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  األمن اإلنسانف ودالقته بالتنمية البشرية وحقوق األنسان 

Human Security and its bearing to development and 

human rights 
  Ameer-Abdul. Hussein B. Lect. Assist(1) م حسين باسم عبد األمير. م

 ملخص البحث

 اليت  العاملية   الضعف  نقاط  لفهم  الناشئ   النموذج  أو  الصيغة  هو  "Human Securityاإلنساين "   األمن
" املرجع"  أن   على  التأكيد  خالل  من  "National Securityالقومي "  لألمن  التقليدي  املفهوم  أتباع  تتحدى
" اإلنسان  حمورية" على اإلنساين  األمن ويقوم. الدولة  عن عوضا اإلنسان  يكون أن  جيب لألمن املناسب

البحثية اليت تشتمل   القطاعات من عددٍ  على وينطوي التخصصات متعدد بشكل األمن فهم يتم حيث
 "تقرير ويُعد نشر. اإلنسان  وحقوق االسرتاتيجية والدراسات الدولية والعالقات اإلمنائية الدراسات على

،  األمن  جمال   يف  فارقة   عالمة  مبثابة 1994  "للعام  اإلمنائي  املتحدة  األمم  "برانمج   عن  الصادر  البشرية"  التنمية
 مسار أفضل  هو األفراد جلميع" اخلوف من التحرر" و" الفاقة  من التحرر" حتقيق إبن  جادل التقرير حيث

 . العامل يف  األمن انعدام ملشكلة للتصدي
Abstract  
Human security is an arising formula to grasp the global weaknesses that 

defy supporters of the classical concept of national security by emphasizing 

that the appropriate "referent" for security must have the individual instead 

of the state. The Human Security is based on "Human centrality" where 

security can be understood in multidisciplinary and contains a several areas 

of research, including the "Development Studies" and "International 

Relations" and "Strategic Studies" and "human rights". The Human 
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Development Report issued at 1994 by the United Nations Development 

Program "UNDP" still considers its publication as a milestone in the field of 

security, the report where argued that securing "freedom from want" and 

"freedom from fear" for all individuals is the right way to address the problem 

of insecurity in the world.  

 المقدمة

لقد دخلت العلوم السياسية عصرا بدأ خالله يتم تعرض الدراسات األمنية التقليدية اىل جمموعة واسعة  
 دور  ودراسة، اإلنساين األمن ابسم  يعرف أصبح  ما وهو. التحدايت تدفع مبفهوم األمن ليتسع كثرياً من 

 . األفراد أمن على التقليدية غري التهديدات
األمن أصبح قيد إعادة التصور املفاهيمي  األكادمييني إبن  من العديد رأى، الباردة  احلرب هناية  بعد
 الدولة العديد من اإلنتقادادت للمفهوم التقليدي لألمن الذي ينظر اىلحيث مت توجيه . جوهري بشكل

 السعي من بدال، واالقتصادية العسكرية القوة على االستيالء هو دوافعها وأن  -األمن مصدر-إبعتبارها 
  تلبية  هتدف اىل  الدولة"-"حمورية  هذه احلالة من  السياسات ضمن  فإن ،  وابلتايل.  األخالق  أو  املثل  لتحقيق

 . مجعاء  البشرية أو األفراد مصاحل وليس، والقيم املؤسسات ابإلضافة اىل، الدول  متطلبات
 وقت أي  من أكرب بكثري هي العسكرية التهديدات أبن  جيادلون  املراقبني بعض يزال ما، اليوم وحىت

 التهديدات  هذه  كانت  لو  حىت،  ذلك  ومع.  نظرا ملا متتلكه خمتلف الدول من ترساانت عسكرية مهولة،  مضى
إذ أن ، العامل أحناء مجيع يف الناس حياة  على الوحيد اخلطر  ليست ابلتأكيد فهي، الوقت احلاضر يف أكرب

 مجيع يف الناس من  املاليني  حياة على هي هتديدات كبرية أخرى واألمراض واجملاعات والفقر البيئة تدمري
 .  وهو ما ابت يُعرف ابألمن اإلنساين، لألمن جديد مفهوم وضع  ابت من الضروري، وابلتايل. العامل أحناء 

 : مباحث ة ثالث  فقد مت تقسيم حمتوايته إىل، ولغرض االحاطة مبوضوع البحث
اىل النظرة   يف هذا املبحث تعرضناحيث ، مطلبنييقّسم هذا املبحث اىل : املبحث األول .1

من حيث  اإلنساينتقدمي اإلطار املفاهيمي لألمن  التقليدية ملفهوم األمن ومن مث تناولنا 
 . ومتايزه عن املفهوم التقليدي لألمنملفهوم اب التعريف

للتعريف ابلتنمية البشرية ومن وقد خصص  ،  مطلبنيهذا املبحث اىل    ويُقّسم:  املبحث الثاين .2
 .  ة بني األمن اإلنساين والتنمية البشريةمث تسليط الضوء على العالق

حيث ركز على توضيح فكرة  ، مطالب ةثالثاما هذا املبحث فُيقّسم اىل : املبحث الثالث  .3
حقوق اإلنسان وتطورها والتعريف مبفهوم حقوق اإلنسان وأجياله ومن مث تسليط الضوء 

 . على العالقة بني األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان 
 مف وع األمن اإلنسانف وتمايزه دن األمن التقليد  : المبحث األول

لقد شهد التاريخ اإلنساين منذ هناية احلرب العاملية الثانية حماوالت ضيقة هدفت اىل دراسة املسائل  
رؤيته حول "األمن   1966" يف العام W. E. Blatz فمثال طرح "بالتز، واملشكالت اإلنسانية

 Human- بعض التأمالت: تابه املوسوم "األمن اإلنساين " ضمن كindividual securityالفردي/
Security: Some Reflactions  وقد كانت فرضيته تقوم أساسا على أن "مفهوم األمن شامل يضم "
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ومتثل تعويضا أو بديال عن الشعور الذايت ، العالقات االجتماعية كافة اليت تربط اجلماعات واجملتمعات

  ابلضروة  تعينكما وبني "بالتز" أبن الدولة اآلمنة ال  .  اط معينة من السلطلة" بغياب األمن من خالل قبول أمن
فقد مثلت أفكاره حتد على الصعيد النظري للفكر التقليدي القائم على مركزية ، وبذلك. األفراد آمنني أن 

وظروف احلرب ومل تتمكن أفكار "بالتز" آنذاك من إاثرة صدى واسع بسبب البيئة الدولية ، أمن الدولة
 . (2) الباردة

 احلرب   هناية  مع  عدة عوامل  لتالقي  كان عبارة عن نتاج  اإلنساين  األمن  النقاش حول  ظهور  وهكذا فإن 
إذ أن خماطر الدمار ، الدول على زيالرتك اجلديدة يف الواقعية هيمنة هذه النقاشات حيث حتدت. الباردة

وكذلك مع .  الظهور  يف  ابلنسبة لألمن  أوسع  ملفهوم  أاتح  وجيزة   لفرتة  العسكري  والرتكيز على األمن  املتبادل
  القوتني بني  نووية  حرب نشوب خطر واخنفاض ، الليربالية الدولة بناء  فشل ، العوملة تزايد سرعة وترية

 ءالفضا  كلها فتحت  اإلنسان  حلقوق الدولية  واملعايري الدميقراطية وتعزيز نشر يف اهلائل واألرتفاع، العظميني 
 . (3)النظر هبا يتم إعادة أن  ألجل" األمن"و" التنمية" أمام مفاهيم كـ

( البلقان ) وأورواب  وآسيا أفريقيا  يف كل من الداخلية العنيفة الصراعات عدد تزايد فإن  نفسه الوقت يف
 احلرب بعد ما األمنية ملرحلة البيئة حتدايت تعكس واليت والدويل القومي األمن مفاهيم أسفر عن فشل

 (املناخ  وتغري  البشرية  املناعة  نقص   فريوس  مثل)  املعقدة  اجلديدة  التهديدات  تداعيات  مع  للتعامل  الباردة أو 
  بطريقة   املشاكل  هذه  ملعاجلة   بشكل كافٍ   منظمة  مل تكن  والدول  الدولية  املؤسسات  أبن   الشعور  وهو ما عزز

 . ( 4)متكاملة
 ملفهوم األمنالنظرة التقليدية : املطلب األول 

ويف . مبفهوم الدولة القومية أكثر من تعلقه ابلناس اً إبعتباره مرتبط األمن مفهوم مت النظر اىل، تقليداي
. اخلارجي   اهلجوم  هزمية  أو   ردع  على  الدولة  قدرة   حول  هو  الدولة   أمن  إن هذا الصدد يقول جيمس أكبنينور "

 من أراضيها ومحاية  الدولة سالمة على للحفاظ الردع اسرتاتيجيات استخدام على هنا اإلهتمام  ينصب إذ
"جرت العادة على 1994"وكذلك ورد يف تقرير التنمية البشرية للعام . (5)اخلارجي والتدخل التهديدات

  السياسة   من خالل  الوطنية  املصاحل  محاية  أو  اخلارجي  العدوان   من  األراضي  أتمني النظر ملفهوم األمن إبعتباره  
من    أكثرالقومية    ابلدولة  األمن  مفهوم  تعلق  وهكذا فقد.  النووية  األسلحة  خطر  من  العامل  أتمني  أو  اخلارجية

 ". (6)ابلناس تعلقه
هذا   فقد ركز.  الدولية  السياسة   جمال   على  يُهيمن  لألمن  التقليدي  النهج   كان ،  الثانية  العاملية   احلرب  قبل

  الشاغل أنه واليت عّدت أمنها على، الدولية  الشؤون  يف القوية الفاعلة اجلهات إبعتبارها  الدول على النهج 
 

 :http.  21ص.  2009،    1ط.  الرايض  .  األمن اإلنساين املفهوم والتطبيق يف الواقع العريب والدويل  ،  خدجية عرفة حممد أمني  -2
//www. nauss. edu. sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books. aspx?BookId=707  

3- Neil Macfarlane and Yuen Foong Khong. “Human Security and the UN: A Critical History”. 
“Foreign Affairs”. September/October 2006 Issue. http: //tinyurl. com/j2n2ovz  

4- Ibid 
5- James Ohwofasa Akpeninor. “Modern Concepts of Security. ”Published by 

“AuthorHouseBooks” on Jun 1, 2012. p75. http: //tinyurl. com/hpvcvjg  
6- "Human Development Report". (1994). Op cit, p22… And you can also see: P. H. Liotta and 

Taylor Owen, “Why Human Security?”. Published by “The Whitehead Journal of Diplomacy and 
International Relations”, Issue 2, 2006. P38. http: //tinyurl. com/zonulw3 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx?BookId=707
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx?BookId=707
http://tinyurl.com/j2n2ovz
http://tinyurl.com/hpvcvjg
http://tinyurl.com/zonulw3
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  الناجم من  الضغط  جراء  كانت قد تطورت يف نشأهتا  الدول  بسبب أن   الدول  على  الرتكيز  لقد كان .  األهم
 . (7)والداخلية اخلارجية التهديدات مواجهة أجل   من الدولة  قوة على الرتكيز كما كان ،  الدولية  السياسة
 األمن ليس الدول أمن أبن  جادل وقد، لألمن جديد ظهر هنج  إنقضاء حقبة احلرب الباردة بعد

وهو األمن  ، العسكري األمن من أمهية أكثر جديدة أجندة بل هناك، الوحيد االسرتاتيجي أو التقليدي
فقد متت صياغة مصطلح "األمن اإلنساين" يف عقد التسعينيات من قبل املفكرين الذين سعوا . اإلنساين

"حمورية الدولة" من أجل محاية وتعزيز اىل حتويل النقاشات األمنية بعيدا عن توجهها التقليدي املتمركز حول  
 غري أن ، التقليدي األمن ألفكار كتحد  اإلنساين جاء إن ظهور األمن. (8)وضع األفراد داخل اجملتمعات

 من دون  أنه  قيل   فقد.  متنافية  مفاهيم  ليست  وكذلك األمن اإلنساين   -أي األمن القومي-التقليدي    األمن
 . ابلعكس والعكس، التقليدي الدولة أمن  يتحقق أن  ميكن اإلنسان ال أمن

.  اخلارجية  اإلعتداءات أو املخاطر  إزاء  نفسها  من محاية   الدولة   متكن  حول  تتمحور النظرة التقليدية لألمن
  وهو بذلك يُعرب عن التقليدي مبسميات منها "األمن القومي" أو "أمن الدولة" وغالبا ما ُيسمى األمن

. (9)القومية"  "الدولة   وبداايت بروز  1648  سنة  ويستفاليا"  سالم  "معاهدة  ذمن  الدويل  األمن  تصورات هيمنة
 إىل الواقعية من ، العديد من متغريات األمن التقليدي على نظرايت العالقات الدولية وابلرغم من اشتمال 

،  القومية  الدولة أولوية  على تركيزها هي املدارس هذه تشرتك هبا اليت األساسية إاّل أن السمة ، الليربالية
 . وإعتبارها الفاعل األساسي

إذ تُعد الدولة تبعا للمفهوم ، لقد مت تصميم السياسات األمنية التقليدية لتعزيز املطالب املسندة للدولة 
ويهتم األمن  .  اثنوية أمام تلك التابعة للدولة  تعدأما ابقي املصاحل  .  التقليدي لألمن وحدة التحليل األساسية

 (10). ماية حدود الدولة والشعب واملؤسسات والقيمالتقليدي حب
ألمن فإن مصادر هتديد أمن الدولة هي مصادر عسكرية انبعة من خارج فهوم امل  وتبعا للنظرة التقليدية

وهكذا ينصب اإلهتمام هنا على استخدام اسرتاتيجيات الردع للحفاظ على سالمة الدولة  . حدود الدولة
 (11). التهديدات والتدخل اخلارجيومحاية أراضيها من 

وإن سلطة صناعة القرار وتنفيذ االسرتاتيجيات . الدولة هي الفاعل الوحيدووفقاً لألمن التقليدي فأن 
ويفرتض األمن التقليدي أبن سيادة  . واندرا ما ينطوي ذلك على اجلمهور، تنحصر وترتكز لدى احلكومة

يب احلكومة العاملية اليت تتحمل مسؤلية تطبيق وفرض قواعد حيث تغ، الدولة تعمل يف بيئة دولية فوضوية
 (12). السلوك الدولية 

. األمن التقليدي يعتمد على بناء القوة الوطنية وتعزيز قدرات الدفاع العسكرييعتمد  ،  ومن زاوية أخرى
 (13). واحلدود االسرتاتيجية واخل، والتحالفات، ومن أشكاله الشائعة هو سباقات التسلح 

 
7– Alan, Collins. “Contemporary Security Studies. ” Oxford University Press, 2007, p14.  
8- Neil Macfarlane and Yuen Foong Khong, "Human Security and the UN: A Critical History", 

Foreign Affairs, http: //tinyurl. com/j2n2ovz  
9- James Ohwofasa Akpeninor. 2012. Op cit, p75.  
10- Ibid. p75 
11- Ibid. p76 
12- Ibid. p76 
13- Sartipi Hosein. “The Nature of Cultural Diversity and Impacts of Human Security to live better. 

” Published by International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), Volume-I, Issue-
IV, January 2015. p34. http: //tinyurl. com/js9k4fo  

http://tinyurl.com/j2n2ovz
http://tinyurl.com/js9k4fo
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 . التعريف بمفهوم األمن اإلنساني: الثاني املطلب

اإلقتصادي واملنظر   (14)إن أول من لفت االهتمام العاملي إىل مفهوم األمن اإلنساين هو "حمبوب احلق" 
لذي ا  1994"  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي"ضمن  "  تقرير التنمية البشرية "يف جمال التنمية الدولية وذلك يف  
 .  لألمم املتحدة للتنمية االجتماعية يف كوبنهاغن 1995سعى يف التأثري على قمة العامل 

السالمة من  ، أوال": على حمورين رئيسيني  -1994وفقا لتقرير التنمية البشرية -ويقوم األمن اإلنساين 
احلياة   اجئ واملؤذي يف أمناطاحلماية من اإلختالل املف،  اثنيا.  التهديدات املزمنة مثل اجلوع واألمراض والقمع

 . (15)"أو الوظائف أو يف اجملتمعات احمللية، اليومية سواء يف املنازل
 : " على أنه2003اإلنساين وفقا "للجنة األمم املتحدة حول األمن اإلنساين    األمن  كما وقد مت توضيح 

 . (16)"البشر حاجات وتليب احلرايت تعزز البشر عرب إعتماد طرق مجيع  حلياة الكيفية األساسية "محاية
 وبشكل خالٍ ،  وكرامة  أبمن   الناس  يعيش فيه  إنساين   وتتجلى ضرورة األمن اإلنساين يف السعي خللق عامل

 هذا مثل ويف. اجلميع به يتمتع أن  وهو ما ينبغي، للعديدين ابلنسبة حلما وهو ما يزال، واليأس الفقر من
 فرص  مع توافر  العوز"  من  وكذلك "التحرر  اخلوف"  من  هلم "التحرر  مكفوال  سيكون  األفراد  فإن كافة،  العامل

 من التحرر اإلنساين  ابألمن يُقصد، جوهري ابلتايل وبشكل. البشرية  إمكاانهتم  كامل  لتطوير متساوية
 . (17) وحياهتم وسالمتهم الناس  حلقوق الشاملة التهديدات

 حقوق على يشتمل فهو،  العنف املسلح  غياب من أبعد هو "ما:  اإلنساين يُقصد ابألمن،  وبشكل مشويل
 فرد كل أن  من والتأكد، الصحية والرعاية  التعليم فرص احلصول على يف واحلق، الرشيد واحلكم، اإلنسان 

 تقليل حنو خطوة أيضا هي االجتاه هذا يف خطوة وكل . اخلاصة احتياجاته بلوغ ىلع الفرصة والقدرة لديه
 وحرية اخلوف من والتحرر احلاجة من فتحقيق التحرر. النزاعات ومنع االقتصادي النمو وحتقيق، الفقر

 ومن مث  اإلنساين األمن لتحقيق املرتابطة األركان  هي هذه، وصحية طبيعية  ترث بيئة أن  يف القادمة األجيال
 . (18)األمن القومي"

 األكادميية اإلنساين عرب التصورات األمن تناولت مفهوم التعريفات اليتبني   اتفاق ويتضح مما تقدم وجود
 يف بدال من "الدولة" وذلك يف "الفرد" تتمثل للمفهوم التحليل األساسية وحدة أن  على املفهوم عاجلت اليت

 .  خطرية حتدايت من األفراد أمن ما يواجهه سياق
 

 التنمية البشرية التابع له مسامهة كبرية يف إنشاء مؤشر ، خبري اقتصادي ابكستاين وأحد منظري التنمية الدولية، حمبوب احلق -14
"أتمالت يف التنمية البشرية"  1996حيث يقال إبن كتاب احلق لعام . ويعترب احلق ذي أتثري عميق على التنمية العاملية. لألمم املتحدة

دي واالجتماعي مثل امليثاق العاملي وإنشاء اجمللس االقتصا، قد فتح آفاقا جديدة إلعتماد سياسات مقرتحة حول مناذج التنمية البشرية
 . لألمم املتحدة

15- "Human Development Report". United Nations Development Program (UNDP). (1994). p23. 
http: //tinyurl. com/hpmycm4  

16- Sabina Alkire, "A conceptual framework for human security”. “Center for Research on 
Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE)”, “Queen Elizabeth House (University of Oxford),” 
working paper no. 2, (PDF). 2003. p24. http: //tinyurl. com/zm4g3ea  

17- Human Security Network homepage. http: //www. humansecuritynetwork. org/menu-e. asp 
08/22/01. And also, “Definitions of Human Security” https: //www. gdrc. org/sustdev/husec/Definitions. 
pdf  

18- Kofi Annan. “Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in 
Mongolia. ” UN Press Release at May 8-10, 2000. http: //www. un. 
org/News/Press/docs/2000/20000508. sgsm7382. doc. html 08/27/01. And also: https: //www. gdrc. 
org/sustdev/husec/Definitions. pdf  

http://tinyurl.com/hpmycm4
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabina_Alkire
http://economics.ouls.ox.ac.uk/13003/1/workingpaper2.pdf
http://tinyurl.com/zm4g3ea
http://www.humansecuritynetwork.org/menu-e.asp
https://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf
https://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html
http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html
https://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf
https://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf
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فقد بنّي تقرير التنمية البشرية للعام ، لألمن اإلنساينومن أجل احلصول على مفهوم ُمفّصل ودقيق 
 : ( 19)أبن األمن العاملي جيب توسيعه ليشتمل على التهديدات واملخاطر الكامنة يف سبعة جماالت هي  1994

والذي ، األساسي ضمان دخل األفراد االقتصادي" "األمن يتطلب: االقتصادي" "األمن .1
  من املمولة  احلماية شبكة عرب أو واجملزية املرحبة  العمل فر فرصالقاء تو  يتحقق يف العادة

 احلاضر الوقت يف العامل فقط سكان  ربع يعترب، الفهم هلذا وتبعا. أخري العام كمالذ القطاع
 البلدان  داخل  خطورة  أكثر  تكون   االقتصادي قد  مشكلة األمن  أن   يف حني.  اقتصاداي  آمنني
مهما  عامال البطالة مشاكل إذ مُتثل. املتقدمة أيضا  البلدان حىت القلق كما وينتاب،  النامية
 . (20)اإلثين والعنف  السياسية للتوترات وُمسببا

  احلصول   فرصة  األوقات  مجيع  يف  األشخاص  تتاح جلميع  أن   الغذائي"  ويتطلب "األمن:  "األمن الغذائي" .2
 فإن توافر الغذاء بشكل عام،  املتحدة  لألمم  وتبعا.  األساسية  الغذائية  املستلزمات  على  واقتصاداي  ماداي 
 القوة وجود وعدم الغذائية للمواد التوزيع السيئ تكمن يف غالبا املشكلة حيث ان ، املشكلة ليس

األصعدة احمللية   الغذائي" على "األمن مشاكل لتذليل  وقد بذلت عدة مساعي يف السابق. الشرائية
ذات   املشاكل  معاجلة  فإن مفتاح،  املتحدة  لألمم  ووفقا.  حمدودة  آاثرها  فقد كانت،  ذلك  ومع،  والدولية

 . (21)االقتصادي"  "ابألمن  وهذا بدوره متعلقاً   املضمون   والدخل  هو العمل،  السلع  على  ابحلصول  الصلة
 األمراض جتاه احلماية ولو حبدودها الدنيا توفر ضمان  الصحي" اىل "األمن يهدف: الصحي" "األمن .3

فقد لوحظ أبن األمراض اإلنتقالية والطفيلية كانت تُعد أهم األسباب .  واألساليب احلياتية غري الصحية
يف حني كانت أمراض الدورة الدموية تشكل أهم أسباب ، للوفاة يف البلدان النامية بشكل تقليدي

 بنمط ذات العالقة  نةاملزم إبن األمراض أما يف الوقت الرهان فقد لوحظ. الوفاة يف البلدان الصناعية
حيث تشري األحصاءات اىل أن ما ، العامل معظم مناطق يف  القاتلة تتصدر املسببات وأسلوب احلياة 

من بني أمجايل الوفيات ضمن البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل تتسسب هبا األمراض  %82نسبته 
ن الصحي" لدى فقراء األرايف تتعاظم هتديدات وخماطر "األم، املتحدة لألمم وابإلستناد. (22) املزمنة

ويُعزى ذلك اىل سوء التغذية واإلفتقار اىل التعليم املناسب وشحة املياه النظيفة  .  والسيما عند األطفال
 . (23) واخلدمات الصحية وابقي الضرورات األساسية

 ويالت والطويل من القصري املدى على األشخاص محاية  إىل البيئي" يهدف "األمن: البيئي" "األمن .4
  البيئة  ومنع تدهور، جتاه الطبيعة اإلنسان  الناجتة عن األضرار اليت تسبب هبا والتهديدات الطبيعة
 أكرب  أحد  مُيثل  النامية  النظيفة يف البلدان  املياه   موارد  إىل  الوصول   فقد لوحظ إبن اإلفتقار يف .  الطبيعية
 أهم التهديدات أحد فإن التلوث اجلوي يعد، الصناعية البلدان  بينما يف. البيئة هتدد اليت األخطار

 
19- "Human Development Report". (1994). Op cit, pages from 24 to 33.  
20- Ibid. p25.  
21- Ibid. p27.  

   /http: //www. who. int/mediacentre/factsheets/fs355/ar. الساريةاألمراض غري  .منظمة الصحة العاملية -22
وتتطّور ببطء وهي أمراض تدوم فرتات طويلة . املعروفة أيضًا ابسم )األمراض املزمنة( ال تنتقل بني البشر، األمراض غري السارية

، وتنقسم هذه األمراض إىل أمناط رئيسية أربعة هي األمراض القلبية الوعائية )مثل النوابت القلبية والسكتة الدماغية( والسرطاانت.  عموماً 
 نسدادي املزمن والربو( والسكري. واألمراض التنفسية املزمنة )مثل مرض الرئة اال

23- "Human Development Report". (1994). Op cit. p27.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar/
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 بيئي أمن قضية هو، الدفيئة  الغازات انبعاث عن الناجم  احلراري االحتباس وكذلك ظاهرة. الرئيسية
 . (24)أخرى

 العنف اىل األشخاص احليلولة دون تعرض إىل الشخصي" ويهدف "األمن: الشخصي" "األمن .5
 األفراد وكذلك من عنف، خارجية على حد سواء عدوان دولة قبلأو من  دوهلم داخل، اجلسدي
 تُعّد اجلرمية أكرب، الناس من لكثري فبالنسبة. املنزيل  العنف بل وحىت من، الفرعية احلكومية واجلهات

 . (25)العنف جرائم وخاصة، والتهديد للقلق مصدر
إنتهاك أو خدش املنظومة القيمية واألخالقية احليلولة دون  إىل اجملتمعي" "األمن يهدف: اجملتمعي" "األمن .6

 ففي اجملتمعات.  وكذلك توفري احلماية من العنف اإلثين والعرقي،  وعالقات األفراد التقليدية داخل اجملتمعات
 العامل دول نصف وإن حنو. للتهديد األحيان  من كثري  يف خصوصا العرقية األقليات تتعرض، التقليدية
 1993 العام املتحدة األمم أعتمدت ويف هذا الصدد فقد. العرقية واإلثنية تالعديد من النزاعا شهدت

من  شخص على األقل مليون  300 معاانة  استمرار لإلشارة اىل، األصليني للسكان  الدولية إبعتباره السنة
 . (26)بلدا 70 العنف ضمن اتساع دوامة يواجهون  وهم األصليني املواطنني بني
ويهدف "األمن السياسي"اىل توفري اإلحرتام الكايف من قبل عموم اجملتمع حلقوق : السياسي" "األمن .7

 بلدا ما يزال يشهد القمع 110فإن  الدولية"  العفو "منظمة  أجرهتا لدراسة وتبعا. اإلنسان األساسية
أثناء أوقات كما وتشيع .  اخلطف وحىت ظواهر املعاملة وسوء، املنتظمة واإلنتهاكات السياسي

، واجلماعات األفراد قمع  اىل وابإلضافة . اإلضطراابت السياسية مظاهر إنتهاكات حقوق اإلنسان 
 . (27)واملعلومات األفكار على السيطرة ممارسة احلكومات أيضا اىل تسعى
 جدول يبني التحليالت املستخلصة ألنواع التهديدات احملتملة لألمن اإلنساين 1. 1اجلدول
 اإلنساين  لألمن احملتملة التهديدات أنواع

 نوع األمن أمثلة على التهديدات الرئيسية 

 األمن اإلقتصادي استمرار الفقر والبطالة 

 األمن الغذائي اجلوع واجملاعة 

وعدم ،  وسوء التغذية،  واألغذية غري السليمة،  مراض املميتة املعديةاأل
 . احلصول على الرعاية الصحية األساسية

 األمن الصحي

 األمن البيئي والتلوث، والكوارث الطبيعية، التدهور البيئي واستنزاف املوارد

 
24- Ibid. p28.  
25- Ibid. p30.  
26- Ibid. p31.  
27- Ibid. 32.  
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 األمن الشخصي العنف اجلسدي واجلرمية واإلرهاب والعنف األسري وتشغيل األطفال

 األمن اجملتمعي التوترات القائمة على أساس اهلوية اإلثنية والدينية 

 األمن السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان القمع السياسي 

  

 : األمن اإلنساين ترتكز على ما يلي مقومات ونستخلص مما سبق أبن 
.  األمن اإلنساين يقوم على "حمورية األنسان" حيث يُعد األنسان الفرد وحددته األساسية يف التحليل .1

همة تنطوي على رفاه األفراد واالستجابة إذ أن أبعاده امل.  وهكذا فهو يُركز على التحول إىل محاية األفراد
 . الحتياجات الناس العاديني عند التعامل مع مصادر التهديد

 : دأما مصادر هتديد األمن اإلنساين فيمكن تقسيمها إىل نوعني من مصادر التهدي .2
الداخلية بني أبناء ومنها النزاعات ، النوع األول يتمثل يف مصادر هتديد تنبع من داخل الدولة ذاهتا

ويف بعض األحيان تكون الدولة ذاهتا  . وظروف الفقر واحلرمان االقتصادي، اجلماعات اإلثنية املختلفة
ولة عن هتديد أمن مواطنيها ومن ذلك قيام بعض الدول ابتباع سياسات متييزية ضد بعض الفئات يف ؤ مس

 . اجملتمع ألسباب دينية أو عرقية أو سياسية 
وال متلك ، لثاين من مصادر هتديد أمن األفراد فهي تلك اليت ال تنبع من داخل الدولة ذاهتاأما النوع ا

ومشكالت ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، الدولة القدرة على مواجهتها مبفردها ومنها التلوث البيئي
. ناعة البشرية/اإليدزاألمراض املعدية مثل فريوس نقص امل، واجلرمية املنظمة ، واإلرهاب الدويل، الالجئني

 .  وهذا جعل من قضااي األمن اإلنساين قضااي عاملية أو كونية أكثر منها قضااي داخلية
وإمنا يفرتض توسيع املشاركة ليشتمل  ، إن حتقيق األمن اإلنساين ال يشتمل على احلكومات وحدها .3

مات غري احلكومية واجملتمعات واملنظ ،  املنظمات اإلقليمية والدولية،  مبعىن.  على خمتلف اجلهات الفاعلة
 . (28)احمللية

وإمنا بتمكينهم أيضا كوسيلة  ،  إن مساعي األمن اإلنساين ال تقتصر على محاية الناس واجملتمعات فقط .4
 . (29)األمنحيث يفرتض بضرورة مسامهة الناس يف حتديد وتنفيذ احللول النعدام .  من وسائل األمن

 قليدي واألمن األنساين يُبني التمايز بني األمن الت  1,2جدول
  األمن التقليدي األمن اإلنساين

 
28- Zbyněk Dubský . “Security of the European Union in Contemporary World: Human Security 

and its Implication for the European Integration Process. ” Paper prepared for the 7th Pan-European 
International Relations Conference, Stockholm 9-11 September 2010. p2. http: //tinyurl. com/gt7obam  

29- Harold Rosen. “The Mystery of September 11 and the State Lotteries. ” Published by 
Authorhouse, February 3, 2016. p67. http: //tinyurl. com/z5hzlcs  

http://tinyurl.com/gt7obam
http://tinyurl.com/z5hzlcs


 
 

540 

 24:  العدد

 
ية األنسان" حمور "  يقوم علىمن اإلنسايناأل

حيث يُعد األنسان الفرد وحددته األساسية  
ركز على التحول إىل يُ   وهكذا فهو.  يف التحليل

 تنطوي علىهمة  امل   هأبعادإذ أن  .  محاية األفراد
رفاه األفراد واالستجابة الحتياجات الناس 

 . التعامل مع مصادر التهديد عندالعاديني 

تُعد الدولة تبعا للمفهوم 
التقليدي لألمن وحدة التحليل  

صاحل أما ابقي امل. األساسية
تابعة  ال تعترب اثنوية أمام تلك

التقليدي  األمن ويهتم. لدولةل
حدود الدولة والشعب  ةي امحب

 . والقيمواملؤسسات 

 
 املرجع

 فيمكن اإلنساين  األمن هتديد مصادر أما
 : التهديد مصادر  من نوعني إىل  تقسيمها

  من تنبع هتديد مصادر يف يتمثل  األول النوع
 . ذاهتا الدولة  داخل

 األفراد أمن هتديد مصادر من الثاين  النوع أما
، ذاهتا  الدولة   داخل  من  تنبع  ال  اليت  تلك  فهي

 منها قضااي  أكثر  كونية  أو  عاملية  بل هي قضااي 
 .  داخلية

 فإن  التقليدي لألمن وفقا 
 هي الدولة  أمن هتديد مصادر
  من انبعة عسكرية مصادر
 .  الدولة حدود خارج

 نطاق
 مصادر 
 التهديد

 على ملتال يش اإلنساين حتقيق األمن إن 
توسيع  وإمنا يفرتض، احلكومات وحدها

اجلهات خمتلف يشتمل على ل املشاركة
،  املنظمات اإلقليمية والدولية، مبعىن. الفاعلة

 .  واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية

وإن  .  الدولة هي الفاعل الوحيد
القرار وتنفيذ  ةعا صنسلطة 

 تنحصر وترتكزسرتاتيجيات اال
 واندرا ما ينطوي،  حلكومةلدى ا
 . على اجلمهور ذلك

 
 الفاعل 

تقتصر على ال  اإلنساين األمن إن مساعي 
وإمنا بتمكينهم  ، فقط محاية الناس واجملتمعات

حيث يفرتض .  كوسيلة من وسائل األمن  أيضا
حتديد وتنفيذ احللول    يفالناس  بضرورة مسامهة  

 . النعدام األمن

عتمد على بناء  ياألمن التقليدي  
تعزيز قدرات القوة الوطنية و 
  هأشكالومن  .  الدفاع العسكري

، سباقات التسلح  وهالشائعة 
واحلدود ، والتحالفات

 . اخلو االسرتاتيجية  

 
 الوسائل 

 مع التنمية البشرية األمن اإلنسانف دالقة: المبحث الثانف

  مفهوم التنمية البشرية: املطلب األول 
عدم إن مفهوم . يشتمل مفهوم التنمية البشرية على دراسة ظروف األنسان والقدرات اليت يتمتع هبا

كوسيلة لقياس التقدم الفعلي يف التنمية البشرية من قبل األمم   مؤشر التنمية البشرية مت توظيفه يفاملساواة 
على   من حيث تركيزه،  كما أن هذا املنهج يعد بديال للمنهج أحادي النظرة جتاه النمو االقتصادي.  املتحدة

 . التقدمابعتبارها وسيلة لفهم ، العدالة االجتماعية
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 ( 30)"أمارتيا سني " طورهومث  " حمبوب احلق" من قبلألول مرة  التنمية البشرية لقد مت اإلصطالح على
. وغريهم  (32)روبيانز"  انغريدو"  (31)الكري"  سابينا"  فيهوسعت  من مث تو ،  1998على جائزة نوبل عام    ةاحلائز 

بغية  ، وحتسني ظروف اإلنسان ، راهتموقد تركزت إهتمامات التنمية حول توسيع خيارات الناس وتطوير قد
فهو ،  فالتنمية البشرية أوسع بكثري من النمو اإلقتصادي،  وهكذا.  (33)تعزيز فرص الناس ليعيشوا حياة كرمية

توسيع هذه يف  سسا األ بناء القدرات البشريةويعد . (34) ليس سوى إحدى وسائل توسيع خيارات الناس
وتركز . مبثابة احلرايت املوضوعية اليت تتيح للشخص يف أن حييا حياة قّيمةإذ أن القدرات هي ، اخليارات

وتناقش التنمية البشرية إبن .  (35)  التنمية البشرية على مناهضة احلرمان وتدور أفكارها حول قرارات اإلنسان 
مبا يسهم يف   يف العديد من مسارات احلياة املختلفةاإلستثمار يف الناس يعزز النمو وميكن الناس من العمل  

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على فقد مت تعريف مفهوم "التنمية البشرية"  ،  وهكذا.  تطوير القدرات البشرية
 : (36) أهنا

  األساسية   والقدرات  البشرية  والقدرات  الوظائف  توسيع  طريق  عن  لألفراد  املتاحة  اخليارات  توسيع  عملية"
 على  حيصلوا  وأن ،  املعرفة والتعليم  على  حيصلوا  وأن ،  وصحية  مديدة  حياة   األفراد  حييا  أن   وهي  للبشر  الثالث
. ليكونوا قادرين على املشاركة بشكل إجيايب يف احلياة االجتماعية، الئق معيشي ملستوى الالزمة املوارد

الفرص بعيدة عن وبقاء ، وابلتايل فأن حرماهنم من القدرات ببساطة يعين حرماهنم العديد من اخليارات
 . "متناول أيديهم

وحقيقة أن ثلثي سكان ،  ومع استمرار الصراع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أعقاب هناية احلرب الباردة 
كلها أدت إىل تساؤالت جوهرية ،  العامل مل تكتسب سوى الُنزر اليسري من املكتسبات االقتصادية للعوملة

برزت التنمية البشرية يف تسعينيات القرن ، وتبعا لذلك. التنميةحول الطريقة اليت مورست يف سبيل حتقيق 
أنصار التنمية البشرية أبن  حيث جيادل.  علتوجه حتدي لنموذج االقتصاد احلر السائد يف تنمية اجملتم املاضي

 
 لدى "أمارتيا سني" مسامهات . درس وعمل يف اململكة املتحدة والوالايت املتحدة، أمارتيا سني هو خبري إقتصادي هندي -30

وفهارس ، والعدالة االقتصادية واالجتماعية والنظرايت االقتصادية حول اجملاعات، ونظرية االختيار االجتماعي، هوافرة يف اقتصاد الرفا
ويعمل حاليا . 1998وهو أول آسيوي حصل على جائزة نوبل التذكارية يف العلوم االقتصادية عام . مقياس رفاه مواطين البلدان النامية
 http: //tinyurl. com/lrhkaxg. ة هارفاردأستاذ االقتصاد والفلسفة يف جامع

  ومديرة مركز أكسفورد حول الفقر والتنمية البشرية وهو، سابينا الكري هي أستاذ الشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن  -31
وقد طورت "سابينا ألكري" . 2007وقد أتسس يف عام ، إجنلرتا، دمركز معين ابلبحوث االقتصادية للتنمية الدولية يف جامعة أكسفور 

حيث خيلص اىل حتديد "الفقري" عرب النظر اىل سلسلة احلرمان . وزميلها اإلقتصادي "جيمس فوسرت" وسيلة لقياس الفقر متعدد األبعاد
 http: //tinyurl. com/lsfaawr. وجتميع تلك املعلومات لتعكس الفقر اجملتمعي. اليت يعانيها

 .http: //tinyurl. تتوىل "انغريد روبيانز" رائسة معهد اآلداب يف جامعة "أوترخت" ضمن كلية العلوم اإلنسانية -32
com/m7doeq5  

33- Paul Streeten. "Human Development: Means and Ends". The Pakistan Development Review. 
1995. pp 232–237. http: //tinyurl. com/j9u8bse  

34- "Human Development Report". (1994). Op cit, p22.  
35- Human Development and Capability Association. "Capability & Functionings: Definition & 

Justification". Human Development and Capability Association Briefing Note: 1–5. http: //tinyurl. 
com/zbx4avd  

36- United Nations Development Program (UNDP), "Human Development Report". (2000). p17. 
http: //tinyurl. com/zxtvw45  

http://tinyurl.com/lrhkaxg
http://tinyurl.com/lsfaawr
http://tinyurl.com/m7doeq5
http://tinyurl.com/m7doeq5
http://tinyurl.com/j9u8bse
http://tinyurl.com/zbx4avd
http://tinyurl.com/zbx4avd
http://tinyurl.com/zxtvw45
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إمهاهلا مثل والسيما يف جماالت ال ينبغي  ،  النمو االقتصادي مل يكن كافيا لتوسيع خيارات أو قدرات الناس

 (37) . والعمل،  والبيئة، الصحة والتعليم والتكنولوجيا
 أوجه التابط اإلختالف بني األمن اإلنساني والتنمية البشرية: املطلب الثاني

  عالمة  مبثابة   نشره  يعد  1994  للعام  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج   الصادر عن  البشرية  التنمية   تقرير  إن 
 جلميع" اخلوف من  التحرر" و" الفاقة من  التحرر" أتمني  إبن  جادل التقرير حيث، األمن جمال  يف فارقة 

 . (38) العامل يف األمن انعدام ملشكلة للتصدي مسار أفضل  هو األشخاص
كانت النظرة  ،  إذ أنه تقليدي. حتدي لكيفية ممارسة التنمية الدولية" األمن اإلنساين "لقد وجه مفهوم 

 (39). وابلتايل التنمية للبشرية مجعاء، اقتصاد السوق احلر تُعَترب املسار العاملي للنمو االقتصادياىل تبين 
كان مفهوم األمن اإلنساين يرتكز على حترير األفراد من كل ما يهدد أمنهم وحريتهم   طاملا، وابلتايل

اليت تعترب إبن مية البشرية يتضح من ذلك أبن مفهوم األمن اإلنساين ال خيتلف مع مفهوم التن، وكرامتهم
،  وامتالك املعرفة والتعليم،  األساسية الضرورية ملساعدة الناس يف احلصول على حياة طويلة وصحيةالقدرات  

ليكونوا قادرين على ، احلصول على املوارد واخلدمات االجتماعية الالزمة لتحقيق مستوى معيشي الئق
ومن مث خالصهم من اخلوف والفاقة بشكل يصب يف مصلحة  .  االجتماعيةاملشاركة بشكل إجيايب يف احلياة  

 . التصدي ملشكلة إنعدام األمن يف العامل
 وعواقب  أسباب  دراسة  نطاق  توسيع  جاء ملواصلة  اإلنساين  يف أن ظهور مفهوم األمن  القول  كما وميكن

  ال تتمكن، األحيان  معظم  ذ يفإ. واألمن التنمية بني الفجوة سد إىل السعي خالل من، اإلمنائي التخلف
  بينما غالبا،  األمن  وانعدام  العنف  خلف نشوب حاالت  الكامنة  األسباب  والتعامل مع  من معاجلة   اجليوش
 اإلنساين   األمن  إن منابع.  التنمية   العنيفة من خالل مناذج  النزاعات  من تقليل  التنمية  جمال  يف  العاملني   يتمكن

 . للجميع األمن تعزيز فرص أجل من  تكامال أكثر يكوان أن  إىل  حباجة اجملالني  هذين تنمو خالل
كل من األمن اإلنساين والتنمية  أبن  " واألمن التنمية"وقد جادلت ورقة فرانسيس ستيوارت املوسومة 

 : إذ قال ، (40) بعمق مرتابطتان  البشرية
 . البشرية  وابلتايل فهو هدف التنمية، الناس رفاهجزءا مهما من  من اإلنساين يشكل األ، أوال •

استخدام يُعيق  احلياة و   يقلصانعدام األمن    فإن ،  "األنسان هدف التنمية هو "توسيع خيارات  طاملا كان  
 . التنمية  هدف  حتقيقعلى  سلبا مما يؤثر، اإلمكاانت البشرية

 . التنمية وابلتايل، االقتصادي النمو على سلبية عواقب له اإلنساين األمن انعدام، اثنيا •

 
37- Olufemi Oludimu. “GLOBALIZATION, HUMAN SECURITY AND SOME 

INTERVENING CONCERNS. ” European Scientific Journal. Special edition, August 2014. p309. 
http: //tinyurl. com/zanprpn  

38- Dan Plesch, Thomas Weiss, “Wartime Origins and the Future United Nations”. Institute for 
International Studies Thomas G Weiss. 2015. P8. http: //tinyurl. com/h9ldqbm  

39- Caroline Thomas. “Global governance, development and human security: exploring the links,” 
Third World Quarterly, Vol. 22, No. 2 (Apr, 2001), pp159-175. http: //tinyurl. com/z2dlugj  

40- Stewart, Frances (2004). "Development and Security", Centre for Research on Inequality, 
Human Security, and Ethnicity (CRISE), London: University of Oxford. p4. http: //tinyurl. 
com/hdngoz8  

http://tinyurl.com/zanprpn
http://tinyurl.com/h9ldqbm
http://tinyurl.com/z2dlugj
http://tinyurl.com/hdngoz8
http://tinyurl.com/hdngoz8
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يتمكنوا من    لن   يفّرون منه  أو  اجليش  إىل  ينضمون   الذين   األشخاص  فإن ،  احلروب  يف،  املثال  سبيل   على
 . لالقتصاد   اإلنتاجية  القدرة  من  يقلل  التحتية  البنية  تدمري  وكذلك.  إنتاجية كفؤة  بصورة   العودة ليكونوا عاملني

 . من مصادر الصراع اً مهم اً مصدر  تـُّعد املساواة عدم على تنطوي اليت املتوازنة التنمية غري، اثلثا •
 مث يقود ومن، الصراع إىل ببساطة سوف يتسبب التنمية ضعف من مفرغة حلقات فإن وجود، لذلك

 ما   وهذا،  التنمية  يتسبب بتنشيط  األمن  من  عالية   مستوايت  فإن توافر،  وعلى حنو مماثل .  التنمية  انعدام  إىل
 .  األمن  من مزيد يعزز بدّوره ويقود اىل

 : (41) أساسية  عناصر  بثالثة  اإلنساين   واألمن  البشرية  التنمية  إبشرتاك  القول  أيضا  ميكن،  ذلك  على  وعالوة
فكال من األمن اإلنساين . الناس" -يةحمور "والتنمية البشرية على  اإلنساين األمن يقوم كل من ، أوال •

. التعاقبمن الدولة والنمو االقتصادي الليربايل على أللنهج التقليدي ل يدوجه حتت البشرية والتنمية 
فإن كالمها  ،  وكذلك.  الوسيلة  وليس  النهائية   يكونوا الغاية  أن   "الناس" جيب  على أن   كما يؤكد ِكالمها

 . يركز على ضرورة معاملة "اإلنسان" كـوكيل جيب متكينه من املشاركة يف الدورة 
يركزان على كرامة الناس ابإلضافة اىل إهتماماهتم املادية  واهنما. األبعاد متعددا النهجني ِكال،  اثنيا •

 .  والبدنية
 . األفراد إستضعاف  إبعتبارمها أسباب املساواة وعدم الفقر اىل النهجني وينظر ِكال، اثلثا •

  لألمن  املتنازع عليها ابلنسبة  اجملاالت  أكثر  إحدى  هي  التنمية البشرية  مع  فإن العالقة،  التشابه  هذا  رغم
 حتديد ميكن اإلنساين واألمن البشرية  التنمية مفهومي بني االختالف نقاط بعض حيث توجد، اإلنساين

 : اآليتيف اجلدول  أبرزها
 ( جدول مقارنة بني التنمية البشرية واألمن اإلنساين 2,1اجلدول رقم )

 اإلنسايناألمن  التنمية البشرية  تغرياتامل
اإلستدامة  . . اإلستقرار . . األمن  الرفاهية  القيم

 ملكتسبات التنمية 
 مع للتعامل األجل قصرية  التدابري بني  جيمع . األجل طويلة الزمين اإلطار

 . األجل الوقاية طويلة وجهود املخاطر
توسيع نطاق اخليارات املتاحة  العامة األهداف

 . أمام األفراد
األفراد على اإلختيار بني تلك قدرة ضمان 

 . البدائل يف بيئة آمنة 
 أهداف حتقيق 

 السياسة 

 : وتعزيز محاية  . واملساواة النمو، التمكني
 اإلنسان على قيد احلياة وسالمته بقاء 

 ، (اخلوف من  احلرية)
 ، (العوز  من احلرية) اليومية واحلياة
 . (الكرمية احلياة) اإلهاانت وجتنب

 
41- Sabina Alkire, 2003. Op cit, p. 36 
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 مع حقوق اإلنسان  األمن اإلنسانف دالقة:  الثالثالمبحث 

 فكرة حقوق األنسان وتطورها : املطلب األول 
جذور يف العديد من األداين عرب خمتلف العصور ويف كافة  ابينما كان اإلميان بقدسية حياة اإلنسان ذ

أاّل أن العديد من  ، "شيشرون"وظهور فكرة "القانون الطبيعي" منذ عصر الفيلسوف الروماين ، أحناء العامل
اليت تقوم على أمتالك اإلنسان جملموعة من  -املؤرخني واألكادمييني يذهبون اىل ان فكرة حقوق اإلنسان 

بدأت متتلك الزخم الكبري منذ عصر النهضة وأوائل   -ببساطة فقط لكونه إنسان  الواجب صيانتهااحلقوق 
وراب واحلروب األهلية يف القرن السابع عشر إىل نشوء الفلسفة فقد أدت احلروب الدينية يف أ.  العصر احلديث

  حيث أصبح مبدأ الرومان يف القانون الطبيعي أثناء وبعد الثورة الفرنسية يعرف بـ"احلقوق الطبيعية"،  الليربالية
ل  وهكذا أصبحت الكتابة يف جمال حقوق اإلنسان الشغل الشاغ . اليت تستند اىل احلرية واملساواة واإلخاء

تكُمن أفكار حقوق اإلنسان يف  إذ. للثقافة الفكرية األوروبية يف القرن الثامن عشر املسمى بعصر التنوير
ن اىل ظهور ان العامليت أدت احلراب مث . صلب الثورات األمريكية والفرنسية اليت وقعت يف هناية ذلك القرن

 (42). اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
ية الثانية احلركات املنادية حبقوق اإلنسان للجماعات ذات املصاحل اخلاصة  مث تنامت بعد احلرب العامل

كما ونشطت دعوات حقوق اإلنسان .  كاملطالبني ابحلقوق املدنية من األمريكيني ذوي األصول األفريقية
ومع حلول  .  (43)داخل الكتلة السوفيتية يف السبعينيات جنبا إىل جنب مع دعوات حقوق العمال يف الغرب

مايون" إبتساع صموئيل " أستاذ القانون والتاريخ يف جامعة هارفارد فقد انقش، لقرن احلادي والعشرون ا
ومتدد حركة حقوق اإلنسان لتتجاوز طابعها األصلي املنادي ابحلماية من الشمولية لتشتمل على العديد 

 . (44)تصادية يف العامل الناميمن األشكال اليت تنطوي على التطورات اإلنسانية والتنمية االجتماعية واالق
 :  وأجياله مفهوم حقوق اإلنسان: املطلب الثاني

ق الطبيعية وهو تنوعت العبارات اليت مت توظيفها للتعريف مباهية "حقوق األنسان" فمرة مسيت ابحلقو 
هذه ومرة أطلق عليها "حقوق الشعوب" استنادا اىل أن ، مدرسة القانون الطبيعي ما ذهب اليه مؤيدوا

وكذلك فقد أصطلح عليها أكادمييا  ،  احلقوق قد تبنتها الدساتري الوضعية ملختلف الدول يف العصر احلديث
ابإلضافة اىل ما أطلق عليها  ، بـ "احلرايت العامة" أو "حرايت الفرد األساسية" أو "حقوق الفرد األساسية" 

 (45). " يف العديد من الدساتري حتت عنوان "احلقوق والواجبات األساسية
طوائف أو اجيال وكان أول من اقرتح ذلك املفكر التشيكي   جرى تقسيم حقوق االنسان اىل ثالثوقد  

، وحقوق اقتصادية واجتماعية، مدنية وسياسية اً حيث إن هذه الطوائف متثل حقوق. (46)"كاريل فاساك"
 

42- Samuel Moyn. “The Last Utopia: Human Rights in History. ” Harvard University Press, 2010. 
p8. http: //tinyurl. com/z79antd  

43- Ibid, p8.  
44- Ibid, p10.  

 .http: //tinyurl.  6-5ص  .  اجلامعة األردنية.  سان وأتصيل فكرته يف التشريع اإلسالمي""حقوق اإلن.  مااي جنيب عمار  -45
com/mqa3t8d  

46- Karel Vasak. "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law 
to the Universal Declaration of Human Rights". UNESCO, November 1977. p29. http: //tinyurl. 
com/gmrbqhw  

http://tinyurl.com/z79antd
http://tinyurl.com/mqa3t8d
http://tinyurl.com/mqa3t8d
http://tinyurl.com/gmrbqhw
http://tinyurl.com/gmrbqhw
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فهي ،  حبماية الفرد من جتاوزات السلطةحيث هتتم احلقوق السياسية واملدنية  .  وحقوق بيئية وثقافية وتنموية
وتشتمل على حرية التعبري والتفكري واإلعتقاد وحق اإلقرتاع والتصويت وغريها من .  ذات طابع فردي شديد

. 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف  اليت وردت ضمن 21اىل  3احلقوق اليت تضمنتها املواد من 
وتشتمل  .  تماعية هتدف اىل توفري ظروف متكافئة ملختلف فئات اجملتمعبينما احلقوق االقتصادية واالج   (47)

وكذلك الضمان االجتماعي والرعاية الصحية ومساعدة ،  على احلق يف احلصول على فرص العمل والسكن
. اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ضمن  27اىل  22العاطلني وغريها من احلقوق اليت وردت يف املواد من 

إذ تكرتث هذه الطائفة ابحلقوق البيئية والثقافية  ،  ائفة الثالثة فتتجاوز احلقوق املدنية واالقتصاديةأما الط  (48)
وتشتمل على جمموعة ، ما تزال هذه الطائفة من احلقوق غري رمسية اىل درجة كبرية ، ويف الواقع. والتنموية

قتصادية واالجتماعية وحق اإلشرتاك غري قليلة من احلقوق مثل احلق يف بيئة نظيفة وصحية وحق التنمية اال
 (49). يف املوارد الطبيعية وحق األشرتاك يف الرتاث الثقايف

 أوجه الشبه واإلختالف بني األمن اإلنساني وحقوق األنسان: املطلب الثالث
حيث . حقوق اإلنسان )أفكار القانون الطبيعي واحلقوق الطبيعية( لتقاليدمدين  اإلنساين األمن  إن 

فاهيم األساسية لتقاليد املفكار و األ  بناء على  أبنه متت صياغتهنساين  منوذج األمن اإلتطوير  ميكن النظر إىل  
ن هناك جمموعة  أب جيادالن املرجع الرئيسي وكالمها  إبعتباره الفرد  ينظران اىلكال النهجني .  حقوق اإلنسان 

الصحية( تعترب أساسية  واحلصول على التعليم والرعاية  ،  واسعة من املسائل )أي احلقوق املدنية واهلوية الثقافية
بني النموذجني يف هنج معاجلة األخطار اليت هتدد كرامة اإلنسان  اً مهم اً هناك فرقكما أن .  لكرامة اإلنسان 

 على اإلنساينألمن اإطار يعتمد ، ا إطار حقوق اإلنسان هنجا قانوني يعتمد فبينما. على قيد احلياة ئهوبقا
تكون أن  هلا ميكن حيث، وقضية حمددة مرانً  اتتبىن هنج، لةاستخدام جمموعة متنوعة من اجلهات الفاع

 (50) . على املستوايت احمللية أو الوطنية أو الدولية فعالة 
 اإلنساينهناك من يطعن يف طبيعة العالقة بني األمن  اإلنساين أوساط املدافعني عن األمن  ومن بني

 اإلنساينأبن اهلدف من األمن  ون ادلبعض املدافعني عن األمن اإلنساين جيحيث أن . وحقوق اإلنسان 
  أخرين دعاة يقومولكن . (51) ن العاملي القائمطار القانوين حلقوق اإلنسااإل تعزيز يقوم بناء علىينبغي أن 

  هنج األمن  أن  ويعتقدون، عرض اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان كجزء من مشكلة انعدام األمن العامليب
قانوين للحصول على املصادر الكامنة وراء عدم الدفعنا للتحرك وجتاوز هذا النهج يجيب أن  اإلنساين

 . (52)املساواة والعنف اليت هي األسباب اجلذرية النعدام األمن يف عامل اليوم

 
47- Dr. V. Ramaraj. “Dimensions of Human Rights – A Critical Study”. International Journal of 

Multidisciplinary Research Review. Vol. 1, Issue – 2, Feb -2016. p1. http: //tinyurl. com/mvsde6t  
48- International Justice Resource Center. “Economic, Social and Cultural Rights”. http: //tinyurl. 

com/l53sg33  
49- Philip Lee and Pradip Ninan Thomas. “Public Memory, Public Media and the Politics of 

Justice”. Macmillan Publishes. 2012. p7. http: //tinyurl. com/klgnrs8  
50- Paul Duta. “Human Security and The Phrase”. Strategic Impact No. 4/2009. pp 59-60. http: 

//tinyurl. com/k8kgdv3  
51- Fen Osler Hampson. “Madness in the multitude: human security and world disorder. ” Ontario: 

Oxford University Press, 2002. http: //tinyurl. com/hnwd69j  
52- Caroline Thomas. 2001. Op cit. p 174.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://tinyurl.com/mvsde6t
http://tinyurl.com/l53sg33
http://tinyurl.com/l53sg33
http://tinyurl.com/klgnrs8
http://tinyurl.com/k8kgdv3
http://tinyurl.com/k8kgdv3
http://tinyurl.com/hnwd69j
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 : الخاتمة

. األساسي" ويركز على كيفية توفري أفضل محاية هلم-بوصفهم "املرجع الناس عدُّ إن األمن اإلنساين يُ 
. يف التعامل مع مصادر التهديد مواالستجابة الحتياجاهت الناسفإن الرتكيز يقوم على حتقيق رفاه ، من مث و 

 ال هتدف دراسات "األمن اإلنساين" إىل إجياد وسائل حلماية البالد من العدوان اخلارجي،  عالوة على ذلك
مثل التلوث البيئي واألمراض ، وأمنا أيضا هتتم بتوفري احلماية ضد جمموعة أخرى من التهديدات، فحسب

 . املعدية األنتقالية واحلرمان االقتصادي
 ملفهوم توسيعا ضروراي متثل  اإلنساين  األمن دراسات أن  كما أود أن أشري يف ختام هذا البحث إىل

 على كبريا  هتديدا تشكل الصحية والرعاية  والفقر البيئة تدمري مثل قضااي  أن  حيث ترى، التقليدي األمن
  أي  من  أكرب بكثري  هي  العسكرية  التهديدات  أبن   املراقبني  جدال بعض   وابلرغم من.  الناس  من  العديد  حياة 
 هذه كانت  لو حىت، ذلك ومع. نظرا ملا متتلكه خمتلف الدول من ترساانت عسكرية مهولة، مضى وقت

 أحناء مجيع يف الناس  حياة على الوحيد اخلطر ليست ابلتأكيد فهي، الوقت احلاضر يف أكرب التهديدات
  حياة تتسبب يف إزهاق هي هتديدات كبرية أخرى واألمراض واجملاعات والفقر البيئة إذ أن تدمري، العامل

وهو ما ، لألمن جديد مفهوم وضع الضروري ابت من ، وابلتايل. العامل أحناء مجيع يف الناس من املاليني
أعتقد أن الدراسات التقليدية  ، ومع ذلك. والتهديدات غري التقليدية لألمن، ابت يُعرف ابألمن اإلنساين

 .  للتهديد واستخدام القوة العسكرية جيب أن حتتفظ مبكاان أساسيا يف الدراسات األمنية احلساسة
 جذور    وهلا  العقود  عرب  هي مفاهيم تطورت  والتنمية البشرية وحقوق اإلنسان   اإلنساين  األمن  مفاهيم  ن ا

  من القومي لألمن املفهوم التقليدي على بظالهلما ألقيا قد  العوملة وعصر العاملية  التحوالت وأن ، اترخيية
اإلنساين   ناألم  حتقيق  ستار  حتت  األجنيب وذلك  التدخل  أمام  عائقاً   تعد  مل  الدول  سيادة  وأن ،  إنساين   منظور

 تسعى ترفاً  تعد مل احلياتية اإلنسان  متطلبات كما أن ،  ومنح اإلنسان حقوقه األساسية وحرايته العامة 
وبدال لذلك فقد أصبحت ، ما  دولة يف  احلكم نظام ومحاية، املواطن سعادة  لضمان  لتحقيقه السلطات

  من  الكايف ابلقدر مراعاته األنظمة كافة  على القومي األمن نظرية أركان  من اً أساسي اً ركن التنمية البشرية 
 التدخل  يستدعي  مما،  الداخل  من  دولته  وسيادة  أبمن  ختل  موقوتة  اىل قنبلة   املطحون   املواطن  حتول  وإال  العناية

 . العريب الربيع ثورات عقب ظالله يف نعيش كواقع  اليوم حاصل هو  كما  اخلارجي
 : ملحقات

 :  اجلداول .1
 ( جدول يبني التحليالت املستخلصة ألنواع التهديدات احملتملة لألمن اإلنساين  1,1)
  جدول يُبني التمايز بني األمن التقليدي واألمن األنساين ( 1,2)
  جدول مقارنة بني التنمية البشرية واألمن اإلنساين ( 2,1)
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