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 اإلنسانالتنموة البشروة وحقوق 

 رواء زكي وونس الطوول. د.م.أ

 5/9/2006: تاروخ القبول 25/6/2006: تاروخ التقدوم

املقدمـــــة 

ا  والية حمايتيا في الوطف العربي ناقصاإلنسافيبقى الحديث عف حقوؽ 
 أو تغيير، واالنتياكات إصالحلـ يقترف بدعوة صريحة وغير قابمة لمتأويؿ إلى  ما

 العربي وما يترتب عمييا مف مساس بشخصيتو اإلنسافالكثيرة والموجعة لحقوؽ 
 سمطة أيةصحيح اف السمطة الحاكمة، . وكرامتو وتعطيؿ لدوره الوطني والقومي

حاكمة، تجنح بطبيعتيا إلى التجاوز واالعتداء عمى حقوؽ األفراد والجماعات 
اف الحكـ ميمة صعبة، غير اف السمطة الحاكمة في بمداف الوطف  وصحيح أيياً 

 المواطف طبيعة ثابتة اإلنساف خرؽ حقوؽ وأصبحالعربي قد تجاوزت كؿ الحدود 
.  ليا

لقد واصمت الدوؿ العربية جيودىا في تنمية مواردىا المادية والبشرية، 
 مف النصؼ الثاني لمقرف األولىوشيدت االقتصادات العربية خالؿ العقود الثالثة 

حسب رؤيتيا االقتصادية   التنمية والتحديث، كالإطاركبيرة في ا العشريف جيود
وفمسفتيا في نوع النظاـ االقتصادي والسياسي القائـ، فبعييا انتيج فمسفة 

 رأى في االشتراكية الفمسفة المناسبة لتجاوز اآلخراقتصادية ليبرالية وبعييا 
 المواطف يفرض عمى اإلنساف التخمؼ والتبعية، وبما اف االلتزاـ بحقوؽ أوياع

السمطة الحاكمة واجبات محددة، واجبات ايجابية لمقياـ بأعماؿ معينة وواجبات 
.   عف القياـ بأعماؿ معينةاإلحجاـسمبية أي 

وبما اف احتراـ الحقوؽ ىو احد المقاييس اليامة لمحكـ عمى صالحية 
 العربي وانتياؾ حقوقو يطرح اإلنسافالسمطة القائمة فاف التمادي في امتياف 

 الحكـ القائمة في البمداف العربية وعميو أنظمةمباشرة وبصورة حادة مسألة شرعية 
                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية العمـو السياسية .
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توجد نقاط مييئة  يعني انو ال فالسمبيات كثيرة في الوطف العربي، ولكف ىذا ال
في الممارسة السياسية في ىذا القطر أو ذاؾ، وقد تكوف ثمة دولة وقعت جميع 

 قد التتعرض فإنيا، ولكف بدوف وجود مجتمع مدني مفتوح اإلنسافمعاىدات حقوؽ 
.  (1)ليغط كافي يدفعيا إلى احتراـ التزاماتيا

:  مشكلة البحث

فيناؾ . مف ميداف الحقوؽ اإلنسانيةا  اتساعأكثر األخالقيةاف ميداف القيـ 
فالفيائؿ التي . ، بيف الحقوؽ اإلنسانية وبيف الفيائؿ والمناقب الحميدةمثالفرؽ 

فميس مف واجبؾ اف . ًا إنسانيةنتمسؾ بيا وندعو إلى اكتسابيا ليست كميا حقوؽ
وليس لمسخاء أو الشيامة أو االعتداؿ موقع في القوانيف ا شجاعا أو تكوف كريـ
 المندوبة التي تفوؽ نداء األفعاؿية كما نعرؼ ىي تمؾ ؿ البطوواألعماؿالويعية، 

اليزعـ بأف البطولة أو القدسية أحدا  في النفوس ولكف اإلعجابالواجب وتثير 
ا  تختمؼ اختالؼاإلنسافكما اف حقوؽ .  عمى احدألحدواجب عمى احد أو حؽ 

 والتفاني واألخوة مثؿ التيامف األخرى والمثؿ العميا األخالقيةعف المبادئ ا كبير
في خدمة الوطف أو البشرية، فالمشاركة في ويع السياسة االقتصادية العالمية 

، (2) في عالـ يتسـ بتفاوت جسيـ في القوة االقتصادية والسياسيةا أساسيتمثؿ شيئ
.  (3) قد تكوف شاممة لمجميع ولكنيا ليست مقبولة مف الجميعاإلنسافوحقوؽ 

موجودة بمعزؿ عف عالقة ًا ىامشيًا  بدورىا ليست جزءاإلنسافاف حقوؽ 
 ىي في صميـ ىذه اإلنسافاألفراد بعييـ ببعض وبالسمطة الحاكمة، حقوؽ 

 عالمية تقابميا وتػشتؽ أخالقية قيـ شيءوقبؿ كؿ  والً أوىي . العالقة المزدوجة
وىي ذلؾ . منيا، واجبات عمى األفراد وعمى السمطة الحاكمة وعمى البشرية جمعاء

 قصوى مف حيث الحاجة إلى الحماية أولوية الذي يحتؿ األخالقيةالجزء مف القيـ 
 تزود واألعراؼ، أعراؼ والدولية، والواجبات وااللتزامات واإلقميميةالقانونية المحمية 

 بأسباب تجعميـ يتصرفوف بطرؽ معينة، وبعض األخرىالناس والعناصر الفاعمة 

                                                 

 .59 المتحدة، صاألمـ، 2000تقرير التنمية البشرية لعاـ ( 1)

(2) Human Development Report 2000, U. N. A, p.85. 
(3) H. D. R, 2000, p.112. 
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الواجبات وااللتزامات اليتطمب مف الشخص سوى اف يشرع في مسار سموكي 
 . معيف

 

 والمقصود بيا الحقوؽ السياسية والمدنية والحقوؽ اإلنسافاف حقوؽ 
 الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية أما أو الحقوؽ الطبيعية األساسيةوالحريات 

وىي . والثػقافية، فقد انحدرت مف ساللة مختمفة وترعرعت في فترة زمنية الحقة
 ىذيف إدخاؿاف . بالتأكيد حقوؽ مف نوع مختمؼ عف نوع الحقوؽ المدنية والسياسية

 1948 عاـ اإلنساف العالمي لحقوؽ اإلعالفالنوعيف المتميزيف مف الحقوؽ في 
 تمثميا معسكرات إيديولوجياتوالصكوؾ الدولية الالحقة، جاء نتيجة اتفاؽ بيف 

.  وكتؿ سياسية
 الجمع بيف النوعيف مف خمط في أحدثوولكف ىذا االتفاؽ ال يمغي ما 

لمعمؿ عمى نشر حقوؽ ا المفاىيـ ومف ىواجس فكرية يعانييا كؿ مف يسعى جاد
فيما ا ومف بيف جميع التقصيرات الموجودة حالي.  وحمايتيا والدفاع عنيااإلنساف

 تؤثر التقصيرات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية عمى اإلنسافيتعمؽ بحقوؽ 
 غفيرة مف أعدادبيف دوؿ العالـ وبيف ا  انتشاراألوسعاكبر عدد مف الناس وىي 

.  الناس

:  هموة البحثأ

ونظاـ حكـ ا لقد قيؿ وكتب الكثير عف طبيعة العالقة بيف الديمقراطية فكر
 في العصر الحديث وعمى وجو التحديد منذ اإلنسافو طريقة حياة، وبيف حقوؽ 

 1688وكاف لمثورات الثالث، االنكميزية . النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر
 حقوؽ اإلنساف التي رافػقتيا، اثر وإلعالنات 1776 واألمريكية 1789والفرنسية 

وىي كما سنرى، عالقة تاريخية ومفيومية عمى حد . بالغ في تعزيز ىذه العالقة
سواء، وينبغي اف يكوف ىدؼ ىذا القرف ىو منح جميع الحقوؽ لجميع الناس في 

.  كؿ بمد
وىناؾ مف المفكريف مف يعتقد اف ىاتيف الفكرتيف الديمقراطية وحقوؽ 

، وىناؾ مف يذىب األوربيةاإلنساف كانتا مرافقتيف نشأة وتصاعد الطبقة البرجوازية 
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 المترابطة األفكارليجد اف البروتستانتية كانت التربة الخصبة لوالدة ىذه ا بعيد
وال ينفؾ الفكر الماركسي، ومنذ منتصؼ القرف المايي، عف تبياف ونقد . جميعيا

ىذه العالقة الوثيقة والمركبة بيف الطبقة البرجوازية وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية، 
 رد فعؿ لالنتقادات مف الجيات الخارجية، يمـز اف تأخذ بأداءمف االكتفاء  وبدال

.  (1)البمداف بزماـ المبادرة وتعد تقييمات سنوية وطنية خاصة بيا

:  مفهوم حقوق اإلنسان

ىنالؾ فرؽ بيف مفيومي الحقوؽ السياسية والمدنية مف جية وبيف الحقوؽ 
 األوؿذلؾ اف الحقوؽ مف النوع . أخرىاالقتصادية واالجتماعية والثػقافية مف جية 

 إما الحقوؽ الواردة في النوع الثاني فيي أماىي حقوؽ بالمعنى الدقيؽ لكممة حقوؽ 
أو انيا حقوؽ بالمعنى الواسع لكممة حقوؽ والمسألة التتعمؽ فقط ا ليست حقوؽ

 تحديد الحقوؽ مف النوع أساسيا تـ عمى أسسبأولويات الحماية أو الرعاية، وتوجد 
.  (2)األوؿ

 أو مجموعة محددة مف الناس أو البشرية جمعاء حؽ إلنساف كاف فإذا
واجبات ا  معناه اف عمى البشر جميعأنسانيمقاباًل، واف يكوف لؾ حؽ ا فعمييا واجب
 أينمايعني وجوب امتناع الناس  واف يكوف لي حؽ في الحياة، مثال. مقابمة تجاىؾ

، كما اف تالـز حقوؽ اإلنساف مع الواجبات، (3)كانوا عف االعتداء عمى حياتي
.   حقوؽ اإلنسافأعماؿ العناصر الفاعمة المسؤولة عف أىـوصمة الواجبات 
 الذيف يتحمموف واجبات فيما يتعمؽ بحؽ مف حقوؽ اإلنساف وأولئؾ

 لـ يعمؿ الحؽ، وعندما ينتيؾ حؽ أو تكوف حمايتو غير إذايخيعوف لممساءلة 
، اف القابمية لمتطبيؽ (4)اً شخص ما أو مؤسسة لـ يؤد واجبا كافية يكوف ىناؾ دائـ

                                                 
(1) Human Development Report 2000, U. N. A, p.113. 

، مركز األولى في الوطف العربي، الطبعة اإلنسافسعيد زيداني، الديمقراطية وحماية حقوؽ ( 2)
 .181، ص1994دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

ىذا يعني اف حقي في الحياة يفرض واجبات عمى جميع الناس واجبات سمبية، أي عدـ ( 3)
، الف الواجب المفروض ىنا ىو واجب فوراوىذا قابؿ لمتطبيؽ . المس بحياتي أو صحتي

 .احتراـ وليس واجب القياـ بأعماؿ محددة

(4) H. D. R, 2000, p.24 
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 اليعقؿ اف إذ تحديد الحقوؽ اإلنسانية، أساسيا التي يتـ عمى األسس إحدىىي 
.  تفرض عمى شخص ما واجبات اليستطيع القياـ بيا

إلى حؽ ا إلى قابميتو لمتطبيؽ فاف حقو في الحياة يمكف تحويمو فورا ونظر
وصفي عف طريؽ تثبيتو في الدستور أو القانوف المحمي، وجميع الحقوؽ السياسية 

 بالمعنى الدقيؽ أنساني حؽ لإلنساف، اف يكوف (1)والمدنية تستوفي ىذا الشرط
 في أي مكاف وزماف يمتمؾ مثؿ ىذا الحؽ آخر إنسافلكممة حؽ فمعناه اف أي 

. وظيفتووذلؾ بغض النظر عف جنسو أو لونو وطبيعتو أو قوميتو أو دينو أو 
Universe وعالمية generalحقوؽ اإلنساف ىي كميا حقوؽ عامة 

(2)  .
، duties strictواجبات صارمة ا اف الحقوؽ بالمعنى الدقيؽ، تقابميا دائـ
 اإلحجاـ، واجبات negative dutiesوالواجبات الصارمة ىي عادة واجبات سمبية 

، غير المتوفرة في كثير اإلمكانات، بغض النظر عف (3)عف القياـ بأعماؿ معينة
 ىو محصور في إنما، جميعا فاف الواجب ىنا ىو ليس عمى الناس األحيافمف 

، اف الحقوؽ اإلنسانية مثال أو الدولة األسرةمجموعة اصغر مف المجتمع البشري 
 وىناؾ فرؽ ىائؿ، مف واإللحاح األىمية غاية في  أموربالمعنى الدقيؽ ىي أيياً 

                                                 

 في الوطف العربي، مركز دراسات الوحدة اإلنساف، الديمقراطية وحقوؽ وآخروفعمي ىالؿ ( 1)
.  29، ص1998العربية، الطبعة الرابعة، لبناف، 

، حوؿ الخيار الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية، وآخروفبرىاف عميوف . د- 
 .180، ص1994لبناف، بيروت، 

. ،عالميا مدفوعة الراتب أو مخصصات البطالة اليمكنيا اف تكوف حقا إجازةمف ىنا اف ( 2)
وليس عمى  (طبقة العماؿ المأجوريف)  مدفوعة الراتب تنطبؽ عمى مجموعة مف الناسإجازة

 .جميع الناس

اما حؽ التعميـ لمولد أو . مثؿ عدـ االعتداء عمى حرية فالف أو ممكو الخاص أو حياتو( 3)
ال . آخر، فال يفرض عمي واجبا صارما أو حتى واجبا مف نوع مثالالبنت في البرازيؿ، 

 مدفوعة الراتب إجازات في اليند أو توفير األوالداستطيع التسميـ بأف عمي واجبات لتعميـ 
 . لمجميعأشغاؿأو 
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، بيف اليماف االجتماعي وبيف خطر التعذيب أو االعتداء واإللحاح األىميةحيث 
.  (1)المنظـ عمى الحياة وحريات الناس

اف غياب اليماف االجتماعي لمف ىو بدوف عمؿ أو مالذ نوع مف 
المعاناة والتعذيب الف خطر التعذيب يتـ بمجرد سف وتنفيذ القوانيف والمحاسبة عمى 

مقياس )مف قبؿ جميع المجتمعات والدوؿ  (مقياس القابمية لمتطبيؽ)خرقيا 
بينما يحتاج اليماف االجتماعي إلى توفير الموارد االقتصادية والى  (العالمية

 في توزيعيا، كما اف الحؽ اإلنساني اإلنصاؼالتنظيـ االجتماعي القادر عمى 
 رغـ كونيما احد المقاييس التي تنطبؽ عمى الحقوؽ واإللحاح األىميةالينتج مف 

ىذا المقياس مف شأنو التمييز بيف الحقوؽ اإلنسانية مف جية، . اإلنسانية جميعيا
 مف جية ثانية إنسانيةوبيف تمؾ المطالب أو الحاجات التي اليتـ تصنيفيا حقوقا 

 . ( اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلؾأكانتسواء )

 : مقاووس لتقووم تطبوق حقوق اإلنسان

عمى  اف المحددات لظروؼ التحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي تركز
 العربية، و تأثير التغيير الحاد في األنظمةتأثير التحديات واليغوط التي تواجييا 

وفي معرض تشخيص التصورات السياسية . بنية النظاـ الدولي في ىذا التحوؿ
تسمية تمؾ التطورات  التي شيدتيا بمداف المنطقة في التسعينات، يصطمح

بالسطحية، لكونيا ظاىر بعض البمداف العربية ذات النظـ الشمولية مف دوف اف 
النفوذ إلى جوىرىا، وتثار في ىذا الخصوص طائفة مف التساؤالت تستيدؼ كشؼ 

ىؿ اثر تطبيؽ الديمقراطية في : ة في بعض الدوؿ مف نوعالديمقراطيالتجارب 
تغيير ىياكؿ السمطة أو البنى االجتماعية ؟ إلى أي مدى يمكف اف تستمر قوى 
المجتمع المدني في اليغط مف اجؿ تطبيؽ كامؿ وحقيقي لمديمقراطية؟ ما ىي 

.  الديمقراطيات العربية؟
 العناصر الثقافية أىـ احد أماـ، يتـ التوقؼ األخيروبخصوص التساؤؿ 

السياسية العربية وىو االسالـ كمحدد لنظـ الحكـ بغض النظر عف طبيعتيا 
                                                 

لحاحيا أىميتيا والدة، تقؿ في إجازة سنوية مدفوعة الراتب، أو إجازةكما اف ( 1)  عف حظر وا 
 . البريء في محاكمة سرية وصوريةإدانة
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والتحفظ عمى قدرة الشعوب العربية ورغبتيا في الجمع بيف سياسات عامة تنبثؽ 
 مف جية، واعتناؽ قيـ الديمقراطية الغربية مف جية اإلسالميةمف التعاليـ 

 نقيـ وفقيا criteria، وبناءا عميو يمكف ويع مجموعة مف المقاييس (1)أخرى
 :درجة تطبيؽ حقوؽ اإلنساف وىي

 قد تحـر القوى إذمقدار المشاركة السياسية لممواطنيف ونسبة المقترعيف منيـ،  .1
 بسبب أماالمييمنة في المجتمع بعض الفئات مف المشاركة في الحكـ، 

 . (2)العنصر أو الجنس أو الديف أو المذىب أو المستوى االجتماعي أو السف

 ممارسة الحقوؽ إلمكاناتنظاـ اجتماعي عادؿ حيث يييئ الظروؼ الالزمة  .2
ذ، عادال كاف إذاوالحريات لمجميع   اختمفت موازيف العدالة في ىذا التكويف وا 

فاف ماقد يكوف في الدستور والقوانيف مف نصوص تقر الحقوؽ والحريات قميمة 
 . (3)الجدوى في الواقع أو منقوصة الفائدة

 الديمقراطية، فبقاء السمطة في يد حزب واحد األحزابتداوؿ السمطة بيف  .3
 يعني ذلؾ اف الحاكـ يستخدـ إذامؤشر حاد لغياب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف 
لـ تنتقؿ السمطة سمميا إلى يد  الديمقراطية ومظاىرىا لتبرير حكمو الفردي، وما

المعارية الحزبية في فترة ما، فاف شبية الزيؼ تواجو التجربة المطبقة 
 . لمديمقراطية

مقدار حيازة المواطنيف لمسمطة فكمما حاز المواطنيف قدرا اكبر مف السمطة  .4
زادت درجة تطبيؽ حقوؽ اإلنساف ودرجة اقترابيـ مف النظاـ الديمقرطي، حتى 

 مف خالؿ دستور يجتمع اإلرادة مصدرا لمسمطات فيو تعبير عف أصبحوا إذا
عميو، ييـ المبادئ التي يتفؽ عمييا، ويحوي الحقوؽ والواجبات وينظـ 

                                                 
(1) David Garnham and Mark Tessler (eds) Democracy, War and Peace 

in the Middle East, (Bloomington, In: Indiana University Press, 
1995). Xv., p.294 (Indiana Series in Arab and Islamic Studies). 

عندما يتاح لغالبية المواطنيف حؽ : األولى كبيرتيف في ىذا الصدد، إشكاليتيفغير اف ( 2)
 ثقة بالنظاـ أزمةاالقتراع وتتزايد نسبة الممتنعيف عف ممارستو فيذا مؤشر عمى اف ىناؾ 

 سكانية وافدة، فاف أكثرية بيف أقميةعندما يصبح المواطنيف : الديمقراطي، والثانية
 .((اوليغارشية))الديمقراطية تتحوؿ في مثؿ ىذا المجتمع إلى ديمقراطية صفوة أو 

 .8، ص1993 بكر السقاؼ، الدولة الحديثة والمؤسسة القبمية، صوت العماؿ، عدف، أبو (3)
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 . العالقات بيف السمطات المختمفة

التعددية السياسية، وىي التي تيمف تعدد االتجاىات لتحوؿ دوف احتكار  .5
 إنشاءطرؼ سياسي لمسمطة، وعادة ما يعبر عف ذلؾ بوجود تشريع ينظـ 

 . (1) ذات برامج تنفيذيةأحزابوعمؿ 

وفرة مؤسسات المجتمع المدني، كالنقابات واالتحادات والجمعيات والييئات  .6
الخاصة، وكمما تعددت ىذه المؤسسات عكست مؤشرا قويا القترابيا مف 

 اف تمؾ إدراؾالديمقراطية وتطبيؽ حقوؽ اإلنساف غير انو مف اليروري 
 األواصر الرسمية لمدولة أو األجيزةالمؤسسات يجب اف تكوف حرة مستقمة عف 
 . االجتماعية وتشكؿ ىيئاتيا باالقتراع المباشر

 حرية التعبير والتجمع والتنقؿ والممكية وأبرزىايمانات لمحريات العادلة،  .7
 الصحؼ أو محطات البث وغيرىا مف إصدار عدـ تقنيف احتكار وباألخص
 والتعامؿ مع ىذه الوسائؿ كسمطة تشكؿ الرأي العاـ ولكف يبقى اإلعالـوسائؿ 

 . مصدرىا الشعب كبقية السمطات

استقاللية القياء عف بقية السمطات وتأثيرىا، أي اليصبح القياء جيازا  .8
الحكوميا في نظاـ التعيينات أو سمـ الترقيات أو باب الرواتب   يحوؿ بينو وا 

وبيف المواطف حاجزا بدءا بالمحاكـ االبتدائية وانتياء بالمحاكـ الدستورية، واف 
ييمف القياء الرقابة عمى نفسو مف سوء استغالؿ السمطة واالنحراؼ بيا، 

ال  .  معوقا لمعدالة وتحقيقيااإلدارية تكوف نظمو وا 

 الدولة المختمفة أجيزةبناء دولة القانوف بمؤسساتيا الحديثة الذي تكػفؿ احتراـ  .9
 المشروعية وعدـ الخروج لمبدأوكؿ مسؤوؿ فييا لسيادة القانوف وانقيادىـ التاـ 

 . (2)عمييا

                                                 

، فما شيدتو لألحزاب الديمقراطية ىي غير ذلؾ الذي عرفتو التجربة العربية األحزابوفكرة ( 1)
 قومية وماركسية ودينية ىي في أحزابالساحة العربية خالؿ منتصؼ القرف المايي مف 

حقيقتيا حركات تغييرية انقالبية، العالقة ليا بالنظاـ الديمقراطي طالما انيا تعمؿ لحيازة 
 .السمطة واالحتفاظ بيا ونفي غيرىا

، 2001 في اليمف، صنعاء، اإلنسافمحمد احمد المخالفي، الحماية القيائية لحقوؽ . د( 2)
 .22ص
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 :  وحقوق اإلنساناإلسالموةالشروعة 

 أولى ومنذ تشكيؿ اإلسالمية األمةاف روح الديمقراطية تسري في جسـ 
الفرؽ )كياناتيا السياسية، فقد سارت عمى نيج الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ 

، وقاؿ الخميفة عمر بف الخطاب ( بالتقوىإال وابيض واسود وأعجميبيف عربي 
، لقد سمح (أحرار أمياتيـمتى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ ): ريي اهلل عنو

 اف تمارس كؿ حقوقيا عمى األخرى في مجتمعيـ لمديانات األوائؿالمسمموف 
 إلى مستويات عميا في الدولة أفرادىاالمستويات كافة وقد وصؿ العديد مف 

 . (1)األخرى، وىذا مالـ يحدث في الديانات اإلسالمية

 يفيموف الديمقراطية عمى انيا نسؽ ينتيي بمنح اإلسالمييفاف كثيرا مف 
ممثمي الشعب سمطة التشريع، حيث انيا حكـ الشعب بالشعب وىذا فيـ مالو 

وصؼ الديمقراطية باالعتداء عمى حؽ الربوبية في التشريع، باعتبار اف اهلل تعالى 
 في مقاـ التشريع يعتدوف عمى حؽ اهلل أنفسيـ واف الذيف ييعوف واألمرلو الخمؽ 
وىؤالء الذيف يتصدوف  ((شركاء شرعوا ليـ مف الديف مالـ يأذف بو اهلل))ويعتبروف 

وكذلؾ زيف ) بو اهلل تعالى يسمييـ القرءاف بشركاء المشركيفأمرلمتشريع خالؼ ما 
، اف االسالـ ديمقراطيا يؤمف بالشورى ( شركاؤىـأوالدىـقتؿ  لكثير مف المشركيف

 . (2) حقو ميما كانت قوميتو ولونوإنسافويعطي لكؿ 

 مجتمعا عادال وفوؽ الشبيات، فمـ يكف فيو نظاـ اإلسالميفالمجتمع 
 وال أورباكنظاـ الطوائؼ في اليند وامتيازات كامتيازات الطبقة االرستقراطية في 
 الكتاب أىؿتسمط الحزب الواحد أو المدرسة الفكرية الواحدة، واف اهلل عاب عمى 

عندما منحوا الكنيسة حؽ التشريع واعتبر اف مف يمنح حؽ التشريع يقـو مقاـ 
 مف أربابا ورىبانيـ أحبارىـاتخذوا ) يعتدي عمى حؽ مف حقوؽ الربوبية ألنوالرب 

                                                 

 العميؽ والتسامح الديني اإليماف بخرج األخرى األديافلقد نجح االسالـ في حيف فشمت ( 1)
 عندما اإلسالميوالتعايش السممي ليس فقط مف غير المسمميف والكفار بؿ وداخؿ الفكر 

 .سمح بتعايش عدة مدارس فكرية جنبا إلى جنب في الدولة الواحدة

، الديمقراطية ومعوقات التكويف السياسي العربي، مجمة المستقبؿ األنصاريمحمد جابر . د( 2)
 .12-4، ص1996، 203، العدد 18العربي، السنة 
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 أوجو إلدارة، غير اف تعريؼ الديمقراطية بأنيا نظاـ حكـ ومنيج سممي (دوف اهلل
االختالؼ في الرأي والتعارض في المصالح، يسقط كؿ ىذه التيـ وما تعريؼ حكـ 

 . لألمة الوالية لمبدأالشعب بالشعب اال صيغة معاصرة 

 مبدأ وىو اإلكراه ورفض األمة إرادة احتراـ مبدأاف ىذا النظاـ يقـو عمى 
 في  إكراهال) في اختيار الديانة اإلرادةشرعي يصؿ في االسالـ إلى حد احتراـ 

، كما انو نظاـ آخرفمو اختارت امة ما ديف ليا فال يجوز قسرىا عمى ديف  ((الديف
 فالديمقراطية في االسالـ تعطى لممرء (1)األمة الترايي والتعاقد بيف مبدأيقـو عمى 

الثقة بنفسو وتدفعو لممطالبة بحقو صراحة مف اجؿ نيؿ الحقوؽ السياسية وحرية 
، (2) وتكوف سببا لفساد المجتمع والدولةاآلخريف الرأي شريطة اال تصطدـ مع إبداء

يأخذ شرعيتو   أي نظاـ حكـ الوأبطؿ ((البيعة))ولقد عبر االسالـ عنو بمفيـو 
 .  والتعاقد معيا عمى شكؿ الحكـاألمةبترايي 

 تشترط األمةوىذه حقيقة تعبر عنيا تجربة الخمفاء الراشديف الذيف كانت 
عمييـ العمؿ بكتاب اهلل وسنة نبيو مقابؿ البيعة، وما ىذا االتفاؽ اال شكؿ مف 

 كانت شروط البيعة فإذا التعاقد االجتماعي وجوىر فكرة النظاـ الدستوري، أشكاؿ
تتـ بشكؿ شفيي مختصر فما الذي يمنعيا مف اف تكوف مدونة وبشكؿ تفصيمي، 

ذا فيؿ الذيف   مصدر التشريعاإلسالمية كاف شرط البيعة اف تكوف الشريعة وا 
.  (3)يتصدوف لصناعة التشريعات يعتدوف عمى حؽ الربوبية

 إلغاءاف التصدي لمسألة التشريع ليس اعتداء عمى حقوؽ الربوبية ولكف 
 بتشريع بشري ىو االعتداء عمى حقوؽ الربوبية والديمقراطية توفر اإللييالتشريع 

 بإمكانيـ اآللية لصناعة التشريعات وال تقرر ميمونيا، فالذيف يستخدموف ىذه آلية
 مصدر اإلسالمية الشريعة بمبدأاحتراـ حقوؽ الربوبية أو االعتداء عمييا وااللتزاـ 

                                                 

وليد عبد الحي، التحوالت الديمقراطية في الوطف العربي، مجمة المستقبؿ العربي، العدد . د( 1)
 .2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، /5، 267

، جامعة الموصؿ، العراؽ، اآلدابدريد عبد القادر نوري، حقيقة الديمقراطية، كمية . د.أ( 2)
 .21-20، ص2004

 الشطي، الخميج العربي والديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، إسماعيؿ (3)
 .134، ص2002، األولىلبناف، الطبعة 
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 في التشريع، فالقاعدة التي سنيا النبي صمى اهلل األمة سمطة إلغاءالتشريع اليعني 
 في نصابو الصحيح بالعممية األمةعميو وسمـ انتـ اعمـ بأمور دنياكـ، تيع دور 

 . (1)التشريعية

 في االسالـ التشكؿ اال نسبة يئيمة عمى ارض األبديةاف التشريعات 
 الشخصية والعقوبات وما واألحواؿ والعبادات باألخالؽالواقع ومعظميا محصور 

 اليتجاوز االجتياد البشري الذي قد يعد إيافاتجاء بعد ذلؾ مف تفصيالت أو 
، وىناؾ قصص كثيرة، نجد منيا صور مباركة ونادرة المثيؿ ليا في  تراثا غير ممـز
تاريخ العالـ عف عودة حقوؽ المواطنيف وبأساليب في منتيى العدؿ والمساواة 

 . والحرية

ة ومدلوالتيا  الديمقراطي يجد اف كممةاإلسالمييفاف الكثير مف الباحثيف 
 وغريبة عف االسالـ ومجتمعو وىي ليست مرادفة لكممة الشورى عمما اف أوربية

الدستور في النظاـ الديمقراطي مف صنع الشعب، وفي الشورى فاف الدستور يعتمد 
 وىو منزؿ مف عند اهلل تعالى ومستقى مف القرءاف الكريـ والسنة اإلسالميالتشريع 

، لذا إسالميالنبوية، ففي الديمقراطية النظاـ عمماني وفي الشورى النظاـ ديني 
 بما يميز بيف دائرة اإلسالمي ونظرية الحكـ اإلسالمية مفيـو الدولة إنياجيجب 

، ويعني بدائرة السياسي مجاؿ اإلسالميةالديني ودائرة السياسي يمف الدولة 
 . (2)إطارىاالشورى التي يمكف لمديمقراطية اف تنمو في 

 الدنيا دوف تشريع مكتفيا أمورلقد ترؾ االسالـ مساحات شاسعة مف 
بمبادئ عامة كالمبادئ الدستورية، و تنظيـ العالقات السياسية واالقتصادية 

                                                 

وقد امتاز النظاـ التشريعي السياسي في االسالـ بتحقيقو الحقوؽ والحريات العامة والشاممة ( 1)
 الحرية اإلسالمية الشريعة أقرت، كما وآخر دوف تفريؽ بيف فرد اإلسالميةلرعايا الدولة 

 . وانو في ظؿ العدؿ والمساواةأمافالكاممة لمجميع بحيث يشعر فيو المواطف انو في 

 المعنية كافة حاكمة األطراؼ كانت الديمقراطية اخذ وعطاء وال تكوف اال بريى فإذا (2)
 الشعبية واألطراؼ الشروط التي يجب اف تمزميا القوى المجتمعة أىـومحكومة، فاف مف 

المشاركة، القبوؿ بشروط العممية الديمقراطية كافة، سواء مع السمطة، أو فيما بينيا، 
 . شكؿ كافبأيوااللتزاـ بعدـ استخداـ الديمقراطية مطية الحتكار السمطة 
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 ظمت مفتوحة لالجتياد واإلعالميةواالجتماعية والدولية والعسكرية والتكنولوجية 
البشري وخايعة لتطور الزماف والمكاف وما التراث الفقيي في ىذه المجاالت سوى 

 وفؽ المصمحة الدنيوية لزماف األنظمةثروة تشريعية التزمت بالمبادئ لتصوغ 
.  (1)ومكاف ما

 أكد أصيؿ إسالمي مف بعد وىو موقؼ يأتيولكنيا تظؿ غير ممزمة لمف 
 المفاويات عمى الخالفة، فمقد أثناء طالب ريي اهلل عنو أبي عمي بف اإلماـ

 بكر أبوكاف الفريؽ المفاوض يريد تحويؿ التراث التشريعي الذي خمفو الخميفتاف 
 يرى ذلؾ اجتيادا بشريا اإلماـ ممـز في عقد البيعة، بينما كاف أصؿوعمر إلى 

ذا إلزاـيمكف االستفادة منو دوف   مف مفاويات األولى خسر الجولة اإلماـ كاف وا 
 بفيؿ الوحي عف لإلسالـ خدمة أعظـالخالفة فانو عمى رغـ خسارتو ىذه قدـ 
 تزحؼ عمى مناطؽ السماح األجياؿالتراث ولواله لظمت تراكمات التراث عبر 

 . (2) التشريعيةاألمةوتستولي عمى سمطة 

 اليعرؼ وسيمة في تداوؿ السمطة أوالدنااف العصر الحالي، جيمنا وجيؿ 
 اإلدارة ويماف سالمة آرائيـومراقبة الحكاـ ويماف حؽ الناس في التعبير عف 

. (3) مف الديمقراطيةأنجع أي لمشعب ألصحابو األمر كمو، ورد األمرالتي يدار بيا 
كما اف الديمقراطية مف حيث ىي وسيمة تتفؽ تماـ االتفاؽ مع قواعد االسالـ 

 . (4) يخالؼ قواعد االسالـ ومبادئوشيءومبادئو، ليس فييا مف حيث ىي وسيمة 
 

 

 ومبدأ المجتمع، أمور الشورى في تقرير لمبدأ القصوى األىميةوتتويح 
                                                 

، نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية، مركز وآخروفعمي خميفة الكواري ( 1)
 .134، ص2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، 

 .135، ص2002 الشطي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، إسماعيؿ (2)

رواء زكي يونس الطويؿ، متطمبات الممارسة الديمقراطية والتغيير واالجتماعي، مجمة . د( 3)
، 2005/، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، بغداد، نيساف27الدراسات الدولية، العدد 

 .26-13ص

 اسحؽ إدارةحوار مع الدكتور محمد سميـ العوا، : محمد سميـ العوا، االسالـ والديمقراطية. د( 4)
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 احتراـ حقوؽ األفراد وحرياتيـ والتي ومبدأ سيادة التشريع، ومبدأمسؤولية الحكاـ، 
 ألنيا نطاقا مف الديمقراطية، أوسعكما اف الشورى . (1)ىي شرط لمنيية الحقيقية

 تعني اف يكوف لؾ قوؿ ورأي، اما الديمقراطية فيي اف يكوف لؾ صوت،
فالديمقراطية مرحمة ينبغي اف ننجزىا وتنجح فييا، لكي نحقؽ مرادنا في تطبيؽ 

 . (2)الشورى

 : ساسوات احلواة يف ظل حقوق اإلنسان والتنموة البشروةأ

التنمية البشرية ىي عممية توسيع لخيارات الناس عف طريؽ توسيع 
الوظائؼ والقدرات البشرية، ومف ثـ تعبر التنمية البشرية أييًا عف النتائج البشرية 

. التي تتحقؽ في ىذه الوظائؼ والقدرات، وىي تمثؿ عممية وغاية في الوقت ذاتو
 الثالث في اف يحيا الناس األساسيةوعمى جميع مستويات التنمية تتمثؿ القدرات 

حياة مديدة وصحية، واف يحصموا عمى المعرفة واف يحصموا عمى الموارد الالزمة 
تطور معدؿ القراءة والكتابة بيف الكبار - 1–ويويح جدوؿ . لمستوى معيشة الئؽ

، كذلؾ تطور نسبة المقيديف 1992-1970 الوطف العربي خالؿ الفترة أقطارفي 
 . 1990-1980 سنة لمفترة 23-6 بيف أعمارىـفي جميع مراحؿ التعميـ لمف 

 
 
 
 
 

                                                 

 مبادئ، دار الشروؽ، القاىرة، إعالف معاصرة إسالمية المجد، رؤية أبواحمد كماؿ . د( 1)
 .1991مصر، 

فيمي ىويدي، الديمقراطية مف منظور المشروع الحياري، مجمة المستقبؿ العربي، . د( 2)
 .2001، بيروت، لبناف، تموز 269، العدد 24السنة 
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حقوق اإلنسان والتعميم (: 1 )جدول رقم

معدل القراءة والكتابة بين القطر 
 (يةئونسبة م) الكبار

نسبة المقيدين في جميع مراحل 
 (سنة23-6 أعمارهملمن )التعميم 

 1970 1992 1980 1990 
 73 75 82 47 األردف

 73 44- -  العربية المتحدة اإلمارات
 75 58-  79البحريف  

 62 50 68 31تونس 
 60 52 61 25الجزائر  
 24 19- - جيبوتي 

 50 36 64 9السعودية 
 27 25 28 17السوداف 
 66 60 67 40سوريا 

- -  27 3الصوماؿ 
 62 67 62 34العراؽ 
 61 28- - عماف 
 78 60- - قطر 

- -  74 54الكويت 
 65 67 81 69لبناف 
- -  66 37ليبيا 

 66 51 50 35مصر 
 37 38 52 22المغرب 
 25 19 35- موريتانيا 
 43 22 40 8اليمف 

 61 44 51 27مجموع الوطف العربي 
جميع البمداف النامية 

 نمواالبمداف االقؿ 
 جنوب الصحراء إفريقيا

46 
29 
28 

69 
46 
51 

45 
31 
39 

46 
32 
35 

- - - - البمداف الصناعية 
- - - - العالـ 
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ولكف عالـ التنمية البشرية يمتد إلى ما ىو ابعد مف ذلؾ، فمجاالت 
 واألمف التي يعطي ليا الناس قيمة فائقة تتيمف المشاركة األخرىاالختيار 

 الزمة لكي يكوف أموروالقابمية لالستدامة وحقوؽ اإلنساف الميمونة، وىي كميا 
 باالنتماء وباإلحساساإلنساف خالقا ومنتجا ولكي يتمتع باحتراـ الذات وبالتمكيف 

 الناس ألجؿ التنمية البشرية وىي تنمية الناس األخيروفي التحميؿ . إلى المجتمع
في 1991-1986العمميوف والفنيوف لمفترة - 2–ويويح جدوؿ . (1)وبواسطة الناس

-1986 الوطف العربي، كذلؾ العمماء والفنيوف في البحث والتطوير لمفترة أقطار
 وخريجوا الكميات العممية لمفترة 1990-1987 وخريجوا التعميـ العالي لمفترة 1989
.   الوطف العربيأقطار في 1990– 1988

 ومنتجاً حقوق اإلنسان كي يكون خالقًا (: 2)جدول رقم 

القطر 
  العمميون والفنيون

 (في كل الف نسمة)
1986-1991 

عمماء وفنيو البحث 
  والتطوير

 ( نسمةألففي كل )
1986-1989 

 خريجو التعميم العالي
نسبة مؤوية من الفئة )

 (العمرية المقابمة
1987-1990 

 العممية  خريجو الكميات
 مؤوية من نسبة)

( الخريجين جميع
 1988-1990 

 25 6. 5 3. 1-  األردف
 العربية اإلمارات
 12 7. 1- - المتحدة 

 52 7. 1-  7. 44البحريف 
 36 3. 2-  4. 1تونس 

 42 9. 0- - الجزائر 
 4 2. 2-  1. 0جيبوتي 

 14- - - السعودية 
 3 5. 2-  4. 0السوداف 
 33 4. 0-  6. 3سوريا 

 13 0. 4- - الصوماؿ 
 20- -  6. 3العراؽ 
 24- -  6. 6عماف 

                                                 
(1) H. D. R, 2000, Ibid. 
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 13-  3. 9 6. 19قطر 
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القطر 
  العمميون والفنيون

 (في كل الف نسمة)
1986-1991 

عمماء وفنيو البحث 
  والتطوير

 ( نسمةألففي كل )
1986-1989 

 خريجو التعميم العالي
نسبة مؤوية من الفئة )

 (العمرية المقابمة
1987-1990 

 العممية  خريجو الكميات
 مؤوية من نسبة)

( الخريجين جميع
 1988-1990 

 18 3. 4 7. 12 2. 69الكويت 
 24 2. 4- - لبناف 
-  9. 2-  8. 10ليبيا 

 19-  0. 6- مصر 
 27 8. 3- - المغرب 
-  1. 1- - موريتانيا 
 3- -  2. 0اليمف 
 20 2. 0 6. 1 4. 1 العربي الوطف مجموع

جميع البمداف النامية 
 نمواالبمداف االقؿ 

 الصحراء  جنوبإفريقيا

8 .8 
 -
 -

3 .2 
 -
 -

1 .2 
0 .3 
0 .3 

28 
18 
21 

 24 2. 19 5. 40 9. 84البمداف الصناعية 
 24 8. 3 5. 12 0. 25العالـ 

 بحكـ األشخاصاف حقوؽ اإلنساف ىي الحقوؽ التي يممكيا جميع 
 المشتركة واف يعيشوا في حرية وكرامة، وىي تمنح جميع الناس حقوقا إنسانيتيـ

معنوية فيما يتعمؽ بسموؾ األفراد وفيما يتعمؽ بتصميـ الترتيبات االجتماعية، وىي 
 أعمؽوحقوؽ اإلنساف تعبر عف . شاممة وال يمكف التصرؼ فييا وال يمكف تجزئتيا

 في تمتعيـ بالخبرات والحريات الالزمة لكي األشخاصالتزاماتنا بكفالة امف جميع 
ابسط حقوؽ اإلنساف في الوطف العربي - 3–ويويح جدوؿ . يحيوا حياة كريمة

 1992-1960 كالعمر المتوقع وتطوره لمفترة إنسانيتيـوىي حقو في الحياة واثبات 
 الوطف أقطار مف جميع 1992-1960وتناقص معدؿ وفيات الريع لمفترة 

.  العربي



 رواء زكي وونس الطوول. د.م.                                    أوق اإلنسانــة وحقــة البشريــالتنمي

 18 

 إنسانيتهمحقوق اإلنسان بحكم (: 3)جدول رقم

 العمر المتوقع عند الوالدةالقطر 
 (سنوات)

 معدل وفيات الرضع
 ( مولود حيألفلكل )

 1960 1992 1960 1992 
 37 135 3. 67 0 .47 األردف

 23 145 8. 70 0. 53 العربية المتحدة اإلمارات
 12 130 0. 71 5. 55البحريف  

 40 159 1. 67 4. 48تونس 
 62 168 6. 65 0. 47الجزائر  
 113 186 3. 48 0. 36جيبوتي 

 31 170 7. 68 4. 44السعودية 
 100 170 2. 51 7. 38السوداف 
 40 135 4. 66 8. 49سوريا 

 123 175 4. 44 3. 32الصوماؿ 
 50 139 7. 65 5. 48العراؽ 
 30 214 1. 69 1. 40عماف 
 26 145 6. 69 0. 53قطر 

 15 89 6. 74 6. 59الكويت 
 35 68 1. 68 6. 59لبناف 
 70 160 4. 62 7. 46ليبيا 

 58 179 9. 60 2. 46مصر 
 70 163 5. 62 7. 46المغرب 
 118 191 4. 74 3. 35موريتانيا 
 107 214 9. 51 4. 36اليمف 

 64 270 4. 61 55مجموع الوطف العربي 
جميع البمداف النامية 

 نموا األقؿالبمداف 
 جنوب الصحراء إفريقيا

46 .2 
39 .0 
40 .0 

63 .0 
50 .1 
51 .1 

149 
170 
165 

69 
112 
101 

 13 35 5. 74 0. 69البمداف الصناعية 
 60 128 6. 65 4. 53العالـ 
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 القيمة التي يمكف اف يفعميا أو األشياءوتشير وظائؼ الشخص إلى 
يكونيا مف قبيؿ تغذيتو تغذية جيدة وعيشو حياة مديدة ومشاركتو في حياة المجتمع 
وقدرة الشخص ترمز إلى التوليفات المختمفة مف الوظائؼ التي يمكف اف يحققيا 

ومف ثـ فاف القدرات تعبر عف حرية تحقيؽ الوظائؼ والتنمية البشرية . الشخص
وحقوؽ اإلنساف تنتمي لجميع الناس، وجميع الناس . بيذا المعنى ىي الحرية

 فرد كاف أو لعدـ ألييتساووف فيما يتعمؽ بيذه الحقوؽ باحتراـ حقوؽ اإلنساف 
 تبعا لجنس الشخص أو عنصره أسوأ أو أفيؿ، فيو ليس آخراحتراـ حؽ أي فرد 

 أساسياتابسط - 4-ويويح جدوؿ. آخر العرقي أو قوميتو أو أي شيئا أصموأو 
 مثؿ حؽ الحصوؿ عمى حياة مأمونة ومقارنة ذلؾ لمفترة إشباعياالحياة الواجب 

 الوطف العربي، كذلؾ أقطار في جميع 1991-1988 مع الفترة 1957-1980
.  1990-1988حؽ اإلنساف في الحصوؿ عمى السعرات الحرارية اليومية لمفترة 

 إشباعها الحياة الحاجات الواجب أساسيات: (4 )جدول رقم

نسبة السكان الذين يحصمون عمى القطر 
 (نسبة مؤوية) مياه مأمونة

امدادات السعرات الحرارية يوميا 
 كنسبة مؤوية من المتطمبات

 1957-1980 1988-1991 1988-1990 
 111 99-  األردف

 151 100-  العربية اإلمارات
-  100 100البحريف 
 137 99 35تونس 

 118 70 77الجزائر 
-  86 42جيبوتي 

 120 93 64السعودية 
 83 45- السوداف 
 126 73- سوريا  

 81 66 38الصوماؿ 
 133 91 66العراؽ 
-  79- عماف 
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نسبة السكان الذين يحصمون عمى القطر 
 (نسبة مؤوية) مياه مأمونة

امدادات السعرات الحرارية يوميا 
 كنسبة مؤوية من المتطمبات

- - - قطر  
 130 100- الكويت 
 129 98- لبناف 
 140 93 87ليبيا 

 133 88 75مصر 
 73-  70المغرب  
 109 70- موريتانيا 
 93- - اليمف 

 115 74- مجموع الوطف العربي 
جميع البمداف النامية 

 نموا األقؿالبمداف 
 الصحراء  جنوبإفريقيا

36 
21 
25 

70 
45 
45 

109 
91 
29 

- - - البمداف الصناعية 
- - - العالـ 

 

 آخروفوحقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتصرؼ فميس مف الممكف اف يسمبيا 
ويقيس دليؿ التنمية المرتبط بنوع الجنس . طوعاواليمكف اف يتنازؿ عنيا 

 وباستخداـ نفس المتغيرات التي يستخدميا دليؿ األبعادواالنجازات مف حيث نفس 
، ولكف يراعى فيو التفاوت في االنجاز بيف المرأة والرجؿ، فكمما (1)التنمية البشرية

                                                 

 أبعادويقيس دليؿ التنمية البشرية متوسط االنجازات في أي بمد مف البمداف مف حيث ثالثة ( 1)
ىي اف يحيا المرء حياة مديدة وصحية، واف يحصؿ عمى -  لمتنمية البشريةأساسية

ومف ثـ فاف دليؿ التنمية البشرية باعتباره . المعرفة، واف يحصؿ عمى مستوى معيشة الئؽ
ىي العمر المتوقع عند الوالدة والتحصيؿ التعميمي : يحتوي عمى ثالثة متغيراتا مركب دليال

 في التعميـ االبتدائي والثانوي اإلجماليةمعرفة القراءة والكتابة بيف البالغيف ونسبة القيد )
ويدرج الدخؿ يمف دليؿ التنمية اإلجمالي ونصيب الفرد مف الناتج المحمي  (معاوالعالي 

البشرية باعتباره كناية عف مستوى معيشة الئؽ وكناية عف جميع الخيارات البشرية التي 
 (.اآلخريفالتنعكس في البعديف 
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 كمما انخفض دليؿ األساسيةزاد التفاوت بيف الجنسيف مف حيث التنمية البشرية 
، أو منخفيا بمد بالمقارنة بدليمو التنمية البشرية أليالتنمية المرتبط بنوع الجنس 

اف حقوؽ اإلنساف . معدال تعديال انخفاييا مراعاة النعداـ المساواة بيف الجنسيف
 الحقوؽ، أنواعاليوجد ترتيب ىرمي بيف مختمؼ : أوال. غير قابمة لمتجزئة بمعنييف

فالحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يرورية عمى قدـ 
اليمكف قمع بعض الحقوؽ تعزيزا : ثانيا. المساواة لكي يحيا المرء حياة كريمة

 . أخرىلحقوؽ 

فالحقوؽ المدنية والسياسية اليمكف انتياكيا لتعزيز الحقوؽ االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، ويمكف قمع الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعزيزا 

 كانت المرأة إذاويشير مقياس التمكيف الجنساني إلى ما . لمحقوؽ المدنية والسياسية
قادرة عمى المشاركة بنشاط في الحياة االقتصادية والسياسية، فيو يقيس انعداـ 

المساواة بيف الجنسيف في مجاالت المشاركة وصنع القرار في الميدانيف االقتصادي 
 . الرئيسية والسياسي

ويختمؼ مقياس التمكيف الجنساني بتركيزه عمى الفرص المتاحة لممرأة في 
الساحتيف االقتصادية والسياسية، عف دليؿ التنمية المرتبط بنوع الجنس الذي يمثؿ 

، وقد يعرؼ الفقر األساسيةمؤشرا النعداـ المساواة بيف الجنسيف في القدرات 
 متعددة، ىي الحرماف مف حيث اف يحيا أبعادالبشري عمى أف الفقر مف حيث 

المرء حياة مديدة وصحية مف حيث المعرفة ومف حيث الحصوؿ عمى مستوى 
معيشة الئؽ ومف حيث المشاركة، وعمى العكس مف ذلؾ يعرؼ فقر الدخؿ بأنو 

ألنو مف المعتقد اما اف ىذا ىو الفقر . الحرماف مف حيث بعد واحد ىو الدخؿ
 . اختزالو في شكؿ قاسـ مشترؾ الوحيد الذي ييـ أو اف أي حرماف يمكف

اما مفيـو الفقر البشري فيو يعتبر انعداـ الدخؿ الكافي عامال ميما في 
الحرماف البشري، ولكنو ليس العامؿ الوحيد وال يمكف كذلؾ وفقا ليذا المفيـو 

 كاف الدخؿ ليس حاصؿ جمع حياة اإلنساف فاف فإذااختزاؿ الفقر كمو في الدخؿ 
ويقيس دليؿ الفقر . نقص الدخؿ اليمكف اف يكوف حاصؿ جمع الحرماف البشري

 .  الحرماف مف حيث التنمية البشريةأوجوالبشري 
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المحرز في بمد فيما اإلجمالي فبينما يقيس دليؿ التنمية البشرية التقدـ 
يتعمؽ بتحقيؽ التنمية البشرية يعبر دليؿ الفقر البشري عف توزيع التقدـ ويقيس 

 الحرماف التي ما زالت قائمة وقد بني دليؿ لمفقر البشري لمبمداف أوجوتراكـ 
وقد استنبط دليؿ مستقؿ لمبمداف المصنعة الف الحرماف البشري يتفاوت  المصنعة

تبعا لمظروؼ االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، ولالستفادة مف توافر البيانات 
 . بدرجة اكبر عف ىذه البمداف

 : حقوق اإلنسان وتقرور التنموة البشروة

، عمى الصمة التي اإلنمائي المتحدة األمـيؤكد التقرير الصادر عف برنامج 
التنفصـ بيف التنمية وحقوؽ اإلنساف، ويقدـ طائفة مف المقترحات لبموغ ىدؼ 

 يشير إلى اف 2000وتقرير التنمية البشرية لعاـ "  جميع الحقوؽ لمجميعأعماؿ"
 ديمقراطيا المنتخبة فاألغمبية.  االنتخابية وحدىا التيمف حقوؽ اإلنسافاألصوات

، ويصر عمى اف الفقر قيية مف قيايا حقوؽ اإلنساف األقمياتيمكف اف تسحؽ 
 عف قيية االعتقاؿ التعسفي، ومع ذلؾ فاف تعذيب شخص واحد يثير أىميةالتقؿ 
 بأمراض لإلصابة طفؿ كؿ يـو نتيجة 30000 مف أكثر، بينما تمر وفاة سخطا

 انعداـ أوجومعظميا يمكف الوقاية منو دوف اف يمحظيا احد، ويحذر مف اف تزايد 
 فيما يتعمؽ األنفس المكاسب التي تحققت بشؽ بتآكؿالمساواة وطنيا ودوليا ييدد 
 . بالحريات المدنية والسياسية

ويحث التقرير الييئات الدولية، بما فييا منظمة التجارة العالمية، عمى 
االىتداء بمبادئ والتزامات حقوؽ اإلنساف في عممية صنع القرارات وذلؾ لتييئة 
نظاـ اقتصادي عالمي عادؿ وشامؿ لمجميع، ويقوؿ لمشركات العالمية اف تحقيؽ 

فعمييا مسؤولية اف تحتـر حقوؽ اإلنساف كذلؾ، ويؤكد التقرير أييًا :  اليكفيأرباح
عمى اف الحكومات يجب اف تأخذ مركز الصدارة فيما يتعمؽ بحماية حقوؽ 

ففي عالـ  "ولكنيا اليمكف اف تتوقع تركيا بمفردىا تقـو بالميمة المطموبة- اإلنساف
العولمة يعتبر نموذج المسألة المتمحور حوؿ الدولة فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف 

فالمطموب ىو منظور عالمي لحقوؽ اإلنساف، وما دوف ذلؾ . نموذجا تجاوزه الزمف
 . غير مقبوؿ
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ى الصمة بيف النياؿ ففي سبيؿ الحقوؽ االقتصادية ؿوينصب التقرير ع
وىما وجياف لعممة - "واالجتماعية والكفاح في سبيؿ الحريات المدنية والسياسية

عندما "بار مديرة مكتب تقرير التنمية البشرية، –وتقوؿ ساكيكو فوكودا". واحدة
 المطالبة بالحقوؽ االقتصادية بإمكانيـتكوف لمناس حريات مدنية وسياسية يصبح 

والفقيرات عمى - وبدوف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية يحـر الفقراء. واالجتماعية
 ماىية حقوقيـ إدراؾ مف التعميـ ومف األحياففي معظـ - وجو الخصوص

ويصبح التمييز والتجاوزات متوطنيف عندما يكوف حرماف مف المعرفة . وخياراتيـ
وحتى في بيئة قانونية منظمة قد يكوف العدؿ بالنسبة ". ومف سبؿ االنتصاؼ
 . (1)لمفقراء بعيد المناؿ

فكؿ . اف حقوؽ اإلنساف ليست محكومة بالثقافة"بار -وتقوؿ فوكودا
ىي التحرر مف التمييز ومف الفاقة   –أساسيةشخص يريد اف يتمتع بسبع حريات 

 وحرية المشاركة في إمكاناتوومف الخوؼ ومف الظمـ ومف االستغالؿ، وحرية تنمية 
 المتحدة لحقوؽ األمـوف مفوية سوىي تؤكد اف دعوة ماري روبف". صنع القرارات

اإلنساف في تقرير التنمية البشرية إلى منح جميع الحقوؽ لجميع الناس، يمكف 
 لمرعاية االجتماعية يكوف كبيرا األساسيةتحقيقيا بدوف وجود نوع ما مف البنية 

 التعميـ االبتدائي العاـ إدخاؿ، مثؿ أخرىومع اف تغييرات . (2)"وباىظ التكمفة
، تستمـز موارد، أفيؿ الشرطة تدريبا وأفرادوالرعاية الصحية العامة وتدريب القياة 

ىذه ىي " فاف التكاليؼ ليست ىائمة بحيث يصعب تحمميا وىي تشير إلى اف
قيايا العدؿ االجتماعي وكرامة اإلنساف والحرية التي يطالب بيا جميع الناس في 

وال ينصب . فحقوؽ اإلنساف لـ تعد قيية الغرب يد بقية العالـ. جميع الثقافات
 ". أعمالياالجدؿ عمى ماىي حقوؽ اإلنساف بؿ عمى كيؼ يمكف 

                                                 

ويشير التقرير إلى اليند حيث كاف يوجد، بسبب نقص القياة، تراكـ ىائؿ مف القيايا ( 1)
 2000 مف أكثر قيية لكؿ قاض، بينما بمغ ذلؾ التراكـ في بنغالدش 5000المعمقة بمغ 

 .(قيية

وىي تالحظ اف تغيير قانوف الطالؽ التمييزي وغيره مف القوانيف التمييزية يمكف اف يكوف ( 2)
 .تقريبابال تكمفة 
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 : التوصوات

 : لقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

تقويـ الخمؿ الراىف في العالقات االجتماعية ورفع االستغالؿ المتحكـ فييا  .1
زالة  الظروؼ التي تؤدي إلى ذلؾ، وتحقيؽ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف وا 

 الفرد أو الفئة إسياـوالتوزيع العادؿ لمناتج االجتماعي بما يتناسب مع 
 تحقيؽ الحرية االجتماعية التي تفتح أخرىاالجتماعية في المجتمع، أو بكممة 

 .  الحرية السياسيةأماـالطريؽ 

 لنشر الوعي االجتماعي والسياسي لدى المواطنيف األكبر االىتماـ إعطاء .2
 لتستطيع اخذ زماـ المبادرة في العمؿ السياسي، وتسقط بذلؾ األميةومحاربة 

. الظروؼ المويوعية التي كانت تتيح لمقوى المتسمطة االستغالؿ والتالعب
اف أي انجاز ايجابي في أي جانب مف ىذه الجوانب سيدفع دوما باتجاه 

 وقوى أنظمةالخروج مف دائرة العجز التي تييمف عمى الساحة العربية 
 الطاقات الخالقة لدى القوى الشعبية إطالؽوجماىير، وسيكوف خطوة باتجاه 

 .  سميمة لمممارسة السياسية الديمقراطية الصحيحةوأرييةالعربية 

 العربي واحتراـ قيمتو اإلنسانية وكفالة حقو في الحياة لإلنساف االعتبار إعادة .3
ويماف حقو في الدفاع عف نفسو   بجريرة غيرهآخذهوتقرير المصير وعدـ 

 قياء نزيو وفؽ قانوف عادؿ عند اتيامو، وذلؾ بغض النظر عف موقعو أماـ
 . الطبقي أو انتمائو السياسي

 التي ترسخت في المجتمع األصيمةالعودة إلى احتراـ القيـ العربية االيجابية  .4
 األوياع العربية، واعتبار ىذه القيـ فوؽ لألمةالعربي عبر التطور التاريخي 

 . الطبقية والمواقؼ السياسية واالنتماء المذىبي

غنى عنيا لممارسة   الأولى حرية الكممة والتعبير والمعتقد كمقدمة إطالؽ .5
الديمقراطية، وبالذات البد مف توفير حرية الرأي المعارض والبناء والمبني عمى 

 وتفاعميا ىما اآلراءاف تعدد .  فيما سبؽإلييا المويوعية التي اشرنا األسس
 إلى كشؼ الحقيقة التي توحد الجميع، وعممية النقد البناء األسرعالطريؽ 

 .  واالنحراؼ وتصححياالخطأوالمعارية االيجابية ىي التي تكشؼ 
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Human Development and Human Rights  

 Asst. Prof. Dr. Rawa Zaki Younis Al-Taweel

 

Abstract 

Human development is the process of expanding 

people's choices by expanding human capabilities and 

functions. As such human development reflects the results 

achieved in the these functions and capabilities, which are 

very practical at the same time. At all levels of development 

there are three basic capabilities of people to live in a healthy 

life and have access to knowledge and obtain the resources 

necessary to an adequate standard of living.  

Human rights are rights which all people have by virtue 

of their humanity in common, and live in freedom and dignity. 

This is give all moral rights of people with regard to the 

conduct of individuals and in relation to the design of social 

arrangements. Human rights reflect the deepest commitments 

to ensuring the security of all people in the enjoyment of 

freedoms and the expertise necessary to live a decent life.  
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