
 

 

 

 إعالن األمم المتحدة بشأن الحق في التنمية في ذآراه الخامسة والعشرين

التنمية حق من حقوق اإلنسان

اخ وأزمات                   ر المن يواجه عالمنا اليوم تحديات تتمثل في اتساع فجوات الفقر ونقص الغذاء وتغي
ة  . خرىاقتصادية ونزاعات مسلحة وارتفاع معدالت البطالة واضطرابات شعبية وتحديات ملحة أ           وبغي

ذي يكّرس                        ة، ال شأن الحق في التنمي م المتحدة ب التصدي لتلك التحديات بفعالية، نحتاج إلى إعالن األم
 .بوضوح التنمية آحق ويجعل من الناس محورًا للعملية اإلنمائية

ل للتصرف في                       ر القاب ذا الحق غي ى ه رة األول تعلن للم انون    ٤وجاءت هذه الوثيقة الرائدة ل   آ
 ١٩٨٦مبرديس/األول

ه       ى أن صت عل ث ن دة، حي م المتح ة لألم ة العام ه الجمعي دما أقرت ع   " ، عن سان ولجمي ل إن ق لك يح
الشعوب المشاَرآُة واإلسهاُم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية   

 ". امًاالتي يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماًال ت

ومع ذلك، ما زال الكثير من       . ويصادف هذا العام الذآرى السنوية الخامسة والعشرين لإلعالن        
م               - وهم محور التنمية األساسي      -األطفال والنساء والرجال     ع بحقه ى التمت شون في حاجة ماسة إل  يعي

ا          . في الحياة الكريمة والحرية وتكافؤ الفرص      أثيرًا مباشرًا في إعم ك ت رة من       ويؤثر ذل ل مجموعة آبي
 .الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ات         ع الجه ات وجمي سان، الحكوم وق اإلن سامية لحق ة ال يالي، المفوض افي ب سيدة ن دعو ال وت
ة                       ى الخطوات العملي ز عل سياسية والترآي ذآرى لتجاوز النقاشات ال المعنية إلى أن تغتنم فرصة هذه ال

 .بتنفيذ اإلعالنالكفيلة 

  ". إن من واجبي أن أوجه هذه الدعوة في هذه المناسبة: "وتقول المفوضة السامية 

ات      . يجب علينا أن نقضي على التمييز في توزيع مزايا التنمية         "  ويجب علينا أن نضع حدًا للوفي
والدة    ٥٠٠٠٠٠الممكن تجنبها، التي تحصد أرواح    اء ال نويًا أثن رأة س ا   .  ام أن نخلِّص من   ويجب علين

الوفرة                سم ب الم يت ه في ع ن         . الجوع ماليين األطفال الذين يعانون من وطأت ا أن نضمن تمّك ويجب علين
رار               ذه هي    . الناس من االستفادة من الموارد الطبيعية لبلدانهم والمشارآة مشارآة هادفة في صنع الق ه

 ".ص وإلى نظام اجتماعي عادلأنواع القضايا التي يعالجها اإلعالن، الذي يدعو إلى تكافؤ الفر

ذلك                  "  ر، ف وليس قضاًء وقدرًا أن يعيش أآثر من مليار بائس في مختلف أنحاء العالم فريسة للفق
 ".ما هو إال نتيجة لحرمانهم من حقهم اإلنساني األساسي في التنمية

 

 



 

 التنمية حق للجميع

ة    فاإلعالن. إن السعي إلى النمو االقتصادي ليس غاية في حد ذاته     ى أن التنمي  يشير بوضوح إل
شطة          "عملية شاملة تستهدف تحسين      رفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم على أساس مشارآتهم الن

 .لما تؤتيه من فوائد" والحرة والهادفة في التنمية والتوزيع العادل

م أن يتم                 شعوب له ا    والتنمية، مثلها آمثل جميع حقوق اإلنسان، هي حق لكل األفراد وال وا به تع
ويقر اإلعالن بالحق في تقرير المصير وبالسيادة الكاملة        . في آل مكان بدون تمييز وبمشارآتهم جميعاً      

أن عدد          .على الثروات والموارد الطبيعية شرية ب ة الب ويفيد تقرير األمم المتحدة األخير عن التنمي
  ٨ ٥٠األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفع من

اً                ١ ٩٨ ٠ي عام  مليون شخص ف    الم حالي ع أنحاء الع ار شخص في جمي ورغم مرور   .   إلى نحو ملي
د زاد                  ة، فق وارد الطبيعي د باستمرار للم وجي واالستغالل المتزاي دم التكنول أآثر من ثالثين سنة من التق

 .  مليون شخص١٥٠ بعدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في الوقت الراهن 

شري    ر المست أن      والفق ًا ب ذآران دائم دان، ي ين البل د وب د الواح ل البل صارخ، داخ اوت ال والتف
٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في عام 

 

 ١ ٩٤ 

ل وحتى إعالن                         د، ب ا بع ه فيم ُتلهمت من سان التي اس ، والمبادئ األساسية للقانون الدولي لحقوق اإلن
 تكون آلمات جوفاء من منظور عدد آبير جدًا من   بشأن الحق في التنمية، آلها ال تعدو أن  ١٩٨٦  عام

.األشخاص، ال سيما من الفئات المهمشة

 التنمية حقٌّ لمواجهة تحديات العصر

ة في                   ما زال إعالن الحق في التنمية، الذي نشأ في نهاية الفترة االستعمارية، يكتسي أهمية بالغ
ا ح        . هذا العصر  ز            ويجسد الحق في التنمية مبادئ تنطوي عليه ساواة وعدم التميي ل الم سان مث وق اإلن ق

ساءلة،   شفافية والم شارآة وال والم
دولي      اون ال ويمكن  . فضًال عن التع

ب   ى جان ذه العناصر إل ون ه أن تك
الن   ية لإلع ات األساس المتطلب

ه في        ) انظر اإلطار ( دى ب يًال ُيهت دل
ة    ذها لمواجه ي نتخ راءات الت اإلج
مجموعة من التحديات المعاصرة،      

ش  ي ت سعي   الت اخ وال ر المن مل تغي
ستدامة،     ة الم ق التنمي ى تحقي إل
ة  ة المتوقف ة اإلنمائي ة الدوح وجول
ة،  ات التجاري شأن المفاوض ب
ن     ة م ائي، والمعون اون اإلنم والتع
بء  ف ع ارة، وتخفي ل التج أج
ا،   ل التكنولوجي ديون، ونق ال
ر،  ي المباش تثمار األجنب واالس

شأن الحق                 المتطلبات الرئيسية التي ترد في إعالن األمم المتحدة ب
 في التنمية

 جعل األشخاص محور التنمية •
 ضمان المشارآة الحرة والنشطة والهادفة •
 ضمان عدم التمييز •
 نميةالتوزيع العادل لفوائد الت •
وارد   • ى الم سيادة عل صير وال ر الم ي تقري ق ف رام الح احت

 الطبيعية
ة         • وق المدني ائر الحق زز س ة تع ار عملي ي إط ك ف ل ذل آ

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الحق في التنمية على أرض الواقع

ي        ق ف شعوب الح سان وال وق اإلن ة لحق ة األفريقي دت اللجن أّي
ا    ٢٠١٠التنمية، حيث خلصت في عام   رِّد به  إلى أن الطريقة التي ُج

ا               (اإلندورويس   شعوب األصلية تعيش في آيني م جماعة من ال ) وه
واردهم     ن م تفادة م ن االس ا م وا به ة وُحرم يهم المتوارث ن أراض م

ي ذ    ا ف وقهم، بم ًا لحق شكل انتهاآ ب    ت ة، بموج ي التنمي م ف ك حقه ل
 .  من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٢٢المادة



 

 

دا    ة، وضعف اإلدارة، واأله ى إصالح المؤسسات     ونقص الديمقراطي ة، والحاجة إل ة لأللفي ف اإلنمائي
 .المالية الدولية

التمكين        درات وب اء الق ل ببن ري، ب ل    . وال ُيقام الحق في التنمية بالعمل الخي ويحدِّد اإلعالن عراقي
ال إدارة رشيدة على                        ة وإعم ة مواتي دعو إلى إيجاد بيئ تعوق التنمية، وينشد تمكين األفراد والشعوب، وي

صع ة      ال ة والمتلقي ات المانح ات والجه سؤولين والحكوم ساءلة الم زز م دولي، ويع وطني وال يدين ال
 .والمنظمات الدولية والشرآات عبر الوطنية والمجتمع المدني

 لنعمل معًا اآلن 

ى أن   نص اإلعالن عل ة   "وي أمين التنمي ي ت ع بعض ف ضها م اون بع دول أن يتع ن واجب ال م
ا زال                  ". لتنميةوإزالة العقبات التي تعترض ا     د، فم د جهي د جه د تحققت بع ة ق ولئن آانت مكاسب إنمائي

ه            ك في جزء من ا اإلعالن، ويعزى ذل ات التي يتيحه المجتمع الدولي لم يستفد استفادة تامة من اإلمكان
 .إلى التسييس والقطبية

ذآرى الخامسة والعشر                 ذه ال سان في ه وق اإلن سامية لحق م المتحدة ال ين وتسعى مفوضية األم
شأنه من            ٢٠١١التي تحل في عام    ز الحوار ب ه وتعزي ادة فهم ة وزي الحق في التنمي وعي ب اء ال  إلى إذآ

ا في            . خالل مجموعة من المناسبات واألنشطة اإلعالمية      ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات بم
شبكي الخاص بالمفوضية            ع ال ى الموق ة عل امج المناسبات االحتفالي صفحة ذلك نص اإلعالن وبرن : ، ال

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx. 

سامية   ول المفوضة ال ليم    : "وتق ار س ود إط ه إال بوج ن إعمال ة حق ال يمك ي التنمي ق ف إن الح
سان   وق اإلن ة وحق ة االجتماعي رام العدال ى احت وم عل ة يق ة والدولي ساءلة الوطني الة. للم ى رس د إل  فلنُع

ة                ى أسس مبدئي وم عل ى األمل وتق سه التي تبعث عل ي      -اإلعالن نف  في ظل روح من التوافق العقالن
ا                       ة واقع ى جعل الحق في التنمي والشعور بقيمة هذه المهمة الحيوية التي بين أيدينا، ولنرآز جهودنا عل

 ".يلمسه الجميع

 R2D@ohchr.org :للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالعنوان التالي 

 معلومات عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
م                       ة لألم ة العام ة لألمان ة تابع سان، وهي هيئ وق اإلن ُآلفت مفوضية األمم المتحدة السامية لحق

ا      . المتحدة، بوالية فريدة تتمثل في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان      ف، وله ر المفوضية في جني ويقع مق
شأته         .  بلدًا٥٠  في نحو  أيضًا وجود  سان، وهو منصب أن وق اإلن اٍم لحق ويترأس المفوضية مفوض س

سان، وتتخذ المفوضية              ١٩٩٣الجمعية العامة في عام       لقيادة جهود األمم المتحدة في مجال حقوق اإلن
دولي                 وق  اإلجراءات بناء على الوالية الفريدة التي عهد بها إليها المجتمع الدولي لحماية القانون ال لحق

 .www.ohchr.orgوللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع . اإلنسان والدفاع عنه
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