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الممخص:
يعتبر األمف البيئي مف القضايا اليامة والجوىرية في الوقت الحالي ،نظ ار لكثرة االخطار وعالمات التدىور
البيئي ،أحدث تحوال كبي ار في مفيوـ االمف الدي كاف مف صميـ الموازـ العسكرية والسياسية ،ليصبح في سياؽ
التحوؿ الحديث ذو صمة بالمسائؿ البيئية التي اصبحت تيدد أمف اإلنساف والبيئة معا ،وأف تحديد الحماية البيئية
تمثؿ بطبيعة الحاؿ مشكمة أمنية ،رغـ إسنادىا إلى اإلنساف بإعتباره سيد المخموقات ،حيث أف سنة  7711ىي
بداية اإلىتماـ باألمف البيئي عمى مستوى عالمي انطالقا مف فكرة اساسية مفادىا أف األمف البيئي ىو محور
نجاح أنواع ومستويات االمف االخرى ،ىدا االخير (األمف البيئي) أصبح صرورة أمنية تستمزـ تطبيؽ القوانيف
والتشريعات تجاه البيئة.
الكممات المفتاحية :البيئة ،األمف ،األمف البيئي ،التيديد البيئي.
.
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مقدمة:
تعتبر البيئة ىي الحيز والمكاف الذي يحوي اإلنساف وجميع الكائنات األخرى لتمبية حاجاتيا،
ونظ ار لتزايد ىذه الحاجات مف وقت آلخر ظيرت مشكالت وتيديدات خطيرة تيدد األمف
اإلنساني عامة و البيئة خاصة  ،ىذا كمو ساىـ في ظيور مصطمح األمف البيئي كونو يجمع بيف
األمف والبيئة ىذا األخير الذي ييدؼ إلى معالجة ما خمفتو الحروب مف آثار واعادة تأىيؿ البيئة
مف خالؿ القوانيف والضوابط واالتفاقيات في مجاؿ حماية البيئة.
وفي ىذا المقاؿ سوؼ يتـ التطرؽ إلى األمف البيئي وأىـ المشاكؿ البيئية التي تقؼ كعائؽ
في تحقيقو بالقارة اإلفريقية في ظؿ تنامي التيديدات
 ما ىي سبل تحقيق األمن البيئي في القارة اإلفريقية في ظل التحديات اإلقتصاديةواألمنية الراىنة؟
ولإلجابة عمى اإلشكاؿ المطروح نضع المحاور التالية:
المحور األول :االطار المفاىيمي لألمن البيئي
المحور الثاني :قراءة في الوضع البيئي في افريقيا
المحور الثالث :الجيود االفريقية من أجل تحقيق األمن البيئي
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المحور األول :االطار المفاىيمي لألمن البيئي
أوال -األمن لغة :األمف حسب معجـ لساف العرب إلبف منظور "األمف واألماف بمعنى :وقد أمنت
فأنا أمف ،وآمنت غيري مف األمف واألماف ،واألمف ضد الخوؼ)7(".
اصطالحا :قبؿ التطرؽ إلى تعريؼ األمف تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تعريؼ تقميدي وتعريؼ
حديث أما التعريف التقميدي :حسب "أرنولد و ولفرز" سنة  7791يعرفاف األمف أنو :أف االمف
في السياؽ الموضوعي يقيس غياب التيديدات حوؿ القيـ المركزية أو في السياؽ الذاتي غياب
الخوؼ مف أف تكوف ىذه القيـ المركزية ىدفا ليجوـ ما)1(.
ويعرفو ولتر ليمان( )wolter Lippmannأف االمة تبقى في وضع آمف إلى الحد الذي ال تكوف
فيو عرضة لخطر التضحية بالقيـ األساسية إذا كانت ترغب في تفادي وقوع الحرب ،وتبقى قادرة
لو تعرضت لمتحدي عمى صوف ىذه القيـ عف طريؽ انتصارها في حزب كهذه)3(.
أما التعزيف المىسع حيث يعزفه باري بىسان( )B.Buzanأنو :السعي لمتحرر مف كؿ تيديد
ويضيؼ أنو في حالة االمف يكوف النقاش دائ ار عمى السعي مف التيديد ،أما إذا النقاش في إطار
النظاـ الدولي فإف االمف يتعمؽ بقدرة الدوؿ والمجتمعات عمى صوف ىويتيا المستقمة وتماسكيا
العممي.
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ويعرفو "بوث" و "ويمر"( Boothو  )Wheelerأنو ال يمكف لألفراد والمجموعات تحقيؽ األمف
المستقر إال إذا امتنعوا عف حرماف اآلخريف منو ،ويستحؽ ذلؾ إذا نظر إلى األمف أنو عممية
تحرر)4(.
ويعرف األمن :أنو اإلجراءات التي تتخدىا الدولة في حدود طاقتيا لمحفاظ عمى كيانياومصالحيا
في الحاضر والمستقبؿ مع مراعاة التغيرات المحمية والدولية وتأميف كياف الدولة والمجتمع ضد
األخطار التي تيددىا داخميا وخارجيا ،وتييئة الظروؼ المناسبة إقتصاديا واجتماعيا لتحقيؽ
األىداؼ والغايات ليتـ التعبير عف الرضا العاـ داخؿ المجتمع)9(.
األمن اإلنساني :عرفتو لجنة األمف اإلنساني قد عمى انو " حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقي
مف حقوؽ و حريات اإلنساف " ،وذىب كؿ مف  Sadako Ogataو  Johan Celsإلى أعمؽ مف
ذلؾ بتعريفيـ لمظاىرة كأنيا مجموعة عمميات حماية الحريات األساسية –الضرورية لبقاء اإلنساف
و التنمية ،أي حماية اإلنساف مف التيديدات الخطيرة والمستديمة سواء أكانت طبيعية أـ مجتمعية
مع تمكيف األفراد والمجتمع مف إمكانية تطويرقدراتيـ لتحقيؽ خيراتيـ بذاتيـ ( المبادرة الذاتية و
المستقمة ) بشكؿ يتوافؽ مع اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف .
أما التقرير الثاني لبرنامج األمـ المتحدة لسنة  7774فقد عرؼ األمف اإلنساني كمنظور جديد
لمتنمية،

واألمف متمحور حوؿ اإلنساف وحاجاتو وكذلؾ حماية اإلنساف مف المخاطر

المستعصية  chronic threatsمثؿ المجاعة والمرض والقير السياسي و" احتماالت اإلنقطاع
المفاجئ والضار لحاجات اإلنساف اليومية )6( "...
 الخمل البيئي :يعد الخمؿ مف العوامؿ التي تسيـ في تيديد األمف واإلستقرار داخؿ الدولة،فالبيئة تحتوى وتيتـ بكؿ العالقات القائمة بيف الكائنات الحية والعوامؿ المحيطة بيا ،وألف
اإلنساف يمثؿ قمة ىذه الكائنات مما جعؿ اليدؼ األىـ لإلنساف ىو الوصوؿ إلى بيئة نظيفة
ليتمكف مف خالؿ تحقيؽ التقدـ وبموغ األمف بعد أف يحقؽ الخطط والبرامج التنموية)1(.
وقد ميز باري بوزان بين خمسة أبعاد أساسية لألمن (8):األمف العسكري ويخص المستوييف
المتفاعميف والمتقابميف لميجوـ المسمح والقدرات الدفاعية ،وكذلؾ مدركات الدوؿ لنوايا بعضيا تجاه
البعض األخر ،األمف السياسي ويعني اإلستقرار التنظيمي لمدوؿ ونظـ الحكومات واأليديولوجيات
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التي تستمد منيا شرعيتيا؛ األمف اإلقتصادي ويخص الموارد المالية واألسواؽ الضرورية لمحفاظ
بشكؿ دائـ عمى مستويات مقبولة مف رفاه قوة الدولة؛ األمف اإلجتماعي ويخص قدرة المجتمعات
عمى إعادة اإلنتاج أنماط خصوصيتيا في المغة والثقافة واليوية الوطنية والدينية والعادات
والتقاليد في اطار شروط مقبولة لتطورىا؛ وكذلؾ التيديدات التي تؤثر عمى أنماط ىوية
المجتمعات وثقافتيا؛ األمف البيئي ويتعمؽ بالمحافظة عمى المحيط المحمي والكوني كعامؿ
أساسي تتوقؼ عميو الحياة.
تعريف األمن البيئي :ظير بعداف تقميدياف لألمف البيئي :حدد البعد االوؿ األمف البيئي أنو
المنطقة التي تتفاعؿ فييا اإلىتمامات البيئية واإلستراتيجيات األمنية ،ىذا البعد يفترض وجود
ارتباط بيف القضايا البيئية ومخاوؼ تتعمؽ باألمف القومي ويشترط أصحاب ىذا البعد ثالثة أنواع
رئيسية مف الروابط كالتالي:
 أثر المشاكؿ البيئية عمى إحتماؿ حدوث الصراعات والحروب بيف الدوؿ. أثر المشاكؿ عمى سبؿ البقاء اإلنساني. أثر الحروب عمى التدىور البيئي.مف دعاة ىذا البعد )(Winnedfield2003) (Mpther1994) (Moris

أما البعد الثاني يعرؼ األمف البيئي أنو تأميف البيئة والذي يأخذ سمسمة مف الخطوات
لضماف صيانة النظاـ االيكولوجيػى ،حيث ركز ىذا التعريؼ عمى مفاىيـ البيئة واألمف في سياؽ
التنمية المستديمة بدال عف الصراعات ومحاوالت حميا)7( .
واألمف البيئي حسب إليزابيت شالسكي( )Elizabeth Chaleckiيعكس قدرة أمة أو مجتمع عمى
مقاومة ندرة الثروات البيئية ،والمخاطر البيئية أو التغيرات المضادة ،أو التوترات أو الصراعات
الصمة بالبيئة ،حيث ركزت شالسكي في تعريفيا عمى عامؿ ندرة الموارد بإعتباره السبب الرئيسي
في نشوب النزاعات والصراعات.
إف األمف البيئي يعني قدرة اإلعتماد عمى استم اررية عمؿ األنظمة الطبيعية وقد حدد بوؿ وآف
أرليتش( )pull and Ann Arlitchبعض الطرؽ التي تسيـ بيا تمؾ األنظمة في رفاىية وخير
اإلنسانية:
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 الحفاظ عمى مزيج معتدؿ مف إنبعاثات الغازات إلى الغالؼ الجوي والعمؿ عمى تمطيؼ
الطقس.
 تنظيـ الدورة الييدروليكية التي توفر الماء العذب عمى نحو يقمؿ مف حدوث الفيضانات
والجفاؼ إلى أدنى حد ممكف.
 ضرورة الحفاظ عمى الغابات واألراضي الزراعية ،التخمص مف النفايات بالطرؽ المناسبة
لحماية البيئة.
 مكافح اآلفات الزراعية والكائنات الحية الدقيقة التي تسبب األمراض لممحاصيؿ
الزراعية ،صيانة المكتبة الجينية التي تضـ الجينات الوراثية.
وتعتبر مدرسة كوبنياغف مف خالؿ توسيع قطاعات االمف لنظـ األمف البيئي الفضؿ الكبير
في إرساء مضموف األمف البيئي ،فيي ترى أف ىناؾ طائفة واسعة مف المواضيع في القطاع
البيئي التي فصميا كؿ مف بوزاف ،ويفر ،ودي وايمد وتشمؿ ما يمي:
 اضطراب النظـ األيكولوجية(تغيرات المناخ وازالة الغابات) قضايا حيوية (استغالؿ مصادر والحوادث) قضايا تركز السكاف (األوبئة ،اليجرة )... قضايا األغدية (الفقر ،المجاعة)... القضايا اإلقتصادية(وليس النمو المستداـ ،عدـ التكافؤ في تقسيـ الثروة) -النزاعات المدنية( اإلرىاب البيئي وتدىور الدوؿ أثناء
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الشكل التالي يوضح عالقة األمن البيئي بأنواع األمن األخرى

األمن السياسي

األمن الوطني
األمن اإلقتصادي

األمن البيئي

استراتيجيات الدولة

األمن اإلجتماعي

األمن الغدائي

إقتصاديات الدولة

األمن الثقافي

األمن النفسي

المصدر :ابراىيـ محمد التوـ ابراىيـ ،أحمد حمد ابراىيـ الفايؽ ،مرجع سابؽ ،ص.71

العدالة
اإلجتماعية
اإلجتماعية

المحور الثاني :قراءة في الوضع البيئي في افريقيا:
إف ظيور المشكمة البيئية كاف نتيجة حتمية لعديد مف العوامؿ التي ساىمت في تفاقميا كتعامؿ
اإلنساف مع البيئة مف خالؿ منطؽ مادي حتى ولو كاف عمى حساب الطبيعة وتوازنيا باإلضافة
إلى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية دوف إيالء أىمية لمبيئة ،ىذه األخيرة التي تعد ممكية عامة
لعامة البشر ومسؤولية الحفاظ عمييا ىي مسؤولية عامة ومشتركة بيف دوؿ العالـ ككؿ)77( .
لقد أدى تدىور األوضاع البيئية إلى خطر يومي متواصؿ لمحياة البشرية ،وبات يتداخؿ
الخطر البيئي مع الكثير مف الموضوعات كاإلنفجار السكاني والتصنيع وسباؽ التسمح وغيرىا،
كما أصبح ىذا الخطر أكثر إلحاحا خاصة مع ظيور مجموعة مف الظواىر البيئية الخطيرة
كظاىرة اإلحتباس الحراري وثقب األوزوف واإلبادة المستمرة لمغابات وحرقيا ،وارتفاع درجة ح اررة
األرض.
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إذف اتسعت القضايا البيئية اليوـ بإتساع الحياة ،وأصبحت تمس جميع األمـ والشعوب بدوف
إستثناء ،ولذلؾ يجب أف تكوف حموؿ ىذه القضايا عالمية شاممة .وفي ىذا الصدد يضع األميف
العاـ لألمـ المتحدة بان كيمون المخاطر البيئية في نفس درجة مخاطر الحروب بقولو":إن تغير
المناخ بات أم ار ال يمكن تجاىمو ،إن تدىور البيئة عمى الصعيد العالمي لم يجد من يوفقو،
كما تستغل الموارد الطبيعية بشكل يخمف ضر ار كبيرا ...إن المشكالت التي تنشأ عن التغيرات
المناخية قد تؤدي إلى صراعات في المستقبل ...وجميعا متورطون في مسألة اإلحتباس
الحراري .فالممارسات غير الحكيمة صارت جزءا ال يتج أز من حياتنا اليومية ،وفي غياب
اإلجراءات الحاسمة ستدفع األجيال القادمة ثمنا باىضا نتيجة ليذه الممارسات وتمك تركة آثمة
يتعين عمى الجميع التعاون من أجل تغييرىا")71( .
ومن بين المشاكل البيئية في افريقيا نذكر أبرزىا:
 -2التغير المناخي :تعد القارة اإلفريقية مف أكثر القارات تأث ار بالتغير المناخي حيث تعاني
شعوب ىذه الدوؿ مف الجفاؼ والمجاعة منذ أكثر مف عشرة أعواـ حيث يعاني أكثر مف نصؼ
مميوف شخص مف المجاعة التامة ويعتمدوف بشكؿ كمي عمى المساعدات اإلنسانية في سد
جوعػ ػيػ ػػـ ك ػم ػػا يعاني حوالػػي  77مميوف شخص في ىذه المنطقة مف نقص في احتياجاتيـ
األساسية مف الغذاء والماء بنسبة  ،% 61كما تعد قارة أفريقيا مف أفقر قارات العالـ حيث يعيش
أكثر مف  % 61مف سكاف الموزمبيؽ وأكثر مف  % 11مف سكاف جميورية بنيف تحت مستوى
الفقر ،كما يعيش معظـ سكاف القارة السوداء عمى الزراعة والتي تعتمد بشكؿ أساسي عمى مياه
األمطار ،ومف المعموـ أف ليس لسكاف ىذه المناطؽ الفقيرة القدرة عمى حماية أنفسيـ مف أخطار
الكوارث التي يسببيا التغير المناخي مثؿ الجفاؼ والفيضانات حيث تراجعت زراعة محصوؿ
القطف والتي تمثؿ أىـ صادرات جميورية بنيف نتيجة ندرة األمطار أو عدـ إنتظاـ نزوليا األمر
الذي أدى إلى خسائر في المواسـ الزراعية والى زيادة نسبة الفقر بيف السكاف ،وقمة توفير الغذاء
والمياه العذبة ،وعدـ توفير التعميـ والعناية الطبية لمسكاف)71( .
 -2التصحر :تعتبر القارة اإلفريقية مف أكثر القارات تأث ار بالتصحر حيث أف %41مف أراضييا
جافة وعرضة لمتأثر بتغيرات المناخ ،و كذلؾ حوالي % 11مف األراضي الجافة في إفريقيا
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المستخدمة ألغراض زراعية قد أصابيا التآكؿ أو التعرية ،إف األراضي الصالحة تتضرر يوما
بعد يوـ بفعؿ ظاىرة التصحر األمر الذي يؤدي إلى تدىور قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض ،و
في النياية إلى خمؽ أوضاع صحراوية ،كما أف مشكمة التصحر نتيجة الجفاؼ برزت كمشكمة
عالمية زادت خطورتيا مؤخ ار خاصة في العقديف األخيريف بسبب موجات الجفاؼ المتتالية ،وعدـ
التكفؿ الجدي عمى المستوى الدولي بإشكالية التصحر ،وكاف لذلؾ تأثي ارت سمبية عمى كافة
األصعدة اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية ،ومف ثـ فإف إستمرار الوضع عمى ىذا النحو يزيد مف
حدة أزمة األمف الغذائي ،بحيث ال يمكف لألراضي اإلفريقية مف ىنا إلى سنة  2025بتوفير
المواد الغذائية إال لحوالي  %25مف السكاف)74( .
 -2خسارة التنوع البيولوجي :يشكؿ التنوع الحيوي إجمالي الجينات واألنواع والنظـ البيئية بما
فييا إجمالي الكائنات غير الحية ،فعمى سبيؿ المثاؿ قد تكوف خسارة أحد األنواع أكثر أىمية مف
خسارة مجموعة مف األنواع ،وفي الواقع تعود أسباب خسارة التنوع البيولوجي إلى :النمو السكاني
المتسارع ،التخطيط والفشؿ الحكومي ،كؿ ذلؾ يفسر تدمير المجيودات البيئية وبالتالي خسارة
التنوع الحيوي

(،)79

تمتمؾ إفريقيا عددا كبي ار مف النباتات والحيوانات منيا  9111نوع مف

النباتات المعروفة و 7111نوع مف الحيوانات و 7911مف الطيور ،وتسعى المجتمعات اإلفريقية
عمى محافظة عمى ىذا التنوع البيولوجي انطالقا مف أف الثقافات المحمية اإلفريقية تحث عمى
ذلؾ ،ففي دراسة مسحية في عاـ  1117ذكرت أف ما يقارب نحو  %50مف النباتات الطبية
واجيت خطر االنقراض بسبب استخداـ ما نسبتو %01منيا مف قبؿ السكاف ،تشكؿ تجارة لحوـ
الحيوانات البرية في أفريقيا الوسطى تيديدا قد يؤثر بشكؿ مباشر عمى البيئة والتنوع الحيوي
بشكؿ خاص ،وعمى اإلنساف لما تنطوي عميو مف خطر ظيور األمراض ،حيث تشير تقديرات
إلى أف الناس الذيف يعيشوف في حوض الكونغو يستيمكوف ما بيف  7.7إلى  1.4مميوف طف
لحوـ الحيوانات البرية ،وقد أىمكت تجارة ىذه المحوـ والصيد التجاري لمحيوانات البرية القسـ
األعظـ مف أعداد الحيوانات الميددة باالنقراض مف األنواع المعمرة حيث أف أربع أنواع مف
الضباء انقرضت في كؿ مف لسيتو وسويزيالندا ،كما يعاني التنوع البيولوجي في إفريقيا مف
التموث البيئي ،والذي يزيد مف تدىور التنوع البيولوجي في إفريقيا)76( .
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 -4الجفاف :جاء تقرير التنمية البشرية  2006أف إقميـ إفريقيا جنوب الصحراء يضـ أكبر عدد
مف البمداف المجيدة مائيا مقارنة بأي إقميـ آخر ،فنحو ربع سكاف إفريقيا جنوب الصحراء يعيشوف
اليوـ في بمداف تعاني مشاكؿ مائية كبيرة ،حيث يتدنى نصيب الفرد إلى نحو  320متر مكعب،
يضاؼ إلى ذلؾ مشاكؿ إدارة المياه عبر الحدود ،إذ يكشؼ التقرير حدة الصراعات سواء التنافس
عمى إمدادات المياه أو التأثيرات عمى نوعيتيا)71(.
ويؤثر الجفاؼ المتكرر في زيادة استغالؿ المياه الجوفية مف أجؿ السقي الزراعي ،وتصؿ
الحاجة الزراعية لممياه إلى نسبة  %88مف مجموع المياه المستعممة ،كما تتأثر المياه العذبة
بظاىرة التبخر والتسرب وتأتي أىمية المياه العذبة في إفريقيا انطالقا مف أنيا مصدر رئيسي
لمدخؿ وذلؾ مف خالؿ توفرىا عمى أنواع كثيرة مف األسماؾ ،لكف ىذه األخيرة تعرؼ مشاكؿ
كبيرة بسبب تصريؼ النفايات ومخمفات المصانع في األنيار والمياه غير المعالجة.
كما أف البحث عمى المياه قد يكوف سبب مباشر في اندالع النزاعات في الدوؿ اإلفريقية
خاصة إذا عممنا أف حوالي  50نير يقع بيف قطريف أو أكثر مثؿ نير النيؿ والنيجر وأحواض
فولتا و الزمبري ،حيث أف ىناؾ مشاكؿ بيف دوؿ حوض النيؿ خاصة مصر ،والسوداف واثيوبيا
وأوغندا وكينيا فإثيوبيا ،والتي تساىـ بتزويد مياه نير النيؿ بػ ػ ػ %87مف مياىو ،اعتبرت ىذه
المياه ثروة قومية ،في حيف تطالب أوغندا كؿ مف مصر والسوداف بدفع تعويضات مالية ليا
نظير قياميا بدور المخزف الطبيعي لمياه النيؿ ،في حيف تشتكي كينيا مف المشروعات األوغندية
لتوليد الكيرباء والتي تؤدي إلى إغراؽ أجزاء مف األراضي الكينية ،وىذا ما يوضح الخالفات بيف
دوؿ حوض النيؿ إذ يمكف أف ترتقي ىذه الخالفات إلى نشوب نزاعات مباشرة (. )70
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والجدول التالي يوضح أىم المشاكل البيئية
حاالت وأسباب المشاكل
مستوى المشاكل

بالجيل أو سوء اإلدارة

بالقصــــــــــــــــــــــــــــد

مشاكل المياه المسطحة

-انتشار الكيميائيات

تموث المياه الجوفية

المشاكل الحيوانية

بقايا النفايات

المشاكل النباتية

تموث اليواء

حرائق الغابات

خميط

أحداث

بشرية

وطبيعية

داخل الدولة

السيول والفيضانات
المجاعات
الجفاف
تغير الدورة المائية
سوء التغدية

انجراف التربة الزراعية
ازالة الغابات

عبر الدول

توزيع األمراض

تغيير اإلشعاع الشمسي

استخدامات المياه

اإلحترار المالي

تناقص التنوع اإلحيائي

اإليذز

تقمص األوزون
تموث البيئة
الكوارث المناخية
تدىور الموارد

المصدر :ابراىيـ محمد التوـ ابراىيـ ،أحمد حمد ابراىيـ الفايؽ ،أبعاد مفيوم األمن البيئي ومستوياتو في
الدراسات البيئية ،جامعة الخرطوـ  ،ص .70
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المحور الثالث :الجيود االفريقية من أجل تحقيق األمن البيئي
قامت الدوؿ االفريقية بمجموعة مف البرامج والمصادقة عمى عدة اتفاقيات لمحد مف التدىور
البيئي وتحقيؽ التنمية لعؿ أىميا فيما يمي:
أ -عمى مستوى البرامج:
 -2برنامج تسخير المناخ لتحقيق التنمية في أفريقيا  :يسعى ىذا البرنامج إلى تحقيؽ أربعة
مجاالت تتمثؿ في:
أ-إتاحة المعمومات المتعمقة بالمناخ عمى نطاؼ واسع وعرضيا ونشرىا.
ب -التحميؿ الجيد لعممية دعـ اتخاذ الق اررات والممارسات االدارية.
ج -اتخاذ ق اررات مدروسة والتوعية والدعوة.
د -إثبات قيمة تعميـ مراعاة المعمومات المناخية في خطط التنمية عف طريؽ تنفيذ ممارسات
تجريبية لمتكيؼ مع تغير المناخ.
كما كثفت كؿ مف مفوضية اإلتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرؼ التنمية
األفريقي اإلجراءات الرامية إلى تفعيؿ البرنامج بالكامؿ والذي ييدؼ إلى التشجيع عمى بموغ
األىداؼ اإلنمائية لأللفية وتحقؽ التنمية المستدامة الشاممة في إفريقيا مف خالؿ تعزيز قدرات
المؤسسات المعنية بتحسيف نوعية البيانات المناخية والمراقبة ،وكذلؾ إدارة المخاطر في
القطاعات الحساسة اتجاه تقمب المناخ مثؿ الزراعة والمياه والصحة وقطاع الطاقة .
 -2برنامج إقميمي لرصد البيئة من أجل التنمية المستدامة التابع لمفوضية اإلتحاد األفريقي :
بدأ عممو في عاـ ،وىو ينتج خدمات إعالمية تنفيذية عمى الصعيد اإلقميمي لدعـ وتحسيف عممية
صنع القرار في مجاؿ اإلدارة البيئة بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية بأفريقيا .
 -2برنامج االتفاقيات البيئة المتعددة األطراف بين الجماعة األوروبية ومناطق إفريقيا والبحر
الكاريبي والمحيط اليادي :حيث تـ التوقيع عمى اتفاؽ تعاوف بيف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
ومفوضية اإلتحاد األفريقي لتحديد طرؽ استخداـ الموارد وادارة المشاريع وتنظيميا.
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 -4مبادرة الجدار األخضر العظيم لمصحراء الكبرى والساحل :أحد اإلجراءات الميمة في إطار
الشراكة بيف اإلتحاد األوروبي واإلتحاد اإلفريقي بشأف تغير المناخ ،وتيدؼ المبادرة إلى التصدي
لظاىرة التصحر عمى ضوء اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر مف خالؿ عممية غرس
األشجار ،باإلضافة إلى ضرورة انتياج اإلدارة المستدامة لألراضي بالتركيز عمى األراضي الجافة
بالصحراء الكبرى والساحؿ.
 -5برنامج الحد من مخاطر الكوارث:مف خالؿ وضع اإلستراتيجية إقميمية لمحد مف مخاطر
الكوارث تيدؼ إلى توسيع نطاؽ اإلجراءات المتخذة عمى جميع المستويات لمحد مف مخاطر
الكوارث و بناء قدرة البمداف و المجتمعات عمى مواجيتيا .
 -6االطار الشامل لمبرامج االفريقية المتعمقة بتغير المناخ :ييدؼ إلى ضماف التنسيؽ
واالتساؽ في تنفيذ واستعراض المبادرات المتعمقة بتغير المناخ وخطط التنمية المستدامة في
افريقيا عمى جميع المستويات ،وفي شير أكتوبر  1117كانت بمداف شرؽ إفريقيا ووسطيا قد
عقدت مشاورات بشأف مشاريع برامجيا التي تدخؿ في ىذا االطار.
ب-عمى مستوى االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف اإلقميمية:
تعزز اغمب االتفاقيات البيئية المتعددة األطراؼ اإلقميمية وتدعـ مثيالتيا العالمية بسد الفراغات
عف طريؽ تناوؿ المشاكؿ اإلقميمية التي لـ تتعرض ليا االتفاقيات العالمية ىذا باإلضافة إلى
تسييؿ العمؿ المشترؾ في السياسة واإلدارة البيئية وتمكيف معالجة القضايا البيئية في إطار
إقميمي بدؿ مف اإلطار الوطني )77(،وفيما يمي عرض ألبرز االتفاقيات المتعددة األطراؼ
االقميمية التي ابرمتيا الدوؿ االفريقية في سبيؿ أمننة التغيرات المناخية:
االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية .2968 اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التموث .2976اتفاقية التعاون في حماية و تنمية البيئة الساحمية و البحرية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا
(اتفاقية أبيدجان) :اعتمدت في عاـ  1981ودخمت حيز التنفيذ في عاـ . 1984
اتفاقية حماية و إدارة و تنمية البيئة الساحمية و البحرية لمنطقة شرق أفريقيا (اتفاقيةنيروبي) :اعتمدت في جواف  1985ودخمت حيز التنفيذ في ماي.1996
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 معاىدة باماكو لحضر توريد النفايات الخطرة إلى أفريقيا و السيطرة عمى حركتيا عبرالحدود وادارتيا داخل أفريقيا. 1991
اتفاقية لوساكا في التعاون لمحاربة التجارة غير المشروعة في النباتات والحيوانات البرية.1994
 بروتوكول مجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي حول المياه المشتركة.ما يمكف استنتاجو مف خالؿ عرض أبرز االتفاقيات المتعددة األطراؼ اإلقميمية بالنسبة إلفريقيا
أف ىذه االخيرة تعكس تنوع الخصائص الجغرافية والبيئية لكؿ منطقة جيواقميمية عمى مستوى
القارة اإلفريقية ،كما تمثؿ ىذه االتفاقيات محاولة مف الدوؿ االفريقية لمعالجة النقص في
االتفاقيات المتعددة االطراؼ الدولية والسعي إلى الوصوؿ اتفاؽ ممزـ لمواجية التغيرات المناخية
لتحقيؽ األمف الغذائي في ظؿ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتيديدات البيئية عمى القطاع
الزراعي في القارة اإلفريقية.
ج -عمى مستوى مبادرة النيباد:
 خطة عمل النيباد في مواجية التيديدات البيئيةلقد أوصى النيباد بضرورة التحضير لمبادرة بيئية مف خالؿ إعداد مخطط عمؿ واستراتيجية فعالة
لمحد مف التيديدات البيئية لمقارة اإلفريقية ،يقوـ باألساس عمى محاربة الفقر والعمؿ عمى التطور
االقتصادي والتنمية المستدامة ،تشرؼ عميو المجنة الو ازرية اإلفريقية باالشتراؾ مع المجتمعات
والمسئوليف اإلفريقييف وكذا الييئات الدولية والمجتمع الدولي)11(.

وقد أشرؼ عمى إنجاز المخطط الندوة الو ازرية اإلفريقية لمبيئة بالتعاوف مع أمانة النيباد
واإلتحاد اإلفريقي وبمساعدة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة والصندوؽ العالمي لمبيئة ،وذلؾ حسب
مرحمتيف ،تضمنت المرحمة األولى إعداد إطار مخطط عمؿ المبادرة البيئية النيباد والمرحمة الثانية
تنظيـ ورشات عمؿ واجتماعات استشارية مع منظمات المجتمع المدني ،وقد شارؾ في عممية
إعداد النصوص التنظيمية لمخطط العمؿ خبراء أفارقة لدييـ القدرة عمى تحديد أسباب التدىور
البيئي اإلفريقي مف جية وضبط برنامج يتماشى والقدرات المؤسساتية والمالية لمدوؿ اإلفريقية مف
جية ثانية.
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تمثمت االستجابة الرئيسية لمسياسات البيئية لإلقميـ ،في قياـ رؤساء حكومات االتحاد
األفريقي مبادرة ( (NEPADوىي التصديؽ عمى خطة عمؿ لممبادرة البيئية لمشراكة الجديدة مف
أجؿ تنمية أفريقيا تـ إعدادىا مف خالؿ عممية تشاورية و تشاركية تحت قيادة المؤتمر الوزاري،
تسعى ىذه المبادرة إلى تحديد األسباب الجذرية لتدىور البيئة والمشاريع األكثر فعالية مف الناحية
البيئية والمؤسسية والمالية)17( .

د -دور المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة:
ىو منتدى أفريقي لوزراء البيئة أسس في ديسمبر عاـ  1985في أعقاب مؤتمر وزراء البيئة
األفارقة الذي عقد في القاىرة بمصر ،ويتمثؿ دوره في الدعوة لحماية البيئة في أفريقيا ،وتعزيز
التعاوف بيف الحكومات األفريقية عمى األنشطة االقتصادية والتقنية والعممية مف أجؿ وقؼ تدىور
البيئة في أفريقيا وتمبية االحتياجات الغذائية والطاقوية بطرؽ مستدامة في المنطقة مف أجؿ
ضماف تحقيؽ األمف الغذائي ،وضماف تحقيؽ التنمية االجتماعية و االقتصادية عمى جميع
المستويات .باعتباره منتدى لوضع السياسات وتوحيد الرؤى األفريقية تجاه القضايا البيئية ساىـ
المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة منذ نشأتو في توسيع نطاؽ السياسة الشرعية والسياسية
العامة لمشواغؿ البيئية في أفريقيا)11( .
تتمثل األدوار الرئيسية التي يسعى المؤتمر الوزاري األفريقي القيام بيا في ما يمي )22( :
 تزويد القيادة عمى مستوى القارة بالترويج لموعي واإلجماع عمى القضايا البيئية العالميةواإلقميمية وخصوصا تمؾ المتعمقة باالتفاقيات الدولية في مجاؿ التنوع البيولوجي والتصحر وتغير
المناخ.
 تطوير مواقؼ مشتركة لتوجيو ممثمي أفريقيا في المفاوضات الخاصة باالتفاقيات البيئية الدوليةالممزمة
قانونا.
 تعزيز المشاركة األفريقية في الحوار الدولي بشأف القضايا العالمية ذات أىمية حاسمة ألفريقيا. استعراض ورصد البرامج البيئية عمى الصعيديف اإلقميمي ودوف اإلقميمي والوطني. تشجيع البمداف األفريقية عمى التصديؽ عمى االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ العالميةواإلقميمية ذات الصمة في المنطقة.
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يواجو المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة العديد مف التحديات التي تعيؽ تحقيؽ األىداؼ
البيئية التي يسعى مف خالليا قادة أفريقيا مواجية التيديدات البيئية والتي تتمثؿ في)14(:
صعوبات في تأميف التمويؿ المستداـ لتنفيذ أنشطة المؤتمر.تنسيؽ القضايا البيئية اإلقميمية والعالمية مف أجؿ الحصوؿ عمى االىتماـ الكافي عمىالصعيديف الوطني ودوف اإلقميمي.
ترجمة االىتمامات البيئية العالمية إلى برامج عممية ومجدية وقابمة لمتحقيؽ لمعمؿ عمىالمستويات
الوطنية واإلقميمية ودوف اإلقميمية.
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خاتمة:
وفي األخير ومف خالؿ العرض السابؽ نستنتج أف البيئة ىي الوسط الحيوي الذي يعيش فيو
اإلنساف ليا ارتباط وثيؽ باألمف اإلنساني ،إذ أصبحت ليا أىمية بالغة في العالقات الدولية
وبتطور مفيوـ األمف في فترة ما بعد الحرب الباردة أكسب موضوع البيئة مكانة خاصة نظ ار لما
أصبحت تعانيو مف أخطار وبالتالي ربط البيئة بالمخاوؼ األمنية أمر في غاية األىمية لضماف
تحقيؽ أقصى ما يمكف مف السالمة واألمف ،إال أف الجيود اإلفريقية في سبيؿ مواجية التيديدات
البيئية تبقى محدودة جدا ومجرد اجراءات ادارية التتعدى المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي
تبقى مرىونة بالتنمية التي تبقى في ىرـ أولويات السياسات وأجندات الدوؿ اإلفريقية التي تعاني
مف أزمات أمنية وأقتصادية واحتماعية خطيرة - ،جعؿ البيئة بعدا في استراتيجيات التنمية
الوطنية والدولية ،وتطوير مؤشرات وطنية لمتنمية المستدامة وحماية البيئة.
إنشاء أجيزة بيئية متخصصة لمتنسيؽ بيف القطاع العاـ والخاص في مجاؿ رصد وتمويؿالمشاريع والبرامج البيئية.
إنشاء مراكز وطنية لممخاطر البيئية تتضمف أنظمة لمرصد البيئي و اإلنذار المسبؽ لألزماتالبيئية.
 تشجيع استخداـ التكنولوجيات الحديثة في المجاؿ الزراعي مع مراعاة مقتضيات السالمةالصحية واجبارية تثميف الجيود المبذولة في مجاؿ تشجيع خريجي مؤسسات التعميـ الفالحي.
 تقديـ الدعـ الالزـ لالستثمار الزراعي ،واالستفادة مف خبراتيـ العممية لخدمة األرض واإلنتاجالزراعي ،الذي يؤدي إلى توفر الغذاء ومنو تحقيؽ األمف الغذائي الذاتي.
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 ضرورة بناء تنمية زراعية مستدامة إلرساء ثقافة خدمة األرض واالىتماـ بالثورةالخضراء،المؤمنة الستم اررية خدمة الفالح ألرضو وتحسيف الظروؼ المعيشية لسكاف األرياؼ
التي تقؼ كالسد المنيع أماـ النزوح الريفي وىجرة الفالحيف ألراضييـ.
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