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 المستشار د. أسامة ثابت اآللوسي

 إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية

 

( للجنة العربية الدائمة حلقوق 42استنادا إىل التوصية الصادرة عن اجتماع الدورة )

شعارا لليوم العربي حلقوق اإلنسان باختيار )حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة(

م فقد أعدت األمانة العامة جلامعة الدول 16/03/2018اإلنسان الذي يصادف تاريخ 

 العربية ورقة مفاهيمية حول هذا املوضوع.

واالجتماعية واالقتصادية ويف إطار إحياء هذه املناسبة والتوعية باألبعاد اإلنسانية 

والثقافية للشعار املذكور، فإنه يغدو مالئمًا تسليط الضوء على العناصر اجلوهرية 

 ور حقوق اإلنسان.اق فهم فكرة التنمية من منظيس للورقة وذلك يف

 قق  انإساا حبمقاربة التنمية 

، مفاد األول منهما أن التنمية  م تعد رجرد ومو دين رئيسنيبعتقوم هذه املقاربة على 

ية اجملردة فحسب، ماقتصادي حمدد باألرقام والناتج اإلمجالي وعموم املؤشرات الك

البشر الذين تتم بهم ومن أجلهم، مبعنى آخر أن بقدر ما أضحت تنمية حمورها 

بإزاء مصطلحات جديدة  صرنااإلنسان هو غاية التنمية ووسيلتها يف آن واحد، وهكذا 

من قبيل )التنمية البشرية أو اإلنسانية(، اليت أعطت قضايا الفقر وإدماج املرأة يف 

 نسانية أولوية قصو..إلالتنمية، واملشاركة يف صنع التنمية، وتطوير أساليب احلياة ا

أما البند الثاني للتنمية فيتجلى بتحقيق العدالة يف استثمار املوارد املادية والطبيعية 

بنحو متوازن يليب احتياجات اجليل احلالي واألجيال القادمة، لتتبلور يف ظل هذه 

ة الرؤية )فكرة االستدامة( اليت تركز على ومو اقتصادي مستدام يف ظل احرتام البيئ

 حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة
 (م2018مارس  16) أطروحة اليقم العربي حلقق  انإساا 
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ل هذه املعطيات بفعواملسؤولية االجتماعية، وتطوير األرض واملدن واجملتمعات، و

 )بالتنمية البشرية املستدامة(. التنمية( فكرةعلى ) ُاصطلح

 عناصر التنمية املاتدامة

 بضوء ما سلف فإن التنمية املستدامة إوما تقوم على عناصر أساسية تتمثل باآلتي:

تند إىل املبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية اجملتمع إىل الذي يس العنصر االقتصادي:

أقصى حد، والقضاء على الفقر من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية 

 والبشرية.

ويتجلى بالعالقة بني البشر والطبيعة وكذلك النهوض برفاهية  العنصر االجتماعي:

املختلفة كاخلدمات  األفراد، وتوفري احلد األدنى من األمن، وحتسني اخلدمات

الصحية والتعليمية مع ضرورة احرتام حقوق اإلنسان وتطوير ثقافته وإشراك األفراد 

 يف صنع القرار.

وهو احلفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية واملادية ومحايتها والنهوض  العنصر البيئي:

 بها وعدم استنفاذها.

 املاألة يف قاسق  حقق  انإساا 

 م  املتدد أوال: يف ميثاق األ

الذي أكد على مسألة الدفع بالرقى االجتماعي ورفع مستو. احلياة يف مناخ أفسح 

يق التعاون الدولي حلل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية قمن احلرية وحت

 واالجتماعية والثقافية واإلنسانية.

 امليثاق العربي حلقوق اإلنسانيف ثانيًا: 

والثالثني منه على أن احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان فقد نصت املادة السابعة 

سياسات اإلومائية والتدابري الالزمة لضمان الاألساسية، وعلى مجيع الدول أن تضع 

التضامن والتعاون فيما بينها وعلى املستو.  مهذا احلق، وعليها السعي لتفعيل قي

تماعية وثقافية وسياسية، الدولي للقضاء على الفقر وحتقيق تنمية اقتصادية واج
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املشاركة واإلسهام يف حتقيق التنمية والتمتع كل مواطن لومبوجب هذا احلق ف

 . (مبزاياها ومثارها

 ثالثًا: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 التأكيد متمقتضى اإلعالن بوقد انطو. على إشارات مهمة إىل احلق يف التنمية، ف

ولي  ميكن فيه إعمال احلقوق واحلريات املبينة يف ام اجتماعي ودظعلى ضرورة قيام ن

وز والفاقة من الغايات السامية لعاإلعالن، كما وأشري يف الديباجة بأن التحرر من ا

 اليت ترنو إليها نفوس البشر.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية ورابعًا: العهدان الدوليان للدقوق املدنية والسياسية، 
 .والثقافية

على حقوق تصب يف فكرة التنمية من قبيل حق الشعوب يف تقرير  حيث اشتمال

 مصريها، وأن تكون حرة يف حتقيق ومائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف.

 م1986خامسًا: إعالن احلق يف التنمية الصادر عن اجلمعية العامة لألم  املتدد  عام 

هو حق من حقوق اإلنسان غري  لى أن )احلق يف التنميةه ع( من1نص اإلعالن يف املادة )

قابل للتصرف، ومبوجبه لكل إنسان، وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية اليت ميكن فيها 

 .(إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعمااًل كاماًل

 :نه على( م2كما نصت املادة )

  كون املشارك النشط يف يأن اإلنسان هو املوضوع الرئيسي للتنمية، وينبغي أن

 التنمية واملستفيد منها.

  يتحمل البشر مسؤوليتهم عن التنمية، فرديًا ومجاعيًا، آخذين يف االعتبار ضرورة

االحرتام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة بهم، فضاًل عن 

اه اجملتمع الذي ميكنه وحده أن يكفل حتقيق اإلنسانية لذاته رحرية واجباتهم جت

واقتصادي مناسب وبصورة تامة، ولذلك ينبغي هلم تعزيز ومحاية نظام سياسي 

 للتنمية.
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من حق الدولة ومن واجبها وضع سياسات إومائية مالئمة تهدف إىل التحسني املستمر 

ان، ومجيع األفراد على أساس مشاركتهم النشطة احلرة واهلادفة رفاهية مجيع السكل

 يف التنمية، ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها.

 وضع املاألة يف املؤمترات والقمم الدولية.

تصاعد االهتمام مبسألة إعمال احلق يف التمية على نهج حقوق اإلنسان، وذلك منذ 

رم، حيث مت دمج احلق يف التنمية يف قمة الطفل بداية التسعينات من القرن املنص

(، ومؤمتر األمم املتحدة 1992انريو )ج(، وقمة األرض يف ريودي 1990بنيويورك )

(، 1994(، واملؤمتر العاملي للسكان والتنمية بالقاهرة )1993حلقوق اإلنسان يف فيينا )

(، والقمة 1995)ن اج(، والقمة االجتماعية بكوبنه1995ومؤمتر املرأة يف بكني )

(، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1996) ماغذاء يف روالعاملية لل

 (.2000(، وصواًل إىل إعالن األلفية الثالثة يف نيويورك )1998يف ديربان )

 لعل أهمها: الصلة حيث تبنت هذه املؤمترات مجلة من املبادئ ذات

 ابطها مع احلق يف التنمية.أهمية تكامل حقوق اإلنسان وتر 

 وتوطيد على الصعيد الوطين،  ةإعمال احلق يف التنمية عرب سياسات إومائية فعال

 على الصعيد الدولي.ومواتية عالقات اقتصادية متكافئة 

  الربط ما بني تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الرشيد واحلق يف

 التنمية.

 حتديات التنمية املاتدامة

 رت الورقة املفاهيمية إىل حتديني رئيسيني أمام التنمية املستدامة هما:أشا

األمن والسالم، وومن أهمها، غياب االستقرار السياسي،  الصعوبات السياسية: (1

وحداثة اجملتمع املدني يف بعض دول املنطقة العربية، وعدم متكنه من املشاركة 

سياسية، واتساع اهلوة ما بني الفعالة يف مشروعات التنمية، وغياب املشاركة ال

 اجملتمع والسلطة.
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إن االضطرابات السياسية واحلروب تشكل عائقًا أساسيًا يف طريق  النزاعات املسلدة: (2

تفكك النسيج إىل حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمعات، حيث تؤدي 

 االجتماعي، وتقويض املبادئ والقيم اليت تدعم التعاون والعمل اجلماعي، وضعف

االهتمام والرتكيز على قضايا املساواة بني اجلنسني، والشباب، واملشاركة، وتعزيز 

 مبدأ تكافؤ الفرص، وهي مجيعًا تشكل عناصر حيوية يف فكرة التنمية.

جدير بالذكر أن تقارير التنمية اإلنسانية العربية الصادرة عن الربنامج اإلومائي 

ت ظواهر ومشكالت أخر. تندرج ضمن لألمم املتحدة، وأدبيات التنمية، قد رصد

 حتديات التنمية من بينها:

 .الفساد اإلداري واملالي والسياسي 

 .الفقر، وغياب العدالة االجتماعية 

 األمية ونقص املعرفة. اقم الظاهرةتف 

 .تفشي اإلرهابية والتطرف الفكري 

 .نقص الوعي البيئي 

 .شيوع ثقافة االستهالك 

  .النقص يف متكني املرأة 

 قات االقتصادية الدولية غري املتكافئة )آثار العوملة االقتصادية(.العال 

 التنمية املاتدامة: رؤى ماتقبلية

قة بأن ليس مثة حلول سريعة وسحرية للوضع السائد يف املنطقة العربية، إال رتشري الو

 أن من املمكن تبين اسرتاتيجيات وحلول طويلة األمد منها:

ة، وتوطيد االستقرار والسلم عرب جهود مكثفة حل احلروب والنزاعات املسلح .1

 إقليميًا ودوليًا.

احلد من اإلنفاق على التسلح وحتويل اجلزء األكرب من امليزانيات ألغراض  .2

 تنموية.

مشاركة اجملتمع املدني يف مجيع مراحل النزاع ابتداء من اإلنذار املبكر والوقاية،  .3

 و. اإلنسان والبنية التحتية.وحتى تسوية النزاعات، وإعادة البناء على مست
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إشراك الشباب واملرأة يف العملية التنموية من خالل وضع سياسات عملية وتبين  .4

اب بآليات فعالة تعزز متكني هذين القطاعني، وتسهم يف إجياد فرص عمل للش

 د من موجات اهلجرة إىل الشمال.وحت

منظومة التعليم  نشر وتعزيز الوعي بقيم التسامح وقبول اآلخر من خالل تطوير .5

 عاطي مع الفئات األضعف يف اجملتمع.تواتباع سياسات أكثر حساسية يف ال

اختاذ احلكومات لسياسات منهجية تساعد يف معاجلة أسباب التطرف احلقيقية  .6

من خالل تطوير املنظومة التعليمية واحلد من الفقر وضمان تكافؤ الفرص 

 والعدالة للجميع. 

حقوق اإلنسان يف مجيع الربامج والسياسات التنموية تبين النهج القائم على  .7

 جبميع جوانبها، ألنه يدفع بشكل مباشر باجتاه حتقيق العدالة للجميع.

 حفظ األمن ودعم التنمية

كان ال بد وحنن نعرض ألساسيات وعناصر الورقة املفاهيمية، أن نشري باختصار إىل 

ن االجتماعي واجلنائي الذي مقاربة مفهوم األمن بفكرة التنمية، ذلك أن األم

عليها من قبل مؤسسات إنفاذ القانون ة وضبطها، واملعاقبة مييستهدف منع اجلر

إوما يساهم بإرساء البيئة اآلمنة،  ها )املؤسسة األمنية(،نيف املقدمة مو ،وإقامة العدل

اليت متكن األفراد واجلماعات من ممارسة والتمتع رحقوقهم، كما يتيح للدولة 

التنمية، ناهيك عما تفتحه  اجملال رحبًا لصنع مشرتكًاات اجملتمع كافة وقطاع

أطروحات الشراكة اجملتمعية يف حفظ األمن، واألمن الشامل، واألمن اإلنساني، 

موم اجلوانب االجتماعية يف عمل وزارة الداخلية من آفاق لبحث املسألة األمنية عو

ال يتسع هلا هذا املقام، ونعد القارئ يث حعلى نهج حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة 

 بوقفة أكثر عمقًا وتفصياًل بشأنها يف األعداد املقبلة من اجمللة.الكريم 

 
 وعلى اهلل قصد السبيل


