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تعيش الدول العربية مرحلة حتول أساسية ليس على املستوى السياسي واألنظمة السياسية 
املستوى  على  وكذلك  واالجتماعي،  اجملتمعي  املستوى  على  أيضاً  وإمنا  فحسب،  والدستورية 

املؤسسايت والقانوين. 

وتعد احلروب والصراعات، سواء كانت صراعات داخلية أو حروابً أهلية، أو كانت عدواانً 
خارجياً وحروابً دولية، مرحلة أساسية يف حياة الدول. ويف الكثري من األحيان تعترب مرحلة أتسيسية 
على مستوى النظام السياسي دستوراي وتشريعياً. ويف تكوين العالقة بي الدولة واملواطن، عندما 
لقراءة النهج املعتمد للمرحلة اجلديدة. لذلك تسعى  انتهاء الصراع مؤشراً  تشكل مرحلة ما بعد 
األطراف املختلفة إىل إجياد حلول يفرتض أن تكون مستدامة إلعادة الثقة بي مكوانت اجملتمع 
ومؤسسات الدولة، فتتجه اإلرادة السياسية إىل بناء الدولة على أساس الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
ويف هذا التوجه، يتعزز شعور املواطن ابلعدالة وسيادة القانون من انحية، وتتمنت العالقة بينه وبي 
لتأسيس مكون شعيب مبين على  السياسي من انحية أخرى،  النظام االجتماعي واالقتصادي و 

مبادئ املواطنة يف تفاصيلها املختلفة.

بناء  األبعاد بدف  متعدد  لرتسم مسارا  االنتقالية  املرحلة  مبادئ إلدارة  هنا، طرحت  من 
الدولة، ال ينفصل كل بعد منها عن اآلخر، وهي البعد االجتماعي واالقتصادي والسياسي والبعد 
واألزمات،  اجلراح  بتخطي  اللحمة  استعادة  من  اجملتمعات  تتمكن  وبذلك،  والقضائي.  القانوين 
وتستعيد مؤسسات الدولة دورها، ويعود التفاعل السياسي بي الدولة واملواطن حبيث يقوى شعوره 

ابالنتماء إىل املؤسسات دوانً عن غريها من اجلماعات املختلفة.

التنمية المستدامة ومتطلبات حكم القانون

عزة ح. سليمان *

* دكتوراه يف القانون، أستاذة جامعية وابحثة، اجلامعة اللبنانية. 
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أيخذ البعد القانوين والقضائي حيزاً أساسياً يف هذا البناء، ملا جيب أن يتضمنه القانون من 
وملا  العامة،  السياسات  تنفيذ  االجتماعية يف  وللعدالة  االنسان  لالستقرار وحلقوق  قواعد ضامنة 
للقضاء من دور يف مراقبة تنفيذ القواني وحسن تطبيقها على أساس املساواة خدمة للعدالة. وهذان 
الدوران يسهمان يف تفعيل حكم القانون، وهو الركن االساسي يف بناء الدولة احلديثة/املعاصرة، وفقا 
ملا يتضح من اهلدف السادس عشر من خطة التنمية املستدامة للعام 2030 الصادرة عن األمم 
املتحدة. اذ يعد  أحد مرتكزات الدميقراطية املفرتضة، يف كل الدول، سواء تلك اليت تعيش أزمات 
أو تلك اليت تنعم ابالستقرار، لذا فهو يكتسب أمهية أكرب يف املرحلة التأسيسية أو املرحلة االنتقالية. 

لقد تزامنت املرحلة اجلديدة من اتريخ دولنا مع حتول جذري تعيشه الدول يف العامل، نظراً 
الرقمية،  والثورة  العوملة  أعقاب   يف  السياسي،  االقتصاد  أنظمة  على  النيوليربايل  الطابع  لطغيان 
واالهنيارات املالية، وسيطرة القطاع اخلاص، والشركات متعددة اجلنسيات على اقتصادات الدول 
الثروات  العنف، وبرتكز  األنظمة، وابزدايد وترية  ما تسبب ابهنيارات يف  السياسي.  قرارها  وعلى 
على  يرتكز  جديد  عاملي  تشريعي  توجه  عنه،  ونتج  العاملي.  املستوى  على  الفقر  انتشار  مقابل 
 Global اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ومحاية البيئة، فكان امليثاق العاملي أو
compact يف مطلع القرن الواحد والعشرين املعتمد على هذه الركائز الثالثة كمعايري جديدة 
ذات قيمة أخالقية. واملرتافق  مع إعالن األمم املتحدة خطة التنمية املستدامة للعام 2030 اليت 

حددت مبوجبها أهدافاً سبعة عشر حتقق من خالهلا العدالة االجتماعية مبنظورها احلديث. 

إذ تسعى هذه اخلطة إىل وضع معايري جديدة للدميقراطية قوامها حكم القانون والشفافية 
واملساءلة واحملاسبة، ومبدأ التشاركية بي القطاعي العام واخلاص، وتفعيل دور اجملتمع املدين كشريك 
أساسي يف بناء املرحلة، وفقاً للهدف السابع عشر، ليصبح هذا األخري العباً أساسياً يف اجملتمعات 
واألنظمة إضافة إىل الالعبي السياسيي التقليديي، من خالل متثيله لقضااي وفئات متعددة عرفت 
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املستدامة  والتنمية  االنتظام  حتقيق  بغية  للدولة  ركائز  أصبحت  األسس  هذه  املعنية.  ابألطراف 
والعدالة االجتماعية، تلك اليت تغريت أدواهتا عما كان سائدا يف القسم الثاين من القرن املاضي، 
من خالل تدخل الدولة ودور للنقاابت. لتصبح معايري التنمية املستدامة هي اليت ترسم آلية حتقيقها 
وفق خطة الـ2030، اليت اعتربت أن املؤسسات القوية، وبشكل خاص القضاء املستقل وتفعيل 
حكم القانون، هي املعايري املرتبطة بصالحيات وسيادات الدول. ابملقابل، تركت األطر االقتصادية 

واالجتماعية األخرى للشراكة املذكورة. 

ارتبطت ابلدولة إذن أدوار أكثر مرونة، من خالل تنظيم وتسهيل أدوار الفاعلي أكثر منها 
مقدم للخدمات، ومن خالل ضبط التوازن بي العدالة االجتماعية وفعالية اقتصاد السوق، تساوت 
الدولة واألنشطة االقتصادية ابخلضوع للمصلحة العامة، وتقدمي احلياة الالئقة والرفاهية للمواطني، 

واحرتام مبدأ عدم جتزئة حقوق اإلنسان.

لذلك، تكتسب هذه املرحلة خصوصية يف اخليار واخلطى املعتمدة، وتفرض على املمسكي 
ابلقرار مسؤولية مضاعفة تثبت نيتهم يف بناء الدولة. مع األخذ بعي االعتبار املعايري العاملية احلديثة 
اليت تدفع الدولة وقطاعاهتا أن تكون فاعلة ومتنافسة مع مثيالهتا على املستوى العاملي. ومن هذه 

االعتبارات، التنبه إىل التحول يف املفاهيم التالية: 

أصبحت احلوكمة هي الشكل احلديث للدميقراطية وإدارة اجملتمعات بدل احلكومات أو 	 
بداًل من احلكم. 

ومشاركتها  املختلفة،  املصاحل  إدارة  منه  يقصد  األعمال  عامل  من  منطلق  مفهوم  فاحلوكمة 
ابإلدارة والرقابة واحملاسبة، جبو من الشفافية وحكم القانون. ومن بي هذه املصاحل املعنية ابلبيئة 
القطاعات  إدارة  تطبيقه على  توسع  األعمال. مث  احمليطة بذه  والطبيعية  االجتماعية واالقتصادية 
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املختلفة، أو حىت الدولة مبختلف مكّوانهتا. فبدل احلديث عن احلكومات املعنية ابلقرار والتخطيط، 
وتقدمي اخلدمات للمواطني ومحاية حقوقهم ورعايتها، واحملافظة على النظام العام، أصبحت احلوكمة 
هي اإلدارة الرشيدة ملختلف القطاعات. وأصبحت األنظمة الدميقراطية احلديثة مبنية على التشاركية، 
ومتثيل خمتلف الفئات االجتماعية يف مركز القرار وآلية الرقابة، كالنساء والشباب وذوي احلاجات 
يقتصر  يعد  والعدالة االجتماعية، ومل  املستدامة  التنمية  اخلاصة واألقليات واملهمشي، مبا يضمن 

التمثيل على األحزاب السياسية ومصاحلها. 

مبدأ  القانون، وابعتماد  من حكم  انطالقاً  إال  ومعايريها، ال ميكن حتقيقها  احلوكمة  هذه 
عدم تضارب املصاحل بي املمسكي ابملصاحل االقتصادية واملمسكي بقرارات الشأن العام، فأصبح 
وضامناً  ضابطاً  االجتماعية  املسؤولية  وأصبحت  التوازن.  لتحقيق  واجباً  أمراً  املصاحل  هذه  فصل 
للتفاعل االجتماعي واستعادة الثقة بي مكوانت هذا اجملتمع. وأخذت بعض الدول يف سياستها 
التشريعية، على عاتقها، حتويل أسس هذه املسؤولية االجتماعية – القائمة على الدافع الشخصي 
وااللتزام اإلرادي، إىل التزامات قانونية مقرّة يف النصوص. ويف مراجعة للتشريعات العربية، جند أهنا 
مل تواكب هذه التحوالت املعنية ابلتنمية املستدامة مقابل تبنيها نصوصا فضفاضة تساهم يف دعم 

االستثمارات. 

يعد حكم القانون من اخلصائص األساسية للدولة احلديثة ومن أهم ركائز الدميقراطية يف 	 
جمتمع سياسي معني،  ويرتكز على مبادئ أساسية تتمثل بـ: 

وجود دستور يف الدولة خيضع له احلكام واملؤسسات، وينظم عمل السلطات، ويتبىن حقوق . 1
املواطني األساسية املؤثرة على كرامتهم ومشاركتهم يف القرار. فالدستور يشكل القواعد العليا 
التعديالت  سعت  لذلك،  للدولة.  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  االطار  حتكم  اليت 
الدستورية احلديثة يف الدول العربية إىل اعتماد هذا النهج بتأكيدها على احلقوق االجتماعية 
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إدخاهلا يف  إىل  إضافة  االجتماعية.  العدالة  بتحقيق  االلتزام  توجهها يف  لتضمن  واالقتصادية 
النص الدستوري املبادئ الضامنة للحقوق السياسية واملشاركة يف االنتخاابت.

تدرج القواعد القانونية بدءاً من النص الدستوري وصوال إىل القرارات والتعاميم. هذه اهلرمية . 2
دفعت الدول إىل إدخال مبادئ حقوق االنسان األساسية يف النص الدستوري لتشكل حقوقاً 
وعالقته  للنظام  ركيزة  تشكل  الدستور  يف  املتبناة  احلقوق  إن  العام.  للنظام  ومعيارا  دستورية 
ابملواطن. وتصبح معياراً للشرعية لتحديد صحة القواني واملمارسات التنفيذية واإلجرائية اليت 

ستعتمدها احلكومات. 

خضوع اجلميع للقانون على أساس املساواة، من السلطات واملسؤولي واملؤسسات واألفراد . 3
مفهومها  يف  “مواطنًا”  تصنف  أصبحت  التجارية  الشركات  أن  علما  واملقيمي،  املواطني 

القانوين احلديث. 

احرتام قواعد حقوق اإلنسان؛ ألهنا تشكل قواعد سامية ذات طبيعة أخالقية يف خمتلف الدول . 4
اليت مل تضمها إىل نظامها التشريعي الداخلي، لذلك فهي تشكل معيارا للمشروعية يف القواني 

واملمارسات الصادرة عن السلطة احلاكمة. 

القواعد . 5 تطبيق  وحسن  العدالة  بضماانت  املعنية  السلطة  ألهنا  القضائية،  السلطة  استقاللية 
الدولة احلديثة،  اليت تشكل ركيزة أساسية يف  السلطة  القانونية واحملاسبة على خمالفتها. هذه 
عليها أن تتمتع مبواصفات العدالة والنزاهة واالستقاللية لتشكل ضمانة الحرتام حقوق االنسان، 

ودوانً عنها تفقد هذه السلطة املركزية يف حتقيق الدميقراطية فاعليتها. 

مبدأ فصل السلطات، وهو من املبادئ األساسية للدميقراطية ولضمانة حقوق اإلنسان مهما . 6
املبدأ يشكل ركيزة يف حكم  الدولة. هذا  املعتمد يف  السياسي  أو  الدستوري  النظام  اختلف 
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القانون. فال ميكن التحدث عن احرتام معايري دولية معينة أو أن القواني احمللية أتت تنفيذاً 
ملقررات وتوصيات دولية، طاملا أن السلطات الدستورية الثالث غري منفصلة يف أداء أدوارها عن 
بعضها. ودخل مع التطورات احلديثة مبدأ عدم تضارب املصاحل كركيزة يف الفصل بي السلطات 
ولضمان الشفافية والرقابة من انحية السلطات الدستورية، وبي املراكز العامة واملصاحل اخلاصة، 

منعاً للفساد، من انحية التقاطع بي أدوار القطاعي العام واخلاص. 

5 
 

القضائية استقالل .5 السلطة  القواعد  ية  تطبيق  وحسن  العدالة  بضمانات  المعنية  السلطة  ألنها   ،

الحديثة،   الدولة  ي 
ف  أساسية  ة  ركير  تشكل  ي  الب  السلطة  هذه  مخالفتها.  عىل  والمحاسبة  القانونية 

االنسان،   حقوق  ام  الحي  ضمانة  لتشكل  واالستقاللية  اهة  والي   العدالة  بمواصفات  تتمتع  أن  عليها 

ي تحقيق الديمقراطية فاعليتها.  ودوناً 
  عنها تفقد هذه السلطة المركزية ف 

السلطات، .6 فصل  مهما   مبدأ  اإلنسان  حقوق  ولضمانة  للديمقراطية  األساسية  المبادئ  من  وهو 

ي حكم القانون.  
ة ف  ي الدولة. هذا المبدأ يشكل ركير 

ف  اختلف النظام الدستوري أو السياسي المعتمد 

احي   عن  التحدث  يمكن  لمقررات  فال  تنفيذًا  أتت  المحلية  القوانير   أن  أو  معينة  دولية  معايير  ام 

بعضها.  عن  أدوارها  أداء  ي 
ف  منفصلة  غير  الثالث  الدستورية  السلطات  أن  طالما  دولية،  وتوصيات 

ي الفصل بير  السلطات ولضمان 
ة ف  ودخل مع التطورات الحديثة مبدأ عدم تضارب المصالح كركير 

من   والرقابة  منعًا الشفافية  الخاصة،  والمصالح  العامة  المراكز  وبير   الدستورية،  السلطات  ناحية 

 للفساد، من ناحية التقاطع بير  أدوار القطاعير  العام والخاص. 
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يةتدرج القواعد القانون

ن خضوع الجميع للقانو
على أساس المساواة

احترام قواعد حقوق 
اإلنسان

استقاللية السلطة 
القضائية

مبدأ فصل السلطات

حتدايت قانونية:

على املستوى القانوين، يغلب على الدول العربية نظام القانون املكتوب املرتكز يف خلفيته 
العلمية والتأسيسية على املدرسة الفرنسية، فيعود للنص املكتوب أن حيدد القواعد اليت تنتهج الدولة 
اعتمادها كضوابط للحرايت االقتصادية على وجه اخلصوص. كما وأن الدول اليت كانت تعتمد 
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سابقاً النظام االقتصادي االشرتاكي، مل تعد بعيدة عن انفتاح أسواقها على األسواق العاملية، وعن 
أداة  اخلصخصة  وأصبحت  داخل حدودها.  التجاري  للعمل  االقتصادية كأساس  احلرية  تكريس 
لتقدمي املرافق العامة مع ضعف دور الدولة ومؤسساهتا، نظراً لواقع األزمات اليت مرت با من انحية، 
ونظراً لتحول املشهد االقتصادي والسياسي العاملي. وفرضت التحدايت احلديثة نفسها على دور 
الدولة وسيادهتا وحدودها، وعلى املواطنة وتفاعلها، وعلى احلقوق االساسية وضماانهتا. وإن كانت 
التحدايت املرتبطة ابلدولة مرتبطة ابلتطورات السياسية االقتصادية العاملية، فإن املواطنة تبقى مرتبطة 
حبقوق اإلنسان االساسية اليت تقع محايتها وضمان احرتامها على مؤسسات الدولة ، وهي اليت 
واملمتلكات  الرتاث  القادمة، ومحاية  األجيال  البيئة وحقوق  جديدة مرتبطة حبماية  أبعاداً  أخذت 
الثقافية يف مواجهة حق القطاع اخلاص يف حتقيق الربح وتعظيمه، دون املس ابحلرايت التجارية واحلق 

ابمللكية وتداول الثروة. 

تداعت الدول إىل اختاذ موقف يضمن هذا التوازن يف سياساهتا العامة، عله يظهر بشكل 
واضح يف أنظمتها القانونية أو النصوص الصادرة عن السلطات التشريعية بشكل خاص. 

وهو  الوضعي،  القانون  بنظرية  مرتبطاً  جديداً  حتدايً  األنظمة  تواجه  الصعيد،  هذا  وعلى 
القواعد القانونية الصادرة عن السلطات التمثيلية، اليت تعرب عن حاجة املواطني وتسعى إىل االرتقاء 
اي  متييز على  واملؤسسات على حد سواء دون  املواطني  وتطبق على مجيع  وتنميته،  مبجتمعهم 

أساس كان.

علماً أن السلطات التمثيلية هي صاحبة الصالحية احلصرية بوضع الضوابط على احلقوق 
واحلرايت األساسية، ما يعكس توجه الدولة يف اختيار النهج الذي ستعتمده لناحية الضماانت. 
فالقواني الصادرة عن السلطة التشريعية هي الوحيدة الصاحلة لوضع قواني العقوابت والقواني املالية، 
انطالقاً من مبدأ الشرعية، نظراً الرتباط هذه القواني حبقوق االنسان واحلرايت العامة، فأصبح لزاماً 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عليها أن تتضمن أيضاً القواعد اليت حتمي البيئة وتكافح الفساد ومتنع اجلرائم االقتصادية . 

هذا الواقع املؤسسايت النيوليربايل، فرض خارطة جديدة للقواعد املطبقة على سلوك املؤسسات 
والفاعلي يف القطاعي العام واخلاص. إذ اصبحت قواعد السوق واملنافسة هي اليت تضمن، افرتاضاً، 
جودة اخلدمة أو املنتج. قواعد السوق هذه، املرتبطة مبؤسسات دولية خاصة تقدم معايري للجودة 
وللتصنيف ومعايري االعتماد من انحية،  والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمات حكومية أو 
منظمات اقتصادية من انحية اثنية، حىت أصبحت من القواعد املطروحة يف العالقات االقتصادية 
واالجتماعية، وإن مل تكن ترتقي اىل مستوى القانون الوضعي. وقد عرفت هذه القواعد ابلقواني 
اللينة مقارنة ابلقواني الصلبة. وعلى الرغم من عدم إمكانية تفعيلها دون حتويلها إىل التزام قانوين 
بعامل اإلرادة الذاتية، إال أهنا تشكل الضوابط الراعية للسوق وتستدعي اهتمام خمتلف املؤسسات 
والشركات العاملة ملا هلا من أتثري على السمعة احمللية والدولية. البعض من هذه القواعد ترتبط حبقوق 
التعاضد االقتصادي واحلياة الالئقة. لكنها إن مل تتحول إىل قواعد  البيئة أو  االنسان أو حقوق 

صلبة، تبقى مرتبطة برغبة رؤوس األموال بتفعيلها أو ال، ضمن مسؤوليتها االجتماعية. 

انطالقاً من ذلك، أصبحت مبادئ املسؤولية االجتماعية وهي القائمة على حتقيق قواعد 
التنمية املستدامة، معياراً للمشروعية، نظراً لشموهلا قواعد حقوق اإلنسان يف جيلها الثالث. وتتمثل 
هذه املسؤولية، ابلتزام أخالقي إرادي، إضافة إىل االلتزام القانوين، لتحقيق التنمية املستدامة. فال 
فاحرتام بعض  أوىل.  بدرجة  الوضعية  القانونية  القواعد  احرتام  يتم  مل  اعتبارها حقيقية طاملا  ميكن 
قواعد املسؤولية االجتماعية أو التنمية املستدامة رغم املخالفات القانونية أو التحايل على القانون 
النزاعات و/أو  العربية يف فرتات  إجيابية، وإن كانت ممارسة غالبة يف جمتمعاتنا  ال يشكل ظاهرة 
الفوضى نظراً لغياب سلطة الدولة أو ابتعاد املواطن عن مؤسساهتا، وغياب الثقة يف العالقة بي 

الدولة واملواطن. 
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حتدايت قضائية: 

السوق،  وحاجة  الضرورات  مع  يتناسب  مبا  الدولة  دور  فيها  يضطلع  اليت  للمرونة  نظراً 
أصبحت القواني املكتوبة غري قابلة ملواكبة احلاجات امللحة واملتتالية. وإن اجلمود التشريعي هلذه 
الناحية هو من مسات عمل املشرع العريب. لذلك حلت أيضا النظرية الواقعية حمل النظرية الوضعية 
اليت سادت يف الدولة احلديثة. إال أن الظروف اليت وصلت إليها اجملتمعات العربية بشكل خاص، 
كما العديد من اجملتمعات يف العامل، أضعفت فعالية القواعد القانونية بشكلها وأدواهتا التقليدية. 
العدالة وسعيا الحرتام  بغية حتقيق  ونشاطاً؛  توسعاً  أكثر  أدوار  القضائية  ابلسلطة  منوطاً  وأصبح 

حقوق اإلنسان وللدميقراطية. 

وإن كانت مبادئ الشرعية تقوم على احرتام القواعد القانونية الرمسية – أو القانون الوضعي، 
القواني  تطبيق  أي  القانون،  تفعيل حكم  لضمان حسن  املعيار  أصبحت هي  املشروعية  أن  إال 

الوضعية مبا حيقق مبادئ التنمية املستدامة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

اال أن جمتمعاتنا مل تستقر على احرتام القانون والتفاعل معه كقاعدة متثل متطلباهتا ومصلحتها، 
القواعد عن سلطات متثل أنظمة ديكتاتورية، إضافة إىل سنوات من الفوضى  نظراً لصدور هذه 
وّسعت اهلوة بي املواطن والقانون؛ وبذلك، مل تستطع القواني حتقيق العدالة واملساواة واالنتظام 
االجتماعي، وأصبحت ثقافة املواطن بعيدة كلياً عن ثقافة القانون، وهي اليت تشكل الركيزة يف بناء 
الدولة. بل على العكس، حتولت القواعد الشفهية أو األعراف احمللية أو القواعد العشائرية أو الدينية 
بناء  السلطات يف هذه املرحلة األساسية من  الواجب على  إىل قواعد غالبة. لذلك، أصبح من 
الدولة، السعي إىل استعادة اللحمة بي املواطن والقاعدة القانونية واملؤسسات الرمسية – مبا تتضمنه 

من سلطات دستورية وسلطات حملية ومؤسسات وإدارات عامة.
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والسياسية  االجتماعية  للتحّوالت  املواكبة  الوجهة  املستدامة  التنمية  معايري  وتضمنت 
واالقتصادية والثقافية، الكثري من   معاين العدالة ملا هلا من دور يف االستقرار االجتماعي وحتقيق 
السلم واألمن. وقد اعتمدت خطة األمم املتحدة للعام 2030 يف اهلدف السادس عشر السالم 
والعدل واملؤسسات القوية، وركزت على استقاللية القضاء كمؤسسة مركزية يف حتقيق األهداف 

املنشودة. 

وبدأ   ، االجتماعية  العقوابت  أو  االجتماعية  القواني  احلديثة ضرورة  التوجهات  وطرحت 
البحث أيضاً يف وجود للقاضي االجتماعي، وإال فلينشد من القاضي التقليدي دوٌر اجتماعٌي أيخذ 
بعي االعتبار الدور التنموي للقاعدة القانونية، وهي اليت تعد من القواعد األخالقية. ففي الدول 
اليت تعتمد نظام القانون املكتوب، يلقى على القاضي دور االجتهاد يف غياب القواني، وإال يف 
تفسري القاعدة وتوضيح معناها وتطويرها أو تيوميها، سندا للضوابط اليت وضعتها القواني. فمبدأ 
حكم القانون مبين على املساواة يف تطبيق القاعدة والبحث عن العدالة من خالل سلطة قضائية 

مستقلة وحيادية ونزيهة. 

توصيات: 

املتمثلة ابلفقر  اليت طرأت على اجملتمعات وآاثرها االقتصادية واالجتماعية  التحوالت  مع 
ومظاهر العنف وانتشار الفساد، نرى يف دولة القانون واملؤسسات أن يلعب املشرع دورا فاعال يف 

تطوير القواعد املكتوبة يف األنظمة الدميقراطية: 

ضمان احلقوق األساسية اليت تعين املواطنني وحقوق البيئة ابلنصوص الدستورية، لضمان 	 
حد أدىن من احلياة الالئقة بعيداً عن منافسة املصاحل املتضاربة. 

حتديث القوانني على ضوء معايري التنمية املستدامة ووضع الغاية من القانون بوضوح يف 	 
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منت النص كي يتم تطبيقه وتفسريه لتحقيق الغاية املرجوة منه.

إصدار قانون انتخايب يعكس حقيقة اجملتمع وحيفز املواطنني على املشاركة من خالل ثقتهم 	 
بقدرهتم على التغيري.  

اعتماد تشريعات وقوانني إصالحية تضمن استعادة الثقة بني املواطن ومؤسسات الدولة، 	 
وتسعى لتفعيل هذه العالقة من خالل محاية كاشفي الفساد ورقابة اجملتمع املدين إبعطائه 

صفة واضحة ابلقانون. 

استصدار تشريعات معنية ابلقوانني االجتماعية والتنموية والعقوابت االجتماعية من شأهنا 	 
إدماج خمتلف الفئات يف القضااي اجملتمعية.

اعتماد معايري جديدة يف الضرائب والرسوم تضمن التنمية من خالل حتفيز املكلفني على 	 
اعتماد سياسات داجمة يف مشاريعهم االقتصادية.

تدريب القضاة على أبعاد التنمية املستدامة وعالقتها مبفهوم العدالة، وخماطر املرحلة، ليتم 	 
تفسري القوانني وتطبيقها على ضوئها انطالقاً من خصوصية اجملتمع واملرحلة اليت مير هبا. 

تفعيل وحتصني أجهزة الرقابة واحملاسبة وضمان استقالليتها مبوجب القوانني.	 

احملاسبة( 	  أو  ابلرقابة  أو  ابلقرار  املعنية  )اهليئات  اهليئات  يف  االجتماعية  الفئات  إشراك 
كثمثيل النساء والشباب أو اجلمعيات املعنية ابلبيئة أو املعوقني جسدايً خصوصا أولئك 

املتضررين من احلرب.

فصل املصاحل وضمان الشفافية بني القطاع اخلاص والسلطة العامة. 	 

O  فصل املصاحل بشكل واضح مبوجب النصوص القانونية وحىت الدستورية: إذ ال جيوز ألي
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مسؤول يف الشأن العام أن يستغل عضويته يف عمل من األعمال االقتصادية أو اإلدارية احلكومية: 
النائب يف الربملان – املراقب واحملاسب للحكومة- وصفة الوزير واملدير العام  فالفصل بي صفة 

جيب أال تشوبه شائبة.

O  الفصل بي مصاحل املسؤولي عن إدارة مصاحل املواطن والربح االقتصادي، ملا يشكله هذا
التقاطع من أهم أسباب الفساد وحتوير السلطة. 

والتنمية 	  اإلنسان  االقتصادية بشكل واضح يضمن حقوق  احلرية  الضوابط على  حتديد 
ومحاية البيئة يف القوانني الناظمة للعمل االقتصادي.

إلزام املؤسسات والقطاعات اليت تستفيد من السوق احمللي ابملشاركة بتنمية اجملتمع بشكل 	 
يسهم يف  بشكل جمتمعي  بل  أو مجركية،  من خالل سياسة ضريبية  فقط  ليس  واضح، 
التفاعل االجتماعي املؤسسايت )حبيث تتحول هذه الشركات إىل مواطن حملي طاملا أهنا 

تنتفع من مقدرات البلد االجتماعية واالقتصادية والبيئية (.

املراجع :
O https://www.un.org/ruleoflaw/ar/knowledge-resources/

document-repository/
O  هشام بن عيسى، حق التنمية املستدامة يف قواعد القانون الدويل حلقوق االنسان ، عمان

، جامعة الشرق االوسط ، 2017 .
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