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 بِسْنِ الل َّهِ الرََّحْوَنِ الرََّحِينِ

  

آهَنُىا صَل َّىا عَلَيْهِ يَا أَيَُّهَا الََّذِييَ  إِىََّ اللََّهَ وَهَالئِكَتَهُ يُصَل َّىىَ عَلَى النََّبِيَِّ)

 ( وَسَلَِّوُىا تَسْلِيوًا
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 اذل اليت سبطرشل بالدعاء دائما ...

غالييت اهي   

 اذل الذي سخر حياتو الجلي اسال اهلل ان يرضبك و غلمعٍت بك يف جنة الفردوس ...

والدي العسيس   

معهم اصبل ايام عمري ... اذل الذين وقفوا جبانيب و ساعدوشل ...اذل من قضيت   

اخيت و زوجها   

 اذل صديقايت و رفيقات دريب الذين كانوا عونا رل يف كل شيء ...

خنساء و شهد   

 اذل كل من احظى دبحبتهم و تقديرىم اىدي شبرة جهدي

 

 

 

 

 

 الباحث
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تقديرالالشكر و  

بعد رحلة حبث و جهد و اجتهاد تكللت باصلاز ىذا البحث ضلمد اهلل عز و جل على النعمة اليت 
من هبا علينا فهو العلي القدير كما ال يسعٍت اال ان اخص بامسى عبارات الشكر والتقدير االستاذة 

 ادلشرفة ) شهالء سليمان زلمد ( دلا قدمتو رل من جهد و نصح و معرفة طيلة ىذا البحث

 ما اتقدم بالشكر اجلزيل لكل من اسهم يف تقدصل يد العون الصلاز ىذا البحث.ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث
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 المقدمة

 اوال : موضوع البحث

نظم اقتصادية  تأسيسيعد مفهوم التنمية من اىم ادلفاىيم العادلية يف القرن العشرين و اطلقت العملية على عملية 
و سياسية متماسكة حيث تعرف على اهنا عملية متكاملة و ذات ابعاد اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و 
سياسية، هتدف اذل ربقيق التحسن ادلستمر ادلتواصل لرفاىية كل السكان و كل االفراد و اليت دبوجبها ؽلكن اعمال 

مية ىو حق من حقوق االنسان غَت قابلة للتصرف و ػلق حقوق االنسان و حرياتو السياسية، و احلق يف التن
دبوجبو لكل فرد و جلميع الشعوب ان تساىم و تشارك بشكل كامل يف ربقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و 

 الثقافية و السياسية و ان تتمتع هبذه التنمية دبا يف ذلك اعمال صبيع حقوق االنسان.

عي احلثيث لتحقيقها يف واقع اجملتمعات االنسانية و ال سيما ادلتخلفة منها فان مفهوم التنمية و الس ألعليةو نظرا 
سات و اخلطط و االعمال على سلتلف االصعدة كما اصبح ىذا ادلصطلح التنمية اصبح عنوانا لكثَت من السيا

القتصادي و يرتبط اذل مثقال بالكثَت من ادلعاشل و التعميمات و ان كان يقتصر يف غالب االحيان على اجلانب ا
حد بعيد بالعمل على زيادة االستهالك لدرجة اصبحت معها حضارات االمم تقاس دبستوى دخل الفرد و مدى 
استهالكو السنوي للموارد الغذائية و السكنية بعيدا عن تنمية حضارتو و مزاياه و اسهاماتو االنسانية و اعداده 

 ألداء الدور ادلنوط يف احلياة.

 اهمية البحثثانيا : 

ان احلق يف التنمية يدعو اذل تنمية االنسان بتوفَت الغذاء و التعليم و الرعاية الصحية و كذلك اعطاءه حرية التعبَت 
السياسية و غَت ذلك، كما ان احلق يف التنمية يدعوا اذل توفَت االمن و الطمأنينة و مكافحة و حقوقو و حرياتو 

اعات عنو كما يدعوا اجملتمع الدورل اذل التعاون و التكامل فيما بينو لتحقيق يف الفقر و ابعاد شبح احلروب و النز 
 النهاية تنمية ادلوارد البشرية و ربقيق التنمية الشاملة.

 ثالثا : الهدف من البحث

هتدف الدراسة اساسا اذل النهوض بإدماج حقوق االنسان يف مسار ازباذ القرار ادلتصل بالشأن العام و ادماجها 
يف السياسات و الربامج العمومية ادلتعلقة بالتنمية البشرية و ذلك الن احًتام حقوق االنسان و التنمية يعد جزءا 

يف اطالق نقاش وطٍت حول لثقافية اما اذلدف الثاشل فيتمثل ال يتجزأ يف كل اجملاالت االقتصادية و السياسية و ا
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امكانية تطوير منهجيات و اليات اتتبع التقدم و الركود و الًتاجعات احملتملة يف رلال احًتام حقوق االنسان يف 
 العراق على غرار ادلعمول بو ف رلال التنمية البشرية يف البلدان ادلتقدمة.

 رابعا : منهج البحث

 عنا يف موضوع حبثنا ىذا منهج وصفي ربليلي للنصوص الدستورية.لقد اتب

 خامسا : خطة البحث

جاء موضوع حبثنا ىذا على خطة ىيكلية اشتملت على ثالث مباحث جاء ادلبحث االول ماىية احلق يف التنمية 
انواعو حيث و قد قسم اذل مطلبُت اشتمل ادلطلب االول على تعريف احلق يف التنمية و خصائص ىذا احلق و 

اشتمل ىذا ادلطلب على فرعُت النوع االول تناول موضوع خصائص احلق يف التنمية و الفرع الثاشل انواع احلق يف 
التنمية اما ادلطلب الثاشل االساس القانوشل للحق يف التنمية و قد قسم اذل فرعُت الفرع االول االساس القانوشل 

اما ادلبحث  5002فرع الثاشل االساس القانوشل للحق يف التنمية يف دستور للحق يف التنمية يف القانون الدورل و ال
الثاشل تناول دور احلق يف التنمية يف حياة االفراد و انقسم اذل مطلبُت االول تناول دور احلق يف التنمية يف ربقيق 

ث الثالث و ىو االخَت فقد الفقر اما ادلبح االستقرار و االمن و ادلطلب الثاشل دور احلق يف التنمية يف مكافحة
تناول اجلهات ادلسؤولة عن ضمان احلق يف التنمية و ذلك دبطلبُت تناول ادلطلب االول االدارات العامة اما ادلطلب 

 الثاشل منظمات اجملتمع ادلدشل.
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 المبحث االول

 ماهية الحق في التنمية

 و انواعهالمطلب االول : تعريف الحق في التنمية و خصائصه 

 المطلب الثاني : االساس القانوني للحق في التنمية
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 المبحث االول

 ماهية الحق في التنمية

 المطلب االول 

 تعريف الحق في التنمية

و تعريفو ان ضلدد ادلقصود بالتنمية. تعترب التنمية مفهوما شامال جلوانب غلدر بنا قبل احلديث عن احلق يف التنمية 
و اجتماعية و سياسية و ثقافية و بيئية و اخالقية لذلك يف العقود االخَتة من ىذا القرن  عديدة اقتصادية

سواء ادلتقدمة منها او النامية بل اصبحت جوانبها االقتصادية و اصبحت عملية التنمية ابرز ما يشغل دول العادل 
 االجتماعية متالزمة يف اصدار زيادة االنتاج و يتناول السلع و اخلدمات.

لذلك فان اول استخدام لكلمة التنمية يف ادلعٌت ادلعاصر يرجع اذل )يوجُت سنيلي( الذي اقًتح خطة لتنمية العادل 
 .(9)معاجلة االوضاع السياسية يف تلك الفًتة الزمنية ألجل 9556سنة 

التنمية و ىي هتدف اذل  إلحرازو يف البداية ظهر مفهوم التنمية االقتصادية اليت تركز على العوامل االقتصادية 
و الدول الفقَتة و زيادة الدخل القومي و لكن بعد التسعينات تضييق الفجوة يف دخل الفرد بُت الدول ادلتقدمة 

انو ال ؽلكن االعتماد على العوامل االقتصادية وحدىا لتحقيق  تأكدمن القرن ادلاضي تغَت مدلول التنمية حيث 
الًتكيز على العديد من العوامل ادلختلفة و ادلتنوعة و االقتصادية منها و االجتماعية التنمية بل البد من االىتمام و 
 . (5)و الثقافية و السياسية و االدارية

 

 

 
                                                           

راجي زليل ىليل اخلفاجي، قياس و ربليل ظاىرة الفقر و عالقتو بالتعاون يف توزيع الدخل يف االقتصاد العراقي للمدة (9) 
 .5، ص 5006دارة و االقتصاد ، اجلامعة ادلستنصرية ،رسالة ماجستَت مقدمة اذل كلية اال 9654-5004

احلصار االقتصادي على التنمية البشرية ادلستدامة يف العراق رسالة ماجستَت تقدم هبا اذل  تأثَترائد شهاب اضبد العزاوي، (5) 
، 9666يف علوم االقتصاد سنة  رللس كلية االدارة و االقتصاد، اجلامعة ادلستنصرية و ىي جزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت

 .5ص
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ادلخطط جملموعة من العمليات االجتماعية و االقتصادية و الثقافية من ا باهنا التحريك العلمي كما تعرف ايض
 ادلستهدف من اجل االنتقال من حالة غَت مرغوب فيها اذل حالة مرغوب خالل ايدولوجية معينة لتحقيق التغيَت

 الوصول اليها لذلك عرفت التنمية بتعاريف كثَتة و سوف نتناول ىذه التعاريف من خالل النقاط التالية :

اوال :تعريف التنمية لغة : تعٍت الزيادة او الكثرة فيقال ظلى احلال و غَته ظلى ظليا وظلاء اي زاد و كثر يف النماء يعٍت 
 .(9)الزيادة 

ثانيا :/ تعريف التنمية اصطالحا : ىي عملية تطوير شاملة و اغلابية هتدف اذل االرتقاء حبياة االنسان و مستوى 
 عملية زلددة و مدروسة. معيشة وفقا اذل طط وبرامج

كما تعرف التنمية باهنا تغيَت و تطوير و ربسُت الوعي و ادلقصود بادلنظم يف النواحي االقتصادية و االجتماعية و 
الثقافية من خالل ايدولوجية معينة لتحقيق التغيَت ادلستهدف من اجل االنتقال من حالة غَت مرغوب هبا اذل حالة 

 مرغوب هبا.

و االذباىات يف شان تعريف احلق  اآلراءو بعد ان بينا تعريف التنمية البد من تعريف احلق يف التنمية فقد تعددت 
و االذباىات يف شان تعريف احلق يف التنمية اذ عرفو بانو) حق لرخاء الكائن البشري(  اآلراءبالتنمية فقد تعددت 

و لكل شعب للتمتع دبقدار من السلع و اخلدمات ادلنتجة و بينما عرفو اخر بانو ) امتياز معًتف بو لكل فرد 
اجملتمع الدورل( و ىناك من يعرفو بانو ) ذبنيد ادلوارد ادلالية االنسانية  ألعضاءذلك بفضل مسعى التضامن 

 .(5)الداخلية و الدولية و االقليمية هبدف رفع مستوى حياة السكان يف وسط اجتماعيو ثقايف مالئم(

 

 

 

 

 
                                                           

 .1225-1229ينظر صبال الدين بن منصور، لسان العرب، اجلزء السادس، جار ادلعارف، مصر، من دون سنة طبع، ص (9) 
ينظر د. كرؽلة كرصل و د. جودة عبد اخلالق، اساسيات التنمية االقتصادية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاىرة، (5) 

 .50-96، ص5004
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 الولا الفرع

 ؽلكن ربديد خصائص احلق يف التنمية يف االيت :

منن عدد من احلقوق ) احلقوق ادلدنية و السياسية و احلقوق االقتصادية و انو حق مركب  -9
 االجتماعية و الثقافية(.

 انو حق من حقوق االنسان غَت قابلة للمساومة. -5
شاملة يف جوانبها و ابعادىا انو حق يهدف اذل تغيَت االوضاع القائمة و احداث عملية تنمية  -3

 االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و السياسية.
 انو وسيلة للتمتع حبقوق االنسان و حرياتو االساسية. -1
انو حق ػلتاج يف ربقيقو اذل تغيَت النظام االقتصادي الدورل و اقامة نظام جديد يقوم على العدل و  -2

 .(9)يف العالقات الدولية لتضامناادلساواة و االستقالل و تكوين التعاون و 
الشمول ان مشوا التنمية و بشكل متكامل حبيث ان تغطي برارلها كافة رلاالت و احتياجات اجملتمع  -3

االقتصادية و التعليمية و جلميع فئات اجملتمع حيث ان التنمية تشمل صبيع فئات اجملتمع حيث ان 
و الذي  التنميةن الشمول يعترب من عناصر التنمية تشمل صبيع الفئات و بدون استثناء لذلك فا

 غلعل التنمية شاملة للجميع.
التوازن ال يعٍت التوازن جانب من جوانب رلاالت او برامج التنمية احمللية و اال انتفى شرط الشمول  -4

واظلا يعٍت ربديد معدالت االستثمار يف كل رلال بالشيء حيث قد يقضي االمر يف ظروف ما زيادة 
ات التعليمية و الصحية و االقتصادية و ادلرتبطة بالطفل و ربديد نسب ىذه او درجة جرعة اخلدم

 .(5)االستثمار منها بالنسبة لغَتىا ربقيقا للتوازن الذي يتطلبو ربريك التنمية يف رلتمع ما

 

 

 
                                                           

 .13علي عبد الرزاق احليارل، احلكومات احمللية ، مكتبة السنهوري، بغداد، من دون سنة طبع، ص(9) 
 يت :م نشر على ادلوقع االلكًتوشل اال9663( من اعالن احلق يف التنمية الصادر عن االمم ادلتحدة سنة 9ادلادة رقم )(5) 

w.un.org.comww 
 

http://www.un.org.com/
http://www.un.org.com/
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 الفرع الثاني

 انواع الحق في التنمية

 ىناك انواع من التنمية ؽلكن توضيحها:

ربويل عميق يف احلياة  إلجراءالتنمية البشرية : ىي مسو جوىرية و شاملة يف العملية اجملتمعية اذلادفة  -9
االنسانية بكل مظاىرىا اليت تشًتك العلوم االنسانية بكل رلاالهتا و معاجلتها حسب اختصاصها و 

ئة عن االخطار البيئية و حياديتها احملددة دبا فيها مواجهة التحديات على انواعها السيما تلك الناش
 ارث التحلف ادلزمن و اذليمنة االجنبية على البلدان النامية.

هوم موسع يستوعب ابعاد اجتماعية و سياسية و تكنولوجية و بيئية اذل جانب مفالتنمية الشاملة :  -5
تقييد البعد االقتصادي ىي عملية ربرر انساشل تشمل ربديد الفرد من الفقر و القهر و االستغالل و 

احلرية كما تشمل ربرير اجملتمع من ذل االعتماد على اخلارج و زبليصو من قيود التبعية بكل ما ربملو 
 .و ىشاشة امام الصدمات اخلارجية لإلرادةمن استغالل و تقييد 

التنمية القومية : يقصد بالتنمية القومية ىي اخلطاب القومي احلقيقي الستنهاض االنسان و تعليمو  -3
رلموعة التحديات احلياتية اليت تواجو بغض النظر عن وجود العوائق و اليت لن تلبث ان تذوب على 

 .(9)اذا تغَتت مدارك التفكَت العلمي االسًتاتيجي على ظلو قومي
التنمية ادلستدامة : اما فيما يتعلق بالتنمية ادلستدامة فقد نالت اىتمام الكثَت من الدول و ادلنظمات  -1

لية و خاصة بعد انتشار اجلوع و الفقر و اجلهل و انتشار االرىاب لذا بدا سعي و اذليئات الدو 
الدول حثيثا ضلو وضع اخلطط من اجل ربسُت عملية التنمية البشرية و وضع السياسات اليت هتدف 

الفقر و اذل الًتكيز على ربسُت معدالت النمو االقتصادي و تقليل حجم العتاد و العنف و تقليل 
ادلرأة و تعليمها ....اخل. و عرفت اللجنة العادلية للتنمية و البيئة ادلستدامة كما وردت  ربسُت وضع

اليت تليب حاجات اجليل احلاضر دون ادلساومة على قدرة االجيال  التنميةيف تقرير مستقبلنا ادلشًتك 
 .(5)ادلقبلة يف تلبية حاجاهتم

 
                                                           

 .14ص ،مصدر سابق  ،علي عبد الرزاق (9) 
رسالة ماجستَت مقدمة اذل كلية االدارة و  ،العالقة ادلتبادلة بيت التنمية ادلستدامة و البيئية  ،فرح بشَت خليفة العمراشل (5) 

 .52ص ، 5003 ،جامعة بغداد  ،االقتصاد 
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احلاجات االنسانية لعموم الناس و  بإشباعحالة االىتمام التنمية ادلستقلة : تعٍت التنمية ادلستقلة  -2
بشكل فعال يف ازباذ القرارات ادلؤثرة يف حياهتم و حيات ابنائهم و ذلك كلو من غَت ان  بإشراكهم

ذبور على حق االجيال القادمة يف فرص معقولة للنمو من خالل احلفاظ على البيئة و احًتام 
 .(9)د الطبيعية بانتظامتوازناهتا و تطوير قاعدة ادلوار 

 
التنمية الطبيعية : و ىي القدرة على االرتقاء بادلوارد الزراعية و البًتولية و ذبديدىا باستمرار و  -3

استخراج رلموعة من العناصر و استخدامها حبيث تكون قادرة على افادة الطبيعة و خدمتها. ان 
ا طادلا كان االعتماد كليا على السلطة تنوع اشكال التنمية و انواعها و ىو ما يصعب معو ربقيقه

ادلركزية ماديا او اداريا يف اي دولة من الدول ان ضخامة مهام الدولة و انتشارىا و الضغوط ضلو 
حكومة تعمل افضل و بتكلفة اقل و ادلزيد من الثقافية و ادلشاركة و االفًتار عن ادلواطن قد ساعلت 

قطة االوذل تتعلق بوجهات النظر حول ربقيق التطوير االداري يف تركيز اجلهود على نقطتُت ىامتُت الن
 .(5)و احداث تغيَتات متعددة من خالل ادارة اجلودة و االدارة االسًتاتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .15ص ،مصدر سابق  ،علي عبد الرزاق (9) 
 .12، ص5090اجتماع التنمية، الطبعة االوذل، دار ادليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، علم  ،زلمد زلمود (5) 
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 المطلب الثاني

 االساس القانوني للحق في التنمية

 الفرع االول

 االساس القانوني للحق في التنمية في القانون الدولي

حول االساس القانوشل للحق يف التنمية فهناك من يرى بان احلق يف التنمية غلد نفسو يف احلق  اآلراءلقد اختلفت 
بتقرير ادلصَت على اعتبار ان احلق يف التنمية و احلق ادلتفرع عنو يف السيادة الدائمة على ادلوارد الطبيعية علا حقان 

يرى بان احلق يف التنمية اساسو مبدا االثراء بال سبب . و ىناك من (9)متفرعان عن حق الشعوب يف تقرير ادلصَت
اذا يرى بان على الدول الصناعية ان زبفف من حالة عدم ادلساواة بينهما وبُت الدول النامية و ان تعوضها عن 
حالة االستغالل اليت كانت و ما تزال ضحية ذلا. فليس من ادلبالغة يف شيء القول ان جزء من ثروات البلدان 

عمارية قد تراكم عرب قرون طويلة من االستغالل و النهب بُت الدول النامية ام و قد نالت البلدان ادلستعمرة االست
. لذلك ان الكالم ادلتقدم (5)االستغالل فقد ان االوان لعودة قسم من ىذه الثروات اذل مصدرىا يف ىذه البلدان

امية تقتصر على الدول االستعمارية فقط اذا يكون صحيحا بشكل كامل اذا كانت مسؤولية تنمية الدول الن
( من ادليثاق حقوق الدول و واجباهتا االقتصادية 55تضمنت ادلادة ) وردت يف العديد من ادلواثيق الدولية فقد

النص على واجب الدول صبيعها يف االستجابة الحتياجات الدول النامية و اىدافها التنموية ادلعًتف  9641لعام 
ادلتفق عليها بشكل متبادل و ذلك من خالل تشجيع زيادة ما يف ادلوارد احلقيقية ادلتدفقة اليها من  هبا عموما او 

( من ادليثاق ذاتو 39و االقتصادية و التقنية كما تضمنت ادلادة )كافة ادلصادر دبا يف ذلك ادلساعدات االظلائية 
يف توسيع االقتصاد العادلي بصورة متوازنة مع االخذ باحلسبان الًتابط  باإلسهامالنص على واجب الدول صبيعها 

 .(3)الوثيق بُت رفاىية الدول ادلتقدمة النمو و بُت ظلو الدول النامية و اظلائها

                                                           

و التوزيع ، االردن ، من  د. نواف كنعان، حقوق االنسان يف االسالم و ادلواثيق الدولية و الدساتَت العربية، مكتبة اثراء للنشر(9) 
 .33دون سنة طبع ، ص

، 9وسيم حرب و اخرون، اشكاليات الدؽلقراطية و التنمية يف ادلنطقة العربية )مقاربة اصالحية يف خدمة القانون(، طد. (5) 
 .52، ص5003منشورات احلليب احلقوقية، بَتوت، 

كلية احلقوق، د. رضوان اضبد احلاف، حق االنسان يف بيئة مالئمة يف القانون الدورل العام، اطروحة دكتوراه، جامعة القاىرة،  (3) 
 .43، ص9665
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اذا تصدر النص على احلق يف التنمية يف الكثَت من القرارات و االعالنات اليت صدرت عن ادلنظمات الدولية، و 
جهزة االمم ادلتحدة و اليت تنص على حق الدول النامية و شعوهبا يف ربقيق التنمية ادلطلوبة فبعد ان بصفة خاصة ا

اعتربت االمم ادلتحدة يف قرارات متعددة عقود الستينات و السبعينات و الثمانينات عقود ثالث للتنمية. جاء 
 9653ايار  93ابريل حىت  95 الفًتة من اعالن طهران الذي صدر عن ادلؤسبر الدورل حلقوق االنسان ادلنعقد يف

عن  9653و الذي اعترب من اىم الوثائق اليت اشارت اذل حق التنمية، مث صدر اعالن احلق يف التنمية لعام 
مث  9663يف فيينا عام على احلق يف ادلؤسبر الدورل حلقوق االنسان  التأكيدادلتحدة، و مت  لألمماجلمعية العامة 

ليؤكد على االلتزام بتعزيز الدؽلقراطية و سيادة  5000ة الثالثة الصادر عن االمم ادلتحدة عام جاء اعالن االلفي
 .(9)حكم القانون و احًتام حقوق االنسان دبا يف ذلك احلق يف التنمية

مسي باحلق يف التنمية و  5004/اذار عام 39ادلتحدة يف  لألممكما صدر قرار من رللس حقوق االنسان التابع 
على ضرورة توسيع و تعزيز  التأكيداكد فيو اجمللس على ىيبة النهوض بتعزيز و ضباية احلق يف التنمية مع  الذي

مشاركة البلدان النامية كاملة و فعالة يف عملية صنع القرارات االقتصادية هبدف ضمان التوزيع العادل دلكاسب 
 .(5)النمو و التنمية ادلستدامة

عن  9659فنرى ان ادليثاق االفريقي حلقوق االنسان و الشعوب الصادر عام اما يف نطاق ادلنظمات االقليمية 
( منو على حق الشعوب يف التنمية و ان من واجب الدول ضمان 59منظمة الوحدة االفريقية قد نص يف ادلادة )

 شلارسة احلق يف التنمية.

( منو على ان 34يف ادلادة ) 9664ن الصادر عن اجلامعة العربية عام و كذلك نص ادليثاق العريب حلقوق االنسا
 .(3))احلق يف التنمية ىو من حقوق االنسان االساسية(

 

 

                                                           

، 5090رضوان سيد اضبد زلمود عمار، اجمللس الدورل حلقوق االنسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة العربية، القاىرة، (9) 
 .14ص

القاىرة، ينظر، رضوي سيد اضبد زلمود عمار، اجمللس الدورل حلقوق االنسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة العربية، (5) 
 .545، ص5090

 .550رضوي سيد اضبد زلمود عمار، مصدر سابق، ص(3) 
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 الفرع الثاني

 و الدساتير العراقية االخرى 5002االساس القانوني للحق في التنمية في دستور 

التنمية و تؤكد على ضرورة اصالحو و عرجت تلك  لقد تضمنت الدساتَت العراقية مواد تشَت صراحة اذل احلق يف
ادلواد على استثمار موارد العراق كاملة معتمدة يف ذلك على الوسائل و االسس احلديثة و دبا ؼلدم و يشجع 
القطاع اخلاص ايضا، حيث تضمن الدستور العراقي على التنمية من خالل تشجيع االستثمارات يف صبيع 

االقتصاد العراقي و  بإصالحالعراقي على التنمية االقتصادية من خالل قيام الدولة القطاعات حيث نص الدستور 
( على 5002( من الدستور العراقي لسنة )52تشجيع االستثمارات يف كافة ادلوارد حيث جاء يف نص ادلادة )

)تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة و دبا يضمن استثمار كامل موارده، و تنويع 
 .(9)مصادره و تشجيع القطاع اخلاص و تنميتو(

التنمية البشرية و ذلك من خالل احملافظة على االسرة اليت تعترب اساس اجملتمع و و كذلك تضمن الدستور على 
( من الدستور على 56ربافظ الدولة على كياهنا و قيمها الدينية و االخالقية و الوطنية حيث نصت ادلادة )

شيء و الشباب، و توفر ذلم الظروف ادلناسبة )تكفل الدولة ضباية االمومة و الطفولة و الشيخوخة، و مرعى الن
لتنمية ملكاهتم و قراراهتم( و كذلك نصت الفقرة الرابعة من ادلادة نفسها ) سبنع كل اشكال العنف و التعسف يف 

. من خالل ىذه ادلواد يتبُت لنا ان ادلشرع العراقي و الدستور العراقي قد نص على (5)االسرة و ادلدرسة و اجملتمع(
يف التنمية و تشجيع كافة ادلوارد و االعمال اليت تؤدي اذل التنمية. اما الدساتَت العراقية االخرى فال يوجد احلق 

حيث على التنمية بصورة غَت مباشرة حيث  9640سوى دستور العراق لعام نص صريح يبُت لنا احلق يف التنمية 
ذلك من خالل توفَت التوسع ادلستمر باخلدمات نص على ان تكفل الدولة توفَت العمل لكل مواطن قادر عليو و 

) تكفل الدولة ربسُت ظروف العمل و رفع ( 35الطبية و الصحية و االنسانية و غَتىا، حيث نصت ادلادة )
 .(3)مستوى العيش و اخلربة و الثقافة جلميع ادلواطنُت العاملُت(

على ان الدولة كفيلة بضمان توفَت الصحة العامة للمواطنُت و  9640و كذلك نص الدستور العراقي لعام 
( بنص 33ضبايتهم و مكافحة االمراض عن طريق توفَت اخلدمات كالطبية و غَتىا، حيث جاء نص ادلادة )

                                                           

 .5002( من دستور العراق لسنة 52ادلادة )(9) 
 .5002( من الدستور العراقي 56ادلادة )(5) 
 ادللغي. 9640( من الدستور العراقي لعام 35ادلادة )(3) 
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دمات الطبية اجملانية يف الوقاية و صراحة عليو )تلتزم الدولة حبماية الصحة اخلاصة عن طريق التوسع ادلستمر باخل
 .(9)ادلعاجلة و الدواء، على نطاق ادلدن و االرياف(

( من الدستور ) 29و كذلك تتوذل الدولة توفَت الضمانات االجتماعية للمرضى و كبار السن حيث نصت ادلادة )
العجز او الشيخوخة دبوجب  تكفل الدولة توفَت الضمانات و الرعاية االجتماعية للمواطنُت يف حاالت ادلرض او

 .(5)احكام القانون

 من ىذا تبُت ان الدستور العراقي قد نص على حق االنسان يف التنمية من خالل ادلواد اعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ادللغي. 9640( من الدستور العراقي لعام 33ادلادة )(9) 
 ادللغي. 9640( من الدستور العراقي لعام 29ادلادة )(5) 
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 المبحث الثاني

 دور الحق في التنمية في حياة االفراد

 

 االمنالمطلب االول  : دور الحق في التنمية في تحقيق االستقرار و 

 المطلب الثاني : دور الحق في التنمية في مكافحة الفقر
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 المبحث الثاني

 دور الحق في التنمية في حياة االفراد

عن ضرورة اعمال احلق يف التنمية و تنمية ادلوارد البشرية ليس من باب اللغو ولكنو نابع من الشك ان احلديث 
تطبيق اعمال ىذا احلق وتفعيل  ىذه التنمية و ىذا الواقع الذي  واقع زللي وعادلي يدعو اذل ضرورة االسراع يف

ؽلكن قراءتو من خالل بعض احلقائق وادلشكالت واليت سنتناول منها احلق يف التنمية يف ربقيق االمن واالستقرار 
 يف ادلطلب االول و مشكلة الفقر وسوء التنمية يف ادلطلب الثاشل .

 المطلب االول 

 دور الحق في التنمية في تحقيق االستقرار واالمن 

لقد اصبح مفهوم االمن االنساشل احد التحديات يف ربقيق االستقرار و االمن واجملتمعات احملاصرة فالسعي ضلو 
 اليت يعش فيها اذا ان ذلا دور يفو ربقيق تنمية مستدامة يف عالقتو بادلوارد اليت ؽلتلكها و البيئة  باإلنسانالرقي 

ادلتحدة عن خطة التنمية و الذي قدمو اذل اجلمعية  لألممربقيق االمن و السالم حيث اشار تقرير االمُت العام 
اذل ىذه العالقة اذا اشار التقرير ادلذكور اذل ان االتفاق ادلباشر  9661العامة يف دورهتا الثامنة واالربعُت يف عام 

 .(9)للتنميةنية  بشكل افضل فالسالم ىو اساس على التنمية زبدم قضية السالم و امن االنسا

البد للدولة اليت نريد ربقيق التنمية من مكافحة االمن و لذلك فان قيام احلق يف التنمية بتحقيق  االستقرار 
الفساد و يقصد بالفساد اخلروج عن القانون و النظام او استغالل غياهبا من اجل ربقيق مصاحل سياسية او 
اقتصادية او اجتماعية للفرد او جلماعة معينة فهو سلوك ؼلالف الوجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا اذل ربقيق 

العتاد كما حددتو مصلحة الثقافية الدولية( بان  ماديا او معنوية و ىناك اتفاق دورل على تعريف مكاسب خاصة 
 .(5)لنفسو او جلماعتو  كل عمل يتضمن سوء استخدام ادلنصب العام لتحقيق مصلحة ذاتية

 

 
                                                           

، سلسلة عادل ادلعرفة ، جمللس 9612د. حسن نافعة، االمم ادلتحدة يف نصف قرن، و دراسة يف تطور التعليم الدورل منذ (9) 
 .563، ص9662الوطٍت للثقافة و الفنون و االداب، الكويت، 

 .1، ص5095الكرصل، اتفاقية مكافحة الفساد، دار الفكر و القانون، ادلنصورة، د. مصطفى زلمد زلمود عبد (5) 



71 
 

شل حيث يوفر القطاع ان الدور الرئيسي للدولة ال يبلغ غايتو اال بتجاوز وثيق من قبل القطاع اخلاص للمجتمع ادلد
اخلاص على تنفيذ السياسات االقتصادية و الشمولية و ػلمل اجملتمع يف ترسيخ مفهوم االمن و ػلمل على ضباية 

و اتاحة الفرصة ذلم للتطوع و ادلشاركة كذلك ؽلكن القول على ضلو ليت فيو  آرائهمحقوق االفراد و التعبَت عن 
يق االمن االنساشل و ما يرتبط بو من تنمية و بدونو ال يتحقق ىذا االمن و ان اجملتمع ادلدشل ىو الذي يؤطر لتحق

ذلك الن االنسان و امن الدولة وجهان لعملة واحدة فضمان امن االنسان يؤدي ليس فقط اذل ادلزيد من فرص 
 .(9)التقلبات العادليةالتنمية البشرية و اظلا ؽلكن الدولة ايضا من االستفادة من التنوع و تقوية اقتصادياهتا يف وجو 

ازل االمن البيئي و اداء الدولة يف ضمان امن االنسان بالبيئة اذل اجلماعات االضعف و ربقيق االمن االقتصادي و 
التغذية و امن االنسان يؤدي اذل اعتبار التنمية عنصرا مساعلا من عناصر االستقرار السياسي وقوة ىامة يف ذباوز 

يف اجملتمع يعمل على  ًتن ذلك بالعدالة و ادلساواة يف توزيع القيم و ادلوارد االقتصاديةالصراعات الداخلية مىت اق
تفجَت االضطرابات و اعمال الفوضى لذلك فمن دون التنمية ال يوجد امن و كلما زادت التنمية زاد االمن لذلك 

الجتماعية و بالتارل يؤدي اذل تكافؤ فان وجود التنمية يف البلدان يؤدي اذل ربقيق االمن و االستقرار و العدالة ا
الفرص للجميع يف امكانية وصوذلم اذل ادلوارد االساسية و اجراء اصالحات اجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل 

 .(5)ادلظادل االجتماعية

بفكرة احلكم الرشيد و اليت تقوم على اساس  تأخذكذلك غلب على الدولة اليت تستهدف ربقيق التنمية ان 
لتنمية و ادلسؤولية و احملاسبة و ادلشاركة و الثقافية و سيادة القانون. حبيث تسمح دبشاركة اجلميع يف عمليات ا

االستفادة من عائديتها الن من شان ذلك ان يؤدي اذل حسن التصرف بادلوارد الذاتية و توظيفها يف مشروعات 
اعية و البشرية و بناء رلتمعات ادلعرفة االمر الذي يؤدي بدوره اذل اكتساب الدولة مناعة ضد التنمية القط

 .(3)زلاوالت الزعزعة او التدخالت االجنبية

يطالب العديد من االقتصاديُت باتباع الدولة سياسة ىادفة تعمل على ضبط عدد السكان يف الدول النامية اذا ما 
كون معدل زيادة الناتج القومي اعلى من معدل زيادة السكان و نادوا بضرورة ارادت تنمية مستدامة حبيث ي

الصغَتة او بالًتىيب كمنع ىذه ادلزايا عن االسرة الكبَتة مثلما  لألسرةتدخل احلكومة بوسائل الًتغيب كمنح مزايا 
 فعلت الصُت.

                                                           

 .14زلمد حسن دخيل، اشكاليات التنمية االقتصادية ادلتوازنة، منشورات احلليب احلقوقية، ص(9) 
 .362حسن نافعة، مصدر سابق، ص(5) 
 .53ينظر د. وسيم حرب و اخرون، مصدر سابق، ص(3) 



71 
 

ب ما تكون اذل العشوائية فان ما من و كما كانت البلدان النامية يف معظمها بدون سياسة سكانية ىادفة بل اقر 
شك ان الزيادة السكانية ىي عائق للتنمية لذلك غلب على الدولة النامية ان تفتح سياسة سكانية ىادفة ربافظ 

 .(9)من معدل زيادة السكان لتحقيق التنمية من خالذلا على ان يكون معدل زيادة الناتج القومي اعلى 

 المطلب الثاني

 التنمية في مكافحة الفقردور الحق في 

سبثل ىذه الظاىرة واحدة من ابرز التحديات اليت تواجو بلدان العادل النامي يف العصر الراىن رغم التقدم 
االنتاج العادلي بشكل غَت مسبوق و التطور االقتصادي  تأثرالتكنولوجي الواسع الذي شهدتو البشرية و ارتفاع و 

ر غَت ان السبب الرئيسي لالتساع مساحة الفقر يف العادل يعود اذل السيطرة الذي انعكس على حياة ماليُت البش
سكان  ألكثريةالعادلية على فضاء عادل اليوم و اليت اصبحت مستو االساسية ىو عادل يزداد الفقر و التهميش فيو 

 .(5)راد ثانياالعادل بقدر ما يزداد بًتكز الثروة يف يد قلة قليلة من الدول اوال و قلة قليلة من االف

و ظاىرة الفقر ال يقتصر دورىا على العادل الفقَت بل صلدىا يف العادل الغٍت ايضا ولكن بصورهتا النسبية اذا كانت 
تعترب يف مرحلة معينة عن حالة ادلساومة اليت تشات بُت االغنياء و الفقراء للحفاظ على السلم االجتماعي بسبب 

تربز ظواىر  بدأتدلنظومة االشًتاكية و بعد غياب ىذه ادلنظومة وجود ادلنافس للراس مالية الذي سبثل يف حينها با
العودة هبذا القدر او ذاك اذل حاالت الفقر ادلدقع اليت ؽلكن ان تقًتب يف بعضها من حالة الفقر ادلطلق الذي 

الغٍت ىو اخذ يسود القسم االعظم من بلدان العادل النامي على عكس ما موجود يف البلدان الراس مالية ادلتقدمة ف
اوسع انتشار فيما الفقر نسبيا ىو اقل انتشارا حىت االن. و لو رجعنا اذل االحصاءات التابعة اذل االمم ادلتحدة 
خالل النصف الثاشل من القرن العشرين و بداية القرن احلادي و العشرين صلد ان عدد الدول الفقَتة تزداد بُت فًتة 

( دولة يف مطلع التسعينات 15( دولة و ارتفع اذل )52الفقَتة يبلغ )كان عدد الدول   9649و اخرى ففي العام 
 .(3)5000( خالل 33مث ذباوز ايضا )

 
                                                           

، 5003ينظر د. زلمد حافظ الراىون، التنمية االقتصادية و مسؤولية احلكومة عن ربقيق التقدم، دار ابو رلد للطباعة باذلرم، (9) 
 .963ص

 . 539، ص 5002د. كاظم حبيب، العودلة من منظور سلتلف، اجلزء االول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (5) 
العودلة : )مشكالت احلاضر و ربديات ادلستقبل(، رللة ادلستقبل العريب، مركز دراسات مهيوب غالب اضبد، العرب و (3) 

 .61، ص 5003، بَتوت، حزيران 523الوحدة، العدد 
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و لو اردنا تلمس مشكلة الفقر على ادلستوى العريب باعتباره جزءا من العادل النامي صلد عقود طويلة من التنمية و 
بدا عربية، فان االحصاءات تشَت اذل ان الفقر  اخلطط االقتصادية و النهوض بادلستوى العام للمجتمعات ال

باالرتفاع منذ منتصف الثمانينات من القرن ادلاضي و حىت االن يف الوطن العريب بعد ان بدا باالطلفاض خالل 
ابعاد الفقر من منظورين االول و ىو فقر  5006و قد كثف تقرير التنمية البشرية العربية لعام  9620الفًتة 

االستهالكي  باإلنفاقيتمثل فيما ػلصل عليو االنسان من سلع و خدمات و ىو ما يسمى الدخل و الذي 
اخرى ذات قيمة انسانية   ل بأبعاداحلقيقي للفرد و الثاشل و ىو الفقر االنساشل و الذي عرفو التقرير دبقياس الدخ

 . (9)كالصحة و التعليم و احلرية السياسية 

اال ان ىناك ماليُت االشخاص حول العادل و رغم التطور الذي بلغو العادل و رغم االعانات الدولية و غَت ذلك 
يعانون من اجلوع و ىناك اكثر من مليار شخص يعانون من سوء التغذية يتجسد ىذا العجز يف االصابة باإلعاقة 

منظمة االغذية و الزراعة التابعة لألمم ادلتحدة اذل  الذىنية او احلمى او ضعف القدرة التعليمية و تشَت احصائيات
 االرقام التالية:

 مليون شخص يعانون من ويالت اجلوع يف امريكا و الكارييب. 21ىناك  -9
مليون شخص يف العادل يعانون من سوء التغذية ادلزمن و يتوقع ادلختصون ان يصل عدد  52ىناك  -5

الواقع يدعوا اذل التفكَت يف اغلاد حل دلشكلة الفقر و مليار شخص و ىذا  500الفقراء يف العادل 
 .(5)سوء التغذية اليت تعيشها دول العادل خاصة النامية

يتم من خالذلا توجيو لذلك ان معاجلة الفقر تتطلب اعتماد سياسات على ادلستوى الكلي و ادلستوى القطاعي 
ادلشاريع التنموية الصغَتة و ادلتوسطة و الكبَتة و  إلنشاءجزء من ادلوارد ضلو القطاعات اليت يعمل هبا الفقراء 

و تشغيلها من خالل اعتماد صناديق االقراض و االستثمار و اليت ىي وسيلة من الوسائل ادلهمة يف  تأىيلها
القطاع دبكافحة البطالة و تفعيل دور القطاع اخلاص و ربسُت و زيادة االنتاج و رفع معدالت دخول العاملُت يف 

 .(3)ذه ادلشاريع و تتصف ىذه القروض باهنا ذات فائدة هتدف اذل ربقيق التنميةى

                                                           

 فقر بطالة و اقتصاد ىش منديات بوابة العرب منشور على ادلوقع االلكًتوشل االيت : 5006تقرير التنمية البشرية العربية (9) 
www.arab.hdr.org.arabic 

 .535د. كاظم حبيب، ادلصدر السابق، ص (5) 
الن ديفيد مسيث، عودلة الفقر و االرتباط اجلوىري بُت الدؽلقراطية و التنمية يف دول العادل الثالث، معهد االمام الشَتازي (3) 

 siironline.orn.wwwالدورل للدراسات، واشنطن ، نشر على ادلوقع االلكًتوشل االيت: 
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 المبحث الثالث

 ميةالجهات المسؤولة عن ضمان الحق في التن

ان اجلهات ادلسؤولة عن اعمال احلق يف التنمية ىي الدولة على الصعيد الداخلي و اجملتمع الدورل على الصعيد 
 .اآلتيُتالدورل و لتوضيح ذلك سوف نقسم ىذا ادلبحث اذل ادلطلبُت 

 المطلب االول

 دارات العامةاال

تقع ان اغلاد الظروف ادلواتية لتنمية الشعوب و االفراد داخل الدولة و ىي مسؤولية الدولة ذاهتا بالدرجة االوذل اذا 
القيام بدور ىام و رئيس يف عملية التنمية و ذلك من خالل ازباذ االجراءات الدستورية و على الدولة مسؤولية 

 .(9)صر التخلف و ربقيق التنميةالتشريعية و االقتصادية الالزمة للقضاء على عنا

فقد اكد ميثاق منظمة الدول االمريكية لعام  ادلبدأو قد اكدت ادلؤسبرات و االعالنات و ادلواثيق الدولية ىذا 
 على ان تكون التنمية مسؤولية اساسية لكل دولة. 9615

الذي اكد بدوره على ضرورة ان تبذل  9635وكذلك احلال للمؤسبر الدورل حلقوق االنسان ادلنعقد يف طهران عام  
الدول النامية كل جهد من اجل رفع مستوى معيشة شعوهبا عن طريق االستفادة من ادلوارد استفادة فعلية و تقليل 

اء ميثاق حقوق الدول و واجباهتا االقتصادية لعام الفوارق و االختالفات االقتصادية داخل حدود واليتها و ج
اذ اعد ادليثاق ادلذكور الدولة ادلسؤول االول عن تامُت التقدم االجتماعي و الرفاه  ادلبدأليضمن ذلك  9641

و حاجاهتا االجتماعي و غَته و للدول ان ربدد طريقها  لإلظلاءلشعبها و ىي ادلكلفة قبل غَتىا بالتخطيط 
  .(5)للتنمية

 

 
                                                           

ينظر رضوان اضبد احلاف، حق االنسان يف بيئة سليمة يف القانون الدورل العام، اطروحة دكتوراه، جامعة القاىرة، كلية (9) 
 .991، ص9665احلقوق، 

الطبعة االوذل، دار ينظر د. عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد و د. سادل جروام النقيب، حقوق االنسان و حرياتو العامة، (5) 
 .925، ص5005النهضة العربية، القاىرة، 
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و غلب التذكَت من انو اذا كانت الدولة ادلسؤول الرئيس عن اعمال احلق يف التنمية اي بوصفها ادلدين الرئيس هبا 
و ادلواطن ىو الدائن ىنا فان التوصيف ال ؽلكن ان يكون مطلقا بل ىو توصيف مرن دبعٌت ان ادلواطن كما ىو 

اعالن احلق يف التنمية على ان االنسان ىو ادلوضوع الرئيس  دائن يف احلق يف التنمية فهو مدين ايضا. اذا جاء يف
للتنمية و ينبغي ان يكون ادلشارك النشط يف احلق يف التنمية و ىو ادلستفيد اما بالنسبة للدولة فاذا كانت ىي 

جملتمع يف الوقت ذاتو دائنة يف م واجهة ا فإهنامدينة يف مواجهة مواطنيها فيمكنهم من شلارسة احلق يف التنمية 
 . (9)الدورل و الدول ادلتقدمة بتمكينها من ربقيق التنمية ادلطلوبة لشعوهبا

( 9او الشعوب، اذا نصت ادلادة ) لألفراداحلق يف التنمية فيتمثل بادلشاركة سواء  إلعالنان اساس التنمية و وفقا 
اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و  على ان ) ػلق لكل انسان و جلميع الشعوب ادلشاركة و االسهام يف ربقيق تنمية

ساسية اليت و يعترب مفهوم ادلشاركة الشعبية من اكثر ادلفاىيم ادلرتبطة بالتنمية، فادلشاركة تعد الوسيلة اال (سياسية
ؽلكن من خالذلا حشد كل طاقات اجملتمع و موارده بشرية كانت ام طبيعية و القول خبالف ذلك حيث تتغيب 

ة ىي استئثار الفئة احلاكمة بادلال العام و بسياسات انفاقو فيحكم الفساد و االقصار و ادلشاركة فان النتيج
 احتكار القرار و صدر الطاقات االنتاجية.

و على الدول ايضا ان تشجع ادلشاركة الشعبية يف صبيع اجملاالت بوصفها عامال ىاما يف التنمية و االعمال جلميع 
 .(5)تعترب ادلسؤول الرئيس عن اعمال احلق يف التنميةحقو االنسان لذلك فان الدولة 

و يف العراق عمد ادلشرع العراقي اذل تكريس حق ادلشاركة يف التنمية و القرارات ادلتخذة بصدرىا دستوريا، فبعد ان  
النافذ مشًتكا بُت السلطات  5002ادلركزية اصبح وفقا لدستور كان موضوع التنمية و التخطيط دلا من االمور 

االربادية و سلطات االقاليم اذا جاء فيو على ان : ) تكون االختصاصات االتية مشًتكة بُت السلطات االربادية 
 .(3)و سلطات االقاليم .... رابعا : رسم سياسات التنمية و التخطيط العام(

 

 
                                                           

 .599، ص9655ينظر باسيل يوسف، يف سبيل حقوق االنسان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (9) 
و  ينظر د. عبد العزيز النويضي، احلق يف حلق عن حقوق االنسان و الشعوب، حبث منشور يف الدليل العريب حلقوق االنسان(5) 

 الدؽلقراطية على ادلوقع االيت :
http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch.5.htm 

 .5002( من الدستور العراقي لعام 1( و الفرة )991ادلادة )(3) 
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 المطلب الثاني

 منظمات المجتمع المدني

ادلتقدمة و ادلؤسسات و ادلنظمات الدولية بصورة خاصة ضمان تقع على اجملتمع الدورل بصورة عامة و الدول 
ربقيق التنمية للدول و الشعوب اليت دل ربصل عليها بعد و ذلك من خالل التعاون الدورل و مساعدة الدول اليت 

ادلساواة يف  يف طرقها اذل النمو و افساح اجملال ذلا بادلشاركة يف ازباذ القرارات الدولية ادلتعلقة بالتنمية على اساس
 .(9)السيادة و تقدصل ادلعاملة التفضيلية ذلا لتسهيل التنمية

ان مسؤولية اجملتمع ادلدشل عن التنمية يف العادل قد نصت عليها و اكدهتا العديد من ادلواثيق و العهود و االعالنات 
لو من خالل ان توفر  يتمتع كل شخص باحلق يف 9615الدولية فبموجب االعالن العادلي حلقوق االنسان لعام 

اجملهود القومي و التعاون الدورل و احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت ال غٌت عنها لكرامتو و لتنامي 
 شخصيتو يف حرية،

بادلسؤولية اجلماعية للمجتمع الدولية عن كفالة الوصول اذل  9635و اعًتف اعالن طهران حلقو االنسان لعام 
دسل للمعيشة الالزم لتمتع االشخاص صبيعهم يف العادل قاطبة حبقوق االنسان و احلريات االساسية و ادلستوى اال

على الدول حيثما واجب التعاون بصورة فردية و 9641الغى ميثاق حقوق الدول و واجباهتا االقتصادية لعام 
 .(5)لةالعقبات اليت سبنع تعبئة مواردىا و استخداماهتا بصورة كام إلزالةصباعية 

و لقد حدد كذلك اعالن احلق يف التنمية العديد من االلتزامات و اجلهود اليت يتعُت على اجملتمع الدورل و 
احلق يف التنمية حيث جاء فيها على ضرورة القيام بعمل مستمر  ألعمالمنظمات اجملتمع ادلدشل التعاون للوفاء هبا 

الدورل الفعال كتكملة جلهود البلدان النامية و تزويدىا بالوسائل و  لتعريف البلدان النامية على ظلو اسرع و التعاون
 التسهيالت ادلالئمة لتشجيع تنميتها الشاملة.

على انو ينبغي على الدول ان تتعاون مع بعضها  9663و قد نص اعالن و برنامج فينا حلقوق االنسان لعام 
ا و ينبغي على اجملتمع الدورل ان يشجع قيام تعون البعض من اجل ضمان التنمية و ازالة العقبات اليت تعًتضه

احلق يف التنمية و ازالة العقبات اليت تعًتضها، و قد ساعلت االمم ادلتحدة بدور فعال يف  ألعمالدورل فعال 

                                                           

 .359،ص9646زلمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، الطبعة االوذل، دار الفكر العريب، (9) 
 .9615العادلي حلقوق االنسان لعام ( من االعالن 5ادلادة )(5) 
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مساعدة الدول اليت يف طريقها اذل النمو يف ربقيق التنمية ادلرجوة فيعد نص ميثاق االمم ادلتحدة على ان هتيئة 
دواعي االستقرار و الرفاىية الضروريُت لقيام عالقات سليمة و ودية بُت االمم نستدعي من االمم ادلتحدة و 

ادلنقل لكل فرد و النهوض بعوامل التطور و تخدام العمل على ربسُت مستوى اعلى للمعيشة و توفَت اسباب االس
 التقدم االقتصادي و االجتماعي.

 نشأتو قد عربت االمم ادلتحدة ذلك باعتبار عقد التسعينات بداية انطالق االمم ادلتحدة يف رلال التنمية اذا 
و مؤسبر االمم ادلتحدة  9631عدة اجهزة فرعية للمساعدة يف ربقيقها مثال برنامج االمم ادلتحدة للتنمية لعام 

 .(9)للتجارة و التنمية يف نفس العام كما وضعت اخلطط و االسًتاتيجيات الالزمة لتحقيق عملية التنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د. امُت مكي مدشل، التنمية القائمة على منهج حقوق االنسان/ حبث منشور يف الدليل العريب حلقوق االنسان و التنمية على (9) 
  .www.arabhumanrights.org/dalil/ch.6.htmشبكة االنًتنت على ادلوقع االيت 

http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch.6.htm


71 
 

 الخاتمة 

 ان غاية حبثنا توصلنا اذل عدة من االستنتاجات و التوصيات ؽلكن عرضها كااليت :

 الطريق و ػلتاج اذل وقت طويل و اذل رلهودات وطنية و دولية.ان احلق يف التنمية ما يزال يف بدابة  -9
تذبذب و ادلساس بادلبادئ و القواعد الدولية كذلك ان العادل اليوم يعيش يف حالة من الفوضى و ال -5

احلروب و النزاعات ادلسلحة و انتشار الفقر و اجملاعة ان مثل ىذه التحديات و ادلشكالت ذبعل 
على ادلستوى الدورل و الوطٍت تعمل على حل تلك من الضروري التفكَت يف اسًتاتيجية شاملة 

 ادلشكالت.
يف اجملتمع و العمل على تكافؤ الفرص و  الطمأنينةتوفَت االمن و ان احلق يف التنمية يدعوا اذل  -3

 تشجيع القطاعات و االستثمارات.
ان احلق يف التنمية من حقوق االنسان الغَت قابلة للتصرف و ػلق دبوجبها لكل فرد و جلميع  -1

 الشعوب ان تساىم و تشارك بشكل كامل يف ربقيق التنمية.
يف ضمان امن االنسان بالبيئة اذل اجلماعات االضعف و ربقيق االمن  ان االمن البيئي و اداء الدولة -2

االقتصادي و التغذية و امن االنسان يؤدي اذل اعتبار التنمية عنصرا مساعلا من عناصر استقرار 
 السياسي و قوة ىامة يف ذباوز الصراعات الداخلية

 التوصيات

الدول و ادلنظمات الدولية و اذليئات احلكومية كبَتة بُت   بأعليةاىتمام الدول غلب ان ربظى التنمية  -9
 و ذلك لغرض زلاربة الفقر و اجلهل و السعي ضلو وضع اخلطط من اجل ربسُت التنمية البشرية.

دقيقة فيما يتعلف باحتياجات ادلواطنُت و  بإحصائياتعمل ادلنظمات على تقدصل تقارير شاملة و  -5
 جل ازباذ التدابَت الالزمة.حقوقهم اذل اجلهات ادلسؤولة يف الدولة من ا

 بدون استثناء. القطاعاتان تشمل التنمية صبيع  -3
و بشكل صريح و ذلك  5002احلق يف التنمية من احلقوق اليت نص عليها الدستور العراقي لعام  -1

على الدول ان تقوم بتوفَت صبيع الوسائل اليت تعمل على خدمة االفراد و تطوير القطاعات و 
 .االقتصاد العراقي بإصالحمن خالل قيام الدولة  تشجيع االستثمارات
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 المصادر

 القران الكريم

 الكتب 

 .9655باسيل يوسف، يف سبيل حقوق االنسان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -9
 صبال الدين بن منصور، لسان العرب، اجلزء السادس، جار ادلعارف، مصر، من دون سنة طبع. -5
، سلسلة 9612حسن نافعة، االمم ادلتحدة يف نصف قرن، و دراسة يف تطور التعليم الدورل منذ  -3

 .9662عادل ادلعرفة ، جمللس الوطٍت للثقافة و الفنون و االداب، الكويت، 
رضوان سيد اضبد زلمود عمار، اجمللس الدورل حلقوق االنسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة  -1

 .5090رة، العربية، القاى
رضوي سيد اضبد زلمود عمار، اجمللس الدورل حلقوق االنسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة  -2

 .5090العربية، القاىرة، 
عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد و د. سادل جروام النقيب، حقوق االنسان و حرياتو العامة،  -3

 .5005الطبعة االوذل، دار النهضة العربية، القاىرة، 
 علي عبد الرزاق احليارل، احلكومات احمللية ، مكتبة السنهوري، بغداد، من دون سنة طبع. -4
 .5002كاظم حبيب، العودلة من منظور سلتلف، اجلزء االول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -5
النهضة العربية كرؽلة كرصل و د. جودة عبد اخلالق، اساسيات التنمية االقتصادية ، الطبعة الثانية، دار  -6

 .5004، القاىرة، 
زلمد حافظ الراىون، التنمية االقتصادية و مسؤولية احلكومة عن ربقيق التقدم، دار ابو رلد للطباعة  -90

 .5003باذلرم، 
 زلمد حسن دخيل، اشكاليات التنمية االقتصادية ادلتوازنة، منشورات احلليب احلقوقية. -99
 .9646لطبعة االوذل، دار الفكر العريب، زلمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، ا -95
زلمد زلمود ، علم اجتماع التنمية، الطبعة االوذل، دار ادليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان،  -93

5090. 
 .5095مصطفى زلمد زلمود عبد الكرصل، اتفاقية مكافحة الفساد، دار الفكر و القانون، ادلنصورة،  -91
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ة : )مشكالت احلاضر و ربديات ادلستقبل(، رللة ادلستقبل مهيوب غالب اضبد، العرب و العودل -92
 .5003، بَتوت، حزيران 523العريب، مركز دراسات الوحدة، العدد 

نواف كنعان، حقوق االنسان يف االسالم و ادلواثيق الدولية و الدساتَت العربية، مكتبة اثراء للنشر و  -93
 التوزيع ، االردن ، من دون سنة طبع.

رون، اشكاليات الدؽلقراطية و التنمية يف ادلنطقة العربية )مقاربة اصالحية يف خدمة وسيم حرب و اخ -94
 .5003، منشورات احلليب احلقوقية، بَتوت، 9القانون(، ط

 الرسائل و االطاريح

راجي زليل ىليل اخلفاجي، قياس و ربليل ظاىرة الفقر و عالقتو بالتعاون يف توزيع الدخل يف  -9
رسالة ماجستَت مقدمة اذل كلية االدارة و االقتصاد ،  5004-9654للمدة االقتصاد العراقي 

 .5006اجلامعة ادلستنصرية ،
رائد شهاب اضبد العزاوي، تأثَت احلصار االقتصادي على التنمية البشرية ادلستدامة يف العراق رسالة  -5

ىي جزء من متطلبات  ماجستَت تقدم هبا اذل رللس كلية االدارة و االقتصاد، اجلامعة ادلستنصرية و
 .9666نيل شهادة ادلاجستَت يف علوم االقتصاد سنة 

رضوان اضبد احلاف، حق االنسان يف بيئة سليمة يف القانون الدورل العام، اطروحة دكتوراه، جامعة  -3
 .9665القاىرة، كلية احلقوق، 

وحة دكتوراه، جامعة رضوان اضبد احلاف، حق االنسان يف بيئة مالئمة يف القانون الدورل العام، اطر  -1
 .9665القاىرة، كلية احلقوق، 

فرح بشَت خليفة العمراشل ، العالقة ادلتبادلة بيت التنمية ادلستدامة و البيئية ، رسالة ماجستَت مقدمة  -2
 .5003اذل كلية االدارة و االقتصاد ، جامعة بغداد ، 
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 االنترنتمصادر 

م نشر على ادلوقع 9663صادر عن االمم ادلتحدة سنة ( من اعالن احلق يف التنمية ال9ادلادة رقم ) -9
 .55/5/5094تاريخ الدخول  www.un.org.com يت :االلكًتوشل اال

الن ديفيد مسيث، عودلة الفقر و االرتباط اجلوىري بُت الدؽلقراطية و التنمية يف دول العادل الثالث،  -5
معهد االمام الشَتازي الدورل للدراسات، واشنطن ، نشر على ادلوقع االلكًتوشل االيت: 

siironline.orn.www 
ر يف الدليل العريب حلقوق امُت مكي مدشل، التنمية القائمة على منهج حقوق االنسان/ حبث منشو  -3

االنسان و التنمية على شبكة االنًتنت على ادلوقع االيت 
www.arabhumanrights.org/dalil/ch.6.htm 

 القوانين

 .5002( من الدستور العراقي لسنة 52ادلادة ) -9
 .5002العراقي لسنة ( من الدستور 56ادلادة ) -5
 5002( من الدستور العراقي لسنة 1( و الفقرة )991ادلادة ) -3
 .9640( من الدستور العراقي لسنة 35ادلادة ) -1
 .9640( من الدستور العراقي لسنة 33ادلادة ) -2
 .9640( من الدستور العراقي لسنة 29ادلادة ) -3
 .9615( من االعالن العادلي حلقوق االنسان لعام 5ادلادة ) -4

http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch.6.htm
http://www.arabhumanrights.org/dalil/ch.6.htm

