الحقوق الجماعية لإلنسان
دراسة تحميمية تأصيمية

*

د .أحمد عبد الونيس شتا

تمهيد وتقسيم

يدور موضوع ىذه الورقة حول دراسة وتحميل بعض الحقوق الجماعية لإلنسان بيدف تأصيل

ىذه الحقوق وبيان أوصافيا القانونية سواء فيما يتصل بتجديد مضمون الحق ،أو فيما يتعمق بتكييف

األساس القانوني الذي ينبني عميو ،أو بالنسبة إلى تعيين صاحب الحق (المستفيد الرئيسي منو ) ،فضالً
عما يختص ببيان الممتزم والمسئول عن إعمال الحق بما في ذلك تعيين تأصيل طبيعة االلتزام وبيان

حدود المسئولية عن اإلخالل بو.

من ثم تنطمق الدراسة من فكرة أساسية مفادىا أن

تصنيف بعض الحقوق والحريات األساسية

لإلنسان عمى أنيا حقوق جماعية ذات أوصاف محددة تميزىا م ما سواىا من التصنيفات والتقسي مات
األخرى لحقوق اإلنسان لو معقب ات قانونية ونتائج أو تداعيات عممية فيما يتصل

وطرائق أعمال ىذه الحقوق والتمكين لمباشرتيا عمى أرض الواقع.

وخاصة مكنات

فمن منظور تاريخي يرتبط بتطور الظروف واألوضاع المادية والموضوعية والموجبة بالضرورة
لتطوير القوانين والتشريعات عمى المستويين الداخمي والدولي عمى حد سواء -تصنف حقوق اإلنسان إلى

ما يسمى (حقوق لصيقة بالشخصية اإلنسانية كالحق في الحياة والحق في السالمة الجسمانية ،والحق

في الكرامة اإلنسانية  ،والمساواة وعدم التمييز  .)...وحقوق الجيل األول (الحقوق المدنية والسياسية ).
وحقوق الجيل الثاني

(الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

) وحقوق الجيل الثالث

(الحقوق والحريات المرتبطة بالتطور التقني اليائل و الثورة الحاصمة في المعمومات وما ارتبط بذلك من
مشكالت وتحديات ببيئة تيدد الوجود اإلنساني في ذاتو ،كالحق في بيئة نظيفة وصحية ،والحق في

السالم واآلمن والحق في التنمية .)...

المتمتع بالحق  ،حيث ٌيشار في
وثَمة تصنيف أخر لحقوق اإلنسان استناداً إلى نوع أو جنس ٌ
ذلك إلى حقوق المرأة في عالقتيا بالرجل أو عالقتيا بمحيطيا األسري أو المجتمعي العام في معرض
التأكيد عمى ضرورة إعمال المساواة الموضوعية التامة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق والحريات
األساسية لإلنسان ،بما يضمن أخذ الطبيعة الخاصة لممرأة في االعتبار ،واال كا ن ذلك مدعاة لإلخالل
بمبدأ المساواة وعدم التمييز الذي بات من المبادئ ذات الطبيعة العامة اآلمرة في نطاق التشريعات

الداخمية والدولية لحقوق اإلنسان.
* أستاذ القانون الدولي بكمية االقتصاد والعموم السياسية -جامعة القاىرة.،
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ويذىب البعض -استناداً إلى عنصري الزمان والمكان – إلى التمييز في حقوق اإلنسان بين
َ
المقيمين عمى
حقوق اإلنسان الواجب كفالتيا لمواطني الدولة وبين تمك الواجب مراعاتيا إزاء األجانب ٌ

أرضيا ،وكذلك التمييز بين حقوق اإلنسان الواجب كفالتيا في أوقات السمم وبين حقوق اإلنسان الواجب
احتراميا إبان الحروب والنزاعات المسمحة ،وذلك بالنظر إلى ما ليذا التمييز من دالالت ومعقبات

قانونية سواء فيما يتصل بمضمون ونطاق الحقوق والحريات الواجب ضمانيا ،أو فيما يختص ب كيفية

التحقق من مراعاتيا واثبات حاالت اإلخالل بيا عمى أرض الواقع.

وأخي اًر وليس أخ اًر ،فإنو وبالنظر إلى طبيعة حقوق اإلنسان وصاحب الحق أو المستفيد

األساسي من وراء تقريرىا ،يشار في تصنيفات حقوق اإلنسان إلى حقوق فردية وىي مجموعة الحقوق
والحريات المصيقة بالشخصية والمرتبطة بالوجود اإلنساني لمفرد في ذاتو ،فالفرد كفرد ىو صاحب الحق

وىو المستفيد األساسي فيو ،باعتبار الحق -والحال ىذه -من األمور الالزمة لمحفاظ عمى حياة الفرد

وصون كرامتو كإنسان ،فضالً عن تمكينو من مباشرة حياتو الخاصة ،وكذلك ضمان مشاركتو في الحياة

العامة لمجتمعو  .ومن أمثمة ىذه الطائفة من الحقوق  :الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية ،والحق في
السالمة الجسمانية ،والحق في المساواة وعدم التمييز ،والحق في الشخصية القانونية والحق في تولي

الوظائف العامة ،والترشح لممجالس النيابية
والتعبير. ....

وىناك الحقوق والحريات الجماعية

 ....والحق في العمل ،وحرية االعتقاد ،وحرية الرأي

( وىي مجموعة الحقوق والحريات الواجب كفالتيا في

اإلطار المجتمعي العام لمفرد أو لشعب الدولة قاطبة

 ،كما ىو الحال بالنسبة إل ى الحق في تقرير

المصير ،الحق في اإلضراب الميني ،الحق في تكوين التجمعات وفقاً لمقانون...
وثمة حقوق مختمطة ( وىي مجموعة الحقوق التي تجمع بين وصفي الحقوق الفردية والحقوق

الجماعية ) ومعظميا من الحقوق التي يشار إلييا بحقوق الجيل الثالث

أو الحقوق الجديدة كالحق في

التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في األمن والسالم.
وغني عن البيان أن تصنيف حقوق اإلنسان إلى حقوق فردية ،وأخرى جماعية ،وثالثة ذات
طبيعة مختمطة إنما ىو تصنيف وان اكتنفتو بعض الصعوبات القانونية والعممية ،إال أنو

من االتساع

والشمول بحيث ينطوي -بدرجة أو بأ خرى وبالضرورة -عمى ما عداه من تصنيفات وتقسيمات  .فيمكن
الحديث في إطار ىذا التصنيف – والحال ىذه -عن وضع المرأة ،وفي أوقات السمم وابان الحروب
والنزاعات المسمحة ،مما يجعل التساؤل الرئيسي لمدراسة ينحصر في :ماىية الحقوق الجماعية.
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وألغراض -الدراسة -يدور التحميل حول دراسة وتأصيل ثالثة من الحقوق والحريات األساسية
لإلنسان .أوليا ذو طبيعة جماعية خالصة وىو الحق في تقرير المصير ،واألخيرين ذوا طبيعة مختمطة
وان كانت " الجماعية " ىي الطابع الغالب عميو م ا ،ونعني بذلك الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة
وصحية.
وفي ضوء ما سب ق ،وباستخدام االقتراب القانوني  ،Legal Approachتنقسم الدراسة إلى
ثالثة مباحث .يقوم األول منيا عمى تأصيل الحق في تقرير المصير ،بينما يعكف المبحث الثاني عمى
بيان وتأصيل الحق في التنمية ،في حين يختص المبحث الثالث واألخير بتأصيل الحق في بيئة نظيفة

وصحية.

المبحث األول
حق تقرير المصير
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تعريف حق تقرير المصير -:

ليس ثمة تعريف محدد لمبدأ حق تقرير المصير وال لكيفية تحقي قو ،األمر الذي حدا بالبعض

إلى إنكار كل قيمة قانونية ممزمة عمى ىذا المبدأ  ) (.فمن الفقياء من يذىب إلى أن مبدأ حق الشعوب
في تقرير مصيرىا قد ارتبط في نشأتو بظيور مبدأ القومية الذي أقره القانون الدولي ،ومن ثم فقد أصبح

يعني حق كل أمة في أن يكون ليا دولة مستقمة ذات سيادة ،تعمل عمى تحقيق  -وتقدم ورفاىية األمة،
وتدافع عن مصالحيا في الداخل والخارج .ومنيم من يذىب في تعريفو إلى أنو الحق الذي يسمح لمشعب
بممارسة تقرير مصيره بشكل يمزم الشعوب األخرى باالمتناع عن أي تدخل في شئونو  .أو ىو حق كل
شعب في تحديد مستقبمو السياسي ونظام الحكم الذي يرتضيو  ،وحقو في ممارسة السيادة عمى ثرواتو

وموارده الطبيعية ،وفي اختيار النظم االقتصادية واالجتماعية التي تناسبو  .أو بعبارة أخرى وبمغة إعالن

الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العالقات الودية بين الدول لعام

 970ىو "حق الشعوب في أن

تقرر ،دون تدخل أجنبي مركزىا السياسي وأن تسعى لتأمين نموىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي".
وواقع األمر أنو -بغض النظر عن االختالف حول تع ريف حق تقرير المصير -يمكن التم ييز

بين نوعين من حق تقرير المصير  .فثمة حق تقرير المصير الذي يحكمو القانون الداخمي وتنظمو

دساتير الدول ،وىو حق يتأكد من خالل الممارسة الديمقراطية بغض النظر عن االختالفات الدينية أو

العرقية أو الجغرافية داخل الدولة الواحدة  .وثمة حق تقرير المصير الذي يؤكده القانون الدولي وينظمو
باعتباره حقاً مقر اًر وكامناً في جماعات السكان التي يربطيا وجود مشترك في إقميم معين ،وتشكل شعباً
واحداً يعاني من السيطرة الخارجية

أو االحتالل األجنبي أو تسمط دولة أو مجموعة من الدول عميو

بما يترتب معو ح رمانو من ممارسة سيادتو واستقاللو واقامة النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي

الذي يرتضيو منيجاً لحياتو .وجدير بالذكر في ىذا الصدد أن ق اررات األمم المتحدة الصادرة بشأن حق

تقرير المصير ،إنما تشير -عمى تنوعيا وتعددىا -إلى ثالثة أوضاع أو حاالت ،يمثل تحقق أي م نيا
نكراناً لحق تقرير المصير  ) (.وتنحصر ىذه األوضاع والحاالت في السيطرة االستعمارية ،والسيطرة
األجنبية ،والنظم العنصرية.

وغني عن البيان أن الوضع األول يشير إلى االستعمار التقميدي ،وىو وضع من الوضوح

بمكان ،سواء من حيث معناه وطبيعتو ،أو من حيث

اآلثار القانونية المترتبة عمى قيامو  .بيد أن ىذا

الوضع التقميدي قد تطور واتسع مفيومو في إطار األمم المتحدة ليشم ل أشكاالً وصو اًر أخرى لالستعمار،

يرتب قياميا ذات األثر من حيث نكران حق تقرير المصير  .ويتمثل أىميا في السيطرة األجنبية والنظم

العنصرية والتي ىي في جوىرىا تعبير وتجسيد حقيقي لما يسمى باالستعمار االستيطاني  .ففيما يتعمق
بالسيطرة األجنبية ،فإن مجرد ىجرة مجموعة من الشعب واستقرارىا في إقميم دولة أخرى ال يحقق معنى
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السيطرة األجنبية ،وانما تقوم ىذه السيطرة بيذا الوصف وتتأكد عندما يتم إنشاء مستعمرات االستيطان
ضد رغبة سكا ن اإلقميم األصميين ،أي عندما يمارس المستوطنون سياسة استعمارية في مواجية ىؤالء
السكان ،تقوم في جوىرىا عمى إنكار حقىم في تقرير المصير ،وذلك من خالل إتباع أساليب ووسائل
شتى ،مثل الطرد الجماعي من اإلقميم أو إعادة تجميع السكان عمى غير إرادتيم في مناطق معينة،

وح ظر اإلقامة عمييم في مناطق أخرى ،أو مصادرة الممتمكات العامة والخاصة ،إلى غير ذلك من
الوسائل واألساليب التي تنطوي في جوىرىا عمى إخضاع

السكان األصميين لحكم أجنبي ينكر عمييم

الحقوق األساسية والمساواة في المعاممة) (.
ويتمثل الوضع الثالث لنكران حق تقرير المصير

في النظم العنصرية التي تقوم عمى انتياج

سياسة منيجية ثابتة ومرسومة في ممارسة التفرقة والتمييز العنصري في مواجية سكان
األصميين ،بغض النظر عن المعيار المستخدم في تحقيق عممية التمييز والتفرقة ىذه

اإلقميم

 .واألصل أن

عالقة الدولة بمواطنييا مسألة يحكميا القانون العام الداخمي ،بيد أنو إذا ما اتخذ انتياك حقوق اإلنسان

شكل سياسة عامة تنتيجيا سمطات أجنبية ضد شعب من الشعوب ،سواء كانت تمك السمطات تقوم
بمباشرة احتالل اإلقميم الوطني ،وسواء بقيت تحتفظ بشكل سمطة االحتالل الحربي ،أو أعمنت عن قيام

حكومة ال تمت إلى الشعب الخاض ع بصمة -فإن المقاومة الشعبية المسمحة ضد ىذه السمطات تعتبر
مشروعة بيدف العمل عمى إزالة انتياك حقوق اإلنسان ،والوصول إلى كفالة احتراميا ،فضال عن كونيا
أداة لردع العدوان أو لمعمل عمى ممارسة الحق تقرير المصير) (.
الطبيعة القانونية للحق في تقرير المصير-:

انعكس الغموض الذي يحيط بمفيوم حق تقرير المصير في نشوب الجدل والخالف حول القيمة

القانونية الممزمة ليذا الحق  ،فثمة اتجاه يعكس موقف الدول االستعمارية ومن يدور في فمكيا-

يذىب

إلى أن مبدأ حق تقرير المصير ال يعدو أن يكون مجرد مبدأ سياسي لم يصل بعد إلى مرتبة المبادئ

القانونية الممزمة  .وثمة اتجاه آخر يعكس مواقف الدول األفريقية واألسيوية ودول أمريكا الالتينية ،

فضالً عن دول أوروبا الشرقية -يرى في مبدأ تقرير المصير مبدأ قانونياً يفرض التزامات عمى الدول

االستعمارية وينشئ حقوقاً لمشعوب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية والسيطرة
في ممارسة تقرير مصيرىا.

األجنبية والنظم العنصرية

حق الشعوب في تقرير مصيرها مجرد مبدأ سياسي-:

يستند القائمون بيذا الرأي إلى العديد من الحجج واألسانيد  .فيم يرون أن حق تقرير المصير ال
يعدو أن يكون مجرد مبدأ سياسي وضع إلنياء أوضاع استعمارية ،وترتيب أوضاع إق ليمية ناشئة عن
ظروف دولية ،وخاصة في أعقاب الحرب العالمية األولى
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الوضع شيئاً  .فقد ذكر تقرير المصير في الميثاق كمجرد مبدأ وليس كحق

 .فضالً عن أن نصوص

الميثاق المتعمقة بتقرير المصير يشوبيا الغموض وعدم التحديد ،بحيث ال يمكن

القول بأنيا تخمق مبدأ

قانونيا ،يرتب التزامات قانونية  .وأما القول بأن ق اررات عديدة صدرت عن األمم المتحدة تؤيد حق

الشعوب في تقرير مصيرىا ،فذلك أيضاً مردود في ضوء تجرد ىذه الق اررات من الصفة القانونية

الممزمة ،خاصة وأن المادة  8من النظام األساسي لمحكمة العد ل الدولية ،لم تدرج ىذه الق اررات ضمن
مصادر القانون الدولي  .وحاصل القول ،أن تقرير المصير -في عرف ىذا االتجاه -لما يزل بعد مبدأ
سياسياً ،يتعين عمى الدول أن تنشد تحقيقو ،كمثل أعمى ،دون أن يقع عمييا التزام قانوني في ىذا

الشأن) (.

حق تقرير المصير حق قانوني-:

يذ ىب االتجاه الثاني -وىو الراجح -إلى أن مبدأ تقرير المصير إنما ىو مبدأ قانوني ممزم،
يرتب التزامات ،وينشئ حقوقا قانونية .وينطمق ىذا االتجاه في تدعيم وجية نظره من مناقشة الحجج التي
قال بيا أنصار االتجاه األول ،فضالً عن القول بحجج أخرى ،يعزز بيا مذىبو  .فالتمييز ما بين الحق
والمبدأ  ،ال ينيض حجة لمقول بعدم قانونية مبدأ تقرير المصير  .فالمبدأ إما أن يكون قانونيا ،وبالتالي

يكون صالحا ألن يرتب حقوقا والتزامات قانونية ،واما أال يكون كذلك ،فالميم في ىذا الشأن ىو الصفة،
وليس المفيوم الذي تنعتو ىذه الصفة.

واذا كان ثم ة غموض يحيط بنصوص الميثاق المتعمقة بتقرير

المصير ،فإن ذلك ال يقدح في توافر الصفة القانونية الممزمة ليذه النصوص.
فمعظم -إن لم يكن كل -مفاىيم القانون الدولي ،بدءاً بالمفاىيم المفرطة في العمو م ،كالسيادة

انتياء بالمفاىيم الفنية الضيقة ،كاستنفاذ طرفي التقاضي الداخمية ،يكتنفيا قدر -قل أو
وحسن النية ،و ً
كثر -من الغموض ،دون أن ينال ذلك من صفتيا الممزمة في شئ  .حاصل القول ،إن الغموض في
النص القانوني ال يزيل عنو الصفة القانونية الممزمة ،بل يتطمب األمر

إعمال قواعد التفسير ،وتطبيق

النص عمى الوقائع من قبل الجيات المختصة .فالمبدأ القانوني العام في تقرير المصير قائم وممزم ،أما

تحديد مدى حق تقرير المصير ،فانو يتوقف عمى ظروف كل حالة عمى حدة  .وأما القول بأن ق اررات
األمم المتحدة ليست ق اررات ممزمة ،وليس ليا أن تعدل من الميثاق فيو قول مرجوح ومجحود ،في ضوء

واقعة اتصاف ىذه القر ارات بوصف المصدر المستقل ،وما يرتبو ذلك من القدرة عمى إنشاء الحقوق
وترتيب االلتزامات.

ويضيف أنصار االتجاه الثاني أن مبدأ تقرير المصير ظل مبدأً سياسياً ،ولكنو – بالنص عميو

في ميثاق األمم المتحدة -دخل في دائرة القانون الدولي  .فالحق يصبح حقاً قانونياً ممزماً عندما تحرم

مجموعة من الناس من ممارسة حريتيا وحقوقيا ومعتقداتيا عمى أرضيا ،أو إذا كانت ىذه المجموعة من

الناس قد أبعدت عن أرضيا بوسائل قسرية من قبل مجموعة أخرى
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القانوني لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرىا بالنظر إلى الميثاق أو إعالن

الجمعية العامة لسنة

 960بخصوص منح االستقالل لمشعوب المستعمرة ،فإنو بصدور إعالن سنة  970الخاص بمبادئ
القانون الدولي فيما يختص بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول ،لم يعد ىناك مجال ليذا الشك بعد أن
أكتسب المبدأ اعترافاً عالمياً أكد الطبيعة القانونية ليذا المبدأ)6(.

وواقع األمر أنو ال مناص من مشايعة االتجاه الثاني في اعتبار مبدأ حق تقرير المصير حقاً

قانونياً ممزماً ،وذلك في ضوء الفيم الدقيق لمعنى الميثاق ،ودور ق اررات األمم المتحدة في ترتيب الحقوق
وااللتزامات في مواجية الدول األعضاء ،وحقيقة العالقة ما بين ا

لقانون الدولي والمجتمع الدولي .

فالميثاق في جوىره ال يعدو أن يكون اتفاقاً قانونياً يتمتع في ذاتو بخاصية المقدرة عمى ترتيب االلتزامات

وانشاء الحقوق عمى عاتق أو لصالح الدول األعضاء في المنظمة الدولية ،ولغة الميثاق ىي لغة القانون

الدولي ،ومن ثم ،فتأكيد الميثاق في أكثر من موضع عمى حق تقرير المصير قمين بخمق االعتقاد بأن
الميثاق يعتبر ىذا الحق حقاً قانونياً ،معترفاً بو في القانون الدولي العام ،مستقالً عن حقوق الدولة

الخاصة .ويتعين عمى الدول النزول عمى مقتضى االلتزام الذي يتضمنو تطبيق ىذا المبدأ القانوني ،كما

يحق لكل ذوي المصمحة والشأن التمتع بما يرتبو المبدأ القانوني ،كما يحق لكل ذوي المصمحة والشأن

التمتع بما يرتبو المبدأ في صالحيم من حقوق  .وكذلك الشأن فيما يتعمق بالق اررات الصادرة عن األمم
المتحدة ،بخصوص تقرير المصير  .فيذه الق اررات تتمتع ىي األخرى بوصف المصدر المست قل ،القادر
عمى خمق االلتزامات ،وترتيب الحقوق عمى عاتق أو لصالح المخاطبين بإحكام االلتزام ،فضال عن أن
ىذه الق اررات ال تعدو أن تكون -في حقيقتيا -تفسي اًر وتأكيداً لممبدأ العام الوارد بالميثاق ،والقاضي بحق

الشعوب في تقرير مصيرىا .وفضالً عن ذلك فإن صدور إعالن سنة  970والذي تضمن النص عمى

حق تقرير المصير بالتوافق الجماعي ،لينم في حقيقتو عن أن ىذا اإلعالن الذي اعتمدتو الجمعية العامة
في شكل توصية ،ليس لو من التوصية سوى االسم فقط  .فقد صدر اإلعالن بشأن موضوع بات يتبوأ

مكاناً عمياً في العالقات الدولية ،كما صادق قبول أعضاء المنظمة الدولية كافة ،بما فييم الدول الغربية

الكبرى ،عمى نحو يؤكد االعتراف العام بالطبيعة القانونية الممزمة لمبدأ حق تقرير المصير.
وأخي اًر فإن العالقة ما بين القانون الدولي والمجتمع الدولي والتي ىي وال شك-

عالقة لزوم

وارتباط لتدعم التفسير السابق وتؤكده .فإذا كان القانون يوضع لتنظيم وحكم العالقات ما بين أشخاص
المجتمع الدولي ،فإن مضمون ىذا القانون متمثالً فيما يقوم عميو من قواعد وأحكام ليتأثر بدوره-
والشك -بحقيقة التطورات والتفاعالت التي تتم داخل ىذا المجتمع

 .وتأسيساً عمى ذلك ،فإن صدور

ميثاق األمم المتحدة ،وما تضمنو من حظر ال لجوء إلى القوة في العالقات الدول ية ،وانحسار الحركة
االستعمارية ،وما تمخض عنو من ظيور ما يقرب من مائة دولة جديدة ،والعمل المنسجم ألجيزة األمم
المتحدة ،فيما يخص بتطبيق الحق في تقرير المصير ،كل ىذه التطورات يتعين أخذىا في االعتبار  ،عند
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تفسير نصوص الميثاق المتعمقة بيذا الحق  .ويظاىرنا في ىذا االتجاه ما انتيت إليو المحكمة الدولية في
رأييا االستشاري حول قضية ناميبيا لسنة

 ، 970من أنو يتعين عمى المحكمة-

إذ تقوم بتفسير

نصوص الميثاق ،أن تأخذ بعين االعتبار ،التطورات والتغييرات الحادثة في ا لعالقات الدولية ،في الفترة

التالية إلبرام الميثاق  .عمى معنى أن الوثيقة الدولية ،ينبغي أن تفسر وتطبق في إطار النظام القانوني
الشامل القائم وقت التفسير)7(.

المبحث الثاني
الحق في التنمية
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برز الحق في التنمية تتويجاً لجيود حثيثة ومنا

قشات مضنية ومستفيضة في إطار األمم

المتحدة بين الدول النامية من جانب وبين الدول الغنية من جانب أخر  .وىو ما تبدى ذلك في إعالن
الحق في التنمية الذي تبنتو الجمعية العامة لألمم المتحدة في

ديسمبر . 986

ووفقاً لبنود اإلعالن ،يعتبر الحق في التنمية حقاً من حقو ق اإلنسان إلى جانب كونو حقاً من

حقوق الشعوب ،ويركز عمى الفرد كمستفيد أساسي لمحق في التنمية ،وعمى الدولة كأول مسئول
بأعمالو ،ولكن في إطار تعاون دولي يستيدف تشجيع تنمية البالد

التزم

"النامية " ،مع ضرورة إزالة العقبات

الخارجية أمام ممارسة حقوق اإلنسان والشعوب ،فضالً عن العقبات الداخمية الناتجة عن عدم احترام

حقوق اإلنسان التي ال تقبل التجزئة)8(.

مضمون الحق في التنمية كحق من حقوق اإلنسان والشعوب
يختمف مضمون الحق في التنمية باختالف النظرة إلى طبيعتو من حيث كونو حقاً فردياً من

حقوق اإلنسان أو حقاً جماعياً من حقو ق الشعوب  .وواقع األمر أن الحق في التنمية كحق من حقوق
اإلنسان يثير البعد الوطني أو الداخمي لمحق في التنمية والممثل طبقاً ألحكام القانون الدولي لحقوق

اإلنسان في أن المسئولية األولى عن احترام حقوق اإلنسان والنيوض بيا عموماً تقع باألساس عمى
عاتق كل دولة إزاء م واطنييا في إطار احترام التزاماتيا الدولية.

ويمتقي البعد الداخمي لمحق في التنمية مع مفيوم التنمية اإلنسانية الذي يجعل اإلنسان في قمب

عممية التنمية ،كفاعميا الرئيسي والمستفيد األساسي منيا أيضاً-

التنمية قبل أن يظير بشكل ثابت في

وىو مفيوم كرسو إعالن الحق في

الفكر التنموي  .كما يمتقي ىذا البعد مع مفيوم الحك م الجيد

( )good Governanceالقائم عمى المشاركة والشفافية وترشيد السياسات العام ة .
وعمى ذلك ،فإن الحق في التنمية في بعده الوطني يرتكز عمى عنصرين ىما:
 .الحق في المشاركة في سياسات وعممية التنمية؛
 .الحق في التم تع بكافة حقوق اإلنسان في سياسات وعممية التنمية.
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ويقصد بالحق في المشاركة في سياسات ومسمسل التنمية

 ،ىو أال تكون سياسات التنمية

يحتكر فييا القرار ،وقمعية تنتيك فييا حقوق اإلنسان ،واستغاللية ،تؤدي إلى تيميش واستنزاف
إقصائيةٌ ،
وىدر الطاقات اإلنسانية.
وعمى الر غم من وحدة "حقوق اإلنسان وعدم قابميتيا لمتجزئة ،فإن ىناك حقوقاً أكثر ارتباطاً

بالمشاركة في سياسات ومسمسل التنمية وىي الحقوق الخاصة بالمشاركة في الشئون العامة  .وخاصة من
خالل الحق في االنتخابات النزيية والدورية ،والحق في حرية التجمع وتأسيس الجمعيات ،والحق في

حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعمومات وتمقييا والوصول إلييا ،وأخي اًر بالحق في محاكمة عادلة.
ومؤدى ذلك أن إعمال الحق في المشاركة كعنصر في الحق في التنمية يقتضي تجاوز النظرة
التقميدية لحقوق اإلنسان تمك النظرة التي تميز حقوق اإلنسان بين مجموعة حقوق تقتضي من الدولة
امتناعاً عن التدخل ( ،)Droits - Abstensionواما بوصفيا مجموعة حقوق تقتضي من الدولة تدخالً

إيجابياً لمد األفراد بخدمات ،وىو تقسيم من شأنو أن يحدث فصالً قاطعاً بين الدولة والفرد ،بين السمطة

والمجتمع ،يعتبر الفرد موضوعاً غير نشيط يطالب بكل شيء من الدولة ،وبشكل متناقض نوع اً ما ،فيو
يطالب بالحماية من سمطتيا وفي نفس الوقت يطالب بتدخميا ومساعدتيا؛ وىو ما يسمح ليا ببسط

سمطتيا بشكل خطير.
وبعبارة أخرى أكثر تفصيالً فإن مفيوم الحق في التنمية بيذا المعنى يأتي كنتيجة

طبيعية

لممارسة ديمقراطية  .فالفرد من خالل مشا ركتو يساىم في إقرار حقوقو وواجباتو وفي حمايتيا والرقابة
عمييا  .كما يساىم في إنتاج الثروات والخدمات والتمتع بيا،

مما يعني إفساح المجال لمنظور وعقمية

الفرد – المواطن -المسئول و الفاعل النشيط في المصير الفردي والجماعي.
فالمشاركة حق يتميز بخاصية أنو حق لمجميع

ال يمكن التنازل عنو تحت طائمة التيميش

والتطاول عمى بقية الحقوق  ..مما يفسح المجال لنمو ثقافة ديمقراطية ،نتيجة تتغمغل المشاركة إلى كل
مجاالت المجتمع وسموكياتو.

أما الحق في التمتع بحقوق اإلنسان في سياسات ومسمسل التنمية

كعنصر أخر لمحق في

التنمية  .ويقصد بذلك كفالة مجموعة من الحقوق المرتبطة بالمشاركة لمفئات الضعيفة في المجتمع

أي

الفقراء واألميون والميشمون ..الخ لتٌمكنيم من الوصول إلى حد أدنى من تكافؤ الفرص ،وىي حقوق
تصنف أساساً في خانة الحقوق االقتصادية واالجتماعية -كالحق في التعميم ،والحق في الشغل ،والحق
في مستوى معيشي الئق.
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أما اإلنسان المتعمم صاحب الخبرة والميارات يمعب دو اًر

محركاً  .فالتعميم يسيم في تنمية

اإلنسان نفسو كما يسيم في عممية التنمية  .ذلك أن المجتمعات التي تتوفر عمى أكثر المؤشرات الدالة

عمى التنمية ىي التي تتكون أساساً من مواطنين متعممين.

كما أن الحق في العمل يعد رابطاً أساسياً  ،يؤدي إلى إنتاج ،ويوفر دخالً لمشخص المشتغل

ويعطي لكل واحد إحساساً باحترام الذات وبالكرامة وبأنو عنصر مفيد في المجتمع  .كما أن الحق في
العمل ،إذا مورس ضمن الشروط التي يتطمبيا القانون ال دولي لحقوق اإلنسان ،يساىم في إعمال الحق
في التنمية ،فيو يشكل ضرورة لتنمية الفرد والمجتمع وتوفير الشروط لمشاركة ذات مغزى لمفرد في

الحياة العامة ،وفي التمتع بكافة حقوق اإلنسان

التسجيل في الموائح االنتخابية والبطالة.

 .وقد الحظ أحد الباحثين " :تواجد عالقة بين عدم

أما بالنسبة إلى الحق في مستوى معيشي الئق ،فعمى جانب كبير من األىمية فيو غاية كل

الحقوق بما فييا الحق في التنمية ،وتبدو أىمية ىذا الحق كغاية وكوسيمة ،فيو ىدف كل إنسان سوي،
وىو أيضا وسيمة لمشاركة ذات مغزى في الشؤون العامة .وفي إنجاز التنمية الفردية والجماعية.

الحق في التنمية كحق جماعي لمشعوب.
يثير الحق في التنمية كحق جماعي لمشعوب البعد الدولي لمحق في التنمية وىو بدوره يشتمل
عمى:
أ -الحق في التنمية كحق في المشاركة عمى قدم المساواة في العالقات الدولية.
ومؤدى ذلك ضرورة احترام واعمال ثالثة حقوق ىي.
أوالً :حق الشعوب في اختيار نظاميا السياسي واالقتصادي والثقافي-

وىذا الحق لو بعد

داخمي ،يرتبط بحقوق المشاركة التي أشرنا إلييا سابقاً  ،غير أن ليذا الحق أيضاً بعداً دولياً ييم الحق في
التحرر من أي ىيمنة استعمارية أو احتالل أجنبي-

ومناىضة أي نظام عنصري -مما يتيح لمش عب

حكم نفسو بنفسو وتحديد االختيارات الداخمية والدولية التي يرتئييا في إطار مبدأ آخر.
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ثانياً :حق الشعوب في السيادة الدائمة عمى ثرواتيا.
ثالثاً :الحق في مشاركة ديمقراطية في العالقات الدولية مما يتنافي وواقع بعض الترتيبات التي

تمنح لبعض الدول القوية أصواتاً أكثر من غيرىا ،أو ذات قيمة أكثر كما ىو الحال في المؤسسات
المالية الدولية أو في مجمس األمن الدولي.

ب -الحق في التنمية كحق في معاممة تفضيمية لتسهيل التنمية؛
ويقصد بذلك إعمال مبدأ الالمساواة التعويضية في المجاالت االقتصادية والتجارية

من خالل

إقرار النظام الم عمم لألفضميات ،والبرنامج المتكامل لمموارد األساسية  .مع تقديم امتيازات تجارية لمدول

الفقيرة لتحسين وضعيا التنافسي أو لتحصينيا ضد تقمبات السوق(برنامج المواد األساسية ) ،تثبيت أسعار

المواد الفالحية ،والحفاظ عمى دخول الصادرات  .أو في إطار الشراكة بين دول االتحاد األوربي ودول
جنوب وشرق البحر المتوسط.
وفي المجال المالي والتقني،

تبنت الجمع ية العامة القرار

" تسريع تيار الرساميل

والمساعدة التقنية لمبالد النامية " .أي  %من الدخل الوطني الخام لكل دولة متقدمة ،مع تدقيق أن

 %0.7يجب أن يأخذ شكل مساعدة عمومية عمى التنم ية – وأن تكون المساعدة ميسرة وغير مشروطة .
وبالنسبة لمدول األقل تقدما  PMAحددت األمم المتحدة في مؤتمر باريس سنة

 98ىدف

من الدخول الخام لمدول المتقدمة كيدف في معاىدات السوق المشتركة مع عدد من شركائيا

%0.
 .وىناك

عنصر ثالث لمحق في معاممة تفضيمية وىو الحـق في استفـادة كل الـدول من العمـم والتكنولوجيا ،تشجيع
تدفق المعمومات والمعارف التقنية نحو دول الجنوب.

ومنذ  97اشتغمت "األنكتاد " عمى مشروع مدونة سموك لنقل التكنولوجيا -غير أن اختالف
مقاربات الدول ،وصعود أيديولوجية السوق عرقل التقدم في المشروع ،الذي كان ييدف تش

جيع نقل

التكنولوجيات التي ال يتوقف تحويميا عمى قرار من القطاع الخاص إلى الدول النامية ،وتصفية البنود
التقييدية من عقود نقل التكنولوجيا.

ج -الحق في التنمية كحق في مساعدة دولية مشروطة باحترام حقوق اإلنسان.
ساد منيج المساعدة المشروطة باحترام حقوق اإلنسان لدى السوق األوربية والواليات المتحدة
األمريكية واليابان  .غير أنىا بقيت مقاربة عقابية أحيانا في فمسفتيا والسيما المقاربة األمريكية ،وأخي اًر
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بقيت مقاربة انتقائية ،تخضع لمصالح المانحين وأىواء سياستيم الخارجية وأطماعيم اإلستراتيجية  .ومن
الناحية المبدئية فإن الحق

في التنمية يتطمب قبل غيره ربط المساعدة عمى التنمية باحترام حقوق

اإلنسان ،ولكنو ربط يجب أن يكون مؤسسا عمى جممة من المبادئ حتى يكون موضوعيا وفعاال

ومساىما في تحقيق واعمال الحق في التنمية.
وان قراءة فاحصة لممبادئ التي كرستيا المجموعة الدولية سواء عمى مستوى ا ألمم المتحدة أو
الفقو الدولي أو إعالنات المبادئ التي يضعيا المانحون أنفسيم يبرز أن ىناك عمى األقل تسعة مبادئ
عامة يجب أن تحكم ممارسة التدابير المتخذة باسم حقوق اإلنسان

 .وىي تتعمق باالتفاق عمى مفيوم

حقوق اإلنسان وباعتماد مرجعية موثوقة لمتقييم ،وبأولوية الت دابير اإليجابية وأولوية المعالجة الدولية،

ومبدأ التناسب ،ومبدأ احترام حقوق اإلنسان عند إعماليا ،ومبدأ عدم االنتقائية ،ومبدأ استبعاد االستعمال

االنفرادي لمقوة ،ومبدأ الرقابة الدولية عمى إعماليا.
المبحث الثالث
الحق في بيئة نظيفة وصحية

كان من المنطقي والطبيع ي وقد تيافتت الدول جميعاً ،المتقدم منيا والنامي-

عمى استغالل

التقدم التقني اليائل في تحقيق أكبر وأسرع معدل في التنمية والرفاىية وما أدى إليو ذلك من استنفاد

الكثير من موارد وثروات البيئة الطبيعية ،وبل زيادة حدة التموث البيئي الناجم عن موارد وثروات البيئة
الطبيعية ،وبل زيادة حدة التموث البيئي الناجم عن عوادم ونفايات األنشطة الصناعية والزراعية والتعدينية
وغيرىا ،فضالً عما استتبعو الزيادة اليائمة في سكان المعمورة من إتباع أنماطاً استيالكية وانتاجية كان

من شأنيا أن صارت البيئة أكثر عرضة لالستغالل غير الرشيد بل و الجائر لمواردىا الطبيعية ،وتيدم
نظميا االيكولوجية بفعل تزايد المموثات من مواد كيميائية وصناعية ونفايات صمبة وسائمة وغازية ،كان
من الطبيعي والطبيعي -والحال كذلك -أن يثور الحديث -عمى كافة المستويات الوطنية والدولية،
الرسمية والشعبية -من ضرورة حماية البيئة والحفاظ عمى مواردىا الطبيعية ،وكثر مع ذلك الحديث عن

ضرورة توفير بيئة نظيفة (خالية من التموث ) صحية (ماؤىا وىواؤىا ونباتيا وحيوانيا -يشكل وسطاً

صحياً لحياة اإلنسان) مع اعتبار ذلك حقاً من حقوق اإلنسان.

ونعرض لمحق في بيئة نظيفة في النقاط اآلتية.
الجدل حول الحق في البيئة.701
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طبيعة الحق في البيئة.-جدلية العالقة بين الحق في التنمية و الحق في البيئة.

المطمب األول :الجدل حول الحق في البيئة

حتى وقت قريب ،لم يكن الفقو القانوني يسمم بوجود حق من حقوق اإلنسان يسمى الحق في

البيئة لعدة حجج أو مبررات أوالىا أنو حق غير محدد المضمون سواء من حيث موضوع (اإلنسان نفسو
أم البيئة ذاتيا عمى بما يستتبع في النياية حماية اإلنسان نفسو ) أو من حيث صاحب الحق (وىل ىو
الفرد أم المجتمع).

وثمة حجة أخرى تتمثل في أن التسميم بوجود ما يسمى بالحق في البيئة يستتبع -

بالضرورة-

انييار معظم إن لم يكن كل حقوق اإلنسان التقميدية المعروفة كالحق في العمل والحق في الممكية والحق
في تكوين أسرة ) .كذلك ومن ناحية ثالثة ،فإن القانون لم يسبغ بعد حمايتو عمى المصمحة في البيئة

حيث لم يرد لو ذكر في األعمال القانونية الدولية األساسية لحقوق اإلنسان كاإلعالن العالمي لحقوق

اإلنسان -والنظم األوروبية لحقوق اإلنسان اكتفت جميعيا بالنص عمى حقوق اإلنسان في الحياة والحرية
وسالمة شخصو).
عمى أن االتجاه الراجح في الفقو القانوني المعاصر يؤكد عمى وجود حق ذاتي مستقل من بين
حقوق اإلنسان األساسية وىو الحق في بيئة سممية ومتوازنة تساعد عمى تق دمو وتنميتو  .ومرد ذلك من
وجية نظر أصحاب ىذا االتجاه أن الحق في البيئة محدد المضمون سواء في موضوع

(حماية نوعية

الحياة وسالمة مواردىا الطبيعية الالزمة إلشباع الحاجات الضرورية لإلنسان ) -أو في صاحبو (اإلنسان

سواء اعتبر فرداً أم عضواً في جماعة).

من جية أخرى ،فليس صحيحاً أن الحق في البيئة ال يجد لو سنداً من القانون مثبتاً ،في ضوء

تواتر النص عميو في العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
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فعمى الصعيد الوطني حفمت الكثير من الدساتير

(البرتغال -اسبانيا -بيرو -مصر -النظام

األساسي لمممكة العربية السعودية  )...وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالتأكيد عمى حق
اإلنسان في بيئة سميمة خالية من التموث ،وعمى الصعيد العالمي م

الجمعية العامة في

/

/

من اإلعالن الصادر عن

 969/حول التقدم واإلنماء االجتماعي "حماية البيئة التشريعية وتحسينيا "،
 98 / 0/ 8نص عمى "حق

م /من الميثاق الع المي لمطبيعة الصادر عن الجمعية العامة في

اإلنسان األساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح لو بالحياة
بكرامة ورفاىية  .كما يقضي المبدأ األول من مبادئ مؤتمر البيئة لعام

الحق في حياة سميمة متميزة باالنسجام مع الطبيعة ،والـ م /

 99بأن لممخموقات البشرية

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان

والشعوب لعام  98عمى حق الشعوب في بيئة مرضية وشاممة ومالئمة لتنميتيا".
المبادئ التوجييية الصادرة عن مؤتمر العالمي الدولي لمسكان والتنمية في

 96يشيران

ضمناً إلى حق اإلنسان في البيئة حيث إن التأكيد عمى ضمان وكفالة تمتع األفراد بحياة صحية ومنتجة،

وتوفير ما يكفييم من الغذاء والكساء والمياه والمرافق الصحية في وئام مع الطبيعة كل ذلك ال يتحقق إال

من خالل الحفاظ عمى البيئة وصياغة مواردىا مع بحث ذلك شرطاً الزماً وأولياً لكفالة الحياة

والمنتجة لألفراد.

اتفاقيات دولية عالمية

الصحية

واقميمية تحدثت عن حماية البيئة والحفاظ عمى مواردىا وفرضت

مجموعة من االلتزامات يعد إعماالً مصد اًر وعامالً مييئاً لضمان الحق في بيئة نظيفة خالية من التموث.
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المطمب الثاني :طبيعة الحق في البيئة.

واقع األمر أن تحميل طبيعة الحق في البيئة في ضوء األحكام والنصوص الواردة بشأن صراحة
أو ضمناً في اإلعالنات والمواثيق واالتفاقيات الدولية ،وكذلك في الدساتير والتشريعات الداخمية يكشف
عن أنو حق ذو طبيعة خاصة مركبة أو معقدة ،وىو ما يتبدى في أكثر من مظير أو جانب.

فأوالً :ىو حق يستمد وعاءه من أمر خارج عن طبيعة صاحبو وىو اإلنسان فوعاؤه ىو الطبيعة

ومواردىا الحية وغير الحية ،المتجددة وغير المتجددة (ماء -ىواء -شمس -تربة -نباتات -حيوانات-

جبال -أنيار ...ومن غير ذلك الوعاء ال محل لوجود ذلك الحق.

وثانياً  :أن الحق يشكل وعاء لحق وق اإلنسان األخرى فيعزز وجودىا ويثري ممارستيا عمى

معنى أن حق ضامن وخادم لحقوق أخرى مخدومة كالحق في الحياة والكرامة

اإلنسانية والسالمة

الشخصية ،العمل ،الممكية ...،تولي الوظائف العامة.
وثالثاً :أن الحق في البيئة يقابمو ويقارنو لزاماً الواجب في حماية البيئة (حق البيئة في أن يعمل

البيئة باعتبارىا الوسط الالزم لبقاء الحياة واستمرارىا عمى
عمى صيانتيا وتحسينيا وتنمية مواردىا ) ،ف

كونية األرض تفرض عمى الجميع -األفراد والدولة -العمل عمى صيانتيا وحمايتيا  .وال شك أن ىذا
الربط بين "الحق " و"الواجب " البيئي وان كان يظير جان ب االلتزام عمى عاتق الدولة واألفراد ،فإنو في
الوقت ذاتو يدعم الحق في البيئة ذاتيا.

ليذا درجت العديد من المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية عمى الربط بين الحق في البيئة
وبين واجب اإلنسان نحو البيئة (الدساتير البرتغالية -اسبانيا -ىولندا -كوريا -الواليات الم تحدة –
اندونيسيا -مصر.)..
وعمى مستوى األعمال القانونية الدولية( ،المبدأ الغول من مبادئ مؤتمر األمم المتحدة حول

التنمية اإلنسانية لعام

 - 97المبدأ الثالث من مبادئ مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمي ة لعمم

 - 99الفصل الثالث من أعمال مؤتمر الدولي حول الس كان والتنمية لعام  - 99الميثاق الدولي
لمبيئة ) يشير إلى االلتزام بصيانة موارد البيئة وعدم اإلسراف في استعماليا ضماناً النتقاليا سميمة إلى
األجيال الالحقة).
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المطمب الثالث :جدلية العالقة بين الحق في البيئة و الحق في التنمية.

بادئ ذي بدء ،يالحظ أن الحقين ينتميان إلى طائفة الحقوق الجديدة التي تردد الحديث عنيا
والبحث في تأصيميا منذ وقت قريب وبالتحديد في العقود األخيرة من القرن الفائت.
والى جانب ذلك ،فالحقان مع طابعيا الجديد مترابطان وبينيما عالقة جدلية لمتأثير والتأثر إلى

جد بعيد يؤكد ذلك ما أشار إليو إعالن ريو

دي جانيرو في مؤتمر قمة األرض لعام

 99من أن

"السالم والتنمية وحماية البيئة" تتداخل وتشكل وحدة ال تتج أز".
ومن ناحية أخرى فان البيئة وعاء ومنطمق البيئة (فال قيمة بال موارد وثروات طبيعية ) والتنمية
تخمق مشكالت بيئية (تمويث -استنزاف.)...
األمر الذي فرض ضرورة تحقيق المواءمة والموازنة بين تحقيق التنمية وبين الحفاظ عمى البيئة
وصيانة مواردىا لألجيال الحاضرة والمستقبمية عمى معنى أن تكون
عممية التنمية وال يمكن التعامل معيا بصورة منفصمة".

وىنا ذىب البعض إلى القول بأن العالقة بين البيئة

وخطط التنمية يقف دراء تدىور البيئة.

"حماية البيئة جزءاً ال يتج أز من

والتنمية عالقة تصادم الن تتقيد سياسات

الهوامش:
) -الشك أن مبدأ حق تقرير المصير يعتبر من المبادئ الحديثة نسبياً ،وقد ظير في بداية نشأتو مجرد مبدأ سياسي

نادت بو الثورة الفرنسية ،وتبناه الرئيسان األمريكان مونرو سنة

 8بغرض مواجية محاوالت أوروبا االستعمارية في

القارة األمريكية ،وولسون سنة  98في نقاطو األربعة عشرة ،كما أقرتو معاىدات الصمح التي أبرمت بعد الحرب العالمية
األولى .وقد ورد النص عمى ىذا الحق في عدد من االتفاقيات الدولية كميثاق األطمنطي سنة
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المادتين

، /

من ميثاق األمم المتحدة ،وفي العيدين الدو

ليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق

لسنة  ، 966فضالً عن الق اررات

االقتصادية والثقافية ،المذين أقرتيما الجمعية العامة لألمم المتحدة في ق ارراىا رقم

العديدة التي صدرت عن األمم المتحدة في ىذا الشأن ،عمى نحو ما سيرد بيانو في حينو  .وأنظر مزيد من التفاصيل ذلك

في:
George Abi-Saab, Wars of National Liberation In The Geneva Conventions And
Protocols,op.cit.,pp.395 et seq.
Salmon Rapport Sur Le Droit Des Peuples a disposer d'eux memes, Annales De Faculte
De Droit Et Des Sciences Economiques De Reins, Editee par L'A.R.E.S.,1974, PP.267268.
ويذكر أن المبدأ يرتبط بنضال الدول االشتراكية ودول العالم الثالث عمى طريق التحرر من االستعمار ،ومن ثم فيو من

-

طبيعة سياسية ،ويؤيد ذلك أن لينين قد أتى عمى ذكر ىذا المبدأ باعتباره ينطبق عمى المستعمرات من قبل سنة . 9 7
2

)- G.A, Res.421(Dec.1950), 545(Feb.1952), 1514(Dec.1960),
2181(Dec.1966),2625(OCT.1970), 2787(Dec.1971).
) -جورج جبور ،الطبيعة العنصرية لالستعمار االستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنيا ،المجمة المصرية لمقانون

الدولي ،المجمد  ، 97 ، 7صص  8وما بعدىا .وقد عرض االستعمار االستيطاني بأنو "حالة قيام غرباء -ىم في

األغمب أوروبيون -باستيطان في قطر معين أو أرض معينة ال تخصيم ،نتيجة التأييد الضمني أو العمني لمنظام والقوى

السياسية األوروبية ،ويأخذ المستوطنون بعد توطيد استيطانيم بممارسة السمطة فوق ذلك القطر أو تمك األرض ،وفوق من

كان أو ال يزال في ذلك القطر أو تمك األرض من سكان أصميين".

) -قدمت المقاومة الشعبية المسمحة في جنوب أفريقيا والمقاومة الفمسطينية نماذج لممقاومة التي تستيدف القضاء عمى

انتياك حقوق اإلنسان المتمثل في سياسات التفرقة العنصرية ،إلى جانب استيدافيا الحصول عمى الحق في تقرير المصير

والقضاء عمى االستعمار ،وجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد انتيت منذ وقت مبكر إلى اعتبار سياسات التفرقة العنصرية

ب
بمثابة جريمة ضد اإلنسانية وأن القتال الذي تشنو تمك الشعوب من أجل ضمان حقوق اإلنسان لمكافة دون تمييز بسب

الجنس ىو قتال مشروع.
- GA.Res.2446(sess.23), 2383(sess.23)2396(sess.23), 2547(sess.24), 2508(sess.24).
) -أنظر في عرض ىذا االتجاه:
- L.C.Green, Self-Defence And Settlement of Arab Israeli Conflict, A.J.I.L, VOL. ,
1971,PP.65 ET SEQ.
- Obed Y.Assamoah, The Legal Significance of The Decisions of The General Assembly of
The United Ntions,op.cit,pp.180 et seq.
- R.Y.Jennings, The Acquisition of Territory in International Law, Jerusalem, 1970, pp.48-49.
6
)- M.Cherif Bassiouni, Self-Determination And Settlement of The Arab Israeli Conflict,
P.A.S.I.L.,Vol.65, Sept.1971,pp.33 et seq.
- Rosentock, The Declaration of Pricnciples of International Law Concerning Friendly
Relations: a Survey, A.J.I.L., Vol.65, 1971,pp.713 et seq.
7
)- I.C.J., Reports, 1971,p. 31.,I.C.J.,Reports,1975,p:12.
8

) -ولم تقف جيود األمم المتحدة عند تبني الجمعية العامة إلعالن الحق في التنمية

أنشأتو لجنة حقوق اإلنسان التابعة لممجمس االقتصادي واالجتماعي في

 ،وانما استمر فريق العمل الذي

مارس  98في اجتماعاتو ،وفي سنة

 ، 989قدم توصيات تركز عمى االستمرار في مجيود الدراسة واإلعالم والنشر ،واصدار مطبوعات حول الحق في التنمية
وتطبيقاتو القانونية واإلدارية والقضائية  .كما وضع الفريق استمارة أسئمة لمحكومات والمنظمات الدولية حول كيفية إعمال

الحق والصعوبات التي يواجييا .وقد دارت مشاورات شاممة في يناير/كانون ثان  990بدعوة من الجمعية العامة شاركت
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فييا الدول ووكاالت أممية بما فييا صندوق النقد الدولي ،وخبراء قانونيون واقتصاديون وممثمو منظمات غير حكومية،
وأسفرت المشاورات عن خالصات بخصوص مضمون الحق واستراتيجيات التنمية من منظور حقوق اإلنسان-

وعراقيل

إعمال الحق في التنمية ،ووسائل قياس التقدم المحرز ،وتوصيات إلى الدول والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية.

وفي  ، 99تبنت لجنة حقوق اإلنسان ق ار ار بإنشاء فريق عمل جديد لمحق في التنمية ذي تكوين محدود من

خبي اًر ترشحيم الحكومات ،ويختص بتحديد عراقيل الحق في التنمية وتقديم توصيات لكيفية إعمالو .وقد رحب

مؤتمر فينا في يونيو  99بيذا القرار وطمب من فريق العمل أن يصيغ في أقرب اآلجال "تدابير شاممة وفعالة
تستيدف تصفية العراقيل أمام إعمال وتجسيد إعالن الحق في التنمية ،وأن يوصي بالوسائل التي تدعم تحقيق
ىذا الحق في كل الد ول" .وأعاد إعالن وبرنامج عمل فيينا تأكيد الحق في التنمية

وعندما أنشأت الجمعية العامة بقرارىا

في بعديو الوطني والدولي .

 8/المؤرخ في  0ديسمبر /كانون أول

 99منصب المفوض

السامي لحقوق اإلنسان ،جعمت من بين وظائفو تشجيع وحماية إعمال الحق في التنمية ،والحصول ليذا الغرض
عمى دعم الييئات المختصة باألمم المتحدة.
وفي  996أنشأت لجنة حقوق اإلنسان فريقاً جديداً من  0خبراء لمدة سنتين كمفتو بإعداد إستراتيجية إلعمال وتعزيز

الحق في التنمية عمى ضوء عمل الفريق السابق ،وقد اقترح ىذا الفريق سنة  996حوا اًر وتنسيقاً أكبر داخل األمم المتحدة

حول الحق في التنمية ،وادماجو في أنشطة آليات رصد المعاىدات المتعمقة بحقوق اإلنسان ،وتبني بروتوكوالت إضافية

لمعيدين الدوليين أو اتفاقية حول الحق في التنمية ،وآليات لمراقبة انتياكو ،ونظام لمتقارير تقدميا الدول حول كيفية إعمالو .

وفي سنة  997اقترح الفريق إستراتيجية من ثالثة مستويات  :مستوى األمم المتحدة والمنظمات الدولية ،ومستوى الدول،
ومستوى المجتمع المدني.
وفي سنة  998قررت لجنة حقوق اإلنسان خمق آلية لممتابعة تتضمن تعيين خبير مستقل حول الحق في التنمية ،وفريق

عمل محدود ،كمفتو بمتابعة التقدم المحرز في دعم واعمال الحق في التنمية ،وصياغة وتحميل العراقيل وفحص التقارير

والمعمومات التي تقدميا الدول وىيئات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حول العالقة بين أنشطتيا والحق في التنمية،

التنمي وىى :
ة
واقترح الخبير المستقل بدائل ينظر فييا الفريق العامل حول الحق في

أوالً  :إستراتيجية دولية إلعمال الحق في التنمية يتم وضعيا بمشاركة الييئات العاممة

والمؤسسات المالية ووكاالت التنمية.

في مجال حقوق اإلنسان

ثانياً  :تحديد بعض القضايا مثل التجارة وحقوق اإلنسان ليعرض فريق من الخبراء توصيات بشأنيا عمى الفريق العام ل.
ثالثاً  :اختيار بعض البمدان ودراسة حالتيا عن كيفية تنفيذىا لحقوق اإلنسان في سياق العولمة ،كما رحب الخبير بأن

يعيد إليو بوالية العمل بشأن حقوق اإلنسان في منظمة التجارة العالمية واآلثار المترتبة عمى الحق في التنمية.

وفي سنة  00اجتمع الفريق العامل حول الحق في التنمية في دورتو الرابعة بجنيف ،وقد ناقش فريق العمل ،من بين

أمور أخرى ،تقرير الخبير المستقل ،وكانت ىناك أسئمة وتعميقات وتحفظات عمى ميثاق التنمية الذي طرحو ،وضرورة

التقيي القطري الموحد إلطار عمل
توضيح عدد من جوانبو ،كما تمت مناقشة ورقات إستراتيجية الحد من الفقر ( ،)PRSPو م

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)CCA – UNDAFوالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ( ،)NEPADكآليات إلحراز تقدم
في إعمال الحق في التنمية.
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