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 برنامج سياسات االمن البيئي  في الدول النامية .
 مقدمة:

 المحور االول :االطار المفاهيمي :
 _ ماهية البيئة ،0
 _ االمن البيئي ،7
 _ االدارة البيئية،3
 _  االقتصاد البيئي ،4
 والحوكمة البيئية،  المواطنة البيئية _ 5
 _ السياسة البيئية.6
 _ التنمية المستديمة.2

 المحور الثاني :الجهود الدولية  والمحلية لالمن البيئ،
 _ الجهود الدولية0
 _ الجهود المحلية7

 في الدول الناميةالمحور الثالث:واقع االمن البيئي 
 _مخاطر البيئة العالمية واوضاع البيئة في الدول النامية  0
 يئيبال الطاقات المتجددة كوسيلة لتكريس االمن_ 7

 االمن البيئ وحقوق االنسانالمحور الرابع:
 بين الشمال والجنوب دراسة مقارنة  ئة_ مسالة البي0
 _ اثر العولمة على البيئة.7

 المحور الخامس:دراسة نماذج من الدول النامية
 _ نموذج الجزائر0
  _ نموذج مصر7
 _ نموذج من امريكا االلتينية3

  خاتمة:
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 مقدمة:
خالل العقود الثالثة الماضية    وظرواجا ملحلقد القت دراسة السياسات البيئية  

برزت قضايا البيئة على مستوى  الثامانينات من القرن العشرين الماضي ومنذ عقد
،فان دراسة العالقات الدولية تهتم بشكل جلي بدراسة القضايا  اولويات االجندة الدولية

لبيئية  وسياسات الدول اتجاهها،وهنا تتعدد االقترابات  التي يمكن من خاللها  ا
دراسة القضايا البيئة ـفتغير المناخ  او محدودية الموارد على سبيل المثال  يمكن 

او االستهالك الرشيد  للموارد على المستوى  النظر اليها  من منطلق العدالة البيئية 
 يجعل دراسة  القضايا البيئية  وسياساتها تقع في دائرةالدولي )الحوكمة( ،وهو ما 

 عدة  علوم  وليست قاصرة  على علم  واحد. اهتمام 
اال ان  وبالرغم من تناول عدة علوم الشكالية االمن البيئي في دول العالم  

خاصة في الدول النامية ،التي لم تعمل بجد  مشكالت البيئة لزالت  في تزايد مستمر
سياساتها  ومؤسساتها  من اجل ان تنعم بامن انساني نتيجة لتكريس امن علي تفعيل 
ادبيات  البيئة داخل حقول العلوم  االجتماعية  سواء نجد  وفي المقابل، بيئي   فعليا،

او العلوم الطبيعيىة تظهر خارج  في العلوم  االقتصادية  او العالقات الدولية 
الواليات المتحدة االمريكية  وانجلترا ،وهنا كانت  النرويج  احد ابرز االمثلة حيث 

وهي مؤسسة معنية  .. FRIDJTOF 1958نانتس فريدجتوف انشات  مؤسسة 
بدراسة  سياسة  ادارة الموارد  في المحيط خاصة في النرويج ،كما دشنت  النرويج  

،والتي اتخذت  من العالقات بين النظام   4691السالم سنة  ة ابحاث ايضا  مجل
بين الحرب والسالم  والقضايا   بطالبيئي  والصراع  محورا لدراستها ـوكانت بداية للر 
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البيئية ،كما تم انشاء عدد من الموسسات  البحثية في دول اخرى  مثل معهد 
 دراسات البيئة  في العديد من جامعات العالم.

وتزيد الحاجة  الى مثل هذه الموضوعات  في المجتمع الدولي  في ظل عدم 
امكانية  القضاء نهائيا على مختلف المشكالت البيئية العالمية ،اذ  نجد ان مختلف 
السياسات المتبعة في هذا الشان ترجح دائما كفة التنمية االقتصادية واالستثما في  

 المن البيئ خاصة في الدول النامية.الموارد البيئية  حتى ولو على حساب ا
وبناءا على ماسبق تهدف هذه المطبوعة الى تبيان اهم المصطلحات المرتبطة    

والجهود الدولية  بقضايا البيئة واالمن البيئي ثم  البحث في اصول المشكالت البيئة
،باالضافة الى  عرض اهم السياسات المتبعة في هذا الشان  والمحلية لمعالجتها

ابراز مدى تاثير هذه االخيرة على واقع االمن البيئي في العالم،من منظور  حقوق و 
 االنسان في اطار العولمة.

الى اي مدى  وعليه،وردت اشكاليتنا االساسية في هذه المطبوعة كما يلي: 
استطاعت الدول النامية من خالل سياساتها البيئية   ضمان امن بيئي مستدام في 

 هنة ؟ظل التغيرات الرا 
 حاولت االجابة عن هذه االشكالية من خالل المحاور التاليةـ في هذه المطبوعة
 بيان عن فضال والقانوني، واالصطالحي اللغوي البيئة سنتعرض أوال لمفهوم 

ثم باقي المصطالحات ذات الصلة . ثم نعرض مفهوم األمن البيئي و البيئة، عناصر
تبيان واقع االمن البيئي في الدول النامية،ثم مع نتطرق الى الجهود الدولية والمحلية ،

نتطرق الى  المحور الرابع اين نبين فيه االمن البيئي وحقوق االنسان في ظل 
 العولمة.ثم نبين نماذج عن واقع االمن البيئي في الدول النامية .

وبهدف االلمام بجميع  العناصر التي تطرقنا اليها سلفا ،ارتاينا تقسيم هذه 
 وعة  على النحو التالي:المطب
 المحو االول:االطار المفاهيمي للدراسة -
 الجهود الدولية  والمحلية لالمن البيئ، المحور الثاني: -



- 7 - 

 

 واقع االمن البيئي في الدول النامية المحور الثالث: -
 االمن البيئ وحقوق االنسان المحور الرابع: -
 دراسة نماذج من الدول النامية في االعمال الموجهة. المحور الخامس: -
 الخاتمة. -
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 المحو االول:
 االطار المفاهيمي للدراسة

 
 المحور االول: االطار المفاهيمي:

 
 البيئة: فهوم_ ماوال
 لها عدة معاني أشهرها: المفهوم اللغوي للبيئة: ا_ 

العربية على )النـزول والحلول في المكان(، ثم تدل كلمة )البيئة( في معاجم اللغة 
أطلقت الكلمة مجازًا على المكان الذي يتخذه اإلنسان )مستقرًا لنـزوله وحلوله(، أي 

 على المنـزل والموطن والموضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منـزله وعيشه.
اء، بحقه رجع لبيئة من فعل باء، يقال باء، يبوء، بواءا، مباءة، ويقال باو 

 واعترف به وأقره وبمعنى الموضع والمنزل.
َر ِض َتتَِّخُذونَ  ِفي َوَبوََّأُكم  " وجاء في قوله تعالى:  وقوله  "، ُسُهوِلَها ُقُصوًرا ِمن   اْل 

ِض َيَتَبوَُّأ ِمن َها َحي ُث َيَشاُء". أيضا:  " َوَكَذِلَك َمكَّنِ ا ِلُيوُسَف ِفي اَْلر 
َكَذَب َعَليَّ  َمن  " الشريف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  الحديث وفي

ذا النار، من منزله لينزل أي "،النَّارِ  ِمنَ  مُتَعَِم ًدا َفل يَتَبَوَّأ  مَق عََدهُ   الحلول هو التبوء وا 
 والسكن. والمنزل المحل هي البيئة أن منه يؤخذ أن ويمكن والسكن، والنزول
 على للداللة اإلنجليزية اللغة في "environnement لفظ   " يستخدم كما
 الحي. الكائن حياة تنمية في المحيطة و المؤثرة الظروف مجموعة

 المفهوم االصطالحي للبيئة: ب_ 
هي  كل ما يحيط باإلنسان  في الطبيعة وما نراه من حولنا وما يقع في المجال 

أما المجال الحيوي أو الغالف الحيوي لألرض، من هواء وماء وتراب وكائنات حية، 
الحيوي فهو ما يحيط بسطح األرض من غالف جوي، ويشمل التربة والمياه 

 السطحية التي تحتوي على العناصر الحيوية الحية في الطبيعة.
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وتعرف أيضا بأنها اإلطار الذي يحيا فيه اإلنسان ويحصل فيه على مقومات 
 حياته

ي البشر وتتكون البيئة طبقا لهذا من شقين ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بن
 هما: 

ويتألف من األرض وما حولها، وما ينمو عليها من النباتات وما  أ_ الشق الطبيعي:
 يعيش فيها من حيوانات.

ويتألف من المكونات التي أنشأها ساكنوا البيئة الطبيعية وتشمل ب_ الشق المشيد: 
رها، إضافًة إلى العادات والتقاليد المدارس والمصانع والطرق والمطارات وغي

 والمعتقدات التي تنظم العالقة بين السكان.
: الذي اكد عليه  المفكر اليوناني هيوكريتس  على ج_ البيئة في علم السياسة

االهمية الحاسمة للبيئة بمعني الطروف الطبيعية  والجغرافية والمناخية  المحيطة 
 واتجاهاته .باالنسان  في تحديد نشاط االنسان  

 إليه ذهبت ما خالل من التشريعية نبرز هنا الرؤيةالمفهوم القانوني للبيئة: د_ 
 الدولية والوطنية فيما يلي: التشريعات

 الدولية: المؤتمرات في البيئة
 يحيط شيء بأن:" كل للبيئة موجزاً  تعريفا  4691ستوكهولم  إعالن أورد 
 للكرة الطبيعية الموارد حفظ ضرورة اإلعالن هذا من 2رقم المبدأ في وجاء باإلنسان" 
 الممثلة والمنتجات والحيوان والنبات واألرض الهواء الماء ذلك في بما األرضية
دارة تخطيط طريق عن وذلك والمستقبلة الحاضرة األجيال لمصلحة البيئي للنظام  وا 
 الحال. يقتضيه ما وفق واعية

 )المؤتمر الذي خصص للتربية البيئية(،بلغراد بيوغسالفيا  كما عرفها مؤتمر
 العالم وبين ء الحيويةو الفيزيا الطبيعي العالم في القائمة بأنها:" العالقة سنة 1975

 اإلنسان". صنع من هو الذي السياسي االجتماعي
 البيئة في اْلنظمة المقارنة:
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تغذية  لقد ساهم المشرع الجزائري بدوره في _ البيئة في التشريع الجزائري: 
 مدلول بحصر قام بحيث الغموض الذي أحاط بمصطلح البيئة من الناحية القانونية

 الخاصة لمفاهيم المصطلحات ضبط إطار في وهذا الطبيعية العناصر ضمن البيئة
 ( على10_41قانون) في حيث جاء المستديمة التنمية إطار في البيئة حماية بقانون

 و والماء والجو كالهواء والحيوية الالحيوية الطبيعية الموارد من تتكون البيئة أن
 التفاعل وأشكال الوراثي التراث ذلك في بما والنبات والحيوان األرض وباطن األرض

 الطبيعية. والمعالم والمناظر األماكن بين وكذا هذه الموارد بين
 أكثر للبيئة تعريفه كان فقد المصري المشرع أما المصري: التشريع في _ البيئة
 من ذلك ظهر و إيجادها في اإلنسان يتدخل التي العناصر أضاف حيث اتساعا
 بأنها:" 4661لسنة   المصري البيئة قانون من األولى المادة من األولى الفقرة خالل

 من بها يحيط وما مواد من يحويه وما الحية يشمل الكائنات الذي الحيوي المحيط
 منشآت". من اإلنسان يقيمه وما وتربة وماء هواء

بأنها:"  1110لسنة األردني القانون في البيئة عرفت_ البيئة في التشريع اْلردني: 
 وماء هواء من به يحيط وما موارد من تحويه وما الحية الكائنات يشمل الذي المحيط
  منشآت" من اإلنسان يقيمه وما منها أي وتفاعالت وتربة

 من الحية الكائنات يشمل الذي الحيوي : هي:" المحيط_ البيئة في القانون القطري
 مواد من يحتويه وما وتربة، وماء هواء من بها يحيط ما وكل ونبات وحيوان إنسان
 يستحدثه وما منشآت من اإلنسان يقيمه وما إشعاعات، أو أو غازية سائلة أو صلبة
أنه مبتكرات." بالرغم من إعطاء المشرع مفاهيم محددة للبيئة، إال  أو صناعات من

تبقى اإلدارة هي المتحكم في هذه القوانين، أي أنها هي التي ُتحدد مدى و درجة 
 التلوث البيئي واإلجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد منها.

: منح المشرع الفرنسي البيئة مفهوما آخر في القانون  البيئة في التشريع الفرنسي
الخاص بالمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة،  4699جويلية  46الصادر في 
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حيث تبدو البيئة وفقا لهذا القانون أكثر تحديدا إذ  أنها تتعلق فقط بالطبيعة مع 
 . استبعاد األماكن والمواقع الطبيعية السياحية

سبقت الشريعة اإلسالمية كل القوانين المعاصرة في  :ريع اإلسالميالبيئة في التش
حماية البيئة ألنها نظرت لظروف اإلنسان إال أنه العنصر األساسي في هذا الكون، 
ولكن اإلنسان دأب على تلويث بيئته التي يعيش فيها وجاء اإلسالم بمبادئ ونظم 

البيئة سواء أكانت هذه البيئة للمحافظة على البيئة وسن شرائع  تعاقب على إفساد 
 برية أم بحرية أم هوائية.

َر ض َيَتَبوَّأُ  ِفي َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسف: " فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى اْل 
َمِتَنا  ِسِنينَ  َمن  ِمن َها َحي ُث َيَشاء ُنِصيب ِبَرح  ر ال ُمح  والمعني أن   "،َنَشاء َواَل ُنِضيع َأج 

المولى عز وجل هيأ ليوسف عليه السالم في مصر بيئة يعيش  فيها، كما يقول جل 
ُكُروا ِإذ  َجَعَلُكم  ُخَلَفاَء ِمن  َبع ِد َعاد  " جالله في محكم آياته:  َر ِض  ِفي َوبَوََّأُكم   َواذ  اْل 

ُكُروا َآاَلَء اَّللَِّ َواَل َتع َثو ا  بُيُوتًاُسهُوِلهَا ُقُصورًا َوتَن ِحتُوَن ال ِجبَاَل  ِمن   تَتَِّخُذونَ  َفاذ 
َر ضِ  ِفي الدَّاَر  َوالَِّذيَن َتَبوَُّءو: "ونجد في قوله جال في عاله"، ُمف ِسِدينَ  اْل 

يمَانَ  "،  َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهم  َحاَجًة ِممَّا هَاَجَر ِإلَي ِهم   َمن   َقب ِلِهم  يُِحبُّونَ  ِمن   وَاإلِ 
أكيدا على معنى البيئة اللغوي وهو المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات الحية وقد ت

ورد مفهوم البيئة في القرآن الكريم بمعني دار المستقر النهائي يوم نزول السموات 
َئنَُّهم": واألرض في قوله تعالى اِلَحاِت َلُنَبوِ    ".ُغَرًفا ال َجنَّةِ ِم َن  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

وفي هذا إشارة إلى قدرة هللا عز وجل في السماوات واألرض وقدر ما بينهما وبث 
فيهما لالعتبار واالنتفاع  وأنزل من السماء إلخراج كل  نوع كريم وقدر ما بين 
السماء واألرض، وحذر القرآن الكريم من الكوارث والتي أبرزها ظاهرة االنعكاس 

ؤدي إلى تشكيل ما يعرف حديثا بالصبخات، وبيَّن القرآن الكريم هذه الحراري التي ت
َفو ِقِه  ِمن   َفو ِقِه َمو ج   ِمن   بَح ر  ُلجِ ي   يَغ َشاُه َمو ج   ِفي َكظُلُمَات   َأو  "في قوله:  الحالة

َق بَع ض  ِإَذا َأخ رََج يََدهُ َلم  يََكد  يَرَاهَا  ُ َلهُ َسَحاب  ظُلُمَات  بَع ُضهَا َفو  َوَمن  َلم  يَج َعل  اَّللَّ
 ".ُنور ِمن   ُنورًا َفمَا َلهُ 
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وهكذا يتجلى عمق اإلعجاز العلمي للشريعة اإلسالمية، حيث سبقت بما يزيد عن 
أربعة عشر قرنا من الزمان العلوم العصرية في بيان معني البيئة، وأشارت بجالء 

بعناصر تجعله مهيأة للحياة والبقاء إلى أن البيئة تعني الوسط أو المحيط المزود 
 والعناصر التي تجعل من ذلك الوسط صالحا للحياة فيه.

األمر الذي يؤكد أنه من غير الممكن تناول مسألة البيئة بصورة جدية وفاعلة، 
إال من خالل منظور شامل ومتطور، ومنفتح أي منظور يربط مستقبل اإلنسان 

 .بمستقبل البيئة
فيه آيات كثيرة تؤخذ على ضرورة الحفاظ على البيئة ومنها باإلضافة إلى أنه 

اَلِحهَا ِفي اَل تُف ِسُدوا " قوله تعالى: َر ِض بَع َد ِإص  َر َض "، وقوله كذلك: " اْل  َوتَرَى اْل 
 . " ُكِل  َزو ج  بَِهيج   ِمن هَاِمَدةً َفِإَذا َأنَزل َنا َعلَي هَا ال مَاء اه تَزَّت  َورَبَت  وََأنبَتَت  

نة النبوية كما نجد  أولت اهتمام بالغا بها وهذا ما يتجلى في قوله صلى هللا السُّ
" وعن جابر رضي هللا عنه " الناس شركاء في ثالث الماء، والكأل والنارعليه وسلم: 

 ال يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه" عن النبي صلي هللا عليه وسلم:"
 ".:" ال ضرر وال ضراروقال صلى هللا عليه وسلم

َ َطيِ ب  يُِحبُّ الطَّيِ بَ " إوقال صلى هللا عليه وسلم: َنِظيف  يُِحبُّ  ، نَّ اَّللَّ
وال تََشبَّهُوا  ، َفَنِظ ُفوا َأف ِنيَتَُكم   ، َجوَاد  يُِحبُّ ال ُجودَ  ، َكِريم  يُِحبُّ ال َكرَمَ  ، النَّظَاَفةَ 
" ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع  عليه وسلم قال:وأن رسول هللا صلى هللا ."ِبال يَهُودِ 

 .زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة"
وقد بين اإلسالم حقوق وواجبات اإلنسان بالنسبة لموارد البيئة الطبيعية وحقيقة 
نطاق تلك الحقوق والواجبات وتحريمه الفساد في األرض وبيئتها وما بها من موارد 
وثروات، فعلى كل مخاطب بأحكام اإلسالم التقيد وااللتزام بمضمون وحدود الحقوق 

إفساد البيئة واستنزاف مواردها هذا من ناحية والسعي والواجبات البيئية. واالنتهاء من 
إلى صيانة تلك البيئة والعمل على تنميتها من ناحية أخرى. وبالحفاظ كذلك على 
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اَلِحهَا َذِلُكم  َخي ر  َلُكم  ِإن   ِفي واََل تُف ِسُدوا" البيئة البرية في قوله تعالى:  َر ِض بَع َد ِإص  اْل 
  ."  ُكن تُم  مُؤ ِمِنينَ 

جل عن القيام بتصرفات تخل باألمن البيئي وتحت أي مبرر  و كما نهانا هللا عز
 وحثنا على المحافظة عنها وعدم تبديلها عما خلقها.

 _ مفهوم اْلمن البيئي:ثانيا
تقليديا كان مفهوم األمن يكاد يكون قاصرا على األمن العسكري واالستراتيجي 

ونظرا للتطورات السريعة التي عرفها المجتمع إال أنه بعد الحرب العالمية الثانية 
الدولي التي أصبحت تهدد مصالح دول الجنوب نتيجة االعتماد المتبادل والتقدم 
التكنولوجي والمنافسة االقتصادية والتدفق البشري )الهجرة( والمادي والبيئي عبر 

دة كاألمن الحدود )عبر الماء والهواء( أصبحنا نجد أنفسنا أمام مفاهيم أمنية جدي
الغذائي واألمن البيئي، هكذا ومن منظورين بيئي وأمني أدى تلوث مياه الشرب 
وانخفاض اإلنتاج الزراعي والقضاء على الغابات وانقراض بعض الكائنات الحية إلى 
تطورات سريعة أدت بدورها إلى إحداث اضطرابات اجتماعية واقتصادية ال تهدَّد فقط 

ككل. ومن هنا يتضح لنا أن لألمن عدة أبعاد وأنواع  أمن الدولة بل أمن العالم
كاألمن االقتصادي واألمن االجتماعي واألمن القومي واألمن الوطني واألمن الغذائي 

 واألمن اإلنساني هذان األخيران تربطهما عالقة باألمن البيئي والتنمية المستديمة.
 مفهوم اْلمن:

 في هذا المجال في والمختصين تابالك من العديد اهتمام األمن موضوع استأثر
 القومي األمن منها األمن من مختلفة ألنواع كتابات هناك اآلونة األخيرة، فكانت

  العسكري. واألمن السياسي واألمن االقتصادي واألمن
 ترى تعد لم مركزية حقيقة إلى األمن ظاهرة بدراسة االهتمام تزايد أن يرجع ويمكن

 فقط، بل والعسكرية الدفاعية السياسة على يقتصر ضيقا مفهوما األمن مفهوم في
والخارجية.  الداخلية المتغيرات كل باالعتبار ليأخذ بالشمول يتسم مفهوما فيه ترى
 .مفهوم األمن توضيح مهمة أمام لوجه وجها يضعنا وهذا



- 14 - 

 

 واألمن واالطمئنان، االستقرار ، ويعني الخوف نقيضه اللغة في األمن إن اْلمن لغة:
 االستقرار لتحقيق شرط األمن إن بل واالضطراب والفوضى القلق مع يلتقي ال

 مقتصرا اإلسالم في األمن مفهوم يكن ولم والنظام، القانون سيادة مظاهر من ومظهر
نما الدنيا، الحياة طيبات على  في نفهمه كما فاألمن النفس، حاجات إلى تجاوزه وا 

 .وللعقل للروح غذاء عقيدتنا
األمن يعني: "التدارك الذاتي للفرد والجماعة واإلنسانية باختالف  اصطالحا:اْلمن 

صورها والطمأنينة واالستقرار والبعد عن المخاطر وعن كل ما يهدد الفرد من نفسه 
 وجسده وعرضه وماله وما يهدد المجتمع في استقراره وتقدمه، وفي هذا السياق  يقول

 التنمية وبدون التنمية، هو األمن إن  " Robert McNamaraماكنامارا  روبرت"
 األمن". عن للحديث مجال فال

 ج_ مفهوم اْلمن التقليدي)العسكري( واْلمن غير التقليدي: 
قدمت مدرسة كوبنهاجن تعريف األمن غير تقليدي على أنه يتعلق بالمشكالت 
التي يكون مصدرها الدولة وليست متعلقة بتهديدات عسكرية نظامية كما أنها عابرة 
للحدود بطبيعتها وربما تتطلب تعاون متعدد األطراف للتعامل معها وتم اختيار ثالث 

في حلقات نقاش جرت بين مصر والدنمرك مجموعات من التهديدات األمنية لبحثها  
هي: التهديدات البيئية والتحركات السكانية  والعنف االجتماعي وكانت مدرسة 
كوبنهاجن قد أسهمت إسهاما أكاديميا رفيعا في دراسات األمن يتعلق بالمدرسة 

وهو ما طرح تحدي حقيقي حول ما   ""اْلمننةالبنائية التي طرحت مفهوما شهيرا هو 
كانت المشكالت المثارة تمثل تهديدات أمنية فعال أم  أنه يتم تحويلها إلى إذا 

 .مشكالت أمن دون أن تكون بالضبط كذلك
نما الدولة على فقط يقتصر ال"باري غوردن بوزان " حسب األمنو   لكل وا 

 تتأثر البشرية الجماعات ألن العسكرية القوة على يقتصر وال البشرية الجماعات
 واألمن العسكري األمن في المتمثلة لألمن رئيسية قطاعات أو أبعاد بخمسة

 لسنة البشرية التنمية تقرير أن حين في والبيئي، واالجتماعي والسياسي االقتصادي

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRobert_McNamara&ei=_wekVPGuM8feaNr6gWA&usg=AFQjCNGWB67ilPuGmmB1Y8ZU-rWcJyo3qw&sig2=lq8PZp-LijR1P1ks87uV0w&bvm=bv.82001339,d.bGQ
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 أساسية وأبعاد مستويات حدد الثاني وفي فصله المتحدة لألمم م التابع 1994
 بني حيث اإلنسان وكرامة رفاهية على تركز البعض بعضها مع ومتكاملة مترابطة

يلتمسها المجتمع  التي التهديدات قائمة و اإلنسانية للحاجيات وفقا األبعاد التقرير هذه
 اإلنساني.

المالحظ مما سبق أن األمن بالمفهوم التقليدي تحقيق حماية الدول من العدوان 
لكن في واقع األمر هناك تهديدات أخرى ال تقل خطورة عن  فقط.العسكري الخارجي 

 البيئة أمن بمصطلح عبر عنه في الدراسات اإلستراتجيةسابقها، والذي أصبح ي
 من البيئية الطبيعية الموارد شراكة على المنافسة هذه مسببات بحث واقع ويتناول
 رفاهية في البيئية والمشكالت المخاطر هذه تأثير دراسة أخرى جهة ومن جهة،

 مة.عا بصفة للدول االقتصادية والتنمية المجتمع
 

 مفهوم اْلمن البيئي: 
اعتبرت النزاعات العرقية في فترة التسعينيات من القرن الماضي أكبر تهديد أمني 

م أصبح اإلرهاب القضية األمنية  1114تواجهه البشرية، ولكن بعد أحداث سبتمبر 
األولى إلى أن جاءت قضية التغير المناخي لتشكل الخطر األكبر للجنس البشري 

 األوبئة العالمية. ينافسها فقط
 اإلنسان للخطر، حياة ُتعرض التي التهديدات أهم من البيئية تعتبر التهديدات إن
 حيث الماضي، الوقت من أكثر البيئي باألمن االهتمام المختصين دفع الذي األمر

 والماء، الهواء كتلوث المختلفة البيئية التهديدات مواجهة الضروري أصبح من
زالة الطبيعيةالموارد  واستنزاف  إلى باإلضافة والتصحر والتملح الخضراء الغابات وا 
 صنع من البيئية التي هي الكوارث و والجفاف والفيضانات الطبيعية كالزالزل الكوارث

 تخلق البيئية األخطار من أخرى و األنواع هذه فكل النووية الحوادث اإلنسان مثل
 فمن البيئية، الكوارث هذه ظل اإلنسان. وفي سلبا على األمن تنعكس من حالة
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نسمة، وبالتالي  ماليير م إلى تسعة2050 سنة سكان العالم عدد يرتفع أن المتوقع
 التنمية البشرية. يعيق أن يمكن وحتمي واقعي هو المناخ تغير فإن

م 1968  -1967  سنة منذ الدولي المستوى على البيئة بقضية االهتمام بدأ وقد
 النرويج، السويد، ) من البحيرات االسكندينافية العديد في األسماكنفوق  ظاهرة بسبب

 مثل المصانع من المنبعثة الغازات أن منها اتضح أبحاث إجراء تم الدانمرك( حيث
 ينتج مما األمطار مياه في وتذوب الجو في ترتفع والنيتروجين الكبريت، أكسيد ثاني
 يؤدي مما البحيرات حموضة رفع في تتسبب "  التيالحمضية اْلمطاربـ " يعرف ما
 اإلنسانية للبيئة دولي مؤتمر عقد إلى البيئية أدت الظاهرة هذه األسماك، نفوق إلى

 إلى بحاجة كانت بل وحدها المشكلة حل على قادرة غير ألنها سويدية، بمبادرة
م تحت  1972 سنة في بالفعل الدولي المؤتمر عقد بذلك و دولية، واستشارة تعاون
 البيئة على الحفاظ أجل ومن اإلنسانية" البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر"اسم 

 الكوارث لمواجهة مشروع 550 لتمويل دوالر مليار 40 العالمي البنك قدم واإلنسان
م. ومع ذلك لزال الكثير من الغموض يتعلق 1101م حتى 1980 سنة منذ الطبيعية

بالتعريفات الخاصة باألمن البيئي والتعريفات الموجودة المرتبطة به كما تبدو واسعة 
أن األمن البيئي هو ما يتعلق بالحفاظ على  "بوزان "باري غوردن جدا، فقد رأى 

ويعتبر األمن البيئي عند البعض هو  .الغالف الجوي والمحيط الحيوي للكواكب
تحقيق أقصى حماية للبيئة بكافة جوانبها في البر والبحر والهواء ومنع تعد عليها قبل 
حدوثه منعا لوقوع الضرر من هذا التعدي الذي قد ال يمكن تداركه وذلك من  خالل 

تي تمنع اتخاذ اإلجراءات الوقائية  الالزمة سواء كانت من سن قوانين واللوائح ال
 يتم البيئي على أنه  وهناك من يرى األمنالتصرفات التي تؤدي لهذا ضررا، 

 كّلها". بأنماطها البيئية المخاطر من بالحماية
:يعرف االمن البيئ  وفقا لبعض االتجاهات المختلفة لتعريف االمن البيئ_ 3

سياسية  االتجات على انه عالقة تفاعلية  ما بين االمن وما يتصل به  من ابعاد
 وعسكرية مثل النزاعات  المسلحة وبين البيئة الطبيعية.
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وهنا يعرفه البع على انه ذلك االمن الذي يتم _ اتجاه ركز على البعد االمني فقط: 0
 .تهديده من خالل تدمير البيئة او الصراع او الصراع حول الموارد الطبيعية

هو المحافظة على المحي الفيزيائيللمجتمع _ اتجاه ركز على البعد البيئي فقط:7
 من دون التاثير على المخزون الطبيعي .وتلبية احتياجاته 

التركيز على االمن البيئي من خالل مقارنة _ اتجاه  ركز على النطاق الجغرافي:3
وتباين رؤى الطرفين بصدد هذا النامية المتقدمة مع الدول االمن البيئي في الدول 

 المفهوم.
باتاع المؤشرات يمكن القول ان  هذا فهوم االمن البيئ من خالل الممؤشرات:_ م4

المفهوم يدورحول محورين اساسين :اصالح مناطق الخلل في البيئة من خاللال  
حماية حياة االفراد ودعم القيم االخالقية للحفاظ على البيئة  والثاني حماية النام 

 البيئي  من تهديدات بشرية جديدة.
:قيام الدولة بانشاء وق امني لحماية البيئة الدولة في ادارة االمن البيئي  _ دور5

 ليس من التلوث فقط بل ايضا لمراقبة الطبيعة.
:ويقصد به الحفاط على المكتسبات  الوطنية  دور الفرد في تحقيق االمن البيئي_ 9

مجتمع البيئية وسالمة العناصر االساسية ويهدف الى تحقيق االنتماء للوطن وال
 والمحافظة على البيئة.

 :اْلمن البيئي لدى المنظمات الدولية_ 2
على الرغم من أن المنظمة الدولية ما هي إال مجموعة من الدول، إال أن 
المنظمات الدولية تختلف في تحريكها تجاه قضية معينة عن تحرك الدولة منفردة، 

"، ومن هذا المنطلق كان جماعيبشكل نظرا لما تمثله من إدارة تلك الدول األعضاء "
من الضروري تناول تعريف هذه المنظمات بشكل مستقل عما جاءت به األدبيات 
األخرى التي تعرضت لألمن البيئي.حيث عرفته على انه مجموعة األمور المتعلقة 
باألمان العام للناس وحمايتهم من األخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات 

س، وقد وضعت األمم المتحدة تعريفًا لهذا المفهوم وتّم تبنيه من قبل يقوم بها النا



- 18 - 

 

عالقة مواجهة ما بين استقرار األنظمة : "هيئاتها، حيث تعرف األمن البيئي على أنه
  ".البيئية والنشاط اإلنساني وخاصة في قضايا تغير المناخ، اقتالع الغابات، التصحر

يهمل حماية البيئة فيما يتعلق غير أن المالحظ على هذا التعريف أنه 
باألجيال القادمة ومستقبل البشرية، وهو يوضح أن كل متغير مؤثر على السالمة 
العامة سوف يكون عنصرا بيئيا، ومن ثم فهو متعلق باألمن البيئي من ناحية األفراد 

 وليس بأمن البيئة من زاوية منظومة البيئة ذاتها وعناصرها.
الشامل المحصلة النهائية والمتطلب األساسي لتحقيق األمن وُيعد األمن البيئي 

البيئي حيث يهتم بتطوير ودراسة التربية والوعي البيئي والصحي والعادات 
االجتماعية والسلوك اإلنساني باإلضافة إلى كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة 

 ويشترك في تطبيق ذلك رجل األمن والمواطن.
جموعة من الجهود المبذولة من الدول واألفراد من أجل إن األمن البيئي يشمل م

تحقيق الرفاهية والتقدم االجتماعي وحماية المواطن من المخاطر وهو ما يعني حماية 
اإلطار الذي يعيش فيه وهو البيئة ومواردها من خالل عدم إفسادها إضافة إلى 

البيئي المطلوب،وعليه االستثمار األمثل للموارد الطبيعية البيئية وصوال إلى األمن 
فإن الوعي بالمشكالت البيئية وتأثيرها على البيئة ومواردها من خالل إدراك لطبيعة 
البيئة ومكوناتها والتفاعالت فيما بينهم أمر مطلوب لتحقيق وعي بيئي يؤدي إلى 
تغير السلوك تجاه البيئة وذلك بتحقيق  أمن اقتصادي واجتماعي حيث يكون فيه 

على النمو والتطور عن طريق المساواة في الدخل والثروة ومواجهة  البشر قادرين
البطالة، وبالتالي فإن فقدان األمان يؤدي إلى دمار بيئي. وعليه نالحظ بان مفهوم 

حيث نجد أن  االمن البيئي يعتبر احد المفاهيم التي ال نجد اتفاقا بشان تعريفها،
بينما ركزت أخرى على الدول  بعض التعريفات ركزت على توقيت ظهور المفهوم،

التي دشنت هذا المفهوم، وأخرى ركزت على آثار المفهوم والقضايا التي يثيرها، 
أهم االتجاهات  المختلفة لتعريف األمن البيئي.الواقعة بين  (0الشكل رقم )ويوضح 

مجموعتين األولى: التعريفات التي تركز على أحد أبعاد األمن البيئي )كالبعد 
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أو البعد البيئي، أو دور الفرد، أو دور الدولة...الخ(، أما الثانية: فهي تلك األمني، 
وبصفة عامة  فإن األمن حسب تقرير التي اتسمت بالشمولية في تعريف المفهوم. 

يدمج النواحي االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية  1119األمم المتحدة لسنة 
ديدات الضرر الجسدي ومن العنف والجريمة والبيئية، فهو يشمل التحرر من ته

والحرب، كما يعني وجود وصول مستقر وموثوق إلى الموارد، والقدرة على اإلحساس 
باألمان من الكوارث الطبيعية و البشرية والقدرة على تخفيف حدة الصدمات 
والضغوط والتجاوب معها، والموارد البيئية هي جزء هام من أرزاق ماليين الناس، 

دما تهدد التغيرات البيئية هذه الموارد فإنها تهدد أيضا أمن الناس في قلب التنمية وعن
 . المستديمة يكمن التوازن  الدقيق بين أمن اإلنسان والبيئة

 التي والقوانين األنظمة لكل والمراقبة المنظمة المرجعية البيئي األمن وبهذا يمثل
 واالستقرار والرخاء األمن تحقيق شأنها وطنية من بيئية إستراتيجية تجسد

 للدولة،وتضمن حقوق األجيال القادمة في الموارد البيئية.
 : _ مفهوم اْلمن البيئي في التشريع اإلسالمي4

 أن يمكن أذى أو ضرر أي من عليها والمحافظة بحماية البيئة اإلسالم لقد اهتم
 أو عليها االعتداء لمنع الالزمة واألحكام القواعد فوضع عليها، ويؤثر بها يلحق

 المختلفة. وبمواردها بها االنتفاع بغية بها، المساس
 استخالف مبدأ أساس على اإلسالمية الشريعة في البيئة حماية فكرة وتأسست 
ذ  َقاَل رَبَُّك ِلل َماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعل  " لقوله: األرض تأكيدا في اإلنسان اَْلر ِض  ِفي وَاِ 
يُف ِسُد ِفيهَا َويَس ِفُك الِد مَاء َوَنح ُن ُنَسبِ ُح ِبَحم ِدَك  َمن َأتَج عَُل ِفيهَاَقاُلوا   ، َخِليَفةً 

  ". َقالَ ِإنِ ي َأع َلمُ مَا اَل تَع َلمُونَ   ،َوُنقَِد ُس َلكَ 
صالحها األرض إعمار من عباده به وجل هللا  عز أمر ما على وترتيبا  وعدم وا 

ِذ اس تَس َقى مُوَسى ِلَقو ِمِه َفقُل َنا اض ِرب بِ َعَصاَك ال َحَجَر " لقوله:  وفقا فيها اإلفساد وَاِ 
َرةَ  َفانَفَجَرت  ِمن هُ  رَبُوا   َقد   َعي ناً  اث َنتَا َعش  رَبَهُم  ُكلُوا  وَاش  ِق اَّللَِّ  ِمن َعِلَم ُكلُّ أَُناس  مَّش  رِ ز 

 ". اَْلر ِض مُف ِسِدينَ  ِفيواََل تَع ثَو ا  



- 20 - 

 

 دعا اإلسالم أن على و الدالة الذكر ماؤنا معنى هذه اآليات السالفةلقد فسر عل
 ولو حتى اإلسراف، من وحذَّر االعتدال على وحث الفساد عن ونهى إلى اإلصالح

 تعتبر البيئة حماية بأن القول حد إلى ذهب بعضهم أن بل أثناء الحرب، ذلك كان
البيئية المحيطة باإلنسان والتي الخمس فهو يشمل كافة العناصر  المقاصد من مقصد

خلقها هللا عز وجل بترتيب دقيق ومنظم وأن أّي اختالل في تلك العناصر يلحق 
 باإلنسان العديد من األضرار والمشكالت االقتصادية والصحية.

" وعد سبحانه وتعالى اإلنسان األمن واالستقرار في بيئته الطبيعية  في قوله: 
وقوله تعالى  ."  يَل ِبُسوا ِإيمَاَنهُم  ِبظُل م  ُأو لَِئَك َلهُمُ اَْلم ُن َوهُم  مُه تَُدونَ  لَِّذيَن آمَُنوا َوَلم  ا

اَْلر ِض وال َفَسادًا  ِفي َك الدَّاُر اآلِخرَُة َنج عَُلهَا ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُوًّا" تلأيضا: 
 ". وَال عَاِقبَُة ِلل مُتَِّقينَ 

َراِئيَل َأنَُّه َمن  َقَتَل َنف ًسا "  وقوله سبحانه وتعالى: ِل َذِلَك َكتَب َنا َعَلى َبِني ِإس  ِمن  َأج 
َيا  َياَها َفَكَأنََّما َأح  ِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمن  َأح  ِبَغي ِر َنف س  َأو  َفَساد  ِفي اَْلر 

ل َبيِ َناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيًرا ِمن ُهم  َبع َد َذِلَك ِفي اَْلر ِض النَّاَس َجِميًعا َوَلَقد  َجاَءت ُهم  ُرُسُلَنا ِبا
ِرُفونَ   ".  َلُمس 

 القواعد من قاعدة لترسي جاءت إنما الشريعة اإلسالمية فإن ومجمل القول
 والعرض والمال والنفس الدين يحفظ بحمايتها ألن البيئة حماية في تتمثل المهمة
 والعقل.

استنادا  تعريف إجرائيا لألمن البيئيمن خالل ما سبق يمكن أن نعطي 
:" يتوقف على وعي المواطن وضبط سلوكه فاْلمن البيئيللمفاهيم السابقة 

باالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية بما يحقق متطلبات التنمية المستديمة التي تراعي 
ما لم تكون رقابة فعالة على تنفيذ حق الجيل الحالي واألجيال القادمة، وهذا ال يتم 

رساء أمن  القوانين تجعل الفرد يشعر باألمان   وفي المقابل تهدف إلى حماية البيئة وا 
 بيئي حضاري".

 _ متطلبات اْلمن البيئي:5
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 وتلخيصا لما سبق يمكن حصر أهم متطلبات األمن البيئي فيما يلي:
المختلفة، بتوعية الطفل عن طريق التثقيف البيئي عن طريق وسائل اإلعالم ا_ 

 وضع  المناهج والمقررات الخاصة بالتربية البيئية.
تقييم الوضع البيئي الذي يشمل الجانب االجتماعي واالقتصادي والصحي   ب_    

 والسكاني.
 تطوير الدراسات المتعلقة باإلدارة والتنمية واالقتصاد والتخطيط البيئي.  ج _
 طبيقية لالستفادة من الموارد البيئية.تشجيع األبحاث الت  د_
إعادة النظر في األنظمة التشريعية البيئية  وتطويرها بما يالئم الوضع العالمي   ه_

 الجديد.
 االهتمام بالوسائل المختلفة التي تسهم في تحسين البيئة ومنع تدهورها.  و_
 التأكيد على تطبيق المعايير والمواصفات البيئية. ز_
 لى توفير المعلومات البيئية وتقديم المشورة العلمية.العمل ع  ح_
 عقد اللقاءات والندوات وتنظيم البرامج البيئية. ط_
 :_مبادئ االمن البيئ6

ا_ مبدا التعاون او التضامن الدولي:بذل قصارى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق  
 بالتلوث.التخاذ اجراءات مالزمة لحماية البيئة في المناطق المهددة 

بين مختلف  مبدا عدم التميز،توحيد وتقريب السياسات البيئية لحماية البيئة -ب
 الدول.

 ج_ مبدا التزام الدولة بعدم احداث اضرار بيئية في دولة اخرى.
 منع الخر قبل حدوثه افضل من التعويض عن الضرر.د_ مبدا المنع،

 عن اضرار التلوث.ه_مبدا الملوث الدافع،كل شخص طبيعي او معنوي مسؤول 
و_ مبدا المصلحة الفردية في حماية البيئة اعطاء الحق لالفراد بصفتهم المجردة  
في اللجوء الى االجهزة القضائية من اجل الدفاع عن االضرار البيئية مستمد من فكرة 

 الحسبة في الشريعة االسالمية .
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 ثالثا مفهوم االدارة البيئية:
ئة بيدا ان هذا المفهوم يعتبلر امتداد لمفهوم االدارة بمعناه  تتعدد التعاريف لالدارة البي

العام من خالل وظائفها التقليدية  التخطييط،التنظيم،التوجيه،الرقابة .قصد تحقيق 
اهداف محددة وتقيم االداء اما عن طريق االدارة البيئية على مستوى المنشاة او 

وى االول  هي االلتزام بما يحدده االدارة البيئية على مستوى الدولة ،اهداف المست
المستوى الثاني من صفات لنشاطات المنشاة واهداف المستوى الثاني  هي الحفاظ 
علةى بيئة صحية لالنسان ولكل مظاهر الحياة والعمل على الحفاظ على التوازن 

 للبيئة المستديمة.البيئي وتحقيق  الهدف االستراتيجي 
ان ادارة البيئة تحتاج الى احدث ما   STAGER ULRICHويعرفها ستاقال الريس 

توصل اليه علم االدارة من ادوات حتى تتمكن من ادارة علم شديد التعقيد ويعكس 
رايه خصائص البيئة في كونها قضايا متداخلة ومتشابكة وشديدة التعقيد ال تسمح 
 للباحث او المحلل بمعرفة السبب من النتيجة.من كتاب السياسة البيئية لسلوى

 99شعراوي جمعة واخرون  ص 
وتعرف كذلك:على انها معالجة منهجية لرعاية البيئة في كل جوانب النشاط 
االقتصادي واالنساني  في المجتمع واعمال هذه المعالجة هو اصال عمال تطوعي 

 بهذا النشاط.ياتي بمبادرة من قيادات المنظمة القائمة 
 :البيئية المدارس الفكرية التي تعتمد عليها االدارة

تعتمد على وظائف االدارة التقليدية ونظم تخطيطي _ مدرسة الفكر الوظيفي :4
 ومتابعة كلل االنشطة المنظمة .

_ مدرسة الفكر السلوكي:وهي تعتمد على السلوك االنساني  والتنظيمي من خالل 1
 من خالل قيادات االنشطة المنظمة.

العلمي الذي يعتمد بصفة كلية على _مدرسة الفكر المنظومي :وهي بمثابة الفكر 0
 انشطة المنظومة المتكاملة بين كياناتها المختلفة.
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افرزت التطورات البيئية خالل العقود الثاللثة  من القرن رابعا االقتصاد البيئي:
العشرين الماضى وجود فرع جديد من من فروع العلوم االقتصادية  هو علم االقتصاد 

 ..البيئي  او اقتصاد البيئة
:العلم الذي يقيس بمقاييس بيئته  الجوانب النظرية  والتحليلية والمحاسبية  يعرف بانه

 تضمن نموا مستديما.للحياة االقتصادية  ويهدف الى المحافظة على توازنات بيئية 
ويلعب اليوم علم اقتصاد البيئة دورا محوريا  في تحديد المسارات المختلفة لالدارة 

الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامة التنمية وبهذا اصبح االداة الرشيدة للموارد 
االعتبارات البيئية  في عملية صنع القرارات الخاصة بالتنمية  في  الدماج  الرئيسية

 مختلف المجالت.
 

 المواطنة البيئية والحوكمة البيبئية::خامسا 
هي فكرة  ان كل واحد منا جزء ال يتجزا من نظام بيئي اكبر وان المواطنة البيئية:

مستقبلنا يعتمد على كل واحد منا تبني التحدي والعمل بمسؤولية وايجابية تجاه بيئتنا 
 .ـنقوم باجراء تغيرات في حياتنا اليومية لتكون موانين بيئين كل يوم 

السبعينات  وقد اعطى مؤتمر ريو وقد ولد هذا المفهوم  في الدول الغربية في اواخر 
مفهوما عاما لها على ان المواطن االيكولوجي  يتصرف بطريقة  نحترمة   4661

 .تجاه البيئة وان يدرك ان لكل عمل  من اعماله اليومية تاثير
 

هي الترتيبات الرسمية وغير الرسمية  والموسسات واالعراف  التي الحوكمة البيئية :
لموراد البيئية  وكيفية تقيم المشاكل البيئية وتحليلها ،وما هو تحدد كيفية استخدام ا

السلوك الذي يعتبر مقبوال اومحضورا،وما هي القواعد والجزاءات المطبقة  التي توثر 
 على نمطاستخدام الموارد البيئية.
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ويعرف االتحاد الدولي  لحفظ الطبيعة  والموالرد الطبيعية  الحوكمة البيئية بانها  
ة التي يحدد  بها  المجتمع  ويعمل على االهداف  واالولويات المتصلة بادارة الوسيل

 الموارد الطبيعية،
وهذا يشمل القواعد الرسمية التي السلوك البشري  في عمليو صنع القرار وتعتبر 

المناسبة على الصعيد العالمي واالقليمي  والوطني  والمحلي شرطا االطر القانونية 
لبيئية الجيدة."ويعتبر  الحكم البيئي الجيد امرا حاسما  لتحقيق اساسيا لالدارة ا

 االستدامة  البيئية  وبهذا تتحقق التنمية المستديمة.
االدارة العادلة  والمستدامة للنظم االيكولوجية  في كثير من االحيان  ايضا: هيو 

 فان انعدام وندرة الموارد يودي التدهور البيئي.
 البيئية:السياسة : سادسا 

ترتبط السياسة البيئية بمفهوم السياسة العامة للدولة فهي بذلك عنصر من 
السياسة العامة يتمثل في التوجيهات العامة المتعلقة بالبيئة لمنظمة ما يتم إمالؤها 

 .بشكل رسمي من طرف أعلى مستوى في اإلدارة
 على للمحافظة الالزمة الضرورية اإلجراءات مجمل:" البيئية بالسياسة ويقصد

 بشكل إزالتها على والعمل الحالية األضرار تجنب بهدف نوعيتها، وتحسين البيئة
 التي األخطار وجعل بشكل عام والبيئة اإلنسان عن األضرار صد ومحاولة مناسب،

 المجال إفساح سبيل في مستوى أقل األخرى عند الحية والكائنات اإلنسان وجود تهدد
 الطبيعية". الحياة ولتطور" المقبلة لألجيال أفضل لحياة

كما يمكن تعريفها على:" أنها تلك الحزمة من القواعد واإلجراءات التي تحدد 
أسلوب تنفيذ اإلستراتجية البيئية مع تحديد مهام المؤسسات والجهات والوحدات 
المختلفة المشاركة والمسؤولية عن النتائج اإلستراتجية وذلك تحت مظلة األوامر 

يعية الملزمة لكل هذه الجهات وهي في النهاية توضح أسلوب تقويم النتائج وفق التشر 
 األهداف التي تم تحديدها مسبقا مع توضيح لآلليات التصحيح والتنمية".
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كما أن السياسة البيئية تتمثل في الهيئات المنظمة والقيم الحقيقة والشروط المحلية 
السياسة تضع مدى تنظيمي بواسطة  المحددة لمتطلبات األعمال اإلدارية، وهذه

المسؤولين وأيضا الموجهين أو الحكام، واإلدارة العليا مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ 
وتعديل السياسة، والمهم أن تكون السياسة البيئية واضحة وتخضع لمراجعة دورية 

 لتعكس الشروط وتغيراتها.
اإلدارة البيئية بحيث يمكن وتعتبر السياسة البيئية المحرك لتنفيذ وتحسين نظام 

المحافظة عليه وتحسين أداؤه البيئي المحتمل،ولهذا فإن السياسة البيئية يجب أن 
تعكس التزام اإلدارة العليا بالمطابقة مع المتطلبات القانونية البيئية والمتطلبات البيئية 

 من مجموعة على البيئية وتعتمد السياسة . األخرى ومنع التلوث والتحسين المستمر
  هي: والمبادئ األسس

 المتسبب؛ مبدأ -
 الجماعي؛ العبء مبدأ -
 والحيطة؛ الوقاية مبدأ -
 والتعاون. التعاضد مبدأ -

 السياسة البيئية بمرحلتين هما :  وتمر 
ويتم خاللها إقرار تحقيق الجودة البيئية في  مختلف المجاالت  المرحلة اْلولى:

في وضع نظام تشريعي يتضمن الوسائل والسبل المرحلة الثانية البيئية بينما تتمثل 
 التي تكرس لتحقيق المعايير البيئية التي سبق إقرارها.

وتنطلق السياسة البيئية من مجموعة من المبررات والدوافع يأتي على رأسها  
المحافظة على صحة اإلنسان الذي يعد هدف لنشاط اجتماعي واقتصادي وثقافي، 

نما هو وسيلة للمحافظة على وجود الجنس فحماية ال بيئة ليس هدفا في حد ذاته وا 
البشري الذي هو أساس الحياة ولن يتحقق ذلك إال من خالل المحافظة على المحيط 
الذي يحيا فيه اإلنسان بحيث تجد السياسة البيئية أيضا حافزا لوجودها في دفع 

من المعروف أن التلوث البيئي مستوى الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبشر، ف
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يترتب عليه مشكالت صحية عديدة  ينبغي على الدول معا أن  تقوم باإلنفاق على 
بناء المستشفيات  والمراكز العالجية  لمواجهة هذه األمراض وهذا أمر يكلف ميزانية  

 الدولة  الكثير من األموال.
ق أهداف السياسة أن تعزيز وتحقي، "  Lucarelliلوكارليوترى  الباحثة "

البيئية يمكن الحصول عليه من خالل تطبيق اإلنتاج األنظف بالصناعات، حيث يعد 
من الخيارات المثالية إلدارة مشكلة التلوث في ظل ارتفاع تكاليف اإلدارة البيئية 

  وتصاعد االهتمام العالمي بالبيئة. 
 _ أدوات السياسات البيئية :7

األدوات لتحقيق أهداف يمكن  من مجموعة خالل من البيئية السياسة تطبيق يتم
 حصر أهمها في األتي:

 اْلدوات االقتصادية للسياسة البيئية: -أ
يقصد بالسياسات االقتصادية البيئية مجموعة الوسائل والطرق المستخدمة في 
يرادات المشروعات االستثمارية  حماية البيئة والتي من شأنها أن تؤثر على نفقات وا 

أسعار المنتجات النهائية، ومن أهم صور هذه األدوات الضرائب واإلعانات وكذلك 
 وتصاريح االنبعاثات والتي تسمى األذون السوقي.

 الجباية البيئية:  -0
 هناك هل :التالي السؤال نطرح أن علينا وجب البيئية الجباية عن الحديث قبل
 اعتماد أهمية تتجلى هنا ومن البيئي؟ لردع الملوثين والتقليل من التلوث مالية طرق
 : خالل من ذلك البيئي التلوث لمكافحة كأساس البيئية الجباية فكرة
 التلوث ضد مالية( )عقوبة كغرامة البيئية الضريبة اعتبار. 
 البيئي التلوث آثار محو في تستغل البيئية الضرائب من المتأتية الموارد أن 

 المجاالت. شتى في للبيئة صديقة جديدة أساليب وتطوير
 في البيئي التلوث من الحد تقنيات تطوير مقابل وهذا الضريبي أو اإلعفاء 

 .المصانع
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 المشاكل لمعالجة االقتصادية األدوات على أنها من البيئية الجباية وتعرف  
 لألشخاص حوافز اقتصادية وتوفير البيئية التكاليف الستيعاب مصممة وهي البيئية

 على البيئية وصف إسقاط أن بحيث بيئيا المستديمة األنشطة لتعزيز والشركات
وهذا   طبيعية. وحدة عن عبارة عنه ينوب ما أو وعاؤها كان إذا ما حالة في الجباية

 الجبائي االقتطاع أن على اإلعالمية نشراته إحدى وفي األوروبي ما يؤكده االتحاد
 البيئة، على سلبية آثارله  االقتطاع لهذا الخاضع الوعاء كان إذا بيئيا، يعتبر حق 

 تخصيصها يتم أو الدولة موازنة إلى مباشرة توجه االقتطاع هذا إيرادات أن كما
 تلك الطيران البيئية، في مجال الجباية اقتطاعات من نوعان محددة، وهناك لوجهات

 البنزين..الخ. المبيدات و على الرسوم واقتطاعات تمس الملوثات، انبعاث تمس التي
 على الدولة تفرضها التي والرسوم الضرائب مختلف تشمل البيئية إذن فالجباية  

 قد البيئية الجباية أن إلى باإلضافة للبيئة، الملوثين والطبيعيين المعنويين األشخاص
 الذي والطبيعيين المعنويين لألشخاص و التحفيزات الجبائية اإلعفاءات مختلف تشمل

للبيئة. وسنتطرق هنا إلى نوعين  صديقة تقنيات االقتصاديةنشاطاتها  في يستخدمون
 وهما الضرائب البيئية والرسوم البيئية:

بيجو  االقتصادي" خالل من مرة ألول البيئية الضريبة عرفت الضريبة البيئة: -
 الرفاه( اقتصاديات كتابه ) ( في4799- 4606" )Pigou Cecil Arthur  سيسيل
 لمكافحة مناسبة كوسيلة فرض ضريبة حيث اقترح 1920 في سنة  نشره الذي

 التلوث.
وقد ذهب البعض إلى تعريف الضرائب البيئية بأنها تلك الضرائب التي تفرض 
بغرض تحقيق أهداف بيئية أو تلك التي تؤثر في أغراض البيئة أو يتم تعديلها 
قد بالزيادة أو النقصان أو بأي شكل من األشكال حتى ولم تكن هذه الضرائب 

 فرضت بهدف تحقيق أغراض بيئية.
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يمكن  -باعتبارها إحدى األدوات االقتصادية -وفي الواقع الضريبة البيئية 
تعريفها بأنها:" تلك الضرائب التي تتعلق بحماية البيئة، فهي تفرض خصيصا لتحقيق 

 أهداف بيئية".
ى يمكن من ناحية أخرى، فإن اإليراد المحصل من الضرائب البيئية يعد ميزة أخر 

استخدامها في إصالح ما أفسده التلوث، وفي واقع األمر فإن حجم هذه اإليرادات 
سوف يتوقف في النهاية على مرونة العرض والطلب بالنسبة لسعر السلعة، كما أن 
معدل المرونة يصبح جوهرا في تحديد مدى فعالية الضرائب في الحد من التلوث 

 البيئي.
ب البيئية ضريبة الكربون التي تفرضها الدول األوربية ومن األمثلة الشهيرة للضرائ

والواليات المتحد األمريكية على منتجات الطاقة التي تحتوي على عنصر الكربون 
ومن بينها البترول والفحم،ولقد ضاعفت هذه الضريبة اإليرادات المالية للدول التي 

 طبقتها.
 تقنيات فيها تستخدم خاصة خدمات من الدولة توفره لما نظرا :البيئية الرسوم
 رسوما الخدمات هذه من على المستفيدين تفرض فهي البيئية والسالمة التطهير
 أو التطهير رسم :)مثل خدماتها من المباشرة االستفادة عند إال تظهر ال خاصة
 أن إلى اإلشارة وغيرها(، وتجدر...للشرب الصالحة المياه من رسم االستفادة النظافة،

 أوسع تعريفا ( يستخدم والتنمية االقتصادي بمنظمة )التعاون الخاص المعلومات نظام
 والمفروضة بالبيئة الصلة ذات الضرائب كافة يتضمن بحيث البيئية، للضرائب نطاقا
 وتطبيقها استحداثها أن البيئية والرسوم الضرائب خالل من والمالحظ المنتجات على

 :إلى يحتاج
 البيئة. حماية في مباشر بشكل الدولة تدخل ضرورة -
 التلوث. درجة قياس تقنيات توفر ضرورة -
 التلوث. لمكافحة اجتماعي عقد وجود ضرورة -
 .البيئية المسائل في متخصصة عدالة -
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 متينة قاعدة تأسيس في بالغرض تفي أن يمكن ال السابقة العناصر أن علما
رساء األمن البيئي ما الدولة مكافحة لتعزيز  مساعدة هنالك آليات يكن لم للتلوث وا 
 اآلتي: في نجملها أن يمكن

 وأفراد االقتصاديين األعوان تحسس التي النشطة المدني المجتمع منظمات -
 البيئي؛ التلوث المجتمع بخطورة

 المدارس؛ وطلبة تالميذ عقول في البيئة حماية ترسخ تربوية سياسات -
 التلوث من والحد البيئة حماية في المساهمة بضرورة مقنعة إعالمية إستراتيجية -

 البيئي.
 متينة قاعدة تأسيس في السابقة العناصر على االرتكاز علينا وهذا ما يفرض

 رسوم فرض يكفي هل التالي: السؤال في يكمن التلوث من والحد البيئة لحماية
 البيئي؟ التلوث من للحد وضرائب

 اإلعانات االقتصادية: -7
تستطيع السلطة أن تشجع الشركات اإلعانات االقتصادية من خاللها 

والمشروعات على تخفيض التلوث البيئي، فالضريبة البيئية تنطوي على جزاء 
اقتصادي بينما تشكل اإلعانات االقتصادية شكال من أشكال الحوافز المشجعة. ومن 
ناحية أخرى، فإن اإلعانات االقتصادية من شأنها أن تزيد من حجم اإلنتاج بالنسبة 

الملوثة وقد يشجع ذلك على زيادة عدد الشركات وكذلك االستثمارات في للصناعة 
 مجال الصناعة.

وعلى العكس من ذلك فإن الضرائب ستؤدي إلى تقليص إنتاج السلع الصناعية  
وأيضا تخفيض عدد الشركات المستثمرة في هذا المجال، وقد دفع ذلك البعض إلى 

لى زيادة التلوث، واإلعانات تعد أيضا عبئا اعتبار أن اإلعانات االقتصادية قد تؤدي إ
ماليا على الدولة،  في حين أن الضرائب تعتبر مصدرا لإليرادات أيضا تختلف 

 اإلعانات من حيث أنها ال تقوم على مبدأ الملوث.



- 30 - 

 

وقد تأخذ اإلعانات االقتصادية أشكاال مختلفة فقد تمنح الدولة المشروعات 
ي حجم وحدات االنبعاث السامة التي سيقوم الصناعية إعانات نقدية مباشرة ف

المشروع أو الشركة بتخفيضها وذلك لتشجيع هذه الشركات للقضاء على التلوث، وقد 
تمنح الحكومات إعانات ألبحاث والتطوير في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها 

ارات أيضا فإن الدولة قد تمنح قروضا ميسرة بفائدة أقل من فائدة السوق لالستثم
 الصديقة للبيئة.

 اْلذون السوقية: _ 3
قد تتبع الدولة منهجا مختلفا عما سبق فيما يتعلق بالسياسة البيئية فتستخدم فيما 
يعرف باسم أذون التلوث السوقية أو التجارية، وبمقتضى هذه الوسيلة تقوم الحكومة 

ثم تقوم بعد ذلك بتحديد كمية معينة من التلوث في منطقة محددة ال ينبغي تجاوزها، 
بإصدار تصاريح أذون لهذه الكمية، وتختلف طرق توزيع هذه األذون فقد يتم توزيعها 
وفقا لحجم التلوث الذي تصدر كل شركة في الوقت الحالي، وقد يسترشد بتاريخ 
التلوث لكل شركة في السنوات الماضية وأحيانا تلجأ الحكومة إلى عمل مزاد علني 

 لتلك التصاريح.
 ات المعيارية والطرق االتفاقية:اْلدو  -ب
قد تتبنى الدولة سياسة أخرى لألمن البيئي كإستراتجية _ اْلدوات المعيارية: 0

مكملة للسياسة أو األدوات االقتصادية وتسمى تلك السياسة بالسياسة المعيارية 
وأحيانا يطلق عليها أدوات التوجيه والمراقبة، وتشمل تلك السياسة كل األشكال 

فة للمعايير والمقاييس التي تضعها الدولة وتشترط توافرها في السلع أو المختل
 الخدمات أو غيرها من المنتجات.

وتعد المعايير البيئية من أكثر صور هذه السياسة انتشارا خاصة في الدول 
المتقدمة وتتركز هذه المعايير بصفة خاصة على االنبعاثات السامة وأحيانا تقوم 

ر لبعض المنتجات كاشتراطها مثال أال تزيد نسبة الكبريت في الدولة بوضع معايي
الوقود عن حد معين وقد تحدد السلطات المختصة درجة حرارة معينة ال يجوز 



- 31 - 

 

تجاوزها بالنسبة لعملية اإلحراق وذلك خالل عملية تصنيع المنتجات، وقد تتطلب 
والتي يمكن أن يتم المعايير البيئية فرض قيود كمية على المنتجات الملوثة للبيئة 

 التعبير عنها في صورة مركزات الغازات المنبعثة.
وقد تصلح السياسية المعيارية أيضا في حالة األنشطة الجديدة التي ينبغي 

 السيطرة عليها وذلك عندما تكون اآلثار السيئة لمثل هذه النشاطات غير متوقعة.
ائية أو اتفاقات بين تأخذ الطريقة صورة المفاوضات ثن _ الطرق االتفاقية:7

الشركات الصناعية والحكومية.بحيث تقوم المفاوضات الثنائية على أساس وجود 
تفاهم بين الشخص أو الشركة التي تتسبب في إحداث التلوث وبين المتضرر من 
هذا التلوث، ويمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة عندما تكون حقوق الملكية واضحة بما 

عندما يكون الشخص المتضرر هو المالك لألدوات فيه كفاية ودون غموض. و 
ن الملوث يقدم تعويضا إلى هذا الشخص مقابل إالملوثة، ففي مثل هذه الحالة ف

 الضرر البيئي الذي أحدثه. 
ومع ذلك، فإن القليل من هذه االتفاقات لقي نجاحا ويمكن أن نرجع فشل معظم 

المنتجين من حيث طبيعة واختالف  تلك االتفاقات إلى االختالفات والتباين فيما بين
نوعية النشاط أو اإلنتاج، األمر الذي يتطلب معه وجود تباين في النصوص 
وااللتزامات المطبقة على كل منتج، و قد تخلو االتفاقية أيضا من بعض المنافسين 

 الكبار مما يؤثر في المقدرة على دفع تعويض الضرر البيئ .
 ة:اْلدوات القانونية والتشريعي  -0

 حماية البيئة هي مجمل اللوائح والقوانين،ل و يقصد بالقوانين والتشريعات 
مؤسسات التي تسهر على تنفيذ  من يتبعها وما البيئة بحماية الخاصة والتشريعات

اهتم برنامج األمم المتحدة للبيئة كثيرا بحصر االتجاهات المعاصرة هذه السياسات.إذ 
النامية بما فيها الدول العربية، والتي يمكن  في مجال التشريع البيئي في الدول

 إجمالها في اهتمام العديد من تلك الدول بما يلي:
 تضمين المسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة؛ -
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 العامة؛ ترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين والتشريعات -
باب الجزاء الرادع والحافز  ترسيخ المبادئ البيئية واالقتصادية في القوانين، من -

 والمشجع؛
 تضمين المعايير الدولية في القوانين واألجهزة الوطنية؛ -
تضمين صيغة تقويم األثر البيئي كمعيار لضبط إقامة المشاريع ذات األثر البيئي  -

 ؛
 إدخال مبدأ التنسيق كأساس لإلدارة البيئية المؤسسية؛ -
نين اإلطارية،خاصة التي ترتبط تحقيق االتساق التشريعي من خالل صيغ القوا -

بالتغير المناخي  والموارد الحيوية التي تدعو الضرورة إلى صيانتها والحفاظ عليها 
 وتنميتها بشكل مستدام.

 
 المستديمة:  للتنمية النظرية اْلطرثانيا: 

عرف  العالم منذ بداية ثمانينات القرن الماضي العديد من المشكالت البيئية 
باتت تهدد أشكال الحياة وكان هذا طبيعيًا في ظل إهمال التنمية الخطيرة التي 

للجوانب البيئية طوال العقود الماضية و نظرا لتعثر الكثير من سياسات التنمية 
المعمول بها خاصة في الدول النامية. كان ال بد من إيجاد طرق تنموية جديدة 

للتنمية عرف باسم  تساعد في التغلب على هذه المشكالت نتج عنه مفهوم جديد
 التنمية المستديمة.

مة فالبعض يعبر عنها يوتتعدد المصطلحات التي تعبر عن مفهوم التنمية المستد
بالتنمية المتواصلة ويطلق عليها البعض اآلخر التنمية الموصولة ويسميها آخرون 

 التنمية القابلة لإلدامة أو القابلة لالستمرار.
 المستديمأ_  السياق التاريخي للتنمية 

تاريخيا تمتد جذورها إلى الماضي البعيد وذلك نظرا لعموميته، وحداثة طرحه، 
وتنوع معانيه في مختلف المجاالت العلمية والعملية، فالبعض يتعامل مع المفهوم 
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كرؤية أخالقية والبعض اآلخر يراه كنموذج تنموي جديد وهناك أيضا من يرى بأن 
بلدان الغنية، وهذا ما أضفى على مفهوم التنمية المفهوم عبارة عن فكرة عصرية لل

المستديمة نوع من الغموض، وهذا ما سنوضحه من خالل تبيان السياق التاريخي 
زالة اللبس الذي الزمها لعدة سنوات باعتبارها مبدأ يسترشد بها في توجيه  للمفهوم وا 

بالقدرة على التحمل التنمية االقتصادية واإلدارة البيئية ولكي تحقق هذا يجب أن نهتم 
الالزمة لدعم السكان والنشاط االقتصادي و انبعاث التلوث الناجمة عنه، كما برز 

 اإلنسانية، الذي البيئة م حول1972 سنة  ستوكهولم خالل مؤتمر من التنميةمفهوم 
 ناحية بالبيئة، ومن العالمي االهتمام توجيه نحو خطوة بمثابة المتحدة، األمم نظمته
 عند البيئة تتجاهل الزالت التي والحكومات الدول ستوكهولم مؤتمر انتقد أخرى

 للتنمية. التخطيط
 وغياب الفقر بواقع وعالقاتها البيئية القضايا األولى للمرة المؤتمر هذا ناقش ولقد
 البيئة أعداء أشد هما التنمية وغياب الفقر أن عن اإلعالن وتم العالم، في التنمية

 الدول، بين العالقات مبادئ الوثيقة هذه دولية، تتضمن وثيقة عنه وصدرت
 أجل من تدابير التخاذ الدولية كافة الحكومات والمنظمات تدعو التي والتوصيات

نقاذ البيئة حماية  .تحسينها على والعمل البيئية من الكوارث البشرية وا 
 العالمي الميثاق المتحدة، لألمم العامة الجمعية م أقرت 1982 أكتوبر 28 وفي
، الطبيعة على التأثير شأنه من بشري نشاط أي وتقويم توجيه منه الهدف للطبيعة،

 "بريتالند قروهارلم رئاسة تحت المتحدة األمم منظمة لجنة تعود سنوات عشر وبعد
Brundtland  Gro Harlemالمستديمة التنمية النرويج السابقة طرحت " وزيرة 

م  1987 سنة قرارا المتحدة لألمم العامة الجمعية بديلة. كما أصدرت تنموي كنموذج
 تحقيق إلى يهدف القرار هذا ،"بعدها م وما 2000 سنة في البيئي المنظور"هو

  الدولي. للمجتمع منشود عاما هدفا ذلك بوصف بيئيا المستدامة االقتصادية التنمية
 1992 جوان 14في بالبرازيل ريودي جانيرو مؤتمر عقد سنوات خمس وبعد

 وُعِرف المحتدة، األمم إشراف تحت والتنمية البيئة حول عالمي حشد أكبر شكل الذي
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 هو المؤتمر هدف وكان العالمية أهميته على " تدليالاْلرض قمة" باسم المؤتمر هذا
 من منطلق المتقدمة والدول المتخلفة الدول بين للتعاون عالمية بيئية أسس وضع

  األرض. مستقبل لحماية المشتركة المصالح
 الحد إلى يهدف الذي كيوتو بروتوكول  م إقرار 1997 ديسمبر شهر في تم كما

 القطاعات في الطاقة استخدام كفاءة في والتحكم الدفيئة الغازات انبعاث من
 انعقد أخر جانب والمتجددة، ومن الجديدة الطاقة استخدام وزيادة المختلفة االقتصادية

 بجنوب جوهانزبورغ في المستديمة للتنمية العالمي القمة م مؤتمر  2002 أفريل في
كما أنها نصت التنمية المستديمة  بتحقيق الدولي االلتزام على التأكيد بهدف إفريقيا

على إنشاء صندوق تضامن عالمي يهدف إلى تعزيز التنمية االجتماعية والبشرية في 
 الدول النامية.

 ب_  مفهوم التنمية المستديمة: 
 حالة إلى أدنى ومستوى حالة من بالمجتمعات االنتقال هي: "عملية _ التنمية 

 منه البد حال وتعد ونوعا كما متقدم آخر نمط إلى تقليدي نمط ومن أفضل، ومستوى
وهكذا تصبح عملية  ،والخدمات اإلنتاج ميدان في الوطنية المتطلبات مواجهة في

التنمية هي عملية تطوير القدرات وليست عملية تعظيم المنفعة أو الرفاهية 
االقتصادية فقط بل االرتفاع بالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وحق 
التعبير والحفاظ على البيئة وحق المشاركة في تقرير شؤون األفراد بين األجيال 

 الحالية والمقبلة.
هو ضمان أن ال يقل االستهالك مع مرور الزمن ولكن ما يلزم تدامة: _ االس

لتحقيق ذلك، تبين أن قدرة بلد ما على االستدامة بمعني أن تدفق االستهالك والمنفعة 
يتوقف على التغيير في رصيد الموارد أو الثروة وارتفاع الرفاهية بين األجيال يأتي 

حالل محتمل بين الموارد  مع ازدياد الثروة مع مرور الوقت وفي ضل وجود بدائل وا 
 على مر الزمن.
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تعريفاتها، فثم ما يزيد عن ستين تعريفا لهذا  التنمية المستديمة فتعددتأما     
النوع من التنمية، ولكن الملفت للنظر أنها لم تستخدم استخداما صحيحا في جميع 

تقرير اللجنة العالمية  األحوال، وعموما ورد مفهوم التنمية المستديمة ألول مرة في
م ، وعرفت على أنها تلك التنمية التي تلبي حاجات 4679للبيئة والتنمية سنة

 الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية  حاجياتهم.
م مدرسة فكرية تنتشر في  4661وقد أصبحت االستدامة ومنذ قمة األرض         

ت على أنها: األعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد وعرفأنحاء العالم المختلفة، 
البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويحد من التلوث، ويصون الموارد الطبيعية 
ويطوِّرها، بداًل من استنـزافها ومحاولة السيطرة عليها. وهي تنمية تراعي حق األجيال 

ض، كما أنها تضع القادمة في الثروات الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب األر 
االحتياجات األساسية لإلنسان في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء 
من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية 

 وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية واالجتماعية.
"إن التنمية المستديمة هي المفهوم  :OXFFORD  قاموس أكسفوردجاء في 

الذي يؤكد التوازن بين مصالح النمو االقتصادي وحماية البيئة، ويؤكد أهمية 
التحويالت بين األجيال والحفاظ على الموارد غير المتجددة والحفاظ على مجموعة 

وجاء في قاموس   ،متنوعة من المبادئ المحددة بخصوص مسؤوليات صناع القرار"
التنمية المستديمة( هي ثمرة مسألتين علم طرح المشاكل (" أن االستدامة  نبؤعلم الت

المستعجلة في إنقاذ البيئة من جهة وضرورة متابعة التنمية االقتصادية وبشكل خاص 
بأنها :"  Webester ويبستر  قاموس وجاء تعريفها فيبالنسبة للبلدان األكثر فقرا"  

الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئيا  تلك التنمية التي تستخدم الموارد
مدير حماية البيئة  W.Ruckelshaus رولكز هاوس وليم، وعّرفها أو كليا" 

األمريكية سابقا على أنها:"  تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي 
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فظة على يتالءم مع قدرات البيئة وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية والمحا
 البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضة".

وفي الوقت الذي ال يوجد فيه معنى واحد للتنمية المستدامة والحد من األخطار 
المستديمة، من الواضح أن الباحثين قد ربطوا مبادئ إمكانية االستمرار بالكوارث. 

الحاجة إلى تنمية فعلى سبيل المثال، بدأت مجموعة العلماء األصلية التي اقترحت 
مستدامة، نقاشًا حول التفاعالت المعقدة بين البيئة والتنمية والفقر والصناعة 

 والكوارث.
 التنمية المستديمة من المنظور اإلسالمي:

 "ورد مضمون التنمية تحت مصطلح العمارة والتعمير، يقول هللا سبحانه وتعالى
َر ِض  ِمنَ  َو َأن َشَأُكم   وهناك مصطلح آخر هو التمكين الذي  ." وَاس تَع مَرَُكم  ِفيهَااْل 

نَّاُكم  " يعتبر من أهم مبادئ التنمية المستديمة: قال هللا تعالى:  َر ِض  ِفي َوَلقَد  مَكَّ اْل 
 ".َوَجعَل َنا َلُكم  ِفيهَا مَعَاِيشَ 

 كالتالي:  تعريف التنمية المستديمة من وجهة نظر إسالميةوبهذا يمكن 
هي عملية متعددة األبعاد، تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية االقتصادية 
واالجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، وتهدف إلى االستغالل األمثل 
للموارد واألنشطة البشرية القائمة عليها من المنظور اإلسالمي الذي يؤكد أن اإلنسان 

بمواردها دون حق ملكيتها، ويلتزم في تنميتها مستخلف في األرض له حق االنتفاع 
بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، على أن يراعي في عملية التنمية االستجابة 
لحاجات الحاضر، دون إهدار حق األجيال الالحقة، ووصواًل إلى االرتفاع بالجوانب 

 الكمية والنوعية للموارد البشرية.

 مستديمة:ج _ مبادئ وأهداف التنمية ال
: للتنمية المستديمة  مجموعة من المبادئ نوجزها في مبادئ التنمية المستديمة

 مايلي:
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: يعد أسلوب المستديمة استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية -أ 
النظم شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة، وذلك من منطق أن 

مع بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغير البيئة اإلنسانية ألي مجت
من النظام الكلي ككل، وأن أي تغيير يطرأ على محتوي وعناصر أي نظام فرعي 
مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر تأثير مباشر في عناصر ومحتوي النظم الفرعية 

 األخرى.
البيئية من خالل : يتم تعريف المشاركة العامة في المسائل المشاركة الشعبية-ب

 ثالثة أركان هي:
الوصول إلى المعلومات: بمعنى أن يكون الجمهور قادرا على الحصول على _ 

 المعلومات البيئية.
الوصول إلى صنع القرار: على أن يكون الجمهور قادرا على المشاركة في عملية _ 

 لبلده.صنع القرارات البيئية أي يساهم في رسم السياسات العامة البيئة 
الوصول إلى العدالة: أن يكون األفراد والجماعات قادرين على إجبار السلطات  _

في االمتثال للقانون عندما تفشل السلطات في توفير بيئة آمنة هذا الركن يجد التعبير 
 عنه أكثر في القانون الوطني وفي االتفاقات البيئية متعددة األطراف.

 أهداف وأبعاد التنمية المستديمة:
 من مجموعة تحقيق إلى ومحتواها آلياتها خالل من المستديمة التنمية تسعى
 يلي: بما تلخيصها يمكن األهداف

 تحقيق الحاجيات اْلساسية لألفراد:
 ورفع كفاءة المياه من كاف إمداد ضمان إلى االقتصادية االستدامة تهدف المياه:_ 

  والريفية. والحضرية والصناعية الزراعية التنمية في المياه استخدام
 واإلنتاج من الزراعية اإلنتاجية رفع إلى فيه االقتصادية االستدامة تهدف :الغذاء _

 والتصديري. اإلقليمي الغذائي األمن تحقيق أجل
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الرعاية  خالل من اإلنتاجية زيادة إلى فيها االقتصادية االستدامة تهدف :الصحة _
 .العمل أماكن في واألمان الصحة وتحسين والوقاية الصحية

الكافي  اإلمداد ضمان إلى فيها االقتصادية االستدامة والخدمات: تهدف السكن _
 االجتماعية االستدامة وتهدف .المواصالت ونظم البناء لموارد الكفء واالستعمال

 الصحي الصرف إلى باإلضافة المناسب بالسعر المناسب لضمان الحصول السكن
 .الفقيرة إلى الطبقة والمواصالت

 الشرائية لألفراد القدرة زيادة إلى االقتصادية االستدامة والتشغيل: تهدف الدخول _
 والمتوسطة. الصغيرة المشاريع ودعم

 :الطبيعية البيئة ب_  احترام
 مع وتتعامل والبيئة السكان نشاطات بين العالقة على المستدامة التنمية تركز

 تنمية ببساطة إنها اإلنسانية، الحياة أساس أنها على ومحتواها الطبيعية النظم
 هذه تطوير على وتعمل المبنية، والبيئة الطبيعية البيئة بين الحساسة العالقة تستوعب
 .وانسجام تكامل عالقة تكون كي العالقة

 :البيئية بالمشكالت السكان وعي ج _ تعزيز
 البيئية، المشكالت تجاه بالمسؤولية األفراد إحساس تنمية خالل من ذلك ويتم
 في مشاركتهم طريق عن لها المناسبة الحلول خلق في الفاعلة المشاركة على وحثهم
 .وتقييمها ومتابعتها وتنفيذها المستدامة التنمية ومشروعات برامج إعداد

 د _ المحافظة على التوازن بين الموارد المتاحة والحاجات اْلساسية:
الموارد المتاحة والحاجات األساسية للبشر على المحافظة على التوازن بين  

المدى البعيد وضع خطط تنمية للموارد الطبيعية  المتجددة وغير المتجددة في إطار 
زمني  يحقق العدالة بين األجيال وتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة وترشيد استغالل 

ية البيئة، والتعاون كافة الموارد ووضع أولويات لالستخدامات المختلفة في مجال حما
 . اإلقليمي والدولي لمواجهة متطلبات البيئة ومشاكله
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تأمين استمرارية الكائنات الحية وعدم  ه_ المحافظة على المحيط الحيوي:
 تعريضها لالنقراض نتيجة لالستغالل الجائر مثل األسماك والطيور.

 طريق عن ذلك ويتحقق :المجتمع أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا و_ ربط
 المتاح استخدام وكيفية التنمية، لعملية المختلفة التكنولوجيات بأهمية السكان توعية

 والسيطرة المنشودة، أهدافه وتحقيق المجتمع حياة نوعية تحسين في منها والجديد
( 4) الجدول رقملها.انظر  المالئمة الحلول ووضع كافة، البيئية المشكالت على
 المستديمة. التنمية أهداف تحقيق سياسات حول:

 
 :  المستديمة التنمية د_ أبعاد

تتضمن أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها لذلك فإن فهم العالقات المتبادلة بين     
العمليات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ضروري لفهم التنمية المستديمة ألن من  
أهم الخصائص التي جاء بها مفهوم التنمية المستديمة هو الربط العضوي التام ما 

بحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات بين االقتصاد والبيئة والمجتمع 
 بشكل منفصل عن بعضها البعض. 

لذا فعند تحديد إطارها  العام الذي  يتأسس على ستة إلى عشرة مبادئ تتضمن 
العناصر الثالثة المتداخلة للتنمية المستديمة وهي البيئة واالقتصاد والمجتمع،وتمثل 

أية سياسة بيئية ، وهذا ما سنوضحه فيما يلي هذه المبادئ القاعدة التي تبنى عليها 
 من خالل أبعاد التنمية المستديمة: 

 _ اْلبعاد االقتصادية:0
نالحظ أن سكان البلدان الصناعية يشغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من  -

الموارد الطبيعية في العالم، أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية من ذلك فمثال 
ك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم هو في الواليات المتحدة أعلى أن استهال

مرة، وهو في منظمة "التعاون و التنمية االقتصادية " أعلى بـ  00منه في الهند بـ 
مرات في المتوسط العام منه في البلدان النامية مجتمعة، كما أنه هناك أشياء  41
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مون ما يقيسونه ويتمثل أحد أكبر التحديات في كثيرة ال يمكن قياسها ولكن الناس يقي
كيف تقاس كل أصولنا وتقدمنا صوب التنمية المستديمة، ألن النظام المستدام 

 اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر.
تلخص إيقاف تبديد الموارد الطبيعية ألن التنمية المستديمة بالنسبة للبلدان الغنية ت -

في إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات االستهالك المبددة للطاقة والموارد 
حداث تغيير جذري في أسلوب الحياة،  الطبيعية، وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وا 
والبد في هذه العملية من التأكيد من عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية، 

ضا تغيير أنماط االستهالك التي تهدد التنوع الحيوي وتعنى التنمية المستديمة أي
)البيولوجي( في البلدان األخرى. دون ضرورة كاستهالك الدول المتقدمة للمنتجات 

 الحيوانية المهددة باالنقراض. 
مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته تقع على البلدان الصناعية لها  -

ة المستديمة ألن استهالكها المتراكم في الماضي من مسؤولية خاصة في قيادة التنمي
الموارد الطبيعية خاصة المحروقات ساهم في مشكالت التلوث العالمي بشكل  كبيرا 

 و بدرجة غير متناسبة، والتنمية المستديمة تهدف الى تحقيق العدالة االقتصادية .
من عبأ الفقر وتحسين  المساواة في توزيع الموارد، ألنها الوسيلة الناجعة للتخفيف _

مستويات المعيشة أصبحت مسؤولية كل البلدان الغنية والفقيرة، وتعتبر هذه الوسيلة 
غاية في حد ذاتها، وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات 
والخدمات في ما بين جميع األفراد داخل المجتمع أقرب إلى المساواة، فالفرص غير 

ل على التعليم والخدمات االجتماعية وعلى األراضي والموارد المتساوية في الحصو 
الطبيعية األخرى وحتى على حرية االختيار وغير ذلك من الحقوق السياسية التي 

 تشكل حاجزا هاما أمام التنمية المستديمة.
 ب_ اْلبعاد االجتماعية:
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يصال يكون النظام مستديما إجتماعيا في حال حقق العدالة في التوزيع و       ا 
الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم إلى محتاجيها والمساواة في النوع االجتماعي 

 هذا ما سنوضحه في النقاط التالية:  والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية، و
: تعنى بالبعد البشري وتثبيت نمو السكان، وهو أمر بدا _ تثبيت النمو السكاني

يكتسي أهمية بالغة، ليس ألن النمو السكاني المستمر لفترة طويلة وبمعدالت شبيهة 
بالمعدالت الحالية أصبح أمرا مستحيال، بل كذلك ألن النمو السريع يحدث ضغوطا 

الخدمات ، كما أن حادة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على توفير 
النمو السريع في بلد أو منطقة ما يحد من التنمية ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية  

 المتاحة إلعالة السكان. 
التي تشكل إحدى التحديات الكبرى لعملية التنمية وذلك  _ أهمية توزيع السكان:

لسكانية إلى زيادة من خالل زيادة االحتياجات البشرية من الغذاء، كما تؤدي الزيادة ا
النشاط ومن ثمة الضغط على النظم االيكولوجية، ففي نهاية الثمانينيات تم تدمير 

 مابين سبعة إلى عشرة بالمائة من الغابات االستوائية واألراضي الرطبة.
: وذلك بتحسين التعليم والخدمات الصحية ستخدام الكامل للموارد البشريةاال _

عادة ومحاربة الجوع، ومن هنا ف إن التنمية المستديمة تعني إعادة توجيه الموارد وا 
تخصيصها وضمان الوفاء أوال باالحتياجات األساسية، مثل تعلم القراءة والكتابة 
وتوفير الرعاية الصحية األولية والمياه النظيفة، والتنمية المستديمة حسب هذا البعد 

 ي واالستثمار في الرأسمال البشري.فإنها تعنى بالرفاه االجتماعي وحماية التنوع الثقاف
: إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى للتنمية _ الصحة والتعليم

المستديمة من ذلك مثال أن السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية الجيدة ما يكفيهم 
، ومن شأن التعليم للعمل ووجود قوة حسنة للتعليم أمر يساعد على التنمية االقتصادية

أن يساعد المزارعين والفالحين وغيرهم من سكان البادية على حماية الغابات وموارد 
 التربة والتنوع الحيوي حماية أفضل.
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ففي البلدان النامية يقوم النساء واألطفال بالزراعات المعيشية  _ أهمية دور المرأة:
 منزلية.والرعي وجمع الحطب ونقل الماء ويعتنون بالبيئة ال

وعليه يركز البعد االجتماعي للتنمية المستديمة على أن اإلنسان هو جوهر 
التنمية وهدفها النهائي، ويهتم بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، ويحتاج هذا إلى 
تغيرات جوهرية في األنظمة االقتصادية على األخص، ولكن هذا التغيير ال يمكن أن 

على أي من السلطة الحاكمة بل من خالل التنظيم يتم إال من خالل أمر من األ
الشعبي االجتماعي الذاتي والتعاون مابين القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
المختلفة، وممارسة الديمقراطية االقتصادية من خالل عملية تشاورية تشاركية 

 تتضمن كل قطاعات المجتمع.
  ج_ اْلبعاد البيئية:

للبيئة الذي ترتكبه أي دولة ينتقل إلى الدول األخرى  أصبح التصرف المخالف    
الهواء أو الماء أو المنتجات التي تصدرها، ومن هنا كان البد من تحرك  من خالل

والمحلي لضبط االستخدام األمثل للموارد الطبيعية وذلك للحفاظ على  المجتمع الدولي
 تواصل التنمية.

رد البيئية وأساليب توظيفها، وهذه فيرى أن التنمية المستديمة ترتبط بالموا
ر بالتنمية يتطلب حسن استخدام االموارد تضع حدودًا إمام عملية التنمية، وأن االستمر 

نتاج  وتوظيف الموارد وعدم إهدارها أو سوء استخدامها مما يتطلب تحقيق استهالك وا 
االقتصادي مستدام من خالل آليات تؤدي إلى رفع كفاءة الطاقة والفصل بين النمو 

 والضغوطات التي تمارس على البيئة والموارد الطبيعية الرئيسة .
تحتاج التنمية المستديمة إلى موارد طبيعية الزمة إلنتاج  _ حماية الموارد الطبيعية:

مدادات المياه استخداما  الموارد الغذائية والوقود واستخدام األراضي القابلة للزراعة وا 
ي استخداما حذرا واجتناب تمليح األراضي والمحاصيل أكثر كفاءة واستخدام الر 
 الزراعية وتشبعها بالماء.
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في بعض المناطق تقل إمدادات المياه مما يجعلها عرضة للجفاف  _ صيانة المياه:
والتصحر الناتج عن عدم كفاءة استخدام المياه، وأن زيادة المياه أو نقصها يمكن أن 

خسائر مادية وبشرية تختلف من منطقة  يحدث كوارث طبيعية خطيرة تخلف عدة
مليار من األشخاص أو ثلث اإلنسانية عانوا من الكوارث الطبيعية  1ألخرى فحوالي 

 79وتمثل ظاهرتي الفيضانات والجفاف نسبة  11خالل العقد األخير من القرن 
طلب بالمائة من الكوارث. تكون استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية للموارد المائية يت

رفع كفاءة استخدام المياه النظيفة لالستعمال المنزلي والصناعي والزراعي لألغلبية 
الفقيرة والمياه الجوفية التي يتم ضخها بمعدالت غير مستدامة في أغلب المناطق 
العالم فإنها عرضة للتدهور، وفرض رسوم على النشاطات الملوثة والخطيرة، ففي 

نوفمبر  47المؤرخ  في  64/10بموجب القانون رقم الجزائر مثال أنشئ هذا الرسم 
  م .4661م لم يعرف تطبيقا فعليا إال ابتداء من سنة  4664

: التنمية المستديمة هنا تعني عدم المخاطرة _ حماية المناخ من االحتباس الحراري
بإجراء تغيرات كبيرة في البيئة العالمية، كزيادة ارتفاع مستوى سطح البحر أو تغيير 

نماط سقوط األمطار والغطاء النباتي أو زيادة األشعة فوق البنفسجية يكون من أ
شأنها إحداث تغيير في الفرص المتاحة لألجيال المقبلة، وبالتالي فإن االستدامة من 
المنظور البيئي تعني دائما وضع الحدود أمام االستهالك والنمو السكاني والتلوث 

 المياه وقطع الغابات وانجراف التربة. وأنماط اإلنتاج البيئية واستنزاف
   اْلبعاد التكنولوجية:

و على الصعيد التقني واإلداري التنمية المستديمة هي التنمية التي تنقل المجتمع 
إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة 
والموارد، وتُنتج الحد األدنى من الغازات والملوثات التي ال تؤدي إلى أضرار على 

عيد. البد من التركيز على االبتكارات البيئية صحة اإلنسان والبيئة على المدى الب
قل تلويثا تحمي البيئة وتستعمل الموارد على نحو أوالتي تعرف على أنها تكنولوجيات 

 مستديم وتعيد تدوير مخلفاتها ومنتجاتها وتعالج المخلفات المتبقية بأسلوب تكنولوجي،
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اعد للحد من تدفق م بوضع قو  4679سبتمبر 49وهذا ما قننه بروتوكول مونتلاير 
مواد "الكلور والفلور والكربون" المسبب في ثقب األزون هو مثال جيد للمبادرة 
المنسقة بواسطة المجموعة العالمية، ونجاح هذه المبادرة سوف يساهم في نقل الموارد 
والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى تلك الدول النامية باإلضافة إلى نقل كفاءة تقنية 

 ة والرقابة.اإلدار 
وعليه فإن التنمية المستديمة ال تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل الجوانب 
االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية في سياق تفاعلي يهدف إلى ترشيد الموارد، 
وتحقيق العدالة االجتماعية الذي سيقودنا إلى تحسين مستويات معيشتنا ويضمن حياة 

 .لقادمةآمنة لنا ولألجيال ا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني:
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 الجهود الدولية والمحلية 

 .لالمن البيئي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المحور الثاني:الجهود الدولية والمحلية  لالمن البيئي
 أوال: الجهود الدولية لحماية البيئة:
 مما البيئي، التوازن على االعتداء مظاهر وتنوع نظرا لتراكم المشكالت البيئية،

 عمليات نمو أمام خاصة وتهديد لألمن البيئي، البيئي بالنظام واسع إخالل إلى أدى
 من الكثير وقيام البيئة، قانونية لحماية ضوابط دون التصنيع عمليات وتوسع التنمية،
 اإلنساني المجتمع بدأ كثيرا البيئة، في ظل هذا التدهور البيئي دمرت التي الحروب

 المحلية مؤسساته والسياسات عبر اإلجراءات من العديد هذا ويتخذ كل يجتهد في
البيئي قصد إرساء  التوازن بقواعد واإلخالل البيئي التدهور  ظواهر من للحد والدولية

مختلف  في للبحث الدولية المؤتمرات عقد في ذلك تجلى أمن بيئي عالمي، وقد
إيجاد طرق وآليات قانونية للتقليل من هذه الممارسات  إلى تهدف التي المشكالت،
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نشاء وزارات تسهر على أمن البيئة وضمان استدامة  من خالل خلق مؤسسات وا 
 مواردها. 

 أ_ المؤتمرات الدولية:   
 حول "البيئة واإلنسان" :0727ستوكهولم بالسويد عام امؤتمر _  0

م، 4691جوان  49إلى جوان  0من ستوكهولم عقد في العاصمة السويدية ب
وحضره ممثلو العديد من الدول أبرز ما تضمنه المؤتمر التأكيد على حماية البيئة 
التي تمس رفاه الشعوب والتنمية االقتصادية في جميع أنحاء العالم وأنه من األهداف 

 األساسية لإلنسانية حفظ وتحسين البيئة لفائدة األجيال الحاضرة والقادمة.

 1669رقم  القرار 4691ديسمبر  في المتحدة لألمم لعموميةا الجمعية تبنت
 حافزة كهيئة 4690في  أعماله وبدأ للبيئة، المتحدة األمم برنامج بتأسيس القاضي
 البيئية، الظواهر واالتجاهات وترصد البيئية، القضايا تركزعلى المتحدة األمم لوكاالت
 .البيئة بحماية المعني الدولي العمل وتنسق

" وتركز االهتمام على المشكالت عولمة البيئةبانعقاد هذا المؤتمر ظهر مفهوم "
البيئية للتصنيع وعالقاتها بانتشار األمطار الحمضية وكانت الدول المتقدمة هي 

 المحرك الرئيسي لقيــام ذلك المؤتمر.
 كما الشاملة، البيئية اإلعالن عن الحكامة هو ستوكهولم مؤتمر ما ميز أهم
 القضايا وتدبير وتقييم تنسيق للبيئة قصد المتحدة األمم برنامج ذلك إحداث تضمن
 وقد الشمولية، إطار المقاولة ضمن الوطنية البيئية الحركات العالمية، وظهور البيئية
 واإلقليمية، التوجهات الوطنية مختلف بين التنسيقية إستجابة للمطالب المؤتمر شكل

كما أنه سلَّم بالعالقة القائمة بين التنمية االقتصادية والبيئية،  .البيئية الدولية والجهود
كما تَبحث ألول مرة الجوانب المختلفة للبيئة وعالقتها بواقع الفقر، وغياب التنمية في 
نتقد تجاهل الدول والحكومات المختلفة عند التخطيط للتنمية شؤون البيئة،  العالم، وا 

تبارات البيئية ضمن السياسات التنموية وضرورة كما أنه شدد على ضرورة وضع االع
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استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقائها واستمرارها لألجيال القادمة، لهذا كان 
 لزاما على الحكومات والشعوب توحيد الجهود للحفاظ على البيئة البشرية.

 وكان مؤتمر ستوكهولم في الواقع هو أول إنجاز حقيقي في مجال وضع أسس
النظام البيئي العالمي حيث انبثق عن المؤتمر على مقاربة متكاملة ومؤسسة، حيث 
تسمح بالتدخالت في المجاالت األربعة التالية بتحقيق األهداف األربعة المتمثلة في 

وبدأ البحث عن  التنمية االقتصادية والعدالة والحماية البيئية وتوظيف تقنيات نظيفة.
تنوعا يتعلق بحدود قاعدة الموارد الطبيعية وتقوم االعتبارات  مفهوم جديد للتنمية أكثر

البيئية فيه بدور مركزي بينما يسمح مع ذلك بفرص لألنشطة البشرية. حيث اعترف 
المؤتمر بالمشكالت البيئية البارزة، وشرع برنامج األمم المتحدة للبيئة في منتصف 

ليمية تم في إطارها إنشاء السبعينات من القرن العشرين بإنشاء برامج بحار إق
 إتفاقيات وخطط عمل بحار إقليمية كإطار للتعاون اإلقليمي.

ويمكن القول، أن هذا المؤتمر شّكل منعطفًا تاريخيًا في اإلهتمام بالبيئة، وكان   
 بداية العمل الفعلي والجاد في مجال األمن البيئي، بإنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة

United Nations Environment Program  (UNEP ومهمته العناية ،)
 .بشؤون البيئة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة و اإلنسان

كما يعد هذا المؤتمر من خالل نقاشاته ومبادئه والنتائج التي توصل إليها   
مرحلة إنتقالية في تاريخ النظام الدولي تمثلت في بدأ خطة جماعية نحو إرساء 
الخطط األولى لألمن البيئي العالمي وتجنب المشكالت البيئية التي ال تعترف 

مكانة في نطاق التنظيم القانوني  بالحدود الجغرافية، كما أرسى مبدأ أساسيا إحتل
وهو المسؤولية الدولية عن أية أضرار بيئية تحدث للدول األخرى أو تحدث في 
مناطق خارج الوالية اإلقليمية ألية دولة من جراء ما تمارسه من أنشطة على إقليمها، 

عتمد كما أكد المؤتمر أيضا على أن التنمية االقتصادية واالجتماعية  واألمن البيئي ي
كل منها على اآلخر وأن الموارد المتوفرة في الدول العربية يمكن استغاللها  بطرق 
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رشيدة  تخدم التنمية االقتصادية  وفي المقابل وضع سياسات بغية تحقيق األمن 
 البيئي.

 
 :0777_  مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل عام  7

في ظل  –ما يعرف بقمة األرض أو –انعقد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والبيئة 
انتهت الحرب  -مؤتمر ستوكهولم –مناخ دولي يختلف عن ذلك الذي إنعقد فيه 

الباردة وتفطن العالم في هذه الظروف على مشكالت بيئية تطورت مع ظرف جديد 
من تطور النظام الدولي الجديد وأنماط جديدة من اإلنتاج واالستهالك والعالقات 

وكان هذا المؤتمر ـ بحق ـ األكبر واألوسع نظرًا للعدد الهائل   ة.االقتصادية الدولي
من المشاركين، فقد كان أكبر اجتماع عالمي في التاريخ حضره ثالثون ألفًا من 

/ دولة ومائة وثالثون من رؤساء الدول والحكومات، إجتمعوا من أجل 497ممثلي /
العالمي والقضاء على  حماية كوكب األرض وموارده ومناخه، ووضع سياسة النمو

 .الفقر مع المحافظة على البيئة
كما تعد أيضا هذه القمة من أكبر المكتسبات لكافة مواطني الدول بصفة   

عامة، كونها اهتمت  بقضية البيئة والتنمية بعموم الكوكب وحضرها عدد كبير من 
قادة العالم واختتم باتفاق عالمي باحترام التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، كما ورد 

 . يجة توفيقية بين التنمية المستديمة وحماية البيئة" نت مبدأ ريو الرابعصراحة في " 
 

  وتمثلت أبرز نقاط هذا المؤتمر في المبادئ التالية:
اإلنسان يأتي في مركز اهتمام التنمية المستديمة بمعنى أن له الحق في حياة  -

 صحيحة منتجة ومنسقة مع الطبيعة.
تؤجل العمل لمنع أن البحوث العلمية ذات النتائج غير األكيدة يجب أن ال   -

 التدهور البيئي، خاصة حين وحيث يوجد تهديد خطير وضرر حتمي.
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أن للحكومات الحق السيادي في استغالل مواردها دون التسبب في ضرر بيئي  -
 للدول األخرى.

أن الحد من الفقر والتقليل من المجموعات المهشمة بالنسبة للمقاييس الدولية  -
 تديمة.للمعيشة هما أساسا التنمية المس

 أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري من أجل تحقيق التنمية المستديمة. -
أن الدول المتقدمة تقر بمسؤوليتها في تحقيق التنمية المستديمة لألثر الحاصل في  -

 مجتمعاتها على البيئة العالمية ونظرا للموارد التكنولوجية والمادية لديها.
توافق دولي من أجل تنشيط الدبلوماسية الخضراء وقد جاءت هذه القمة كتعبير عن 

 وقد اختتم المؤتمر أعماله بالتصديق على :
 اتفاقية تغير المناخ ؛ -
 اتفاقية التنوع الحيوي ؛ -
 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ؛ -
  .خطة عمل بيئية للقرن الحادي والعشرين  -

القرار رقم  واألربعون السابعةالدورة في  المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذت
وطلبت من  بالتنمية المستديمة معنية المستوى لجنة رفيعة بإنشاء المتعلق 17/464

 المؤتمر أعمال متابعة تأمين بغية اللجنة ينشئ أن االجتماعي االقتصادي المجلس
 على القرار صنع على القدرة وترشيد الدولي التعاون تعزيز عن فضال فعالة، بصورة
 التقدم دراسة و التنمية و البيئة قضايا تكامل لتحقيق والدولي الحكومي الصعيد
 .والدولية اإلقليمية و الوطنية األصعدة على 14 القرن أعمال جدول تنفيذ في المحرز

 ":70"اْلجندة  70جدول القرن أ_  
 4660 العام من بدءاً  تنفيذه يجب الذي للعمل شامل برنامج 14 األجندة تعد
 األمم ومنظمات التنمية الحكومات ووكاالت بواسطة والعشرين، الحادي القرن وحتى

 اإلنساني النشاط فيه يؤثر مجال كل في المستقلة القطاعات ومجموعات المتحدة،
 .البيئية األوضاع على
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 11 وشملت المستديمة التنمية نحو مفصلة عمل خطة 14 أجندة احتوت ولقد
 واالقتصادية، االجتماعية القضايا هي عامة، أقسام أربعة إلى تقسيمها يمكن فصاًل،
دارة المجتمع  في الرئيسية المجموعات ودور عليها، والمحافظة الطبيعية الموارد وا 

 العلمي المدني، المجتمع المجتمع منظمات العمال، المزارعون، النساء، )الحكومات،
 فيها بما المستديمة التنمية أجندة تطبيق في والصناعي(، التجاري والمجتمع والتقني،

 المجاالت هذه وتضمنت .المجتمع ومشاركة والتعليم والعلوم والتمويل التقنية نقل
 عليها الضوء ألقى التي بالحاكمية المتعلقة التحديات البيئية وكذلك التحديات األربعة
 المستديمة التنمية لتحقيق وسيلة أهم هذا يومنا إلى 14 أجندة ، وظلتبرنتالند تقرير
 البيئة. مجال في

 ب_ لجنة برونتالند:
 -07رقم  العامة الجمعية قرار إثر على والتنمية للبيئة العالمية اللجنة تشكلت

 (Harmlem Brundtlandهارلم برونتالند  .برئاسة جرو4670سنة  494
(Meme Ger   إطار من في النرويج وخالد منصور من السودان نائبًا وعملت من 

 البيئة إدارة برنامج لسلمج الدورية الحكومية التحضيرية اللجنة مع الوثيق التعاون
 1111سنة  لغاية آفاق البيئة حول حكوميا تقريراً  أعدت التي المتحدة لألمم  التابع
الضوء على أهمية  4679، كما سلطت هذه اللجنة التي ظهرت سنة  بعده وما

االستغالل الرشيد للموارد البيئية من أجل الجيل الحالي واألجيال المقبلة، في تقريرها 
"، وتتكون هذه اللجنة من Notre Avenir à tous مستقبلنا المشترك، " المعنون 

منهم يمثلون دول  41عضو مستقل ،  46عضو رئيس ونائب الرئيس، و 14
الجنوب السيما البرازيل،الجزائر والصين، باإلضافة إلى لجان تقنية المكلفة بإسداء 
المشورة. وقد صاغ هذا التقرير المفهوم ببساطة قائال أن التنمية المستديمة:" هي 
توفير إحتياجات األجيال الراهنة بدون حرمان األجيال القادمة من حقها في الحصول 

اتها " خرج هذا المفهوم للوجود بعد أربعة سنوات من العمل بحيث قررت على إحتياج
على ضرورة وجود سياسة للتنمية  4670الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة  
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المستديمة. وبالتالي فإن االستدامة حسب تعريف ومنهجية لجنة برونتالند تدعو إلى 
لشمال أو في الجنوب واالستعاضة استمرارية األنماط االستهالكية الحالية سواء في ا

نتاجية مستدامة وبدون تحقيق مثل هذه التطورات فال مجال  عنها بأنماط استهالكية وا 
لتطبيق حقيقي لمفاهيم التنمية المستديمة ويؤكد تقرير برونتالند أيضا على اإلرتباط 

يمكن إعداد أو المتبادل الوثيق مابين التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأنه ال 
 تطبيق أية إستراتيجية أو سياسة مستديمة بدون دمج هذه المكونات معًا.

نستطيع القول من خالل هذه االتفاقيات  أن االهتمامات كانت مركزة على دول 
الجنوب ألنها أكبر المتضررين خاصة من الغازات السامة، نتيجة لعدم توفرها على 

موارد الطبيعية وعدم توفرها كذلك على أساليب اإلمكانيات الالزمة للحفاظ على ال
التنمية المستديمة، كما أنها تقع في منطقة أكثر عرضة للتغيرات المناخية، بحيث 
يؤكد التقرير الذي أعدته هيئة مستشاري تغيرات المناخ والذي حمل عنوان: "التغيرات 

أكبر عرضة ، االنعكاسات والتكييف"، أن القارة اإلفريقية هي 1114المناخية 
للتغيرات المناخية باعتبارها ال تتوفر على الموارد االقتصادية والتكنولوجية لمواجهتها، 
وتزيد مساحة األراضي الجافة في إفريقيا عن تسعين مليون هكتار، كما تشير منظمة 

 (CFC)، أن ظاهرة االحتباس الحراري FAOاألغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
ومن ثمة  تاج الغذاء في عدة دول مما يزيد من حدة المجاعة .ستقلص من إن

أصبحت مسألة حماية البيئة في إطار التنمية المستديمة  محل انشغال كبير 
للمجموعة الدولية وذلك بسبب األضرار الكبيرة التي تستهدف  صحة الفرد وكذا 

اس الحراري، إذ  بيئته، ومن ثم فإن هذه التغيرات المناخية ناجمة أساسا عن االحتب
أصبحت من ضمن سلم التهديدات الجديدة ومن أبرز التحديات القرن الواحد 
والعشرين. كل هذه األسباب وغيرها زادت من شّدة االهتمامات الدولية نتيجة لتراكم 
المشكالت البيئية في العالم عجل الوضع البيئي على عقد مؤتمر بيئي آخر هو: 

 .1111مؤتمر جوهانسبرغ سنة 
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 جوهانسبرج للتنمية للمستديمة: _ مؤتمر3
وقد  ،م1111سبتمبر   11أوت إلى  19 من أفريقيا بجنوب جوهانسبرج في أنعقد

جاءت هذه القمة لتكمل وتؤكد ما تم في قمة ريو خاصة فيما يتعلق بااللتزامات 
المتعلقة بالتنمية المستديمة كما أنها أبرزت إلى الوجود التزامات جديدة أكثر تطورا 
وكلها تعبر عن إرادة الدول في تكريس حق اإلنسان في التنمية المستديمة مع ضرورة 

 ن أساسي في هذه التنمية المنشودة. التركيز على البيئة كمكو 
سبق انعقاد القمة كل من قمة تمويل التنمية في )مونتري( بالمكسيك، فضال عن 

وقمة  1114االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة بقطر في نوفمبر 
تحت مظلة األمم المتحدة وقد تناولت هذه القمم عدد  1111األلفية التي عقدت سنة 

 واالتفاقيات المؤتمراتحول:  (7)رقم أنظر الجدول  من القضايا الهامة والحساسة،
 . (1111 - 4661جوهانسبرغ ) إلى ربو من المستديمة التنمية قضايا حول الدولية

تختلف هذه القمة عن بقية القمم  في حجم إنجازها التاريخي، ففي ريو وضعت 
ألول مرة في تاريخ البشرية اتفاقيات لحماية المناخ  العالمي والحفاظ على التنوع 

وضعت معايير عملية لحماية الثروة  جوهانسبرغالبيئي ومكافحة التصحر، لكن قمة 
د سكان األرض المحرومين من المياه السمكية في العالم، وحددت خططا لخفض عد

من أهم أكبر المؤتمرات في التاريخ، حيث ساهم فيها كما أنها تعتبر  إلى النصف.
دولة، وبلغ عدد المسجلين  491دولة وحكومة، إضافة إلى ممثلي  411أكثر من 
آالف صحفي  9آالف مسئول حكومي، و 41ألف شخص بينهم  90لحضورها

ألف شخص يمثلون مختلف 40الحكومية الموازية نحو وحضر القمة الجهات غير 
االتحادات والمصالح، من شركات البترول وحتى الجمعيات مثل جمعية حماية 

 الطيور.
ومع ذلك بقيت المشكالت الراهنة على حالها من دون معالجة فإن أحدث 
التقديرات البيئية تشير إلى أن عدد المتحرقين عطشا لن يقتصر على بليونين من 

، 1101البشر بل أكثر من نصف سكان األرض تفتقر بشدة إلى الماء بحلول سنة 
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والخطر ليس بعيدا منا ذلك أن منطقة غرب آسيا التي تضم شبه الجزيرة العربية 
وبلدان المشرق العربي وبلدان شمال إفريقيا ستكون من المناطق األشد تأثير حيث 

ي شديد يرافقهم نمو سكاني عال من سكانها سيقعون تحت فقر مائ  %61أكثر من 
 .من الموارد المائية تذهب للزراعة % 71سنويا  %0بنسبة 
من خالل هذه القمة والقمم التي سبقتها، كان االتفاق الدولي على ضرورة وضع    

آليات واستراتيجيات إلرساء األمن البيئي العالمي، ومنذ عشرة أعوام اتفقت شعوب العالم 
من خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية أن حماية البيئة والتنمية 

شرطا أساسيا للتنمية المستديمة  وكان مؤتمر ريو حدثا بارزًا االجتماعية واالقتصادية 
جنوب، ألن التنمية -بعد انهيار المعسكر الشرقي مما إستبعد طرح فكرة شمال 

المستديمة المقترحة ال تسمح ببروز القطبية الثنائية وشاركت الدول العربية في مختلف 
 ر للبيئة. القمم البيئية بالرغم من أنها لم تكن الملوث األكب

 م:7117_  مؤتمر كوبنهاجن 4
إلى  19الفترة  من  في بالدانمرك، نجكوبنها يَعقدت منظمة األمم المتحدة  ف

دولة  461مؤتمر حول التغيرات المناخية شارك فيه حوالي  ، 1116ديسمبر  47
من بينها الجزائر، وهم تقريبا الدول األعضاء في األمم المتحدة، جاء هذا المؤتمر 

، حيث واجه مؤتمر كوبنهاجن صعوبة 4669مال التفاقية كيوتو التي انعقدت في مك
تمثلت في  فشل خطط تخفيض درجة حرارة األرض بمقدار درجتين حتى سنة 

 والدولم، وكان الخالف بين الدول النامية األكثر تضررا من تغيرات المناخ،  1101
ف درجة مئوية تمثل الفرق بين الصناعية الكبرى المتسببة في تلك التغيرات حول نص

الخفض الذي يطالب به العلماء والجهود السياسية التي تبتعد عن تحقيق ذلك الهدف 
 النظري.
ألف مشارك من  40أيام بين أكثر من  41بعد مفاوضات استمرت أكثر من و 

األمم المتحدة مختلف دول العالم على مستوى الوزراء والقادة لم يسفر مؤتمر 
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عن  الدنمارك –بكوبنهاجن 1116ديسمبر  47-9المناخية خالل الفترة للتغيرات 
 نتائج نهائية وحاسمة،ولكن تم التوصل إلى عدد من النقاط وهي:

صدور )اتفاق كوبنهاجن( والذي يتضمن أهم الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها  -
افقت على )علمًا بأن الدول األطراف و  1141والمبادئ التي يجب االلتزام بها خالل 

 هذا كوثيقة فقط لإلحاطة بالعلم وليس كأساس للمفاوضات القادمة(.
للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانونًا وعادل  1141استمرار المفاوضات خالل  -

 بخصوص تمديد بروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية.
ة تراض بين الدول الصناعيعموما، نستنتج من خالل هذا المؤتمر أّن هناك كان 

الكبرى على حساب دول العالم النامية بما فيها الدول العربية التي لم تدافع عن حقها 
 في التنمية وهي حاليًا تدفع فاتورة التلوث في حين لم تكون المسبب األكبر له.

  (:20 +)ريو المستديمة للتنمية المتحدة اْلمم _ مؤتمر5
 المستديمة المتحدة للتنمية األمم لمؤتمر المختصر االسم  20 ريو+ مؤتمر

 المشاركين جانيرو بالبرازيل،حضره آالف دي بريو 1141عقد في الفترة جانفي 
 وأصحاب الحكومية، غير الخاص، والمنظمات والقطاع للحكومات، الممثلين
 ".إليه الذي نصبو المستقبل"بعنوان ختامية وثيقة المؤتمر واعتمد اآلخرين. المصلحة

موضوعين رئيسيين هما التحول نحو اإلقتصاد األخضر لمحاربة ناقش المؤتمر و  
إعادة هيكلة المؤسسات البيئية الدولية مثل برنامج  البطالة والحد من الفقر، وكذلك

، باإلضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى من أهمها UNEPاألمم المتحدة  للبيئة 
المستدام واالستهالك  تغير المناخ، والتنوع الحيوي وفرص العمل الخضراء والنقل

 المستدام.
جلسة متنوعة في مجاالت   55وعلى هامش المؤتمر تم المشاركة في نحو

متعلقة بالمياه وسالمة الغذاء والتغيرات المناخية ومؤثرات التنمية المستديمة وعالقتها 
باألحداث األلفية للتنمية وكذلك االقتصاد األخضر والوظائف الخضراء واألطر 
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للتنمية المستديمة واألطر القانونية، باإلضافة إلى بعض الجلسات الخاصة المؤسسية 
 بدعم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات األهلية.

لقد عملت هذه المؤتمرات على نشر وعي بيئي عالمي لما تعرضت له البيئة 
 في الماضي وما سيؤول إليه الوضع البيئي لو لم تتخذ اإلجراءات المناسبة، حيث

األساسية لتنفيذ عملت هذه المؤتمرات في شكل بيروقراطيات بيئية، واعتبرت األداة 
السياسة البيئية الدولية المصّممة في إطار المنظمات الدولية واالتفاقيات البيئية 
متعددة األطراف، ويمكن مالحظة هذه البيروقراطيات سواء في شكل أمانات 

بيئة أم تلك التي ينطوي نشاطها على آثار المنظمات الدولية الناشطة في مجال ال
بيئية مباشرة أو غير مباشرة، أم في شكل أمانات االتفاقيات البيئية المتعددة 

 .األطراف، كجهاز تنفيذي لهذه االتفاقيات يسهر على تنفيذ التزاماتها
ب_ موقف الدول العربية من المؤتمرات الدولية المنعقدة ْلجل إرساء اْلمن 

 البيئي:
لقد تباينت المواقف خالل المؤتمرات الدولية بين الدول الغنية الصناعية  

الشمالية والدول الفقيرة الجنوبية، وكانت الدول العربية من خالل حضورها لهذه 
المؤتمرات والمطالبة بمجموعة من االلتزامات على الدول الصناعية، وتباينت في ذلك 

المؤتمرين حول الملوث الحقيقي في العالم. إال  اآلراء وتبادلت الدول الكبرى التهم بين
أن الدول العربية كانت لها رؤى واضحة ونية حسنة في إرساء األمن البيئي في 
المنطقة  وبادرة باإلصالحات الوطنية من خالل وضع ترسانة قانونية تلزم القائمين 

تفاقيات على القطاع وحتى مواطنيها باعتمادها، وفي المقابل وافقت على جل اال
المنعقدة من أجل البيئة وحمايتها. وهذا ما سعت الدول العربية إلى عقد المزيد من 
االتفاقيات الهامة وخاصة االتفاقية المنعقدة في الدوحة لتغير المناخ وهي بادرة حسنة 

ديسمبر  9نوفمبر و 19لدولة عربية من احتضان فعالية المؤتمر الذي انعقد مابين 
وضم المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف كما تضمن م بقطر 1141لسنة 

هذا المؤتمر قضايا رئيسية من بينها إقرار تعديالت على بروتوكول كيوتو لفترة 
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وقد ألزم مؤتمر الدوحة على  –االلتزام ثانية لم تلتزم به بعض الدول الكبرى الصناعية
وتدخل حيز التنفيذ م 1140أن يتم تطبيق بنود االتفاقية على كل األطراف بحول 

م، واعتبرت الدوحة أن المشكلة ليست وطنية أو إقليمية بل هي 1111بحلول عام 
مشكلة كونية البد أن تلتزم كل دول األطراف ببنود االتفاقية حتى ال يخرج المناخ هو 
الخاسر األكبر من المؤتمر كما حصل في كيوتو وكوبنهاجن لتضارب المصالح 

خرى لم توافق بعض الدول النفطية ببعض بنود االتفاقيات بسبب فيها. ومن جهة أ
اعتبار أن النفط هو المصدر األساسي للدخل القومي ودافعت السعودية عن هذا 

 المبدأ في مؤتمر كيوتو.
 االتفاقيات والبروتوكوالت والمنظمات الدولية الخاصة بالبيئة: ثانيا:

 االتفاقيات الدولية لحماية البيئة: -أ 
مشكالت  البيئة العالمية أصبحت أكثر المشاكل إلحاحًا نظرًا لما تمثله من  إن

جوانبها مثل التغيرات المناخية وتلوث  تأثير مباشر على حياة الفرد في جميع
المحيطات وفقدان التنوع الحيوي وظاهرة التصحر وغيرها، لهذا تم عقد عدة اتفاقيات 

دة هذه المشكالت، والتعاون الدولي  دولية و إقليمية تعمل على التقليل من ح
 المشترك إلرساء أمن بيئي، نذكر منها ما يلي: 

 اتفاقية اْلمم المتحدة لمكافحة التصحر:  -0
 تعزيز إلى تهدف دولية عالمية اتفاقية التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إن

 جانيرو دي ريو في عقدت التي األرض إذ تعتبر قمة للتصحر العالمية االستجابة
،  1994 منذ سنة  سارية أصبحت التي االتفاقية هذه ميالد م محل  1992 عام

 .اليوم التصحر مكافحة اتفاقية في عضو طرف 194 وهناك
 الدول من جماعيًا، يتوقع أو فردياً  إما التزاماتهم بتنفيذ االتفاقية أطراف يقوم
 دعم في أدوارهم بشأن االستشارة تطلب أن المتأثرة والدول االتفاقية أطراف المتقدمة
 في الطبيعية للموارد وتشاركية ومتكاملة شاملة إدارة عنها ينتج أن يمكن التي البرامج
 برنامج تصميم أجل من ملحوظ بجهد القيام تم متى الجافة. لألراضي البيئية النظم
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 سياق في محددة وأنشطة مشاريع إطالق من الدولي التضامن سيسهل إطاري،
 من ألنه التعامل في أعباء خلق وبدون فعال نحو على عليها المتفق السياسات
 المتطلبات شرح ثم الخاصة، اإلقليمية الظروف لتالءم البرامج أقلمة الضروري
 وأمريكا وآسيا إفريقيا في اإلقليمي بالتنفيذ الخاصة الخمسة المرفقات في الخاصة
 الخطة اعتماد وبعد .أوروبا وشرق ووسط المتوسط البحر وشمال والكاريبي الالتينية

طار اإلستراتيجية  لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية تنفيذ لتعزيز العشريين العمل وا 
 األطراف مؤتمر في اعتمادها تم م، 2018حتى 2008 من الفترة في التصحر
 شراكة إقامة إلى يهدف م والتي2007 سبتمبر  في مدريد في عقد الذي الثامن

 من التخفيف إلى أيضاً  تهدف األراضي ، وكما وتردي التصحر تقدم تمنععالمية 
 أهداف البيئية، بتفعيل أربعة واالستدامة الفقر من الحد دعم أجل من الجفاف آثار

 والشركاء في المصلحة أصحاب ترشد الطويل المدى على آثار ذات إستراتيجية
  وهي:عالمية  رؤية إلى للتوصل يسعون الذين االتفاقية

 المتأثرون؛ السكان عيش سبل تحسين -
 المتأثرة؛ البيئية النظم حالة تحسين -
 فعااًل؛ تنفيذاً  التصحر مكافحة اتفاقية بتنفيذ عامة فوائد تحقيق -
 الجهات بين فعالة شراكات بناء طريق عن االتفاقية تنفيذ لدعم الموارد تعبئة -

 والدولية. الفاعلة الوطنية
 إستراتيجيته ستسهم كيف بتوضيح الحالي الوقت في العالمية البيئة صندوق ويقوم

 هذه تنفيذ في مباشر نحو على األراضي بتدهور المعني التركيز بمجال الخاصة
 واإلطار (2008-2018)   العشرية اإلستراتيجية الخطة ذلك في بما االتفاقية

 الثامن. األطراف مؤتمر في اعتمدهما تم اللذان االتفاقية لهذه اإلستراتيجي
 إتفاقية فيينا لحماية طبقة اْلوزون: - 7
مارس  11اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ   

، بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعقد مؤتمر  4670
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افة إلي دبلوماسي إلقرار وتوقيع اتفاقية عالمية لحماية طبقة األزون، هذا باإلض
حضور عدد من المنظمات الدولية حيث أكدت االتفاقية في ديباجتها على المبادئ 
التي نص عليها إعالن المؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية الذي عقد 

( الذي ينص ويقر التسليم بحق الدول السيادي 14بستوكهولم وبصفة خاصة المبدأ )
أنظمتها البيئية وأن هذه الدول مسئولة عن أي في استغالل مواردها الخاصة ووفق 

، كما أكدت االتفاقية على أهمية التعاون  أضرار بيئية التي قد تواجه الدول األخرى.
مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه االتفاقية والبروتوكوالت  التي هي 

 طرف فيها  تنفيذًا فعااًل.
بشأن المواد المستنفذة لطبقة األزون،   مونتلايربروتوكول وتبع هذه االتفاقية    

بشأن حماية طبقة  4670بوصفه بروتوكواًل التفاقية فينيا سنة  4679أقر في الذي 
 491األطراف المنضمة إليه في الوقت الحاضر  4667األوزون، وأصبح نافذا في 

ثم في  والهدف من البروتوكول هو تخفيض المواد المستنفذة لطبقة األوزون طرفا،
نهاية األمر إزالة إنتاج واستهالك جميع فئات المواد المستنفذة لألوزون. وقد أعطيت 

مطلوب من األطراف أن  التواريخ المستهدفة إلى أطراف البروتوكول سلسلة من
ستهالكها من تلك المواد بنسب مئوية معينة بحلول تلك التواريخ .  تخفض إنتاجها وا 

المستنفدة لطبقة األوزون من عشرين  ول بشأن الموادوتتلخص أهم مبادئ البروتوك
مادة ، حيث تختص المادة الثانية بإجراءات التخفيض التدريجي للمواد المستنفدة 
لطبقة األوزون في الدول المتقدمة، بينما تختص المادة الخامسة منه بإجراءات 

دول المادة التخفيض التدريجي لتلك المواد في الدول النامية التي يطلق عليها 
الخامسة، وتختص المادة الرابعة بمراقبة المبادالت التجارية بشأن تلك المواد مع 
نشاء نظام تراخيص استيراد وتصدير تلك المواد الخاضعة  الدول غير األطراف وا 
للرقابة، بينما تختص المادة السابعة بضرورة قيام جميع الدول األطراف بتزويد أمانة 

نويًا بالبيانات اإلحصائية عن إنتاج واستهالك تلك المواد بروتوكول مونتلاير س
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الخاضعة للرقابة، أما بقية المواد األخرى فتتناول األمور اإلجرائية واإلدارية المتعلقة 
 بالبروتوكول المذكور.

 المناخ:  لتغيرات اإلطارية المتحدة اْلمم اتفاقية -3
 بالتغير الزائد لالهتمام فعل كرد 4661سنة  في االتفاقية هذه على التصديق تم     

م فتح باب التوقيع  4661جوان 1ولقد تم في  الجوى. الغالف غازات مستويات في
م دخلت  4661مارس  14دولة وفي  400على االتفاقية وتم التوقيع عليها من قبل 

دولة عليها ودخلت  479دولة وتوقيع  01االتفاقية حيز النفاذ بعد مصادقتها من قبل 
مادة مع ملحقين للدول   19م، تضمنت االتفاقية 1110فيفري  49لنفاذ يوم في ا

األطراف فيها، أكدت االتفاقية من خالل ديباجتها بأن الطبيعة العالمية لمشكلة التغير 
المناخي تستدعي التعاون والمشاركة الدولية بأقصى الحدود الممكنة بين الدول 

 آثاره. للتصدي إلى هذا الخطر ومحاولة الحد من
ووفقا لهذه االتفاقية فإن جميع الدول األطراف تتفق على أن الدول المتقدمة 
تتحمل المسؤولية األكبر في حدوث التغير المناخي لما سببته من انبعاثات منذ بدء 
الثورة الصناعية في أوروبا، لكن هذا ال يعني عدم األخذ بعين االعتبار االنبعاث 

النامية ألنها تمر بمراحل نمو اقتصادي وتطور البد أن الناتجة عن نشاطات الدول 
ن أهم ما تم التوصل  يؤدي إلى ارتفاع نسبة االنبعاث الناجمة عنها في المستقبل، وا 
إليه في اتفاقية تغير المناخ هو اعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة بيئية عالمية 

 مع بالتأقلم البيئي للنظام يسمح زمنياً  إطاراً  االتفاقية وضعت تهدد الحياة البشرية.
 غازات تركيز االقتصادية ، وتثبيت والتنمية الطاقة إنتاج يهدد ال بما المناخ تغير

 األرض، على مناخ خطورة يشكِّل ال مستوى عند الجو في الحراري االحتباس
 :أهمها من عامة مبادئ االتفاقية ووضعت

  وظروفها. دولة كل إلمكانات وفقاً  متفاوتة ولكن مشتركة، مسؤولية الدول تتحمل أن -
 .النامية الدول بها تمر التي الظروف مراعاة -
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ن نامية دوالً  اعتبرها األطراف وبقية صناعية، دول إلى األطراف الدول تقسيم -  وا 
 .النمو مراحل في اختلفت

 تطوير إلى ودعوها الحراري، االحتباس غازات انبعاثات بتقليل الصناعية الدول التزام -
 لمواجهة النامية للدول والمالية الفنية المعونة تقديم بالبيئة، وكذا ضرراً  أقل  تكنولوجيا
 .النظيفة إليها  التكنولوجيا نقل وأيضاً  السلبية، المناخ وآثارها تغير مشكلة

 المشكلة، بمواجهة يتعلق فيما المسؤولية االتفاقية أطراف جميع على أن تتحمل  
 :هي االلتزامات هذه دولة وأهم  كل ظروف مراعاة على التأكيد مع

  السلبية. آثارها وتجنب المناخ تغير مسببات تقليل أو لمنع وقائية بإجراءات القيام -
 قطاعات من الحراري االحتباس غازات انبعاثات لتقليل التكنولوجي التعاون تشجيع -

 .والغابات والزراعة، والصناعة، كالطاقة، والمواصالت، المختلفة،   االقتصاد
 وآثارها.  المشكلة بخطورة التوعية ضرورة -

 يعتبر الذي األطراف مؤتمر االتفاقية لتعزيز مبادئ والتزامات االتفاقية، أنشأت
 يعقد أن على بنودها، تنفيذ ومراجعة متابعة ومهمته لالتفاقية، األعلى الجهاز
باتفاقية األمم المتحدة  برتوكول ملحقباإلضافة إلى  في السنة. عاديًا مرة اجتماعاً 

 اإلطارية االتفاقية تضع لمإذ  اإلطارية بشأن تغير المناخ يسمى بروتوكول كيوتو:
 للسيطرة على للدول محددة نسب أي األصلية نصوصها حسب المناخ لتغيرات

 لمؤتمر الثالثة الدورة عقد ، وعندكذل إلى للوصول ملزمة إجراءات وال االنبعاثات،
هذا  بحث تم م 14/44/4669من   الفترة خالل باليابان كيوتو مدينة في األطراف
 دولة. 414وتم االتفاق عليه من قبل مشارك،  9111قبل أكثر من  من الموضوع

لكن غالبية الدول تهربت من مسؤولياتها حياله ولم تنفذ تعهداتها بشأنه، كما تحايلت 
فيها الواليات المتحدة األمريكية  أين دول أخرى لئال تلتزم تنفيذ الكثير من بنوده.بما 

" من الميثاق الذي أقّره سلفه الديمقراطي، ومع جورج بوش االبنانسحب الرئيس "
 دولة، إضافة إلى االتحاد األوروبي. 490ذلك  يحظى الميثاق بتواقيع 



- 61 - 

 

دولة  00وعددها  الصناعية تقوم الدول أن كيوتو على  وينص بروتوكول
 الغازات انبعاث هذه  مستويات عن الحراري االحتباس غازات من انبعاثاتها بتخفيض

م، بحيث كانت للدول الصناعية في هذا البرتوكول وجهة  خاصة تجلت  4661سنة 
 :في النقاط التالية

ال يجب تفسير التنمية المستديمة بالكيفية التي تؤدي إبقاء التخلف في بعض  -4
 . األنظمة  مما يعيقها على تحقيق التنمية

يجب أن تأخذ التنمية بعين االعتبار الفوارق الموجودة في أنماط االستهالك  -1
 والتوزيع مع الحيلولة دون االستهالك المبالغ في بعض أجزاء العالم.

أن تضمن التنمية المستديمة الشاملة التغيرات في أنظمة القيم السائدة بخلق  -0
 الوعي   الدولي الضروري. 

ماعي من أجل التنمية المستديمة يجب أن يشمل الدول التي أن التعاون الج -1
 تعاني نقص الموارد.

، وتخفيض ما 1141وسنة 1117سنة كما حدد البرتوكول فترة التزام ما بين 
 على للتوقيع المجال فتح من الغازات السامة في الجو، وقد %9إلى  %1نسبته 

وبتاريخ م. 40/10/4666م إلى 4667/ 49/10مابين  الفترة في البروتوكول
 أصبح، وبهذا م دخلت اتفاقية كيوتو لحماية البيئة حيز التنفيذ  49/1/1110

 الدفيئة الغازات انبعاثات على السيطرة لموضوع الحقيقي اإلطار هو كيوتو بروتوكول
 موضوعال هذا في تغلب أخذت التي هي تسميته إن حتى المناخ، لتغيرات المسببة
 محفل أي في كيوتو بروتوكول إلى اإلشارة أن بحيث األصلية، االتفاقية تسمية على
 المناخ لتغيرات اإلطارية االتفاقية تعني مباشرة أصبحت الدولية المحافل من

 .عنها المنبثق والبروتوكول
 حتى الدولي المناخ سياسة في أداة أهم هو كيوتو وفقا لما سبق، فان بروتوكول  

 إلى 2008 من الفترة خالل االنبعاثات بخفض الصناعية الدول تعهدت اآلن
، و اإلسراع  في تعزيز عملية  حماية   “األولى االلتزام بفترة” تسميتها تم التي2012
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 عام بعد لما المناخ لحماية قانوناً  ملزم الوصول إلى اتفاق المناخ  الدولي و
 المناخي النظام لحماية المتخذة والتدابير، السياسات "فترة االلتزام الثانية". إن2012

الوطنية خاصة  التنمية برامج مع أن تتكامل لها ينبغي النشاط عن الناجم التغير من
 .تلك التي تمس األمن البيئي

_ اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 4 
 عبر الحدود:

 أوائل منذ الدولي البيئي األعمال جدول في بنداً  الخطرة النفايات إدارة ظلت
 في الثمانينات، في اكُتشفت بعد أن الجمهور الحتجاجات استجابة الثمانينات وذلك

الخارج،  من سامة مستوردة نفايات مخلفات الدول النامية، من أخرى وأجزاء إفريقيا
هي أول االتفاقية، و مما جعل بعض الدول تضغط  على المجتمع الدولي لعقد هذه 

إجراء قانوني دولي يهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئية من اآلثـار الـضارة 
الناجمة عن النفايات الخطرة وتصريفها وعمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود، 

 4661مـاي  0ودخلت حيز التنفيذ في  4676مارس 11واعتمدت هذه االتفاقية في 
 .1144دولة في جويلية  499وصادقت عليها 

تنص االتفاقية على مبدأ "اإلدارة السليمة بيئيًا"، الذي يتطلب اعتماد جميع 
الخطوات العملية لمنع توليد النفايات من المصدر أو الحد منها، وعلى معالجة 
النفايـات والتخلص منها في أقرب موقع ممكن من مكان توليدها والتقليل إلى الحد 

ت التي تُن قل عبر الحدود، ويجب تطبيق إجراءات مراقبة مـشددة األدنى من الكميا
منـذ اللحظة التي تولَّد فيها نفاية من النفايات الخطرة إلى غاية تخزينها ونقلها 

عادة تدويرها واستردادها والتخلص منها نهائيًا. عـادة استعمالها وا   ومعالجتها وا 
 "بروتوكول بازل" 4666ر األطراف الخامس الذي عقد في سنة ماعتمد مؤت

بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة وغيرها من 
النفايات والتخلص منها عبر الحدود، وينظم بروتوكول بازل المسؤولية المدنية عن 

 الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود.



- 63 - 

 

 بشأن الملوثات العضوية الثابتة: تفاقية استوكهولما_ 5
تم إعداد هذه االتفاقية لحماية صحة البشر والبيئة من أضرار الملوثات العضوية 

والتي هي عبارة عن ُمَركبات كيميائية كربونية مثل ثنائي الفينيل متعدد  ،الثابتة
( ومنتجات ثانوية مثل DDT( ومبيدات مثل دي دي تي )PCBsالكلور )

لفيوران. ولهذه الملوثات خصائص عديدة منها قدرتها الفائقة على البقاء الدايوكسين وا
في الوسط الذي تستقر فيه وقدرتها على االنتقال لمسافات بعيدة جدا عن مصدرها 

 األصلي كما أنها تتراكم في أنسجة الكائنات الحية باإلضافة إلى سميتها العالية.
م في  1114ماي  10و 11يومي  اعتمدت االتفاقية وفتح باب التوقيع عليها 

ستوكهولم بالسويد، وتعتبر هذه االتفاقية آلية دولية فاعلة تهدف إلى وضع إجراءات 
وقائية فيما يتعلق بإنتاج وتوريد وتصدير واستخدام والتخلص من الملوثات الكيميائية 

 توفر هذه العضوية الثابتة من أجل حماية صحة اإلنسان والبيئة من مخاطرها. كما
االتفاقية التدابير المالئمة لخفض أو القضاء على الملوثات العضوية الثابتة 
والتخلص من مخزونها أو مخلفاتها باإلضافة إلى مسائل بناء القدرات من حيث 

 الدعم الفني والمالي لبعض البلدان.
 _ االتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية:6
نع التلوث البحري، كاالتفاقية الدولية لماك اتفاقيات عديدة في هذا الشأن فهن -
: الجزء 4671قانون البحار لعام المتحدة للبحار: والذي تظهر في  اتفاقية األممو 

 109حتى المادة  461المادة )حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها(  الثاني عشر
وتهدف االتفاقية إلى: إيجاد نظام عالمي دولة  401وعدد الدول األعضاء فيها 

قانوني إلدارة المحيطات والبحار يسير االتصاالت الدولية ويشجع على استخدام 
البحار في األغراض السلمية واالنتفاع بمواردها على نحو اإلنصاف والكفاءة وصون 

 مواردها وحماية البيئة البحرية.
من التلوث الصادر عن الحوادث وعمليات حماية البيئة البحرية تهدف االتفاقية إلى 
 .التشغيل للنقل البحري
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 _ اتفاقية التنوع الحيوي:2
 م أول 4661لسنة  األرض قمة عن نشأت الحيوي التي التنوع اتفاقية تعتبر 
 االتفاقية هذه وحظيت. المستديم واستخدامه الحيوي التنوع نةصيا بشأن عالمية اتفاقية
 مؤتمر خالل حكومة 401 من أكثر عليها وقعت النطاق،حيث وواسع سريع بقبول
 .بلدا  490 عليها صادقت الوقت ذلك ومنذ ريو،

التنوع الحيوي  صيانة بأن مرة ألول تعترف أنها حيث بارزة عالمة االتفاقية وهذه
 جميع االتفاقية التنمية، وتغطي عملية من أساسي وجزء "للبشرية مشترك اهتمام"

 االتفاقيات أهم من تعد التي االتفاقية الوراثية، وتهدف والموارد واألنواع البيئية النظم
 :يلي ما إلى الشاملة

 .الحيوي المحيط في الحياة باستمرار الكفيلة الوسائل وصيانة تطوير -
 البيئية والجينية القيمة على الحفاظ في للتنوع الحيوي الجوهرية القيمة تتركز -

 لعناصره. والجمالية والترفيهية والتعليمية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية
 .الحيوية مواردها على األعضاء للدول السيادية الحقوق االتفاقية تؤكد -
مواردها  استخدام وعن لديها الحيوي التنوع صون عن مسئولة الدول أن ضمان -

 . لالستمرار قابل نحو على الحيوية
 على للحفاظ الطبيعي الوضع في الطبيعية والموارد اإليكولوجية النظم صون -

 الطبيعية محيطاتها داخل تنشيطها على والعمل البقاء، على األنواع القادرة مجموعات
. 

 من تقليدية أنماطاً  يجسدون ممن األصليين والسكان المحلية بالتجمعات االهتمام -
 الحيوية. الموارد على الشديد االعتماد

 الدول والمنظمات بين والعالمي إلقليميوا الدولي التعاون تعزيز وضرورة أهمية -
 واستخدام الحيوي التنوع صون أجل من الحكومي غير والقطاع الدولية الحكومية
 لالستمرار. قابل نحو على عناصره
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 مواردها استغالل مجال في الدول بحق اعترفت الدولية االتفاقيات أن ويالحظ

نما مطلقاً  ليس ذلك أن بيد واختصاصاتها سلطاتها وممارسة الطبيعية  مقيداً  وا 

 عن خرجت ذلك خالفت هي فإن تتجاوزه، أن لها يجوز وال للحق المرسومة بالحدود

 تلحق التي األضرار عن الدولية المسؤولية حيث من ذلك تبعات وتحملت الحق دائرة

 مؤتمر في ذلك تأكيد تم وقد .البيئة على الضار التعدي جّراء والممتلكات باألشخاص

 تملك م، 1992سنة البرازيل في عقد الذي والتنمية البيئة حول الثاني المتحدة األمم

 استغالل في السيادي الحق الدولي القانون ومبادئ المتحدة األمم لميثاق وفقاً  الدول

 األنشطة تسبب أالّ  ضمان عن مسؤولة وهي واإلنمائية البيئية لسياساتها وفقاً  مواردها

 واقعة لمناطق أو أخرى دولة لبيئة أضراراً  سيطرتها أو واليتها نطاق في تدخل التي

 طبيعي شخص أي قيام أن ذلك ضوء على تقرر الوطنية.وقد وقد واليتها حدود خارج

 اتخاذ عن امتناعه أو التربة أو الهواء أو الماء بتلويث عام أم خاص اعتباري أو

 يعرضه به يقوم الذي النشاط من التلوث حدوث لمنع وصوالً  الالزمة اإلجراءات

 تقع. التي األضرار عن والتعويض المسؤولية لتحمل

 : المنظمات والبرامج الدولية التي تعمل في مجال البيئةب_ 
معظم المنظمات الدولية لها أنشطة في مجال أو أكثر من مجاالت البيئة، ولكن 

 هناك بعض المنظمات التي تعد قضية البيئة نشاطها الرئيسي.



- 66 - 

 

الذي أنشئ في ضوء توصيات مؤتمر  : (UNEP)المتحدة للبيئةبرنامج اْلمم  -0
م، والبرنامج ليس 4691األمم المتحدة لبيئة اإلنسان الذي عقد في ستوكهولم سنة 

منظمة بالمعنى المتعارف عليه، إنما هو برنامج يضع السياسات والخطط المختلفة 
ظمات األمم المتحدة لحماية البيئة وصون الحياة البرية والطبيعة بالتعاون مع من

المتعددة، ويتابع تنفيذ هذه البرامج وهو يعمل أيضًا على حفز العمل البيئي على 
  المستويين اإلقليمي والوطني.

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج: (UNDP) برنامج اْلمم المتحدة اإلنمائي -7
UNDP البلدان ويربطالتغيير  يشجع فهو المتحدة، لألمم العالمية التنمية شبكة هو 

 و قد أفضل، حياة بناء على الشعوب لمساعدة والموارد والخبرة المعرفة خالل من
 أهداف م بإنجاز 2000 سنة في المنعقدة األلفية التنمية قمة في العالم قادة تعهد

 األلفية المتمثلة فيما يلي: التنمية
 الناس، محورها التي المستديمة التنمية مجال في القدرات بناء على البلدان يساعد -

 م.تهومنظما الناس وجماعات الحكومية السياسة يصانع مع عامال
 طريق عن وذلك النامية واألقاليم البلدان من 491 في شتى لبرامج الدعم يقدم -

 القطرية. المكاتب من 401 من المؤلفة شبكته
 وسالمة البيئة، وتجديد للفقراء، الرزق سبل وتوفير الفقر على القضاء على يرّكز -

 السنوي، البشرية التنمية تقرير بإعداده التنمية مجال في والعمل الحوار اإلدارة ينشط
 بلد. 441 في الوطنية البشرية التنمية تقارير إصدار لعملية ودعمه

 المتحدة األمم منظمات بها تقوم التي األنشطة جميع القطري الصعيد على ينسق -
 التنمية والبيئة. مجال في
 تقريبا. العالم أمم كل من آتية طوعية مساهمات من تمويله يتلقى -
 تنسيق ومكتب اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابعة البيئة وحدة تُقدم كما   

 الحوادث مثل بيئية كوارث تصيبها التي للدول العملية المساعدة اإلنسانية الشئون
 والفيضانات الغابات وحرائق والبترولية والتسربات الكيميائية والتكنولوجية الصناعية
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 والمصلحة اإلنسان وصحة بالبيئة فجأة وتضر تحدث التي األخرى الطوارئ وحاالت
 العامة.

م كمنظمة مالية  4664الذي أنشئ في عام :  (GEF)مرفق البيئة العالمية -3
التنمية  مستقلة تقدم المنح للدول النامية لتنفيذ مشروعات تفيد البيئة العالمية، وتشجع

المستديمة في المجتمعات المحلية وهناك ثالث هيئات تنفذ مشروعات مرفق البيئة 
هي البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة . 
وتتركز أنشطة المرفق في ستة مجاالت هي: التنوع الحيوي، تغير المناخ، المياه 

لملوثات العضوية الثابتة، والمجاالت المتعددة االهتمامات الدولية، تدهور األرض، ا
)مثل تلك التي تربط بين واحد أو أكثر من المجاالت السابقة( ومنذ إنشاء مرفق 

ستطاع تجميع ما يقرب  1.0البيئة العالمية قدم ما يقرب من  مليارات دوالر كمنح وا 
ت في الدول النامية مليار دوالر أخرى كتمويل مشترك، لتنفيذ مشروعا 41.0من 

ويقدر عدد المشروعات التي دعمها المرفق منذ  ،والدول ذات االقتصاديات المتحولة
  دول 411مشروع في  4011م بأكثر من  4664

 _ اإلتحاد الدولي  للحفاظ على الطبيعة:4
 الدولي الطبيعة "االتحاد على للحفاظ الدولي االتحاد م ويضم 1948 سنة تأسس

 800 و حكومية منظمة 441و دولة 81 عن الفطرية" ممثلين الحياة على للحفاظ
 تتضمن .يمثلون البيئة وخبير عالم آالف 10 لنحو باإلضافة حكومية غير منظمة
 وتشجيعها العالم دول مختلف في والجمعيات المنظمات على التأثير االتحاد مهمة

 للموارد المنصف االستخدام وضمان البيئي التنوع على الحفاظ في اتهومساعد
 والحيوانات النباتات بأنواع قائمة البيئية.وقام االتحاد بنشر واستدامتها الطبيعية
 المحميات وتوثيق وا عالن العالم بلدان من بلد كل في وذلك باالنقراض المهددة
 دولية عدة اتفاقيات عقدوالقيام ب الدولية الحماية مناطق تحت تندرج التي الطبيعية
 باالنقراض. المهددة الفطرية الحياة بمفردات االتجار منع كاتفاقية
 



- 68 - 

 

 :المتجددة للطاقة الدولية _ الوكالة5
 انطالق نقطة م وهي 2009جانفي  26في بون، بألمانيا مدينة في تأسست    

 مؤشر بمثابة تأسيسها كان كما العالم مستوى على المتجددة الطاقات لتطوير عالمية
 من صالحياتها تستمد التي الوكالة هذه مهمة وتقضي .العالمي الطاقة نموذج لتغير

 وضمان المتجددة الطاقة أشكال جميع انتشار بتعزيز العالم حكومات مختلف
 بإعطاء المزيد الوكالة في األعضاء الدول وتعهدت .مستديم نحو على استخدامها

 الصعيدين على وبالعمل الوطنية والبرامج السياسات في المتجددة للطاقة االهتمام من
 الطاقة، إمدادات لتأمين وآمن مستديم نموذج إلى االنتقال لتعزيز والدولي المحلي
 المتجددة الطاقة مجال في الرائد الدولي االمتياز مركز تصبح أن إلى الوكالة وتهدف
 من الوكالة اتخذت وتطويرها، وقد المتجددة بالطاقة المعارف المتعلقة لتبادل ومنتدى
 .لها مقًرا المتحدة العربية اإلمارات في أبو ظبي

   _ الوكالة الدولية للطاقة الذرية:6
تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أهم المنظمات الدولية التي تعنى بالحفاظ    

على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية والعمل على االستخدام 
بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة للحد من آثارها على السلمي لهذه المواد، 

 الكائنات الحية.
كما تقوم هذه الوكالة بنشر ثقافة األمن البيئي والحفاظ على البيئة من األخطار 

 المحدقة بها والناتجة عن استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية.
 :_ منظمة التغذية والزراعة2

م، وتهتم هذه المنظمة 4610وهي منظمة تابعة لألمم المتحدة أحدثت سنة 
العالمية المتخصصة بحماية القطاع الفالحي والزراعي والبحث عن أفضل األساليب 
لتوفير الموارد الضرورية لتغذية اإلنسان وحماية الموارد الطبيعية وذلك بهدف ضمان 

ختصاصاتها مساعدة الدول النامية األمن الغذائي والعيش الكريم، ويدخل ضمن ا
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والفقيرة لمواجهة النقص في الغذاء الذي تعاني منه شعوبها بسبب قلة الموارد أو 
 بسبب المشاكل البيئة.

 _ البنك الدولي:2
 النامية للبلدان والفنية المالية المساعدات لتقديم مهماً  مصدراً  الدولي البنك يعتبر
 هوالكلمة، ف لهذه الشائع العادي بالمعنى بنكاً  ليس العالم، وهو أنحاء في جميع
 الدولية والمؤسسة والتعمير لإلنشاء الدولي البنك  وهما إنمائيتين مؤسستين يتألف من

 الدولي البنك مع المتعاملة الطبيعية البلدان والموارد البيئة إدارة برنامج للتنمية يساعد
 السياق في البيئة نوعية وتحسين الشحيحة، الطبيعية مواردها إلدارة قدراتها بناء على

ويقوم بمساعدة  الفقراء أعداد تخفيض إلى الرامية والجهود المستديمة للتنمية األوسع
 الطبيعية. والموارد البيئة الخاصة بإدارة السياسات الجديدة الدول  في رسم

 للبيئة:_ الصندوق العالمي 7
م لتدعيم  كلفة حماية البيئة  4664صندوق دولي لحماية البيئة، ُأنشأ سنة  هو

 للمشاريع في طريق االنجاز للدول المتطورة في مجال التنوع الحيوي والمياه الدولية،
التغيرات المناخية،التصحر، والتقليل من المواد التي تؤثر سلبا على طبقة األزون، 

م 1119جوان  01مليار دوالر، وفي  0,0م لهذا الصندوق  1119فقد تم رصد سنة 
مليار دوالر أكثر هذه المشاريع  تخص   9,0دعم هذا  الصندوق  بمشاريع بقيمة 

 .مشروع( 711التنوع الحيوي )
وعليه  يمكن أن نستنتج أن الدول المتقدمة وضعت لنفسها سياج للمحافظة على 

 من خالل مختلف المؤتمرات واالتفاقيات المعروضة، البيئة وتحسين نوعيتها،
عديدة أن تحّمل الدول النامية مسؤولية التلوث، والغازات السامة  وحاولت في مواقف

في حين الدول المتقدمة لم تلتزم بمعظم بنود االتفاقيات  الناتجة عن دخان المصانع،
وبالتالي كيف تلتزم الدول النامية بهذه  والواقع يشهد تزايد التصنيع وتصدير التلوث،

بهذا تضيع االهتمامات البيئية بين اإللزام و  البنود وهي بحاجة إلى تنمية صناعية؟
 وااللتزام  ومن يتحمل مسؤولية التلوث  العالمي الذي ال يعترف بالحدود الجغرافية.
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 ثالثا: الجهود العربية لحماية البيئة:
على  تم ما إلى هنا فنشير اإلقليمي المستوى على أما الدولي المستوى على هذا
 نجد. العربي بصفة عامه المستوى

 _ ندوة التلوث: آثاره وأخطاره وطرق الوقاية منه في العالم العربي:0
قامت منظمة التربية والثقافة والعلوم بتنظيم هذه الندوة لبحث التلوث وأخطاره 

أفريل  10 -11وطرق الوقاية منه في العالم العربي وعقدت الندوة في القاهرة في 
ول العربية وممثلون لألمم المتحدة م واشترك فيها ممثلون وخبراء من الد4691

وقد أصدرت الندوة مجموعة من  ووكاالتها المتخصصة وخبراء من الدول األوربية،
 التوصيات متمثلة فيما يلي:

إنشاء هيئة خاصة متفرعة في كل  دولة عربية تكون مسؤولة على التلوث والتوعية  -
 بشأن أخطاره والعمل على الوقاية منها.

إقليمي عربي تكون مهمته التنسيق بين الدول العربية في مجال التلوث إنشاء جهاز  -
 وتبادل الخبرات والمعلومات بشأنه.

نشر الوعي العلمي بموضوع التلوث بإذاعة المحاضرات والنشرات في كافة وسائل   -
 اإلعالم.

ذاعتها بكافة الطرق  - توفيرا ألجهزة الحديثة لعمل قياس التلوث تلقائيا وباستمرار وا 
 اإلعالمية. 

 _ الندوة العربية للتربية البيئية بالكويت:7
م في إطار 4699نوفمبر  19إلى  11عقدت هذه الندوة بالكويت بالفترة من 

الندوات اإلقليمية التي عقدت في أقاليم العالم المختلفة في أعقاب ندوة بلغراد للتربية 
يئية و لقد ساهم في اإلعداد جل وضع إستراتجية عربية  للتربية البأالبيئية وذلك من 

لها و تنفيذها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
دولة  40خبيرا عربيا يمثلون  01ومنظمة اليونسكو ودولة الكويت وحضر الندوة 
 عربية. نتج عن هذه الندوة توصيات نذكر منها:
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 ونات البيئة ومشكالتها في الوطن العربي.الحث على ضرورة المسح الشامل لمك -
ُمضي الدول العربية في خطط التنمية مع مراعاة البيئة وحمايتها وحسن استثمارها  -

 بما يخدم التنمية الشاملة.
 االهتمام بإدخال التربية البيئية في مناهج التعليم  بكل أطواره. -

 التعاون الخليجي:  مجلس لدول العامة _ اْلمانة3
 المملكة: من كل عضويته في م يضم 4674 ماي 10في  المجلس ُأسس
 ودولة عمان، وسلطنة المتحدة، العربية واإلمارات البحرين، ومملكة السعودية، العربية
 مجلس دول في البيئة شئون عن المسئولون الوزراء قرر . الكويت ودولة قطر،

 النظام اعتماد ظبي،م بأبو  4661 ابريل 11 الرابع في اجتماعهم في التعاون
، وتم "العربية الخليج لدول التعاون لمجلس للبيئة العام باسم "النظام النهائية بصيغته

 .4669 اعتباره وثيقة مرجعية في سبتمبر
 _ الهيئة اإلقليمية للحفاظ على بيئة البحر اْلحمر وخليج عدن:4

سنة  في عدن وخليج األحمر البحر بيئة على للحفاظ اإلقليمية الهيئة إنشاء تم
 على عدن وخليج األحمر البحر على المطلة الدول حكومات م لتشمل موافقة4671
 وتركز بالزيت التلوث مكافحة في اإلقليمي بالتعاون الخاص والبروتوكول جدة اتفاقية

 للهيئة الدائم المقر ويتواجد أنواعه بشتى التلوث ومكافحة وتقليل منع على االتفاقية
 األعضاء. الدول وتضم العربية الدول جامعة مظلة تحت تعمل والتي جدة بمدينة

 الوزراء مجلس تأسس: البيئة شؤون عن المسئولين العرب الوزراء _ مجلس5
 مجاالت في العربي العمل تعزيزبهدف م  1987سنة  في البيئة لشؤون العرب
 اإلقليمية الطبيعة ذات البيئية المشكالت وتحديد الموارد على والحفاظ البيئة حماية
 بتنسيق المجلس ويهتم لمواجهتها، المشتركة العمل خطط واقتراح اإلقليمية وشبه

 المدني المجتمع  دور وتعظيم الدولية البيئية المحافل في العربية مواقف الدول
 الحكومية. غير والمنظمات
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 _ مركز البيئة والتنمية  لإلقليم العربي وأوربا: 6
 وهي "سيداري" وأوروبا العربي لإلقليم والتنمية البيئة مركز 1992 عام في تأسس

 وزراء مجلس عن الصادر للبيان استجابة وذلك دبلوماسية صفة ذات دولية منظمة
 المركز يهدف، فإن م للتعاون العربي األروبي4661سنة  دمشق في العرب البيئة

 المشروعات من كبير عدد خالل من األوروبية الدول مع التعاون وتعميق إلى توثيق
 المتكاملة واإلدارة المتجددة والطاقة المناخ تغير مجاالت في المشتركة، واألنشطة
دارة المائية للموارد دارة الساحلية المناطق وا   االلكتروني والتعلم الصلبة النفايات وا 

 المعلومات. وتكنولوجيا
 م:7110_ اإلعالن العربي عن التنمية المستديمة أكتوبر2

هذا اإلعالن إلى  تحقيق التنمية المستديمة في الوطن العربي مع ضرورة يهدف 
وضع إستراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين األوضاع المعيشية واالقتصادية 
رساء األمن البيئي في المنطقة العربية آخذًا  واالجتماعية والصحية للمواطن العربي وا 

رة للمنطقة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية بعين االعتبار الظروف التاريخية والحاض
 والتكيف مع التطورات العالمية.

 صدر اإلعالن عن المؤتمر_ اإلعالن العالمي اإلسالمي للتنمية المستديمة: 2
 10من الفترة " في جدة" في المنعقد البيئة للدول اإلسالمية  لوزراء األول اإلسالمي

 البيئة حماية وخاصة البيئة، موضوعات فيه م عالج  2002جويلية  12 إلى
إسالمي، والمعوقات الرئيسية للتنمية المستديمة  منظور من التلوث، البيئة ومواجهة

 .14وتحديات القرن 
بماليزيا حول المعرفة والحكمة  -بوتراجيا–_ المؤتمر اإلسالمي بكواال لمبور 7 

 والبيئة:
في المؤتمر العاشر للمؤتمر  تجدد االهتمام بقضايا البيئة والعلم والمعرفة

م. 1110بماليزيا حول المعرفة والحكمة سنة  -بوتراجيا–اإلسالمي بكواال لمبور 
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واتضح االهتمام بالبيئة جليا في أحد بنوده منها: " اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل 
 . القضايا المتصلة بالبيئة والتي تمثل أهمية قصوى لبقــاء البشرية"

لقد رأت الكثير من البلدان النامية في المؤتمرات المنعقدة حول البيئة والسكان 
على أنها نشاطات تهدف إلى تحويل األنظار على مشاكل التطوير األساسية القائمة 
على مبادالت التنمية والنقد، هذا ما زاد انزعاج بعض الدول موقف وتجسد ذلك في 

معالجة مشاكل التنمية والدعوة إلى ترشيد الذي أكد على ضرورة  مؤتمر الجزائر
 . استغالل الموارد الطبيعية حتى ال تقع في تبعية تامة للغرب

_  إعالن القاهرة بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات الصادر 01
 عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة:

م  2005اعتمد مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في ديسمبر 
" الخاص بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات واالتفاقيات إعالن القاهرة"

البيئية الدولية الخاصة بالمواد والنفايات الخطرة. وهو يعكس وجهة النظر العربية من 
 عى إلى تحقيق ما يلي:خالل ما تضمنه اإلعالن الذي يس

م 2002تحقيق الهدف الذي أعلن عنه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستديمة  -
م والخاص بتقليل اآلثار 2004ومبادرة التنمية المستديمة في المنطقة العربية 

الضارة التي تنشأ عن إنتاج واستخدام المواد الكيميائية على صحة البشر والبيئة 
 .2020إلى غاية سنة 

اعتماد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة كأولوية في األطر  -
الوطنية واإلقليمية والدولية للسياسات، بما في ذلك استراتيجيات المساعدة 

 اإلنمائية المقدمة من الجهات المانحة.
دعم المشاركة العامة التي تضم جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المرأة،  -

 يق اإلدارة الفعالة و الُكفؤة للمواد الكيميائية.لتحق
توفير ونشر المعلومات والمعارف المتعلقة بالمواد الكيميائية وتأثيراتها على صحة  -

تاحتها للجمهور.  البشر والمخاطر التي تمثلها للبيئة وا 
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منع االتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية الذي يسبب أضرارًا بالغة للدول  -
ة والدول النامية، وأهمية تحميل الطرف المتسبب في هذا االتجار مسؤولية العربي

صالح الضرر، و التعاون الكامل بصورة منفتحة وشاملة وشفافة في  التعويض وا 
 تنفيذ ومواصلة تطوير النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات. 

اد سياسات بيئية وعليه فإن مختلف الندوات والمؤتمرات كانت تهدف إلى إيج
محلية  مشتركة للمنطقة العربية للتقليل من حدة المشكالت البيئة والتي سببها 
الرئيسي يرجع إلى مخلفات التنمية الصناعية في الدول المتقدمة، لذا فإن لم تُفعل 
مختلف هذه الندوات والمؤتمرات ميدانيا تبقى جهود فقط تبحث عن آليات تنفيذها في 

العامة البيئية حاضرا ومستقبال الن سياسات األمن البيئي عمل  مختلف السياسات
مستمر ومتواصل وال يقتصر عن سياسة معينة بل يستدعي تعاون مختلف 

 القطاعات.
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 المحور الثالث:
 واقع االمن البيئي في الدول النامية

 
 واقع االمن البيئي في الدول النامية: المحور الثالث:

 
لسياسات التي وضعت هذه المطبوعة الى اهم المشكالت البيئة واسنتطرق في 
 .االمن البيئ في الدول الناميةمن اجل ارساء 

 : )تلوث اْلنهار والبحيرات والبحار( التلوث المائي -أ
إن تلوث المياه يعني إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إدارية  

أو غير إدارية مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنه ضررا بالمواد الحية أو غير الحية 
نشطة األنشطة المائية بما في ذلك األسماك واأل أو يهدد صحة اإلنسان أو يعوق

 السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو يغير خواصها.
 التربة: ج_ تلوث 

 الرقيقة التربة طبقة يصيب الذي "التدمير بأنه تعريف تلويث التربة يمكن 
 البكتيريا على الصحية التربة وتعتمد الغذاء، معظم ينمو حيث المنتجة الصحية

نتاج تحتويها التي المخلفات لتحليل الصغيرة والحيوانات والفطريات  المغذيات، وا 
 الكائنات قدرة من المبيدات تحد وقد النباتات، نمو في المغذيات هذه وتساعد
 البشرية النشاطات من عدد وهناك المخلفات"، معالجة على التربة في التي العضوية
 اإلفراط في األسمدة ،المثال  سبيل على منها نذكر التربة تدمير يمكنها التي األخرى

خطر التلوث بالمعادن الثقيلة كما أن تركيزها العالي في التربة يهدد بشكل كبير 
 نباتات الكرة األرضية.

ويمكن القول عمومًا أن اإلنسان في الوقت الحالي قد انتصر صناعّيًا ولكنه  
 تلّوث قد الكبرى الحروبانهزم بيئيًا، وهذا ما يؤكده الواقع الفعلي والمستقبلي للبيئة، 

الكادميوم، والتي أوضحت العديد من ومنها عنصر الرصاص والزئبق و التربة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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الخليج  حروب في كمااألبحاث الطبية أنها ذات أضرار بالغة على صحة اإلنسان 
التعرية  كتلوث تربة القاهرة. عمليات التربة في يؤثر قد الكبرى المدن العربي، تلوث

 عام. بالبيئة والتربة بشكل أحيانا اإلنسان يلحقه الذي يروالتدم والجليد والهواء
وقد اتضحت هذه المشكلة  في منطقة الخليج العربي  أثناء حربي الخليج  

األولى  والثانية حيث نتج عنها تلوث شمل الشواطئ ثم امتد ليشمل أيضا مساحات 
لعالمية من واسعة من أراضي الخليج العربي عن طريق ما تلقيه ناقالت البترول ا

مياه االتزان في موانئ التصدير في الخليج، ونتج عن ذلك العديد من األضرار 
البيئية  من تلوث السلسلة الغذائية وزيادة تركيز بعض العناصر المعدنية السامة في 
التربة والماء، باإلضافة إلى الفترة االستعمارية التي شهدها الوطن العربي والتي 

لى نوعية التربة والهواء والصحة البشرية  مازالت لحد اآلن تدفع  خلفت آثارًا سلبية ع
فاتورتها األهالي، وما يزيد الوضع البيئي اليوم تعقيدًا هي الحروب الناتجة عن ثورات 
الربيع العربي يدفع ثمنها دائما المواطن من تلوث التربة والماء الهواء بغازات سامة 

 ومواد كيماوية .
 ائية في الوطن العربي:مشكلة الموارد الم

 كاألمن مصطلحات عديدة استخدام العربي الوطن في األخيرة الفترة في شاع
الخ، وذلك للداللة على أهمية هذه ...العسكري واألمن واألمن القومي، الغذائي،

 وجوده ليؤكد المائي األمن مصطلح تالية دخل االستخدام أيًضا مرحلة المسألة وفي
 دونه، واألمن من تستمر أن يمكن للحياة ال التي العناصر أحد الماء وأن خاصة
 األفضل بالشكل واستخدامها المتوافرة المائية الموارد على المحافظة يعني المائي:"

 السبل بكل والسعي والصناعة، والري الشرب في استخدامها وترشيد وعدم تلويثها،
  العربي. المائي مصادر األمن عن للبحث

 :العربي في الوطن التصحر
 عوامل بفعل بالتصحر مهددة أو متصحرة العربية الدول  أراضي معظم تعتبر
 اإلخالل على تعمالن واللتان الرعوية وزيادة الحمولة الجائر الرعي أهمها عديدة،
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 قدرة تتراجع للتصحر الطبيعية، وكنتيجة النباتات وتكاثر لنمو الطبيعي بالتوازن
 العربية، الدول في الغذائية الفجوة وتتسع الزراعية للتنمية األراضي استخدامات

 .الغذائية احتياجاتها لسد االستيراد على اعتمادها يتزايد وبالتالي
 لتدهور المبكر اإلنذار مشروع إطار في الميدانية المسوحات نتائج وتشير
 الفترة خالل العربية المنطقة في المتدهورة المساحات إجمالي أن إلى األراضي

 من %1 7حوالي تشكل هكتار، مليون 658 حوالي بلغت  2007-  1982
 845 حوالي بلغت 1141-4666الفترة  وخالل العربية، للمنطقة الكلية المساحة
 إلى النتائج هذه العربية، وتشير المنطقة مساحة من  %91ونسبة  هكتار مليون
 والغابات، المراعي مجال في واضح بشكل الزراعية االستخدامات مساحة تراجع
 .المطرية الزراعية المناطق مساحات وتراجع
من المساحة اإلجمالية للوطن العربي في منطقة قاحلة  % 61ويقع أكثر من  

من المساحة اإلجمالية وال يتجاوز معدل %99وجافة وتغطي المناطق القاحلة 
من المساحة  %10ملم في السنة، أما المناطق الجافة فتغطي  411الهطول

وبطبيعة الحال،   ملم في السنة. 011 -411اإلجمالية يتراوح فيها الهطول بين 
تعتبر األمطار العامل األهم من عوامل المناخ بالنسبة للنظام البيئي، حيث يالحظ 

 %47ملم سنويًا ومساحة  411من مساحة الوطن العربي تتلقى أقل من  %91أن 
 ملم. 011تتلقى أكثر من  %41ملم، وفقط  011-411تتلقى ما بين 

ضافة إلى ما سبق   لجامعة الدول العربية وبرنامج األمم تقدر دراسة مشتركة  وا 
المتحدة للبيئة  أن النسبة العليا من الصحراء في إجمالي مساحة األرض موجودة في 

ثم وادي النيل   % 99.9تليها شمال إفريقيا بنسبة  % 76.9شبه الجزيرة العربية 
ويهدد التصحر المتواصل حوالي  % 00.9ثم المشرق   % 11.0والقرن اإلفريقي 

مليون كيلو متر مربع للدول العربية وتتحرك المعدالت هنا في اتجاه عكسي  1.79
مقارنة باألرقام السالفة الذكر، إذ تصبح نسبة األراضي التي تواجه هذه المخاطر 

في وادي النيل والقرن   % 17.9من مساحة األرض في المشرق و % 17.9
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 و تتصف  الجزيرة العربية.في شبه  % 6في شمال إفريقيا و  % 49.0اإلفريقي، و 
 ومصادر جافة، شبه أو جافة مناخية بخصائص عموماً  العربية البلدان أراضي
 انتظامه، وعدم المطري الهاطل النخفاض إضافة النباتي، المياه والغطاء من محدودة
 العربية البلدان تعاني لذا العالم، في صحراوية رقعة أكبر العربي الوطن عبر وتمتد
 التصحر. ظاهرة من

 مشكلة التغير المناخي  في الوطن العربي:
 هو المناخ نظام في األساسي فالمحرك جدا، معقد األرضية الكرة مناخ إن     

 على الحرارة درجات في تغيير وأي   األرض إلى يصل الذي الشمسي اإلشعاع
 المنظومة وفي الحياة أشكال في ثم ومن والمناخ الطقس أنماط في يؤثر األرض
 .عليها واالقتصادية واالجتماعية البيئية

 االرتفاع في مستمرة األرض حرارة وحسب مختلف الدراسات يتضح أن درجة  
 األكثر  2010حتى 1995 سنة منذ الماضية 15 السنوات وتعد منتظم بشكل
 تغيرات حدوث إلى أدى  وهذاتقريبا،  عاماً  156 منذ أي 4701 عام منذ سخونة
 لذا فإن مفاهيم التغير المناخي متعددة نذكر منها ما يلي: في  المناخ. كبيرة

 وأنماط كالحرارة المعتادة المناخية الظروف في اختالل هو"المناخي:  التغير
 تنجم أن يمكن األرض و سطح على منطقة كل تميز التي األمطار وتساقط الرياح

 الجوي الغالف طبقة في مستمرة صناعية أو طبيعية عمليات عن المناخية التغيرات
 األرض". سطح وعلى

النشاط  إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة يعزى المناخ في : "تغيراً ويعني كذلك

 يالحظ، والذي العالمي الجوي الغالف تكوين في تغير إلى يفضي الذي البشري

متماثلة. كما تساهم  زمنية فترات مدى على للمناخ، الطبيعي التقلب إلى باإلضافة

التغيرات المناخية في تغير أنماط معيشية لعدة دول وشعوب بصورة  مؤقتة أو دائمة" 
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مشكلة وهناك مشكلة مناخية أخرى متالزمة مع ظاهرة مشكلة التغير المناخي وهي 

 الغابات األحفورية وعن إزالة الطاقة وهي ناتجة عن احتراق االحتباس الحراري،

 تنبعث التي و الكلورفلور والمبيدات األسمدة واستخدام الزراعية شطةاألن وعن وحرقها

 .الماء وبخار الكربون أكسيد وأول األوزون إضافة لغازات المختلفة الصناعات من

غازات االحتباس الحراري فتتمثل في غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز الميثان  أما

و غاز أكسيد النيتروز وغاز الهيدروفلوروكربون، غاز مركبات البيرو فلوروكربون، و 

سنة   411من  الدفيئة األكثر الغازات تركيز كما بقي  غاز سادس فلوريد الكبريت.

 القرن منتصف في الصناعية الثورة ومنذ وي،الج الغالف في تقريباً  ثابتاً  مضت،

 بمعدل يزداد يزال وال %01الكربون بمعدل  أكسيد ثنائي تركيز زاد عشر، الثامن

زالة الوقود حرق نتيجة سنة، كل% 1.1  غاز تراكيز الغابات، وتزداد األحفوري وا 

 أيضاً  وتزداد وغيرهما، والزراعي الصناعي النشاط بسبب النيروز وأكسيد الميثان

 و غاز أول اآلزوت أكسيد و غاز ثنائي اآلزوت أكسيد مثل غاز غازات تراكيز

 بشكل دفيئة غازات ليست الغازات هذه أن من الرغم وعلى الجو. في الكربون أكسيد

 الثورة منذ  %11 بمعدل تركيزه زاد الذي األوزون، غاز تولد أنها إال مباشر،

التي تهدف إلى  إرساء األمن البيئي ومنع حدوث التجاوزات البيئية،  الصناعية.

من ومعالجتها قبل أن تتفاقم، و تحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع على السواء. 
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تجسيد األمن البيئي في بعض الدول  في تساهم التي التشريعات أهم خالل  صياغة

األطر المؤسسية في الوطن العربي، العربية الرائدة في هذا الشأن، ثم عرضنا أهم 

 القضايا دمج موضوع أين برز كبيًرا مع بداية األلفية، الحظنا أنها سجلت تحسًنا

إقليمية،  إعالنات عدة في اإلنمائية القرارات صنع في والبيئية واالجتماعية االقتصادية

 الدمج هذا لتحقيق الملموسة التدابير أن إال خاصة تلك المتعلقة باالقتصاد األخضر

 االقتصادية األهداف يحقق للتنمية إقليمي نهج كافية من أجل إيجاد غير تزال ال

 .البيئية الضغوط رغم األساسية واالجتماعية

وبالتالي فان  هذه االخيرة باالضافة الى انها مشكالت  فانها تعتبر  ايضا  

تحديات على السياسة الدولية البيئة ايجاد حلول لها ولو بشكل نسبي حتى نضمن 

 لالجيال المقبلة  حياة امنة ورفاه اجتماعي.
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 :الرابع المحور
 االمن البيئي  وحقوق االنسان

 
 

 الرابع:االمن البيئي  وحقوق االنسانالمحور 
 

  إدارة البيئة والتنمية المستديمة في ظل العولمة المعاصرة. 
 السياسات البيئة العالمية:  -0

بما أن الدول النامية جزءا من السوق العالمي، وتابعة لالقتصاد الرأسمالي 
العالمي فإن ذلك ينعكس على موقفها تجاه البيئة العالمية، لذلك فدورها في 

سوف يتقيد بعالقات التبعية للقوى االقتصادية الحد من آثار الثلوث العالمي 
سات البيئية العالمية مازال الكبرى في العالم، ولذلك نجد أن دورها في السيا

 دورا محدودا.
 العالمية: مفهوم وخصائص السياسات البيئية  -

ال تعد السياسات البيئية العالمية قضية واحدة، ولكنها مجموعة من القضايا لكل 
منها هيكله ولكل منها خصائصه األساسية، لكن مجال هذه القضايا يمكن تحديده 

مشاكل البيئة العالمية وهما مدى اآلثار البيئية من خالل بعدين لكل مشكلة من 
للنشاط االقتصادي المعنى، والنطاق الجغرافي للدول والمنظمات الدولية المرتبطة 
ذا كانت اآلثار عالمية أو إذا كان المعنيون بالمشكلة يتجاوزون منطقة  بالقضية وا 

 واحدة، فإننا سوف نعتبرها قضية بيئية عالمية.
لقضايا التي تشكل تهديدا لسالمة المجال الحيوي الطبيعي والذي والواضح أن ا   

والغالف الجوي والمحيطات ر جميعا، مثل مناخ الكرة األرضية يعتمد عليه حياة البش
 والبحار، وتدمير الغابات االستوائية من ضمن هذه القضايا كذلك.
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العالمي، حيث السياسات البيئة العالمية، بأنها تعكس هيكل االقتصاد وتتسم     
يشمل عدد من القضايا البيئية العالمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، العالقات 
التجارية بين الدول المنتجة والمصدرة لسلعة معينة، وكذلك الدول المستوردة لتلك 

 السلعة. 
لذلك نجد أن قضية التجارة الدولية في النفايات الخطيرة مثال تتحدد من خالل     

بين الدول الصناعية المتقدمة التي تصدر النفايات، والدول النامية التي  العالقات
يمكن أن تستوردها، كذلك فإن عالقات القوى السياسية  التقليدية القائمة على القوة 
العسكرية، ليس لها تأثير مباشر على نتائج الصراعات الدولية، ألنه يتنافى مع 

قضية من القضايا البيئة والتي تتحدد على طبيعة السياسة البيئية العالمية تجاه 
 أساس قوة الدولة االقتصادي. 

 خصائص السياسة البيئية العالمية، أهمها الرأي العام والمنظماتإن من أبرز    
خاصة المنظمات البيئية منها، التي تجمع بين مجالين القومي غير الحكومية 

والعالمي، كما أن للرأى العام الذي يتحدد مساره من خالل السياسة االنتاجية 
والمنظمات غير الحكومية، تأثير جوهري على نتائج المناقشات العالمية حول قضايا 

ما أنه يعد عامال رئيسيا القطب الجنوبي وتآكل طبقة األزون كصيد الحيتان، ومعادن 
 في المفاوضات حول تغير المناخ في العالم.

 دور الدول النامية في السياسات البيئية العالمية: ثانيا: 
لقد بقيت نظرة الدول النامية لهيكل االقتصاد العالمي بوصفه يتسم باالجحاف     

لفترة المساواة تمثل عامال في استجاباتها السياسية لقضايا البيئة العالمية وعدم 
بدور محدود في السياسات البيئية العالمية لعدة عوامل طويلة، لذلك فقد أسهمت 

 أهمها: 
أن الدول المتقدمة لديها مصالح إقتصادية وسياسية تؤثر في سياستها تجاه  -أ

فا رافضا ألي إتفاق أو تنظيم دولي يضع قضايا البيئة ولذلك فهي قد تؤكد إئتال
قيودا بيئية، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها، ومثال ذلك ما أكدته و 
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م أ من أن تنظيم إنبعاث الكربون يتطلب تغيرات كبيرة في أسلوب الحياة والهيكل 
الصناعي لها وبالتالي فقد رفضت الحد من إنبعاثاتها الغازية التي سبب إرتفاع 

رارة الكون، كذلك رفض روسيا حينها الحد من هذه االنبعاثات على المستوى ح
 العالمي.

ن كانت مسؤولة في  -ب بالمئة فقط من االنبعاثات  14أما الدول النامية فهي وا 
الغازية إال أنها ال تستطيع أن تحد من هذه االنبعاثات إال في إطار إتفاق عالمي 

 يتضمن تعويضها عن ذلك.
البيئية العالمية تعكس هيكل االقتصاد العالمي، وسيطرة أن السياسات  -ت

الرأسمالي على التجارة الدولية، ومن ذلك ما تشير إليه االحصاءات من االقتصاد 
ألف منها في  91أن الدول الصناعية تنتج خمسة ماليين مادة كميائية تدخل 

 التجارة الدولية. 
الدول األخرى لتأكيدها تجاه أن للدول المتقدمة أساليبها في الضغط على  -ث

قضايا البيئة، حيث تستطيع عن طريق منح أو منع المزايا االقتصادية المختلفة، 
مثل دخول أسواق منتجات معينة وتعمل على إغراء الدول النامية المعارضة 
لسياستها تجاه مشكلة بيئية معينة حتى تعدل عن موقفها أو أن تفرض عقوبات 

 لك المنصوص عليها في برتكول مونتلاير.على هذه الدول. مثل ت
 ثالثا: أثر العولمة على البيئة:  

بدأ قلق العالم بزدياد بمختلف مؤسساته تجاه ظواهر التغيرات البيئية على     
األرض منذ القرن الماضي، هذه التغيرات سببها نشاط االنسان المختلفة والناتجة عن 

الضغط المتواصل ان وزيادة عدد سكان العالم و االحتياجات األساسية لهذا االنسزيادة 
العالم منذ ذلك الوقت يأخذ هذا األمر مأخذ الجد بما  على كافة المصادر...وقد بدأ

حسيمة، وأصبح موضوع البيئة يأخذ أولوية وطنية ودولية مما الحظه من أضرار 
وعقد مؤتمر   (unepحدا بالمجتمع الدولي إلى تأسيس برنامج األمم المتحدة للبيئة )

نضمام العديد من  4691استكهولم بالسويد  برام عدد كبيرمن االتفاقيات الدولية وا  وا 
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إلى دول العالم إليها بحيث ينبغي معرفة أثر العولمة على البيئة، والتي أصبحت 
ع التي تدخل في العالقات الدولية، كمسائل جانب حقوق االنسان من أهم المواضي

الدول للتطور واالندماج في المؤسسات المجتمع المدني لكن تقاس عليها مدى قابلية 
المالحظ هو ان العولمة بالرغم من إيجادها آلليات التعاون العالمي في مجال البيئة 

 من جهة، إال أن مؤسساتها تسعى لتدمير واستنزاف الموارد البيئة من جهة أخرى. 
البيولوجي الحالي غير المسبوق  إن العولمة تعتبر قوة دافعة كبيرة  وراء االنفجار   

حيث أن التجارة في األخشاب والمعادن وغيرها من السلع الطبيعية تتزايد بينما العديد 
في العالم أصبحت مهددة اآلن يتدفق االستثمار الدولي في من نقاط التنوع البيولوجي 

هذا بين استخراج الموارد، لكن القواعد الجديدة لالقتصاد العالمي، وعدم التوافق 
الضرورات البيئية والممارسات االقتصادية السائدة ومازال الجنس البشري يعتمد 

 إعتمادا أساسيا على العالم الطبيعي.
تسببت عملية العولمة في االسراع بانتقال وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، 

وة الدافعة خلق الجراثيم عبر العالم، فالزيادة الكبيرة في إنتقال الناس والبضائع هو الق
عولمة المرض، حيث أن النمو السريع في السفر الدولي جوًا، سبب إنتشار األمراض 
في العالم ... ودليل على ذلك إنتشار سريع لمرض االلتهاب الرئوي وأنفنونزا الطيور 

 بين مختلف أنحاء العالم، 
مية الملحة والتدهور البيئي مساهم قوي في العديد من التهديدات الصحة العال    

العالم تعيش األمراض في الوقت الحاضر إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن ربع 
والجروح في العالم لها صلة بتدهور وتمزق البيئة مثل أمراض االسهال والكوليرا التي 
نتشار البعوض الناتج عن التلوث  الذي يؤدي إلى  تنتج عن تلوث مصادر المياه وا 

االضافة إلى إنتشار أمراض السلطان الناتجة عن تلوث الهواء إنتشار المالريا هذا ب
 وبعض الملوثات الكيماوية واإلشعاعية. 
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 البيئة وحقوق االنسان:  : خامسا
أصبحت حماية البيئة تمثل البعد الجديد إعتبار البيئة  حق حقوق االنسان:  -0

 أو البعد الثالث لحقوق االنسان.
البيئة وحقوق االنسان بأبعادها الدولية واالقليمية والوطنية من إن موضوع 

لم يكن هناك هذا الزخم الواضح ت الحديثة  سببا منذ خمسينا عاما الموضوعا
 البيئة. من االهتمام الذي نشهده اآلن سواء بحقوق االنسان أو

ولكن العقود األخيرة من ستشهد إهتمام كبيرا من جانب المجتمع الدولي، ثم إنتقل 
 ذلك إلى البعد الوطني، 

إذا أنها تؤثر على  إن عالقة حقوق االنسان بالبيئة هي من صميم حقوق االنسان
صحته ومعيشته، هذا ما جعل القيادة السياسية تولي إهتماما متزايدا بحماية البيئة 

نما وقد أكدت  العديد من الحكومات والدول الحفاظ على البيئة لم يعد رفاه وا 
 أصبح قضية تتوقف عليها قدرة االنسان والتمتع بحياة آمنة.

كما أن البيئة مدونة في المواثيق العالمية والمحلية على أنها حق من حقوق -
قد فإن هذا لم يكن غائب في الثقافة العربية االسالمية، االنسان األساسية، 

حسمت هذه العالقة مع البيئة بصورة فريدة ومميزة من خالل مبادئها وأسسها 
 جاء بهاالقران الكريم وأوضحته السنة النبوية.التي 

فهذا الحق ال يخص األجيال الحاضرة وحدها بل األجيال المقبلة أيضا وأنه  -
ة هي حق تضامني يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الدولية والمحلية، وأن البيئ

كل ال يتجزأ  وأن ملوثات البيئة ال تعترف بالحدود السياسية بين الدول وأصبح 
 الحق في البيئة حق جماعيا وليس فرديًا.

قرار حق اإلنسان في بيئة نظيفة:   المجتمع الدولي وا 
عند استفحل الخطر على البيئة بسبب التلوث واالفساد الذي لحق بكافة 
رتفعت حرارتها وتعرضت  عناصرها، وعندما شحت مواردها واستنزفت خيراتها وا 

دراكا لهذا طبيعة األزون للهشاشة، قرر المجتممع الدولي  شعورا بهذا الخطر وا 
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الحق من حقوقه  الكارثة أن لالنسان الحق في بيئة نظيفة وسليمة وأن هذا
    األساسية.

مصدرها في تكوين القانون  في حين نجد، فكرة المصلحة المشتركة للبشرية         

الدولي، وهي تعبر بوضوح عن وعي اإلنسان في بناء إطار قانوني بتنظيم العالقات 

في المجتمع الدولي، فاالتفاق على قواعد مشتركة لتنظيم العالقات بين الكيانات 

سية أو االجتماعية هو تعبير عن المصلحة المشتركة للبشرية، ويؤدي إلى الحد السيا

 من سيادة الكيانات. 

وتتجلى أهمية مفهوم المصلحة المشتركة للبشرية من خالل تحليل العالقة الجدلية 

بين احتياجات تحرير التجارة الدولية ومتطلبات حماية البيئة، فهذه األخيرة تنطوي 

الحفاظ والدفاع عن المصلحة المشتركة العليا، بعكس تحرير التجارة الدولية على فكرة 

وبالتالي من حق االنسان في بيئة نظيفة المرتبط بقوى السوق الساعية وراء الربح.

 ومن حقه ممارسة التجارة في حدود عدم المساس بالمصلحة المشتركة.

ة الثانية في اتفاقية المحكمة وقد استخدم رسميا مفهوم اإلنسانية بعد الحرب العالمي
 ( بألمانيا المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب األلمان.Nurembergالدولية لنورمبرغ )

وبعد ذلك تم استخدامه في بعض النصوص المرجعية للقانون الدولي للبيئة، وأعلنت 
(، التي nature la de mondiale Charte laديباجة الميثاق العالمي للطبيعة )

، أن "اإلنسانية هي جزء من الطبيعة وأن الحياة تعتمد على 4671ي عام نشرت ف



- 87 - 

 

العمل المتصل للنظم الطبيعية التي تعد مصدر الطاقة والمواد المغذية"، وأكدت 
 ديباجة إعالن ريو على ذلك بقولها أن "األرض، منزل اإلنسانية".

ن للبشر التملص يمكن اعتبار الحفاظ على اإلنسانية كجزء من القيم التي ال يمك
منها، ولذا فإن حماية البيئة تعلو جميع المصالح باسم اإلنسانية، ومن ثمة ينبغي 

 .النظر إليها كقاعدة آمرة، أي من قبيل النظام العام

لى إعتبار أن المتعلقة بالبيئة توترات عإن قرار األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية 
ة، لكن ا الحق يعتبر من حقوقه األساسيالبيئة النظيفة هي حق االنسان وأن هذ

الستغالل التنمية حق في حدود الحفاظ على حقوق األجيال المقبلة من خالل ترشيد ا
ذي ظهر وضرورة التعاون الدولي الذي يندرج ضمن العناصر الضامنة لهذا الحق ال

وأن جوهر  ، وعلى الدول أن تعزز عالمية حقوق االنسان4679إلى الوجود سنة 
البيئة  التنمية ذاته يقود إلى تحقيق تنمية مستدامة التي تعمل على حمايةحق 

 والعدالة في التوزيع وتجنب الدول حدوث مظالم كالفقر المدقع.
ستدامة المصادر الطبيعية:    اإلنسان والبيئة  وا   

ال التاريخ إن ظهور االنسان على الكرة األرضية يعتبر نقطة إنعطاف خطيرة في مج
عيفا نظرًا لقلة عدد واآلثار التي يحدثها البشر في البيئة ، إال أن تأثيره ظل ضالبيئي، 

ستمر هذا الوضع إلى حدود فترة الثورة الصناعية، نتشارهم، وا  وخصوصا  السكان وا 
 مع بداية القرن التاسع عشر. 

قدرة اإلنسان أن يستغل مصادر حفرية للوقود هي الفحم والبترول،  -4
د كربونية أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية على وبذلك أصبح يحرق موا

 االستيعاب. ونتج عن ذلك تزايد مظطرد في أكسيد الكربون في الجو.
الصناعة أصبحت قادرة على إنشاء مركبات كيميائية طارئة على النظم  -1

 البيئية غريبة عليها.



- 88 - 

 

أن اإلنسان أصبح يعتمد على مصادر حفرية غير متجددة، باإلضافة  -0
 مصادر المتجددة.إلى ال

وللعمل من أبرز المشاكل التي إقترفها اإلنسـان بحـق البيئـة ومـن ثمـة صـحته وحياتـه 
هي الحروب وما سببته من مقتل ودمار وخراب ثم االستخدام العشوائي للتقدم العلمـي 

 والتكنولوجي على حساب البيئة.
سـاليب بدائيـة ممـا ومن أسباب إستنزاف الموارد الطبيعية سوء إسـتخدامها عشـوائيا وبأ
 أدى إلى القضاء على وفرتها وفقدان بعضها القدرة على العطاء.

إن معظــم المصــادر الطبيعيــة الحيــة هــي متجــددة طالمــا لــم تتخــذ معــدالت إســتهالكها 
معــدالت التجــدد، بينمــا معظــم المصــادر الصــلبة غيــر  متجــددة حيــال مــا أصــاب هــذه 

شـــكل حـــذر معقـــول ومـــنظم، لتغطـــي المصـــادر مـــن اســـتنزاف وهـــو يعنـــي إســـتغاللها ب
حاجـــات البشـــر دون اإلضـــرار باألنظمـــة البيئيـــة الحيـــة، أو اإلضـــرار بامكانيـــة توفرهـــا 
أيضا لألجيال القادمة، وهذا يتطلب وضع سياسات ال بد من ترجمتها إلـى أفعـال. وال 

 بد من البحث عن بدائل غير قابلة لالستنزاف لتحل محل المصادر غير المتجددة.
 مسألة البيئة بين الشمال والجنوب )الفقر(: سادسا:

كانــت البيئــة ال تعــرف حــدودا حضــارية أو قوميــة وال حــدود سياســية أو جغرافيــة، إذا 
ــــف تنــــاول مســــألة البيئــــة بــــين الشــــمال والجنــــوب مــــع إخــــتالف المعطيــــات  فهــــل يختل
رة اإلقتصـادية والتكنولوجيـة. لكـل مـن الكتلتـين؟ وهـل تلتقـي نظـرة أهـل الجنـوب مـع نظـ

 أهل الشمال في معالجة مشاكل البيئة؟.
 في دول الشمال أصبحت مسألة البيئة تعتبر قضية ضاغطة وملحة. -
لغاء الفقر  - المسألة الضاغطة في الجنوب هي السعي إلى تحقيق التنمية وا 

والتخلف، ولما كان الفقر من أبرزاألخطار التي تهدد البيئة، لذلك يؤكد 
 التنمية وبين حماية البيئة.الجنوب على الربط بين تحقيق 
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 :أثر البيئة على اْلمن الدولي 
لقد اتضح ان القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم هي اعقد بكثير مما  -

كان يعتقد، وان المشكالت البيئية التي كانت تبدو مشكالت يمكن التعامل 
حلوال معها على الصعيد الوطني تحولت فجأة الى أزمات شائكة وتتطلب 

عالمية عاجلة وشاملة. وكثرة المؤتمرات الدولية التي عقدت حول البيئة تبين 
أهمية البيئة في حفظ األمن والسلم الدوليين: فعلى الصعيد الدولي هناك حوالي 

( اتفاقية وبروتوكول متعدد األطراف. وعلى الرغم من توقيع هذه 011)
لم تتحول بمجملها الى قوانين  االتفاقيات من قبل العديد من الدول، غير انها

وطنية فاعلة . غير ان الذي يالحظ على هذه المؤتمرات واالتفاقيات الدولية 
أنها حولت قضايا البيئة المعاصرة الى ميدان جديد للصراع بين الشمال 
والجنوب اثر بشكل سلبي على األمن واالستقرار الدوليين. فالجنوب يتهم 

لتدهور البيئي العالمي ويطالبه بتحمل المسؤولية الشمال انه هو المسؤول عن ا
ووضع ضوابط الستهالكه المفرط للطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية. في مقابل 
ذلك، فان الشمال يطالب الجنوب بالحد من التكاثر السكاني الذي يزيد من 

 الضغط على موارد الحياة.
اخذ بالتركز على  أي أن الخالف بين الشمال والجنوب حول مشاكل البيئة -

استنزاف الموارد، النمو السكاني والفقر، والحروب. حيث أضحت هذه القضايا 
الشمال. أضحت تهدد األمن  -نقاط توتر بين الشمال والجنوب وبين الشمال

 والسلم الدوليين.
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  :المنطقة العربية بين الشمال والجنوب 
 البيئية. عالم الجنوب أهدافه أهدافه البيئية –عالم الشمال 

    
 عالم األغنياء -
عالم متعلم )تقسيم الكرة  -

 األرضية(
 صناعة حضارية. -
 االهتمام بالتنوع العيش. -
 العيش في رفاع ورخاء. -
 
 

 عالم الفقراء -
 عالم في معظمه أمي -
 زراعة ريفية -
تهتم بتأمين العيش بذاته )  -

 البقاء(.
يعيشون في فقردائم وفي قلق  -

 في المجهول.

 
  هذه المعطيات القاسية، فإن العالم مرتبط بعضه بالبعض على الرغم من

د بين العالم حاآلخر ومسألة البيئة قد تكون واحدة من أهم الموضوعات التي تو 
 .إلى درجة كبيرة 

 عوائق حماية البيئة في دول الجنوب: 
تقوم دول الشمال باحتكار التكنولوجيا العائق نقص التكنولوجيا:  -0

الجنوب بشراء التكنولوجيا وبالشروط التي يفرضها الحديثة، في حين يقوم 
 الشمال.

ن كان إختراع القطار والسيارة والطائرة  قد أدى إلى تحسين وسائل النقل  - وا 
ختصار الزمن فإن تلك الوسائل قامت في الوقت ذاته بتلويث الجو بوقودها  وا 

 المحترق.
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وتلوث البيئي من التكنولوجيا المتقدمة هي سالح ذو حدين التقدم من جهة  -
 جهة أخرى.

إن مســاهمة الجنــوب فــي برنــامج حمايــة البيئــة، تســتلزم حصــوله علــى التكنولوجيــا 
جتماعيــة بوســائل وأســاليب غيــر ضــارة  الحديثــة التــي تســاهم فــي تنميــة إقتصــادية وا 

 بالبيئة.
علــى دول الجنــوب أن تســعى بــأن إمــتالك التكنولوجيــا هــو إمــتالك العلــم والمعرفــة 

 علمي(.)الفكر ال
إنه من اإللهام الضروري العملعلى تطوير التكنولوجيـا المسـتوردة مـن الشـمال إلـى 

 الجنوب أو ما يسمى توظيف التكنولوجيا. 
 عائق أزمة التمويل:  -7

يشــكل التمويــل واحــد مــن أهــم العقبــات التــي تعتــرض بــرامج حمايــة البيئــة فــي 
ـــى  ـــا تعجـــز عل ـــا وأحيان ـــأمين الكفـــاف فـــي دول الجنـــوب صـــار مطلب الجنـــوب، ت

 تأمينه مما يعرضه لخطر المجاعة 
 . ،عائق اإلنفاق العسكري -0
  ،عائق أزمة مديونية للبلدان الجنوب  -1
 ،عائق النمو السكاني المتسارع -5

فان واقع  البيئة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية لزالت  تعاني   وعليه ،
من مشكرات عديدة ،امام المجتمع الدولي الدي بات يحمل الدول النامية مسؤولية 
التلوث واالنباعاثات السامة ،في حين العكس الدول المتقدمة المصنعة هي المسؤولة 

  عن الضرر البيئي بالدرجة االولى.
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 خاتمة:ال
ان سياسة  إرساء األمن البيئي ومنع حدوث بناء على ما سبق يمكن القول 

التجاوزات البيئية، ومعالجتها قبل أن تتفاقم، و تحقيق المصلحة العامة للفرد 
،هي من اولويات االدارة  المحلية والدولية لحماية البيئة ـوهذا ما والمجتمع على السواء

تجسيد األمن البيئي في  في تساهم التي التشريعات أهم من خالل  صياغة تجلى 
بعض الدول العربية الرائدة في هذا الشأن، ثم عرضنا أهم األطر المؤسسية في 

 موضوع أين برز كبيًرا مع بداية األلفية، الوطن العربي، الحظنا أنها سجلت تحسًنا
 عدة في اإلنمائية القرارات صنع في والبيئية واالجتماعية االقتصادية القضايا دمج

 الملموسة التدابير أن إال إقليمية، خاصة تلك المتعلقة باالقتصاد األخضر إعالنات
 يحقق للتنمية إقليمي نهج كافية من أجل إيجاد غير تزال ال الدمج هذا لتحقيق

،ومن اجل هذا كله  البيئية الضغوط رغم األساسية واالجتماعية االقتصادية األهداف
علينا ان نوصي ببعض الخطوات التي نراها مناسبة للحفاظ على امن البيئة واالنسان 

 معا:
الحفاظ على العمليات البيئية واألنظمة الحيوية األساسية التي تتوقف عليها _ 

المحافظة على التنوع _عملية التنمية ومن أمثلتها نظافة الهواء،نظافة الماء ، 
 خالل بنوك الموروثات والمحميات الطبيعية وحدائق النباتات.الحيوي من 

الغاز الطبيعي(  –الفحم  -_ ترشيد استخدام الطاقة األحفورية ) البترول
والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة وتطويرها  مثل طاقة الرياح والطاقة 

 الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية
وتنمية ثروة البحيرات من طيور  إيقاف التعديات على األراضي الزراعية_ 

 وأسماك..
_ سن تشريعات تنظم عمليات الصيد وكمياته واألوقات المسموح بالصيد فيها      

 واألدوات التي تستخدم في الصيد.
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تجنب إغراق النفايات في المسطحات المائية ،وخصوصا النفايات النووية  -
 . للبيئة البحرية من التلوث والتنفيذ الجاد لمعاهدة خطر التجارب النووية حماية

 
 قائمة المراجع العلمية:

  المصادر:
 كريم ـوحديث نبوي شريف.الن القرآ

 المراجع باللغة العربية.
"ركـــائز التنميـــة المســـتدامة وحمايـــة البيئـــة فـــي الســـنة  محمـــد عبـــد القـــادر الفقـــي، -4

، القـيم الشـريف حـولورقـة مقدمـة فـي النـدوة العلميـة الدوليـة الثالثـة للحـديث النبوية"، )
 لعامة لندوة الحديث، ب س ن(.األمانة ا الحضارية في السنة النبوية

يـــة ، )القـــاهرة: الـــدار العربالحمايـــة القانونيـــة لبيئـــة الميـــاه العذبـــةســـحر حـــافظ،   -1
 للنشر والتوزيع، ب س ن(.

المقدمة كتاب تغليظ الكذب على رسول هللا  ، كتابصحيح مسلممسلم،  اإلمام  -0
 .1عليه وسلم، الحديث رقم صلى هللا

 حامـد دار )ألردن: ،البيئيـة والتشـريعات البيئـة يـونس، ، إبـراهيم، أحمـديـونس  -1
 (. 2002 والتوزيع، للنشر

جمعيــة حفــظ الطاقــة واســتدامة : )عّمــان ،ِعلــم البيئــِة وفلســفتهاأيــوب أبــو ديــة،   -0
 (.1117 ،البيئة

)األردن:  ،أم توافــقاإلنســان والبيئــة صــراع إيمــان غيــث، ومنــى حســن دهينــة،   -9
 (.1117دار الفكر، 

 القـاهرة: المنظمـة، )والممارسـات المبـادئ البيئـة اإلدارة ناديـة صـالح حمـدي،  -9
 (.1110اإلدارية،  للتنمية العربية
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الجزائـر"،  فـي البيئـة لحمايـة اإلداريـة القانونيـة الوسـائلعبـد المـنعم بـن أحمـد، "  -7
عكنون،  بن الحقوق كلية، خدة بن يوسف بن : جامعةرسالة دكتوراه في القانون العام

 .1116الجزائر: 
 في إطـار بحماية البيئة المتعلق 41-10من القانون  19ج ج د ش، الفصل  -6

 .11المادة ، 11/19/1110،  10، العدد الجريدة الرسميةالمستدامة،  التنمية
)اإلسـكندرية:  ،الشـريعة ضـوء فـي ا لبيئـة قـانون حمايـةالحلـو،  رغـب ماجـدا  -41

 (.1111المعارف،  منشأة
 ، )األردن: دارمقارنـة البيئة"دراسـة تلويـث جريمـةالملكـاوي،  سـعيد ابتسـام  -44

 (.1117الثقافة، 
 الـديوان، البيئـة بحمايـة المتعلـق 1111لسـنة  01رقـم  المرسـوم دولـة قطـر،  -41

 .16/16/1111، المادة األولى، األميري
) القــاهرة: ب ب ن،   ،البيئــة: دراسـة مقارنـةجـرائم تلويـث فـرج صـالح الهــريش،   -40

4667.) 
الكتـاب  ، )عمـان: مركـزمشـكالت البيئـة، قضـايا وحلـولوائل إبراهيم الفـاعوري،  -41

 (.1144األكاديمي، 
–الحمايــة القانونيــة للبيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أحمــد حامــد البــدري،   -40

 (.1141هد اإلدارة العامة،  ، )الرياض: معدراسة مقارنه
 (.1144هرة: دار النهضة العربية، ، )القاالبيئة تلوثها وحمايتهاخالد العراقي،  -49
دار أفريقيا الشـرق، ، )المغرب: األمن على اختالف أبعاده أنيسة أكحل العيون، -49

1141.) 
، األمـــن البيئـــي النظـــام القـــانوني لحمايـــة البيئـــةطـــارق إبـــراهيم الدســـوقي عطيـــة،  -47
 .)1116الجديدة،  اإلسكندرية: دار الجامعة(
 فـي الجريمـة مـن الحـد فـي الحضـري األمـن ودور محمـد، "أهميـة توفيـق محمـد -46

 التخطـيط رسـالة ماجسـتير فـينـابلس"،  لمدينـة تحليليـة دراسـة -الفلسـطيني المـدن
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 ،نـابلس الوطنيـة، النجـاح جامعـة العليـا، الدراسـات ، كليـةواإلقليمـي الحضـري
 .1119،نفلسطيي

يمـــان رجـــب،   -11 عصـــر التهديـــدات الغيـــر -تحـــوالت األمـــنمحمـــد عبـــد الســـالم، وا 
)القــــــاهرة: مطبوعــــــات مركــــــز الدراســــــات السياســــــية  تقليديــــــة فــــــي المنطقــــــة العربيــــــة،

 (.1141إلستراتجية األهرام، وا
اثـــر التشـــريعات الوطنيـــة والقـــانون الـــدولي علـــى " إيهـــاب طـــارق عبـــد العظـــيم ،  -14

ورقـة مقدمـة إلـى  الملتقـي العلمـي )  العلـوم اإلسـتراتيجية،تحقيق األمـن البيئـي"  كليـة 
 47: االسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة وأثرهـا علـى األمـن البيئـي، خـالل الفتـرة حول
 (.1140المنامة،   ،11-
البشـري،   الـديوان لألسـرة والعمـران الـوطني، وزارة الصـحة، الجمهوريـة التونسـية -11

يــــــق ، ) تــــــونس : مركــــــز التوثمســــــتقبل لتــــــونس اإلســــــقاطات واآلفــــــاق  الســــــكانية أي
 (.1116واألرشيف والنشر، 

رسـالة ماجسـتير فـي حقـاني، "دور التنميـة فـي تحقيـق األمـن اإلنسـاني"،  حليمـة -10
لسياســية واإلعـــالم، ، كليــة العلــوم ا0، جامعــة الجزائــرالدراســات األمنيــة واإلســتراتجية

1141. 
إبراهيم بن سلمان األحدب وآخرون ،  "دور الشـرطة فـي تحقيـق األمـن البيئـي"   -11

: أمـن وحمايـة البيئـة، أكاديميـة  مقدمـة للنـدوة العلميـة الثانيـة واألربعـون حـول، )ورقة 
 .464(، ص.4667نايف العربية، الرياض ، 

 القـانون وأبعاده فـي اإلنساني " األمن ،يازجي يوسف،  وأمل الدين محي خولة -10
،    28المجلـد  ،والقانونيـة االقتصـادية للعلـوم دمشـق جامعـة مجلـة العـام"، الـدولي
 (. 1141) الثاني العدد

"األمـــن البيئـــي فـــي السياســـات الدوليـــة: نيللـــي كمـــال محمـــد  حســـنين األميـــر،   -19
أطروحـة  دكتـوراه فـي (" 2007-1997دراسة مقارنة للسياستين اليابانية واألمريكيـة )
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ياســـية، قســـم العلـــوم ، جامعـــة القـــاهرة، كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم الس السياســـيةالفلســـفة 
 .1141السياسية،

، )الريــاض: النشــر 1، طاألمــن البيئــيعبــد الوهــاب رجــب هاشــم بــن الصــادق،  -19
 (.1119ع جامعة الملك سعود، العلمي والمطاب

، المعاصرةإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة خالد مصطفي قاسم،  -17
 (.1141لدار الجامعية، )القاهرة: ا

: "توقعـــات البيئـــة تقريـــر حـــولاألمـــم المتحـــدة، برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة ،)  -16
 (.1119لتنمية" ، نيويورك :البيئة من أجل ا  (GEO 4) 1العالمية 

ــــــب تفاحــــــة،   -01 ــــــة المشــــــروعات أيهــــــم أدي التطــــــور االقتصــــــادي والتكــــــاليف البيئي
 العامـة الهيئـة ، )دمشـق: منشـوراتالصـغيرة فـي سـورية وتأثيراتهـا البيئـةاالقتصـادية 

 .(1141للكتاب،  السورية
، )القــاهرة: منشــورات المنظمــة اإلدارة البيئــة والممارســاتناديــة حمــدي صــالح،   -04

 (.1110ة للتنمية اإلدارية، العربي
العالميـة نظـم اإلدارة البيئيـة والمواصـفات القياسـية محمد صالح الـدين عبـاس،   -01

 .).القاهرة : ب.س.ن  (، 41111أيزو 
يوســف أحمــد العبــد هللا األحمــد، "إطــار مقتــرح المحاســبة اإلداريــة البيئيــة  مــن    -00

رســالة  (،دراســة تطبيقيــة فــي ســوريا " -منظــور الجــودة الشــاملة فــي شــركات الــنفط 
، جامعــة عــين شــمس، كليــة التجــارة ن قســم المحاســبة دكتــوراه الفلســفة فــي المحاســبة

 .) 1141والمراجعة، 
تدريبيـة،  مـواد ، )دمشـق:المسـتدامة والتنميـة البيئـي االقتصـاد رومـانو، دونـاتو  -01

 . 2003)األول كانون الزراعية، السياسات  مركز المستدامة الريفية التنمية برنامج
 أطروحـةالجزائـر"،   فـي االقتصادية التنمية في البيئة تلوث "أثر رشيد، سالمي -00

 .1119الجزائر،  جامعة التسيير،  فرع: ،االقتصادية العلوم في دكتوراه



- 97 - 

 

 الجبايـة خـالل مـن البيئـة حمايـة فـي الحكومـات تـدخل أهمية، " مسدور فارس  -09
  (.1141-1116، )09، عددمجلة الباحثالبيئية"، 

، متـاح 14/10/1141يوم: "الخط األخضر البيئة والقانون"، تم اإلطالع عليه  -09
 :في االنترنت على

http://www. greenline com. kw/EnviromentNews              
، تر: بهاء شاهين، )الدار مبادئ التنمية المستديمةدوغالس موسسيتش،  -07

 .(1111الحديثة لالستمارات الثقافية، 
 )بيروت: مركز، وأفاق واقع -العربية التنمية في دراساتالرياشي،  سليمان -06

 .العربية، ، )د.ت( الوحدة دراسات
، )اإلسكندرية: التنمية وحقوق اإلنسان أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم،  -11

 .(1119المكتب الجامعي، 
التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب عثمان محمد غنيم، ماجد أحمد أبو زنط،  -14

 .(1119)األردن:  دار صفاء، ،تخطيطها وأدوات قياسها
 ديوان )القاهرة: مجلة ، ومصطلحاته التنمية مفاهيم فيعارف،  محمد نصر -11

 .(1117جوان  العرب، عدد
، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفي قاسم،  -10

 (.1141)القاهرة: الدار الجامعية، 
ماجد أبو زنط، وعثمان غنيم، التنمية المستديمة دراسة نظرية في المفهوم  -11

 .(1119، )4، العدد41، المجلد مجلة المنارةوالمحتوى، 
، )مجد المؤسسة المائة كلمة في البيئةتر: حبيب نصر هللا،  ،هنري بروغليو  -10

 .(1141الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
مخول، "نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية عدنان غانم، وماطنيوس   -19

 .(1116،)1، العدد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية"، المستدامة
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ديفيد أ. مكتتاير ، كريستوفر فولر، واخرون، ترجمة: عبد الرحمان بن أحمد  -19
المجلد الثاني و األربعون، العدد الرابع، )ديسمبر ، مجلة اإلدارة العامة،  هيجان
2002). 

طبيعة البعد االقتصادي واالجتماعي لصناديق االستثمار بودية فاطمة، "  -17
ورقة مقدمة للملتقى اإلسالمية ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة"، )

، سصفاق، 1140/ 19/ 16-19يومي المالية اإلسالمية، : حولالثاني الدولي 
 .(1140تونس، 

عثمان محمد غنيم، ماجد أبو زنط، "إشكالية التنمية المستديمة في ظل الثقافة  -16
 .(1117، األردن، )14، العدد00، المجلدمجلة دراساتاالقتصادية السائدة"، 

 اإلنعاش برنامج خالل الجزائر من في المستدامة التنمية، "كريم زرمان  -01
دارية اقتصادية أبحاثمجلة ("، 1116-1114االقتصادي ) ، المركز 9العدد ،وا 

 .(1141الجامعي بخنشلة، الجزائر، )جوان
التنمية المستدامة في دولة نوزاد عبد الرحمن الهيتي، وحسن إبراهيم المهندي،   -04

 .(1117للسكان،  الدائمة اللجنةقطر: ) قطر،
، ل التنمية المستدامة في التخطيط 2دليل تفعي، أحمد فريد مصطفى  -01

 .(1117)الرياض: وزارة الشؤون البلدية والقروية، 
المحاسبة عن التنمية المستدامة من منظور الشركات عصام فهد العربيد،"  -00

 .(2008المجلد الثامن والعشرون، )العدد ،لمجلة العربية لإلدارةااإلنتاجية "،
، "التنمية المستديمة في عالم التغير  تقرير عن التنمية الفعالةالبنك الدولي، )  -01

مركز للترجمة والنشر،  والتحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"، مصر:
1110). 

مخاطر العولمة على التنمية  -العالم ليس للبيعباتر محمد علي وردم،   -00
 .(1110للنشر والتوزيع،  )األردن: األهلية ،المستديمة
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ي، "التنمية االقتصادية والبيئية بين فشل السوق أياد بشير عبد القادر الجلب  -09
، جامعة أطروحة دكتوراه"،  -دراسة في اقتصاد البيئة-والسياسة االقتصادية

 .1110الموصل، كلية االدارة واالقتصاد، 
علي خلف سلمان ألركابي ،  وجليلة عيدان الذهب،" استعمال بطاقة   -09

المؤتمر العربي ورقة مقدمة إلى :  العالمات المتوازنة لدعم التنمية المستدامة"،)
أفريل،  49-49، واقع مهنة المحاسبة بين التحديات والطموح السنوي العام األول

 .بغداد(
األبعاد القانونية -وارد المائيةالتخطيط االستراتيجي للممحمد بلغالي،   -07

 .(1140، )القاهرة: دار الكتاب الحديث، والتنظيمية واألمنية
 لعام  11 +ريو إلى4691  استوكهولم  مؤتمر من، " الحسين شكراني  -06

، عربية اقتصادية مجلة بحوثالعالمية"،  البيئية تقييم السياسات إلى مدخل 1141
 .(1140 خريف  )صيف/11و  10 العددان

"حسن اإلدارة  تقرير حول:األمم المتحدة،  برنامج األمم المتحدة للبيئة، )  -91
 .(1114البيئية الدولية"، 

، )القاهرة: دراسة مقارنة-البيئة في القانون الجنائي محمد مؤنس محب الدين، -94
 .(4660نشر وتوزيع المكتبة األنجلو مصرية، 

عارف،  كامل محمد ترجمة:، المشترك مستقبلناوالتنمية،  للبيئة العالمية اللجنة -91
 .(4676المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، :)الكويت

، )القاهرة: جمعية المكتب إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظفزكريا، الطاحون،  -90
 .(1110الغربي للبحوث البيئية، 

تحت خط الفقر المائي"،  11من البلدان العربية الـ  40سوسن أبو ظهر، " -91
 .1110جوان،  1،  1974، مصر: العدد جريدة األهرام
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دراسة حالة  -"دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية ،نية أبرير -90
، جامعة باتنة،  كلية الحقوق، قسم العلوم السياسة، رسالة ماجستيرالجزائر"، 

1116. 
تقرير ، )جمهورية مصر العربية ، وزارة الدولة لشئون البيئة ،إدارة اإلعالم -99

 .(1116نتائج  مؤتمر كوبنهاجن"  ديسمبر " : حول
وزارة الدولة لشئون البيئة ، اإلدارة المركزية لإلعالم،  جمهورية مصر العربية، -99
 ."(1141، 11فعاليات مؤتمر المتحدة للتنمية المستدامة  ريو +:" تقرير حول)
، )عمان: البيئيةمقدمة في اقتصاديات نوزاد عبد الرحمن الهيتي، وآخرون،  -97

 .(1141دار المناهج للنشر والتوزيع، 
 .(1111دار النهضة العربية، : ، )القاهرةالتنظيم الدولي، عبد الواحد الفار -96
 .(1141، )المغرب: منابع النجاح، قانون البيئةالهادي مقداد،   -91
، )القاهرة: دار الدراسات البيئيةصابر سليم، حسين بشير محمد، وآخرون،   -94

 (.1110للطباعة، الخلود 
، اإلعالن العربي عن التنمية المستدامةجامعة الدول العربية، األمانة العامة،   -91

 .1114أكتوبر
الحوار بين الشمال والجنوب: نحو عالقات عبد القادر رزيق المخادمي،  -90

 .(1111)الجزائر : دار الفجر للنشر والتوزيع،  ، اقتصادية  عادلة
مجلة ، "كالوس توبفر في حديث وداعي: متفائل بمستقبل البيئة" ،نجيب صعب -91

 .(2006، لبنان: )فبراير 95، العدد11، جزء البيئة والتنمية
، مجلة أسيوط للدراسات البيئيةممدوح سالمة مرسي، "التشريعات البيئية"،  -90

 .(1141، مصر: )01العدد 
: النشر العلمي ، )الرياضالتلوث البيئي عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، -99

 .4666والمطابع، جامعة الملك سعود(، 
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، "تحديات  1116تقرير التنمية اإلنسانية العربية برنامج األمم المتحدة ، ) -99
 .(1116اآلمن اإلنساني في البلدان العربية"، لبنان: 

 في المائية والموارد المناخي بالل، "التغير علي بدر، عادل هاشم هدى -97
، 4 ، العدد17 المجلد ،الهندسية للعلوم دمشق جامعة مجلةنينوى"،  محافظة

(1141). 
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