
فرضت "واجبا على كل  11ادة فرد فً االنتخابات الشعبٌة إذا سمح القانون بذلك". أما الم

فرد سلٌم أن ٌإدي أي خدمة مدنٌة أو عسكرٌة ٌمكن أن ٌطلبها بلده، وذلك من اجل الدفاع 
فرضت "واجبات  15والحماٌة، وفً حالة الكوارث العامة وبكل ما ٌملك من قوة". والمادة 

                                                 
1

رؾ١ٍ١ٍخ فٟ ِؼّٛٔخ كهاٍخ  –ك. اثوا١ُ٘ اؽّل ف١ٍفخ، االٌزياَ اٌلٌٟٚ ثبؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚ ؽو٠برٗ األٍب١ٍخ  

 . 25، اٌظفؾخ 2007ٌولبثخ عٍٝ رٕف١نٖ، كاه اٌغبِعخ اٌغل٠لح، اإلٍىٕله٠خ، ٚا
2
 .221ك. ِظطفٝ ؽَٓ عٍٟ، اٌّوعع اٌَبثك، اٌظفؾخ  
3

 .25اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،١ُ اؽّل ف١ٍفخ، ك. اثوا٘ 
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جتماعً مهمة على الفرد وعو واجب التعاون مع الدولة والمجتمع فً مجال الضمان اال
والرفاعٌة وفقا لقابلٌته وظروفه". أٌضا نصت على "الفرد أن ٌدفع ضرا ب التً ٌفرضها 

على "فرضها على الفرد أن ٌعمل وبقدر ما تسمح به إمكانٌاته  19القانون". وتنص المادة 

 ومقدراته من اجل الحصول على معاشه أو منفعة البلد".
 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان . - ب

ثاق األمم المتحدة جعل من حقوق اإلنسان وااللتزام بها عدفا من أعدافها، إن مٌ  
وتساعد دون شك فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن ،ولكن لم تتوقؾ األمم المتحدة عند عذا 

الحد فؤصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة
1
اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان الذي ٌعد من  

ن األمم المتحدة شهرة وأعمٌة ، بالرؼم من انه اثؤر جدال كبٌرا اكبر القرارات الصادرة ع
قٌمة القانونٌةالفً الفقه حول 

2
من اإلعبلن مدى االعتراؾ  33والمادة  33. وتإكد المادة 

من قبل المجتمع الدولً بؤعمٌة حقوق اإلنسان بها دولٌا فقد جاء فٌهما أن "ٌولد جمٌع الناس 
والحقوق. وعم قد وعبوا العقل والوجدان وعلٌهم أن ٌعاملوا أحرارا ومتساوٌن فً الكرامة 
ن "لكل إنسان حق التمتع بجمٌع الحقوق والحرٌات المذكورة أبعضهم بعضا بروا اإلخاء" و

فً عذا اإلعبلن، دونما تمٌٌز من أي نوع، وال سٌما التمٌٌز بسبب العنصر، أو اللون، أو 
سٌا وؼٌر سٌاسً،أو األصل الوطنً أو الجنس، أو اللؽة، أو الدٌن، أو الرأي سٌا

 االجتماعً، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر".
تنص على ما ٌلً: "على كل فرد واجبات نحو المجتمع  39من المادة  33وجاءت الفقرة

الذي ٌتاا فٌه وحده لشخصٌته أن تنمو نموا حرا كامبل". وعو بمثابة النص الوحٌد 
مجتمع الذي ٌتاا فٌه وحده ة على الفرد وحصرعا فً الالمتضمن وآجبات ؼٌر محدد

الفرد. فً عذا النص، أنه لم ٌجد ما إذا كان المجتمع المقصود عنا عو مجتمع الفرد  لشخصٌة
أن تنموا نموا حرا أم انه واجب على  ر  أن ٌهٌئ للفرد ما ٌتٌح لشخصٌتهالوطنً الذي نفت

شكل التزاما على ذلك ٌل عذا التحقق كان الفرد ضمن أي مجتمع ٌحقق للفرد ذلك، وعل مث
المجتمع ، وبالتالً ٌقابله مثل عذه الواجبات؟. أن عمومٌة النص ٌمكن أن تنصرؾ إلى ذلك 

و أي مجتمع عو فٌه من شان حوٌمكن أن نستنتج منه أٌضا أن للفرد حقوقا كحقوق إنسان ن
لواجبات ؟إعمالها أن تنمو نموا حرا كامبل، وإال لماذا فرضت مثل عذه ا

3
  . 

 االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان . -ج
فرضت عذه االتفاقٌة مسإولٌة على الفرد اتجاه عا لته ومجتمعه واإلنسانٌة وعذا 

والتً جاء فٌها ما ٌلً: "على كل فرد مسإولٌات تجاه  13من المادة  33ثابت ضمن الفقرة

 عا لته ومجتمعه واإلنسانٌة ".
 .القتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةة للحقوق اولٌاالتفاقٌة الد   -د

نبلحظ على عذه االتفاقٌة وضعت نظاما قانونٌا ٌنطبق على الجماعة الدولٌة بؤسرعا 
وذلك بالنص على التزامات واضحة ومحددة باالعتراؾ الكامل بحقوق اإلنسان

4
. وجاءت 

كل فرد فً التعلٌم تفر  إقرار الدول بحق  31موجهة أساسا للدول ومع عذا فان المادة 

 وان ٌوجه التعلٌم نحو التنمٌة الشاملة للشخصٌة األساسٌة ولئلحساس بكرامتها.

                                                 
1
 اإلعالْ اٌعبٌّٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ . 1948ك٠َّجو  10أطلهد اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ثزبه٠ـ  
2
 .42اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. اثوا١ُ٘ اؽّل ف١ٍفخ،  
3
 .644اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك، ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ، 
4

 .47اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ثوا١ُ٘ اؽّل ف١ٍفخ، ك. ا 
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كما جاءت الدٌباجة من عذه االتفاقٌة واالتفاقٌة الدولٌة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة إشارة 
ت تجاه عامة لمسإولٌة الفرد بالشكل التالً: وتقدٌرا منها لمسإولٌة الفرد بما علٌه من واجبا

األفراد واآلخرٌن والمجتمع الذي ٌنتمً إلٌه فً الكفاا لتعزٌز الحقوق المقررة فً العهد 
الحالً ومراعاتها. كما أنها لم تفر  التزامات محددة على الفرد. والدول نفسها أثرت بؽٌة 

تحقٌق عذا الحق بوجوب جعل التعلٌم االبتدا ً إلزامٌا ومتاحا بالمجان للجمٌع
1
. 

 ثاق اإلفرٌقً لحقوق اإلنسان .المٌ -ه
فٌه أقرت الدول اإلفرٌقٌة بحقوق اإلنسان األساسٌة، وبؤنه أصبح من الضروري كفالة 
اعتمام خاص للحق فً التنمٌة، وبان الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ال ٌمكن فصلها عن الحقوق 

ن الوفاء بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، سواء فً مفهومها أو فً عالمٌتها وبا
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ٌضمن التمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

2
. وكذلك 

تإكد عذه الحقٌقة وذلك بالنص على انه "تعترؾ الدول األعضاء فً منظمة  33المادة

الوحدة اإلفرٌقٌة
3
األطراؾ فً عذا المٌثاق بالحقوق و الواجبات والحرٌات الواردة فٌه  

 33الفقرة  39هد باتخاذ اإلجراءات التشرٌعٌة وؼٌرعا من اجل تطبٌقها". تنص المادة وتتع

على أن:" تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الّدولة وسا ر 
على بع   39المجموعات المعترؾ بها قانونا ونحو المجتمع الدولً". كما تضمنت المادة 

 الواجبات.
 لة والمجتمع.والتزام الد   -2

نرى بهذا الشؤن أن كل أطروحات التنمٌة المستوردة والدخٌلة على البلدان النامٌة من 
الدول الكبرى قد فشلت ألنها تحمل مبادئ ؼٌر قابلة للتوافق مع طبٌعة وخصوصٌة عذه 

الشعوب وثقافتها، وانتما ها الحضاري
4

. لذا جاءت كل المواثٌق الدولٌة المتعلقة بحقوق 
ن أو التنمٌة أو ذات الصلة بؤحد محتوٌات الحق فً التنمٌة تإكد التزام الدولة بالعمال اإلنسا

عذا الحق، وان التزام الدولة بالعمال وضمان حقوق اإلنسان داخل الدولة مصدره مبدأ أو 
قاعدة تدرج القوانٌن، وعذا ما نجده فً الدساتٌر عذه الدول بوصفها قمة السلم القانونً على 

 لحقوق والحرٌات األساسٌة لئلنسان.جملة من ا

                                                 
1

وّب ٘ٛ ِعٍَٛ اْ ك٠جبعخ االرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ، ٚاالرفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍؾمٛق  

١ٍٗ ِٓ ك عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ " ٚرمل٠وا ِٕٙب ٌَّئ١ٌٚخ اٌفوك، ثّب عااٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ اشبهح ٚاػؾخ ٌَّئ١ٌٚخ األفو

ٚاعجبد عبِخ ارغبٖ األفواك ا٢فو٠ٓ ٚ اٌّغزّع اٌنٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ فٟ اٌىفبػ ٌزعي٠ي اٌؾمٛق اٌّموهح فٟ اٌعٙل اٌؾبٌٟ 

 ".  بِٚواعبرٙ
2

 .52اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. اثوا١ُ٘ اؽّل ف١ٍفخ،  
3

، لّخ ؽبه خ ٌوإٍبء  2001هً ِب 01ٕ٘ب رغله ثٕب اإلشبهح اٌٝ أٗ عملد فٟ ١ٌج١ب ٚثبٌؼجؾ فٟ ِل٠ٕخ ٍود ، فٟ  

كٚي ٚؽىِٛبد افو٠م١خ ، ٚلل رُ اإلعالْ فٟ ٔٙب٠زٙب عٓ رؤ١ٌٍ االرؾبك اإلفو٠مٟ ٚٚلعٛا ١ِضبلٗ اٌزؤ١ٍَٟ ١ٌؾً ِؾً 

 ِٕاّخ اٌٛؽلح اإلفو٠م١خ .
4

بْ مٌه ال ٠ئصو ٕ٘ب اٌٝ أٗ ٌٛ رطٍت األِو اعّبي اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ رلاث١و أٚ ٍٍٛن كٌٟٚ ِع١ٓ فأ٠ؼب رغله ثٕب اإلشبهح  

ب ك اٌل١ٌٚخ عٛ٘و٠ب عٍٝ كٚه اٌلٌٚخ مارٙب ثبفز١به ؽو٠ك ّٚٔٛمط ر١ّٕزٙب اٌَّزمً ، ٚ٘نا ِب ٔغلٖ فٟ اٌىض١و ِٓ اٌٛص

اٌَبكٍخ ،  خاٌلٚهح االٍزضٕب ١ 3201ِٓ لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  04( ِٓ اٌّبكح ٚفبطخ ِٕٙب اٌفموح )ك

 اٌزٟ عبء ف١ٙب : ٚ 1974ِبٞ  01اٌّئهؿ فٟ 

ؽك وً كٌٚخ ثبألفن ثبٌٕابَ االلزظبكٞ ٚاالعزّبعٟ اٌنٞ ٠واك أوضو ِال ّخ إلّٔب ٙٓ ٚعلَ اٌزعوع ٔز١غخ ٌنٌه ألٞ ٔٛع 

ؽ١ش  1948ك٠َّجو  12اٌلٚهح اٌزبٍعخ ٚاٌعش١ٓ ، ٚاٌّئهؿ فٟ  3281ِٓ أٔٛاع اٌز١١ّي. ٚونٌه لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ 

عٍٝ أْ : ٌىً كٌٚخ ؽك ا١ٌَبكح غ١و اٌمبثً ٌٍزظوف ، فٟ افز١به ٔابِٙب االلزظبكٞ  01 ٠ٕض اٌفظً اٌضبٟٔ فٟ اٌّبكح

 . ٟٚونٌه ٔابِٙب االعزّبعٟ ٚاٌضمبفٟ ٚفمب إلهاكح اٌشعت ، كّٚٔب رلفً أٚ أوواٖ أٚ رٙل٠ل فبهع
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 31ولقد جاء قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بشان إعبلن الحق فً التنمٌة فً الفقرة

من الدٌباجة بان إٌجاد الظروؾ المإاتٌة لتنمٌة الشعوب واألفراد عً المسإولة األولى 
التً تنص على: " من نفس اإلعبلن و 31من المادة  33لدولهم. وعذا ما عززته الفقرة 

تتحمل الدول المسإولٌة الر ٌسٌة عن تهٌ ة األوضاع الوطنٌة والدولٌة المإاتٌة إلعمال 
 بع  االلتزامات منها: 31الحق فً التنمٌة". ولقد فرضت المادة 

ٌنبؽً للدول أن تتخذ على الصعٌد الوطنً، جمٌع التدابٌر البلزمة إلعمال الحق فً   (1
ً جملة أمور، تكافإ الفرص للجمٌع فً إمكانٌات وصولهم التنمٌة، وٌجب أن تضمن ف

إلى المواد األساسٌة، والتعلٌم، والخدمات الصحٌة، والؽذاء، واإلسكان، والعمل، 
والتوزٌع العادل للدخل، كما ٌنبؽً اتخاذ تدابٌر فعالة لضمان قٌام المرأة بدور نشط فً 

تماعٌة مناسبة بقصد است صال كل عملٌة التنمٌة، وٌنبؽً إجراء إصبلحات اقتصادٌة واج
 المظالم االجتماعٌة 

ٌنبؽً تشجٌع المشاركات الشعبٌة فً جمٌع المجاالت بوصفها عامبل عاما فً التنمٌة   (2
 وفً اإلعمال التام لحقوق اإلنسان.

من اإلعبلن على إعمال الحق فً التنمٌة ونصها عو:" لكل شخص  33كما عبرت المادة 

الحق فً الضمان االجتماعً، القا م على أساس انتفاعه بالحقوق  بصفته عضوا فً المجتمع
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً ال ؼنى عنها لكرامة ولنمو شخصٌته نموا حرا بفضل 

المجهود القومً والتعاون الدولً، وذلك وفقا لنظام وموارد كل دولة" 
1
. 

على دور  3951ً طهران سنة كما عول المإتمر الدولً لحقوق اإلنسان المنعقد ف

الدولة وخاصة النامٌة منها فً عملٌة التنمٌة، حٌث صدر قرار خاص حول النمو 
االقتصادي وحقوق اإلنسان

2
حٌث جاء فٌه: تقٌد جمٌع أعضاء المجتمع الدولً بالتزامهم  

 الوارد فً المٌثاق األممً باعتباره التزام دولً، ولٌس التزام قومً فحسب.
من انه: "ٌطلب من الدول النامٌة أن تواصل بذلك كل الجهود من  31فقرة كما جاءت ال

من انه "ٌطلب إلى جمٌع أعضاء  35اجل رفع المستوى المعٌشً لشعوبها". كذلك الفقرة 

المجتمع الدولً النهو  بكامل مسإولٌاتهم فً مٌدان اإلنماء االقتصادي واالجتماعً 
العدالة االقتصادٌة واالجتماعٌة"  واتخاذ تدابٌر فعلٌة فورٌة بقصد تحقٌق

3
 . 

                                                 
1

ٌؾىِٛبد أْ رجني عٍٝ ع١ّع ا 1965ٔٛفّجو  18(، اٌّئهؿ فٟ  20 –) ك  2027وّب ؽضذ اٌغّع١خ اٌعبِخ فٟ لواه٘ب  

 عٙٛك فبطخ فالي عمل األُِ اٌّزؾلح اإلّٔب ٟ ٌزعي٠ي اؽزواَ ِٚواعبح ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ.

وّب أولد ِٕاّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ عٍٝ كٚه اٌلٌٚخ َِٚئ١ٌٚخ عٓ اٌز١ّٕخ ِٕن ٚلذ ؽ٠ًٛ ؽ١ش عبء فٟ ارفبل١خ ١ٍب١ٍخ  -

( أٗ : عٍٝ وً عؼٛ أْ ٠عٍٓ  48 –) ك  1964ع١ٍ٠ٛخ  09ّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ فٟ اٌزشغ١ً اٌزٟ اعزّل٘ب اٌّئرّو اٌعبَ ٌّٕا

 ٠ٚزبثع ، وٙلف أٍبٍٟ ، ١ٍبٍخ ا٠غبث١خ روِٟ اٌٝ رؾم١ك اٌزشغ١ً اٌىبًِ ٚإٌّزظ اٌمب ُ عٍٝ االفز١به اٌؾو.
2
 .A.G8XIV.2ّج١ع ِٕشٛهاد األُِ اٌّزؾلح هلُ اٌ .A/CONF 41/32اٌٛص١مخ إٌٙب ١خ ٌٍّئرّو  :17اٌمواه هلُ   

3
ثشبْ البِخ ٔابَ  3201اٌمواه هلُ  1974أطلهد اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ) اٌلٚهح االٍزضٕب ١خ اٌزبٍعخ ( عبَ   

 وً: ٟٚ٘ ػوٚهح رىو٠ٌ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ 04( ِٓ اٌّبكح ٚ٘نا ِب عبء ٚاػؾب فٟ اٌفموح )صالزظبكٞ كٌٟٚ عل٠ل، 

 ِٛاهك٘ب ِٓ اعً لؼ١خ اٌز١ّٕخ.

  3281أ٠ؼب عبء ١ِضبق ؽمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ ، اٌنٞ اعزّلرٗ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ثبٌمواه  -

كٚه اٌلٌٚخ فٟ ع١ٍّخ اٌز١ّٕخ ِٚٓ أٔٙب َِئٌٚخ عٓ مٌه ك١ٌٚب ، ام ٔظذ اٌّبكح  1974ك٠َّجو  12( ثزبه٠ـ  29 –) ك 

ٌخ اٌَّئ١ٌٚخ األ١ٌٚخ ٌزعي٠ي اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ِٓ ا١ٌّضبق االِّٟ عٍٝ أٗ : رمع عٍٝ وً كٚ 07

  ٌشعجٙب .
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وبالتالً التزام الدولة بالعمال الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة قد تعزز رسمٌا 
 33ألحكام االتفاقٌة الدولٌة للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، حٌث نصت المادة 

 على انه: 
م منفردة ومن خبلل المساعدة والتعاون تتعهد كل دولة طرؾ فً العهد الحالً أن تقو  (1

االقتصادٌة والفنٌة وألقصى ما تسمح به مواردعا  خاصةالدولٌٌن باتخاذ الخطوات، 
 المتوفرة.

تتعهد الدول األطراؾ فً العهد الحالً بضمان ممارسة الحقوق المدونة فً العهد   (2
 الحالً بدون تمٌٌز من أي نوع.

ر الكافً لحقوق اإلنسان والقتصادعا الوطنً ، وان ٌجوز لؤلقطار النامٌة مع االعتبا  (3
تقرر المدى الذي تضمن عدة الحقوق االقتصادٌة المعترؾ بها فً عذا العهد بالنسبة 

 لؽٌر المواطنٌن .
أما من جانب الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة، فقد تقرر التزام الدولة بالعمالها واحترامها وفقا 

 33الفقرة  33المدنٌة والسٌاسٌة، وذلك ما نصت علٌه المادة  ألحكام االتفاقٌة الدولٌة للحقوق

" تتعهد كل دولة طرؾ فً العهد الحالً باحترام وتامٌن الحقوق المقررة فً العهد الحالً 
فكافة األفراد ضمهم إقلٌمها والخاضعة لوالٌتها دونما تمٌٌز من أي نوع، سواء كان ذلك 

ؽة أو الدٌانة أو الرأي السٌاسً وؼٌره، أو األصل بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الل
 القومً أو االجتماعً أو الملكٌة أو صفة الوالدة أو ؼٌرعا".

 .ولً المجتمع الد   ملتزاا -3
من المٌثاق األممً الخاص بالتعاون الدولً االقتصادي االجتماعً  39فً الفصل 
ق فً التنمٌة مع تؤكٌد إشارة لبلعتراؾ بجوعر محتوى الح 55و 55وخاصة المادتٌن 

على انه:"ورؼبة فً تهٌ ة االستقرار  55االلتزام الدولً بالعماله حٌث تنص المادة 

والرفاعٌة الضرورٌٌن لقٌام عبلقات سلمٌة بٌن األمم، مإسسة على احترام المبدأ الذي 
 ٌقضً بالتنوٌه فً الحقوق بٌن الشعوب، وبان ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرعا، تعمل األمم

 المتحدة على: 
تحقٌق مستوى أعلى للمعٌشة، وتوفٌر أسباب االستخدام المتصل لكل فرد والنهو    -1

 بعوامل التطور والتقدم االقتصادي و االجتماعً. 

تٌسٌر الحلول للمشاكل الدولٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة وما ٌتصل بها،   -2
 . وتعزٌز التعاون الدولً فً أمور الثقافة و التعلٌم

أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع، ببل تمٌٌز بسبب   -3
 الجنس أو اللؽة أو الدٌن، وال تفرٌق بٌن الرجال و النساء، ومراعاة الحقوق والحرٌات".

تحقٌق المقاصد على عاتق الجمعٌة العامة  ةمن انه "تقع كمسإولٌ 39كما أشار الفصل 
إلزام الدول األعضاء بالتعهدات ألدراك عذه المقاصد، ولهذا  53. المادة لؤلمم المتحدة"
بان:" ٌتعهد جمٌع األعضاء بان ٌقوموا، منفردٌن ومجتمعٌن، بما ٌجب  55نصت المادة 

"55علٌهم من عمل، وبالتعاون مع المنظمة، ألدراك المقاصد المنصوص علٌها فً المادة 
1
 .

                                                 
1
اٌنٝ أْ اٌَّنئ١ٌٚخ اٌقبطنخ ثبٌعّنً عٍنٝ رعي٠ني ؽمنٛق اإلَٔنبْ ٚؽبعزنٗ فنٟ  1952اٌغّع١نخ اٌعبِنخ ٌَنٕخ  ٠شن١و لنواه  

 .ِقزٍف أؾبء اٌعبٌُ عٍٝ عبرك أعؼبء األُِ اٌّزؾلح فواكٜ ٚ عّبعبد
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من الوثٌقة النها ٌة لمإتمر طهران أكثر تحدٌدا  39لقرار وإضافة إلى ذلك فقد جاءت بنود ا

 ومنها :
ٌدعو جمٌع أعضاء المجتمع الدولً إلى التقٌد بالتزامهم الوارد فً المٌثاق باعتبارعا  (1

 مسالة التزام دولً .

ٌطلب إلى جمٌع أعضاء المجتمع الدولً النهو  بكامل مسإولٌاتهم فً مٌدان  (2
اعٌة واتخاذ التدابٌر الفعلٌة الفورٌة بقصد تحقٌق العدالة التنمٌة االقتصادٌة واالجتم
 االقتصادٌة واالجتماعٌة.

، ضمن فقراتها ماٌلً  31كما جاءت المادة 
1
 : 

تعاون جمٌع الدول أعضاء المجتمع الدولً أوسع تعاون، على أساس اإلنصاؾ، بما  -
 ٌكفل إزالة الفوارق السا دة فً العالم وضمان الرخاء للجمٌع.

راك جمٌع البلدان على قدم المساواة فً حل مشاكل العالم االقتصادٌة لما ٌحقق اشت -
المصلحة المشتركة لجمٌع تلك البلدان، مع مراعاة ضرورة ضمان تنمٌة جمٌع 

 البلدان النامٌة.

 مد ٌد المساعدة للبلدان النامٌة والشعوب . -

دولً ، دون ربط بؤٌة توفٌر المساعدات الفعالة للبلدان النامٌة من قبل المجتمع ال -
 شروط سٌاسٌة أو عسكرٌة .

ضمان معاملة البلدان النامٌة معاملة تفضٌلٌة ؼٌر تبادلٌة حٌثما أمكن ذلك، فً جمٌع  -
 مٌادٌن التعاون االقتصادي الدولً.

كما تدعم القرار بقرار
2
ال حق وعو ٌتعلق ببرنامج عمل للنظام االقتصادي الدولً  
 33( بتارٌخ 39-)د 1313معٌة العامة لؤلمم المتحدة للقرار الجدٌد، وبالتالً تبنت الج

بشان مٌثاق الدول وواجباتها االقتصادٌة. مكمبل و معزز لقرراعا الخاص  3991دٌسمبر 

بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد. وأكدت الجمعٌة العامة أٌضا وفقا للمٌثاق من أنها تدرك 
ماعً عادل ومنصؾ من خبلل تحقٌق الحاجة إلى تؤسٌس وصٌانة نظام اقتصادي اجت

عبلقات اقتصادٌة واجتماعٌة أكثر معقولٌة وإنصافا والتشٌع نحو تؽٌرات عٌكلٌة فً 
االقتصاد الدولً. كما رأت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بان التعاون الحقٌقً بٌن الدول 

اسٌا من اجل القا م على رإٌة موحدة وعمل متماسك بشان المشاكل االقتصادٌة، بعدا أس
تنفٌذ الرؼبة المشتركة للمجتمع الدولً لتحقٌق تنمٌة عادلة ومعقولة لجمٌع إنحاء العالم 

3
. 

مإكدة بان "عناك واجبا على الّدول فً أن تساعم فً تنمٌة التجارة  35وقد جاءت المادة 

ٌة الدولٌة للبضا ع، وتتحمل جمٌعها مسإولٌة مشتركة فً تشجٌع تدفق جمٌع السلع التجار
بشكل منتظم وبؤسعار مستقرة وعادلة، لتسهم فً تنمٌة االقتصاد الدولً بشكل عام ومصالح 

 الدول النامٌة بشكل خاص" .
فقد أشارت فً احد فقراتها، بؤنه عناك واجبا على جمٌع الدول منفردٌن  39أما المادة

 39ملت المادة ومجتمعٌن بالتعاون إلزالة العقبات التً تعوق جهود الدول فً التنمٌة. وح

جمٌع الدول مسإولٌة بالتعاون فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعملٌة 
على الدول المتقدمة التعاون مع الدول  31من المادة  31والتكنولوجٌة. كما فرضت الفقرة 

                                                 
1
 1974ِبٞ  06اٌّئهؿ فٟ  3201ِٓ اٌمواه هلُ  04اٌّبكح   

2
 1974 ِٞب 01ٍخ ، اٌّئهؿ فٟ َبكاٌ االٍزضٕب ١خاٌلٚهح  3202هلُ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه   

3
 .661اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،   
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ادة من نفس الم 31النامٌة فً المجاالت العلمٌة لتساعم فً تحسٌن اقتصادٌاتها. والفقرة 

فرضت على جمٌع الدول التعاون فً وضع قواعد للسلوك فً مسالة نقل التكنولوجٌا .أما 
فقد ربطت مباشرة بٌن التعاون الدولً فً مجال التجارة وأثاره االٌجابٌة على  31المادة 

 الرفاعٌة والمستوى المعٌشً للشعوب .
ا بشكل تام، تحت وآجبا على الدول بالسعً لتحقٌق نزع السبل 35وقد فرضت المادة 

رقابة دولٌة فعالة، وتحوٌل عذه الموارد للتنمٌة، ومنها احتٌاجات التنمٌة للدول النامٌة.أما 
تناولت موضوع العبلقات التجارٌة الدولٌة بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة،  31المادة 

تقدمة. أما المادة ٌتعلق برفع القٌود عن منتجات الدول النامٌة فً دخولها أسواق الدول الم
وأؼرا  التنمٌة للدول النامٌة المعترؾ بها  تأوجبت على الدول أن ٌستجٌبوا الحتٌاجا 33

 35ما المادة أوالمقبولة بٌن الدول ،عن طرٌق تحقٌق زٌادة فً صافً التدفقات للموارد . 

السبلم، لذا فقد أعادت التؤكٌد ألعمٌة العبلقة بٌن الجوانب االقتصادٌة والتجارٌة، وتحقٌق 
فرضت على جمٌع الدول واجب التعاٌش فً تسامح والعٌش مع بع  بسبلم. ولقد جاءت 

لتفر  على الدول واجب التعاون لتحقٌق توافق فً أسعار صادرات الدول  31المادة 

 لتجارة.ا اؾنصإعادة وإلالنامٌة نسبة ألسعارعا وارداتها، من اجل أن تتحقق شروط 
القسم الرابع من االتفاقٌة على حتمٌة الترابط بٌن رفاه الشعوب  من 13كما أكدت المادة 

وأثارعا المتبادلة سلبا وإٌجابا
1

من االتفاقٌة الّدولٌة الخاصة  33. عذا وقد نصت المادة 

 بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على أن:
ل المساعدة تتعهد كل دولة طرؾ فً عذا العهد الحالً، أن تقوم منفردة ومن خبل  -1

والتعاون الدولٌٌن باتخاذ الخطوات خاصة االقتصادٌة والفنٌة، وألقصى ما تسمح به 
مواردعا المتوافرة من اجل التوصل تدرٌجٌا للتحقٌق الكامل للحقوق المعترؾ بها فً 
العهد الحالً، بكافة الطرق المناسبة بما فً ذلك على وجه الخصوص تبنً اإلجراءات 

 التشرٌعٌة .

هد الدول األطراؾ فً العهد الحالً بضمان ممارسة الحقوق المدونة فٌه بدون تمٌٌز تتع  -2
من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللؽة أو الدٌانة أو 

األصل القومً أو االجتماعً أو بسبب الملكٌة أو صفة  أوالرأي السٌاسً أو ؼٌره، 
 الوالدة أو ؼٌرعا .

قطار النامٌة مع االعتبار الكافً لحقوق اإلنسان والقتصادعا الوطنً إذ تقرر ٌجوز لؤل  -3
المدى الذي تضمن عنده الحقوق االقتصادٌة المعترؾ بها فً عذا العهد الحالً بالتنمٌة 

 لؽٌر المواطنٌن .

وفً مجال الحق فً الؽذاء تبنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة القرار
2
بشان اإلعبلن  

الخاص باست صال الجوع وسإ التؽذٌة وأشارت بشكل مباشر للمجتمع الدولً وعلى العالمً 
 وجه الخصوص الدول المتقدمة الن تلعب دورا فً حل عذه المشكلة.

                                                 
1

ٗ زاٌّزؾلح  " اٚصبٔذ " فٟ ١ٍبق وٍّ ٌألُِاٌعبَ  األ١ِٓ أول، ؽ١ش إٌٙب ١خ ٌّئرّو ؽٙواْ  اٌٛص١مخ٘نا ٌٚمل ٚهك فٟ  

فٟ  أٌم١زٗفٟ فطبة وٕذ لل  أعوثذ، ثمٌٛٗ : ٌمل  1968اٌنٞ عمل فٟ ؽٙواْ عبَ  اإلَٔبْاٌّئرّو اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق  أِبَ

عٍٝ ع١ّع  أكهوٕب اما االرعبْٚ كٌٟٚ ؽم١مٟ ٚفعبي  اٌٝال ٍج١ً  ثؤٔٗ،  ا٠ّبٟٔ، عٓ عّك  األِو٠ى١خاٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

عيء ِٓ اٌجشو٠خ لبؽجخ  ثؤٌُٔٗ ٠شعو  شعجٗ ، ِب أٚثٍلٖ  أ٠ٕٚمن ٔفَٗ  أْ أَبْاٌَّز٠ٛبد ، أٗ ١ٌٌ فٟ اٍزطبعخ أٞ 

 ٠ٚعًّ ثزظ١ُّ ِٓ اعٍُٙ ع١ّعب .
2
 1974ك٠َّجو  17( ، اٌّئهؿ فٟ  29 –) ك  3348هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
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وأٌضا فً المجال التقدم العلمً والتكنولوجً، تبنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة 
القرار

1
لعلمً والتكنولوجً لمصلحة السلم بشان اإلعبلن الخاص باالستفادة من التقدم ا 

وخٌر البشرٌة 
2
. 

كذلك فً المجال الصحً وعبلقته بالتنمٌة ودور المجتمع الدولً فقد اتخذت الجمعٌة 
العامة قرار

3
وعلى ضوء ذلك قررت منظمة الصحة العالمٌة وكالة دولٌة متخصصة   

التزاما بؤولوٌة توفٌر الصحة للجمٌع
4

عالمٌة الدول األعضاء . كما ناشدت منظمة الصحة ال
أن تتخذ التدابٌر التً دعا إلٌها إعبلن "الماآتا" الذي عقده المإتمر الدولً المعنً بالرعاٌة 

بمدٌنة  3991سبتمبر  33–35الصحٌة األساسٌة، حٌث انعقد مإتمر الماآتا فً الفترة ما بٌن 

ركت فً رعاٌته منظمة "الماآتا" باتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة السوفٌاتٌة آنذاك وقد اشت
 الصحة العالمٌة ومإسسة األمم المتحدة لرعاٌة الطفولة "الٌونٌسٌؾ".

 والتً جاء فٌها: 31ومن نصوص إعبلن الحق فً التنمٌة نجد أٌضا المادة 

تتحمل الدول المسإولٌة الر ٌسٌة عن تهٌ ة األوضاع الوطنٌة والدولٌة المواتٌة إلعمال   -1
 الحق فً التنمٌة .

إعمال الحق فً التنمٌة االحترام التام لمبادئ القانون الدولً المتصلة بالعبلقات ٌقضً   -2
 الودٌة، والتعاون فٌما بٌن الدول وفقا لؤلمم المتحدة.

من واجب الدول أن تتعاون مع بع  فً تامٌن التنمٌة وإزالة العقبات التً تعر    -3
حو ٌقرر إقامة نظام اقتصادي التنمٌة وٌنبؽً للدول أن تستوفً حقوقها وواجباتها على ن

دولً جدٌد على أسس المساواة فً السٌادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فٌما بٌن 
 جمٌع الدول، وٌشجع كذلك مراعاة حقوق اإلنسان وإعمالها .

 تناولت بٌانا لبع  واجبات الدول، وعً: 31أما المادة 

ٌا، لوضع سٌاسات إنما ٌة دولٌة واجب الدول أن تتخذ خطوات، فردٌا وجماعمن  (1
 مبل مة بؽٌة تٌسٌر إعمال الحق فً التنمٌة إعماال تاما .

من المطلوب القٌام بعمل مستمر لتعزٌز تنمٌة البلدان النامٌة على نحو أسرع، وان  (2
 تعمل على التعاون الدولً الفعال.

قوم به أما فً المواد األخرى من اإلعبلن فقد جاءت موضحة على ما ٌجب أن ت  
 الدول وخطوات أو تدابٌر من اجل إدراك الحق فً التنمٌة.

 : طبٌعة االلتزامات المفروضة إلعمال الحق فً التنمٌة.الفرع الثانً
أن أعم ما أبرزته النصوص السابقة بشان الملتزم وطبٌعة التزامه بالعمال الحق فً 

ة واالمتناع عن قٌام بؤعمال التنمٌة، عو ضرورة قٌام الدول و المجتمع الدولً بؤعمال محدد
أخرى. أما من حٌث طبٌعتها القانونٌة، فان ذلك ٌتوقؾ على طبٌعة الوثٌقة وصٌاؼة النص 
ووفقا للمعاٌٌر المتعارؾ علٌها فً خلق القاعدة الدولٌة الملزمة، وبذلك فهً تتراوا بٌن 

وتعهدات  مجرد إعبلن حسن نواٌا أو االحتٌاج لعمل محدد كما أنها تتضمن التزامات

                                                 
1
 1975ٔٛفّجو  10( ، اٌّئهؿ فٟ 30 –) ك  3384هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح خ اٌعبِخ لواه اٌغّع١ 
2
ك٠َّجو  18اٌّئهؿ فٟ  (، 37 –ة ) ك  189 ُاٌمواه هلاٌّزؾلح ارقند  ٌألُِاٌغّع١خ اٌعبِخ  أْ إٌٝ٘ب  اإلشبهحرغله  

فٟ رعي٠ي اٌزملَ ٚاٌز١ّٕخ  ٌٛع١بٚاٌزىٕٛرجني وً عٙل الٍزقلاَ ِٕغياد اٌعٍُ  أْٚؽٍجذ ثّٛعجٗ ِٓ ع١ّع اٌلٚي  ،1982

 ٚاٌضمبف١خ.خ فٟ ا١ٌّبك٠ٓ االعزّبع١خ ٚااللزظبك٠خ ١ّاٌٍَ
3
 . 1979ٔٛفّجو  29( اٌّئهؿ فٟ  34-) ك  58 ُاٌّزؾلح هل ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
 
4

 .   1983ِبٞ  22 ( اٌّئهؿ فٟ 36 –) ك  34ثٛاٍطخ اٌمواه هلُ  اٍزوار١غ١خاٌّزؾلح   ٌألُِاعزّلد اٌغّع١خ اٌعبِخ 
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واضحة
1

جمعٌة العامة فً مشروع مقرر حول الحق فً التنمٌة، ل. ولقد قامت اللجنة الثالثة ل
 حٌث أوصت أن تعلن ما ٌلً: 

ٌتطلب إعمال الحق فً التنمٌة جهدا دولٌا ووطنا متضافرا من اجل القضاء على   .1
مج العمل الحرمان االقتصادي فً كل أنحاء العالم دون تمٌٌز ووفقا لئلعبلن وبرنا

المتعلقٌن بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد  واإلستراتٌجٌة اإلنما ٌة الدولٌة لعقد األمم 
 المتحدة اإلنما ً الثالث، ومٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة. 

ٌنبؽً أن ٌتوجه التعاون الدولً نحو الحفاظ على استقرار استمرار النمو االقتصادي مع   .2
لتزامات فً الوقت ذاته تهدؾ إلى زٌادة المساعدات المقدمة إلى اتخاذ إجراءات اال

البلدان النامٌة بشروط مٌسرة، وإقامة األمن الؽذا ً العالمً، وإٌجاد حل لمشكلة عبء 
الدٌون، والقضاء على الحواجز التجارٌة، وتعزٌز االستقرار النقدي وزٌادة التعاون 

 العلمً والتكنولوجً.

من اإلعبلن إلى أنه: "ٌنبؽً للدول أن تتخذ خطوات  35من المادة  31كما أشارة الفقرة 

إلزالة العقبات التً تعتر  سبٌل التنمٌة والناش ة عن عدم مراعاة الحقوق المدنٌة 
والسٌاسٌة فضبل عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة". وبما أن األعمٌة الكبرى 

تنص على: "ٌنبؽً لجمٌع الدول أن  39ولٌٌن فان المادة التً تشمل التنمٌة والسلم واألمن الدّ 

تشجع إقامة وصٌانة وتعزٌز السلم واألمن الدولٌٌن وتحقٌقا لهذه الؽاٌة ٌنبؽً لها أن تبذل 
كل ما فً وسعها من اجل تحقٌق نزع السبلا العام الكامل فً ظل رقابة دولٌة فعالة .ومن 

لتدابٌر نزع السبلا الفعال ألؼرا  التنمٌة اجل استخدام الموارد المفرج عنها نتٌجة 
 الشاملة.وال سٌما تنمٌة البلدان النامٌة" .

كما ابرز اإلعبلن الخاص بالحق فً التنمٌة بشكل واضح ما عو مطلوب من الدول 
 من اإلعبلن بان:  31والمجتمع الدولً بشان إعمال الحق فً التنمٌة حٌث نصت المادة 

لر ٌسٌة عن تهٌ ة األوضاع الوطنٌة المواتٌة إلعمال الحق تتحمل الدول المسإولٌة ا  -1
 فً التنمٌة .

ٌقضً إعمال الحق فً التنمٌة االحترام التام لمبادئ القانون الدولً المتصلة بالعبلقات   -2
 الدولٌة الودٌة والتعاون وفقا لمٌثاق األمم المتحدة.

ة العقبات التً تعتر  من واجب الدول أن تتعاون مع بع ، فً تامٌن التنمٌة وإزال  -3
التنمٌة ،وٌنبؽً للدول أن تستوفً حقوقها وواجباتها على نحو ٌعزز إقامة نظام 
اقتصادي دولً جدٌد على أساس المساواة فً السٌادة والترابط والمنفعة المتبادلة 
 والتعاون فٌما بٌن جمٌع الدول ، وٌشجع كذلك مراعاة حقوق اإلنسان فً إعمالها .

والتً تنص على بٌان طبٌعة تلك الواجبات الملقاة على عاتق  31ادة كما جاءت الم

 الدول وعً:  
من واجب الدول أن تتخذ خطوات ، فردٌا وجماعٌا، لوضع سٌاسات إنما ٌة دولٌة   -1

 بل مة بؽٌة تٌسٌر إعمال الحق فً التنمٌة إعماال تاما.م
دان النامٌة على نحو مطالباتها بالقٌام بعمل مستمر لتعزٌز التنمٌة الخاصة بالبل -2

أسرع، والتعاون الدولً الفعال كتكملة لجهود البلدان النامٌة، ألنه أساسً لتزوٌد 
 عذه البلدان بالوسا ل والتسهٌبلت المبل مة لتشجٌع تنمٌتها الشاملة.

                                                 
1
 .688اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك، ء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،ك. طفب  
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إن المحاور التً تدور حولها المشاكل الخاصة بالدول النامٌة فً عملٌة التنمٌة وتؤثٌرعا 
حقوق اإلنسان سلبا عً نفسها العناصر األصلٌة آلخر إستراتٌجٌة لؤلمم المتحدة السلبً على 

فً مجال التنمٌة لهذا العقد والتً تشكل بعدا قانونٌا لطبٌعة سلوك المجتمع الدولً تشٌر إلى 
ما ٌفرضه المجتمع الدولً وانصراؾ إرادته لحل عذه المشاكل. والوثا ق الّدولٌة تشٌر إلى 

فً التنمٌة من واجبات قبل الملتزمٌن بالعمال الحق فً التنمٌة، لٌست نوعا  ما ٌفرضه الحق
واحدا وذلك بسبب اتساع مضمونه ومستوى مجاله. وفً ظل االعتراؾ الّدولً بهذا الحق 
كحق من حقوق اإلنسان وحق للدول والشعوب .فان طبٌعة االلتزام التً تفرضها االتفاقٌات 

ان، بشؤنه كحق للفرد اتجاه دولته، تؤخذ بعضها طابع الفورٌة و الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنس
 اإلطبلق بمعنى انه منذ أن تصبح االتفاقٌة نافذة فً حق الدولة.

وعذا االلتزام ٌكون ؼالبا بالنسبة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، وعنا تكون طبٌعة االلتزام 
والثقافٌة تدخل الدولة فً  الدولة سلبً فً حٌن تفر  الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة

إعمالها وذلك العتمادعا على تقدٌم خدمات تحتاج لموارد مالٌة وتقدٌر لمركز الدولة المالً 
فقد جاءت النصوص بشكل ٌجعل التزام نسبً أو تدرٌجً إذا كانت ضعٌفة الموارد. ومن 

عا المسإولة خبلل مجموعة من القرارات الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بشكل خاص باعتبار
األولى عن تحقٌق مقاصد األمم المتحدة

1
. ومن ابرز العناصر االقتصادٌة التً تحتاج 

 لمعالجة على المستوى الدولً وعً: التبادل التجاري الدولً ونقل التكنولوجٌا والعلم.
ووفقا لقرارعا 3953وقد دعت الجمعٌة العامة عام 

2
إلى إعداد تقرٌر عن تؤثٌر  

على اقتصادٌات الدول النامٌة، ثم تطور األمر عندما طالب مإتمر األمم  براءات االختراع
بدراسة مدى مبل مة التشرٌعات الخاصة  3951المتحدة للتجارة والتنمٌة "الٌونكتاد" عام 

لنقل التكنولوجٌا الصناعٌة للبلدان النامٌة. وقد عززت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة من 
القرار أعمٌة نقل التكنولوجٌا فً

3
بشان عقد األمم المتحدة الثانً للتنمٌة، لتعلن عن ضرورة  

إعداد برنامج ٌهدؾ إلى تشجٌع نقل التكنولوجٌا إلى البلدان النامٌة. واخذ األمر ٌتطور 
وٌتبلور داخل المحافل الدولٌة حتى تقدمت األمانة العامة للٌونكتاد إلى الدورة الثانٌة 

بفكرة واضحة بشان إعداد  3991ولوجٌا المنعقدة عام للمجموعة الحكومٌة لنقل التكن
تضمن القرار المتعلق بالعبلن عن  3991تصنٌؾ دولً للسلوك بشان نقل التكنولوجٌا. وفً 

إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد مبادئ منها تمكٌن البلدان النامٌة من الحصول على 
لوجٌا، وخلق تكنولوجٌا محلٌة منجزات العلم والتكنولوجٌا العصرٌٌن، وتسٌٌر نقل التكنو

مصلحة البلدان النامٌة تتخذ صورا وتتبع طرق مبل مة القتصادٌاتها، ثم جاء برنامج العمل ل
ولً الجدٌد لٌنص صراحة فً احد فقرات القسم الرابع على وضع للنظام االقتصادي الدّ 

 .مدونة دولٌة لقواعد السلوك فً نقل التكنولوجٌا تتفق مع حاجات البلدان 
أن موقؾ الّدول الصناعٌة القا م على المصالح الخاصة لشركاتها، وعرقلة كل جهد 
ٌرمً الن ٌكون العلم والتكنولوجٌا عامل لحل مشاكل البلدان النامٌة، وان ٌتؽٌر التعاون 

 الدولً إلى قواعد قانونٌة ملزمة تحكم تنظٌم نقل التكنولوجٌا كحق لئلنسانٌة.
 

                                                 
1
ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح ثبْ ِمبطل ا١ٌٙئخ اٌّج١ٕخ فٟ ٘نا اٌفظً رمع َِئ١ٌٚزٙب عٍٝ  60ٕ٘ب ٔش١و اٌٝ ٔض اٌّبكح هلُ  

 زّبعٟ رؾذ اشواف اٌغّع١خ اٌعبِخ. بكٞ ٚاالععبرك اٌغّع١خ اٌعبِخ ، وّب ٠مع رؾم١مٙب عٍٝ عبرك اٌّغٌٍ االلزظ
2
 .1961ك٠َّجو  19، اٌّئهؿ فٟ  ( 16 –) ك  1713هلُ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه  
3
 . 1970( ٌعبَ  15 –) ك  2626هلُ لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح  
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 الجنسٌات.   نشاط الشركات المتعددة -
رؼم أعمٌة نشاطها االقتصادي والتجاري الدولٌٌن، إال أنها تتسم بالهٌمنة والتحكم فً 
األسواق العالمٌة، وتدخلها فً الشإون الداخلٌة، إضافة إلى قرارات التً تصدرعا لخدمة 

بدراسة نشاط عذه الشركات، إذ نشاطها  3993مصالحها العالمٌة، حفز المجتمع الدولً عام 

 لمطلق ٌإثر سلبا على الدول النامٌة وٌعرقل التنمٌة .ا
كانت مراقبة عذه الشركات احد المبادئ الواجبة االحترام فً النظام االقتصادي  اولهذ

الدولً الجدٌد
1

. كما تضمن برنامج العمل للنظام االقتصادي الدولً الجدٌد الدعوة لوضع 
معاٌٌر دولٌة لهذه الرقابة

2
قوق الدول وواجباتها االقتصادٌة، لٌجعل من . ثم ٌتبعها مٌثاق ح

عملٌة الرقابة حقا للدول .وأمام عذه التؤكٌدات تعهدت لجنة الشركات المتعددة الجنسٌات 
بالعمل على صٌاؼة قواعد للسلوك، وأسست من اجل ذلك  3995التابعة لؤلمم المتحدة عام 

 برنامج عمل حكومً النجاز عذه المهمة.
من الفصل الثانً نصت على أن من حق كل دولة أن: تنظم  b/3رة ولهذا نجد بان الفق

وتشرؾ على نشاطات الشركات المتعددة الجنسٌات من خبلل اختصاصها الداخلً، وان 
تتخذ التدابٌر التً تإمن أن مثل عذه الشركات تتوافق مع قوانٌنها، ومباد ها، ونظمها، 

ٌجب على الشركات المتعددة الجنسٌات وتتماشى مع سٌاساتها االجتماعٌة واالقتصادٌة، و
عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول المضٌفة، وٌنبؽً على كل دولة أن تتعاون مع الدول 

 األخرى فً ممارسة عذا الحق .
  ٌون الخارجٌة.ولً وتموٌل التنمٌة والد  النظام النقدي الد   -

ه ٌظل عاما فً ظل ال أن دورإبطبٌعة الحال عنا تحتاج التنمٌة إلى تموٌل، 
اقتصادٌات تتزاٌد باستمرار روابطها العالمٌة خاصة مع المإسسات التموٌل الدولٌة، ولهذا 
فان من ابرز القضاٌا التً تتطلب اعتماما عً قضٌة المدٌونٌة، حٌث أصبح إٌجاد حبل لها 
شرطا مسبقا ال محالة من أٌة محاولة الست ناؾ النمو، حٌث أصبحت الدٌون مظهر من 
مظاعر االستعمار الجدٌد . وفً عذا اإلطار ال شك فً أن الحاجة تدعو إلى بلوغ األعداؾ 

 ٪ 3.9بان تخصص  3951التً أقرتها عٌ ة األمم المتحدة عام 
3
من إجمالً الناتج القومً  

 فٌها لمساعدة التنمٌة.
اه إن الجانب الحٌوي من عملٌة التنمٌة كان احد األعداؾ والمحاور األساسٌة باتج
إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد، بل احد المبادئ التً ٌجب أن تحرم فً ظله، حٌث ٌعمل 
على توفٌر المساعدات الفعالة للبلدان النامٌة من قبل المجتمع الدولً دون ربطها بؤي 

شروط أساسٌة أو عسكرٌة
4
والسهر على جعل النظام النقدي الدولً بعد إصبلحه موجها  

النهو  بالنماء البلدان النامٌة وتدفق الموارد الحقٌقٌة إلٌها بمقادٌر  بالدرجة األولى نحو

                                                 
1

غ١َٕبد، ثبرقبم اٌزلاث١و اٌزٟ رقلَ ِظٍؾخ عٍٝ رٕا١ُ ِٚوالجخ اٌشووبد اٌّزعلكح اٌ Gاٌفموح  04رٕض اٌّبكح  

 االلزظبك٠بد اٌم١ِٛخ ٌٍجٍلاْ، ٚمٌه عٍٝ أٍبً ا١ٌَبكح اٌزبِخ ٌٙنٖ اٌجٍلاْ.
2

فظض اٌمَُ اٌقبٌِ ِٓ ثؤبِظ َِبٌخ اٌّوالجخ، ِّٚب عبء ف١ٗ: ٠ٕجغٟ ثني وً اٌغٙٛك ٌٛػع ٚاعزّبك ٚرطج١ك  

 ٌغ١َٕبد رؾم١مب ٌّب ٠ٍٟ: ِٕٚٙب:ِعب١٠و ك١ٌٚخ ٌمٛاعل اٌٍَٛن ٌٍشووبد اٌّزعلكح ا

A .ِٕع رلفٍٙب فٟ اٌشئْٚ اٌلاف١ٍخ ٌٍجٍلاْ اٌزٟ رعًّ ف١ٙب ، ٚرعبٚٔٙب ِع إٌاُ اٌعٕظو٠خ ٚاإلكاهاد االٍزعّبه٠خ : 

B ١َو٠خ ٚ رب١ِٓ رٍه األٔشطخ ٌٍقطؾ ٚاأل٘لاف فخ ثغ١خ اٌمؼبء عٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزم: رٕا١ُ أٔشطزٙب فٟ اٌجٍلاْ اٌّؼ١

 اٌم١ِٛخ ٌٍجٍلاْ إٌب١ِخ. اٌز٠ّٕٛخ
3
 .686اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،   

4
 ِٓ اعالْ البِخ إٌابَ االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل . k /4اٌفموح   
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كافٌة
1

. كما لم ٌؽفل مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة من زٌادة تؤكٌد وتعزٌز عذه 
ألعمٌة التعاون فً عملٌة التنمٌة فً الدول النامٌة إال انه أكد على أعمٌة  فالضافةالمسالة 

الحقٌقٌة للدول النامٌة، وزٌادة التدفقات المالٌة من المساعدات الرسمٌة زٌادة تدفق الموارد
2
. 

 
 ولً بإعمال الحق فً التنمٌة.الثانً: االلتزام بالتعاون الد  المطلب 

ولً سوؾ نرى من خبلل عذا المطلب كل من األسس والمصادر المادٌة لبللتزام الدّ 
سس المتعلقة بالسلم واألمن الدولٌٌن بالعمال الحق فً التنمٌة ضمن الفرع األول، و األ

ضمن الفرع الثانً، والمصادر القانونٌة الدولٌة لبللتزام بالعمال الحق فً التنمٌة ضمن 
 الفرع الثالث.
 لاللتزام. ول: األس  والمصادر المادٌةالفرع األ
تتمتع األسس والمصادر المادٌة بالمرونة والقابلٌة للتطور وفقا لظروؾ الزمنٌة  
انٌة، وعً بذلك لها تؤثٌر على مضمون القاعدة القانونٌة الوضعٌة، وتكمن أعمٌة والمك

المصادر المادٌة فً تؤٌٌد عا للمجتمع الدولً باعتباره مجتمع ال بد وان تحكمه قواعد 
تتناسب مع واقعه وطبٌعته. وقد قام الباحثٌن بالٌجاد محتوى قانونً للقواعد القانونٌة لمساواة 

س متعارؾ علٌها تقوم على األخبلق والعدالة من اجل تضامن دولً ٌحقق الفعلٌة على أس
المصالح المشتركة وٌتجه بالمجتمع الدولً نحو األمن واالستقرار والسبلم الدا م. وعناك 
مبررات تدعو جمٌع الدول، والمجتمع الدولً للتعاون من اجل إعمال الحق فً التنمٌة تقوم 

 قٌم من أعمها ما ٌلً: ىعل
اإلطار الفلسفً لؤلخبلق والعدل والعدالة : 1

3
. 

 األسس المتعلقة بالتضامن وتحقٌق المصلحة المشتركة .: 2
 : األس  المتعلقة بالسلم واألمن الدولٌٌن.الفرع الثانً

إن قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بشؤن إعبلن الحق فً التنمٌة
4

، حٌث تضمنت 
قته المباشرة بالحق فً التنمٌة وذلك بممارستها لهذا الحق دٌباجته فقرتٌن بؤعمٌة السلم وعبل

على الصكوك الدولٌة المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن وزٌادة تعزٌز العبلقات الودٌة 
والتعاون فٌما بٌن الدول وفقا للمٌثاق

5
كما رأت الجمعٌة بان السلم واألمن الدولٌٌن ٌشكبلن  
لتنمٌة عنصرٌن أساسٌن إلعمال الحق فً ا

6
. كما سلمت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 

قرارعا
7
بان السلم واألمن الدولٌٌن عنصران أساسٌان إلعمال التام لحقوق اإلنسان بما فً  

( 15-)د 31ذلك الحق فً التنمٌة. إضافة إلى ذلك ال حظت لجنة حقوق اإلنسان فً قرارعا 

السلم وان ٌقوم نظام اقتصادي دولً مبنً من أن ممارسة الحق فً التنمٌة تعنً أن تسود 
على احترام حقوق اإلنسان. والتشدٌد على واجب كل الدول األعضاء مجتمعة ومنفردة فً 

 أن تهٌئ الظروؾ البلزمة إلعمال الحق فً التنمٌة .

                                                 
1
 .ِٓ اعالْ البِخ إٌابَ االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل l /4اٌفموح  
2
 بق ؽمٛق اٌلٚي ٚٚاعجبرٙب االلزظبك٠خ .ِٓ اٌفظً اٌضبٟٔ ِٓ ١ِض 22 هلُ اٌّبكح 
3
 . 700ؾخ اٌظف اٌّوعع اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
4
 .1986ك٠َّجو  04( ، اٌّئهؿ فٟ  41 –) ك  128هلُ  ّزؾلحاٌُ اٌمواه اٌظبكه عٓ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألِ 
5
 ِٓ ك٠جبعخ اإلعالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ. 05اٌفموح  
6
 ِٓ ك٠جبعخ اإلعالْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ. 11اٌفموح  
7
 1982 ك٠َّجو 18اٌّئهؿ فٟ  199/ 37 لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
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وقد عززت لجنة حقوق اإلنسان فً قرارعا 
1
عندما أعلنت أنها "مقتنعة بؤنه ما من  

فً العالم الٌوم من مسالة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن وضمان الحق  مسالة أعم ألي شعب
األعظم لكل إنسان أال وعً الحق فً الحٌاة، وأعربت عن اقتناعها األكٌد بان صٌاؼة الحق 
فً التنمٌة إنما عو شرط ال بد منه للتمتع بكامل مجموعة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 دنٌة والسٌاسٌة" .والثقافٌة فضبل عن الحقوق الم
وٌإكد أٌضا اإلعبلن الخاص بتعزٌز األمن الدولً المعتمد من الجمعٌة العامة فً 

قرارعا
2
منه على" أن االحترام العالمً لحقوق اإلنسان والحرٌات  33ضمن الفقرة  

األساسٌة والممارسة التامة والقضاء على انتهاكات تلك الحقوق، وعً من األمور 
األمن الدولً". ومنه أكدت لجنة حقوق اإلنسان فً قرار لهاالضرورٌة ولتعزٌز 

3
أن  
االنتهاكات الصارخة والجسٌمة لحقوق اإلنسان بما فٌها الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة 

 واالجتماعٌة والثقافٌة قد تجر العالم إلى نزاعات مسلحة. 
المتعلقة وحسب مٌثاق األمم المتحدة نجد اإلعبلن الخاص بمبادئ القانون الدولً  

بالعبلقات الودٌة والتعاون بٌن جمٌع الدول المعتمد من طرؾ الجمعٌة العامة فً قراراعا
4
 

من اإلعبلن على أعمٌة صٌانة وتعزٌز السلم الدولً القا م على  31حٌث تإكد الفقرة 
الحرٌة والمساواة والعدالة واحترام حقوق اإلنسان.  كما أكدت على ضرورة أن تتولى 

بجهودعا الذاتٌة وعن طرٌق المساعدة والتعاون الّدولٌٌن تهٌ ة أفضل الظروؾ  جمٌع الدول
لحفظ السلم واألمن الّدولٌٌن بالقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد ٌرتكز على العدل وباحترام 
وتعزٌز حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة، بما فً ذلك الحق فً الحٌاة والحرٌة واألمن 

الشخصً
5
 . 
المتبادلة بٌن إعمال حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة وحفظ السلم واألمن  إن العبلقة 

الدولٌٌن وتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على الصعٌد الدولً عبلقة وثٌقة 
ال فً ظل مناخ من السلم واألمنإللؽاٌة، وال ٌمكن تحقٌق ذلك بصورة إجمالٌة 

6
. وال ٌمكن 

الطؽٌان والقهر فً العالم. وما بقً الجوع  بقً دا م أو تنمٌة تعتمد بها ماأن ٌكون عناك سلم 
والمر  واالفتقار إلى فرص الحصول على التعلٌم والعمل

7
. لهذا ٌصبح التعاون الدولً 
إلعمال الحق فً التنمٌة كحق ٌتضمن جمٌع حقوق اإلنسان التزام دولً مشبع بالروا 

ا لجمٌع أعضاء همن دٌباجة اإلعبلن." لما كان اإلقرار ب 33القانونٌة، وعذا ما أكدته الفقرة 

األسرة البشرٌة من كرامة أصٌلة بٌنهم ومن حقوق متساوٌة وثابتة عو أساس الحرٌة والعدل 
والسبلم فً العالم ". لقد بٌن مٌثاق األمم المتحدة ودساتٌر الوكاالت والكثٌر من القرارات 

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة وأجهزتها المختلفة أو  الدولٌة بمختلؾ أشكالها الصادرة عن
                                                 

1
 1982 ف١فوٞ 19اٌّئهؿ فٟ  1982/07 لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح هلُ  
2

 1970َّجو ك٠ 16( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  2734هلُ اٌّزؾلح  ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
3
 1976 ف١فوٞ 27(، اٌّئهؿ فٟ  32 –) ك  05هلُ اٌّزؾلح  ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
4

 .1970 أوزٛثو 24( ، اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  2625هلُ  ٌّزؾلحاُ اٌمواه اٌظبكه عٓ اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألِ 
5
ٝ أٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠ٛعل ٍالَ عبكي ٚكا ُ عٍ 1976اٌّئرّو اٌعبَ ١ٔٛ١ٌٍَىٛ فٟ عبَ  ٖاٌنٞ اعزّل 01 – 12شلك اٌمواه  

شىبي اٌز١١ّي ألبِخ ٔابَ الزظبكٞ كٌٟٚ عل٠ل اال ثعل اٌمؼبء عٍٝ وبفخ إلثً ٚال ٠ّىٓ أْ رز١ٙؤ اٌاوٚف اٌؼوٚه٠خ 

 اٌشعٛة ثعؼٙب اٌجعغ . ث١ٓٚا١ٌَطوح ٚاالػطٙبك فٟ اٌعاللبد ث١ٓ إٌبً ثعؼُٙ ثجعغ ٚ

ٜ اٌزٛرو ٚاٌزعبْٚ اٌٍَّٟ عٍٝ أٔٙب ١ٍٍٚخ فزؼ أفبق عل٠لح ٌؾً ِشبوً اٌز١ّٕخ أْ رؾم١ك طل 01 – 12وّب ٠نوو اٌمواه 

 ٚاٌزملَ االعزّبعٟ ؽال ِوػ١ب ٌؼّبْ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚؽّب٠زٙب.
6
 ٠وٜ اٌجبثب ثٌٌٛ اٌَبكً  ثبْ ِظطٍؼ اٌز١ّٕخ ٘ٛ االٍُ اٌغل٠ل ٌٍَالَ .فٟ ٘نا اٌّمبَ  
7
 م١ك اٌَالَ ألٔٙب رَعٝ اٌٝ اإلثمبء ٌَّزٜٛ اٌفوك أ٠ّٕب ٚعل .رعزجو اٌز١ّٕخ االعزّبع١خ ِطٍجب أٍب١ٍب ٌزؾ 
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المإتمرات الدولٌة ذات العبلقة، وخاصة على الحلقات الدراسٌة واألبحاث التً نظمت تحت 
 مظلة األمم المتحدة وؼٌرعا الصلة الوثٌقة بٌن حقوق اإلنسان والتنمٌة والسلم.

 حدة وعً :من المٌثاق االممً مقاصد األمم المت 33وتبٌن المادة 

حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وتحقٌقا لهذه الؽاٌة تتخذ األمم المتحدة التدابٌر  -1
المشتركة والفعالة لمنع األسباب التً تهدد السلم واألمن وإزالتها، وتقمع إعمال 
العدوان أو ؼٌرعا من وجود اإلخبلل بالسلم وتتذرع بالوسا ل السلمٌة وفقا لمبادئ 

لً لحل أو تسوٌة المنازعات أو الحاالت التً قد تإدي إلى العدل والقانون الدو
 اإلخبلل بالسلم.

إنماء العبلقات الودٌة بٌن األمم على أساس احترام مبدأ التساوي فً الحقوق بٌن   -2
الشعوب وحقها فً تقرٌر مصٌرعا، وكذلك اتخاذ التدابٌر األخرى المناسبة لتعزٌز 

 السلم العالمً.

على حل المشاكل الدولٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة أو تحقٌق التعاون الدولً  -3
االجتماعٌة أو الثقافٌة أو اإلنسانٌة وعلى تعزٌز حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 

 للناس جمٌعا.

 وبالتالً فالسبلم ٌفسر مختلؾ الجهود و األنشطة التً تبذلها الدول من اجل التنمٌة.
 . ٌة لاللتزامول: المصادر القانونٌة الد  الفرع الثالث

ٌشٌر إعبلن الحق فً التنمٌة
1
إلى أسس وجود االلتزام بالعمال الحق فً التنمٌة وعذا  

حٌث تنص على:" انه من حق الدول ومن واجبها وضع  31الفقرة  33ما تشٌر إلٌه المادة 

سٌاسات إنما ٌة وطنٌة مبل مة تهدؾ إلى التحسٌن المستمر لرفاعٌة جمٌع السكان وجمٌع 
 تبٌن ماٌلً: 31". أٌضا المادة األفراد

تتحمل الدول المسإولٌة الر ٌسٌة عن تهٌ ة األوضاع الوطنٌة والدولٌة المإاتٌة إلعمال   -1
 الحق فً التنمٌة.

ٌقتضً إعمال الحق فً التنمٌة االحترام التام لمبادئ القانون الدولً المتصلة بالعبلقات   -2
تعاون بعضها مع البع  لمٌثاق األمم الدولٌة الودٌة والتعاون فٌما بٌن الدول أن ت

 المتحدة. 

من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بع  فً تامٌن التنمٌة وإزالة العقبات التً   -3
وواجباتها على نحو ٌعزز عملٌة  تستوفً حقوقهاتعتر  التنمٌة، وٌنبؽً للدول أن 

رابط والمنفعة إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد. على أساس المساواة فً السٌادة والت
 المتبادلة والتعاون بٌن جمٌع الشعوب وٌشجع أٌضا مراعاة حقوق اإلنسان.

تبٌن بان عناك واجبا على الدول فً اتخاذ الخطوات إلعمال الحق فً  31أما المادة   

 التنمٌة حٌث تنص: 
من واجب الدول أن تتخذ خطوات فردٌة وجماعٌة لوضع سٌاسات إنما ٌة دولٌة مبل مة  .1

 تٌسٌر إعمال الحق فً التنمٌة إعماال كامبل. بؽٌة

من المطلوب القٌام بعمل مستمر لتعزٌز تنمٌة البلدان على نحو أسرع، والتعاون الدولً   .2
الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامٌة، أساس لتزوٌد عذه البلدان بالوسا ل والتسهٌبلت 

 المبل مة لتشجٌع تنمٌتها الشاملة.

                                                 
1
 .1986ك٠َّجو  04( ، اٌّئهؿ فٟ  41 –) ك  128هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ   
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 بالعمال الحق فً التنمٌة ضمن مصادر القانون الدولً نجد ما ٌلً:وللتعر  لبللتزام 
 أوال: المعاهدات الدولٌة.

وتعنً االتفاقٌات الدولٌة العامة والخاصة التً تضع قواعد معترؾ بها صراحة من 
جانب الدول

1
 .وعناك التزامات دولٌة إلعمال مضمون الحق فً التنمٌة وعً:

 مٌثاق األمم المتحدة . -1

مٌثاق األمم المتحدة الشرٌعة العامة أو القانون األساسً أو الدستور لحقوق ٌعد  
اإلنسان، عذا المٌثاق باعتباره معاعدة دولٌة، ٌعد كذلك، اللبنة األولى فً بناء قواعد القانون 
الدولً العرفً، وذلك باعتباره أول سابقة دولٌة ٌعتد بها فً تكوٌن الركن المادي لهذه 

ة، وقد تبع عذه السابقة مجموعة أخرى من السوابق الدولٌة فً عذا الشؤن، القواعد الدولٌ
مثل اإلعبلن العالمً، واالتفاقٌتٌن الدولٌتٌن لحقوق اإلنسان

2
.كما تعد األساس القانونً 
الدولً العرفً لحقوق اإلنسان، والمصدر الر ٌسً لبللتزام الدولً باحترام حقوق اإلنسان 

على الدول تنفٌذ عذا االلتزام وإال أثٌرت مسإولٌتها القانونٌة. وحرٌاته األساسٌة، وٌجب 
وتلتزم الدول ؼٌر األعضاء فً األمم المتحدة بكافة االلتزامات المترتبة على الدول 

األعضاء
3

،الن مٌثاق األمم المتحدة 
4
ٌعتبر قانونا للمجموعة الدولٌة ولٌس لمن وافق على  

 أحكامه فقط .
ما ٌلً:" لكً ٌكفل أعضاء الهٌ ة ألنفسهم جمٌعا  33الفقرة  33ولقد جاءت المادة  

الحقوق والمزاٌا المترتبة على صفة العضوٌة، ٌقومون بحسن نٌة بااللتزامات التً أخذوعا 
من النظام األساسً لمحكمة  11/33على أنفسهم بهذا المٌثاق". وبالرجوع لنص المادة 

إلٌها عندما ٌثور نزاع بٌن أطراؾ دولٌة. العدل الدولٌة التً حددت المصادر التً ٌرجع 
 .93وخاصة وان عذا النظام ملحق بالمٌثاق المادة 

وبما أن للمٌثاق له دٌباجة فانه مهما تكن القٌمة القانونٌة إال أنها تمثل الرؼبة الحقٌقٌة  
طرافه، وتكتسب أعمٌتها وبعدعا القانونً من مبدأ حسن النٌة فً التعاقد. إن ما ٌعزز أل
من المٌثاق الخاص فً التعاون  39إكد القوة القانونٌة لهذا االلتزام ما تضمنه الفصل وٌ

بشكل مباشر قٌام عبلقات ودٌة وسلٌمة بٌن  55االقتصادي واالجتماعً حٌث تربط المادة 

عمال بؤاألمم ودواعً االستقرار والرفاعٌة مع التؤكٌد بان ذلك ٌتحقق عند قٌام األمم المتحدة 
ٌث تنص :" رؼبة فً تهٌ ة دواعً االستقرار والرفاعٌة الضرورٌٌن لقٌام اٌجابٌة ح

عبلقات سلٌمة ودٌة بٌن األمم مإسسة على االحترام للمبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق 
 بٌن الشعوب وبان ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرعا تعمل األمم المتحدة على:

االستخدام المتصل لكل فرد والنهو   تحقٌق مستوى أعلى للمعٌشة وتوفٌر أسباب -أ
 بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعً.

تٌسٌر الحلول للمشاكل الدولٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة ومما ٌتصل بها،  –ب 
 وتعزٌز التعاون الدولً فً أمور الثقافة والتعلٌم. 

                                                 
1
 ِٓ إٌابَ األٍبٍٟ ٌّؾىّخ اٌعلي اٌل١ٌٚخ . 01/  38ِٓ ٔض اٌّبكح  01اٌفموح  
2

 .77ٚ  76اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. اثوا١ُ٘ اؽّل ف١ٍفخ،  
3

، الزؼذ اٌطج١عخ اٌقبطخ ٌألُِ اٌّزؾلح وّٕاّخ ٌٙب ارغبٖ عبٌّٟ رقزض ثؾفع فوٚعب عٍٝ ِجلأ َٔجخ اصؤه اٌّعب٘لاد 

ِٓ ا١ٌّضبق االِّٟ عٍٝ أْ رعًّ ا١ٌٙئخ  02ِٓ ٔض اٌّبكح  06، ٚاْ رموه فٟ اٌفموح ٓ ٚاٌٍَُ اٌل١١ٌٚٓ فٟ اٌعبٌُ وٍٗاألِ

 األعؼبء ف١ٙب عٍٝ ٘نٖ اٌّجبكة ثمله ِب رمزؼ١ٗ ػوٚهح ؽفع اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌل١١ٌٚٓ . عٍٝ أْ ر١َو اٌلٚي غ١و
4

١ِضبق األُِ اٌّزؾلح ، ٘ٛ إٌابَ األٍبٍٟ ٌّٕاّخ األُِ اٌّزؾلح اٌزٟ أٔشب٘ب اٌّئرّو اٌلٌٟٚ إٌّعمل فٟ " ٍبْ  

 . 1945 أوزٛثو 24، ٚأطجؾذ ٍبه٠خ اٌّفعٛي فٟ  1945عٛاْ  26أفو٠ً ٚ  25فوا١ََٔىٛ " ِبث١ٓ 
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 األساسٌة لجمٌع ". أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات –ج 
من المٌثاق كشفت عن التزام أعضاء المجتمع الدولً منفردٌن  55كما أن المادة 

ومجتمعٌن القٌام بالعمال الحق فً التنمٌة حٌث نصت على: "ٌتعهد جمٌع األعضاء بان 
ٌقوموا منفردٌن أو مشتركٌن بما ٌجب علٌهم من عمل بالتعاون مع الهٌ ة ألدراك المقاصد 

من المٌثاق كانتا األساس لوجود  55و 55". إذن المادتٌن 55علٌها فً المادة المنصوص 

 االلتزام بالحق فً التنمٌة لدى العدٌد من الباحثٌن والمإسسات ونتا ج المإتمرات الدولٌة.
المنعقد فً الفترة ما بٌن  53فقد أكدت جمعٌة القانون الدولً باإلجماع فً مإتمرعا 

عبلن التقدم المتصاعد لمبادئ القانون الدولً العام المتعلقة بشان إ 3915أوت  13 –39

بالنظام االقتصادي الدولً الجدٌد انه : " بحكم أن الحق فً التنمٌة مبدأ من مبادئ قانون 
حقوق اإلنسان فاإلرادة والشعوب صاحب الحق فً النتا ج بواسطة جهود الدول فرادى 

ما أكدته نتا ج مإتمر الحقوقٌٌن الدولٌٌن الذي ، وعذا 55و  55ومجتمعٌن من تنفٌذ المواد 
 ".3913انعقد فً العاي عام 

أضافت عبارة حاسمة وواضحة االلتزام كل  55أن المادة   parail sieghartوٌرى 
. 55الدول وتشكل جزء من القانون الدولً، بشان تنفٌذ وتحقٌق األعداؾ الواردة فً المادة 

من المٌثاق  55والمادة  31الفقرة  33إلى المادة   zalmai haquaniوبشٌر األستاذ 
أن الحق فً  k.M’bayeكمصادر للحق فً التنمٌة على المستوى الدولً. وٌإكد األستاذ 

من مٌثاق  55و  55التنمٌة حق قانونً له أصوله فً القانون الدولً وعذا ما تإكده المواد 
أن المجتمع الدولً مسإول عن ، فٌرى kabir- ur-Rahmanأما األستاذ  .األمم المتحدة

إعمال الحق فً التنمٌة وان التزامه عذا معترؾ به فً مٌثاق األمم المتحدة وفقا لنص 
 مإكدا أن التزام األمم المتحدة عو التزام المجتمع الدولً. 55و  55المادتٌن 

من المٌثاق االممً،  55و  55وفً ما ٌخص طبٌعة االلتزامات التً تفرضها المادتٌن 
. 55ان البع  ٌعتبرعا مجرد التزامات للتعزٌز ولٌس للحماٌة ، كما أن االلتزام فً المادة ف

 .55ال ٌعدو أن ٌكون التزاما باتخاذ عمل لتحقٌق األؼرا  المشار إلٌها فً المادة 
بالقول انه حتى لو كان  55و  55حول التشكٌك بالقوة اإللزامٌة للمواد  verweyوٌرى 

ٌذ االلتزام ٌتطلب أن تتخذ قرارات نها ٌة لؽر  تحدٌد كٌفٌة اإلعمال أو إعمال الحق فً تنف
 التنفٌذ، فان عذا ال ٌفقد الحق أو االلتزام من الوجود حتى ولو صٌػ بشكل عام. 

من المٌثاق، فان عناك التزاما واضحا، لعمل شًء، من أحل تحقٌق  55وفً حالة المادة 
 .55عدؾ مذكور فً المادة 

 ن بحقوق اإلنسان.تٌن المتعلقتٌولٌالد   تٌنتفاقٌاال -2

وعما االتفاقٌة الدولٌة للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
1

، واالتفاقٌة الدولٌة 
للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

2
. 

فً كل من الدٌباجتٌن بمثابة إعبلن للمبدأ العام الذي مإداه أن اإلقرار  33جاءت الفقرة 

ة البشرٌة من كرامة أصلٌة فٌهم، ومن حقوق متساوٌة وثابتة، بما لجمٌع أعضاء األسر
من الدٌباجتٌن تنص فً العهد  31بشكل أساسً الحرٌة والعدل والسبلم فً العالم. أما الفقرة 

                                                 
1
( اٌّئهؿ فٟ  21 –أٌف ) ك  2200اعزّلد ٚأكهعذ ٌٍزٛل١ع ٚاٌزظل٠ك، ٚاالٔؼّبَ ا١ٌٙب ثّٛعت لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  

 .1976، ٚثلا ٔفبم٘ب فٟ ك٠َّجو 1966ك٠َّجو  16
2
 23ٔفبم٘ب فٟ ، ٚثلأ 1966ك٠َّجو  16( اٌّئهؿ فٟ  21 –أٌف ) ك  2200اعزّلد أ٠ؼب ثّٛعت لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  

 .1976ِبهً 
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الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة على أن" السبٌل الوحٌد لتحقٌق المثل األعلى فً أن 
المدنٌة والسٌاسٌة ومتحررٌن من الحقوق والفاقة، عو  تكون البشر أحرارا ومتمتعٌن بالحرٌة

السبٌل فً تهٌ ة الظروؾ لتمكٌن كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة وكذلك 
 بحقوقه االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة".

أما فً العهد الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فقد أعلن أن السبٌل 
د لتحقٌق المثل األعلى الممثل فً أن تكون البشر أحرارا ومتحررٌن من الخوؾ الوحٌ

والفاقة، عو السبٌل لتهٌ ة الظروؾ الضرورٌة، لتمكٌن كل إنسان من التمتع بحقوقه 
من  33االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وكذلك بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة. وتوضح المادة 

بان حق تقرٌر المصٌر حق عالمً وٌدعوا جمٌع الدول االلتزام  المبدأ القاضً ناالتفاقٌتٌ
 بؤمرٌن:

 العمل على تحقٌق حق تقرٌر المصٌر فً جمٌع أقالٌمها.  -1
 مراعاة الحفاظ على عذا الحق فً الدول األخرى.  -2

 من االتفاقٌة الخاصة بالحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة. 33وإنه وفقا للمادة 

ة فً االتفاقٌة الحالٌة أن تقوم منفردة ومن خبلل المساعدة والتعاون تتعهد كل دول -1
الدولٌٌن باتخاذ خطوات، خاصة االقتصادٌة والفنٌة، وألقصى ما تسمح به مواردعا 
المتوافرة من اجل التوصل تدرٌجٌا للتحقٌق الكامل للحقوق المعترؾ بها فً 

 ك تبنً اإلجراءات التشرٌعٌة .االتفاقٌة الحالٌة بكافة الطرق المناسبة بما فً ذل
تتعهد الدول األطراؾ فً االتفاقٌة الحالٌة بضمان ممارسة الحقوق المدونة فً  -2

 االتفاقٌة الحالٌة بدون تمٌٌز .

ٌجوز لؤلقطار النامٌة مع االعتبار الكافً لحقوق اإلنسان والقتصادعا الوطنً، أن  -3
ترؾ بها فً االتفاقٌة الحالٌة تقرر المدى الذي تضمن عنده الحقوق االقتصادٌة المع

 لؽٌر المواطنٌن .
من ذات االتفاقٌة بتامٌن الحقوق المتساوٌة  31وتتعهد الدول األطراؾ حسب المادة 

للرجال والنساء فً التمتع بجمٌع الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة المدونة فً 
لٌس فً االتفاقٌة الحالٌة ما ٌمكن انه " 35من المادة  33االتفاقٌة الحالٌة. وحسب الفقرة 

تفسٌره بؤنه ٌجٌز ألٌة دولة أو جماعة أو شخص حق االشتراك بؤي نشاط أو القٌام بؤي 
عمل ٌستهدؾ القضاء على أي من الحقوق أو الحرٌات المقررة فً عذه االتفاقٌة أو تنفٌذعا 

 لدرجة اكبر مما عو منصوص علٌه فً االتفاقٌة الحالٌة".
تقر الدول األطراؾ فً االتفاقٌة الحالٌة بحق كل فرد فً  33فقرة  33ة ووفقا للماد

مستوى معٌشً مناسب لنفسه ولعا لته بما فً ذلك الؽذاء المناسب والملبس والمسكن. أما 
فتقر بان تقوم الدول األطراؾ فً االتفاقٌة الحالٌة، إقرارعا منها بالحق األساسً  33الفقرة 

را من الجوع، منفردة أو من خبلل التعاون الدولً باتخاذ لكل فرد فً أن ٌكون متحر
 اإلجراءات بما فً ذلك البرامج المحددة والتً تعتبر ضرورٌة .

 من اجل تحسٌن وسا ل اإلنتاج وحفظ وتوزٌع األؼذٌة.     -أ
من اجل تامٌن توزٌع عادل للمواد الؽذا ٌة فً العالم تبعا للحاجة مع األخذ بعٌن  –ب 

 شاكل األقطار المستوردة للمواد الؽذا ٌة والمصدر لها.االعتبار م
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مإكدة على أن توافق الدول األطراؾ فً االتفاقٌة الحالٌة على  31ولقد جاءت المادة  

أن تشمل العمل الدولً من اجل تحقٌق الحقوق المقررة فً االتفاقٌة الحالٌة عقد االتفاقٌات 
 نظٌم االجتماعات اإلقلٌمٌة والفنٌة.ووضع التوصٌات وتقدٌم المساعدة الفنٌة، وت

من االتفاقٌة الخاصة بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة بااللتزام الدولً  31كما أكدت المادة 

لضمان وإعمال الحقوق التً تتضمنها بالنص على أن تتعهد الدول األطراؾ فً االتفاقٌة 
حقوق المدنٌة والسٌاسٌة الحالٌة بضمان مساواة الرجال والنساء فً حق االستمتاع بجمٌع ال

 المدونة فً االتفاقٌة الحالٌة.
أن على المجتمع الدولً واألمم المتحدة التزامات عً  G.Espiellوٌرى األستاذ 

أكثر من أن تكون التزامات أخبلقٌة أو سٌاسٌة، أنها التزامات تكون واجبات قانونٌة حقٌقٌة، 
بدأت تتكون معالجة المحدودة  –ؼٌر كامل  وانه وبتصنٌفها وتكٌٌفها بالرؼم من انه ال ٌزال

عن طرٌق القانون الدولً، وان تنفٌذ عذه االلتزامات ٌصبح أكثر وضوحا عند ما ٌعتبر 
 الحق فً التنمٌة حقا فردٌا.

 .ول النامٌة االتفاقٌات المتضمنة ألحكام خاصة بالد   -3
لعدٌد من الوثا ق نجحت الدول النامٌة فً الحصول على معاملة تفضٌلٌة تضمنتها ا  

الدولٌة اعترافا وتعزٌزا لشرعٌة مطالبة عذه الدول بمكانة خاصة فً النظام االقتصادي 
حٌث تعد محاولة لوضع حد  3913الدولً. وعذا ما ٌتجلى فً اتفاقٌة "قانون البحار" لعام 

 تاستفاد نها ً لنظام الحرٌة االقتصادٌة الذي ٌحابً األقوى دا ما، كما أن الدول النامٌة قد
من وجهوده حول قٌعان البحار والمحٌطات التً تخرج عن سلطة الدولة عندما اعتبرت عذه 

 المناطق مٌراث مشترك لئلنسانٌة.
بشان منظمة التجارة العالمٌة التً حلت محل  3991أٌضا فً "اتفاقٌة مراكش" لعام 

ث جاءت فً دٌباجة حٌ 3991لسنة  GATTاالتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة 
أن أطراؾ عذه االتفاقٌة، إذ تدرك أن عبلقاتها فً مجال التجارة والمساعً  3991اتفاقٌة 

االقتصادٌة ٌجب أن ٌستهدؾ رفع المستوى المعٌشة، وتحقٌق العمالة الكاملة واالستمرار 
ذل المتزاٌد فً نمو حجم الدخل الحقٌقً ... وإذ تدرك كذلك ما تدعوا إلٌه الحاجة من ب

جهود اٌجابٌة لتامٌن حصول البلدان النامٌة، وال سٌما األقل نموا، على نصٌب من نمو 
 تنمٌتها االقتصادٌة. تالتجارة الدولٌة ٌتمشى واحتٌاجا

حٌث سمحت للمإتمر الوزاري أن ٌتخذ قرارات  33الفقرة  39 المادةوتنص 

لوزاري فً ظروؾ استثنا ٌة، باستثناء تطبٌق بع  أحكام عذه االتفاقٌة إذ:"ٌجوز للمإتمر ا
أن ٌقرر اإلعفاء من التزام مفرو  على احد األعضاء بموجب عذا االتفاق أو أي من 

نصت  33الفقرة  33اتفاقٌات التجارة متعدد األطراؾ ... ومع شروط محددة ". المادة 

أو على: " ال ٌطلب من البلدان النامٌة المعترؾ بها من األمم المتحدة أن تقدم تعهدات 
المالٌة والتجارٌة  اتنازالت إال فً الحدود التً تتفق مع مرحلة تنمٌة كل منها واحتٌاجاته

 وإمكانٌتها اإلدارٌة والمإسسٌة".
وبالتالً جمٌع االتفاقٌات تتضمن التزامات وأحكام لمصلحة الدول النامٌة من شانها 

كبٌر على مبدأ حسن النٌة فً  تنفٌذ عذه االلتزامات ٌعتمد إلى حد نالمساعدة على التنمٌة، وا
 الدافع من وراء قبول عذه االلتزامات أو النظم الخاصة بالدول النامٌة ولمصلحتها.
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 ولً.ثانٌا: العرف الد  
ٌعد العرؾ المصدر الثانً من حٌث األعمٌة بٌن مصادر القانون الدولً العام، والعرؾ 

تج عنه قاعدة، إذن فالقاعدة العرفٌة فً القانون الدولً ٌقوم على أساس عمل مستمر وعام تن
عً قاعدة قانونٌة ؼٌر مكتوبة ٌتواتر األشخاص القانونٌٌن المكونون لجماعة معٌنة على 
االنصٌاع لها، لعلمهم بتمتعها بوصؾ اإللزام القانونً الناتج عن انصراؾ اإلرادة الضمنٌة 

ا بٌنهم من عبلقات للجماعة إلى تكلٌؾ كافة أعضا ها بالخضوع لحكمها بصدد ما ٌنش
تنظمها

1
 . 

/ أ ) ب ( من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة العرؾ بؤنه  11كما تعرؾ المادة 

العادات المرعٌة المعتبرة بمثابة قانون دل علٌه تواتر االستعمال. ووفقا للقانون الدولً ٌجب 
 أن ٌتوافر للقاعدة ركنان احدعما مادي واألخر معنوي.

ن المادي فً تكرار لسلوك أشخاص القانون الدولً على نحو معٌن، أما وٌتمثل الرك
 الركن المعنوي فٌقصد به تكوٌن عقٌدة لدى من ٌتبع السلوك المكون للعرؾ.

وٌشٌر بع  الباحثٌن فً عذا المجال إلى اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان حٌث تنص 
حق فً الضمانة االجتماعٌة، على أن:" لكل شخص بصفته عضوا فً المجتمع ال33المادة 

وفً أن تحقق بواسطة المجهود القومً والتعاون الدولً، وبما ٌتفق ونظم كل دولة 
ال ؼنى عنها لكرامته وللنمو الحر  التًومواردعا، الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

اجتماعً تنص على أن:" لكل فرد الحق فً التمتع بنظام  31لشخصٌته ". وأٌضا المادة 

دولً تتحقق بمقتضاه الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً عذا اإلعبلن تحقٌقا تاما". 
 من قرار فٌه: 3959( عام 35-ولقد أكدت لجنة حقوق اإلنسان فً )د

أن التمتع العالمً بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الواردة فً اإلعبلن العالمً  -أ
لى درجة كبٌرة جدا على التنمٌة االقتصادٌة السرٌعة للبلدان النامٌة لحقوق اإلنسان ٌتوقؾ إ

التً ٌقطنها أكثر من نصؾ سكان العالم والذٌن ما فتئ نصٌبهم من الحٌاة ٌتدعور نتٌجة 
 التً تتسم بها العبلقات االقتصادٌة الدولٌة.  تلبلتجاعا

ة ٌنبؽً أن ٌكون عو التنمٌة أن الهدؾ النها ً ألي جهد ٌبذل لتعزٌز التنمٌة االقتصادٌ -ب
االجتماعٌة ورفاه كل كا ن بشري واإلنماء الكامل لشخصٌته" 

2
. 

وٌرى بع  الباحثٌن أٌضا أن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة أصبحت تستند 
إلى القانون الدولً العرفً وانه ٌمكن أن ٌصدق ذلك على حقوق التضامن أٌضا. أما األستاذ 

verwey  ٌرى أن االتفاقٌة والقرارات المتعلقة بحقوق اإلنسان والتً ٌطلق علٌها بقا مة ف

الحقوق فٌها صٌاؼة كافٌة لما ٌبدو أن ٌكون المكونات األساسٌة للحق فً التنمٌة، وإذا 
أدركنا بان عذه الحقوق الواضحة الصٌاؼة والمعترؾ بها دولٌا بصورة عامة، فالنها تعتبر 

انون الدولً العرفً الملزم بشكل عام. وٌذعب األستاذ بشكل واسع جزءا من الق
v.umbricht   إلى أن الحق فً التنمٌة الدولٌة أصبح متكامبل فً كبل العملٌتٌن الفكرٌة

والممارسة العملٌة للدول حٌث ٌعتبرونه حق وكذلك ٌعتبرونه التزاما، وبذلك قد اجتاز 
أ من الممارسة الدولٌة العرفٌة التً بفاعلٌة حقٌقة العرؾ الدولً، وٌكون جزءا ال ٌتجز

أن عقود التنمٌة   f.Parkinsonتإسس واحد من مصادر القانون الدولً. كما ٌرى األستاذ 

                                                 
1
 .68اٌظفؾخ   اٌّوعع اٌَبثك،ك. غبىٞ ؽَٓ طجبه٠ٕٟ ، اٌٛع١ي فٟ ِجبكة اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌعبَ ،   
2

 .1969ِبهً  13( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك 15٘نا اٌمواه فبص ثٍغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ هلُ  
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لؤلمم المتحدة كما صٌؽت بقرارات من الجمعٌة العامة، مع أنها تحمل مؽزى أخبلقٌا، فضبل 
ٌعطً عملٌة التجلً عن قوة إلزام كاملة، ٌمكن أن تعطٌنا بع  الحقا ق، الن كل عقد 

 الفكري خطوة ابعد.
أجرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة استعراضا لنصؾ الفترة وتقٌما  3995وفً عام 

من نص االستعرا   95للتقدم المحرز فً مجال تنفٌذ عذه اإلستراتٌجٌة وفً الفقرة 
 . 3995دٌسمبر  35( المإرخ فً 13 –)د 1539والتقٌٌم المرفق بقرار الجمعٌة العامة 

( بالجراء تقسٌم أخر لتقدم 13-قامت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً )د 3995وفً عام 
المحرز فً تنفٌذ اإلستراتٌجٌة، ومرة أخرى أعربت فً دٌباجة القرار

1
عن قلقها العمٌق الن 
أجزاء من العالم النامً مازالت تتعر  للعدوان واالحتبلل األجنبٌٌن وللفصل العنصري 

تعتر   ر ٌسٌة ز العنصري وسٌطرة االستعمار الجدٌد، األمر الذي ٌشكل عقباتوالتمٌٌ
سبٌل التحرر االقتصاد والتنمٌة فً البلدان النامٌة ككل كما تشكل تهدٌدا كثٌرا للسلم واألمن 

 الدولٌٌن.
القرار:" انه واجب جمٌع الدول، أن  سمن نف 31كما أكدت الجمعٌة العامة فً الفقرة 

مو فعال إلى دعم البلدان واألقالٌم والشعوب التً تعتر  لهذه األشكال تعتمد على ن
ومساعدتها على استعادة سٌادتها الوطنٌة وسبلمتها اإلقلٌمٌة وحقوقها األساسٌة الؽٌر قابلة 

ولً". دعلى الصعٌد ال نللتصرؾ، وذلك بؽٌة تعزٌز التنمٌة والتعاون و السلم واألمن الدولٌٌ
بان  3999، واقتراا تعزٌز لؤلمم المتحدة سنة ترار عذه االستراتٌجٌاوتعزٌزا ألعمٌة استم

تعزٌز احترام حقوق اإلنسان بشكل عام، بما فٌه الحق فً التنمٌة ٌجب أن ٌكون شاخصا 
بٌن أعداؾ الدول اإلستراتٌجٌة الدولٌة الجدٌدة للتنمٌة 

2
. وقد أصدرت الجمعٌة العامة 

القرار
3
الذي تبنى إستراتٌجٌة تقوم  3993– 3913تنمٌة الثالث بشان عقد األمم المتحدة لل 

على ضرورة التعبٌر الهٌكلً على جمٌع المستوٌات، وان تعزٌز عملٌة التنمٌة كرامة 
من دٌباجة عذا القرار 31اإلنسان. كما اعترفت الجمعٌة العامة فً الفقرة 

4
بؤنه:"مازالت  

ً الثانً لم تتحقق إلى حد كبٌر، والحقٌقة ؼاٌات وأعداؾ اإلستراتٌجٌة الدولٌة للعقد اإلنما 
ملٌون من البشر فً العالم  153القاسٌة التً تواجه البشرٌة الٌوم عً أن ما ٌقارب من 

النامً ٌعٌشون على عامش الوجود فٌعانون من الجوع والمر  وعدم توفر المؤوى والعمل 
امة اإلنسان فالهدؾ إلى انه:" ٌجب أن تعزز التنمٌة كر 31المجزي". وأشارت الفقرة 

النها ً للتنمٌة عو التحسن الدا م لرفاعٌة جمٌع السكان على أساس مشاركتهم الكاملة فً 
 عملٌة التنمٌة وتوزٌع الفوا د الناتجة عنها توزٌعا عادال ". وقد دعت عذه اإلستراتٌجٌة إلى: 

د المترتبة على دعت إلى إنقاص الفقر والقضاء علٌه، والتوزٌع العادل للفوا  11الفقرة 
توفٌر التعلٌم على  15. الفقرة 3333دعت إلى توفٌر العمالة بحلول  11التنمٌة . الفقرة 

ٌتٌح لجمٌع  3333دعت إلى تحقٌق مستوى صحً فً حلول عام  11أوسع نطاق. الفقرة 
 19الشعوب فً العالم أن تعٌش حٌاة منتجة من الناحٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة. الفقرة 

                                                 
1
 .1976 ك٠َّجو  21( اٌّئهؿ فٟ  31 –) ك 178اٌّزؾلح هلُ  ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
2
 .770اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،  
3
 1980ك٠َّجو  05( اٌّئهؿ فٟ  35 –) ك  56اٌّزؾلح هلُ  ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
4

ٍٝ اطواه٘ب عثبْ  1980ك٠َّجو  05( اٌّئهؿ فٟ  35 –) ك  56أولد اٌغّع١خ اٌعبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح فٟ اٌمواه هلُ  

 ٟ اٌعمل اٌَبثك ٌٍز١ّٕخ.ثٍٛغ أ٘لافٙب اٌزٟ ٌُ رزؾمك ف
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لى توفٌر المؤوى األساسً والهٌاكل األساسٌة للسكان جمٌعا فً المناطق الرٌفٌة دعت إ
 والحضارٌة على حد سواء .

وقد أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة قرارا
1
بشان عقد األمم المتحدة للتنمٌة الرابع  

حٌث قررت الهدؾ األساسً من عذه اإلستراتٌجٌة عو التؤكٌد، بؤنه عن  3333 -3993

طرٌق تقوٌة التعاون الدولً، فان عقد التسعٌنات سٌكون عقد الزٌادة الكبٌرة للتنمٌة فً 
البلدان النامٌة. ولهذا قدمت توصٌات للعمل فً عدد من المجاالت االقتصادٌة، وعً الدٌون 
الخارجٌة، تموٌل التنمٌة التجارٌة الدولٌة، العلم والتكنولوجٌا، والسٌاسات الصناعٌة، 

 الزراعة. 
 بعضها البع ، لتحقٌق ؼاٌات اإلستراتٌجٌة وعً:أعداؾ متعلقة ب 35كما أنها وضعت 

 زٌادة معدل النمو االقتصادي للدول النامٌة  -

وضع عملٌة التنمٌة من شانها مواجهة الحاجات االجتماعٌة ، وتقلٌل حدة الفقر،  -
 تنمٌة واستخدام قدرة الفرد ومهارته، وبٌ ة سلٌمة ومستدامة .

 ألنظمة الدولٌة للمال والتموٌل والتجارة.تحسٌن ا -

تقوٌة االستقرار االقتصادي العالمً، وتؤسٌس ادراة سلٌمة تتعاطى مع اقتصاد كلً  -
 وطنٌا ودولٌا.

 تقوٌة التعاون من اجل التنمٌة. -

القٌام بجهود خاصة لمعالجة المشاكل المحددة والخاصة للدول األقل نموا "األفقر"  -
 فً الدول النامٌة.

 ولٌة.ثا: القرارات الد  ثال
تشكل القرارات الّدولٌة أعمٌة خاصة فً مجال تعزٌز الحقوق ووجود التزام قانونً 
دولً بالعمال الحق فً التنمٌة. وٌعد القرار الصادر عن الجمعٌة العامة بشان إعبلن الحق 

أعضاء عن التصوٌت،  39صوتا مقابل صوت واحد وامتناع  311فً التنمٌة بؤؼلبٌة 

جا للجهود الدولٌة المتضافرة والمستمرة النتزاع االعتراؾ بوجود الحق فً التنمٌة تتوٌ
بمثابة إعبلنات  ةوااللتزام بالعماله. وقد تقدم المنظمات الدولٌة على اتخاذ قرارات تصرٌحٌ

تضمنها بع  المبادئ كاإلعبلن حول منح االستقبلل لؤلقالٌم والشعوب المستعمرة
2
 

ئ القانون الدولً المتعلقة بالعبلقات الودٌة والتعاون بٌن الدول وفقا واإلعبلن الخاص بمباد
للمٌثاق

3
واإلعبلن بشان إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد 

4
، وبرنامج عمله

5
، ومٌثاق حقوق 

الدول وواجباتها االقتصادٌة 
6
. 

 أن مثل عذه القرارات تجد قبوال عاما بان تإسس أو تشكل مصادر ملزمة للقانون الدولً
كمبادئ عامة وتدرج كعرؾ دولً. وقد لعبت عذه القرارات دورا عاما فً عملٌة تكوٌن 

 قواعد قانونٌة ملزمة وفً مجال التنمٌة بشكل عام والحق فً التنمٌة بشكل خاص.

                                                 
1
 .1989ك٠َّجو  19( اٌّئهؿ فٟ  44 –) ك  169هلُ اٌّزؾلح  ٌألُِلواه اٌّع١خ اٌعبِخ  
2
 .  1960ك٠َّجو  14اٌّئهؿ فٟ  15 –) ك  1514هلُ  ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ   

3
 . 1970أوزٛثو  24( اٌّئهؿ فٟ  25 –) ك  2625هلُ اٌّزؾلح  ٌألُِلواه اٌغّع١خ اٌعبِخ   

4
 .1974 ِٞب 01اٌّئهؿ فٟ  (اٌلٚهح االٍزضٕب ١خ اٌَبكٍخ)  3201هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح ١خ اٌعبِخ لواه اٌغّع  

5
 .1974 ِٞب 01اٌّئهؿ فٟ  (اٌلٚهح االٍزضٕب ١خ اٌَبكٍخ) 3202هلُ ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ   

6
 .1974ك٠َّجو  12( اٌّئهؿ فٟ  29 –) ك  3281 ٌألُِ اٌّزؾلح لواه اٌغّع١خ اٌعبِخ  
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إلى أن: المساعمة األكبر لقرارات الجمعٌة العامة التً تضع   verweyفٌذعب األستاذ 

عً فً مسالة ما ٌطلق علٌه قرارات تحمل رخصة، والتً  قواعد أو مبادئ جدٌدة للقانون
ٌمكن أن تثبت شرعٌتها من خبلل الممارسة العامة المتكررة والمتماثلة للدول، لتصبح 

 قانونٌة، وذلك بتؤسٌسها قواعد جدٌدة للعرؾ الدولً.
وعناك بع  النصوص لبع  أعم القرارات الصادرة عن الجمعٌة العامة التً حثت 

 ون من اجل التنمٌة ومن بٌنها.على التعا
بشان اإلعبلن عن السٌادة الدا مة  3953( المإرخ فً دٌسمبر39–)د3131القرار رقم  -

 دولة عن التصوٌت. 33وامتناع  33دولة مقابل  19على الموارد الطبٌعٌة وصوتت علٌه 

النامٌة  وأكد عذا القرار على أن:" التعاون الدولً من اجل التنمٌة االقتصادٌة للبلدان
سواء فً شكل استثمارات مالٌة خاصة أو عامة، تبادل السلع والخدمات، مساعدات التقنٌة 
أو تبادل المعلومات العلمٌة، ٌجب أن لن ٌكون من النوع الذي ٌعمل على تعزٌز التنمٌة 
الوطنٌة المستقلة، وان ٌقدم على أساس احترام سٌادة عذه الببلد على مواردعا وثرواتها 

 ٌة" .الطبٌع
3993أكتوبر 31( المإرخ فً 35 –)د 3535القرار رقم  -

1
بشان إعبلن المبادئ الخاصة  

بالقانون الدولً المتعلقة بالعبلقات الودٌة والتعاون الدولً حٌث نص:"على كل دولة واجب 
العمل مشتركة مع ؼٌرعا أو منفردة على تحقٌق مبدأ تساوي الشعوب فً حقوقها وحقها فً 

بنفسها، وفقا ألحكام المٌثاق، وتقدٌم المساعدة إلى األمم المتحدة فً تقرٌر مصٌرعا 
االضطبلع بمسإولٌاتها التً ألقاعا المٌثاق على عاتقها فٌما ٌتعلق بتطبٌق عذا المبدأ ". 
وعلى الدول واجب التعاون مع بعضها البع  بؽ  النظر عن االختبلفات فً أنظمتها 

ة فً مجاالت العبلقات الدولٌة، من اجل تعزٌز االقتصادٌة و االجتماعٌة والسٌاسٌ
 االستقرار والتقدم االقتصادي والرفاه العام والتعاون الدولً.

بشان اإلعبلن عن نظام اقتصادي  3991ماي  33( فً 35-)د.إ 1333أٌضا القرار رقم  -

جدٌد حٌث نصت دٌباجته على: " نعلن رسمٌا تصمٌمنا الموحد على العمل على وجه 
ل من اجل إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد مبنً على اإلنصاؾ، المساواة فً االستعما

السٌادة االستقبلل، المصلحة المشتركة والتعاون الدولً بٌن الدول بؽ  النظر عن نظمها 
االقتصادٌة واالجتماعٌة، وٌكون من شانه تصحٌح الفروقات ومعالجة المظالم القا مة، 

متسعة ما بٌن البلدان المتقدمة والبلدان النامٌة وضمان وإتاحة الفرص لتضٌٌق الفجوة ال
التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المطردة والمتسارعة، والسلم والعدل لؤلجٌال الحاضرة 

 والقادمة ".
بشان حقوق الدول  3991دٌسمبر  33( المإرخ فً 39 –)د 1313القرار رقم  -

وواجباتها االقتصادٌة
2

. حٌث جاء فٌه:" تشجٌع إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد، على 
أساس اإلنصاؾ والمساواة فً السٌادة والتبادل والمصلحة المشتركة، والتعاون بٌن جمٌع 

" وعلى كل دولة واجب الدول بصرؾ النظر عن طبٌعة نظمها االقتصادٌة واالجتماعٌة".
التجارة الدولٌة، وتحسٌن الرفاعٌة  التعاون لتعزٌز زٌادة االستقرار وتوسٌع وتحرٌر

 ومستوى المعٌشة لكافة الشعوب وعلى وجه الخصوص الذٌن فً الببلد النامٌة".

                                                 
1
 ٘نا اٌمواه طله عٓ ؽو٠ك رٛافك ع١ّع ا٢هاء ٚثبٌزواػٟ اٌعبَ .  

2
 كٌٚخ عٓ اٌزظ٠ٛذ . 12أطٛاد ٚاِزٕبع  06طٛرب ِمبثً  120اٌنٞ طله ثؤغٍج١خ اٌمواه   
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3995( فً سبتمبر39-د.أ) 1153وجاء القرار رقم  -
1
بعد اقتناع الوالٌات المتحدة  

األمرٌكٌة. بتعدٌل موقفها من فكرة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد، وقد جاء معززا 
وعلى  ةللقرارات السابقة بشان إقامة عذا النظام ومٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌ

الحرص على تطوٌر التعاون الدولً والدفع بالتنمٌة إلى األمام، ونزع مظاعر الظلم وعدم 
المساواة التً تعانً منها أقسام واسعة من البشرٌة، كما عبر القرار عن تحول المساعدات 

من الدخل القومً لكل دولة متقدمة ٌعتبر بمثابة تعهد  ٪ 3.9تنمٌة فً حدود الرسمٌة لل
 .1153من القرار رقم  33/3مستمر وعذا ما جاء ضمن الفقرة 

أن انتىصياث هي مصدر انحق في انتىميت وإدخال   Z.Haquaniوٌرى األستاذ

بان قراراث   Esrailانتحفظاث عهيها مه قبم اندول يمىحها انصفت انمهزمت. ويري األستاذ 

وتىصياث األمم انمتحدة هي األداة انىحيدة انتي أكدث وجىد انحق في انتىميت صراحت ، واوه 

بتكرارها إذا عبرث عه رضي انمشاركيه فيها، أن تساهم في تكىيه قاعدة عرفيت تكىن نها 

من أٌة  فٌرى أن قرارات األمم المتحدة لٌست خالٌة  Dupuyأما األستاذ انقىة اإلنزاميت . 

قٌمة، فالبع  منها له قسمة مستقبلٌة، وترجع إلى مفهوم القانون المرن وأخرى لها قٌمة 
فً ذلك إلى ما قررته محكمة العدل الدولٌة فً رأي استشاري لها   Dupuyاكبر، وٌستند 

والصحراء الؽربٌة عندما اعترفت المحكمة بان القرارات لها قٌمة قانونٌة  افً قضٌة نامٌبٌ
فً ندوة  3999مكن إنكارعا ومع اعترافه بالقوة الملزمة لبع  القرارات ٌتساءل سنة ال ٌ

حول الحق فً التنمٌة على المستوى الدولً، بؤنه لٌس عناك من القرارات من أعلن الحق 
فً التنمٌة 

2
. 

بشان إعبلن الحق فً التنمٌة، له قوة إلزام  3915( فً دٌسمبر 13 –)د 331القرار رقم  -

 خاصة وان مضمونه ٌحمل فرص واجبات من اجل إعماله ومنها: قانونٌة
"من حق الدول ومن واجباتها وضع سٌاسات إنما ٌة وطنٌة مبل مة تهدؾ إلى  33المادة 

تحسٌن المستمر لرفاعٌة السكان وجمٌع األفراد على أساس مشاركتهم النشطة والحرة 
" من واجب الدول  31جمة عنها". المادة والهادفة فً التنمٌة وفً التوزٌع العادل لفوا د النا

أن تتعاون بعضها مع البع  فً تامٌن وإزالة العقبات التً تعتر  التنمٌة، وٌنبؽً للدول 
أن تستوفً حقوقها وواجباتها على نحو ٌعزز عملٌة إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد على 

عاون فٌما بٌن جمٌع الدول ، أساس المساواة فً السٌادة والترابط والمنفعة المتبادلة، والت
 وٌشجع كذلك مرعاه حقوق اإلنسان وإعمالها".

 :31كما جاء فً نص المادة 

من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فردٌا وجماعٌا لوضع سٌاسات إنما ٌة دولٌة مبل مة   -1
 بؽٌة تٌسٌر إعمال الحق فً التنمٌة إعماال كامبل.

لدان النامٌة على نحو أسرع، والتعاون من المطلوب القٌام بعمل مستمر لتعزٌز الب -2
لتزوٌد عذه البلدان بالوسا ل  ًالدولً الفعال كتكملة لجهود البلدان النامٌة، أساس

 والتسهٌبلت المبل مة لتشجٌع تنمٌتها الشاملة.

                                                 
1
 هاء ٚثبٌزواػٟ اٌعبَ .طله ٘نا اٌمواه أ٠ؼب ثزٛافك ع١ّع ا٢  

2
 .785اٌظفؾخ  اٌّوعع اٌَبثك،ك. طفبء اٌل٠ٓ ِؾّل عجل اٌؾى١ُ اٌظبفٟ،   
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الزمة إلزالة العقبات التً تعتر  سبل التنمٌة والناش ة  ن تتخذ خطواتٌنبؽً للدول أ -3
ق المدنٌة والسٌاسٌة فضبل عن الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة عن عدم مراعاة الحقو

 والثقافٌة .

والتً تنص على: "ٌبؽً لجمٌع الدول أن تشجع إقامة وصٌانة  39كما جاءت المادة 

وتعزٌز السلم واألمن الدولٌٌن، وتحقٌقا لهذه الؽاٌة، ٌنبؽً لها أن تبذل كل ما فً وسعها من 
م والكامل فً ظل رقابة دولٌة فعالة ومن اجل استخدام الموارد اجل تحقٌق نزع السبلا  العا

المفرج عنها نتٌجة لتدابٌر نزع السبلا الفعال ألؼرا  التنمٌة الشاملة وال سٌما تنمٌة 
 البلدان النامٌة".

المنعقد فً الفترة  53إن جمعٌة القانون الّدولً قد اتخذت قرارا باإلجماع فً مإتمرعا 
فً سٌول حول إعبلن النمو المتصاعد للمبادئ القانون الدولً العام  3915أوت  13-39من 

المتعلقة بالنظام االقتصادي الدولً الجدٌد حٌث أكدت فٌه بان الحق فً التنمٌة مبدأ من 
 منه على:  35مبادئ القانون الدولً العام، وعذا ما نص علٌه الفصل 

ام بصورة عامة، ومبدأ من مبادئ الحق فً التنمٌة مبدأ من مبادئ القانون الدولً الع -1
 حقوق اإلنسان بوجه خاص.

وبحكم أن الحق فً التنمٌة مبدأ من مبادئ قانون حقوق اإلنسان، فاألفراد والشعوب  -2
صاحبة الحق فً النتا ج عن طرٌق جهود الدخول أفرادا ومجتمعٌن، من تنفٌذ المواد 

واجتماعً مناسب من مٌثاق األمم المتحدة من اجل تحقٌق نظام دولً  55و55

 لممارسة حقوق اإلنسان.

الحق فً التنمٌة كمبدأ من مبادئ القانون الدولً العام، ٌستلزم تعاون الدول فً إعداد  -3
المستوٌات المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة المعترؾ بها تماما، 

سان القا مة على اإلدراك والمتضمنة مٌثاق األمم المتحدة والوثٌقة الدولٌة لحقوق اإلن
المشترك المعترؾ به بشكل عام لحقوق اإلنسان، ومبادئ القانون الدولً العام المتعلقة 

 بالعبلقات والتعاون الودي بٌن الدول.

وقد تم تضمٌنه كمبدأ من مبادئ إعبلن "رٌو دي جانٌرو" بشان البٌ ة والتنمٌة عام 
من اإلعبلن انه: "  31ٌث ٌنص المبدأ ٌعكس أعمٌة وضرورة إعماله وحماٌته، ح 3993

اإلنما ٌة  تٌجب إعمال الحق فً التنمٌة على نحو ٌكفل الوفاء بشكل منصؾ باالحتٌاجا
والبٌ ة لؤلجٌال الحالٌة والمقبلة ". كما أنه فً اإلعبلن وبرنامج العمل الصادر عن المإتمر 

، قد 3993جوٌلٌة  35 –31ٌن العالمً لحقوق اإلنسان الذي عقد فً "فٌٌنا" فً الفترة ما ب

عندما ٌربط  ًادمجه بشكل أكثر قوة فً ال حة حقوق اإلنسان، وتعزٌزه على المستوى الدول
من  33بٌن التمتع بهذا الحق وبٌن حق التمتع بمنافع العلم والتكنولوجٌا حسب نص المادة 

جاعدا فً عندما طلب من المجتمع الدولً أن ٌعمل  33اإلعبلن. أٌضا حسب نص المادة 

  تحقٌق عبء الدٌون الثقٌلة على الدول النامٌة .
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أن الحق فً التنمٌة، حق عالمً ؼٌر قابل للتصرؾ فٌه وجزء مكمل لحقوق  93المادة 

اإلنسان األساسٌة وفقا لما جاء فً إعبلن الحق فً التنمٌة، وانه ٌجب إعماله وتنفٌذه
1
.  

مضمونه الواسع والشامل وبؤبعاده الدولٌة ومنه نستخلص بان الحق فً التنمٌة بمفهومه و
المتعددة قد وجد فً ظل القانون الدولً لحقوق اإلنسان وازدادت أعمٌته لدى الدول النامٌة 

  على المستوى الدولً.
. فما الحق فً التنمٌة الدولً بالعمال مالقٌمة القانونٌة ، وااللتزاإذا كان عذا من جانب 

 حول دون تنفٌذ الحق فً التنمٌة؟. عً الصعوبات والعراقٌل التً ت

 
 .الحق فً التنمٌة التً تحول دون تطبٌق وإعمالالعقبات والعراقٌل المبحث الثالث: 

 
ٌبدو أن مسوؤلة . وولًوأخرى مصدرعا المحٌط الدّ محلٌة، داخلٌة بعقبات  ٌتعلق األمر

إطار منظوموة  تم فًتالتً ٌجب أن وإعمال حق اإلنسان فً التنمٌة تعتمد على اإلصبلحات 
لمعالجووة عوودم المسوواواة فووً التعوواون  ،األمووم المتحوودة، واإلرادة السٌاسووٌة للبلوودان المتقدمووة

ول بتنفٌوذ السٌاسوات من شؤنها أن تكون فعالة وتساعد حقا التنمٌة، والتزام الودّ والتً  ،ولًالدّ 
إعمووال ل المناسووبة للتنمٌووة المسووتدامة فووً سووٌاق العولمووة، وٌجووري تقاسووم المسووإولٌة موون أجوو

العقبووات التووً تحووول دون تحقٌووق إزاحووة  التنمٌووة موون قبوول المجتمووع الوودولً واجووب مووزدوج "
2حق فً التنمٌة"بالاالعتراؾ العالمً وأعداؾ التنمٌة وتساعد على تعزٌز إٌجابً 

.   
ومن خبلل ذلك سنوضح كل من العوا ق القانونٌوة التوً توإثر علوى طبٌعوة ومضومون الحوق 

ب األول، والعقبات الداخلٌوة أموام إعموال الحوق فوً التنمٌوة فوً المطلوب فً التنمٌة فً المطل
الثانً، والعقبات الدولٌوة أموام تطبٌوق وإعموال الحوق فوً التنمٌوة ضومن المطلوب الثالوث، موع 

 متطلبات إعمال الحق فً التنمٌة ضمن المطلب الرابع.
 

 لحق فً التنمٌة.االعوائق القانونٌة التً تؤثر على طبٌعة ومضمون المطلب األول : 
وؼٌور  ،بٌن أن الصٌاؼة ؼٌر دقٌقوةتمتؤنٌة إلعبلن الحق فً التنمٌة القراءة الإن 

التً تنص علوى أن حقووق و 3915لعام  141/12رقم الجمعٌة العامة سقة مع قرارنامت

بمووا فٌووه الكفاٌووة للحقوووق وااللتزامووات الناشوو ة  ةدقٌقوو "كووون تولٌووة ٌجووب أن اإلنسووان الدّ 
تكووون أن ٌتطلووب أٌضوا  "نفوس القوراروفووً  " ا ووضووعها موضوع التنفٌوذٌمكون تعرٌفهوو
  ." فعالةالواقعٌة وال ٌةتنفٌذاللٌات مع اآلما كان ذلك مناسبا،  حٌث طابقةتم

ارسووة ممّ اللضوومان  الواجووب اتخاذعووا " اإلجووراءاتموون اإلعووبلن عوون  33المووادة 
 .ؼامضة وؼٌور دقٌقوةها نجد صٌاؼت  3" تعزٌز التدرٌجً للحق فً التنمٌةالو ،كاملةال

عوودم  .، موون الوذي ٌقوووم بهووا ؟ وكٌووؾ؟أن عووذه التوودابٌر التوً ٌنبؽووً اتخاذعووا دركألننوا نوو

وال ٌشوكل  هخاصة وأنهوا لوم تقودم أي آلٌوة لرصود اإلعبلن،ال ٌسهل تنفٌذ عذا وضوا ال
                                                 

1
، ظٙو لبٟٔٛٔ عبَ ِزطٛه ثبْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ٠ىزَت لٛح اٌيا١ِخ ِٓ وٛٔٗ ِجلأ KAREL DE VAN ٠ٜو  

رىواه اٌزطج١ك فٟ اٌّغزّع ثّوؽٍخ ِو  ٟ، ٚ٘ٛ ثبٌزب١ٌٌٚخثظٛهح ِٕزاّخ فٟ ِّبهٍخ اٌلٚي ٚفٟ لواهاد إٌّاّبد اٌل

، فبٌّغزّع اٌلٌٟٚ ١ٌٌ فمؾ ع١ٍٗ ٚاعت لبٟٔٛٔ ع١ٍٙب ٚاعت االعزواف ثٗ ٚرعي٠يٖ ، ٌٚنٌه ٠عٕٟ أْ وً اٌلٚياٌلٌٟٚ

، ٌٚىٓ رؾذ ؽب ٍخ االٌزياَ اال٠غبثٟ الْ ٠َبعل عٍٝ ػّبْ ِّبهٍخ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ثبالِزٕبع عٓ ِعبهػخ ٚاعبلخ

 ي٠ي ِّبهٍزٗ.اكهاوٗ عٓ ؽو٠ك رع
2
 ، ٚاٌنٞ ٠لعٛا اٌٝ اىاؽخ وً اٌعمجبد ٚاٌعوال١ً اٌزٟ رؾٛي كْٚ رٕف١ن اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ.عبْ عبن اٍوا ١ًؽَت لٛ ي  

3
 Déclaration sur le droit au développement, supra note 17, art 10. 
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اإلشوارة إلوى بنا تجدر "اإلعبلن،  ضمونمأما  .تقدٌم التقارٌرفً أي التزام على الدول 
 عم فوًتوم تحدٌودالحوق إذا كوان أصوحاب  .الحق فً التنمٌوة صاحبخلط فً مفهوم أو ال

، وعووو مووا ٌعنووً وٌعتبوور الحووق فووً التنمٌووة فووً الواقووعوجووود كوول موون الفوورد والشووعوب 
عو كٌوؾ ٌمكون ممارسوة  .لكن السإال الذي ٌطرا نفسه". باعتباره حقا فردٌا وجماعٌا

تقرٌور بمفهووم متعلوق ال عوذا .وم النواس؟تعرٌوؾ الوذي ٌعطوى لمفهوالوما عو  ؟عذه الحق
تعلوق ت وأخورى ،أعلنوه القسوم األول مون العهودٌن ذيوالو ،المصٌر الذي عو معتورؾ بوه

 طورؾمن  هاحتى اآلن لم ٌتم توضٌحو ،كل عذه األس لة ال تزال ؼٌر واضحة .1الدولب
 شووعوبالعووم أقوور بووؤن أصووحاب الحووق فووً التنمٌووة  ذلووك،ولً، ومووع خبووراء القووانون الوودّ 

ؾ عذا ٌنطبق أٌضا على االعتورا ً.والدول والمجتمعات التً ٌعترؾ بها القانون الدول
منفوردة  الودول،عوذه الحواالت أن فوً  الوذي ٌعتبور ". إسرا ٌل جان جاك الذي جاء به "

 الوذٌن ٌشوكلونو عملوة واحودةوكبلعموا وجهوا ل ،ومجتمعة، عم المدٌنٌن للحق فً التنمٌة
  .2الشعوب واألفراد
عذا . نؽٌر ملزمة لئلعبلالطبٌعة القانونٌة الفً النص تكمن فً  الحظ آخر نقص

والمبوووادئ العاموووة والمبوووادئ  التوجٌهٌوووة،وٌعووود عقبوووة أموووام تنفٌوووذعا وتطبٌقهوووا المبوووادئ 
ٌووتم  ذلووك،وعووبلوة علووى . لووٌس لهووا قوووة القووانونعلووى أن التوجٌهٌووة العامووة التووً توونص 

مفهوووم وٌعطووً الالؽمووو  حووول  والوونص الووذي اعتموود للتنمٌووة،تعرٌووؾ فكوورة سووٌ ة 
وأشوار جوورج أبوً صوعب . المتعاقبوةالتنمٌة  اتاالنطباع بؤنه مجرد مجموع أٌدٌولوجٌ

مون الودول  ةفً عذا الصدد أنه "بالنظر إلى االنقسامات التوً كانوت قا موة بوٌن مجموعو
والحوق  ،نص التركٌز أكثر على موضوع احترام اإلنسان فً عملٌوة التنمٌوة" ٌالمنتجة 
ن اإلعبلن ٌحتوي على وجهات النظر التً عً من . إمن عذا القبٌل التنمٌة بوصفهفً 

شووعت الحقووق والواجبوات،  .ولوٌس فوً الجانوب الفنوً والقوانونً ،الناحٌة االقتصوادٌة
إلوى البنوك الودولً  مون طورؾولٌة فً التنمٌة ، المساعدات المالٌة الدّ باألمر الذي أدى 

 لقة بالحق فً التنمٌة من حٌث األعداؾ.النظر فً القضاٌا المتع إعادة
ولٌوة وجود القانونً للحق فً التنمٌة مون النصووص الدّ الوٌمكن االستدالل على "

تحقووق موون أن عووذا المبوودأ عووو أسوواس بعوو  الحقوووق اإلنسووانٌة تالمتعووددة التووً ٌمكوون أن 
صوولة علووى الوورؼم موون القضوواٌا ذات الو .3" المشوتركة والقووانون الوودولً للتنمٌووة الشوواملة

مخٌبة لآلمال نوعا ما ، حٌث تفتقور إلوى الوضووا وعودم  وصإلعبلن، تبٌن أن النصبا
  .ول الفتة للنظردّ الوجود التزام من 

 

 

                                                 
1
ٌٚننٌه ، فنبْ  .رؾل٠نل اٌّعزنوف ثٙنب ك١ٌٚنبم١مخ ٟ٘ طعٛثبد وج١وح رٕزشو فنٟ ِفٙنَٛ ؽنك اٌشنعٛة، ٚاٌزنٟ ٌنُ ٠نزُ ثعنل ؽ 

 .لٌٚخاٌاٌغٙبد اٌّعوٚفخ عٍٝ اٌَبؽخ اٌل١ٌٚخ ال رعزوف ثبٌٕبً، ثؾىُ اٌٛالع اٌنٞ رّضٍٗ 
2

ٔمنال عنٓ اٌجوٚف١َنٛه  اٌز١ّٕنخ . ٚاعّنبياٌنلٚي ٘نُ اٌّنل١ٕ٠ٓ ارغنبٖ رؾم١نك  أْ، اٌنٞ ٠عزّل عٍنٝ فىنوح عبْ عبن اٍوا ١ً 

ٕط١ٕخ ،ِٚننل٠و ِقجننو اٌّغننوة اٌّزٍٛننطٟ ، ٚٔب ننت ه نن١ٌ ٌغٕننخ اٌؾمننٛق االلزظننبك٠خ عننيٚى وننوكْٚ ، عبِعننخ ِٕزننٛهٞ لَنن

 ٚاالعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ األُِ اٌّزؾلح.
3
 Georges abi-saab,"droit de l'homme et développement", dans Alain pellet  et j.m.sobez, 

"le droit du développement social et culturel", Lyon, l'hermès, 1997, page 111. voir aussi  

le professeur azzouz kerdoun, le droit du développement, en tant que droit de l'homme: 

portée et limites, revue québécoise de droit international, n° 17 ,2004 ,page 86. 
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   أمام إعمال الحق فً التنمٌة . الداخلٌة قباتالع المطلب الثانً: 
فووً الحٌوواة ، وعووً تتعلووق موون جهووة بمنووع المشوواركة سلسوولةإن العراقٌوول الداخلٌووة مت

بعرقلوة التمتوع بحقووق اإلنسوان فوً  أخورى، ومون جهوة "الدٌمقراطٌة"ٌة للببلد بمعنى السٌاس
عراقٌوول الحووق فووً التنمٌووة كحووق فووً ومنووه سوونبٌن كوول موون  التنمٌووة. تبوورامج واسووتراتجٌا
ة علووى الحقوووق ضووٌة للووببلد فووً الفوورع األول، والقٌووود المفروسٌاسووالحٌوواة الالمشوواركة فووً 

 اتها ضمن الفرع الثانً.االقتصادٌة واالجتماعٌة ومبرر
 ٌة للبالد.سٌاسالحٌاة العراقٌل الحق فً التنمٌة كحق فً المشاركة فً  الفرع األول :

احتكوار السولطة  أي ،إن الحق فً التنمٌة كحق فً المشاركة ٌصطدم بالرادة االحتكوار
وما ٌتفورع عون ذلوك مون قورارات واختٌوارات. وٌمكون قصود فهوم أعموق  ،السٌاسً مٌدانوال
توسوٌع نطواق  نوعه العراقٌل تحلٌل استعمال السلطة كوسٌلة للتراكم والعوامل المتداخلة لملهذ

المشاركة السٌاسٌة قبل اإلشارة إلى التقنٌات المستعملة إلفراغ الحقوق المرتبطوة بالمشواركة 
ومناقشوة المبوررات التوً تلجوؤ إلٌهوا األنظموة ؼٌور الدٌمقراطٌوة لمنوع  ،السٌاسٌة من محتواعا

 السٌاسً.  مٌدانركة واالستمرار فً احتكار الالمشا
 : توسٌع المشاركة السٌاسٌة نعلمالمتداخلة العوامل  -1

ٌبوودو بووبل شووك عووو إرادة االحتكووار، احتكووار  "ضووعؾ المشوواركةعو"إن العاموول األول 
عوذا  ززتعووٌدٌمقراطٌوة.  ؽٌور"المشوبوعة" الالسلطة والثروات، والتً تكشؾ عنهوا األنظموة 

جد فً البنٌوة االجتماعٌوة وفوً الثقافوة السٌاسوٌة السوا دة أرضوٌة ؼٌور مسوهلة نالوضع عندما 
إلنجاا المشاركة. وٌزداد الوضع تعقٌدا أحٌانا كثٌرة بسبب العوامل الخارجٌة الموإثرة سولبا 

 على التطورات فً العالم الثالث. 
السٌاسوً  لمجاول العالم الثالث ؼالبا ما تستعمل كوسٌلة الحتكار الإن السلطة فً دّ " 

، بمووا فووً ذلووك القوووى السٌاسووٌة المنظمووة، موون الطوورؾ األخوورواالنفووراد بووالقرار وإقصوواء 
ال تتاا عذه األخٌرة إال بالقودر الوذي ٌقتصور علوى مشواركة محودودة جودا لكن . و1"المشاركة

ولٌووة. االختٌووارات الكبوورى االقتصووادٌة واالجتماعٌووة، الداخلٌووة والدّ  بنوواءفووً إدارة السٌاسووة و
أشووخاص آخوورٌن فووً مواقووع  قٌووامحقٌقووً للسوولطة ٌسوومح بال التعاقووبال تقبوول بالمكانٌووة وعووً 

ولٌتها فً انتظار انتخابات جدٌدة ٌمكن أن تسوفر عون إالقرار، وسٌاسات جدٌدة ٌتحملون مس
باحوث "ٌكشوؾ حٌوث  أشخاص جدد واختٌارات بدٌلة. فالتداول على السولطة ٌبودو محصوورا

لنخب التقلٌدٌة فوً إفرٌقٌوا فوً مرحلوة موا بعود االسوتعمار كٌؾ استثمرت ا 2"سٌاسًقانونً و
، لتعٌود "حسب اعتقادعم" لفا دتها التنظٌم السٌاسً واإلداري لبلستعمار، أي الدولة العصرٌة

 نفسها تحت أشكال متجددة.  بناء
ففً أؼلب ببلد العالم الثالث فالن أعم صناعة عً السلطة، فالسلطة أخطر وأقووى أداة 

الثروات. ففً ؼٌاب المشاركة، وفً ؼٌاب طبقة صناعٌة قوٌوة ومسوتقلة عون لتراكم وصنع 
وحتوى فوً مجوال القطواع الخواص فوالن  ،السلطة، فالن امتبلك السلطة ٌعد أعم مصدر للتراكم

النجاا فٌه ٌتوقؾ كثٌرا على العبلقة مع السلطة، وعلى دعمها، مع الثمن الذي ٌنبؽوً دفعوه 

                                                 
1
عننخ إٌغننبػ اٌغل٠ننلح ، اٌننلاه جاٌننلٌٟٚ ٚاٌعاللننبد اٌل١ٌٚننخ ، ِط ك.عجننل اٌعي٠نني ا٠ٌٕٛؼننٟ ، اٌؾننك فننٟ اٌز١ّٕننخ ثنن١ٓ اٌمننبْٔٛ 

 . 279 -263، اٌظفؾخ 1998اٌج١ؼبء ، اٌّغوة، 
2
 J.F. BAYART- Dans, L’Afrique des Bourgeoisies Nouvelles, Dossier au Monde 

Diplomatique, Novembre 1981 pages 17 et 21.  
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تطوور التشوجٌع " ة الجدٌدةٌكما عو الشؤن فً الدول الصناع . فهذه العبلقة ال تستهدؾ1 لذلك
 البٌروقراطٌوةتكنولوجً، إنما تستهدؾ تحوٌل كل فرصة للربح إلى ربح وامتٌواز تتقاسومه ال

 .2"والمقاولون الجدد برجوازٌةالعلٌا المدنٌة واألمنٌة والعا بلت ال
تجمعهووا وتمركزعووا  لوون توزعهووا. إنهوواوإن السوولطة كوسووٌلة للتووراكم ال تخلووق الثووروة 

وتقصوووً اآلخووورٌن عنهوووا وعوووذا موووا ٌخوووالؾ تمامووواو مبوووادئ الحكوووم الجٌووود والعوووادل والشوووفاؾ 
 والدٌمقراطً. 

الحوق فوً المسواواة وتكوافإ "إنه ٌجب تصور آثار ذلك على جملوة مون الحقووق أعمهوا 
، وآثوار اودٌتهوومرد. كما ٌجب تصور الحقٌقة علوى نوعٌوة االختٌوارات وعقبلنٌتهوا "الفرص

ولة، كما تنص على ذلوك عل ٌمكن القول بؤن الدّ  .، ففً كل عذه الحاالتاماستعمال المال الع
من العهد الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة، قد اتخذت "كول التودابٌر"  33المادة 

العهود "وفوق الحود األقصوى  قصد "إنجاز تدرٌجً للتمتع الكامل بوالحقوق" التوً ٌونص علٌهوا
ارسوة الحقووق لمتاحة" موع "اسوتعمال عقبلنوً وعوادل لهوذه المووارد"، "لضومان ممّ للموارد ا

المنصوووص علٌهووا دون تمٌٌووز مبنووً علووى العوورق أو اللووون أو الجوونس أو اللؽووة أو الوودٌن أو 
  .؟ الرأي السٌاسً أو األصل"

   .بالمشاركة السٌاسٌة تعلقةنتهاك الحقوق المال التقنٌات المستعملة -2
 لحقوق بؤشكال مختلفة. عذه ا سحب وتمنعت
  :لحق فً انتخابات حرة ونزٌهةا -

عناك دول ال تجرى فٌها انتخابات على اإلطبلق، وعناك رإساء ٌبقون فوً مناصوبهم 
موودى الحٌوواة، وٌعوودلون الدسوواتٌر لتسوومح بتمدٌوود فتوورات والٌووتهم طبقووا لووذلك، أوعووم ٌورثووون 

دٌن فووً االنتخابووات الر اسووٌة السوولطة ألبنووا هم، وال ٌتورعووون عوون التقوودم كمرشووحٌن وحٌوو
%. وٌقصوى عودد مون الموواطنٌن مون االنتخابوات علوى أسواس  99لٌفوزوا بنسبة ال تقل عون

. وعنوودما تووتم االنتخابووات سووواء كانووت ر اسووٌة أو "سٌاسووً"أو  "عرقووً"أو  " الموورأة"جنسووً
ومة سولفا فالنها تتمٌز أحٌانا كثٌرة بتودخل السولطات لضومان النتوا ج المرسو. تشرٌعٌة أو بلدٌة

لفا دة السولطة أو األحوزاب الحاكموة أو مقربٌهوا. وقود اتخوذ التزوٌور فوً بعو  البلودان شوكل 
وعكوذا "شراء األصوات فً االنتخابات مموا أعطوى عٌ وات قا موة علوى الفسواد وسواعٌة إلٌوه 

 . "تفقد االنتخابات مصداقٌتها كوسٌلة للمشاركة فً الشإون العامة
 ٌات: لحق فً حرٌة تكوٌن الجمعا -

عناك دول ٌمنوع فٌهوا تؤسوٌس الجمعٌوات والنقابوات واألحوزاب ببسواطة. ورؼوم انهٌوار 
حود الزالوت التعددٌوة مقٌودة أو مشووعة لفا ودة أحوزاب السولطة أو المقربوة اظاعرة الحزب الو

خرقوا لمبوودأ  "الموالً والسٌاسوً واإلعبلموً"منهوا، حٌوث تحظوى بؤشوكال متنوعوة موون الودعم 
لتضٌٌق على الجمعٌات واألحزاب والنقابوات المسوتقلة بشوتى األشوكال. تكافإ الفرص. وٌتم ا
ارسووات إلووى منووع األحووزاب األصووٌلة موون التجووذر وموون القوودرة علووى تووؤطٌر وتقووود عووذه الممّ 

وره فً عزوفهم عن المشاركة السٌاسوٌة المجزٌوة. أو المواطنٌن وتعب تهم، وعو ما ٌساعم بدّ 
 . المشبوعة فةاللجوء إلى السرٌة والتنظٌمات المتطر

                                                 
1

 طبٌعة العالقة بٌن الدولة والقطاع الخاص""ربً بالنسبة للعالم الع "جورج قرم"ٌوضح  
2
 Georges Corm, A quand l’ajustement structurel du secteur privé dans le Monde Arabe 

" Le monde Diplomatique" Décembre 1994, page21  
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 لحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر: ا -
مقٌدا بالعراقٌل السٌاسٌة والقانونٌة وبهٌمنة اإلعبلم الرسومً، الوذي ال عذا الحق ٌظل 

ٌقوم بوظٌفة اإلخبوار والتنووٌر بول ٌقووم بوظٌفوة الدعاٌوة والتعتوٌم وإضوفاء المشوروعٌة علوى 
 .عراقٌل متعددةنها تواجه فً طرٌقها النظام القا م. أما الصحافة الحرة أو المعارضة فال

فهناك العراقٌل القانونٌة التً تمنع أو تقٌد حقها فً الوجود وفً الوصول إلى الخبور، 
وتهوددعا بوالحجز والمصوادرة والمنوع عون طرٌوق تجورٌم ممارسوات عادٌوةر وعنواك عراقٌوول 

تكوالٌؾ الطبوع مادٌة وبنٌوٌة ناتجوة عون تقلوص سووق القوراء وانتشوار الفقور واألمٌوة وؼوبلء 
والتوزٌع وتحكم السلطة فً اإلشهار والسوٌما العموومً، أو إشوهار الشوركات الكبورى عاموة 
كانت أو خاصة. وعكذا ٌضٌق الخناق على تنظٌمات المعارضة ووسا ل تؤطٌرعوا وتعبٌرعوا 
وتعب تها للرأي العام وحظوظ فوزعا فً االنتخابوات. وعنودما ال ٌكفوً كول ذلوك ٌسولط القموع 

سً والقضا ً المباشر على قادتها ومناضلٌها عن طرٌق محاكمات سٌاسٌة، تووفر لهوا البولٌ
حافة أو األحوزاب أو ترسانة قانونٌة قمعٌة، ترتبط بجرا م أمن الدولة، أو بخرق قوانٌن الصو

قوووانٌن مكافحووة اإلرعوواب، حٌووث ٌمثوول مناضوولوعا بعوود محنووة االعتقووال وسوووء الجمعٌووات أو 
ونزاعته، وال تتوفر لهوم الحودود الودنٌا لشوروط  لٌتهروط استقبلعدم شالمعاملة، أمام قضاء تن

 المحاكمة العادلة وضماناتها. 
 .1تداول على السلطةغٌر دٌمقراطٌة لمنع الالالتً تلجأ إلٌها األنظمة المبررات  -3

 ثبلثة مبررات:  أن نذكركن ٌم
 المبررات السٌاسٌة:  -1
وقود ؼوذتها " رار والنظام العوامواالستق المرتبطة إما بضرورات المحافظة على األمن  

وإموا بضورورات التنمٌوة السورٌعة وتحقٌوق  2"فً السنوات األخٌورة ذرٌعوة مكافحوة اإلرعواب
 اإلجماع الوطنً...الخ. 

 المبررات الثقافٌة:  -2
التً تعتبر الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان مفاعٌم ؼربٌة ودخٌلة على الحضارة والثقافوة   

ك المجتمعووات وأصووالتها وعوٌتهووا وقٌمهووا التووً تقوودم بكونهووا إٌجابٌووة وتهوودد تماسوو المعنٌووة
ومبل مة لواقعها، عذا رؼم انضمام العدٌد من عذه الحكومات إلى االتفاقٌات العالمٌوة لحقووق 
اإلنسان. محتكرة عوً نفسوها تفسوٌر موا تعتبوره عوٌوة الشوعب وأصوالته وقٌموه فوً ؼٌواب أي 

 تٌاراته ؟. وسٌلة للتعبٌر الحر من الشعب عن اخ
 المبررات القانونٌة: -3
وعً تتجلى من جهة فً التوسع فً القٌوود علوى الحقووق باسوم القوانون والنظوام العوام   

واألموون العووام واألخووبلق العامووة ومكافحووة اإلرعوواب والجرٌمووة...الخ، وموون جهووة ثانٌووة فووً 
 خولها. اللجوء المفرط إلى حاالت الطوارئ والتوسع ؼٌر المشروع فً السلطات التً ت

   .على الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة ومبرراتها المفروضةالقٌود  الفرع الثانً: 
فوً المجوال ر واجه العدٌد من العقبات التً لدٌها جوزء كبٌوت"إن عملٌة التنمٌة الشاملة 

، وعووذه العقبووات عووً أشووكال اسووتمرار الهٌمنووة والتبعٌووة، والقٌووود التجارٌووة ؼٌوور االقتصووادي

                                                 
1
، ِطجعنخ إٌغنبػ اٌغل٠نلح، "١ٌٚنخاٌل  ٌٟٚ ٚاٌعاللنبد اٌؾنك فنٟ اٌز١ّٕنخ ثن١ٓ اٌمنبْٔٛ اٌنل  " زٍٛع فٟ ٘نٖ اٌّجنوهاد أانوٌٍ 

 .279 -263 فؾخظ،اٌ 1998، اٌّغوة، اٌلاه اٌج١ؼبء
2
اٌّمنلَ  "،ٚرؤص١و٘نب عٍنٝ اٌّغزّعنبد اٌّل١ٔنخ 2001 ٍنجزّجو 11أؽنلاس  "ؽٛيٌٍلوزٛه عجل اٌعي٠ي ا٠ٌٕٛؼٟ  أاو ِمبي 

 .2003 عبٔفٟٛق اإلَٔبْ، ثبه٠ٌ رٕا١ُ اٌٍغٕخ اٌعوث١خ ٌؾم ،اٌٝ ٔلٚح ثبه٠ٌ ٌٍّٕاّبد اإلَٔب١ٔخ غ١و اٌؾى١ِٛخ
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ارسووة سووٌادتها الكاملووة علووى موون حووق أي دولووة فووً ممّ و ،لمفروضووة موون الخووارجاو ،العادلووة
 ،"نتٌجة لتصرؾ المجتمع واالقتصواد فوً العوالم" وقد قٌل أن التخلؾ عو  .مواردعا الوطنٌة

 1والركود وعدم التوازن الداخلً." بالتبعٌةعٌكل محكوم ٌعمبل على الذٌن 
المووال العووام، ال تقوول  اخووتبلسسوواد وبووالنظر الحتكووار السوولطة والثووروات وتفشووً الفو

انتهاكووات الحقوووق االقتصوووادٌة واالجتماعٌووة عوون انتهاكوووات الحقوووق المرتبطووة بالمشووواركة 
السٌاسٌة، كما تكشؾ عن ذلك وضعٌة الحق فً التعلٌم والتكووٌن، وحقووق العموال، وحقووق 

 خوودمات.الف ووات الضووعٌفة فووً السووكن والوودخل والصووحة والؽووذاء والوصووول إلووى الموووارد وال
   متعددة من بٌنها:وتستخدم لتبرٌر عذه االنتهاكات ذرا ع 

 تقدٌم معطٌات وإحصا ٌات للتدلٌل على الجهود المبذولة للنهو  بتلك الحقوق.  -1
التووذرع بوونقص الموووارد واإلمكانٌووات وبحصووول عواموول خارجٌووة عوون إرادة السوولطات،  -2

 وارث طبٌعٌة.ترجع إما لمعطٌات مرتبطة باالقتصاد العالمً أو بك
ٌتم اللجوء إلوى مبوررات أٌدٌولوجٌوة وأكثرعوا انتشوارا الٌووم عوو التركٌوز علوى ضورورة  -3

اإلنتوواج قبووول التوزٌوووع، واالسوووتثمار قبووول التشوووؽٌل، وتعب وووة المووووارد مووون منظوووور االقتصووواد 
الرأسووومالً قبووول الحووودٌث عووون إشوووباع الحقووووق االقتصوووادٌة واالجتماعٌوووة، والحفووواظ علوووى 

 الٌة للمدى القصٌر قبل التوازنات االجتماعٌة التً تترك إلى األجل الطوٌل. التوازنات الم
وأحٌانووا مووا ٌقوودم التفوواوت االجتموواعً نفسووه كحووافز للتنمٌووة االقتصووادٌة، باعتبووار الطبقووة  -4

الرأسمالٌة عً من ٌحفز االستثمار والشوؽل وبالتوالً النهوو  بالحاجٌوات األساسوٌة للفقوراء 
  .2وتفٌ ، وٌصٌب فٌضها الفقراء بنصٌبعندما تكثر الخٌرات 

ارسوة المبررات التً ترى أنه ٌمكن تؤجٌل احترام وضومان ممّ  ٌمكننا القول أنوأخٌر 
حقوق اإلنسان إلى حٌن تحقق التنمٌة االقتصادٌة ال ٌمكن قبولهوا بكول بسواطة، ألنهوا تخوالؾ 

والسوٌما "النمو االقتصوادي ول، وألنه ال ٌمكن التضحٌة باإلنسان وبؤجٌال باسم التزامات الدّ 
ءات، وأمام حقا ق تدح  عذه االدعا ،3"ةٌقٌإذا تم ذلك فً ؼٌاب أي مشاركة دٌمقراطٌة حق

مة ال ٌمكون أن تووتم إال بمشواركة واعٌوة لمووواطنٌن تلقووا تكوٌنووا افالتنمٌوة االقتصوادٌة المسووتد"
مووارس فٌووه وتربٌووة جٌوودة وٌتمتعووون بصووحة جٌوودة، كوول ذلووك فووً إطووار دٌمقراطووً تحتوورم وت

"حقوق اإلنسان
4
  . 

 
   .إعمال الحق فً التنمٌةتطبٌق وولٌة أمام العقبات الد   المطلب الثالث:
متعووددة الولٌووة أمووام إعمووال الحووق فووً التنمٌووة تكموون فووً التوودخبلت أعووم العقبووات الدّ  إن

جانوب اسوتخدام مجلوس  لىفوال. و.م.أا ول العظموى، والسوٌماألشكال التوً تقووم بهوا بعو  الودّ 
ون ؼطوواء ولووة إلووى اسووتعمال القوووة العسووكرٌة بشووكل انفوورادي حتووى بوودّ عووذه الدّ  تجووهت األموون

                                                 
1 Commission des droits de l'homme 2003, Les obstacles à la réalisation du droit au 

développement, http://www.cetim.ch/index.php, le 17/10/2010. 
2
 ال رىّٓ اٌّشنىٍخ فنٟ ٔمنض اٌضنوٚاد ثنً فنٟ ٍنٛء رٛى٠عٙنب. وّنب ال رىّنٓ فنٟ اٌعٛاِنًٚفٟ ثالك وض١وح ِٓ اٌعبٌُ اٌضبٌش  

اٌقبهعننخ عننٓ اهاكح اٌَننٍطبد ٚؽننل٘ب، مٌننه أْ ٘نننٖ اٌعٛاِننً ٘ننٟ ِعط١ننبد ٠ّىننٓ اٌزٕجننئ ثٙننب أٚ ٠غننت رٛلعٙننب. ٠ٚننلفً فننٟ 

 غٛء اٌٝ اٌزعبْٚ اٌل ٌٟٚ. َِئ١ٌٛخ أٞ ٍٍطخ َِئٌٛخ أْ روطل ٌٙب اؽز١بؽبد ِعمٌٛخ، ١ٍٚبٍبد ِال ّخ، ثّب فٟ مٌه اٌٍ
3
ك. عجل اٌعي٠ي ا٠ٌٕٛؼٟ، اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ وؾك ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌشعٛة، اٌل١ًٌ اٌعوثٟ ٌؾمنٛق اإلَٔنبْ ٚاٌز١ّٕنخ ،  

http://www.arabhumanrights.org  : 17/10/2010ثزبه٠ـ. 
4
،ِغٍخ "اٌظنٛد" ، ٌغنبْ اٌنلفبع عنٓ اٌؾو٠نبد فنٟ اٌز١ّٕنخ وؾنك ِنٓ ؽمنٛق اإلَٔنبْ"ؼنٟ،"اٌؾك ك.عجل اٌعي٠ي ا٠ٌٕٛ  

 . 15 – 08، اٌظفؾخ 2010 ، ٍٛه٠ب ،-عٛاْ  – اٌل٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق اإلَٔبْ ،ٔشوح غ١و كٚه٠خ

http://www.cetim.ch/index.php
http://www.arabhumanrights.org/
http://www.arabhumanrights.org/


 .فً  ظل القانون و النظام االقتصادي الدولٌٌن تطبٌقات الحق فً التنمٌة…. ..... الفصل الثانً:.......

 
- 127 - 

ولٌوة وعلى صعٌد العالم الثالث برمتوه ٌسوتمر تودخل المإسسوات المالٌوة الدّ . ولٌةللشرعٌة الدّ 
أموا التعهودات  .لفر  نموذج اقتصادي واجتماعً وسٌاسً ٌضرب أسس الحوق فوً التنمٌوة

ة علووى التنمٌووة فالنهووا ال ترقووى إلووى مووا ٌتطلبووه الوضووع، وتكتنفهووا ولٌووة فووً مجووال المسوواعدالدّ 
ارسوات المنافٌوة للحوق فوً تناقضات خطٌرة تحد كثٌرا مون فعالٌتهوا أموـام قووة اآللٌوات والممّ 

   .التنمٌة
ولذا سنوضح كل مون عملٌوات التودخل العسوكري ضومن الفورع األول، والتودخل عبور 

ضومن الفورع الثوانً، وحودود االفضولٌات وتناقضوات ولٌوة المإسسات االقتصوادٌة المالٌوة الدّ 
والعولمووة اللٌبرالٌووة الجدٌوودة وتكنولوجٌووا المعلومووات موون المشووروطٌة ضوومن الفوورع الثالث.

 ضمن معوقات التنمٌة فً الفرع الرابع.
  .التدخل العسكريعملٌات : الفرع األول

تٌوازات ؼٌور أوال فً كونه جهازا ؼٌر دٌمقراطً ٌمنح ام مجلس األمن تكمن خطورة
عادٌة للودول دا موة العضووٌة. كموا أنوه جهواز سٌاسوً ؼٌور محاٌود، وٌقووم بوظوا ؾ قضوا ٌة 

خوارج أي رقابوة مسوتقلة  .فهو ٌوجه التهم وٌحاكم وٌصدر األحكام وٌتوولى تنفٌوذعا .وتنفٌذٌة
علووى مشووروعٌة قراراتووه وسوولوكٌات أعضووا ه للنظوور فووً خضوووعها لمٌثوواق األمووم المتحوودة 

وحورب  المعسوكر الشورقًولً. وعذا ما لمسناه بصفة متزاٌدة منذ انهٌوار ون الدّ وقواعد القان
فً أحٌان كثٌرة مجلس األمون لخدموة أعوداؾ سٌاسوتها  "و.م.ا"لقد استخدمت  الخلٌج األولى.

الخارجٌة، مستؽلة العٌوب الكامنة فً تشكٌلة عذا الجهواز الخطٌور، والمسواومات والضوؽوط 
 ول.بقٌة الدّ  التً ٌمكن أن تمارسها على

لمجلوس األمون  لموكاسوبتمبر، قاموت بتودخبلت عسوكرٌة فوً تجاعول  33وبعد أحداث 

عندما اتضح لها أن المجلس لن ٌبارك عدوانها. فبعد انهٌوار المنظوموة  "العراق"والسٌما فً
العوووالمٌن العربوووً  صوووةاخ، ٌبووودو الجنووووب و3333سوووبتمبر 33أحوووداث"االشوووتراكٌة، وبعووود 

"طار للشمال، وال ٌوجد إال طرٌقتٌن لمعالجة عذه األخطارواإلسبلمً كمنطقة أخ
1
.   

إما بالتصدي لؤلسباب البنٌوٌة لهذه المشاكل التً تجود جوذورعا فوً اإلقصواء واالحوتبلل  -
والعوودوان واحتكووار السوولطة والثووروات، سووواء علووى المسووتوى الووداخلً أو علووى المسووتوى 

  .ولًالدّ 

 نً عسكري عند الضرورة. وإما بمعالجة عذه الظواعر من منظور أم -
عسكرٌة، صناع أسلحة  "إطاراتفهذا المنظور ٌقدم طوق النجاة لف ات محافظة شتى 

فاع، أحزاب وقوى ٌمٌنٌة حرمت مون "العودو" تهددعم التخفٌضات المحتملة فً مٌزانٌات الدّ 
ورؼوم  ، ووجودت بوذلك عودوا بودٌبل."الشٌوعً الذي كان ٌحقق التبلحم بٌن أتباعها وٌعوززه

فالنها لوم تفعول ذلوك إال بعود  "العراق"ولً كما فعلت فً ٌمكنها تحدي المجتمع الدّ  "و.م.أ"أن 
أن ٌ سووت موون مباركووة مجلووس األموون لعوودوانها ذلووك أن توودخل مجلووس األموون ٌعوود ضوورورٌا 

 وعً : ألربعة اعتبارات، على األقل "و.م.أ"ل لتؽطٌة التدخل العسكري واألمنً بالنسبة 
فوً  "نٌكواراجوا"ل فً صٌؽة الحروب ضعٌفة الكثافة، كما تم األمور ضود إذا كان التدخ -1 
طة أنظموووة حلٌفوووة أو بووودعم الثوووورات سووواموووثبل، ٌمكووون القٌوووام بوووه بو" 3919 -3999 " عوووام

المضادة مع تدخبلت مباشرة محدودة للوالٌات المتحدة، فالن التدخل فً حروب متوسوطة أو 

                                                 
1
ٚح ثنبه٠ٌ ، اٌّمنلَ اٌنٝ ٔنل "رؤص١و٘نب عٍنٝ اٌّغزّعنبد اٌّل١ٔنخ 2001ٍنجزّجو  11 أؽنلاس"عجل اٌعي٠ني ا٠ٌٕٛؼنٟ، ِمنبي 

 .2003عبٔفٟ ٌٍّٕاّبد اإلَٔب١ٔخ غ١و اٌؾى١ِٛخ ، رٕا١ُ اٌٍغٕخ اٌعوث١خ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ، ثبه٠ٌ 
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. ودون ؼطواء شورعً، سووؾ ٌبودو "و.م.أ"مون عالٌة الكثافة ٌتطلب تدخبل مباشورا وشوامبل 
  .للعٌان عدوانا ال ٌطاق من المجتمع الدولً

ولٌوووة، عوووً موووع ذلوووك دولوووة ذات حساسوووٌة شووودٌدة رؼوووم خرقهوووا للشووورعٌة الدّ  "و.م.أ"إن  -2
لبلعتبوارات القانونٌووة الشووكلٌة. وأي رداء ٌمكنهووا موون الوصووول إلووى نفووس األعووداؾ، بووالحجم 

ثٌر من تدخل سافر وانفرادي تظهر فٌوه بوضووا عٌمنوة المصوالح ، ٌعد أفضل بكترٌدهالذي 
ولٌوة ومكافحوة اإلرعواب ذو أعمٌوة أساسوٌة بالنسوبة األمرٌكٌة دون قناع. فؽطاء الشورعٌة الدّ 

ولً، وٌجعوول الوالٌووات المتحوودة تبوودو كمتابعووة ألعووداؾ جماعٌووة للوورأي العووام الووداخلً والوودّ 
 .وموضوعٌة نبٌلة

رٌة ضووخمة والقٌووام بتحرٌووات أمنٌووة عمٌقووة ٌعوود مكلفووا للؽاٌووة، إن تموٌوول توودخبلت عسووك -3
موون تعب ووة موووارد أخوورى ؼٌوور مواردعووا  "و.م.أ"ولٌووة ٌمكوون وتؽطٌتووه بوورداء الشوورعٌة الدّ 

 .ولٌة رؼم أزمتها المالٌةول المشاركة، أو من موارد المنظمة الدّ الخاصة، سواء من الدّ 
تنفٌذ قرارات المنظمة الدولٌة سوؾ ٌعود  فً شكلالتدخل العسكري أو األمنً  ظهارإن إ -4

من الجهود والمسواعً الصوعبة والمكلفوة لتجنٌود  "و.م.أ "ذا طبٌعة ملزمة لكل الدول، ٌعفٌها 
ول التً تواصول دعمهوا وتعاونهوا موع النظوام أو الحلفاء وتحٌٌد األطراؾ األخرى. فحتى الدّ 

ت المتحوودة تمووارس أعموواال حربٌووة، األنظمووة المسووتهدفة، فالنهووا فووً حالووة مووا إذا كانووت الوالٌووا
بؽطاء من مجلس األمن ضد عذا النظام أو عذه األنظمة، ستجد نفسها ملزمة فوً عوذه الحالوة 
بالتقٌد بقرارات مجلس األمن الدولً ولو كانت تضر بمصالحها. وإلى جانب عذه التودخبلت 

القوٌووة تمووارس  والوودول "و.م.أ"العسووكرٌة السووافرة سووواء باسووم مجلووس األموون أو بدونووه فووالن 
أشووكاال أخوورى موون التوودخل ال تقوول خطووورة وإن كانووت تبوودو شوورعٌة تمامووا وٌتعلووق األموور 

 ولٌة. بالتدخل عبر المإسسات المالٌة الدّ 
   .ولٌةالمالٌة الد  االقتصادٌة التدخل عبر المؤسسات  الفرع الثانً: 

لحكومٌوة إلوى ولٌوة الحكومٌوة وؼٌور اراسوات ومون المنظموات الدّ لقد نبهت عدد من الدّ 
اآلثار المدمرة لبرامج التقووٌم الهٌكلوً لصوندوق النقود الودولً والبنوك العوالمً علوى الحقووق 

وداخوول لجنووة حقوووق اإلنسووان، أشووارت تقووارٌر السووٌد  .1االقتصووادٌة واالجتماعٌووة والثقافٌووة
"Danilo  Turk"

2
 .3إلى اآلثار السلبٌة لبرامج التقوٌم الهٌكلً على عذه الحقوق 

ولً، نتٌجة لهذه االنتقادات ٌدعو منذ نهاٌة الثمانٌنات إلى اإلقبلل من أ البنك الدّ وقد بد
الفقر وإٌبلء األعمٌة إلى قضاٌا التعلوٌم والرعاٌوة الصوحٌة إلوى جانوب حماٌوة البٌ وة وإشوراك 
الموورأة. ؼٌوور أن االنتقوواد األساسووً الووذي ٌمكوون توجٌهووه لهووذه الوودعوة عووو أن البنووك الوودولً 

الدولً ٌسوتمران فوً دعوم السٌاسوات المنتجوة للفقور موع نصوح الودول بتوجٌوه  وصندوق النقد
نسووبة صووؽٌرة موون األموووال لمحاربووة المظوواعر األكثوور قسوووة للفقوور دون أي سٌاسووة تسووتهدؾ 

 النهو  الجدي بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. 
تٌوارات وتقوٌوة البنوى ذلك أن التقوٌم الهٌكلً الحقٌقوً عوو الوذي ٌقووم علوى تقووٌم االخ

االقتصادٌة واالجتماعٌة للحد من تبعٌة الببلد النامٌوة، وتحوٌول الفقوراء إلوى طبقوة أقول فقورا، 
 .4أي طبقة وسطى ومتعلمة ومشاركة بفعالٌة فً عملٌة التنمٌة وتوزٌـع ثمارعا

                                                 
1
 .355اٌٝ  327اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ اٌّشبه ا١ٌٗ ٍبثك، اٌظفؾبد  وزبةٌٍزٍٛع فٟ ٘نٖ إٌمطخ أاو  
2
 "Danilo   Turk"ِموه اٌٍغٕخ اٌفوع١خ ٌّٕع اٌز١١ّي ٚؽّب٠خ األل١ٍبد ،. 

3
 Document E/CN4/ Sub2/ 1991/17-18 July 1991 . 

4
 Document E/ CN4/ Sub 2/ Juillet 1992. 
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ولٌووة تتجلووى أٌضووا فووً إبطالهووا لمفعووول إن خطووورة توودخبلت المإسسووات المالٌووة الدّ 
ت والبوورامج الهادفووة إلووى تنمٌووة أكثوور احترامووا لمتطلبووات المشوواركة وتثمووٌن الموووارد السٌاسووا

ولٌوة وتحسوٌن أوضواع الذاتٌة للبلدان النامٌة، وإقرار عدالة أكبر فً العبلقات االقتصادٌة الدّ 
 أؼلبٌة السكان. 

وعً سٌاسات وبرامج جرى تبنٌها بعد صراع طوٌل فً إطار الجمعٌوة العاموة لؤلموم 
دة ومإتمراتها الخاصة كمإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ومنظماتهوا المتخصصوة المتح

   ."الصحة العالمٌة"ومنظمة  "العمل الدولٌة"والسٌما "الٌونسكو" و"الفاو" ومنظمة 
مولٌة تووودخبلتها ولٌوووة وشوووفبووالنظر لئلمكانٌوووات المالٌوووة الها لوووة للمإسسووات المالٌوووة الدّ 

مقابول اإلمكانٌوات المحودودة للمإسسوات السوابقة، والتوً توتحكم  ا،توجههووعٌمنة منظورعوا و
إلى حد كبٌر فً تموٌلها عً األخرى رؼم عدم تحكمها فً القرار داخلهـا،  مسٌطرةالدول ال

 ولٌة كانت حاسمة التؤثٌر. فالن المعالجـة التـً فرضتـها المإسسات المالٌة الدّ 
حدودٌووة جهووود األمووم المتحوودة فووً عووذا عووو أخطوور العواموول وأعمقهووا لتفسووٌر م ىولعلوو

ولٌة بصفتها منظموات مجالً التنمٌة وحقوق اإلنسان. ذلك أنه إذ أخذنا المإسسات المالٌة الدّ 
فووالن  1نووتحفظ علووى عووذا رؼووم االتفاقٌووات التووً أبرمتهووا مووع األمووم المتحوودة قوودمتخصصووة، و

حسوب بول أنشطتها تتضارب مع أنشطة منظمات متخصصة أخرى، فهً ال تبطل مفعولهوا ف
تخلووق كثٌوورا موون المشوواكل التووً ال تسووتطٌع المنظمووات المتخصصووة األخوورى حلهووا بووالنظر 

 لمحدودٌة وسا لها والتخلً المتزاٌد عن اتباع مقارباتها.
 .المشروطٌةحدود األفضلٌات وتناقضات  الفرع الثالث:

واء فوً ول النامٌة ٌعد مكونا من مكونات الحوق فوً التنمٌوة سوإن االلتزام بمساعدة الدّ 
أو المسواعدة العمومٌوة علوى التنمٌوة، وعوو التوزام  "نظوام األفضولٌات "ولٌوةمجال التجوارة الدّ 
للمسوواعدة مقرونووة بوواحترام حقوووق اإلنسووان. ؼٌوور أن مختلووؾ  المشووروطٌةٌقبوول بوول ٌحبووذ 

تطبٌقات عذا المبدأ تكشؾ عن حدود جدٌة وتناقضات خطٌرة، تجعل المبدأ رعٌنا بالمصوالح 
 ول المانحة بكل حرٌة.التً تحددعا الدّ  واالختٌارات
   .التنمٌة لتطبٌق الحق فً امةالمساعدة الع ٌةحدودأوال: م

% موون 3,9ول المانحووة نفسووها مووا فت ووت تكوورر التزامهووا بتخصووٌص نسووبةإذا كانووت الوودّ 
 "موإتمر موونتٌري "جددتوه فوً على التنمٌة، وعو التزام عامةدخلها الوطنً الخام كمساعدة 

فوالن الممارسوة تكشوؾ عودم  .المخصوص لتموٌول التنمٌوة "3333موارس  33-33"بالمكسٌك 

التزام أعم الموانحٌن بهوذه النسوبة إضوافة إلوى الجودل القوا م حوول نوعتٌهوا. وحسوب معطٌوات 
منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة فالن نسبة المساعدة العمومٌة على التنمٌوة اسوتمرت دون 

 -3993"عقودٌن مون الزموان  طٌلوة %3,11فقوط إلوى  النسبة المتعهد بها حٌث كانت تصول
وقد ازدادت عذه النسبة تقلصا خبلل التسعٌنات بعد سقوط جدار برلٌن وزٌوادة عودد  "3993

                                                 
1
ِنٓ ا١ٌّضنبق، ٚلنل اهرفعنذ أطنٛاد ِنٓ  57أثوِذ اٌّئٍَزبْ ارفبل١بد ِع األُِ اٌّزؾلح ؽجمب ٌٍّبكح  1947 ع١ٍ٠ٛخفٟ  

االرفبل١بد ِع ثعغ ِمزؼ١بد ا١ٌّضبق ٚال١ٍّب اٌّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبعٟ ٚاٌغّع١خ اٌعبِخ ؽٛي ِلٜ كٍزٛه٠خ ٘نٖ 

ِنننٓ ا١ٌّضنننبق، فٙننننٖ االرفبل١نننبد وبٔنننذ ِقزٍفنننخ ثٛػنننٛػ عنننٓ رٍنننه اٌّجوِنننخ ِنننع اٌّئٍَنننبد  62ٚ  60، 58، 17اٌّنننٛاك 

اٌّزقظظخ األفوٜ، ثبعزجبه أٔٙب رؾوَ اٌغّع١خ اٌعبِخ ِٓ ِّبهٍزٙب اٌؾمٛق اٌزٟ رقٛي ٌٙب ا١ٌّضبق ِٚنٓ أ٘نُ ٚظب فٙنب، 

ٚاٌزنبه٠ـ ٘نبَ عنلا، أٞ ٚلنذ ا١ٌّٕٙنخ ا١ٌَبٍن١خ ٌٍنلٚي اٌغوث١نخ عٍنٝ  1947 عنبَ ل طبكلذ اٌغّع١خ اٌعبِخ فنِٟٚع مٌه فم

 اٌغّع١خ اٌعبِخ. عٍٝ ٘نٖ االرفبل١بد اٌزٟ رّٕؼ ٌٙنٖ اٌّئٍَبد اٍزمالالً وج١وا، أاو اٌّطٍت اٌَبثك.
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كموا بوذلت الٌابوان وكنودا وفرنسوا وألمانٌوا مجهوودا. وعرفووت دول .1 ولٌوةطوالبً المسواعدة الدّ 
لمتحوودة األمرٌكٌووة وبرٌطانٌووا وعووً الوالٌووات ا امووةأخوورى تقهقوورا فووً نسووبة مسوواعدتها الع

واسووترالٌا. كمووا تراجعووت حصووة الوودول العربٌووة المانحووة بسووبب الحووروب ونفقووات التسوولح 
وتقلووص مووداخٌلها النفطٌووة. وموون حٌووث نوعٌووة المسوواعدة علووى التنمٌووة كانووت أحسوون مسوواعدة 

موام من حٌث تركٌزعا على محاربة الفقور واالعت "االسكندنافٌة"أٌضا عً التً تقدمها الدول 
بقضاٌا توزٌع الثروة والمشاركة وحقوق اإلنسان ووضعٌة المرأة وقضاٌا البٌ ة. وتخصوص 
عووذه الوودول نفقووات لقضوواٌا اإلعووبلم بمشوواكل العووالم الثالووث وتربٌووة الوورأي العووام فٌهووا لتطوووٌر 

ة فهوو اموة على التنمٌة. أما أكبر انتقاد لنوعٌة المساعدة العامموقؾ إٌجابً من المساعدة الع
تها للمصالح التجارٌة والسٌاسوٌة للودول المانحوة، كوربط القورو  المٌسورة بشوراء سولع خدم

وتجهٌزات من الدول المانحة، أو التؤثٌر علوى الودول المتلقٌوة فوً مجوال السٌاسوة الخارجٌوة. 
وبهووذا فووالن المسوواعدة ال تسوواعد فووً فووك روابووط التبعٌووة بووٌن المووانحٌن والمسووتفٌدٌن. ولووذلك 

نفسوها تلوح علوى ضورورة  "OCDEفً إطار منظموة  " ة على التنمٌةصارت لجنة المساعد

 زٌادة شفافٌة المساعدة العمومٌة وتنسٌقها، وتفادي اللجوء إلى الرشوة فً الصفقات الدولٌة.
ول األقوول وبسووبب االعتبووارات السٌاسووٌة تووذعب نسووبة كبٌوورة موون المسوواعدة إلووى الوودّ 

منظوور الحاجٌوات كموا ٌقور بوذلك البنوك استحقاقا مون منظوور احتورام حقووق اإلنسوان، ومون 
. وكمووا تكشووؾ عوون ذلووك تقووارٌر منظمووات حقوووق اإلنسووان. وفووً أحٌووان كثٌوورة 2الوودولً نفسووه

ة دور تسوهٌل االلتوزام ببورامج التقووٌم الهٌكلوً التوً تملٌهوا المإسسوات املعبت المساعدة الع
  تصادي واالجتماعً. المالٌة الدولٌة، ودورا ملطفا آلثارعا السلبٌة على المستوٌٌن االق

  حدود األفضلٌات التجارٌة.ثانٌا: 
ولٌوة حودودعا سوواء بالنسوبة لقد أبرزت أعم آلٌات تشجٌع العالم الثالث فوً التجوارة الدّ 

لتثبٌت أسعار المواد األولٌة والحفاظ علوى دخوول مصودرٌها، أو بالنسوبة لتشوجٌع صوادراتها 
ت، وتصاعدت حما ٌة أعم الودول المصونعة، النظام المعمم لؤلفضلٌا بلشىالصناعٌة، حٌث ت

وقد أبرز عذه الحدود تقرٌور األموٌن العوام لؤلموم  3وفر  قانون األقوى فً التجارة العالمٌة.
سوبتمبر  -أوت" "مة بجوعاسوبورغاللمإتمر العالمً للتنمٌة المستد" المتحدة فً إطار اإلعداد

التووً وضووعها المووإتمر   Agenda" 33حٌووث أشووار إلووى تعثوور إنجووازات "برنووامج  "3333
فلم ٌتم الوفواء بوالوعود ولوم  3993مة بالبرازٌل قبل ذلك بعشر سنوات االمستداألول للتنمٌة 

تووتم أي سٌاسووة مندمجووة ومنسووقة دولٌووا فووً مجوواالت التموٌوول والتجووارة واالسووتثمار ونقوول 
تبوارات عالتكنولوجٌا. وبقٌت السٌاسات مجزأة وتحدوعا اعتبارات المدى القصوٌر بودال مون ا

"، ولوم 33مة. كما لم ٌتم الوفاء بالتعهدات المالٌة ألعموال "برنوامج اومتطلبات التنمٌة المستد
 .4تعرؾ آلٌات تحوٌل التكنولوجٌا أي تحسن

 

                                                 
1
ِننٓ كفٍٙننب اٌمننِٟٛ وَّننبعلح ع١ِّٛننخ عٍننٝ %  0.7ٌمننل ر١ّننيد ثعننغ اٌننل ٚي اٌّبٔؾننخ اٌم١ٍٍننخ ثزغننبٚى أٚ ثٍننٛغ َٔننجخ  

فنالي  -% 0.7%، ٚفٍٕٕنلح: 0.9%، ٌٕٚ٘ٛلا:  0.91%، ٚا٠ٌَٛل:  0.95: نٚاٌلّٔبه%،  1.15اٌز١ّٕـخ، وبٌٕو٠ٚـظ : 

 اٌزَع١ٕبد. 
2
 .04 فؾخظاٌّزوعّخ اٌٝ اٌعوث١خ اٌاٌطجعخ اإلٔغ١ٍي٠خ  -1990رمو٠و ٍٕخ أاو  
3
 389اٌٝ  374اٌظفؾبد  -ؼّٕخ ؽٛي اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخرعوع ِفظً ٌنٌه أاو اٌّواعع اٌّز 

4
Rapport du secrétaire général relatif à la réalisation de l’agenda 21 RCOSOC 

18/12/2001- préparé par la commission du développement durable Février 2002. 
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 .وحدودها لمشروطٌةتناقضات اثالثا: 
 ."االتحواد األوروبوً"وبودول  "األمرٌكٌوة"طٌة تورتبط بالتجربوة مشروإن أعم نماذج ال

فووً  "انفرادٌووة"تجربووة األمرٌكٌووة ٌمكوون الخووروج بخبلصووة تسوومح بوصووفها أنهووا فبالنسووبة لل
فً تطبٌقها. فهً وضعت بواسوطة قووانٌن تبناعوا  "انتقا ٌة"فً فلسفتها، و "عقابٌة"و،وضعها

الكونؽرس األمرٌكً فً مجاالت المسواعدة األمنٌوة واالقتصوادٌة والبنووك متعوددة األطوراؾ 
تٌجة مشاورات أو توافق دولً. وعً عقابٌة فً فلسفتها ألنها والتجارة الخارجٌة، ولم تكن ن

تنطلق من منع المساعدة على الدول التً تنهج حكوماتهوا انتهاكوات جسوٌمة لحقووق اإلنسوان 
 وال تنطلق من مقاربة تشجٌعٌة للدول التً تحترم عذه الحقوق. 

أن التطبٌوق ولو اقتصر األمر على ذلك وطبق بشوكل جٌود لكوان مسوؤلة إٌجابٌوة. ؼٌور 
كشؾ عن انتقا ٌة خطٌرة. فلم تعاقب أنظمة كثٌورة، انخرطوت فوً انتهاكوات منهجٌوة لحقووق 
اإلنسوووان لكونهوووا حلٌفوووا اسوووتراتٌجٌا أو سٌاسوووٌا أو شووورٌكا تجارٌوووا كبٌووورا للوالٌوووات المتحووودة 
األمرٌكٌة. وكان استمرار المساعدة لؤلنظمة القمعٌوة ٌوتم بمبورر ضورورة اسوتمرار التعواون 

اصوول معهووا وتشووجٌعها علووى تحسووٌن سووجلها فووً مٌوودان حقوووق اإلنسووان. وكووان الكٌوول والتو
أو  "لٌبٌوووا"بمكٌوووالٌن واضوووحا عنووودما ٌتعلوووق األمووور بالعقوبوووات االقتصوووادٌة ضووود دول مثووول 

فقد كانت الوالٌات المتحدة ترى أنه ٌجب فر  عقوبوات  "الساندٌتسا"فً عهد  "نٌكاراؼوا"
أو "االلتووزام  ، ولووم ٌووتم اللجوووء إلووى نظرٌووة "التحسوون"صووارمة لحملهووا علووى تؽٌٌوور سٌاسوواتها
فووً عهوود  "الفلٌبووٌن"العنصوورٌة أو  "جنوووب أفرٌقٌووا"البنوواء" التووً كانووت منتهجووة مووثبل إزاء 

فوووً عهووود بٌنوشوووٌه وؼٌرعوووا مووون الووودول القمعٌوووة  "الشوووٌلً"أو  "السووولفادور"مووواركوس، أو 
لدول بدعوى انتهاكاتها لحقوق الصدٌقة. كما أن القوانٌن التً كانت تعاقب صادرات بع  ا

العمال لم تتخذ من منظور تشوجٌع حقووق العموال وفقوا لمتطلبوات منظموة العمول الدولٌوة، بول 
من منظور حما ً، ألن انتهاكات حقوق العمال كان ٌنظر إلٌها فقط كممارسوة تنافسوٌة ؼٌور 

انة الحما ٌوة مشروعة تضر بتنافسٌة السلع األمرٌكٌة. وبذلك تضواؾ تلوك القووانٌن إلوى ترسو
األمرٌكٌة، وتحرم عدداو كبٌراو من الدول من االستفادة مون أوفور مواردعوا وعوً الٌود العاملوة 
الرخٌصووة، السووٌما أن األموور ال ٌووتم بتعوواون مووع منظمووة العموول الدولٌووة أو بمنظووور إٌجووابً 
ٌوق ٌرمً إلى تشجٌع كل الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة وحقوق العمال كافة. كما أن التطب

كان معٌبا باالنتقا ٌوة التوً أشورنا إلٌهوا. أموا بالنسوبة لتجربوة السووق األوربٌوة المشوتركة فوالن 
اشتراطاتها فً مجال حقوق اإلنسان ٌتضمن بع  التودابٌر اإلٌجابٌوة والتوً ٌمكون تصونٌفها 

 إلى ثبلث ف ات: 
 .مساعدات مالٌة لتطوٌر دولة القانون وتقوٌة المجمع المدنً -1
األوربووً علووى احتوورام سوورٌة وعلنٌووة لحموول بعوو  شووركاء االتحوواد  لوماسووٌةدبمسوواعً  -2

 .حقوق اإلنسان
توودابٌر عقابٌووة ضووـد دول تنتووـهك حقوووق اإلنسووان علووى نطوواق واسووع، أو توقووؾ المسلسوول  -3

 ."عاٌتً"و "مبلوي"و "السودان"الدٌمقراطً، كما حصل فً 
ول الجنوب ال تخرج فوً ورؼم ذلك فالن عبلقات االتحاد األوروبً مع شركا ها من د

 بنٌتها العمٌقة عن النموذج السا د بٌن الشمال والجنوب. 
ولٌة، فؤعم أعضاء االتحاد األوروبً ٌعدون فاعلٌن أساسٌٌن فً المإسسات المالٌة الدّ 

علوى الحقووق االقتصوادٌة واالجتماعٌوة  خطٌورةوٌباركون بورامج التقووٌم الهٌكلوً بعواقبهوا ال
تضووومنت  "لوووومى"ة واالجتماعٌوووة والسٌاسوووٌة. بووول إن معاعووودات وعلوووى البنوووً االقتصوووادٌ
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البلوودان الفقٌوورة لتنفٌووذ بوورامج التكٌووؾ  . وقوود اضووطرتمقتضووٌات لوودعم التقوووٌم الهٌكلووً
 نظرا لدٌونها المتراكمةالهٌكلً 

1
. كما أن مجال العبلقات التجارٌة والمالٌوة والتكنولوجٌوة 

ول النامٌوووة. وٌعووورؾ االتحووواد اع الووودّ وتجوووارة األسووولحة ال ٌسووواعم كثٌووورا فوووً تحسوووٌن أوضووو
األوروبً بسٌاسته الحما ٌوة أموام الصوادرات الفبلحٌوة. كموا ٌسوعى السوتؽبلل خٌورات العوالم 

   .الثالث كمنتوجات الصٌد البحري
، فقد منحت أكثر المساعدات لدول ال تحترم مشروطٌةوأخٌرا، وبعٌدا عن متطلبات ال

 "الكووامٌرون"و "سوواحل العوواج"و "مصوور"ال مووع الدٌمقراطٌووة وحقوووق لئلنسووان كمووا عووو الحوو
حقوووق اإلنسووان كمووا تطبووق حالٌووا ال تحتوورم  مشووروطٌةأن  بالتووالً. و"إثٌوبٌووا"و "تركٌووا"و

المبادئ التً ٌتطلبها الحق فً التنمٌة. فهً تحتاج أساسا إلى دمج حقوق اإلنسان فً قووانٌن 
 لمالٌة. ا وسٌاسات وبرامج المإسسات الدولٌة

 لتنمٌة.المعلومات كمعوقات ل : العولمة اللٌبرالٌة الجدٌدة وتكنولوجٌاالرابعالفرع 
، والهٌاكول والفعالٌوات توؤثٌر العوالمً للقورارات الر ٌسوٌةحتموا علوى العنوا ٌتم التركٌز 

وممووا ٌثٌوور القلووق أن القوووى المهٌمنووة  .المعنٌووة بووالحقوق االقتصووادٌة واالجتماعٌووة والثقافٌووة
 ،وموا عوو أسووأ  "الوحٌود الممكون"وم ظواعرة العولموة باعتبارعوا حمول الٌوتوالقوى فً العالم 

عوذا عوو موا  .وعو أمر ال مفر منه وال ٌمكون مقاومتوه، وكشوؾ الحقٌقوة، ال ٌرقوى إلٌوه الشوك
نهاٌووة التووارٌخ" المزعوووم فووً أعقوواب انهٌووار الحٌوواة لٌسوومى "مجموعووة التفكٌوور" ، ونتٌجووة "

ول الحلفوواء ، ومعظووم الوودّ  سووابقا اد السوووفٌاتًاألخبلقٌووة والسٌاسووٌة واالقتصووادٌة فووً االتحوو
حال ، "العقبة الر ٌسٌة أمام تنفٌذ الحق فوً  على اٌة "وانتهاء ما كان ٌسمى "الحرب الباردة

ولً الجووا ر الووذي ٌمنووع النوواس أن تقوورر سٌاسوواتها التنمٌووة ٌكموون فووً النظووام االقتصووادي الوودّ 
 .2كل المستوٌات"والدمار على  م المساواة المتزاٌدةاإلنما ٌة وعدّ 

 
   .متطلبات إعمال الحق فً التنمٌة المطلب الرابع:

إن متطلبووات إعمووال الحووق فووً التنمٌووة ٌمكوون تقسووٌمها إلووى متطلبووات داخلٌووة ودولٌووة. 
وٌتطلب األمر تعب ة سٌاسٌة إلقرار إصبلحات كفٌلة بتحقٌـق مضمـون عـذا الحق كحوق مون 

الواجب توافرعوا علوى المسوتوى المحلوً  ومنه سنوضح كل من اإلصبلحاتحقوق اإلنسان. 
 .ٌن أول وثانًوالدولً فً الفرع
 محلً.المستوى ال لىع واجب توافرهااإلصالحات ال الفرع األول:

إن مسؤلة الدٌمقراطٌة لم تعد مجرد أداة إلنجاز التنمٌة وحقوق اإلنسوان، بول أصوبحت 
عربٌة لحقوق اإلنسوان فوً بالنسبة للشعوب قضٌة أمن قومً كما خلصت إلى ذلك المنظمة ال

 . 3تقرٌرعا األخٌر بعدما حصل فً العراق
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 .الدٌمقراطً ذات االتجاه أوال: مسؤولٌة القوى
ؼٌر أن مصوالح النخوب الحاكموة أو إدراكهوا الخواص لمصوالحها ومصوالح شوعوبها ال 

من  ٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، رؼم أن عذا التعزٌز عو وحدهتسٌر دوما فً اتجاه تعزٌز الدّ 
ٌكسبها مناعة فً الداخل والخارج سوواء ضود محواوالت الزعزعوة أو التودخبلت الخارجٌوة، 

، "العوراق"مإخرا. وكما أثبتوت تجربوة  "فنزوٌبل"وعما ؼالبا ال ٌنفصبلن، كما أثبتت تجربة 
فالنظوام الوودكتاتوري عووو أضووعؾ األنظمووة كمووا ٌتضوح، وأشوودعا عشاشووة فووً وجووه التوودخبلت 

ٌمقراطٌووة، وعلووى المثقفووٌن المتشووبعٌن بقووٌم قٌقووة تلقووً علووى القوووى الدّ األجنبٌووة. وعووذه الح
الدٌمقراطٌووة وحقوووق اإلنسووان، وعلووى كافووة التنظٌمووات المدافعووة عوون الحووق والعوودل والسوولم، 

 ولٌات جسٌمة لتطوٌر الدٌمقراطٌة فً ببلدعمإمس
1
 . 

حووزاب إن الدٌمقراطٌووة ٌجووب أن تبوودأ موون الفوورد موورورا بالتنظٌمووات المختلفووة موون أ
ونقابووات وجمعٌووات، فهووً ال ٌمكنهووا أن تكووون فعالووة وذات مصووداقٌة فووً نضووالها موون أجوول 

وتنظٌماتها إلى جانب خطابها عن إٌمانها وتشبثها  سلوكٌاتهاالدٌمقراطٌة دون أن تبرعن فً 
، حٌووث ٌبوودو وضوواع المعقوودة فووً أؼلووب دول العووالمبالدٌمقراطٌووة وحقوووق اإلنسووان. إن األ

سوتقطبا بوٌن السولطة بؤجهزتهووا القمعٌوة مون جوٌش وأمون وقضوواء وإدارة الصوراع السٌاسوً م
علٌووا وإعووبلم خاضووع موون جهووة وقوووى سٌاسووٌة ال تحموول مشووروعا دٌمقراطٌووا عصوورٌا، وإن 
تمثلوووت مشوووارٌعها فوووً رد فعووول علوووى االضوووطهاد واإلقصووواء والفسووواد السٌاسوووً والتهموووٌش 

 النظام الدولً.  ملهااالجتماعً والمظالم التً ٌح
ٌط مثل عذا ٌتعٌن فً نظرنا على القوى الدٌمقراطٌة أال تركوب موجوات القموع فً مح

واالست صال فً مواجهوة عوذه القووى التوً عوً إفوراز للسٌاسوات التوً اتبعوت طووٌبل، وعوً 
فوق ذلك استطاعت أن تتجذر فوً المجتموع، وبعضوها ٌملوك مشوروعٌة مسوتحقة مون نضواله 

القوى الدٌمقراطٌوة أن تصوٌػ مشوروعا مجتمعٌوا  ضد االحتبلل أو االستعمار. بل ٌتعٌن على
متهوا موع القوٌم  سوان موع تطووٌر القوٌم المحلٌوة لمبلدٌمقراطٌا عماده الدٌمقراطٌة وحقووق اإلن

وتثبٌت عذا التراضً فً دسوتور  ،الكونٌة، ودعوة الجمٌع إلى التراضً حول عذا المشروع
 دٌمقراطً على أساسه تنتظم الحٌاة السٌاسٌة. 

ن تنتظور لمنظموات حقووق اإلنسوان، وعوى فوً صولب القووى الدٌمقراطٌوة، أ وال ٌمكن
ولٌوة ؼٌور ة المنظمات الدّ علماو بؤنها ٌجب أن تساعم فٌها عبر شبك، ولٌةنتا ج المفاوضات الدّ 

بوول ٌجووب موووازاة مووع ذلووك، وبشووكل أساسووً، أن تطووور حقوووق المشوواركة وفوورص  الحكومٌووة
ة والثقافٌة. وعناك عودد مون المجواالت التوً تعود ذات التمتع بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌ

لمجتموع أولوٌة فً عذا المجال، وعى تتعلق بالدفاع عن حقوق المشاركة، ورفع القٌوود عون ا
 قوق اإلنسان.المدنً، وبالدفاع عن ح

 :ولٌةثانٌا: ضرورة التحالفات اإلقلٌمٌة والد  
لعوووالم، مووون أحوووزاب ونقابوووات الدٌمقراطٌوووة فوووً ا ىقووووالو ت الّدولٌوووةمنظموووالٌتووووفر ل  

ومنظمووات حقوقٌووة ووسووا ل إعووبلم مسووتقلة أو مرتبطووة بووالقوى الدٌمقراطٌووة، أسووس متٌنووة 
ومناعضووة الحووروب،  ،لصووٌاؼة تحالفووات قومٌووة ودولٌووة، ألن التحوودٌات التووً تواجووه الوجووود

                                                 
1

٠ّىٓ أْ ٔئول أْ اٌّلفً ا١ٌٍَُ ٚاٌظؾ١ؼ إلعّبي اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ٚالواه اإلطالؽبد اٌالىِخ عٍٝ اٌَّز٠ٛبد اٌلاف١ٍخ  

 .اٌٛاعٟ ٚإٌّاُ ِٓ أعً اٌل٠ّمواؽ١خ عٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد ٚاٌل١ٌٚخ ٘ٛ إٌؼبي
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وحركووة حقوووق اإلنسووان، وحركووة الوودفاع عوون البٌ ووة، وحركووة مناعضووة العنصوورٌة... كلهووا 
 تجمعها روابط عدٌدة ونقط تقاطع كثٌرة، تلتقً كلها فً نواة حقوق اإلنسان. حركات 

فوً عوذه  واستثمرٌأكثر الشعوب قهرا واضطهادا، أن  عم، والعالم الثالث علىوٌتعٌن 
أوال تحالفووات مدروسووة علووى المسووتوٌات القطرٌووة والقومٌووة، تصووٌػ  ٌقٌمووواالحركووات. وأن 

أسوس االسوتمرارٌة والمتابعوة والتنفٌوذ والتقٌوٌم، حتوى  مشارٌع مدروسة وواقعٌة، وتووفر لهوا
 تكون فعالة قطرٌا وقومٌا، كشرط لفعالٌتها على المستوى الدولً. 

إن اإلصووبلحات الضوورورٌة علووى المسووتوى الوودولً لوون ٌكتووب لهووا النجوواا إال بؤنظمووة 
نظم بوودون نضووال موو ىلٌووة والقومٌووة، وعووذه األنظمووة لوون تبنوودٌمقراطٌووة علووى المسووتوٌات المح

وفعال من حركة دٌمقراطٌة أصٌلة ومتفتحة على التعاون فً النضال. فً عوذه المنطقوة مون 
العالم تفوق ما عو مطروا على ؼٌرعا، وذلك بالنظر ألنها تشكل بالذات منطقة ذات موارد 
طبٌعٌة وبشرٌة عا لة، وإمكانٌة مشروع حضاري متكامل له مون عناصور القووة واالسوتقبلل 

بالمسوواعمة الفاعلووة فووً تقرٌوور مصووٌرعا ولعووب دور فاعوول فووً العبلقووات  مووا ٌسوومح لشووعوبه
ى لووم تسووتؽل بعوود سووواء علووى ٌمقراطٌووة إمكانٌووات تحالفووات كبورولٌوة. وٌتوووافر للحركووة الدّ الدّ 

 أو الدولً. الجهوي المستوى
 :ولًعلى المستوى الد  واجب توافرها اإلصالحات ال الفرع الثانً:

خطٌوورة التووً ذا المسووتوى، علووى ضوووء العراقٌوول التتعلووق األولوٌووات الملحووة فووً عوو
ولٌوة مون جهوة، وإصوبلا ، بضورورة إصوبلا المإسسوات المالٌوة الدّ تواجهها حقوق اإلنسوان

 مجلس األمن من جهة ثانٌة. 
   .ولٌةإصالح المؤسسات المالٌة الد   أوال: 

ٌجب أن ٌندرج عذا اإلصبلا بطبٌعة الحال فوً إطوار إصوبلا شوامل لمنظوموة األموم 
المتحوودة، لضوومان انسووجام المنظووور، وتؤسووٌس حقوووق اإلنسووان فووً أنشووطة التنمٌووة بنوواء علووى 

حقووق اإلنسوان. فحتوى ال تصوبح أنشوطة التعواون  مشوروطٌةبشوؤن المعاٌٌر التً أشرنا إلٌها 
الدولً مكرسة لنماذج تنموٌة استؽبللٌة وقمعٌوة فوالن الحوق فوً التنمٌوة ٌتطلوب أٌضوا احتورام 

اإلنسوان موون جانوب المنظمووات الدولٌوة. وعووذا االلتوزام ٌقووع علوى عوواتق ودعوم احتورام حقوووق 
الوكاالت الدولٌة التً تعمل فً إطار نظام األمم المتحدة والتً أصبحت بدورعا إطارا لدعم 

منظموة الصوحة منظموة العمول الدولٌوة، "حقوق اإلنسان بواسوطة اتفاقٌوات وتوصوٌات عدٌودة 
ولٌة بناء على اعتبارات على عاتق المإسسات المالٌة الدّ ، كما ٌقع كذلك "العالمٌة، الٌونسكو

 .عدٌدة
إن مواثٌق عذه المإسسات المالٌة نفسها تضع من بٌن أعدافها: "رفوع مسوتوٌات المعٌشوة  -1

. 1"البنوك الودولى"فً الببلد النامٌة بتوجٌه الوارد المالٌة من الببلد المتقدموة نحوو عوذه الوببلد 
نسوجم للتجوارة الدولٌوة والمسواعدة بوذلك علوى إقورار، والحفواظ "وتسهٌل االزدعار والنمو الم

مٌوة المووارد المنتجوة على مسوتوٌات مرتفعوة مون النموو والتشوؽٌل والودخل الحقٌقوً وعلوى تن
دوق رعون وزرع الثقة فً الدول األعضاء وذلك بوضع الموارد العامة للصن .لكل األعضاء

االخوتبلالت فوً مووازٌن مودفوعاتهم  ومونحهم بوذلك إمكانٌوة تصوحٌح .إشارتهم بشوكل مإقوت
.مع الربط المعتورؾ بوه علوى 2دون اللجوء إلى تدابٌر مضرة باالزدعار الوطنً أو الدولً" 

                                                 
1
 Rapport de la Banque Mondiale 1984, p .3. 

2
 Statuts du FMI- Publication du FMI ,Tirage de 1984 
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نطاق عالمً الٌوم بوٌن تنمٌوة االقتصواد والتنمٌوة البشورٌة التوً تراعوً حقووق اإلنسوان، فوالن 
المٌووا للتنمٌووة، وٌجووب أن المإسسووات المالٌووة الدولٌووة تعوود مقٌوودة بهووذا المفهوووم المتفووق علٌووه ع

تتوجووه لخدمووة حقوووق اإلنسووان وال ٌمكوون أن تتجاعلهووا وبوواألحرى ٌجووب أن ال تسوواعم فووً 
انتهاكها. وعذا االعتبار الثانً ٌعزز التزام المإسسوات المالٌوة الدولٌوة بحقووق اإلنسوان علوى 

 .ؼرار باقً أشخاص المجتمع الدولً
ولً، ترتووب علووى الوودول ً القووانون الوودّ فووً اتجوواه واحوود فوو المشووروطٌةال ٌمكوون القبووول ب -2

تها االقتصوادٌة واالجتماعٌووة، النامٌوة وحودعا التزاموات فوً مجوال حقووق اإلنسوان فوً سٌاسوا
طٌة تعوود شوواملة بحٌووث ترتووب علووى الوودول المتقدمووة والمنظمووات الدولٌووة بوودورعا ورشوولمفا

الدولٌوووة  التزاموووات بووواحترام وتشوووجٌع حقووووق اإلنسوووان، والسوووٌما أن عوووددا مووون االتفاقٌوووات
مبوادئ القوانون الودولً، تإسوس واجبوا ً ذلوك إعوبلن الحوق فوً التنمٌوة، ووالنصوص، بما ف

بالتعاون والمساعدة فً عذا المجال، وال ٌمكن اعتبار عذا االلتزام ال ٌهم المإسسوات المالٌوة 
 .الدولٌة

أي إن حقوق اإلنسوان ال ٌتصوور أن ٌوتم احترامهوا وتووفٌر شوروط أعمالهوا تلقا ٌوا ودون  -3
سٌاسووة عادفووة لووذلك، وعووذا مووا ٌفسوور وجووود التزامووات علووى الوودول والمنظمووات الدولٌووة بهووذا 

 .الصدد
وٌستتبع ذلك أن القول "بالحٌاد السٌاسً" "والتخصص االقتصادي" أو "الفعالٌوة التقنٌوة"  -4

ال ٌبرر بؤي حال تشجٌع سٌاسات تضر بحقوق اإلنسان، فااللتزام بمعاٌٌر حقوق اإلنسان ال 
طبلقووا بالحٌوواد السٌاسووً وال بالفعالٌووة االقتصووادٌة أو التقنٌووة للبوورامج والسٌاسووات، بوول ٌمووس إ

على العكس من ذلك، فالن تطبٌق معاٌٌر موحدة وسٌاسات متفق علٌهوا دٌمقراطٌوا فوً إطوار 
ولٌة مصداقٌة ونزاعة وقوة، كموا أنوه ٌسواعم فوً تحقٌوق أعوداؾ جماعً ٌكسب المنظمات الدّ 
فعالٌتهووا، ذلووك أن احتوورام حقوووق المشوواركة وتقوٌووة أسسووها سووٌزٌد  عووذه المإسسووات وزٌووادة

شووفافٌة المشووارٌع، وٌرشوود االختٌووارات، وٌمكوون موون المحاسووبة والمراقبووة، وٌزٌوود حموواس 
السكان، وٌضمن مراعواة حقووقهم، وبالتوالً تحقٌوق األعوداؾ التنموٌوة السولٌمة للمشوارٌع"

1
. 

نحٌوووازا سٌاسوووٌا، سوووواء بتشوووجٌع األنظموووة كموووا أن أخوووذ حقووووق اإلنسوووان باالعتبوووار ال ٌعووود ا
المحترمة لها، أو بالتصوٌت ضود مونح قورو  لؤلنظموة المنتهكوة لهوا، فهوذا ال ٌتنواق  موع 

 .2مواثٌق عذه البنوك
وعلى العكس مما سبق فالنه ال ٌجوز التصوٌت لصالح المسواعدة التوً توإدي إلوى تودعٌم  -5

لى مساعدات لبرامج أو مشوارٌع مون سلطة األنظمة المنتهكة لحقوق اإلنسان أو التصوٌت ع
شووؤنها أن تووإدي إلووى انتهاكووات لحقوووق اإلنسووان أو المزٌوود موون الحرمووان موون التمتووع بحقوووق 

 .اإلنسان
ومثلما اعترؾ البنوك الودولى بضورورة أخوذ اعتبوارات البٌ وة وحقووق السوكان األصولٌٌن  -6

ة المشوارٌع بعوٌن والحد من الفقر ودعم مشواركة المورأة وتعووٌ  السوكان المورحلٌن بمناسوب
االعتبار فً خطابه ثم فً المعاٌٌر التً تدخل فً إقرار المشارٌع، فالنه ٌجب أن ٌذعب أبعود 
من ذلوك ألخوذ اعتبوارات حقووق اإلنسوان، كول حقووق اإلنسوان، باالعتبوار، وبشوكل منهجوً، 

                                                 
1
اه اٌج١ؼنبء عخ إٌغبػ اٌغل٠نلح ، اٌنلٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌعاللبد اٌل١ٌٚخ، ِطج، اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ث١ٓ اك.عجل اٌعي٠ي ا٠ٌٕٛؼٟ 

 .279 -263، اٌظفؾخ 1998، اٌّغوة، 
2
 Oscar Schachter , Les aspects juridiques de la politique Américaine en matière des 

droits de l’Homme. AFDI  1977, pages 72 et 73.  
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ومن منظور أنها التزامات تتطلوب أن تودمج فوً سٌاسواته العاموة ومشوارٌعه الخاصوة. وعوذا 
 .مر ٌسري على صندوق النقد الدولً بدورهاأل
إن المسوواعدات التووً تقوودم واالتفاقٌووات التووً تبوورم مووع الحكومووات تووتم باسووم الشووعوب،  -7

وباعتبار ممثلً الحكومات ممثلٌن للشعوب، وٌدعى الجمٌع أنها تتم لمصلحة عوذه الشوعوب، 
تضوورر منهووا. وعملٌووا فووالن الشووعوب عووً التووً سووتإدي تكالٌفهووا، وعووً التووً ستسووتفٌد أو ت

وبالتووالً فووالن القووانون الوودولً لحقوووق اإلنسووان ٌفوور  أن تحتوورم حقوووق الشووعوب وحقوووق 
اإلنسووان فووً المشوواركة، وأال تفوور  علٌهووا سٌاسووات أو مشووارٌع ال تقبلهووا ألنهووا تلحووق بهووا 
األضوورار. وعووذا ٌفتوور  أن اشووتراط الدٌمقراطٌووة والحووق فووً اإلعووبلم والمناقشووة والتعبٌوور 

الدول المتقدمة فً عبلقاتها الثنا ٌة أو الجماعٌة مع العالم الثالث، والذي ٌجود الذي تلح علٌه 
سووندا لووه فووً التزامووات كوول الوودول بحقوووق المشوواركة، ٌجووب أن ٌمتوود إلووى المإسسووات المالٌووة 
الدولٌة، ألن االلتزام بدعم وتشجٌع حقوق اإلنسان ٌقع على كل واحد وال ٌمكن تفوٌضه إلى 

طٌة الدٌمقراطٌوووة فوووً المنظموووات روشووومتؤوٌووول السووولٌم لوووه إقووورار الال . وٌقتضووو1ًاآلخووورٌن
 .االقتصادٌة الدولٌة

إن القناعة المركزٌوة للحوق فوً التنمٌوة، وبقٌوة حقووق اإلنسوان فوً مؽزاعوا العمٌوق، عوً  -8
بكل بساطة أن المواطنٌن ٌجب أن تتاا لهوم فرصوة المشواركة فوً قورارات التنمٌوة والتوؤثٌر 

مصووالحهم وحقوووقهم ووجووودعم، والمشوواركة وحوودعا تضوومن أخووذ  الحقٌقووً علٌهووا ألنهووا تمووس
الحقوووق بعووٌن االعتبووار. إن فوور  المشووارٌع والسٌاسووات ال ٌتجاعوول فقووط حقوووق المشوواركة 
وٌضوورب الحقوووق االقتصووادٌة واالجتماعٌووة علووى الموودى القصووٌر، ولكنووه ٌووذعب عمٌقووا فووً 

علووى نموووذج التنمٌووة  رالضوورر ألنووه ٌلحووق اإلضوورار أٌضووا بووالحقوق الثقافٌووة عنوودما ٌووإث
 .وأخبلقٌاتها
رع بنظرٌات ومفاعٌم المإسسوات المالٌوة وال بقوانٌنهوا، التوً ذنه ال ٌمكن التإ بالتالًو

ولً ومبوادئ األموم المتحودة ومعواٌٌر حقووق تإول تؤوٌبل ال ٌنسوجم موع متطلبوات القوانون الودّ 
ٌفوور  االلتووزام مجوورد لتجاعوول أخووذ حقوووق اإلنسووان باالعتبووار فووً أنشووطتها. وال  2،اإلنسووان

ولً وعلووى رأسووها الحووق فووً الحوورص علووى عوودم خوورق اإلنسووان فووً أنشووطة التعوواون الوودّ 
المشاركة بل إنه ٌتطلب أكثر وأحسن من ذلك تشجٌع حقوق اإلنسان فً عذه األنشطة بتبنوً 
المفهوم الصحٌح للتنمٌة وإعطاء االلتزام بحقوق اإلنسان فٌها كامل مؽوزاه كموا ٌتطلوب ذلوك 

 فً التنمٌة، وعو أمر سٌاستهم فوق ذلك فً تحسٌن نوعٌة المساعدة وفعالٌتها. الحق
  .إصالح مجل  األمنثانٌا: 

ال تتجلى مخواطر مجلوس األمون فقوط فوً اسوتعماله لخدموة أعوداؾ السٌاسوة الخارجٌوة 
من القوى العظمى أو إلحداعا على حساب المصالح الموضوعٌة ألؼلبٌة المجتمع  مجموعةل

كثٌر من الدول التً تجد نفسوها بودون حماٌوة. بول إن مجلوس األمون صوار ٌسوتعمل الدولً ول
علووى  إسوورا ٌلفووً معاقبووة ولٌووة كمووا ٌتجلووى ذلووك بوضوووا لعرقلووة فعالٌووة العدالووة الجنا ٌووة الدّ 

                                                 
1
 James.C.N. Paul "un développement des droits l'homme pour un développement par  

le peuple et pour le peuple", de bats sur les droits de l'homme dons le tiers monde étude 

sur les associations, intwarlsa, new York, 1984, page 297 et 306. 
2
ٌٛٙننب ٚاٌّئٍَننبد اٌّب١ٌننخ اٌل١ٌٚننخ ثقظننٛص عننلَ لج "اٌغّع١ننخ اٌعبِننخ "أاننو ٌٍٕننياع اٌنننٞ صننبه ثنن١ٓ األِننُ اٌّزؾننلح  

ثبٌمَُ اٌضنبٟٔ، اٌفظنً األٚي، اٌجنبة  "اٌش١ٍٟ "أٚ اٌمّع١خ  "عٕٛة افو٠م١ب "ٌزٛط١برٙب ثشؤْ لوٚع ٌألٔاّخ اٌعٕظو٠خ 

 اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ.اٌضبٟٔ 
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بمناسوبة إقورار النظوام جرا مها وخاصة مع ما جورى فوً "قطواع ؼوزة" و "سوفٌنة الحرٌوة"، 
 .1ولٌة وبعد دخوله حٌز النفاذاألساسً للمحكمة الجنا ٌة الدّ 

كانوت ضود  "لٌبٌا"أو  "العراق"كما أن سٌاسات العقوبات االقتصادٌة كما طبقت على 
إن إقرار عدالة دولٌة شاملة إلوى جانوب متطلبوات الحفواظ  الحق فً التنمٌة وحقوق الشعوب.

لودولً المعاصور على السلم بفعالٌوة طبقوا لمٌثواق األموم المتحودة ولمتطلبوات الحفواظ القوانون ا
 :ٌتطلب إصبلا مجلس األمن فً ثبلثة اتجاعات بحٌث ٌصبح

 .ة الحضارات والقارات والمصالحجهازا تمثٌلٌا لكاف -1
 .العالم جهازا تصدر قراراته بكٌفٌة تعبر عن إرادة أؼلبٌة دول -2
جهازا ٌصدر قرارات تتماشى مع مبادئ وأعداؾ مٌثاق األموم المتحودة، وقواعود القوانون  -3

 المتعارؾ علٌها. الدولً 
 

 .الحق فً التنمٌةالمبحث الرابع : أهمٌة األنشطة المتعلقة بمسائل إعمال 
 

مفوضووة األمووم المتحوودة السووامٌة  3991/93لجنووة حقوووق اإلنسووان فووً قرارعووا  طلبووت 

لحقوق اإلنسان إلى تقدٌم تقرٌر إلٌهوا كول سونة طٌلوة مودة العمول بآلٌوة المتابعوة المنشوؤة عموبلو 
موون القوورار المووذكور، وإلووى تقوودٌم تقووارٌر مإقتووة إلووى الفرٌووق العاموول المفتوووا  33بووالفقرة 

، موا ٌلوًك هاتناولسونالعضوٌة المعنً بالحق فً التنمٌة، وذلك فً كل حالة من الحاالت التوً 
أنشووطة المفوضووٌة المتصوولة بالعمووال الحووق فووً التنمٌووة كمووا ورد فووً الوالٌووة المطلووب األول 

تنفٌووذ قوورارات لجنووة حقوووق اإلنسووان وفووً المطلووب الثووانً  .ٌةالمسووندة إلووى المفوضووة السووام
التنسوٌق بوٌن الوكواالت أموا المطلوب الثالوث  .وقرارات الجمعٌة العامة بشؤن الحق فوً التنمٌوة

 داخل منظومة األمم المتحدة لتنفٌذ القرارات ذات الصلة التً تتخذعا اللجنة فً عذا الشؤن".
 

م المتحيدة السيامٌة لحقيوق اإلنسيان المتصيلة بإعميال أنشطة مفوضيٌة األميالمطلب األول : 
   .2التنمٌة الحق فً

واصوولت المفوضووٌة السووامٌة لحقوووق اإلنسووان تقوودٌم الوودعم اإلداري والموضوووعً إلووى  
، وتحدٌوداو إلوى الفرٌوق 3991/93اآللٌة المزدوجة المنشؤة بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسوان 

بوالحق أٌضوا فً التنمٌة وإلى الخبٌر المستقل المعنوً العامل المفتوا العضوٌة المعنً بالحق 
ر بالذكر فً عذا السٌاق أن والٌة الفرٌوق العامول عوً رصود واسوتعرا  ٌجدال فً التنمٌة. و

التقدم المحرز فً تعزٌز وإعمال الحق فً التنمٌة، وتقدٌم التوصٌات فً عوذا الشوؤن وإجوراء 
، موع التركٌوز كول عوام علوى لكامول بهوذا الحوقً تعووق التمتوع  االمزٌد من تحلٌل العقبات التو

التزامات محددة فً إعبلن الحق فً التنمٌة. وباإلضافة إلى تكلٌؾ الخبٌر المسوتقل بوؤن ٌقوّدم 
للفرٌق العامل فً كل دورة من دوراته دراسة عن حالة التقدم المحورز فوً إعموال الحوق فوً 

د طلبووت فووً السووابق إلووى الخبٌوور التنمٌووة ُتسووتخدم كؤسوواس لمناقشووة مركووزة، وكانووت اللجنووة قوو
 المستقل تقدٌم دراسات حول مواضٌع محددة. 

                                                 
1
ِؾبػنوح فنٟ إٌنلٚح اإلل١ّ١ٍنخ  "،اٌعاللخ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌغٕب ١خ اٌل١ٌٚخ ِٚغٌٍ األِٓ "ٌٍزٍٛع فٟ ٘نا األِو أاو ِمبي 

 .هاٍبد١ٌٚخ ٚاٌعبٌُ اٌعوثٟ. رٕا١ُ عبِعخ ث١وى٠ذ ِٚووي اٌل  ىّخ اٌغٕب ١خ اٌل  ؽٛي اٌّؾ
2
 E/CN.4/2004/22PAGE . 2004عبٔفٟ  08ثزبه٠ـ : ،، اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخاإلَٔبْرمو٠و اٌّفٛع اٌَبِٟ ٌؾمٛق  

03. 
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شوملت   ،بهوا مفوضوٌة األموم المتحودة السوامٌة لحقووق اإلنسوان أوكلوتواألنشطة التً  
للفرٌوق العامول المفتووا العضووٌة المعنوً بوالحق فوً التنمٌووة،  الرابعوةورة السونوٌة تنظوٌم الودّ 

ورة، بما فً ذلوك التقرٌور اسٌة ذات الصلة والوثا ق السابقة للدّ وإعداد وتقدٌم المعلومات األس
ة السامٌة لحقوق اإلنسوان المقوّدم إلوى لجنوة حقووق اإلنسوان بشوؤن الحوق فوً ٌالسنوي للمفوض

1التنمٌووة
وتقرٌوور المفووو  السووامً بشووؤن أعمٌووة وتطبٌووق مبوودأ اإلنصوواؾ علووى الصووعٌدٌن  .

   .2الوطنً والدولً
المسوواعدة فووً مجووال البحووث للخبٌوور المسووتقل المعنووً بووالحق فووً وواصولت المفوضووٌة تقوودٌم 

 :التنمٌة. وقد ساعمت نتا ج البحوث فً إعداد تقرٌرٌن ، وعما
الدراسووة األولٌووة بشووؤن أثوور القضوواٌا االقتصووادٌة والمالٌووة الدولٌووة علووى التمتووع بحقوووق  -1

 . 3اإلنسان
التعوواون اإلنمووا ً  للخبٌوور المسووتقل الووذي ٌركووز علووى أُطوور الخووامسالتقرٌوور السوونوي  -2

4والحق فً التنمٌة
.   

ه الوودعم المسووتمر فووً مجووال البحوووث نحووو تعمٌووق الدراسووة األولٌووة حووول أثوور ٌوووجمووع ت
القضاٌا االقتصادٌة والمالٌة الدولٌة على التمتع بالحق فً التنمٌة، مع التركٌوز بصوفة خاصوة 

 على مسؤلة و آثار نقل التكنولوجٌا.
رة االستعرا  لقواءات موازٌوة ذات صولة أثنواء انعقواد نظمت المفوضٌة خبلل فتقد و 

 : دورات عٌ ات األمم المتحدة، مثل 
الجلسات اإلعبلمٌة بشؤن الحق فوً التنمٌوة التوً عقودعا الخبٌور المسوتقل أثنواء الودورة  -1

 للجنة حقوق اإلنسان، 59

نظم باالشتراك مع إحدى المنظموات ؼٌور الحكومٌوة جلسوة حووار تفواعلً للمنظموات ت -2
 "ر الحكومٌووة بمشوواركة الخبٌوور المسووتقل حووول تجسووٌد إعمووال الحووق فووً التنمٌووة:ؼٌوو

 للجمعٌة العامة. 51، وكان ذلك أثناء الدورة " التحدٌات والفرص

ممثوول عوون المفوضووٌة فووً حلقتووً عموول لمتابعووة التقوودم المحوورز فووً مشووروع  ةشوواركم -3
للصوحة وحقووق  "فرانسووا زافٌٌوه بوانٌو" ٌتصل بالحق فً التنمٌوة ٌنفوذه حالٌوا مركوز

 ، والخبٌر المستقل المعنً بالحق فً التنمٌة. "هارفارد"اإلنسان التابع لجامعة 

دراسوات فوً إطوار عوذا المشوروع فووً سوبعة بلودان عوً تحدٌوداو الفلبوٌن ومووالً  اءجورإ -4
وؼانا وكمبودٌا وبنؽبلدٌش وسري النكا والهند، لتقٌٌم عملٌوة التنمٌوة فوً عوذه البلودان 

5ة القا مة على الحقوق بشكل عام، والحق فً التنمٌة بشكل خاصمن منظور التنمٌ
.  

إلوى اللجنوة الفرعٌوة لتعزٌوز وحماٌوة حقووق  6طلبت لجنة حقوق اإلنسان فً قرار لهواكما 
 :اإلنسان
 

                                                 
1
 (E/CN.4/2003/7). 

2
 (E/CN.4/2003/25. 

3
 (E/CN.4/2003/WG.18/2). 

4
 (E/CN.4/2002/WG.18/6). 

5
ٚاٌغل٠و ثبٌنوو ٕ٘ب أْ اٌّفٛػ١خ للِذ رمو٠وا اٌٝ اٌغّع١خ اٌعبِخ عٓ اعّبي اٌؾنك فنٟ اٌز١ّٕنخ ٠شنًّ ٍِقظنبً ٌإلعبثنبد  

اٌننٛاهكح ِننٓ اٌننلٚي ٚأعٙننيح ١٘ٚئننبد األِننُ اٌّزؾننلح ٚٚوبالرٙننب اٌّزقظظننخ ٚطننٕبك٠مٙب ٚثواِغٙننب ٚاٌّئٍَننبد اإلّٔب ١ننخ 

 .ٚاٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخ
6
 .2003/83 هلُإلَٔبْ ٌغٕخ ؽمٛق الواه  
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 .أن تعدَّ وثٌقة مفاعٌمٌة تضع خٌارات إلعمال الحق فً التنمٌة -1
ٌِّن جدوى عذه الخٌارات وأموراو أخرى  -2  .وتب
 .ار قانونً دولً ملزموضع معٌ  -3
   .مبادئ توجٌهٌة بشؤن تنفٌذ الحق فً التنمٌة  -4
 .  53مبادئ عامة بشؤن الشراكة من أجل التنمٌة، لتقدٌمها إلى اللجنة فً دورتها -5

كما طلبت اللجنوة فوً نفوس القورار إلوى المفوضوٌة أن تسواعد اللجنوة الفرعٌوة  فوً عملهوا 
لقوووة دراسوووٌة رفٌعوووة المسوووتوى تسوووتمر لمووودة علوووى إعوووداد الوثٌقوووة المفاعٌمٌوووة، وأن تعقووود ح

السوووتعرا  وتحدٌووود االسوووتراتٌجٌات الفعالوووة إلدراج الحوووق فوووً التنمٌوووة فوووً  (33)ٌوووومٌن

، وذلوووك كؤسووولوب "المإسسوووات الدولٌوووة الر ٌسوووٌة"السٌاسوووات واألنشوووطة التنفٌذٌوووة للمنظموووات
 رحة. للمساعمة فً عمل اللجنة الفرعٌة المتصل بالعداد الوثٌقة المفاعٌمٌة المقت

وفوً عوذا السووٌاق، طلبوت المفوضووٌة إعوداد أوراق حوول سٌاسووات التنمٌوة فووً عوالم سووا ر 
فً إعمال الحق فً التنمٌوةر والتجوارة الدولٌوة، والتنمٌوة  راشدعلى طرٌق العولمةر والحكم ال

وحقوق اإلنسانر والطابع القانونً للحوق فوً التنمٌوةر فضوبلو عون إعوداد دراسوة عون البورامج 
الثنا ٌة والمتعددة األطراؾ الحالٌة، وذلك بهدؾ التعرؾ على الدروس المسوتفادة والسٌاسات 

 وأفضل الممارسات لتؤسٌس وتنفٌذ الشراكة من أجل التنمٌة.
 

بيالحق فيً  عليقتنفٌذ قرارات لجنة حقوق اإلنسان والجمعٌة العامية فٌميا ٌتالمطلب الثانً: 
 .1التنمٌة

ات وفق مسا ل الحق فً التنمٌة التً توم تحدٌودعا تم تقسٌم األنشطة التالٌة إلى مجموع 
 ، وقوراري لجنوة حقووق اإلنسوان  59/331و 55/353القرارٌن كفً قرارات الجمعٌة العامة 

بشؤن الحق فوً التنمٌوة، واالسوتنتاجات المدرجوة فوً تقرٌور الفرٌوق   3331/11و 3333/59

2العامل عن دورته الثالثة 
 ٌلً :  ومنه ٌتم تنفٌذ عذه األنشطة كما.

 األهداف اإلنمائٌة لأللفٌةالفرع األول : 
أن الدٌمقراطٌوة والتنمٌوة واحتورام حقووق اإلنسوان  " فٌٌنوا"ٌإكد إعبلن وبرنامج عمل  

سووتمد موون إعووبلن األلفٌووة ٌ. و3والحرٌووات األساسووٌة، أمووور مترابطووة وٌعووزز بعضووها بعضووا
حوددة الرامٌوة إلوى التؽلوب علوى األعداؾ اإلنما ٌة لؤللفٌة، وعً مجموعوة مون االلتزاموات الم

الفقر المدقع الذي ما زال ٌحكم قبضته على أكثر من ملٌوار نسومة فوً العوالم. وعنالوك عبلقوة 
 متبادلة بٌن األعداؾ اإلنما ٌة لؤللفٌة وحقوق اإلنسان. 

ٌمكوون أن توووفر أسوووس التقٌووٌم ذات الصووولة التووً ٌمكووون علووى أساسوووها قٌوواس بعووو   -1
 حقوق اإلنسان.  االلتزامات الدولٌة فً مجال

ولً لحقوق اإلنسان جوعرٌاو لتحقٌوق األعوداؾ، مون حٌوث أنوه ٌعموق ٌعتبر اإلطار الدّ  -2
 فهم السٌاسات والمإسسات المطلوبة لتحقٌق عذه األعداؾ، 

                                                 
1
 . 2004عبٔفٟ  08ثزبه٠ـ : ،، اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخاإلَٔبْرمو٠و اٌّفٛع اٌَبِٟ ٌؾمٛق  

 E/CN.4/2004/22PAGE 03. 
2
 (E/CN.4/2002/28/Rev.1). 

3
ّمواؽ١نخ "أال ٠لفوٚا عٙلا فٟ رعي٠ني اٌل٠ ٠شلك اعالْ األٌف١خ عٍٝ ٘نا اٌزواثؾ ؽ١ش عبء ف١ٗ اٌزياَ لبكح اٌعبٌُ اٌظو٠ؼ ث  

ٚرلع١ُ ١ٍبكح اٌمبْٔٛ، فؼالً عٓ اؽزواَ ع١ّع ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ اٌّعزوف ثٙب ك١ٌٚب، ثّب فنٟ مٌنه اٌؾنك 

 فٟ اٌز١ّٕخ".
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وون  ةالبلزموو ةوالدولٌوو ةز إطووار المسوواءلة الوطنٌووٌوعزت -3 لتحقٌووق تقوودم باتجاعهووا، كمووا ٌمكِّ
ركة فً عملٌات اتخواذ القورارات التوً توإثر فوً األفراد من المطالبة بحقوقهم والمشا

 حٌاتهم. 
، 3331فووً عووام صوودرت بوودأت المفوضووٌة إعووداد ورقووة مفاعٌمٌووة  3331فووً عووام و 

بالسهاب أوجه االرتبواط بوٌن حقووق اإلنسوان واألعوداؾ اإلنما ٌوة لؤللفٌوة. وعودفها عوو  تتناول
 .  1املٌن فً مجال التنمٌةتوضٌح االرتباط والعبلقة بٌن االثنٌن، وقد أُعدت خصٌصا للع

 حقوق اإلنسان فً استراتٌجٌات الحد من الفقرالفرع الثانً : 
جعل إعبلن األلفٌة التصدي للفقر من أولوٌات جدول األعموال العوام. وأعواد تؤكٌود أن  

الحوود موون الفقوور عووو الهوودؾ اإلنمووا ً الشووامل، كمووا سوولَّم باالرتبوواط بووٌن الفقوور الموودقع وحقوووق 
أن الفقور واالسوتبعاد مون المجتموع  3331/31أكودت اللجنوة مجوددا فوً قرارعوا اإلنسان. وقد 

 مّثبل انتهاكا لكرامة اإلنسان بل وللحق فً الحٌاة أحٌاناو.
مشوروعاو أولٌواو لمبوادئ توجٌهٌوة تتعلوق بونهج قوا م  3333وأنجزت المفوضٌة فً عام  

لووى عووذا المشووروع، ٌجوورى علووى حقوووق اإلنسووان إزاء اسووتراتٌجٌات الحوود موون الفقوور. وبنوواءو ع
اسووتكمال نشوورة موووجزة عوون العبلقووة بووٌن حقوووق اإلنسووان والحوود موون الفقوور. وسوووؾ تسووتخدم 
النشرة ومشروع المبادئ التوجٌهٌة كمادة أساسٌة للتشاور مع العاملٌن فوً المجوال اإلنموا ً، 
والحكوموووات والمإسسوووات المالٌوووة الدولٌوووة، ومنظموووات وعٌ وووات منظوموووة األموووم المتحووودة، 

المانحٌن، والدوا ر األكادٌمٌوة، ومإسسوات المجتموع المودنً، وللحصوول مونهم علوى المزٌود و
. وتوم أٌضوا 3331من التعلٌقات واالقتراحات بؽٌوة اسوتكمال المبوادئ التوجٌهٌوة بحلوول عوام 

تجرٌووب مشووروع المبووادئ التوجٌهٌووة فووً عوودة بلوودان مختووارة موون خووبلل المكاتووب المٌدانٌووة 
مم المتحدة القطرٌة، وشمل ذلوك كوبلو مون البوسونة والهرسوك، وصوربٌا للمفوضٌة، وأفرقة األ

 والجبل األسود، ومنؽولٌا وكمبودٌا. 
كما تساعد المفوضٌة عددا من أعضاء اللجنة الفرعٌة لتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسوان 
فووً إعووداد ورقووة عموول بشووؤن الحاجووة إلووى اسووتنباط مبووادئ توجٌهٌووة لتنفٌووذ القواعوود والمعوواٌٌر 

  مة لحقوق اإلنسان، وذلك فً سٌاق مكافحة الفقر المدقع.القا
 .العولمة والقضاٌا االقتصادٌة والمالٌة الدولٌةالفرع الثالث : 

ساعدت المفوضٌة الخبٌر المستقل المعنً بالحق فً التنمٌة فً إعداد الدراسة األولٌة 
سوان. وخلُووص التقرٌوور، عون أثوور القضواٌا االقتصووادٌة والمالٌوة الدولٌووة فووً التمتوع بحقوووق اإلن

ضوومن مواضووٌع أخوورى، إلووى أن الفوورص التووً أتاحهووا تحرٌوور قوووى السوووق والتجووارة وتوودفق 
االستثمار لم تفِ  دا ماو إلى زٌادة النمو االقتصادي، ولم تقترن، حٌن أدت إلى عوذه النتٌجوة، 

مون الفقور. وال دا ماو إلوى الحود  يبتحقٌق المزٌد من المساواة والعدالة االجتماعٌة، كما لم تإد
قٌود التجارة عو وسٌلة فقط لؽاٌوة عوً التنمٌوة القا موة علوى الحقووق،  ءشك أن تحرٌر أو إنها

وقد ٌتطلب سٌاسات إضافٌة بؽٌة تحقٌق النتٌجة المرجوة. وتضطلع المفوضوٌة حالٌواو بوالجراء 
 البحوث لمساعدة الخبٌر المستقل فً تعمٌق عذه الدراسة المبد ٌة كما عو مطلوب.

                                                 
1
ن َِزشبه فبص ِعٕٟ ثبأل٘لاف اإلّٔب ١خ ٌألٌف١خ ٠ّضً اٌّفٛػ١خ فنٟ اؽنبه ِشنوٚع األٌف١نخ، ٚاٌننٞ ٘نٛ ِجنبكهح ِنٓ ٕ٘ب 

 رشًّ إٌّاِٛخ وبفخ ثغ١خ رفع١ً األ٘لاف اإلّٔب ١خ ٌألٌف١خ. اٍزوار١غ١خٝ رط٠ٛو األ١ِٓ اٌعبَ روِٟ اٌ
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ٌّوز و  ٌُشار إلى تكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت فً الؽالب على أنها العنصور المم
للعولموووة. وبمناسوووبة عقووود موووإتمر القموووة العوووالمً المعنوووً بمجتموووع المعلوموووات، فقووود أعووودت 

1المفوضٌة مذكرة معلومات أساسٌة حول مجتمع المعلومات وحقوق اإلنسان 
.  

لومووات واالتصوووال كوسووٌلة لتبوووادل ونشووور والمووذكرة ال تنظووور إلووى تكنولوجٌوووات المع
المعلومات فحسب، بل وكؤداة لتحسوٌن التمتوع بحقووق اإلنسوان. كموا تسوعى إلوى دموج األفوراد 
والمجتمعووووات فووووً مجتمووووع المعلومووووات دمجووووا تامووووا، وخصوصووووا المحوووورومٌن والضووووعفاء 

، خصوصا والمستبعدٌن اجتماعٌاو. وٌنبؽً تحقٌق المساواة فً إتاحة منافع مجتمع المعلومات
 بمرحلة انتقال. اقتصادٌاتهالشعوب البلدان النامٌة أو البلدان التً تمر 

وٌبحث تقرٌر المفو  السامً، "حقوق اإلنسان، والتجوارة واالسوتثمار"، الوذي قدموه  
فً بع  مسا ل حقوق اإلنسان المتصلة بتحرٌر االستثمار التً تطورأ،  .إلى اللجنة الفرعٌة 
األحادٌة وإما فً سٌاق اتفاقات التجارة الثنا ٌة واإلقلٌمٌة. وبٌنموا ٌشوٌر إما فً سٌاق التدابٌر 

التقرٌوور إلووى الفوا وود التووً قوود ٌنطوووي علٌهووا تحرٌوور االسووتثمار بالنسووبة إلووى تحسووٌن النمووو 
االقتصادي، الذي ٌمكن أن ٌإدي بدوره إلى زٌادة الموارد المتاحوة المطلوبوة إلعموال حقووق 

ٌها الحق فوً التنمٌوة، فالنوه ٌشوٌر أٌضوا إلوى أن التحرٌور السورٌع دون اإلنسان بالتدرٌج، بما ف
ضمانات مناسبة قد ٌقٌد اإلجراءات التشورٌعٌة المطلوبوة لحماٌوة حقووق اإلنسوان، فضوبلو عون 
ترجٌح مٌزان القوة لصالح المستثمرٌن على حساب األفراد والمجتمعوات. وفوً عوذا الصودد، 

رٌوور االسووتثمار ومسووإولٌة الشووركات المتعلقووة بحقوووق ٌبووٌن التقرٌوور أعمٌووة الموازنووة بووٌن تح
اإلنسان، فضبلو عون اإلقورار بشوكل أشومل بؤعلٌوة المقاضواة فٌموا ٌتصول بوالحقوق االقتصوادٌة 

، قوودمت المفوضووٌة 3333/33 رقووم  واالجتماعٌووة والثقافٌووة. واسووتجابة لقوورار اللجنووة الفرعٌووة

ة فووـً سٌووـاق المإتووـمر الوووزاري وثٌقووة معلومووات أساسٌووـة عووـن حقووـوق اإلنسووـان والتجووار
 .2الخامس لمنظمة التجارة العالمٌة 

 وسٌادة القانون راشدٌمقراطٌة والحكم الالد  الفرع الرابع : 
علوى تبنوً قورار بشوؤن دور الحكوم  3333دأبت لجنة حقووق اإلنسوان سونوٌا منوذ عوام  

عملٌوة  راشدالحكم ال فً تعزٌز حقوق اإلنسان. وأقرت اللجنة فً قراراتها بؤن تعزٌز راشدال
تختلووؾ حتموواو بوواختبلؾ  راشوودمسووتمرة بالنسووبة لجمٌووع الحكومووات، وأن ممارسووات الحكووم ال

الظووروؾ واالحتٌاجووات الخاصووة لمختلووؾ المجتمعووات. كمووا أقوورت بووؤن الحكووم الووذي ٌتسووم 
بالشوفافٌة والمسووإولٌة والمسوواءلة والمشوواركة وٌسوتجٌب الحتٌاجووات وتطلعووات الشووعوب، عووو 

، وأن عووذا األسوواس ال ؼنووى عنووه لتعزٌووز حقوووق راشوودذي ٌرتكووز علٌووه الحكووم الاألسوواس الوو
 اإلنسان، بما فٌها الحق فً التنمٌة.

، فسوووؾ توونظم المفوضووٌة فووً عووام 3331/55 رقووم وكمووا طلبووت اللجنووة فووً قرارعووا 
حلقووة دراسووٌة مشووتركة مووع برنووامج األمووم المتحوودة اإلنمووا ً حووول ممارسووات الحكووم  3331

 . 3مستوى الوطنً لتعزٌز حقوق اإلنسانعلى ال راشدال

                                                 
1
 (http://www.unhchr.ch/pdf/noteinfsociety.pdf). 

2
 (http://www.unhchr.ch/html/hchr/cancunfinal.doc). 

3
ِّبهٍنبد اٌؾىنُ اٌواشنل عٍنٝ ٚاٌغوع ِٓ اٌؾٍمخ اٌلها١ٍخ ٘ٛ اٌزٛػ١ؼ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ رؾم١ك فُٙ أفؼً ٌٍعاللخ ثن١ٓ  

اٌَّزٜٛ اٌٛؽٕٟ ٚرعي٠ي ؽمٛق اإلَٔنبْ، ِّنب ٠نئكٞ ثبٌزنبٌٟ اٌنٝ رؾل٠نل أّٔنبؽ ٚفظنب ض ِّبهٍنبد اٌؾىنُ اٌواشنل اٌزنٟ 

 رعيى ؽمٛق اإلَٔبْ
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 راشودوعنالك مذكرة صادرة عن األمانة تشمل معلوموات إضوافٌة بشوؤن دور الحكوم ال
 1. اإلنسان فً تعزٌز حقوق

والهوودؾ موون عووذه الجهووود عووو اسووتعادة سووٌادة القووانون، وضوومان أن توودخل العملٌووات  
لسوبلم. كموا سواعمت المفوضوٌة والمإسسات الدٌمقراطٌة ضمن مساعً األمم المتحدة لحفظ ا

فوً  "أوالنباتوار "للدٌمقراطٌات الجدٌدة والمستعادة الذي عقد فوً الخامسفً المإتمر الدولً 
. وكوان موضووع الموإتمر عوو "الدٌمقراطٌوة، والحكوم 3331سوبتمبر  33إلوى  33الفترة مون 

دة القوانون ، والمجتمع المدنً". واألنشطة األخرى التوً اضوطلعت بهوا فوً مجوال سوٌاراشدال
تشووومل عقووود االجتمووواع االستشووواري الثوووانً بهووودؾ اسوووتكمال "المبوووادئ األساسوووٌة والخطووووط 
التوجٌهٌة المتعلقة بحوق ضوحاٌا انتهاكوات حقووق اإلنسوان الدولٌوة والقوانون اإلنسوانً الودولً 

فضبلو عن تنظوٌم حلقوة تدرٌبٌوة حوول أفضول الممارسوات لمناعضوة  .فً االنتصاؾ والجبر" 
 العقاب.  اإلفبلت من
بخصووص مواصولة الحووار بشوؤن  3333/13وبطلب من اللجنة، مودرج فوً قرارعوا  

حلقوة  3333نووفمبر  35و  35تدابٌر تعزٌز وتوطٌود الدٌمقراطٌوة، نظموت المفوضوٌة ٌوومً 

. وخلصووت عووذه الحلقووة اإلنسوواندراسووٌة للخبووراء لدراسووة التوورابط بووٌن الدٌمقراطٌووة وحقوووق 
إلووى أن الدٌمقراطٌووة وحقوووق اإلنسووان مترابطووان وال ٌمكوون  الدراسووٌة، ضوومن أشووٌاء أخوورى،

الفصل بٌنهموا، وأن مفهووم الدٌمقراطٌوة ٌجوب أن ٌكوون شوامبلو، وٌنبؽوً قٌواس النجواا بمودى 
نجاا الدٌمقراطٌة فً تحقٌق مبادئ وقواعد ومعاٌٌر حقوق اإلنسان. وأكدت أعمٌوة العملٌوات 

لمشوواركة الشوعبٌة وصووون حقووق ومصووالح والمإسسوات القوٌووة للحكوم الوودٌمقراطً، وكوذلك ا
 الف ات المهمشة وحقها فً التعبٌر. 

 المجتمع المدنً والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسانالفرع الخام  : 
أقوور الفرٌووق العاموول فووً االسووتنتاجات والتوصووٌات المدرجووة فووً تقرٌووره عوون الوودورة 

ات قوٌة مع تنظٌمات المجتمع المدنً على الثالثة، ضمن مواضٌع أخرى، بالحاجة إلى شراك
المستوى الوطنً، بما فً ذلك القطاع الخاص، سعٌاو الست صال الفقر وتحقٌق التنمٌة، فضوبلو 
عن اإلدارة الرشٌدة للشركات. وٌعتبر تعاظم نفوذ وقوة قطواع الشوركات بحوق أحود الجوانوب 

اتق الودول العوبء الر ٌسوً فوً وٌقوع علوى عو .الر ٌسٌة للعولمة التً تإثر علوى تنمٌوة الودول
كفالة احترام القطاع الخواص لحقووق اإلنسوان. وتهودؾ مبوادرة األموٌن العوام لبلتفواق العوالمً 
فً جزء منها إلى مواجهة عذا التحدي من خبلل التنفٌذ االختٌاري للمعواٌٌر الدولٌوة المتصولة 

 بحقوق اإلنسان، والعمل والبٌ ة.
المتعلقة بمسإولٌات الشركات عبر الوطنٌة وؼٌرعا  واعتمدت اللجنة الفرعٌة القواعد

وعوذه القواعود تشوٌر إلوى المعواٌٌر الدولٌوة . 2من مإسسات األعمال فً مجوال حقووق اإلنسوان
الراعنة لحقوق اإلنسان التً ٌتعٌن على الشركات عبر الوطنٌة والشركات التجارٌة األخورى 

 احترامها، كل فً مجال اختصاصها. 

                                                 
1

اٌغيء اٌّزعبظُ األ١ّ٘خ ِٓ عًّ اٌّفٛػ١خ ا١ٌّلأٟ فٟ ِغنبي ٍن١بكح اٌمنبْٔٛ ٚاٌل٠ّمواؽ١نخ ٘نٛ اٌَّنبعلح فنٟ رشنى١ً   

و ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ ع١ٍّبد األُِ اٌّزؾلح ٌؾفع اٌَالَ، ٚاٍلاء اٌّشٛهح ثعل رشى١ً رٍه اٌعٕبطنو. ٚٔنزظ عنٓ مٌنه عٕبط

ٚػننع رور١جننبد رعب١ٔٚننخ ِننع اكاهح اٌشننئْٚ ا١ٌَبٍنن١خ ٚاكاهح ع١ٍّننبد ؽفننع اٌَننالَ فننٟ أفغبَٔننزبْ ٚأٔغننٛال ٚثٛهٚٔننلٞ 

ث١َنبٚ ١ٌٚج١و٠نب. ٚرشنىً ثعضننخ ِٕاّنخ األِنُ اٌّزؾنلح فننٟ  -ٚعّٙٛه٠نخ أفو٠م١نب اٌٍٛنطٝ ٚؽبع١ىَنزبْ ٚغٛار١ّننبال ٚغ١ٕ١نب 

 . (E/CN.4/2004/92) ،عّٙٛه٠خ اٌىٛٔغٛ اٌل٠ّمواؽ١خ ِضبالً أؽلس ٌّشبهوخ اٌّفٛػ١خ فٟ ثعضبد ؽفع اٌَالَ
2
 (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2). 
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ضوٌة سوعٌها لتطووٌر وتعزٌوز المإسسوات الوطنٌوة لحقووق اإلنسوان. كما تواصل المفو
وعدفها الر ٌسً عو دعم إنشاء أو تعزٌز المإسسات الوطنٌة وفقا لمبوادئ بوارٌس. وتضوطلع 
المفوضٌة بالسداء المشورة العملٌة إلى الحكومات بشؤن اإلطار الدسوتوري أو التشورٌعً ألي 

ة عوووذه المإسسوووات ومهامهوووا وصوووبلحٌاتها مووون المإسسوووات الوطنٌوووة الجدٌووودة وبشوووؤن طبٌعووو
ومسووإولٌاتها. وتقووّدم الوودعم إلووى المإسسووات الوطنٌووة لحقوووق اإلنسووان الجدٌوودة و القا مووة فووً 

، ونظم معالجوة الشوكاوى، وبورامج اإلستراتٌجٌةمجال تصمٌم عٌاكل اإلدارة الفعالة والخطط 
فٌر المعلومووات والوثووا ق التوعٌووة بحقوووق اإلنسووان والتوودرٌب علٌهووا وتنفٌووذعا، فضووبلو عوون تووو

المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان. كموووا تووودعم المفوضوووٌة تشوووبٌك المإسسوووات الوطنٌوووة. وتواصووول 
ولً السوادس االضطبلع بدور األمانة للجنة التنسوٌق الدولٌوة، كموا دعموت تنظوٌم الموإتمر الودّ 

مون  السووٌد، فوً الفتورةو، نللمإسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان المعقود فوً كوبنهواؼن، ولنود
 .3333أبرٌل  31إلى  33

 .الشراكة الجدٌدة من أجل تنمٌة أفرٌقٌاالفرع الساد  : 
تقع أنشطة المفوضٌة فً دعم الشراكة الجدٌدة من أجل تنمٌة أفرٌقٌوا فوً إطوار قورار 

االستعرا  والتقٌٌم النها ٌان لبرنامج األموم المتحودة  الصادر بعنوان " 59/9الجمعٌة العامة 
فً أفرٌقٌا فً التسعٌنات ودعم الشراكة الجدٌدة لتنمٌة أفرٌقٌا"، الذي جواء فٌوه  الجدٌد للتنمٌة

أن الجمعٌة العامة "تحث المجتمع الدولً ومنظومة األموم المتحودة علوى تنظوٌم الودعم للبلودان 
. 5" الفقورة  األفرٌقٌة وفقا لمبادئ وأعداؾ وأولوٌوات الشوراكة الجدٌودة بوروا شوراكة جدٌودة

وضٌة فً إطار مجموعة األمم المتحدة، وفقاو لموا حودده األموٌن العوام وبموجوب كما تنشط المف
تنسٌق اللجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌا. وتدرك األعمٌة التً تعلقها الشراكة الجدٌدة من أجل تنمٌة 
أفرٌقٌووا علووى تعزٌووز وحماٌووة حقوووق اإلنسووان، كمووا ٌتضووح فووً إعبلنهووا المتعلووق بالدٌمقراطٌووة 

القتصادي وإدارة الشركات، الذي ٌدعو، ضمن أمور أخرى، إلوى تعزٌوز والحكم السٌاسً وا
التعاون مع المفو  السامً لحقوق اإلنسان. وواصلت المفوضٌة اتصوالها الوثٌوق موع أمانوة 
الشووراكة الجدٌوودة موون أجوول تنمٌووة أفرٌقٌووا، وأسوودت المشووورة فٌمووا ٌتعلووق بتحضووٌر الوثووا ق 

قووران. كمووا سوواعمت المفوضووٌة فووً إعووداد تقووارٌر األساسووٌة لآللٌووة األفرٌقٌووة السووتعرا  األ
األمٌن العام والتقارٌر األخرى التً نسقها مكتب المستشار الخاص لشإون أفرٌقٌوا. وإضوافة 
إلووى ذلووك عملووت اللجنووة علووى تٌسووٌر عقوود نوودوة ألعضوواء اللجنووة األفرٌقٌووة لحقوووق اإلنسووان 

لٌوة األفرٌقٌوة السوتعرا  وحقوق الشعوب، وقد حضرعا أعضواء مون اللجنوة األفرٌقٌوة، واآل
األقران، ولجنة التنسٌق األفرٌقٌة للمإسسوات الوطنٌوة، ووحودات وبورامج االتحواد األفرٌقوً، 
فضبلو عن المإسسات الشرٌكة ومجتمع المانحٌن. وكان أحد مواضٌع الندوة عوو العبلقوة بوٌن 

سووٌق بووٌن مختلووؾ اللجنووة األفرٌقٌووة واآللٌووة األفرٌقٌووة السووتعرا  األقووران والحاجووة إلووى التن
آلٌوات الرصوود، وصوووالو إلووى التوصوٌة بووؤن تضووع اللجنووة األفرٌقٌوة المبووادئ التوجٌهٌووة لعبلقووة 

 عمل مع اآللٌة األفرٌقٌة الستعرا  األقران.
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قيرارات لجنية  التنسٌق بيٌن الوكياالت داخيل منظومية األميم المتحيدة لتنفٌيذ  المطلب الثالث:
 .1مٌةحقوق اإلنسان المتصلة بالحق فً التن

سعت المفوضٌة، فوً إطوار عملهوا الراموً إلوى إدمواج حقووق اإلنسوان فوً السٌاسوات  
، ومتابعووة لبرنووامج األمووٌن العووام 3999والبوورامج اإلنما ٌووة لمنظومووة األمووم المتحوودة منووذ عووام 

األول إلصووبلا األمووم المتحوودة إلووى تعزٌووز إدموواج جمٌووع حقوووق اإلنسووان، بمووا فٌهووا الحووق فووً 
منظومووة األمووم المتحوودة. وركووز برنووامج األمووٌن العووام الثووانً لئلصووبلا   التنمٌووة، فووً كاموول

تركٌووزا خاصووا علووى البوورامج القطرٌووة وأنشووطة منظومووة األمووم المتحوودة، حٌووث طلووب إلووى 
المفوو  السووامً " التعواون مووع مجموعووة األموم المتحوودة اإلنما ٌووة واللجنوة التنفٌذٌووة للشووإون 

لة بوواإلجراءات التووً تتخووذعا األمووم المتحوودة علووى اإلنسووانٌة، لتعزٌووز حقوووق اإلنسووان المتصوو
2الصعٌد القطري"

. 
الوذي صودر الحقواو،  59/133وبموجب عذا الطلب، واسترشاداو بقرار الجمعٌة العاموة 

قامووت المفوضووٌة بالتعوواون مووع مجموعووة األمووم المتحوودة اإلنما ٌووة واللجنووة التنفٌذٌووة للشووإون 
"تعزٌوز أعموال األموم المتحودة المتصولة بحقووق  اإلنسانٌة بالعداد واعتماد خطوة عمول بعنووان

اإلنسان على المستوى القطري: النظم الوطنٌة لتعزٌز وصوون حقووق اإلنسوان"، وقود قُودمت 
إلى األمٌن العام. وُحدد الهدؾ الر ٌسً فً الخطة على أنه تنمٌة قدرة عملٌات األمم المتحدة 

ل األعضواء الراؼبوة فوً إنشواء وتودعٌم اإلنسانٌة واإلنما ٌة بحٌث تتمكن من دعم جهوود الودو
نظووم وطنٌووة لتعزٌووز وحماٌووة حقوووق اإلنسووان تتسووق مووع القواعوود والمبووادئ الدولٌووة لحقوووق 

 اإلنسان، وإدماجها فً العملٌات اإلنما ٌة واإلنسانٌة. 
تعتبوور خطووة العموول أن أفرقووة األمووم المتحوودة القطرٌووة تمثوول الموودخل بنوواء علووى طلووب و

مساعدة مكٌفة لدفع جهودعوا فوً دعوم نظمهوا الوطنٌوة لتعزٌوز وحماٌوة  الدول األعضاء لتقدٌم
حقوووق اإلنسووان. ولبلوووغ عووذه الؽاٌووة، تسووعى خطووة العموول إلووى جعوول حقوووق اإلنسووان مدمجووة 
بالكامل فً تحلٌبلت وبرامج األمم المتحدة المشتركة المتعلقة باألوضاع اإلنما ٌوة واإلنسوانٌة 

المشترك وإطار األموم المتحودة للمسواعدة اإلنما ٌوة وعملٌوة الوطنٌة، أال وعً التقٌٌم القطري 
 .3 النداء الموحد
 .التعاون مع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائٌةالفرع األول : 

تواصل المفوضٌة تعاونهوا الوثٌوق موع مجموعوة األموم المتحودة اإلنما ٌوة بؽٌوة تحسوٌن 
خصوصواو فوً سوٌاق إطوار األموم  الروابط وتعزٌز دمج حقوق اإلنسان فً البرمجة اإلنما ٌة،

المتحدة الموحد للتحلٌل والبرمجة، والتقٌٌم القطري المشترك، وإطار األمم المتحدة للمساعدة 
 اإلنما ٌة.
مشاركة فعالة فً نظوام أفرقوة مجموعوة األموم  3331شاركت المفوضٌة فً عام كما 

سات عملٌوات األموم المتحودة فرق العمل لضمان تنسٌق سٌا المتحدة اإلنما ٌة واألفرقة العاملة
اإلنما ٌووة علووى المسووتوى القطووري. وشوواركت أٌضووا فووً حلقووة العموول الثانٌووة المشووتركة بووٌن 

                                                 
1
 E/CN.4/2004/22PAGE . 2004عنبٔفٟ  08ثزنبه٠ـ : ،، اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخاإلَٔبْرمو٠و اٌّفٛع اٌَبِٟ ٌؾمٛق  

03. 
2
 A/57/387) 2، اإلعواء 51، اٌفموح) 
3

منو فطنخ اٌعّنً أ١ّ٘نخ ثٕنبء لنلهاد أفولنخ األِنُ اٌّزؾنلح اٌمطو٠نخ ٌزعي٠ني اٌنوثؾ ثن١ٓ ؽمنٛق اإلَٔنبْ، رفٟ ٘ننا اٌَن١بق،  

األِنُ اٌّزؾنلح ٌنٕاُ  ٚاٌعًّ اإلَٔبٟٔ ِٓ فالي اٌزله٠ت ٚاألٔشطخ األفوٜ، ٚرعي٠ي ٔٛع١خ ٚرّبٍه كعنُ خٚاٌز١ّٕخ اٌجشو٠

 رعي٠ي ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ عٍٝ اٌَّزٜٛ اٌٛؽٕٟ ِٓ فالي اعّبي ثواِظ األُِ اٌّزؾلح اٌّشزووخ
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، 3331الوالٌات المتحودة فوً مواي  "كونٌتٌكت"بوالٌة  "ستامفورد "الوكاالت التً عقدت فً

فوً سوٌاق لتعمٌق فهم وآثوار الونهج اإلنموا ً القوا م علوى حقووق اإلنسوان. وتشومل اإلنجوازات 
مجموعووة األمووم المتحوودة اإلنما ٌووة "بٌووان تفوواعم مشووترك" موووجز لتحدٌوود ماعٌووة نهووج التعوواون 
اإلنما ً القا م على حقوق اإلنسان، وتبٌن أن البرمجة اإلنما ٌة خبلل كول مراحلهوا ٌنبؽوً أن 
تهتوودي بمبووادئ ومعوواٌٌر حقوووق اإلنسووان. كمووا تشوومل عووذه اإلنجووازات، المبووادئ التوجٌهٌووة 

إطوار األموم المتحودة للمسواعدة اإلنما ٌوة موع تعزٌوز  حة إلعداد التقٌوٌم القطوري المشوتركالمنق
عناصرعا المتصلة بحقوق اإلنسان، فضوبلو عون وحودة تودرٌب لتحسوٌن مهوارات أفرقوة األموم 

إطوار  المتحدة القطرٌة ومعرفتها بكٌفٌوة إدمواج حقووق اإلنسوان فوً التقٌوٌم القطوري المشوترك
لبنوان وأرمٌنٌوا " سواعدة اإلنما ٌوة، وقود اسوُتكملت بعود تجرٌبهوا فوً كول مون األمم المتحودة للم

 ."جمهورٌة مقدونٌا الٌوؼوسبلفٌة السابقةوالبوسنة والهرسك و
التعييياون ميييع شيييعبة السٌاسييية االجتماعٌييية والتنمٌييية فيييً إدارة الشيييؤون الفيييرع الثيييانً : 

 .االقتصادٌة واالجتماعٌة
لتابعوة لؤلمانوة العاموة والتوً تعمول بوصوفها أمانوة تعاونت المفوضوٌة موع عوذه الهٌ وة ا 

للجنة المخصصة المنبثقة عن الجمعٌة العامة للنظر فً مقترحات وضع اتفاقٌة دولٌوة شواملة 
ومتكاملة لتعزٌز وحماٌوة حقووق وكراموة المعووقٌن. وتقووم االتفاقٌوة علوى أسواس نهوج شوامل 

وعدم التمٌٌز، كما تؤخوذ فوً االعتبوار  للعمل فً مجاالت التنمٌة االجتماعٌة، وحقوق اإلنسان
توصووٌات لجنووة حقوووق اإلنسووان ولجنووة التنمٌووة االجتماعٌووة. وٌشوومل تقرٌوور المفووو  السووامً 
معلومات أوفى بشؤن التقدم المحرز فً تنفٌذ التوصٌات الواردة فً الدراسة الخاصة بحقووق 

1اإلنسان للمعوقٌن 
. 
 .الزراعةالتعاون مع منظمة األغذٌة والفرع الثالث : 

 جووانإن من نتوا ج موإتمر القموة العوالمً لؤلؼذٌوة، بعود خموس سونوات، المعقوود فوً  
، دعوة منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة، إلوى وضوع مبوادئ توجٌهٌوة اختٌارٌوة 3333

إلعمووال الحووق فووً الؽووذاء المبل ووم. واسووتجابة لهووذه الوودعوة، أنشووؤ مجلووس منظمووة األؼذٌووة 
امبلو حكومٌاو دولٌاو لٌضع فً ؼضون سونتٌن، جملوة مون المبوادئ التوجٌهٌوة والزراعة فرٌقاو ع

االختٌارٌة لدعم الجهود التً تبذلها الدول األعضاء من أجل تحقٌق اإلعمال التودرٌجً للحوق 
فووً الؽووذاء فووً سووٌاق األموون الؽووذا ً الوووطنً. وقوود بووـدأ العموول فووً عووذه المبووادئ التوجٌهٌووة 

علّق مجلس منظموة األؼذٌوة والزراعوة فوً قوراره أعمٌوة كبٌورة . و3331االختٌارٌة فً عام 

علووى مسوواعمة منظومووة حقوووق اإلنسووان فووً عووذه العملٌووة. واعُتبوورت المفوضووٌة بالتحدٌوود موون 
ضوومن األطوووراؾ الموووإثرة الر ٌسوووٌة وعوووً تشوووارك بفعالٌووة فوووً عوووذه العملٌوووة. كموووا تتعووواون 

خدمووة الفرٌووق العاموول الحكووومً  المفوضووٌة تعاونووا وثٌقوواو مووع منظمووة الزراعووة واألؼذٌووة فووً
 الدولً، ولضمان مشاركة ومساعمة الهٌ ات المعنٌة بحقوق اإلنسان فً عمله. 

 التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائًالفرع الرابع  : 
استمرت المفوضٌة فً تنفٌوذ برنامجهوا المشوترك موع برنوامج األموم المتحودة اإلنموا ً 

بلووداو فووً جمٌووع أقووالٌم العووالم،  13البرنووامج ٌنشووط فووً حوووالً . عووذا "تعزٌووز حقوووق اإلنسووان"

وٌركز على تجرٌوب نهوج قوا م علوى حقووق اإلنسوان فوً تنفٌوذ أنشوطة برنوامج األموم المتحودة 
اإلنما ً. وتستكشؾ األنشوطة الحالٌوة إمكانٌوة تنمٌوة القودرات مون أجول إٌجواد نهوج قوا م علوى 

                                                 
1
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ق البلمركزٌوووة الدٌمقراطٌوووة، والبٌ وووة، حقووووق اإلنسوووان للتخفٌوووؾ مووون وطوووؤة الفقووور، وتحقٌووو
والوصووول إلووى العدالووة وتطوووٌر الممارسووات البرلمانٌووة. كمووا ٌوودعم برنووامج تعزٌووز حقوووق 

بلدان. وقود أصودر  (35) اإلنسان تطوٌر وإعمال خطط عمل حقوق اإلنسان الوطنٌة فً ستة
بموجووب  مووذكرة ممارسووة جوورى تطوٌرعووا 3331 جوووانبرنووامج األمووم المتحوودة اإلنمووا ً فووً 

برنامج تعزٌز حقوق اإلنسان، حول حقوق اإلنسان والتخفٌؾ مون وطوؤة الفقور. وقوام برنوامج 
األمم المتحدة اإلنما ً باسوتعرا  برامجوه القطرٌوة القا موة علوى أسواس حقووق اإلنسوان فوً 

، وعنالووك خطووة إلجووراء استعراضووٌن إضووافٌٌن مووع بداٌووة عووام 3331ثبلثووة بلوودان فووً عووام 
3331 . 

بالتعواون  3991شروع "التآزر لمساعدة المجتمعات المحلٌة" الذي بدأ عوام وٌساعد م

موووع برنوووامج األموووم المتحووودة اإلنموووا ً، المنظموووات واألفوووراد علوووى المسوووتوى المحلوووً علوووى 
االضووطبلع باألنشووطة الثقافٌووة الرامٌووة إلووى تعزٌووز وحماٌووة حقوووق اإلنسووان فووً المجتمعووات 

 فً تقرٌر المفو  السامً عون التقودم الوذي أُحورز . وعنالك معلومات أكثر تفصٌبل1 المحلٌة
بشؤن عقد األموم المتحودة للتثقٌوؾ فوً مجوال حقووق اإلنسوان  3331/93فً تنفٌذ قرار اللجنة 

 .2وإنشاء صندوق للتبرعات 
ومعظم أنشطة المفوضوٌة فوً مجوال التعواون الفنوً علوى المسوتوى القطوري، الرامٌوة 

لحقووق اإلنسوان، ٌوتم تنفٌوذعا بالتعواون موع برنوامج األموم إلى إنشاء أو تعزٌوز الونظم الوطنٌوة 
المتحدة اإلنما ً. ُتنشر المفوضٌة بشكل متزاٌد مستشوارٌن فوً مجوال حقووق اإلنسوان ضومن 
أفرقة األمم المتحدة القطرٌة بناء على طلب المنسقٌن المقٌمٌن، للمساعدة علوى إدمواج حقووق 

 اإلنسان فً عملٌات التنمٌة.
 .التعاون مع الٌونسكو الفرع الخام  :

تتعاون المفوضٌة تعاوناو وثٌقواو موع الٌونسوكو فوً البحووث والتثقٌوؾ فوً مجوال حقووق 
نهووج ٌراعووً حقوووق اإلنسووان فووً  وإتبوواعاإلنسووانر وبنوواء القوودرات علووى المسووتوى الوووطنًر 

التعامل مع بع  المشكبلت الجوعرٌة التً تواجه المجتمع الدولً، خصوصاو التنوع الثقافً 
البحووووث "األخبلقٌوووات البٌولوجٌوووةر ومجوووال الحقووووق االقتصوووادٌة واالجتماعٌوووة والثقافٌوووة و

القمة العالمً لمجتمع المعلوماتر وحماٌوة حقووق اإلنسوان فوً ر ومإتمر "والتحلٌل والتدرٌب
، والمعلمٌن والبواحثٌن "حرٌة الصحافة"مناطق مختارة، خصوصا حقوق اإلنسان للصحفٌٌن 

، والمدافعٌوـن عون حقووق اإلنسوان. كموا شومل عوذا التعواون "رٌوة البحوثالحق فً التعلٌم وح"
، واإلعوبلن العوالمً بشووؤن 3999جووٌن البشوري وحقوـوق اإلنسووـان تهإعموال اإلعوبلن بشوؤن ال

الجدٌدة  إستراتٌجٌتهاالعمل فً  3331. وواصلت الٌونسكو خبلل عام  3333التنوع الثقافً 

لووى تعمووٌم مراعوواة حقوووق اإلنسووان، وتولٌوود وتقاسووم المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان، التووً تركووز ع
المعووارؾ، وحماٌووة حقوووق اإلنسووان، والتثقٌووؾ فووً مجووال حقوووق اإلنسووان، وتوووفٌر الخوودمات 

 االستشارٌة والمساعدة الفنٌة للدول. 
وقد ساعمت المفوضٌة فً عذه العملٌة. كما وقعت المفوضٌة والٌونسكو مذكرة تفواعم 

اونهموا وتشواورعما بشوكل منوتظم فوً المسوا ل ذات االعتموام بهودؾ تعزٌوز تع 3331فً عام 

 المشترك، فضبلو عن التعاون فً تخطٌط وتنفٌذ أنشطتهما. 
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ثٍلاً ٠ٚزُ رٕف١نٖ ثّشبهوخ أوجو ِٓ اٌّىبرت اٌمطو٠خ  ٠29ٕشؾ ِشوٚع اٌزآىه ٌَّبعلح اٌّغزّعبد اٌّؾ١ٍخ ؽب١ٌب فٟ  

 .ح اإلّٔب ٌٟجؤبِظ األُِ اٌّزؾل
2
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 :الفصل الثانً خالصة
النظام الّدولً القا م وجد لٌخدم مصالح دول معٌنة بذاتها ومتجانسة، وبهذا ال 

ألنه مجتمع ؼٌر متجانس ٌستطٌع أن ٌحكم وٌخدم واقع المجتمع الدولً فً شكله الجدٌد 
اقتصادٌا وثقافٌا واجتماعٌا وحتى إٌدٌولوجٌا وبالتالً ال ٌمكن للنظم ذات الصبؽة الطا فٌة 
واإلٌدٌولوجٌة أن تفر  قوانٌنها وثقافتها على الشعوب والدول، الن القوانٌن فً الواقع 

 تخدم إال مصالحها، وال تعٌر أٌة أعمٌة للطرؾ األخر.
ات فً شتى المجاالت وخاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، وانتشار بالرؼم من التطور

منظمة األمم المتحدة واستقبلل بع  الدول الحدٌثة. ظهر إعبلن الحق فً التنمٌة كصبؽة 
جدٌدة من اجل بلوغ تلك األعداؾ وتطبٌقاتها، وعذا الحق أكده القانون الدولً من خبلل 

القابلة باالمتزاج بالقواعد القانونٌة الدولٌة القا مة لحقوق قواعده القانونٌة الّدولٌة للتنمٌة و
 اإلنسان، لٌشكبلن اإلطار القانونً لهذا الحق وإعماله وتطبٌقه. 

وفً الواقع أن الحق فً التنمٌة قد احدث ثورة فً فقه القانون الدولً، ال فً مجال 
التنمٌة وعً بهذا مفهوم  حقوق اإلنسان ومدى فاعلٌته فً إعمالها وإدراكها. وإنما أن شرط

اقتصادي له قواعده وقوانٌنه مع حقوق اإلنسان. وان ٌعمل على تحلٌل علمً وواقعً قوامه 
عدم إمكانٌة احترام وإعمال حقوق اإلنسان إال عن طرٌق تنمٌة شاملة وسلٌمة عذا ما أدى 

 لٌة كثٌرة.بالفقه الدولً فتح الباب أمامه لٌعٌد النظر فً مفاعٌم ومبادئ قانونٌة ّدو
إن طبٌعة حقوق اإلنسان تنعكس دون شك على طبٌعة االلتزام الّدولً باحترام حقوق 
اإلنسان وحرٌاته األساسٌة، فهذا االلتزام ٌعد طبٌعٌا وعالمٌا بالتبعٌة ال ٌتوقؾ الوفاء به 
على مدى ما تنص علٌه القوانٌن الداخلٌة، الن القول بؽٌر ذلك ٌفتح الباب أمام كل دولة 

 لتحلل من تنفٌذ التزامها الدولً فً عذا الشؤن.ل
وذعب البع  بان الحق فً التنمٌة عو حق لكل محتاج ٌمكن أن ٌطالب به من عو 
أحسن منه. وآخرون جعلوه التزاما على عاتق الدول الصناعٌة والمستعمرة السابقة للدول 

ار وتخلؾ عذه الدول النامٌة كبدٌل من التعوٌ  على إثرا ها ؼٌر المشروع على حساب إفق
  نتٌجة لنهب ثرواتها ومواردعا الطبٌعٌة.

ٌبدو أن مسؤلة إعمال حق اإلنسان فً التنمٌة تعتمد على اإلصبلحات التً ٌجب أن و
لمعالجة عدم المساواة  ،تم فً إطار منظمة األمم المتحدة، واإلرادة السٌاسٌة للبلدان المتقدمةت

ول بتنفٌذ ا أن تكون فعالة وتساعد حقا التنمٌة، والتزام الدّ من شؤنهوالتً  ،ولًفً التعاون الدّ 
السٌاسات المناسبة للتنمٌة المستدامة فً سٌاق العولمة، وٌجري تقاسم المسإولٌة من أجل 

العقبات التً تحول دون إزاحة  التنمٌة من قبل المجتمع الدولً واجب مزدوج : "إعمال 
 .حق فً التنمٌةبالاالعتراؾ العالمً وإٌجابً تحقٌق أعداؾ التنمٌة وتساعد على تعزٌز 

تقدٌم الدعم اإلداري فهً تسعى دا ما إلى  لمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسانوفٌما ٌخص ا
، وتحدٌداو لجنة حقوق اإلنسان اتالمنشؤة بموجب قرار .إلى اآللٌة المزدوجة ،والموضوعً

.ةالتنمٌبالحق فً  ٌنل المعنٌالمستق خبٌرإلى الفرٌق العامل المفتوا العضوٌة وإلى ال



ولٌٌن تطبٌقات الحق فً التنمٌةصعوبة .…..…الفصل الثانً:  .فً ظل القانون والنظام االقتصادي الد 
 

 

 



 بين اإلعالنات والتطبيقات ما...............الحق في التنمية ................................................الخاتمة

 

 
- 941 - 

ولإن العالم المعاصر اليوم يحتم السير نحو عالم يقل ، ل فيه من فكرة التفااو  ياين الال 
ونحو عالم منظم على أساس يقوم يقيام العلالة اإلنساانية ساعيا وراأ أااراش مكاتركة تحالل 
ياالكتراك، نحو يناأ وإرساأ السالم واألمن لجميع األفرال والمجتمعاا  ماع احتارام الكراماة 

حتى تتم عملية التقلم العلمي والتقني، نحو عالم تستخلم فياه ماوارلب ييريقاة تايتاة  اإلنسانية،
 لتليية حاجيا  الجميع، وذلك من أجل القضاأ على الفقر لون اإلضرار يالغير.

ومن خالل مذكرتنا هذب عملنا علاى توضايف فكارة المفااهيم الخاصاة يحقاوا اإلنساان 
ولي تااى يتساانى لنااا فلاام الحااا فااي التنميااة علااى المسااتو  ح والااويني، والتنميااة ييعااليلا الاال 

كما أن الوعي اليارز أخاذ ييارز مفااهيم حقاوا اإلنساان يكاكل أكتار تالاوال واتسااعا  اللولي.
 وفقا لتراكما  التراث اإلنساني.

ويما أن للظروف المالية لإلنسان األتر الكيير على حياته، فإنلاا دال تعمال علاى النيال 
ييريقاة مياكارة، حياث أصايح  الياوم فكارة الحاا فاي التنمياة للكاعو  من حقوده اإلنسانية 

 الفقيرة هلفا مياكرا إلكياع حاجا  اإلنسان التي تككل أركان حقه في حياة كريمة.
وإذا كان الحاا فاي التنمياة فكارة كااملة تعتمال فيماا يخان اليلالان النامياة فاي جز لاا 

المي وركا زها التنموياة. فاان الواداع المعاا  النظام االدتصال العيالكيير على يييعة عالدتلا 
اليوم يؤكل ويتي  يأن جمياع أركاان ونظرياا  الحاا فاي التنمياة ذا  التوجاه الغرياي يتضاف 
منلا المفاهيم الضيقة والتي تخن المصاالف الخاصاة ،حياث عملا  علاى نماو التخلاف ألنلاا 

و لي وحرية التجاارة العالمياة، ماع ريي  تنمية هذب اليللان يالتيعية في عملية تقسيم العمل الل 
 عزل التنمية من مفلوملا االجتماعي واإلنساني.

ول والكااعو  ونكااايلا نحااو الخاارو  ماان نفااا ومتاهااة الفقاار ويااالرام ماان سااعي الاال  
ولي، وهاو نظاام أرسا   موسوأ التغذية واألمية، إال أنلاا واجلا  عقياة النظاا االدتصاال  الال 

نوني ، ومان المساتحيل ب للا من مكاس  تكرس للاا اليعال القااول المتقلمة لما يوفردواعلب الل  
، حيث تفين العالم النامي إلى أن هذا النظاام كاكل مان أكاكال القواعال والقاوانين التفريي فيه

 والنظم المفروضة عليه فرضا محتما يالرام من أنه لم يساهم في إنكا لا.
ميااة عمليااة تتيااع ماان الاالاخل ولكاان اليااوم ألركاا  لول العااالم النااامي ماان أن فكاارة التن

رجااة األولااى، وعمليااة تحوياال لاخاال اللياكاال اللاخليااة والتااي ال يمكاان القاالوم يلااا ماان  يالل 
الخار ، في حين أن التنمية المتفودة والناجحة ترتيي ارتيايا حيويا يمرونة النظاام السياساي 

ماااعي العااالمي والمجتمااع الماالني واالدتصااال  فااي عمللااا جميعااا لاخاال إيااار التكافاال االجت
 الميني على العالدا  يين األديار المختلفة . 

ويالرام من التحليا  التاي تواجاه الياوم العاالم الناامي وكاعويه واتسااع الفجاوة يينلاا 
ساع  لول العاالم الناامي  .ويين اللول المتقلماة وفكال الانظم االدتصاالية واألنسااا السياساية

ون محال احتارام مان الالول والمجتماع الالولي فاي نحو الجوان  القانونية التي يفترش أن تك
 ظل يرامج وأهلاف األمم المتحلة .

فكارة ، إال أنلاا ة من الجيل التالث لحقوا اإلنسانونظرا العتيار فكرة الحا في التنمي
، ولعم  مفلوم التنمية حيث أملته يالقواعال القانونياة التاي عزز  من مفلوم حقوا اإلنسان

موعااة دانونيااة كاناا  محاال اهتمااام الفقااه الاالولي فااي مجااال النظاار تحكملااا لتخلااف منلااا مج
يإمكانيااة دواعاالب ماان معالجااة المكاااكل اللوليااة والتااي للااا األتاار المياكاار يكااان أساااس ديااام 

 المجتمع اللولي .
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فيالنساااية لمعاااايير وأهااالاف الحاااا فاااي التنمياااة أصااايح  التنمياااة عملياااة ادتصاااالية 
عمل على رفاهية الكعو  واألفارال جمايعلم علاى أسااس واجتماعية وتقافية وسياسية كاملة ت

مكاركتلم النكية والحرة واللالفة في التنمية. ألن الحا في التنمية حاا مان حقاوا اإلنساان 
اياار داياال للتصاارف، ويواساايته يحااا لكاال إنسااان ولجميااع الكااعو  العماال علااى المكاااركة 

علااى إلراك جميااع حقااوا اإلنسااان واإلساالام فااي تحقيااا التنميااة والتمتااع ينتا جلااا التااي تعماال 
 والحريا  األساسية إلراكا تاما.

ولية من وجول هذا الحا ومصاالر االلتازام  أما اليحث القانوني في مجال المصالر الل 
يإعماله فقل نال توسعا في معالجتلا، ألن صيغة هذا الحا في وجولب هو يمتاياة حاا يييعاي 

، والااذ  هااو ماارتيي ومتعلااا ييييعااة األسااس مالااهال يتعلااا يمصاالر االلتاازام يإعدااا م يذاتااه و
 ولية .الملزمة للقاعلة القانونية الل  
ولية المتعللة والكتيارة ماا هاي إال وسايلة للككاف عان وجاول هاذا وأيضا القرارا  الل  

ولية المتعللة والتي للا ديمة دانونية ككف  أيضا عن أن  الحا وال تنك ه. كما أن المواتيا الل 
ومجتمعااة والمجتمااع الاالولي يتحملااون مسااؤولية العماال علااى تااوفير الظااروف  ول منفاارلةالاال  

اللوليااة إلعمااال هااذا الحااا، كمااا أن األسااس والميااالذ القانونيااة للااذا االلتاازام أعياا  أهميااة 
ولية .  كييرة للذا الحا من حيث يييعة النظرة لألسس الملزمة للقاعلة القانونية الل 

ولي القااا م علااى وفااي الوادااع أن الحااا فااي التنميااة ي قااوم علااى أساااس التضااامن الاال 
 وليان.ولية المتساوية المتياللة والمكتركة والتي يلا يتقرر األمن والسالم الل  المصلحة الل  

كماااا أن ميتااااا األمااام المتحااالة ياعتياااارب معاهااالة لولياااة كاااارعة ومتعاااللة األياااراف 
لول يإعماال مقاصال التزاماا  علاى الا 55و 55واألديا  دل يرح  يموج  نن الماالتين 

هذب المنظمة التي نن الميتاا ذاته على إيارها العام وحلل  مفاهيملا جملة مان االتفادياا  
المختلفااة فاااي هااذا المجااال، وعلاااى وجااه الخصااون اتفادياااا  حقااوا اإلنساااان   والقاارارا

ن واإلعالن العالمي لحقوا اإلنسان التي تككل في ذاتلا داوة دانونياة تفارش االلتازام يالتعااو
 إلعمال الحا في التنمية .

ويالنسية للفرضيا  التي افترضناها كمحاولة إلعياأ إجايا  ميل ياة عان التسااؤال  
 السايقة، استنتجنا صحة هلب الفرضيا  كما يلي : 

وماان الجياال التالااث  ماان حقااوا اإلنسااان، كحااا جلياالالحااا فااي التنميااة يعتياار يالفعاال  -
 لحقوا اإلنسان " الحقوا التضامن".

ردام الجمعياة العاماة لألمام المتحالة عان  حقا نتيجة لإلعالن الحا في التنمياة الصاالر -
هناااك معااايير ومصااالر يمكاان االعتمااال .4815ليساامير  41المااؤرق دااي  14/421

 عليلا.

توجاال إمكانيااا  للتغلاا  عاان هااذب الصااعويا  والعرادياال عاان يريااا إصااال  منظمااة  -
 األمم المتحلة.

ول، ومضاامون كاال منلمااا حااا للاال  وا خااان ياإلنسااان الحااا فااي التنميااة هااو حاافعااال  -
 متقار  إلى حل ما.

ول،  يوالملتاازم تجاااب صاااح  الحااا هاا معلاان عنااه،هناااك حااا فااي التنميااة يااالييع  - الاال 
 وهناك األساس ومصلر التزام من الناحية القانونية.

ور الااذ  تلعيااه المفوضااية السااامية لحقااوا اإلنسااان، أهميااة يالغااة لألنكااية  - حقيقااة للاال 
 المتعلقة يمسا ل إعمال الحا في التنمية.  
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ن أهمياة خاصاة  ولي للعالداة ياين التنمياة وحقاوا اإلنسااعكس رؤية المجتمع الال  نتهنا و
ولي، وهااذب الرؤيااة تكااكل مجموعااة ميالاا  يتيلاا  لمجتمااع الاال  ألنلااا تمتاال صاايحة ضاامير ا

 :ومن يينلاتحقيقلا، 
ذا  الصالة الصاالرة واألحكاام  ،ضرورة التنسيا يين يارامج اإلصاال  االدتصاال  -

 .  لذب الحقوا، واالعتراف يأن إفقار الكعو  أكير انتلاك لوالتنمية يحقوا اإلنسان

ول الصناعية في رفاع ولية منصفة، وإنلاأ تحكم الل  ضرورة إدامة عالدا  تجارية ل   -
 الموال ذا  االستلالك الواسع. أسعار 

صاالف الحقاوا االجتماعياة والمصاالف ولي على خفش اإلنفاا العسكر  لاالتفاا الل   -
 العامة. 

ول الفقيارة، لتحساين الحقاوا يون الخارجياة المساتحقة علاى الال  اإلسراع في إلغاأ الل   -
 ول. في هذب الل   كعو تمتع يلا الالتي ت

االهتمااام يالتنظيمااا  والمؤسسااا  الملنيااة واحتاارام حقودلااا وزيااالة مكاااركتلا فااي  -
 اإلنسان مع اللفاع عنلا.  التنمية الحقيقية وصيااة حقوا

ومع هذا التمسك يالمضمون فإنه يكل اإلعالنا  والقواعل القانونية التي تحتويلا نجل ياأن 
ولي. األمار الاذ  يحقاا تييياا الحاا فاي جزأا من القاانون الال  اليوم الحا في التنمية أصيف 

 التنمية وااللتزام يالتعاون من أجل إرساأ دواعلب وأسسه.
مان جليال عم الخان يالتنمية كحا والل   "اإلعالن"جول هذا اإليار النظر  ويالرام من 

رجاة األولاى هاو إحاراز تقالم علاى صاعيل تييياا  .حقوا اإلنسان، فإن األمر الذ  يلمناا يالل 
ارسة  هذا الحا واآلليا  التي تكفل ضمان التيييا الفعلي والحقيقي للذا اإليار، وكذلك ومم 

متال التالخل فاي الكاؤون أخار  تانوياة حقوا اإلنسان في دضايا ضمان علم إساأة استخلام 
ول، وخاصة الل   ول النامية، وعلى الجانا  التيييقاي هنااك فارا كييار ياين الخاصة يسيالة الل 

ولياة وياين الواداع، وهاذا ماا نالحظاه مان خاالل  ول والمؤسساا  الل  ماا تقولاه وتيالا  ياه الال 
 مايلي: 

وليااة، و  -  أهميتلااا التااي وضااع  لتفسااير العالدااة يااين التنميااة وحقااوا اآلليااا  المحاالولة الل 
 اإلنسان. 

ولية التي تلتم يالريي يين التنمية وحقوا اإلنساان وخضاوعلا   - المؤسسا  والمنظما  الل 
 إلمال  سياسية خارجية يعيلة كل اليعل عن التنمية وحقوا اإلنسان الحقيقية. 

ول الناميااة لمياالأ ا - لااريي الفعلااي يااين التنميااة وحقااوا اإلنسااان عالم تقياال األنظمااة فااي الاال 
ولية في هذا الكأن.   وعلم ديول المساألة الل 

ولية  -  ''يارامج اإلصاال  االدتصاال أو إعالال عنل إلرا  ''علم مراعاة المؤسسا  الل 
الييقاا  الفقيارة،  عااتادضية حقوا اإلنسان، واالياا  ماا تقاع أعيااأ اإلصاال  علاى 

ا ماليا فقي وليس تنمية فعلية. وهذا ما يككل في الغال  إص  الح 

ول الناميااة وريااي  - ول المتقلمااة مااع دضااية حقااوا اإلنسااان فااي الاال  إساااأة تعاماال الاال 
اإلعانااااا  والمساااااعلا  يلااااذب الحقااااوا، واسااااتخلام سااااال  العقويااااا  والمقايعااااة 

 االدتصالية للذا السي  ييريقة انتقا ية.
التنمياة تعتمال علاى اإلصاالحا   ييلو أن مساألة إعماال حاا اإلنساان فايفي األخير و

تم في إيار منظمة األمم المتحلة، واإلرالة السياسية لليللان المتقلماة لمعالجاة تالتي يج  أن 
ولي ماان كااأنلا أن تكااون فعالااة وتساااعل حقااا التنميااة، والتاازام عاالم المساااواة فااي التعاااون الاال  



 بين اإلعالنات والتطبيقات ما...............الحق في التنمية ................................................الخاتمة
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العولماااة، ويجااار  تقاسااام  الااالول يتنفياااذ السياساااا  المناساااية للتنمياااة المساااتلامة فاااي ساااياا
العقياا  التاي تحاول لون  ولي واج  مزلو "المسؤولية من أجل التنمية من ديل المجتمع الل  

  .تحقيا أهلاف التنمية وتساعل على تعزيز إيجايي على االعتراف العالمي للحا في التنمية"

 التنمياة"  يليولوجيااإلاجتماع اتنين من عن  ناتجومع ذلك، فإن الحا في التنمية هو 
فاي مفلاوم حاا اإلنساان فاي تالخل أنلاا  على، وانلمج  "المتحلة ماألم اإلنسان عيرحقوا و

تقالما كييارا مان خاالل  س دا مة األولويا  العالمية وكاللهذا الحا هو اآلن على رأ .التنمية
 . عمل خصن للا من ديل فريا عمل والمنظمة اللولية نفسلا

متاال ذلااك انتصااارا ي وتنفيااذب،ي للحااا فااي التنميااة وماان كااأن تعزيااز االعتااراف العااالم
هاو مان أكتار مان أ  ودا  مضاى، وهاو عالن يكأن الحا في التنمية اإللليكرية جمعاأ ألن 

 .جليلة والركيزة األساسية لحقوا اإلنسانالمعايير ال

ين األصافلاني حياث يقاول أختم يقول أوأخيرا  :  حل اليلغاأ أال وهو القاضي عماال الال 
رأيييأ أنييي ت يإنيين إنايي ف إن ميي  اليي  يفييييه إت  يي   اليي  ايي  ه  ييف اييير  يي    إيي ف إنيي   ''

أحافهف ف زي  إ    إ ف يانحافه ف ف  ّ م    ه  إي ف أاللي ه ف يف نيرا  ي    إي ف أ يي ه 
 .''على  يلة   مشر  هره ف  ي   انيالء   نقصف    يف أعظم   عم

 



 

 

 
- 351 - 

 قائمة المصادر والمراجع
 أوال : باللغة العربية:

 الكتب المتخصصة .  - أ

احمد خروع، حصيلة القانون الدولي للتنمية، ديوان المطبوعاا  الجامعياة، الجئائار، الطبعاة ا،ولا ، أ. .3
3998. 

د. إسماعيل العربي، التعاون االقتصادي للتمنية في نطاق المنظماا  الدولياة، منراورا  وئارل الفقافاة  .2
 . 3972، دمرق ،

د. ا،مين رريط، حق السيادل الدائماة علا  الفاروا  الطبيعياة، دياوان المطبوعاا  الجامعياة، الجئائار،  .1
3985. 

د. صااءاا الاادين محمااد عبااد الحكاايح الصااافي، حااق اينسااان فااي التنميااة االقتصااادية وحمايتاا  دوليااا،  .4
 .2005منرورا  الحلبي الحقوقية، القاهرل، الطبعة ا،ول ، 

بعااة النجااا  ، مطوليااةولي والعالقااا  الد  ، الحااق فااي التنميااة بااين القااانون الااد  عبااد العئياائ النوي اايد. .5
 .3998، المغرب، الجديدل، الدار البي اا

د. عماار سااعد ق، حقااوق اينسااان وحقااوق الرااعوب، ديااوان المطبوعااا  الجامعيااة، الجئائاار، الطبعااة  .6
 .2005الفالفة، 

، دياااوان -العالقاااة والمساااتجدا  القانونياااة  –ن وحقاااوق الراااعوب د. عمااار ساااعد ق، حقاااوق اينساااا .7
 .3994المطبوعا  الجامعية، الجئائر، الطبعة الفانية، 

د.عماار سااعد ق، مسااتقبل تقرياار المصااير االقتصااادي للرااعوب، المجلااة الجئائريااة للعلااوح القانونيااة  .8
 .3994واالقتصادية والسياسية، العدد الفاني 

ا  في القانون الدولي المعاصر، دياوان المطبوعاا  الجامعياة، الجئائر،الطبعاة د. عمر سعد هلل، دراس .9
 .2004الفانية،  

فيريرو راؤول، النظاح االقتصادي الادولي الجدياد وتعئيائ حقاوق اينساان، منراورا  ا،ماح المتحادل ،  .30
 . (A.85. XIV.6)، رقح المبيع  3986نيويورك ،

ولااي جديااد ، الاادار الوطنيااة للنراار والتوئيااع بااالجئائر و د. محمااد بجاااوي ،ماان اجاال نظاااح اقتصااادي د .33
 .3983منظمة اليونسكو ، الجئائر ، 

 .3981د. مصطء  حسن علي، رركاا في تروي  التنمية، دار الطليعة، بيرو ، الطبعة ا،ول ،  .32

 

 الكتب العامة . - ب

دراساة تحليلياة  –اساية د. إبراهيح احمد خليءة، االلتئاح الدولي باحتراح حقاوق اينساان و حرياتا  ا،س .3
 .2007في م مونة والرقابة عل  تنءيذه، دار الجامعة الجديدل، ايسكندرية، 

د. احمااد الرراايدي، حقااوق اينسااان دراسااة مقارنااة فااي النظريااة والتطبيااق، مكتبااة الرااروق الدوليااة،  .2
 .2001القاهرل، الطبعة ا،ول ، 

، د . حسااان نافعاااة، المجتماااع الااادولي  د. احماااد الررااايدي، حقاااوق الراااعب الءلساااطيني : نظااارل عاماااة .1
 .3991والق ية الءلسطينية، معهد البحوث والدراسا  العربية، القاهرل، 

الكسندر رارل كيس ، مءهوح المساوال تعريءا  وتطبيقا  ، ترجماة احماد أماين المياداني ، ترجماا  فاي  .4
 . الحماية الدولية لحقوق اينسان ، مركئ المعلوما  والتأهيل لحقوق اينسان

 . 3990 –الجئائر  –بكير محمد ارروح ، الحقوق المتبادلة في ايسالح ، مطبعة تقنية ا،لوان  .5

بيتر لوبريخ ، حقوق فردية وحقوق جماعياة فاي منظاور الحاق فاي التنمياة ، ترجماة د. محماد أماين  .6
 ينسان.الميداني، ترجما  في الحماية الدولية لحقوق اينسان، مركئ المعلوما  والتأهيل لحقوق ا

د. جابر إبراهيح الراوي، حقوق اينسان وحريات  فاي القاانون الادولي والراريعة ايساالمية، دار وائال  .7
 .3999الطبعة ا،ول   –ا،ردن  –للطباعة والنرر، عمان 

د. جعءر عبد السالح علي، القانون الدولي لحقاوق اينساان، دار الكتااب العرباي ودار الكتااب اللبنااني،  .8
 .3999لطبعة ا،ول ، القاهرل، ا

د. ريني  جان دبوي ، عالمية حقوق اينسان ، ترجمة د. محماد أماين المياداني، ترجماا  فاي الحماياة  .9
 .2000الدولية لحقوق اينسان، مركئ المعلوما  والتأهيل لحقوق اينسان تعئ، 

 ، الطبعاة د. رين  جان دوباوي، القاانون الادولي، ترجماة د. ساموحي فاوق العاادل، منراورا  عويادا .30
 .3982الفانية، بيرو  ، 



 

 

 
- 354 - 

د.سعيد يحي، تنظيح المعرفة التقنية بين مرروع التقناين الادولي ومراروع القاانون المصاري، منراال  .33
 .3986المعارف، القاهرل، 

ا.د : سهيل حسين الءتالوي و د: غالب عواد حوامدل القانون الدولي، الجائا الفااني، حقاوق الادول و  .32
الدبلوماسااية ،دار الفقافااة للنراار والتوئيااع، عمااان، الطبعااة    -منائعااا  الدوليااةايقلاايح ال –واجباتهااا 
 . 2007ا،ول  

 .3984د.صال  الدين عامر، قانون التنظيح الدولي، دار النه ة العربية، الطبعة الفالفة، القاهرل،  .31

"  ،العربااي حقااوق اينسااان، ، حمايااة حقااوق اينسااان والياتهااا الدوليااة وايقليميااةظريااف د.عبااد ق .34
 .230ءحة صال ،3999بيرو ، ، ، مركئ دراسا  الوحدل العربية " مجموعة مؤلءين

د. عبااد الاارحمن عيسااوي، ايسااالح والتنميااة البراارية، دار النه ااة العربيااة، لبنااان، الطبعااة ا،ولاا ،  .35
3988. 

ي د. عبااد القااادر القااادري، حقااوق اينسااان وحقااوق الرااعوب، مااؤتمر حقااوق الرااعوب، بحااث مقاادح فاا .36
 في القاهرل. 3985نوفمبر  28 – 25الءترل من 

نحااو عالقااا  اقتصااادية عادلااة، دار  –الحااوار بااين الراامال و الجنااوب عبااد القااادر رئيااق المخااادمي،  .37
 .2004الءجر للنرر و التوئيع، الطبعة ا،ول ، القاهرل ، 

تبااة دار الفقافااة ، مك –حقااوق اينسااان  –د . عبااد الكااريح علااوان ،الوساايط فااي القااانون الاادولي العاااح  .38
 . 2004الطبعة ا،ول  ،

د. علااي عبااد الواحااد وافااي، حقااوق اينسااان فااي ايسااالح، نه ااة مصاار للطباعااة والنراار و التوئيااع،  .39
 .3999القاهرل، الطبعة السادسة، 

د.عماار صاادوق، قااانون المجتمااع العااالمي المعاصاار، ديااوان المطبوعااا  الجامعيااة، الجئائاار، الطبعااة  .20
 .2001الفانية، 

ولي للحركاة العربياة الماؤتمر الاد  " ،صاح يونس، الحق في التنمية والحقوق االقتصادية واالجتماعيةع .23
 .3999 ، المغرب ، "لحقوق اينسان

د . غائي حسن صباريني ،الوجيئ في الحقوق اينسان وحريات  ا،ساساية ، مكتباة دار الفقافاة للنرار  .22
 .3997والتوئيع ،عمان ، الطبعة الفانية ،

ئي حسن صباريني ، الوجيئ فاي مباادا القاانون الادولي العااح ، دار الفقافاة للنرار و التوئياع ، د. غا .21
 .2005عمان ، الطبعة ا،ول  ، 

د.قادري عبد العئيئ، حقوق اينسان في القانون الدولي والعالقا  الدولية المحتوياا  و اللياا  ، دار  .24
 . 2001هومة، الجئائر ، 

 .2006ن الدولي للبيئة، دار النه ة العربية، القاهرل، الطبعة ا،ول ، د. محسن افكيرين، القانو .25

 د.ممدو  روقي مصطء  كامل، ا،من القومي وا،من الدولي، دار النه ة العربية، القاهرل. .26

 .3999أ.موالي ملياني بغدادي، حقوق اينسان في الرريعة ايسالمية، قصر الكتاب، البليدل،  .27

. متناوي محماد،الجئائر والمنظماة العالمياة للتجاارل، دار المحمدياة العاماة، ا.د ناصر دادي عدون و ا .28
 .2001الجئائر، 

نبياال عبااد الرحمااان نصاار الاادين،  اامانا  حقااوق اينسااان وحمايتهااا وفقااا للقااانون الاادولي والترااريع  .29
 .2006الدولي، المكتب الجامعي الحديث، القاهرل، الطبعة ا،ول ، 

 ،2002القاهرل، دار الكتاب ،ا،هلية في مؤتمرا  ا،مح المتحدل،  يسرى مصطء ، دور المنظما  .10

 

وريا .  فانيا: الد 
،  20د. إبراهيح توهامي، البلدان النامية أماح تحديا  الءقر، مجلة العلوح اينساانية، جامعاة قسانطينة، العادد  .3

 .2001ديسمبر 

مياة الصاغيرل أن تراارك فاي نظااح التجاارل د. إسماعيل فيظل و رسوك سايتانا، لمااذا يتعاين علا  البلادان النا .2
 .2005، مارس 42، المجلد 03العالمي، مجلة التمويل والتنمية، العدد 

"، أهاداف ا،لءياة اينمائياة، بنااا قاول  Andy berg and dia qurashiانادري بيارو و اياا قرراي،"  .1
 .2005، سبتمبر 42، المجلد 01الدفع، مجلة التمويل والتنمية، العدد 

 .2005، مارس 42، المجلد 03، مجلة التمويل والتنمية العدد mankedH dr nreBر هوكمان برنا .4

، جعاال منظمااة التجااارل العالميااة أكفاار دعمااا للتنميااة، مجلااة kedH dr  reBn Hnبرنااارد هوكمااان  .5
 . 2005، مارس42، المجلد  03التمويل التنمية، العدد 



 

 

 
- 355 - 

ساساية مان اجال التنمياة، مجلاة التمويال والتنمياة، العادد جريجوري انغراح و كريستين كسايديس ، البنياة ا، .6
 . 3994، سبتمبر 13،المجلد  01

، 03، التغلااب أوال علاا  الخااوف، مجلااة التموياال والتنميااة العاادد RneeHc R sneedrروبناائ ريكااوبير  .7
 .2005، مارس 42المجلد 

مجلاة التمويال والتنمياة، المجلاد ريتا باتا تراريا و بينديكي  كليمنتس، حساب مئاياا تحقياق عابا الاديون ،  .8
 .2004، ديسمبر  04، العدد  43

 أفريال  –راعبان   ماارس –رجب  33لة، العدد سعيد لوصيف، البعد الفقافي و الروحي للتنمية، مجلة الرسا .9
 .3988، الجئائر، 

"، حقااوق اينسااان وصااندوق النقااد الاادولي، مجلااة  sérigio périra le iteساايرجيو باااريرا ليتااي "  .30
 .2003، ديسمبر 18، المجلد 04لتمويل والتنمية، العدد ا

ا.د عبد الكريح كياب،، نحاو نظااح عاالمي جدياد، مجلاة العلاوح اينساانية، جامعاة منتاوري قسانطينة، العادد  .33
 .2002، جوان 37

امعاة د.عبد ق خبابة، الئكال كإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ا،خالقية، مجلة العلوح اينساانية، ج .32
 .2008، مارس 31محمد خي ر بسكرل، العدد 

د.عبد العئيائ النوي اي،"الحق فاي التنمياة كحاق مان حقاوق اينساان"،،مجلة "الصاو " ، لجاان الادفاع  .31
 .2030عن الحريا  الديمقراطية وحقوق اينسان ،نررل غير دورية، سوريا ،جوان 

تأفيرهااا علاا  المجتمعااا  المدنيااة" ،  2003ساابتمبر  33أحااداث حااول  " عبااد العئياائ النوي ااي، مقااالد. .34
، بااريس يح اللجنة العربية لحقاوق اينساان، تنظللمنظما  اينسانية غير الحكوميةالمقدح إل  ندول باريس 

 .2001جانءي 
د.علااي فابااد الحوباااني ،  اامانا  حقااوق اينسااان الدينيااة والسياسااية وحمايتهااا وخطاار ايرهاااب الاادولي  .35

ديسامبر  –، المجلاد الراباع ، جويلياة  08ماعية واينسانية ، جامعة عادن، العاددعليها ، مجلة العلوح االجت
2002. 

العادد  ،مجلاة فكار ونقاد علي كريمي، ا،جيال الفالفة لحقوق اينسان، قراال في بعض جوانبهاا القانونياة، .36
 .2000عمان، ،  10

 .2000 الكوي ، ،253دد عالالمستقبل العربي،مجلة محمد فائق، حقوق اينسان والتنمية،  .37

 .2007القاهرل ،  ،مكتبة االسكندراية " ،الرابع  ايصال مؤتمر " اينسانمحمد فائق، التنمية وحقوق  .38
مصااطء  الءياللااي ، نظاارل تحليليااة فااي حقااوق اينسااان ماان خااالل الموافيااق وإعااالن المنظمااا  ، مجلااة  .39

 .3997، 22المستقبل العربي ، العدد

البلدان النامية الصغيرل من محادفا  التجارل  العالمياة، مجلاة التمويال  هانئ بتير النكس، معالجة مخاوف .20
 .2005، مارس 42، المجلد 03و التنمية ، العدد 

 

 فالفا: الرسائل الجامعية .
يسري محمد أبو الءلق، دور البترول في تمويل التنمية االقتصاادية فاي بلادان الرارق ا،وساط ، رساالة لنيال  .3

 .3983 –كلية الحقوق  –قوق، جامعة القاهرل درجة الدكتوراه في الح

 

 رابعا: وفائق ا،مح المتحدل :
 قرارا  الجمعية العامة لألمح المتحدل : - أ

براان بارااا   3963ديسامبر 39  الماؤر  فاي  36 –  د  3731قرار الجمعية العامة لألمح المتحادل رقاح  .3
 االختراع وتأفيرها عل  اقتصاديا  الدول النامية.

براان ايعاالن  3974ديسامبر 37  الماؤر  فاي  29 –  د  1148ية العامة لألمح المتحدل رقاح قرار الجمع .2
 العالمي الخاص باستئصال الجوع وسؤ التغذية .

براان ايعاالن  3975ناوفمبر 30  الماؤر  فاي  10 –  د  1184قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .1
 لوجي لمصلحة العلح وخير البررية.الخاص باالستءادل من التقدح العلمي والتكنو

براان اساتخداح  3982ديسامبر 38  الماؤر  فاي 17 –  د  389قرار الجمعياة العاماة لألماح المتحادل رقاح  .4
منجاائا  العلااح والتكنولوجيااا فااي تعئياائ التقاادح والتنميااة العلميااة فااي الميااادين االقتصااادية واالجتماعيااة و 

 الفقافية.



 

 

 
- 356 - 

برااان المجااال  3979نااوفمبر 29  المااؤر  فااي 14 –  د  58تحاادل رقااح قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح الم .5
 الصحي وعالقت  بالتنمية.

براان إقارار منظماة  3981مااي  22  الماؤر  فاي 16 –  د  14قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .6
 الصحة العالمية كوكالة دولية متخصصة .

براان إنرااا لجناة  3968ماارس 26  الماؤر  فاي 20 –  د  23قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .7
 .OCDEخاصة لتولي مقترحا  الدول ا،وروبية 

برااان تعئياائ  3950ديساامبر  04  المااؤر  فااي 65 –  د  423قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .8
 المصير االقتصادي.

برااان تحديااد  3952ساامبردي 32  المااؤر  فااي 06 –  د  522قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .9
 استخداح موارد البلدان النامية بحرية.

براان تخصايص  3958ديسامبر 32  المؤر  فاي 08 –  د  3134قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .30
 لجنة للسيادل الدائمة عل  الموارد و الفروا  الطبيعية.

براان احتاراح  3960ديسامبر 35ر  فاي   الماؤ 35 –  د  3535قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .33
 حق السيادل لكل دولة بالتصرف بفرواتها ومواردها الطبيعية.

براان المباادا  3962ديسامبر 34  الماؤر  فاي 37 –  د  3801قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .32
 التي تتعلق بالسيادل عل  الموارد الطبيعية.

برااان التعاااون فااي ساابيل  3975  لعاااح 07 –  د.خاصااة  1162ح قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقاا .31
 إعداد تقنين دولي لنقل التكنولوجيا.

 بران اعتبار الحق حقا إنسانيا. 3979  لعاح14 – د 46قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .34

لحااق فااي برااان ا 3983ديساامبر 34  المااؤر  فااي 16 – د 311قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .35
 التنمية حق من حقوق اينسان غير قابل للتصرف.

براان عقاد ا،ماح  3963ديسامبر 39  الماؤر  فاي36 - د  3730قرار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح  .36
  . 3970 – 3963المتحدل ا،ول للتنمية   

براان حقاوق  3977ديسامبر  36  الماؤر  فاي 12 –  د 310قرار الجمعياة العاماة لألماح المتحادل رقاح  .37
 اينسان غير قابلة لالنقساح.

براان ايساتراتيجية  3980ديسامبر 05  المؤر  فاي15 – د 65قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .38
 اينمائية الدولية لعقد ا،مح المتحدل اينمائي الفالث.

راان حاق تقريار ب 3952فيءاري 05  الماؤر  فاي06 –  د 545قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقاح  .39
 مصير الرعوب.

برااان حااق  3952ديساامبر 36  المااؤر  فااي07 –أ   د 627قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .20
 الرعوب وا،مح في تقرير مصيرها.

براان تأكياد حاق  3952جاانءي  32  المؤر  فاي 06 –  د 512قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .23
 لدائمة عل  فرواتها ومواردها الطبيعية .الرعوب وا،مح في السيادل ا

برااان الساايادل  39ديساامبر 38  المااؤر  فااي 27 – د 2036قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .22
 الدائمة عل  الموارد الطبيعية للبلدان النامية .

ياق براان تحق 3962ديسامبر 34  الماؤر  فاي 37 –  د 3701قرار الجمعية العامة لألمح المتحادل رقاح  .21
 التنمية والتعاون الدولي وحماية السلح .

براان مصاال   3960ديسامبر 34  الماؤر  فاي 35 –  د 3534قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقاح  .24
 واحتياجا  الدول النامية والرعوب التي لح تنل استقاللها الكامل أو غيره من أو اع الحكح الذاتي.

 3974 يمااا 03  المااؤر  فااي 06 –  د. االسااتفنائية  1203قااح قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل ر .25
 بران نقل التكنولوجيا للبلدان النامية وايعالن الخاص بإقامة نظاح اقتصادي دولي جديد.

 3974ي مااا 03  المااؤر  فااي 06 –  د. االسااتفنائية  1202قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .26
 بران إقامة نظاح اقتصادي دولي.

براان حقاوق  3974ديسامبر 32  الماؤر  فاي 29 –  د 1283ار الجمعية العامة لألماح المتحادل رقاح قر .27
 الدول و واجباتها.

برااان  3966ديساامبر 36  المااؤر  فااي 23 –ألااف   د 2200قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .28
 إعالن الحقوق الدولية االقتصادية و االجتماعية و الفقافية.
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براان مبااادا  3970اكتااوبر 24  الماؤر  فاي 25 –  د 2625العامااة لألماح المتحادل رقااح  قارار الجمعياة .29
 القانون الدولي المتعلق بالعالقا  الودية والتعاون بين الدول وفقا للميفاق .

بران عقاد ا،ماح  3989ديسمبر  39  المؤر  في 44 –  د 369قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .10
  .2000 – 3993الرابع   المتحدل للتنمية 

برااان تنءيااذ  3976ديساامبر 23  المااؤر  فااي 13 –  د 378قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .13
 ايستراتيجية.

براان عقاد ا،ماح  3980ديسامبر  05  الماؤر  فاي 15 –  د 56قرار الجمعية العامة لألمح المتحدل رقح  .12
  .3993 – 3983المتحدل للتنمية   

براان التقادح  3969ديسامبر 33  الماؤر  فاي 24 –  د 2542ة العاماة لألماح المتحادل رقاح قرار الجمعي .11
 االجتماعي والتنمية.

برااان نقاال  3970أكتااوبر 24  المااؤر  فااي 25 –  د 2626قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .14
  .3983 – 3973التكنولوجيا وايستراتيجية الخاصة بعقد ا،مح المتحدل الفاني للتنمية   

برااان إعااالن  3986ديساامبر 04  المااؤر  فااي 43 – د 328قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .15
 الحق في التنمية.

برااان الساالح  3982ديساامبر 38  المااؤر  فااي 17 – د 399قاارار الجمعيااة العامااة لألمااح المتحاادل رقااح  .16
 وا،من الدوليين يعمال التاح لحقوق اينسان.

برااان تعئياائ  3970ديساامبر 36  المااؤر  فااي 25 – د 2714امااة لألمااح المتحاادل رقااح قاارار الجمعيااة الع .17
 ا،من الدولي.

 

 قرارا  لجنة حقوق اينسان : - ب

براان إقاماة نظااح اقتصاادي  3979ماارس  01  الماؤر  فاي  15 – د  05قرار لجنة حقوق اينساان رقاح  .3
 دولي جديد.

برااان التوصااية للمجلااس  3977فيءااري  23فااي    المااؤر 21 –  د  04قاارار لجنااة حقااوق اينسااان رقااح  .2
 االقتصادي واالجتماعي للتعاون مع اليونيسكو والوكاال  المتخصصة.

براان إنرااا فرياق عمال يتكاون  3983ماارس 33  المؤر  فاي 27 – د  26قرار لجنة حقوق اينسان رقح  .1
 من خبراا حكوميين يعينهح رئيسهح.

 بران تعئيئ التنمية االقتصادية. 3969مارس 31  المؤر  في 25 – د  35قرار لجنة حقوق اينسان رقح  .4

برااان انتهااك حقااوق اينسااان  3976فيءااري 27  المااؤر  فااي 12 – د  05قاارار لجنااة حقااوق اينسااان رقااح  .5
 الصارخة والجسيمة.

برااان مسااالة حءااظ الساالح  3982فيءااري  39  المااؤر  فااي07 – د 3982قاارار لجنااة حقااوق اينسااان رقااح  .6
 ين و مان الحق ا،عظح لكل إنسان.وا،من الدولي

 .2001/81 رقحلجنة حقوق اينسان قرار  .7

 

 خامسا: التقارير .
التقرير الخامس للخبير المستقل المعني بالحق في التنمية، السيد أرجون سينغوبتا، المقدح وفقاً لقرار  .3

 December 2002  E/CN.4/2002/WG.18/6/Add.1 31 . 2002/69لجنة حقوق اينسان 

 . 2004جانءي  08بتاريخ : ، الحق في التنمية،اينسانقرير المءوض السامي لحقوق ت .2
E/CN.4/2004/22PAGE 03 

 .2001 جويلية 2002التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق اينسان للعاح  ،محمد فائقد. .1
 

 سادسا: المعاجح 
 .3999عمان، ،ي، دار النسر سمير نصار، معجح قانون حقوق اينسان العالم جون جيبسون، ترجمة  .3
 

 : المواقع االلكترونية .سابعا
 

بتاريخ الموقع االلكتروني:أ.د. أحمد جمال الدين موس ، التنمية حق من حقوق اينسان جامعة المنصورل،  .3
 :28  /04 /2030 . http://www.mans.edu.eg/pcvs/12133/development/ 

http://www.mans.edu.eg/pcvs/12133/development/
http://www.mans.edu.eg/pcvs/12133/development/
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، اينسان والتنمية، الدليل العربي لحقوق  اينسانحقوق  منهجمكي مدني ، التنمية  القائمة عل   أميند. .2
، بتاريخ  http://www.arabhumanreght.org/dalil/ch_7htmااللكتروني : ، الموقع

28/06/2030.  
 ر والتطبيق!!،التنمية وحقوق اينسان.. مأِئق الءكمغاروي رلبي،  .1
 http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml  22/04/2009، بتاريخ 
، "المجموعاا  الءلساطينية"حقوقنا مجموعة أنرطة وتدريبا ، لماذا حقوق اينسان؟، منظمة العءو الدولية . 4

 . 2030/  06/  28وني ، بتاريخ الموقع االلكتر
 http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/our_rights/text/why_hr.htm  
د. عبااد العئياائ النوي ااي، الحااق فااي التنميااة كحااق ماان حقااوق اينسااان والرااعوب، الاادليل العربااي لحقااوق . 5

 .  37/30/2030بتاريخ :  http://www.arabhumanrights.orgاينسان والتنمية ، 
 
 

 سادسا :المراجع باللغة الءرنسية .
A - Livres et revues:  

1. Cours européenns des droits de l’homme, affaire relative à certains aspects du 

régime linguistique de l’enseignement en Belgique."Arrêté du 23 juillet 1968". 

2. Georges abi-saab, Droits de l’homme et développement, dans Alain Pellet et 

J.M. Sobez, dit. Le droit du développement social et culturel, Lyon, L’Hermès, 

1997. 

3. James.C.N. Paul, "un développement des droits l'homme pour un 

développement par  le peuple et pour le peuple", de bats sur les droits de 

l'homme dons le tiers monde étude sur les associations, intwarlsa, new York, 

1984. 

4. Oscar Schachter , Les aspects juridiques de la politique Américaine en 

matière des droits de l’Homme. AFDI  1977. 

5. Pierre marie Dupuy, droit international public, paris, Dalloz, 1998 . 

6. Azzouz kerdoun, le droit au développement en tant que droit de l'homme: 

portée et limites, revue québécoise de droit international n° 17 ,2004. 

7. Azzouz kerdoun, endettement et droit international: réflexion pour une 

approche juridique des problèmes de la dette des pays en développement. 

Revue juridique et politique des états francophones. Editions jurs africa. 

janvier – mars, 2005-01, paris. 

8. George Corm, A quand l’ajustement structurel du secteur privé dans le 

Monde Arabe " Le monde Diplomatique" Décembre 1994.  

9. Jena-Jacqus Israël, le droit au développement, revue général de droit 

international public, tom 86, 1983, paris 

10. J.F. BAYART- Dans, L’Afrique des Bourgeoisies Nouvelles, "Dossier au 

Monde Diplomatique", Novembre 1981 . 

11. Keba mbaye, le droit au développement comme un droit de l’homme, revue 

des droits de l’homme, vol 05, 1972. 

 

B- Les rapports : 

1. Commission des droits de l’homme, Le droit au développement. Rés. CES 

2000/5, Doc. OIE CES NU, supp. n°3, Doc. NU E/CN.4’20001 167(2000). 

2. Le droit au développement, Rés. AG 55/ 108, Doc. 01E AG NU, 55’ sess., supp. 

n° 49 (A 55/49), Doc. NU A/RES/55/108, (2000) . 

http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml
http://www.arabhumanrights.org/
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3. Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Réa. 

CES 2542 (XXIV), Doc. Off. CES NU, 1969, supp. n°30, Doc. NU A/7630 49 

4. Déclaration sur le droit au développement. Rés. AG 41’128, Doc, Off AG NU, 

41’ sess., supp. n° 3, Doc. NU A47/53 . 

5. Déclaration et programme d action de vienne, Doc. NU AICONF. 157/23 

6. Déclaration sur le droit au développement, supra note17. 
7. Rapport du secrétaire général relatif à la réalisation de l’agenda 21 RCOSOC 

18/12/2001- préparé par la commission du développement durable Février 2002. 
8. Rapport de la Banque Mondiale 1984. 
9. Statuts du FMI- Publication du FMI ,Tirage de 1984 

10. Déclaration et programme d'action de vienne , supra note 18. 

11. Déclaration Universelle des droits l'homme, DOC.NU/ A810 (1948). 
 

C- Thèses universitaires en français :   

1. Hammda mohamed taher,ajustement et coopération au maghreb, thèse pour 

le doctorat d'état en sciences économiques "sous la direction de monsieur 

azzouz kerdoun", université de Constantine ,2004. 

 

D- Site internet. 

1. le centre Europe – tiers monde, commentaires sur la session du groupe de 

travail sur le droit au développement , http://www.centin.ch/index.php.  

le : 22 / 12/ 2008. 
2. Fatsah ouguergouz, hommage kéba mbaye homme de loi, homme de foi, 

http://www.droits-fondamentaux.org/article.php3?id_article=116.  

http://www.centin.ch/index.php
http://www.droits-fondamentaux.org/article.php3?id_article=116
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 انفٓشط

 انصفحح                                                                   انؼُٕاٌ 
            

 اٜٚح.

 اإلْذاء.

 شكش ٔػشفاٌ 

 06...............................................................................................................................يمذيح 

 .يٍ حمٕق اإلَغاٌخذٚذ فٙ انرًُٛح كحك  الحقانفصم األٔل: 

 

 34 ...........................................................................................................: األٔليمذيح انفصم 

 35 ............................................................................... : يفٕٓو انحك فٙ انرًُٛحٔلاأل ثانًثح

 15 ............................................................... .انحك فٙ انرًُٛح يؼُٗانًطهة األٔل:                   

 17 ..................... .فٙ ذؼشٚف انحك فٙ انرًُٛح ٔنٙانفشع األٔل: دٔس انفمّ انذ                                     

 18 .............. .فٙ ذؼشٚف انحك فٙ انرًُٛح انفشع انثاَٙ: دٔس انًُظًاخ انذٔنٛح                                   

 19 ................................. ٔيؼُاِ انؼاو انفشع انثانث: يذنٕل انحك فٙ انرًُٛح                                   

 20 ............................................................... انًطهة انثاَٙ: طثٛؼح انحك فٙ انرًُٛح.                  

 21 ........................................................ ألٔل: انرًُٛح كحك خذٚذ.انفشع ا                                   

 22 ..................................................... انفشع انثاَٙ: انرًُٛح كحك يشكة.                

 24 ..............................................................................انرًُٛحَطاق انًطهة انثانث:                   

 26 ................................................ يضًٌٕ انحك فٙ انرًُٛحاالػرشاف تصاحة ٔ: َٙانًثحث انثا

 26 ............................................... : أًْٛح ذحذٚذ صاحة انحك فٙ انرًُٛح.األٔلانًطهة                  

 27 ................... انفشع األٔل: ذحذٚذ انٕضغ انمإََٙ نصاحة انحك فٙ انرًُٛح.               

 28 ......................انفشع انثاَٙ : انخالفاخ حٕل ذحذٚذ صاحة انحك فٙ انرًُٛح                

 28 .................................................... إلَغاٌ صاحة انحك فٙ انرًُٛح.: اثاَٙانًطهة ان                 

 28 ......................انفشع األٔل: انحك فٙ انرًُٛح كحك فشد٘ يٍ حمٕق اإلَغاٌ                                  

 31 ...................ٍ حمٕق اإلَغاٌانفشع انثاَٙ: انحك فٙ انرًُٛح كحك خًاػٙ ي               

 33 .................انفشع انثانث: انرًُٛح حك فشد٘ ٔحك خًاػٙ يٍ حمٕق اإلَغاٌ                                  

 35 ......................................................انفشع انشاتغ: طشٚمح يًاسعح انحك                                  

 35 ..................................... : يضًٌٕ انحك فٙ انرًُٛح ضًٍ انفمّ انذٔنٙ.نثانًطهة انثا                 

 36 .................................... انفشع األٔل: االذداِ َحٕ ٔضغ يذخم نهًضًٌٕ.                                  

انفشع انثاَٙ: االذداِ َحٕ ذحذٚذ يضًٌٕ انحك ٔفما نهًغرٕٖ انز٘ ٕٚضغ                                   

 ............................................ .............................. فّٛ

 

38 

 39 ................................ششانفشع انثانث: يضًٌٕ كم حك ٔفما نًغرٕاِ انًثا                                  
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 ملخص 
 

إن الووي و ياراكاا ارانووأاو يبوو  فاووك  قوووأإلفس ن،وويق ارانووأنت يل،ووأ ل كا قووأ  ال ووكا  
ارانأاوت نفو  يبوان  قوقي وخ فب وا  وأانودأ  اواقأ فو س  وقوفا ن،ويق  خوى ن،ويق يبوك   
يا،اك قأ  ؤثك الظكيف القأافخ لإلانأن  خى نفأة ارانأن العأقخت لإادأ  اأا قون ن،يهوا ارانوأافخ 

ا قاأشكت ييبان   قخفخ ال اقفوخ لخقو قعوأ  الو،فوكة إلوالأ قاأشوكات رشواأت نأووأ  ارانوأن اش 
 ال و  ش ا يك أن ن،ا لو النفأة ا كاقخ  

 ن،وويق وافووا قوون  نووق ال اقفووخ لووو النووق  ن،فووق لووو القنووك  ال ،وواس ف اووأيا الانوو  إلوو ا
 لألقووس العأقووخ الوقعفووخ يالوو ا ا  قا ووا إ وو ن النووق لووو ال اقفووخت لووو  خفدووأ القابووي  ارانووأنت
 اال  وكاف اوألنق قون الوكمس   ي خوى8811افنوقاك 41القؤكخ لوو  821/18لو هكاكإلأ  الق ناة

  قخفوخ قو  نوفقأ ال العافواةت القشوأ ا قياودوخ لوو ا،وو بوأقاا ارانأن ان،يق القك اط ال اقفخ لو
 العألقو  يل لا االه بأا لو ال يا ن ال اقفخت ي ّاس لو ة اس القنأيا الق نأك خ"تياناب "العيلقخ

 الّايلفوخ االل  اقوأ  قون الوكمس  خى ال نننت  ن اعفاة   ا خلو ال اقف لخنق الوعخفخ القّقأكنخ لإن
 قاظقوخ امقوس الق نواةت لوو اأربو نأ  ياالل و اس الع،اوأ  وقفو  ف طخوب  نافوا لخ اقفوخ  يإ قألوا

  الايلو  قن ي   خى الق بببخ يي أال دأ
الووّايا  نال ووو  ياوووا الووّايا الو،فووكة يشووعيادأت يا نووأت الووووية افادووأ ياووفييقووأس ال نووافأ  

الق ،اقخت يهبويك الواظس االه بوأافخ يالنفأنوفخ لوو قعألووخ القشو خخت نوع  إلو م الوّايا قون اووا 
إفوووأا طكفووق لخبووكيز قوون ي ق دووأ ين   وووا انووي الويااووب ال،أايافووخ ال ووو فو ووك  ين   ووين قنووا 

   الّايلو لو ظا يإلااف يق،أبا امقس الق ناة ان كاس قن الّايا يالقو ق
إااووأ ييل،ووأ لخقعووأففك ييإلووااف ال اقفووخ اقوديقدووأ الشووأقا يبووان  ال اقفووخ  قخفووخ اه بووأافخ 
ياو قأ فووخ يث،ألفووخ ينفأنووفخ شووأقخخ  نوو داف ال قنووا القنوو قك لكلأإلفووخ النوو أن ا نووكإلس ياملووكاا 

لوو ال اقفوخ يلوو ال ي فو  العوأاا لخ،وياافن  وقفعدس  خى ينأس قشأك  دس الاشطخ يالنوكة يالدأالوخ
الاأوقووخ  ادووأ   قووأ ين النووق لووو ال اقفووخ  نووق وافووا قوون ن،وويق ارانووأن مفووك هأاووا لخ بووكفت 
ياقيواا فنق ل ا إانأن يلوقف  الشعيب القشأك خ يارندأس لو  ن،فق ال اقفخت يال ق و  اثقأكإلوأ 

 نأنفخ إاكا أ  أقأ ال و  عقا  خى إاكاا وقف  ن،يق ارانأن يالنكفأ  ام
يلعخى  قخفخ الان  ال،وأاياو لوو قووأا القبوأاك الّايلفوخ  ون يوويا إلو ا النوق يقبوأاك 
االل  اس اإ قألا ها األ   ينعأ لو قعألو دأت إ  ين بفغخ إل ا النوق لوو يوويامت يس  نوق طافعوو 

ا يال ف عخووق قوون ن،وويق ارانووأن  ل عخ،ووا ا كاقووخ ارانووأنت ياأل ووألو لووأن قبوواك يووويام هووأ س ا ا وو
 اقباك االل  اس اإ قألا يال ا ف ين ق عخ،أ اطافعخ امنس القخ قخ لخ،أ اة ال،أايافخ الّايلفخ 

 قوأ ين قفثووأق امقووس الق نوواة ايبوووا قعأإلوواة ّايلفووخ شووأك خ ق عووااة امطووكاف هووا لكقوو  
أق  ا وا ال  اقأ   خى الّايا اإ قأا ق،أبا إل م القاظقخ ال و او  القفثو 51ي 55اقيوب القياا 

 خى إطأكإلأ العأس يناا  قوأإلفقدأ وقخخ قن اال وأهفأ  يال،كاكا  القب خوخ لو إل ا القوأا ي خى 
يوا الببي  ا وأهفأ  ن،يق ارانأنت يار  ن العألقو لن،يق ارانأنت ال و  شو ا لوو  ا دوأ 

 هية هأايافخ  عك  االل  اس األ عأين ر قأا النق لو ال اقفخ  
 ت اوفوو إلأ  خووىالع،اووأ  البووعياأ  يفياوووا العافووا قوون ت الفوويس لووو ال اقفووخ وو ن النووق إن إ

 لووو اووألنق القعاووو العأقووا الوكفووق هاووا قوون  نافوواإلأ قوون الووكمس  خووىو ،ووك إلووى يا  لفووخ لخ اوفوو ت في
 يفق ون ارانوأن  ن،ويق لواوخ إلى قيودخال  ،أكفكإلس لو اونا الق ناة لألقس العأس يامقفن ال اقفخت
 ا وا"ت  نوا لوو  ون ار و ن الاأشو خ ال،أايافوخ  النوياو ت "اال  اوأكا قون فنوففنك  اي فن  نافا
الق نواة   امقوس قاظقوخ  ون اأإلفوا يالوايلو"ت اليطاو  خى"البعفافن العأس األنفأق الق عخ،خ ي خا

الافوأن  خوى  ، بوك نفو   ألويال و ال  عقا  خى  ن،فق نق ارانوأن لوو ال اقفوخت لوو اليهو  النو
يفااي ين قن لخ إ قأا نق ارانأن لو ال اقفخ  ع قا  خى ارب نأ  ال و فوب ين  ل،ط الاظكا 

امقس الق نواةت ياركااة النفأنوفخ لخاخواان الق ،اقوخ لقعألووخ  واس القنوأياة لوو  قخ س لو إطأك قاظ 



أنوأ  يا ا اوفو  النفقن ش ادأ ين   ين لعألخ ي نأ ا ن،أ ال اقفخت يال و اس الواّ ال و ال عأين الايلو 
 ،أنس القنؤيلفخ قن يوا ال اقفخ قن هاا القو قو   ق القاأناخ لخ اقفخ القن ااقخ لو نفأق العيلقخت 

ي نوأ ا  خوى  تالع،اأ  ال وو  نويا اين  ن،فوق يإلوااف ال اقفوخ إ انخ ياوب ق ايز "إلي الايلو 
كيس هأ قووخ إلوو ا النووق إلووي ا ن  خووى   لنق لووو ال اقفووخ"اووأاال  ووكاف العووألقو يفوووأاو ار ع فوو  ال

ا شوودا   ،وواقأ  افووكا قوون بوو ا  قووا ببوو  لدووأ قوون هاووا لكفووق  قووال ووو  تاميليفووأ  العألقفووخ
قثوا  لوا اا بوأكا لخاشوكفخ ف ي اوف مت ع ف  اال  كاف العألقو لخنق لو ال اقفخ  ايقن ش ابأ   

افواة والقعأففك إلي قن الي ثك قن يا يه  ققىت يإلي   ن اش ن النق لو ال اقفخ اروقعأء من 
 .يالك ف ة امنأنفخ لن،يق ارانأن

يفق وون ين انوو بخ  إلاووأ اووأن الو،ووا الووّايلو لووو يمخاف ووا مفووك قنأفووات يال فاوبووا  ك فا ووا 
ال  يفافخ  ن قبألح الّايا القا قفن إلفا  إ  يادوس فنوأيلين  ونوفك الابوي  يالقووأإلفس اقوأ فبواس 

قين يالدوافت يف قنو ين األدواف قبألندست يف قن ين األش ا لو قيق  يإلقفخ ال قنوا األققو
لو قوأا ال قنا األش ا ال،أاياو  ياوألكمس قون  لوا لأاوا ييل،وأ لوقفو  القعوأففك ال،أايافوخ يبواح 
النق لو ال اقفخ و ءا قون ال،وأاين الوّايلو اليقوعو امقوك الو ا فؤ وا او ن إلاوأا ن،وأ لوو ال اقفوخ 

 يال  اقأ األ عأين 
ا قشو كا ييبواح الا،وأء قون  اقوا هقوأفأ  ألقفوخ ي خفا لأن الاشوكفخ الفويس  ياووا قبوفك

قش ك خت ييقأس الياه  القعأشت لإاوا إقوأ ين  غوكق الاشوكفخ لوو بوكا أ  ي اأهقوأ  ق قاوخ اوفن 
الو،وكاء ياممافووأء  يإقووأ ين  ووا نوو  ل وووأاا نوواي   ثوأك إلوو ا ال وووأي   يإلوا نوو  ب  العيلقووخ لووو 

 قنفك دأ إل م امقيك اعفن اال  اأك؟ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

La prise de conscience et la compréhension des concepts émergents de l'homme des 

droits de l'homme, conformément à l'accumulation du patrimoine humain, en tant que groupe 

sont devenus bouleversés lorsque l'homogénéité des droits de préférence sur les autres droits. 

Et comme ils modifient les conditions matérielles de la vie humaine sur l'humain en général, 

ils portent atteinte aux droits de l'homme directement, et est devenue le processus de 

développement des communautés pauvres une cible directe, pour satisfaire les besoins des 

droits qui constituent des éléments du droit à la vie avec dignité.  

Le présent document décrit les progrès accomplis dans la réalisation du droit au 

développement comme un des nouveaux droits de l'homme, consacré dans la Déclaration sur 

le droit au développement, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 

résolution 128/41, datée Décembre 4, 1986. Malgré la reconnaissance du droit aux 

développements liés aux droits de l'homme est restée ferme face à de nombreux problèmes, 

notamment avec la mondialisation "rapide", et en raison de l'absence d'égalité dans le 

développement, et des déséquilibres dans l'économie mondiale. Par conséquent, la pratique 

effective du droit au développement dans son ensemble est loin de s'améliorer, en dépit des 

engagements internationaux au développement. Et sa réalisation requiert l'identification de 

tous les obstacles et l'engagement de réformes de l'Organisation des Nations Unies, ses 

institutions spécialisées sur le plan international.  

Face à des défis rencontrés par les pays pauvres et de leurs peuples, et l'écart se creuse 

entre pays développés et le manque de systèmes économiques et politiques à résoudre le 

problème, ont cherché ces pays afin de trouver un moyen de sortir de la crise pour s'orienter 

vers les aspects juridiques qui doivent être respectées par les États et la communauté 

internationale en vertu de buts et objectifs de l'Organisation des Nations Unies.  

Nous conformément aux critères et aux objectifs de développement dans tous ses 

développements est devenu un processus de développement économique, respect permanent 

social, culturel et politique de ciblage pour le bien-être de toute la population et tous les 

individus sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et à 

la distribution équitable des lois qui en résultent. Le droit au développement comme un droit 

inaliénable de l'homme nouveau, en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples à 

participer et de contribuer au développement et à la jouissance des fruits que les travaux à 

réaliser tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales sont pleinement conscients.  

Et le processus de recherche juridique dans le domaine des sources internationales pour 

l'existence de ce droit et les sources de l'engagement à sa réalisation acquise en traitant de 

l'expansion, selon le libellé de ce droit en sa présence, ou le droit naturel des droits de 

l'homme. Elle se rapporte à la dignité humaine, par conséquent, la source de son existence 

n'est pas à propos d'une source autonome de travail et l'engagement qui lie la nature des 

fondements de la norme juridique internationale.  

La Charte des Nations Unies comme un traité international multilatéraux normatifs 

imposés en vertu des articles 55 et 56 les obligations des États de l'application de cette 

Organisation que le texte de la Charte elle-même sur le cadre général et a identifié les 

concepts d'un certain nombre de conventions et les différentes décisions dans ce domaine et 

en particulier les conventions des droits de l'homme, la Déclaration universelle pour les droits 

de l'homme, qui, dans la même force juridique a été l'obligation de coopérer pour la 

réalisation du droit au développement.  

La Déclaration sur le droit au développement, est aujourd'hui confronté à de 

nombreuses difficultés et les obstacles à leur mise en œuvre, et manque de tout mécanisme de 

mise en œuvre, bien identifiés par le Groupe de travail sur le droit au développement, le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies elles-mêmes, dans leurs rapports à la 

Commission des droits de l'homme. Peut être identifié deux grands types de barrières, les 

«considérations juridiques découlant de la Déclaration elle-même», et celles relatives au 



contexte général de «niveaux national et international", sans parler de l'Organisation des 

Nations Unies. Et cela ne fonctionne pas pour atteindre les droits de l'homme au 

développement, à l'heure actuelle que comme énoncé théorique. Il semble que la question de 

la réalisation du droit au développement dépend de la réforme qui doit avoir lieu au sein de 

l'Organisation des Nations Unies, et la volonté politique des pays développés à lutter contre 

l'inégalité dans la coopération internationale qui serait efficace et vraiment aider le 

développement et l'engagement des États à mettre en œuvre des politiques appropriées pour le 

développement durable dans le contexte de La mondialisation, avec une responsabilité 

partagée pour le développement par la communauté internationale est le double de «devoir 

d'éliminer les obstacles à la réalisation des objectifs de développement, et contribuer à un 

renforcement positif et la reconnaissance mondiale du droit au développement». Ce droit est 

maintenant en haut de la liste des priorités mondiales, qui a vu des progrès significatifs grâce 

au travail qui lui est attribué par un groupe de travail spécial. Il permettrait de renforcer la 

reconnaissance mondiale du droit au développement et à la mise en œuvre, représente une 

victoire pour toute l'humanité, depuis la Déclaration sur le droit au développement est plus 

que jamais, de nouvelles normes et le fondement essentiel des droits de l'homme.  

On peut conclure ici que la jurisprudence internationale dans la majorité n'est pas 

neutre, et inséparable composition texturale des intérêts de ses adhérents. Comme ils tentent 

d'interpréter les textes et concepts pour servir leurs intérêts, et qui s'attachent à la forme dans 

la position de l'importance du maintien de la substance et objective, et qui s'attachent à 

l'objectif dans le domaine de l'adhésion de la forme juridique. En dépit de cela, lui et selon 

toutes les normes juridiques, le droit au développement une partie intégrante du droit 

international positif qui affirme qu'il y a vraiment dans le développement et un engagement à 

la coopération.  

Ainsi, l'humanité est confrontée à un destin commun et est devenu un séjour ou non un 

des problèmes communs mondiaux, et à la réalité, il soit à l'évier de conflits entre les humains 

et les contradictions entre les pauvres chroniques et les riches. Et, soit trouvé une solution 

pour éviter les effets de cette disparité. Et si la  mondialisation, dans son coure, doit prendre 

ces choses en considération ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The awareness and understanding of human emerging concepts of human rights, 

according to the accumulation of human heritage, as a group have become upset when the 

homogeneity of preference rights over other rights. To the extent that they affect the material 

conditions of human rights on the lives of the public, they undermine their human rights 

directly, and has become the process of development of poor communities a direct target, to 

satisfy the needs of rights which constitute elements of the right to life with dignity.  

This paper outlines the progress made in achieving the right to development as a new 

human rights, enshrined in the Declaration on the Right to Development, adopted by the 

General Assembly of the United Nations in its resolution 128/41, dated December 4, 1986. 

Despite the recognition of the right to development linked to human rights has remained 

steadfast in the face of numerous problems, especially with the "rapid globalization," and 

because of the lack of equality in development, and imbalances in the global economy. 

Therefore, the actual practice of the right to development as a whole is far from improving, in 

spite of international commitments to development. And its realization requires the 

identification of all the obstacles and commitment to reforms in the Organization of the 

United Nations, its specialized agencies on the international level.  

In the face of the challenges facing poor countries and their peoples, and the widening 

gap between developed countries and lack of economic and political systems in addressing the 

problem, have sought these countries in order to find a way out of the crisis to move towards 

the legal aspects that should be respected by States and the international community under 

objectives and purposes of the United Nations.  

We according to the criteria and objectives of development in all its development has 

become a process of economic, social, cultural and political targeting continued adherence to 

the welfare of the entire population and all individuals on the basis of their active, free and 

meaningful participation in development and equitable distribution of the resulting laws. The 

right to development as a new human inalienable right, under which every human person and 

all peoples to participate and contribute to the development and enjoyment of the fruits that 

are running on the consciousness of all human rights and fundamental freedoms are fully 

aware.  

And the process of legal research in the field of international sources for the existence 

of this right and the sources of commitment to its realization has gained in dealing with 

expansion, as the wording of this right in his presence, or natural right of human rights. It 

relates to human dignity, therefore, the source of its existence is not about a stand-alone 

source of work and commitment which is binding on the nature of the foundations of the 

international legal norm.  

The Charter of the United Nations as an international treaty normative multilateral 

imposed under Articles 55 and 56 obligations on the States of the purposes of this 

Organization that the text of the Charter itself on the general framework and identified the 

concepts of a number of conventions and the various decisions in this area and in particular 

human rights conventions, the Universal Declaration for Human Rights, which, in the same 

legal force was the obligation to cooperate for the realization of the right to development.  

The Declaration on the Right to Development, today faces many difficulties and 

obstacles to their implementation, and lacks any mechanism for implementation, although 

identified by the Working Group on the Right to Development, the Secretary-General of the 

United Nations itself, in their reports to the Commission on Human Rights. Can be identified 

two main types of barriers, "legal considerations arising from the Declaration itself," and 

those relating to the general context of "national and international levels", let alone the United 

Nations. And that does not work to achieve the human right to development, at the moment as 

only theoretical statement only. It seems that the question of the realization of the human right 

to development depends on the reforms that must take place within the United Nations, and 



the political will of developed countries to address the inequality in international cooperation 

that would be effective and really help development, and the commitment of States to 

implement appropriate policies for sustainable development in the context of Globalization, 

with shared responsibility for development by the international community is double duty "to 

eliminate obstacles to the achievement of development objectives, and help to positive 

reinforcement and global recognition of the right to development". This right is now at the top 

of the list of global priorities, which has seen significant progress through the work allocated 

to it by a special working group. It would strengthen global recognition of the right to 

development and implementation, represents a victory for all mankind, since the Declaration 

on the Right to Development is more than ever, a new standards and the essential foundation 

of human rights.  

It can be concluded here that the international jurisprudence in the majority is not 

neutral, and inseparable textural composition of the interests of its adherents. As they are 

trying to interpret texts and concepts to serve their interests, and hold fast to the form in the 

position of the importance of upholding the substance and objective, and hold fast to the goal 

in the area of adherence to legal form. In spite of this, he and according to all legal standards, 

the right to development a part of positive international law which affirms that there is really 

in development and a commitment to cooperation.  

Therefore, mankind today faces a common destiny and became a stay or not common 

global issues, and to the reality, it will either sink to the human conflicts and contradictions 

between the chronic poor and the rich. And either find a solution to avoid the effects of this 

disparity. And if Globalization, in its course, will take these things into consideration? 
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