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  :املقدمة
 كانت لھ األرض واستقر على سطح اإلنسان خلق هللا سبحانھ وتعالى أنمنذ 

 السلطة أو نفسھ أو مجتمعھ أو سرتھأ أوحقوق وعلیھ واجبات سواء تجاه خالقھ 
 بالمواھب اإلنسانالتي یخضع لھا وتتولى رعایتھ، وقد وھب الخالق عز وجل 

 أيیشاركھ فیھا   التقدم التي الأدواتوالطاقات البدنیة والعقلیة والعاطفیة وكل 
ً فضال عن نزعتھ االجتماعیة وكلفھ برسالة ورسالتھ لیس في االعمار أخرمخلوق 
 نفسھ لمسؤولیات ھذه الرسالة وخدمة بني جنسھ وخلق إعدادفحسب بل في المادي 

  .الحضارة وبناء المجتمعات المتقدمة

   : البحثأهمية -١
 واسعة الوجود بصوره إلى تظھر أخذت البحث كونھا تتعلق بمسالة أھمیة تأتي

قلة  المنظمات الدولیة مع وأعمال اإلطارجھود الدولیة في ھذا الوالسیما من خالل 
 أیضاالبحوث والمصادر التي تتناول ھذا الموضوع بصورة تفصیلیة وتتمثل 

 الواردة األخرى اإلنسان لصیقا بحقوق أصبح بصفتھ لإلنسان ھذا الموضوع بأھمیة
  .ذكرھا في االتفاقیات والمواثیق الدولیة

  : اهلدف من البحث-٢
 بكثرة األخیرة اآلونة یكمن في بیان مفھوم التنمیة البشریة الذي اخذ یستخدم في 

ًبدال من مصطلح التنمیة ولتمییز ھذا المصطلح عن العدید من المصطلحات 
 اإلنسان القریبة المعنى منھا و لبیان العالقة الوثیقة ما بین حقوق األخرى
 حقوق أعمال في أنً والحق في التنمیة البشریة وصوال لنتیجة مھمة ھو األساسیة
  .  الدولإلیھتنمیة البشریة التي تسعى  تحقیق للاألساسیة اإلنسان

                                                
 ٣٠/٣/٢٠٠٨قبل للنشر يف *       ٢/١٠/٢٠٠٧ يف  البحثمأستل 
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  : مشكلة البحث- ٣
 یركز البحث على توضیح بعض المسائل الھامة والسیما توضح البعد االقتصادي 

 تحقیق التنمیة تواجھھوالقانوني للتنمیة في المجتمعات وبیان الصعوبات التي 
 تھوعالق اإلطارومقومات نجاحھا من خالل تحلیل موقف الدستور في ھذا 

  .لإلنسان األساسیةبحقوق 

  :  منهجية البحث- ٤
    :تضمن البحث االعتماد على منھجین

المنھج التحلیلي والذي یتضمن تحلیل النصوص القانونیة وفي مقدمتھا : أوال
  .نصوص الدساتیر واالتفاقیات الدولیة

 المنھج التطبیقي وذلك من خالل االستعانة ببعض النماذج من دساتیر الدول: ثانیا
  . النافذین لبیان موقف الدساتیر من ھذه المسألةواألردنيدستور العراقي الك

  : خطة البحث- ٥
  :  اآلتیة تناولنا البحث من خالل الخطة 

  .ماھیة التنمیة البشریة وعوامل تحقیقھا: األولالمبحث 
  )ما یشبھھا(التعریف بماھیة التنمیة البشریة وتمییزھا عن غیرھا : األولالمطلب 

  . تعریف التنمیة البشریة– األولع الفر
  .  تمییز التنمیة البشریة عما یشابھھا–الفرع الثاني 

  .عوامل تحقیق التنمیة البشریة: المطلب الثاني
  .اإلنساناحترام حقوق : األولالفرع 

  . التنمویة ودعم المشاریع االقتصادیةاإلستراتیجیة: الفرع الثاني
 وعالقتھا بالتنمیة األساسیة اإلنسانحقوق  الدستوري لاإلطار: المبحث الثاني

  .البشریة
  .لإلنسان األساسیةعالقة الحق في التنمیة البشریة بالحقوق : األولالمطلب 

  . ماھیة الحق في التنمیة- األولالفرع 
  .  ماھیة الحقوق المدنیة والسیاسیة- الفرع الثاني 
  .الثقافیة ماھیة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة و–الفرع الثالث 
  .التنظیم الدستوري للحق في التنمیة البشریة: المطلب الثاني

  األولاملبحث 
  ماهية التنمية البشرية وعوامل حتقيقها
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 نبین ماھیة التنمیة كمصطلح عام ثم نبین إنفي ھذا المبحث سوف نحاول 
 المعنى إذ بعض المصطلحات القریبة من إلىبعدھا نتطرق وماھیة التنمیة البشریة 

ً عوامال لتحقیق دمن ھذا المصطلح ثم نبحث في عوامل تحقیق التنمیة التي تع
على وفق ما  وذلك من خالل تناول ھذا المبحث في مطلبین أیضاالتنمیة البشریة 

  :یأتي

  األولاملطلب 
  ماهية التنمية البشرية ومتييزها عما يشابهها

  األولالفرع 
  تعريف التنمية البشرية

ًروثا خاصا بالحاجة  یحمل مواإلنسان أن  األحوال تغییر أو التحسین إلىً
لذلك فقد عمل ). موروث التحسین( وھو األفضلاالقتصادیة واالجتماعیة نحو 

 أوالكثیر من اجل تحقیق التحسین المطلوب سواء كان ذلك تحت رایة التقدم 
  )١( التنمیةأوالنھضة 

 عد إلىبعض ذھب  الإن إذال یوجد تعریف متفق علیھ حول مصطلح التنمیة 
 األفضل المجتمع نحو أوضاع تغییر أساسالتنمیة ھي التقدم وھي النھضة على 

التنمیة یستخدم من قبل المختصین ( مصطلح أن إذوالفرق ھو في تسمیة المصطلح 
) التقدم(یستخدم لدى المختصین بالسیاسة ومصطلح ) النھضة(باالقتصاد ومصطلح 

   )٢()یستخدم لدى المختصین باالجتماع
 أنھو ) النھضة(و) التنمیة( بین األساسي الفارق أن إلىوھناك من یذھب 

نشأ في مجتمع ما ت طور مجتمعي ھي النھضة  تعدفي حینً ا قصدیًاجھدتعد التنمیة 
  .)٣ً(نتیجة تفاعل مجموعة من الظروف الموضوعیة تلقائیا

نھا بكو) ١٩٩٠( المتحدة لعام األمموعرفت التنمیة كذلك بحسب تقریر 
 الناس واھم ھذه الخیارات ھي الحیاة أمام توسیع الخیارات إلىصیرورة تؤدي "

                                                
 ٧،ص٢٠٠٢عبد الوھاب المصري،في سبیل تنمیة بدیلة،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،)١(
 .١٤المصدر نفسھ،ص )٢(
 .١٤المصدر نفسھ،ص )١(
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الصحیة واكتساب المعرفة والتمكن من الموارد الضروریة للتمتع بمستوى عیشي 
  .)١( واحترام الذاتاإلنسان ذلك الحریة السیاسیة والتمتع بحقوق إلىمناسب یضاف 

 إدخالمیة في البلدان الغنیة تعني  التنأن إلى بول ایرلیش األستاذویذھب 
  .)٢( تحت تحكم العالقات االقتصادیةاإلنسانیةالمزید من مجاالت الخبرة 

 األفضل إلى المجتمع في كافة نواحیھ أحوال فان التنمیة ھي عملیة تغییر إذن
 بعض العناصر التالیة أو نظام كتغییر كل إي ویشمل تغییر اإلنسانلخدمة 

 الوظائف – اإلداري التنظیم والثبات – اإلمكانات –الظروف الموضوعیة (
التي ھي المعاییر )  القیم االجتماعیةأو االتجاھات الفكریة والوجدانیة – واألھداف

)  والثورةاإلصالح( ھما أسلوبانالتي تضبط السلوك الفردي والجماعي وللتغییر 
 أماساس بجذوره  ھو تحسین النظام السیاسي واالجتماعي القائم دون المواإلصالح

 أنماطھاالثورة ھو التغییر الشامل والكامل عندما تصبح القوى القائمة على اختالف 
  )٣( غیر قادرة على مواجھة متطلبات المجتمع القائموأشكالھا
بشكل عام سنتناول مصطلح التنمیة البشریة ) التنمیة( تناولنا مصطلح أنبعد 

في فترة ) التنمیة(حول تطور مفھوم وقبل ذلك سوف نورد نبذة تاریخیة مختصرة 
  .ما قبل التسعینات وما بعدھا في القرن المنصرف

في فترة ما قبل التسعینات ركزت التنمیة على بعض جوانب الحیاة دون ف
 حول ھذا المصطلح فظھر مصطلح التنمیة االقتصادیة إطار وضعت أي األخرى

 الثقافیة الذي ركز على الذي ركز على الجانب االقتصادي وظھر مصطلح للتنمیة
الجانب الثقافي وكذلك ظھر مصطلح التنمیة االجتماعیة الذي ركز بدوره على 

والتي تعني كافة الجھود المخططة وما  اإلداریةالجانب االجتماعي وھناك التنمیة 
 إنتاجیة التي تتخذ لنمو واألنشطة واإلجراءاتیرتبط بھا من التنظیمات والسیاسات 

  )٤(اإلداریة األجھزةین أدائھم ورفع أداء العاملین وتحس
 –سیاسیة ( في كافة المجاالت األفضلولكون عملیة التنمیة تعني التطور نحو 

 ومن اإلنسانوھذا التطور ھو من اجل  ...) - ثقافیة – اجتماعیة –اقتصادیة 
 حدوث تطور لھذا المصطلح في فترة إلى ذلك أدى لخدمة المجتمع عامة أيخاللھ 

                                                
     األحزاب صباح صبحي،مھدي جابر،التنشئة السیاسیة في كوردستان العراق ودور )٢(

 .٥٩،اربیل،ص٢٠٠٥العدد الثالث، مجلة یاسا ورامیاري، -تانیة في تفعیلھاالكوردس    
    األعلىفخري لبیب،مطابع المجلس :ترجمة ،)المقاومة والبدائل(ضحایا التنمیة  بول ابرلیش،)٣(

 .٢٩،ص٢٠٠٠ م،.ب للثقافة،    
 .١٣ عبد الوھاب محمود المصري،مصدر سابق،ص)٤(
، ٢٠٠٠، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق،١، طةات التنمویمجید مسعود، دلیل المصطلح.د )١(

 .٢٢ص
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 وھو مصطلح وأوسع أدق ظھر مصطلح آخر ذات مفھوم إذد التسعینات ما بع
)  صانع التنمیة وھدفھااإلنسان(والتي اعتمدت على مقولة ) التنمیة البشریة(

ً اتساعا وشموال ویتضمن نوع من الموازنة بین أكثر مفھوم التنمیة البشریة وأصبح ً
 توسیع الخیارات غیر نًفضال ع واالستفادة منھا اإلنساننمو قابلیات وقدرات 

  )١() الناسأماممحددة ال
 المتحدة حول األمم تقریر صدر عن أولوقد عرفت التنمیة البشریة بموجب 

" تنمیة الناس بواسطة الناس من اجل الناس"بكونھا ) ١٩٩٠(التنمیة البشریة عام 
لتنمیة  والغرض من اأناسھا دولة ھي في ألیة الثروة الحقیقیة أن بین ھذا التقریر إذ

 التقریر أن إال )٢(ھو تھیئة بیئة تمكن الناس في المجتمع بحیاة طویلة صحیحة
 كاألتيعدل من مفھوم التنمیة البشریة ) ١٩٩٥(الصادر حول التنمیة البشریة عام 

 تكون أنالخیارات یمكن ه  المبدأ ھذإذھي عملیة توسیع لخیارات الناس، ومن (
 الثالثة على جمیع األساسیة ولكن الخیارات  تتغیر بمرور الوقتأنمطلقة ویمكن 

 یعیش الناس حیاة مدیدة وصحیة وان یكتسبوا أنالمستویات التنمیة البشریة ھي 
معرفة وان یحصلوا على الموارد الالزمة لمستوى معیشة الئق ولكن التنمیة 

 تتراوح من الحریة السیاسیة اإلضافیةفالخیارات ... البشریة ال تنتھي عند ذلك 
 والتمتع باالحترام واإلنتاج التمتع بفرص الخلق إلىاالقتصادیة واالجتماعیة و

  )٣() المكفولةاإلنسانالذاتي الشخصي وبحقوق 
 اإلنسان فھي تقوم على تطور باإلنسان فان التنمیة البشریة مرتبطة إذن
  . في كافة مجاالت الحیاةاألفضل تطوره نحو وألجل اإلنسانبواسطة 

ً التنمیة البشریة وكان التطور منسجما مع تطورات إلىرة ولقد تطورت النظ
 التنمیة وحول أھدافالفكر التنموي بشكل عام وكان ھناك جدول مستمر حول 

 أم بالنھوض بمھمة التنمیة وھل ھي الدولة متمثلة بالقطاع العام األولىالجھة 
  . كلیھماأمالقطاع الخاص 

بمسیرة نظریات التنمیة ونظریات فمسیرة التنمیة البشریة ترتبط بشكل وثیق 
 التنمیة االقتصادیة جزء من عملیة التنمیة البشریة وتطور أن إذالنمو االقتصادي 

 في الفكر التنموي السائد في كل اإلنسانيمفھوم التنمیة البشریة مع تطور البعد 
   )٤(مرحلة

                                                
-صفر- عبد المنعم الحسین،المرأة والتنمیة البشریة،مجلة العراق الفدرالي،العدد التجریبي )٢(

 .   ٥٠،تصدر عن مركز السالم للتنمیة واألبحاث والدراسات،بغداد،ص٢٠٠٥،آذار،
   .٥١المصدر نفسھ،ص )٣(
   org.un.www :ذا التقریر راجع للمزید حول ھ)١(
   صالح عبد الحسن،االطار المفاھیمي المستخدم في عملیات قیاس التنمیة البشریة . د)٢(
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 یعیش نأ للتنمیة البشریة على جمیع المستویات التنمیة ھي األساسیةوالقدرات 
 االقتصاد أن إذ  وان یكونوا مزودین بالمعرفةأحسنالناس حیاة طویلة في ظروف 
 في تنافسیة الصناعة أكثر أساسي المعرفة كعنصر ھالمبني على المعرفة تتدخل فی

 تتحول أصبحت والخدمات والمعرفة اإلنتاجبل في تنمیة واستدامة كافة قطاعات 
 زیادة في إلى أدىما ماظ على سریتھا، وھذا مما یستدعى حمایتھا والحف، سلعةإلى

 الحصول على بإمكانھموان یكون .)١(نشاط المنظمة العالمیة لحمایة الملكیة الفكریة
 التنمیة لیس لھا بعد اقتصادي فقط بل لھا بعد أن إذالمواد الالزمة لمستوى الئق 

لدول  والشعوب بمواجھة ااألفراد ممارسة لحق یمارسھ صفتھا بأیضاقانوني 
والمجتمع الدولي وما یترتب على ھذا الحق من التزامات على الصعیدین الداخلي 

  .)٢(والدولي
 التنمیة وال یتم تحسین أھداف االھتمام بالعنصر البشري ضرورة لتحقیق أن
 إال عبر رفع مستوى التعلیم والتدریب بكافة مستویاتھ ومراحلھ فھو یوفر اإلدارة

لي یزید من نسبة مساھمتھم االقتصادیة في تكوین الناتج فرص العمل المتاحة وبالتا
   .)٣(الجمالي

 للمواطنین اإللزاميویتوقف رفع مستوى التعلیم على فرض التعلیم المجاني 
وھذه مسؤولیة الدولة بأن تعمل على االھتمام بتعلیم مختلف العلوم للمواطن 

 مع صعدةاألالطالعھ بشكل مستمر على التطورات التي تحصل على كافة 
، والتركیز األمیة والقضاء على األبحاثالتشجیع المستمر للدراسات العلیا وعمل 

 التعلیمیة ورصد لإلصالحاتوتخصیص موارد كافیة ،على التعلیم المتواصل
 األبحاثتنفیذھا من خالل زیادة بناء المدارس والمؤسسات العلمیة ومراكز 

لھذا دوره في خلق جیل واعد قادر  لدى الفرد واألفقوغیرھا الن ھذا یزید من 
على اختیار الطریق الصحیح ولھذا دوره الذي ال ینكر في عملیة التنمیة التي 

 اإلنمائي في كافة المجاالت ولقد اعتمد البرنامج األفضل التطور نحو إلىتھدف 

                                                                                                                    
  .٧٦المستدامة،دراسات في التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي،المصدر السابق،ص    

  .٢٨لسابق،صمجید مسعود،المصدر ا. د)٣(
   باسیل یوسف، حقوق االنسان كمرجعیة مفاھمیة للتنمیة البشریة، دراسات في التنمیة البشریة )٤(

  . ٥٣المستدامة في الوطن العربي، المصدر السابق،ص    
   سامر سعید، خطط النظام التنمویة لم تشبع حاجات االنسان االساسیة، المجلة العراقیة لحقوق )١(

   ، تصدر عن الجمعیة العراقیة لحقوق االنسان، ٢٠٠٠لعدد االول، كانون الثاني االنسان،ا    
  .  ٤٣سوریا،ص    
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 مؤشرات وھي ة دولة على ثالثأي المتحدة في قیاس التنمیة البشریة في لألمم
   .)١(لیم والعمر المتوقع بعد الوالدةالدخل والتع

 قد حدث بأنھ بینا ماھیة كل من التنمیة والتنمیة البشریة اتضح لنا أنبعد 
 األخیرةواخذ یستخدم بدل عنھ في الفترة ) التنمیة(تطور الستخدام مصطلح 

ً مفھوما من مصطلح وأوسع أدق ھذا المصطلح دویع) التنمیة البشریة(مصطلح 
 المجتمع نحو أوضاعالتنمیة كمصطلح عام قد ركز على تغیر  أن إذالتنمیة 
 ودمج اإلنسان مصطلح التنمیة البشریة فقد ركز على إما في كافة نواحیھ األفضل

 أي وألجلھ اإلنسان التنمیة تكون عن طریق أن وأكد اإلنسانما بین التغییر وبین 
  . ھو الوسیلة والغایة في عملیة التنمیة البشریةاإلنسان أن

  
  

  الفرع الثاني
  متييز التنمية البشرية عما يشابهها

ھناك بعض المصطلحات القریبة المعنى من مصطلح التنمیة البشریة ومن 
 البعض قد فرق ما بین النمو والتنمیة على أن إذ) النمو(ھذه المصطلحات ھو 

ھو عملیة ) النمو( أنفي حین  قصدي إرادي عملیة تغییر د التنمیة تعأن أساس
 أن إذً شموال أوً تعقیدا أكثریر عفوي طبیعي وكذلك فان التنمیة تشمل جوانب تغی

 أفرادالنمو یقتصر على الجانب االقتصادي الذي قد یتم لصالح فئة قلیلة من 
  .)٢(أكثر أبعاد التنمیة فتركز على جوانب ذات إماالمجتمع 

تمثل عملیة  التنمیة أن أساسعلى ) التنمیة والتنشئة(وھناك من فرق ما بین 
 عملیة التنشئة تتسم بكونھا أن إذالدفع نحو التحول للخروج من حاالت التخلف من 

 قد یكون الھدف الرئیسي منھا ھو ألنھعملیة تدریجیة وال یشترط فیھا طابع التغییر 
 فان ًفضال عن ذلك آخر إلىالمحافظة على الثقافة السائدة وضمان نقلھا من جیل 

 التنمیة فھي تركز على أما. لى المجال االجتماعي والسیاسيعملیة التنشئة تركز ع
  .)٣(جمیع جوانب الحیاة

                                                
  . ٥٠ عبد المنعم الحسین،المصدر السابق،ص)٢(
 .٥١المصدر نفسھ،ص )١(
  . ٥٩مھدي جابر،مصدر سابق،ص. صباح صبحي حیدر،د)٢(
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 ان التعلیم یعني تلقین الفرد المبادئ إذوتختلف التنمیة عن التعلیم والتثاقف 
 لدى المجتمع جیدة اما التثاقف عبارة عن التغییر دالمعرفیة والسلوكیة التي تع

أ حین تدخل جماعات في االفراد ینتمون الى الثقافي في تلك الظواھر التي تنش
  . )١(ثقافتین مختلفتین في اتصال مباشر مما یؤدي الى حدوث تغیرات

وھناك مصطلح آخر قریب من مصطلح التنمیة البشریة وھو مصطلح التنمیة 
، )٢(المستدامة والتي تعني ضمان فرص التنمیة للجیل الحاضر ولالجیال المتعاقبة

لبشریة مدخل لتحقیق التنمیة المستدامة التي تستمد استدامتھا من  التنمیة اد تعاذ
 ان جوھر اذًقدرات البشر جمیعا وتمكینھم من استخدام طاقاتھم وتوسیع خیاراتھم 

 توفیر أي المستقبل ألجیالاالستدامة ھو في تأمین طاقات وقدرات ومصادر النمو 
  . )٣( المستقبلةواألجیال الحاضرة األجیالاحتیاجات 

 المفھوم اذھذه المصطلحات السابقة الذكر تختلف الواحدة عن االخرى من 
  .والوظیفة ولكنھا مترابطة ومتبادلة التأثیر

  املطلب الثاني
  عوامل حتقيق التنمية البشرية

لتحقیق التنمیة البشریة یجب مراعاة بعض العوامل التي تساھم بدرجة اساسیة 
قوق االنسان والعمل على ضمان تمتع الفرد في ھذا المجال لعل اھمھا ھو احترام ح

بھا، واقامة وتنفیذ المشاریع االقتصادیة التي تساھم في تحقیق التنمیة البشریة 
  : والجل ذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعین

  األولالفرع 
  اإلنساناحرتام حقوق 

را ي االعت ف ان الركیزة االساسیة للتقدم والرخاء وتحقیق التنمیة البشریة ھو ف
ـ  رد(ب ام ) الف دولیین لع دین ال ا دیباجة العھ د لن ا یؤك ذا م دولي ) ١٩٦٦(وھ د ال العھ

صادیة  الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال سیاسیة والعھ ة وال الحقوق المدنی اص ب الخ
ة اذواالجتماعیة والثقافیة  ن الخوف والفاق ع الحر المتجرد م ى ان المجتم  اكدت عل

                                                
 .٥٩المصدر نفسھ،ص )٣(
  .٢١مجید مسعود،مصدر سابق،ص. د)٤(
  امال شالش، التنمیة المستدامة، دراسات في التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي،     )١(

 .٣٠، ص٢٠٠٠     المطبعة العربیة،بیت الحكمة، بغداد،
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ذي سان ال وذج لالن ع النم و المجتم ة ھ الحقوق المدنی رد ب ع الف ھ ویتمت ذوق فی  یت
  .)١(والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

ان احترام كرامة االنسان المتأصلة في خلقھ وما ینبثق عنھا من حقوق انسانیة 
 ماعیةمتساویة مع االخرین وثابتة ال تؤثر فیھا التغیرات السیاسیة واالجت

لدولة لكرامة الفرد واالیمان باصالتھ ومساواتھ مع واالقتصادیة واحترام سلطات ا
   .)٢(االخرین في الحقوق والواجبات ھي الشروط االساسیة لمجتمع االمن واالمان

فالدول التي اعترفت بانسانیة مواطنیھا وبتقدیس كرامتھمم واحترام حقوقھم 
ة واقامت مجتمع متحرر من الخوف والفاقة استطاعت ان تھیئ الظروف الضروری

لنھضة المجتمع االنساني صاحب الوفرة في االنتاج والرخاء والتقدم والسالم ومن 
 ان الھدف اذالعوامل االخرى المھمة لتحقیق التنمیة البشریة ھو التغییر نحو االفضل 

 ان بعد الحرب اذ وھو ما یؤكده لنا التاریخ .)٣(في التنمیة ھو التطور نحو االفضل
ل اوربا الشرقیة والغربیة من الحرب باوضاع متقاربة العالمیة الثانیة خرجت دو

لیبدأ التنافس والسباق في المجاالت العلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة في ظل 
وغرب ) السابق(ایدیولوجیات مختلفة بین شرق اوربا وعلى رأسھا االتحاد السوفیتي 

 الوالیات اوربا وھي تتحسس طریقھا للنھوض بذاتھا وتدعیم استقاللھا حتى عن
المتحدة االمریكیة نالحظ مدى التطور الذي حدث في دول اوربا الغربیة في شتى 

ھ انھیار االتحاد السوفیتي ودول اوربا الشرقیة وذلك یرجع الى لالمجاالت یقاب
ًاالیدیولوجیة الشیوعیة وعجز ھذه الدول عن تحقیق الكفایة الذاتیة اقتصادیا 

  . )٤(رى كان من اھم االسباب التي ادت الى انھیارھاواحتیاجھا لمساعدات الدول االخ
ًومن العوامل المھمة ایضا لتحقیق التنمیة ھو من اعمال حقوق التضامن وھي 

الحقوق (الحقوق القائمة على التعاون ما بین الدول والتي لھا بعد انساني وتسمى بـ 
  ً.ایضا) الحدیثة
دول، وانتقل الى مرحلة اخرى  تجاوز المجتمع الدولي مرحلة التعایش بین الاذ

ھي التعاون الدولي، بمعنى التعاون االیجابي ولیس التعاون السلبي ومن ھذه 
  . )٥(الحقوق الحق في السالم والحق في بیئة نظیفة والحق في تقریر المصیر

                                                
  .٥٠ محمد بشیر الشافعي،مصدر سابق،ص)٢(
  .٥٩مھدي جابر،مصدر سابق،ص. صباح صبحي حیدر،د)١(
 .١٧٠بق،ص محمد بشیر الشافعي،مصدر سا )٢(
  .٢١ محمد بشیر الشافعي،مصدر سابق،ص)٣(
   نظرات في عالم متغیر،ط )االقتصاد والسیاسة والقانون( احمد فتحي سرور، العالم الجدید بین)٤(

 .٢٠٤، ص٢٠٠٥،دار الشروق، القاھرة، ٣   



  األساسیة اإلنسانالتنمیة البشریة وعالقتھا بحقوق 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (36), Year (2008) 

٢٧٢

في ظل السلم تحقیق حلم االنسان الحر المتحرر من الخوف ) الحق في السالم(
تفاء النزاعات المسلحة وانما یعني التقدم والعدالة واالحترام والسلم ال یعني فقط اخ

المتبادل بین الشعوب ویتفرع عن ھذا الحق الحق في نزع السالح ولھذا الحق 
 ان التسلح یؤدي الى تبدید ھائل للموارد البشریة والموارد اذعالقة وثیقة بالتنمیة 

تحسین االحوال المعیشیة المالیة للدولة ویمكن صرف ھذه الموارد وتسخیرھا في 
ًلالفراد بدال من انفاقھا في التسلح من خالل انفاقھا في امور التنمیة االقتصادیة 

 ان التنمیة البشریة تتحقق في جو یسوده االمن واالستقرار اذواالجتماعیة 
 اذًوھناك عالقة وثیقة ایضا ما بین حمایة البیئة وتحقیق التنمیة البشریة . )١(والسالم

د التنمیة على اشباع كل من الحق في التنمیة والحق في حمایة البیئة، فكل من تعتم
فحمایة البیئة دعامة ھامة لحمایة . االثنین یعتبر حق من حقوق االنسان یكمل االخر

عدد من حقوق االنسان كالحق في الحیاة، والحق في الحیاة الكریمة، والحق في 
  .)٢(الى حد كبیر على الحق في التنمیةالصحة، وكل ھذه الحقوق یتوقف اشباعھا 

 كل د یعاذإذ ان حمایة البیئة وتحقیق التنمیة یتعلقان بمصلحة المجتمع الدولي 
من القانون الدولي للبیئة والقانون الدولي للتنمیة بارتكازھما على فكرة التضامن، 

رد بھا باختالف القانون الدولي التقلیدي الذي یرتكز على فكرة السیادة التي تنف
  .)٣(مجموعة الدول التي یتكون منھا المجتمع الدولي

اذن فان وجود بیئة نظیفة خالیة من التلوث یؤدي الى رفاھیة المجتمع وبعد 
االمراض عنھ وحمایة االجیال القادمة وتوفیر فرص للنمو الفكري واالجتماعي 

 او التخفیف لذلك على الدولة ان تحمي البیئة من خالل منع التلوث. لدى االنسان
على الموارد الطبیعیة والعمل على تنمیتھا من خالل   والمحافظةھمن حدت

السیاسات البیئیة المختلقة واالستعانة بالدراسات والبحوث وبالخبرات المحلیة 
 وحمایتھا ویكون لھذا ئةوالدولیة وسن التشریعات والقوانین المنظمة الستغالل البی

  . البشریةدوره المھم في تحقیق التنمیة 
 ان حمایة البیئة وتحقیق التنمیة ال یمكن ان تقف داخل حدود اقلیمیة، فان اذ

 تطورت احكام اذالقانون الدولي یجب ان یكفل تحقیق التعاون بین مختلف الدول 
كل من القانون الدولي للبیئة والقانون الدولي للتنمیة لكي تمتد الى تنظیم المجتمع 

 تنظیم العالقات بین الدول ووضع اطار التعاون الدولي دون االقتصار على
السیاسي واالقتصادي والعلمي بین الدول، وحل المنازعات الدولیة، وضمان قدر 
كبیر من الشفافیة، واالشتراك العام في وضع القرارات الوطنیة وضمان اقرار 

                                                
  .٢٣٦ المصدر نفسھ،ص)١(
 .٢٣٨المصدر نفسھ،ص  )٢(
  .٢٠٤ احمد فتحي سرور،مصدر سابق،ص)٣(
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 التشریعات الوطنیة الحامیة للبیئة والتنسیق فیما بینھا من اجل تحقیق تنمیة
   .)١(بشریة

 انھ اذان في اعمال حق تقریر المصیر اھمیة كبیرة في تحقیق التنمیة البشریة 
یكون بموجب ھذا الحق لكل شعب الحق في تقریر وضعھ السیاسي بحریة وفي 
السعي الى تحقیق تنمیتھ االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بحریة من خالل السیادة 

  .ًردھا الطبیعیة واستقاللھا وفقا لمصلحتھاالكاملة على جمیع ثرواتھا وموا

  الفرع الثاني
  تنموية ودعم املشاريع االقتصاديةاالسرتاتيجية ال

 انھا تمثل اذاالستراتیجیة التنمویة ھي فن استخدام الموارد لتحقیق الغایات، 
المسار الذي یتم االتفاق علیة من اجل بلوغ االھداف التي یسعى المجتمع الى تحقیقھا 

ولما كانت المسارات التي یمكن سلوكھا متعددة، فأن االستراتیجیة .  المدى البعیدعلى
ًیجب ان تعكس اختیارا الحد البدائل بعد دراسة ومناقشة كافة االحتماالت ومن 
الركائز المھمة لتحقیق استراتیجیة التنمیة ھو في اعمال المقومات االساسیة للدولة 

الى ما یتضمنة الدستور من نصوص تحدد من تحقیق العدل والمساوة وصوال 
القواعد المنظمة للحقوق والواجبات واالطر السیاسیة والتنظیمیة والمؤسسیة التي 

والركیزة االخرى تتمثل بھیكل الموارد .)٢(تحكم العالقة بین الفرد والمجتمع
ھذة االقتصادیة المتاحة وطرق استغاللھا وتنمیتھا من اجل تأمین الكفاءة في استخدام 

 ان اذالموارد وتوجیھھا بما یسمح بتحقیق اقصى مستویات الرفاھیة للمواطنین 
االستراتیجیة ھي تحدید ما نرید اما التخطیط فھو تحدید افضل السبل المؤدیة الى ما 

. )٣(نرید و تحقیق التنمیة البشریة یتطلب وجود كل من االستراتیجیة والتخطیط معا
 د التي تع)(لتحقیق التنمیة البشریة ھو وجود المشاریع االخرى ئیسةومن العوامل الر

 ان التنمیة البشریة تھدف الى تطویر االوضاع االقتصادیة اذاالداة الفعالة للتنمیة 
واالجتماعیة في المجتمع وتحتاج التنیمة لتحقیق ذلك الى اداة عملیة الحداث 

جود مشاریع محددة التغیرات فوجود خطط للتنمیة ال تكفي لوحدھا بل البد من و

                                                
  .٣٠مجید مسعود،مصدر سابق،ص. د)١(
  .  ٤٠مجید مسعود،مصدر سابق،ص. د)٢(
  .٤١ المصدر نفسھ،ص)٣(
)(ھو مجموعة من االعمال والعملیات المحددة المتكاملة التي تؤدي الى تحقیق ھدف   : المشروع  

  .٥١عبد الوھاب محمود المصري،مصدر سابق،ص:للمزید من التفصیل راجع.      معین
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یرمي كل واحد منھا الى تحقیق ھدف او اكثر من اھداف الخطة االستراتیجیة التي 
   .)١(تضعھا الدولة

 ھذه كانت اھم العوامل التي تساعد على تحقیق التنمیة البشریة من اجل 
تحقیق الغرض الرئیسي من التنمیة وھو التطور نحو االفضل في كافة المجاالت 

  .حة االنسان وخیرهفیما ھو لمصل
 الیوجد نموذج واحد للتنمیة وانما لكل دولة ان تختار الطریق المناسب لھا اذ

ویتوقف ذلك على العدید من العوامل الدینیة والسیاسیة والثقافیة والتاریخیة 
وظروف المناخ والجغرافیة والحقیقة الواضحة ھي ان تنمیة كل دولة تقع في المقام 

  . )٢(االول علیھا

  بحث الثانيامل
 اسية  حلقوق االنسان االسياالطار الدستور

  وعالقاتها بالتنمية البشرية
ھذا المبحث من خالل مطلبین نحاول في المطلب االول ان في سوف نتناول 

نبین العالقة ما بین الحق في التنمیة البشریة وبین الحقوق االساسیة لالنسان 
لبشریة والعالقة التي تربط ما بین اعمال  من البعد القانوني للتنمیة اًموضحین كال

حقوق االنسان االساسیة وتحقیق التنمیة البشریة ثم بعد ذلك ندخل في المطلب 
الثاني الذي سنحاول فیھ ان نوضح دور القانون الدستوري في تنظیم حقوق 
االنسان عامة واھمیة ذلك بعدھا نتطرق الى مدى تنظیم القانون الدستوري لحق 

ي التنمیة البشریة من خالل اجراء مقارنة بین كل من الدستور العراقي االنسان ف
 ما على وفق المعدل وذلك ١٩٥٢ والدستور االردني النافذ لعام ٢٠٠٥النافذ لعام 

  :.یأتي

  األولاملطلب 
  األساسية اإلنسانعالقة احلق يف التنمية البشرية حبقوق 

البعض یصنفھا الى حقوق  ان اذالیوجد تصنیف جامع ومانع لحقوق االنسان 
اساسیة وحقوق فرعیة والبعض االخر یصنفھا الى حقوق سیاسیة وحقوق مدنیة 

                                                
  .٤٨ المصدر نفسھ،ص)١(
   ، ٢٠٠٤،دار النھضة العربیة، القاھرة،٤احمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، ط. د)٢(

 .٥٤٠ص    
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ویقسمون الحقوق المدنیة الى حقوق عامة وحقوق خاصة، والحقوق الخاصة بدرھا 
  . )١(تنقسم الى حقوق مالیة واخرى غیر مالیة

المجتمع الدولي من اھم تصنیفات حقوق االنسان ھو التصنیف الذي اعتمد علیھ 
قوق اجتماعیة واقتصادیة، وثقافیة حدنیة وسیاسیة وم قسم حقوق االنسان الى حقوق اذ

آخذین . وسوف نعتمد على ھذا التقسیم ونبین من خاللھ اھم الحقوق االساسیة لالنسان
بنظر االعتبار ان الحقوق تكمل بعضھا البعض وال یمكن االستغناء عن احدھا على 

وسوف نتناول ھذا المطلب من . نھا مترابطة ال تتجزأ عن بعضھاحساب االخرى ال
خالل ثالث فروع مركزین في الفرع االول على ماھیة الحق في التنمیة وفي الثاني 
على ماھیة الحقوق المدنیة والسیاسیة وفي الثالث على ماھیة الحقوق االقتصادیة 

  :وذلك على وفق االتيواالجتماعیة والثقافیة 

  ولالفرع اال
  ماهية احلق يف التنمية

ًان عملیة التنمیة البشریة لیس لھا بعد اقتصادي بل لھا بعد قانوني ایضا 
  .وسوف نبین ذلك في سیاق الكالم عن ماھیة حق التنمیة

لحق في التنمیة جزء من التطور في عملیة حقوق االنسان وما یطلق یعد ا
القائمة على تضامن ) منحقوق التضا(ضمن منطوق ) الحقوق الحدیثة(علیھا بـ 

 ال تكون مساھمات الدول الغنیة في تنمیة الدول الفقیرة اذالدول مع جمیع الشعوب ب
   .)٢(ًنوعا من البر والشفقة واالحسان وانما نوع من االلتزام التضامني

والسند القانوني لھذا الحق نجده من خالل اعالن الحق في التنمیة الصادر من قبل 
ویتكون ھذا . ١٩٨٦في كانون االول ) ٤٠١/٢٨(لالمم المتحدة بالقرار الجمعیة العامة 

االعالن من دیباجة وعشرة مواد اكدت دیباجة االعالن على ماجاء من مبادئ في میثاق 
االمم المتحدة المتعلقة بتحقیق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولیة ذات الطابع 

نساني وفي تشجیع واحترام حقوق االنسان االقتصادي او االجتماعي او الثقافي او اال
لجمیع االفراد دون تمیز واكدت الدیباجة كذلك على حق كل فرد ان یتمتع بنظام 
ًاجتماعي دولي یمكن فیھ اعمال الحقوق والحریات اعماال تاما تلك الحقوق والحریات  ً

                                                
 ، دار٢عوض احمد الزغبي ،المدخل الى علم القانون،ط.د: لمزید من التفاصیل راجع كل من)١(

    حقوق االنسان في اقلیم ؛یعقوب عزیز قادر،ضمانات حمایة ٣٠وائل للنشر، عمان، ص
    كوردستان العراق، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون والسیاسیة، جامعة صالح الدین، 

  .١٤٠،ص٢٠٠٣
   باسیل یوسف، حقوق االنسان كمرجعیة مفاھمیة للتنمیة البشریة، دراسات في التنمیة البشریة  )١(

 . ٥٩، ص٢٠٠١،بیت الحكمة،بغداد ،١لباحثین، طالمستدامة في الوطن العربي،مجموعة من ا    



  األساسیة اإلنسانالتنمیة البشریة وعالقتھا بحقوق 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (36), Year (2008) 

٢٧٦

ذا االعالن واشارت دیباجة ھ). ١٩٤٨(المثبتة في االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 
الى العدید من الصكوك الدولیة المتعلقة باحترام حقوق االنسان وحفظ السلم واالمن 

   .)١(على وفق المیثاقالدولیین وتعزیز العالقات الودیة بین الدول 
ولو رجعنا الى اعالن الحق في التنمیة وقرأنا مواده نالحظ انھ قد ركز على 

  : االتیةالجوانب 
وعرفت التنمیة بانھا . ً حقا غیر قابل للتصرف فیھدالتنمیة یع بین ان الحق في -١

عملیة اقتصادیة وثقافیة وسیاسیة شاملة تستھدف التحسین المستمر لرفاھیة 
   .)٢(السكان والتوزیع العادل للفوائد الناجمة عنھا

 الحق في التنمیة ھو حق لالنسان وحق الشعوب واكدت على التوفیق بین -٢
ب في السیادة على ثرواتھا وبین الحقوق المدنیة والسیاسیة احترام حق الشعو

  ).١المادة. (واالجتماعیة والثقافیة
 یكون أن ھو الموضوع الرئیسي للتنمیة وینبغي اإلنسان أن على أكدت -٣

 كذلك على وأكدتالمشارك النشط في الحق في التنمیة والمستفید منھا 
ل ومن واجباتھا وضع السیاسات المسؤولیة الفردیة والجماعیة ومن حق الدو

   ).٢المادة (التنمیة المالئمة 
 الحق في التنمیة تقتضي احترام مبادئ القانون الدولي وعالقات الصداقة -٤

  ).٣المادة . ( العقبات التي تعترض التنمیةإزالةوالتعاون وضرورة 
  ).٧م( الدولیین واألمن التنمیة مرتبطة بالسالم لذلك البد من صیانة السلم -٥
  . تأكید على مبدأ عدم قابلیة الحقوق للتجزئة-٦
 تدابیر سیاسیة وتشریعیة وغیرھا على المستوى الوطني وإعمال صیاغة وتبني -٧

  . )٣()٨م(والدولي 
 الحق في التنمیة الصادر عن إعالن المبادئ التي ركزت علیھا أھمھذه كانت 
نده القانوني فقط في ھذا االعالن  المتحدة وھذا الحق ال یجد سلألممالجمعیة العامة 

وانما یجد سنده القانوني في العدید من االحكام والقواعد التي تضمنھا بعض 
المواثیق واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق االنسان منھا العھد الدولي للحقوق 

یجب ان تشتمل التدابیر " التي نصت ١٩٦٦االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لعام 
لتي تتخذھا كل من الدول االطراف في ھذا العھد لتأمین الممارسة الكاملة لھذا ا

الحق توفیر برامج التوجیھ والتدریب التقنیین والمھنیین واالخذ في ھذا المجال 
                                                

  محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق االنسان، المجلد االول، الوثائق . د)٢(
  .٩٦١، ص٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١العالمیة، ط    

 .٦٣ باسیل یوسف، مصدر سابق، ص)٣(
  . ١٠٠حافظ علوان، مصدر سابق،ص. د)١(
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سیاسات وتقنیات من شأنھا تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مطردة 
د الحریات السیاسیة واالقتصادیة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفر

  .)١(االساسیة
ًوقد اكتسب الحق في التنمیة بوصفھ حقا ذات طابع جماعي اھمیة خاصة بعد 

میثاق حقوق الدول ) ١٩٧٤(ان اكدت الجمعیة العامة لالمم المتحدة في عام 
ًدفعا قویا الى اال) الحق في التنمیة( اعطى ھذا المیثاق اذوواجباتھا االقتصادیة  مم ً

ًوجعلتھ حقا وواجبا على المجتمع الدولي ً)٢( .  
ً حقا للفرد والشعوب صفتھااذن فان للتنمیة بشكل عام بعدھا القانوني متمثل ب

لمواجھة الدول والمجتمع الدولي وما یترتب علیھ من اطراف لھذا الحق المتمثل 
مع الدولي بالشعوب واالفراد بوصفھم المستفیدین من ھذا الحق تجاه الدول والمجت

وتنفیذ ھذا الحق ورصد ممارستھا من قبل آلیات االمم المتحدة المعنیة بحقوق 
  .االنسان

  الفرع الثاني
  ما هي احلقوق املدنية والسياسية

ًسوف نبین من خالل ھذا الفرع ماھیة الحقوق المدنیة اوال ثم الحقوق 
  :ًالسیاسیة وذلك وفقا للتالي

قررة لحمایة الشخص في كیانھ وحریتھ  ھي الحقوق الم–الحقوق المدنیة 
 ًا عضوصفتھوالتي تمكنھ من مزاولة نشاطھ وھي تقرر للشخص بحكم وجوده وب

ومعظم ھذه الحقوق تقررھا وتنظمھا فروع القانون العام . )٣(من اعضاء المجتمع
كالقانون الدستوري واالداري والجنائي والبعض االخر ینظمھا فروع القانون 

   .)٤(الخاص
وھذه الحقوق تحمي االنسان في حیاتھ وحریتھ في القیام بمختلف انواع 
النشاطات حتى یتمكن من القیام بدوره االجتماعي وان یكون لھ عمل ودخل یعتمد 

                                                
  .  ادة السادسة، الفقرة الثانیة، العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الم)٢(
  ، دار سعاد الصباح للطباعة    ١سعاد محمد الصباح، حقوق االنسان في العالم المعاصر، ط. د)٣(

  .٦٤، ص١٩٩٦    والنشر، بیروت، 
  ،    ٢٠٠٣ر وائل للنشر، عمان، ، دا٢ عوض احمد الزعبي، المدخل الى علم القانون، ط)١(

  . ٣٢     ص
   محمد االلفي، المدخل الى نظریة القانون .ابراھیم ابو اللیل، د.د:  لمزید من التفصیل راجع )٢(

  .١٧٢، ص١٩٨٦ونظریة الحق، مطابع مقھوي، الكویت،     
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على غیره في اسباب حیاتھ وال یكون عالة على غیره او على المجتمع وھذه 
   .)١(جانباالحقوق تثبت لكل االفراد من مواطنین و

ن ھذه الحقوق الحق في الحیاة، الحق في السالمة واالمن والحق في ومن بی
ممارسة الحریة الدینیة وحریة الرأي والعقیدة وحریة االجتماع والحق في المجتمع 

فھي الحقوق التي تثبت : والحق في حمایة الحریة الشخصیة، اما الحقوق السیاسیة
تائج رابطة االنتماء السیاسي بین  من نتعدًللفرد یوصفھ مواطنا في الدولة، اي انھا 

 الحقوق تثبت للمواطنین دون االجانب هوبالتالي فان ھذ. الفرد والدولة التي یعیش فیھا
. والمواطن ھو الشخص الذي تربطھ بالدولة برابطة الوالدة او االنتماء بالجنسیة لھا

 ھو حق والھدف من ھذه الحقوق ھي المصلحة العامة للجماعة ومن اھم ھذه الحقوق
الترشیح وحق االنتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق الشعوب في تقریر مصیرھا 

   .)٢(وحق تشكیل الجمعیات واالحزاب وغیرھا

  الفرع الثالث
  ماهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ًسوف نبین في ھذا الفرع ماھیة الحقوق االقتصادیة اوال ثم الحقوق 
  :على وفق االتيا ماھیة الحقوق الثقافیة االجتماعیة وبعدھ

 ھي الحقوق التي تتعلق بتأمین الشروط االساسیة للحیاة المادیة :الحقوق االقتصادیة
 حقوق انسانیة صفتھاوالمعنویة لالنسان فال یجب النظر الى الحقوق االقتصادیة ب

لتخفیف من فقط وانما یجب النظر الیھا كقدرة على تأكید آدمیة االنسان من خالل ا
وتفاقم البطالة . الضغط االجتماعي والتفاوت الكبیر في دخول وثروات االفراد

 ان الحقوق التصبح ذات اذوانعدام االمل والیأس من المستقبل عند االجیال القادمة 
ومن اھم ھذه . قیمة اال عندما یكون المواطن قد حقق الحد االدنى من شروط بقائھ

االنسان في ان یعمل لیكسب عیشھ ویترتب على ذلك حق والحقوق ھو حق العمل، 
حقھ في اختیار العمل المناسب لھ وتمكینھ من الحصول على اجور مناسبة وحقھ 

 حقوق االنسان َّعد البعض الى  ویذھب.)٣(تھفي مستوى معیشي الئق بھ وبأسر
 اكثر حقوق َّداالقتصادیة تمثل الصیاغة التنفیذیة لحقوق االنسان االخرى وتع

االنسان اھمیة فالحق في الحیاة بدون الحقوق االقتصادیة لن تتوافر سبل الحیاة 

                                                
   لنظریتي القانونالمبادئ العامة( خالد رشید القیام، مقدمة في االصول العامة لعلم القانون)٣(

  . ١٩٧- ١٩٦، ص٢٠٠٤،المكتبة الوطنیة للطباعة والنشر، عمان، ٢، ط)    والحق
  .١٩٥ ،ص١٣٠ المصدر نفسھ،ص)١(
  .٨٦، ص٢٠٠٦حافظ علوان حمادي، حقوق االنسان، مطبعة ھاوار، بغداد، . د)٢(
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ًوالحق في تكوین اسرة لن یكون مجدیا دون تقریر حق االنسان في العمل والكسب 
ًلیستطیع القیام بذلك ویجمع حقوق االنسان االقتصادیة جمیعا حق االنسان في 

  . )١(التنمیة بمختلف اشكالھا االقتصادیة
 ھي الحقوق المرتبطة بكرامة االنسان وبوضعھ االجتماعي :الحقوق االجتماعیة

وھذه الحقوق لیست بمعزل عن الحقوق االخرى وھي الحقوق التي تھدف تنمیة 
ًالفرد اجتماعیا وتوفیر امكانات متكافئة للتقدم االجتماعي وتفرض على الدولة جملة 

ف تأمین تلك الحقوق للمواطنین وفي التزامات وتتطلب قیامھا باعمال ایجابیة بھد
مقدمة ھذه الحقوق ھو الحق في الضمان االجتماعي وحق االسرة في المساواة 

 والحق في تماعيوحمایة االطفال والناشئین في االستغالل االقتصادي واالج
  .الصحة

 ھذه الحقوق تتعلق بالعلم والتعلیم فاذا كان العلم والتعلیم ضرورة :الحقوق الثقافیة
ً من حقوقھ فإن من حقوقھ ایضا ان یشارك في الحیاة ًا على االنسان وحقًاوواجب
  .الثقافي

وقد اكدت االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لعام 
تقر الدول االطراف في االتفاقیة بحق كل فرد في الثقافة وھي "على ان ) ١٩٦٦(

نحو التنمیة الشاملة للشخصیة االنسانیة ولالحساس تتفق على ان توجھ الثقافة 
  .بكرامتھا وان تزید من قوة االحترام لحقوق االنسان والحریات االساسیة

كما انھا تتفق على ان تمكن الثقافة لجمیع االشخاص في االشتراك بكل فعالیة 
في مجتمع حر وان تعزز التفاھم والتسامح والصداقة بین جمیع االمم واالجناس 

  ".والجماعات العنصریة او الدینیة وان تدعم نشاط االمم المتحدة في حفظ السالم
تعطي معرفة لالنسان ھي جھل ولیست ثقافة تلك المعرفة ینبغي  الثقافة التي ال

فیھا ان تكون نافعة وفي صالح االنسان وھذا الحق مرتبط بحریة الثقافة والبد لھذا 
   .)٢(ًالحق ان یصان دستوریا وقانونیا

 السند القانوني لھذا الحق في العھد الدولي السابق الذكر  ان نجدًفضال عن ذلك
  :الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي نصت

  : تقر الدول االطراف في االتفاقیة الحالیة بحق كل فرد- ١"
  . في المشاركة في الحیاة الثقافیة-أ

  .ي وتطبیقاتھ في التمتع بمنافع التقدم العلم-ب

                                                
   بوعات الجامعیة،  امام حسنین عطا هللا، حقوق االنسان بین العالمیة والخصوصیة،دار المط)٣(

  . ١٤٦اسكندریة، ص    
  .٩٣-٩٢ حافظ علوان الدلیمي، مصدر سابق، ص)١(
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 في االنتفاع بحمایة المصالح المعنویة والمادیة الناتجة عن االنتاج العلمي -جـ
  .واالدبي او الفني الذي یقوم بتألیفھ

 تشمل الخطوات التي تتخذھا الدول االطراف في االتفاقیة الحالیة الوصول الى -٢
ر العلم ًتحقیق كلي لھذا الحق ما یعتبر ضروریا من اجل حفظ وتنمیة ونش

  .)١(والثقافة
ھذه كانت نبذة مختصرة عن انواع حقوق االنسان وأھم التقسیمات الدارجة لھا 
ومن المھم ان نؤكد مرة اخرى ان الغرض من تقسیم حقوق االنسان ھو لسھولة 
التعرف الیھا والرجوع الیھا الن الحقوق تكمل بعضھا البعض فال یمكن االستغناء 

 ان الحقوق المدنیة والسیاسیة تتحول الى حقوق اذرى عن احداھا على حساب االخ
مجردة غیر واقعیة اذا ما فصلتھ عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الن 
المواطن والذي ال یملك حریة حقیقیة تمكنھ من ممارسة حقوقھ االقتصادیة والثقافیة 

 ممارسة حقھ كحق العمل والتعلیم والحق في مستوى معیشي الئق الیستطیع
السیاسي في المشاركة في الحیاة العامة النھ سوف یكون تحت ضغوط مادیة 

   .)٢( على اتخاذ مواقف سیاسیة معینةإلكراھھ
ھذه الحقوق بانواعھا كلھا لھا دورھا الذي ال ینكر في عملیةالتطور والنھوض 

 ارادة بالمجتمع نحو االفضل اي في عملیة التنمیة البشریة التي تكون من خالل
  .االنسان وبفعلھ والجلھ

الن تمتع االنسان بھذه الحقوق وقیام الدولة بتوفیر كل الظروف الناسبة 
ًلممارسة ھذه الحقوق تكون دافعا وسببا العمال الحق في التنمیة البشریة وبالتالي  ً

 ال تنمیة حقیقیة دون وجود خریة التعبیر اذالنھوض بالمجتمع نحو االفضل، 
اء السیاسي واالجتماعي وحریة الصحافة وتلقي االخبار والمعلومات وحریة االنتم

وحریة االنتخابات والمشاركة العامة في ادارة الشأن العام والحق في العمل 
ًوالصحة والضمان االجتماعي وفي بیئة نظیفة وكلھا تعتبر حقوقا اساسیة لالنسان 

   .)٣(الغنى عنھا

  
  املطلب الثاني

                                                
  . من العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة٢و١،فقرة ١٥ المادة )١(
 افین خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ، رسالة ماجستیر )٢(

  .   ٩٨،ص٢٠٠٥كلیة القانون، جامعة دھوك، مقدمة الى 
 .٤٢سامر سعید، مصدر سابق، ص  )٣(
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  ق يف التنمية البشريةالتنظيم الدستوري للح
توصف الدولة بانھا دولة قانونیة اذا ساد فیھا القانون وخضع لھ الحاكم 

وال یقصد بالقانون تلك القواعد القانونیة العادیة التي . والمحكوم على السواء
كافة القواعد القانونیة ) القانون(تصدرھا السلطة التشریعة فقط انما المقصود بـ

َدرھا سواء كان مصدرھا نصا دستوریا ام تشریعا◌ تصدره ًالملزمة ایا كان مص ً ً ً
ًالسلطة التشریعیة المختصة ام قرارا اداریا تنظیمیا ویضاف ایضا◌ الى مصادر  َ ً ً ً
القواعد القانونیة التي تدخل ضمن القانون بمعناه العام المعاھدات والعرف 

   .)١(والمبادئ القانونیة
ة في الدولة فھو التشریع االعلى الذي ویمثل الدستور قمة القواعد القانونی

 توسیع مبدأ الشرعیة علىیسمو على جمیع القواعد القانوینة االخرى ویساعد 
 من )٢()سمو الدستور( مبدا دواخضاع الحكام والمحكومین للقانون لذلك یع

 والقانون الدستوري ھو مجموعة القواعد القانونیة التي نیةخصائص الدولة القانو
ًفضال  في الدولة وتحدد اختصاص السلطات مع بیان العالقة فیما بینھا تنظم الحكم

 حقوق وحریات االفراد اي ان حقوق االنسان تنظم من خالل ھذا القانون  تنظیمعن
لذلك فان ھذا .  یتمتع بھ من سموما على وفق اعلى قانون في الدولة َّدالذي یع

ًع قیمة ومكانة االنسان استنادا تناسب متالقانون یعطي حقوق االنسان قیمة رفیعة 
 دلما یتمتع بھ ھذا القانون من سمو الذي یؤكد على علویتھ على بقیة القوانین ویع

مبدأ سمو الدستور من مبادئ المسلم بھا في دساتیر الدول سواء نص علیھ الدسور 
ویوجد نوعان من السمو ھما السمو الموضوعي وھذا السمو یرجع . )٣(ام لم ینص

 حول نظام رئیسةضوع القواعد الدستوریة ومضمونھا والتي تدور بصورة الى مو
الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق وحریات االفراد وھذا النوع من السمو 

اما السمو الشكلي فھو یرتبط بالشكل واالجراءات . عام یوجد في جمیع الدساتیر
ًحقق اال اذا كان الدستور مكتوبا التي تعدل بھا القواعد الدستوریة وھذا السمو ال یت

                                                
  ، منشورات جامعة مؤتة، عمان، ٢نعمان احمد الخطیب، الوجیز في القانون الدستوري، ط. د)١(

  . ٩١، ص ١٩٩٨    
   داخل  یقصد بسمو الدستور علو القواعد الدستوریة على غیرھا من القواعد القانونیة المطبقة)٢(

   احسان .الدولة وھذا یعني عدم اصدار قانون یتعارض مع الدستور داخل الدولة، للمزید راجع د    
  المفرجي،كطران صغیر،رعد الجدة،النظریة العامة في القانون الدستوري، المكتبة القانونیة،     
  .١٦٤، ص١٩٩٠بغداد،    

  نظم السیاسیة، ایتراك للطباعة، القاھرة،  علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري وال)٣(
  .٤٤٢، ص٢٠٠٤    
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ًوجامدا اى اجراءات تعدیلھ تختلف عن اجراءات تعدیل القانون العادي وعادة 
  . )١(ً تكون تلك االجراءات اكثر تعقیدا

ولو رجعنا الى ما یتعلق بالدستور وحقوق االنسان فقد بینا ان حقوق االنسان تنظم 
 القواعد القانونیة المتعلقة بحقوق االنسان من خالل القانون الدستوري وھذا یعني ان كل

الموجودة في صلب الوثیقة الدستوریة یكون لھا سمو موضوعي باالضافة لذلك یكون 
لھذه القواعد سمو شكلي اذا نص الدستور على اجراءات خاصة لتعدیلھ عن اجرءات 

  .تعدیل القانون العادي
سمى في سلم الھرم القانوني  القواعد االدوھذه القواعد القانونیة الدستوریة تع

على وفق ذلك على بقیة القواعد القانونیة وال یجوز . لذلك فان لھذه القواعد االولویة
ان تصدر السلطة التشریعیة قواعد تخالف ما نص علیھ الدستور فان فعلت فانھا 
بذلك تكون قد خرقت مبدأ الشرعیة االمر الذي یعرض تلك القواعد المخالفة 

   .)٢(بطالنللدستور لل
ًاذن فان تنظیم حقوق االنسان سواء كانت حقوقا مدنیة او سیاسیة او حقوقا  ً
اقتصادیة او اجتماعیة في الدستور یعطیھا نوع من السمو واالھمیة على بقیة 
القواعد القانونیة ولھذا دوره المھم في اعمال الحق في التنمیة وبالتالي تحقیق 

  .التنمیة البشریة
ھمیة النص على حقوق االنسان في الدستور وبینا البعد القانوني بعد ان بینا ا

للتنمیة باعتبارھا حق وعالقتھا بالتنمیة البشریة سوف نبحث عن الحق في التنمیة 
 والدستور االردني النافذ لعام ٢٠٠٥في كل من الدستور العراقي النافذ لعام 

 لھا عالقة بالتنمیة البشریة  المعدل وما یتعلق باھم الحقوق الواردة فیھ والتي١٩٥٢
سواء كانت ھذه الحقوق مدنیة او سیاسیة او اجتماعیة او ثقافیة او اقتصادیة 

  .ودورھا في عملیة تنمیة االنسان من جمیع الجوانب
مادة ) ١٤٤(الذي یتكون من ) ٢٠٠٥(تناول الدستور العراقي النافذ لعام 

 اذنوان الحقوق والحریات موضوع حقوق االنسان في الباب الثاني منھ تحت ع
  .تحدث في الفصل االول عن الحقوق وفي الفصل الثاني عن الحریات

نالحظ ان ھذا الدستور نص على العدید من الحقوق المدنیة والسیاسیة وكذلك 
الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ولكنھ لم ینص صراحة على حق االنسان 

الالزمة واالساسیة لتحقیق التنمیة البشریة بصورة في التنمیة وانما تناول الحقوق 
عامة سواء كانت اجتماعیة او اقتصادیة او ثقافیة او سیاسیة من خالل تناولھ 

 اكد من خالل اذللحقوق المدنیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 
                                                

  .٩٢نعمان احمد الخطیب، مصدر سابق، ص. د)١(
  .٩٣نعمان احمد الخطیب، مصدر سابق، ص.د )٢(
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ل االیدي موادة على حریة العمل بما یضمن حیاة كریمة لالنسان وعلى حریة انتقا
ان (العاملة والبضائع ورؤوس االموال العراقیة بین االقالیم والمحافظات وبینت 

الدولة تكفل اصالح االقتصاد العراقي بموجب اسس اقتصادیة جدیثة بما یضمن 
ویالحظ ) استثمار كامل لموارده وتنوع مصادره وتشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ

ذه المادة، وبین ان الدولة تكفل تشجیع استخدام المشرع لمصطلح التنمیة في ھ
االستثمارات في القطاعات المختلفة وعفت الدولة اصحاب الدخول المنخفضة من 

النھ في توفیر الحد االدنى . الضرائب لعدم المساس بالحد االدنى الالزم للمعیشة
للمعیشة ھو حق المواطن على حكومتھ ومجتمعھ وھو االساس في االستقرار 

الدول تكفل للفرد " على ٢٠٠٥ نص الدستور العراقي النافذ لعام اذ. االجتماعي
ولالسرة معوقات االساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة تؤمن لھم الدخل المناسب 

  .)١("والسكن المالئم
ان االنسان الذي ال یستطیع توفیر الغذاء لھ ولعائلتھ او توفیر العالج الصحي 

قانونیة للحصول علیھا لذلك ال غیر ائققد یلجأ الى الطرق قانونیة ائالفراد عائلتھ بطر
یالحظ انھ في المجتمعات التي ال یتوفر فیھا الحد االدنى للمعیشة تنتشر فیھا الفساد 
االداري والمھني والرشاوى وزیادة عدد الجرائم وھذا بدوره یؤدي الى فوضى 

   .)٢(سیاسیة واجتماعیة
وكذلك اكد الدستور على . ة التنمیة البشریةولھذا اثره السلبي الواضح على عملی

حق كل عراقي في الضمان االجتماعي والصحي و على  حق كل عراقي في الرعایة 
الصحیة وبین الدستور على ان الدولة تكفل حمایة البیئة والتنوع االحیائي واكدت على 

على حق كل فرد في العیش في ظروف بیئة سلیمة واكد الدستور على حق التعلیم و
التعلیم المجاني في مختلف المراحل والتعلیم االلزامي وتشجیع البحث العلمي 

  .)٣(لالغراض السلمیة
واكد الدستور العراقي على حریات االفراد منھا حریة الرأي والتعبیر 
والصحافة واالجتماع وتأسیس الجمعیات واالحزاب السیاسیة وحریة الفكر والعقیدة 

ل وخارج العراق واكد ھذا الدستور بانھ ال یجوز تقیید وحریة التنقل والسفر داخ
ممارسة اي من الحقوق والحریات الواردة في ھذا الدستور وتحدیدھا اال بقانون 

  . )٤(على ان ال یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر الحق او الحریة
                                                

  .٢٠٠٥ من دستور العراق الدائم لعام ٢٨و٢٧و٢٥و٢٤و٢٢ راجع كل من المواد )١(
   ،مطبعة وزارة ١ في كوردستان العراق، طصالح محمد عزیز، مدخل الى حقوق االنسان. د)٢(

  .١٤٣، ص٢٠٠٢التربیة،     
  .٢٠٠٥ من دستور العراق الدائم لعام ٣٤و٣٣و٣٢و٣١و٣٠ راجع كل من المواد )١(
  . النافذ٢٠٠٥ من دستور العراق لعام ١٤ المادة )٢(
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ة ً المعدل والنافذ حالیا ومن خالل قراء١٩٥٢اما بالنسبة للدستور االردني لعام 
نالحظ انھ خصص الفصل الثاني من ھذا ) ١٣١(مواد ھذا الدستور الذي یتكون من 

الدستور لحقوق االنسان الذي اورد تحت عنوان حقوق االردنیین وواجباتھم ویالحظ 
في ھذا الدستور انھ لم یشر صراحة الى حق االنسان في التنمیة ولكنھ اشار في بعض 

 اكد على اذعالقة وثیقة بالتنمیة وتؤدي الیھا من مواده الى بعض الحقوق التي لھا 
الحریة الشخصیة واكد على حریة الرأي وحریة وسائل التعبیر بشرط ان ال یتجاوز 

 اكد على الحق في محاكمة عادلة وعلى حق المواطن في ًفضال عن انھحدود القانون 
الدولة ان حمایتھ من تعسف السلطة واكد كذلك على حق العمل لجمیع الماطنین وعلى 

توفره لالردنیین عن طریق توجیھ االقتصاد لوطني والنھوض بھ وبین ان الدولة تكفل 
العمل والتعلیم ضمن حدود امكانیاتھا وتكفل الطمأنینة وتكافؤ الفرص للجمیع واكد 
كذلك على حق التعلیم االبتدائي االلزامي لالردنیین والمجاني من المدارس الحكومیة 

   .)١(یة االقامة والسفر وغیرھا من الحقوقواكد كذلك على حر
نالحظ ان الدستور . ھذه كانت اھم الحقوق التي وردت في الدستور االردني

ًالعراقي النافذ كان افضل تنظیما وایرادا لحقوق االنسان من الدستور االردني مع  ً
مالحظة ان اي من الدستورین لم ینصا صراحة على حق االنسان في التنمیة ولكن 

شار الى جملة من الحقوق الالزمة العمال ھذا الحق الذي بدوره یؤدي الى التنمیة ا
ًالبشریة اي تطور االنسان بفعل االنسان والجلھ في كافة المجاالت تطورا نحو 

  .االفضل
یبقى ان نقول بان العبرة لیس في النص على الحقوق والحریات بقدر ما ھي 

الحقوق من اجل تحقیق التنمیة البشریة التي ھي متعلقة بالتنفیذ الفعلي العمال ھذه 
  .غایة كل المجتمعات

  :اخلامتة
التنمیة البشریة وعالقتھا بحقوق االنسان (في نھایة بحثنا الذي تناول موضوع 

توصلنا الى بعض االستنتاجات والتوصیات نرجو ان تلقى االذان ) االساسیة
  :الصاغیة وھي على النحو االتي

  :ت االستنتاجا-اوال

                                                
میة والشرعیة  في الدستور االردني بین الشریعة االسالاإلنسانفالح البدارین، حقوق . د)٣(

   = =الدولیة
وكذلك المواد  ٥١-٢٠،ص٢٠٠٤ عمان، ،عللنشر والتوزی األخوة،==   
  .   النافذ١٩٥٢ لعام األردنيمن الدستور    ٣٣و٢٠و٢٣و١٦و٩و٨و٧
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 التي وردت عریفاتال یوجد تعریف متفق علیھ لمصطلح التنمیة ومن خالل الت-١
عملیة تغییر احوال المجتمع في كافة نواحیھ نحو "یمكن ان نعرف التنمیة بكونھا 

ًمصطلح قدیم واخذ یستخدم بدال عنھ ) التنمیة(وتبین كذلك بان المصطلح ) االفضل
وكذلك ال یوجد تعریف متفق علیھ ) بشریةالتنمیة ال(في االونة االخیرة مصطلح 

تطور االنسان من خالل "لمصطلح التنمیة البشریة ولكن یمكن تعریفة  بكونھ 
ًاالنسان والجلھ تطورا نحو االفضل في كافة جوانب الحیاة السیاسیة واالجتماعیة 

نسان اي ان التنمیة البشریة تركز وتدمج ما بین اال". واالقتصادیة والثقافیة والمدنیة
  .والتطور واكدت ان االنسان ھو الوسیلة والغایة في عملیة التنمیة البشریة

 ھناك عدة عوامل تساعد على تحقیق التنمیة البشریة من اھمھا ھو االعتراف - ٢
ومن العوامل . بالفرد وبكرامتھ وتعظیم شأنھ كما عظم الخالق عز وجل مكانتھ وشأنھ

نسان التضامنیة اي الحقوق القائمة على التعاون المساعدة االخرى ھو اعمال حقوق اال
الحق في بیئة نظیفة، الحق في تقریر ) الحق في السالم(ما بین الدول ومن بینھا 

ًومن مقومات التنمیة البشریة ایضا ھو وجود . المصیر وادارة الثروات الطبیعیة
ط استراتیجیة مشاریع ھادفة سواء كانت ثقافیة او اقتصادیة او اجتماعیة مع وجود خط

  .فعالة لتنفیذ ھذه المشاریع
 ان الحق في التنمیة ھو احد الحقوق االساسیة لالنسان وان لھذا الحق البعد -٣

 احدى الحقوق الحدیثة او التضامنیة ولھذا َّدالقانوني باالضافة لبعده االقتصادي ویع
القوانین  عن ًفضالالحق سنده القانوني في العدید من المواثیق واالعالنات الدولیة 

  .الداخلیة للدول
 ان لحقوق االنسان عامة مكانة سامیة واھمیة خاصة لذلك ورد تنظیمھا في -٤

اعلى قانون في الدولة وھو القانون الدستوري واخذنا نموذج مقارنة ما بین 
 المعدل ١٩٥٢ والدستور االردني النافذ لعام ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ لعام 

كل من الدستورین لم ینصا صراحة على حق االنسان في التنمیة وانما  وتبین لنا بأن
نصا على العدید من الحقوق االساسیة العمال ھذا الحق اي باعمال تلك الحقوق سواء 
كانت مدنیة او سیاسیة او اجتماعیة او اقتصادیة او ثقافیة تتحقق التنمیة البشریة 

ًذ كان اكثر ایضاحا وتنظیما لحقوق االنسان واتضح لنا كذلك بان الدستور العراقي الناف ً
  .من الدستور االردني النافذ

  التوصیات: ثانیا
دعم الجھود الدولیة في مجال تحقیق التنمیة البشریة مع التركیز على دور -١

  .المنظمات الدولیة في ھذا االطار وتعاون الدول معھا
المجال وتطبیقھا على ارض التزام الدول بدساتیرھا وبالمواثیق الدولیة في ھذا -٢

  .الواقع
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البد من االلتزام بمراعاة العوامل المؤدیة الى التنمیة البشریة وبدرجة اساسیة -٣
فضالعن ،احترام حقوق االنسان وحریاتة لكونھا المدخل لتحقیق التنمیة البشریة

 .ایضا دعم المشاریع االقتصادیة التي تعد المدخل للتنمیة البشریة

  
  

  :درقائمة املصا
  : الكتب:اوال 
محمد االلفي، المدخل الى نظریة القانون ونظریة . ابراھیم ابو اللیل، د.د .١

  .١٩٨٦الحق، مطابع مقھوي، الكویت، 

احسان المفرجي، كطران زغیر، رعد ناجي الجدة، النظریة العامة في .د .٢

القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونیة، 

  .١٩٩٠بغداد،

، دار النھضة ٤احمد ابو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، ط.د .٣

احمد فتحي سرور، العالم الجدید بین االقتصاد .د. ٢٠٠٤العربیة، قاھرة، 

  .٢٠٠٥، دار الشروق، قاھرة، ٢والسیاسة والقانون، ط

 عطا هللا، حقوق االنسان بین العالمیة والخصوصیة، دار حسنینامام .د .٤

  .٢٠٠٤ الجامعیة، اسكندریة، المطبوعات

فخري لبیب، ضحایا التنمیة والمقاومة والبدائل : بول ایرلش، ترجمة .٥

  .٢٠٠٠م، .مطابع المجلس االعلى للثقافة ، د

  .٢٠٠٦حافظ علوان الدلیمي، حقوق االنسان، مطبعة ھاورا، دھوك،  .٦
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حسن حرب، دراسات في المدخل الى العلوم القانونیة، دار الخلیج .د .٧

  .٢٠٠٤ عمان، للنشر،

المبادئ العامة (خالد رشید القیام، مقدمة في االصول العامة لعلم القانون  .٨

، المكتبة الوطنیة للطباعة والنشر، عمان، ٢، ط)القانون والحق(لنظریتي 

٢٠٠٢.  

، دار سعاد ١سعاد محمد الصباح، حقوق االنسان في العالم المعاصر، ط.د .٩

 .١٩٩٦الصباح للنشر، بیروت، 

، منشأة المعارف، ٣محمد بشیر، قانون حقوق االنسان، طالشافعي  .١٠

 .٢٠٠٤اسكندریة، 

صالح محمد عزیز، مدخل الى حقوق االنسان في كوردستان .د .١١

  .٢٠٠٠، مطبعة وزارة التربیة، اربیل، ١العراق، ط

حقوق (یم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام ركعبدال.د .١٢

لثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الكتاب الثالث، مكتبة دار ا)االنسان

٢٠٠٤.  

عبدالوھاب محمود المصري، في سبیل تنمیة بدیلة، منشورات  .١٣

  .٢٠٠٢وزارة الثقافة، دمشق، 

علي یوسف شكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، .د .١٤

  .٢٠٠٤، ایتراك للطباعة والنشر، القاھرة، ١ط



  األساسیة اإلنسانالتنمیة البشریة وعالقتھا بحقوق 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (36), Year (2008) 

٢٨٨

، دار وائل ٢ طعوض احمد الزعبي، المدخل الى علم القانون،.د .١٥

  .٢٠٠٣للنشر، عمان، 

فالح البدراني، حقوق االنسان في الدستور االردني بین الشریعة .د .١٦

  .٢٠٠٤االسالمیة والشرعیة الدولیة، االخوة للنشر، عمان، 

، دار المدى ١مجید مسعود، دلیل المصطلحات التنمویة، ط .١٧

  .د. ٢٠٠١للطباعة والنشر، دمشق،

ق الدولیة المعنیة بحقوق االنسان، محمود شریف بسیوني، الوثائ.د .١٨

  .٢٠٠٣، دار الشروق، قاھرة، ١المجلد االول، الوثائق العالمیة، ط

، ٢نعمان احمد الخطیب، الوجیز في القانون الدستوري، ط.د .١٩

  .١٩٩٨منشورات جامعة مؤتة، عمان، 

  :الرسائل الجامعیة:ثانیا

 الطوارئ، ، ضمانات حقوق االنسان في ظل قانوننعبد الرحمافین خالد  .١

  .٢٠٠٥رسالة ماجستیر قدمت الى كلیة القانون والسیاسة، جامعة دھوك، 

یعقوب عزیز قادر، ضمانات حمایة حقوق االنسان في اقلیم كوردستان  .٢

العراق، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون، جامعة صالح الدین، 

٢٠٠٣.  

  :البحوث والدوریات:ثالثا
ان، الجمعیة الوطنیة لحقوق االنسان فرع المجلة العراقیة لحقوق االنس .١

  .٢٠٠٠سوریا، العدد االول، كانون الثاني 
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مجلة العراق الفیدرالي، مركز السالم للتنمیة واالبحاث والدراسات، العدد  .٢

  .٢٠٠٥، اذار، ) صفر(التجریبي 

مجلة یاسا ورامیاري، مجلة علمیة تصدر في جامعة صالح الدین، كلیة  .٣

  .٢٠٠٥لعدد الثالث، كانون االول، القانون والسیاسة، ا

وطن  .٤ ي ال ستدامة ف شریة الم ة الب ي التنمی احثین، دراسات ف مجموعة من الب

ة  ت الحكم ي بی دة ف دوة المنعق ال الن ي، اعم داد، ) ١٤-١١(العرب باط، بغ ش

٢٠٠١.  

  
  
  

  :الوثائق القانونیة:رابعا
  : المواثیق واالعالنات الدولیة-أ

  .١٩٤٨ن االعالن العالمي لحقوق االنسا .١

  .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  .٢

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لعام  .٣

١٩٦٦.  

  .١٩٨٦اعالن الحق في التنمیة لعام  .٤

  : الدساتیر–ب 
   المعدل١٩٥٢ النافذ لعام األردندستور  .١
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  .٢٠٠٥دستور العراق النافذ لعام  .٢


