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مقدمة
مما الشؾ فيو أصبح حماية األمف البيئى فى القانوف الدولى العاـ مف الموضوعات
الشائكة والميمة فى آف واحد  ،نظ ار ألف البيئة كونيا تتمتع بحماية خاصة ألنيا تؤثر وتتأثر
باإلنساف الذى يعيش فييا  ،وكانت سموكيات اإلنساف التمثؿ خروجا عمى مقتضيات المحافظة
عمى األمف البيئى وحماية البيئة بوجو عاـ  ،وىذا في حد ذاتو مف الضمنات الميمة لممحافظة
عمى األمف البيئي.
لما كاف تدىور الموارد الطبيعية يعنى تيديدا مباش ار لقيمة الحياة  ،فإف انعداـ األمف ىو النتيجة
المنطقية ليذا الشعور وىنا كانت الحاجة لتفعيؿ ماىية األمف البيئى  ،وضرورة تذكير الحكومات
بأىمية تحقيؽ ذلؾ المفيوـ  ،لكونو ال يقؿ أىمية عف فروع األمف األخرى  ،ولكوف األمف البيئى
ىو احد أىـ أفروع األمف اإلنسانى .
غير أف الواقع الذى يعيش فيو المجتمع الدولى مف حروب ونزاعات يقدـ مشيد في غاية
النزعات المسمحة المنتشرة في كافة بقاع المعمورة والتى تضر باألمف البيئى
المأسوية بسبب ا
عمى اختالفتيا البرية والبحرية والجوية .
وكاف نتيجة ىذه النزاعات أف بدأ النظاـ العالمى فى اإلىتماـ باألمف البيئى والمحافظة عمية
بكافة صورة  ،وكاف مف أىـ الضمانات أف قامت بعض المنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية

1

التي تحاوؿ بذؿ الجيد لممحافظة عمى األمف البيئى .
وسوؼ نتناوؿ ذلؾ في ثالثة مطالب .
المبحث األوؿ  :األمف البيئى وأىميتة
المبحث الثانى  :المنظمات الدولية وحماية األمف البيئى
المبحث الثالث  :حماية األمف البيئى فى إطار االتفاقيات الدولية

1

- prof. Dr. MOUSTAFA Ahmed Fouad , International Environmental law,
Faculty of Law, Tanta University, without date , p . 96-97 .
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المبحث األول
مفهوم األمن البيئي
لقد شكمت الظاىرة األمنية اىتماـ مختمؼ المدارس النظرية لمعالقات الدولية منذ ظيورىا

الى يومنا ىذا  ،وبالرغـ مما كتب حوؿ المسألة األمنية إال أف مفيوـ األمف ما يزاؿ يثير اىتماـ
معظـ المنشغميف بالمسائؿ األمنية واالستراتيجية .
وأدرجت حماية البيئة أو المحافظة عمى األمف البيئي  ،عمى جدوؿ أعماؿ مؤسسات كثيرة
تعمؿ في مجاؿ تطوير القانوف الدولي العاـ  ،وأدت أعماؿ ىذه المؤسسات الى اعتماد مجموعة
قانونية ىامة تتطور بصورة مستمرة  ،أال وىى مجموعة القانوف الدولي لمبيئة التي تتضمف أحكاما
تتعمؽ بأشكاؿ التعاوف الذى يجب أف يقوـ مف أجؿ مكافحة تمويث البيئة  ،كما يتضمف قواعد

تتعمؽ بمنع االعتداءات  ، 1وبالتالي فغني عف البياف أف أمف اإلنساف مف أمف البيئة.

فما المقصود باألمف البيئي  ،وما ىي المفاىيـ المختمفة لمبيئة  ،وكيفية مواجية المجتمع
الدولى لألمف البيئى وكذلؾ النزاعات المسمحة  ،وسنتناوؿ ذلؾ فى مطمبيف  ،المطمب األوؿ :

ماىية األمف البيئي  ،والمطمب الثاني  :بزوغ فكرة األمف البيئى

المطمب األول
ماهية األمن البيئي
يعتبػػر مفيػػوـ األمػػف مػػف بػػيف المفػػاىيـ المثي ػرة لمجػػدؿ بػػيف الد ارسػػيف األكػػاديمييف والميتمػػيف

بالعالقات الدولية  ،2وىذا االختالؼ يعد أساسا إلى اختالؼ المنطمؽ الذى ينطمؽ منو كؿ باحػث
 ،وكػذلؾ الشػيء المػراد تأمينػو  ،وكػذا الوسػائؿ واألطػراؼ المعنيػة بػو  .وكػاف البػد مػف تنػاوؿ ذلػػؾ

مف خالؿ تحديد مفيوـ األمف البيئي.

مفهوم األمن البيئى
أوال :بػالمفيوـ التقميػػدي يعنػي الحمايػػة مػف متعػػدد األخطػار التػػي قػد تصػػيب اإلنسػاف كخطػػر

الجريم ػػة  ،والج ػػوع  ،والم ػػرض والبطال ػػة  ،والتم ػػوث  ،واالنتياك ػػات الت ػػي تم ػػس الحق ػػوؽ األساس ػػية
لإلنساف ككائف بشػري  ،فمفيػوـ األمػف مػف المفػاىيـ التػي تتميػز بتعػدد الجوانػب  ،وىػو عبػارة عػف
 - 1أنطوان بوفية  ،حماية البيئة الطبيعية في فترة النرعاا المحر ، ،الم ،رة الةوليرة ل،ار،ير ا حمرة  ،الحرنة
الةابعة  ،العةة  ، 1991 ، 11ص . 084
 - 1ة /محمة الحية ح،يم  ،ةؤيرة بطرةغ لرال ل،حياحرة الةوليرة  ،م ،رة الحياحرة الةوليرة العرةة  141نيحران
http://www.siyassa.org.eg.html . 1991
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حمقات مترابطة  ،ومتداخمػة  ، 1وقػد تطػورت ىػذه الجوانػب بفضػؿ الظػروؼ االقتصػادية والسياسػة
وأصػػبح التعريػػؼ الجديػػد لمفيػػوـ األمػػف فػػي امونػػة األخي ػرة مػػف متطمبػػات الحضػػارة الحديثػػة وىػػو

ينصب حوؿ إعادة صياغة األجندة السياسية لألمـ والدوؿ عمي ضوء المقترحات الجديدة لمفػاىيـ
األم ػػف  ،وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف  ،إض ػػافة ال ػػي االىتم ػػاـ التقمي ػػدي لألم ػػف بمفي ػػوـ التيدي ػػدات العس ػػكرية

الخارجية التي غالبا ما شكمت ىاجسا الستقرار وأمف الدوؿ
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أوال  :تعريف األمن
األمف ىو طمأنينة النفس  ،وزواؿ الخوؼ ويقصد بو االستقرار واألماف وسكينة الفرد ،

والمجتمع  ،وىو العامؿ الجوىري الذي يخمد الوجود اإلنساني في حياة كريمة  ،وأمنة  ،وىو

الياجس
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الذي تسعي الجماعات واألفراد الي تحقيقو بكؿ الوسائؿ مف أجؿ تحقيؽ استم اررية

الجنس البشري  ،والواقع أف التاريخ ينبئنا بأف البشر منذ وجودىـ شغموا باالستقرار المكاني
والشعور بالطمأنينة والقوة ،وىو ما اقترف بالحاجة الماسة إلى تحقيؽ األمف بأبعاده المختمفة وفى

مقدمتيا أمنيـ االقتصادي الغذائي واألمف العائمي والعشائري واألمف الصحي وىذا ما يعرؼ
باألمف االجتماعي بمفيومو التقميدي ،وحديثا بالحؽ في التنمية البشرية المستدامة 4ومصطمح
األمف مفيوـ متداوؿ  ،وشائع االستعماؿ ولكنو كثير الغموض يتفرع الي فروع متعددة تيـ جوانب

متعددة مف حياة البشر منيا الفكرية والنفسية واالقتصادية والبيئية فيو مف خالؿ ىذه المفاىيـ

مرتبط باإلنساف حيث بو تستقر حياتو  ،بؿ إف األمف محور استقرار األمـ والشعوب  ،وبو تتحقؽ
وحدة المنيج  ،والفكر  ،واألىداؼ المشتركة خاصة وأف األمف الفكري في المجتمع اإلسالمي
يستمد مف تعاليـ العقيدة السمحاء التي تسعي الي تحقيؽ التنمية في المجتمع بكافة أشكاليا ،

لكف مع تطور األحداث واألجياؿ تغير مفيوـ األمف مف المعني الضيؽ الذي يقصد بو األمف
الشرطي أو األمف الجنائي الي مفيوـ أوسع يشتمؿ جميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية
واالعالمية والبيئية وغيرىا باإلضافة الي توسع مجاالتو الي المسؤولية األمنية  ،ويختمؼ مفيوـ

االمف في الفكر اإلسالمي عف مفيوـ األمف الغربي نتيجة االختالؼ في الثقافات حيث يتسـ ىذا

األخير بالتشابؾ  ،والغموض  ،ويبدو المفيوـ اإلسالمي أكثر وضوحا  ،وداللة حيث يختص

 - 1ة اةيق الطير منية  ،المفراييم ا منيرة فري م رام ا مرن ال ريائي فري م رام ال ريائي  ،النرةو الع،ميرة ريم
الحماية في المنايج ا منية مةكع الةةاحات والبحوث  ،امعة نايف العةبية ا منية الةياض  1448ص 41
2
- DAVID A . BALDWIN THE concept of security Review of international
studies 1997 , 23 , 5-26 copyright British International Association p5
 - 3ا خضة عمة الةييمي  ،القانون الةولي اإلنحاني من منظوة ا من اإلنحراني  ،م،تقري ع،مري بالتعراون مر
امعة نايف العةبية ل،ع،وم ا منية و وي ا من الةاخ،ي ب،بنان  ،لبنان  13 -11مايو  1414ص .12
 - 0الفيةوع أباةي ،القاموغ المحيط  ،ص 199
4

األمف بالمفيوـ الغربي بحماية األمة والمحافظة عمييا مف االعتداءات الخارجية في حيف يتبمور

مفيوـ األمف لدي االنساف في المجتمع االسالمي في مرحمة مبكرة مف حياتو

1

وألىمية األمف في حياة المسمـ فقد ورد مصطمح األمف  ،ومشتقاتو في السياؽ القرآني في مواضع
كثيرة  ،وعمي حوالي عشريف صيغة فػي أربػع وعشػريف سػورة وردت ىػذه الصػيا ؼ ثمػاف وأربعػيف

موضػػعا مػػف كتػػاب ا عػػز وجػػؿ موزعػػة عمػػي ثػػالث وأربعػػيف موضػػعا مػػف كتػػاب ا عػػز وجػػؿ

موزعة عمي ثالث وأربعيف آية  ،تسع وعشريف آية منيا مكية  ،وأربع وعشرة آية منيا مدنية
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فػػي مجػػاؿ العالقػػات الدوليػػة كػػاف مفيػػوـ األمػػف منصػػب عمػػي مصػػطمحي الفوضػػى الدوليػػة ،
وبقػػاء الوحػػدة الترابيػػة والقػػوة العسػػكرية وىػػو الحالػػة التػػي تشػػعر فييػػا الشػػعوب بغيػػاب التيديػػدات ،

بامتالؾ وسائؿ الردع التي يمكف مف خالليػا مواجيػة وضػعية الػال أمػف  ،ويعتبػر أنصػار النظريػة
الواقعية في العالقات الدولية أف السياسة الدولية عالقات متبادلة بيف الدوؿ تعتمد بالدرجة األولػي

عمي المصالح الخاصة التي غالبا ما تكوف متعارضة  ،ومتضاربة مما يؤدي الي اندالع الحروب

 ،كما أف الحؿ األمثؿ لمثؿ ىذه المأزؽ األمنية ال يوجد في القانوف الػدولي  ،وال حتػي المنظمػات
الدولية بمقدورىا وضع حػد ليػذه الحػرب بينمػا يكػوف الحػؿ فػي إعتقػادىـ فػي تػوازف القػوي وىػذا مػا

يشػػجع كػػؿ الػػدوؿ عمػػي تطػػوير القػػدرات العسػػكرية ألف األمػػف بيػػذا المفيػػوـ ىػػو أمػػف الدولػػة الػػذي
يحقػػؽ بقائيػػا فػػي السػػاحة الدوليػػة  ،ويػػرى الػػبعض أف مسػػألة األمػػف مرتبطػػة أساسػػا بإقامػػة حكومػػة

عالمية قائمة عمى قواعد الفانوف الدولي  ،وتقوـ بيذه الميمة منظمة األمـ المتحدة وحسب مبادئ
وأنسنو العالـ  ،وتعد مبادئ عالمية انسانية
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ثانيا تطور مفهوم األمن
لقد شكمت الثمانيػات وبدايػة التسػعينيات تطػور فػي مفيػوـ األمػف بحيػث لػـ يعػد مقيػدا بإطػار
الحػدود اإلقميميػة لمدولػة فقػد تعػدي ذلػؾ ليشػمؿ اإلطػار الجغ ارفػي العػالمي  ،حيػث تعػددت العوامػػؿ

الداخمية  ،والخارجية التي أصبح ليا تأثير كبير عمي األوضاع األمنيػة المتعمقػة بمصػادر التيديػد

ونوعيػػة األسػػباب المتاحػػة لمتعامػػؿ مػػع ىػػذا التعديػػد وربمػػا األزمػػة الماليػػة  ،واالقتصػػادية قػػد وحػػدت
مصادر التيديدات األمنية  ،حيث ظير جميا العامؿ االقتصادي كأحد أبرز ىذه التيديدات لألمف

عمي المستوي العالمي  ،كما يمكف لبعض األوضاع الداخمية  ،واإلقميمية أف تكػوف مصػدر تيديػد
 1ة -ابةاييم بن ع،ي الفقي  ،وا مرن الفكرةي المفمروم التطروةات واإلتركاات  ،المرؤتمة ا وم لفمرن الفكرةي
المفاييم والتحةيات امعة الم،ك حعوة الةياض  11الي  12ماةي ا ولي  1034ص .13-11
 1ة -عبة الحالم حمةان ال،وح  ،محموة ياتم عنبة  ،التةبية ا منية في ضوء القةان الكرةيم  ،م ،رة ال امعرة
ااحالمية العةة  1الم ،ة  10انفي  1442ص 131
3
DAVID , CHARLES – PHIPPE , LA Guerre et la paix approches
contemporaines de la sécurité et de la stratégie , France , paris , presses
de science politique , 2000 , p . 39 .
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لألمف و تكوف في الكثير مف األحيػاف نتيجػة األوضػاع الطارئػة عمػي دوؿ الجػوار  ،فتػوتر عالقػة

إحدى دوؿ الجوار مع القوي الدولية الكبرى قد يولد أثار امنية عمي الدوؿ المجاورة فمشػروع إيػراف
وطموحاتو النووية خمؼ تداعيات أمنية واستراتيجية يمكف أف تشكؿ مصدر تيديد لدوؿ الخميج
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تعالػػت األص ػوات المنادي ػة فػػي العش ػريف سػػنة الماضػػية بإعػػادة تفسػػير األمػػف الػػدولي ليشػػمؿ
قضايا جديدة كأمف البيئة  ،واألمف المجتمعي  ،واالقتصادي وترسيخ ىػذا الفكػر لينتقػؿ بعيػدا عػف

الدولة القومية الي أمف األفراد  ،وىذا عائد الي عدة عوامؿ في مقدمتيا ظاىرة العولمة التي حدت
كثي ػ ار مػػف سػػمطات الدولػػة القوميػػة  ،باإلضػػافة الػػي كػػوف الدولػػة لػػـ تكػػف دائمػػا الحػػامي األساسػػي
لألفراد  ،بقدر ما كانت مصد ار لتيديد أمنيـ  ،كما أف إزدياد ظاىرة التحديات األمنية التػي أخػذت

الطػػابع العػػالمي المتمثمػػة فػػي اإلرىػػاب والتسػػمح النػػووي والعنػػؼ والحػػروب سػػاعدت عمػػي تطػػوير
المفاىيـ األمنية
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ويتسع مفيوـ األمػف الشػامؿ حيػث ينػدرج تحتػو عػدة أنػواع مػف المفػاىيـ األمنيػة ذات الصػمة

المباشػرة بالحيػاة أىميػا األمػػف الػديني وىػو ممارسػة الشػػعائر الدينيػة بحريػة ودوف اضػطياد واألمػػف
السياسي الذي يعني االستقرار السياسي لمدولػة وتعػود نتائجػو عمػي الفػرد واألمػف االجتمػاعي الػذي

يقصػػد بػػو االسػػتقرار االجتمػػاعي  ،والقضػػاء عمػػي امفػػات االجتماعيػػة واألمػػف االقتصػػادي ويتحقػػؽ
بتحسػػف مسػػتوي دخػػؿ الفػػرد  ،وارتفػػاع مسػػتوي معيشػػتو أمػػا األمػػف الغػػذائي فيػػو تحقيػػؽ االكتفػػاء

الذاتي  ،وتوفر الغذاء وسبؿ الحصوؿ عميو

3

بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة تغيػػرت عػػدة مفػػاىيـ فطػػرح مفيػػوـ األمػػف اإلنسػػاني أوال بسػػبب
تطػوره عمػي المسػتوي األكػاديمي مػف خػالؿ تناولػػو فػي بعػض الد ارسػات األكاديميػة بإضػافة األفػراد

كوح ػػدات تحمي ػػؿ بديم ػػة ع ػػف الدول ػػة وكمح ػػور لمسياس ػػات الدولي ػػة انعكاس ػػا لمتحػ ػوالت الكثيػ ػرة الت ػػي
أص ػػبحت تي ػػدد ام ػػف االنس ػػاف كف ػػرد  ،ث ػػـ تبن ػػي ى ػػذا المفي ػػوـ عم ػػي المس ػػتوي اإلج ارئ ػػي ب ػػاإلعالف
ب ػػااللتزاـ بمفي ػػوـ األم ػػف اإلنس ػػاني ف ػػي السياس ػػات الداخمي ػػة ف ػػي منظم ػػة األم ػػـ المتح ػػدة واالتح ػػاد
األوروب ػػي  ،ودوؿ أخ ػػري مث ػػؿ كن ػػدا والياب ػػاف  ،والعدي ػػد م ػػف المنظم ػػات الغي ػػر حكومي ػػة والمب ػػادرة

اإلفريقية لألمف اإلنساني

4

 - 1ا ة محمة حعة أبو عاموة  ،المفموم العام لفمن  ،مةكع اإلعالم ا مني  ،مو ر وعاة الةاخ،يرة  ،البحرةين
 www.policeme.gov.bhص 3-1
 - 1ة  /عررع ححررن حرر،يمان محرراعة ،ا مررن اإلنحرراني بررين الاررةاا والقرريم الخ،قيررة  ،ط ، 1مكتبررة الوفرراء
القانونية  ،ماة  ، 1412 ،ص . 10
 3ة .محموة تاكة حعية ة خالة بن عبرة الععيرع الحرةف  ،مفراييم أمنيرة  ،ط ، 1امعرة نرايف العةبيرة ل،ع،روم
اإلحالمية الةياض  ،1414ص. 13
 - 0خةي ة عةفة  ،محمة أمين  ،ا مرن اإلنحراني المفمروم والتطبيرق فري الوا ر العةبري والرةولي ،ط ، 1امعرة
نايف العةبية ل،ع،وم ا منية الةياض  ، 1449،ص .02
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تطور مفيوـ األمف مع تطور العالقات الدولية وظيور المدارس الجديدة لمدراسات األمنية

حيث مع بداية التسعينات  ،ظيرت دراسات التنمية التي انحازت أكثر الي األفراد في إطار
شامؿ لمدراسات والسياسات األمنية ال يقتصر فقط عمي الصعيد السياسي والعسكري لألمف

القومي بؿ انتقمت بمفيوـ األمف مف أمف الدولة المتعمؽ بالحدود  ،واألرض الي أمف األفراد الذيف
يعيشوف داخؿ ىذه الحدود

1

ولعؿ مف أبرز ما كتب عف "األمف" ىو ما أوضحو "روبرت

مكنما ار" وزير الدفاع األمريكي األسبؽ وأحد مفكري االستراتيجية البارزيف في كتابو " جوىر

األمف " ،حيث قاؿ" :إف األمف يعني التطور والتنمية ،سواء منيا االقتصادية أو االجتماعية أو
السياسية في ظؿ حماية مضمونة " ،واستطرد قائال" :إف األمف الحقيقي لمدولة ينبع مف معرفتيا
العميقة لممصادر التي تيدد مختمؼ قد ارتيا ومواجيتيا ،إلعطاء الفرصة لتنمية تمؾ القدرات تنمية
حقيقية في كافة المجالت سواء في الحاضر أو المستقبؿ "2

وتجسػػد مفيػػوـ األمػػف اإلنسػػاني بعػػد تأسػػيس المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب االحمػػر ثػػـ مػػف خػػالؿ

ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة الذي جػاء فيػو أف األمػف مػرتبط بمسػألة السػمـ الػدولي الػذي ال يتحقػؽ
إال مف خاللو ويعتبر مف أىـ المقاصد التي تسعي المنظمة الي تحقيقيا وقد أشارت المادة األولي

الفقرة  1مف ميثاؽ األمـ المتحدة الي ىذا الترابط بتقديميا مفيػوـ السػمـ الػدولي عمػي األمػف  ،كمػا
أشارت الي سعييا  ،وتوفيرىا الي التدابير الالزمة لمنع كؿ ما مف شأنو تيديد السمـ العالمي

3

ونػػرى تطػػور مفيػػوـ األمػػف مػػع تطػػور األحػػداث  ،وتغيػػر الحقػػب  ،والم ارحػػؿ  ،ونمػػو الفكػػر

اإلنسػػاني  ،وتطػػور إنجا ازتػػو الصػػناعية والتكنولوجيػػة ليشػػمؿ مجػػاالت  ،واىتمامػػات أخػػري مرتبطػػة
بعممية العولمة التي جعمػت مصػائر النػاس مشػتركة نظػ ار لفػتح الحػدود بػيف الػدوؿ النتقػاؿ السػمع ،

والخدمات  ،والتحرير االقتصادي العالمي

مػػع نيايػػة الحػػرب البػػاردة اتسػػع المجػػاؿ لبػػروز منظومػػة جديػػدة لألمػػف بعػػد ظيػػور مجموعػػة

مفاىيمة مغايرة لممألوؼ كالعولمة  ،والتدخؿ الدولي اإلنساني  ،واألمػف اإلنسػاني  ،واألمػف البيئػي

حيث بدأ التفكيػر العػالمي يسػتيدؼ تحػوالت فػي مفيػوـ األمػف والقضػايا االسػتراتيجية بصػفة عامػة
مف وجية نظر التحديات المحتممة التي تواجو األمف حيث تغيرت النظرة إلي احتماؿ تدخؿ العدو

الخػارجي عمػي ماكػػات عميػو فػي السػػابؽ وأصػبح احتمػاؿ نشػػوب الحػروب التقميديػة بػػيف الػدوؿ مػػف
األمور المستبعدة جػدا  ،ولكػف بالمقابػؿ بػرزت فػي السػنوات العشػر األخيػرة ظػواىر عدوانيػة أخػري
 1ة  /محمررة أحمررة ع،رري العررةوي ،ا مررن اإلنحرراني ومنظومررة حقرروق اإلنحرران ةةاحررة فرري المفرراييم والعال ررات
المتباةلة المةكع ااعالم ا مني مو وعاة الةاخ،ية البحةين صwww.policemc.gov.bh 9
 - 1ةكتوة /عكةيا ححين – أحتاي الةةاحات ااحتةاتي ية ،المةية الحابق كاةيمية نااة العحكةية  -ع،
 : www.islamOnline.net.المو
 - 3الماة ا ولي الفقة  1مرن مياراق منظمرة ا مرم المتحرة الاراةة فري  1902/2/12والنافري بعرة التارةيق
ع،يه اعتباةا من 1902/14/12
7

تمثمػػت خاصػػة فػػي الحػػروب األىميػػة  ،والن ازعػػات العرقيػػة  ،والدينيػػة داخػػؿ الدولػػة الواحػػدة فحسػػب

اإلحصائيات الدولية شيد العالـ خالؿ الفترة الممتدة مف  1991الي 2111ما يقارب  57صػراعا

داخػػؿ  35دولػػة  ،وليػػذا السػػبب تحػػوؿ االىتمػػاـ الػػذي كػػاف 1يركػػز عمػػي األمػػف الػػوطني المتعمػػؽ
بحماية الدولة األمر الذي جعؿ مفيوـ األمف اإلنساني يبرز في نفس مسػتوي أمػف الدولػة دوف أف

ينقص ذلػؾ مػف أىميػة  ،وضػرورة أمػف الدولػة 2ويعػود الفضػؿ فػي إحيػاء مفيػوـ األمػف البشػري أو
األمف اإلنساني فػي التفكيػر العػالمي الػي برنػامج منظمػة األمػـ المتحػدة اإلنمػائي مػف خػالؿ تقريػر

التنمية البشرية لسنة  1994الذي أشار صراحة الػي أولويػة أمػف الفػرد المكػوف األساسػي لمجماعػة
والدولػػة س ػػعيا م ػػف وراء األم ػػف مقاب ػػؿ تنازل ػػو عػػف بع ػػض حريات ػػو ف ػػي إط ػػار الجماع ػػة  ،والدول ػػة ،

فالمتتبع لمقضايا  ،والسياسات األمنية يالحظ أف الدولة نفسيا في كثير مف األحياف تكوف مصدر
تيديد  ،وخوؼ لمفرد مف خالؿ بعض الممارسات والتجاوزات باستخداـ القمع ضد المواطنيف  ،أو
بإىماليـ وعدـ تمبية حاجيتيـ ىذا ما أكدت عميو تقارير المنظمػات الدوليػة المتعمقػة بالحفػاظ عمػي

األمف اإلنساني بكؿ جوانبو

وقػػد حػػدد تقريػػر برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػائي لمتنميػػة البشػرية الصػػادر سػػنة  1994سػػبعة

أبعاد ألمف االنساف ىي :

 -األمف االقتصادي الذي يتيدده الفقر

 -األمف الغذائي الذي يتيدده الجوع  ،والمجاعة

 األمػػف الصػػحي الػػذي تيػػدده اشػػكاؿ األذي واألمػراض -األمػػف الشخصػػي الػػذي تيػػدده الجريمػػةوالعنؼ

 األمف السياسي الذي يتيدده القمع السياسي األمف االجتماعي الذي يتيدده النزاع االجتماعي  ،أو اإلثني  ،أو الطائفي -األمف البيئي الذي ييدده التموث  ،أوالتدىور البيئي ونضوب الموارد

المطمب الثانى
بزوغ فكرة األمن البيئي
عرفت التطورات الحديثة التي يمر بيػا المجتمػع الػدولي  ،اىتمامػا عالميػا بالمسػائؿ المتعمقػة

بحمايػػة البيئػػة  ،ولػػـ يعػػد مػػف المقبػػوؿ الحػػديث عػػف العالقػػات الدوليػػة دوف أف يكػػوف لحمايػػة البيئػػة
 - 1خةي ة عةفة  ،مفموم ا من اإلنحاني المةكع الةولي ل،ةةاحات المحرتقب،ية وااحرتةاتي ية ،القراية مارة
م ،ة مفاييم  ،العةة  13انفي  ، 1442ص . 13
 1خةي ة عةفة  ،مفموم ا مرن اإلنحراني المةكرع الرةولي ل،ةةاحرات المحرتقب،ية وااحرتةاتي ية مة ر حرابق ،
ص . 13
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وأمنيا مكاف في الصدارة بؿ يمكف القوؿ باف التحديات التي فرضتيا مسألة حماية البيئة أصبحت

في وقتنا الراىف مف أىـ العوامؿ المحددة لكيفية تطور العالقات الدولية في مختمؼ المجاالت

1

أوال تعريف األمن البيئي :
األمف البيئي تطور في مفيوـ األمف التقميدي الذي كاف يعبر عف شعور اإلنساف بالطمأنينة

والسػػكينة وعػػدـ الخػػوؼ مػػف األلػػـ واإليػػذاء الػػي شػػعور بالديمقراطيػػة ،غيػػر التقميديػػة مػػف ضػػمنيا
الطمأنينػػة تجػػاة البيئػػة  ،وىػػو أف يشػػعر اإلنسػػاف بأنػػو يعػػيش فػػي بيئػػة ال تػػؤثر سػػمبيا  ،وبإمكانػػو

التمتع بالحياة في أحسف الظروؼ  ،والحؽ في األمف البيئي في واقػع األمػر ال يختمػؼ عػف الحػؽ

فػي الحيػاة المسػمـ بػػو فػي كػؿ الظػروؼ  ،والحػػؽ فػي األمػف البيئػي فػػي واقػع األمػر ال يختمػؼ عػػف
الحػػؽ فػػي الحيػػاة المسػػمـ بػػو فػػي كػػؿ القػوانيف  ،والتشػريعات  ،واألعػراؼ  ،واألديػػاف ألنػػو مػػف حػػؽ
اإلنساف أف يشعر بالطمأنينة عمي البيئة التي يعيش فييا وعمي الموارد الطبيعية التي تزخر بيػا ،

وتوفر الحياة لإلنساف في الحاضر  ،والمسػتقبؿ  ،وبالتػالي فػإف األمػف البيئػي قػد انتقػؿ مػف مرحمػة

الفك ػػر النمط ػػي ال ػػي مرحم ػػة االولوي ػػة القص ػػوي أي ال ػػي ص ػػدارة االىتمام ػػات الدولي ػػة  ،وانش ػػغاالت
األفراد والمؤسسات لتصبح التربية البيئية  ،والوعي البيئي ثقافة المجتمع وسموكو

2

وتحتػػؿ الحاجػػة الػػي األمػػف مكانػػة أساسػػية فػػي حيػػاة األف ػ ارد  ،والجماعػػات  ،واألسػػر داخػػؿ

المجتمع  ،حيث يمثؿ االسػتقرار األمنػي أحػد المطالػب األساسػية لكػؿ مجتمػع  ،لكػف ىنػاؾ بعػض
الكوارث التي تحد مف ىػذا االسػتقرار األمنػي أحػد المطالػب األساسػية لكػؿ مجتمػع  ،لكػف االنسػاف

مػػع البيئػػة  ،ويعػػد التمػػوث بشػػتي أنواعػػو واحػػدا مػػف العوامػػؿ التػػي تسػيـ فػػي انتشػػار حالػػة مػػف عػػدـ

االس ػػتقرار واألم ػػف ف ػػي ال ػػدوؿ  ،المجتمع ػػات  ، 3وق ػػد ب ػػرز مفي ػػوـ األم ػػف البيئ ػػي نتيج ػػة  ،وص ػػوؿ
التطػػور العممػػي الػػي الطػػور ال اربػػع مػػف الثػػورة الصػػناعية الػػذي يعػػرؼ بطػػور البيئػػة والتنميػػة وبػػيف

الحفػاظ عمػي التػوازف الحيػػوي لمبيئػة واسػتمرار التنميػػة الشػاممة دوف توقػؼ ومػػف بػيف أىػـ التحػػديات
التي تواجو النظاـ الدولي في القرف الواحد والعشريف المشكمة الكونية الثالثية األبعاد المتكونػة مػف

تع ػػداد الس ػػكاف والمػ ػوارد الطبيعي ػػة والتكنولوجي ػػا  ،عن ػػدما ازداد ع ػػدد س ػػكاف الكػ ػرة األرض ػػية ازداد
الضػػغط عمػػي الم ػوارد الطبيعيػػة  ،وبالتػػالي يػػزداد معيػػا نقػػص قػػدرات اإلنتػػاج االحتياطيػػة  ،وىنػػاؾ

اتجػاىيف يمػػثالف المقاربػة األمنيػػة البيئيػػة ىمػا  :االتجػػاه المتشػائـ الػػذي يػػري أصػحابو عػػدـ التػوازف
 - 1حام عبة القوى الحية  ،التةخم الةولي برين المنظروة اإلنحراني والبيئري  ،ةاة ال امعرة ال ةيرة ، 1411
ااحكنةةية  ،ص . 111
 - 1ة  /عبة النااة ياي نه  ،ا من البيئي  ،م ،ة الحقيقة  10تتةين  ، 1410 ،ص.1
 - 3عبررة الةحمرران بررن محمررة عبررة المررةعج  ،تقيرريم مخرراطة الت،رروث اإلتررعاعي ع،رري أمررن المم،كررة العةبيررة
الحعوةية  ،ةحالة ما حتية في الع،وم التةطية  ،امعة نايف العةبية ل،ع،وم ا منية  ،1413ص .12
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بيف القدرات االقتصادية  ،والكثافة السكانية أي أف معدؿ النمو السكاني  ،والتطػور الصػناعي فػي

العػػالـ يفػػوؽ قػػدرة النظػػاـ االقتصػػادي العػػالمي عمػػي تػػوفير الم ػوارد  ،والخػػدمات البيئيػػة الضػػرورية
لمستقبؿ االنساف  ،وىو مػا يمثػؿ المالتوسػية الجديػدة

1

امػا االتجػاه المتفائػؿ  :وىػو االتجػاه الػذي

يعقد أنصاره أف االنسػاف يمكنػو الػتحكـ فػي الوضػع مػف خػالؿ إمكانيػة خمػؽ مػوارد وفيػرة بالوسػائؿ

التكنولوجية الحديثة.
األمف البيئي مصػطمح جديػد ظيػر عمػي السػاحة السياسػية والدوليػة مػع نيايػة الحػرب البػاردة

وانييػػار المعسػػكر الشػرقي وقػػد ولػػد مػػع المفػػاىيـ الجديػػدة الديمقراطيػػة  ،حقػػوؽ اإلنسػػاف  ،والتنميػػة،
ومكافحة اإلرىاب  ...التي جاءت في ظؿ المذىب األمريكي الرأسمالي  ،ويدور محتوي مصطمح

األمف البيئي حوؿ البيئة  ،والروابط المعنوية األخري الغير ممموسة والتي يعبر عنيا بالعنؼ  ،أو
التمػػوث أو الحػػروب التػػي تسػػبب دمػػا ار شػػامال لمبيئػػة وقػػد أسػػتحدث فػػي فت ػرة التسػػعينات مػػف طػػرؼ

دوؿ الشماؿ المتقدمة  ،وعمي رأسيا الواليات المتحدة األمريكية بينما تأخرت الدوؿ األخري وحتػي
المنظمات الدولية  ،والييئات التابعة لمنظمة األمـ المتحدة في إيجاد تعريػؼ محػدد لمقيػوـ األمػف

البيئي الي غاية  1994أيف أشار برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي باختصار في تقريره الي مشاكؿ
البيئة واألمف البيئي مؤكدا عمي ارتباط أمف الدولة بتحقيؽ األمف البيئي

2

ووضعت عدة تعريفات لألمن البيئي أهمها :
 -األمػػف البيئػػي  " :ىػػو المتعمػػؽ باألمػػاف العػػاـ لمنػػاس مػػف األخطػػار الناتجػػة عػػف عمميػػات

طبيعية أو عمميات يقوـ بيػا اإلنسػاف نتيجػة إىمػاؿ أو الحػوادث أو سػوء إدارة "  ،إف المػتمعف فػي
ىذا التعريؼ يالحظ أنو اشتمؿ عمي تعريؼ البيئة مػف األخطػار الطبيعيػة  ،واألخطػار التػي تػنجـ

عػػف اإلنسػػاف نتيجػػة ح ػوادث  3أو إىمػػاؿ  ،أو تسػػير ولكػػف التعريػػؼ لػػـ يشػػمؿ الجوانػػب المتعمقػػة
باألمف البيئػي لألجيػاؿ المسػتقبمية و حمايػة البيئػة كتػراث مشػترؾ اإلنسػانية ىػذا القصػور أدي إلػي

ظيور تعريفات أخري أىميا :

 1نحرربة لتومرراغ ةوبررةت مررالتوغ حياحرري ويررو ا تارراةي ان ،يررعي ارراحر المؤلررف التررمية حرروم الحرركان
 1198والنظةية المؤاة حوم الحكان وتحتنة نظةية مالتوغ إل و وة وانين بيولو ية حتمية تحكم عم،ية
النمو الخااة بالكائنرات الحيرة وتكااةيرا  ،ومنمرا اإلنحران فرمن مرايميع نظةيرة مرالتوغ محاولره اي راة عال رة
ةياضية بين النمو الحكان ونمو الناتج العةاع .
 1ة  /طاةق إبةاييم الةحو ي عطية  ،ا من البيئي النظام لحماية البيئة  ،ةاة ال امعة ال ةية  ،مارة 1449
ص .21
 - 3ة  /طاةق إبةاييم الةحو ي عطية  ،المة الحابق  ،ص .21
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 -األمف البيئي  :ضبط التدمير المنظـ لمبيئة بوضع طوؽ أمنى ( قانونيي أو استراتيجي )

لحمايػػة البيئػػة الطبيعيػػة  ،لػػيس مػػف التمػػوث فقػػط  ،بػػؿ لمراقبػػة التح ػوالت التػػي تط ػ أر عمػػى البيئػػة

الطبيعية  ،سواء كاف ذلؾ بفعؿ تدخؿ االنساف او بعزؿ عف إرادتو .1

 -األمن البيئي  :تدوير الموارد الطبيعية الي منتجات ثـ الي موارد طبيعية

2

فأىمية األمف البيئي تستوجب بالدرجة األولي المحافظة عمي الموارد الطبيعية وحماية البيئة
بكؿ عناصرىا وتحديد نطاؽ مفيوـ األمف البيئي مف خالؿ تحديد عالقة االنساف بالبيئة وضػرورة

اعتبار حيثيات وعوامؿ تطور األمػف مػف المفيػوـ التقميػدي الػي األمػف البيئػي حتػي يمكننػا تأسػيس

منيج أمني يرتكز عمي البعد البيئي نستطيع مف خاللو إرساء قواعد عامة لحماية البيئة

ثانيا  :المجتمع الدولي واألمن البيئى
إرسػػاء األمػػف البيئػػي لمحفػػاظ عمػػي البيئػػة قضػػية تسػػتدعي اىتمػػاـ المجتمػػع الػػدولي ألف البيئػػة
اإلنسانية واحدة وكؿ ال يتج أز كما أف التيديدات تتجاوز حدود و إمكانيات الدولة الواحػدة وبالتػالي

ال يمكف التغمب عمي المشاكؿ العالمية واألضرار البيئية إال عف طريؽ التعػاوف الػدولي ،وبواسػطة
الوسائؿ الدولية القانوينة والتنظيمية وعمي ىذا األساس كاف االىتماـ الدولي بالبيئة بداية مف سػنة

 1972في مؤتمر ستوكيولـ الذي كاف االنطالقة الفعمية لمتشريعات الوطنية إلرساء قواعػد األمػف

البيئي

3

فالبيئة الجغرافية والطبيعية تمتد مف بمد ألخر والعناصػر المكونػة ليػا مػف مػاء وىػواء وبحػار

ومحيطػػات تػرتبط ببعضػػيا الػػبعض وتتفاعػػؿ فيمػػا بينيػػا وطبقػػات اليػواء ال تسػػتقر بمكػػاف واحػػد أو
بدولة واحدة فبعد فترة وجيزة تصبح ىذه العناصر مف مكونػات الغػالؼ الجػوي لدولػة أخػري ونفػس

الشئ بالنسبة لمياه االنيار والبحار والمحيطات التي تعبر بطبيعتيا مف دولة ألخري وتكوف جػزءا
مف إقميميا البحري وحتي الطيور والحيوانات يرقي ليا التجوؿ في األقاليـ المختمفة لمدوؿ وبالتالي

فػالتموث الػػذي يصػػيب منطقػػة بػإقميـ دولػػة يتحػػرؾ ليصػػيب أمػػاكف اخػري بعيػػدة عػػف مصػػدر حدوثػػو
وقد تأكد ذلؾ مف خالؿ إنتقػاؿ مموثػات اليػواء وخاصػة مركبػات الكبريػت الػي مسػافات تبمػا مئػات

الكيمو مترات كما أوضحت ذلؾ تجارب برنامج التعػاوف الفنػي لقيػاس إنتقػاؿ اليػواء الػذي إشػتركت

 - 1خالة محمة لانم  ،متكالت ا مرن البيئري فري مةاحرم مرا بعرة الاروةات العةبيرة  ،م ،رة الحياحرة الةوليرة ،
ماةغ . www.siyassa.org.eg ، 1441
 - 1ة  /طاةق ابةاييم الةحو ي  ،المة الحابق  ،ص .21
 - 3ة  /خالررة العةا رري  ،البيئررة ت،وامررا وحمايتمررا  ،ط  ،1ةاة النمضررة العةبيررة  ،القرراية ماررة  ، 1411ص
.132 – 132
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في ػػو  11دول ػػة وخص ػػص ل ػػو  76محط ػػة منتشػ ػرة عب ػػر الع ػػالـ وكان ػػت النتيج ػػة أف نص ػػؼ البم ػػداف
المشاركة في ىذا البرنامج تمقت ثالثة أرباع مف مموثاتيا مف خارج إقميميا

1

فقض ػػية األم ػػف البيئ ػػي تي ػػدؼ ك ػػذلؾ ال ػػي حماي ػػة البيئ ػػة م ػػف األخط ػػار البيئي ػػة الناجم ػػة ع ػػف

الكػوارث الطبيعيػػة التػػي التسػػتثني عنػػد حػػدوثيا غقمػػيـ دولػػة عػػف دولػػة أخػػري أو كانػػت ناجمػػة عػػف
نشاطات اإلنساف المختمفة ومخمفات التطػور التكنولػوجي الػذي وفػر خػدمات جميمػة لمبشػرية وسػيؿ

أنمػػاط الحيػػاة ولكنػػو بالمقابػػؿ تسػػببفي أض ػرار جسػػيمة لمبيئػػة البحريػػة  ،والجويػػة تواسػػتنزاؼ التربػػة
والم ػوارد الطبيعيػػة  ،مم ػػا اسػػتوجب ضػػرورة التكف ػػؿ الحقيقػػي بقضػػية األم ػػف البيئػػي عمػػي الص ػػعيد

الػػدولي طبقػػا لمبػػادئ اإلعػػالف الصػػادر عػػف مػػؤتمر سػػتوكيولـ المنعقػػد فػػي المػػدة بػػيف  5الػػي 16

جواف  1972الذي جاء فيو أف التموث مف المسائؿ التي تستوجب اىتماـ البشرية كميػا ثػـ مػؤتمر
األمـ المتحدة المعني بالبيئػة والتنميػة بريػو دي جػانيرو  ،ومػؤتمر جوىانسػبرغ كػؿ ىػذه المػؤتمرات

رسػػمت رؤيػػا شػػاممة لمسػػتقبؿ البش ػرية  2وفػػي نفػػس السػػياؽ جػػاء الػػنص كػػذلؾ عمػػي حمايػػة البيئػػة
وضػػرورة التمكػػيف لألمػػف البيئػػي فػػي المػػادة  31مػػف ميثػػاؽ حقػػوؽ الػػدوؿ  ،وواجباتيػػا االقتصػػادية
حيث نصت عمي ضرورة حماية البيئة مف اجؿ األجياؿ الحاضرة والمقبمة

3

ثالثا  :األمن البيئي والنزاعات الدولية
الحظ ػػت المجن ػػة الدولي ػػة لمبيئ ػػة والتنمي ػػة وج ػػود عالق ػػة ب ػػيف األم ػػف البيئ ػػي والصػ ػراع ال ػػدولي

واندالع الحروب بسػبب مصػادر الطاقػة  ،وأحػواض الميػاة  ،واألنيػار  ،وتتوقػع ت ازيػد ىػذا الصػراع

كممػػا شػػحت ىػػذه المصػػادر  4فالصػراع مػػف أجػػؿ المػوارد الطبيعيػػة النػػادرة يشػػكؿ رابطػػا تقميػػديا بػػيف
األمف والبيئة فالموارد الطبيعيػة كالمػاء والػنفط وبعػض المعػادف سػببت فػي الماضػي تػوترات عنيفػة

بػػؿ ىنػػاؾ ن ازعػػات ما ازلػػت قائمػػة فػػي إفريقيػػا لحػػد امف خاصػػة فػػي منطقػػة البحيػرات الكبػػري بسػػبب
الميػػاه باالضػػافة الػػي تػػدىور المػوارد الطبيعيػػة وقمػػة الميػػاة العذبػػة ووالقضػػاء عمػػي الغابػػات وظػػاىرة
التمػػوث وت ػػأثيرات التغيػ ػرات المناخي ػػة التػػي تتس ػػبب ف ػػي الكثي ػػر مػػف الت ػػوترات السياس ػػية والعس ػػكرية
وظاىرة العنؼ داخؿ الدولة الواحػدة  ،وحتػي بػيف الػدوؿ  ،فالميػاه غالبػا مػا كانػت محػور الن ازعػات

الجيويػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط  ،ونػػذكر فػػي ىػػذا الصػػدد ظػػاىرة التمػػوث الكثيػػؼ فػػي الصػػيف
التػػي نػػتج عنيػػا أمطػػا ار حمضػػية وكانػػت سػػببا فػػي تػػوتر العالقػػات بػػيف الصػػيف واليابػػاف مػػف جيػػة
أخري يمكف لمتدىور البيئي أف يسبب حركة سكانية كبيرة تحػرؾ اسػتقرار دولػة بػؿ اسػتقرار منطقػة
 - 1ة  /خالة العةا ي  .المة الحابق ،ص . 132 -132
 - 1تقةية مؤتمة القمة العالمي ل،تنمية المحتةامة ويانحبوةغ نور أفةيقيا  43حربتمبة  1441منتروةات
ا مم المتحة نيويوةك  1441ص3
 - 3ة  /عامة تونحي المحئولية الةولية  ،منتوةات ح،ر ال عائة  ، 1992ص .98 ، 99
 - 0ة  /طاةق ابةاييم الةحو ي عطية  ،مة حابق  ،ص . 20
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بأكمميػا بينمػػا يمكػػف لمتغيػرات المناخيػة اف تضػػاعؼ مػػف امكانيػػة ىػذه الحركػػة والػػي حػػد السػػاعة ال
يوجد اتفاؽ حوؿ عدد المياجريف بسبب التدىور البيئي لكف حسب التوقعات فإف األرقاـ المحتممػة

الػػي غايػػة  2151سػػتتراوح بػػيف  151الػػي  211مميػػوف نػػازح بيئػػي وربمػػا ستصػػؿ الػػي  1مميػػار
حسب دراسات الجمعية المسيحية لإلسعافات

1

فالتجربة االنسانية تؤكد أنو منذ زمف بعيد  ،وربما منذ بداية اإلنسانية واستقرارىا فوؽ سطح

األرض واالنساف يتجوؿ مف مكاف الي مكاف بحثا عف مناطؽ بيئيػة مالئمػة فيجػر المنػاطؽ التػي

التميؽ بحسف ضيافتو وبالتالي ىجر المناخ  ،والمناطؽ المعادية لوجوده  ،فإذا كانت ىذه الحقيقة
قد عرفتيا اإلنسانية منذ األزؿ فقد عرفػت فػي الوقػت الحاضػر انتشػا ار واسػعا ومعقػدا بتعقػد انتشػار

األزمة البيئية المعاصرة .

فحسب بعض المصادر فاف األرقاـ المقدمة في دراسة ميدانية لمنظمة اليجرة الدولية OIM

لسػ ػػنة  2117تعمػ ػػف فييػ ػػا انػ ػػو الػ ػػي غايػ ػػة سػ ػػنة  2151ب ػ ػيف  251مميػ ػػوف الػ ػػي مميػ ػػار شػ ػػخص

سيياجروف داخؿ وخارج دوليـ  ،وبشكؿ دائـ ومؤقت بسبب التػدىور البيئػي  ،والتغيػرات المناخيػة

2فالتدىور البيئي ىو سبب ونتيجة لمتوترات السياسية والنزاعات العسكرية ففي الكثير مف األحيػاف

تتصػػارع األمػػـ لفػػرض أو مقاومػػة السػػيطرة عمػػي الم ػواد األولي ػة  ،توامػػدادات الطاقػػة  ،واأل ارضػػي ،
3
وأحواض األنيار  ،والممرات البحرية  ،وغيرىا مف الموارد البيئية األساسية
فػػاألمف البيئػػي ىػػو أحػػد الجوانػب الميمػػة لألمػػف الموسػػع ونػػرى أف التػػدىور البيئػػي يبقػػي أىػػـ

األسػباب لحػدوث الن ازعػات اإلقميميػة وفػي نفػس السػػياؽ تعتبػر ظػاىرة الجفػاؼ مػف المسػائؿ البيئيػػة
ذات الصمة باألمف البيئي ،وربما تكوف المياه أىـ ىػذه المػوارد التػي تعتبػر المؤشػر األكثػر خطػورة

الذي يمكف أف يكوف سببا في نشوب نزاعات داخمية ودولية .

المبحث الثاني
المنظمات الدولية وحماية األمن البيئى

1
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d'administration Direction des études février 2008 www. ENA. Fr/ index .
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2
- Marie- Pierre LANFRANCHI Migrations environnementales et droit
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بحكػػـ مػػا تشػػيده السػػاحة الدوليػػة مػػف تغيػرات جذريػػة بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة  ،كػاف ضػػروريا أف
يكوف ىناؾ تفسيرات جديدة لمفيوـ األمػف فػي ظػؿ التطػورات التقميديػة عػف فيػـ األبعػاد والتحػوالت
الجديػػة لألمػػف  ،فمػػف جيػػة أصػػبح ىنالػػؾ مػػا يكػػوف دوليػػوف مػػف غيػػر الػػدوؿ كالمنظمػػات الدوليػػة
واإلقميمية والحكومية وغير الحكومية  ،ومف جية ثانية لـ يعد األمف متعمقػا بحمايػة الدولػة وحػدىا

بؿ أصبح متعمؽ أيضا بأمف األفراد والمجتمعات  .وسنتناوؿ ذلؾ في ثالث مطالب

المطمب األول
دور منظمة األمم المتحدة في إرساء األمن البيئي
تػػؤدي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة طائفػػة واسػػعة م ػف الوظػػائؼ فػػي مجػػاالت متباينػػة ومػػف أىميػػا
المحافظػة عمػػى البيئػػة  .ومػف مقاصػػد األمػػـ المتحػدة حفػػظ السػػمـ واألمػف الػػدولييف واتخػػاذ التػػدابير

الالزمػػة المشػػتركة والفعالػػة لمنػػع األسػػباب التػػي تيػػدد السػػمـ  ،توازالتيػػا مػػف خػػالؿ إنمػػاء العالقػػات
الوديػػة بػػيف األمػػـ وتحقيػػؽ التعػػاوف الػػدولي  ،و جعػػؿ ىػػذه الييئػػة مرجعػػا لتنسػػيؽ أعمػػاؿ األمػػـ ،

وتوجيييػػا نحػػو إد ارؾ  ،وتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة
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فالسػػمـ واألمػػف اليمكػػف أف يتحققػػا إال بتػػوفر األمػػف

البيئػػي الػػذي ييػػدؼ بالدرجػػة األولػػي الػػي حمايػػة البيئػػة التػػي تعتبػػر مػػف أبػػرز القضػػايا التػػي شػػغمت
اىتماـ منظمة األمـ المتحدة نتيجة إدراؾ المجتمع الدولي خطر التدىور البيئي  ،وبالتالي عمػدت

منظمة األمـ المتحدة الي لـ شمؿ وتعزيػز تضػافر الجيػود الدوليػة مػف أجػؿ العمػؿ عمػي الحػد مػف
التموث مف خالؿ مساعدة الدوؿ عمي إبراـ المعاىدات التي تيدؼ الي حماية البيئة باإلضافة الي

ضػػماف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة تنفيػػذ االتفاقيػػات البيئيػػة التػػي كػػاف ليػػا الفضػػؿ فػػي تخفػػيض نسػػبة

التموث بالزيت التي شاىدتيا البيئة البحرية نتيجة تسرب الزيوت مف السفف ناقالت النفط  ،والمواد
الكيماوية أو السفف العادية التي تتسرب منيا زيوت امالت والعنابر وقد استطاعت بػذلؾ تخفػيض

نسػػبة ىػػذا التمػػوث الػػي ح ػوالي  % 61خػػالؿ سػػنوات الثمانينػػات كمػػا كانػػت مجيػػودات معتب ػرة فػػي
وقؼ إنتاج بعض الغازات المػدمرة لطبقػة األوزوف ،باإلضػافة الػي دورىػا البػارز فػي انعقػاد مػؤتمر

ستوكيولـ سنة  1972الذي حضرتو  115دولة والذي كاف عنوانو البيئة البشرية وتمخضػت عنػو

ح ػوالي  311معاىػػدة دوليػػة تتعمػػؽ بتمػػوث البحػػار  ،وحمايػػة طبقػػة األوزوف  ،والنفايػػات الخط ػرة ،
وحمايػػة الحيوانػػات الميػػددة بػػاالنقراض  ،ومػػف أىػػـ المبػػادئ األساسػػية لمػػؤتمر سػػتوكيولوـ المبػػدأ
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األوؿ والثاني المذاف يؤكداف عمي حؽ اإلنساف في الحرية والمساواة في ظروؼ عيش مناسػبة فػي

بيئة تسمح نوعيتيا بالحياة في ظؿ الكرامة وتحقيؽ الرفاىية
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نستخمص مف ىذا الدمج بيف البيئػة كمفيػوـ جديػد  ،وظػاىرة تسػتوجب االىتمػاـ والحمايػة ،

وبػػيف حقػػوؽ االنسػػاف التػػي وردت فػػي االعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف قبػػؿ  27سػػنة مػػف انعقػػاد
مؤتمر ستوكيولـ الذي تشكؿ مبادئو نظرة جديدة لمبيئة تخصػيا باالعتبػار والحمايػة بكػؿ مكوناتيػا

مف ماء  ،وىواء  ،وحيوانات  ،ونباتػات  ،وأنظمػة إيكولوجيػة تسػتمزـ الحمايػة لألجيػاؿ القادمػة مػف

خالؿ التعػاوف الػدولي عمػي تطػوير القواعػد الدوليػة الخاصػة بالمسػؤوولية القانونيػة  ،توايجػاد آليػات
التعػػويض لضػػحايا التمػػوث واألض ػرار البيئيػػة  ،والعمػػؿ عمػػي ترسػػيخ الػػدور الفعػػاؿ لمنظمػػة األمػػـ

المتحػػدة فػػي مجػػاؿ األمػػف البيئػػي الػػذي يتجسػػد أكثػػر مػػف خػػالؿ إدانػػة المبػػدأ االخيػػر مػػف إعػػالف
ستوكيولـ لكؿ أسمحة الدمار الشامؿ  ،وفي مقدمتيا األسػمحة النوويػة  ،بنػاء عمػي ىػذه المعطيػات
 ،فإف إىتماـ منظمة األمـ المتحدة كمنظمة دولية ذات أبعاد عالمية باألمف البيئي تكمف فيما أقره

مؤتمر ستوكيولـ مف خالؿ :

أ -برنامج التقييـ البيئي الذي يشمؿ التقييـ والمراجعة مػف خػالؿ تقػديـ ىػذا البرنػامج لتقػارير

دورية تتعمؽ بمراجعة األرض

ب -أنش ػػطة إدارة البيئ ػػة المتعمق ػػة بالمؤسس ػػات البشػ ػرية  ،والمػ ػوارد الطبيعي ػػة الت ػػي تتض ػػمف

التموث توالقاء النفايات والمواد السػامة والخطػرة ت -إنشػاء برنػامج األمػـ المتحػدة لمبيئػة الػذي تنػاط
بو مسؤولية الشؤوف البيئية

المطمب الثاني
المنظمات الدولية واإلقميمية وحماية البيئة
بما أف اإلرادة المشتركة لمدوؿ ىي المصدر الرئيسي لمقانوف الدولي البيئي  ،فإف االتفاقيػات
الدولية البيئة تعتبر أفضؿ وسيمة لمتعبير عف ىذه اإلرادة ،وىى مف أغمب الوسائؿ الشائعة لوضع
قواعػد قانونيػة ممزمػػة بشػأف البيئػػة  ،وتمثػؿ االتفاقيػػات الدوليػة مظيػ ار مػف مظػػاىر االىتمػاـ الػػدولي
والعالمي بالبيئة  ،وتمثؿ أيضا مرحمة ميمة مف مراحؿ التطػور السػريع والمتالحػؽ لمقػانوف الػدولي

في حماية البيئة  ،تماشيا مع االتجاه الذى يرى بأف المصادر المباشرة لمقواعد القانونيػة ىػي نتػاج
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التعبيػر اإلرادي  ،بحيػث يكػػوف التػزاـ الػدوؿ بيػػذه القواعػد نػػابع مػف ايمانيػا بتعزيػػز التعػاوف الػػدولي

وارتضائيا العضوية في الجماعة الدولية .1

أوال  :المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية
مف أىـ ما تولد عف مؤتمر ستوكيولـ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الذى بدوره اىتـ بصػيانة
البيئػػة بشػػتي مجاالتيػػا وكػػاف مػػف بػػيف اىتماماتػػو وضػػع برنػػامج لمبحػػار اإلقميميػػة التػػي قسػػمت الػػي
مناطؽ تحت إشراؼ الدوؿ المطمة عمييػا  ،وعمػي ىػذا األسػاس أنشػأت فػي منطقػة الخمػيج منظمػة

إقميميػػة متخصصػػة ألىميػػة ىػػذه المنطقػػة  ،التػػي تصػػدر ثمثػػي إحتياجػػات العػػالـ مػػف الػػنفط وتشػػيد
تط ػػو ار كبيػ ػ ار ف ػػي مج ػػاالت الص ػػناعات البتروكيماوي ػػة بع ػػد العدي ػػد م ػػف االجتماع ػػات والمق ػػاءات ت ػػـ

االتف ػػاؽ ب ػػيف دوؿ المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية  ،ومممك ػػة البحػ ػريف  ،توايػ ػراف  ،والعػ ػراؽ ،والكوي ػػت ،
وسػػمطنة عمػػاف  ،حيػػث وقعػػت اتفاقيػػة الكويػػت االقميميػػة لمتعػػاوف فػػي حمايػػة البيئػػة البحريػػة مػػف

التموث في  24إبريؿ  ، 1979كما تـ إنشاء خطة الكويػت لحمايػة المنطقػة البحريػة المتكونػة مػف
خمػػيج العػػرب  ،وبحػػر عمػػاف  ،وبحػػر العػػرب  ،وتػػـ التوقيػػع عمػػي البروتوكػػوؿ التعػػاوف اإلقميم ػي

لمكافحػػة التمػػوث بالزيػػت والمػواد الضػػارة فػػي الحػػاالت الطارئػػة  ،ودخمػػت االتفاقيػػة حيػػز التنفيػػذ فػػي

شػػير جويميػػة  ، 1979كمػػا تػػـ إنشػػاء خطػػة الكويػػت لحمايػػة المنطقػػة البحريػػة المتكونػػة مػػف خمػػيج
العرب  ،وبحر عماف وبحر العرب وتـ التوقيع عمي البروتوكوؿ التعاوف االقميمي لمكافحة التموث

بالزيت والمواد الضارة في الحاالت الطارئة ودخمت االتفاقية حيز التنفيذ فػي شػير جويميػة 1979

كما تـ إنشاء مركز المساعدة المتبادلة لمطوارئ البحرية  ، MEMACو مف بيف أىداؼ المنظمة
اإلقميمية لحماية البيئة البحرية تنسػيؽ الجيػود بػيف الػدوؿ األعضػاء لممحافظػة عمػي سػالمة نوعيػة

الميػػاة البحريػػة  ،والمحافظػػة عمػػي الػػنظـ البيئيػػة  ،واألحيػػاء المائيػػة  ،وتوحيػػد جيػػود الػػدوؿ المعنيػػة
لمحػػد مػػف التمػػوث  ،ثػػـ تطػػورت الحمايػػة القانونيػػة اإلقميميػػة لمبيئػػة البحريػػة ليػػذه المنطقػػة العربيػػة

بتوقيع
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البروتوكوالت التالية :
 -1البروتوكوؿ الخػاص بػالتموث البحػري النػاجـ عػف استكشػاؼ  ،واسػتغالؿ الجػرؼ القػاري

لعاـ 1989

 -2بروتوكوؿ حماية البيئة البحرية مف التموث الناجـ عف مصادر في البر لعاـ 1991
 - 1ة  /ماطف أحمة فؤاة  ،انون المنظمات الةولية ةةاحة تأا،يه وتطبيقية  ،ةاة الكتر القانونية  ،ماة ،
 1414ص . 143
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 -3بروتوكوؿ التحكـ في النقػؿ البػري لمنفايػات الخطػرة والنفايػات األخػري عبػر الحػدود لعػاـ

1998
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ثانيا  :الهيئة اإلقميمية لحماية البحر األحمر وخميج عدن
أنشأت الييئة اإلقميمية لحماية بيئة البحر األحمر  ،وخميج عػدف بموجػب االتفاقيػة االقميميػة
لحمايػػة البحػػر األحمػػر تواقمػػيـ عػػدف تواعػػالف القػػاىرة سػػنة  1995كييئػػة حكوميػػة ومنظمػػة تنفيذيػػة

تعنػػي بتنفيػػذ األنشػػطة واألولويػػات ال ػواردة فػػي اتفاقيػػة جػػده  ، 1982والبروتوك ػوالت الممحقػػة بيػػا ،

وخطػػة العمػػؿ الخاصػػة باالتفاقيػػة  .2تتكػػوف الييئػػة اإلقميميػػة لممحافظػػة عمػػي بيئػػة البحػػر األحمػػر
وخم ػػيج ع ػػدـ م ػػف مجم ػػس يض ػػـ وزراء ال ػػدوؿ األعض ػػاء المكمف ػػيف بالبيئ ػػة وى ػػي المممك ػػة األردني ػػة

الياش ػػمية  ،جميوري ػػة جيب ػػوتي  ،المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية  ،جميوري ػػة الص ػػوماؿ الديمقراطي ػػة ،
جميوريػػة السػػوداف  ،جميوريػػة مصػػر العربيػػة  ،والجميوريػػة اليمنيػػة  ،يتػػولي إدارة الييئػػة مجمػػس
وزاري  ،ويجتمػػع سػػنويا لممصػػادقة عمػػي السياسػػات الفنيػػة والماليػػة تسػػاعده األمانػػة العامػػة لمييئػػة

اإلقميميػػة لحمايػػة بيئػػة البحػػر األحمػػر وخمػػيج عػػدف  ،التػػي تتكػػوف مػػف مػػوظفيف مػػف جميػػع دوؿ

اإلقميـ مكمفوف بتنفيذ األعماؿ اليومية  ،وتنسيؽ البرامج مع دوؿ اإلقميـ مف خػالؿ نقػاط االتصػاؿ
الوطنية مقرىا الرئيسي في مدينة جدة بالمممكة العربية السعودية تتكفػؿ بإتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة

لتنفيذ اتفاقية جػدة  ،وخطػة العمػؿ الممحقػة بيػا  ،التػي تيػدؼ الػي تمبيػة الحاجػات البيئيػة لإلقمػيـ ،
وتعزيز إمكاناتو البيئية تتضمف خطة العمؿ أربعة عناصر وىي :
 تقييـ األحواؿ البيئية اإلدارة البيئية الترتيبات التنظيمية والمالية -النواحي القانونية

3

تعقد الييئة اجتماعيا الوزارى كؿ سنتيف العتماد الميزانية المالية ،و عػرض تقريػر االنشػطة
 ،و االنجازات التى تمة خالؿ الدورة السػابقة  ،تقػوـ الدولػة الرئيسػة لممجمػس باستضػافة االجتمػاع

 - 1أ أةم محمة ابو بكة المة

الحابق ص 1

 - 1مو ر الميئررة اإل ،يميررة ل،محافظررة ع،رري بيئررة البحررة ا حمررة وخ،رريج عررةن  www.persga.orgص
الةئيحية
 - 3مو الميئة  www.persga.orgالمة الحابق ص 1
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،و تناقش نقاط االتصاؿ فى مقر الييئة كؿ سنة ،تتناوؿ فيو الميزانية واالنشطة التى تـ تنفيذىا

1

.

تسعى الييئة االقميمية الى تنفيذ خطة العمؿ مف خالؿ تنسيؽ االنشطة الوطنية ،واالقميمية

وتعزي ػػز مفي ػػوـ التنمي ػػة المس ػػتدامة لممنطق ػػة الس ػػاحمية ،والبحري ػػة الج ػػؿ حماي ػػة االنس ػػاف ،والبيئ ػػة
باعتبارىـ اليدؼ االساسى لخطة العمؿ التى تـ التوقيع عمييا سنة .19822

بادرت الييئة االقميمية منذ تاسيسيا سنة  1995الػى السػعى الجػاد لتحقيػؽ اىػدافيا المتعمقػة

بحماية البيئة الخاصة بإقميـ البحر األحمػر  ،وخمػيج عػدف حيػث حققػت العديػد مػف االنجػازات فػى
مجاالت حماية البيئة البحرية ،و السػاحمية مػف خػالؿ التعػاوف مػع المنظمػات الدوليػة ،و االقميميػة

خاصػػة برنػػامج االمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة وبػرامج االمػػـ المتحػػدة االنمائيػػة ،و البنػػؾ الػػدولى  ،وكػػاف ليػػا
الفضؿ فػى انجػاز العديػد مػف الد ارسػات ،والمسػوحات التػى تيػـ الكثيػر مػف البػاحثيف ،و والدارسػيف
فى مجاؿ البيئة البحرية كما تمكنػت مػف اصػدار النشػرات التوعويػة ،و التعريفيػة لمبيئػة الػى جانػب
ىذه المجيودات العممية ،و القانونية تيتـ البيئة كذلؾ بمجاؿ التعميـ البيئػى برفػع مسػتوى العػامميف

بػاقميـ البحػػر االحمػػر ،و خمػػيج عػػدف عػػف طريػؽ الػػدورات التكوينيػػة ،و ورش العمػػؿ التدريبيػػة ومػػف

اىـ االوراؽ المنجزة :

أ -اوراؽ العمؿ " مف بحر الى بحر " المنتدى االوؿ  1995والمنتدى الثانى  2115تشمؿ

ىذه االوراؽ مواضيع حوؿ التػاثيرات البيئيػة لعمميػات انتػاج الػنفط كالنقػؿ ،و الصػناعات االساسػية

واالستجابة لتسرب النفط ،و المسائؿ القانونية ،و االدارية ،و المالية الدارة البيئة المستدامة .
ب -تصميـ مسوحات المناطؽ المحمية البحرية

ج -تحديػػد معػػايير اختيػػار المنػػاطؽ المحميػػة ،و وان ػواع المسػػوحات ،و جميػػع البيانػػات ،و
حفظي ػ ػػا ،والتحدي ػ ػػد الجغ ارف ػ ػػى ،و توص ػ ػػيؼ المن ػ ػػاطؽ الخاص ػ ػػة بالمس ػ ػػوحات ،و الحيوان ػ ػػات ذات

االىمية ،واالدوات الموجستية الالزمة لعممية المسح .

3

كما تقوـ بتقييـ االنشطة البرية المؤثرة عمى البيئة البحرية فى اقميـ البحػر االحمػر ،و خمػيج
عػػدف والتػػى تعتبػػر مػػف اىػػـ الوثػػائؽ المرجعيػػة التػػى تقػػع ضػػمف سمسػػمة د ارسػػات ،و تقػػارير البحػػار

االقميميػػة تحتػػوى عمػػى د ارسػػات  ،وتقيػػيـ شػػامؿ لكػػؿ اإلقمػػيـ عمػػى المسػػتوى اإلقميمػػي واسػػتراتيجيات
Regional Convention For The Conservation Of The Red Sea And Gulf -1
Of Aden 1982 Entry into FORCE 20 August 1985 articles 16 , 17 , 18 , 19 ,
20
Action Plan for the conservation if the marine Environment and - 1
coastle areas in the sea and Gulf of Aden p2
 - 3مو الميئة  www.persga.orgمة حابق ص 1-1
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لممحافظة عمى البيئة البحرية  ،والساحمية مف األنشطة البريػة كمػا اصػدرت الييئػة اصػدارات قيمػة

اخرى منيا :

 -الخطة االقميمية لمنظومة المناطؽ المحمية البحرية

 بيبميوغرافيا عف ابحاث وعموـ المحيطات والبيئة البحرية 1998 – 1985 خطة العمؿ االقميمية لصوف الشعاب المرجانية فى البحر االحمر  ،وخميج عدف -الخطة الوطنية لمواجية حاالت تسرب الزيت الطارئة فى السوداف

 الوضع الراىف لمطيور المعشعشة فى اقميـ البحر االحمر ،و خميج عدف ارشادات لتقييـ التاثيرات البيئة ،و نظاـ االدارة البيئية لمشػاريع مصػائد االسػماؾ و االسػتزراعالمائى فى البحر االحمر ،و خميج عدف

1

 الطرؽ الموحػدة لمسػح المػواطف الطبيعيػة ،و االنػواع الرئيسػية ،و ود ارسػات مكافحػة التمػوث و2

الوثائؽ القانونية ( مؤتمر جدة لممفوضية لممحافظة عمى البيئة البحرية )

ثالثا  :دور مجمس الوزراء العرب فى مجال البيئة
مجم ػػس ال ػػوزراء الع ػػرب لمبيئ ػػة ىيئ ػػة حكومي ػػة تاسس ػػت ف ػػى س ػػنة  1987تي ػػدؼ ال ػػى تعزي ػػز

الجيود العربية فى مجاؿ حماية البيئة  ،و المحافظة عمى الموارد الطبيعية مف خالؿ خطط عمؿ
مشتركة  ،كما ينسؽ المجمػس مواقػؼ المجموعػة العربيػة فػى المحافػؿ العربيػة  ،ينبثػؽ عنػو المجنػة
العربية المشتركة لمبيئة ،و التنمية التى تقوـ بتنفيػذ المخططػات  ،المتعمقػة بحمايػة البيئػة ،والتنميػة

المستدامة يشترؾ فى عضويتيا جامعة الدوؿ العربية وكذالؾ المؤسسػات االقميميػة و الوطنيػة ،و
منظمات جامعة الدوؿ العربية المتخصصة. 3

يمثؿ مجمس الوزراء العرب االلية العربية االقميميػة التػى اعتمػدتيا دوؿ الجامعػة العربيػة مػف
اجػػؿ التنسػػيؽ ،و التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ العربيػػة فػػى جميػػع مجػػاالت البيئػػة ،و ويعػػود انشػػاء المجمػػس

الػػوزاري الػػى المػػؤتمر الػػوزاري العربػػي االوؿ الػػذى عقػػد فػػى تػػونس سػػنة  1986حػػوؿ االعتبػػارات
البيئية فى التنمية تحت اشراؼ االمانػة العامػة لجامعػة الػدوؿ العربيػة  ،و المنظمػة العربيػة لمتربيػة
والثقافة والعمػوـ ،و برنػامج االمػـ المتحػدة لمبيئػة ،و قػد خمػص المػؤتمر الػى اقػرار االعػالف العربػى
عف البيئة ،و التنمية الػذى نػص عمػى المبػادىء والتوجييػات االساسػية لمعمػؿ القطػرى ،و التعػاوف

العرب ػػى ،و ال ػػدولى ف ػػى مج ػػاؿ حماي ػػة البيئ ػػة ،و تحس ػػيف المح ػػيط حي ػػث تض ػػمنت ى ػػذه المبػػػادى
 - 1توفيق مناوة ابو مي مو الميئة  www.persga.orgص 1
 - 1المة الحابق Action Plane
 - 3التقةية اا تااةي العةبي الموحة الفام الااني عتة ااوضراا البيئرة والتعراون العةبري فري م رام البيئرة
والتنمية المحتةامة  ،ص www.arabfund.org.org/Data/site1/pdf/jaer/.../12.pdf 114
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والتوجييػػات خمػػس مجموعػػات ىػػى البيئػػة ،و االنسػػاف ،و التنميػػة ،و البيئػػة  ،والػػوعى البيئػػي  ،و

دور الفػػرد او دور مؤسسػػات العمػػـ و التعمػػيـ  ،كمػػا اعتمػػد المػػؤتمر يػػوـ  14اكتػػوبر  ،يومػػا عربيػػا
لمبيئة  ،تحتفؿ بو الدوؿ العربيػة رقػـ  4738المػؤرخ فػى  1987/19/22تػـ انشػاء المسػؤليف عػف
ش ػػؤوف البيئ ػػة ،و تنمي ػػة التع ػػاوف العرب ػػى ف ػػى ك ػػؿ المج ػػاالت البيئ ػػة ،و تحدي ػػد المش ػػكالت البيئ ػػة

الرئيسية فى الوطف العربى واولويات العمؿ الالزمة لمواجيتيا .1

المطمب الثالث
المنظمات غير الحكومية وحماية األمن البيئي
بعػػد الوقػػوؼ عمػػى المجيػػودات الدوليػػة المبذولػػة مػػف طػػرؼ ىيئػػة االمػػـ المتحػػدة ،ووكاالتيػػا
المتخصصة ،و برنػامج االمػـ المتحػدة لمبيئػة ،و مختمػؼ المنظمػات الدوليػة االخػرى  ،نحػاوؿ اف
نبرز فاعؿ اخػر ال يقػؿ اىميػة مػف حيػث السػعى اليجػاد حمػوؿ لقضػايا البيئػة ،و يعػد ىمػزة وصػؿ

ميمة فػى سمسػمة الييئػات السػابقة مػف حيػث االنػذار المبكػر ،و تنسػيؽ الجيػود التعػاوف فػى مجػاؿ

األمف البيئى .

وليس في اإلمكاف استقراء مستقبؿ التعامؿ مع ىذه التحديات ألسػباب تتعمػؽ بطبيعتيػا التػي
ال تعتػػرؼ بالحػػدود  ،األمػػر الػػذى يػػدعو إلػػى إعػػادة بحػػث برنػػامج المواجيػػة بحيػػث يتبنػػى أولويػػات

ذات مستيدفات وقائيػة توسػع قاعػدة العمػؿ األىمػي وتعػزز مسػاىمة المجتمعػات المحميػة ومشػاركة

الفرد بشكؿ مباشر .2

ويوجد العديد مف المنظمات الدولية الغير حكومية الفاعمة فى مجاؿ حماية البيئة منيا .

اوال  :الصندوق العالمى لمطبيعة.
أنشػػى الصػػندوؽ العػػالمي لحمايػػة الطبيعػػة رسػػميا فػػي شػػير سػػبتمبر  1961واعتبػػر كييئػػة

خاصة في ظؿ القانوف السويسري  ،ويعد مف المنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء لعالـ .
ثانيا :منظمة السالم األخضر .

 - 1ة  /عبة الحالم العباةي ،البيئة من منظروة إحرالمي المرؤتمة الخرامغ عترة كاةيميرة ام البيرت البيئرة فري
ااحالم مؤححة ام البيت الم،كية ل،فكة ااحالمي ،عمان ااةةن  ،11الي  19حبتمبة ، 1414ص .01-01
 - 1ع ،حعية ع ، ،محتقبم العمم التنموي في إطاة حةكة الا،ير ا حمة والمالم ا حمرة  ،الم ،رة الةوليرة
ل،ا،ير ا حمة مختاةات  ، 1999المطبعة الييبية ـ ،القاية  ،ص . . 113
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ىػػي منظمػػة عالميػػة مسػػتقمة تعنػػى بشػػئوف البيئػػة  ،نشػػأت فػػي  1971فػػي فػػانكوفر بكنػػدا ،

تتػػألؼ مػػف السػػالـ األخضػػر الدوليػػة التػػي تتخػػذ مق ػ ار ليػػا فػػي أمسػػترداـ فػػي ىولنػػدا  ،إضػػافة الػػى

مكاتب السالـ األخضر حوؿ العالـ .1

ثالثا  :المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية .
منظمػة غيػر حكوميػػة يصػؿ عػدد المنخػػرطيف فييػا إلػػى مايزيػد عمػى  7مميػػوف منخػرط تعمػػؿ

عمػػى حمايػػة الحيوانػػات البريػػة  ،وتػػولى أىميػػة خاصػػة لمحيوانػػات الميػػددة بػػاالنقراض مػػف خػػالؿ
إنشاء المحميات الطبيعية وليا فروع فى  26دولة .

رابعا  :منظمة أصدقاء األرض العالمية .
منظمػػة أصػػدقاء األرض العالميػػة مجموعػػة مػػف المنظمػػات البيئيػػة المحميػػة الصػػغيرة تنطػػوى

تحت لواء شبكة عالميػة تضػـ أكثػر مػف  2مميػوف ناشػط  ،وتتواجػد فػى  77دولػة تعمػؿ فػى إطػار
المنظمات الغير حكومية .

خامسا  :منظمة المدن العربية .
تأسست فى مدينػة الكويػت فػى  15مػارس 1967ال تتمتػع بنشػاط سياسػى  ،أو اقتصػادى ،

وى ػػى منظم ػػة إقميمي ػػة غي ػػر حكومي ػػة  ،تخ ػػتص ف ػػى ش ػػئوف الم ػػدف  ،والبم ػػديات ف ػػى مج ػػاؿ التػ ػراث

والتنمية  ،كما تسعى إلى تحديث المؤسسات المحمية فى المدف العربية مف أجؿ تحسيف الخػدمات
والرفع مف مستوى المرافؽ فى المدف العربية والعمؿ عمى تطويرىا .
سادسا  :مركز البيئة لممدن العربية .
كركػػز البيئػػة لممػػدف العربيػػة مؤسسػػة عمميػػة بحثيػػة إقميميػػة تابعػػة إلػػى منظمػػة المػػدف العربيػػة

يوجد مقرىا فى دبى باإلمارات العربية المتحدة تيتـ بالجانب البيئى خاصة وكؿ مايتعمؽ بالطبيعة
والعمراف والتنمية المستدامة  ،وتقوـ بتقديـ الخدمات االستشارية  ،والبحثية فى المجػاالت المتعمقػة

بالبيئة .

وق ػػد أك ػػد تقري ػػر منظم ػػة االم ػػـ المتح ػػدة لمتنمي ػػة البشػ ػرية لس ػػنة  1994اف الس ػػالـ ال ػػدولى

تعترضو مجموعة مف التيديدات تتمثؿ فى ظاىرة النمو السكانى ،و االرىاب ،و التدىور البيئى ،

واف العالـ يحتػاج الػى اطػار جديػد مػف التعػاوف الػدولى  ،لبػذؿ اقصػى الجيػود الدوليػة  ،واالقميميػة
لمواجية ىكذا تيديدات ،و التى تحتـ معالجتيا باسموب انتقالى ،و بوضع شبكة متعػددة االطػراؼ

 - 1ة  /خ،يم ححين  ،التنظيم الةولي  ،الم ،ة ا وم  ،النظةية العامة والمنظمرات العامرة  ،البرةامج والوكراات
المتخااة  ،ةاة المنمم ال،بناني  ،ط  ، 1414 ، 1ص . 022
21

تمتػػد م ػػف الدول ػػة ال ػػى الكيانػػات الف ػػوؽ وطني ػػة كالمنظم ػػات الحكومػػة ،و غي ػػر الحكوم ػػة الس ػػتحالة

مكافحة التيديدات العالمية المشتركة بيف األمـ بفعالية مف حدود دولة واحدة .

المبحث الثالث
آليات حماية األمن البيئى فى إطار االتفاقيات الدولية
لقػد ادرؾ العػػالـ مػدى خطػػورة االمػػف البيئػى عمػػى اسػتمرار حيػػاة الجػػنس البشػرى فػػوؽ كوكػػب
االرض  ،ودؽ ناقوس الخطر المحذر بخطورة الوضع البيئى ،و بانعكاساتو عمى الوضع الصحى

 ،وم ػػف ىن ػػا ب ػػدات االنطالق ػػة الفعمي ػػة لمتكاف ػػؿ بالبيئ ػػة م ػػف خ ػػالؿ ابػػراـ المعاى ػػدات الدولي ػػة ،وعق ػػد
المػ ػػؤتمرات كمػ ػػؤتمر البيئػ ػػة البش ػ ػرية لسػ ػػنة ، 1972و مػ ػػؤتمر قمػ ػػة اال ارضػ ػػى  ،1992و مػ ػػؤتمر

جوىانسبورغ  ، 2112اخي ار مؤتمر ريو 21+

اوال  :مؤتمر البيئة البشرية 0793

1

خطػورة الوضػػع البيئػي الػػذى خمفػو التطػػور الصػناعى و التكنولػػوجى  ،جعػؿ المػػؤتمر الػػدولى

يتحرؾ لوضع ضوابط ،و آليات لمحد مف خطر التدىور البيئى بجيود دولػى تواقميميػة تصػب كميػا

فى محاولة وقؼ نزيؼ الطبيعػة ،و اعطػاء أولويػات خاصػة لمبيئػة ،و مػف بػيف المتفطنػيف لعواقػب

الوضػػع الكػػارثى لكوكػػب االرض فئػػة العممػػاء الػػذيف ادركػوا قبػػؿ غيػرىـ المصػػير المجيػػوؿ لالنسػػاف
فى ىذا العػالـ فسػارعوا بعقػد اجتمػاع فػى مدينػة " مونتػوف " الفرنسػية فػى سػنة  1971ضػـ حػوالى

2111عالمػػا بعث ػوا بحصػػيمة لقػػائيـ الػػى األمػػيف العػػاـ لمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة نبيػػوه مػػف خالليػػا
بخطورة الوضع ،و ضرورة العناية الالزمة بالبيئة .
وفػى سػنة  1972انعقػد مػؤتمر سػتوكيولـ

2

المسػمى بمػؤتمر البيئػة البشػرية ،و قػد حضػرتو

حوالى  115دولة تمحور جدوؿ اعيالو حوؿ المشاكؿ البيئية التى يعانى منيا كوكب األرض فى
ظػػؿ الثنائي ػػة القطبيػػة ،و انقس ػػاـ الع ػػالـ الػػى معس ػػكريف  ،وىػػذا م ػػا أدى إل ػػى عػػدـ نج ػػاح الم ػػؤتمر
بالشػكؿ الػذى كػاف يطمػح إليػو ،ولػـ يصػؿ الػى تحقيػؽ اممػاؿ المرجػوة منػو حيػث لػـ تصػؿ نتائجػو

التػػى نشػػرت فػػى  1211صػػفحة ،و صػػدر عنػػو كتػػاب بعنػواف " لػػف يكػػوف لنػػا اال أرض واحػػدة "

3

 - 1ة  /ياحة احماعيم ححن  ،ةوة المنظمات الةولية في حماية البيئة ةةاحة حالة الرةوة اإلي رابي فري الفترة
مررن  ، 1441-1999ةحررالة ما حررتية ك،يررة اا تارراة والع،رروم الحياحررية  ، 1448ص  . 29-28ة فرراةغ
محمة عمةان  ،الحياحية التتةيعية لحماية البيئة في طة  ،ةوة ا مم المتحة في حمايته  ،المكتر الحرةيث ،
 1412ص . 12-22
2
- International , Environment , law – basic instruments and references
1991, 171 .
 - 3ة  /ابةاييم النعاني  ،القانون الةولي العام  ،المطبعة الت اةية الحةياة  ، 1994 ،ص . 312
حه نكة ةةواة محمة  ،التنظيم القانوني الةولي لحماية البيئة من الت،روث  ،ةةاحرات انونيرة تح،ي،يرة  ،مطراب
تتات  ،ةاة الكتر القانونية  ،ماة  ، 1411ص . 29
22

الى المستوى المنتظر بسبب الخالفات السياسية ،و المصالح الدولية ،و االيديولوجية التػى تغمبػت

عمػػى المصػػالح العامػػة لمبش ػرية  ،ولكنػػو تنػػاوؿ عمػػى العمػػوـ القضػػايا البيئيػػة بجديػػة  ،تواىتمػػاـ  ،و

أدراؾ مف خاللو العالـ خطورة االوضاع التى آلت إلييا الطبيعة ،و صػدر عنػو إعػالف عػف البيئػة
االنسانية تضمف اوؿ وثيقة دولية تحتوى مبادىء لمعالقات الدولية بشاف موضوع البيئة ،و قد بيف

االعالف كيفية التعامؿ مع البيئة ،و المسؤولية عما يصيبيا مف اضرار  .حيث صدر خطة عمؿ
تتكوف مف  119توصػية و  26مبػدأ  ،تصػمنت مبػادىء مػؤتمر سػتوكيولـ مػف المبػدأ الثػامف إلػى

المب ػػدأ الس ػػادس و العشػ ػريف حماي ػػة البيئ ػػة باس ػػتخداـ الوس ػػائؿ االقتص ػػادية ك ػػالتخطيط ،و التس ػػير
العقالنى الذى ياخذ فى عيف االعتبار البيئة ،و تحقيؽ التنمية االقتصادية لمدوؿ النامية ،و الفقيرة
،و تشجيع التعاوف الدولى فى مكافحة التموث  1نذكر مف بيف أىـ مبادئ التالية :

المبدددا األول  :إف لالنسػػاف حػػؽ أساسػػي فػػي الحريػػة والمسػػاواة وفػػي ظػػروؼ حيػػاة فػػي بيئػػة
تسػػمح نوعيتيػػا بالحيػػاة فػػي ظػػؿ الك ارمػػة االنسػػانية والرفاىيػػة وعمػػي االنسػػاف واجػػب مقػػدس لمحفػػاظ

وحمايػػة البيئػػة مػػف أجػػؿ  2الجيػػؿ الحاضػػر واألجيػػاؿ المقبمػػة أدرج ىػػذا المبػػدأ حػػؽ البيئػػة كحػػؽ مػػف

حقوؽ اإلنساف  ،وأدرج واجب المحافظة عمي البيئة .3

المبدأ  : 30لمدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ومبادئ القانوف الػدولي اإلنسػاني حػؽ سػيادي
فػػي اسػػتثمار مواردىػػا طبقػػا لسياسػػتيا البيئيػػة الخاصػػة وىػػي تتحمػػؿ مسػػؤولية ضػػماف أف األنشػػطة

المضطمع بيا داخؿ واليتيا وتحت اشرفيا التضر البيئة في دوؿ أخري أو بيئة مناطؽ تقػع خػارج
الوالية الوطنية

4

ثانيا  :الميثاق العالمي لمطبيعة 0723

5

يحتػػوي الميثػػاؽ عمػػي ديباجػػة و  24مػػادة فػػي ثالثػػة أقسػػاـ ىػػي  :المبػػادئ العامػػة والميػػاـ

والتنفيذ يؤكد الميثاؽ عمػي األىػداؼ األساسػية لمنظمػة األمػـ المتحػدة فيمػا يتعمػؽ بالمحافظػة عمػي

السػمـ واألمػػف الػػدولييف كمػا تطػػرؽ الػػي مشػػكؿ االسػتحواذ عمػػي المػوارد الطبيعيػة النػػادرة الػػذي ينػػتج
 - 1لمعية من التفااريم حروم مبراة ااعرالن  ،ة :ةيراض ارال أبرو العطرا  ،ةوة القرانون الرةولي فري حمايرة
البيئة  ،ةاة النمضة  ،الطبعة ا ول  ،القاية  ، 1448 ،ص . 91-92
2
- La conférence des nations unies sur l'environnement du 5 au 16 juin
1972 principes 1,21
3
- La conférence des nations unies sur l'environnement du 5 au 16 juin
1972 principes 1,21
? DocumentID www.unep.org/Documents.Multilingual.asp
4
- Alexander kiss & Dinah Shelton , International Environment law,
London , 1992 , p 129 .
 - 2ة  /عبة الععيع مخيمرة عبرة المراةي  ،ةوة المنظمرات الةوليرة فر حمايرة البيئرة  ،ةاة النمضرة  ،القراية ،
 ، 1982ص . 11
23

عنػػو الصػراعات الدوليػػة موضػػحا فػػي نفػػس الوقػػت أف نيػػج حفػػظ الطبيعػػة يسػػير فػػي اتجػػاه العدالػػة
ويسعي الي تحقيؽ السمـ مف خالؿ إخضاع جميػع منػاطؽ األرض لمبػادئ حفػظ الطبيعػة وحمايػة

البيئة وفي ىذا السياؽ نصت المادة  11مف الميثاؽ عمي إخضاع استغالؿ المػوارد الطبيعيػة الػي
ضوابط تتناسب مع مبادئ الميثػاؽ  ،ومػف ضػمنيا المبػدأ الػذي يػنص عمػي عػدـ اسػتغالؿ المػوارد

الػػي الحػػد الػػذي ييفػػوؽ قػػدرة الطبيعػػة عمػػي التجديػػد أمػػا المػػادة  1 21مػػف قسػػـ التنفيػػذ تػػنص عمػػي
تجنػػب األنشػػطة العسػػكرية المضػرة بالطبيعػػة فػػي حػػيف أكػػد المبػػدا  21عمػػي أىميػػة التعػػاوف الػػدولي

وجاء عمي النحو التالي :

" تقػ ػػوـ الػ ػػدوؿ وتقػ ػػوـ السػ ػػمطات العامػ ػػة األخػ ػػري والمنظمػ ػػات الدوليػ ػػة واألف ػ ػراد والجماعػ ػػات

والمؤسسات قدر استطاعتيا بتنفيػذ النصػوص القانونيػة الدوليػة الواجبػة التطبيػؽ فيمػا يتعمػؽ بحفػظ
الطبيعة
واعتمد الميثاؽ العالمي لمطبيعة في شير أكتوبر  1982بعد مرور عشر سنوات مف انعقاد

م ػػؤتمر اس ػػتوكيولـ بموج ػػب قػ ػرار الجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة رق ػػـ  18/37ال ػػذي ذك ػػرت في ػػو
بق ارريي ػػا رق ػػـ  7/35الم ػػؤرخ ف ػػي  31أكت ػػوبر  ، 1981ورق ػػـ  6/36الص ػػادر ف ػػي أكت ػػوبر 1981

المتعمقاف بأىمية المحافظة عمي الطبيعة وحماية تنوعيا ومكوناتيا باإلضافة الي أولويات التعاوف
الػدولي كمػا ينصػاف عمػي أىميػة الجػنس البشػري كأحػد أبػرز مكونػات النظػاـ البيئػي وىػو جػزء مػف

الطبيعة ومف ىذا المنطمؽ فاف الحياة البشرية تعتمد أساسا عمػي المحافظػة عمػي وظػائؼ االنسػاف

الطبيعية مف خالؿ العيش في تناسؽ بيف الطبيعػة واالنسػاف وحمايػة البيئػة وضػماف عػدـ إضػرار
األنشطة الواقعة داخؿ حدود واليتيا الوطنية "

ثانيا  :مؤتمر قمة األرض 0773
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3

جاءت قمة األرض فى عاـ  ، 1992خطوة حاسمة فى مجاؿ الػربط بػيف البيئػة والتنميػة ،

وحضػػر ىػػذا المػػؤتمر  185دولػػة تحػػت رعايػػة منظمػػة األمػػـ المتحػػدة وأعتبػػر أكبػػر لقػػاء عػػالمي
يسػػعي لحمايػػة كوكػػب الك ػرة األرضػػية بكػػؿ مقوماتػػو ومكوناتػػو مػػف م ػوارد طبيعيػػة ومنػػاخ وعناصػػر

البيئػػة األخػػري ووضػػع سياسػػة ناجعػػة لمنمػػو العػػالمي التػػي تقضػػي عمػػي الفقػػر وتػػوفر األمػػف البيئػػي

بالتصػػدي بكػػؿ الوسػػائؿ الماديػػة والقانونيػػة لحالػػة التػػدىور البيئػػي بوضػػع حػػد لالنتياكػػات والج ػرائـ
البيئيػػة مػػف أبػػرز النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا مػػؤتمر قمػػة األرض زيػػادة الػػوعي العػػالمي البيئػػي لػدى
 - 1ة  /االح عبة الةحمان عبة الحةياي ،مة حابق ،ص .24-09
 - 1ة  /ما ة ةالر الح،و  ،انون حماية البيئرة  ،المكتبرة القانونيرة  ،ةاة المطبوعرات ال امعيرة اإلحركنةةية ،
 ،1999ص . 14
 - 3ة  /ةياض اال أبو العطا  ،مة حابق  ،ص . 142-140
24

أشخاص القانوف الدولي وكؿ الفاعميف في حقؿ السياسة واالقتصاد وكذا األفراد مػف نسػاء وشػباب

وأطفػػاؿ كمػػا نػػتج عنػػو العديػػد مػػف االلت ازمػػات الدوليػػة واتخػػاذ إج ػراءات وقائيػػة لحمايػػة البيئػػة مػػف
اخطػػار التمػػوث توارسػػاء مبػػادئ التنميػػة المسػػتدامة المتزنػػة التػػي ت ارعػػي مصػػالح األجيػػاؿ القادمػػة ،

وحقيـ في الموارد الطبيعية والبيئة السميمة وتبني المػؤتمر فػي نيايػة أشػغالو عػدة وثػاؽ مػف اىميػا

اجندة  21التي ترسـ برنامج العمؿ البيئي في القرف
انتيي المؤتمر الي عقد ثالث اتفاقيات كما صدر عنو وثائؽ أخري ىامة مف بينيا اإلعالف

المكػػوف مػػف  27مبػػدأ وىػػي مبػػادئ إرشػػادية يمكػػف االسػػتفادة منيػػا إدارة الك ػرة األرضػػية مػػف اجػػؿ
الحفاظ عمي البيئة في عممية التنمية نذكر منيا :
المبدا االول :يجب عمي الػدوؿ أف ال تخمػؼ أنشػطتيا تموثػا فػي بيئػة الػدوؿ األخػري ( يحػدد
ىذا المبدأ المسؤولية القانونية عف سموؾ الدوؿ)
المبدأ السابع  :أف تتعاوف الدوؿ بروح المشاركة  ( .مبدا التعػاوف الػدولي منبثػؽ عػف األمػـ
المتحدة المادة األولي الفقرة الثالثة تنص عمي التعاوف الدولي )
المبدددا السددادس  :يشػػير إلػػي إعطػػاء اولويػػة لمبمػػداف الناميػػة فػػي مجػػاؿ البيئػػة نظػ ار لحاجتيػػا

الخاصة خاصة الدوؿ األقؿ نموا  1صدرت خطة عمػؿ منفصػمة عرفػت بجػدوؿ أعمػاؿ القػرف 21
وىي وثيقة ميمة في  811صفحة  2تتضػمف مبػادئ تحقيػؽ التنميػة المتوافقػة مػع متطمبػات البيئػة
أي التنميػة القابمػة لالسػتمرار وقػد بػدأت تتبمػور فكػرة االسػتدامة مػف خػالؿ ىػذه الوثيقػة كػؿ الوثػػائؽ
الصادرة عف مؤتمر ريو قانونية سػوءا االتفاقيػات أو االعػالف أو وخطػة العمػؿ ألنيػا وثػائؽ ناتجػة

عػػف رضػػا دوؿ العػػالـ وبالتػػالي تتمتػػع بقيمػػة قانونيػػة متدرجػػة رغػػـ أف أعمػػاؿ المػػؤتمر تأخػػذ شػػكؿ
توصػػيات وأنيػػا غيػػر ممزمػػة باسػػتثناء االتفاقيػػات لكػػف ىػػذه ىػػذه األعمػػاؿ ذات قيمػػة قانونيػػة النيػػا

تتدرج في القيمة القانونية فال يمكػف أف تتجػ أر دولػة عمػي انتيػاؾ مبػادئ اإلعػالف أو انتيػاؾ قواعػد
القانوف الدولي بمػا فػي ذلػؾ التوصػيات ىػذا أمػر ميػـ جػدا بالنسػبة لمػدوؿ األقػؿ نمػوا فػي المطالبػة
بػبعض الحقػػوؽ والتمسػػؾ بالقػانوف ألف كػػؿ مػػا صػػدر عػف ريػػو مػػف صػكوؾ يمكػػف أف يخمػػؼ عرفػػا
دوليا عندما يتـ تواتر الممارسات مف قب الدوؿ ىذه الصكوؾ تشكؿ المبنة األولػي لمقػانوف الػدولي

لمبيئة ألنيا تساىـ في نشوء قواعد قانونية عرفية جديدة في نطاؽ تطوير القانوف الدولي لمبيئة

رابعا  :مؤتمر جوهانسبورغ 3113
1

- Délation de Rio sur l'environnement
www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm6:0
 - 1ة  /حه نكة ةةواة محمة  ،التنظيم القانوني الرةولي لحمايرة البيئرة مرن الت،روث  ،مة ر حرابق  ،ص -83
. 80
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عق ػػد بع ػػد م ػػؤتمر ري ػػو ف ػػي  2112/8/26اتس ػػمت الفتػ ػرة ب ػػيف الم ػػؤتمريف بعق ػػد ع ػػدد م ػػف

االتفاقيات الدولية منيا :1

 -1بروتوكوؿ مواجية التصحر 1993

 -2بروتوكوؿ كيوتو  1997االتفاقية اإلطارية لحماية المناخ
 -3بروتوكوؿ مونتيلاير  2111المتعمؽ بالمواد المستنزفة لطبقة األوزوف

2

ويػػرى بعػػض الفقيػػاء أف مػػؤتمر جوىانسػػبرج عػػاـ  2112يعػػد أىػػـ المػػؤتمرات الدوليػػة البيئيػػة

بشػػكؿ عػػاـ  .ويتميػػز ىػػذا المػػؤتمر بػػأف حضػره مػػا اليقػػؿ عػػف خمسػػة وسػػتيف ألػػؼ مشػػارؾ يمثمػػوف
 185دولػة كمػػا حضػره أكثػر مػػف مائػػة مػػف رؤسػاء الحكومػػات فضػػال عػف حضػػور ممثمػػيف لػػبعض
الشػػركات الكبػػرى عػػابرة القػػارات التػػى تيػػتـ بأنيػػا تسػػيـ فػػى تمويػػث البيئػػة بمػػا يمقيػػو مػػف مخمفػػات
ونفايػػات وماينبعػػث عنيػػا مػػف غػػازات تزيػػد مػػف تفػػاقـ مشػػكمة االنحبػػاس الح ػرارى الػػذى يعتبػػر مػػف

العوامؿ األساسية التى تيدد فرصة استمرار الحياة عمى األرض فى المستقبؿ .

خامسا  :مؤتمر ريو 31+
عقد في سنة  2112في ري دي جانيرو بعد مرور  21سنة عف مػؤتمر ريػو  1992وكػاف

مػػف المػػأموؿ أف يعػػرب عػػف وثػػائؽ تحسػػـ كثيػ ار فػػي الجوانػػب المتعمقػػة بالبيئػػة لكنػػو االمػػاؿ المرجػػوة
منو فقد تناوؿ موضوع البيئة المستدامة والمشاركة في حماية البيئة والمسائمة عػف االخػالؿ البيئػي
وعدـ التميز وسيادة القانوف وبمور بصورة نيائيػة صػفة االسػتدامة والتنميػة المسػتدامة وجعميػا أحػد

حقوؽ االنساف مف أىـ الوثائؽ الصادرة عنو تمػؾ التػي تكممػت عػف االقتصػاد األخضػر فػي سػياؽ

التنميػػة المسػػتدامة وعبػػرت عػػف القضػػاء عػػف الفقػػر  ،وأف التقػػوـ حػواجز تجاريػػة جديػػدة أو تفػػرض
شػػروط جديػػدة عمػػي المسػػاعدات والتمويػػؿ وأف تتعػػاوف الػػدوؿ بالتكنولوجيػػا بإلحػػاؽ الػػدوؿ الناميػػة

بمستويات الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التكنولوجيا

3

وقد جاء المؤتمر بمشروع جديػد لممحافظػة عمػي البيئػة وىػي فكػرة االقتصػاد االخضػر الػذي
ييػػدؼ الػػي تنميػػة الفكػػر البيئػػي وحسػػب برنػػامج االمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة االقتصػػاد االخضػػر طريقػػة
جديػػدة مػػف االنشػػطة االقتصػػادية تتضػػمف إنتػػاج وتوزيػػع واسػػتيالؾ البضػػائع والخػػدمات تيػػدؼ فػػي

األمػػد البعيػػد الػػي تحسػػيف الظػػروؼ المعيشػػية لمبشػػر وتحػػافظ عمػػي مسػػتقبؿ االجيػػاؿ المقبمػػة مػػف
 - 1تقةية ل نة التنميرة المحرتةامة  ،الرةوة التنظيميرة  34ابةيرم  -مرايو  ، 1441ال معيرة العامرة  ،الوارائق
الةحرررمية الرررةوة الحاةحرررة والخمحرررون  ،الرررةوة الحاةحرررة والخمحرررون  ،المح،رررق  )A/22/19 ( 19ا مرررم
المتحة .
 - 1بن تعبان محمة فوعي ،مة حابق ،ص .10-13
 - 3نتة مفاوضات من ا م ااةض المعمة الةولي ل،تنمية المحتةامة الم ،ة  11العةة  19 8أكتروبة 1411
ص http://www.iisd.ca/uncsd/prepa/ 0
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مخاطر البيئية وتعمؿ ببدؿ مجيودا معتبرة لحماية مف خػالؿ تػوفره عمػي نصػوص القػانوف الػدولي

الع ػػاـ  ،واألجيػ ػزة وااللي ػػات الدولي ػػة وف ػػي مق ػػدمتيا منظم ػػة األم ػػـ المتح ػػدة ووكالتي ػػا المتخصص ػػة
وبمسػػاعدة المنظمػػات الدوليػػة الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة ومسػػاىمتيا فػػي عقػػد المػػؤتمرات الدوليػػة

توابراـ المعاىدات الدولية الرامية الػي وضػع حػد السػتنزاؼ المػوارد الطبيعيػة بإيجػاد الحمػوؿ ووضػع
المعػػايير والمواصػػفات فػػي إطػػار توحيػػد الجيػػود الدوليػػة فػػي مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة والمحافظػػة عمػػي

الطبيعة حيث شػكمت ىػذه المنظمػات امليػات التنظيميػة والتنسػيقية مػف أجػؿ التعػاوف الػدولي الػذي
اضطمعت فيو ىذه المنظمات بالدور المنوط بيا عف طريؽ غطاء أجيزة فرعية خاصة بالمحافظة
عمػػي البيئػػة وحمايتيػػا لمحػػد مػػف خطػػورة المشػػكالت المرتبطػػة بيػػا وقػػد كػػاف لمنطمػػة األمػػـ المتحػػدة

فض ػػؿ الس ػػبؽ فػ ػي ى ػػذا الخص ػػوص م ػػف خ ػػالؿ ترقي ػػة التع ػػاوف ال ػػدولي ف ػػي مج ػػاؿ البيئ ػػة وتق ػػديـ
التوصػيات المناسػبة فػػي ىػذا الشػأف ومتبعػػة الوضػع األمنػػي الػدولي وتنميػة ونشػػر المعػارؼ البيئيػػة
لمتنسيؽ بيف الجيود الوطنية والدوليػة فػي المجػاؿ البيئػي وتمويػؿ بػرامج البيئيػة وتقػديـ المسػاعدات

الالزمة في اطار استراتجية أمنية مدعمة ببرامج ومؤتمرات لحماية البيئة تولد عنيا تقنيات قانونية
مسػػتحدثة تختمػػؼ عػػف االطػػار القػػانوني المعيػػود حيػػث عقػػد مػػؤتمر البيئػػة البش ػرية سػػنة 1972

بسػػتوكيولـ ثػػـ مػػؤتمر قمػػة األرض بريػػو دي جػػانيرو فػػي  1992وانبثقػػت عػػف ذلػػؾ اليػػات جديػػدة
تمثمػػت فػػي االتفاقيػػات االطاريػػة التػػي جػػاءت عمػػي شػػكؿ قوالػػب قانونيػػة تتحػػوؿ حسػػب الظػػروؼ
والمعطيػػات ال ػػي بروتوكػ ػوالت ممحق ػػة تعػػالج القض ػػايا الطارئ ػػة وتب ػػع ذلػػؾ م ػػؤتمرات اخ ػػري وجي ػػود
قانونية وتشريعية أكػدت مبػدأ المسػؤولية الدوليػة الناجمػة عػف التمػوث بتبنػي المسػئولية عمػي أسػاس

المخاطر لحساسية الوضػع البيئػي وصػعوبة إثبػات العالقػة السػببية ولكػف ىػؿ كػؿ ىػذا كػاؼ لػردع
خطػػر التمػػوث  ،وجعػػؿ االنسػػاف يعػػيش فػػي أمػػف بيئػػي يطمػػأف مػػف خاللػػو عمػػي مسػػتقبؿ األجيػػاؿ

القادم ػػة بالتأكي ػػد ال  ،ولك ػػف ى ػػذه الجي ػػود الدولي ػػة واملي ػػات القانوني ػػة ومس ػػاىمة المجتم ػػع الم ػػدني

والمنظمػػات الغيػػر حكوميػػة تواقػرار المراقبػػة الجماىيريػػة وحػػؽ المجػػوء الػػي القضػػاء تقمػػص مػػف حجػػـ

الخطر وتبقي عمي األمؿ قائما .

الخاتمة
اف موضػػوع األمػػف البيئػػي مػػف منظػػور القػػانوف الػػدولي مػػف الموضػػوعات الميمػػة والتػػى كػػاف
البد مف تعريؼ مفاىيـ األمف ومكانة األمػف مػف منظػور المفيػوـ التقميػدي المعبػر عػف الطمأنينػة
وتأكيد عدـ وجود خطر داىـ ييدد استقرار الوجود االنساني الذي يسعي البشر الي تحقيقو مباشرة
بعد إشباع احتياجاتيـ البيولوجية وكيؼ تطورت ابعاد األمف مف المفيوـ التقميدي الػي فكػر األمػف
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البيئػػي الػػذي يختمػػؼ عػػف مفيػػوـ األمػػف التقميػػدي لكػػوف الخطػػر البيئػػي موجػػود فػػي شػػكؿ واضػػح
وصريح ولكػف المفارقػة اف اإلنسػاف لػـ يػدرؾ ىػذا الخطػر الػذي بػات أمػ ار واقعػا القتػراف أمػف البيئػة
بأمف اإلنساف وأصبح مف أىـ مقتضػايتو وأبعػاده واسػتنتجنا فػي ىػذا االطػار اف رغػـ ماوصػؿ إليػو

اإلنساف مف عمـ وتقدـ في جميع المجاالت مازالت ثقافتو في مجاؿ حماية البيئة محدودة الػي حػد
كبير لجيمو تأثيرات التقػدـ الصػناعي والتكنولػوجي عمػي النظػاـ البيئػي الػذي ييػدد بتفكيػؾ مكوناتػو

تواتالؼ أنواعو .

وتـ البحث فى مختمؼ امليات واألجيزة الدولية التي تحمؿ عمي عاتقيا حمايػة البيئػة وفػي
مقدمة ىػذه امليػات منظمػة األمػـ المتحػدة ووكالتيػا المتخصصػة التػي تمعػب دور كبيػر فػي مراقبػة
األعماؿ واألنشطة الضارة بالبيئة إضافة الػي امليػات اإلقميميػة والمنظمػات الغيػر حكوميػة كفاعػؿ

جدي ػػد ف ػػي مج ػػاؿ حماي ػػة البيئ ػػة وعم ػػي ض ػػوء اإلحس ػػاس ب ػػالخطر وتح ػػت ض ػػغط الفئ ػػات المثقف ػػة
والجمعيات والمنظمات الغير حكوميػة تػـ إبػراز دور منظمػة األمػـ المتحػدة ووكاالتيػا المتخصصػة

التػػي كػػاف ليػػا الػػدور البػػارز فػػي إرسػػاء قواعػػد األمػػف البيئػػي الػػي جانػػب المنظمػػات الغيػػر حكوميػػة
الفاعػؿ الجديػػد لحمايػػة البيئػػة وجيػػود المنظمػػات البيئيػػة كػػؿ ىػػذه امليػػات القانونيػػة مدعمػػة بػػالمركز

القانوني لمنظمة األمـ المتحدة تبنت قضايا األمف البيئي وحماية البيئػة مػف كػؿ أنػواع التمػوث مػف
خػػالؿ بػػذؿ أقصػػي الجيػػود  .عمػػى الػػرغـ أف المعطيػػات والظػػروؼ الحاليػػة ال تبشػػر بػػالخير لعػػالـ

أنيكتػػو المطالػػب واألوبئػػة والتمػػوث العػػابر لمحػػدود الػػذي طغػػي عمػػي كػػؿ مجػػاالت الطبيعػػة ومنيػػا

البيئػػة البحريػػة األرضػػية والجويػػة وقضػػي أو كػػاد يقضػػي عمػػي عناصػػر األمػػف البيئػػي فػػي كوكػػب
األرض .
وتـ التوصؿ الى بعض النقاط في ىذا مجاؿ األمف البيئي وأبعاده :
 األمػػف البيئػػي لػػـ يأخػػذ بعػػد مكانتػػو فػػي الفكػػر اإلنسػػاني  ،وفػػى أدبيػػات الحيػػاة واالقتصػػادوالسياسة .

 قواعد األمف البيئي تخرؽ باستمرار . لػػـ يػػتـ الوقػػوؼ عمػػى مسػػببات التغيػرات المناخيػػة التػػي تتنػػامى كػػؿ يػػوـ والتػػي تػػؤثر بشػػكؿبالا عمى األمف البيئي .

 يج ػػب عم ػػى ال ػػدوؿ الت ػػي ما ازل ػػت ترودى ػػا بع ػػض الش ػػكوؾ والتخوف ػػات م ػػف فس ػػح المج ػػاؿلممنظمات غير الحكومية وخاصة الدوؿ النامية أف تيتـ بالعمؿ الجماعي والتطوعي .

 يجػػب عمػػى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة وخاصػػة الميتمػػة بشػػئوف البيئػػة أف ال تنحػػرؼ عػػفأىدفيا وتبقى ممتزمة في إطار المبادئ المعف عنيا والمتمحورة حوؿ اإلنسانية .

 يجب أف تؤكد توصيات األمـ المتحدة عمى ضرورة االلتزاـ بقواعد األمف البيئي .28

 يجب أف نولى األمف البيئي أىمية كبيرة عمى المستوييف المحمى والدولي وأف يوضع عمىرأس األجندات السياسية الدولية .

 يجػػب أف يػػتـ عقػػد مػػؤتمرات دوليػػة سػػنوية ودوريػػة خاصػػة بػػاألمف البيئػػي  ،والوقػػوؼ عمػػىاالنجازات المحققة  ،ووضع تواريخ محددة لإلنجاز وعد التسامح في ىذا الشأف .

 إنشػاء صػػندوؽ األمػػف البيئػػي يكػػوف تمويمػػو عمػػى عػػاتؽ كػػؿ دوؿ العػػالـ ويتػػولى االسػػتثمارفي البيئة السميمة

 عقػػد مػػؤتمرات إقميمي ػػة لخمػػؽ ممارس ػػات سياسػػية واقتصػػادية وبيئي ػػة  ،واجتماعيػػة إقميمي ػػةتيدؼ إلى التقميؿ مف التموث والمحافظة عمى البيئة .

 تشػػجيع الػػدوؿ األقػػؿ تموثػػا لمواصػػمة سياسػػة القضػػاء الػػى التمػػوث بتحمػػؿ المجتمػػع الػػدوليجزء مف أعبائيا وديونيا .
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