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حصـلت   ،منذ التحوالت الكبرى التي شهدتها العالقات الدولية لفترة مـا بعـد الحـرب البـاردة      
، بإضافة إلـى  الدولي النظاممراجعات أساسية لكل من مفهوم األمن و طبيعة التهديدات األمنية التي تواجه 

في نمط التفاعل من خالل تراجع العامل العسكري أمام تصاعد العامل االقتصادي وظهور  كبرى تحوالت
تهديدات أمنية جديدة مختلفة الطبيعة عن التهديدات التقليدية حيث تتميز هذه التهديـدات بكونهـا غامضـة    

الجريمـة  :ثـل المعالم ،غير عسكرية ،عابرة للحدود ومبهمة المصدر وال يمكن التنبؤ بـزمن ظهورهـا م  
 ،الحـراري  االحتباسوالطبيعيـة،  لكـوارث واالبيئي، التلوثوالشـرعية،  غير الهجرةواإلرهاب،والمنظمة،

كمفهوم شـامل يـدرج     مفهوم األمن اإلنساني ظهر في خضم هذه التحوالت . الخ...تغيرات المناخية الو
 اجتماعيـة، و ثقافيـة، و سياسية، وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة سواء إقتصادية،جميع شواغل األمنية 

لألمن ،بإضافة إلـى أنـه   أساسية في تحليالته على الفرد كوحدة مرجعية  يركز الذي  بيئية،هذا المفهومو
  .بار األخطار البيئية كتهديدات أمنية جديدةتمن خالل إع يحمل في طياته مضامين جديدة كالبعد البيئي

  بالمراحل الجديدةحول قضايا البيئة في حقل الدراسات األمنية  النقاشات األكاديمية  ارتبطت   
تم طرح مفهوم األمن البيئي حتى يتالءم مع طرح توسيع مفهوم األمن من  و ،األمنللتحول في مفهوم 

و البد  تقديم مشاكل البيئة كخطر مستقبلي يهدد الكرة األرضية بأكملهاو ،جهة و تعميقه من جهة أخرى
  .لمواجهة هذه األخطار شاملة و لمية واسعةمن استجابة عا

 ،جندات السياسية  للدول األفريقيةأهم القضايا المطروحة في أتعد المشاكل البيئية في أفريقيا من   
 خاصة  الفقر، و التوسع العمراني غير المنظم، خطورتها حيث تزيد عدة عوامل من حدتها  و تضاعف

عدم اإلستقرار  كذلكالبنى التحتية الهشة، وو ،اإلقتصادي و الصناعيالنمو و ،والضغط السكاني الهائل
وتفاقم اآلثار السلبية لهذه في أفريقيا الراهن البيئي  فتساهم هذه العوامل مجتمعة في تأزم الوضع السياسي ،
من تهديد مضاعفة فهي تهدد سبل العيش و تضعف من األبمثابة مصادر تعد التهديدات البيئية  .التهديدات

لها آثار مباشرة وغير مباشرة تختلف من ناحية شدة واإلنساني خاصة في أفريقيا بجميع أبعاده المتعددة، 
مثل ( للتهديدات البيئية   ات السلبيةتأثيرال تناولت العديد من الدراسات األكاديمية .التأثير والمدى الزمني

القارة  و العالم ككلعلى  )إلخ..و إزالة الغابات ، و الجفاف، والتصحر،التدهور البيئي،و تغيرات المناخيةلا
تغير المناخ   ضريبة وبالتحديد دول القرن اإلفريقياألقاليم األفريقية  حيث تدفع  ،بشكل خاص اإلفريقية 

  . تهديداتها مع العلم أنها لم تتسبب فيها راثمن آتعاني  و
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  :الموضوع  أهمية

بين األوساط األكاديمية في ظل  البيئية  الجدل الذي أثارته التهديدات موضوع في تكمن أهمية   
 ضمن البحثموضوع  من جهة ثانية يندرج  ، التهديدات هذا من جهة  تنامي التداعيات السلبية لهذه 

 الباردة، الحرب نهاية بعد خاصةالعالقات الدولية  في مركزي كحقل أهميتها برزت التي األمنية الدراسات
 إلى التقليدي العسكري المفهوم من وإخراجه األمن مفهوم لتوسيعجديدة  نقاشات من الحقل هذا عرفه لما

أما من الناحية أخرى فتتمثل أهمية  .ةثقافية و بيئي اجتماعية، اقتصادية، سياسية، :متعددة ومجاالت قضايا
فمن خالل توظيف مقاربة ، كون القارة األفريقية أحسن نموذج لدراسة التهديدات البيئية في الموضوع 

  ألوضاع اإلقتصاديةا هذه التهديدات على ضوء مؤشراتاألمن اإلنسان  يمكن إظهار اآلثار الناجمة عن 
هشاشة األنظمة و ، النمو السكاني،التي تتميز بها القارة من تدهور اقتصاديو السياسية  و اإلجتماعية 

 .الخ..السياسية

 : أهداف الموضوع

 .ة التهديدات البيئيةنَنَاألطر النظرية المفسرة لقضايا األمن البيئي و أمإبراز  -

إبراز عالقة التأثر (توضيح العالقة التكاملية ما بين أبعاد األمن اإلنساني في ظل التهديدات البيئية  -
  ). و التأثر

ء على التهديدات البيئية التي تواجه القارة اإلفريقية من خالل تسليط الضوالتعرف على ماهية  -
 انعكاساتها رصد و .الخ...الموارد المائية ب، نضو، احتباس حراريتغير مناخمشاكل البيئة من 

 .دول القرن اإلفريقيعلى و تسليط الضوء  على واقع األمن اإلنساني في القارة اإلفريقية

و القرن  أخطار التهديدات البيئية في القارة اإلفريقيةلتالفي اإلقليمية  والدولية  إبراز أهم إسهامات -
 .األفريقي على وجه التحديد
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  :أسباب اختيار الموضوع
  :ختيار الموضوع في أسباب موضوعية و أسباب ذاتية و التي تتمثل فيما يليإتتلخص أسباب  

 :أسباب موضوعية -1
تقديم تصور تحليلي آلثار التهديدات البيئية على واقع األمن في للدراسة  تكمن األسباب الموضوعية 

فمعظم الدراسات المرتبطة بقضايا البيئة ركزت على الجانب القانوني لحماية البيئة . اإلنساني في أفريقيا
    . الظاهرة من جانب أمني دون التطرق إلى األطر النظرية التي تفسر

 :أسباب ذاتية -2
المبررات الذاتية في الرغبة الشخصية لدراسة األمن البيئي باعتباره يندرج ضمن الدراسات و تكمن 

األمنية والتي تعتبر حقل من حقول العالقات الدولية، و كذلك جاء تناول هذا الموضوع نظرا لقلة 
  .الدراسات باللغة العربية و إلثراء الجانب العلمي و المعرفي

  :إشكالية الدراسة

في  اكبير اتشهد تدهورفي أفريقيا التي التهديدات البيئية و تباين آثارها السلبية تزايد أخطار  في ظل 
امتدت انعكاساتها السلبية لتطال مختلف القطاعات سواء  ،حيثمحيطها اإليكولوجي جراء هذه التهديدات 

سبق  من خالل ماو  .قيا أفرياألمن اإلنساني في بذلك  ، مهددة و السياسية، و اإلجتماعية اإلقتصادية،
   :في للدراسةيمكن طرح اإلشكالية المركزية 

  ؟أفريقيا  األمن اإلنساني فيواقع على  إلى أي مدى أثرت التهديدات البيئية

  :األسئلة الفرعية التالية اإلشكالية،تندرج ضمن 

الباردة إلى توسيع كيف ساهمت التهديدات البيئية كمصادر تهديد مضاعفة في فترة ما بعد الحرب - 1
  الحقل المعرفي للدراسات األمنية؟

  األمن اإلنساني في أفريقيا؟مختلف أبعاد ما هي مظاهر تأثير التهديدات البيئية على - 2
  دول القرن اإلفريقي في مواجهة التهديدات البيئية؟ أفريقيا و ما هي اإلستراتيجيات التي إعتمدتها- 3
تساهم في إرساء  بيئية القرن األفريقي في إعتماد إستراتيجيات ما هي التحديات التي تعرقل دول- 4

  مضامين األمن اإلنساني؟
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  :فرضيات الدراسة
  .هور الوضع اإلنساني في المنطقةكلما تدأفريقيا  كلما إزدادت شدة تأثير التهديدات البيئية على  - 1
تحقيق نجاحها في  زادت فرصكلما  ،مواجهة التهديدات البيئيةجهودها لالدول األفريقية  نسقتكلما  - 2

  .و مبادئ التنمية المستدامة األمن اإلنساني
كلما إعتمدت دول القرن األفريقي على إستراتيجيات بيئية قائمة على أساس الحوار و مبادئ التنمية  - 3

  .المستدامة، كلما تمكنت من النجاح في مواجهة التهديدات البيئية

  : منهجيةالمقاربة ال

 :طبيعة الموضوع توظيف جملة من المناهج و التي ترواحت بينفرضت 

و تحديد خصائص ظاهرة ، يقوم المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم في أفريقيا؛ المنهج الوصفي
اني ــعة و نوعية العالقة بين متغير األمن اإلنسـوصف طبي إلى بإضافة ،التهديدات البيئية في المنطقة

واقع التهديدات البيئية في أفريقيا بشكل عام من خالل جمع البيانات الوصفية حول  البيئيةوالتهديدات 
 و قد تم في هذا اإلطار.، وصوال إلى التحليل والربط والتفسيرلهذه البياناتوالقرن األقريقي بشكل خاص

   .ال إلى األمن اإلنسانيمثل مفهوم األمن،ومفهوم األمن البيئي، وصو أهم المفاهيم األساسية للدراسة معالجة

منطقة دول القرن األفريقي  إعتمادالثالث،من خالل  الفصل في استخدامه تم وقد ؛منهج دراسة الحالة
و رصد أهم األوضاع  نوضح من خالله مدى تأثير التهديدات البيئية في المنطقة،لللدراسة كنموذج

   .المتأثرة جراء هذه التهديدات اإلجتماعية و اإلقتصادية

 مثل تقنية تحليل المضمون ،بأدوات و تقنيات البحث العلمي في معالجة الدراسة كذلك تمت اإلستعانة
من أجل ، وكذلك تم إعتماد تقنية الطرق و البيانات اإلحصايئة البيئية الدولية االتفاقيات لتفسير مضامين أهم

  . التحليلي للدراسةة بالجانب المتعلق الرقمية المعطيات مختلف إسقاط 

  :حدود الدراسة

؛  شملت الدراسة حدود زمنية متعددة، نتيجة للمراحل التاريخية لطرح األكاديمي لقضايا المجال الزماني 
البيئة التي ترجع إلى نهاية الستينات و بداية السبعينات خاصة مع مؤتمر استوكهولم هذا من ناحية، من 
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التطورات  ما بعد الحرب الباردة التي واكبت مرحلةركزت الدراسة في مجالها الزمني على ناحية أخرى 
ة نَنَوظهور ما يعرف بأم الجديد، في مفهوم األمنتصاعد أهمية البعد البيئي والجديدة في الدراسات األمنية 

  . التغيرات المناخية

طق في العالم يشمل اإلطار المكاني للدراسة القارة اإلفريقية و التي تعتبر من أكثر المنا ؛اإلطار المكاني 
  .بإضافة إلى التطرق إلى منطقة القرن األفريقي كدراسة حالة.عرضة ألخطار التهديدات البيئية

  :الدراسات السابقة
يتميز موضوع الدراسة بقلة المراجع باللغة العربية، في المقابل تشهد األوساط األكاديمية الغربية   

البحث في قضايا البيئة و األمن البيئي خاصة فيما يتعلق بالتهديدات البيئية و بأخص  على هائال االإقب
  . تأثيراتها السلبية في القارة األفريقية

'' الشؤون دولية''مقال منشور في مجلة من أبرز الدراسات السابقة التي تم إعتمادها في البحث،   
 مكلمان روبرتو   ، Anne Hammill  هيمال آن، Brown  Oli براون أوليلكل من  2007عام 

Robert McLeman    فريقياأل بالنسبة النتائج :تغير المناخ كتهديد أمني جديد''  ـب  المعنونة  ''
''Climate Change as the ‘New’ Security Threat : Implication for Africa '' ، هذه الدراسة  ركزت

، و التطرق إلى أمنَنَة التهديدات البيئة  تغير المناخ كتهديد أمني جديد على القارة األفريقية إعتبارعلى 
  .بهدف تبني التدابير اإلستعجالية خارج الحالة العادية  لمعالجة هذه التهديدات

تغير المناخ و األمن '' المعنونة بـ   Alec Crawford كراوفورد أليكو  براون أوليدراسة لـ   
  دراسةهذه ال ، 2009 الصادرة عام  ’’Climate change and Security in Africa’’،'' أفريقيا في

الذي مقره في كندا  بالتعاون مع  (IISD)صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة  تقرير عبارة عن
إظهار تغير المناخ  جنوب أفريقيا، تهدف هذه الدراسة إلى في  الذي مقره   (ISS)معهد الدراسات األمنية

، بالرغم من أن أفريقيا تعد عالميا األقل مساهمة في إنبعاث الغازات كتهديد أمني في القارة األفريقية 
مثل  و مع ذلك تتعرض لجملة من  اآلثار السلبية للظواهر المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ     الدفيئة ،
الموارد حول الهجرة القسرية الناجمة عن تغير المناخ، و النزاعات  األمن الغذائي و األمن المائي،إنعدام 
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و بالتالي فإن الدراسة تهدف إلى إبراز . وفشل الدول في التكيف مع مظاهر التدهور البيئي  الطبيعية،
  .اإلنعكاسات السلبية لتغير المناخ بإعتباره تهديد أمني جديد في أفريقيا

 Eric van de  جيسون فانإليريك  2011عام  أخرى صادرة عن معهد األمن البيئيدراسة   

Giessen تقييم األمن البيئي: القرن األفريقي'' المعنونة بـ'' ،’’ Horn of Africa:Environmental 

Security Assessment ‘’ تشهدها ، ركزت هذه الدراسة على تناول مختلف أشكال التهديدات البيئية التي
  .إلى جانب إلقاء الضوء على مظاهر تأثيرها على مجتمعات القرن األفريقي القرن األفريقي منطقة

  :تبرير الخطة

  :وهي أساسية تم تناول الموضوع في ثالث فصول 

حيث أنه من المفروض عند معالجة أي  ،للدراسة عبارة عن فصل مفاهيمي ونظري؛ الفصل األول 
و في مجمل .لتحليل الظاهرةإطار نظري كركيزة أساسية  اإلنطالق من البد من ما، ظاهرة سياسية

مفهوم األمن من خالل تناول أهم األطر النظرية المفسرة له لكل من لدراستنا تطرقنا في المبحث األول 
فهوم كم في المبحث الثاني تناولنا مفهوم األمن البيئي. النظريات الوضعية و النظريات الما بعد الوضعية

في المبحث . و الذي تم ربطه بتوسع مجال و نطاق التهديدات األمنية ،حقل الدراسات األمنيةجديد في 
الثالث تم التطرق فيه لمفهوم األمن اإلنساني من خالل التعرف على مجمل خصائصه و أبعاده المختلفة 

   .وصوال إلى التعرف على مختلف النظريات المفسرة له

، القارة األفريقية التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في انعكاساترصد فيه فتم  الفصل الثاني 
يحتوي هذا الفصل على ثالث مباحث، حيث تناولنا في المبحث األول مظاهر تأثير التهديدات البيئية على 

و رصد أهم تداعياتها السلبية  ماهية هذه التهديداتالتعرف على  من خالل،األمن اإلنساني في أفريقيا 
الرائدة في  اآلليات الدولية مختلف التطرق إلى تم في المبحث الثاني.على مختلف أبعاد األمن اإلنساني

 مواجهة التهديداتفي  األفريقية أهم اإلستراتيجيات ناتناولأما في المبحث الثالث فقد  .مجال حماية البيئة
  .البيئية
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، حيث يتكون هذا الفصل القرن اإلفريقيدول  و المتمثل في دراسة الحالة ،األخيرو الفصل الثالث في  
م تم إبراز أه من ثالث مباحث، في المبحث األول تمت المعالجة الجغرافية لدول القرن اإلفريقي، ثم

مظاهر تأثير التهديدات البيئية  معالجت تمتفي المبحث الثاني .المنطقة تعاني منهاالتهديدات البيئية التي 
من خالل رصد أهم اإلنعكاسات اإلجتماعية والسياسية و األزمات الغذائية  التي  في منطقة القرن األفريقي

جهود المنظمات اإلقليمية الفرعية في منطقة القرن  نا مختلفتناولفي المبحث الثالث  . تعاني منها المنطقة
و دور ، المنظمات الدولية العالمية باإلضافة إلى جهود  ،لتهديدات البيئية في مواجهة ا األفريقي كاإليغاد

في  استشراف نظرة مستقبلية للوضع تقييم هذه الجهود مع تم في األخير ، والمنظمات غير الحكومية
  . القرن األفريقي

  :صعوبات الدراسة
  :هي تتمثل فيو الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث جهتنا مجموعة من وا

ة حيث واجهتنا صعوبة في كثرة التقارير العلمية و العالمية حول مخاطر التهديدات البيئية باللغة األجنبي
التهديدات  باللغة العربية و األجنبية حولقلة الدراسات ترجمتها هذا من جهة ، من جهة ثانية واجهنا 

العلمية واألكاديمية المعنية بمنطقة القرن  ، حيث أن معظم الدراساتالقرن األفريقي منطقةالبيئية في 
  .على النزاعات و الدول الفاشلة في المنطقةفي معالجتها  األفريقي غالبا ما تركز 



 
 

 

اإلطار المفاهيمي:الفصل األول  

و النظري للدراسة   
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تعد الدراسات األمنية من أهم الحقول األكاديمية في العالقات الدولية فقد شهدت تطورا كبيرا  
. خاصة بعد نهاية الحرب البارة  حيث حفزتها النقاشات النظرية حول  تضييق و توسيع  مفهوم األمن

اليوم بروز تهديدات أمنية جديدة غامضة المعالم، مبهمة المصدر، مثل الجريمة المنظمة  عالماليشهد 
بالبشر، األمراض الوبائية،  االتجارالعابرة للحدود الوطنية، تجارة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، 

د مرجعيات أمنية ، هذه التهديدات ال تهدد الدولة فحسب بل تهدالخ..المناخالتدهور البيئي و قضايا تغير 
، وقد تزايد حجم هذه التحديات األمنية نتيجة زيادة سرعة النمو السكاني، والتطور )أفراد، جماعات(أخرى

  انتقالالمتزايد لتقنيات األسلحة و طرق اإلتصاالت و المواصالت مما أدى  هذا بدوره إلى تسارع وتيرة 
فالحركة الواسعة داخل حقل الدراسات األمنية  هذه التهديدات األمنية داخل و عبر الحدود الوطنية،

ضرورة مواكبة مفهوم األمن التقليدي مع هذه التطورات من خالل توسيع مضامين األمن   استوجبت
 .ليشمل تهديدات أمنية جديدة ، بإضافة إلى تعميقه ليشمل فواعل أمنية جديدة ذات طبيعة غير دوالتية

و نظري للدراسة،حيث  قمنا بتقسيمه إلى ثالثة مباحث،المبحث الفصل األول عبارة عن إطار مفاهيمي 
و أهم التفسيرات  األول يتناول مفهوم األمن و مضامينه النظرية، المبحث الثاني يتناول مفهوم األمن البيئي

  . ، أما المبحث األخير فيتناول مفهوم األمن اإلنسانيحول البعد البيئي في الدراسات األمنية
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  األمنمفهوم :المبحث األول

المقاربات النظرية معالجة أهم  مع األمن، المدلول االصطالحي للمفهوم على يركز هذا المبحث  
، نتيجة لألهمية التي فرضها المفهوم في ميدان العالقات الدولية بشكل عام و الدراسات األمنية المفسرة له

 . بشكل خاص

  تعريف األمن : المطلب األول
  اللغوي لألمن المعنى:الفرع األول 

و ربط .األمن مضاده الخوف و الفزع ، فهو يعني الطمأنينة و اإلطمئنان إلى عدم توقع المكروه 
. 1عباده إلى اإليمان به ليتحقق لهم األمن و األمان -عز و جل–اإلسالم  األمن باإليمان و لذلك دعا اهللا 

فَلْيعبدوا رب هذَا : "-سبحانه وتعالى  - القرآن الكريم في قوله هو ما ورد في " لألمن"ولعل أدق مفهوم 
 تيالْب *فخَو نم منَهوعٍ وآمج نم مهمي َأطْعهو  حسب المدلول القرآني أن األمننستنتج ه ومن. 2" الَّذ

  .ضد الخوف

يـوحي إلـى التنـاقض الجـوهري     فهـو    Sécurité اإلتمولوجي الالتينـي لألمـن    ىالمعنأما  
 ،soin" عنايـة " و معنـاه   Cura، و الجـزء    Sans" بـال أو بـدون  "و الذي معنـاه     Sineبين الجزء 

و بالتـالي فهـو   '' دون عنايـة أو غيـاب العنايـة   ''اللفظتين تكونان مع بعضهما معنًـا غريبـا لألمـن    
  .3عكس المعنى الحالي لألمن أي الحالة التي يغيب فيها الخوف

حماية األمة من خطر القهر على يد قوة "األمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني 
إن مفهوم األمن ليس من المفاهيم المتفق عليها بصورة عامة و إن كانت المعاجم اللغوية تشير  .4"أجنبية

رف العلوم اإلجتماعية و تعرفه دائرة معا'' التحرر من الخوف و القلق'' إلى أن تعريف األمن يقصد به 
The Encyclopidia of Social Sciences 5''قدرة الدولة على حماية قيمها من التهديدات الخارجية'' ـب . 

                                     
.13-9،ص ص2009الطبعة األولى، ، مكتبة اإلمام البخاري القاهرة،مصر، ، مقومات األمن اإلجتماعي في اإلسالم ، محمد عمارة  1  
. 4و  3سورة قريش اآلية   2  

3 Thierry Balzacq, ''Qu’est-ce que la sécurité nationale?'', La revue internationale et stratégique, n°:52, hiver 2003-
2004,p.35. 

 ، 27/03/2013:تم تصفح الموقع يوم،''األمن القومي ''زكريا حسين، 4
mafaheem/2000/11/article2.shtml.http://www.islamonline.net/arabic/  

 إلى 9و التطلعات المستقبلية من .. التحديات الراهنة:أعمال ندوة األمن العربي،''العربي من منظور إقتصادياألمن ''عمر عبد اهللا كامل،  5
  .84، ص1996األوروبي،الطبعة األولى، - ، باريس، فرنسا، مركز الدراسات العربي11/01/1996

http://www.islamonline.net/arabic/
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  لألمن االصطالحي معنىال:الفرع الثاني 

وجهات النظر بين  اختالفو  نوعنظرا لت االصطالحيةمل مفهوم األمن العديد من التعاريف يش  
، و قد تناولنا مجموعة من بشكل خاض و العالقات الدولية بشكل عام الباحثين في ميدان الدراسات األمنية

لوقوع في التحيز و الذاتية ، و من اللتفادي  لكل تعريف التعاريف لإللمام بكل مضمون و محتوى معرفي
   :بين هذه التعاريف  تناولنا ما يلي

أن األمة تبقي في وضع آمن إلى الحد الذي ال تكون '' : Walter Lippmann ليبمانوولتر يري 
فيه عرضة لخطر التضحية بالقيم األساسية إذا كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب و تبقى قادرة لو 

، يركز هذا التعريف  1''في حرب كهذه انتصاراتهاتعرضت للتحدي على صون هذه القيم عن طريق 
في نفس و .بعد العسكري للدولة كركيزة أساسية لمواجهة أي خطر يهدد القيم المركزية للدولةلألمن على ال

أن األمن الوطني '' : يعرف األمن Frederick Hartman Ferry فيري فرديريك هارتمان السياق نجد أن
هذا  ، يركز 2'' هو جوهر المصالح القومية التي تدخل الدولة من أجلها الحرب فورا أو في فترة الحقة

نجد أن  كذلك .على أهمية البعد العسكري في حماية الدولة و الذي بدونه ال يتحقق أمنها التعريف بدوره
بعبارة '' غياب التهديد إلى القيم الكبرى'': باعتبارهاألمن القومي  يتناول مفهوم Joseph Nye جوزيف ناي

ا اإلقتصادي و رخائه ثقافتها ،و،سكانهاوسيادتها، و آمنة السالمة اإلقليمية للدولة أخرى لألمة التي ستكون 
  .3ن من الدمار و األضرار الكبرىالذي يجب أن يكون آم

جوهر ''حدد مفهوم األمن الوطني في كتابه  فقد Robert McNamara ا روبرت ماكنمارأما 
، فيرى أنه بدون التنمية ال وجود لألمن فالدول التي ال تنمو من خالل تركيزه على البعد التنموي'' األمن
إن األمن '' :األمن مكنمارا و يعرف ،  4كلما زادت التنمية زاد األمنصحيحا ال يمكن أن تظل آمنة فنمواً 

 األمن، و،و إن كان يشملهاليس القوة العسكرية  و األمن ليس المعدات العسكرية و إن كان يتضمنها ،

                                     
، 2004، لألبحاث،الطبعة األولى  الخليج دبي، مركز لألبحاث، الخليج مركز :العالمية،ترجمة السياسة جون بيليس، ستيف سميث ، عولمة 1

  . 414ص
  ،07، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد  مجلة المفكر ،'' المفاهيم و األبعاد:األمن الغذائي ''طروب بحري،  2

   .294 ص ،2011نوفمبر 
3 Jams Wyllie ,”Force and Security” ,in : Trevor C. Salmon and others ,issues in international relations , London and 
New York, Routledage ,2nd edition,2008, P. 74. 

.85، المرجع السابق الذكر، صعمر عبد اهللا كامل   4  
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يتبين لنا من هذا ، 1''...إن األمن هو التنمية .نطوي عليهو إن كان ي، التقليدي النشاط العسكري ليس 
  .حمايتهافي سكري للدولة و دوره أهمية البعد التنموي في األمن لكن دون إهمال البعد الع التعريف

 و في مقال له بعنوان إعادة تعريف 1983في عام  Ullman Richardريتشارد أولمان 
أو سلسلة من  نشاط'': وضع تعريف لتهديد األمن على أنهحاول   ’’Redefining Security’’األمن

أو تهدد ،  ماسكان دولة  بتدهور مستوى معيشةاألحداث التي تهدد بشكل كبير و خالل فترة زمنية وجيزة 
الكيانات غير الحكومية تضيق مجال الخيارات السياسية المتاحة لذا حكومة دولة ما أو بشكل كبير ب

ضرورة عدم بفإن أولمان يرى   ما سبقبإضافة إلى ، 2'' داخل الدولة) أشخاص،جماعات،شركات(الخاصة
التركيز فقط على القضايا العسكرية على حساب تهديدات غير عسكرية  مثل قضايا البيئة و نضوب 

ال تمس  جديدة  األمنية لتشمل تحدياتأن أولمان حاول توسيع التهديدات ما سبق يتضح م،و الموارد 
  .الدولة فقط بل قد تمتد إلى فواعل أخرى كالمنظمات غير الحكومية و األفراد و الجماعات

عن المفهوم  والت ستيفنالواقعيون التفسير الواسع لألمن الذي قدمه أولمان ، فقد دافع   إنتقد
    راسات األمنية قد تعرف على أنها دراسات التهديدالد''  :الضيق لألمن القائم على القوة العسكرية قائال

ع مفهوم األمن فقد ، فوالت و الواقعيون التقليديون يخشون من توس''و إستعمال و سيطرة القوة العسكرية
مفهوما شامال و مميعا ألن التهديدات العسكرية هي في الواقع األكثر وضوحا في فترة ما يجعل ذلك منه 

   .3بعد الحرب الباردة

'' بعنوان  1952في عام  األمن في مقال له نشر  Arnold Wolfersولفرز ولدنأرو قد عرف 
األمن، بالمعنى '' :، أنه  ''National security as ambiguous symble''،'' األمن الوطني كرمز غامض

غياب الخوف من الموضوعي يقيس غياب التهديدات إلى القيم المركزية، و بالمعنى الذاتي فهو يشير إلى 
أخذ نوعا من حيث من أكثر التعاريف عملية ،  وقد إعتبر تعريفه  4''أن تكون هذه القيم محل هجوم

حول ماهية القيم المركزية التي يجب حمايتها  إشكاال طرح اإلجماع بين الدارسين ، و لكنه في نفس الوقت
  .إلخ...اإلقتصاديالرفاه أو  وحدة الوطنية، الأو  تمثل السيادة،   هل

                                     
، العدد المجلة العربية للعلوم السياسية،  ''نظرية في المفاهيم و األطردراسة  -مستوياته وصيغه و تهديداته :مفهوم األمن''سليمان عبد اهللا الحربي،  1

  .17ص،2008، صيف 19
. 133.P, Vol.8, N°:1, Summer 1983, International Security,” Redefining Security”,  Richard H. Ullman 2 

3 Peter Hough, Understanding Global Security, London and New York, Routledge, 2004,P.7. 
4 Arnold Wolfers, ‘’ National Security as an Ambiguous Symbol’’, Political Science Quarterly, Vol. 67 ,N°:4, 
December 1952, P 485. 
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باري بوزانعتبر تعريف ي Barry Buzan ترة لمفهوم األمن من أكثر التعاريف تداوال خاصة في ف
فحسب بوزان فإن حالة  ''العمل على التحرر من التهديد '' :ف  األمن بأنهما بعد الحرب الباردة حيث يعر

قدرة الدول على '' :و يضيف كذلك أن األمن القومي هو األمن تتحقق عندما تنتفي فيها كل أشكال التهديد،
،من هذا التعريف يتبين لنا تأكيد بوزان على الدور  1''الحفاظ على هويتها المستقلة و وحدتها الوظيفية

يرى بوزان أن مفهوم األمن مفهوم معقد و ينبغي لتعريفه اإلحاطة  .المركزي  للدولة في ضمان أمنها
انتهاءا مرورا باألبعاد المختلفة له ،  البدأ بالسياق السياسي للمفهوم ،: قل تتمثل في بثالثة أمور على األ

أن األمن هو  اعتباروعلى  .2الذي يرتبط به عند تطبيقه في العالقات الدولية  االختالفبالغموض و 
ال يمكن '' هذه العملية  Wheeler ويلرو  Booth بوثعملية التحرر من الخوف فقد وصف كل من 

 إذا عن حرمان اآلخرين منه، و يتحقق ذلك امتنعوالألفراد و المجموعات تحقيق األمن المستقر إال إذا 
  . 3''ر إلى األمن على أنه عملية تحررظنُ

: يعد مفهوم األمن بوصفه تحررا من التهديد أمرا واضحا، غير أنه يثير عددا من التساؤالت هي  
األمن علي أي شخص أو على أي من يحمي المرء ؟ ماذا يحميه؟ من أي تهديد ؟  من حيث المبدأ ينطبق 

اإلقليمي، أو أمن و األمن الدولي و األمن القومي ، و األمن ، قد يتحدث المرء عن األمن العالمي و ،شيء
  .4تهديدات ال من المؤسسات ، أو الجماعات ، أو األفراد ، و كذلك يمكن أن ينطبق المفهوم على أي

تنوع مدارس لمما سبق نستنتج عدم وجود تعريف جامع وشامل لمفهوم األمن ، وهو راجع   
         إختالف كيفية طرح كل مدرسة على حدى لمفهوم األمن من قبل المفكرين  و الدراسات األمنية،

األمن مثل السالم و العدالة، هو مفهوم متنازع عليه جوهريا، أساسيات  مفهوم .و الباحثين في هذا الميدان
     ا؛ ننمن أو ما هي أهداف األمن أو مرجعيات األمن؛ من يوفر أم: هذا المفهوم هي طرح األسئلة حول 

حاجات معنوية مثل القيم؟  أو ، العالم ، األقاليم الجماعات،األمم، الدول، األفراد،، و لمن يقصد هذا األمن
      ين األمن التقليديالتمييز ب في زيادة هناك، أجوبتنا على هذه األسئلة تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة

، و على أقل تقدير فإن معظمنا يتفق أن مفهوم األمن يوسع إلى حد كبير و بشكل مستمر حديثو األمن ال
                                     

 ،2005، رية للطباعة و النشر،الجزائر، المكتبة العص الجزائر،أوروبا،و الحلف األطلسي: عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائر 1
  .13 ص

  .10، صالمرجع السابق الذكرسليمان عبد اهللا الحربي، 2
.414جون بيليس و ستبف سميث، المرجع السابق الذكر،ص  3  
األولى،  قاموس األمن الدولي،اإلمارت العربية المتحدة ،أبوظبي ، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية، الطبعة بول روبنسون، 4

  . 269ص  ،2009
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حتى   كذلكيشمل  اإلجتماعية، و البيئية، وواإلقتصادية،والسياسية،و العسكرية، مختلفة سواء ليشمل األبعاد
أفراد، (الدولة حدات مرجعية ذات طبيعة تختلف تماما عن و يعمق ليشمل و .1الترابطات فيما بينها

 Emma إيما روتشيلد ، و لقد لخصت) الخ...غير حكومية/ جماعات، منظمات دولية حكومية

Rothschild 2اإلمتدادت المتعددة لألمن في النقاط األربعة التالية:  
  .الخ...مفهوم األمن ممتد من أمن الدول إلى أمن األفراد و المجموعات تحتي؛ امتداد- 1
  .إلى األعلى؛ من أمن الدول إلى أمن النظام الدولي أو سلطة فوق قومية امتداد- 2
  .أفقي؛ من األمن العسكري إلى األمن السياسي و اإلقتصادي و البيئي ، أو األمن اإلنساني امتداد- 3
من الدولة الوطنية  االتجاهاتالمسؤولية السياسية لضمان األمن هي نفسها تمتد و تنتشر في جميع - 4

و جانبيا إلى المنظمات غير ، نزوال إلى الحكومة اإلقليمية أو المحلية ، صعودا إلى المؤسسات الدولية  
 .و السوقأ إلى الرأي العام و الصحافة، و القوى المجردة للطبيعة و الحكومية، 

كيفية التي توسع بها مفهوم الفي مخطط توضيحي   Thierry Balzacq تيري بالزيكو لقد لخص  
يخص توسيع األفقي ، و الثاني عمودي يخص مستويات التحليلاألول  ، أساسيين تحولين من خاللاألمن 

 .3قطاعات األمن

  التعمق في مضامين األمن في الدراسات األمنية التوسع و): 01(جدول رقم 
 

  قطاعات األمن

القطاع 
 المجتمعي

القطاع 
 العسكري

القطاع 
 السیاسي

  القطاع 
 البیئي

القطاع 
 اإلقتصادي

  التوسیع                          
  التعمیق

 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  عالمي
  إقلیمي
  دولي
  وطني

  مجتمعي
 فردي

  
  

مستويات 
 التحليل

 

 
Source :Thierry Balzacq, Op.Cit .,P.43. 

 
                                     

1 Oliver Richmond and Jason Franks, “Human Security and the War on Terror”, in: Felix Dodds and Tim Pippard, 
human and Environmental security: An agenda for change, London, Earthscan ,   ,2005 P.28. 
2 Simon Dalby, Geopolitical Change and Contemporary Security Studies: Contextualizing the Human Security 
Agenda, Institute of International relations the University of British Columbia, Working paper, N°:30,April 2000, 
P.6, http://www.ligi.ubc.ca/sites/liu/files/Publications/webwp30.pdf. 
3 Thierry Balzacq ,Op .Cit. ,PP.42-43 . 

http://www.ligi.ubc.ca/sites/liu/files/Publications/webwp30.pdf.
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  مفهوم األمن في النظريات الوضعية:المطلب الثاني

حافظت على  ، حيثالتقليدية لفترة الحرب الباردة االتجاهاتمن بين تعتبر النظريات الوضعية  
في العالقات الدولية و لها الحق في  الفاعل الوحيد باعتبارها ية الدولةمركزعلى القائم  النظام الوستفالي

يرتكز  أنضرورة بو ترى  و تؤكد  على أن الوضع القائم هو شيء معطى مسبق، وسائل العنف ، احتكار
و في إطار النظريات المفسرة لمفهوم .المفهوم التقليدي لألمن على الدولة كوحدة مرجعية أساسية لألمن

 .الوضعية كل من النظرية الواقعية و النظرية الليبرالية  االتجاهاتاألمن تناولنا في 

  لألمن يالتصور الواقع:الفرع األول 

على حقل العالقات الدولية و الدراسات  الواقعية أفكار المدرسة الباردة الحرب خالل سيطرت
و بالتالي فهذه  لة الوحدة األساسية للتحليلالدو أن اعتباراألمنية على وجه التحديد ، حيث ركزت على 

فذلك  الحرب بآفاق مشغولة عندما تكون الدولة و، سيادتها حمايةو  مهمة ضمان أمنها تتحمل األخيرة
 أن السالم هو غياب الصراع المسلحالواقعية المدرسة  ترى ، واألساسي و هدفها هاهم هو األمن نيعني أ

أي  الكافية لردع أو صد العسكريةأو الحرب و يمكن أن يستمر هذا السالم إذا الدول حافظت على القوة 
   .السيادةو تؤكد الواقعية على الحتمية التاريخية للصراع بين الدول ذات  ،هجوم من قبل القوى المعادية

خالل الحرب الباردة ركز التفكير األمني الواقعي أساسا على إمكانية  قيام حرب نووية بين 
اإلتحاد السوفياتي و الواليات المتحدة األمريكية، و مثّلت مفاهيم الردع و الضربة األولى و التدمير 

و حسب الواقعية الكالسيكية األنظمة األمنية ستبقى  .1ل األكيد جزءا من معجم الواقعيين األمنيالمتباد
تحالفات أو و عندما تتباعد هذه المصالح و التي تتمثل في  قائمة طالما كانت مصالح األعضاء متوافقة ، 

 .2تتفكك و تتغيرميزان قوى أو غيرها من الترتيبات األمنية الجماعية فإنها 

 ،ةالواقعيمن أهم المرجعيات الفكرية للمدرسة   Thomas Hobbesهوبز توماس أفكار تعتبرو  
، فعلى حد تعبير هوبز أن الحرب تنشأ من الميل الفطري للبشر لمحاربة بعضهم البعض بدال من التعاون

                                     
مركز الخليج لألبحاث ،اإلمارات العربية المتحدة، دبي ، : مارتن غريفيش و تيري أوكاالهان ، المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، ترجمة  1

   .79، ص2008
2 Jams Wyllie, Force and Security, in: Trevor C. Salmon and others, OP.Cit., P.78. 
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أن كل  عند هوبز تعتبر'' فالحالة الطبيعية '' ، 1الحرب هي الحالة الطبيعية للعالقات اإلنسانيةف و بالتالي
صراع الكل ضد '' لم يتميز بموارد محدودة هو اجل البقاء في عن هو تهديد محتمل ألن الكفاح من أإنسا

األمن هو الهدف األول بالنسبة لكل فرد أو وحدة '' الحالة الطبيعية''أنه في  آرون ريمونو يرى  .2''الكل 
و بالتالي فاألمن حسب الواقعيين يمثل أحد األهداف األساسية و الخالدة للسياسة الخارجية ألية  ،3سياسية

  .دولة، هاته األخيرة التي تسعي بكل الوسائل لتعظيم قوتها العسكرية لتحقيق األمن

أن النظام  Kenneth Waltz والتز كنيثو على رأسها   Neorealismو ترى الواقعية الجديدة
من األهداف  أكثر  Prierity of Securityعلى أولوية األمن تركز كذلك  و .هو نظام فوضوي الدولي

على  باالعتمادها على الحفاظ على بقاء ةاألمن يعني قدرة الدولتحقيق  و بالتالي فإن األخرى للدولة، 
لة نفسها دومركزية، حيث تجد كل لسلطة  و يفتقد كمطلب أساسي في نظام دولي يتسم بالفوضى نفسها

، مما يدفعها إلى تعظيم قوتها العسكرية لتالفي ذلك  و تهديد دولة أخرىعلى الدوام معرضة لخطر أ
هذا التأهب العسكري يسبب الشك و الريبة بالنسبة للدول من جهة أخرى  ،هذا من جهة الخطر المحتمل 

و يصف  ،دورها بالتأهب المسلحفتقوم ب العسكري موجه ضدها االستعدادو التي ستعتقد أن هذا  األخرى
التي تصيب   ’’Uncertainty’‘حالة عدم اليقين   Herbert Butterfieled بترفايلد هاربرتالبريطاني 

 من عدم الثقة المتبادلة هذه الحالة . 4''بالخوف الهوبزي'' صناع القرار في محاولتهم لتحديد نوايا األخرين 
دوامة األمن أو المعضلة  اصطالحا يطلق عليها إلى حلقة مفرغة حتما و الصراع من أجل القوة سيؤدي

   .األمنية

 Security''مصطلح المعضلة األمنية  استعملأول من  John Herz هيرز جون يعتبر

Dilemma''  لها،  ، فالدول ذات السيادة تتسلح لتصبح أكثر أمنًا حتى تزيد من مستوى الحماية 1950عام
، 5أمن بالنسبة للدول األخرى من الفوضى الدولية تؤدي إلى المزيد من الالفي المقابل وجود حالة 

 جيرفيس روبرتو قد قدم  .األمن مصدره الشك و الخوف المتبادل بين الدول المتنافسة بانعدامفالشعور 

                                     
1 Paul Battersby and Joseph M.Siracusa, Globalization and Human Security, United States of America, Rowman and 
Littlefield Publishers Inc ,2009 , P.46. 
2 J.Jackson Preece , security in International Relations, United Kingdom , London ,The University of London 
International Programmes , The University of London , 2011, P.15. 

  .18ص المرجع السابق الذكر، ، الجزائر،أوروبا،و الحلف األطلسي: المتوسطي لألمن الجزائرعبد النور بن عنتر، البعد  3
4 Paul Roe,’’ The Intrastate Security Dilemma : Ethnic Confict as a ‘Tragedy ‘ ?’’,Journal of Peace Research, Sage 
Publictions,Vol.36 , N° :2, 1999 March , P.184 . 
5 Georg Sorensen, “After the Security Dilemma:The challenges of insecurity in work states and the Dilemma of 
Liberal values”, Security Dialogue,Val.38,N:°3,September 2007,P.359. 
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Robert Jervis الدولة العديد من الوسائل التي تسعى '' الحالة التي فيها باعتبارهاللمعضلة األمنية  اتعريف
 Self-Helpي نظام المساعدة الذاتية أو العون الذاتي ف، ف''من خاللها زيادة أمنها فتقلل من أمن اآلخرين

، و بسبب 1مزيد من إنعدام األمن بالنسبة للدول األخرىالخلق المزيد من أمن دولة معينة هو حتما خلق 
بحيث ال تلجأ الدولة ألية سلطة أعلى منها بل تتحول  ’’Self-Help’‘الفوضى يعزز مبدأ المساعدة الذاتية 

  .2بنفسها لضمان األمن و السالمة

  لألمن يبرالياللالتصور :الفرع الثاني

التنظيم و التعاون إصالح النظام القائم من خالل  الليبرالية نظرية إصالحية تسعى إلىالنظرية   
فإن و بالنسبة لليبراليين  للسالم الديمقراطي، كانط إمانويل وهي ترجع بأصولها النظرية إلى أفكار ،الدولي
  .و إن كان دورها أساسيا لضمان األمن  ليست الفاعل الوحيد في عالقات الدوليةالدولة 

مفهوم األمن لدى النظرية الليبرالية أقل تبسيطا و أكثر تركيبا منه لدى النظرية الواقعية ، فهو ال  
الليبرالية هي من و  .3 إجتماعيةو ثقافية و  اقتصاديةداه إلى أبعاد يقتصر على البعد العسكري بل يتع

يعتبر األمن القومي والتحالفات نتاجا  للمنظور الواقعي الذيالمنظورات التي تمتلك تصورا أمنيا مخالفا 
 لـيال يتمثل في األمن الجماعي وهو وفقا لكن الليبراليين يمتلكون تصورا بد. مبادئ هذا المنظورلتطبيق 
تشكيل تحالف موسع يضم أغلب الفاعلين األساسيين في النظام الدولي '' يتمثل في  Goldstein ينقولدست

 الدول،الدولية سواء بضرورة تعاون كل الفواعل تنادي ، و بالتالي فهي 4 ."بقصد مواجهة أي فاعل آخر
 .األمنية لمواجهة التهديدات واألفراد المتعددة الجنسيات، تالشركاو الحكومية،غير  تالمنظماو

و ذلك من خالل  بأن المعضلة األمنية يمكن تجاوزها االعتقادإلى  اليونالليبرالمنظرون يميل   
      .مما يؤدي إلى إرساء األمن ما بين الدول داخل التكامل لتعاون الذي يخلق مستوى عال من التكاملا

 ، ركز على قدرة الدول على بناء المؤسسات الدوليةت الجديدة، التيو يؤكد هذا الرأي الليبرالية المؤسساتية 
، فإن خلق في نظام الدولة التي تسودها الفوضى تفادي انعدام األمن المتأصلوتعزيز التعاون من أجل 

                                     
1 Ibid. 
2 Paul Roe,Op.Cit.,P.185. 

ھدى میتكیس و السید صدقي عابدین ، قضایا األمن في آسیا، مركز : فيمصطفى علوي ، مفھوم األمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،   3
  .5، ص2004وم السیاسیة، جامعة القاھرة ،مصر ،ل، كلیة اإلقتصاد و الع الدراسات اآلسیویة

  ،10/11/2010:تم تصفح الموقع يوم عادل زقاغ،: ،ترجمة ’’الدولية مفهوم األمن في نظرية العالقات’‘ تاكايوكي يامامورا، 4
http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html. 

http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html.
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 التفاعل الدولي على القواعد المشتركة و معايير أنظمة السلوك يفترض تقويض الفوضوية من السيطرة
  .1كبر من األمن فيما بين الدوللتوليد قدر أ

  مفهوم األمن في النظريات ما بعد الوضعية: المطلب الثالث

   مدرسة كوبنهاغن :الفرع األول

التي نادت بضرورة توسيع األجندة ، و النظرية لفترة ما بعد الحرب الباردة على غرار النقاشات  
تجاوبت مدرسة كوبنهاغن مع هذه التغيرات الدولية خاصة بعد ظهور العديد من التهديدات ، األمنية 

 ةدكان سائدا أثناء الحرب البارللتهديد  الذي   عن الطابع التقليدي باختالفهاالتي تميزت األمنية الجديدة 
باإلضافة إلى إنتفاء سيطرة البعد العسكري على مجال الدراسات األمنية و التطور المتزايد لدور الفواعل 

 .و الشركات المتعددة الجنسيات، األفرادو  غير الحكومية،/الحكومية الدولية الدولية الجديدة كالمنظمات
في   نبوزا باريأعمال مضامين األمن من خالل تعميق  و توسيعساهمت مدرسة كوبنهاغن في 

توسيع مجال البحث إلى قطاعات أخرى ، الذي سعى إلى   1983عام   People,States and Fearكتابه
بإضافة .،القطاع المجتمعي، و القطاع البيئي،القطاع اإلقتصاديتتمثل في القطاع السياسي  غير عسكرية

   .ةنَنَاألم هامات المدرسة في مفهوم األمن المجتمعي و نظرية سإإلى 

أن مدرسة كوبنهاغن تتبنى شكال من أشكال البنائية  Michael Williams ويليامز ميشاليري   
باري مدرسة كوبنهاغن  بقيادة يعود الفضل إلى  . 2اإلجتماعية و لها جذور في النهج التقليدي الواقعي

في مفهوم األمن من القطاع العسكري إلى قطاعات أخرى على الرغم من أنه أبقى على  يعسوت في بوزان 
 .في تحليالتهلألمن  الدولة كوحدة مرجعية 

 ويفر أوليطورها النظرية للمدرسة حيث  من أهم اإلسهامات  Securitization ةنَنَنظرية األم تعد
Ole Waever  و ترى هذه النظرية أن األمن ال يتم التعامل معه كشرط موضوعي و لكن بوصفه  نتيجة ،

دمج بين أفكار الواقعية ت أنها فقال السياق الفكري لنظرية األمننة ويليامزوقد حدد  محددة ، اجتماعيةعملية 

                                     
1 Jacqueline Berman, ‘’This Season’s Hottest Accessory: Human Security, Biopolitics, and the  Securitization of 
Everyday Life’’  ,Accessed :09/11/2013 , 
http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/3/2/2/pages73226/p73226-7.php. 
2 Michael Williams,’’ Words ,Images, Enemies :Securitization and International Politics ‘’,International Studies 
Quarterly ,USA , Blackwell Publishing , Vol. 47,N°:4, 2003, P.511. 

http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/3/2/2/pages73226/p73226-7.php.
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أن  ويفر و قد أكد . 1 األخالقيةو أفكار البنائية  Carl Schmitt كارل شميتالكالسيكية المتأثرة بأعمال 
الذي يدعو إلى حيز الوجود حالة من الخطر  « Speech Act»" عمل خطابي" األمن هو في جزء منه 

أو كفعل  استطرادي، فحسب ويفر األمن يفهم أفضل كعمل 2 استثنائيةالشديد الذي يتطلب إجراءات 
الذي يضفي  االستعجالشيء ما كقضية أمنية يكسبها ذلك اإلحساس باألهمية و  اعتبارخطابي فهو يعني 

  .3اإلجراءات الخاصة خارج العملية السياسية المعتادة للتعامل معه لالستخدامالشرعية 

من خالل إضفاء الطابع األمني  األمنَنَة كعملية يتم فيها تحويل المشاكل إلى قضايا أمنيةف إذا   
عملية أي ،  ”Speech Act“تفترض أن األمن يمكن أن يفهم على أنه نتيجة ألعمال خطاب  ، عليها

 لغة خطابية موجهة للجمهور العام، من خالل وجودي االستخدام المتكرر إلظهار  حدث ما على أنه تهديد
تطلب  إجراءات و ت ،المادي أو المعنوي « Survival » تمس البقاء نهاتقدم من خاللها هذه القضية على أ

و يرى بوزان أن فواعل األمننة . خارج العملية السياسية المعتادة مستعجلة لتشريع األفعال  استثنائية
Securiting Actors جماعات قادة سياسيين، بيروقراطية، حكومات ،لوبيات( األكثر شيوعا قد يكونوا ،

خارج حالة الطوارئ إلى ننة مَؤأمننة فهي تعني إنتقال القضايا الم اللا Desecuritizationأما  .4)ضغط
عمليات المساومة الطبيعية للمجال السياسي، فإزالة القضايا من األجندة األمنية يرجع إلى فشل التحرك 

   .األمني

  الدراسات النقدية لألمن:الفرع الثاني

خالصـة أفكـار   ل بمثابـة نتـاج   Critical Security Studiesتعد الدراسـات النقديـة لألمـن    
 أدورنـو  تيـودور و  ،Max Horkheimer هوركهـايمر  مـاكس مـن أمثـال    الفراكفـورت مدرسـة  

Theodore Adorno  ، هابرمـاكس  يـورغن وJurgen Habermas .      و هـي نظريـة تـدعي أن لهـا
أدوات التحليلية الكفيلة لتوضيح مسار مفهوم األمن حتـى يأخـذ شـكله النهـائي مـن خـالل األمـن        

                                     
1 Michael Williams ,Op.Cit., pp.511-513. 
2 Simon Dalby, OP.Cit.,P.4. 
3 Steve Smith, “The concept of Security in a globalizing world”, in: Robert G. Patman, Globalization and Conflict: 
National Security in a New Strategic Era, London and New York, Routledge,2006, P.43. 
4 Barry Buzan & lene Hansen , The Evolution of International Security Studies, USA , Cambridge University Press, 
2009,P.214. 
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هو تحرير الشـعوب مـن القيـود التـي تعيـق سـعيه للمضـي قـدما          اإلنعتاقفاألمن بمعنى  النقدي،
   .1التعليمو نقص  لقيود الحرب و الفقر و اإلضطهادلتجسيد خياراته و من بين هذه ا

،  ويليامز ميشالو  كراوس كيتو يمكن تقسيم الدراسات النقدية إلى إتجاهين هما، إتجاه كل من 
، و روادها  ستيف سميثSteve Smith التي  ترجع بأصلها ألفكار  Welsh School ويلزو إتجاه مدرسة 

مستوحاة من ،و هي   Richard Wyn Jones وين جونز ريتشاردو  Ken Booth  بوث كينكل من 
ا على مدرسة الفراكفورت عدم رضاهأبدت و في فيما بعد   1970عام  غالتونغ ليوهاندراسات السالم 

مركزية الدولة في الدراسات األمنية التقليدية ، فريتشارد وين جونز يرى أنه يجب أن تركز الدراسات 
  .2األمنية على تحرر اإلنسان

وجوب اإلنتقال من التركيز على البعد العسكري  ضرورة Williamsو  Krauseيرى كل من 
تحقيق ذلك  في  لسلوك الدولة في ظل الفوضى إلى التركيز على األفراد و المجتمع و الهوية، و يقترحون

 ،3من خالل تشجيع التعددية الفكرية و تنوع المناهج المستعملة لدراسة األمن دون التأثر بمنهج واحد بعينه
األخيرة التي  ي الدراسات األمنية التقليدية هذه فهما يشككان فيما يتعلق بالتركيز على الدولة فو بالتالي  

  ).نظريات حل المشكل(أطلق عليها روبرت كوكس بالنظريات التي تسعى إلى حل مشاكل النظام الدولي 

مكانية يركز بوث على مفهوم اإلنعتاق اإلنساني ألنه فقط  من خالل عملية اإلنعتاق هناك إ
من ) كأفراد و جماعات( تحرير الناس '' و يقدم بوث تعريفا لإلنعتاق و يقول .للحصول أكثر على األمن

القيود البشرية و المادية التي تمنعهم من القيام بما يختارونه بحرية للقيام به، الحرب و التهديد بالحرب هو 
السياسي، و هكذا ،األمن و اإلنعتاق وجهان  واحد من هذه القيود، مع الفقر، و نقص  التعليم، و القمع

من هذا التعريف يلخص  4''.،اإلنعتاق نظريا هو األمن...لعملة واحدة ، اإلنعتاق، ليس القوة أو السلطة 
  . بوث مفهوم األمن في اإلنعتاق

  

 

                                     
  .27، ص2011و التنمية، السعودية ، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الطبعة األولى ،محسن بن العجمي بن عيسى، األمن 1 

2 Barry Buzan & lene Hansen , Op.Cit., PP.206-207. 
3 Steve Smith, Op.Cit., P.44. 
4 Ibid, P.44. 
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  اإلتجاه النسوي: الفرع الثالث

التقليل من من خالل  أنه يجب إعادة النظر في اإلحتياجات األمنية الدراسات األمنية النسوية رىت
  ،Cynthia Enlo أنلو ستنثياو   Ann Tickner كنريأن ت، من أهم روادها كل من إستخدام القوة العسكرية
األكثر إنتشارا داخل الدراسات األمنية النسوية هذا النهج فيه العديد من  Ticnkerو يعتبر نهج تيكنر 

القواسم المشتركة مع الدراسات النقدية لألمن و كذلك مقاربة األمن اإلنساني في الدعوة لتوسيع الكائن 
فتجادل بأن ممارسات   Enloأما أنلو . 1و قطاعات أمنية غير عسكرية'' النساء " المرجعي لألمن ليشمل 

جعلها جزء ال يتجزأ من هذه العالقات الدولية التقليدية تجعل من المرأة غير آمنة و عرضة للعنف و 
على  دليل بالتالي فهوالممارسات السياسية المعاصرة،  من خالل الحد من المساحات السياسية للمرأة و 

  .2بين الجنسين التفرقة اإلجتماعية الواضحة

  
  

                                     
1 Barry Buzan & lene Hansen , Op.Cit.,P.208. 
2 Simon dalby, “Contesting an essential concept: Reading the Dilemma in contemporary security discourse”, in: 
Keith Krause and Michael C.Willaims, Critical Security studies: concepts and cases, London, UCL Press, 1997, P.7. 
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  مفهوم األمن البيئي: المبحث الثاني

يعتبر مفهوم األمن البيئي من أهم المفاهيم الجديدة لفترة ما بعد الحرب البارة، وقد عززته التدابير 
بإضافة إلى جهود   ،يالدولية حول ضرورة استحداث إستراتيجيات و آليات دولية لمواجهة التدهور البيئ

 في عالم .و الباحثين بإثراء حقل الدراسات األمنية بقضايا التدهور البيئي و تغير المناخ نبعض األكاديميي
مليون دخول للمحرك للبحث عن موضوع األمن  1,75 حوالي Google.comسجل محرك البحث  2002

  .1دخول مليون 36,3  د  قدرت بحواليفق 2010البيئي ، وأما في عام 

  األمن البيئيو تعريف البيئة : المطلب األول

  تعريف البيئة: الفرع األول
  :التعريف اللغوي للبيئة -أوال

لَّ أو أقَامَل أو حوَأ بمعنى نَزَأ أو تَبوقال اهللا تعالى2البيئة لغة مشتقة من الفعل ب ، ":وا ِإذْ  وأذْكُر
خُلَفَاء لَكُمعضِ  جفي األر َأكُموب و ادع دعب نو قد ورد في قوله تعالى3..."م ، ": ارو الدءوتَب ينالَّذ و     

هِمِإلَي راجه نم ونّبحي هِملن قَبم انو معنى ذلك الذين سكنوا المدينة من قبلكم ، و التبوء ،  4''...و اِإليم
  .  5نزل إذا هي مسكن اإلنسانهو الحلول و النزول و السكن، و منه يمكن القول أن البيئة هي المحل و الم

و التي تعني مجموعة ، " Environnement "يتطابق مصطلح البيئة مع الكلمة في اللغة الفرنسية 
و كذلك الكائنات الحية ) أرض-هواء-ماء(الظروف الخارجية أو الطبيعية للوسط أو المكان سواء كان 

للداللة على الظروف " Environment"يستخدم لفظ أما في اللغة اإلنجليزية   6.األخرى المحيطة باإلنسان
الهواء، والماء : كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل التنمية،المحيطة المؤثرة على النمو و 
  .7واألرض التي يعيش فيها اإلنسان

                                     
1 Edward Page ,  ‘’What’s the Point of Environmental Security’’, Working  Paper for the SGIR 7th Pan-European 
International Relations Conference , Stockholm, 9-11 September 2010 , Accessed 02/11/2013, 
http://stockholm.sgir.eu/uploads/PageStockholmSGIR2010.pdf. 

. 26، ص 2009عبد القادر الشيخلي،حماية البيئة، لبنان ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى،  2  
.74سورة األعراف اآلية   3  
. 09سورة الحشر اآلية   4  
.27، صالذكر سابقال  مرجعالعبد القادر الشيخلي،   5  

.        11، ص2010العشاوي ،المسؤولية الدولية عن حماية البيئة،الجزائر،دار الخلدونية للنشر و التوزيع،الطبعة األولى،   6 صباح 
.10نفس المرجع ، ص  7  

http://stockholm.sgir.eu/uploads/PageStockholmSGIR2010.pdf.
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  :التعريف اإلصطالحي للبيئة -ثانيا
   1858عــام  Ecologyأول مــن صــاغ كلمــة  H.Othoreaux ثــرو هنــرييعتبــر العــالم 

، و لكـن أصـل علـم البيئـة مشـتق مـن المصـطلح        1لكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها و أبعادهـا و
و التي تعنـي الـوطن أو البيـت أو المنـزل و الكلمـة       Oikosالمركب من الكلمة   Ecologyاإلغريقي

Logos    أرنسـت  ني ، وقـد صـاغ العـالم األلمـا    2بمعنى العلم ليشير في مجملـه إلـى علـم األرض
، 3هذا العلم للداللة علـى العالقـة بـين الكائنـات الحيـة و بيئتهـا       1866عام    Ernst Haeckelهيكل

عنـى بدراسـة العالقـات بـين الكائنـات الحيـة و البيئـات        و بوجه عام يمكن أن نقول أن هذا العلم ي
فـي مختلـف    العلمـاء و البـاحثون   العديـد مـن التعـاريف التـي قـدمها      هنـاك  .4التي تعيش فيها

  :ما يلي نذكر منهاات العلمية بشأن مفهوم البيئة والتخصص
بأنه دراسة التوازن بين جميع أنواع الكائنات ''علم البيئة  Alain Bombard بومبار آالنعرف 

      الطبيعة  اقتصادعلم معرفة ''  بمثابةعلم  هذا أن Pierre Aguesseو يرى الباحث الفرنسي . '' الحية
 1972عام  ستوكهولمعرف مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية في قد  و.5'' المحيط الذي نعيش فيهو

و الكائنات  نالثقافية التي يعيش فيها اإلنسامجموعة من النظم الطبيعية و اإلجتماعية و '' البيئة بأنها
ذلك فقد إعتبر مؤتمر إضافة إلى و . 6''التي يستمدون منها زادهم و يؤدون فيها أنشطتهمى األخر

رصيد الموارد المادية و اإلجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما إلشباع ''  ستوكهولم  البيئة بمثابة
األمم  توردأكما قد . واسع لمفهوم البيئةأن هذا التعريف نستنتج مما سبق ، 7''حاجات اإلنسان و تطلعاته 

ام الفيزيائي و البيولوجي الذي يحيى فيه اإلنسان و الكائنات ذلك النظ'' للبيئة بأنها  ااألمم المتحدة تعريف
  . 8''األخرى، و هي كُل متكامل و إن كانت معقدة تشتمل على عناصر متداخلة و مترابطة 

                                     
.104، ص 2009النظام القانوني لحماية البيئة، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، : طارق إبراهيم دسوقي عطية ، األمن البيئي  1  
  .84، ص 2008دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،:الجزائر.عبد الرزاق مقري ، مشكالت التنمية و البيئة و العالقات الدولية2
   .16، ص 2010البيئة، األردن ، دار المناهج للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، اقتصادياتنوزاد عبد الرحمن الهيتي و أخرون،مقدمة في  3

.84عبد الرزاق مقري، المرجع السابق الذكر، ص  4  
 ،2008قات الدولية، لبنان ، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،الطبعة األولى،العامر طراف، التلوث البيئي و الع5

  . 21ص
.28-27عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق الذكر،ص ص   6  
.232،ص  2012سامح عبد القوي السيد ، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و البيئي، مصر ، دار الجامعة الجديدة،   7  
،عمان ،األردن،دار المسيرة،الطبعة األولى،   14000ISOنظم و متطلبات و تطبيقات :عبد اهللا حكمت النقار، إدراة البيئة نجم العزاوي  و  8

  .94،ص  2007
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   هناك من يرى أن مفهوم البيئة يشمل العناصر الطبيعية مثل الماء و الهواء و التربة و الغابات، 
ان، و بالتالي حسب هذا التعريف هناك عنصران أساسيان يدخالن في و العناصر التي صنعها اإلنس

  .تعريف البيئة و هي العناصر الطبيعية و العناصر المنشأة من قبل اإلنسان
مفهوم يشوبه نوع من  هذا حول تحديد مفهوم البيئة ، ألن اختالفنستخلص مما سبق أن هناك 

كلمة ال تعني شيء '' الغموض و عدم التحديد و لهذا السبب ذهب البعض إلى القول بأن البيئة عبارة عن 
،  لذلك نستطيع القول أنه ليس هناك تعريف شامل و جامع للبيئة و هذا راجع  1''ألنها تعني كل شيء 

إلى العلوم األخرى  االختالفاتهذه  امتدادة و لتعدد المفاهيم وتباين المتخصصين في مجال علوم البيئ
و نظرا  .سواء العلوم اإلجتماعية، السياسية ، القانونية، اإلقتصادية، و الجغرافية و غيرها من العلوم

 اعتبارهادول العالم إلى التأكيد على ضرورة حماية البيئة من خالل معظم  اتجهتألهمية البيئة و قضاياها 
   .دساتيرها، و كذلك التأكيد عليها في اإلعالنات الدولية بجعلها حقا من حقوق اإلنسان وكقيمة في قوانينها 

 :عالقة  مفهوم البيئة بالمصطلحات األخرى - ثالثا
   :Ecosystemالنظام البيئي _ أ

هو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي، و هذه العناصر هي ما 
التوازن بين هذه العناصر  اختالليحتويه أي مجتمع من موارد و كائنات حية و غير حية ، لذلك فإن 

ر و البحار ينعكس سلبا على النظام البيئي مما يؤدي إلى مشكالت مجتمعية و طبيعية مثل تلوث األنها
طبقة األوزون إلى غير  اختاللوالمحيطات ، تلوث الهواء،إصابة سكان األرض بالعديد من األمراض، و 

 االعتمادو بالتالي فالنظام البيئي مكون من مجموعة العالقات المتحركة ذات . 2ذلك من المشكالت البيئية
  . ات غير حية و التي توجد في أي مجتمع مامن موارد و مكون يحيط بهاالمتبادل بين الكائنات الحية و ما 

  : و عالقتها بالبيئة " "Sustainable Developmentمفهوم التنمية المستدامة_ ب 

مع مطلع ثمانينات القرن العشرين بدأ العالم يعي خطورة المشاكل البيئية التي باتت تهدد أشكال الحياة 
السبب الرئيسي في ظهورها الممارسات اإلنسانية  على كوكب األرض ، هذه المشاكل البيئية التي كان

.  18غير العقالنية في المجال الصناعة ، و التي يرجع بتاريخها لمخلفات الثورة الصناعية للقرن ال

                                     
حمدين ،حقوق اإلنسان و إستراتيجيات حماية البيئة ، مصر ، القاهرة ، الوكالة العربية للصحافة و النشر و اإلعالن، الطبعة األولى ،سيد م 1 
. 23ص  ، 2006  

.20ص، 2007التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة،مصر ، اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،و خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة   2 
.و التي تشير إلى عملية شاملة و متكاملة هي مصطلح حديث مركب من كلمة التنمية   
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التنموية للقطاع البيئة طوال العقود الماضية، فكان السبيل للقضاء على  ةبإضافة إلى إهمال مسار العملي
      WCEDئة و التنميةاللجنة العالمية للبي هبلورتالمشكالت البيئية استحداث فلسفة تنموية جديدة وهو ما 

مرة  مفهوم التنمية المستدامة ألولفي ظهور   Brundtland Report  تالنددبورنأو كما يعرف بتقرير 
حيث عرفتها على  «  Our Common Future»'' مستقبلنا المشترك'' ب في تقريرها المعنون 1987عام 
و قد  .1'' احتياجاتهمالتنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون تشوه قدرة األجيال المستقبلية على تلبية ''أنها 
 ستوكهولم إلى العالقة بين التنمية و البيئة و أكد على أن مشكالت البيئة متداخلة مع التنمية امؤتمر  أشار

إذا فشلنا في معالجة تحدي تغير المناخ، فنحن '' يقول كوفي عنان  .و ال يمكن فصلها عن بعضها البعض
حديث  القتصاديناقش الحاجة  ةمفهوم التنمية المستدامو بالتالي فإن  .2''ال نستطيع تحقيق التنمية المستدامة

الحالي مبني على أسس تتعارض مع مقومات البيئة السليمة مما يحد  فاالقتصادال يؤثر سلبا على البيئة، 
  .من قدرات األجيال القادمة على تحقيق حياة أفضل

  األمن البيئي تعريف: الفرع الثاني

البيئة ، فهو يشير  ومهبين مفهوم األمن و مف ’‘ Environmental Security’‘يجمع األمن البيئي
إلى المشاكل األمنية الناجمة عن المجتمعات البشرية و تأثيرها سلبيا على البيئة هذا من جهة ، من جهة 
ثانية فهو يشير إلى األزمات و الكوارث التي تسببها البيئة و ما لها من آثار سلبية على المجتمع اإلنساني، 

ا عند نقطة مهمة و التي تتمثل في وجود عالقة تأثير متبادل بين البيئة و المجتمع  و بالتالي نقف هن
حتى عهد غير بعيد كان األمن يعني أمن   .بمعنى آخر وجود عالقة سببية بين البيئة و المجتمع اإلنساني

عالمي من  األرض و حدود الدول من العدوان الخارجي أو أنه حماية المصالح القومية لألمة أو أنه أمن
ولكن مستجدات العقود األخيرة أوضحت . حدوث حرب نووية وضمان هذا األمن ال يعني أكثر من التسلح

العسكرية تهدد أمن الدولة واألمن البشري أيضاً وعلى رأسها  لمخاطرغير ا جديدة أن هناك تهديدات
ثمانينات القرن العشرين كمرادف برز مصطلح األمن البيئي كحقل دراسي مع منتصف .3التهديدات البيئية

التي  االنتهاكاتو ت تمثله على حياة البشر الضغوط لمساعي التحرر من التهديد المتصاعد الذي بات
                                     

.نرويجنسبة إلى رئيسة اللجنة العالمية للبيئة و التنمية التي قامت بإعداد هذا التقرير و هي غرو هارليم برونتالد رئيسة وزراء سابقة في ال     
 

.83ص ، 2006المجتمع ، األردن ، عمان ، دار مجدالوي للنشر و التوزيع،الطبعة األولى، كوثر أبو عين، النظام البيئي و صحة    1 
2 Melinda Kimble, ‘’Climate Change: Emerging Insecurities’’, in:  Felix Dodds & Tim Pippard, OP.Cit,P.103. 

،  10/03/2013:تم تصفح الموقع يوم ،''اإلقتصاد البيئي واألمن البيئي ''عبد الرحمن تيشوري،  3 
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264425. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264425
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يرى باري بوزان أن األمن  . 1مواردها الطبيعية استنزافو تعمل على  و تؤثر فيها تتعرض لها البيئة
، فهو يعتقد أن المقاربة ''ي تدعم تطوير النشاط البشريالحفاظ على الظروف البيئية الت'' البيئي يعني 

  . 2األمنية في هذا القطاع ترتبط بالخوف من فقدان الشروط األساسية للحفاظ على جودة الحياة 

م في أوسلو من معهد الدولي بحوث السال  Nils Peter Gleditsch غليديتش بيتر نيلزو حسب 
يوحي هذا التعريف لألمن البيئي بتأثره . 3" التحرر من الدمار البيئي و ندرة الموارد" فإن األمن البيئي هو

  . بالنهج التحرري للتيار النقدي 

يعكـس قـدرة أمـة أو    '': Elizabeth L .Chalecki  إليزابيـث شالسـكي  حسـب   األمن البيئي
التغيـرات المضـادة، أو    أو، و المخـاطر البيئيـة    مقاومـة نـدرة الثـروات البيئيـة    علـى   مجتمع 

، و لقـد ركـزت شالسـكي فـي تعريفهـا علـى عامـل        4'' التوترات أو الصراعات ذات الصلة بالبيئة
 هـو الموضـوع الـذي   ، وندرة الموارد باعتباره السبب الرئيسي في نشـوب النزاعـات و الصـراعات   

  .و نورمان مايرز اس هومر دكسونتعمق فيه كل من توم

 آنو  بولو قد حدد  ،عمل األنظمة الطبيعية استمراريةعلى  االعتماد قدرةإن األمن البيئي يعني 
بعض الطرق التي تسهم بها تلك األنظمة الطبيعية في رفاهية و خير   Pull and Ann Arlitch أرليتش
  :5اإلنسانية

 الحفاظ على مزيج معتدل من إنبعاثات الغازات إلى الغالف الجوي و العمل على تلطيف الطقس.  
  تنظيم الدورة الهيدروليكية التي توفر الماء العذب على نحو يقلل من حدوث الفيضانات و الجفاف

  .إلى أدنى حد ممكن

                                     
، 186العدد ، 46د تحوالت إستراتيجية،المجل، ملحق السياسة الدولية،''مشكالت األمن البيئي في مراحل مابعد الثورات العربية''خالد محمد غانم،  1

  .29ص ،2011أكتوبر 
2 Gérald Dussouy, Les Théories de L’interétatique :traité de Relation internationales (II), Paris, L’harmattan,   2007, 
P .167 .  
3 Eric Van de Giessen, Horn of Africa :Environmental Security Assessment ,The Hague,The Netherlands,  Institute 
for Environmental Security,2011 , P. 21. 
4 Elizabeth L .Chalecki, ‘’Environmental Security : A case study of climate change’’, Politic Institute  for studies in 
Devlopment, Environment, and security , P.2, Assecced: 03/01/2013,  
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/EChalecki.pdf. 

مصر، القاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك،  عالء أحمد إصالح،: ترجمة ، كلود فوسلر، بيتر جيمس، إدارة البيئة من أجل جودة الحياة 5
  .64 ، ص 2000

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/EChalecki.pdf.
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  ضرورة الحفاظ على الغابات و األراضي الزراعية؛ التخلص من النفايات بالطرق المناسبة لحماية
  .البيئة

 بب األمراض للمحاصيل الزراعية؛ مكافحة اآلفات الزراعية و الكائنات الحية الدقيقة التي تس
    .صيانة المكتبة الجينية التي تظم الجينات الوراثية

أنه يوجد ضمن جدول أعمال األمن البيئي  Jon Barnett بارنيت جونالباحث األسترالي يرى 
التي تؤدي إلى  ةثانيا؛البحث عن العوامل البيئي .جهود إلعادة تعريف األمنأوال؛: 1المجاالت هي سبعة

خامسا؛ األمن . قة بين القوات المسلحة و البيئة رابعا؛العال .ثالثا؛ األمن البيئي للدولة .الصراعات العنيفة
  .ةنَنَمسألة األم ؛سابعا .سادسا؛ األمن البيئي لألفراد .اإليكولوجي

و النقص الناجم من  االنقراضاألمن البيئي هو حماية البيئة و الموارد الطبيعية من النضوب و 
         المخاطر و الملوثات و الجرائم المتعمدة التي ترتكب في حق تنمية المصادر و الموارد الطبيعية 

األمان العام الذي يشعر به اإلنسان و مرتبط  كذلك يمثل األمن البيئي هو .2و اإلخالل بالتوازن البيئي
بة في بيئة سليمة بحياة كريمة و صحية، توافر الوقاية توافر الظروف المعيشية المناس: هي  بعوامل عدة

م الالزمة من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الطبيعة أو بفعل اإلنسان مع القدرة على السيطرة والتحك
إمكانية المالحقة القانونية لكل من يتسبب في إضرار البيئة، إتاحة   ،في األضرار التي قد تنجم عنها

عناصر النظام البيئي وتنميتها حفاظا على  استدامةي تؤثر على البيئة المحيطة باإلنسان، المعلومات الت
أما مفهوم األمن البيئي في اإلسالم فيشمل كافة العناصر البيئية المحيطة باإلنسان  .3حقوق األجيال القادمة

في تلك العناصر يلحق باإلنسان العديد  اختاللو التي خلقها اهللا عز و جل بترتيب دقيق و منظم و أن أي 
نجد أن جهود المنظمات الدولية و كذلك الدول  قد  .4من األضرار و المشكالت اإلقتصادية و الصحية

ركزت على وضع تعريف محدد لمفهوم األمن البيئي حيث وضعت عدة تعاريف من بينها أن األمن البيئي 
و عمليات يقوم بها اإلنسان نتيجة لناتجة عن عمليات طبيعية أخطار امتعلق باألمان العام للناس من األ''

                                     
1 Peter Martinovosky, ‘’Environmental Security and Clasical Typology of Security studies’’, Accessed :12/11/2013,  
http://www.population-protection.eu/attachments/039_vol3n2_martinovsky_eng.pdf. 

  ، 12/05/2013: ،تم تصفح الموقع يوم'' ثقافة و تطبيقات األمن البيئي العالمي''سليمان المشعل،  2
. http://www.aleqt.com/2011/08/30/article_574696.html  

التنمية البشرية و آثارها على التنمية  :المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية بعنوان ،''البيئي في المنطقة العربيةاألمن ''شهيرة حسن أحمد وهبي،  3
  .355، ص  2007ماي  ،المنظمة العربية للتنمية أعمال المؤتمرات، شرم الشيخ ،مصر ، المستدامة

.7، ص 2006ية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، الطبعة الثانية، عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، األمن البيئي، المملكة العرب  4  

http://www.population-protection.eu/attachments/039_vol3n2_martinovsky_eng.pdf
http://www.aleqt.com/2011/08/30/article_574696.html
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لكن نالحظ أن هذا التعريف  يهمل حماية البيئة فيما يتعلق باألجيال . ''أو حوادث أو سوء إدارة لإهما
تعاريف أخرى عرفت األمن البيئي  ظهور إلىإن قصور هذا التعريف دفع . القادمة ومستقبل البشرية

تدهور  إلىالتي يمكن أن تقود  في الحرب ومعالجة المخاطر البيولوجية تمرتدبإعادة تأهيل البيئة التي ''
وهو كيفية  القضاء على الدمار الذي خلفته من األمن البيئي  يغطي جانب مهموهو تعريف  ،1''اجتماعي

  .الحروب من آثار على البيئة و المحيط 

   البيئيالتهديد تعريف : الثانيالمطلب 

  تعريف التهديد: الفرع األول

 فهو يشير إلى معنى اللغة الفرنسيةأما في ، « Threat»التهديد في اللغة اإلنجليزية يعني لفظ 
وبستر  الدفع، و وفقا لقاموس  يرادف معنى «Trudere» في اللغة الالتينية، و « Menace » الخطر

Webster’s Dictionary أو معاقبة الخ، في  ،أو تدمير،تصريح أو تعبير عن نية إليذاء '' التهديد هو ف
،  ''إلخ ، كالتهديد بالحرب دليل على خطر و شيك أو األذى أو الشر'' هو كذلك ، و''اإلنتقام أو الترهيب

يستخدم كمصطلح سياسي، و بوصفه كمفهوم علمي '' التهديد '' في السياسة أو الدراسات األمنية 
« Scientific concept » 2ال يزال غير معروف في الكثير من قواميس العلوم اإلجتماعية.  

هذه المرحلة تغير  بعد نهاية  ن، لكات الخارجيةعلى التهديد أكثر تم التركيز خالل الحرب الباردة
 تإلى التغير الجوهري في المخاطر و التهديدا Steiner ستاينرتصور التهديد بشكل جذري، و قد أشار 

األمر الذي زاد من مخاطر الحروب المحلية العنيفة و قلل من فاعلية نظم الرقابة على  1990مند عام 
و على إثر اتساع مفهوم األمن من القوة العسكرية و الدبلوماسية التقليدية انتقل إلى األبعاد . األسلحة

و البيئية ، اتسع مفهوم التهديد أيضا و تم تطبيقه على سلسلة من التهديدات اإلقتصادية و اإلجتماعية 
  .  3الجديدة ال تمس فقط الدولة و لكن تمس أيضا مرجعيات األمنية الجديدة 

                                     
 ،  2013 /11/05: ، تم تصفح الموقع يوم فايق حسن جاسم الشجيري، البيئة واألمن الدولي 1

.http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm 
2 Hans Günter Brauch, ‘’Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks’’, in : Hans Günter 
Brauch and others , Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, 
Vulnerabilities and Risks , Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, Springer Berlin 
Heidelberg ,Vo .5 ,2011,P.62.  
3 Ibid, P.63.  

http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm
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مفهوم التهديدات ينطلق من رصد واقع التحوالت الدولية و انعكاساتها على المضامين الجديدة 
لفترة ما بعد الحرب الباردة غامض و غير محدد السياق خاصة من لألمن، حيث أصبح مدلول التهديد 

يعرف التهديد غير التقليدي لألمن، بأنه مجموعة مصادر . حيث غياب التدقيق حول مصادر إنعدام األمن
التهديد أو قنوات إحداث الضرر التي تختلف عما يتضمنه تعريف التهديد التقليدي لألمن، و التي قد 

سع من الكيانات يمتد من  اإلنسان الفرد إلى الوجود اإلنساني في مجمله، بما يشمل يواجهها نطاق وا
و يتسع نطاق التهديدات األمنية ليشمل طيفا من . الدولة ، و لكن ال يقتصر عليها  بأي حال من األحوال

  . 1المشكالت اإلقتصادية ، أو البيئية ، أو الصحية، أو اإلجتماعية ،أو السياسية
و أن أي محاولة لتفسير مفهوم  ،التهديد عالقة تأثير متبادلو » األمن« إن العالقة بين مفهومي 

األمن البد من أن تبدأ بتحديد مصادر التهديد، فالباعث على الشعور بالخطر أو التهديد يستدعي الحاجة 
بلوغ تعارض المصالح  التهديد في مفهومه اإلستراتيجي هو. إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق األمن

       و الغايات القومية في مرحلة يتعذر معها إيجاد حل سلمي يوفر للدول الحد األدنى من أمنها السياسي
و اإلقتصادي، و االجتماعي و العسكري، مقابل قصور قدراتها لموازنة الضغوط الخارجية األمر الذي قد 

القوة العسكرية معرضة األمن القومي ألطراف  يضطر األطراف المتصارعة إلى اللجوء إلى استخدام
  .2أخرى للخطر

في  نوتكمن أوجه التشابه بين مفهومي، Risc هناك عالقة بين مفهوم التهديد  و مفهوم الخطر
الفرق أما  سواء الدولة،أو األفراد ، أو الجماعات،  كان من ألي كياناأل إنعدام اعتبار كل منها يشكل

و إن كان ذلك بدرجة (التنبؤ بتوقيت وقوعه  يمكنالخطر معلوم المصدر و  أن هما فيكمن في إعتباربين
و بناءا . بينما يكون التهديد مجهول المصدر و توقيت الوقوع ،مما يعقد من إمكانية التصدي له، ) نسبية

  :3لسببين هما و يرجع ذلكالتهديد صعب التحديد فعلى ما سبق 
موضوعية في التهديد أي استحالة قياس هذا األخير، كما أن التهديدات التي تسيطر / مسألة ذاتية -أوال

  .على اإلدراك قد ال يكون لها واقع جوهري

                                     
، السياسة الدولية ،ملحق تحوالت إستراتيجية، المجلد ''العربيةتصاعد مشكالت األمن غير التقليدي في المنطقة ... رهان الثروات'' مالك عوني،  1

 .3، ص2011، أكتوبر 186العدد ،  46
 .28-27المرجع السابق الذكر، ص ص سليمان عبد اهللا الحربي، 2
 .18-17ص ص  ،2005،المرجع السابق الذكر، الجزائر،أوروبا،و الحلف األطلسي:البعد المتوسطي لألمن الجزائر عبد النور بن عنتر ، 3
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صعوبة التمييز بين التهديدات الخطيرة بما فيه الكفاية لتشكل تهديدا لألمن القومي و تلك التي تظهر  -ثانيا
 .في بيئة دولية تنافسية كنتيجة عادية للحياة اليومية

يمكن النظر إلى األمن من وجهات نظر مختلفة، من منظور التهديدات التي يتعرض لها األمن، و من 
  :1هياألنواع الرئيسية للتهديدات منظور ما يجب حمايته من هذه التهديدات، و 

  .تهديد الهجوم العسكري -أوال
  .تهديد النشاط اإلجرامي -ثانيا
التهديدات لبقاء اإلنسان و رفاهيته، مثل الجوع والمرض المميت و التدهور البيئي، و هي تهديدات  -ثالثا

  .تهدد بقاء اإلنسان على المدى الطويل
  : 2تختلف درجة التهديدات و صورها حيث يمكن أن تتخذ التهديدات عدة أنواع

استخدام القوة العسكرية بالفعل أو التهديد و هي تعرض الدولة لخطر داهم نتيجة : التهديدات الفعلية- 1
  .الجاد باستخدامها

و هي وجود األسباب الحقيقية لتعرض الدولة للتهديدات دون وصولها إلى مرحلة : التهديدات المحتملة- 2
  .استخدام القوة العسكرية لحّل النزاع

جود أي مظاهر مرئية لها و هي وجود أسباب للخالف بين دولتين أو أكثر دون و: التهديدات الكامنة- 3
  .على السطح

  .و هي تلك التهديدات التي ال يوجد أي مظاهر لها في المرحلة اآلنية:التهديدات المتصورة- 4
هناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في تحديد التهديدات التي تواجه األمن بمستواه العام أو على 

  :3المستوى اإلقليمي و هي

 وعية و أبعاد التهديد، سواء السياسية،أو اإلقتصادية، أو العسكرية بمعنى ن: طبيعة التهديد        
 .أو الجغرافية

 أي تحديد موقعه و مدى قربه أو بعده الجغرافي، سواء كان مباشر أو غير مباشر، : مكان التهديد
 .مدى انتشاره أو انحصاره في مكان معين

                                     
، 2003كتاب السنوي : التسلح و نزع السالح و األمن الدولي: في  ،''القطاع العسكري في محیط متغیر '' بیرون ھاغلین و إلیزابیث سكونر،  1

 .445، ص2004فادي حمود و آخررون، بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ترجمة
 .29سابق الذكر، صالمرجع ال سلیمان عبد هللا الحربي، 2
 .30-29صص المرجع ،  نفس 3
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 و هل هو ثابت أو )مستمر - مؤقت( إستمرارهتأثيره اآلني أو المستقبلي، و مدى : زمان التهديد ،
 .متغير

 قوته و خطورته و هو األمر الذي يتطلب التعبئة الشاملة للحد من تأثيره: درجة التهديد. 
 ترتبط بحجم و خطورة التهديد و مدى كثافته و هو األمر الذي يتطلب التعبئة : تعبئة الموارد

  .المناسبة للحد من تأثيره

  لتهديد البيئياإلصطالحي ل مدلولال: الفرع الثاني
قد تكون ناجمة عن '' : إلى التهديدات الجديدة لألمن و صرحت بأن 1993عام  أشارت بروندتالند

االضطرابات اإلجتماعية الناتجة عن الفقر و عدم المساواة و التدهور البيئي، من خالل الصراعات 
الضغط على البيئة من سكان العالم '' تضيف أن و '' الداخلية مما يؤدي إلى موجات جديدة من الالجئين

الذين يتزايد عددهم بسرعة سوف يزيد من احتمال مثل هذه الصراعات ، تغير المناخ، التصحر، و إزالة 
  .1'' الغابات، و فقدان التنوع البيولوجي و استنزاف موارد المياه العذبة و تأكل التربة

أن العالقة بين اإلنسان و البيئة أصبحت   1988عام في   أكد الرئيس غورباتشوفو قد 
بقدر ما هو استنفاذ لطبقة  النووية الصواريخ اليوم ، و ليس من إن التهديد  من السماء ''مهــددة و قال

  . 2'' الحراري االحتباس األوزون و
و التغيير بالتهديدات و التحديات  أشار تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام المعني

و قد ورد فيه أن  21إلى المهام الجديدة لمنظومة األمم المتحدة في القرن  2004ديسمبر  2الذي نشر في 
تهديدات اليوم ال تعترف بالحدود الوطنية ، و هي مترابطة، و يجب التصدي لها عالميا و إقليميا '' 

ن التهديدات، بدأ من التهديدات مجموعات م 6ميز الفريق بين .''باإلضافة إلى المستويات الوطنية
و الصراع الداخلي بين ) بما في ذلك الفقر و األمراض المعدية و التدهور البيئي( اإلقتصادية و اإلجتماعية

الدول و أسلحة الدمار الشامل و اإلرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و ألول مرة يتم 
  .3ديدات التي تواجه األمم المتحدة و التي تتطلب إجراءات وقائيةبين الته'' التدهور البيئي'' سرد 

                                     
1  Hans Günter Brauch, ‘’Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks’’, in : Hans Günter 
Brauch and others , OP.Cit., P.64. 
2  Norman Mayers, ‘’Environmental Security : What’s New And Different ?’’, Accessed : 11/10/2013, 
http://www.envirosecurity.org/conference/working/newanddifferent.pdf. 
3 Paul D. Williams, Security studies: an Introduction, London and New York ,  Routledge, 2008,P.8. 

http://www.envirosecurity.org/conference/working/newanddifferent.pdf
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 Environmental Threatيستخدم التهديد البيئي  Alexandra Knight كنايت أكسندراحسب 

        كمصطلح لإلشارة إلى التهديدات التي يشكلها التغير و التدهور البيئي، التي وضعت مباشرة الحياة
  .1و الظروف المعيشية البشرية أو بعبارة أخرى األمن اإلنساني في خطر

حرب ضد الطبيعة،  فالتهديد وهي  ثالثةيقر بأن العالم ينخرط في حرب عالمية  نورمان مايرز
ذه وغيرها من التهديدات ه .أصبح يستهدف إستنفاد طبقة األوزون واالحتباس الحراري ، و تآكل التربة

في ذلك الزيادة السكانية واالستهالك المفرط، وانتشار الفقر في البلدان النامية، وقد وصفت من ، بما البيئية
 .حرب نووية دونقبل العديد من القادة السياسيين و المخططين العسكريين باعتبارها أكبر خطر نواجهه ب

البعد البيئي  لعسكريين هواإذا المفهوم الجديد الناشئ في مجالس صناع السياسة الخارجية و االستراتيجيين 
  2. ةللقضايا األمني

 سميث مايكل، و  Richard Little ليتل ريتشارد، و  Brian White وايت برايانحسب كل من 
Michael Smith و كل القضايا التي تتعلق به تمثل المشكلة األمنية الجديدة،           فالتغير البيئي العالمي

و بنفس وتيرة الدفاع الوطني، فإذا كان تعريف األمن هو عدم وجود  و التي ينبغي معالجتها بسرعة
  . 3التهديد ،  عندئذ تكون أشد التهديدات لبقاء المجتمعات هي التهديدات البيئية

التهديدات البيئية كإرتفاع درجة الحرارة و استنزاف األوزون تمثل تهديدات محتملة على األمن 
ما بين ربع و ثلث مجموع الوفيات في العالم بسبب األمراض أسبابها  اإلنساني، تشير التقديرات إلى أن

هديدات البيئية ليست مجرد سيناريوهات نظرية للمستقبل بل ـبيئية مثل تلوث الهواء و الماء، فالت
  :4التهديدات األمنية الناتجة عن البيئة تقدم لإلنسانية ثالث معضالت سياسية .''خطر واضح و قائم''هي

أن  هذه التهديدات البيئية عادة ما تكون أقل وضوحا  و مباشرة من أنواع أخرى من التهديد، كما  - 1
، فالتهديدات المحتملة مثل إرتفاع درجة الحرارة، ''تهديدات بدون أعداء'' بأنها   G. Prins برينسيصفها 

 .إستنزاف األوزون قد تكون عميقة و لكنها ال تزال على المدى الطويل

                                     
New York  ?’’, : Can The Security Council Protect Our Earth Alexandra Knight,’’ Global Environmental Threats 1

.1550P, Vol.80,N°:5, November 2005, University Law Review  
2 Norman Myers, ‘’Environmental Security(GUEST ESSAY)’’, Accessed : 09/09/2013, 

.http://www.cengage.com/resource_uploads/static_resources/0495015989/12901/mili15_essay_myers_security.pdf  
، 2004، دار نشر بالغراف ماكمالن ، الطبعة األولى  ، دبي لألبحاث، الخلیج مركز :قضایا في السیاسة العالمیة، ترجمة ،و آخرون  وایتبریان   3

 .275ص
4 Petre Hough, OP.Cit., P134 . 

http://www.cengage.com/resource_uploads/static_resources/0495015989/12901/mili15_essay_myers_security.pdf
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راءات الخاصة للتصدي لهذا النوع من التهديدات عادة ما تكون مكلفة و تفترض المساس اإلج  - 2
 .بالمصالح اإلقتصادية

 .التصدي للتهديدات البيئية البد أن يحقق من خالل التنسيق على الصعيد العالمي - 3

خالل نظام يرى كوفي عنان األمين السابق لألمم المتحدة بأن التهديدات البيئة يجب أن تعالج من 
يشكل تهديدا إلى األمن بنتائجه  األمن الجماعي الذي يجسده مجلس األمن، و يؤكد بأن التدهور البيئي

مما سبق نستنتج أن هناك نوعين من التهديدات البيئية،  . 1الكارثية المحتملة على الحياة اإلنسانية
و لكن لها تأثيرات و مظاهر سلبية  األولى هي تهديدات بيئية طبيعية غير ناتجة عن النشاط اإلنساني

، و النوع الثاني هي تهديدات نابعة ...األعاصير و العواصف :مثل اإلنسانكل من  المحيط  و علي
  .الخ...تؤدي إلى تهديدات لبقاء اإلنسان مثل االحتباس الحراري و التلوث البيئي عن النشاط البشري

  و األمن البيئي تطور النقاش حول قضايا البيئة :المطلب الثالث

  الجيل األول لألمن البيئي:الفرع األول

ينات و لقد لقت رواجا كبيرا في األوساط األكاديمية  ظهور في سنوات السبع ت قضايا البيئة فيبدأ
 Worldمن معهد   Lester Brown  براون لسترمن خالل كتابات  1977نذكر منها بالتحديد في عام 

Watch  حيث نشر ورقة بحثية دعت إلى إعادة تعريف األمن القومي حتى يدمج الشواغل البيئية، و إنتقد
إحتكار الطابع العسكري على األمن ، باإلضافة إلى عسكرة االقتصاد العالمي ، و هو األمر الذي أدى إلى 

. بيئي و األمن الغذائيإهمال التهديدات التي يتعرض لها كل من اإلنسان و الطبيعة خاصة حالة النظام ال
الذي أكد على ضرورة عدم التركيز فقط على القضايا  1983 ريتشارد أولمانبإضافة إلى كتابات 

العسكرية على حساب قضايا أخرى كالتهديدات غير العسكرية و التي من بينها التهديدات  البيئية و التي 
، وقد أدرجت لجنة  .نزاف الموارد األوليةتشمل الكوارث الطبيعية المدمرة كالفيضانات ، الجفاف ،است

إن المشاكل البيئية '' فصال حول األمن البيئي في تقريرها النهائي و الذي ورد فيه  1987عام   بروندتالند
للفقراء تؤثر سلبا على األغنياء و كذلك في المستقبل غير  البعيد جدا، تنتقل عن طريق عدم اإلستقرار 

بعد هذا المؤتمر نشرت العديد من المقاالت التي حاولت بناء مفهوم متين  . 2''السياسي و اإلضطراب

                                     
1 Alexandra Knight,OP.Cit., P.1551. 
2 Norman Mayers, ‘’Environmental Security : What’s New And Different ?’’, Op.Cit. 
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ففي مقال   Jessica Tuchman Mathews ماثيوس توتشمان جيسكافمثال    للربط بين البيئة و األمن،
رأت أنه ينبغي على السياسات األمنية الخارجية أن تدمج   1989عام '' إعادة تعريف األمن''لها بعنوان 

،  و تؤكد توتشمان على  دور الدولة  باعتبارها فاعل رئيسي ليتعامل مع قضايا 1إعتبارات الدمار البيئي
  .البيئة

  الجيل الثاني لألمن البيئي :الفرع الثاني

المرحلة ظهرت تفسيرات جديدة حول مقاربـة األمـن البيئـي، حيـث ركـز النقـاش       في هذه 
تمل ألزمات تهدد األمـن القـومي وذلـك علـى افتـراض      حول اعتبار إنعدام األمن البيئي كمصدر مح

في الحصول على المـوارد األوليـة، أو عـدم التكـافؤ فـي الحصـول عليهـا         ’’Scarcity‘‘أن الندرة 
 .رئيسي إلثارة الصراعات ما بين الدول أو داخل الدول بحد ذاتهاالسبب القد يكون 

من بين األعمال التي توضح ذلك فريق جامعة تورنتو تحت إشراف توماس هومر ديكسون 
Thomas  Homer- Dixon   ندرة أو نقص المياه أو الموارد المتجددة  قامت دراستهم على افتراض أن

ت أو الصراعات ما بين الدول نظرا لزيادة إستهالك هذه الموارد من سيكون عامل مهم في  تحفيز النزاعا
    مئات اآلالف   جهة و االنخفاض الحاد في احتياطات المياه من جهة ثانية، فمن أسباب تنقل و تسرب

أنها سوف تؤدي إلى أزمات شرعية ،و الحرمان اإلقتصادي و االجتماعي  يعود إلىأو الماليين من الناس 
 توماس هومر ديكسونو لقد ميز .2للدول المتأثرة و التي ال تنجح في إدارة عواقب التدهور البيئيبالنسبة 

  :3بين ثالث أنواع من الندرة البيئية وهي

 .ندرة ناتجة عن التدهور البيئي و استنزاف الموارد البيئية مثل تأكل األراضي الزراعية -

 .ستهالك الواسع للفرد من المواردندرة ناتجة عن النمو السكاني الواسع، و تتضمن اال -

تنشأ ندرة هيكلية من عدم المساواة في التوزيع االجتماعي للموارد التي تتركّز في أيدي عدد قليل  -
 .نسبيا من الناس، في حين ما تبقى من السكان يعاني من نقص خطير لهذه الموارد

                                     
1 Roland Paris ,''Human security :Paradigm shift or hot air? " ,International security  ,Vol 26,N°:2 , Fall 2001, 
P.99. 
2 Gérald Dussouy ,Op.Cit., PP.167-168 
3 Val Percival & Thomas Homer-Dixon, ‘’Environmental Scarcity and Violent : The case of South Africa ‘’, Journal 
of Peace Research , Sage Publication, Val.35, N° :3 , May 1998 ,P280. 



اإلطار المفاهيمي و النظري للدراسة:الفصل األول  

 

35 
 

الكوارث الطبيعية، والكوارث التي أن التغيرات البيئية  مثل   Norman Mayers مايرز نورمان يعتقد 
هي من صنع اإلنسان قد تجبر الماليين من الناس إلى النزوح، و يرى أن أسباب النزوح البيئي تتمثل في 

التنوع  ملوحة األراضي المروية ، واستنزافو  نقص المياه و إزالة الغاباتو  عوامل مثل التصحر
من هذه العوامل بالنمو السريع للسكان في البلدان األقل نموا، وكذلك إلى تغير المناخ  وترتبط كل ،الحيوي
يرى مايرز أن .   1و قد تؤدي  هذه العوامل إلى الضغط على األراضي وغيرها من الموارد . العالمي

لنزاعات تنبع عن المشاكل البيئية، ليس كل المشاكل البيئية قد تؤدي إلى النزاع أو الصراع و ليس كل ا
، مثل السياسات اإلقتصادية الخاطئة فغالبا ما يكون هناك عدد من العوامل األخرى التي قد تقوض األمن

الحكومات القمعية، و عوامل سلبية أخرى ليس واألنظمة األولغارشية، وكل السياسية غير المرنة، االهيو
في   .2و لكن تتفاقم هذه األخيرة عن طريق هذه العوامل السابقة الذكر لها عالقة مباشرة بالمشاكل البيئية ،

هذه الرؤية و يعتبرها مقاربة نيومالتوسية تستند على   Richard Blackحين يرفض ريتشارد بالك 
و يرى أنه ليس هناك دليل بأن التغير البيئي قد يؤدي إلى تدفق الالجئين خصوصا ،فرضيات مشكوك فيها 

حو البلدان المتطورة، فهو يرى أن التركيز على الالجئين البيئيين يصرف اإلنتباه عن القضايا التدفقات ن
  .  3المحورية كالتنمية و حل النزاعات

حول مستقبل السياسة العالمية في مجلة أتالنتيك   Robert Kaplanمقال لـ روبرت كابالن 
و قد كان  .4بسبب الصراع الناجم عن التدهور البيئي "فوضى قادمة" و الذي توقع ،  1994الشهرية عام 

البيئة هي قضية  ''بيل كلنتون، حيث يقول كابالن أن لمقاله تأثير كبير على الحكومة األمريكية في عهد 
تهدد مستقبلية نزاعات  حدوث على قابلية   و يؤكد كابالن. 5''األمن القومي في القرن الواحد و العشرين

داخل  نزاعاتو في أغلب األحيان هي ، ندرة البيئية الناجمة عن هي بقاء المجتمع في كثير من الحاالت 
الدول نفسها ، وهذا يعني أنه سيكون من الصعب على الدول والحكومات المحلية حماية مواطنيها من 

                                     
1 Stephen Castles , ‘’Environmental change and forced migration: making sense of the debate’’, Refugees Studies 
Centre ,University of Oxford, Working Paper N°: 70 ,P.3,Accessed:30/06/2013,  
http://www3.hants.gov.uk/forced_migration.pdf. 
2 Norman Mayers, Environmental Security : What’s New And Different ?, Op.Cit. 
3 Stephen Castles, Op. Cit., P.2. 
4 Simon dalby, Contesting an essential concept: Reading the Dilemma in contemporary security discourse, OP.Cit., 
P.16. 
5 Marc Hufty, ''La sécurité environnementale : un concept à la recherche de sa définition '',Accessed: 02/10/2013,  
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/developpement/projets/GREG/publ_
GREG/Hufty-SecuEvt-epreuve.pdf . 
 

http://www3.hants.gov.uk/forced_migration.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/developpement/projets/GREG/publ_
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و يوضح الشكل  . من قدرتها على مساعدة الفئات األكثر ضعفا في المجتمعكذلك  قد يقلل ،و  العنف
  .التالي إمكانية أن تتسبب الندرة البيئية في النزاعات

  .نزاعاتالبالبيئية  ندرةالفيها سبب تت الطريقة التي):01(الشكل رقم 

 
Sourec: Oli Brown and Others ,’’Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa” , 
International Affairs, Vol.83,Issue 6, November 2007, P.1148. 

  
   لألمن البيئي الجيل الثالث:  الفرع الثالث

من خالل تركيزا أكثر على قضايا األمن و تغير المناخ، األمن البيئي  نقاش في هذه المرحلة شهد
عدد من من قبل  إلحاحاقضية البيئية األكثر العلى أنها تغير المناخ  على قضايابشكل متزايد  إلقاء الضوء

       القضية باعتبارها تهديدا للسلم هذه و تصنيف ،المجاالت السياسية و األكاديمية  فيالجهات الفاعلة 
         Jon Barnett بارنت جونأعمال كل من  و من بين هذه الدراسات  .21في القرن  و األمن الدوليين

و حاليا ركزا  1990لهما العمل على مفهوم األمن البيئي في اللذان سبقا  Simon Dalby  دالبي سيمونو 
ن يطلق ريتا فلويد أن هناك بحوث يمكن أ تؤكدجانب آخر  من. على الربط بين تغير المناخ و األمن

 . هي جزء ال يمكن إنكاره من األطر النظرية من المناقشات األمن البيئيو''  األمن المناخي''عليها 

 أثارت مجموعة من الدراسات اإلنتباه لآلثار األمنية  المترتبة على قضية تغير المناخ من بينهـا دراسـة    
     سـميث ( International Alter  ، دراسـة )WBGU)2007 ستشاري األلماني للتغير العالميالمجلس اإل

آخـرون  و  Sullivan سوليفان(  CNA،دراسة  مؤسسة ) Smith and Vivekanand2007 ،فيفكانادا   و
كامبـل  (  Center for a New American Security،دراسة لمركز األمن األمريكـي الجديـد   ) 2007

Campbell نَنَة زيادة  في تساهمكذلك هناك دراسات عديدة  . 1)2007وآخرونَأم  '' securitization ''  

                                     
1 Brzoska, Michael , "The Securitization of Climate Change and the Power of Conceptions of Security", Paper 
prepared for the International Studies Association Convention 2008 San Francisco, March 26-29, Accessed : 
11/03/2013,http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/3/8/8/pages253887/p253887-
5.php. 

http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/3/8/8/pages253887/p253887-
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سـكارفن    ةـــدراس ؛   2009عام Brown ؛  براون 2009 عام  Brauchبراوخ (  أمثال المناخ  تغير
  Scheffran  للمخـاطر   تشخيصـها   في لسابقة الذكر تشابهتهذه الدراسات ا  .)2009و  2008عامي

عواقـب السـلبية   ،بإضافة إلى وصفها لل )النمو السكاني السريع ،األوبئة  الجوع ،ك( الرئيسية لتغير المناخ
رتفـاع  أنماط هطول األمطار وذوبان األنهـار الجليديـة و إ  التغيرات في  لظاهرة االحتباس الحراري من

 في حالـة عـدم حـودث     أنه  ه الدراساتتتوقع هذالمتطرفة، والطقس تقلبات في  زيادة و،مستويات البحر
 :  1يؤدي إلى ذلك  الغازات المسببة لإلحتباس الحراري بسرعة كبيرة قد ثنبعاإتخفيضات كبيرة في 

  .العنيفة، بما في ذلك الحروب بين الدول زيادة في عدد النزاعات -
 التدخالت العسكرية في البلدان الفقيرة من قبل القوات المسلحة للدول الغربية، من أجل منع وقوع -

  .الكوارث اإلنسانية و زعزعة إستقرار الدول المتضررة
اإلرهاب إلى البلدان الهجرة الهائلة التي تخاطر بجلب النزاعات المسلحة إلى البلدان المجاورة ، و  -

  .الصناعية
  .توفير المالجئ اآلمنة لإلرهابيين -
  .تدهور العالقات بين القوى الكبرى حول إمدادات الطاقة و قضايا تغير المناخ -
  .الصراع على تغير خطوط السواحل، و إستغالل الموارد في القطب الشمالي -

تطور النقاش حول األمن البيئي وقضاياه و تغلغله ضمن  حقل الدراسات األمنية، طرح العديد من 
التصورات النظرية التي عالجت التحديات البيئية و المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية من خالل 

  رانفلدت ستينكرإعادة تصور جديد لألمن ، و كان من بين هذه الطروحات مقال للباحثة  النرويجية 
Carsten F  Ronnfeldt  في مجلة السالم للبحوث بعنوان ثالث أجيال من بحوث البيئة و األمن عام

و يوضح  . 2، حيث قسمت تطور بروز األمن البيئي في حقل الدراسات األمنية إلى ثالثة أجيال 1997
 .الشكل الموالي تطور أجيال األمن البيئي في حقل الدراسات األمنية

 

 

  
                                     

1 Ibid. 
2 Peter Martinovosky, OP.Cit. 
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  .و أجيال األمن البيئي في حقل الدراسات األمنيةأتطور مراحل ): 02(جدول رقم

 
.: Peter Martinovosky,OP.Cit Sourcs  

  من البيئيألالمقاربات النظرية المفسرة ل :الربع المطلب 
جديدة كالتهديدات  تخشى التيارات التقليدية كالواقعية من توسع مفهوم األمن ليشمل تهديدات 

     البيئية، فستيفن والت يرى أن توسيع الدراسات األمنية لتتناول قضايا غير عسكرية مثل البيئة،و الفاقة
قلب الدراسات األمنية '' و اقتصاد قد يدمر التماسك الفكري و يصعب من إيجاد حلول للمشاكل و يقر بأن 

أن هناك خطرا في  Daniel Deudneyدانيال دودني  يرىمن جانبه . 1''يتمركز حول دراسات الحرب
، و من مثل قضايا البيئة و التلوث توسيع تعريف األمن ليشمل التهديدات غير العسكرية للمصالح الوطنية

أن إال  .هذا المنطلق فإنه ال داعي إلى تغيير جوهر األمن الدولي بسبب المشاكل القائمة من التلوث البيئي
، فبفعل  إستحداث مضامين جديدة للمفهوم التقليدي  لألمن يؤيد ضرورةاإلتجاه الموسع لمفهوم األمن 

على التطور النظري في حقل الدراسات األمنية و الذي شهدته فترة ما بعد الحرب الباردة من تحوالت 
في محاولة منهم لتحدي اإلحتكار الذي مارسه " األمن البيئي"فقد برز مصطلح مستوى القيم و الفواعل 

  .بحصره فقط على القوة العسكرية و حماية الدولة من التهديدات العسكرية دييناألمن التقلي  محللو
، الذي ركز  1994عام التقرير النهائي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية البشرية  في إطار

يل على الفرد باعتباره الوحدة المرجعية األساسية لضمان األمن من خالل مفهوم األمن اإلنساني ، تم تحل
ة للخطاب األمن البيئي هو تركيزه على السمة المميزألن مفهوم األمن البيئي ضمن هذه المقاربة الجديدة، 

من خالل  مدرسة كوبنهاغنإسهامات  و تعد.2البشرجميع األمنية المترتبة عن التدهور البيئي على اآلثار 
فهي ترى أن  توسيع قطاعات األمن لتظم األمن البيئي  الفضل الكبير في إرساء مضمون األمن البيئي، 

                                     
1 Steve Smith , OP.Cit. , P .37. 
2 Nicole Detraz and Michele M. Betsill, ‘’Climate Change and Environmental Security: For Whom the Discourse 
Shifts ’’, International Studies Perspectives, Vol.10, 2009, P.306. 
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،     دي وايلد،و ويفر، بوزانو التي فصلها كل من  المواضيع في القطاع البيئي طائفة واسعة من هناك
  :1و هي تشمل ما يلي

  .... )وإزالة الغابات تغيرات المناخ ( اضطراب النظم اإليكولوجية • 
  .)استغالل مصادر والحوادث ( قضايا حيوية • 
  .... )األوبئة، الهجرة( قضايا تركز السكان • 
  .... ) المجاعة الفقر و( قضايا األغذية • 
  .)في تقسيم الثروة كافؤوليس النمو المستدام ، عدم الت(القضايا االقتصادية • 
  .)الحروب  أثناء الدولوتدهور  البيئي اإلرهاب(المدنية  نزاعاتال• 

  :أمننة قضية تغير المناخ
التهديدات األمنية غير التقليدية مثل قضايا البيئة من قبل بعض  « Securitization »ة نَنَمتبلورت َأ

الباحثين  في أواخر التسعينات من أمثال باري بوزان إلى جانبه كل أولي ويفر و دي وايلد في عام 
صناع حول  التدهور البيئي و تغير المناخ من قبل  تأطير مسائل مثل المخاوف األمنيةمن خالل  .1998

وهما  بين البيئة واألمن  الخطابات العامة حول العالقة ، حيث تبلور نوعين منالقرار رفيعي المستوى
 .األمن البيئينقاش  و البيئية نزاعات ال يمثالن نقاش

أفريل  17مجلس األمن في مناظرة بشأن تغير المناخ العالمي في  اقترحت المملكة المتحدة في
نقص  ،والهجرة،وأن تغير المناخ يهدد السلم و األمن الدوليين من خالل آثاره على نزاعات الحدود 2007
ية  نمأدت النقاشات حول اعتبار تغير المناخ كقضية َأ. 2اإلجهاد االجتماعي، واألزمات اإلنسانية،والموارد

ة ـيى زيادة االهتمام الدولي في حل هذه المشكلة من خالل طرح  قضية تغير المناخ  في المحافل الدولإل
صرح كوفي و. و التأكيد على ضرورة العمل و التنسيق الجماعي مابين الدول إليجاد حلول لهذه القضية

تغيير أنماط  .لسالم واألمنتغير المناخ هو أيضا تهديد ل'' السابق لألمم المتحدة أن  عنان األمين العام
التوترات  حركةالوضع في زيد من التنافس على الموارد ، ومطار على سبيل المثال ، يمكن أن يهطول األ

على  هناك دليل . المناطق المضطربة ال سيما في الدول الهشة أو ،زعزع االستقرارو الهجرات يمكن أن ي
 لساميالممثل او قد إعتبر .3''وشيك الوقوعيكون من ذلك فقد  وأكثر بالفعل، هذا يحدثمن أن بعض 

                                     
1 Peter Martinovosky ,Op.Cit. 
2 Nicole Detraz and Michele M. Betsill, OP.Cit., P.303.  
3 Ibid, P.310. 
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 ية المشتركة والمفوضية األوروبية في تقريره المعنونلالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمن
التهديد المضاعف الذي يؤدي إلى تفاقم االتجاهات الحالية '' تغير المناخ بأنه "تغير المناخ واألمن الدوليب"

المخاطر السياسية و األمنية التي تؤثر بشكل مباشر على " مما يشكل   ،" والتوترات و عدم االستقرار 
 .1''المصالح األوروبية

معالجة تغير المناخ بإعتباره رهانا أمنيا، وترى أن   Julia Grauvogel جوليا غروفوغلحاولت  
  :2تغير المناخ  موضوع يعالج من خالل ثالث مقاربات

تغير المناخ بوصفه مصدرا للصراع داخل الدول أو فيما بينها و خاصة من خالل تغير توافر الموارد _ 1
  ).بسبب إرتفاع مستوى سطح البحر على سبيل المثال( ، أو السالمة اإلقليمية للدولة )مثل المياه( 
تكرار (سبيل المثال تغير المناخ كتهديد يومي لألمن اإلنساني مما أدى إلى تهديد حياة السكان على_ 2

  ).حدوث الكوارث الطبيعية
  .تغير المناخ بوصفه تهديدا للبيئة و التنوع البيولوجي_ 3

أمنَنة قضية تغير المناخ هو طرحها على جدول أعمال كبرى  كان العامل الرئيسي في تبلور
دول ، و تجلى ذلك من المنظمات الدولية العالمية كاألمم المتحدة، و حتى على مستوى السياسات العامة لل

      خالل كيفية طرح الخطاب السياسي المرتبط بالشواغل األمنية حول التدهور البيئي جراء تغير المناخ
       و ما يتسبب فيه من آثار سلبية على كل مجالت الحياة اإلنسانية و التي قد تهدد األمن الفرد و الدول

  . و المحيط اإليكولوجي ، فقد تمتد هذه اآلثار إلى عدة أبعاد من األمن اإلنساني
ن تغير المناخ و اإلجهاد البيئي، و تأثيرها على احتياجات الروابط السببية بي )02(رقم  الشكل يبين
رة واألمطار فالتغيرات في النظام المناخي ، مثل التغير في درجات الحرا، ها االجتماعيةعواقباإلنسان، و 

مثل التربة ، النظم اإليكولوجية ، والغابات ، والتنوع (يؤثر على النظم البيئية والمصادر الطبيعية 
يكون لها آثار سلبية على  تغيرات البيئية يمكن أنفال. من خالل سلسلة من التفاعالت المعقدة) البيولوجي 

و نظرا . تؤثر على النظم االجتماعيةفإلنسان  حتياجات و القيم اإلنسانية ، والتي تثير ردود فعل ااال

                                     
1 Rafaela Rodrigues de Brito , ‘’A Climate for Conflict or Cooperation?  Addressing the Securitization of Climate 
Change’’ ,Paper prepared for the Third Global International Studies Conference, 17-20 August 2011, University of 
Porto, Portugal, PP.3-4 , Accessed 19/12/2013, http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-
724.pdf.  
2 Lucile Maertens, ‘’La sécurité environnementale et le processus de sécurisation : définitions et enjeux 
théoriques’’, Institut de Recherche Stratégique de L’Ecole Militaire, Fiche de L’Irsem N° :17, juin 2012, 
Accessed :24/10/2013 , 

. http://www.defense.gouv.fr/content/download/168799/1820943/file/Fiche%20n%C2%B017%20Maertens.pdf  

http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-
http://www.defense.gouv.fr/content/download/168799/1820943/file/Fiche%20n%C2%B017%20Maertens.pdf
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و المشاكل  ي نتيجة النعدام األمن الغذائي والمائي،التوتر االجتماعي واالقتصادللضعف الهيكلي، يزداد 
الترابط بين هذه  1. تآكل المجتمعات ، وضعف المؤسسات و التدهور االقتصادي، الصحية ،و الهجرة ،و 

         من خالل أعمال الشغب الستقرار االجتماعي الذي يمكن أن يعبر عنهإلى عدم االعوامل قد يؤدي 
يمكن للمجتمعات  حلقة التغذية اإلسترجاعية بناءا على و .العنف في المناطق الحضرية والتمرد ،و 

االستراتيجيات والمؤسسات التي تطبق إتباع من خالل  يالتكيف مع الوضع وتخفيف اإلجهاد المناخ
  2.البيئية حسب المقاييسم الطاقة الموارد المالية الالزمة لضبط االقتصاد و نظالتكنولوجيا، و 

  
، و اآلثار تغير المناخ و اآلثار البيئية و االحتياجات اإلنسانية العالقات السببية بين):02(شكل رقم
  .المجتمعية

 
Source: Jürgen Scheffran and others,OP.Cit., P.3. 
 
 
 

 

                                     
1 Jürgen Scheffran and others, ‘’Theories and Models of the Climate Security Link’’ , Working Paper Clisec-3, 
Research Group Climate Change and Security, University of Hamburg, PP.2-3, Accessed 19/02/2014, 
http://clisec.zmaw.de/fileadmin/user_upload/fks/publications/working-papers/Working_paper_CLISEC-3.pdf. 
2 Ibid ,PP.2-3. 

http://clisec.zmaw.de/fileadmin/user_upload/fks/publications/working-papers/Working_paper_CLISEC-3.pdf.
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  مفهوم األمن اإلنساني :المبحث الثالث

، فقد يعد مفهوم األمن اإلنساني من المفاهيم الجديدة التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
بعد تفكك اإلتحاد السوفياتي، حيث أدى إنخفاض خطر  دوليةالبيئة ال عرفتهاالتي بتحوالت  ظهوره رتبطإ

، بإضافة إلى تحوالت التي  غير تقليدية حول تهديدات أمنية جديدةالمواجهة النووية إلى ظهور نقاشات 
بقيادة الواليات  امست بنية النظام الدولي بعد إنهيار نظام الثنائية القطبية و حلول األحادية القطبية محله

فواعل الدولية ، فقد أدى ظهور فواعل ال تحوالت أخرى على مستوى بإضافة إلى المتحدة األمريكية،
جديدة إلى جانب الدولة مثل المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني إلى 

 .على أمن األفرادأكثر  التركيز 

  تعريف األمن اإلنساني: المطلب األول

الحرب الباردة، و قد برز يعتبر طرح األمن اإلنساني من الطُرحات الجديدة في فترة ما بعد 
كمفهوم في النصف الثاني من العقد األخير للقرن العشرين كنتيجة لجملة من التحوالت العالمية من خالل 

، و ما إنجر عنها من ضحايا في صفوف المدنيين، و لعولمة )داخل الدول(إنتشار الصراعات المحلية 
األمن اإلنساني من خالل تقرير التنمية البشرية للعام ظهر مفهوم  .1...)البيئة ،األوبئة، الفقر( المشاكل
    الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ركز على صون كرامة البشرية و كرامة اإلنسان 1994

     و تلبية إحتياجاته المادية و المعنوية، و يتحقق األمن اإلنساني من خالل التنمية اإلقتصادية المستدامة 
  .2و إنعدام التهديد و الخوف بجميع أشكاله المختلفة،سيادة القانون،وو المساواة اإلجتماعية،رشيدو الحكم ال

هو  1994لعام    PNUDاإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  تقرير حسب ما ورد في نسانياألمن اإل
     الجوع و المرضأوال  يعني السالمة من التهديدات المزمنة مثل ''  من الجوانب الرئيسية يضم إثنين 

 ،و القمع،و ثانيا يعني الحماية من اإلضطرابات المفاجئة و المؤلمة في أنماط الحياة اليومية سواء المنازل
تتضمن عنصرين  أن مكونات األمن اإلنساني إلىير التقر كذلك و يشير، ''أو في العمل، أو في المجتمعات

                                     
  1 عبد النور بن عنتر،" تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية "،السياسة الدولية،العدد 160 ،المجلد 40 ،أفريل 2005، ص59.

، 2010 محمود شاكر سعيد، خالد بن عبد العزيز الحرفش، مفاهيم أمنية ،الرياض، السعودية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الطبعة األولى، 2
  .11ص
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بإضافة إلى ما سبق فقد تم تحديد سبع أبعاد ، 1''لعوزالتحرر من الخوف و التحرر من ا'' أساسيين هما 
األمن اإلقتصادي، األمن الغذائي، األمن الصحي ، األمن '':أساسية في األمن اإلنساني و هي تتمثل في 

   . ''البيئي، األمن الشخصي ، األمن المجتمعي ، و أخيرا األمن السياسي

يعني حماية ''بأنه  2003ني في تقريرها عام عرف األمن اإلنساني من قبل لجنة األمن اإلنسا 
    ) شديدال (خطر الوهو ما يعني حماية الناس من   .الحريات التي هي جوهر الحياة ،األساسيةالحريات 

العمليات التي تُبني على نقاط  ستخدامإوهو ما يعني ). واسعة النطاق ال( نتشار التهديدات و الحاالت و إ
البيئية واالقتصادية والعسكرية النظم السياسية واالجتماعية و وهو ما يعني خلق .قوة الناس و تطلعاتهم

قد ،و 2'' و سبل العيش والكرامة ت األساسية للبقاء على قيد الحياة،معا تعطي الناس اللبنا الثقافية التيو
ل و الحصو يشمل حقوق اإلنسان، و الحكم الراشد،لمفهوم األمن اإلنساني توسيع  ركزت هذه اللجنة على

،و تحقيق  الفرص و الخيارات المتاحة حصول  كل فرد على و ضمان ،م و الرعاية الصحيةيعلى التعل
و حرية األجيال ، النمو اإلقتصادي و منع نشوب النزاعات،التحرر من الفاقة و التحرر من الخوف 

من اإلنساني الحاجة لمنظور تؤكد لجنة األ ذلك بإضافة إلى .السليمةالقادمة في أن ترث البيئة الطبيعية 
  :3وهي لألمن و الذي يرتبط بمجموعتين من الديناميكيات جديد

األمن اإلنساني هو الحاجة و اإلستجابة للرد على التعقيد و قلة الترابط بين كل من التهديدات األمنية _  1
ة،   األوبئة الصحي و المناخ،و تغير  العنف العرقي،اإلتجار بالبشر، التقليدية و الجديدة من الفقر المزمن،

مثل هذه التهديدات تميل إلى إكتساب أبعاد  الكساد اإلقتصادي و المالي المفاجئ،و و اإلرهاب الدولي،
  .فقطعالمية و تتجاوز المفاهيم التقليدية لألمن التي تركز على االعتداءات العسكرية الخارجية 

يستعمل تشكيلة  واسعة من الفرص الجديدة لمعالجة األمن اإلنساني ضروري كمقاربة شاملة، فهو _  2
تهديدات األمن اإلنساني ال يمكن معالجتها من خالل اآلليات . مثل هذه التهديدات في أسلوب متكامل

التقليدية لوحدها بدال من ذلك تتطلب توافق جديد في اآلراء يعترف بالترابط و اإلعتماد المتبادل بين 
  .األمن الوطني التنمية و حقوق اإلنسان و

                                     
1 United Nations Development Programme, Human Development Report 1994, New York, Oxford University Press, 
1994, PP.23-24. 
2 Commission on human Security , human Security Now ,New York,2003,P.4, Accessed:11/12/2013,  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-
may03.pdf  . 
3---,  Human Security in Theory and Practice : Application of the Human Security Concept and the United Nations  
Trust Fund for Human Security , Human Security Unit, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

. http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf,  :07/05/2013Accessed 2009,P.6,  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-
http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf,
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تحديات أمن اإلنسان في البلدان ( 2009األمن اإلنساني حسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 
تحرر اإلنسان من التهديدات الشديدة و المنتشرة و الممتدة زمنيا و واسعة النطاق التي '' هو) العربية

  . باألمن اإلنساني التهديدات التي تمس ركز هذا التعريف على جميعي  .1''تتعرض لها حياته و حريته
 والمجتمعات األفراد ىلع يركز اإلنساني األمن'' بأنه المفهوم يعرف الذي هينبيكر بول تعريف

  البشر، بقاء لتحقيق كافياً ليس لكنه ضروري الدول أمن أن فكرة ىلع يقوم أنه اكم الدول، من بدال
 جزءاً األفراد وبقاء أمن يعد إذ العسكرية، وغير العسكرية التهديد مصادر ىعل يركز اإلنساني واألمن
 تحقيق أن لذلك يضاف القومي، األمن مفهوم حلم يحل وال يكمل أنه اكم العالمي، األمن لتحقيق مكمالً
  .2 ''الحكومية غير تاالمنظم دور منها جديدة أدوات ىعل يعتمد اإلنساني األمن

ــد أكســوورثي  فــي جــوهره هــو '' أن األمــن اإلنســاني  Lloyd Axworthyو يــرى لوي
محاولة لبناء مجتمع عالمي حيث أن سالمة الفـرد فـي صـميم األولويـات الدوليـة و القـوة الدافعـة        
ـ        ا للعمل الدولي، حيث أن المعايير الدولية لحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون يقـدمان و ينسـجان مع

   فـي الحاضـر   -...العالميـة و اإلقليميـة  و حيـث أن المؤسسـات    ...شبكة متماسكة لحماية الفـرد ، 
، مــن هــذا التعريــف نجــد 3''مبنيــة و مجهــزة لتعريــف و تطبيــق هــذه المعــايير -و المســتقبل

علـى معـايير التنميـة     هتأكيـد أكسوورثي يركز على الفرد كوحـدة تحليـل رئيسـية، بإضـافة إلـى      
  .اإلنسان و سيادة القانونلضمان أمن األجيال القادمة من خالل إرساء حقوق المستدامة 

كان الهدف العام لتوسيع مفهوم األمن و الذي كان لفترة    Keith Krauseحسب كيت كراوز 
كأمن اإلقليمي من العدوان الخارجي، أو كحماية المصالح الوطنية في السياسة '' طويلة مفسرا بشكل ضيق

األمن اإلنساني أو األمن البشري ، و يري أن  4''الخارجية أو األمن العالمي من تهديد المحرقة النووية

                                     
المكتب اإلقليمي للدول  ،تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية:  2009ة اإلنسانية العربية للعام تقرير التنمي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي1

  .19،ص 2009العربية،بيروت ،لبنان ، 
، الرياض، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف  المفهوم و التطبيق  في الواقع العربي و الدولي: خديجة عرفة محمد أمين ،األمن اإلنساني  2
  .33،ص2009، الطبعة األولى، ربية للعلوم األمنيةعال

3 Wolfgang Benedek and Others, Human Security and human Rights Education: Pilot study,European Training and 
Research Centre for Human Rights and Democracy,Austric,Graz,Julay 2002, P.14, Accessed:11/10/2013 , 
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/31763/ipublicationdocument_singledo cument/c4f1d629-711a-4de0-
8303-4c2f1cb70958/en/14.pdf. 
4 Keith Kraus & Oliver Jutersonke,’’ Peace, Security and Development in Post-conflict Environments ‘’, Security 
Dialogue ,Vol .33, N° :4, December 2005 ,P .456 . 

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/31763/ipublicationdocument_singledo
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من التركيز على األمن الترابي دون سواه إلى تشديد أكبر  –المقصود منه تغير الموضوع المرجعي لألمن 
   .1و الحث على إقامة األمن على التنمية البشرية المستدامة –على األمن البشري 

موراي  رو كريستوف  Gary Kingغاري كينغ  أمثالهناك من إنتقد المعنى الواسع لألمن اإلنساني 
Christopher Murray  فهما يركزان على ضرورة أن يشمل األمن اإلنساني القضايا المرتبطة بالتحرر ،

بإعتباره شرط مسبق للتنمية البشرية ) الصحة ،التعليم ،الدخل،الحرية السياسية، و الديمقراطية( من الفاقة 
 Rolandالند باريس ورحسب رأي  و،  2''قع الحياة بدون مواجهة حالة الفقر المعممةتو'' ،و يعرفانه بأنه 

Paris هقد يجعل منه مفهوما بال معنى أكاديميا و سياسيا ، فهو يرى أنن المعنى الواسع لهذا المفهوم فإ 
ذلك أن مفهوم األمن و يبرر . 3''إذا األمن اإلنساني  كان يعني  تقريبا كل شيء، فإنه عمليا يعنى ال شيء''

، فالتعاريف الحالية له تميل إلى أن تكون توسعية و مبهمة في نفس اإلنساني يفتقر إلى تعريف دقيق
، واسع المدى و غامض في نفس الوقت الوقت، باإلضافة إلى إستفادة األطراف الداعمة له من خالل تركه

   .4اإلنتباه بعيدا عن القضايا األمنية التقليدية لتشتيت

و لكنه  ''األمن اإلنساني''مفهوم حول ليس هناك تعريف متفق عليه '' أنه     Nilandيرى نيالند 
يفهم عموما على أنه محاولة لتوسيع مفاهيم مركزية الدولة التقليدية لألمن لكي يكون هناك تركيز أكثر 

ال يهدف بأي حال من  األمن اإلنساني .5 ''على األفراد و الظروف التي تهدد بقائهم على قيد الحياة
األحوال إلى تقويض سيادة الدولة بل العكس هو الصحيح فمن غير الممكن تحقيقه إال من خالل مؤسسات 

و لكن يجب . الدولة الفاعلة و ممارسة الدولة لحقها الشرعي في إحتكار إستخدام القوة بالصورة المناسبة 
يق ـابرة للحدود البد من التنسـديات العـات و التحالتأكيد على أن التغلب على األشكال الجديدة للصراع

إن التحديات الجديد بأبعادها الشمولية شكلت تهديدا لإلنسانية و األمن . 6و التعاون بين حكومات الدول
اإلنساني الذي أصبح الركيزة األساسية لألمن العالمي،فاألمن اإلنساني لم يعد محصورا في المفهوم 

                                     
أوراق مختارة قدمت خالل المؤتمر الدولي حول األمن اإلنساني ،''كيف يبدو إلى المالحظ الخارجي: األمن البشري في العالم العربي''كيت كراوز،  1

   .70،ص UNESCO   ،2008، 15/03/2005-14عمان ، األردن، في الدول العربية،
2 Sabina Alkire, A Conceptual Framework for Human Security, Working Paper2, Centre for Research on Inequality, 
Human Security and Ethnicity, CRISE Queen Elizabeth House, University of Oxford, 2003, P.15, 
Accessed:08/03/2013, http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper2.pdf. 
3 Barry Buzan & Lene Hansen , OP.Cit. , P.203. 
4 Roland Paris ,OP .Cit. ,P.88. 
5 Marc Hufty, OP.Cit. 

دور القطاع الخاص في تعزيز أمن األفراد ، اإلمارات العربية المتحدة ، : مارك بروبست، األمن اإلنساني و وولفجانج أماديوس برولهارت  6
  . 6-5، ص ص 2009مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية ، الطبعة األولى،  ،أبوظبي

http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper2.pdf.
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طويلة يفسر تفسيرا ضيقا و مقتصرا على الجانب الدفاعي للدولة، و تجاوز  العسكري و الذي ظل مدة
مفهوم األمن اإلعتبارات الترابية اإلقليمية و العسكرية ليصبح شموليا و متعدد األبعاد و أكثر قربا من 

 .1الحياة اإلجتماعية

و لقد تبنت بعض الحكومات األمن اإلنساني كأجندة لسياستها الخارجية و ذلك حتى تكيف المفهوم 
نهـج  '' فمثال الحكومة الكندية تعرف األمن اإلنساني علـى أنـه   ،الخارجيةأجندتها  الجديد وفقا لمتطلبات

حتى يتم حماية الناس من محورها في السياسة الخارجية التي تدرك أن اإلستقرار الدائم ال يمكن أن يتحقق 
لرؤية الكندية تركز على فإن ا من خالل هذا التعريف ،2''التهديدات العنيفة لحقوقهم و سالمتهم  أو حياتهم 

علـى   لحكومة اليابانيةا في المقابل تركز .من اإلنساني و الخاص بالتحرر من الخوف  الضيق لأللمفهوم ا
يغطي بشكل شامل جميع اإلجراءات التي تهدد بقاء اإلنسان، '' فتعرفه بأنه  ألمن اإلنسانيالمفهوم الواسع ل

الجريمة المنظمة  وإنتهاكات حقوق اإلنسان،وو الحياة اليومية،و الكرامة على سبيل المثال التدهور البيئي، 
ـ   األلغـام ،و الفقـر ،و الالجئينو غيرالمشروعة، المخدراتوالوطنية، العابرة للحدود ادة األرضـية المض

  .3''لرامية إلى مواجهة هذه التهديدات، و يقوي الجهود ا AIDSاألمراض المعدية مثل األيدزو ،...لألفراد،

نستنتج مما سبق أنه ليس هناك تعريف موحد و شامل لمفهوم األمن اإلنساني نظرا لتعدد 
التحرر من "بين الطرح الواسع الذي يركز على كل من  وجهات النظر في طرح المفهومو  االتجاهات

ركز على الجانب األمني الذي يهدد الفرد أي ي، و الطرح الضيق الذي " التحرر من الفاقة"و " الخوف
و إنتشاره الواسع في ميدان الدراسات  ة المفهومو بالرغم من ذلك لم يمنع من عالمي ،"التحرر من الخوف"

إرتبط مفهوم األمن اإلنساني بمفاهيم أخرى أكد عليها قد و. لدولية كمقاربة نظريةاألمنية و العالقات ا
  .هي تشمل كل من حقوق اإلنسان و التنمية اإلنسانية و مضامينه ، ضمن مكوناته و

  حقوق اإلنسانبعالقة مفهوم األمن اإلنساني:  

اإلجتماعية  ،واإلقتصادية ، وحقوق اإلنسان على تحديد مجموعة من الحقوق السياسية ميركز مفهو 
 مجالالإنتقلت هذه الحقوق من  1948و في عام . الالزم توفرها لألفراد وإضفاء الطابع القانوني عليها

                                     
  ،  2008وزيع،الطبعة األولى، إلياس أبو جودة، األمن البشري وسيادة الدول،بيروت ، لبنان ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و الت 1

  .46ص 
2 Wolfgang Benedek and Others,OP.Cit., p.13. 
3 Roland Paris ,OP.Cit., p.90. 
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المحلي إلى المجال الدولي عقب صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي نص على حق كل فرد في 
لحقوق اإلنسان نقلة من مفهوم الفرد أو المواطن إلى  الحياة و الحرية و األمن و قد مثل اإلعالن العالمي

جنبا إلى جنب مع القانون اإلنساني وقانون حماية  - حقوق اإلنسان مفهوم  يوفر   .1مفهوم اإلنسان
انتهاكات حقوق تمثل و  . اإلنسانيضمان األمن ل الصحيحة اييرمفاهيمي والمعالساس األ -الالجئين 

 . األسباب الجذرية النعدام األمن والعنف والصراعمن  إلى كونها ني باإلضافة اإلنسامن ألاإلنسان تهديدا ل
اللجنة المستقلة لألمن اإلنساني في  أكدت  .2احترام حقوق اإلنسان يمنع انعدام األمنو من جانب أخر فإن 

على أن فكرة أو منظومة األمن اإلنساني تساعد على ''األمن اإلنساني ''تحت عنوان  2003تقريرها لعام 
في ظل ظروف معينة، وأن حقوق اإلنسان تساعدنا على اإلجابة  إحترامهاتحديد ماهية الحقوق الواجب 

التي  االلتزامات على عدد من التساؤالت المتعلقة بكيفية رفع مستوى األمن اإلنساني وفكرة الواجبات و
منظومة األمن اإلنساني إلى حماية حياة  تهدف و .لسياسي بأهمية األمن اإلنسانيتكمل اإلقرار األخالقي وا

العناية بالظلم، والمسائل المتعلقة بالحرمان  و ،اإلنسان بصورة تعمل على تعزيز الحريات الشـخصية
والفقر، والمرض، واألمية والتلوث وغيرها وبالتالي فإن مفهوم األمن اإلنساني يعني بحماية الحريات 

وأضحت فكرة حماية حقوق  .ةفي الحيا اإلنساناألساسية، خاصة وأن هذه الحريات تعتبر جوهر حق 
ات الرامية إلى تفعيل دورها في التنمية، وحل النزاعات، وحفظ اإلنسان تتسع لتساهم في دعم اإلجراء

 حقوق اإلنسانبأهم الروابط األساسية التي تربط فكرة األمن اإلنساني  و بالتالي تكمن  .السالم وبناء السالم
صعيد  ىوبمدى مساهمة كل منها في تحقيق أهداف وأغراض األخرى عل في تركزهما معا على الفرد،

  3.والدولي ،الوطني ، والشخصي أمنهوأدميته وتحقيق  اإلنسانحفظ كرامة 

  اإلنسانيةالتنمية بعالقة مفهوم األمن اإلنساني:    

تُعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات األفراد و الفرص المتاحة لهم، و هي ال تقف عند حدود 
معينة، فهي قد تتسع لتشمل مختلف أشكال التطلعات في أوضاع مختلفة و مع إمكانيات متباينة  لكن ، مع 

كل ذلك نقطة شرط أن يتمتع  كافة الناس بحد أدنى من األمن لحماية أرواحهم و سبل عيشهم،بحيث يش
                                     

التنمية البشرية  :المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية بعنوان  ،"مخاطر غیاب األمن اإلنساني على البیئة و التنمیة المستدامة'' غادة على موسى،  1
   .156ص،  2007ماي  ،المنظمة العربية للتنمية أعمال المؤتمرات، شرم الشيخ ،مصر ،  و آثارها على التنمية المستدامة

2 Wolfgang Benedek and Others,OP.Cit., P.16. 
  ،15/03/2013:تصفح الموقع یوم ،تم1685  العدد، الحوار المتمدن، '' اإلرهابفي عالم  اإلنسانوحقوق  األمنجدلية '' ،رائد سليمان احمد الفقير 3

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2076615 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2076615
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إلى األمام، أما األمن اإلنساني فيركز و كأولوية على الحقوق و القدرات و اإلجراءات الوقائية  االنطالق
الضرورية في حاالت الخطر التي تهدد الحياة، و لكن يشكل األمن اإلنساني عامل أساسي لتحقيق التنمية 

أن تتسع إال إذا كانوا في وضع يضمن بقائهم  البشرية بما أن منظومة الخيارات المتاحة للناس ال يمكن
و أوضاعهم  ،ن ناحية أخرى فإن اإلرتقاء بمستوى الناس  التعليمييد الحياة و تمتعهم بالحرية، و معلى ق

فضي في األخير و زيادة مداخيلهم و ضمان الحريات األساسية سيعزز تنميتهم اإلنسانية التي تُ،الصحية
مما سبق تستنتج أن كل من األمن اإلنساني و التنمية البشرية يكمل كل واحد  .إلى زيادة األمن اإلنساني

 .1منهما اآلخر

  خصائص و أبعاد األمن اإلنساني: المطلب الثاني

  خصائص األمن اإلنساني: الفرع األول

الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة أربع  1994حدد تقرير التنمية البشرية لعام 
  :2أساسية لمفهوم األمن اإلنساني هيخصائص 

 بيناألمن اإلنساني مفهوم كوني يخص كل اإلنسانية في العالم ، ألن التهديدات و التحديات مشتركة  -أوال
إنتهاكات  والتغيرات المناخية و التلوث البيئي، والهجرة غير الشرعية،وكل البشر كالجريمة المنظمة ،

إلى أخرى من العالم ، ولكن كل هذه التهديدات ألمن  منطقةقد تختلف حدتها من  التي و.حقوق اإلنسان
  .اإلنسان هي حقيقية ومتنامية

، فإن كل في أي مكان من العالم ما، فلما يتعرض أي إنسان لتهديد  ترابط مكونات األمن اإلنساني -ثانيا
اإلرهاب، والمتاجرة بالمخدرات، و التلوث،،و الفقر،و األوبئةو ، ألن المجاعةالدول تكون معنية باألمر

     . الصراعات العرقية  و التفكك اإلجتماعي ليست أحداث معزولة و محصورة فقط داخل الحدود الوطنيةو

                                     
المرجع السابق الذكر، ص ص تحدیات أمن اإلنسان في البلدان العربیة، : 2009تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  1

22-23.   
2 United Nations Development Programme, Human Development Report 1994, Op.Cit., PP.22-23. 

 ر كالدمينو بمعنى أن كل تهديد يتغذى على اآلخر يؤكد على الترابط بين التهديدات و اإلستجابة لعالج إنعدام األمن ،و ذلك ألنها مترابطة في التأثي
األمراض يمكن أن تؤدي إلى نضوب الموارد، يمكن أن تؤدي النزاعات العنيفة إلى الحرمان و الفقر و التي بدورها هاته األخيرة : على سبيل المثال

مناطق و بلدان أخرى أي خارج الحدود مما يؤثر سلبا على األمن إمكانية إنتشار التهديدات من بالد أو منطقة إلى . إلخ...المعدية،العجز في التعليم
  .شامل؛ يتطلب التعاون و اإلستجابة المتكاملة بين الدول في جميع أنحاء العالم. اإلقليمي و العالمي
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الوقاية المبكرة هي أسهل و أقل تكلفة من التدخل الالحق في صيانة األمن اإلنساني ألن التصدي  -ثالثا
  .طورها منه في مراحله الالحقة للتهديدات أقل تكلفة في بداية

األمن اإلنساني محوره اإلنسان و هو يخص نوعية حياة البشر في كل أرجاء المعمورة، كيف  -رابعا
  .يعيشون في المجتمع و كيف يمارسون بحرية مختلف خياراتهم

 من خالل،و لكن 1اإلنساني األمن خصائص تهمحكومإلى جانب و قد أوضح الباحثون الكنديون  
من جهة ،و تكييفها مع السياسة الخارجية الكندية  1994 لعام من تقرير األمم المتحدة اإلنمائي استنباطها

  :، و ذلك من خالل النقاط التاليةمن جهة ثانية
يشمل كل المصادر المتنوعة لعدم اآلمان الفردي، التي تتعلق بالحاجة  حيث ،هو مفهوم شمولي_ 1

  .باإلضافة إلى العنف الجسدي
  .يركز على حقوق اإلنسان لألفراد و يؤكد على دور الحكومة كمصدر عدم أمان لمواطنيها_ 2
  .يحترم المجتمع المدني كفاعل مميز يقلص ضمنيا من دور الحكومة_ 3
  .يهدف ألن يكون منظور شامل_ 4
  .يبرر التدخل الخارجي للمجتمع المدني في البلدان التي تمر بأزمات إنسانية_ 5

 أن تتعارض معدون  األمن اإلنساني مميزات و خصائص األمن اإلنسانيحددت لجنة كذلك    
و تشمل هذه  المميزات، ، 1994 عام الخصائص التي تم طرحها في تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية

متعدد  :ثانيا ،''مركز التحليل '' ؛ حيث يضع الفرد في  محوره اإلنسان أو الفردأن األمن اإلنساني :أوال
، شامل ثالثا؛.غذائي، و صحي وبيئي ، ومجتمعي ،و سياسي ،و قطاع إقتصادي،  و يشمل؛القطاعات

    .2 الوقاية الموجهةيتميز ب :خامسا،محدد السياق :رابعا

  أبعاد األمن اإلنساني: الفرع الثاني

 :اإلقتصادي األمن -1

و أول ما تطرق إليه تقرير التنمية  اإلنساني األمن دعامات أهم من اإلقتصادي األمن يعتبر
 في إال وتعليم وغذاء صحة من بشرية تنمية عن الحديث يمكن فال. هميتهأل نظرا ،1994لعام البشرية 

                                     
1 Bernardo Sorj, ''Security Human Security and Latin America'', Sur-International Journal on Human Right, Human 
Right University Network, N° :3 , Year2, 2005, P.40.  
2 ---, Human Security in Theory and Practice : Application of the Human Security Concept and the United Nations  
Trust Fund for Human Security , OP .Cit. ,PP .7-8 . 
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 موجودة كانت التي تلك عن مختلفة أبعادا يأخذ اإلقتصادي االستقرار عن الحديث إن. سليم اقتصاد ظّل
 المستويات، جميع على بعض مع بعضها مترابطة الدول إقتصاديات أصبحت العولمة ظّل ففي. السابق في

 مثالأفضل . أخرى دولة إقتصاد على بالضرورة يؤثر الدول إحدى إقتصاد يصيب خلل أي يجعل ما وهذا
 إلى دولة من تنتقل االقتصادية األزمة أخذت حيث التسعينيات نهاية في آسيا شرق في حصل ما ذلك على

فالس من خالل إ و التي سميت بأزمة الرهن العقاري 2008األزمة المالية العالمية لعام كذلك  و .أخرى
 األمن يرتكزو . المتحدة األمريكية إلى دول أخرىت تنتقل من الواليات ذكبرى البنوك العالمية و أخ

  ،االقتصادية العولمة مخاطر من الوطني اإلقتصاد حماية أجل من الكفيلة اإلجراءات اتخاذ على اإلقتصادي
  .مستمرة تهديد حالة في ويجعله البشري األمن على سلبا سينعكس اإلستقرار عدم ألن

 :الغذائي األمن  -2

  الحصول على الغذاء بفرص األوقات جميع في البشر كافة يتمتَّع عندما الغذائي األمن يتحقَّق
مليون  754فهناك حوالي . صحية حياة يعيشوا كي اإلقتصادية،و  المادية الناحيتين الكافي و السليم من

نسمة في العالم يعانون من إنعدام األمن الغذائي و نقص التغذية معظمهم في الدول النامية حيث يعيش 
 50و  75مليون يعيشون على ما بين  332أكثر من بليون إنسان على دخل يومي يقل عن دوالر، منهم 

 طرحه كما الغذائي األمن مفهوم  .سنتًا في اليوم 50من مليون يعيشون على أقل  162سنتًا في اليوم و 
 وعناصره .وسليمة نشطة لحياة كاف غذاء على األوقات كل في الناس كل حصول''  هو الدولي البنك

إعالن روما بشأن األمن الغذائي  ولقد إعترف .1'' تحصيله على والقدرة الغذاء وفرة هي الجوهرية
 وضع األمن الغذائيحيث ، "بالطابع متعدد الجوانب لألمن الغذائي" 1996في تقريره الصادر عام  العالمي

ارتباطه بالقضاء على الفقر، وتحقيق السالم، واالستخدام المستدام واسع ، و ذلك من خالل  ضمن إطار
 واقع لكن .2اإلنسان من صنع هي التي للموارد الطبيعية، والتجارة النزيهة، وتالفي الكوارث الطبيعية و

 قبل طفل مليون 11 قرابة عام كل يموت حيث جدا، مأسوي هو األرض شعوب من لكثير الغذائي األمن
 جنوب إفريقيا في أرباعهم ثالثة النامية، البلدان في تحدث الوفيات هذه وجميع. الخامس عامهم يكملوا أن

 وسوء الجوعف. والفقر التغذية وسوء المجاعة معدالتجراء إرتفاع  آسيا، وجنوب الكبرى الصحراء
                                     

 للعلوم دمشق جامعة مجلة ،''الدولية  االقتصادية المتغيرات ضوء في المحتملة وتغيراته العربي الغذائي األمن عواق'' الدروبي ، ثابت رانية 1
  .288ص  ،2008، 01، العدد  24، المجلدوالقانونية االقتصادية

 ، 27/12/2013 :يوم تم تصفح الموقعمنظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، لجنة األمن الغذائي العالمي ، الدورة السابعة و العشرون،  2
.http://www.fao.org/docrep/meeting/003/Y0527A.htm#note2  

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/Y0527A.htm#note2
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 كما. الوالدة وعند الحمل خالل واألمهات األطفال وفيات حاالت نصف يعتبران من أهم أسباب التغذية
 واإلرهاب، للصراع، أن كما .المالريا و) اإليدز( البشرية المناعة نقص فيروس إنتشار من سرعاني

عدد العاجزين عن تلبية  رو يقد 1.الغذائي األمن انعدام في ملموسا دورا البيئي، والتدهور والفساد،
     حسب آخر إحصائيات منظمة التغذية 2013-  2011 ما بين إحتياجاتهم من الطاقة الغذائية قي الفترة

  .2 من سكان العالم %12مليون نسمة على مستوى العالم ككل أي  842ب (FAO)و الزراعة الفاو 

 :الصحي األمن  -3

تترصد  التي الصحية األخطار جميع من المجتمع أفراد حماية كيفية حول الصحي األمن يتمحور
 شهدته الذي التقدم من الرغم وعلى. استقرارا وأكثر صحيا أمنة بحياة ينعمون جعلهم سبيل في وذلك ،بهم 

 الحؤول يمكن ال التي األمراض بسبب يموتون إنسان مليون عشرين من أكثر ثمة الصحية، الرعاية
هناك . اإلنسان حياة حمايةل ساسياأل مكونال و االجتماعي لالستقرار مسبقًا شرطًا تشكل فالصحة. دونها

 الغذاء كمية نقص حالة في سواء التغذية سوء عامل أهمها من الصحة على تؤثر التي العواملالعديد من 
 البيئي التلوثعامل . األفراد صحة على سلبا األمر ينعكس الحالتين كال ففي نوعيته، سوء حالة في أو

 أن كما. الفرد بحياة تودي أن يمكن التي األمراض من العديدب سببتيحيث  الهواء و الماء يصيب الذي
 إلى الذهاب عليهم يصعب المال يملكون ال الذين أن حيث األفراد صحة تدهور في البارز الدور للفقر

 هذه وآثار الصحي، وضعهم تدهور إلى يؤدي ما الطبي، العالج متابعة عليهم تصعب كما الطبيب،
 العالم سكان من% 85 من أكثر تأوي الدول هذه أن من الرغم وعلى. الثالث العالم في موجودة الحاالت

 .3 فقط% 25 نسبة سوى لألدوية العالمية السوق في تمثل ال أنها إال

 :البيئي األمن -4

 الطبيعة لحماية والدولي واإلقليمي الوطني المستوى على بيئية سياسة تخاذإ حول البيئي األمن يتمحور
 الهوائي، والتلوث الحراري، كاإلحتباس األرضية، الكرة تهدد التي الرئيسة البيئية األخطار من والبشر

                                     
.55- 54المرجع السابق الذكر، ص ص إلياس أبو جودة،   1  

2 The Food and  Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)  and The World Food Programme (WFP),  The State of Food Insecurity in the World 
2013 :The multiple dimensions of Food security, Rome, FAO ,2013, P.8. 

.57- 56إلیاس أبو جودة، المرجع السابق الذكر، ص ص   3  
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 والمحيطات البحار وتلوث األوزون، طبقة وتناقص الحمضي، والمطر الخطرة، الصناعية والنفايات
بلغ عدد  2006في عام  .اإلستوائية الغابات وتدمير التصحر وظاهرة الدخاني، والضباب ،واألنهار

 21342مليون نسمة و بلغ عدد من لقوا مصرعهم من جرائها  134,6المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية 
نسمة، أما نسبة الذين لقوا مصرعهم في السنوات األخيرة بسبب الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالمناخ فقد 

   .1نسمة بصفة رئيسية في الدول النامية 60000بلغ 

  :الشخصي األمن  -5

مختلف التهديدات و  حماية اإلنسان من التعرض لألذى و العنف الجسدياألمن الشخصي ب يقصد  
المتزايد بسبب العنف المفاجئ و غير المتوقع،و الناشئ عن الحرب والجريمة و إنتهاكات حقوق اإلنسان، 
مثل التهديدات من الميليشيات المسلحة ،و طرق التعذيب الجسدي من قبل قوات األمن والشرطة ، التهديد 

يدات الموجهة ضد المرأة، وإساءة معاملة من اإلرهاب الدولي، التهديد من أفراد العصابات، والتهد
األمن الشخصي من بينها عجز الحكومة ب المساس ديد من العوامل الدافعة التي تزيد منهناك الع. األطفال

فعالة و الكفيلة بضمان النظام العام للمجتمع الاآلليات ضعف  عن حماية حقوق مواطنيها من خالل 
عدم وجود إرادة سياسية تهاكات حقوق اإلنسان الذي يعكس نإستمرار إ و وضعف هياكل إنفاذ القانون ،

   .من جهة، و إنخفاض مستوى الوعي بقضايا حقوق اإلنسان بين السكان من جهة أخرى
 األمن السياسي  -6

          كل فرد على حقوقه المدنية استحقاقالحفاظ على ضمان  خالل من السياسي األمن توفير يتم
 في المواطنين ومشاركة،  السياسي النظام إستقرار، بإضافة إلى ضمان  و السياسية و الحريات العامة

 الرسمية بمؤسساتها الدولة أمن على يقتصر يعد لم األمن أن أي ،العمليات اإلنتخابية المكفولة لهم دستوريا
السياسي مسألة مهمة و هي  و تثار في إطار األمن. الشعب أمن أو المواطن أمن يطال وإنما وحسب،

حرية التعبير دون : خاصة الحقوق السياسية  و التي نذكر من بينها '' إحترام حقوق اإلنسان األساسية''

                                     
 / 12/09: تم تصفح الموقع يوم ، أمنًا أكثر مستقبل لبناء الصحة في االستثمار :قضايا ورقة ،2007منظمة الصحة العالمية، يوم الصحة العالمي  1

2013،  
.day/previous/2007/files/issuespaper_final_lowres_ar.pdf?ua=1-health-http://www.who.int/world  

   

http://www.who.int/world
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التعرض للقمع ، الحق في الحصول على المعلومات عن سياسة الدولة، المساواة في الحقوق و الواجبات ، 
  .1إلخ...الحق في حماية الملكية الخاصة

 المجتمعياألمن  -7

 القومية الهوية على الحفاظ خالل من ،و حمايتها نساني ضرورة ضمان بقاء الثقافاتاإل األمن يشمل
 الحوار تأمين في العالمي المجتمع على المسؤولية فتقع الدولي المستوى على أما. محلي مستوى على

 حق قاعدة على بينها ما في التعايش وتوفير المتنوعة الحضارات مختلف بين والحضاري الثقافي
بين أبناء اإلثنيات و العرقيات المختلفة من بين مصادر  و تعد الهجرة و الصراع .2المساواة و اإلختالف

هذا من  ينبع منها الخوف من التغير المستقبلي في تكوين المجتمعقد  تهديد األمن المجتمعي، فالهجرة 
  .نفسه تماسك المجتمعاإلثني في الصراع   من جهة ثانية قد يؤثر ،جهة

  .من اإلنسانيأهم التهديدات التي تطال كل بعد من أبعاد األ ):03(رقم  جدول
  أمثلة عن التهديدات الرئيسية  نوع األمن

  الفقر الدائم ، البطالة  األمن اإلقتصادي

  الجوع ، المجاعة  األمن الغذائي

التغذية،تدني الحصول على الرعاية الصحية األمراض المعدية،األغذية الملوثة، سوء   األمن الصحي
  األساسية

  التدهور البيئي، إستنزاف الموارد، الكوارث الطبيعية ،التلوث  األمن البيئي

  العنف الجسدي، الجريمة ، اإلرهاب ،العنف األسري ،عمالة األطفال  األمن الشخصي

  إلخ...، الدينيةالتوترات القائمة على الهوية المشتركة، اإلثنية  األمن المجتمعي

  القمع السياسي، إنتهاكات حقوق اإلنسان  األمن السياسي

Security in Theory and Practice : Application of the Human Security Concept and the United  Human , --- :Source
Nations  Trust Fund for Human Security ,Op .Cit., P.7.  

                                     
: ، تاریخ تصفح الموقع یوم''و العالقات المتبادلة..دراسة في المفاھیم: األمن اإلنساني  و منظومة حقوق اإلنسان''محمد أحمد علي العدوي،  1

06/01/2014،  
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11-4-2011/634381389594978423.pdf. 

.59كر، ص إلياس أبو جودة ، المرجع السابق الذ 2  

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11-4-2011/634381389594978423.pdf.
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  المقاربات النظرية المفسرة لألمن اإلنساني: المطلب الثالث

ت ساهمبإضافة إلى ذلك  األمن اإلنساني فكرة وليدة التحوالت الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة،
هذا المفهوم التحوالت على المستوى األكاديمي في حقل الدراسات األمنية  و النقاشات النظرية في ظهور 

مجموعة من الناحية النظرية إلى  تاريخيا يرجع التركيز على الفرد و لكن .لتحول في مفهوم األمن 
األعمال للمفكرين الذين لطالما عارضوا سيطرة النموذج الوستفالي على العالقات الدولية من خالل إعتبار 

أفكار إمانويل  ،، من بين هذه األبحاث و المرجعيات الفكرية  للتحليل الدولة الوحدة المرجعية األساسية
الذي يرى أن  1795في عام  Perpetual Peaceمقال له بعنوان السالم الدائم  فيImmanuel Kant  كانط

، 1العدالة و الثقة و إحترام كرامة اإلنسان تؤسس للقيم التي تزيد من إحتمال العالقات السلمية بين الدول
التمثيل الديمقراطي الجمهوري؛ : هي يقوم على ثالث عناصر يفمنطق كانط في نظرية السالم الديمقراط

  .2الترابط العابر للحدود الوطنية و إلتزام أيديولوجي بحقوق اإلنسان؛

ستينات و السبعينات من سنوات ال  Jon Galtongاألبحاث التي قدمها األستاذ جون غالتونغ تعد 
أهم اللبنات األولي  من  Peace Studiesالقرن الماضي المندرجة ضمن ما يعرف بدراسات السالم 

اإلكتفاء بمقاربة  و التي نادت بضرورة تطوير مقاربة موسعة للسالم، و ليس األمن اإلنساني، لمضمون
تحصر السالم على غياب العنف و إنما أن تكون قائمة على العدالة اإلجتماعية و التعاون للحد من العنف 

 ''جابيـاألمن اإلي''ييز بين ـبالتم بولدنج كينيثحيث قام غالتونغ  مع .  3 الصادر من الهياكل الدوالتية
يتحقق األمن يجب أن يستند على هياكل مستقرة سواء أن كانت هياكل سياسية  ى، فحت ''األمن المستقر''و 

،  ''العنف المؤسسي''أو إقتصادية أو إجتماعية، و أن وجود هياكل مستقرة يرتبط بتقليص ما أطلقا عليه 
ليم ـية و التعـية كالرعاية الصحـالذي يقصد به حرمان الجانب األكبر من األفراد من حقوقهم الرئيسو

بداية تبلور مالمح مفهوم األمن اإلنساني من خالل  من أفكار جون غالتونغ  سبق نلمحو مما  .4والعمل
  .ربط األمن بمفاهيم التنمية اإلنسانية

                                     
1 Paul Battersby and Joseph M.Siracusa, Globalization and Human Security,OP.Cit., P48. 

.429المرجع السابق الذكر ،ص جون بيليس، ستيف سميث ،   2  
حموم ،األمن اإلنساني في ظل عولمة قيم التنمية اإلنسانية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية تخصص  فريدة 3

   .159، ص 2010/2011، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،3،جامعة الجزائر عالقات دولية
.157المرجع السابق الذكر، ص موسى، غادة على  4  
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من أهم اإلسهامات التي  في سنوات السبعينات  Jon Burton أعمال جون بورتون  تعد كذلك
حيث يرى أن تلبية اإلحتياجات اإلنسانية أمر ضروري لمعالجة  أسست لبورة مفهوم األمن اإلنساني،

األسباب الجذرية للصراع  ، و حجته في ذلك أن العديد من الصراعات الحالية تحدث داخل الدول و لها 
يقوم على تلبية الحاجات مساندته لنموذج عالمي عن بورتون  قد عبرو  ، 1 جذور إجتماعية و إقتصادية

   .و يرفع من الرفاهية و العدالة على المستوى العالميالفردية 

اإلحاطة تفسير و التي حاولت للدراسات األمنية فيما يلي سنتناول أهم المقاربات النظرية
  :بالمضامين الجديدة لمفهوم األمن اإلنساني

       ،  1977عام  في المقاربة الليبرالية و المطورة من قبل األستاذين لستر براون :الليبرالية النظرية
، من خالل إعادة 2فقد حاوال التركيز على التهديدات التي تمس الشعوب   1983تشارد أولمان عام و ري

اإلنسان، منتقدان معا تشكل خطر على تعريف مفهوم األمن ليشمل كل التهديدات غير العسكرية التي 
هناك من ربط األمن اإلنساني مع   .المنظور الواقعي الذي يركز على أهمية البعد العسكري لضمان األمن

  .''الطبيعة البشرية هي أساسا خيرة و محبة للسالم'' أفكار الليبرالية التي ترى أن 

مثل كل المقاربات التقليدية لألمن إنطلق من تحديه األمن اإلنساني :الواقعية الجديدة/ النظرية الواقعية 
أنصار األمن اإلنساني طعنوا في العقيدة األمنية .لألمن الدولي األرثوذكسيةلفرضيات الواقعية الجديدة 

لضمان  أولوية القوة العسكرية بإضافة إلىللواقعية الجديدة إلنشغالها بالمادية و تقديسها لمركزية الدولة 
الجوع، و،المرضكخلية،ون أن أكبر األخطار التي تهدد األمن تأتي من الصراعات الدا، و ير األمن

ــها آت من الدولة بحد ذات األكبرآلخرين قد يكون التهديد لو بالنسبة  ،العنف اإلجراميو، تلوث البيئةو
 ةالواقعيأما   .3تبقى الدولة الفاعل الرئيسي لتوفير األمنو على الرغم من ذلك العدو الخارجي،  ليس منو

مثل التلوث (أن إثقال األجندة األمنية بالمشاكل و القضاياترى  فهي بة األمن اإلنسانيلمقار في إنتقادها
تمييع  مما يؤدي إلى األمن اإلنساني، ألفكار ةقد يؤثر سلبا على القدرة التحليلي )إلخ..البيئي،و الجوع، الفقر

                                     
1 Edward Newman,’’ Human Security and Conflict ‘’, human Security Journal, Issue 3, February ,2007,PP .6-7 . 

.159حموم ، المرجع السابق الذكر،ص فريدة  2  
3 Edward Newman,’’ Critical Human Security Studies’’, Review of International Studies, Vol.36, Issue 01, Janurary 
2010,PP.78-79. 
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ما يلتقي أنصار األمن اإلنساني مع الواقعية و الواقعية الجديدة في و بالتالي نادرا . حقل الدراسات األمنية
  .1ميدان الدراسات األمنية

  :2البنائية لمفهوم األمن اإلنساني على النقاط التالية النظرية يقوم تفسير :النظرية البنائية
، كل منهما يعتمد اإلجتماعيةالمعرفة و األهمية  التي توجه طبيعة ،جتماعيةاإلالمعرفة من البنى تتكون  _

 Kowertكوارت و أخرون (اإلنسان على اإلدراك اإلنساني ، والذي يلعب دورا حاسما في جميع أفعال

 بادرات      تطور تدريجيا من خالل سلسلة من الم ، مفهوم األمن اإلنساني  Onuf )1989 أونف؛1998
سبيل ، على مستقلة تتكون من خبراء و مثقفين الجنسيات من قبل لجان متعددة و التقارير األكاديمية، 

لعبت دور مهم في طرح و دراسة مخاوف األمن  المجتمع المدني  و المثال المنظمات غير الحكومية
   .اإلنساني

 وترى الدراسات األمنية، على حقلظهور مفهوم األمن اإلنساني يعكس تأثير القيم و المعايير _

Tadjbakhsh  ت كما تم .والفقر، والتخلف انعدام األمن جذور تفسير إلعادة محاولة هو البشريأن األمن
  .البنائية نفسها  من قبل هذه المواضيعمعالجة 

   .األمن اإلنساني يعكس إستخدام لغة و رموز جديدة مستوحاة من الواقع اإلجتماعي_
 المصالح عمليةال هذه حددتو   .المتبادل التفاعل في عملية يفةهي مز المصالح الوطنيةأن  البنائية عتقدت _

 انتباههاالدول  نقلت عندماتؤسس  نسانياإلاألمن  قيمة  أثناء العملية، .المصالح هويةالشكل تو، والهوية
و أفضل مثال على ذلك الطريقة التي يتم بها ترويج األمن اإلنساني من قبل   .المصالح المشتركة إلى

  .كمبدأ لسياستهما الخارجية اعتمادهماحكومتي كل من كندا و النرويج من خالل 

فكالهما أعادى تفسير اإلتجاهات  القواسم المشتركة ، ما عدةلديه البنائية واألمن اإلنساني كل من _
  .التقليدية لألمن حول مركزية البعد العسكري

النظرية لمفهوم األمن  من أهم المساهمات النقدية تعتبر الدراسات األمنية:المقاربة النقدية لألمن 
األمن بينما على الدولة ،  الشديد تركيزهجعتها للمنظور الواقعي و إنتقاده لمن خالل مرا  ،اإلنساني

على اإلنسان الفرد ، وعليه فأي سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف  زتاإلنساني كمقاربة نقدية رك
 .يق أمن الفرد، بجانب أمن الدولةاألساسي منها هو تحق

                                     
1 Sabina Alkire , OP .Cit. , PP. 33-34 . 
2 Yu-tai Tsai,”The Emergence of Human Security: A Constructivist View”,  International Journal of Peace Studies, 
Vol.14, N°:2, Autumn/Winter 2009,PP.22-24. 
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علمـي أكـاديمي، و فـي    يعد اإلطار النظري الهيكل األساسي الـذي يقـوم عليـه أي بحـث       
عبـر   تطـور مفهـوم األمـن    نظري يقـوم بتتبـع   مفاهيمي و إطار في الفصل األول ابحثنا هذا تناولن

تم طـرح جملـة مـن التعـاريف لضـبط      ،  حيث فترة الحرب الباردة و ما بعدها تحوالته النظرية من
مـن خـالل    مفهـوم األمـن البيئـي    ثم تمـت معالجـة    .المفهوم، و معالجة أهم النظريات المفسرة له

النظريـة، حيـث أن الطـرح النظـري الجديـد لمفهـوم األمـن        تبيين داللته االصطالحية و مضامينه 
البيئي ضمن الدراسات األمنية لفتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة أكسـب التهديـدات البيئيـة الطـابع          
        النظري المرتبط بضـرورة التحـرر مـن  تهديـد التحـديات البيئيـة الجديـدة مثـل تغيـر المنـاخ           

فهـو   مفهـوم األمـن اإلنسـاني   أمـا  . و التدهور البيئي، و النزاعات الجديدة حول المصادر الطبيعيـة 
و الدراسـات   طالت المفاهيم المركزيـة فـي العالقـات الدوليـة     التيالنظرية  التحوالتحصيلة  يعكس
مـن   االنتقـال  و تقـوم علـى   دأمن الفـر فهو يركز على الرؤية النقدية لألمن التي تعظم من  ، األمنية

  .مستوى التحليل القائم على الدولة إلى مستوى التحليل القائم على الفرد
 



 

 

التهديدات مظاهر تأثير :الفصل الثاني
إفريقيااألمن اإلنساني في  البيئية على  

و آليات مواجهتها   
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      تغيـر المنـاخ   مثـل  (مختلفـة و متنوعـة     تحـديات التهديدات البيئية و ما تشـمله مـن   تعد 
و تدهور النظم اإليكولوجيـة جـراء موجـات الجفـاف المتكـررة و التصـحر و تـدهور األراضـي         

تهدد سـبل العـيش و تضـعف األمـن اإلنسـاني فـي        مصادر تهديد مضاعفة، فهي  )الخ...الزراعية
ناحيـة شـدة التـأثير    أفريقيا بجميع أبعاده المتعددة، و لها آثار مباشرة وغيـر مباشـرة تختلـف مـن     

الزمني، و تدفع بها عوامل أخرى مثل النمـو اإلقتصـادي و الصـناعي، والضـغط السـكاني       والمدى
مراني و البنية التحتيـة، فتسـاهم هـذه العوامـل مجتمعـة فـي تـأزم الوضـع         الهائل ،و التطور الع

البيئيـة   سنتناول في هـذا الفصـل رصـد أهـم التهديـدات      .الراهن وتفاقم اآلثار السلبية لهذه التهديدات
فـي المبحـث   ثـم سـنتطرق    ،فـي القـارة اإلفريقيـة    بعاد المختلفة لألمن اإلنسانياأل على و تداعياتها
المنـوط بـه مـن قبـل      مـن خـالل الـدور   أهم اآلليات الدولية لمواجهة التهديدات البيئيـة   الثاني إلى

سـنتناول الـدور    ية في حمايـة البيئـة ،و فـي األخيـر    و هذا راجع إلى جهودها التاريخ األمم المتحدة
  .في مواجهة التهديدات البيئيةاإلقليمي األفريقي 
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  التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنساني في إفريقيامظاهر تأثير  :األولالمبحث 

تشكل التهديدات البيئية رهانا أمنيا في غاية الخطورة، ألن هذا النوع من التهديدات يمتاز بشمولية   
  .المجاورة آثاره والتي ال تقتصر على دولة بعينها بل قد تمتد لتعم كل األقاليم

  البيئية في القارة اإلفريقيةالتهديدات ماهية :ولالمطلب األ

  بتغير المناختهديدات متعلقة :الفرع األول
    Climate Change ظاهرة التغيرات المناخية-أوال

أكثر ت مصدر قلق العلماء في العالم، فتعد ظاهرة تغير المناخ من الظواهر الخطيرة التي أصبح
          كل المؤشرات باإلضافة إلى ذلك فإن.شعوب الدول النامية هم من سيعاني من عواقب هذه الظاهرة

عزي إلى زيادة نسبة إنبعاثات غازات و القياسات التي تم رصدها تشير إلى أن ظاهرة تغير المناخ  تُ
-بترول-الفحم(اإلحتباس الحراري الناتجة عن األنشطة البشرية المتزايدة، خاصة حرق الوقود األحفوري 

وزير البيئة '' ديفيد أندرسون'' حذر  2004في فيفري .  غابات اإلستوائية، إلى جانب إزالة ال)غار طبيعي
مليون شخص إلى الجئين، إال أن ذلك  500إنه ليس من المحتمل أن يتسبب اإلرهاب في تحويل '' الكندي 

 كينغ ديفيدالسير  الحكومة البريطانية كبير علماء إقترح في نفس العام   .1''يمكن أن يسببه التغير المناخي
Sir David King، 2 ''الدولي  اإلرهاب من العالم ستقرارإل أكبر بكثير يشكل تهديداغير المناخ ت''  أنب. 

دول القارة األفريقية من أكثر الدول  تضررا من آثار التغيرات المناخية على الرغم من كونها غير تعتبر 
عدم قدرتها على التأقلم مع هذا الوضع المناخي  قد ساهمو ،المسئولة عن إرتفاع درجة حرارة األرض 

تدهور األنظمة اإليكولوجية و تقلص الغطاء النباتي، بسبب ظاهرة التصحر، و إنعدام التشجير  إلىالحالي 
و قد أكد تقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ  .3و نقص مردود التربة و مشكل نقص المياه

)IPCC(  األكثر عرضة لتغير المناخ و تقلبهأفريقيا هي واحدة من القارات '' بأن    2007الصادر عام، 
القدرة  انخفاضتحدث على مستويات مختلفة، و التي  ،''اإلجهاد المتعدد''و هي حالة تفاقمت بسبب تفاعل 

  :تجلى بوضوح كبير مظاهر تأثير التغيرات المناخية في أفريقيا من خالل تو  .4''على التكيف

                                     
كيفية مواجهتها، مصر ، القاهرة ،دار الكتاب -آثارها- أسبابها-طبيعتها: ثناء مليجي السيد عودة، مشكالت بيئية  ،حمن محمد السعدنيعبد الر 1

 .123، ص2007الحديث ،
2 Oli Brown and Others,’’Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa’’, OP .Cit, P.1142.  

 .244، ص2011األسباب، المخاطر و مستقبل البيئة العالمي،الجزائر، دار الخلدونية للنشر و التوزيع،:عبد الحكيم ميهوبي، التغيرات المناخية  3
4 Oli Brown and others, ’’Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa”, OP .Cit, P.1145.  
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 كتلته من  %92  نحو ذاب فقد  كينيا جبل، وأما  %90بنسبة  كلمنجارو جبل ل الجليدي الغطاء ذوبان _
  . الجليدية

في  2كلم23500من   %90الكثير من األنهار مثل نهر تشاد الذي تقلصت مساحته بحوالي  جفاف_
أحواض  في المتاحة المياه مجموع في 60-40%  نسبةما  نخفاض إو  .1حاليا  2كلم 1700إلى  1960
  .السنغال وبحيرة النيجر، في الكبيرة المياه

رتفاع إ الناجم عنالتمدد الحراري و محيطات العالم في زيادة المياه المذابةب إرتفاع مستوى سطح البحر_ 
  .سنويا ثالثة ملليمترات إرتفاع منسوب مياه البحر بلغ متوسط 1993منذ عام ف ، درجات الحرارة

 درجة مئوية على مدار القرن العشرين، 0.5درجات الحرارة السنوية في أفريقيا حوالي ع متوسط ارتفإ -

 0.3درجة مئوية و  0.2على سبيل المثال بلدان حوض النيل شهدت زيادة في درجة حرارة تتراوح بين 
درجات درجة مئوية في كل عقد في النصف الثاني من هذا القرن، في حين شهدت رواندا زيادة في 

 يدل على التدريجي  اإلحترارهذا .درجة مئوية خالل الفترة ذاتها 0.9درجة مئوية إلى  0.7الحرارة بنسبة 
 .2وعدد أقل من األيام الباردة في جميع أنحاء القارة من الحر أكثر  زيادة موجات

  : Global Warmingاإلحتباس الحراري-ثانيا
 طبقات حرارة أدنى درجة في التدريجية الزيادة بأنها الحراري االحتباس ظاهرة تعريف يمكن

الزجاجية  البيوت غازات انبعاث زيادة أهمها من عوامل لعدة كنتيجة باألرض المحيط الجوي الغالف
Green houses gases  المعدل العام لدرجة  ارتفعحيث  ، األرض سطح التي تلعب دور مهم في تدفئة

 الحراري االحتباس غازات تعمل.درجة مئوية 0,74بنحو   2005-1906حرارة األرض في الفترة بين 
 في مستمرا تزايدا يسبب مما الحمراء تحت األشعة المتصاصها نتيجة تتزايد التي الحرارة احتجاز على

 السفلى الجو طبقات في ويوجد الثقيلة الغازات من الكربون أكسيد ثاني ألن وذلك،األرض حرارة درجة
 األرض على تسقط عندما ولكن قصيرة موجات شكل في تكون األرض إلى الشمس أشعة وصول فعند

 .3حرارة األرض إرتفاع يسبب مما بامتصاصها الكربون أكسيد ثاني فيقوم طويلة، موجات إلى تتحول

                                     
 .245عبد الحكيم ميهوبي، المرجع السابق الذكر، ص 1

2 Oli Brown and Alec Crawford, Climate Change and Security in Africa: A Study for the Nordic-African Foreign 
Ministers Meeting, International Institute for Sustainable Development, Canada, March 2009 , PP.9-10.  

 Green Houses Gases  :الماء بخار مثل الطبيعة في أصال وتوجد طبيعية إما غازات وهي )H20(الكربون أكسيد ، وثاني (Co2) والميثان 
(CH4) ، النيتروز وأكسيد (NO) واألوزون (O3)، الكلوروفلوروكربون مثل الكيميائية التفاعالت عن ناتجة أو كيمائية (CFCl) دورا تلعب وكلها 

 .األرض سطح تدفئة في هاما
 ،28/12/2013:،تم تصفح الموقع يوم ''األسباب،التداعيات،و مقترحات الحلول:ظاهرة اإلحتباس الحراري''حسن عبد الرحمن، ،أزاهر  3

. http://dimarsi.iua.edu.sd/magazine1.pdf 

http://dimarsi.iua.edu.sd/magazine1.pdf
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 بخسارة التنوع البيولوجي،يهدد  قد  المتواصل في درجة حرارة األرض عاالرتفا أن إلى أيضا شارةلإل
مما يؤدي ذوبان ثلوج القطبين  تسريع ويقلِّل من خصوبة التربة واألراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى

من % 33 حواليوتعتبر الواليات المتحدة األميركية مسؤولة عن . المحيطاتمياه  إلى إرتفاع منسوب
تقدر في المقابل  . نصف هذه النسبة حوالينبعاثات في العالم، وتليها الصين المسؤولة حاليا عن إجمالي اإل

الكلي  االنبعاثفقط من  %3,8 غاز أكسيد الكربون من مجمل القارة األفريقية بحوالي انبعاثنسبة 
أنواع كثيرة من  نقراضا الجبال ، وفي  لجيةالث القمم اختفاءأفريقيا  من نتائجه السلبية علىو . العالمي

المالريا وتراجع خصوبة التربة  نتشارا و سرعة تفوق قدرتها على التأقلم،الكائنات التي اختلفت بيئتها ب
  .واألراضي الصالحة للزراعة

  : Ozone Layer Depletion إستنفاذ طبقة األوزون- ثالثا
على شكل طبقة تغلف الكرة األرضية، و تعرف أيضا بطبقة األزونوسفير  يوجد األوزون

(Oznosphere) كلم، و في العشر كيلومترات األولى من  40بلغ سماكتها بغاز األوزون، و ت ألنها غنية
، ثم ترتفع درجات الحرارة )درجة مئوية تحت الصفر 55حوالي (هذه الطبقة تظل درجات الحرارة ثابتة

لتصل في نهاية الطبقة إلى حوالي مائة درجة مئوية، و ذلك لوجود غاز األوزون الذي يمتص تدريجيا 
طبقة األوزون الدرع الواقي من األشعة  و تعتبر .1األشعة الحرارية و يعكس معظم األشعة فوق البنفسجية

لطبقة يعرض و أي تلف لهذه ا ، إلى جانب دوره الثانوي في تنظيم درجة حرارة األرض،فوق البنفسجية
    لكن بسبب اإلنبعاثات الكثيفة لغازات اإلحتباس الحراري .اإلنسان و الحيوان و األرض لمخاطر كثيرة

و الملوثات البيئية المختلفة الناتجة عن الصناعة و األنشطة البشرية إختل التوازن الطبيعي لهذه الطبقة مما 
  .الفقدان التدريجي لألوزون أدى إلى 

  :الهواءتلوث -رابعا
 لألنشطة المباشر وغير المباشر التأثير بفعل يحدث الذي التغيير هو البيئي بشكل عام التلوث

 القيام المستطاع من التي كان األنشطة أو االستعماالت ببعض يخل نحو على ،تكوين الوسط في اإلنسانية
 البيئة يهدد الذي الوحيد الخطر هو ليس التلوث أن من وبالرغم. الوسط لذلك الطبيعية الحالة في بها

                                     
 ذرات أكسجين، و هو ذو رائحة نفاذة و يميل لونه إلى الزرقة، يتكون بشكل طبيعي نتيجة التفريغ  3مركب كيميائي يتكون من إتحاد  األوزون

من قبل علماء دائرة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، حيث تم  1985إكتشاف ثقب األوزون في عام  و قد تم، الكهربائي الناتج عن البرق
  .% 50كلم ينحسر فيها األوزون أو يتخلخل بنسبة  9رصد فجوة بنحو 

  .973، ص2011الحلبي الحقوقية،األشخاص و القضايا،  لبنان، بيروت، منشورات -النظرية و الواقع: خليل حسين، العالقات الدولية 1
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   بعدا من أبعاد التلوث البيئي،  تلوث الهواءويعتبر  . 1التي تهدد المحيط األخطار أهم من أنه إال اإلنسانية
من األنشطة اإلنتاجية و خاصة تلك المستخدمة للوقود األحفوري، الناتجة  و هو ينتج عن تصاعد األبخرة 

كميات كبيرة من الغازات السامة من أهمها أول أكسيد الكربون و ثاني حيث يتولد عن إحتراق هذا األخير 
الغبار  :مثل أكسيد الكربون و الميثان و أكسيد الكبريت و غيرهم من المواد الضارة  بصحة اإلنسان

و يضيف إستهالك الطاقة األحفورية كميات كبيرة من الكربون . و الجسيمات الدقيقة في الجو والرصاص
الجوي و يظل جانب كبير منه معلقا في الهواء الجوي وهذه الكميات يكون من الصعب  إلى الهواء

في أفريقيا مستويات تلوث الهواء ال تزال   .2التخلص منها كما أن كمياتها معرضه للتزايد بمرور الوقت
و مع ذلك تشهد أفريقيا تلوثا في الهواء نتيجة لزيادة السريعة ،  منخفضة نسبيا بالمقارنة مع الدول المتقدمة

في المدن الصناعية الكبرى مثل القاهرة  ، فمثالالتوسع العمراني و اإلنتاج الصناعيوفي عدد السكان، 
تكنولوجيات ال:مثلتساهم عوامل عديدة في زيادة تدهور الهواء .يشكل تلوث الهواء مصدر متزايد للقلق 

حرق النفايات في و النقل ، وسائلإستخدام الوقود الحيوي ، من المركبات المستعملة،نبعاثات إلاالصناعية،
 .إقليميا  أو لتداعيات تلوث الهواء آثار بعيدة  المدى الجغرافي سواء محليا كونو يمكن أن ي 3.العراء

  الموارد الطبيعيةنضوب التهديدات البيئية المتعلقة ب: الفرع الثاني
  : Biodiverstyخسارة التنوع البيولوجي -أوال

    يشير التنوع الحيوي إلى عدة مستويات مختلفة لتنوع النظم البيئية الطبيعية من غابات و سهول
و مروج و مستنقعات و بحيرات و غيرها، و األنواع النباتية و الحيوانية المكونة لهذه النظم، و كذلك 

الحيوي لكثير من صور التهديد التي تندر بخطر الفناء للعديد من و يتعرض التنوع . 4التنوع الوراثي
    األنواع اإلحيائية النباتية و الحيوانية، و قد تكون مصادر التهديد من الطبيعة ذاتها أو من قبل األنشطة

 مسبوقة غير وخسائر تغيرات اإليكولوجية النظم على البشرية الضغوط وتسبب. 5و التدخالت اإلنسانية
 اإليكولوجية النظم في تغييرات يحدث ظل فالبشر .قبل من التاريخ يشهدها لم بمعدالت البيولوجي نوعللت

 تغير ويضيف .اإلنساني التاريخ في أخرى فترة أي من الماضية سنة الخمسين طوال أكبر متدادإ و بسرعة

                                     
  ،20/01/2013:تم تصفح الموقع يوم ،''التلوث البيئي''عبد القوي،  حسين محمد 1

. 2011/634381379012962590.pdf-4-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11  
 .282- 281، بدون طبعة، ص ص2008مصر ، المكتب الجامعي الحديث ،  إقتصاديات الموارد و البيئة ، إيمان عطية ناصف ، مبادئ 2

3 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth, Nairobi, 
Kenya, 2006 ,PP.59-60. 

 .360ص عبد الرزاق مقري، المرجع السابق الذكر، 4
 .540، ص2007، دار المنهل اللبناني، تفي النظام العالمي الجديد، لبنان، بيرو دراسة موضوعات :، قضايا دولية معاصرةخليل حسين 5

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11
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التنوع البيولوجي في القارة فمراقبة .1الطبيعية اإليكولوجية النظم على آخر نوع من ضغطا أيضا المناخ
من   %50ذكرت أن ما يقارب نحو  2009األفريقية يشهد ضعف كبير، ففي دراسة مسحية في عام 

 تشكل تجارة  .منها من قبل السكان %80ما نسبته  استخدامبسبب  االنقراضالنباتات الطبية واجهت خطر 

البيئة و التنوع الحيوي، وعلى  على بشكل مباشر يؤثر تهديدا قد الوسطى أفريقيا في البرية الحيوانات لحوم
 في يعيشون الذين الناس أن إلى تقديرات تشيرو . األمراض ظهور من خطر عليه لما تنطوي اإلنسان

هذه   تجارة أهلكت وقد .البرية الحيوانات لحوم طن مليون 3.4 إلى 1.1 بين ما يستهلكون الكونغو حوض
 األنواع من باالنقراض المهددة الحيوانات أعداد من األعظم القسم البرية للحيوانات التجاري والصيد اللحوم

  .2الشمبانزي حيوانات مثل المعمرة

  : Déforestation إزالة الغابات -ثانيا

 75 بأن األفريقية البلدان أفادت وقد األراضي؛ من % 23 نحو حالياً الغابات تغطي أفريقيا، في
 استخدامات إلى تحول قد ،)للغابات اإلجمالية المساحة من % 10 ( الغابات أراضي من هكتار مليون
 على بالطلب مدفوعة أفريقيا في الغابات إزالة تعدو  ،2010و 1990 عامي بين ما الفترة في أخرى

 على إضافي ضغط مصدر وهناك .الرعي وألغراض المحاصيل من متنوعة مجموعة لزراعة األراضي
 جميع من 80% فحوالي للوقود؛ الرئيسي المصدر تعد األخشاب أن وهو أفريقيا، في الحرجية الموارد

 يؤثر الخشبي الوقود في حاد نقص وحدوث .الوقود ألغراض هي اإلقليم هذا في المستخدمة األخشاب
خالل  االستوائيةالغابات  نمليون هكتار م 39نحو فقدت أفريقيا  3. الشرقية أفريقيا في كبيرة مناطق على

مليون  49مليون هكتار أخرى لتصل مجمل الخسائر إلى  10فقدت  1995الثمانينات و حتى عام 
-2000هكتار للفترة الممتدة ما بين ماليين 10السنوية لفقدان الغطاء الغابي  بلغت النسبة و قد.4هكتار

 40000 بحوالي يقدر ما القارة وتفقد .العالم مناطق بين الغابات إلزالة معدل بأعلى أفريقيا تتسم ،2005

 . 5 %0,18 والبالغ الغابات إلزالة العالمي بالمتوسط مقارنة سنويا، غاباتها من  %0,62نسبته   أو ،2كم
فإن أعلى نسبة لعدم التشجير في العالم سجلت في إفريقيا، و تجدر اإلشارة في هذا الشأن  1990سنة  مند

ن األشجار التي لظاهرة اإلحتباس الحراري ، حيث أ أن إزالة الغابات تعتبر من بين األسباب الرئيسية
                                     

 .04،التنوع  البيولوجي و تغير المناخ، ص2007البيولوجي، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لعام إتفاقية التنوع  1
 .16، ص2007البيئة من أجل التنمية، كينيا،نيروبي، : 4 توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2

.17، ص2012،، روما ،2012 منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، حالة الغابات في العالم  3  
 .52، ص2000الترجمة،  عالم :ةالبحرين، المنام ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 4
 .207ص المرجع السابق الذكر،البيئة من أجل التنمية، : 4 توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة، 5
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ة التركيب الضوئي، كما تقطع تتوقف عن إستهالك غاز ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي أثناء عملي
أن حرق األشجار و تحللها يؤدي إلى إنبعاث المزيد من ثاني أكسيد الكربون، األمر الذي يساهم في تفاقم 

كما تؤدي ظاهرة إزالة الغابات أيضا إلى تقليل تثبيت التربة مما يزيد من ظاهرة .مشكلة التغيرات المناخية
 اعتدالرصة مهمة لحماية التنوع البيولوجي و يساهم في التصحر، وبالتالي فإن حفظ الغابات يمنح ف

  .1المناخ
  : Desertificationالتصحر في إفريقيا - ثالثا

 في بالبرازيل جانيرو دي ريو في والمنعقد بالبيئة والتنمية المعني المتحدة األمم مؤتمر عرف
 الرطبة وشبه القاحلة وشبه القاحلة المناطق في األراضي هو تدهور ''التصحر بأنه  1992 عام حزيران

تهدد ظاهرة التصحر  .2'' البشرية  والنشاطات المناخية التقلبات بينها من مختلفة لعوامل نتيجة الجافة
مثل ظاهرة التغيرات المناخية ،مشكلة متشابكة مع الظواهر البيئية األخرى باعتبارهاسكان الكوكب 

. بيولوجي، و مشكلة الرعي الجائر، و تهديد التنوع الالعالميةالمياه ظاهرة أزمة ،و)اإلحتباس الحراري(
مليون هكتار من الراضي لتعرية التربة تشمل ما يصل إلى  500تعرض ما يقدر بحوالي  1950مند عام 

 لعدة الجفاف موجات وقد شهدت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء  . 3من هذه األراضي الزراعية 65%
-1923( ،) 1915-1912( التالية الفترات خالل األفريقي الساحل منطقةخاصة في  متواصلة سنوات
، وآخر جفاف  )2004 – 2005 (و )1990 – 1992(، 4)1980-1984( ،) 1968-1973( ،) 1937

 الضغط وتزايد الجفاف فترات تواليف.  )2011-2010(الذي ضرب منطقة القرن األفريقي في الفترة 
 وهالك ،السكان وهجرة ،المدقع الفقر وشيوع،النباتي  غطائها وتدمير التربة تدهور إلى أدى البشري
الجو  مظاهر تكرار وزحفها، الرملية الكثبان وتعريتها، التربة في تملح التصحر أشكال تتمثل. .المواشي
 التغيرات :، أوالرئيسين هما سببين في حصر أسباب التصحر و يمكن .البيولوجي التنوع وقلة الغبارية
 متطرفة بخصائص يتصف والذي البيئة على الوطأة شديد الجاف المناخ سيادة إلى أدت والتي المناخية

 األمطار ومعدالت النسبية الرطوبة قيم وتدني والتبخر الحرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع قيم كارتفاع(
 االيكولوجي، نظامها في خلل حالة ألي االستجابة سريعة بيئة خلق في أسهم ،مما قد)وتذبذبها المتساقطة

                                     
 .252ميهوبي، المرجع السابق الذكر، صعبد الحكيم  1
،ديسمبر 15، المجلد الثامن،العددمجلة ميسان للدراسات األكاديمية،''المفهوم و المنظومة الجغرافية بظاهرة التصحر''علي غليس ناهي السعيدي،  2

 .169ص .2009
 .52المرجع السابق الذكر،ص  ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 3
 .173المرجع السابق الذكر، صعلي غليس ناهي السعيدي، 4



 األمن اإلنساني في إفریقیا و آلیات مواجھتھاھدیدات البیئیة على مظاھر تأثیر الت: الفصل الثاني
 

66 
 

البشرية  األسباب :ثانيا .الساحل األفريقي في حصلت كالتي الجفاف نوبات تتكرر عندما أحياناً يحصل كما
موارد المياه،  استنزافإجهاد التربة،الري المفرط،و الزراعة الحدية،  :تتمثل في  التصحر ظاهرة تفاقمل

النمو السكاني الهائل المؤدي إلى و، 1عدم اإلستقرار السياسي، و الرعي الجائر ،إزالة الغابات،  الفقر 
الموارد الطبيعية  استغاللو التطور العمراني و اإلقتصادي الذي يدفع اإلنسان إلى زيادة  االستهالكزيادة 

     من أراضيها جافة  %43تعتبر إفريقيا  من أكثر القارات تأثرا بالتصحر حيث أن . إلى حد اإلسراف
من األراضي الجافة في إفريقيا المستخدمة  %73، و كذلك حوالي للتأثر بتغيرات المناخو عرضة 

إن األراضي الصالحة تتضرر يوما بعد يوم بفعل ظاهرة ،ألغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعرية 
أوضاع التصحر األمر الذي يؤدي إلى تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض ، و في النهاية إلى خلق 

صحراوية، كما أن مشكلة التصحر نتيجة الجفاف برزت كمشكلة عالمية زادت خطورتها مؤخرا خاصة 
في العقدين األخيرين بسبب موجات الجفاف المتتالية، و عدم التكفل الجدي على المستوى الدولي بإشكالية 

دية و البيئية ، و من ثم فإن التصحر،و كان لذلك تأثيرات سلبية على كافة األصعدة اإلجتماعية و اإلقتصا
إستمرار الوضع على هذا النحو يزيد من حدة أزمة األمن الغذائي، بحيث ال يمكن لألراضي اإلفريقية من 

 .2من السكان %25بتوفير المواد الغذائية إال لحوالي  2025هنا إلى سنة 
 :نضوب المياه-رابعا

    نهارتتسم إمدادات المياه من األ ،حيثاألفريقية تعد المياه أحد القضايا البالغة األهمية في القارة
في إمكانية بعدم التساوي  كذلك و،بعدم التساوي في التوزيع الجغرافي الطبيعي  ،و األمطار ،البحيراتو 

المياه، و يمكن أن تفرض التهديدات البيئية كتغير  استعمال استدامةباإلضافة إلى عدم الوصول إليها ، 
 حوالي اإلفريقية بالقارة الهطول معدالت تبلغ.ة على توافر هذا المورد األساسي فيالمناخ ضغوطا إضا

 سنويا مكعب متر مليار 5000 حوالي األنهار عبر منها ينساب السنة، في مكعب متر مليار 20210
 من % 10 تعادل الكمية وهذه ، منها سنويا مكعب متر مليار 4000 حوالي من واالستفادة التحكم يمكن

 يتجاوز ال المتجددة المائية الموارد من الفرد نصيب فإن القارة سكان بعدد وقياسا .العالمية المائية الموارد
الذي يقدر و العالم مستوى على العذبة المياه من الفرد نصيب عن يقل وهذا السنة في مكعب متر 4000

 من الفرد نصيب يقل األفريقية األقطار من العديد في أنه يالحظ كما السنة، في مكعب متر7600 بـ
  السنة في مكعب متر 600 يتجاوز ال الدول بعض وفي السنة في مكعب متر 1000 عن العذبة المياه

                                     
 .173نفس المرجع السابق،ص  1
 .248-247، المرجع السابق الذكر، ص صعبد الحكيم ميهوبي 2
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  %69من سكان أفريقيا من اإلجهاد المائي بينما يعيش  %25يعاني نحو  .1أفريقيا شمال دول في خاصة
عوامل صالحية نقاء  راالعتبامنهم في ظروف وفرة مائية نسيبة ، إال أن هذه الوفرة النسبية ال تأخذ في 

بأربعة  القارة اإلفريقية  تزخرعلى الرغم من ذلك  و .2مدى تيسر مرافق النظافة الصحية ،ومياه الشرب
مليار متر مكعب سنويا،  1400 حوالي فنهر الكونغو يبلغ مخزونه المائيأنهار كبيرة تخترق أراضيها، 

مليار  120مليار مكعب سنويا ،و يليه نهر النيجر و رصيده  400كما يصل رصيد نهر الزيمبابوي إلى 
أهم  يبين الجدول التالي  .3مليار متر مكعب سنويا 86و يأتي نهر النيل برصيد  متر مكعب سنويا،

  .الموارد المائية التي تزخر بها أفريقيا
  األقاليم مختلف على موزعة اإلفريقية بالقارة المتجددة المائية الموارد): 04( رقم جدول

  
  .04عمر محمد سالم،المرجع السابق الذكر، ص:المصدر

 تعانيه القارة األفريقية من إجهاد كبير في الموارد المائية فإنها لم تسلم من خطر بإضافة إلى ما  
فمثال نهر النيل يعاني من التلوث  . الصناعيةو المخلفات عن األنشطة اإلنسانية  الناتج التلوث المائي

فقد أظهرت حادثة تسرب بقعة المازوت نتيجة .جراء  تسرب فضالت المعامل و مجاري الصرف الصحي
مدى خطورة الوضع  2008كسر في خطوط نقل المواد البترولية لمصانع جنوب حلوان في جوان 

  .  4المصريين على نهر النيل لالعتماد ماليين

                                     
التعاون العربي اإلفريقي في مجال  عمر محمد سالم،التعاون العربي اإلفريقي في مجال إدارة الموارد المائية، المنتدى الرفيع المستوى حول 1

 .03، ص26/09/2010-25من أجل تعزيز الشراكة اإلقتصادية العربية اإلفريقية،طرابلس،ليبيا ،'' اإلستثمار و التجارة
 .84،ص2008الورقة الفنية السادسة ، الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، جنيف،: بريسون بيتس و آخرون، تغير المناخ و الماء 2
 .235، ص 2006زكريا طاحون ، ممارسات مذلة للبيئة ، مصر، شركة ناس للطباعة ،  3
 .224، المرجع السابق الذكر،صطارق إبراهيم دسوقي عطية 4
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دولة  11تعاني من ندرة المياه و سوف تضاف إليها سدولة أفريقية  14حوالي  تشير التوقعات أن   
و في هذا الشأن أكدت تقارير الهيئة الحكوميـة لخبـراء المنـاخ، أن الـدول     . 2025أخرى بحلول عام 

شمال إفريقيا ستعرف أزمة مياه في المناطق التي تقل فيها كمية سقوط األمطار،  دول اإلفريقية و باألخص
من المتوقع أن يتعرض ما بـين   2020مما ينعكس سلبا على األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية، فبحلول 

مليون شخص إلرتفاع في اإلجهاد المائي بسبب تغير المناخ، و هذا من شانه يؤثر سلبا علـى   250و  75
مائية فـي أفريقيـا   و أكبر مثال على تأثر الموارد ال .1الظروف المعيشية و تفاقم المشاكل المرتبطة بالمياه

ريطـة التاليـة اإلنكمـاش    و تيـبن الخ  تشاد، بحيرة جفاف بعض األنهار مثل الجفاف هوبتغير المناخ و
  .الحادث بالبحيرة  التدريجي

 األربعة الماضية على مدى العقودبحيرة تشاد التدريجي ل إلنكماشا):01(رقم  خريطة 

  
Source : Bob Dewar CMG,’’Climate Change and Africa: Turning Up the Heat’’ ,  Africa Programme 
Paper,Chatham House, November 2012, P.6, Assecced 03/08/2014 , 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/1112pp_dewar.pdf. 

   :نضوب الثروة السمكية- خامسا
 7,3الثروة السمكية مصدر رزق ألكثر من عشرة ماليين إفريقي، فإفريقيا تنتج أكثر من  تشكل  

في المقابل ثلثي البلدان التي .2الفالحينلكمية يوفرها صغار من هذه ا %90مليون طن من األسماك ، و 
   تتعرض مصائد األسماك فيها لمخاطر كبيرة من جراء تغير المناخ تقع في المنطقة اإلستوائية في

تغير المناخ في  تحمض و إرتفاع درجة حرارة مياه المحيطات في جميع سواحل  وقد ساهم .3أفريقيا
                                     

 .251-250، المرجع السابق الذكر، ص صعبد الحكيم ميهوبي 1
 .251، ص نفس المرجع 2
 .58،ص 2011اإلستدامة و اإلنصاف مستقبل أفضل للجميع،:2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،تقرير التنمية البشرية لعام  3

http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/1112pp_dewar.pdf.
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السمكية و هدد سبل العيش مجتمعات الصيد في أفريقيا هذا من  القارة األفريقية مما أثر سلبا على الثروة
جهة، من جهة أخرى  ساهمت األساطيل األجنبية في إجهاد و خسارة الثروة السمكية على السواحل 

 أفريقيا لغرب السمكية للموارد وآسيا وروسيا األوروبي االتحاد أساطيل إستغالل ضاعفحيث ت األفريقية 
باإلضافة إلى العوامل السابقة التي أدت إلى إجهاد الثروة السمكية فإن   . 1 1990-1960بين ما مرات 6

الضغط الممارس على إستهالك األسماك من خالل إستخدام وسائل الصيد غير المشروع مثل القنابل 
  .اليدوية أدت إلى القضاء على العديد من أنواع األسماك

  ويةرمي النفايات الكيما: الفرع الثالث

 النامية البلدان في سيما وال للتلوث، كبيرا مصدرا والزراعة  الصناعة من الكيميائية تعتبر النفايات

 أجزاء في لوحظت التي الدائمة السامة المواد تركيزات وتشير .انتقالية بمرحلة اقتصادياتها تمر التي والبلدان

 .اإلقليم أنحاء جميع في واسع على نطاق منتشر التلوث هذا أن إلى الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا من عديدة

 أفريقيا في العتيقة اآلفات مبيدات من تقريباً طن 30000 على تحتوي احتياطية مخزونات سجلت وقد

 عاماً، 40 إلى عمرها يصل تتسرب، ما غالباً التي المخزونات، هذه، 1994 )والزراعة األغذية منظمة(

 البيئية المستويات تزيد و سوف .الصناعية البلدان في طويل وقت منذ المحظورة اآلفات مبيدات بعض وتضم

 أفريقيا وجنوب نيجيريا مثل( كبيرة بكميات تستخدمها تزال ال التي البلدان في السامة الكيميائية للمواد

 األمم وبرنامج العالمية البيئة مرفق( الستخدامها فعالة تشريعات بها يوجد ال التي البلدان وفي ،)وزيمبابوي

 فيها، وتدفن األفريقية البلدان إلى تصدر السامة النفايات تزال ال ذلك، إلى و باإلضافة .2003)للبيئة المتحدة
 الخطرة النفايات استيراد حظر بشأن 1991 لعام باماكو اتفاقية مثلالرادعة لذلك   الجهود رغم ذلك ويحدث

قامت شركة هولندية  2006في عام  .2أفريقيا  ضمن وإدارتها الحدود عبر حركتها ومراقبة أفريقيا إلى
موقعا في أبيدجان بساحل العاج، و تسبب ذلك في تلوث مياه  16طن من النفايات السامة في  500بإلقاء 

 100أشخاص و تضرر أكثر من  10الشرب في المدينة و التربة و مصائد األسماك و في مقتل أكثر من 
الصومال، :الدول األفريقية التي تقوم بدفن النفايات بالطرق غير الشرعية نذكر أكثر و من.  3ألف شخص

النفايات الخطيرة المستقدمة من  تعتبر و.ا، ساحل العاج ، و السينغالتنزانيا، جنوب أفريقيا،نيجيريا، غان
 .أوروبا من أكثر المواد التي يتم دفنها في القارة األفريقية

                                     
 .146، صالمرجع السابق الذكر،البيئة من أجل التنمية:  4 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 1

   .94ص نفس المرجع،  2
 .41ص المرجع السابق الذكر، اإلستدامة و اإلنصاف مستقبل أفضل للجميع،:2011األمم المتحدة اإلنمائي،تقرير التنمية البشرية لعام برنامج  3
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  .البيئية التي تواجه كل منطقة في القارة األفريقيةالتهديدات ):02(رقم  خريطة

 

African -: A Study for the Nordic Oli Brown and Alec Crawford , Climate Change and Security in Africa : Source
Foreign Ministers Meeting , OP.Cit.,P.11.  
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  أثر التهديدات البيئية على األمن الغذائي و األمن الصحي: مطلب الثانيال

  أثر التهديدات البيئية على األمن الغذائي :الفرع األول

 من المائة في 40 نسبته ما وتمثل األفريقية، االقتصاديات معظماألساسي ل  عمادال الزراعةتعتبر 
 جنوب أفريقيا في العاملة القوة مجموع من المائة في 90 إلى 60 وتشغل التصدير إيرادات مجموع

      ،المعيشية لألسر الغذائية االحتياجات من المائة في 50 من ثركأ الزراعة توفر و . الكبرى الصحراء
 أجزاء معظم إن إذ المناخ، على أفريقيا في الزراعية النظم معظم عتمدتو .اإليرادات في مماثلة حصة و

التهديدات البيئية و على  فإن هكذا، و . البعلية الزراعة على اأساس تعتمد الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا
 تعاني التي بلدان في األسعار وترتفع اإلنتاجية تتناقص إذ الغذائي األمن تهديد من زيدت المناخ تغير رأسها
      لخطر المجاعة  مليون نسمة في إفريقيا معرضون 150 فحوالي .1نمزم غذائي أمن نعدامإ من أصال

و األوبئة بسبب الجفاف ، و من بين هذه الدول إثيوبيا ، كينيا،الصومال، و زيمبابوي و القائمة مفتوحة، 
عانى  2004ففي عام  .2ألن الظروف الحالية تؤهل مجموعة من الدول اإلفريقية أن تلقى نفس المصير

لعام  مليون نسمة في أفريقيا من نقص التغذية حسب ما أورده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 230حوالي 
تدهور و مظاهر التغيرات المناخية،و ، و هو راجع للعديد من العوامل من أهمها الجفاف ،  2007

 . 2004و  2000في الفترة ما بين  %0,4األراضي، بإضافة إلى تراجع اإلنتاج الزراعي للفرد بنسبة 
جاء في تقارير األمم . مأفريقيا أكبر بؤرة للفقر حيث يتدنى مستوى الفقر إلى أقل المستويات في العال تعتبر

دولة األقل نمواً  48أن من بين ) UNCTAD - 2000 -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(المتحدة 
حدة كذلك أشار تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم المت. أفريقيافي %) 69(منها  33، في العالم
(FAO)   منها في  43دولة ذات الدخل المنخفض في العالم،  86م  أن الـ1996الصادر في روما
كذلك تشكل األمية . وأن  متوسط دخل الفرد في أفريقيا ال يزيد على دوالرين في اليوم%) 50(أفريقيا 

في سوء  ياإلفريقللغاية من الفقر انعكس على اإلنسان  المتدنيهذا المستوى .  من سكانها% 70أكثر من 

                                                             
 ، 2ص   ،''2012عام منظور أفريقي للوصول إلى إتفاق لما بعد :تغير المناخ''ألمم المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا،ا1 

 ، 2013 /25/12: تم تصفح الموقع يوم
 .  http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2008_climatechange_ar.pdf  

  .251، المرجع السابق الذكر،ص صالحكيم ميهوبيعبد  2

http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2008_climatechange_ar.pdf
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و تثبت الخريطة التالية أن معظم الدول التي تعاني من إنعدام األمن  .1تدني اإلنتاجية التغذية والمرض و
  .الغذائي تقع في القارة األفريقية

في القارة اإلفريقية  تقع بلدان العالم التي تواجه إنعدام األمن الغذائي و التي أغلبها ):03(رقم خريطة

  

  .3ص المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا،ألمم ا :المصدر

تلبية بلغ عدد العاجزين عن  (FAO)حسب اإلحصائيات األخيرة لمنظمة التغذية و الزراعة الفاو   
 223في أفريقيا جنوب الصحراء حوالي  2013- 2011ما بين  في الفترة  إحتياجاتهم من الطاقة الغذائية

مليون نسمة في شمال أفريقيا ، و ال تزال أفريقيا اإلقليم الذي يسجل أعلى  3,5وأكثر من مليون شخص 
  . 2من أصل خمسة أشخاص  واحد  معدل إلنتشار نقص التغذية حيث يقدر عدد ناقصي التغذية بشخص

تدهور الموارد  في) الحروبمثل  :إصطناعية و،الجفاف  مثل:طبيعية (ث المالزمة ألفريقيا الكوار تساهم
،  يبوالاإل ، و اإليدز(ذلك الكوارث الصحية المتمثلة في األوبئة الفتاكة  إلىوتدني اإلنتاجية أضف 

حالة  إلىمن مشكلة تدني اإلنتاجية الذي قاد  ممباشرة بالقوى العاملة مما يفاق رالتي تض)  الخ... المالريا 
للعون  علت إفريقيا أكبر بؤرة للمجاعات وأكبر متلقمستمرة من النقص الغذائي بل المجاعات التي ج

الجدول التالي البلدان األفريقية التي تواجه أزمة  و يبين . 3توفير الغذاءإغاثات الغذائي العالمي، خاصةً 
  .طوارئ غذائية

                                                             
محور درء  الندوة العلمية ،التعاون والتداخل :ملتقي الجامعات األفريقية  ،''التعاون اإلفريقي في تحقيق األمن الغذائي''عوض خليفة موسي،  1

 ، 28/12/2013:جامعة أفريقيا العالمية،تمت تصفح الموقع يوم ،2006يناير ،الكوارث 
. dimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/37/011.doc  

2 The Food and  Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)  and The World Food Programme (WFP), OP.Cit,P.8. 

  .المرجع السابق الذكرعوض خليفة موسي، 3



مواجهتها آليات و إفريقيا في اإلنساني األمن على البيئية التهديدات تأثير مظاهر: الثاني الفصل  
 

73 
 

  تواجه أزمة طوارئ غذائية اإلفريقية التيدول ال :)05(جدول رقم 
  الكارثة المتسببة في أزمة الغذاء  الدولة  الغذاءالكارثة المتسببة في أزمة   الدولة

  نزوح ، حروب   ليبريا    جفاف وآفات الجراد  بوركينا فاسو 

  جفاف   مالوي   حروب ، نزوح ، لجوء   بورندى 

  جفاف ، جراد   مالي   لجوء ، أمطار ضعيفة   شاد 

  جفاف ، جراد   موريتانيا   حروب   أفريقيا الوسطي 

  جفاف ، جراد  النيجر   حروب ، لجوء ، نزوح   الكنغو الديمقراطية  

  لجوء ، نزوح   سيراليون   لجوء ، نزوح   جمهورية الكنغو 

  حروب ، جفاف   الصومال   نزوح ، حروب   ساحل العاج 

  حروب ، نزوح ، جفاف   السودان   عودة نازحين ، جفاف   اريتريا 

  جفاف   سوازيالند   نزوح ، جفاف   أثيوبيا 

  لجوء ، جفاف  تنزانيا   لجوء ، نزوح   غينيا 

  حروب، نزوح   وغندا أ  جفاف   كينيا 

  جفاف، أزمات اقتصادية   زيمبابوي   جفاف   ليسوتو 

  .المرجع السابق الذكرعوض خليفة موسي،: المصدر 

 يومياً يموتون نسمة ألف 14 على يزيد ما أن الراهن، الوقت في الدولية المنظمات بيانات تؤكد
 بحدوث تأثراً العالم قارات أكثر أفريقيا قارة أن ذلك إلى أضف .أفريقيا في وأغلبهم الجوع بسبب

 يؤكد و .العظمى الدول تحالف لصالح الطبيعية ثرواتها واستنزاف االقتصادي لفقرها البيئية، المجاعات
 الحبوب محاصيل إنتاج في األولى عالميا في المرتبة المتحدة الواليات حتاللإ بقاء المناخي، السيناريو
و هو ما يقود دول القارة األفريقية إلى  "العالم خبز سلة" كونها وراء الزراعي تفوقها ويظل الزراعية،

  . تبعية غذائية مستمرة
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  أثر التهديدات البيئية على األمن الصحي  :الثانيالفرع 

على أهم المحددات األساسية لسالمة الصحة و التي تتمثل في الهواء النقي، ؤثر التهديدات البيئية ت
و السالمة من األمراض، و تعتبر القارة األفريقية من  المأوى المناسب،والغذاء الكافي ، والمياه العذبة،و

ينظر   .سلبية على األمن الصحي آثارأهم المناطق عرضة لمخاطر التهديدات البيئية ما تترتب عنها من 
إلى تغير المناخ على أنه أكبر تهديد للصحة العالمية في القرن الواحد و العشرين نظرا ألنه يعرض 

دورا في خلق و إدامة عدم المساواة  قد يلعب و ، غازات الدفيئةالالمجتمعات بطريقة غير طوعية ألثار 
من خالل اآلثار المباشرة  تتجسد تهديدات تغير المناخ على الصحة .الصحية داخل الدول وفيما بينها

إنخفاض كبير في أنماط فإن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مثال ، الناتجة عن الطقس المتطرف 
نظرا إلعتمادهم على الزراعة البعلية،  بسبب قلة الغذاء صحة السكانإلى إعتالل  تساقط األمطار قد يؤدي

األمن و، المياه والصرف الصحي واالعتالل ،تغيير أنماط المرض و غير المباشرة من خالل آثار و
   . 1ة و التعميرالهجروالسكاني ،الضغط واألزمة االقتصادية العالمية ،  و،الغذائي

 بزيادة ساهمت الطبيعية والكوارث المناخية التغيرات أن على العلمية واألبحاث الدراساتتؤكد 

و قد أعلنت جمعية الحفاظ  ،و األمراض المحمولة بالنواقل و مميتة معدية ميكروبية أمراض عدة نتشارا
مرضا مميتا لإلنسان زاد  12أنه تم مالحظة  2008على الحياة البرية في أمريكا  في تقريرها عام 

طة البعوض فيروس الحمى الصفراء يتنقل بواس:بشكل واضح بسبب التغيرات المناخية نذكر منها انتشارها
، فيروس اإليبوال ينتشر أكثر في المناطق األفريقية  االستوائية مناطق أفريقياإلى اإلنسان خاصة في 

، حمى الضنك ينتقل إلى اإلنسان بواسطة البعوض،المالريا و يعد  أحد أهم األمراض المعدية  االستوائية
لفقدان الوطني نتيجة  االقتصادو المهددة لحياة اإلنسان و الذي يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة و 

 بين عالقة هناك أن على الدراسات وتؤكد. بكتيريا الكوليراو الماليين أيام العمل بسبب طول مدة العالج ، 
فعلى  ،لإلنسان المعدية األمراض من مجموعة نتشارا زيادة مع والبحار اليابسة األرض حرارة درجة زيادة

 في خاصة انهانقص أو األمطار هطول في زيادة وأ ،الجو حرارة درجةل  رتفاعإ يأ إنسبيل المثال ف

 بدرجة بسيط تغير بأي تتأثر التي الحشرات وتكاثر نشاط زيادة إلى يؤديفإن ذلك  المعتادة غير األوقات

الفيروسات بأنواعها المختلفة في  من متعددة أنواع إنتقال سرعة على تساعد الحشرات  وهذه الجو، حرارة
                                                             

1 Nelson Sewankambo ,’’Climate Change and Health: An Issue with Great Potential for Exacerbating Health 
Inequities in Africa’’ ,in :Hany Besada and Nelson Sewankambo , Climate Change in Africa: Adaptation, Mitigation 
and Governance Challenges, The Centre for International Governance Innovation (CIGI),Canada,2009,P.16. 

.مثل المالريا،و حمى الضنك،و داء الليشمانيات) البعوض، القردة( هي أمراض تحملها من حاضن إلى آخر كائنات تسمى بالنواقل      
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المالريا بسبب تغير  انتقالمثال من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على التوزيع الجغرافي و كثافة . 1الطبيعة
 25يوما عند حرارة  25نمط سقوط األمطار و الرطوبة ، فقد تمتد فترة حضانة البعوض الحامل للمالريا 

دراسة أجراها معهد في  .2درجة مئوية  26يوما عند حرارة  13، في حين أنها تنخفض إلى درجة مئوية
  انخفاض لدراسة مدى تدهور صحة األفارقة والبحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة أظهرت ا

م إلى عام 1990سنة من عام  50سنة إلى  53متوسط العمر المتوقع من الميالد  نخفضاإذ  ؛أعمارهم
سنة إلى  50م ، وهذا االنخفاض يظهر في أفريقيا جنوب الصحراء التي انخفض فيها العمر من 2002

مصر ، ليبيا ، ( سنة خالل تلك السنوات ، بينما سجلت الدول الشمالية الخمس أي دول شمال إفريقيا  46
ارتفاعا في متوسط العمر المرتقب وقد تزايد هذا العمر خالل الفترة ) ، المغرب ، الجزائر  تونس

األفريقية جنوب الصحراء بالعديد من  الدولفي  نخفاض العمر إ، ويرتبط  3سنة 70إلى  65المذكورة من 
يدز ، وانتشار نتشار األمراض فيها مثل اإلإنتيجة و النزاعات والصراعات والحروب ،  :العوامل منها

، وتفشي األمراض الناجمة عن التدهور البيئي و تغير المناخ وما ترتب عنه من موجات جفاف السل 
  .بسبب إرتفاع درجة الحرارة االمالري تفشي و حصدت الماليين من سكان أفريقيا بسبب سوء التغذية،

    عواقب رئيسية تترتب على تغير المناخ بالنسبة إلى الصحة مجموعة منظمة الصحة العالمية تحدد
  : 4تتمثل في و هي

زيادة حاالت سوء التغذية الحاد ، و باألخص في الدول النامية التي تعتمد على زراعة الكفاف و أنظمة  - 
 المتكررة بإضافة إلى  جراء إرتفاع درجة الحرارة و زيادة تواتر موجات الجفافالري التقليدية ، و ذلك 

أغلبهم من دول أفريقيا شخص   مليون 3,5بـ   عدد حاالت الوفاة بسبب سوء التغذية قدر قدو  ،الفيضانات
  .جنوب الصحراء

يزيد من سوف  ظاهر الجوية المتطرفة جراء الفيضانات و العواصف متضرر خدمات المياه بسبب ال - 
  .إنتشار  الكوليرا و زيادة عدد الوفيات

                                                             
  ،20/12/2013:، تم تصفح الموقع يوم''ة اإلنسانتأثير التغيرات المناخية على صح'' عاصم الشهابي،  1

http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/22.pdf. 
على البلدان العربية، بيروت لبنان، المنتدى العربي للبيئة و التنمية تغير المناخ،أثر تغير المناخ :مصطفى كمال طلبه و نجيب صعب، البيئة العربية 2
   .95،ص2009،
   ،28/12/2013:تم تصفح الموقع يوم، ''تأثير الحروب والنزاعات علي التعليم في إفريقيا ''،رهام عبد الرحمن أحمد و عبد الرحمن أحمد عثمان 3

. n_studies/47/002.docxdimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/africa http://  
  تم تصفح الموقع ،2-1ص ص ، سويسرا،2008حة العالمي يوم الص منظمة الصحة العالمية، حماية الصحة من تغير المناخ، 4
  ،26/12/2013:يوم 

. day/toolkit/report_web_full_ar.pdf-health-http://www.who.int/world  

http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/22.pdf
http://
http://www.who.int/world
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تلوث المياه قد يؤدي إلى تفشي مرض اإلسهال، الذي يعد من أخطر األمراض المعدية و التي تتسبب في - 
 من %70 قدرت بـ مرتبطة باإلسهالوفيات األطفال الفي  نسبةأفريقيا أعلى  شهدت حيث  ،وفاة األطفال 

  . 20081قل من خمس سنوات في عام األألطفال لمليون حالة وفاة  1.3
درجة الحرارة و أنماط هطول األمطار، قد يؤدي إلى تفشي األمراض المعدية بسبب إزدياد الحشرات تغير - 

في . ون شخص معظمهم من أطفال إفريقياو تحصد المالريا سنويا ملي.  الناقلة، مثل المالريا و حمى الضنك
من   %90مليون شخص، و  219أي  في أفريقيا من حاالت اإلصابة بالمالريا  %80تم رصد  2012عام 

  .2ألف شخص 660الوفيات الناجمة عنها أي 

  أثر التهديدات البيئية على األمن اإلقتصادي و األمن السياسي : المطلب الثالث

  أثر التهديدات البيئية على األمن اإلقتصادي: الفرع األول

و الدخل السنوي للفرد في  إن األوضاع البيئية المتردية إنعكست سلبا على األداء اإلقتصادي
مي الرابع، حيث أشارت ا أكدته الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ في تقريرها التقييإفريقيا و هذا م

إلى أن التقلبات المناخية تقلل من قدرة المزارعين األفارقة من التعامل مع الوضع المناخي، و هذا بدوره 
 .2020خالل سنة %50بطة بمياه األمطار و التي ستنخفض بنسبة المرتيؤثر على المحاصيل الزراعية 

يعتبر الجفاف أكثر التهديدات البيئية تأثيرا في القارة اإلفريقية على الحياة اإلقتصادية و اإلجتماعية، ألن 
    فقط يعتمد على السقاية،  %7القطاع الزراعي في معظم  الدول اإلفريقية يعتمد على األمطار، فحوالي 

ن القطاع الفالحي في ألهذا ما يزيد من حساسية األمر بالنسبة لهذه الدول، و ما يزيد في تفاقم الوضع  و
     عائق للتنمية في إفريقيابر كأالتهديدات البيئة تعتبر  و .3إفريقيا يساهم في ثلث الدخل اإلجمالي الصافي

افة إلى المشاكل البيئية األخرى التي باإلض ،التصحر و الجفافو ذلك من خالل المخاطر الناجمة عن 
تشكل تحديا يجب مجابهته من أجل تحقيق التنمية، و مواجهة إشكالية األمن الغذائي، و باألخص عندما 
نعلم أن غالبية المجتمعات اإلفريقية مجتمعات ريفية تعتمد في حياتها على مصادر الطبيعية، فالمنتجات 

ا يصدر على موارد مالية، كتصدير النباتات التي تستعمل في الميدان الزراعية تستهلك محليا ، و جزء منه
 حمية للحيوانات في بعضلما الحظائر كما أن سحر الطبيعة و.الطبي، و حتى الطاقة في بعض األحيان

                                                             
1 United nations Environment Programme,Global Environment Outlook 5 : Environment for The Future We Want, 
Nairobi,Keyna ,2012,P.117. 
2 World Health organiztaion ,The Work of WHO in the African  Region 2012-2013, Regional Office for Africa, 
Brazzaville, 2013, P.18. 

.246-245المرجع السابق الذكر،ص ص، عبد الحكيم ميهوبي   3  
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من دول الساحل  %70الدول األفريقية تشكل العمود الفقري للقطاع السياحي،باإلضافة إلى أن أكثر من 
من احتياجات الطاقة  %60ريقي تعتمد في حياتها على الغابات و الثروة السمكية، و الصحراء اإلف

   .1مصدرها الخشب

الفقر الذي يمثل إلى جانب التدهور البيئي تهديدا حقيقيا  يعاني غالبية سكان القارة األفريقية من
للنمو اإلقتصادي ، و كما هو معروف فإن الفقر يعتبر السبب الرئيسي في تدهور البيئة و إستنزاف 

مما يهدد  تفشي الفقر،لى مضاعفة الموارد، و بنفس القدر تؤدي البيئة المتدهورة و الموارد المستنزفة إ
بإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول األفريقية من  .في الوقت الحاضر و المستقبلالنمو اإلقتصادي 

ضخامة المديونية الخارجية خاصة منها المديونية البيئية المتعاظمة حيث تفوق تكلفة اآلليات العالجية تكلفة 
األفريقية الواقعة و تشير التقديرات أن حجم الديون المستحقة على الدول  .2بكثير اإلجراءات الوقائية

مليار دوالر سنويا فوائد  39مليار دوالر، و تدفع الدول اإلفريقية نحو  230جنوب الصحراء الكبرى نحو 
على تلك الديون ،كما يترتب على ذلك تدني  كل من متوسطات دخول األفراد و مستوى البنية التحتية مما 

  ).01(اإلقتصادية ألفريقيا أنظر للملحق رقم  مؤشراتاللإلطالع أكثر على .3يعرقل دفع عجلة التنمية

  أثر التهديدات البيئية على األمن السياسي :الفرع الثاني

الواقع أن التهديدات البيئية لم تعد تقتصر تأثيراتها على البعد اإلجتماعي و اإلقتصادي و النظام 
دى إلى ضرورة حتمية التعاون حتى للبعد السياسي ، مما أقط ، بل إمتدت مظاهرها السلبية اإليكولوجي ف

أثرت على األمن السياسي  و التي  التي و هناك العديد من المظاهر  .لدولي لمواجهة التهديدات البيئيةا
التوترات والنمو السكاني السريع، :مثل( عن التهديدات البيئية أو على األقل دفعت بها عوامل أخرى انبثقت

مجتمعة مع التحديات البيئية  مما ...) النمو اإلقتصادي، و العمرانو عدم اإلستقرار السياسي، والسياسية،
  : أدى إلى إفراز بعض المظاهر التي نذكر منها

  

  

                                                             
.247-246نفس المرجع، ص ص   1  

  .53-52،ص صالمرجع السابق الذكر ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 2
  3 --- ،'' التحوالت السياسية في القارة األفريقية..و تأثيراتها السياسية''،قراءات إفريقية ، العدد 13، جويلية/سبيمبر2012،ص3.
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  أزمة المياه في القارة األفريقية:أوال

أصبح مشكل المياه العذبة و المستعملة في القطاع الزراعي من  في ظل التدهور البيئي و الجفاف 
ب الرئيسي في تكون السبسبين أهم مواضيع النقاش، خاصة في ظل بعض الدراسات التي تتنبأ بأن المياه 

في القرن  المنطقة من أخطر التحديات التي تواجهها أزمة المياه في أفريقيا حيث تعد.نزاعات المستقبل
كما تعتبر  .،خصوصا إذا لم تتخذ اإلجراءات الفعالة لمواجهة هذا الوضع المتأزمشريينالواحد و الع

      التوترات و الخالفات السياسية بين الدول حول المصادر المائية من أكبر و أخطر األسباب التي أدت
نامي ت احتمال، مع العلم أن الواقع يؤكد و ستؤدي إلى تعميق الصراعات حول الموارد الطبيعية

 50البالغ عددها و  األنهار في أفريقيا  ات حول هذا المورد اإلستراتيجي ألن معظم أحواضالصراع
 ،وقد يؤدي نقص المياه و المحاصيل الزراعية مع إرتفاع المستمر في عدد السكان .عابرة للحدود حوض

 زمةفأ .حدوث أزمات سياسية احتماالتو ضعف الحلول السياسية و القدرة على حل المشكالت إلى زيادة 
 رتباطااترتبط و ة السياسيةيحساسال غايةفي  مشكل كونيمكن أن ت؛ مشكلة معزولة كوننادرا ما ت المياه
نمو الطلب  كل من  ضغوط ازدياد. السياسة الخارجيةحتى قتصادية وقضايا اإلجتماعية و اإلال مع وثيقا

 Gleditschغلديتش . ضغط شديد تحت القائمة اإلدارة الدولية آليات يضعقد  في نفس الوقت وتغير المناخ
 .الدول المجاورة بين الصراع حتمالاقد تزيد من  أحواض األنهار المشتركة أن وجدوا (2006)  وآخرون

، أو الصراعات  التوتراتظهور خطر  تحت في أفريقيا نهرية أحواض  تسعة األمم المتحدة قد حددتف
 Orange أورانج،  Limpopo ليمبوبو،  Zambezi زامبيزي، Kunene ،Okvanago كونينمن بينها 

 داخل بين و الصراعات العديد منب ةمعقد هذه الدول المياه فيمعادلة " Garcia غارسيا  و حسب .النيلو
  . 1''.القوانين الدوليةبقدم  أو، المياه لتقاسم التعاونية األنظمة نعدامبا و، الدول

  النزاعات البيئةتأجيج :ثانيا

قد تلعب التهديدات البيئية مثل تغير المناخ و شح الموارد الطبيعية دورا في تأجيج الصراعات  
 اضطراباتالداخلية، و قد يؤدي الشح المتزايد في الموارد الزراعية و  المائية ، و الموارد الطاقوية إلى 

على مدى األعوام الستين  اندلعتمن الحروب األهلية التي  %40فالموارد الطبيعية هي السبب في . دولية
  ،الموارد الطبيعية و موارد بيئية أخرى استغاللصراعا على األقل بسبب  18نشب  1990الماضية، فمند 

                                                             
1 Oli Brown and Alec Crawford, Climate Change and Security in Africa: A Study for the Nordic-African Foreign 
Ministers Meeting, OP. Cit.,P.15. 
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فكثرة التقلب في كل من معدل تساقط األمطار و درجة الحرارة أدى إلى زيادة خطر إندالع الصراعات 
مليون شخص في نفس  2,35لدان أفريقيا جنوب الصحراء ، بإضافة إلى إجبار نحو األهلية خاصة في الب

وقد ساهم التنافس على األراضي في كينيا في . 2000-1960المنطقة على الرحيل في الفترة الممتدة بين 
، بإضافة إلى أن المياه و األراضي و التصحر لعبت دور 2008عام  انتخاباتتأجيج  نشوب العنف بعد 

 ،أن UNEP( 2007(حيث ذكر في تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة  .1م في أزمة دارفور السودانمه
سنة  40حيث على مدى  الصراع في دارفور في جزء منه مرتبط بالتدهور البيئي و تغير المناخ ،

، و تقدمت الصحراء بأكثر من ميل  %30نسبة هطول األمطار في المنطقة بنسبة  انخفضتالماضية 
          المراعي اختفاءواحد كل عام، و يذكر التقرير أن التوتر الناتج بين المزارعين و الرعاة حول  

، و يحذر التقرير من ظهور سلسلة من نشوء الصراع في دارفوربو لو جزئيا دى برك المياه أ انخفاضو 
ضرر تغير المناخ ، و خلص التقرير  الحتواءبذل الجهود الالزمة  الحروب الجديدة في أفريقيا ما  لم يتم

   .2.من أن دارفور يحمل الدروس القاتمة بالنسبة للدول األخرى التي هي بدورها في خطر

التدهور البيئي من المشكالت البيئية التي بدأت تثير الكثير من النزاعات بين الدول المجاورة  يعتبر
الفواعل السياسية من معالجة آثار التدهور أو اإلجهاد البيئي مثل مشكلة جرف و خاصة عندما تعجز 

 التربة و التصحر و غيرها، و من المظاهر التي تبعث على قلق متزايد لدى المجتمع الدولي ظاهرة

و ما يصاحبها من آثار متمثلة في النزاعات بين الدول    Environmental Refugees" الجئي البيئة"
للنزاعات و زعزعة اإلستقرار   ة قد تؤديالمناخي اتالتغير من أن حذرت األمم المتحدة قد و .3 المجاورة

قد ينعكس في صورة أزمات  اقتصاديةمن أزمات بيئية و  على ذلكالسياسي في أفريقيا ، و ما يترتب 
خاصة في الساحل الشرقي  المشكالت النزوح الداخلي و الهجرة الخارجية هذه سياسية و أمنية و من بين

  . 4ل األفريقياألفريقي و دول الشما

  

  
                                                             

. 71،ص المرجع السابق الذكر، 2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،تقرير التنمية البشرية لعام   1  
2 Oli Brown and Alec Crawford , ‘’Climate change: A new threat to stability in West Africa? Evidence from Ghana 
and Burkina Faso’’, African Security Review , Institute for Security Studies, Vol.13,N° :3, September 2008, P.41. 

.335،ص 1997صود، البيئة و اإلنسان ، مصر ، اإلسكندرية، منشأة المعارف،الطبعة الثانية،زين الدين عبد المق   3  
 ،2008 ، مارس29، العددالدبلوماسي، ''هل تصبح التغيرات المناخية مصدرا للنزاعات و زعزعة اإلستقرار السياسي'' أحمد أبو زيد محمد، 4

  . 15ص
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  شاشة الدول و اإلفتقار إلى الحوكمة الرشيدةه:ثالثا

 فاألمن .البيئي التدهور في الحربأو  غير الرشيدة الحوكمة بسبب األمن نعدامإ يساهم أن يمكن
 النزاع تجنب وآليات الرشيدة، الحوكمة خالل من والمستقبلية، الحالية البيئية الخدماتو  السلع توفر يتطلب
 الجائرة والمؤسسات غير الرشيدة فالحوكمة . .حدتها من والتخفيف لها والتأهب الكوارث، ومنع وحله،
 أفريقيا في األرض حيازة نزاعات توضحه ما وهوآمنة  أرزاق على الحصول من الناس تمنعان ربما

فالتهديدات البيئية كعامل مساهم تؤدي إلى تفاقم عدد من المشاكل القائمة في القارة اإلفريقية  .1الجنوبية
ففي ظل سوء اإلدارة و التوترات الداخلية تتفاعل هذه المشاكل مع بعضها البعض مما قد يؤدي إلى 

و قد يكون للتهديدات البيئية مظاهر مضاعفة التهديد بسبب  .ار السياسي و اإلقتصاديتقويض اإلستقر
ضعف الدول و المؤسسات الفاشلة  التي ال ضمان  لها بتحقيق أمنها اإلنساني خاصة في المناطق التي 

بها كل  ويندرالقدرة على الحصول على الموارد،  تعاني من النزاعات المسلحة و الفقر و الال مساواة في
الصحي نحو اإلنحدار، و ما دامت المشكالت البيئية  تتجاوز الحدود الوطنية  األمن من األمن الغذائي و

  .فال بد من معالجتها بتطبيق مقاربات و إجراءات يتم تبنيها على المستوى اإلقليمي و أحيانا العالمي

  اإلقليمي نة قضية تغير المناخ على المستوىأمن:رابعا

ديد األمني الذي يشكله تغير المناخ موضوع إهتمام القارة اإلفريقية خاصة في السنوات أصبح الته
األولى للقرن الواحد و العشرين، بإعتباره من أهم التهديدات البيئية التي تعاني منها القارة، ففي نقاش 

 '' Yoweri Musevene''وصف الرئيس األوغندي يوري موسيفيني  2007اإلتحاد األفريقي في أوائل 
،و طالب  من قبل العالم المتقدم ضد العالم النامي'' العمل العدواني '' إنبعاثات اإلحتباس الحراري بـ 

، من جهة العالم المتقدم بدفع التعويضات عن األضرار التي لحقت بالقارة األفريقية جراء تغير المناخ
على  ''بالحرب الكيماوية ''  Mbuende Kaire يباألمم المتحدة كير مبويند أخرى أسماها الممثل الناميبي

تحديا  أمنيا و تهديدا حقيقيا   و يعتبر التغير المناخي . 2 2007إثر نقاش مجلس األمن المنعقد في أفريل 
نظرا للتداعيات ذات الخسائر المادية و اإلجتماعية و اإلقتصادية لتزيد الوضع تفاقما مما يؤدي إلى 
زعزعة اإلستقرار في أفريقيا  ما  تنجر عنه من مخاطر نقص المياه  التي تهدد األمن الغذائي من خالل 

                                                             
   .19، صالمرجع السابق الذكر،البيئة من أجل التنمية:  4 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 1

 2  Oli Brown and Alec Crawford , ‘’Climate change: A new threat to stability in West Africa? Evidence from 
Ghana and Burkina Faso’’, Op.Cit.,P.2.  
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عرقلة التنمية اإلقتصادية ديدات لتطال هذه الته امتدادالجفاف و ضعف اإلنتاجية الزراعية ، و كذلك 
.وتهديد األمن الصحي في القارة اإلفريقية

 تنفيذ في حالة .البيئية واإلنمائية التي تواجه أفريقيا يةألمنا تغير المناخ هو واحد من التحديات 
سياسات وبرامج التكيف بفعالية وعلى مستويات متعددة، يمكن أن تساعد في تجنب تغير المناخ والضغوط 

أخذ في االعتبار التوترات يلكن التكيف يجب أن و   .للصراع دوافعأصبحت التي البيئية األخرى 
      بين األمن  الرفيع طالخ األحيان أغلبي ف .مهااالجتماعية والسياسية واالقتصادية القائمة، وتجنب تفاق

أوال، مدى : من خالل ثالثة عوامل رئيسية هييحدد  ستقرار ستقرار وعدم اإلنعدام األمن، وبين اإلإ و
؛ الثانية، قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع تلك التغيرات )الظروف الهيكلية(وسرعة تغير المناخ 

للتحديات التي تنشأ  اإلستجابة اد والمجتمعات والحكومات ؛ وثالثا، كيف يمكن لألفر)يةاتالقدرة المؤسس(
  .1)إستجابة(

  حقوق اإلنسانالتمتع ب تهديد : خامسا

 بين العالقة ال بد من توضيح ، اإلنسان بحقوق التمتع على التهديدات البيئية تأثيرات لتبيين تبعات  

 وجود على 1972 عام في الصادر كهولموست إعالن من المبدأ األول ينص حيث .والبيئة اإلنسان حقوق
 تتسم بحياة تسمح نوعية ذات بيئة في مالئمة معيشية ظروف وفي والمساواة الحرية في أساسي حق"

 فيو  ،والبيئة اإلنسان حقوق وتشابك بترابط عاما اعترافًا ستوكهولم إعالن ويعكس". و الرفاه بالكرامة
 هيئات جميع تُقر وصحية، سليمة بيئة في محدد حق إلى اإلنسان لحقوق العالمية المعاهدات تشير ال حين

 حقوق من طائفة وتكريس البيئة بين الجوهرية بالصلة المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق معاهدات
 للتهديدات يكون أن يحتمل و .السكن وفي الماء وفي الغذاء وفي الصحة وفي الحياة في الحق مثل اإلنسان،

  : 2نلخصها في ما يلي اإلنسان حقوق على تأثيرات البيئية وعلى رأسها تغير المناخ

جميع حقوق  عليه تقوم الذي" األعلى الحق" بأنه اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة الذي وصفته حق الحياة -
 .البشر حياة على مباشرة وغير مباشرة مخاطر للتهديدات البيئية المحتملة التأثيرات فقد تشكل اإلنسان،

                                                             
1 Oli Brown and Alec Crawford, Climate Change and Security in Africa: A Study for the Nordic-African Foreign 
Ministers Meeting,OP .Cit.,P.07. 

 وحقوق المناخ تغير بين العالقة بشأن اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير األمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان،   2
   .9- 7ص ، ص15/01/2009اإلنسان،
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فأن األسباب الكامنة وراء اإلبادة الجماعية في رواندا و التي  Jared Diamondحسب جارد دايموند 
هي تدهور األراضي و النمو السكاني الهائل، الذي  1994شخص عام  800,000أودت بحياة ما يقارب 

هز المجتمع الروندي و ندرة الموارد من المحتمل أن يزداد معها الالجئون البيئيون الذين يتحركون بشكل 
  .1الحدود الدولجماعي و عبر 

  ، الكافي الغذاء في الحق والثقافية على االقتصادية واالجتماعية بالحقوق الخاص الدولي العهد ينص -
 اإلجراءات اتخاذمن خالل  ذلك فلتكْ أن الدول على يجب و  ،  الجوع من حيث يحق لكل إنسان أن يتحرر

 خطر المناخ يزيد تغير نتيجة لتزايد مخاطر و. الطبيعية الكوارث أوقات في حتى منه، للتخفيف الالزمة

  . القارة األفريقية من الفقيرة المناطق في الغذائي األمن وانعدام الجوع

 مع التهديدات البيئية مثل تغير المناخ تفاعل، وتحق كل إنسان الحصول على المياه الصالحة للشرب -

إدارة  وسوء البيئة وتدهور السكان نمو مثل المياه، توافر على تضغط التي األسباب األخرى من مجموعة
  .المساواة وانعدام والفقر المياه

  .في ظل التهديدات البيئية أمر صعب التحقق خاصة في القارة األفريقية بالصحة كل إنسان بالتمتع حق -

 البشرتهديد  ،التهديدات البيئية من آثار ، في المقابل السكن الالئقحق  ضمان حصول اإلنسان على -
الساحلية  المستوطناتخاصة في  و البحر مستوى رتفاعإ و العواصفبفقدان منازلهم و تهجيرهم جراء

 ذلك على والدليل ، للخطر عرضةأكثر  و التي تكون المنخفضة الكبرى الدلتات في الواقعة والمستوطنات

  .األخيرة السنوات في بالفيضانات والمنازل األشخاص ماليين تأثر هو

 اآلثار من مجموعة على تنطوي بالتهديدات البيئية و على رأسها تغير المناخ، المتعلقة التأثيرات إن  

 الجوية الظروف ديدته مثل مباشرة، طبيعة ذات آلثارا قد تكون هذه ، اإلنسان بحقوق الفعلي التمتع على

 زيادة مثل اإلنسان، حقوق في وتدريجي مباشر غير التأثير يكون ما كثيرا لكن الحياة، في للحق القاسية

  .المناخ تغير عن الناجمة بالهجرة المتعلقة الضعف وأوجه الصحية األنظمة على الضغط

  

                                                             
1 Paul Battersby, OP. Cit., PP.25-26 . 
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  أثر التهديدات البيئية على األمن المجتمعي : المطلب الرابع

البيئي التدهور صادية من العوامل الدافعة للتغير وو التنمية اإلقت يينظر للعوامل كالنمو السكان
فالكثير من .من حيث الضغط على بعض المؤشرات كالطاقة، النقل،التحضر و العمران،و العولمة خاصة

حبها من إستهالك مفرط و إجهاد على االضغوط البيئية تتناسب طرديا مع الزيادة الهائلة للسكان و ما يص
في الفترة بين  %53فقد شهدت أفريقيا زيادة كبيرة في نسبة عدد السكان التي قدرت ب،الموارد الطبيعية

إلى أكثر العدد  ، و إرتفع  2000مليون نسمة في  802,5قدر عدد سكان أفريقيا  .1 2010 حتى 1992
المقابل تشهد القارة أعلى معدل في ،2010في عام ) مليون نسمة 1010,3حوالي  (من مليار نسمة 

بسرعة التأثر إزاء تأثيرات و تتسم ، يعيش ثلث سكان أفريقيا في مناطق معرضة للجفاف  .2للوفيات
الجفاف،مما أسهم في الهجرة و النزوح و اإلنفصال الثقافي و تشرد و تشتت السكان و إنهيار الثقافات 
القديمة، و قد أثرت موجات الجفاف بصفة رئيسية على مناطق الساحل و القرن األفريقي و أفريقيا 

  :نذكر ما يلي ة على األمن المجتمعي في أفريقيامظاهر تأثير التهديدات البيئي بين و من . 3الجنوبية

  :البيئيةالهجرة -أوال

المناخ  البيئي أو تغير التدهور مثل  الدولي أن أي شكل من أشكال التهديدات البيئة المجتمع يدرك  
 على التركيز إلى الحالية السياسية االستجابات تميل ذلك ومع .نزوح و الهجرة إلى كل من  يؤدي أن يمكن

   .الطويل المدى على البيئي التدهور نتائج من بدالً المفاجئة الكوارث آثار

 آلية النزوح يمثل عندما حتى بالكوارث، التأثر وقابلية التدهور زيادة فيالبيئية  الهجرة تساهم قد  
 إلى تفتقر البيئية العوامل على تترتب التي الهجرة قضية تزال ال ذلك ومع .للبقاء وإستراتيجية للتكيف
 الذين والمجتمعات والجماعات األفراد أولئك هم البيئيون فالمهاجرون .عام بشكل تستحقه الذي االهتمام

                                                             
1 United nations Environment Programme, Keeping Track Changing Environment, Nairobi ,October 2011 , PP.2-5.  
2 Food and Agriculture Organization of The  United  Nations Regional Office for Africa, FAO Statistical Yearbook 
2012 Africa Food and Agriculture, 2013,PP.6-8 . 

  3  .84، المرجع السابق الذكر،صبريسون بيتس و آخرون
 تغير و مهاجري البيئيين أو اإليكولوجيين والالجئين المناخية التغيرات بأسباب المدفوعة والهجرة البيئية الهجرة مثل والمفاهيم المصطلحات نجد 

 تعريف غياب في الرئيسي السبب يرجع و  . حول الموضوع تأليفها تم التي األدبيات في متناثرة بيئية بأسباب المدفوعين القسريين والمهاجرين المناخ
 إحدى تكمن كما .للهجرة الدافعة العوامل من غيرها عن البيئية العوامل فصل صعوبة إلى البيئي التغير أو للتعرية نتيجة المدفوعة بالهجرة يتعلق

 شكل تتخذ هل القسري؟ النزوح أشكال من شكل  جوهرها في البيئية الهجرة هل .الطوعية والهجرة القسرية الهجرة بين الخلط في األخرى المعوقات
 التمييز يهم هل أعقابها؟ في أو بيئية اضطرابات  أي لحدوث تحسباً الموضوعة الحكومية التوطين إعادة خطط عن ماذا آخر؟ لمكان الطوعي االنتقال

  .حولها بااللتفاف منها التخلص بسهولة يمكن وال البيئية الهجرة توصيف على األسئلة هذه تؤثر طوعي؟ هو وما قسري هو ما بين
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من  الواسعة المجموعة هذه تتنوع .ضارة ومناخية بيئية لعوامل نتيجة عليها يرغمون أو الهجرة يختارون
 أراضهم هجروا الذين الفقراء الفالحينمثل  كالفيضانات كوارث من الفرار على ُأجبروا الذين األشخاص

   .للعيش بديلة سبل عن بحثًا الحضرية المراكز إلى المتدهورة

 الهجرة البيئية،  المجال في المستخدمة المصطلحات وتوحيد لتحديث مستمرا العمل يزال ال حاليا  

''          البيئي الالجئ'' مصطلح استخدم هي للحل تحتاج التي الخاصة المصطلحات قضايا إحدى أن فنجد
 انتهاكه بسبب االعتراضات من العديد يثير ولكنه واسع نطاق على يستخدم والذي ،'' المناخ تغير الجئ'' أو 

 بتصنيف يتعلق فيما 1951 لعام لالجئين جنيف اتفاقية في قانونا والمعرف االستخدام شائع للمصطلح

  .1السياسي والتهديد نتيجة للعنف الالجئين

أن أفريقيا من أكثر القارات التي تعاني من تفشي ) في مجال النازحين و الالجئين(يرى الباحثون 
ماليين  10مليون شخص،منهم  25هذه ظاهرة، حيث يقدر عدد ضحايا الهجرة القسرية في أفريقيا ب

م أي الدول المستضيفة لالجئين و أخرى مصدرة له نوتضم أفريقيا عددا م .مليون نازح 15الجئ و 
: من أكثر الدول المصدرة لالجئين في أفريقيا و هي باعتبارها، و تحدد ست دول ممتسببة في لجوؤه

 320، إريتريا )قبل أزمة دارفور(ألف 374ألف،السودان  419ألف، الصومال، 450سيراليون 
بإعتبارها رون أربع دول ألف الجئ،و يحص 255،و أنغوال )اتة البحيربان أزمإ( ألف 300ألف،بورندي 

 350ألف،تنزانيا  390ألف، السودان  470غينيا كوناكري :و هي  الدول المستضيفة لالجئين في أفريقيا
  .2ألف الجئ 317ألف ، و أثيوبيا 

 الحرارة ارتفاع تأثيرات: أوالً .مختلفة طرق بثالث الهجرة على كبير بشكل المناخ تغير يؤثر  

 النظم خدمات  تقويض على وتعمل بالزراعة القيام إمكانية من ستحد المناطق بعض في والجفاف

 وباألخصالكوارث المناخية  حوادث في الزيادة تأثير يمتد: ثانيا .الخصبة والتربة النقية كالمياه  اإليكولوجية

 نزوح في تسببال إلى  االستوائية المناطق في نهرية فيضانات أو برق من يتبعها وما الغزيرة األمطار

                                                             
العدد  ،مركز دراسات الالجئين، تغير المناخ و النزوح:نشرة الهجرة القسرية، ''البشري األمن سياسات تحديات''  ،و آخرون مورتون أندرو 1

  .5، ص2008،ديسمبر 31
، ص  2012مارس /، جانفي11، العدد   قراءات إفريقية، ''قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى الغرب'' أحمد إسماعيل،  2

   .71-67ص
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 موطنًا تمثل ومنخفضة شاسعة ساحلية مناطق تدمير إلى البحر سطح مستوى ارتفاع يؤدي :أخيرا .جماعي

  .1آخر مكان إلى نهائيا االنتقال إلى سيضطرون الذين األشخاص من لماليين

 وتلك ، جراء التدهور البيئي النازحة المجتمعات تواجهها التي اإلنساني األمن نعدامإ حالةإن    
 العنف يضر حيث والحماية، اإلنسانية المساعدات على هائالً طلباً تخلق ، ة للنازحينالمستقبل المستقرة
 األشد هي وتهميشاً فقرا األكثر للشرائح ضرباته وتكون مختلفة، مناحٍ على والرجال واألطفال، بالنساء،

  .إيالماً

  :هشاشة الخدمات و المرافق -ثانيا

حيث تم خدمات الصرف الصحي األساسية ، إلىأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يفتقر سكان    
 منظمة الصحة العالمية ما ورد من  حسب مليون شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي السليم 330 تقدير
  شملأن أوجه الحرمان البيئي ي 2011حسب ما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام و  . 2 2011 عام

و قلة الحصول على  قلة الحصول على الوقود المحسن للطهو،: قياس ثالثة مؤشرات أساسية  تتمثل في 
المياه الصالحة للشرب، و عدم توفر خدمات الصرف الصحي المحسن، و باإلسقاط على القارة األفريقية 

من الدين  %99فإن حدة أوجه الحرمان البيئي تبلغ أشدها في منطقة جنوب الصحراء ، حيث يواجه 
  .3وجها واحدا على األقل من أوجه الحرمان البيئي يعيشون حالة فقر متعدد األبعاد

  نسبة المحرومين من الخدمات البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء ):03(شكل رقم 

  

  .47ص، المرجع السابق الذكر، 2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام :المصدر

                                                             
  .6المرجع السابق الذكر، ص  آخرون،و  مورتون أندرو 1

2 United nations Environment Programme,Global Environment Outlook 5 : Environment for The Future We Want, 
OP.Cit.,P.117. 

.فإن دليل الفقر المتعدد األبعاد يقيس العجز في الصحة و التعليم و مستويات العيش 2011حسب تقرير التنمية البشرية لعام     
.47-45ص ص المرجع السابق الذكر، ،2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام   3  
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  مواجهة التهديدات البيئية  المتحدة فياألمم  آليات :مبحث الثانيال

الدولية و العالمية، نظرا  االستجاباتيعد دور األمم المتحدة في مواجهة التهديدات البيئية من أهم   
للجهود التاريخية لألمم المتحدة في مجال حماية البيئة من خالل عقد المؤتمرات الدولية ، و البحث عن 
أطر قانونية إلزامية مجسدة في االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف الدولية ،و توظيف الوكاالت 

  .بيئيةالمتخصصة التابعة لألمم في مواجهة التحديات ال

    المؤتمرات الدولية : طلب األولمال

عقد العديد من المؤتمرات الدولية لعالج إلى لمواجهة التهديدات البيئية  لجأت منظمة األمم المتحدة
التدهور البيئي و الوصول إلى حل دولي ينقد العالم من تفاقم التحديات البيئية،و تبلورت جهود  األمم 

الذي كان بمثابة النواة األولى لنقاش تلته في ما بعد   1972مؤتمر ستوكهولم عام  الدعوة إلىالمتحدة في 
  :العديد من المؤتمرات الدولية و التي نوجزها في ما يلي

 )1972يونيو  16- 5ستوكهولم ا( ؤتمر األمم المتحدة حول البيئةم: أوال
 115بحضور أكثر من  بالسويد ستوكهولمال مؤتمر دولي لحماية البيئة اإلنسانية في عقد أو

تتمثل األهداف الرئيسية لهذا المؤتمر في تنبيه الشعوب و الحكومات إلى مخاطر تلوث البيئة  و،دولة
الحلول القانونية لحماية البيئة و تحسينها و مكافحة  اقتراحالدولية، و العمل على التصدي لهذه المخاطر و 

 االهتمامنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية على أساس سليم من خالل األضرار الناجمة عن تلوثها، و إقامة الت
، متضمنا أول ''إعالن حول البيئة اإلنسانية'' و قد صدر عن هذا المؤتمر  .بالبيئة و العمل على حمايتها

 عما يصيبها من ةوثيقة دولية لمبادئ العالقات بين الدول في مجال البيئة و كيفية التعامل معها و المسؤولي
أضرار، من بين هذه المبادئ أن لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة سليمة و من واجبه أيضا حمايتها 
و تحسينها لصالح األجيال المقبلة، بإضافة إلى ضمان الدول تحمل مسؤولية عدم إلحاق الضرر بالبيئة في 

  نظم كيفية مواجهة التلوث الدول األخرى، و ضرورة التعاون الدولي من أجل التوصل إلى قانون دولي ي
و على . 1و غيره من األضرار المهددة للبيئة اإلنسانية،و أكد اإلعالن على وجوب تدعيم السياسات البيئة

العديد من الدول في  اعترفتأثر هذا المؤتمر أصبحت البيئة و حمايتها قيمة من قيم المجتمع الدولي،حيث 

                                     
.243-241، المرجع السابق الذكر،ص صسامح عبد القوي السيد  1  
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أفضى المؤتمر بتبني إعالن استوكهولم و الذي يحتوى على .البيئةبحماية  بالتزامهادساتيرها و تشريعاتها 
توصية والتي من بينها التوصية بإنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة  109مبدأ، و خطة عمل تتضمن  26

لعبت العديد من الدول األفريقية دورا فعاال في . الخاصة بحماية البيئة االتفاقياتو إبرام العديد من 
مؤتمر استوكهولم ،و رغم التحفظات األولية اعتبرت الدول األفريقية أن  انعقادالمفوضات التي أدت إلى 

رى المشاكل الرئيسية المطروحة في أجندة المؤتمر تخص الدول المتقدمة إلى حد بعيد مع  أن المشكلة الكب
في أفريقيا هي إنعدام التنمية، وكان قلق المفاوضين األفارقة من أن تستخدم اإلجراءات البيئية الصارمة 

من خالل تحرير التجارة و رفع الحواجز الجمركية إضافة إلى  المستقبليةفي تضييق الخناق على التنمية 
ى الدول النامية للتأكيد  على أن و انضمت الدول األفريقية إل. فرض شروط جديدة على برامج المساعدات

  .1تتضمن توصيات خطة عمل ستوكهولم اهتمامات الدول النامية
  )1992ريودي جانيرو ( مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية :ثانيا

عاما على مؤتمر ستوكهولم  20بقمة األرض، و قد عقد بعد مرور  باسمعرف هذا المؤتمر أيضا 
دولة و العديد من المنظمات غير الحكومية في الفترة الممتدة  156ضاته نحو شارك في مفو ، 1972عام 
من أهم األسباب المحركة إلنعقاد هذا المؤتمر . في البرازيل بريو دي جانيرو 1992جوان 14-3بين 

    .السعي لحماية البيئة من التلوث من خالل توحيد الرؤى بين دول الشمال الغنية و دول الجنوب الفقيرة
يعتبر مؤتمر قمة . 2و تقديم الردود العملية في مواجهة التحديات و المخاطر التي باتت تهدد  بيئة اإلنسان

البيئية من جهة أخرى،  االعتباراتاألرض بمثابة نقطة تحول في مفهوم العالقة بين التنمية من جهة و 
          سترشد باإلعتبارات البيئية،فالوعي البيئي العالمي أصبح يدرك أن عملية التنمية لن تقوم ما لم ت

و اإلجتماعية ،و الثقافية ،واألخالقية، كما أن أي مسار ال يأخذ بعين اإلعتبار الجوانب البيئية فإنه سيأتي 
بطبيعة الحال إعالن ريو  1992من أهم القضايا المنبثقة عن مؤتمر ريو عام . 3بنتائج غير مرغوب فيها

البيان الرسمي غير الملزم قانونيا لمبادئ  وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين،و  بشأن البيئة والتنمية،
إتفاقية التنوع واإلتفاقية اإلطارية لتغير المناخ،وحماية و إدارة جميع أنواع الغابات في العالم،

ل البيولوجي،وإحداث لجنة التنمية المستدامة، و أخيرا بداية اإلرهاصات األولى للحديث عن بروتوكو
  .كيوتو

                                     
  .219المرجع السابق الذكر،ص ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 1

.245 - 244، المرجع السابق الذكر،ص صسامح عبد القوي السيد   2  
  3  .11، المرجع السابق الذكر،صعبد الحكيم ميهوبي
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يهدف هذا اإلعالن إلى إرساء أسس أكثر عدال للعالقة بـين الـدول    :إعالن ريو حول البيئة و التنمية-أ
التنمية و يتكـون هـذا    الصناعية المتقدمة و الدول غير الصناعية النامية فيما يتعلق بحماية البيئة و تحقيق

   امتداداجة و سبعة و عشرين مبدًأ، و قد أشارت ديباجته إلى التأكيد أن هذا اإلعالن هو ـاإلعالن من ديب
و قواعد المسؤولية الدولية  االلتزاماتالحقوق و  حولالمبادئ و ترتكز مضامين هذه  .1إلعالن ستوكهولم

    مياه العذبةفي مجال البيئة، و قد نص على حماية موارد األرض و الغالف الجوي و حماية موارد  ال
    غير المشروع بالنفايات السامة،  االتجارالموارد الحية،و منع  استخدامو المساحات البحرية،و ترشيد 

بإضافة إلى ضرورة تعميق .حماية البيئة جزأ ال يتجزأ من عملية التنمية اعتبارو وقف التدهور البيئي و 
و لكن بالرغم إيجابيات دور هذا .ى التنمية المستدامةالتعاون الدولي لمواجهة تدهور البيئة و التأكيد عل

الدولية التي عالجت بعض قضايا البيئة بربطها بالتنمية،  االتفاقياتاإلعالن في مساهمته  ببلورة العديد من 
   .2إال أنه لم يتمكن من وقف إستمرار النزاع الدائر بين دول الشمال الصناعية و دول الجنوب النامية

 هي عبارة عن خطة عمل دولية للتنمية المستدامة و تنقسم إلى أربعة:21أعمال القرن جدول  –ب 
   مجاالت في أربعين بندا تغطي نطاقا واسعا من المجاالت التي تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية 

إلى مواضيع  21و تعزيز دور المجموعات المختلفة في إدارة الموارد الطبيعية، كما تتعرض أجندة القرن 
، و معالجة الديناميكيات االستهالكمثل محاربة الفقر و تغيير أنماط اإلنتاج و  اقتصاديةو  اجتماعيةتنموية 

في إدماجه  21و تكمن أهمية جدول أعمال القرن 3.السكانية و آليات تطبيق السياسات التنموية المستدامة
  .البيئية و اإلقتصادية و اإلجتماعية في إطار واحد للسياسات  االهتمامات

يعترف بحق السيادة للدول التي  و هو بيان غير ملزم قانونيا:البيان الرسمي لمبادئ حماية الغابات–ج 
تمتاز بكثافة غاباتها و إدارة مواردها، غير أن هناك بنود تؤكد على أن الغابات تشكل مستودعا هاما 

  .4أنه ينبغي إدراك هذه النقطة عند وضع السياسات و الخطط الوطنية المتعلقة بالغاباتللكربون و 

 انتخابلألمم المتحدة، و يتم  االجتماعيهي تنظيم تابع للمجلس اإلقتصادي و :لجنة التنمية المستدامة-د
     س اإلقتصادي نافدة إال بعد موافقة المجل اأعضاء اللجنة من قبل المجلس اإلداري،و ال تصبح قراراته

                                     
  ، ]ط.س.ب[ رياض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة ، القاهرة، دار النهضة العربية،الطبعة الثانية، 1

  .  105-104ص ص
.247-245، المرجع السابق الذكر،ص ص سامح عبد القوي السيد   2  

، ص 2003مخاطر العولمة على التمنية المستدامة،األردن،عمان،األهلية للنشر و التوزيع،الطبعة األولى،: باتر محمد علي وردم،العالم ليس للبيع 3
195.  

.277عبد الرزاق مقري، المرجع السابق الذكر، ص  4  
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و قد كلفت هذه اللجنة بمتابعة مقتضيات و فحص البرامج والمشاريع المدرجة في جدول .االجتماعيو 
و يكمن هدفها في الحشد العالمي لتعزيز قضايا البيئة و التنمية من خالل .أعمال القرن الحادي و العشرين

  .1في شراكات التنمية المستدامة باالنخراطإقناع الدول 

مما سبق يتضح أن مؤتمر قمة األرض قد أفضى بالعديد من النتائج المهمة في مجال حماية البيئة   
بالحق في التنمية ، بإضافة إلى ترسيخ الترابط بين  االعترافمن بينها ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ،و 

على الموقف  في المؤتمر يةالدول األفريق و تمثل دور .البيئية و اإلقتصادية و اإلجتماعية االهتمامات
الشواغل اإلنمائية والبيئية التي ترتبط بشكل وثيق بأفريقيا ، وينبغي على  ركز علىاألفريقي الموحد الذي 

استراتيجيات التنمية في المستقبل  أن تؤكد على  النمو االقتصادي من خالل التخفيف من حدة الفقر 
  .وحماية البيئة

  )2002 جوهانسبورغ( لتنمية المستدامةللبيئة و االعالمي مؤتمر ال:ثالثا
، 2002سبتمبر 4أوت و  26دة بين عقد بجنوب أفريقيا بإشراف من األمم المتحدة في الفترة الممت   
كان الهدف من عقد هذا المؤتمر هو محاولة الوقوف على إنجازات التي تحققت عن طريق التنمية و

ادئ العامة لهذا المؤتمر على تحسين مستوى معيشة األفراد،  و ركزت المب المستدامة منذ إعالن ريو،
و إعادة النظر في نظم  االستهالكالحفاظ على الموارد الطبيعية من خالل  ضبط أنماط  و مكافحة الفقر،و

توسيع التعاون في مجال الخبرات بين ويتالءم مع معايير السالمة البيئية،  اقتصاديتحقيق نمو  واإلنتاج، 
هذا المؤتمر التركيز على تقليص  استهدف.التنسيق الدولي من أجل تحقيق عملية التنمية المستدامة الدول و

الفجوة بين دول الشمال الغنية و دول الجنوب الفقيرة، و أهمية التضافر الدولي للقضاء على آفة الفقر 
كان الهدف من عقده هو مراجعة تنفيذ ما جاء في أجندة القرن .2أكبر عدو دائم  للتنمية المستدامة باعتباره

ما تم إنجازه خالل عشر سنوات ، و المعوقات  استعراضالحادي و العشرين في مجال البيئة و التنمية و 
و لقد . التي حالت دون تحقيق التنمية المستدامة، و تحديد أولويات العمل خالل العشر سنوات القادمة

 مبدأ، 37هانسبورغ بشأن التنمية المستدامة الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة على تضمن إعالن جو

                                     
 ،بحوث إقتصادية عربية،''مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية: 2012لعام  20+إلى ريو 1972من مؤتمر إستوكهولم '' الحسين، يشكران 1

    .157،ص2013 خريف -، صيف64-63العددان 
.249-248سامح عبد القوي السيد، المرجع السابق الذكر،ص ص  2  
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الموعود  االتفاقلكن هذا المؤتمر أخفق في التوصل إلى . 1تؤكد على تكامل كل أبعاد التنمية المستدامة
مية خالل التسعينات بإضافة إلى تراجع تدفق األموال من المساعدات الرسمية للتن حول الطاقة المتجددة،

، و لم تتقدم الدول المتقدمة  2000مليار دوالر سنة   35,1إلى  1992مليار دوالر سنة  85,3من 
خطوة نحو إنجاز التعهد الدولي برصد نسبة معينة من إجمالي دخلها القومي لصالح التنمية العالمية التي 

معظم  البلدان النامية تراجع في و شهدت . 2000عام  %0,22إلى  1992سنة   %0,35هبطت من 
في  %50هذه المساعدات إلى أكثر من  انخفضت، و  %25المساعدات الرسمية للتنمية بنسبة ال تقل عن 

  .2سبع دول معظمها في أفريقيا
  2009للتغيرات المناخية  نكوبنهاجمؤتمر : رابعا

ديسمبر  7عقد مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية التابع لألمم المتحدة خالل الفترة الممتدة ما بين 
           من زعماء الدول 110في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك بمشاركة  2009ديسمبر  18إلى غاية 

    محل برتوكول كيوتوالهدف من هذا المؤتمر هو إبرام اتفاقية شاملة و ملزمة تحل  كانوالحكومات، و
فهذا المؤتمر جاء مكمل التفاقية كيوتو من أجل حماية جديدة للبيئة .  20123الذي سينتهي العمل به عام و

أكثر  من التغيرات المناخية و تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة ، بإضافة إلى ذلك شهد  المؤتمر حضور
مخاطر ما تساهم به من انبعاث غازات ضارة  تدفع دولة ، و تميز باعتراف البلدان المصنعة ب 190من 

  .ضريبتها دول الجنوب األقل تصنيعا
و هي و إن '' باتفاقية كوبنهاغن'' اختتمت أعمال مؤتمر األمم المتحدة للمناخ بإصدار ما يسمى   

 كانت غير ملزمة فإنها تكتسي أهميتها من إنخراط مجموعة من الدول الكبرى الملوثة فيما دعت إليه
االتفاقية، من ضرورة مكافحة  مخاطر التغيرات المناخية،و السعي إلى إبقاء معدل إرتفاع الحرارة الشامل 

تميز مؤتمر كوبنهاغن . 4للكرة األرضية دون درجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية
  :  5خالل بتأكيده على ضرورة مساعدة دول الجنوب خاصة البلدان األشد فقرا من

                                     
  1  .15- 14، المرجع السابق الذكر،ص صعبد الحكيم ميهوبي 
.200صباتر محمد علي وردم، المرجع السابق الذكر،    2  

  3 شكراني الحسين،'' تقرير عن: مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ''،المستقبل العربي، العدد 383،جانفي 2011،ص175.
  4 محمد عبد الكافي،'' قمة المناخ بكوبنهاغن: خطوة إلى األمام أم خيبة أمل''،مجلة اإلذاعات العربية، العدد2010،01،ص ص23-21.

.23نفس المرجع ، ص  5  
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تقديم المساعدات المالية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها بخفض اإلنبعاثات الحرارية،مثل حماية الغابات من  -
ام  طاقة و تعزيز قدراتها للتدرج نحو استخدالتدمير و الحرائق ، مقاومة التصحر و انجراف التربة، 

  .نظيفة و متجددة
  .نقل التكنولوجيا لديها -
  .لمساعدة دول الجنوب'' صندوق المناخ األخضر '' القمة ميالد شهدت هذه  -
مليار  100، و مبلغ 2012مليار دوالر للدول النامية إلى غاية  30خصصت مساعدة فورية بمقدار  -

  .2013/2020دوالر لسنوات 
شهد المؤتمر سلبيات عديدة من بينها، عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن التغيرات   

ناخية؛ عدم وجود صالبة في التكتالت المدافعة عن البيئة؛ إنفراد الواليات المتحدة و الصين بتحديد الم
مصير العالم إذ انفردت هذه المجموعة بالصيغة النهائية للمؤتمر؛ وعدم االتفاق من سيدفع الفاتورة لذلك  

و قد هاجم عدد من . ىحول مدى مسؤولية كل محور على حد االتهاماتتبادلت األطراف المتفاوضة 
 المجرد تراض بين الدول الكبرى على حساب العالم، و باعتباره االتفاقالدول النامية و دعاة حماية البيئة 

و صرح بعض األفارقة . ةيرقى إلى مستوى الطموحات المأمولة لمواجهة تداعيات تغير المناخي الكارثي
 انتقادابأنه ال يمكن أبدا السماح بقتل برتوكول كيوتو، ألنه يعني قتل أفريقيا ، و وجه بعض األطراف 

األكثر تضرراً من التغير  والتي تعتبر القارة األفريقية دول طالبتو  .1واضحا إلى قيادة األمم المتحدة
من جهة، ولكي تتمكن من  ير المناختغعويضات لمكافحة الح األضرار وبتالدول الصناعية بإص المناخ

   .التكيف مع تلك التغيرات من جهة ثانية
  2011مؤتمر ديربان حول تغيرات المناخ : خامسا 

ديسمبر  09نوفمبر حتى  28عقد المؤتمر في ديربان بجنوب أفريقيا  في الفترة الممتدة من   
أعظم ''أكد بأن   Donald kaberukaفي تصريح لرئيس البنك اإلفريقي للتنمية دونالد كابيروكا . 2011

المصائب التي تواجه اإلنسانية في هذا القرن هي الفقر العالمي و تغير المناخ، و بالتالي فإن من المناسب 
من أكثر القارات تضررا من تداعيات  باعتبارها، جاء عقد المؤتمر في أفريقيا  2''أن نجتمع في أفريقيا

 ،)2015- 2012(تمديد بروتوكول كيوتو  أوال؛: تمر فيالمؤ من عقد األساسي يكمن الهدف .تغير المناخ
شاملة و ملزمة ، ثالثا؛ دراسة مواضيع فرعية  الضغط على الدول الكبرى للتوصل إلى إتفاقية ؛ثانياو 

                                     
.181-177، المرجع السابق الذكر،ص ص''مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ: تقرير عن'' شكراني الحسين،   1  

2 Bob Dewar CMG, OP.Cit., P.3. 
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     ، Green Climate Fundللمناخ  النظيفة و تمويل صندوق األخضرمتعددة منها سبل نقل التكنولوجيا 

و ما يقارب عشرين ألف من دولة  120حضر المؤتمر حوالي .نمواًو تقدیم المساعدة للدول األقل 
واليات ال تمسك ررااستمبتميز المؤتمر  .1ين الحكوميين و النشطاء المعنيين بالدبلوماسية المناخيةالمسؤول

المتحدة األمريكية بعدم الخوض في اتفاق قانوني يلزمها بخفض اإلنبعاثات الدفيئة، من جانبه أبدى الطرف 
في . بدوره عدم االلتزام بإطار دولي صارم اإلنبعاثات الغازات بأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية الصيني

حاول التحالف مع الدول النامية من أجل و ، 2012المقابل أيد اإلتحاد األوروبي إستمرار كيوتو بعد 
مجموعة الدول (دولي ملزم لجميع الدول، فمن جانبهم طالب األوروبيون الدول األفريقية باتفاقالظفر 

الضغط على الصين للقبول بتخفيض إنبعاثات ) األفريقية التي تقيم عالقات اقتصادية وطيدة مع الصين
ي األخير توصلت مفوضات دربان إلى خارطة طريق في أفق ف.الغازات الدفيئة في إطار اتفاق شامل

لمجابهة االحتباس الحراري العالمي، و إنشاء الصندوق  تلزم ألول مرة الدول الصناعية و النامية 2015
بشأن  و تميزت الدول األفريقية في هذا المؤتمر بموقفها الموحد .2األخضر لمواجهة التغيرات المناخية

  . تغير المناخ

  )20+ريو ( 2012 مؤتمر األمم المتحدة للتمنية المستدامة: سادسا

     ،20+ريو باسمفي ري ودي جانيرو، و عرف  2012جوان  22إلى  20عقد هذا المؤتمر من   

 1992سنة من العمل البيئي أي الفترة الفاصلة بين عامي  20يتبادر في الذهن أن هذا المؤتمر هو تقييم و 
ألنه يمكن قراءة  الجهود الدولية البيئية والمعوقات التي  سنة 40 الواقع هو تقييم فترةلكن  ،2012و 

خالل هذا .كمحطة أساسية لهذه الجهود 1972من مؤتمر استوكهولم عام  انطالقاواجهتها خالل المسار 
م في تقرير سمي المؤتمر تمت دراسة مرحلة ما بعد كيوتو، و تم االتفاق على برنامج طموح قُد

و تضمن محاور أساسية منها الرؤية الموحدة، و االقتصاد األخضر كسبيل '' المستقبل الذي نريده''بـ
أبرز ما ميز هذا المؤتمر خيبات األمل التي .3للتنمية، و المؤسسات المؤطرة لمفهوم التنمية المستدامة

يحدد المؤتمر مسارات أكثر انتابت الوفود المشاركة من نشطاء بيئيين و علماء كانوا يأملون في أن 
 20+و بقراءة متأنية لتقرير قمة ريو . وضوحا لمواجهة التحديات اإلجتماعية و البيئية في العالم أجمع

                                     
  1  شكراني الحسين، '' تقريرعن: مؤتمر دربان حول تغيرات المناخ''، المستقبل العربي، العدد397،مارس 2012،ص220.

.230-229ص ص  ،نفس المرجع    2  
، المرجع السابق الذكر،ص ''البيئية العالميةمدخل إلى تقييم السياسات : 2012لعام  20+إلى ريو 1972من مؤتمر إستوكهولم '' شكراني الحسين، 3

  .160-159ص 
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نالحظ غياب واضح للتحديات البيئية التي يشهدها العالم مثل تغير المناخ، وتركيز أكثر على تقديم 
العواقب  عن بالغ القلق إزاء 20+عرب مؤتمر ريوأ .1األخضر كوصفة فعالة لمحاربة الفقر االقتصاد

 في القرن األفريقي و منطقة الساحلالمجاعة الدورية في أفريقيا و بخاصة  و المدمرة لحاالت الجفاف
 طةيرة و المتوســـفقد دعا إلى ضرورة التحرك بصفة عاجلة باتخاذ تدابير في اآلماد القص .األفريقي

  .2المستوياتو الطويلة على جميع 

  االتفاقيات البيئية متعددة األطراف الدولية:المطلب الثاني

واجهة التهديدات دولي في مالمجتمع الهامة يوظفها تعتبر االتفاقات البيئية متعددة األطراف أداة   
 البيئية االتفاقات  إلى إنشاء العديد من دوليالمجتمع ال سعيف. مستدامة ةيبيئ تحقيق تنميةمن أجل  البيئية
هياكل أكثر كفاءة أطر قانونية إلزامية و  استحداثمن خالل و ذلك ،فعالة  أو إستراتيجية وسيلةيعد 

معاهدة بيئية  500أكثر من حاليا يوجد . في مواجهة األخطار البيئيةوترشيداً لإلدارة البيئية العالمية 
   .عالمية وإقليمية وثنائية

 معظمها يصبعلى المستوى العالمي ،  اتفاقية  30تعد البلدان األفريقية  طرفاً في ما ال يقل عن   
التعامل مع مختلف جوانب اإلدارة البيئية ، والمجاالت ذات الصلة بالتجارة، و التي تؤثر مباشرة على  في

الث التي اعتمدت في مؤتمر البيئة وقد وقعت معظم البلدان األفريقية على االتفاقيات الدولية الث .االستدامة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية التنوع البيولوجي، -  1992والتنمية في عام 

وتشمل  . فضال عن  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار - واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
األطراف األخرى التي تعد الدول األفريقية طرفا فيها، تلك التي تتعامل مع االتفاقات البيئية المتعددة 

نفايات الخطرة ، التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض ، و إدارة األنواع المهاجرة ، وإدارة ال
 .و إدارة الغاباتوالسالمة البيولوجية ، واألنواع الغريبة الغازية  ،، واستنفاد طبقة األوزونوالتراث الثقافي

  وال سيما منظمة التجارة العالمية في مجال التجارة ، اباإلضافة إلى االتفاقيات  التي تم التوصل إليه 

)WTO(  واالتفاقيات حقوق الملكية الفكرية)TRIPS( بإضافة إلى. ، و أحكام الصحة والصحة النباتية 

                                     
،أكتوبر 404، العدد35، السنةالمستقبل العربي،''20+ ريو:مم المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمر األ:تقرير عن '' شكراني الحسين و كمال حلمي ، 1

   .208-207، ص ص2012
2 -------, ‘’The future We Want’’, Accessed :24/04/2014, 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf  

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
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لها انعكاسات هامة على التنوع التي ،لحماية النباتات االتفاقيات في مجال الزراعة ، مثل االتفاقية الدولية
  .1البيولوجي
وما على مإن أفضل الطرق لتنفيذ االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف و السياسات البيئة ع 

و لقد حبذت بعض الدول خاصة غرب و وسط ،المستوى الوطني هي فرض القوانين و تنفيذ األحكام 
أفريقيا سن القوانين، و اعتمدت دول أخرى في شمال أفريقيا على القرارات الوزارية و الرئاسية كما تبنت 

و في إطار دراستنا تناولنا   .2البيئية االتفاقياتبغرض  تنفيذ مختلف '' المبادئ البيئية '' عدة دول 
 :البيئية الدولية  األكثر شيوعا عالميا، و أكثر إقباال بالنسبة للقارة األفريقية و هي كالتالي االتفاقيات

و لكن لم تصبح سارية  ،1982تم توقيعها عام  :(UNCLOS) معاهدة األمم المتحدة حول قانون البحار -
، وهو ما يدل على تعقيد المفاوضات حول االتفاقيات البيئية المتعددة 1994في عام المفعول إال

 :3تكمن أهمية االتفاقية لتناولها القضايا البحرية بما في ذلك حماية البيئة، و تضم موادها البيئية.األطراف

  .المياه اإلقليمية ميل من 200يكون إمتداد حقوق ملكية الموارد البحرية مثل الثروة السمكية في حدود  -
  .االلتزام بتبني إجراءات اإلدارة و المحافظة على الموارد الطبيعية -
  .وجوب التعاون اإلقليمي و العالمي فيما يتعلق بالحماية البيئية و األبحاث المرتبطة بها -
  .في ذلك التلوث من المصادر البرية اوجوب تقليص التلوث البحري إلى أدنى درجة ممكنة، بم -
  . وضع قيود على إلقاء النفايات في البحر من السفن -
، 1987هي إتفاقية دولية وقعت عام : 1987بروتوكول مونتريال الخاص بحماية كبقة األوزون عام  -

، و تهدف إلى حضر إنتاج أو إستخدام عدد من المواد الكيماوية هي 1989و أصبحت نافدة المفعول عام 
طبقة األوزون، و كذلك التحكم في في إستنزاف التي تحتوي على كلورين و برومين و التي تسبب 

ر نجاحا في مجال التعاون البيئي، حيث تلتزم الدول و يمثل البروتوكول أحد النماذج األكث . 4تجارتها
األطراف فيه بتقديم البيانات اإلحصائية من خالل التقارير الوطنية تقدم إلى سكرتارية البرتوكول حول 

  . نتاج و تصدير المواد المحظورة المستنزفة لألزونإ

                                     
1 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth ,  Op.Cit. , 
P.23. 

   .221المرجع السابق الذكر، ص ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 2
، 2002الترجمة،   عالم :ةالبحرين، المنام، المنظورات الماضية و الحالية و المستقبلية: 3 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج 3

   .12ص
.168السابق الذكر،ص، المرجع نوزاد عبد الرحمن الهيتي و أخرون  4  
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تم التصديق على  :1989لص منها اتفاقية بازل للرقابة على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخ -
و تهدف هذه االتفاقية إلى  ،19921دولة و دخلت حيز التنفيذ عام  160من قبل  1989عام  هذه االتفاقية

كمية النفايات الخطرة المتولـدة   للدول الموقعة عليها و إلى تقليل اتوفير المعلومات حول النفايات و إداراته
نها في مكان تولدها بقدر اإلمكان، و تقديم المساعدة للـدول الناميـة   و إلى ضرورة معاملتها و التخلص م

و تعد من االتفاقيات التي أرسـت المبـادئ    .التخاذ القرار بالموافقة أو الرفض لنقل النفايات عبر الحدود
تشكل  األساسية للبيئة، حيث يتفاوت تطبيقيها بين دولة و أخرى وفقا إلستراتيجيات إدارة النفايات فيها التي

و تسمح االتفاقية بنقـل أيـة   . ة عند وضع تلك اإلستراتيجياتيالكلفة و التكلفة اإلقتصادية اعتبارات أساس
في عـام  . 2نفايات عبر الحدود في حال ما إذا كانت عملية النقل أو التخلص منها تتمان بطريقة سليمة بيئيا

      موقعا في أبيـدجان بسـاحل العـاج ،    16طن من النفايات في  500قامت شركة هولندية بإلقاء  2006
 ثر من عشرة أشـخاص ـــو مقتل أك  و تسبب ذلك في تلوث مياه الشرب و التربة و مصائد األسماك ،

ألف شخص، هذه الحاالت ال تدل على نقاط ضعف تشوب االتفاقية فحسـب بـل    100و تضرر أكثر من 
تفترض أن البلدان النامية تمتلـك   فاالتفاقية.الناميةأيضا تدل على الواقع اإلقتصادي  في العديد من الدول 

القدرة التقنية و اإلدارة الالزمة لتقييم مخاطر قبول شحنات النفايات و تمتلك مقومات الحكم السليم الـالزم  
  .3قع مختلف تماماان الوكلمقاومة اإلغراءات المالية ل

بعد قمة األرض  1992عام  االتفاقيةأبرمت  :   (UNFCCC)1992 اإلطارية لتغير المناخ االتفاقية -
تركيز الغازات الدفيئة في الجو عند مستوى ال يشكل خطورة على مناخ األرض، بما ال يهدد  بهدف تثبيت

إنتاج الغذاء و التنمية اإلقتصادية،على أن تتحمل الدول مسؤولية مشتركة متفاوتة وفقا إلمكانيات كل دولة 
 االتفاقيةمادة و فرضت  26تتكون من ديباجة و . 4تحمل الدور الرياديخاصة الدول المصنعة التي ت

، حيث إن تحقيق ذلك لاللتزاماتاإلطارية خمسة مبادئ توجه العمل الدولي، و خصصت المادة الرابعة 
   العدالة المناخية تحت مبدأ اإلنصاف،  االتفاقيةكما تناولت . يصاحبه جهود في البحث و الرصد المنتظم

   و حماية و تأمين النظام المناخي لمصلحة األجيال الحالية و المستقبلية، و حق تعزيز التنمية المستدامة، 

                                     
  ،11/02/2014:الحدود، تم تصفح الموقع يوم عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقيةأنظر،   1

http://archive.basel.int/text/conv-rev-a.pdf . 
.169، المرجع السابق الذكر،صنوزاد عبد الرحمن الهيتي و أخرون   2  

.41، المرجع السابق الذكر، ص2011المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام  برنامج األمم   3  
.100صباح العشاوي، المرجع السابق الذكر، ص  4  

http://archive.basel.int/text/conv-rev-a.pdf
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 االتفاقيةو قد ميزت .التدابير الوقائية لتخفيض الغازات الدفيئة، و االلتزام بآلية التكيف مع المناخ اتخاذو 
  :1ربين ثالث مسارات لتحديد من سيتحمل الثمن البيئي األكب

يشمل المسار األول الدول الصناعية المتقدمة و عليها التزامات فورية و جادة لخفض الغازات  -
 ).المسؤولية التاريخية( الحراري لالحتباسالدفيئة المسببة 

       الهند أي البرازيل و جنوب أفريقيا و (BASIC)المسار الثاني فيتعلق بمحور دول بيزيك  -
  عينــــبخفض الغازات الدفيئة تدريجيا وفقا لجدول زمني م االلتزام، و عليها واجب الصينو
 .أهداف محددة مراعاة لظروفها  اإلقتصادية الصعبةو

الخفض  بالتزاماتالمسار الثالث فهو يمثل بقية الدول النامية فقد تم منحها فترة زمنية قبل أن تبدأ  -
مستقبال  استعدادهاتطوعية كدليل على حسن نواياها التنموية و  التزاماتمع إمكانية تقديمها 

 .للخضوع لاللتزامات الدولية المناخية

الخفض، إال أنها  تبإجراءاصادقت معظم الدول األفريقية على االتفاقية  على الرغم من أنها غير ملزمة 
  .التغيرات المناخية تداعياتتتأثر تأثرا بليغا ب

التي تم تبنيها في قمة األرض سارية  االتفاقيةأصبحت هذه :  (UNCBD) التنوع البيولوجي اتفاقية-
تهدف إلى تخفيف المخاطر المحتملة المتعلقة بالتنوع البيولوجي و إلى التوزيع .  1993المفعول عام 

إلى صيانة كذلك  االتفاقيةو تهدف هذه . الموارد الجينية املمتساوي للفوائد الناجمة عن استخدالعادل و ا
المشاركة في المنافع الناشئة عن و مستدام لعناصر التنوع البيولوجي،ال ستخدامالتنوع البيولوجي و اال

      جميع النظم اإليكولوجية و األنواع  االتفاقيةالموارد الوراثية بطريقة عادلة و متساوية، و تغطي هذه 
جميع أنواع الكائنات الحية خاصة الكائنات المهددة فهي تهدف إلى الحفاظ على . 2الموارد الوراثيةو

و نظرا لتفاقم المخاطر التي يتعرض لها التنوع اإلحيائي و ضرورة إقامة . باإلنقراض أو الفناء
        ميكانيزمات فعالة لمواجهة هذا الخطر، قام المعهد العالمي للموارد و اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

    ألمم المتحدة للبيئة و بالتعاون مع الصندوق العالمي للحياة البرية و البنك الدوليو مواردها و برنامج ا

                                     
 المرجع السابق الذكر،،''مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية: 2012لعام  20+إلى ريو 1972من مؤتمر إستوكهولم '' شكران الحسين، 1

  .154ص
  2   .170-169، المرجع السابق الذكر،صنوزاد عبد الرحمن الهيتي و أخرون  
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و غيرها من المؤسسات الحكومية بوضع إستراتيجية عالمية تتناول جميع جوانب التنوع البيولوجي تهدف 
  :1إلى
  .الدولإقامة منظور مشترك و دعم التعاون الدولي و إقرار أولويات العمل على المستوى  - 1
الالزمة لإلصالح السياسي  االحتياجاتدراسة العوائق الرئيسية التي تحول دون التقدم و تحليل  - 2

  .الوطني و الدولي
تحديد الكيفية التي يمكن بها تحقيق تكامل أكثر فعالية بين حفظ الموارد البيولوجية و التنمية و تحديد  - 3

  .واجه البشريةالروابط مع القضايا األخرى ذات الصلة التي ت
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي  :(UNCCD) 1994اتفاقية مكافحة التصحر-

تنص االتفاقية على نهج متكامل . أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا/ تعاني من الجفاف الشديد و
عن طريق الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة على جميع المستويات  لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف

التي تتضمن استراتيجيات طويلة و وطنية برامج عمل  في شكل و مجسدة .إقليمي ودوليمدعومة بتعاون 
االتفاقية الوحيدة التي تم استخالصها من  و تعتبر.  األجل بدعم من التعاون الدولي وترتيبات الشراكة

 1994يونيو  17، والتي اعتمدت في باريس يوم 21ال القرن لمؤتمر جدول األعمالتوصية مباشرة 
تعد هذه االتفاقية األولى والوحيدة التي تحمل طابعا دوليا،  و .1996ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 

  وتقوم االتفاقية على مبادئ الشراكة والمشاركة والالمركزية. معالجة مشكلة التصحر بشأن وملزما قانونا
   .العمود الفقري إلدارة الحكم الرشيد والتنمية المستدامةالتي تعتبر 

    من بين الدورات المهمة : 1997كيوتو الملحق بإتفاقية األمم اإلطارية بشأن تغير المناخ بروتوكول -
ا هاما في ما يخص حماية البيئة، في اليابان منعطف 2وكيوتالالحقة لتوقيع اتفاقية تغير المناخ   تعتبر ندوة و

و هو يمثل الخطوة التنفيذية األولى التفاقية  .و قد شارك فيها أكثر من ألف مشارك من مختلف اآلفاق
يعتبر كيوتو من أهم   .ملزمة قانونيا و يشمل تعهدات 1992األمم المتحدة بشأن تغير المناخ المبرمة عام 

 الدول الصناعية ماتاالتزالوسائل القانونية على المستوى الدولي لمجابهة التغيرات المناخية إذ تضمن 
) 2012- 2008(للفترة  %5، حيث إن الدول المتقدمة مطالبة بخفض بخفض إنبعاثات  الغازات الدفيئة

                                     
.281عبد الرزاق مقري، المرجع السابق الذكر، ص  1  
     ،18/03/2014:،تم تصفح الموقع يوم(UNFCCC)أنظر ، بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   2

   .  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf   

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf


 مظاهر تأثير التهديدات البيئية على األمن اإلنساني في إفريقيا و آليات مواجهتها: الفصل الثاني

 

98 
   

يهدف البروتوكول إلى  و.1م المرجعي لمستويات الملوثاتأي العا 1990عتبار مستويات عام أخذا بعين اال
توازن تركز غاز الدفيئة في الجو إلى الحد الذي يمنع الضرر بنظام المناخ ، و الحفاظ على مستودعات 

هذه الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي التي تنعكس على  امتصاصالغازات الدفيئة كالغابات من أجل 
التي تتعهد بها  االلتزاماتأما . الدولية، بإضافة إلى إنتاج و تطوير تقنيات صديقة للبيئة و غيرهاالتجارة 

الدول المتقدمة و تلتزم بها للمحافظة على البيئة فمنها تعهدها لتسهيل و تمويل أنشطة نقل التكنولوجيا منها 
ون معها في آلية التنمية النظيفة الصديقة إلى الدول النامية ،في مجال الطاقة و النقل و المواصالت و التعا

  .2للبيئة

المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مونتريال  بروتوكول قرطاجنة-
يوفر هذا البروتوكول إطار تنظيمي دولي للتوفيق بين احتياجات التجارة و بين صيانة البيئة في  :20003

هو يمثل أداة تستحدث بيئة ، واإلحيائية بسرعة و هي صناعة التكنولوجيا وسط صناعة عالمية تنمو
ه تلك التكنولوجيا يمع اإلقالل قدر اإلمكان مما قد تنطوي عل،ة للتطبيق السليم للتكنولوجيا اإلحيائية تمكيني

  .4من مخاطر محتملة على البيئة و الصحة البشرية
تم التصديق على هذه االتفاقية  :)POPs( 2001 الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة هولمكستوتفاقية ا-
والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة  اإلنسانوهدفها العام هو حماية صحة . 2001ماي عام  22 في
)POPs ( من الكيماويات المحددة  12 بشأنتلتزم الدول األطراف بأخذ التدابير المتعلقة ، حيث
الدرين، كلوردان، ( تشمل المبيدات المنتجة عن قصد والكيماويات الصناعية التي و ،)كمجموعة مبدئية(

التي )دلدرين، اندرين، هبتاكلور، مايركس، توكسافين، هكساكلوروبنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور
، حظر االتجار فيها باإلضافة إلى هاواستخدام هاأو منع إنتاجا منه باتخاذ التدابير الالزمة لتقليلتتجه الدول 

الدايوكسين، (المنتجة بدون قصد من العمليات الصناعية وعمليات االشتعال اإلنبعاثات أما فيما يخص

                                     
ص  المرجع السابق الذكر،،''مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية: 2012لعام  20+إلى ريو 1972من مؤتمر إستوكهولم '' شكران الحسين،  1

157.  
  2   .171-170، المرجع السابق الذكر،ص صنوزاد عبد الرحمن الهيتي و أخرون 

،تم تصفح الموقع 2000قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مونتريال  بروتوكولأنظر ، نص  3
 ، 04/04/2014:يوم

. cp/trt_cbd_cp.pdf-http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/cbd  
: 2000بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مونتريال أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  4

  .2،ص2000نص البروتوكول و مرفقاته، مونتريال، أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/cbd
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 من اإلنبعاثاتتقليل ال فهدف االتفاقية يصبو إلى )الفيوران، هيكساكلوربنزين، ثنائيات الفينيل متعددة الكلور
  . 1الكلية الناتجة عن مصادر االستخدامات البشرية والتخلص منها نهائيا إن أمكن

  الوكاالت المتخصصة التابعة لمنظمة األمم المتحدةدور :المطلب الثالث
    أخذت المنظمات و الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة تلعب دور كبير في حماية البيئة  

وسنتناول في .أو إقليميا، و تعددت أدوارها سواء عالميا يتحدق بالنظام اإليكولوجمواجهة األخطار التي و 
  .و صيانتها و الفاعلة في مجال حماية البيئة ما يلي أهم الوكاالت  المتخصصة

  (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة :أوال
بناءا على توصيات مؤتمر ستوكهولم برنامج األمم المتحدة للبيئة  1972أنشئ في ديسمبر    

United Nations Enviroment Programme The (UNEP)   ، كجهاز للتنسيق من أجل توجيه المبادرات
   البيئة و إدارتها على المستوى الدولي والعمل كوسيط في كل ما يتعلق بمشاكل البيئة من أجل معالجتها 

و قد لعب . أضرارها، و قد إتخدت األمم المتحدة من العاصمة الكينية نيروبي مقرا للبرنامج و الحماية من
البرنامج دورا محوريا في مجال حماية البيئة من خالل وضع المبادئ العامة التي ترد في اإلعالنات 

لية تستهدف حماية الدولية المتعلقة بالبيئة موضع التنفيذ، كما عمل على حث الدول على إبرام معاهدات دو
قوم بجمع البيانات العلمية ذات العالقة بالبيئة ، و توفير المعلومات ال يعد هيئة منفذة بل يو هو . 2البيئة

اإليكولوجية للحكومات و الجمهور، بإضافة إلى جمع حكومات الدول لمناقشة اإلجراءات الواجب إتخاذها 
فيها أهم المشاكل و التهديدات  يحلل العالمية،قعات البيئة و يصدر البرنامج تقارير حول تو .لحماية البيئة

تتمثل األهداف الرئيسية لبرنامج  األمم المتحدة  .و آثارها على المستوى العالمي و اإلقليمي البيئة المختلفة
تشجيع األنشطة البيئية على صعيد منظومة األمم  ؛التقييم المبكر في مجال البيئةالرصد و: 3للبيئة في

تقديم المشورة التقنية و القانونية و المؤسسية و ؛زيادة الوعي العام بالقضايا البيئية و؛المتحدة بأسرها
اإلتصال المستمر باإلتحاد  دور هام في أفريقيا من خاللبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعب  .للحكومات
مثل المبادرة  ،لحماية و صيانة البيئةو دعم المبادرات األفريقية الهادفة ،و تبادل المعلومات األفريقي 

تحت ) نيباد(على أن تبقى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا برنامج األمم المتحدة للبيئة أكد  حيث البيئية للنيباد
برنامج األمم المتحدة للبيئة بتقديم الدعم المالي والتقني للمؤتمر الوزاري أيضا قام .رعاية االتحاد األفريقي

                                     
   ،19/04/2014:تم تصفح الموقع يوم ،استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة اتفاقية، أنظر 1

.http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/pops.asp  
  .244-243، المرجع السابق الذكر، ص صسامح عبد القوي السيد  2
   .178ص المرجع السابق الذكر، عبد الرحمن الهيتي و أخرون، نوزاد 3

http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/pops.asp
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على  كذلك عمل اليونيب.المعني بالبيئة من خالل إعتماد البرنامج كأمانة عامة للمؤتمر الوزاري األفريقي 
وساهم كذلك في .تحفيز الدول األفريقية للتوقيع على اإلتفاقيات البيئية العالمية و اإلقليمية المتعددة األطراف

  .1 (AEO)إعداد تقارير حول توقعات البيئة األفريقية 
   (IPCC)المعنية بتغير المناخ الدولية الهيئة الحكومية :ثانيا

في   (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئةو  (WMO)رصاد الجوية لأل العالمية إشتركت منظمة  
تقييم  ، من أجل توفير آلية لتقديم1988عام  (IPCC)ية الدولية المعنية بتغير المناخإنشاء الهيئة الحكوم

  :2و تشمل إختصاصات هذه الهيئة في.دولي ذي حجية للمعلومات العلمية الخاصة بتغير المناخ
تقديم المعلومات العلمية و اإلجتماعية و اإلقتصادية المتوفرة عن تغير المناخ و تأثيراته و على خيارات  -

  .التخفيف من وطأة تغير المناخ
اإلقتصادية عند الطلب، لمؤتمر األطراف في إتفاقية األمم -ماعيةاإلجت/الفنية/تقديم المشورة العلمية -

التقارير و سلسلة من تقارير التقييم 1990أصدرت الهيئة منذ عام و. إلطارية المعنية بتغير المناخالمتحدة ا
المرجعيات والخاصة و األوراق الفنية و المنهجيات، و غير ذلك من المواد التي أصبحت من األعمال 

  .رية المستخدمة على نطاق واسع من جانب صانعي السياسات و العلماء و غيرهم من الخبراء المعيا
الدول األفريقية  في تقريرها من أجل دفع دول العالم وبشأن تغير المناخ   بياناتالمنظمة بتقديم  قامت

و من أجل   المتطرفةلتبني وسائل الرصد و اإلنذار المبكر من أجل إدارة الكوارث و الظواهر الطبيعية 
كذلك أعلنت المنظمة بأن أفريقيا من أكثر . أهم التحوالت المناخية التي ستطال القارة مستقبال تفادي

المناطق في العالم تضررا من آثار تغير المناخ و أنه في حالة لم تستجب الدول المتقدمة في اإلسراع إلى 
   .سيزداد سوءا  تخفيض إنبعاث  غازات االحتباس الحراري فإن الوضع

   (WHO) منظمة الصحة العالمية :ثالثا
        جهودها نحو اآلثار الصحية المترتبة على عوامل التلوث و التهديدات البيئية كتغير المناخ، نصبت  

برنامج األمم المتحدة للبيئة في وضع المستويات الوطنية في حماية البيئة و إعداد  ساهم بالتعاون معو ت

                                     
، تم حالة البيئة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في التصدي للتحديات الفنية البيئية، المتحدة للبيئة برنامج األمم مجلس إدارة،األمم المتحدة 1

  ،17/03/2014:تصفح الموقع يوم
. ARABIC.doc-ADD7-3-http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23     

  ،11/01/2014:تم تصفح الموقع يوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  2
. ar.pdf-introduction-faq/ipcc-https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc  

http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23
https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc
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األعضاء إلى إذكاء الوعي العالمي  الدول مع األمانة عملت المنظمة من خالل .1مكافحة التلوثبرنامج 
 السياسات في الصحة أهمية على التأكيد أجل من بمخاطر التهديدات البيئة و على رأسها تغير المناخ،

 الجوية لألرصاد العالمية المنظمة مع بالتعاون األمانة و أصدرت .المستدامة والتنمية المناخ بتغير الخاصة

تبها اإلقليمية في أفريقيا اخالل مك كذلك من قامت المنظمة .2012أكتوبر  31في  "والمناخ الصحة أطلس"
أفريقيا من خالل إذكاء تهديدات تغير المناخ في  مخاطر وبالعديد من المشاريع و البرامج التوعية حول 
  .الناجمة عنهاالوعي بمسألة تغير المناخ و المخاطر الصحية 

   )FAO(منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة  :رابعا
قيادة الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع في  1945التي تأسست عام  المنظمةتتولى    

بغية ها محوري في جهودالعنصر ال الذي يعتبرتحقيق األمن الغذائي للجميع  تهدف المنظمة إلى ،العالم
ملؤها النشاط  البشر من الحصول دائماً على ما يكفيهم من األغذية الجيدة، للتمتع بحياة بنيتمكين 
          :فيالرئيسية الثالثة  هاأهدافو تتمحور . والصحة

                             ؛نعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةإ و القضاء على الجوع  -أوال
   االقتصادي واالجتماعي للجميع؛  عجلة التقدم القضاء على الفقر ودفع -ثانيا
الطبيعية بما فيها األرض والمياه والهواء و المناخ والموارد  اإلدارة المستدامة واستغالل الموارد-ثالثا

   .2أجيال الحاضر والمستقبل الوراثية لصالح
الممارسات الخاصة بقطاعات  قدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية وبلدان مرحلة التحول لتحديث وتطويرت

توفر المنظمة منتدى و  .من التغذية للجميع الزراعة والغابات ومصايد األسماك وضمان مستوى جيد
والذين يعملون على صياغة االتفاقيات  محايدا لواضعي السياسات والخبراء من مختلف أرجاء العالم

البلدان الغنية والفقيرة معا للتوصل  التقاءصة والزراعة، إذ تهيئ فر المتصلة بالقضايا الرئيسية لألغذية
  .3تفاهم مشترك إلى
  
  

                                     
. 23،ص2005ألولى،أشرف هالل، جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق،القاهرة، مصر ،مكتبة األواب،الطبعة ا  1  

 ،03/01/2014:تم تصفح الموقع يوم منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، 2
http://www.fao.org/about/ar/ . 

،31/03/2014:، تم تصفح الموقع يوم'')فاو(منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة''ــــ،  3 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/4291d69d-b5f5-4074-9e09-96877c009e00 . 

http://www.fao.org/about/ar/
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/4291d69d-b5f5-4074-9e09-96877c009e00
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  )WMO( الجوية لألرصاد العالمية المنظمة:خامسا
 لألرصاد الدولية المنظمة عن 1950 عام في )WMO( الجوية لألرصاد العالمية المنظمة إنبثقت  
 تابعة متخصصة وكالة وأصبحت دولية، حكومية منظمة باعتبارها ، 1873 عام في المؤسسة الجوية
 بشأن المتحدة األمم منظومة في الرسمية المرجعية الهيئة و هي بمثابة .1951 عام في المتحدة لألمم

 العالمي المجتمع جهود على إنشائها منذ الجوية لألرصاد العالمية المنظمةتشحذ  .والماء والمناخ الطقس

 والمعلومات البيانات لتبادل فريدة آلية المنظمة توفر.  والماء والمناخ الطقس ظواهر الفهم حول لتحسين

 الحد و والسالمة و األمن في العالم، المستدامة التنمية لتحقيق كبرى إسهامات تقدم أنها كما، سريع بشكل
 على تحافظ أنها عن فضالً ، الطبيعيةالكوارث  عن مخاطر الناجمة والممتلكات األرواح في الخسائر من

 وطنية و وإقليمية دولية منظمات مع المنظمة تعمل .والمقبلة الحالية األجيال لصالح العالمي والمناخ البيئة

 األرواح لحماية المبكر واإلنذار التنبؤ خدمات تحسين إلى الراميةالوطنية  المرافق جهود تنسيق على أخرى،

 وموجات والجفاف والفيضانات والعواصف المدارية األعاصير قبيل من الطبيعية المخاطر من والممتلكات

 في رئيسيا دورا العالمية لألرصاد الجويةمنظمة التلعب  .1 البراري وحرائق البرودة وموجات الحرارة
فير رصد و تنبؤات من خالل العمل مع المرافق الوطنية لألرصاد الجوية و الهيدرولوجيا لتو أفريقيا دعم

اإلتحاد اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة خمسة مراكز إقليمية لألدوات و قد أنشأ .أسرعهابأدق الوسائل و
      تعمل على توفير الخدمات ،غابونالكينيا، و وومصر والمغرب  الربط و الرصد في كل من الجزائر

، من أجل تطوير الجهود األفريقية  في مواجهة أخطار الكوارث الطبيعية، من 2و المعلومات للمنظمة
  . من التقدم العلمي و التقني و تبادل الخبرات في  مجال أنظمة  الرصد و اإلنذار المبكر ستفادةاالخالل 

 .العامة بالصحة المعنية للدوائر ومناخية جوية خدمات العالمية لألرصاد الجويةمنظمة ال قدمت  
 الهواء بجودة المتعلقة والخدمات آثارها من والتخفيف الكوارث من والوقاية باألوبئة المبكرة فاإلنذارات

،  اإلقليمية المناخية التوقعات منتديات من العديد وهناك .و رفاههم السكان صحة حماية إلى جميعها ترمي
   .3أفريقيا في اإلنذار ونظم المالريا مرض مراقبة تدعم التي من بينها

                                     
 والتنبؤ وفهمها والماء والمناخ الطقس مراقبة أجل من معاً العمل :الجوية لألرصاد العالمية الجوية، لمحة عن المنظمة لألرصاد العالمية المنظمة 1

  .18-3، ص ص2009، سويسرا، بها
،19/03/2014:، تم تصفح الموقع يوم''إستعمال عوارض الطبيعة لتمنية أفريقيا'' ،---   2 

http://www.wmo.int/pages/africaconf/documents/Background1_ar.pdf. 
  .20المرجع السابق الذكر، ص الجوية، لألرصاد العالمية المنظمة  3

http://www.wmo.int/pages/africaconf/documents/Background1_ar.pdf.
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  اآلليات األفريقية في مواجهة التهديدات البيئية:ثالثالمبحث ال 

تعد اآلليات األفريقية من أهم في مواجهة التهديدات البيئية   األمم المتحدة جهود على غرار   
     للتصدي ألثار التهديدات البيئية من خالل دور اإلتحاد األفريقي و مختلف األطر االستجابات اإلقليمية 

   .المبادرات اإلقليمية األخرىو 

  دور اإلتحاد اإلفريقي:األول المطلب

لنظام البيئي لالتحاد األفريقي على مجموعة من الديناميكيات المتشابكة التي تدفع التكامل يقوم ا  
هذه الديناميكيات هي أدوات تحليلية مفيدة يمكن استخدامها الستعراض استجابة  .اإلقليمي في أفريقيا

الديناميكية األولى الدافعة للتكامل االتحاد  .األفريقي للتهديدات البيئية و على رأسها تغير المناخاالتحاد 
التي للتحديات  أفريقية من خالل توفير حلول ،من الدول االستعمارية"  إدارة االستقالل "األفريقي هي 

تحاد نطوي على توطيد الهوية لإلتهذه الديناميكية . ستقالل االقتصاديتواجهها القارة،باإلضافة أيضا لإل
، والتي تتعلق بالتفاعل االقتصادي "إدارة االعتماد المتبادل" الديناميكية الثانية تتمثل في .األفريقي

فاالعتماد المتبادل يعزز إرساء  .والسياسي واالجتماعي للدول األعضاء لضمان السالم واألمن و االستقرار
، والتي تشير إلى عالقة "إدارة التدويل" الديناميكية الثالثة هي .مجتمعأمن البناء المعايير المشتركة و 

  .1األخرىاالتحاد األفريقي مع الجهات الدولية 

 الطريقة في ملموسة تغيرات إلى الكبرى اإلقليمية التطورات من العديد أدت ، 1987 عامخالل   
 وبناء السياسية، اإلصالحات التطورات هذه وتشمل .أفريقيا في البيئية القضايا إدارة بها تتم التي

 التنمية تشجيع إلى وتهدف برونتالند لجنة رسائل تعزز التي الجديدة السياسات وإجراءات المؤسسات،
 الوحدة منظمة تحول ، 1987 عام منذ وقعت التي الرئيسية السياسية اإلصالحات أمثلة ومن .المستدامة
 التطورات على أكبر بشكل التركيز أجل من 2002 عام في )AU(األفريقي  االتحاد إلى )OAU( األفريقية
 كبرى خطة األفارقة القادة أطلق السياق، هذا وفي .المتسارعة االقتصاديةواالجتماعية و السياسية اإلقليمية
 تنمية أجل من الشراكة الجديدة عليها أطلق 2003 عام في االقتصادية و االجتماعيةو  اإلقليمية للتنمية

                                     
1 Jo-Ansie van Wyk , ‘’The African Union’s response to climate change and Security’’,in : Donald Anthony 
Mwiturubani and Jo-Ansie van Wyk , Climate Change and Natural Resources Conflicts in Africa , Institute for 
Security Studies ,  Monograph 170.PP.7-8.  
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 خطة تطوير ابموجبه تم أفريقيا عمل  لتنمية كإطار النيباد المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنت ، وقد أفريقيا
من المالمح البارزة  .1أفريقيا في البيئية السياسات تعد من أحدث والتي ،2003عام  البيئية للمبادرة العمل
هو إعطاء األولوية لتحسين فرص التعاون على المستويات العالمية  األفريقيةالمبادرات السياسية في 

     .واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

 جانفيفي  هكان إعالن االتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية في أفريقيا الذي اعتمد في قمت  
و دعا الدول  .تغير المناخ قضيةعلى  األفريقية  جهة نظر مشتركة من قبل رؤساء الدولوأول  2007

بناء  و  المشاركة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ؛و كيوتو ؛  بروتوكول األعضاء إلى التصديق على
إدماج استراتيجيات التكيف في سياسات  والقدرات و االستثمار في جمع البيانات و نظم اإلنذار المبكر؛

الجوية ومراكز  بين المكاتب الوطنية لألرصادتعزيز التعاون ورفع مستوى الوعي ؛ و؛الدول
تعزيز البحوث ، وخصوصا في مصادر و؛ ) RECs(االقتصادية اإلقليمية  المجموعاتالهيدرولوجية و 

 الضغط على الدول المتقدمة ونقل التكنولوجيات؛  والطاقة المتجددة والغابات و الزراعة لزيادة المرونة ؛
و قد أعرب  .2غازات الدفيئةالتخفيضات أكبر لالنبعاثات لالسعي و  ، ' ' يدفعالملوث ' '  على أساس مبدأ 

اإلتحاد األفريقي عن قلقه إزاء ضعف األنظمة االجتماعية و االقتصادية و اإلنتاجية في مواجهة التغييرات 
الدول  حثّو لها،  االستجابةو التقلبات المناخية و انخفاض قدرات القارة على التخفيف من آثارها و 

على التعاون مع القطاع الخاص و المجتمع المدني و الشركاء  اإلقليميةالمجموعات اإلقتصادية واألعضاء 
         و برامج التنمية على المستوى الوطني التغيرات المناخية في إستراتيجيات اعتباراتفي التنمية لدمج 

ع اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا و مصرف التنمية طالب من مفوضية اإلتحاد األفريقي العمل مو اإلقليمي، و 
و تقديم  األفريقي بشأن التعاون على وضع و تنفيذ خطة رئيسية بشأن تغير المناخ و التنمية في أفريقيا

  .3كل دورة من دورات مؤتمر المفوضيةي تقارير عن التقدم المحرز ف

         إنشاء مؤتمر رؤساء الدول  وافقت القمة العادية لإلتحاد األفريقي على 2009في جويلية  
كينيا ،وو إثيوبيا ، ، و جمهورية الكونغو الحكومات األفريقية بشان تغير المناخ الذي يظم كال من الجزائر

                                     
  .204- 203ص ص ة ،المرجع السابق الذكر،البيئة من أجل التنمي: 4 توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة،  1

2 Bob Dewar CMG, OP. Cit., P.7. 
، تم 2، ص2010،مارس ''أفريقياتقرير عن تغير المناخ و التنمية في ''ألفريقيا، ألمم المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ا  3

  ،25/12/2013 :تصفح الموقع يوم
-anddevelopment-onclimatechange-_reporthttp://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2010

. inafrica_ar.pdf 

http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2010
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و رئيس ،و رئيس مفوضيته ،رئيس اإلتحاد األفريقي و ،و أوغندا ،و نيجيريا ،موزامبيق ، وموريشيوسو 
، وافقت القمة على إعالن الجزائر ليكون منهاج العمل الموحد المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة 

و خلصت القمة بانضمام اإلتحاد األفريقي إلى اتفاقية تغير .2009للدول األفريقية في قمة كوبنهاغن 
   .كيوتو لالمناخ و بروتوكو

  :هي تشمل ما يليالبيئية ،  و يد من المبادرات و البرامج أطلقت مفوضية االتحاد األفريقي العد

و اللجنة  يكثفت كل من مفوضية اإلتحاد األفريق: برنامج تسخير المناخ لتحقيق التنمية في أفريقيا-
اإلقتصادية ألفريقيا و مصرف التنمية األفريقي ،اإلجراءات الرامية إلى تفعيل البرنامج بالكامل و الذي 
يهدف إلى التشجيع على بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية و تحقق التنمية المستدامة الشاملة في أفريقيا، من 

بيانات المناخية والمراقبة، و كذلك إدارة المخاطر خالل تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بتحسين نوعية ال
   .1تقلب المناخ مثل الزراعة و المياه و الصحة و قطاع الطاقة  اتجاهفي القطاعات الحساسة 

عمله في  بدأ: برنامج إقليمي لرصد البيئة من أجل التنمية المستدامة التابع لمفوضية اإلتحاد األفريقي-
إعالمية تنفيذية على الصعيد اإلقليمي لدعم و تحسين عملية صنع القرار  ينتج خدمات ، و هو 2007عام 

  .2في مجال اإلدارة البيئة بالمجموعات اإلقتصادية اإلقليمية بأفريقيا

   برنامج اإلتفاقيات البيئة المتعددة األطراف بين الجماعة األوروبية و مناطق أفريقيا و البحر الكاريبي -
تعاون بين برنامج األمم المتحدة للبيئة و مفوضية اإلتحاد  اتفاقث تم التوقيع على يح :و المحيط الهادي

  .الموارد و إدارة المشاريع و تنظيمها لتحديد طرق استخدام األفريقي
أحد اإلجراءات المهمة في إطار الشراكة بين :مبادرة الجدار األخضر العظيم للصحراء الكبرى و الساحل-

التصحر  التصدي لظاهرةر المناخ، و تهدف المبادرة إلى ين تغبشأ إلتحاد اإلفريقياإلتحاد األوروبي و ا
من خالل عملية غرس األشجار، باإلضافة إلى ضرورة  األمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقيةعلى ضوء 

  .انتهاج اإلدارة المستدامة لألراضي بالتركيز على األراضي الجافة بالصحراء الكبرى و الساحل

                                     
.4المرجع السابق الذكر، ص ، ''تقرير عن تغير المناخ و التنمية في أفريقيا''ألفريقيا، ألمم المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ا   1 

.6نفس المرجع ، ص  2  
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، تهدف من خالل وضع اإلستراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث:نامج الحد من مخاطر الكوارثبر-
إلى توسيع نطاق اإلجراءات المتخذة على جميع المستويات للحد من مخاطر الكوارث و بناء قدرة البلدان 

  . 1و المجتمعات على مواجهتها

  األفريقي دأنظمة تغير المناخ لإلتحا): 06(جدول رقم
  تعليمات النظام الرئيسية  القضايا 

، قرار 2003خطة عمل المبادرة البيئية للشراكة الجديدة   تغير المناخ
و إعالن اإلتحاد األفريقي بشأن تغير المناخ و التنمية في 

  2007أفريقيا 
  2007قرار بشأن تنفيذ الجدار األخضر لمبادرة الصحراء   إزالة الغابات و التصحر

  2007المعلومات المناخية من اجل التنمية في أفريقيا   التنمية المستدامة
: Donald Anthony  , ‘’The African Union’s response to climate change and Security’’,in Ansie van Wyk-Jo Source:

Mwiturubani and Jo-Ansie van Wyk ,Op.Cit.,P.14.  
 و بالتحديد في )سابقا األفريقية الوحدة منظمة(  األفريقي االتحاد لتأسيس الخمسين الذكرى في  
 رئيس بصفته بوركينافاسو وفد اقترح ،2013 ماي 27-26 في أبابا أديس في األفريقي االتحاد مؤتمر

 في باالتفاقية متصل بند إدراج ، التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية في الطرف األفريقية موعةلمجا
 المسألة األفريقي االتحاد اجتماعات وتناولت ، 20+كرد فعل على نتائج مؤتمر ريو  األعمال جدول بنود
 الدول لرؤساء (األفريقي االتحاد ومؤتمر )الوزاري( التنفيذي لسلمجوا الدائمين الممثلين لجنة مستوى على

 إلى األفريقية والحكومات الدول رؤساء دعا الصدد، هذا في المؤتمر اعتمده الذي القرار وفي )والحكومات
  المستدامة، بالتنمية المتعلقة سياساتها أولويات عداد في والجفاف األراضي وتدهور التصحر مسائل إدراج
 جدول بشأن النقاش تركيز محور والجفاف األراضي وتدهور التصحر مسائل جعل على الحكومات وحث
  . 20152 عام بعد لما التنمية أعمال

  

  

                                     
.نفس المرجع  1  
 لمكافحة المتحدة األمم باتفاقية المتصلة المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر نتائج متابعة في النظر'' األمم المتحدة، إتفاقية مكافحة التصحر،  2

 ،04/01/2014:تم تصفح الموقع يوم،''التصحر
.http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/5ara.pdf  

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/5ara.pdf
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 اإلقليمية المتعددة  األطراف اإلتفاقيات البيئية: المطلب الثاني 

 االتفاقيات البيئيةدعم دورا كبيرا في إرساء و  االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف اإلقليمية تلعب  
ليمية عن طريق تناول المشاكل اإلق الذي لم تتناوله االتفاقيات العالمية سد الفراغ، و ذلك من خالل العالمية

   . في اإلدارة البيئيةما بين األطراف باإلضافة إلى تسهيل العمل المشترك  .ةمستوى القارة األفريقي ىعل
و في ما يلي نذكر أهم االتفاقيات  .و تمكين معالجة القضايا البيئية في إطار إقليمي بدال من اإلطار الوطني

  :اإلقليمية المعتمدة من قبل الدول األفريقية
أقرت منظمة الوحدة األفريقية اتفاقية  1968في : الطبيعية والموارد الطبيعة لحفظ األفريقية االتفاقية-

وتلتزم الدول  .1969التي دخلت حيز التنفيذ في جوان ، والجزائر بشأن حفظ الطبيعة و الموارد الطبيعية 
و وضع الضوابط  رد النباتية والحيوانية ،األطراف  فيها باتخاذ التدابير الالزمة لحفظ وتنمية التربة والموا

كما تلتزم بحماية النباتات وحسن استخدام وإدارة الغابات ومراقبة حرق . لحفظ هذه الموارد ومنع تلويثها 
 ،األشجار والرعي المفرط ، وحماية الحيوانات وحسن إدارة التجمعات الحيوانية، ومراقبة الصيد والقنص

  و يجب أيضاً منح حماية خاصة للنباتات والحيوانات المهددة باالنقراض، حيث يحظر صيدها أو قنصها 
  .أو جمعها إال بتصريح خاص من الجهة المختصة

مبيق أقر اإلتحاد اإلفريقي النسخة المعدلة ازوبدولة م'' مابوتو'' و بالتحديد في مدينو  2003في عام  
دولة ويشترط بأن تدخل  12، 2014ل بعد حيز التنفيذ حيث صادق عليها حتى من االتفاقية و التي لم تدخ

فريقيا للتغيرات في المواقف والتطورات إستجابة ااتفاقية مابوتو تمثل . دولة 15حيز التنفيذ مصادقة 
 لقارة بما في ذلك قضاياقضايا اطائفة واسعة من  حيث تتناول. القانونية والمنظورات السياسية والعلمية

للموارد الطبيعية مثل التربة واألرض والهواء والمياه والموارد  ةوالنوعي ةاإلدارة المستدامة الكمي
. دارة البيئية في طموحات التنمية االجتماعية واالقتصاديةاإلالبيولوجية، وتسعى إلى إدماج استراتيجيات 

   .1ألطراف وآلية التمويللمؤتمر وة مستقلعامة بما في ذلك أمانة  توفر آليات للمساعدة في التنفيذكما  
أن ال يمكن لمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية اتطور اتفاقية مابوتو يبين بوضوح أن إن   

شاملة مسائل هذه ن وأ. من قبل أي مؤسسات دولية أو إقليمية أو وطنية تعمل وحدهاضمن أن يتحقق أو ي
الشراكة الثالثية بين االتحاد  قد أدتو. الحفاظ عليهاا في مجال شراكة وتعاونتطلب توعابرة للحدود و

                                     
،،تم تصفح 58ص،  ، الهند، نيودلهي)AALCO(المنظمة القانونية االستشارية آلسيا وإفريقيا،البيئة و التنمية المستدامة، األمانة العامة لمنظمة    1

  ،58، ص11/03/2014:الموقع يوم
. Final.doc-Arabic-http://www.aalco.int/Environment   

http://www.aalco.int/Environment
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إلى تطوير هذه  الموارد الطبيعيةواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمتحدة للبيئة  برنامج األممو اإلفريقي
 الفقر من خاللللتخفيف من حدة تحقيق التنمية المستدامة والتي تعتبر بمثابة طريق  نحو نسخة المنقحة ال

ومن خالل  أنفسهمجديدة من قبل األفارقة التفاقية االتم تحديث لقد و.الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية
فريقية بدعم الدول اإلقامت إذا و فيما . المستقبلفي  القارةمن أجل تلبية احتياجات  المؤسسات األفريقية

ى االتفاقية ووضعها موضع مصادقة علرفع مستوى الاتخاذ الخطوات الالزمة لب اإلفريقيمن االتحاد 
اإلدارة نحو لتزامهم المتجدد والجماعي واضحة الشارة فإنها سوف تكون إ ،المستقبل القريبالتنفيذ في 

  .1البيئية السليمة
ع تعديلها قّثم و 1976تم اعتماد اتفاقية برشلونة سنة : حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث اتفاقية -

و المتمثلة في البلدان المطلة على البحر األبيض  تبعا لهذه االتفاقية تقوم البلدان المتعاقدة و. 1995سنة 
باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة من أجل  المتوسط بما فيها دول الشمال األفريقي و دول السوق األوروبية

 و ذلك. المتوسطـري و تقليص و تجنب كل أسباب التلوث بمنطقة بححماية و تحسين نوعية الوسط ال
 و وضعتعاون في الميدان العلمي و التكنولوجي و الإرساء نظام للمراقبة المستمرة للتلوث  من خالل

قامت اتفاقية كذلك   .تفاقية أو إحدى بنودهااالل المسؤولية في حالة عدم احترام األساليب المناسبة لتحم
الخالفات الممكنة بين األطراف المتعاقدة و التحكيم فيما بوضع الوسائل القانونية الالزمة من أجل تسوية 

   .2بينها
اتفاقية ( التعاون في حماية و تنمية البيئة الساحلية و البحرية لمنطقة غرب و وسط أفريقيااتفاقية -

في حماية البيئة  اتتمثل أهدافه و. 1984ودخلت حيز التنفيذ في عام  1981اعتمدت في عام  ):أبيدجان
البحرية والمناطق الساحلية والمياه الداخلية ذات الصلة التي تدخل في اختصاص دول منطقة غرب ووسط 

كم ، و تعمل  8000تشمل هذه المعاهدة السواحل من موريتانيا إلى ناميبيا، التي تمتد حوالي و  .أفريقيا
ولوجية النادرة و الحساسة، وتطوير الخطوات هذه المعاهدة على حماية و المحافظة على األنظمة اإليك

 .3اإلرشادية لتقييم اآلثار البيئية، و تشكيل اإلجراءات التي تحدد المسؤولية و التعويض

  ):اتفاقية نيروبي(اتفاقية حماية و إدارة و تنمية البيئة الساحلية و البحرية لمنطقة شرق أفريقيا -

                                     
.59-58نفس المرجع،ص ص   1  
 ، 23/04/2014:، تم تصفح الموقع يوم'' اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط''،  ---   2

. sts/316285http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/po    
   .226، المرجع السابق الذكر، ص2000 توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة، 3

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/po
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البيئة  حماية وإدارة وتتمثل أهدافها في . 1996مايو  التنفيذ فيحيز  ودخلت 1985جوان   فياعتمدت  
 1985بالرغم من أن هذه المعاهدة قد تم تبنيها في عام  .منطقة شرق أفريقياالساحلية ل والمناطق البحرية

و خطة ) واحد للمناطق المحمية النباتية و الحيوانية، و اآلخر لمكافحة التلوث البحري(مع بروتوكولين 
  .1، إلى أن التصديق عليها كان بطيئاعمل

         معاهدة باماكو لحضر توريد النفايات الخطرة إلى أفريقيا و السيطرة على حركتها عبر الحدود-
حيث   .تحت رعاية منظمة الوحدة األفريقية كبديل التفاقية بازل اعتمدت: 1991و إدارتها داخل أفريقيا

الشركات األجنبية بلدانهم من أجل   استغاللكانت الدول األعضاء في المنظمة تشعر بالقلق إزاء قضية 
التخلص من النفايات السامة  األمر الذي أكدته عمليات إغراق النفايات الخطرة في كل من سواحل  

أيضا تقارير عن بعض  باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك .نيجيريا و  جيبوتي وغينيا االستوائية وسيراليون
تسعى . ضيهاات مشبوهة مع شركات إللقاء النفايات السامة على أرايفي اتفاق دخلت البلدان األفريقية

حظر استيراد جميع النفايات الخطرة إلى أفريقيا ، وكذلك فرض معايير أكثر صرامة اتفاقية باماكو إلى 
حماية المنطقة من الخطر المتزايد على ساسا  على أ و الغرض من هذه االتفاقية يقوم . للنقل عبر الحدود

  .1998أفريل 22 أصبحت االتفاقية سارية المفعول منذ  .2الخطرة النفايات جراءصحة اإلنسان والبيئة 

 : 1994البرية والحيوانات النباتات في المشروعة غير التجارة لمحاربة التعاون في اكالوس اتفاقية-
الحيوانات والنباتات بالتجار غير المشروع ضد اهة عمليات اإلنفاذ الموج التعاون فياتفاق لوساكا بشأن كان 
د قالبرية في أفريقيا، الذي عالقوانين المتعلقة باألحياء إنفاذ ن المعنيين بلموظفيلأول اجتماع ثمرةَ  البرية

في عمل الفرقة هي آلية، المشاركون في ذلك االجتماع العزم على إنشاء وقد عقد . 1992لوساكا في عام ب
في مختلف  وانين المتعلقة باألحياء البريةإنفاذ القالمعنية ب األجهزةلتعاون بين ل اراتفاق لوساكا، تيسيإطار 
: وهي 1996يسمبر دفي   نفاذالذي دخل حيز ال الدول األطراف في اتفاق لوساكا نذكر وفيما يلي. البلدان
أما إثيوبيا وجنوب أفريقيا . توو ليسو،وكينيا ،والكونغو، وزامبيا،وجمهورية تنزانيا المتحدة  ،أوغندا

أو باالشتراك مع أطراف  بأن يقوم، على حدى كل طرف ويلتزم. على االتفاق موقعةسوازيلند، فهي دول و
في قضايا التحقيق بغية التفاق وبالتعاون مع فرقة العمل حكام اتدابير وفقا ألباتخاذ ما يلزم من ال أخرى

                                     
.نفس المرجع  1  

2 Emeka Polycarp Amechi ,’’Linking Environment Protection and Povrrty Reduction in Africa: An Analysis of the 
Regional Legal Responses to Environmental Protection’’, Accessed :19/04/2014, 
 http://www.lead-journal.org/content/10112.pdf. 

http://www.lead-journal.org/content/10112.pdf.
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و التي  في نيروبيا مقرهتي يقع فرقة العمل الو شاركت . ومالحقة مرتكبيه قضائيا جار غير المشروعاالت
البرية  حياءأنواع األباالتجار غير المشروع وتقديم األدلة بشأن ، في التحقيق " األفريقي االنتربول''تدعى بـ

   .1كبيرة من العاجكميات ا أسفر عن ضبط ، ممأفريقيافي 

اعتمادها من قبل أهم االتفاقيات البيئية متعددة األطراف اإلقليمية التي تم  الموالييلخص الجدول   
على مستوى اإلقليمي للقارة، أو كانت الدول األفريقية طرفا فيها مع األقاليم األخرى  الدول األفريقية

  .المجاورة

  أفريقيافي  بيئية متعددة األطراف اإلقليميةال االتفاقيات):07(جدول رقم  
  تاريخ إنشائها و املكان  االتفاقية

  إتفاقية الصحة النباتية ألفريقيا
  اإلتفاقية األفريقية للمحافظة على الطبيعة و املوارد الطبيعية

  معاهدة خاصة بوضع ر السنغال
  معاهدة تأسيس جلنة إقليمية دائمة للسيطرة على اجلفاف يف املناطق السهلية

  األبيض املتوسط من التلوثمعاهدة محاية البحر 
  إتفاقية الكويت حلماية البيئة البحرية و املناطق الساحلية

  معاهدة تكوين مفوضية حوض النيجر
  إتفاقية التعاون حلماية و تنمية البيئة البحرية و الساحلية ملنطقة وسط و غرب أفريقيا 

  املعاهدة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األمحر و خليج عدن
  معاهدة محاية و إدارة و تنمية البيئة الساحلية و البحرية ملنطقة شرق أفريقيا

  الربوتوكول املتعلق حبماية النباتات و احليوانات الربية يف منطقة شرق أفريقيا
  االتفاق على خطة عمل إلدارة صحيحة بيئيا للنظام املشترك لنهر الزامبريي

رة إىل أفريقيا و السيطرة على حركاا على احلدود و إدارا داخل معاهدة باماكو حلظر توريد النفايات اخلط
  أفريقيا

  إتفاقية لوساكا للتعاون فقي عمليات التفويض املوجهة للتجارة غري القانونية يف النباتات و احليوانات الربية
   ااتفاقية تأسيس منطقة صيد األمساك يف حبرية فيكتوري

  املشتركة ب األفريقي ألنظمة سري املياهبروتوكول جمموعة تنمية دول اجلنو
  

  1967نشاسا ك
  1968اجلزائر 

  1972نواكشوط 
  1973واقدوقو 
  1976برشلونة 
  1978الكويت 

  1980فارانه 
  1981أبدجان 

  1982جدة 
  1985نريويب 
  1985نريويب 

  1987هراري 
  1991باماكو 

  
  1994لوكاسا 

  1994كيسومو 
  1995جوهانسبورغ 

  
  .225المرجع السابق الذكر،ص ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج: المصدر

                                     
التعاون الدولي على منع ومكافحة االتجار الدولي غير منع الجريمة والعدالة الجنائية، لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي،  األمم المتحدة،  1

بما فيها األخشاب والحيوانات والنباتات البرية وسائر الموارد األحيائية الحرجية، تم تصفح الموقع   المشروع بالمنتجات الحرجية
 ،28/02/2014:يوم
-42e5-d3dd-https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=e1be20ad 

. 354ee35d791b-bdfb 
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  (NEPAD) لشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقياادور  :لثالثا المطلب

 اإلطار العام للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: الفرع األول

 وثيقة تنبثق .إفريقيا لتجديد استراتيجيا وإطارا رؤية )نيباد( إفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة تعد  
 ومصر، الجزائر،(الخمسة  المبادرة دول رؤساء إلى المسندة المهمة من للنيباد االستراتيجي اإلطار

 وتتولي -اإلتحاد األفريقي حاليا - اإلفريقية سابقا الوحدة ، ومنظمة )إفريقيا وجنوب والسنغال، ونيجيريا،
 التحديات مع للتعامل النيباد تصميم تم لقد .إفريقيا في االقتصادية واالجتماعية للتنمية ملمتكا إطار وضع

وقد وضع القادة األفارقة في مؤتمر القمة السابع والثالثين  .1اإلفريقية القارة تواجه التي الراهنة التنموية
إستراتيجية للشراكة الجديدة حول التحديات وثيقة  2001لمنظمة الوحدة األفريقية المنعقد في زامبيا العام 

العمل على مساعدة الدول األفريقية، على المشاركة  ؛القضاء على الفقر:التي تواجه القارة ومن أبرزها
الحيلولة دون محاوالت تهميش القارة في مسار العولمة وتفعيل اندماج و؛الفعالة في مسيرة التقدم والتنمية

 في عليها وصدق 2001 عام في نيبادال إعتمادفقد تم  او كما اشرنا سابق  .2العالميأفريقيا في االقتصاد 
 : وهي مشتركة، قواسم تجمعها القارة بشأن مستقلة مبادرات ثالث إلى أصلها يعود لكنو  ، 2002 عام

 أفريقيا، إلنعاش األلفية وخطة ؛ 2001 عام في  واد اهللا عبد السنغال، رئيس أطلقها التي أوميغا خطة
 انبثقت التي  الجديدة أفريقيا ومبادرة ؛ 2001 عام في مبيكي تابو أفريقيا جنوب رئيس رائدها كان التي
 .3الحقًا نيبادال إلى تحولت والتي أفريقيا إلنعاش األلفية وخطة أوميغا خطة بين اندماج عن

المتحدة على توفير الدعم الدولي ألمم لمين العام األة اإلستراتيجية للمنظمة حث منذ اعتماد الوثيق  
ديسمبر عام  20بتاريخ  A/RES/57/300وذلك ما وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها  ،نيباد لل

                                     
  ،10/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''العربي والغاز البترول قطاع :البيئية اإلدارة في الجنوب بلدان بين فيما التعاون'' الجليل،  عبد راهيمإب  1

. UNEP.pdf-13nov07/B1-http://css.escwa.org.lb/sdpd11 
 ،31/11/2013:، تم تصفح الموقع يوم ''افريقيأمنظمة الشراكة لتنمية :نظمة نيباد م'' ،---  2

.http://www.qiraatafrican.com/view/?q=963   
تصفح الموقع األداء و التحديات و دور األنكتاد،تم : األمم المتحدة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية، الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 3

  ،28/03/2014:يوم
. http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbex55d3_ar.pdf  

http://css.escwa.org.lb/sdpd11
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=963
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbex55d3_ar.pdf
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 ،هذا األمر من األهمية بمكان على الرغم من أن الشراكة الجديدة شأن أفريقي خالصل، وال شك أن 2002
  .1 المستمر بينها على مختلف األصعدةيق لكن تشابك العالقات بين دول العالم يحتم التنس

  للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقياالبنية المؤسساتية  :الفرع الثاني 

  :2من الهياكل التالية )نيباد( أفريقيا من أجل تنمية الجديدة شراكةلل البنية المؤسساتيةتكون ت   

   .حيث تكون مسئولة عن تقديم اإلطار العام للسياسات الخاصة بالمبادرة :قمة الرؤساء األفارقة -1
وهى مسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بتطورات ،  رئيسا 15المكونة من  :لجنة التنفيذ والمتابعة  -2

ماد اعت وتحديد األولويات،و إقرار السياسات، باللجنة  تتكفل، والمبادرة وتقديمها خالل القمم األفريقية 
  .العمل على تقييم وتحليل لجنة وإقرار ما يلزم بشأنها وبرنامج العمل الخاص بالمبادرة، 

أعلنت المبادرة  التيرؤساء الدول الخمس معينين من قبل المكونة من ممثلين  :لجنة التسيير -3
الشروط اعتماد ،ومراجعة أعمال السكرتارية،و العمل على ضمان تنفيذ برنامج تتمثل في ووظيفتها 

القيام بالتشاور والتباحث مع الدول األفريقية ،و صفات للمشروعات والبرامج المحددةالتفضيلية والموا
  .وشركاء التنمية اإلفريقية حول المشروعات والبرامج

جنوب  فيمكتب يتشكل لهذا الغرض ومقره بريتوريا  فيتتكون من هيئة العاملين  :السكرتارية-4 
  .والمساندة اإلدارية ألعمال لجنة التسيير اإلداريتقديم الدعم  ،وتنظيم واإلعدادالو تتكفل  بأفريقيا 

 خطة عمل النيباد في مواجهة التهديدات البيئيةماهية : الفرع الثالث 

 األفريقي االتحاد حكومات رؤساء قيام في، اإلقليم في البيئية للسياسات الرئيسية االستجابة تمثلت 
 مبادرةهي  (NEPAD).أفريقيا تنمية من أجل  الجديدة شراكةلل البيئية للمبادرة عمل خطة على بالتصديق
إلى  هذه المبادرة تسعى  .تحت قيادة المؤتمر الوزاري تشاركية و تشاوريةمن خالل عملية  اتم إعداده

   .تحديد األسباب الجذرية لتدهور البيئة والمشاريع األكثر فعالية من الناحية البيئية والمؤسسية والمالية
 هابرامج واإلجراءات التي ينبغي أن تعتمدللحدد ثمانية مجاالت تأخذ منظورا طويل األجل وتخطة وهي 

 الخطة ستجيبت ،المستدام للموارد الطبيعيةالبلدان األفريقية للحفاظ على سالمة البيئة وضمان االستخدام 
                                     

.المرجع السابق الذكر ،''افريقيأمنظمة الشراكة لتنمية :نظمة نيباد م''، ---  1  
  ،11/04/2014:، تم تصفح الموقع يوم2002جويلية  ،السياسة الدولية ،'' النيباد :المبادرة الجديدة للتنمية األفريقية '' الفار، على عمرو 2

.http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220475&eid=611  
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 )02يمكن اإلطالع على األهداف اإلنمائية لأللفية في الملحق رقم ( أهداف اإلنمائية لأللفيةلبعض تحديات 
و الهدف بشأن االستدامة البيئية  و الهدف السابعالقضاء على الفقر،  المتمثل في الهدف األول وال سيما

 على تطوير الشراكة من أجل التنمية، فضال عن المبادئ العامة لجدول أعمال القرن الثامن الذي يقوم
    .1العشرينو  الحادي

 متكاملة واستراتيجيات عمل خطة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا عبارة هن  لبيئةا مبادرةال
 التنمية وتشجيع الفقر مكافحة تعمل على ذاته، الوقت وفي المنطقة، في البيئية للتحديات للتصدي

 األجل وطويل واستراتيجي، متكامل، عمل برنامج ت في إطاردعُأ لقدو  .االجتماعية و االقتصادية
يضاف إلى ذلك أنها تمثل استجابة أفريقيا لتنفيذ الفصل الخاص  .2إفريقيا في المستدامة التنمية لتشجيع

و تتمثل األهداف العامة لخطة العمل  . بأفريقيا في خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة
استكمال العمليات األفريقية الجارية لتحسين الظروف  فيالبيئية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

إن تحقيق هذه األهداف من شأنه أن يسهم في تحقيق النمو االقتصادي والقضاء على . البيئية في أفريقيا
ات البيئية الدولية واإلقليمية، ومساعدة يالفقر في أفريقيا، وتطوير قدرات أفريقيا على التنفيذ الفعال لالتفاق

  .3األفريقية على التصدي للتحديات البيئية داخل اإلطار العام لتنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا البلدان

 حددت فترة بالمشاريع متعلقة برامجو ال نشطةمن األ مجموعات في )EAP( ةيالبيئ ةمبادرالنظيم تتم 
 :4في مجاالتوتتمثل هذه ال  .سنوات 10 قوامها أوليةزمنية  ةفي فتر هاتطبيق

 والتصحر؛ الجفاف و األرض، تدهور مكافحة 
 بأفريقيا؛ الرطبة األراضي على الحفاظ 
 وإدارتها؛ مراقبتها و التوسعية الدخيلة األنواع منع 
 مستدام؛ بشكل واستخدامها العذبة والمياه الساحلية الموارد على الحفاظ 
 المناخ تغير مقاومة. 

                                     
1 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth , Op.Cit., 
P.30. 

  .المرجع السابق الذكرالجليل،  عبد إبراهيم  2
3  ---, ‘’Environment Initiative and Action Plan of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)’’, 

-new-the-of-plan-action-and-initiative-http://africasd.iisd.org/institutions/environment:  :25/03/2014, Accessed
. nepad/-evelopmentd-africas-for-partnership 

  .213المرجع السابق الذكر، ص،البيئة من أجل التنمية:  4 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج  4

http://africasd.iisd.org/institutions/environment
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 وإدارتها الحدود عبر الطبيعية الموارد على الحفاظ. 

ا مجموعة من األهداف وهي ية أفريقيمنالجديدة من أجل تة للشراكة يعمل المبادرة البيئخطة  و تشمل
   : 1تظم

 من خالل التطبيق الفعال للمبادرة؛ في تنفيذ مبادئ و أهداف النيباد المساهمة 

 تشجيع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية  في أفريقيا؛ 

  دون اإلقليمية ؛ ي للمبادرات البيئية اإلقليمية والجماهيري والسياستعزيز الدعم 

  تعزيز قدرات البلدان األفريقية على تنفيذ االتفاقيات البيئية العالمية واإلقليمية  ذات الصلة بخطة
 العمل؛

 رة تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية للدول األفريقية للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه القا
 على نحو فعال؛

 تعزيز إدماج االعتبارات البيئية في استراتيجيات الحد من الفقر؛ 

  تعزيز و بناء شبكة من مراكز االمتياز األفريقية  في العلوم واإلدارة البيئية؛ 

  أجل إيجاد حلول للمشاكل البيئية الملحة  األفريقية منالدولية و  العلمي والتقنيتعبئة مراكز البحث
 في أفريقيا؛

 اإلطار المؤسسي لإلدارة البيئية اإلقليمية؛ العمل على تطوير 

        تعزيز التمويل الموجه لتنفيذ المبادرة البيئية األفريقيـة مـن خـالل تحسـين التـدفقات الماليـة
  .الدوليةو الجهوية 

  قي المعني بالبيئةالمؤتمر الوزاري األفري دور : المطلب الرابع

في أعقاب مؤتمر وزراء البيئة  1985في ديسمبر عام  أسس البيئة لوزراء أفريقي منتدى هو  
و تعزيز ،  و يتمثل دوره في الدعوة لحماية البيئة في أفريقيا. األفارقة الذي عقد في القاهرة بمصر

و العلمية من أجل وقف تدهور البيئة التعاون بين الحكومات األفريقية على األنشطة االقتصادية والتقنية 
ق مستدامة في المنطقة من أجل ضمان تحقيق األمن االحتياجات الغذائية و الطاقوية بطر في أفريقيا وتلبية

                                     
1  ---, ‘’Environment Initiative and Action Plan of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)’’, 
OP.Cit.  
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باعتباره منتدى لوضع  . ضمان تحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية على جميع المستويات، و الغذائي
 ساهم المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة ة تجاه القضايا البيئية السياسات وتوحيد الرؤى األفريقي

  . 1في توسيع نطاق السياسة الشرعية و السياسية العامة للشواغل البيئية في أفريقيا منذ نشأته

  :2في ما يليبها  القيام األفريقي المؤتمر الوزارييسعى  التي الرئيسية األدوار تتمثل

تزويد القيادة على مستوى القارة بالترويج للوعي و اإلجماع على القضايا البيئية العالمية واإلقليمية ،  -
  وخصوصا تلك المتعلقة باالتفاقيات الدولية في مجال التنوع البيولوجي والتصحر و تغير المناخ؛

قيات البيئية الدولية الملزمة تطوير مواقف مشتركة لتوجيه ممثلي أفريقيا في المفاوضات الخاصة باالتفا -
  قانونا؛

   تعزيز المشاركة األفريقية في الحوار الدولي بشأن القضايا العالمية ذات أهمية حاسمة ألفريقيا؛   -
     الوطني؛ رصد البرامج البيئية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي و استعراض و -
ذات  العالمية و اإلقليمية التفاقات البيئية المتعددة األطرافالتصديق على اعلى  تشجيع البلدان األفريقية -

  الصلة في المنطقة؛ 
  .بناء القدرات األفريقية في مجال اإلدارة البيئية  -

 الوزاري للمؤتمر األمانة بدور ألفريقيا اإلقليمي مكتبه خالل من بيئة،لل األمم المتحدة برنامج يقوم  

المؤتمر الوزاري األفريقي منبرا للنقاش حول قضايا البيئية خاصة مع  و يوفر. بالبيئة المعني األفريقي
ة اإلتحاد األفريقي، و من المتوقع أن يصبح المؤتمر الوزاري لجنة فنية متخصصة تحت إشراف يمفوض

  .3 2004مفوضية اإلتحاد األفريقي تماشيا مع إعالن سرت أثناء قمة اإلتحاد األفريقي في فيفري

مواقف أفريقيا فيما تطوير قام المؤتمر الوزاري بدور كبير في توفير التوجيه السياسي  من خالل    
يتعلق باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية 

                                     
1 ---,‘’African Ministerial Conference on Environment (AMCEN)’’, Accessed : 11/01/2014, 
http://africasd.iisd.org/institutions/african-ministerial-conference-on-environment-amcen/ . 
2 Angela Kariuki,’’The African Ministerial Conference on the Environment: A Report on Africa’s Future 
Environmental Affairs Strategies’’, Accessed :10 /03/2014,  

-future-africas-on-eportr-a-environment-the-on-conference-ministerial-african-http://m.polity.org.za/article/the
. 10-09-2010-strategies-affairs-environmental  

3 ---,‘’African Ministerial Conference on Environment (AMCEN)’’,OP .Cit. 

http://africasd.iisd.org/institutions/african-ministerial-conference-on-environment-amcen/
http://m.polity.org.za/article/the
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المة اإلحيائية، و اتفاقية األمم بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمتحدة بشأن التنوع البيولوجي، و  األمم
   . المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ و بروتوكول كيوتو التابع لها

اتفاقية باماكو بشأن حظر  1991عام  جانفيأدت أعمال المؤتمر الوزاري أيضا إلى اعتماد في   
اخل أفريقيا ؛ وإنشاء أربع دمراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها أفريقيا و النفايات الخطرة إلى  استيراد
   الصحاري :  و التي تتمثل في،خمسة نظم إيكولوجية  و المؤلفة منبتطوير و تحسين البيئة متعلقة لجان 

ليمية ؛ و األراضي القاحلة ؛ األنهار و أحواض البحيرات ؛ الغابات واألراضي الحرجية ؛ البحار اإلق
   .ةيروالنظم اإليكولوجية الجز

الوزاري عملية لتطوير خطة العمل لمبادرة البيئة للشراكة الجديدة ، و دفع وشجع  قاد المؤتمر  
إلعداد تقرير إقليمي شامل عن حالة البيئة في أفريقيا، بعنوان  ( UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

بشأن  1968 عالوة على ذلك، سهل المؤتمر الوزاري بنجاح تنقيح اتفاقية عام . توقعات البيئة في أفريقيا
كما تم اتخاذ تدابير لتعزيز الروابط بين المؤتمر  . )اتفاقية الجزائر( حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

الوزاري و اتفاقيتين في المنطقة البحرية والساحلية ، وهي االتفاقية الدولية لحماية وإدارة وتنمية البيئة 
،واتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية ) نيروبي اتفاقية(البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا  
   .1) اتفاقية أبيدجان( والساحلية لمنطقة غرب و وسط أفريقيا 

     
  :2دفع جدول األعمال البيئي في أفريقيا في عدة مجاالت من خاللبالمؤتمر الوزاري  ساهم 

الفقر، ن المجتمع تتضمن الروابط الحد متسليط الضوء على القضايا البيئية على جميع مستويات  -
          والصحة اإلنسانية و الحيوانية، و التجارة، و حفظ المياه، و إدارة الغابات، و إدارة أحواض

 و األنهار؛ 

توفير منتدى لوزراء البيئة األفارقة لتبادل وجهات النظر و بناء توافق في اآلراء حول القضايا ذات  -
ن واضعي السياسات على المستويات الوطنية و شبه اإلقليمية واإلقليمية االهتمام المشترك بي

 والعالمية؛  

                                     
1  Angela Kariuki,OP.Cit . 
2 Peter Acquah  and others, The History of the African Ministerial Conference on the Environment : 1985-2005,  
African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN),  Nairobi ,Kenya, 2006, P.10. 
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 يوفر منفذا للتعبير عن المخاوف أفريقيا اتجاه البيئة و مناطق أخرى و المجتمع العالمي؛ -

 .د من المنشورات للمساعدة في نشر المعلومات البيئية في أفريقيايبلورة العد  -

األفريقي المعني بالبيئة العديد من التحديات التي تعيق تحقيق األهداف البيئية التي  يواجه المؤتمر الوزاري
  :1ة و التي تتمثل فيييسعى من خاللها قادة أفريقيا مواجهة التهديدات البيئ

 ؛التمويل المستدام لتنفيذ أنشطة المؤتمر صعوبات في تأمين -

الحصول على االهتمام الكافي على الصعيدين تنسيق القضايا البيئية اإلقليمية والعالمية من أجل  -
 الوطني ودون اإلقليمي؛

ترجمة االهتمامات البيئية العالمية إلى برامج عملية ومجدية وقابلة للتحقيق للعمل على المستويات   -
 .اإلقليمية و دون اإلقليميةالوطنية و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
1 Ibid ,PP .10-11. 
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في أفريقيا بفعل آثارها و تداعياتها   المستدامةات التنمية معوق من أهم البيئية  التهديداتتعتبر     
من خالل طرحنا للموضوع تناولنا جملة من التهديدات التي تتعرض إليها .  السلبية على مختلف المجاالت

بيئي بفعل التصحر و الجفاف و إزالة الغابات إلى غير ذلك من  رتدهو و، أفريقيا من تغير مناخ
 إضافة إلى ما سبق فقد تمت معالجة.تأثير على األمن اإلنساني في أفريقياالتهديدات، ثم عالجنا مظاهر ال

أجهزتها البيئية من خالل دور األمم المتحدة و  تلمعالجة آثار التهديدا و العالمية أهم المبادرات الدولية
دورا   في الجانب اإلقليمي يلعب اإلتحاد اإلفريقي.إلى إقرار األمن البيئي العالمي المتخصصة الساعية

للتهديدات البيئية من خالل طرحه المبادرة البيئية في إطار الشراكة الجديدة لتنمية  االستجابةمهما في 
  .ة من البرامج في إطار معالجة قضايا تغير المناخلأفريقيا و كذلك بلورته لجم

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

واقع األمن اإلنساني  :الفصل الثالث
التهديدات بدول القرن األفريقي في ظل 

    البيئية
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 ، و يسعى البحث دراسة الحالة و المتمثلة في دول القرن األفريقيحول الثالث  الفصل ريتمحو  
على واقع األمن اإلنساني انعكاساتها  و معالجةالتهديدات البيئية بدول القرن األفريقي إلى إبراز مدى تأثر 

ثم التطرق .األزمات الغذائية المالزمة للمنطقة األوضاع اإلقتصادية و من خالل التركيز على في المنطقة
و اإلستراتيجيات المتبعة أهم الجهود رصد  سيتمفي األخير  .إلى مظاهر التدهور االجتماعي و السياسي

ية  المتمثلة المنظمات اإلقليمهود إبراز ج القرن األفريقي من خالل  لمواجهة التهديدات البيئية في  منطقة
  التطرق إلى دور المنظمات غير الحكومية ، ثمالدولية المنظمات  جهود ، ومنظمة اإليغاد في دور 

في .اإلغاثة الدولية في إنعاش دول القرن األفريقي من آثار موجات الجفاف إستجابات بالتركيز على
   .آلفاق المستقبلية ا األخير  سنتناول تقييم لهذه الجهود مع  رصد
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  واقع التهديدات البيئية في دول القرن اإلفريقي: المبحث األول

تشهد منطقة القرن األفريقي على غرار األقاليم األفريقية مجموعة من التهديدات البيئية ، حيث   
أبعادها سواء البيئية لدول المنطقة بجميع  أكبر عائق أمام تحقيق التنمية المستدامة التهديداتأصبحت هذه 

  .أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية 

الموقع الجغرافي لمنطقة القرن اإلفريقي: المطلب األول

التي شهدت مساحة كبيرة من الجدل نظرا  تعد منطقة القرن األفريقي من أكثر األقاليم في أفريقيا 
و إقليمي  باهتمام دوليو تحظى دوله . حروب و ثورات و انقالبات لتها من خالل تخلّلالضطرابات التي 

األمر الذي أدى إلى تعدد  وهو، كبير نظرا لألهمية الجيوبوليتكية التي تتميز بها منطقة القرن األفريقي 
. قيإضفاء نوع من الصعوبة في تحديد الدول المكونة لمنطقة القرن األفري مما تعاريف الخاصة بالمنطقة

  .على محتوى كل منهاالضوء  تسليطتعاريف للمنطقة  مع من ال تصنيفات  لمجموعةو فيما يلي سنتناول 

   األفريقيلمنطقة القرن  الضيقة  التعاريف :الفرع األول

على شكل قرن يشق نائي من اليابسة الناطح من البحرالقرن اإلفريقي هو ذلك الرأس ال: األولالتعريف 
عليه فإن القرن  و. الشمالي منه هو البحر األحمر والجنوبي منه هو المحيط الهندي: الماء شطرين

  .1جيبوتي إثيوبيا والصومال و كل من اإلفريقي من الناحية الجغرافية يشمل

و تنبثق ، تظم منطقة القرن اإلفريقي الدول الثالث التالية الصومال و إثيوبيا و جيبوتي  :الثانيالتعريف 
أهمية هذه  المنطقة دوليا من حساسية موقعها الجغرافي ، فهي تتحكم في مدخل البحر األحمر الذي يعتبر 

الواليات المتحدة مارة بقناة السويس كما تطل  أحد طريقي نقل البترول من الجزيرة العربية إلى أوروبا و
يقتصر هذا التعريف على ثالثة دول فقط مع إبرازه األهمية جيوسياسية .2هذه المنطقة على المحيط الهندي

  .للمنطقة

                                                             
دراسة في الجغرافيا السياسية، العراق، دار صفاء للطباعة و النشر :فارس مظلوم مكي عريم العاني، األهمية الجيوبوليتكية حيال القرن األفريقي  1

    .17،ص 2012و التوزيع، الطبعة األولى ،
 دار النهضة العربية،، اعات الدولية، مصر، القاهرةالمتغيرات الداخلية و الصر: جالل محمد رأفت، إبراهيم أحمد نصر الدين، القرن اإلفريقي 2

   .143، ص1985
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أن القرن اإلفريقي يضم دول إريتريا وأثيوبيا والصومال وجيبوتي ، يرى هذا التعريف :التعريف الثالث
حيث يحده من الشرق البحر األحمر ومضيق باب المندب والمحيط الهندي ، بينما يحده  غربا السودان 

ي المحيط الهندي لقرن اإلفريقي هي الدول التي تحاذيعتبر ا التعريفوجنوبا كينيا، ولذلك نري أن هذا 
      اختزال السودان وكينيا   تمحمر ، وهي الدول التي تطل على الشكل الذي يشبه القرن ،حيث األ والبحر

  . 1و أوغندا من هذا التعريف

  لمنطقة القرن األفريقي الواسعة  التعاريف :الفرع الثاني

الذي يشمل كل من الصومال، جيبوتي،  بخالف التعريف الجغرافي الضيق للمنطقة: التعريف األول
 هناك تعاريف أخرى سياسة تضيف للدول األربعة سالفة الذكر دوال أخرى مثلإريتريا، و أثيوبيا 

تتميز منطقة القرن اإلفريقي يرى هذا التعريف أن  .السودان، و كينيا، و أوغندا، و تنزانيا و غيرها
   البحر األحمر و خليج عدن،: و الذي جعلها تتحكم في عدة منافذ بحرية هامة هي بموقعها اإلستراتيجي 

و المحيط الهندي و بالتالي أصبحت المنطقة تتحكم في طرق التجارة الدولية و طرق نقل البترول من 
دول  الخليج العربي إلى أوروبا الغربية و الواليات المتحدة األمريكية ،كما تشتمل المنطقة على غالبية

  .2لحوض النيل، و من ثم فهي تتحكم في منابع نهر الني

و الذي يظم كال من ،القرن األفريقي هو ذلك القرن الناتئ في شرق القارة األفريقية :التعريف الثاني
يكتسب  . تريا، و يلحق به السودان و كينيا، و أوغندا تأثيرا و تأثرايالصومال، جيبوتي، أثيوبيا، و أر

القرن األفريقي أهميته اإلستراتيجية من كون دوله تطل على المحيط الهندي من ناحية ، و تتحكم في 
و بالتالي فإن دوله تتحكم في  المدخل الجنوبي للبحر األحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية،

دمة من أوروبا أو الواليات هما ألي تحركات عسكرية قا، كما أنها تعد ممرا مةق التجارة العالميطر
 ، الموقع فحسب اعتباراتوال تقتصر أهمية القرن األفريقي على .  دول الخليج العربي اتجاهالمتحدة في 

                                                             
  ، 28/12/2013:، تم تصفح  الموقع يوم '' رؤية إقتصادية: األمن الغذائي في القرن اإلفريقي''،----- 1

dimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/37/001.doc.   
   . 187، ص2009دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، ، ، سوريا، دمشقو مسمار جحا..أمريكا..إسرائيل: مجدي كامل، قراصنة الصومال 2
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نستنتج من هذا  .1حديثا في السودان بدأ يظهرو إنما تتعداها للموارد الطبيعية خاصة البترول الذي 
  .غرافية لمنطقة القرن األفريقيالتعريف أنه أضاف الطابع العسكري لألهمية الج

. كينيا والسودانكذلك كل من بعض الجغرافيين الرقعة التي يشملها هذا القرن لتضم وسع : التعريف الثالث
م وجهت فرنسا الدعوة إلى كل من السعودية واليمن إضافة إلى دول 1981بل األكثر من ذلك أنه في عام 

يعني ذلك أن الداللة السياسية . إلى حل مشكالت المنطقة القرن اإلفريقي لحضور مؤتمر إقليمي يهدف
ربما يعزى ذلك ولو  و. لمصطلح القرن اإلفريقي تتعدى حدود الداللة الجغرافية حتى في معناها الواسع

والذي يضم القرن » قوس األزمة«جزئياً إلى أن هذه المنطقة تقع داخل اإلقليم الذي أضحى يعرف باسم 
ضم القرن األفريقي كذلك المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب من الساحل وي.الخليج اإلفريقي

لكن  .2بالنسبة آلسيا وأفريقيا إستراتيجيةاألفريقي، وهي التي تتحكم بمضيق باب المندب ، وهى منطقة 
طق التسمية اكتسبت بعداً سياسياً على حساب الداللة الجغرافية فأضحت تشير إلى مساحة شاسعة من منا

الصراع على النفوذ واألزمات والتطلع االستعماري المطل على ضفاف البحر األحمر والمحيط الهندي 
وفي وثائق الخارجية األمريكية في عهد كلينتون طرحت وزارة الشؤون .والممتد إلى تخوم العمق األفريقي

هوم الجغرافي التقليدي، اإلفريقية فكرة مشروع القرن اإلفريقي الكبير الذي يشمل منطقة القرن بالمف
  3.اويضيف إليها منطقة البحيرات العظمى ووسط إفريقي

بعض المنظمات . ''الكبيرالقرن اإلفريقي '' تستعمل بعض المنظمات الدولية تعبير :التعريف الرابع
تستعمل ) IGAD(األوروبية و الهيئة الدولية الحكومية المعنية  بالتنمية إيغاد  السياسية مثل المفوضية 

فالقرن .إثيوبيا،إريتريا، الصومال،جيبوتي،السودان،كينيا،و أوغندا:التالية القرن اإلفريقي لإلشارة إلى الدول 
مليون  220مل تقريبا شو ي 2ماليين كلم 5اإلفريقي في هذا التعريف يغطي مساحة قدرها أكثر من 

  .4نسمة

                                                             
ص  ،2004، أكتوبر  01، العدد  قراءات أفريقية ،''أهميته اإلستراتيجية و صراعاته الداخلية : القرن األفريقي '' جالل الدين محمد الصالح، 1

100.   
   .17فارس مظلوم مكي عريم العاني، المرجع السابق الذكر،ص   2
 ،  12/08/2013 :يوم تم تصفح الموقع،'' الجزء األول:دم االستقرار السياسي في القرن اإلفريقي ع'''عزو محمد عبد القادر ناجي،  3

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144415  
4 Eric Van de Giessen, Op.Cit.,P.26. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144415
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              فريقي، فالجغرافيوناألالقرن  منطقةحدود تعيين  حولالتعاريف تعددت  و اآلراء اختلفت  
و األنثربولوجيون يقصدون بالقرن اإلفريقي أساساً المناطق التي يسكنها الصوماليون وإن تعددت أوطانهم 
في الصومال أو أثيوبيا أو كينيا أو جيبوتي، وبهذا المفهوم يحتل القرن اإلفريقي البروز اإلفريقي من 

يقيا ويغطي كل أراضي الصومال ونحو نصف جيبوتي وخمس مساحة إثيوبيا أقصى شمال شرق أفر
ويرجع إضافة السودان وكينيا الرتباطهما بموضوع اإلغاثة التي وقعت في منطقة القرن اإلفريقي  .وكينيا 

،بينما تستثنيها الكتابات العربية وتحديداً المصرية وتكتفي بذكر الصومال،  1984- 1980في الفترة 
 الجغرافيا خارطة في ومتراكمة مستمرة األفريقي بتحوالت القرن مرت منطقة .1ا، جيبوتي، إريترياأثيوبي

 وأثيوبيا إريتريا ليشمل رقعته توسعت وقد الصومال، شعب يضم الذي القرن به كان يعنى فقد السياسية،
 والسودان، كينيا خاصة البحيرات وإقليم أفريقيا شرق دول أغلب ليشمل أكثر وتوسع والصومال، وجيبوتي

 تكون وبذلك (The Greater Horn of Africa).العظيم أو الكبير األفريقي القرن عليه فأصبح يطلق
 والمجال الجغرافية الرقعة توسيع في المهمة العوامل أحد تمثل وموازين توازنات من بها يرتبط وما القوة

 .2المنطقة هذه في المصالح وصراع وتنافس والهيمنة والنفوذ الحيوي

  خريطة دول القرن األفريقي:)04(رقم خريطة

 

  . 45، ص2013سبتمبر /،جويلية17العدد  قراءات أفريقية،،''القرن اإلفريقي و محوالت اإلغاثة'' هويدا عبد العظيم عبد الهادي،:المصدر

                                                             
،10/02/2014:،تم تصفح الموقع یوم'' قضایا الحرب و السلم في القرن اإلفریقي ''مأمون كیوان،   1 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/137/mkiwan.htm  
  2 عاصم فتح الرحمن،'' تغير موازين القوى في القرن اإلفريقي''،أفاق أفريقية، المجلد 11، العدد2013،38،ص 165.

http://www.wahdaislamyia.org/issues/137/mkiwan.htm
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  منطقة القرن اإلفريقيفي  األمن البيئي تهديدات: المطلب الثاني

أدى مما   السياسية، الجغرافيا خارطة في ومتراكمة مستمرة األفريقي بتحوالت القرن مرت منطقة  
دول المكونة للمنطقة، و نظرا لشمولية أثار للإلى عدم وجود تعريف جامع و شامل يحدد الحدود الجغرافية 

 في المنطقة و النظم إيكولوجية األمن البيئي حيث جميع العناصرالتهديدات البيئية في القرن األفريقي 
الدول المكونة لمنظمة معالجة التعريف الجغرافي الذي يحدد  ،فقد إخترنا في بحثنا هذا  تتعرض للتهديد

،  )إثيوبيا،إريتريا، الصومال،جيبوتي،السودان،كينيا،و أوغندا(اإليغادأي   بالتنمية ةالهيئة الحكومية المعني
التهديدات البيئية  و تشمل.مع بعضها البعضاألفريقي  التهديدات البيئية في القرن نظرا لتشابك و ترابط

  :ما يلي القرن األفريقي منطقة الرئيسية في
  :التغيرات المناخية- 1

   تناقض كبير في سقوط األمطار  2001- 1961شهدت منطقة القرن األفريقي في الفترة ما بين   
في المناطق المرتفعة أكثر مما هي عليه في  زادت شدتهاو تغيرات واضحة في درجة الحرارة التي 

المناطق المنخفضة، على سيبل المثال زيادة درجة الحرارة في منطقة كابال بأوغندا حيث قدرت الزيادة 
، و يحذر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  درجة مئوية في العقود الثالث األخيرة 2ب

(IPCC) س الحراري في تراجع كل من اإلنتاج الزراعي و إمدادات من أن تتسبب ظاهرة االحتبا
  . 1في أوغندا Ruwenzorisإرتفاع درجة الحرارة تسبب في الذوبان التدريجي لكل من جبال كينيا و .المياه

 2011- 2010المادية و البشرية في القرن اإلفريقي بسبب موجة الجفاف للفترة  زادت معدالت الخسائر و
و أثيوبيا، و قد  شمال كينيا،  جيبوتي،  األمطار في كل من الصومال تساقط و الراجع سببها إلى نقص

حيث ترتفع درجات (عملت شدة األعاصير على سحب الرطوبة بعيداً عن القرن اإلفريقي في هذه الفترة
في كينيا سجلت درجات . ''النينا''   و في الوقت نفسه تكرر ظاهرة) ة المياه فوق المحيط الهنديحرار

       سنة مما أقتضى أن تتخذ الحكومة ما يلزم لتأمين المياه 13أعلى معدل منذ  2012الحرارة في عام 
 8لدرجة جعلت واحد من و واجهت جيبوتي نقصا حاداً في المياه . و توفيرها لكل من البشر و الحيوانات

    شرق أفريقيا في المقابل من المتوقع زيادة تساقط األمطار في. 20112 أفراد في حاجة إلى المعونة في

                                                             
1 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth , OP.Cit., 
P .65. 

. 47لسابق الذكر،ص هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع ا   2  
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النواقل الوبائية مثل المالريا و حمى الضنك التي قد تصبح أكثر  انتشار ها زيد معو لكن نتيجة لذلك سي
   .حدة مما سبق

    :الجفاف - 2
األفريقي بالجفاف والفيضانات، خاصة في مناطق جنوب إثيوبيا وجنوب الصومال يتأثر القرن   

تعتبر األمطار العامل المناخي األكثر أهمية بالنسبة للعديد من بلدان القرن األفريقي ،فالتقلب  . وشرق كينيا
منطقة القرن فقد شهدت   .السنوي في سقوط األمطار له تأثير كبير على االقتصاديات الوطنية في المنطقة

      ، )بالتناوب(ها فترات من الفيضانات ضية فترات طويلة من الجفاف ثم تلتاألفريقي خالل األلفية الما
، بلغت احتياجات إثيوبيا من  2003في عام . و تعتبر هذه أحد األسباب الدافعة إلى إنعدام األمن الغذائي

يمكن .1 صف ذلك لتلبية االحتياجات شرق أفريقيامليون طن أي أكثر من ن 1.34المعونة الغذائية حوالي 
تعليل حدوث الجفاف بتعدي اإلنسان على الطبيعة، وذلك نتيجة إلزالته الغابات والنباتات الطبيعية 

، ومن ثم قلة الرطوبة في الجو، وينجم عن ذلك ازدياد تبخُّر مياه نتاج، مما يؤدي إلى قلة اإل)التصحر(
الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من االنجراف يؤدي الرعي الجائر إلى إزالته المطر،إضافة إلى أن 

 أجزاءفهناك  الجفاف هو األفريقي القرن منطقة في يؤثر الذي الرئيسي الطبيعي الخطر .2وتعرية التربة

 .يمتساو غير بشكل وموزع ومتقلّب متدن األمطار منسوب أن كما .قاحلة شبه أو قاحلة المنطقة من كبيرة
 إلى يتجه المناخ أن إلى تشير أدلة كفهنا  السابق، في والفيضانات الجفاف دورات تعاقب من الرغم وعلى

  .قسوة تزداد المناخية لظواهرا وأن التقلب من مزيد

عامالً بآثارها شكل و من  األسباب الرئيسية لحدوث الجفاف في القرن األفريقي  هي ظاهرة النينا و التي ت
تحدث ظاهرة النينا عندما . مما يؤدي إلى الجفاف في المنطقة  في قلة األمطار في القرن اإلفريقي مساعداً

 اتأثيرهيمتد و  -أكبر مسطح مائي في العالم -يبرد سطح الجزء األوسط والشرقي من المحيط الهادي
سحب تُفوق المحيط الهندي الحادث  نشاط األعاصير  بفعل، و  المناخي إلى مناطق أخرى من العالم

وقد سجلت ظاهرة النينا أشد قوة لها على اإلطالق في عامي  ، الرطوبة بعيدا عن منطقة القرن األفريقي
  .3عامامما جعل أجزاء من القرن األفريقي تواجه أشد فترة جفاف لها منذ ستين  2011- 2010

                                                             
1 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth , OP.Cit., 
P .64. 

.17ص  ،2011ديسمبر /، أكتوبر10، قراءات أفريقية، العدد ''المجاعة في الصومال و صراع الداخل و الخارج'' باسم مسلماني،    2  
     http://www.alriyadh.com/718752،18/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''حتى ال ننسى أفريقيا'' ،زيد المرهون للجليعبد ا 3

http://www.alriyadh.com/718752
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    :إزالة الغابات- 3
   .الغاباتالتقديرات إلى أن ما يقرب من خمس األراضي في منطقة القرن األفريقي تغطيها  تشير  

كولوجية واالقتصادية الخدمات اإليمن قيمة للغاية و الغابات في المنطقة تشكيلة واسعة و توفر 
ما بين  في الفترة . المناخهم في تدهور اس ذيالرئيسي ال العامل إزالة الغاباتو تعتبر  .واالجتماعية

  .1سنويا %1بنحو  في منطقة القرن األفريقي الحرجي الغطاء انخفض 2005و  2000
الغابات يمكن أن يكون لهـا   فيهائل  رها إلى التقلصالعواقب السلبية إلزالة الغابات وتدهوتؤدي   

للعديد مـن األنـواع النباتيـة    توفر الغابات موئال حيث .البشر النظم اإليكولوجية و آثار مدمرة على رفاه 
واحـدة مـن    و التجـارة تعـد  الطاقـة   احتياجات تدمير موائل الغابات ألغراض زراعية، و .والحيوانية

ــي    ــرن األفريق ــة الق ــي منطق ــوجي ف ــوع البيول ــاتي و التن ــاء النب ــية للغط ــدات الرئيس    .التهدي
يمكن أن تـؤدي   ،وأنماط سقوط األمطار عن طريق تغيير  تغير المناخ تساهم في إزالة الغابات يمكن أن

 ، مثـل  تأثرت بسبب إزالة الغابـات  العديد من المناطق في القرن األفريقي .التربة و التصحر انجرافإلى 
 البشـر  مـن  لكـل (للعيش ال تصلح   جرداء وأجزاء من الصومال أصبحت المناطق) إثيوبيا( Afarعفار

  .Mau 2 مثال آخر هو الغابة ماو. )والحيوانات
  2005-2000تغير الغطاء الغابي في دول القرن األفريقي في الفترة ما بين ): 08(الجدول رقم

  
  

  )2005( الغابي الغطاء
  

  إجمالي مساحة األراضي  )2005-2000(معدل التغیر السنوي للغابات 
  
    )ھكتار 1000 (

  
)رھكتا 1000(  
  

)٪(  
  

                        ) ھكتار 1000(
  

)٪(                                                             
  

   2318  0  0                 0.2  6  جيبوتي

   10100  0.3 -  4-  15.4  1554  إريتريا

   100000  1.1-  141-          11.9  13000  إثيوبيا

   56914  0.3 -  12-  6.2  3522  كينيا

   62734  1-  77-  11.4  7131  الصومال

   237600  0,8-  589-  28,4  67546  السودان

   19710  2.2-  86-  18.4  3627  أوغندا

  489376            0.94-  909-  19.7  96386  مجموع

,P.48. Eric Van de Giessen, Op.Cit. Source:  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,P.48. 
2 Ibid ,PP.48-46. 



واقع األمن اإلنساني بدول القرن اإلفريقي في ظل التهديدات البيئية:الفصل الثالث  
 

128 
 

األسر الفقيرة  ، حيث تعتمدبالمقارنة مع  إزالة الغابات القرن األفريقي التشجير في ينخفض معدل   
 فإن سكان الريف في  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فحسب  الفحم من خالل بيعمنتجات الغابية لا على 

،  منخفض جدا الكهرباءألن الحصول على  من دخولهم على  بيع الفحم  %15 يعتمدون على  جيبوتي
  في المتوسط إثيوبيا ل المثال فقد  فقدتعلى سبي .بيئية حادة مشكلة يؤدي هذا األمر إلى ولكن في المقابل 

 1990بين عامي  من غاباتها٪ 18.6 خسرت ما نسبته أي  .الغابات سنويا من  هكتار 140900حوالي 
يعتمد معظم شعوب دول .1قاحلة أرض إلى إلى تحويل البالد النسبة مرتفعة قد تؤدي ، وهذه 2010و

على الحطب كوقود رئيسي ، و تشير التقديرات أن ما يقارب  القرن األفريقي على الطاقة الحيوية القائمة
من إجمالي الطاقة اإلستهالكية في القرن األفريقي هي من الطاقة الحيوية مع تقديرات متفاوتة  90%
د من إنبعاث ا، و هو األمر الذي يمثل تهديدا حقيقيا لغابات مما ز 2في أوغندا %95في كينيا إلى   70%

 .الكربونغازات أكسيد 

    :التلوث- 5
 للنفايات،السيئة دارة لى اإلع منطقة القرن األفريقي عن التلوث غالبا ما تتركز المشاكل الناجمة  

نهار تلوث األأدى . عالي واألنشطة االقتصادية كل من الضغط السكاني بسببالحضرية في المناطق 
من أهم األنهار التي تعرضت إلى  . إجمالي في التنوع البيولوجي في انخفاضفي المنطقة إلى رئيسية ال

و موجو    Akaki في كينيا، نهر أكاكي  Njoro على سبيل المثال نهر نيروبي و نوجروتلوث نذكر 
Mojo  في أثيوبيا، و نهرWabishebele السودان  تعاني .3في الصومال و نهر النيل األبيض في السودان 

أيضا من مشكلة التلوث بسبب رمي المخلفات الصناعية في األنهار و البحيرات، بإضافة إلى قرب المياه 
العذبة من البحيرات مما أدى إلى أن تتداخل المياه المالحة معها و هو الشيء الذي أدى إلى تملح المياه 

   .4ليلهاالجوفية مع صعوبة إستخذامها للشرب أو الزراعة أو الصناعة إال بعد تح
التي تتشارك فيه من المنبع إلى  ألغلب دول القرن األفريقييعد نهر النيل مصدر المياه والحياة   

وتتسبب الملوثات في . نتظامالمصب، خاصة أن منسوب المياه في هذا الحوض يتسم بالتذبذب وعدم اال
ى السواء، ويعد تسرب المياه طويلة األمد وبالغة الخطورة بالنسبة للنبات واإلنسان والحيوان عل أضرار

                                                             
1 Habtamu Alem Terefe, ‘’People in Crises: Tackling the Root Causes of Famine in the Horn of Africa’’, Discussion 
paper, Norwegian Agricultural Economics Research Institute , N° :1, March 2012 , P .7, ,Accessed :18/04/2014 , 
http://www.nilf.no/publikasjoner/Discussion_Papers/2012/dp_2012_1.pdf .  
2 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,P.40. 
3 Ibid, P.55. 

  4 رندا عطية سليمان، '' المياه وقود حروب المستقبل''، قراءات أفريقية ،العدد 2،سبتمبر 2005،ص ص64-64.

http://www.nilf.no/publikasjoner/Discussion_Papers/2012/dp_2012_1.pdf
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ادر التلوث في حوض النيل؛ وأهم مص. الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة إلى األنهار من أهمها
الصناعي، والزراعي، وتلوث المياه بمياه الصرف الصحي، ولذا أكدت األبحاث ضرورة أن  التلوث

   .االيكولوجيتتشارك دول الحوض في سن القوانين من أجل المحافظة على حوض النيل ونظامه 
  :إستنزاف الموارد المائية- 6

قد يؤدي إلى بروز  الذيتزايدا كبيرا في  نقص المياه والطاقة  القرن األفريقيتواجه معظم بلدان   
والرعوية ولكن أيضا في قطاعات أخرى  ةيالفالحاضطرابات اقتصادية خطيرة ليس فقط في القطاعات 

كينيا  واجهت فقد.دولة معينة في القرن األفريقي أزمة المياه و الطاقة ال يقتصر على. من االقتصاد
أدى الجفاف حادة جراء  ندا أيضا مشاكل والصومال والسودان وحتى أجزاء من أوغ،اريتريا ،و وإثيوبيا

في الوادي   Kamnarok ،  ذكرت بعض الصحف الكينية أن بحيرة2009في  .إلى تدهور الموارد المايئة 
المتصدع  بكينيا قد جفت نتيجة للجفاف، وقد أدى  ذلك إلى فقدان بعض الحيوانات من بينها التماسيح 

      الوطنية  Nakuru ناكورو بحيرةاقع إلى حد كبير في كذلك جفت بعض المو. التمساح 10000بنحو 
فقد  ،وقد أثرت أزمة المياه في توليد الطاقة الكهربائية على نهر تانا في كينيا.  Naivasha بحيرة نيفاشاو 

خالل نفس الفترة . انخفاض مستويات المياه في السدود الخاصة بالنهر إلى انقطاع التيار الكهربائي تسبب
 في ظل الظروف العادية   .Oromiya 1 في منطقة أوروميا Haramaya شهدت إثيوبيا  جفاف بحيرة

في   Wajirفي واجير . % 20بنسبة تقل عن   حصول على مياه الشرب اآلمنةبال سكان إثيوبيا يتمتع
  Turkanaكم للوصول إلى المياه، بينما في توركانا  25مسافة كينيا يقومون الرعاة بالسفر بمتوسط 

  . 2متر داخل مجاري األنهار الجافة للعثور على المياه 6كينيا، تضطر النساء إلى حفر أكثر من ب
  : خسارة التنوع البيولوجي- 7

و اإلجهاد البيئي، و الرعي الجائر زالة الغابات حاصل إلتمثل خسارة التنوع البيولوجي تحصيل    
 إنخفاضا واسعا نتيجةالسمكية في القرن األفريقي  األرصدة و تشهد .بإضافة إلى الجفاف وتغير المناخ

       في خليج عدن و المحيط الهندي من قبل األساطيل األوروبية  الممارسقانوني الغير الصيد الجائر 

                                                             
1 Kidane Mengisteab,‘’Environmental Degradation in the Greater Horn of Africa: Some Impacts and Future 
Implications’’,  in: Ulf Johansson Dahre, Horn of Africa and Peace: The Role of the Environment,  Somalia 
International Rehabilitation Centre and Lund Horn of Africa Forum, Department of Economic History , Lund 
University, 2010, P.  82 ,  Accessed :06/05/2014,  http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf . 
2 African Ministerial Conference on the Environment, Drought in the Horn of Africa: challenges, opportunities and 
responses,Accessed :29/03/2014 , http://www.unep.org/roa/amcen/Amcen_Events/4th_ss/Docs/AMCEN-SS-IV-
EG-4.pdf . 
 

http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf
http://www.unep.org/roa/amcen/Amcen_Events/4th_ss/Docs/AMCEN-SS-IV-
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الممارس من قبل الصيادين في أوغندا و كينيا في بحيرة  الجائركذلك الصيد  ،ألسيويةو األمريكية و ا
 . فكتوريا

     :تدهور األراضي و التصحر-8
 يشير إلى فقدان وتدهور. تهدد المنطقة التي قضايا بيئية تدهور األراضي هي واحدة من أكثر  

٪ من األراضي في منطقة 65 .أو الخدماتوفقدان قدرتها على توفير السلع ، الصالحة للزراعة األراضي
مظاهر التصحر تشمل تملح التربة، تأكل التربة  .1''األراضي الجافة''  القرن األفريقي يمكن وصفها بأنها

هي واحدة  و.رهازالة الغابات وتدهوإبرتبط تدهور األراضي ارتباطا وثيقا و ي. بفعل الفيضانات و الرياح
إنتاجية   إلى انخفاضفقدان وتدهور األراضي  يؤدي.تهدد المنطقة التي خطيرةالبيئية القضايا  من أكثر

في الصومال أدى اإلفراط في الرعي إلى تدني .توفير السلع أو الخدمات األراضي وفقدان قدرتها على
 .2من المساحة اإلجمالية للصومال %70خصوبة المراعي و التي تمثل ما يقارب نحو 

  المناطق التي تعاني من تدهور في األراضي في القرن األفريقيأهم ):5(خريطة رقم 

  
Source : Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,P.51.  

                                                             
1 Ibid,  P.52. 
2 United Nations Environment Programme, Africa: Atlas of Our Changing Environment,  Division of Early Warning 
and Assessment (DEWA) and United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi , Kenya, 2008 , P.297. 
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  اإلنساني في دول القرن اإلفريقي انعكاسات التهديدات البيئة على األمن:المبحث الثاني
و الجفاف و التدهور خاصة منها تغير المناخ (البيئية تشهد دول القرن األفريقي في ظل التهديدات   

مظاهر سلبية على كل من القطاعات اإلقتصادية و المجتمعية و السياسية  مما أدى إلى تهديد ) الخ...البيئي
 .األمن اإلنساني في المنطقة

تداعياتها على األمن اإلنساني في القرن  األوضاع اإلقتصادية واألزمات الغذائية و : المطلب األول
  اإلفريقي

  األوضاع اإلقتصادية:الفرع األول
خاصة منطقة القرن اإلفريقي آثارا سلبية على االقتصاد في  خلفتقد  التهديدات البيئيةبال شك أن   

على توجيه جزء من  المنطقة كما أجبرت الحكومات،و الرعي و تربية الماشية  القطاع الزراعة في
     .التهديدات آثار هذهمواردها المحدودة لمواجهة 

موجات الجفاف المتكررة فمثال جراء قتصادي االر تدهوللتعرضت العديد من دول القرن األفريقي   
مليون دوالر سنويا بسبب الجذب و الجفاف ، و في  130في إثيوبيا قدرت خسائر الدخل القومي بـ

د أوغندا انخفضت إنتاجية األرض بسبب تزايد األراضي القاحلة مما هدد بحدوث فوضى في اقتصاد البال
إلى خسائر اقتصادية  2001إلى  1991لسنوات العشر في الفترة من جفاف افي كينيا أدى .و ازدياد الفقر

 كان قد لناتج القومي اإلجمالي للدولة، ومليار دوالر و هي خسائر ضخمة إذا قورنت با 2,5قدرت بـ 
و يمثل الجدول التالي أهمية القطاع .1موال في بناء المدارس و المستشفياتبإمكان استثمار تلك األ

  .لقرن األفريقيالزراعي للدول ا
 . ة و الرعي في القرن األفريقيأهمية قطاع الزراع):09(جدول رقم 

 

Source : Food and Agriculture Organization of The United  Nations, FAO Statistical Yearbook 2012 Africa, 
OP.Cit., P.34. 

                                                             
  1 محمد الزواي، '' الجفاف في أفريقيا .. القنبلة الموقوتة''، قراءات أفريقية، العدد 3، ديسمبر 2008،ص ص 106-105.
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 ، حيث توظفوالرعي البعلية  الزراعة  سبل عيشهم علىكسب في  يعتمد سكان القرن األفريقي   
  %65و ،  في كينيا من السكان %75و السودان، وإريتريا و في إثيوبيا من السكان %80 نحو الزراعة

      من مجموع األراضي لألنشطة الزراعية  %63في أوغندا يستخدم حوالي  .في الصومال من السكان
من تحديات عديدة   القطاع المقابل يواجه هذافي  .من إجمالي الناتج المحلي %39و تساهم الزراعة بـ 

على  هائلة يتسبب في خسائر مما   .المرتبطة بالمناخ والفيضانات مثل الجفاف الكوارث الطبيعية بينها 
 الرئيسية لتغير المناخ الضحايا يكون من بين المجتمع الزراعي والرعوي،  بحيث أنه من المتوقع أن

   .1منطقة القرن األفريقي الذين يعيشون في الرعاةمليون نسمة من  25حوالي 

يمثل فقدان األصول الرئيسية من الثروة الحيوانية في القرن األفريقي تهديدا حقيقيا لألمن   
شهدت المناطق الشمالية الشرقية في  2011أثناء جفاف . اإلقتصادي لغالبية الساحقة من سكان المنطقة

 يـمما أدى إلى نقص موارد الرعي و أراضي المراع %50- 10من كينيا انخفاضا في تساقط األمطار 
و حسب مكتب الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة فإن الجفاف تسبب في نفوق  ،و تدهور صحة المواشي

من الماشية في أثيوبيا، أما في جيبوتي فقد إنخفضت الثروة الحيوانية خالل السنوات الخمس   %60حوالي 
تسببت ندرة المياه في الصومال  إلى خسائر في الثروة الحيوانية قدرت  2002ي ف.2 %50األخيرة إلى 

  .3من الماعز و الخراف حسب ما صدر عن منظمة الفاو %15-10من الماشية و من  %40بـ

خاصة قطاع السياحة البيئية ،كذلك يشهد قطاع السياحة في القرن األفريقي تراجعا كبيرا في العائدات 
المناخ و زيادة إحترار المنطقة و جفافها مما أدى إلى تدهور المناظر الطبيعية الجاذبة للسياح بسبب تغير 

  .4و أكبر مثال على ذلك ذوبان جبل كلمنجارو و جبل كينيا الذي أثر بشدة على السياحة الجبلية بالمنطقة

شهدت حيث ،  2011عام لأثناء األزمة الغذائية إقتصاديات دول القرن األفريقي  تتضرر   
شهدت األسعار من  ،والمنطقة ارتفعا هائال في  أسعار المواد الغذائية  و أسعار الوقود بشكل غير عادي 

 في  %100، و %240ارتفاعا هائال قدرت الزيادة  في الصومال بنسبة  2011إلى جوان  2010جوان 

                                                             
1 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,PP.38-96. 
2 Habtamu Alem Terefe,  Op.Cit. ,P.5 . 
3 United Nations Environment Programme, Africa: Atlas of Our Changing Environment,OP.Cit.,P .297. 
4 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,PP.  96 -97. 
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في   %30في الصومال، و   %45في كينيا، أما أسعار الوقود فبلغت نسبة الزيادة بـ  % 51و  إثيوبيا،
  .مدى إرتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض دول القرن األفريقي لتاليةاألشكال ا و توضح .1كينيا

  2011جوان - 2009أسعار الذرة و السرغوم ، مقديشو في الفترة  ما بين جوان ):04(شكل رقم 

  
  ،11/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''التركيز على القرن األفريقي:بالجفافإنعدام األمن الغذائي المتصل '' ،---:المصدر

http://www.fao.org/crisis/28420-04f868b8a7620a1ffd64b931eb5d6f7b4.pdf 

  2011جويلية -1999أسعار القمح و الذرة ، أديس بابا في الفترة ما بين جويلية):05(شكل رقم 

  
  .نفس المرجع:رالمصد

 ن الواقع اإلقتصادي لدول القرن األفريقي قد مر بمرحلة من التراجع إف ذكر سابقا ماعلى  بناءا  
القطاع الزراعي  على رأسها الجفاف و تغير المناخ، حيث تأثر جراء التهديدات البيئية و التيوالتدهور 
  . لمستدامةعجلة التنمية ا دفع للدول المنطقة  وعرقلةتراجع  الدخل القومي مما أدى إلى  بشكل كبير

                                                             
1 Rhoda Margesson and others , Horn of Africa Region: The Humanitarian Crisis and International Response, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, January   2012,P.7. 

http://www.fao.org/crisis/28420-04f868b8a7620a1ffd64b931eb5d6f7b4.pdf
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  األزمات الغذائية في منطقة القرن األفريقي:الفرع الثاني

 يعاني في حيث .الغذائي األمن بانعدام اًتأثر العالم مناطق أكثر من األفريقي القرن منطقة تعد  
 هذه ترتفع إريتريا والصومال في و التغذية، نقص من السكان من المائة في 40 من أكثر ككل، المنطقة
من أكثر التهديدات البيئية التي  تغير المناخ  و كل من الجفاف و التصحر يعدو  .في المائة 70 إلى النسبة

و يرجع ذلك إلى العديد من العوامل من بينها التباين ،  أثرت بشكل كبير على األمن الغذائي في المنطقة
واضح في مناخ دول القرن اإلفريقي والذي يتدرج من المناخ االستوائي إلي المناخ الصحراوي ، وهذا ال

بإضافة إلى أن معظم األراضي في المنطقة تتدرج من األراضي شبه . يؤثر بدوره على إنتاج الغذاء
اعة البعلية المعتمدة على القاحلة إلى القاحلة و التي تعتبر أكثر حساسية اتجاه أي اإلجهاد البيئي مثل الزر

ؤدي إلى التدهور الشديد لألراضي األساليب غير المستدامة  التي  ت و كلوالرعي الجائر،تساقط األمطار،
  .الزراعية
أفادت منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة أن األمن الغذائي في منطقة القرن األفريقي    

مليون شخص على  20ر مما  أدى إلى اعتماد حوالي يتعرض للتدهور جراء انخفاض معدالت األمطا
المعونات الغذائية و يتوزعون بين المزارعين و الرعاة و سكان المناطق الحضرية من ذوي الدخل 

في كل (مجاعة  42أكثر من    2000و  1970شهدت منطقة القرن األفريقي في الفترة ما بين . المحدود
و ذلك بسبب  مليون شخص 109و هو ما أثر على أكثر من ،)ئيةعقد تقريبا  تحدث مجاعة أو أزمة غذا

التغيرات المناخية و نمو السكاني الهائل األمر الذي ترتب عليه عدم قدرة دول المنطقة على مواجهة 
ر عدد من حيث قدوقعت أسوأ موجة جفاف في الصومال،   1992في عام  .الجفاف و األزمات الغذائية
ألف نسمة، وقد خيم الجوع آنذاك على أجزاء واسعة من البالد، وهي  300من  قضوا نحبهم بسببها بأكثر

الموجة التي جاءت على إثرها قوات أمريكية وأممية في ديسمبر من العام نفسه بموجب قرار دولي من 
  .1أجل حماية اإلغاثة وتأمين وصولها للمتضررين

كما ضربت هذه الموجات كينيا  ،فافرن اإلفريقي أربع موجات جشهد الق 2006و 2000بين عامي 
 وجنوبشمال كينيا   2006وهددت موجة الجفاف عام   .والصومال وإريتريا وأوغندا وجيبوتي والسودان

جهوداً للتكيف يصعب تحملها من قبل السكان ويرى الخبراء أن هذه التأثيرات تستلزم  .إثيوبيا و الصومال
الغذائية في و في ظل األزمة  .الذين تقل لديهم إمكانات الحصول على الموارد أو المدخرات الضرورية

                                                             
.16-15،ص صالمرجع  السابق الذكرباسم مسلماني،   1  
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المنطقة  تتسبب تحركات السكان هربا  من مناطق الجوع في الصومال إلى جر الدول المجاورة معها إلى 
  .1تدفق ربع سكان الصومال  في جهة الشرق المجاعة مثل ما حدث مع  كينيا إثر

  أهم األزمات الغذائية التي شهدتها دول القرن األفريقي):10(جدول رقم
 الدول املتضررة تاريخ األزمة

 .يف إثيوبيا  Tigrayجماعة يف تيغري  1958
املكرونة اليت نسبة إىل '' عام جفاف املكرونة''جماعة يف الصومال نتيجة للجفاف و أطلق عليه  1964

 .كانت توزع على املتضررين
تأثر باجلفاف  .بسبب اجلفاف يف مجيع أحناء القرن األفريقي والصراع يف الصومال .جماعة يف إثيوبيا 1972-1973

 .ألف شخص 200مليون شخص و راح ضحيتها  13.3حوايل 
 .''اجلفاف الطويل األمد'' جفاف يف الصومال عرف حمليا بإسم  1974

أثناء احلرب ألا حدثت  1984؛ و تعترب ااعة األكثر شهرة يف إثيوبيا يف عام  جماعة يف أثيوبيا 1984-1985
  .األهلية والرتاع مع  إريتريا ااورة

قدر .بسبب اجلفاف وبداية احلرب األهلية ، تأثرت بشدة قدرة املناطق الزراعية جماعة يف الصومال؛  1991-1992
   .مليون نسمة 2ألف شخص ، وتشريد  300حنبهم حبوايل عدد من قضوا 

 .جماعة يف السودان؛ نتيجة للجفاف و الرتاعات يف جنوب السودان  1997
ماليني نسمة تأثروا باألزمة، و  6حوايل   .؛نتيجة  للجفاف واحلرب مع إريتريا جماعة يف أثيوبيا 1998-2000

 .  حالة وفاة 5000خلفت حوايل 
 .غذاء إنسانية يف منطقة دارفور تسببت  فيها موجة اجلفاف وضعف احملاصيل وغياب األمن  أزمة 2003
  .ماليني نسمة احتاجوا إىل املساعدات اإلنسانية الالزمة 6حوايل األزمة غذائية يف القرن األفريقي؛  2006

 .مليون دوالر استجابة لنداء األمم املتحدة 500و قدمت اجلهات املاحنة حنو 
حدثت نتيجة ملوجة اجلفاف، فضال عن الصراع يف الصومال  األزمة الغذائية يف القرن األفريقي؛  2008

قدم  .مليون شخص تضرروا يف منطقة القرن األفريقي 16أكثر من  .وإقليم أوغادين من إثيوبيا
 .يتمليار دوالر لتخفيف أزمة يف كل من إثيوبيا وكينيا والصومال وجيبو 2املاحنون أكثر من 

 .أزمة غذائية يف كينيا 2009
ضرب اجلفاف مجيع أحناء القرن األفريقي  و صعد الصراع يف األزمة الغذائية يف القرن األفريقي؛ 2010-2011

 .مليون شخص جراء األزمة 12تأثر أكثر من  .الصومال من الوضع اإلنساين يف املنطقة

  .المصادر من إعداد الباحثة بناءا على معطيات متعددة:المصدر

                                                             
  ،29/04/2014:الموقع يوم، تم تصفح ''خوف و تطمينات و معالجات.. المجاعة في القرن اإلفريقي''، تهاني عثمان   1

http://www.sudaress.com/alsahafa/32124. 

http://www.sudaress.com/alsahafa/32124.
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ماليين نسمة نقصا حادا في الغذاء، وصل لحد المجاعة في سبتمبر  4في الصومال حوالي عانى  
رب ا، وموت عشرات اآلالف من األشخاص نصفهم من األطفال ، و في أثيوبيا كان هناك ما يق2011

رتفاع الحاد في ماليين نسمة كانوا  في حاجة شديدة إلى المساعدات و ذلك بسبب نقص األمطار و اال 4,5
  .و لم يختلف الوضع كثيرا في كينيا مما أدى إلى تفاقم إنعدام األمن الغذائي في المنطقة. أسعار الغذاء 

مليون نسمة في  12إحدى سنوات الجفاف و المجاعات التي أثرت بدورها على  2012سنة  و تعتبر
القرن األفريقي، لذلك كانت هناك دعوات لكل من الحكومات و الهيئات غير الحكومية إلى ضرورة 
 مواجهة خطر األزمات الغذائية و الجفاف الضارب بالمنطقة التي أصبحت تهدد األمن الغذائي في المنطقة

فإن عشرات اآلالف من أطفال الصومال قد لقوا حتفهم جوعا عام  ،وطبقًا لبعض التقارير الدولية. 1ككل
و طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون , ألف طفل  من سوء التغذية 640، و عانى  2011

يوضح  .2فريقيمليار دوالر لمواجهة مخاطر المجاعة في القرن اإل 1.5حينها  بضرورة توفير نحو 
الجدول التالي أهم المناطق المتضررة في القرن األفريقي من جراء الجفاف و إنعدام األمن الغذائي في 

  .2009عام 
  آثار إنعدام األمن الغذائي في منطقة القرن األفریقي ): 11(جدول رقم

المتضررون من إنعدام األمن  البلد
 2009الغذائي 

 المجتمعات الضعیفةفئة  أكثر المناطق تضررا

عدد السكان  عدد األشخاص
% 

المنطقة الشمالیة الغربیة و الشرقیة ،مدینة  %20 150000 جبوتي
 جیبوتي

الرعاة، الفقراء في المناطق 
 الحضریة، الالجئین

  Gash barakaمناطق غاش بركة   %35 ملیون نسمة 2 أرتیریا
 .Anseba،أنسابا 

في  المزارعون، النساء، الفقراء
 المناطق الحضریة

األراضي المنخفضة من أورمیا، المنطقة  %71 ملیون نسمة 6,2 إثیوبیا
، أمھرة، العفر  Tigrayالصومالیة، تیغري 

Afar. 

المزارعون، الرعاة، الالجئون، 
 الفقراء في المناطق الحضریة

، Isiolo مارسابیت ، إسیلو Marsabit %10 ملیون نسمة 3,8 كینیا
،  مناطق نھر تانا  ,Samburuسامبورو 
، و مناطق كیتوي Mwingi،موینجي 

Kitui . 

المزارعون، الرعاة، الالجئون، 
 الفقراء في المناطق الحضریة

 المتشردین داخلیا، الرعاة وسط و جنوب %37 ملیون نسمة 3,6 الصومال
 دارفور،وسط و شرق مناطق كساال و %14 ملیون نسمة 5,9 السودان

Kassala  و ریدسا ،Red Sea  
 

 المتشردین داخلیا، الالجئین،و  الرعاة

َ  %4 ملیون نسمة 1,34 أوغندا ج ُ ، غرب النیل، Karamojaإقلیم كارم
 .جنوب غرب

  الرعاة ، الالجئین،و النازحین  داخلیا
 

,P.66.Eric Van de Giessen, Op.Cit. Source:   

                                                             
. 45هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع السابق الذكر، ص   1  
.18باسم مسلماني، المرجع السابق الذكر، ص  2  
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توضح الخريطة الموالية وضع األمن الغذائي في منطقة القرن األفريقي في أسوأ أزمة غذائية عانت منها 
  .سنة 60مند المنطقة 

  2012وضع األمن الغذائي في القرن األفريقي في أوت ):06(خريطة رقم

  
  . 46هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع السابق الذكر،ص :المصدر

القرن في  على األمن اإلنسانيالبيئية  للتهديداتاالنعكاسات اإلجتماعية و السياسية  :المطلب الثاني
   األفريقي

  اإلنعكاسات اإلجتماعية : األولالفرع 

البد  في القرن األفريقي قبل الولوج إلى إبراز مدى تأثر األوضاع اإلجتماعية بالتهديدات البيئية  
عدد السكان في  في التدهور البيئي ، حيث تضاعف والسريعالنمو السكاني الهائل  مساهمة من تبيين
تفاقم الوضع في  و، على الموارد الطبيعيةأكثر  الضغط األمر الذي  أدى إلى  ، 1960منذ أوئل  المنطقة

  ،و الرعي الجائر ،المنطقة أكثر خاصة من ناحية زيادة اإلستغالل غير المستدام لألراضي الزراعية
فقد  ،من أعلى المعدالت في العالم يعد معدل السنوي للنمو السكاني في القرن األفريقي و. اإلجهاد البيئيو

مليون نسمة عام  160قدر عدد سكان القرن األفريقي بـ ،و 1974تضاعف العدد عما كان عليه في 
و يعاني حوالي . %2,6بمتوسط نمو بلغ  2010مليون نسمة تقريبا عام  218و وصل إلى  2006

و ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع . مليون نسمة نقصا حادا في الغذاء70
، كما يالحظ تدني متوسط نصيب الفرد عن الناتج المحلي )%66(و الصومال) %72(في كل من أثيوبيا 
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 369ال يتعدى هذا المؤشر فيها اإلجمالي لكل دول المنطقة، فهناك ما يقرب من نصف الدول القرن 
  .يوضح الجدول التالي مدى انخفاض متوسط دخل الفرد في دول القرن األفريقي. 1دوالر

  مؤشرات اقتصادية و اجتماعية لدول القرن األفريقي): 12(جدول رقم
تعداد السكان لعام  الدولة

 )نسمة( 2010
  %نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع  % 2010- 2000معدل نمو السكان من 

 12,5 % 2.0 879000 جبیوتي
 -               7, 3 5224000 أرتیریا
 72,3% 4, 2 84976000 إثیوبیا

 19,8% 2,6 4086300 كینیا
 65,7% 2,3 9359000 الصومال
 - 2,5 43192000 السودان

 39,7 % 3, 3 33769000 أوغندا
  .45هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع السابق الذكر،ص  :المصدر

النزوح في دول القرن األفريقي  على األمن اإلنسانيمن االنعكاسات اإلجتماعية  للتحديات البيئية   
  .و تدهور الوضع الصحي للشعوب دول المنطقة، و الجفاف و الهجرات البيئية بسبب تغير المناخ 

  :البشريةالنزوح و الهجرات  -أوال
 ،     القرن األفريقي منطقة انعكاسات التهديدات البيئية في من يعد تدهور األوضاع اإلجتماعية    

في المنطقة حيث يمثل النزوح الخيار األمثل للتكيف مع  تزايد عدد الالجئين و تشمل هذه اإلنعكاسات
المزيد من الصراعات  إلىالجفاف و التصحر و الفقر ثالوث  يؤدي .ظروف التغيرات المناخية المتطرفة 

الهجرة  قد تتسبب. و عدم اإلستقرار في المنطقة و بالتالي المزيد من الهجرات البشرية إلى دول الجوار
القسرية أو الهجرة البيئة و النزوح بنتائج سلبية تهدد األمن اإلنساني على كل من المجتمع المستقبل 

جئين أنفسهم ، و تتمثل أهم المظاهر السلبية  للنزوح و الهجرات البشرية في كل لالجئين و مجتمع الال
أشكال العنف الناشئة عن الجريمة  و انتهاكات حقوق اإلنسان، و التهديدات الموجه ضد الفئات المجتمعية 

لطبيعية من الضعيفة مثل النساء و األطفال، فأثناء النزوح يتم فقدان العديد من األشخاص جراء الكوارث ا
 .فيضانات و موجات جفاف

ألف  600ألف شخص و نحو  20قدر عدد ضحايا حرب الصومال بحوالي  1991في نهاية  
الجئ إلى الخارج و بضع المئات من األلوف نزحوا من مناطقهم إلى أماكن أخرى في الداخل بحثا عن 

مليون  4,5هددت ما يقارب من المجاعة هذه الفترة عرفت الصومال الجفاف و موجات  األمان، في
من الماشية التي تشكل مصدر عيش  %40شخص و مليون طفل بالموت جراء نقص التغذية،و نفوذ نحو 

                                                             
  .44هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع السابق الذكر،ص   1
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الرعاة في القرن  عادة يتنقل  .1الماليين من الناس،باإلضافة إلى عرقلة عمل المجتمع الزراعي  الصومالي
 ماشيتهم مع يتنقلون فهم لماشيتهم الماء عن بحثاً وكذلك المرعى عن بحثاً أخرى إلى منطقة اإلفريقي من

 الرعاة يضطر – األمطار سقوط عدم في يتمثل – مناخي إجهاد حدث كلما فإنه لذلك الجفاف، موجات جراء

 عن الرعاة أراضي تعجز الجفاف موجات وحدة تكرار زيادة ومع .األمطار مناطق عن بحثا الترحال إلى

و كنتيجة للجفاف اضطر العديد من الرعاة إلى بيع   .الهجرة إلى الناس يضطر مما العيش أسباب توفير
ماشيتهم بأسعار زهيدة و كانت أكثر المناطق تضررا بذلك جنوب شرق أثيوبيا  و شمال كينيا، حيث تعد 

 .2سنة 60أسوأ فترة جفاف مرت بها المنطقة منذ  2011و  2010الفترة ما بين 

ديسمبر -جويلية(لقرن األفريقي في الفترة و الهجرات البشرية في اأسباب نزوح :)06(شكل رقم
2011(  

  
Source : Habtamu Alem Terefe,  OP.Cit., P.3. 
 

 شمال في داداب مثل – الالجئين تؤوي التي المواقع نجد األفريقي، القرن دول و إفريقيا شرق  وفي  

 األعـوام  وفي . المياه في والشحيحة القاحلة شبة المناطق في تتواجد -إثيوبيا شرق في و جيجيجا كينيا شرق

 األمطـار  سـقوط  معدالت تراجعت حيث المناخية، أنماطها في كبيرة تغيرات المناطق هذه شهدت األخيرة،

 الحاجـة  مـن  يزيـد  بدوره وهذا .بالمياه الجوفية المائية الطبقات امتالء إعادة عملية تباطؤ إلى أدى ما وهو

أمـن نظـم   حول الموارد الطبيعية و إنعدام في مواجهة التوترات   . 3الجوفية المياه وحماية متابعة لتحسين

                                                             
، سبتمبر 2، العدد قراءات أفریقیة، ''و أثرھا على األمن في إقلیم البحر األحمر: أوضاع الصومال في القرن األفریقي'' أنور قاسم الخضري،   1

   .81- 80، ص ص2005
.47هويدا عبد العظيم عبد الهادي،المرجع السابق الذكر،ص   2  
،مركز دراسات الالجئين،  تغير المناخ و النزوح:نشرة الهجرة القسرية، ''المساعدات في الجديدة والتحديات المياه''،   و آخرون كرونين إيه آيدان  3

  .26، ص2008،ديسمبر 31العدد 
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كثير من الناس إلى الهجرة على حد سواء إلى المناطق الحضرية و المناطق ال، يضطر  الحيازة األراضي
أجبـروا علـى   مليون  من المشردين  بشكل دائـم،   5يوجد في منطقة القرن األفريقي حوالي  . والريفية
الحلقات مفرغة من الضغط علـى المـوارد و الصـراع    . والمشردين داخليا في مخيمات الالجئين العيش

  .1آثار مزعزعة لالستقرار في المنطقة والهجرة لها
  

  :التدهور الصحي-ثانيا

يعد سوء التغذية و المجاعة من أكثر العوامل التي أدت إلى تدهور األمن الصحي في منطقة القرن   
األفريقي حيث إلى جانب األسباب الرئيسية المؤدية إلى تهديد حياة األفراد  بسبب سوء التغذية و المجاعة 
فإن هناك أسباب ثانوية لتهديد األمن الصحي خاصة  بين النازحين و الالجئين و المتمثلة في تفشي 

ل المالريا، حيث تشهد األمراض المعدية مثل الحصبة و الكوليرا و األمراض المحمولة بالنواقل مث
مخيمات الالجئين إنعدام الخدمات اإلجتماعية مثل سوء ظروف الصرف الصحي و قلة المياه الصالحة 

  . 2للشرب و ظروف معيشية مزدحمة في المخيمات

األمن الصحي في منطقة القرن األفريقي إرتفاع حاالت المالريا  و من آثار التهديدات البيئية على    
ماليين إصابة، و يتحمل السودان أعلى عبئ  3مال و السودان و جيبوتي التي بلغت نحو خاصة في الصو

حالة وفاة في ) 37,707حوالي (ألف  37مليون حالة  و أكثر من  2,5من حاالت المالريا حيث سجلت 
ذلك  ، و من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على التوزيع الجغرافي و كثافة انتقال المالريا و 2006عام 

في شرق أفريقيا أن زيادة   2006بسبب سقوط األمطار و الطروبة، و قد أظهرت دراسة أجريت في عام 
  .3في وفرة النواقل  %40-30في درجة الحرارة قد تؤدي إلى زيادة من  3%

  اإلنعكاسات السياسية:الفرع الثاني 

شهدت منطقة القرن األفريقي واقع سياسي مرير فإلى جانب النزاعات و الصراعات الحدودية   
المعرفة و القدرة على  . مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتزايدمابين الدول تشهد المنطقة  

    ي حرب أهليةمعالجة هذه المشاكل الكبرى غالبا ما تكون غير كافية فأغلبية بلدان المنطقة  مشاركة ف

                                                             
1 Eric Van de Giessen, Op.Cit.,P.12. 
2 Rhoda Margesson and others, OP.Cit., P.9. 

   .95-94مصطفى كمال طلبه و نجيب صعب، المرجع السابق الذكر،ص ص   3
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وهذه ما يسمى بالدول الهشة  التي ال تكون قادرة على التكيف مع . أو تتعافى ببطء من حالة صراع 
  .التغيرات المناخية في الوقت المناسب

تأثر  كل بلد األفريقي هي أن منذ استقاللها تقريبا القرنمنطقة لدول  من الخصائص المميزة   
فعلى سبيل المثال عانت أوغندا من الحرب   .أو غير مباشر بشكل مباشرسواء في المنطقة بنزاع معين 
 المتنازع عليها، المنطقة الحدودية على 1999عام  بين إثيوبيا وإريترياحرب و ، 1997األهلية عام 

هذه ). سنوات 37في جنوب السودان استمرت الحرب (السودان و في كل من الصومالالحروب األهلية و
الديمقراطية  وانعدام سوء اإلدارةمثل العوامل مترابطة من ومجموعة معقدة يجة لنت هي الصراعات

انتهاكات والفساد و اإلقصاء، وسياسات الجماعات العرقية أو من قبل األفراد السلطة السياسيةاحتكار و
 في دعم ودفع  دورا هاماندرة الموارد و التدهور البيئي لعب باإلضافة إلى ذلك، .والفقرحقوق اإلنسان، 

   .1في المنطقة الصراعات

  :هشاشة دول منطقة القرن األفريقي-أوال

هناك غياب الحكم الرشيد وآليات الرقابة الديمقراطية لضمان أن يتم إنفاق األموال التي تهدف إلى   
فعلى سيبل المثال، أدى إستمرار الصراع في   .بحكمة و مواجهة التحديات البيئية التكيف مع المناخ 

الصومال في ظل انهيار الدولة و السلطة المركزية إلى فقدان العديد من األقاليم في الصومال القدرة على 
حيث ال تستطيع الحكومة االنتقالية في الصومال التعامل . مواجهة الكوارث خاصة المجاعة جراء الجفاف

همت حركة شباب المجاهدين في و ات. مع المحنة اإلنسانية في المنطقة أو الحد من اتساع رقعة المجاعة
الصومال بمسؤولية عرقلتها لعمل منظمات اإلغاثة اإلنسانية خاصة لبرنامج الغذاء العالمي  أو منعها من 

هذه األوضاع أدت إلى . 2التواجد في المناطق التي تسيطر عليها مما ساهم في تزايد معدالت المجاعة
لصومال خاصة في ظل تأزم الصراع بين الحكومة المزيد من التعقيد في األوضاع السياسية في ا

وفي ظل عدم وجود حكومة .  الصومالية و حركة شباب المجاهدين و الخالفات داخل الحكومة نفسها
مركزية، والحرب األهلية المستعرة، دخلت البالد في دوامة من الفوضى تجاوزت عشرين عاما، فانتهز 

                                                             
1 Abdi Jama Ghedi, ‘’Sustainable Development-Peace Nexus in Horn of Africa: The Role of Multilateral 
Environmental Agreements (MEAs)?’’ ,  in: Ulf Johansson Dahre, Horn of Africa and Peace: The Role of the 
Environment,  Somalia International Rehabilitation Centre and Lund Horn of Africa Forum, Department of 
Economic History , Lund University,2010, PP.31-32,  Accessed :06/05/2014,  http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf. 

،  46، المجلد ، السياسة الدولية''األبعاد السياسية النتشار المجاعة في الصومال: العودة إلى القرن األفريقي '' أميرة محمد عبد الحليم ،  2
  .117،ص 2001أكتوبر  ،186العدد

http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf.
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سريعة، وانتعشت على المتطورة والشجار وإزالة الغابات بآالت بعض التجار هذه الحالة وقاموا بقطع األ
هذه العوامل السابقة . إثر ذلك تجارة الفحم وتصديرها إلى الخليج ال سيما دولة اإلمارات العربية المتحدة

 . و دولة  هشة و فاشلة في إدارة أزماتها،  1الصومال صحراء قاحلة الذكر جعلت من

  :في المنطقة الطبيعية الصراع على الموارد-ثانيا

ويعتبر تغير المناخ في العقود األخيرة  من أكثر الدوافع البيئية لظهور النزاعات، فقد حذّر    
من أن تدهور األراضي أصبح مصدرا للصراع  1991عام  Reidulf  Molvaer . K مولفار ريديوف

من أهم التحديات  األمنية المتصلة بالمواردهديدات التتعد و  .2بين المزارعين و الرعاة في القرن األفريقي
     كميات من المياه والمراعي لماشيتهم، ، حيث يواجه الرعاة انخفاضالتي تواجه منطقة القرن األفريقي

. يؤثر انعدام األمن الغذائي الدوري على الماليين من الناس. و خصوصا خالل فترات الجفاف المدقع
هذه الصراعات .زراعية و بين المجتمعات الرعويةارد بين المجتمعات الغالبا ما يحدث الصراع على المو

أصول  كبيرا فيرا تحدث بشكل رئيسي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة على سبيل المثال لعبت دو
نتيجة العنف في دارفور و كذلك  .النزاعات حول الموارد في شمال أوغندا بكراموجا الحدودية مع كينيا 

قد تطورت منذ القبلي في دارفور في غرب السودان فإن مظاهر العنف  ،العوامل واألسبابلعدد من 
منتصف الثمانينات وبلغ ذروته في النصف األول من التسعينات وتطورت من ظواهر اجتماعية سلبية، 

 نزاع مثل ظاهرة النهب المسلح إلى صراعات بين الرعاة والمزارعين حول الموارد الطبيعية  ثم إلى
إلى تكوين ميليشيات قبلية مسلحة ضد الدولة ، وصلت إلى حدة الصراع  سياسي في مواجهة الدولة ثم

العرقي بين القبائل العربية والقبائل األخرى، مما أدى إلى تفتت النسيج االجتماعي والتعايش وأصبحت 
و تأسيس دولة  2011و هو ما أدى في نهاية المطاف إلى تقسيم السودان عام .مشكلة قومية وإقليمية

  .جنوب السودان

يعتبر نهر النيل من أكبر إمدادات المياه للماليين من الناس في القرن األفريقي، حيث أن هناك   
مشاريع لتخصيص المزيد من المياه للزراعة المروية في أوغندا و إثيوبيا لتحل محل الزراعة البعلية وهو 

مصر ، كذلك بناء السدود في أوغندا و أثيوبيا لالستفادة  ما يثير مقاومة كل من دول المصب السودان و
                                                             

. 17باسم مسلماني، المرجع السابق الذكر، ص   1  
2 Oli Brown and Alec Crawford , Climate Change and Security in Africa : A Study for the Nordic-African Foreign 
Ministers Meeting ,OP.Cit.,P.24. 
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من الطاقة الكهرومائية يثير حفيظة كل من مصر و السودان اللتان تريدان الرجوع إلى االتفاقيات 
االستعمارية القديمة التي تقوم على توزيع مياه النيل حيث هددت مصر بالحرب في حالة انتهاك هذه 

النهضة أو األلفية األثيوبي على الحدود اإلثيوبية مع السودان ج مشروع بناء سد فمثال من نتائ.ةاالتفاقي
مليار  25و  5فقدان كل من مصر و السودان لكمية كبيرة من مياه النيل األزرق و التي تتراوح ما بين 

    .1متر مكعب مما قد يزيد من التوتر السياسي بين مصر و إثيوبيا بسبب المشروع

  النزاعات البيئية في دول القرن األفريقي): 07(خريطة رقم

  
.104,P. Eric Van de Giessen, Op.Cit.:  Source  

من أهم األسباب التي دفعت حكومات دول  في إطار الصراعات حول األراضي في المنطقة ،فإن  
على االستيالء  من خالل بإنتهاج برامج إصالحية لتعزيز أمن حيازة األراضي بالمنطقة  القرن األفريقي

 ، متغيرة مثل تدهور األراضي وندرتهاتمكين المزارعين من التأقلم مع الظروف ال ،هو المشاعاألراضي 
 الجماعية، الملكية  إلى ستندانتشار أنظمة الحيازة العرفية القائمة على العشائر و القبلية، التي ت بإضافة إلى

و ال تحقق العدالة  المجتمع على أغلبية األراضيمن  أقلية  فيها و التي في غالب األحيان يسيطر
نظمة اإللغاء التدرجي لألالمنطقة إلى  دولاألمر الذي دفع بال. اإلجتماعية ما بين المزارعين و الرعاة 

 ة       حفيظة المجتمعات الرعوي و إثارة الصراعاتأدى إلى تفاقم هو ما العرفية في ملكية األراضي و
                                                             

  1 عباس شراقي، '' بين الجيولوجيا و السياسة:  رؤية فنية لسد األلفية اإلثيوبي''، السياسة الدولية، المجلد 46، العدد 185،جويلية 2011، ص 149.
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للمستثمرين حيث قامت الحكومات بمنح امتيازات الحصول على األراضي . 1ةو الزراعية في المنطق
الواليات المتحدة ،و اإلمارات العربية وقطر والكويت، إلى ،والمملكة العربية السعودية (األجانب لالستثمار

  ،مجال  الصناعات اإلستخراجية و الزراعة التجاريةفي كل من   )جانب الصين وكوريا الجنوبية، ومصر
وإثيوبيا، على السودان  و تعد .األراضي بالنسبة لشعوب المنطقةمتجاهلة في نفس الوقت  عوامل أهمية 

  .2الخارجيوجه الخصوص، من أكثر المناطق استهدافا من قبل االستثمار 

  :القرصنة البحرية في القرن األفريقي- ثالثا

إلى القرصنة البحرية إلى  عدة عوامل تعود األسباب الرئيسية التي دفعت بالصيادين الصوماليين   
من أهمها الصيد الجائر الذي مورِس من قبل السفن دول اإلتحاد األوروبي وآسيا،  حيث إستغلت هذه 

و قامت بالعديد من  1991السفن  ضعف مؤسسات الدولة الصومالية و معاناتها من الحرب األهلية منذ 
ات الصيد غير القانوني باستغالل الثروة السمكية فقط  بل و لم تكتفي شرك. عمليات الصيد غير المشروع

ساهمت كذلك في تدمير النظام البيئي باستخدام تقنيات حصاد غير قانونية و مدمرة مثل الشبكات المعدنية 
و المعدات المحظورة و المواد الكيماوية من أجل الحصول على أكبر كمية من الصيد في أقصر وقت  

لى ما سبق قامت السفن األجنبية  بإغراق النفايات الكيماوية السامة و دفن المخلفات باإلضافة إ. 3ممكن
النووية في المياه اإلقليمية للصومال مما أدى إلى تلوث الشواطئ و تهديد العديد من األنواع البيولوجية 

ات البراميل من قذفت مياه البحر على الشواطئ الصومالية مئ 2004 عام و أثناء كارثة تسونامي.البحرية
و يرى الباحث و المستشار الدولي على الموارد البحرية . 4النفايات الكيماوية المغسولة بمياه البحر

أن عائدات  صيد األسماك غير المشروعة التي تأخذ من الصومال  تقدر  Waldo Abshir الصومالية 

                                                             
1 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,PP.88-89. 
2 Kidane Mengisteab,‘’Environmental Degradation in the Greater Horn of Africa: Some Impacts and Future 
Implications’’,  in: Ulf Johansson Dahre , OP.Cit . , PP. 78-79. 
3 Fatima Jibrell , ‘’Devastation of the Somali Pastoral Way of Life and the Rise of Piracy’’ ,    in: Ulf Johansson 
Dahre, Horn of Africa and Peace: The Role of the Environment,  Somalia International Rehabilitation Centre and 
Lund Horn of Africa Forum, Department of Economic History , Lund University, 2010 , PP.90-91, Accessed :  
06/05/2014,  http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf . 
4 Johann Hari,’’ You are being lied to about pirates’’, Accessed :31/03 /2014 , 
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/johann-hari/johann-hari-you-are-being-lied-to-about-pirates-
1225817.html . 

http://www.sirclund.se/Conf2009.pdf
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/johann-hari/johann-hari-you-are-being-lied-to-about-pirates-
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وروبي من مساعدات للصومال، فهذا مليون دوالر سنويا ،و هو أكثر مما يمنحه اإلتحاد األ 450بحوالي 
  . 1المال بالنسبة إليه كان من األفضل استغالله لتطوير الصومال و تنمية شعبها

       كل هذه العوامل السابقة الذكر دفعت بالشباب الصومالي نحو القرصنة البحرية على السفن  
عن التلوث البحري الحادث في  و ناقالت النفط األجنبية ، ألن المجتمع الدولي عمل على حجب الرؤية

الصومال،و ممارسات الصيد الجائر الذي أنهك االقتصاد المحلي، باإلضافة إلى عدم وجود بدائل اقتصادية 
و بالتالي .للصوماليين الذين دمرت الحرب األهلية مصادر عيشهم و تسبب الجفاف بفقد وهجر أراضيهم 

     صنة كان مدفوعا بعدة عوامل من بينها التلوث البيئيفإن رد فعل الصوماليين من خالل السلب و القر
من جانب آخر ال يمكن تجاهل التهديدات البيئية التي تتسبب فيها أعمال القرصنة، حيث . و الصيد الجائر

أن المسارات البحرية عبر خليج عدن تمثل حساسية خاصة باعتبار عبور ناقالت النفط العمالقة و السفن 
كوارث في  ة للمواد الكيماوية الخطيرة و التي من المحتمل أن  يتسبب تسرب حموالتها التجارية الحامل

بيئية بحرية يصعب تصور حدودها، حيث أن أي كارثة بيئية في هذا الخليج ستؤدي إلى تفاقم األوضاع 
 المتردية أصال سواء على مستوى أنشطة النقل البحري أو على مستوى الوضع اإلنساني في المنطقة،

ذات الحمولة البالغة   Takayamaفعلى سبيل المثال فإن حادثة الهجوم على  ناقلة النفط اليابانية تاكاياما 
ألف طن  كان بمثابة تهديد حقيقي لألمن البيئي في المنطقة، حيث قام القراصنة بإصابتها بقذائف  150

  . 2األمرصاروخية مما نجم عن ذلك تسرب بعض الزيت إلى المياه قبل احتواء 

كرد فعل من قبل المجتمع الدولي صاغ مجلس األمن الدولي عدة قرارات إلدانة القرصنة و وقفها   
، و لكن كال القرارين تجهال  أنه من الصعوبة 1838و 1816في المياه الصومالية، و هما القراران 

ال مهدد بخسارة مصادر التمييز بين سفن الصيد و سفن القراصنة و بالتالي فإن مجتمع الصيد في الصوم
الرزق نظرا للخوف الناجم عن القوات البحرية الدولية، في المقابل تتم حماية السفن األجنبية التي تمارس 

  .3الصيد غير المشروع

                                                             
1 Fatima Jibrell, ‘’Devastation of the Somali Pastoral Way of Life and the Rise of Piracy’’ ,   in: Ulf Johansson 
Dahre, ,OP.Cit., P.91. 

تنامي التهديدات و حدود المواجهة،أبو ظبي،اإلمارات العربية المتحدة،دراسات إستراتيجية، :محمد صفوت الزيات، القرصنة في القرن األفريقي 2
  .37- 36،ص ص2010،الطبعة األولى،  مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية

3 Fatima Jibrell , ‘’Devastation of the Somali Pastoral Way of Life and the Rise of Piracy’’ ,    in: Ulf Johansson 
Dahre,OP.Cit., P.94. 
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  .يلخص الجدول التالي أهم مظاهر تأثير التهديدات البيئية على األمن في  منطقة القرن األفريقي  

  ة على األمن في منطقة القرن األفريقيات البيئيأثر التهديد):13(دول رقمالج

 
120.-,PP.119 : Eric Van de Giessen, Op.Cit. Source  

  

 األثار األمنیة الناجمة عن التھدیدات البیئیة القضایا البیئیة الرئیسیة البلد
  تدھور األراضي - جبیوتي

 إنعدام األمن الغذائي و المائي -
 فقدان التنوع البیولوجي -
 تلوث المیاه -

 

  يتدھور األراض - أرتیریا
 التصحر و الرعي الجائر -
 إنعدام األمن الغذائي و المائي -

  .النزاع الحدودي مع إثیوبیا
 .وجود األلغام األرضیة

  تدھور األراضي و إزالة الغابات - إثیوبیا
 إنعدام األمن الغذائي و المائي -
 إحتیاجات الطاقة -

تتضمن غارات على الماشیة في ( النزاعات الرعویة
  ).الجنوب

  .الصراع على الموارد المحلیة
 .البیئة على سبیل المثال جبال بابلأثر تدھور 

  تدھور األراضي  - كینیا
 إزالة الغابات -
 إنعدام األمن الغذائي و المائي -
الصید الجائر في بحیرة فكتوریا و  -

 البحیرات األخرى
 خسارة التنوع البیولوجي -

تتضمن غارات على الماشیة في ( النزاعات الرعویة
  ).الشمال

 العرقیة ( ندرة الموارد التي تضاف إلى قائمة التوترات 
  .في جنوب و غرب البالد) و السیاسیة 

           آثار تدھور غابات ماو على المجتمعات الكینیة 
  ).مصدر توتر(و التنزانیة

 
  إنعدام األمن الغائي و المائي - الصومال

 تدھور األراضي -
تجارة الفحم مع شبھ الجزیرة العربیة  -

 یؤدي إلى إزالة الغابات
 الصید الجائر في المحیط الھندي -
التلوث بما في ذلك رمي النفایات  -

 السامة

         أسباب الحرب، یحاربون على السلطة ، األراضي
  .و المصادر النادرة

  .(Acacia)النزاعات على بساتین الخرنوب أو أكاسیا 
  .القرصنة

  مالیین الناس لجئوا إلى كینیا و شبھ الجزیرة العربیة 
  
 

  تدھور األراضي - السودان
 إزالة الغابات -
 إنعدام األمن الغذائي و المائي -
 استكشافات النفط -

 

بما في ذلك العدید من ( العدید من النزاعات الرعویة
  ).الغارات على الماشیة في الجنوب و الشرق

بما في ذلك ( السودانالتوترات حول إنفصال جنوب 
  ).المصالح من عائدات النفط في الجنوب

  .التوترات السیاسیة حول میاه  حوض النیل
نِیة بالنسبة لـ  ْ        النازحین ) النساء خاصة(مشاكل أم

  .و الالجئین في دارفور و جنوب السودان
  

  إنعدام األمن الغذائي و المائي - أوغندا
 إزالة الغابات -
 بعض البحیرات الصید الجائر في -
التنقیب عن النفط في بحیرة آلبرت  -

Albert. 
 تدھور األراضي -

الرعي الجائر (األراضي ذات الصلة بالنزاعات 
  ).لألراضي،و الحروب و المناطق المحمیة

  .التوتر مع السودان و مصر حول توزیع میاه النیل
التوترات حول موارد النفط مع جمھوریة الكونغو 

  .الدیمقراطیة
على سبیل المثال ( الغارات على الماشیة الشمال

  . )Karamojongكاراموجونغ 
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    هديدات البيئية في القرن اإلفريقيمواجهة الت إستراتيجيات: الثالثالمبحث 

. يجاد حلول فعالة للتقليل من آثار التهديدات البيئيةإالمبحث على أهم الجهود الهادفة إلى  هذايركز  
خالل و تتنوع  هذه الجهود ما بين استجابات إقليمية خاصة بالمنطقة بحد ذاتها، و مبادرات دولية من 

  .المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية
  في القرن األفريقي العالمية في مواجهة التهديدات البيئيةاإلقليمية و الدوليةالمنظمات دور :األولالمطلب 
ديد جهود منظمة اإليغاد و بالتح ،في منطقة القرن األفريقي مطلب أهم الجهود اإلقليميةيعالج هذا ال  

جهود المنظمات الدولية الحكومية في معالجة التحديات  بإضافة إلى التطرق ألهم، واإلقليمالمعنية بهذا 
  .البيئية و آثارها على شعوب القرن األفريقي

  في مواجهة التهديدات البيئية )IGAD( تنميةالدولية المعنية بال الهيئة الحكوميةر دو :األول فرعال

 IGAD(  Intergovernmental Authority on( لتنميةالمعنية با الدولية الهيئة الحكومية  

Development،  لتحل محل 1996عام  في نشأتأ أفريقياشرق  فيهي منظمة دولية إقليمية فرعية 
نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية بين  1986أنشئت عام  التيوالتصحر  لإلنماءالسلطة الحكومية الدولية 

في  اقتصاديةومشقّة  ،بيئيال و التدهور،االنتشارمجاعة واسعة في  سببت ت التي و 1984و 1974 عامي
 قضاياثالثة  فيتنسيق جهود الدول األعضاء  في ادلإليغساسية المهمة األ تكمن.منطقة شرق أفريقيا

التعاون ؛اإلنسان والسالم وتعزيز حقوق األمنالحفاظ على ؛ وحماية البيئة الغذائياألمن :تتمثل في  أساسية
أرتيريا وإثيوبيا وكينيا والصومال  جيبوتي و هيسبعة دول أعضاء  اداإليغ وتضم. اإلقتصادي والتكامل
من  مليون كيلومتر مربع وعدد السكان أكثر 5.2 حواليوتبلغ مساحة المنطقة ،  1وأوغندا والسودان

العرقية المتعددة مجموعاتها  غنية جدا من الناحية الثقافية بسبب اإليجادمنطقة  وتعتبر .نسمة مليون 220
المنطقة بدرجة كبيرة بالنزاعات الداخلية والخارجية، لذا  تتأثر و .الدينية المختلفة تت، والممارسااللغا

   .مة لكل دول المنطقةالتحقيق تنمية مستد جدالمنع النزاعات هام  اإليجاد فالسالم المشترك وجهود

                                                             
1 United Nations Environment Programme, Africa Environment Outlook 2 :Our Environment Our Wealth , OP.Cit., 
P .102. 
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 تحقيق جملة من األهداف تتمثل في إلى اداإليغ )IGAD( لتنميةالمعنية با الدولية الحكوميةالهيئة  هدفت
  :1األتي

  االرتقاء باستراتيجيات التنمية وتحقيق التناغم التدريجي بين السياسات المتعلقة باالقتصاد
 .الكلى للدول األعضاء

 الزراعة والموارد  النقل واالتصاالت و الجمارك و تنسيق السياسات فيما يتعلق بالتجارة و
  .الطبيعية وتشجيع حرية انتقال البضائع والخدمات واألفراد داخل التجمع

 إيجاد بيئة مالئمة لتلقى االستثمارات الخارجية وممارسة التجارة محليا و عبر الحدود.  
  تحقيق األمن الغذائي اإلقليمي وتشجيع وتعزيز جهود األعضاء من أجل المكافحة الجماعية

  .ية واإلنسانيةللجفاف وكافة الكوارث الطبيع
  تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة وتأسيس آليات لمنع وإدارة وتسوية المنازعات التي

  .تتم بين الدول أو النزاعات األهلية
  كوميسا"تشجيع وتحقيق أهداف تجمع."  
  مجاالت األبحاث التنموية وتطبيقات العلم  فيتيسير وتدعيم التعاون تشجيع و

 .والتكنولوجيا

تحديات اإلدارة المستدامة و تعتبر  . من التحديات البيئيةالعديد  القرن األفريقي منطقة دول  تواجه
في منطقة القرن األفريقي من أهم تحديات  التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة  للموارد الطبيعية والبيئة

باب الرئيسية لألزمات و ترجع األس. بكل أبعادها اإلقتصادية و اإلجتماعية و البيئية في المنطقة
الجفاف و الكوارث  شديد في الموارد البيئية نتيجةالتدهور الاالقتصادية المستمرة في المنطقة، إلى 

على المستوى اإلقليمي ، تم وضع استراتيجيات لتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  .الطبيعية
العمل اإلقليمي  و إستراتيجية الموارد الطبيعية ؛ برنامج بيئة اإليغاد:  وتشمل هذه اإلستراتيجيات  .والبيئة

لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر ؛ و خطة العمل البيئي اإلقليمي الفرعي لتنفيذ مكونات  الفرعي في اإليغاد
  .  2البيئة للنيباد

                                                             
  ، 07/04/2013: ، تم تصفح الموقع يوم''مقومات النجاح ومعوقات التكامل.. لتجمعات اإلفريقيةا'' طارق الشيخ، 1

. http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221929&eid=1097  
2 ----, ‘’Terms of Refernce (TOR) For an IGAD Environment Policy development’’,Accessed :23/04/2014 , 
http://igad.int/attachments/303_ToR%20for%20IGAD%20Environment%20Policy%20Develoment%5B1%5D.doc. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221929&eid=1097
http://igad.int/attachments/303_ToR%20for%20IGAD%20Environment%20Policy%20Develoment%5B1%5D.doc.
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      على المستوى الوطني ، كل من الدول األعضاء لديها استراتيجيات وطنية للحفاظ على البيئة
و حمايتها، باإلضافة إلى مختلف برامج عمل وطنية لتنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف و السياسات 

على الرغم من توافر مثل هذه االستراتيجيات وبرامج العمل ، إال أن التدهور البيئي بقي  .البيئية الوطنية
دارة الموارد الطبيعية، التي من شأنها أن إلسياسات  بيئة إقليمية وتنسيق من   وبالتالي  فإنه البد مستمرا،

تحدد بوضوح كيف يمكن للدول األعضاء أن تحافظ على استدامة البيئة لضمان النمو االقتصادي المستدام 
في ) اإليغاد(ئية للهيئة عبر الحكومية للتنمية البي االستجابات و اإلستراتيجياتل شمتو  .1في المنطقة
  :التاليةالمبادرات  

يغاد و إستراتيجية الموارد اإلبيئة الهدف األساسي من : بيئة اإليغاد و إستراتيجية الموارد الطبيعية -أوال
هو  تعزيز إدماج شواغل البيئة  '' ’’ IGAD Environment and Natural Resources Strategy الطبيعية

وهذا من شأنه أن   .االقتصادية المستدامة بيئيا في المنطقةوالموارد الطبيعية في األطر اإلنمائية للتنمية 
ل القرن جدول أعماو ؛  )األهداف العامة لإليغاد(  يغاد المؤسساتيةاإلإستراتيجية  يتماشى مع أهداف و

توقعات البيئة في  و للتنمية المستدامة ، واألهداف اإلنمائية لأللفية ، ةمقررات مؤتمر القمة العالمي و ؛21
  :2تحقيق األهداف التالية إلى اإلستراتيجيةتسعى ). IEO(و توقعات البيئة في إيغاد  ، (AEO)ايقيأفر

  وارد البيئية و الطبيعيةمة للدوفقسابقة الماستعادة اإلنتاجية الاإلجراءات الالزمة من أجل  ديحدت. 
   من خالل خلق  البيئي،احتماالت تكثيف التعاون بين الدول األعضاء لعكس التدهور عرض

وتعزيز السياسات والتشريعات واألطر التنظيمية األخرى  الخبرات، الوعي، و تبادل المعلومات و
 األطرافمتعددة على االتفاقات البيئية  التصديق ذلكو يتضمن على الصعيدين الوطني واإلقليمي، 

 العالمية؛و  اإلقليمية
  ، دمج تجارب المناطق و المنظمات الناشطة في المنطقة ، وأحكام االتفاقيات اإلقليمية والدولية

 التحديات و الفرص؛ و والقضايا الناشئة األخرى ، 
 سليط الضوء على تدخالت شبه اإلقليمية عبر الحدود للرد على القضايا الناشئة والتحديات البيئيةت.  

                                                             
1  ----, ‘’Terms of Refernce (TOR) For an IGAD Environment Policy development’’,OP.Cit. 
2 InterGovernmental Authority on Development, IGAD Environment and Natural Resources Strategy, 
InterGovernmental Authority on Development, Djibouti,  April 2007, P .11 , Accessed :13/03/2014,  
http://igad.int/attachments/159_IGAD_ENR_Strategy.pdf . 

http://igad.int/attachments/159_IGAD_ENR_Strategy.pdf
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 لمبكر في كل من المستوى القطريمبادرات اإلنذار ايجري تنفيذ بعض   :رمبادرات اإلنذار المبكّ -ثانيا
بمعالجة ولكن فعاليتها غالبا ما تكون محدودة في النطاق والمدة وال تسمح دائما  اإلقليمي،المستوى و

متخصصة وقد أنشأت إيغاد  عدة مؤسسات   .الكوارث و عمليات إدارة المخاطر بطريقة شاملة ومتماسكة
  : ما يلي تتضمنلمعالجة بعض الجوانب اإلنذار المبكر 

 ''  Climate Prediction and Applications Centre'' ة و تطبيقاتهــاالمناخيــ اتمركــز التنبــؤ-1
(ICPAC) : مسؤولية تنسيق جميع بمكلفة ، لهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مؤسسة متخصصة ل هي 

و اإلنذار المبكـر  نبؤ، والت ،توفير المعلومات المناخيةمهمتها  .حد من مخاطر المناخالجهود في المنطقة لل
تعامـل مـع مختلـف    من أجل تمكين المنطقـة لل  دعم اإلدارة البيئية،ت التي لتطبيقاتفي الوقت المناسب ل

والتنمية المستدامة و إدارة البيئة و الحد من  الكوارث الطبيعية،  المخاطر المرتبطة بتقلب المناخ المتطرف
، و تحسين القدرة على رصد المناخ و التنبؤ في مجال إدارة المخاطر المناخية من خـالل  يغاداإلفي إقليم 

شمل المبكر بل تتنوع نشاطاته لت اإلنذارال يقتصر نشاط المركز على التنبؤ و  .1تطوير األساليب اإلستباقية
 المـوارد البحريـة   ، و قطـاع إدارة الكـوارث والطاقة، قسم الزراعة، والصحة، وقطاع :عدة أقسام منها

  .الخ..الموارد المائية، و و الحياة البرية ، السياحةو التطوير ، البحثالساحليةو

       مثل الفيضانات للظواهر المناخية المتطرفة المبكر  اإلنذاربرصد  في قسم الزراعة و يقوم المركز
و الثروة الحيوانية و األمن  قطاع الزراعة اتجاهمن أجل تفادي االنعكاسات السلبية لهذه الظاهر  و الجفاف
في  .وحدوث أزمات غذائية يشواالالزمة لتفادي نفوق الم المناخية توفير المعلومات، من خالل الغذائي 

القطاع الصحي يرتكز دور المركز على تحليل عالقة بين المخاطر المتصلة بالمناخ و األمن الصحي، من 
خالل تعزيز إستخذام المعلومات المناخية في صنع السياسات  المتعلقة بالقطاع الصحي، و اإلنذار المبكر 

، إلتهاب السحايا، الوادي المتصدعالمالريا،حمى مثل (للحد من تفشي األمراض المواكبة للكوارث الطبيعية
 ).-كلها أمراض تزداد وتيرة انتشارها بفعل إرتفاع الحرارة  و الرطوبة، و الفيضانات-الكوليرا

 Conflict Early Warning and Response''  صراع و االستجابة اآلليةلل راإلنذار المبكّ-2

Mechanism  ''   (CEWARN): مصممة و هي  ، ) إيغاد(الحكومية للتنمية  عبر من الهيئة مبادرة هي
. بطريقة فعالة  ستجيبوتلصراعات العنيفة في الوقت المناسب المنطقة كآلية تتوقع بشكل منهجي الخدمة 

نذار المبكر باإلتعهد ، حيث تهو ترسيخ نفسها باعتبارها آلية شبه إقليمية فعالة ومستدامة   مهمة المبادرة
                                                             

1 ----, ‘’ background’’, Accessed :11 /04/2014,  http://www.icpac.net/background/background.html# . 

http://www.icpac.net/background/background.html#
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للصراعات العنيفة المحتملة  المبكرة من أجل االستجابة الجهات المعنية بين  ز التعاونيعزو تصراع لل
و قد عملت هذه  .1والمساھمة في التسویة السلمیة للنزاعات  والفعلية في المنطقة في الوقت المناسب

  .ما بين الرعاة و المزارعين الغاراتالمبادرة على تفادي العديد من النزاعات الرعوية الناتجة عن 

 ،رن اإلفريقي دعم إدارة مخاطر الكوارث في الق اد فيلإليغالبرنامج اإلقليمي  :إدارة الكوارث برنامج -3
. من حالة الخطر إلى حالة االستدامة االنتقاليعكس قرارات الفواعل اإلجتماعية المتضافرة على كيفية 

، انتقلت اإليغاد من التخفيف من آثار الجفاف باعتبارها المحور 1996خالل الفترة اإلنشاء في عام 
جديدة التأهب للكوارث التشمل اإلستراتيجية . الرئيسي إلى نظرة أوسع تشمل القضايا التنموية األخرى

   .الل ربط إدارة الكوارث بالتنميةالناجمة عن أسباب أخرى عدا الجفاف من خ

للكوارث بهدف إدارة كل من  االستجابةمفهوم إدارة الكوارث جميع جوانب التخطيط و يشمل   
مخاطر و آثار الكوارث، بما في ذلك مجموعة من القرارات السياسية و اإلدارية و األنشطة التنفيذية التي 

قطاع إدارة في المنطقة، يعكس  ومع ذلك. توياتبمراحل مختلفة من الكوارث على جميع المستتعلق 
ففي حالة عدم حدوث الكوارث يتم إعطاء أولوية  .ادالوضع االقتصادي لمعظم دول اإليغ الكوارث

 االستجابةمنخفضة من قبل كل من الحكومات و الجهات المناحة،و لكن خالل فترات الطوارئ تتلقى 
الحكومات الوطنية لدول القرن األفريقي في تطبيق برنامج إدارة لكن هذا ال ينفي ضعف . 2الدعم المالي

 :3تقوم إستراتيجيات البرنامج على .الكوارث

 دارة الكوارث ؛ياسات والتشريعات و االتفاقيات إلدعم الس و وضع -
 وضع استراتيجيات التأهب للكوارث و عملية التخطيط للطوارئ ؛ -
 االستجابة؛تحسين التعاون اإلقليمي للتأهب و   -
 تعزيز نظم اإلنذار و المعلومات و تحليل هشاشة األوضاع في وقت مبكر؛ -
 تطوير التعليم والتدريب من أجل التخفيف من آثار الكوارث ؛  -
 تأثير و تقييم االحتياجات وتعبئة الموارد؛تحسين التأهب لل  -

                                                             
1 ---- ,’’ IGAD’S Regional Perspective in Disaster Risk Reduction ‘’, Accessed :27/02/2014, 
http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/IGADDRMStatementGenevafinal.doc. 
2 Keflemariam Sebhatu , ‘’African Cooperation on Disaster Risk Mangement the model of IGAD region :IGAD’S 

.  http://dimarsi.iua.edu.sd/magazine1.pdfAssecced: 28/12/2013, ,  ’’Perspective in  Disaster Risk Mangement  
3 ---- ,’’ IGAD’S Regional Perspective in Disaster Risk Reduction ‘’,Op.cit.   

http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/IGADDRMStatementGenevafinal.doc
http://dimarsi.iua.edu.sd/magazine1.pdfAssecced:
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    .ة التأهيلستهداف وتنفيذ و رصد وتقييم اإلغاثة والمساعدة إلعادتحسين التأهب ال  -

محافظة على الغالف الجوي من خالل الواضح لللتزام  باالحكومات الدول القرن األفريقي تسعى   
قية اإلطارية بشأن تغير المناخ حيث صادقت معظم دول المنطقة على االتفا ،المبادرات اإلقليمية و الدولية

بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز التنفيذ في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و صادق البعض على و
ما في ذلك بإضافة إلى المبادرات اإلقليمية ركزت على مراعاة حماية الغالف الجوي ب ،2005فيفري 

و مع ذلك فغالبية دول القرن األفريقي تشهد ضعف على مستوى المؤسسات الوطنية .مبادرة برنامج النيباد
  .ثر على قضايا الصحة و األمن الغذائيككز أفي معالجة قضايا تغير المناخ حيث تر

  في المواجهة التهديدات البيئية في القرن اإلفريقي الدولية العالميةدور المنظمات  :الفرع الثاني

في منطقة ات اإلنسانية و اإلغاثة الدولية الحكومية في مجال المساعد الدولية يتميز دور المنظمات  
 كما.لدول القرن األفريقيالوطنية  السريعة التي تفتقدها معظم حكوماتالقرن األفريقي بسيمة االستجابة 

دات عديدة سواء الضعيفة في المنطقة اتجاه تهديالدول مساندة هدف الرئيسي لإلغاثة الدولية في اليكمن 
تقديم المساعدات اإلنسانية   و يتجلى دورها بوضوح من خالل. النزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية

نساني التدهور البيئي وانعدام األمن اإل عكس ل ن احتياجات غذائية، و إعداد برامج تنموية هادفةمالطارئة 
 برامج واإلنذار المبكر،،واألمن الغذائي إلنعاش برامجمجموعة من السياسات ووضع و في المنطقة،

  .المساعدات في المنطقةو يشرح الشكل التالي أهم إتجاهات .السكانو  الصحة والبيئةبين مجالت   تكاملية

  اتجاهات المساعدات اإلنسانية في منطقة القرن األفريقي):07(شكل رقم

  
Source: ---, ‘’Food security crisis in the Horn of Africa’’,Accessed :11/10/2014 , 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/gha-food-security-horn-africa-july-
20111.pdf. 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/gha-food-security-horn-africa-july-
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  :برنامج األغذية العالمي-أوال
برنامج األغذية العالمي هو أكبر منظمة لإلغاثة اإلنسانية تُعنى بمكافحة الجوع في جميع أنحاء    

أرواح ضحايا الحروب  إلنقاذ الغذاء في حاالت الطوارئ لمن هم في حاجة إليه بتقديم تقوم المنظمة العالم
إحدى منظمات األمم المتحدة  منبرنامج األغذية العالمي و يعد  .والصراعات األهلية والكوارث الطبيعية

مع وكاالت  أهدافها بالتعاونعلى تحقيق  تعمل المنظمة .والذي يعتمد في تمويله على التبرعات الطوعية
، فضالً (IFAD) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FAO) منظمة األغذية والزراعة يوه المتحدة،األمم 

يقدم  و.عن الشركاء اآلخرين من الحكومات والهيئات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غير حكومية
  .1بلداً حول العالم 70أكثر من مليون شخص في  90البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلي أكثر من 

 تعزيزو حاالت الطوارئ الغذائية،االستجابة ل على بشدة القرن األفريقي برنامج الغذاء العالمي في يركز
إلدارة  برامج مختلفة على البرنامج يعمل كذلك.إنتاج الغذاء في مكتفية ذاتيا على أن تصبح قدرة المنطقة
 ، )السودان على سبيل المثال( األسواق الزراعية المزارعين إلى وصولعلى تعزيز و،المياه األراضي و

انعدام األمن التخفيف من حدة زيادة اإلنتاجية و إلى أنشطته من خالل برنامج األغذية العالمي يساهمو
واجه البرنامج في كينيا و إثيوبيا و الصومال عام . 2القرن األفريقي في األمن البيئيتحقيق ، و الغذائي
تحديا مزدوجا تمثل في مساعدة المجتمعات المحلية المنكوبة جراء الجفاف و األعداد  الهائلة من  2011

و بالرغم من إنعدام األمن في المنطقة خاصة في الصومال قدم البرنامج ،الالجئين و المشردين داخليا 
إلى عشرات اآلالف من المشردين  المساعدات الغذائية ربع مليون شخص، والوجبات الساخنة إلى 

السكان المحليين بالقرب من الحدود الغربية مع إثيوبيا و كينيا، فضال عن مئات اآلالف في المناطق و
يعمل البرنامج على مساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة موجات .الوسطى و الشمالية من الصومال

إدارة الموارد '' و ذلك من خالل برامج إصالح األراضي في إطار مبادرة  الكوارث الطبيعيةالجفاف و 
 .باالشتراك مع الحكومة اإلثيوبية (MERET)   ''البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أكثر استدامة لكسب العيش

برامج طولية األمد من تحول دور برنامج األغذية العالمي في الصومال من المساعدات الطارئة إلى و 
  .3خالل بناء خزانات و حفر اآلبار و شق الطرق لتعزيز القدرة المحلية على الصمود

                                                             
 ،09/03/2014:، تم تصفح الموقع يوم''لمحة عامة''األغذية العالمي،  برنامج  1

http://ar.wfp.org/overview   
2 Eric Van de Giessen, Op.Cit. ,P.140. 

 ،17/03/2014: ، تم تصفح الموقع يوم'' 2011  عام استعراض ''العالمي، األغذية برنامج  3
http://ar.wfp.org/sites/default/files/ar/file/wfp_2011.pdf   

http://ar.wfp.org/overview
http://ar.wfp.org/sites/default/files/ar/file/wfp_2011.pdf
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  :اليونيسف-ثانيا
 "United Nations Children's Emergency Fund"  للطفولةاألمم المتحدة صندوق  منظمةهي   

الوكالة و منظمة تابعة لألمم المتحدة و هي ، 1946، تأسست عام ) UNICEF( بـ يرمز لها  اختصارا 
الحكومية الوحيدة المكرسة لألطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية 

منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات الدولية في عملها مع  تشترك و. 1حقوق األطفال ورفاهيتهم
 والتحولتحقيق االنتعاش السريع و إلى االستجابة بفعالية  لليونيسيفيهدف العمل اإلنساني  .غير الحكومية

    .الكوارث البلدان الهشة أو المعرضة للتضرر من وأ ،خصوصاً في البلدان التي تعاني من الصراعات
    ، 2011عام لاستجابة ألزمة الغذاء في منطقة القرن األفريقي  حالة طوارئ فاليونيسي أعلنت  

منسقة  إستراتيجيةقام الفريق اإلقليمي بتقديم الدعم الفني وضمان تنفيذ  للمنظمة  بقيادة المدير اإلقليمي و 
قام مركز العمليات، الذي أنشئ في نيروبي، بتقديم وتقاسم  .لوكينيا والصوما وإثيوبياجيبوتي عبر 

 . من االستجابة السريعة فرداً يمثلون جزءاً 176من  المعلومات في وقت وصولها وكان هناك أكثر

  .2مليون دوالر أمريكي 73من  القطرية بشراء إمدادات طارئة بقيمة أكثر فاليونيسيوقامت مكاتب 
من أنشطتها لمساعدة الالجئين في داداب والمناطق المحيطة أثناء الجفاف الذي  فكثفت اليونيس   

حيث قدمت العديد من  المساعدات المنقذة للحياة من طعام  2011ضرب منطقة القرن األفريقي في عام 
إلى أن نصف األطفال الذي يصلون إلى  فوأشارت اليونيس .ومياه ورعاية صحية وحماية األطفال

من جنوب الصومال يعانون من سوء التغذية، مع وفاة العديد منهم خالل التنقل من الصومال المخيمات 
من إمدادات الغذاء الجاهزة ووفرتها للمستشفيات ومراكز التغذية لعالج  فوقد زادت اليونيسي .إلى كينيا

حلية لتأسيس كما عملت الوكالة مع السلطات الصحية الم .سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة
مراكز تغذية عالجية على الحدود لضمان حصول العائالت العابرة إلى كينيا على خدمات الرعاية الصحية 

عملت   . كما تدعم اليونيسف حمالت لتطعيم األطفال ضد الحصبة والشلل في المخيمات .والتغذية المناسبة
ف الصحي لالجئين كما قامت الوكالة على ضمان الحصول على المياه النظيفة وتوفير الصر فاليونيسي

                                                             
 ،11/04/2014تم تصفح الموقع يوم  ،''عن يونيسف'' ، يونيسف 1

.  http://www.unicef.org/arabic/about/  
2  United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2012 UNICEF HUMANITARIAN ACTION FOR CHILDREN, New York, 
USA, January 2012, P .17.  

http://www.unicef.org/arabic/about/


في ظل التهديدات البيئية  اإلفريقي القرن بدول اإلنساني األمن واقع:الثالث الفصل  
 

155 
  

 مركزا تعليميا وفصول في المخيمات الستيعاب الالجئين الجدد للتخفيف من االزدحام في 146ببناء 

  . 1المستقبلة للنازحين و الالجئين المراكز
  :اإلتحاد األوروبي- ثالثا

التابعة لألمم المتحدة  ضمن برنامج الحماية  هيئة العليا لالجئينمساعدات للقدم اإلتحاد األوروبي ي  
   .تأمين الحدود ومن أجل توفير الحماية لهؤالء الالجئين في أماكن اللجوء  ،اإلقليمي في كينيا و جيبوتي

للقرن  2007قدم اإلتحاد األوروبي مبادرة في .في كينيا Dadaabو يتركز االهتمام بمعسكر داداب 
اإلقليمي لدول المنطقة من أجل مواجهة التحديات مثل الصراعات و تدني األفريقي تقوم على التعاون 

  .2البنية التحتية و إدارة الموارد من أجل إنتاج الطاقة و النقل و المياه

  في القرن اإلفريقي البيئية التهديداتدور المنظمات غير الحكومية في مواجهة : المطلب الثاني

على غرار دور  الحكومية في منطقة القرن األفريقي يتمحور الدور الرئيسي للمنظمات غير  
ولية من آثار الكوارث الطبيعية اإلغاثة الدوالمتمثل في  ،المساعدات اإلنسانية تقديمفي  المنظمات الحكومية

للمتضررين و تقديم كافة الدعم المالي  حتياجات غذائيةاال و تعمل على توفير. النزاعات المسلحةو
 إلنعاش مختلف أبعاد برامجمن مجموعة وضع  منطقة القرن األفريقي من خاللي لشعوب يكواللوجست

ظمات غير الحكومية نو في ما يلي سنتناول أهم الم. السكانو  الصحة والبيئةمجالت في   اإلنسانياألمن 
    .الناشطة في منطقة القرن األفريقي

  :منظمة اإلغاثة اإلسالمية -أوال
 والطوارئ، العاجلة اإلغاثة مجال في تعمل حكومية، غير دولية منظمة هي اإلسالمية اإلغاثةمنظمة   

 في برمنجهام بمدينة اإلسالمية اإلغاثة تأسست البعيد، المدى على الفقيرة الشعوب تنمية مجال في تعمل كما

يتمثل دورها في  .الوقت ذلك في إفريقيا دول بعض اجتاحت التي المجاعات لمواجهة   1984 عام بريطانيا
القرن األفريقي من خالل اإلسراع في مد يد العون ألهالي المنطقة خاصة الصومال، بعدما اشتدت موجة 
   الجفاف قامت المنظمة اإلغاثة بتوزيع المياه و الطعام يوميا النقاد أرواح الناس من الموت بسبب الجوع

ألف شخص،باإلضافة إلى مشاريع  600ت اإلنسانية و العطش، و قدر عدد المستفيدين من هذه المساعدا
بناء اآلبار الستخراج المياه  الجوفية في جميع أنحاء الصومال بالتعاون مع كبرى المؤسسات و الهيئات 

                                                             
 ،12/12/2013:، تم التصفح یوم ''وكاالت األمم المتحدة تكثف عملیات نقل المساعدات الغذائیة للصومالیین المتضررین من المجاعة''، ---  1

 http://www.un.org/arabic/news/ar/print.asp?newsid=15370 .    
.55، المرجع السابق الذكر،صهويدا عبد العظيم عبد الهادي  2  

http://www.un.org/arabic/news/ar/print.asp?newsid=15370
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أما في كينيا و أثيوبيا فقد قامت اإلغاثة .باإلضافة إلى مشاريعها للتصدي النتشار وباء الكوليرا. الدولية
برامج التغذية التكميلية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية و بلغ عدد المستفيدين في اإلسالمية بتنفيذ 

  .1شخص 8000شخص أم في أثيوبيا فقد بلغ عددهم  3500كينيا 
  :CAREمؤسسة -ثانيا

تعاونية المساعدة و اإلغاثة في '' أنشأت في األربعينيات، و إسمها بالكامل هو   CAREمؤسسة   
، و هي منظمة إنسانية مستقلة تعمل (Cooperative for Assistance & Relief Everywhere)'' كل مكان

و ترتكز أنشطتها على تقديم الرعاية الصحية األولية و تشجيع . من أجل هدف القضاء على الفقر في العالم
ؤسسة مجهودات بدلت هذه الم .الزراعة و تطوير برامج لالدخار و اإلقراض، كما تقدم إمدادات الغذاء 

     في كل من الصومال مليون نسمة 2,77وصل عدد المستفيدين منها  ،حيث في القرن اإلفريقي كثيرة
كينيا و أثيوبيا، و قامت هذه الهيئة بتقديم المساعدات الغذائية إلى جانب مساعدات أخرى متمثلة في و

في .و بعض المدخالت للمزارعينمشاريع حفر اآلبار،الصرف الصحي،إعادة البناء،و توفير األسمدة 
 940في كينيا كان العدد ومليون نسمة، 1,240أثيوبيا وصل عدد المستفيدين من هذه المساعدات حوالي 

هذه المساعدات تم تقديمها داخل .ألف شخص 588ألف مستفيد،و أما في الصومال فقد استفاد حوالي 
      .2دات المقدمة للمهاجرين و الالجئينأماكن إقامة المواطنين األصلية و هي تختلف عن المساع

  :اللجنة الدولية للصليب األحمر - ثالثا
 بحتة إنسانية مهمة تؤدي ومستقلة ومحايدة متحيزة غير منظمة األحمر للصليب الدولية اللجنة  

 المساعدة وتقديم العنف حاالت من وغيرها المسلحة النزاعات ضحايا وكرامة أرواح حماية في تتمثل
 اإلنسانية  توفير المساعداتباالستجابة السريعة و الفعالة  من خالل عملها في القرن األفريقي  إتّسم .3لهم

بالصراع في الصومال، و النزاعات الحدودية بين إثيوبيا و أريتريا، و النزاع الدائر لألشخاص المتأثرين 
زيع المساعدات الغذائية في الطبية الالزمة للجرحى، و توات و تقديم المساعد في جنوب السودان ،

     . المناخية المستمرة للجفاف و الفيضانات نتيجة للصدمات توفير المياه و الصرف الصحيو منطقة ال
                                                             

.55-54نفس المرجع ، ص ص   1  
.56نفس المرجع ، ص    2  

 الدولية اللجنة أنشئت .وتعزيزها العالمية اإلنسانية والمبادئ اإلنساني القانون أحكام بنشر المعاناة لتفادي الممكنة الجهود كل الدولية اللجنة تبذل 

 األنشطة وتنسق توجه وهي .األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية والحركة جنيف اتفاقيات عنها تمخَّضت وقد 1863 عام األحمر للصليب
  . العنف حاالت من وغيرها المسلحة النزاعات حاالت في الحركة تنفذها التي ليةالدو

 ،المحتاجین األشخاص لصالح ممیزة نتائج تحقیق :2011-2014األحمر للصلیب الدولیة اللجنة إستراتیجیة األحمر، للصلیب الدولیة اللجنة3
  .2، ص2011القاھرة،المكتب اإلقلیمي لإلعالم ،  الطبعة األولى، جانفي 
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التي تخصصها  ة للصومال بالتحديد من الميزانيات العشر األكبرخصصو تعتبر ميزانية اللجنة الدولية الم
سعت اللجنة  من خالل سنوات عديدة موازنة مساعداتها  و .اللجنة للدول المتضررة على مستوى العالم

صائد األسماك و المياه الطارئة في القرن األفريقي من خالل تنفيذ مشاريع في القطاعات الزراعية و م
ل عيش المجتمعات المحلية خاصة  المزارعين و الرعاة، و الرامية إلى استدامة االعتماد على لإلنعاش سب

  .الذات
 من واسعة شبكة خالل من الصومالي األحمر الهالل جمعية سنوات عدة منذ الدولية اللجنة تدعم  

 .الصومال ووسط جنوب في لألمهات واألطفال الصحية الخدمات تقدم التي األولية الصحية الرعاية عيادات

، للمرضى العالجية التغذية برنامج تقديم 2009 العام في الصومالي األحمر الهالل جمعية بدأت قد و
 أحد '' الرئيسية التغذية برنامج'' يعدو . إنشائه منذ الصومال جنوب مناطق من العديد البرنامج وجاب

 جري الذي الصومالي األحمر الهالل لجمعية التابع''  األولية الصحية الرعاية لبرنامج'' األساسية  المكونات

 وقد عام، كل طفل ألف 20 من ألكثر العالج البرامج تلك و توفر .ومتنقلًا ثابتًا صحيا مركزا 33 في تنفيذه

   العام في الطوارئ حالة خالل األولية الصحية الرعاية برامج إطار في بنجاح العالج طفل 48000تلقى 
و قد بلغ عدد من استفادوا من عمليات المساعدات الغذائية في مناطق جنوب و وسط الصومال  .20111

في  .2013شخص خالل عام  120000و إلى  2012يون شخص خالل عام مل 1,7إلى ما يزيد على 
و توزيع المواد الغذائية  مليون شخص 1,5السودان قدمت اللجنة الدولية المساعدات اإلنسانية ألكثر من 

  .شخص في دارفور 420000على أكثر  من 
 :منظمة أطباء بال حدود-رابعا

دولية تسعى إلى  طبية إنسانية هي منظمة ،1971مستقلة غير ربحية تأسست عام  هي منظمة  
تقديم المساعدات الطبية المجانية إلى المجتمعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية و النزاعات المسلحة 

.  2و تقدم المساعدات بشكل محايد وغير متحيز. و تفشي األوبئة، فضال عن الحرمان من الرعاية الصحية
، 1991في الصومال منذ عام  في القرن األفريقي خاصة  كل متواصلتعمل منظمة أطباء بال حدود بش

الصوماليين في عشر مناطق من البالد،  من وتستمر في توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة مئات آالف
شخص في  100موظف، يدعمهم نحو  1,400وهنالك أكثر من  .إضافة إلى كينيا وإثيوبيا المجاورتين

                                                             
األحمر،  للصليب الدولية ، مجلة تصدر عن اللجنةاإلنساني ،''إنسان مليون إلطعام التسعينيات في اإلغاثة عمليات أكبر :الصومال''، ---    1

 . 40،ص2014، شتاء 56العدد
  ،28/02/2014:تم تصفح الموقع يوم  ،''من هي منظمة أطباء بال حدود: لمحة عامة'' ، ---  2

. us/overview.html-me.org/ar/article/about-http://www.msf  

http://www.msf
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سلسلة من الخدمات المجانية، تشمل الرعاية الصحية األولية والعالج من سوء التغذية نيروبي، يوفرون 
والرعاية الصحية لألمهات والعمليات الجراحية واالستجابة لألوبئة مثل الكوليرا أو الحصبة وحمالت 

ة نحو ، عالجت المنظم2012وخالل النصف األول من عام  .التطعيم وإمدادات المياه ومستلزمات اإلغاثة
في السودان  .1ضد األمراض المعدية 75,000حت نحو طفل مصاب بسوء التغذية الحاد، ولقّ 30,000

،و عملت المنظمة على تقديم المساعدات الطبية والغذائية في جنوب  1978يرجع وجود المنظمة  مند 
منطقة القرن السودان و معالجة ضحايا العنف في دارفور خاصة أثناء موجات الجفاف التي اجتاحت 

و ركزت في جهودها على  2008تعمل المنظمة في جيبوتي  مند . األفريقي في العشرين السنة الماضية
في .التخفيف من حدة سوء التغذية في صفوف األطفال في ظل الجفاف و إرتفاع أسعار المواد الغذائية

و عالجت   نالالجئين الصومالييمشروع في مخيمات  22إثيوبيا و كينيا و الصومال قامت المنظمة بإدارة 
  .حالة تعاني من سوء التغذية الحاد 78500أكثر من 

  :منظمة أوكسفام- خامسا
، و االستجابة في المجتمعات الضعيفة التنمية الطولية المدى على تنفيذ برامجتقوم أوكسفام   

المساعدات من خالل تقديم . 2، بإضافة أيضا إلى مكافحة تغير المناخ الوقاية من الكوارثاإلنسانية ، و
عالمياً تتشابك  . و زيادة الوعي حمالت للتغيير اإليجابيبإضافة إلى  تفعيل   اإلنسانية والعمل التنموي

نظمات وتشارك بانتظام في اجتماعاتها الدولية وكذلك مع م األمم المتحدةأوكسفام مع الهيئات المعنية في 
، والمنتدى االقتصادي العالمي، منظمة التجارة العالميةسبيل المثال مؤتمرات ى عديدة دولية أخرى منها عل

نشاطات أوكسفام قاصرة على محاربة  حاليا لم تعد .ومؤتمر األمم المتحدة السنوي حول التغير المناخي
المجاعات بل على محاربة أسباب نشوء تلك المجاعات وعلى إيجاد سبل لتمكين الناس من إعالة أنفسهم 

                                                             
دمج اإلغاثة في اإلستراتيجية السياسية والعسكرية لألمم المتحدة واالتحاد األفريقي سوف يهدد أطباء بال حدود تحذر من أن : الصومال''،  ---   1

 ،28/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''جهود العمل اإلنساني
http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/humanitarian-aid-must-not-be-co-opted-into-
somalia-stabilization-campaign.html. 

   لجنة أوكسفورد لإلغاثة من '' تحت اسم  1942 أنشئت عاممؤسسة خيرية صغيرة ، سابقا كانت عبارة عن   1995تأسست أوكسفام عام
دار أوكسفام اليوم تُ .نمت أوكسفام نمواً كبيراً لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي اإلغاثة والتنمية . "المجاعة

اليا ،اليابان أستراليا، بلجيكا، كندا ، فرنسا ، ألمانيا، بريطانيا العظمى ، هونغ كونغ ،ايرلندا ، الهند ،إيط (عضو فيها  منظمة 17كاتحاد دولي يضم 
بلد مع منظمات محلية شريكة من أجل التوصل إلى  90تعمل كلها في أكثر من  )،المكسيك ، هولندا ،نيوزيلندا، كيبيك ،إسبانيا ،الواليات المتحدة

  .للفقرحلول دائمة 
2  Oxfam, Oxfam Annual Report 2011-2012, Accessed :29/04/2014 , 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-annual-report-2011-2012.pdf. 

http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/humanitarian-aid-must-not-be-co-opted-into-
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-annual-report-2011-2012.pdf.
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بأنفسهم وتوفير حلول طويلة األجل للقضاء على الفقر، كما تقوم المنظمة بالعديد من النشاطات في 
  .واالحتباس الحراري اإليدزومحاربة  وحقوق اإلنسان والديمقراطيةمجاالت التعليم 

 المحلية جتمعاتالم على العمل مع في منطقة القرن األفريقي اإلنسانية كسفام وأ منظمةو قد سعت   
 زادت و قد .في الصومال و إثيوبيا و كينيا للحد من التعرض المزمن للجفاف و إنعدام األمن الغذائي

 %9 انتك حيث عف،الض من ثركأ إلى الجنوب في الشريكة المنظمات مع اإلنساني إنفاقها نسبة سفامكأو
    ، و ارتفعت النسبة خاصة في القرن األفريقي2011و  2010في الفترة  %19ثم أصبحت  2003في 

ففي منطقة جعن لباح بأرض . حاليا %14لمدة عشر سنوات إلى  %2و شرق أفريقيا و وسطها  من 
 مواردتراجعت  الذين لرعاةلالصومال دعمت منظمة أوكسفام منظمة محلية من خالل تقديم المساعدة  

 إدارة إحياء و المياه، تسرب لتقليص حجرية مصاطب بناء البيئي، و ذلك من خالل التدهور نتيجة رزقهم
لآلثار المدمرة لألزمات  2011في عام  ة يسسيو قد قامت أوكسفام بحمالت تح.1التشجير وإعادة المراعي

        مفوضية اإلتحاد األوروبيالغذائية في القرن األفريقي حيث حرصت على  ممارسة الضغط  على 
و نتيجة لذلك أطلق اإلتحاد األوروبي  ،و الدول األعضاء فيه من أجل التوصل إلى حلول معالجة لألزمة

، و قد عملت أوكسفام لتعزيز المرونة لدول القرن األفريقي و التعافي من المجاعة ’’SHARE’‘مبادرة 
  .2المبادرة على أرض الواقع  مباشرة مع مفوضية اإلتحاد األوروبي لتطبيق

  المستقبلية اآلفاقو  في القرن األفريقي تقييم إستراتيجيات المواجهة: المطلب الثالث

  اإليجابيات:الفرع األول

 في مواجهة التهديدات البيئية بمثابة  اآللية اإليغاد منظمةجهود تعتبر   اإلقليمي الفرعي على مستوى - 1
لالزمة لذلك من خالل االمعنية بجميع األخطار التي تواجهها دول المنطقة ، و توفر األطر المؤسساتية 

  .غير المناخالطبيعية كالجفاف و آثار ت مبادرات اإلنذار المبكر للكوارث و البيئية ستراتيجياتاإل
تحقيق األمن الغذائي اإلقليمي روية مشتركة ل اإليغاد إلى إرساء تسعى دول القرن األفريقي من خالل- 2

الكوارث الطبيعية  و جميعلجفاف لمواجهة ا وتشجيع وتعزيز جهود األعضاء من أجل المكافحة الجماعية 
  .التي تهدد األمن اإلنساني في المنطقة 

                                                             
  ،05/03/2014:، تم تصفح الموقع یوم''اإلنساني المشروع تحدي جديد عالمي نظام ظل في األزمات'' ، ---  1

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp158-crises-in-a-new-world-order-humanitarianism- 
070212-ar.pdf . 
2 Oxfam, Oxfam Annual Report 2011-2012,OP.Cit. 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp158-crises-in-a-new-world-order-humanitarianism-
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الحكومية غير المنظمات  المنظمات الدولية الحكومية و التي تتميز بها أدوار كل منفعالية المرونة و ال- 3
  .يةفي دعم دول القرن األفريقي لتجاور اآلثار السلبية للتهديدات البيئ

ساهمت المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية في سد الفجوات الغذائية  الناتجة عن تكرار  - 4
ى دورها التغيرات المناخية المتطرفة خاصة الجفاف الذي أصبح مالزما لمنطقة القرن األفريقي، بإضافة إل

   .مصادر عيش مستدامة توفير في إدارة مشاريع التنمية و إيجاد فرص لشعوب المنطقة من خالل

لعبت المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية دورا بارزا في إستقطاب الرأي العام العالمي  -5
لألزمات اإلنسانية و البيئية التي تعاني منها دول القرن اإلفريقي ، مما عزز في تقديم المساعدات اإلنسانية 

  .و إسقطاب التبرعات  المالية الالزمة لذلك  ستعجاليةاإل

دول القرن على حد سواء الدعم اللوجستيكي ل منظمات الدولية الحكومية و غير الحكوميةقدم التُ -6
من خالل فرق متخصصة أثناء  إدارة األزمات  ،اإلفريقي في مواجهة التهديدات البيئية خاصة في الميدان

  .و الكوارث الطبيعية مثل  الجفاف و الفيضانات اإلنسانية

  السلبيات:الفرع الثاني

 في إيجاد الحلول الشاملة للمنطقة من خالل أجهزتها )اإليغاد(للتنمية الهيئة عبر حكومية  دورجمود - 1
ضعف التمويل من قبل الدول األعضاء مما أدى إلى فشل آليات اإلنذار المبكر للكوارث الطبيعية بسبب 

  .ة بشأن التنبؤالذي يستلزم موارد مالية معتبرة من أجل التقييم البيئي و رصد المعلومات المناخي
 تنامي النزاعات و الخالفات الحدودية ما بين دول اإليغاد أدى إلى عرقلة التنسيق ما بين الدول- 2

استغالل بعض  و ،في القرن األفريقي حلول مستدامة لمواجهة التهديدات البيئية األعضاء في إيجاد
تحقيق  من أجل ثنية بين األهالياإل الخالفاتذكاء إلاألوضاع اإلدارية المتردية  المنطقةالسياسيين في 
  .مكاسب سياسية

إستمرار ، بسبب سعي دول القرن األفريقي في صياغة السياسات و اإلستراتيجيات البيئية عرقلة   - 3
لمواجهة التهديدات  ستدامةالبيني في إيجاد الحلول دائمة و م هيمنه الطابع االنفرادي على حساب التعاون

و أكبر مثال على ذلك سعي كل من أرتيريا و أثيوبيا على أن يكون لهما الدور المهيمن و المنفرد  .البيئية
  .  في صناعة القرار داخل اإليغاد
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عدم رغبة دول القرن اإلفريقي في تحقيق رؤية إقليمية مشتركة في إطار المسار التكاملي داخل -4 
 عمل الوطنية على حساب المصلحة المشتركة، مما عرقلمنظمة اإليغاد، بسسب التمسك المفرط بالسيادة 

  .العديد من إسترايتجيات مواجهة التهديدات البيئية 
حيث  .العديد من مشاريع التنمية في المنطقة ةعرقلإلى  دول القرن األفريقي ياتقتصادهشاشة اأدت   - 5

الرحل والمراعي، وتطوير الفالحين الرعاة  أغلب الدول ليس لديها برامج جادة للتنمية الريفية أو تنميةأن 
من جهة   .برامج مدروسة لدرء الكوارث ورعاية النازحين والالجئين بإضافة إلى عدم وجودوتمكينهم، 

لتي على رأسها إستراتيجيات الحد خطط التنمية الوطنية الرئيسية واعدم دمج الشواغل البيئية في فإن  ثانية
  .دارة البيئية الفعالة في القرن األفريقياإل عرقلة الفقر أدى إلىمن 

 الطاقة وأمن ، الغذائي واألمن ،المياه موارد مثل مجاالتعدة  في المناخ تغير مع التكيف تدابير فشل - 6
من قبل المتبعة  التنمية واستراتيجيات وسياسات خطط في المتجليوالبحرية، و  الساحلية الموارد وإدارة

  . اإلقليمي الصعيد أو على الوطني، الصعيد علىالدول األعضاء في اإليغاد  سواء 
عدم وجود و  في تنفيذ السياسات البيئية  بسبب ضعف اإلرادة السياسيةتماطل الدول األعضاء اإليغاذ  - 7

  .تنسيق في التشريعات و المؤسسات البيئية على الصعيدين الوطني ودون اإلقليمي

التي تميز منطقة القرن األفريقي و التي تعم كل الدول تقريبا، فعلى غرار عدم اإلستقرار الفوضى - 8
نافس القوى الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية  تالسياسي و هشاشة األنظمة السياسية في دول المنطقة، ت

البحرية التي تتحكم  هامنافذو  األوروبي على المنطقة نظرا لموقعها اإلستراتيجيو الصين و دول اإلتحاد 
   .في طرق التجارة الدولية ، األمر الذي جعل من القوى الكبرى تسعى دوما للسيطرة على المنطقة

 ،الجامعات ،إلعالموسائل ا ، الجمعيات،النقابات :مثل( المحلية ضعف مؤسسات المجتمع المدني - 9
التي قد  يكون لها تأثير على المستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي في الضغط على دول  ،)والقطاع الخاص
  .تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في انتهاج سياسات بيئية فعالة  القرن األفريقي

بالرغم من الدور اإليجابي الذي تلعبه المنظمات  الدولية الحكومية و غير الحكومية في منطقة القرن - 9
، فبعض المنظمات ريقي ، إال أن هذا ال يخفي الجانب السلبي الذي يتخلل معظم نشاطاتها في المنطقةاألف

غير الحكومية ساعدت على تأجيج النزاعات في منطقة دارفور و محاولة نشر التبشير المسيحي بين أفراد 
   .في الصومال و كينيا الالجئين
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تعمل المنظمات الحكومية و غير الحكومية على حد سواء، بالضغط على دول القرن اإلفريقي التي -10
، من خالل التدخل في شؤونها الداخلية فيهامن أزمات سياسية إلى جانب تدهور األوضاع اإلنسانية تعاني 

  .ستعجاليةو المساس بسيادتها و الضغط عليها بالمساومة على تقديم المساعدات اإلنسانية اإل
إنحياز بعض المنظمات الدولية الناشطة في منطقة القرن اإلفريقي لدول معينة في تقديم المساعدات -11

حيث تحضى إثيوبيا على حصة األسد من هذه ،المالية و اإلنسانية على حساب الدول األكثر تضررا 
  .المساعدات في المقابل تعاني الصومال من أوضاع إنسانية مزرية

 غير الحكومية تحت غطاء العمل اإلنساني في منطقة القرن اإلفريقي، علىتعمل بعض المنظمات   -12
فئات الضعيفة ألغراض غير أخالقية، و إستغالل العنصر البشري في المتجارة به من خالل استغالل ال

  .التهجير السكان إلى دول أخرى 

  اآلفاق المستقبلية:الفرع الثالث

 مرغوب أو محتمل أو ممكن مستقبلي وضع وصفل أداة علمية مفيدة المستقبلي عتبر االستشرافي  

 إنطالقا  وذلك المستقبلي، الوضع هذا عنها ينجم أن يمكن التي المسارات أو المسار مالمح توضيح مع فيه،

تكمن  أهمية هذه السيناريوهات في المساعدة على تقييم  .مفترض ابتدائي وضع من أو الراهن الوضع من
في منطقة حالة المستقبلية للبيئة للاآلثار المحتملة للعمليات الطبيعية واالجتماعية و االقتصادية المختلفة 

دون اإلقليمي والسياسات  و تقديم التوجيه للمجتمع اإلقليمي وضعها هومن و الهدف القرن األفريقي، 
من خالل توظيف  لتحويل التهديدات إلى فرص للبيئة والتنمية في السياسات و اإلجراءات العمليةالوطنية 

  .السياسات الوقائية و التدابير االحترازية لضمان  تحقيق األمن اإلنساني
  :سيناريو إستمرار الوضع الراهن -أوال

خطيا يفترض إستمرار األوضاع الراهنة التي تقوض من بلوغ األمـن   اتجاهاهذا السيناريو  أخذي  
 ،ما بين دول المنطقـة  السياسية  اتخالفالستمر من جانب العامل السياسي ت  .في القرن األفريقياإلنساني 
كل من إثيوبيا و إريتريا لعب الدور المحوري في منظمة اإليغاذ مما يؤدي إلى إستمرار الجمـود   و تحاول

لكن مع الخيارات المطروحة من قبل المنظمـات الدوليـة      .يفي للمنظمة في مواجهة التهديدات البيئيةالوظ
و اإلقليمية في إيجاد حلول للوضع البيئي في المنطقة قد تتمكن دول القرن األفريقي من إحـراز نجاحـات   

المنطقـة بتـواتر موجـات    تستمر األزمات الغذائية في  العامل اإلقتصاديمن جانب . بين الحين و اآلخر
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و مؤشـرات  حسب األوضاع اإلجتماعية للدول منطقة القـرن األفريقـي    .الجفاف و تفاقم التدهور البيئي
  .ر دول القرن األفريقي في الحلول في المراكز األخيرة لدليل لتنمية البشريةمتالتنمية البشرية تس

  .2013حسب تقرير التنمية البشرية لعام المؤشرات البيئية لدول القرن األفريقي ):14(جدول رقم 

  
  .نظرا لعدم توفر البيانات و المعلومات الالزمة لذلك 2013حسب دليل التنمية البشرية لعام  محددالصومال ليس لها ترتيب  :مالحظة
    .205-204،ص ص2013عالم متنوع، نهضة الجنوب  تقدم بشري في :2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

  :سيناريو التغير إلى األحسن-ثانيا

فعال التوظيف اليمثل هذا السيناريو المنظور البديل أو السيناريو التفاؤلي الذي يقوم على أساس   
يأخذ هذا السيناريو معايير .  بجميع أبعدها سواء اإلجتماعية و اإلقتصادية و البيئية تنمية المستدامةلل

إلصالح ا عمليات إنتهاج من خالل و االجتماعية البيئية المخاوف مواجهة أجل من أبرمت التي المعاهدات
اعتراف  تبني دول القرن األفريقيتسعى من خاللها  الوطنية و اإلقليمية،البيئية على مستويات  اتسياسلل

اعتبار البيئة كفرصة للتنمية بدال من اعتبارها  ،صريح بأن البيئة جزأ ال يتجزأ من التنمية المستدامة
والتنمية البشرية، و القضاء على الفقر، و خلق ،و تمكين الشعوب ،تعزيز المؤسسات الوطنية و  ،كعائق 

 مفتاح اإلدارةحيث تعتبر كل هذه العوامل السابقة الذكر  مجتمع أكثر إنصافا يتناسق مع حقوق اإلنسان
واضح في مؤشرات  انخفاضو تشير اإلحصائيات الحالية إلى  .موارد الطبيعية الفعالة و المستدامة لل

في المنطقة و تقلص نسبة من  اإلقتصادية أسعار الغذاء العالمي في شرق أفريقيا مما ينبأ بتحسن األوضاع
  ).08(كما هو موضح في الشكل رقم يعانون من المجاعة و سوء التغذية
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  اإلقليمية المستهلك أسعار ومؤشرات العالمية األغذية أسعار مؤشر):08(شكل رقم

  
 في الغذائي األمن انعدام العالمي،  حالة األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة : المصدر

  .14، ص 2013المتحدة،  لألمم والزراعة األغذية منظمة روما، المتعددة،  بأبعاده الغذائي األمن:العالم

كذلك نجحت بعض دول القرن األفريقي كإثيوبيا من إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق غاية من األهداف 
   .2015اإلنمائية لأللفية و المتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول 

و هو  الخطى،من السير على نفس  األفريقي مستقبالو هو األمر الذي قد يفتح المجال لدول الجوار بالقرن 
  ).   15(رقم الجدولكما موضح في 

غايات األهداف نحو هدف مؤتمر القمة العالمي لألغذية ونتشار نقص التغذية و التقدم ا): 15(جدول رقم
  . اإلنمائية لأللفية في اإلقليم

  
-42ص ص ،المرجع السابق الذكر،العالمي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة :المصدر

43.  

على عمل مهم، و هو يتمثل في السيطرة على األنشطة البشرية التي  عكس التدهور البيئيتقوم عملية 
تساهم في تدهور األراضي و سوء استخدام الموارد الطبيعية، هذه العملية تقوم على الخيارات السياسية 
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ر اإليجابي في أنماط استخدام الموارد الطبيعية من خالل التنمية الموجهة نحو خلق فرص يالتي تدفع بالتغي
للمجتمع الزراعي تهدف إلى تخفيف الضغط على األراضي و المراعي و تمكين المجتمع من  عمل

استخدام تدابير أكثر استدامة، و يمكن من استعاذة الغطاء النباتي تدريجيا من خالل التحكم في الرعي 
. على الخشبالجائر وقطع األشجار و توفير الكهرباء لسكان األرياف بدال من الطاقة الحيوية المعتمدة 

نجاح عملية عكس التدهور البيئي ترتكز على  االلتزام السياسي لدول القرن األفريقي من خالل إعادة 
  .1توجيه إستراتيجيات تنميتها و تنسيق إجراءات تنفيذها

  :سيناريو التغير إلى األسوأ- ثالثا
نطقة مجموعة واسعة يناريو على أساس التصور التشاؤمي، حيث يتوقع أن تواجه الميقوم هذا الس  

يرى هذا السيناريو أنه في ظل هشاشة أنظمة اإلنذار المبكر للكوارث الطبيعية، وعدم . من التحديات 
،فإن المنطقة ستواجه  التنسيق ما بين دول اإليغاد في تطبيق اآلليات اإلقليمية في مواجهة التهديدات البيئية

الت الفقر و زيادة حاالت سوء التغذية على نطاق تكرار موجات الجفاف التي ستؤدي إلى تفاقم  معد
ة واسع، ومن المرجح كذلك تراجع عائدات القطاع الزراعي بسبب إستمرار تدهور األراضي و إزال

من  اليد العاملة في المنطقة، و بالتالي  %70ما نسبته  ف هذا القطاعالغابات و الرعي الجائر حيث يوظ
وينخفض معدل النمو اإلقتصادي، و بفعل إرتفاع  سوف يتدهور االقتصاد و ترتفع معه معدالت البطالة

وستشهد المنطقة زيادة  .الحرارة  و الجفاف ستتراجع صادرات الثروة الحيوانية و المحاصيل الزراعية
إلى جانب هشاشة .ؤدي إلى الضغط و االزدحام على المواردالنزوح من األرياف إلى المدن مما سي

دائم  مما يؤدي إلى تهديد األمن  اضطرابالمنطقة في  الخدمات الصحية و التعليمية يمكن أن يجعل
  .  2اإلنساني
فإنه من الصعب بما كان تحديد أي واحد منها يمكن أن  بعد سرد السيناريوهات الثالث السابقة  

د و تشابك المتغيرات الخاصة بمنطقة القرن األفريقي فمن الممكن أن يتحسن الوضع يتحقق، نظرا لتعق
البيئي في المنطقة في حالة تفعيل التعاون و التنسيق ما بين الدول، و يمكن أن يزداد الوضع سوءا في 

  .اإليغاد ةما بين الدول األعضاء في منظم وعدم التنسيقجمود الحالة تفاقم التهديدات البيئية و إستمرار 

 

                                                             
1 Kidane Mengisteab,‘’Environmental Degradation in the Greater Horn of Africa: Some Impacts and Future 
Implications’’,  in: Ulf Johansson Dahre, OP.Cit., PP.  84 -85.  
2 Ibid,  PP.83-84. 
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،و ما  أفريقيافي  عد الدول القرن األفريقي من أكثر الدول تضررا بانعكاسات التهديدات البيئيةت  
       ،المتزايدترابط هذه التهديدات بعوامل أخرى كالنمو السكاني زاد من  تفاقم الوضع في المنطقة هو 

 هشاشةو  النزاعات حدودية ،بإضافة  إلى  لدول المنطقة، عدم اإلستقرار السياسي وو الضعف الهيكلي 
و بالتالي فإن التدهور البيئي يساهم بشكل  .، و إنعدام األمن الغذائي و الصحيالوطني للدول االقتصاد

إستراتيجيات مواجهة  تتنوع. كبير في تهديد األمن اإلنساني بالمنطقة و عرقلة تحقيق التنمية المستدامة
  المتمثلة في الخاصة بالمنطقة ومنظمات اإلقليمية جهود لل ما بينالتهديدات البيئية في القرن األفريقي 

إستراتيجيات تبني  في المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية  باإلضافة إلى دور منظمة اإليغاد ،
  .الناجمة عن الجفاف الطبيعيةقصيرة المدى من خالل اإلغاثة أثناء الكوارث 
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على المستوى لحماية البيئة، و ةالدولي الجهودالمتتبع لتطور قضايا البيئة على المستوى   
األكاديمي يستنتج مدى أهمية البيئة في العالقات الدولية، فالتحول في مفهوم األمن في فترة ما بعد 

أكسب موضوع البيئة و تهديداتها أهمية كبيرة في حقل الدراسات األمنية، ثم مع ظهور الحرب البارة 
مفهوم األمن اإلنساني تبلورت قاعدة متينة للبعد البيئي بربطه بمختلف أبعاد األمن اإلنساني األخرى 

الي فإن و بالت.األمن الشخصيواألمن الغذائي، واألمن الصحي، واألمن السياسي، وكاألمن اإلقتصادي ،
   .ربط البيئة بالمخاوف األمنية أمر في غاية األهمية لضمان تحقيق أقصى ما يمكن من السالمة و األمن

و إلى  ،ها أنهكت الوضع القائم في اقتصاديةتعاني القارة األفريقية من مشاكل سياسية و أزمات   
و تداعيات التهديدات البيئية عليها األثر الواضح ،فمن  النعكاساتكان المتأزمة  الوضعيةجانب هذه 

 خالل دراستنا للموضوع يتضح أن أفريقيا من أكثر القارات في العالم تضررا من آثار التهديدات البيئية
و تصحر ، و إلى غير ذلك من التهديدات، ، و جفاف، التدهور البيئي،وو على رأسها تغير المناخ 

األمن  تأثر مدى تبين التي  الواقعية الدالئلتسقط عليها كل  إن القارة األفريقية باإلضافة إلى ما سبق ف
و بعد اإلجابة على إشكالية المركزية و إثبات . المختلفة من تبعات التهديدات البيئيةبكل أبعاده  اإلنساني

 تائج فينبراز ما توصل إليه البحث من يمكن إ للموضوع،فرضيات الدراسة في المعالجة العلمية 
  :النقاط التالية

  مختلف أشكال التهديدات البيئة التي تمس كل بعد من أبعاد النظام تعاني القارة األفريقية من
اإليكولوجي، فمن جانب التهديدات المتعلقة بتغير المناخ و الغالف الجوي تعد القارة األفريقية 

حراري و إرتفاع دراجات الحرارة،  احتباسمن أكبر المتضررين من أثار تغير المناخ من 
من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون   %3,8بـأن القارة األفريقية ال تساهم إالّ بالرغم من 

هذا من جهة، من جهة ثانية تعترف الدول الصناعية الكبرى بالمسؤولية التاريخية لتغير المناخ 
و لكن ال يوجد تنفيذ فعلي على أرض الغازات الدفيئة  انبعاثو تسعى من جهتها  على تخفيض 

 .الواقع  مما زاد من تأزم قضية تغير المناخ العالمي

  بها و في حلولها على بمثابة تحديات عالمية في أسباتعد األخطار الناجمة عن التهديدات البيئة
ا، هي أيضا تحديات شاملة من حيث أن معظم النشاطات اإلنسانية تساهم في بلورتهحد سواء، و
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و تعد القارة األفريقية أكبر متضرر من . في المقابل يتأثر البشر بتبعات تأثير هذه التهديدات
 . تداعيات هذه التهديدات و تدفع ضريبة تقدم الدول الصناعية الكبرى

 القطاع  في تغير المناخ خاصةاتجاه تأثر قطاعات حساسة  نتيجةاألوضاع اإلقتصادية تدهور
كالموارد  تعاني القارة األفريقية من نضوب موارد إستراتيجية هامة حيث.الزراعي و السياحي

مليون  250إلى  75من المتوقع أن يتعرض ما بين ف ئية مما ينبئ بإجهاد مائي مستقبلي،الما
سيتسبب في نشوب نزاعات  ،مماشخص الرتفاع في اإلجهاد المائي الناشئ عن تغير المناخ

 .رد  المياهاة حول مومستقبلي

 ومعاناة الماليين من  ،في أفريقيا بتبعات التدهور البيئي و تغير المناخالغذائي األمن  تأثر
من إنتشار المجاعة و سوء التغذية،حيث من المتوقع أن تصبح األراضي الزراعية  األفارقة

من  %25غير قادرة على توفير المواد الغذائية إال لحوالي  2025اإلفريقية من هنا على سنة 
و قد بلغ عدد العاجزين عن تلبية إحتياجاتهم من الطاقة الغذائية في الفترة ما .ان األفارقةالسك
 .مليون نسمة في شمال أفريقيا 3,5مليون شخص و أكثر من  233حوالي  2013و  2011بين 

 تفشي األمراض الوبائية  تأثر األمن الصحي في أفريقيا بإنعكاسات التهديدات البيئية من خالل
 أحوال في متطرفةالضطرابات ظواهر تغير المناخ من جفاف واالوثيق ب اطة ارتباطالمرتب

حيث رصد عام .تهدد األمن اإلنساني في المنطقةينبئ  بظهور أزمات إنسانية مما الطقس،
مليون  219من حاالت اإلصابة بالمالريا عالميا في أفريقيا أي حوالي  %80حوالي  2012

 .من حاالت الوفيات في أفريقيا %90شخص،و 

  و التي بدأت '' بحروب المستقبل''ارتباط ندرة المصادر و نضوب الموارد الطبيعية بما يسمى
تتداعى أسبابها في أفريقيا بسبب الصراعات السياسية ما بين الدول األفريقية حول مصادر 

و هو ما يثبت حقيقة واقع  أن  ،إستراتيجية متخطية الحدود القومية خاصة الموارد المائية
  .التهديدات البيئية تتخطى آثارها القطاع األمني و السياسي

 خالل آلياتها المتنوعة  ندور كبير في مواجهة أخطار التهديدات البيئية، مب  األمم المتحدة تساهم
، بإضافة وليةالد والمتمثلة في عقد المؤتمرات الدولية ، و إبرام المعاهدات و اإلتفاقيات البيئية
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على طرح  األفارقةالمتخصصة في الشأن البيئي، األمر الذي ساعد الدولية  وكالتها  إلى أدوار
 .بإعتبارها قضية  عالميةفي  أفريقيا  و صيانتها  النقاشات الدولية حول ضرورة حماية البيئة

 تغير المناختقوية دور األفارقة في المؤتمرات و المحافل الدولية حول و  توحيد ضرورة     
التحديات البيئية،و التكلم بصوت بواحد من أجل الظفر بتعهدات و تنازالت من قبل الدول و

 .الغازات الدفيئة اتها من ض انبعاثيتخف من أجلو الضغط عليها  المتقدمة 

  ضرورة تقوية الدور اإلقليمي لإلتحاد األفريقي في مواجهة التهديدات البيئية ، وليس فقط من
فالقارة األفريقية  .هذه البرامج على أرض الواقع  تفعيلخالل خلق برامج لحماية البيئة و إنما 

 .من أكثر القارات ضعفا في مواجهة التهديدات البيئة و أقلها قدرة على التكيف

 تهديدات البيئية تقف القارة األفريقية عاجزة نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في ظل ال
(MDGS)، كبر عائق أمام أفريقيا نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة حيث تعد هذه التهديدات أ

 .البيئية، وو اإلجتماعية ،لكل من القطاعات اإلقتصادية

  في ظل  تشهد على غرار أفريقيا القرن األفريقيكتحصيل حاصل لما ذكر سابقا فإن منطقة
 .حالة من الفوضى التي تهدد األمن اإلنساني بكل األبعاده المختلفة  التهديدات البيئية 

 جفاف في معالجة مظاهر الغاد فشل المنظمات اإلقليمية الفرعية  لمنطقة القرن األفريقي  كاإلي
 ، األزماتتفتقد إلى التمويل أثناء معالجة من خالل أنظمة إدارة الكوارث التي التصحر و

مما أدى إلى جمود العديد من  القرن األفريقيباإلضافة إلى الخالفات السياسية  ما بين دول 
  .المبادرات البيئية في المنطقة

 ترتكز على التنمية المستدامة تعدا أمرامتكاملة في الشأن البيئي  إفريقيةستراتيجية إإن بناء   
تدفع بالدول األفريقية  ، أدت إلى ضرورة مواجهة تفاقم التهديدات البيئيةالتي  دوافعحتميا، فاألسباب وال

إلى توحيد كلمتها في المحافل و المؤتمرات الدولية و الضغط على الدول الكبرى للخضوع لمبادئ 
ل إضافة إلى بناء و توظيف فعاب.الدولية البيئية المتعددة األطراف االتفاقياتالقانون الدولي للبيئة و 

البحث العلمي حول التنبؤ المناخي و تكثيف  برامج ، و تفعيل حماية البيئةللبرامج اإلقليمية الهادفة ل
  .في مجال تبادل المعلومات التعاون
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  مؤشرات إقتصادية للقارة األفريقية):01(الملحق رقم 

،27ص ،2013البنك الدولي، التقرير السنوي  :المصدر  

http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2013/Resources/9304887-1377201212378/9305896-
1378757581347/AFRregion_AR.pdf. 
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 .العربية باللغة المراجعالمصادر و  :أوال
  : المصادر

  القرآن الكريم
  .سورة األعراف- 1
  .سورة الحشر-2
 .سورة قريش - 3

  :المراجع
  :الكتب/أ

 ،النظام القانوني لحماية البيئة، مصر، دار الجامعة الجديدة: طارق، األمن البيئي ،إبراهيم دسوقي عطية- 1
2009.  

 ، التوزيع و كوثر ، النظام البيئي و صحة المجتمع ، األردن ، عمان ، دار مجدالوي للنشر،أبو عين - 2
  . 2006الطبعة األولى، 

    لبنان ، مجد المؤسسة الجامعية للدراساتإلياس ، األمن البشري وسيادة الدول،بيروت ، ،أبو جودة - 3
  .2008و النشر و التوزيع،الطبعة األولى، 

دور القطاع الخاص في تعزيز : مارك ، األمن اإلنساني ، بروبست ووولفجانج ،أماديوس برولهارت - 4
اتيجية ، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستر ،أمن األفراد ، اإلمارات العربية المتحدة ، أبوظبي

  .2009الطبعة األولى، 
،الجزائر،  الجزائر،أوروبا،و الحلف األطلسي: عبد النور ، البعد المتوسطي لألمن الجزائر،بن عنتر - 5
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  .2004لألبحاث،الطبعة األولى ،  الخليج
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  .2007كيفية مواجهتها، مصر ، القاهرة ،دار الكتاب الحديث، 
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     دار الخلدونية للنشر:الجزائر.عبد الرزاق ، مشكالت التنمية و البيئة و العالقات الدولية،ري مق -20
  .2008و التوزيع ،

، كلية  ميتكيس ،هدى و صدقي عابدين، السيد ، قضايا األمن في آسيا، مركز الدراسات اآلسيوية -21
  .2004اإلقتصاد و العوم السياسية، جامعة القاهرة ،مصر ،
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دراسة في الجغرافيا :مظلوم مكي عريم العاني، فارس ، األهمية الجيوبوليتكية حيال القرن األفريقي  -22
    .2012السياسية، العراق، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة األولى ،

المناهج مقدمة في إقتصاديات البيئة، األردن ،عمان ،دار  ،و آخروننوزاد  ،عبد الرحمن الهيتي -23
   .2010للنشر و التوزيع، الطبعة األولى،

عبد المقصود، زين الدين ، البيئة و اإلنسان ، مصر ، اإلسكندرية، منشأة المعارف،الطبعة الثانية   -24
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سامح ، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و البيئي، مصر ، دار الجامعة ،عبد القوي السيد  -25
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 ، 14000ISOنظم و متطلبات و تطبيقات :عبد اهللا ، إدراة البيئة ،نجم و حكمت النقار ،لعزاويا -26
  .2007عمان ،األردن،دار المسيرة،الطبعة األولى،

عطية ناصف ،إيمان، مبادئ اقتصاديات الموارد و البيئة ، مصر ، المكتب الجامعي الحديث،  -27
2008.  

 ، مكتبة اإلمام البخاري القاهرة،مصر، ، األمن اإلجتماعي في اإلسالممقومات  محمد ،، عمارة -28
  .2009الطبعة األولى،

المفهوم و التطبيق  في الواقع العربي و الدولي، : خديجة ،األمن اإلنساني ،عرفة محمد أمين  -29
  .2009األولى،، الطبعة  ربية للعلوم األمنيةعالرياض، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف ال

،المسؤولية الدولية عن حماية البيئة،الجزائر،دار الخلدونية للنشر و التوزيع،الطبعة  ،صباحالعشاوي  -30
  .2010األولى، 

 عالء أحمد إصالح،: ترجمة ، بيتر ، إدارة البيئة من أجل جودة الحياة،جيمس  و كلود، فوسلر-31
  . 2000مصر، القاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك، 
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 أبو ظبيالمواجهة، تنامي التهديدات و حدود:صفوت الزيات ، محمد ، القرصنة في القرن األفريقي -33
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  .2004،مركز دراسات الوحدة العربية ، 

  :الدوريات/ب

 ،''هل تصبح التغيرات المناخية مصدرا للنزاعات و زعزعة اإلستقرار السياسي'' ،،أحمدأبو زيد محمد - 1
  .2008 ، مارس29، العددالدبلوماسي

: نشرة الهجرة القسرية، ''المساعدات في الجديدة والتحديات المياه''،   و آخرون ، آيدان  كرونين إيه- 2
  .2008،ديسمبر 31،مركز دراسات الالجئين، العدد  تغير المناخ و النزوح

 ،ة، كلية الحقوق و العلوم السياسيمجلة المفكر، '' المفاهيم و األبعاد:األمن الغذائي ''طروب ، ،بحري  - 3
  .2011نوفمبر   ،07جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد 

،  قراءات إفريقية، ''قراءة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى الغرب'' إسماعيل ،أحمد ،  - 4
  .2012مارس /، جانفي11العدد  

،المجلد  160،العدد السياسة الدولية،" تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية" عبد النور ،،بن عنتر  - 5
   .2005،أفريل  40

  .2008، ديسمبر 3، العدد قراءات أفريقية ،''القنبلة الموقوتة.. الجفاف في أفريقيا '' الزواي ،محمد ،  - 6
 ، ''20+ ريو:مم المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمر األ:تقرير عن '' الحسين ،شكراني و حلمي، كمال ،- 7

  .2012،أكتوبر 404، العدد35، السنةالمستقبل العربي
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مدخل إلى تقييم السياسات : 2012لعام  20+إلى ريو 1972من مؤتمر إستوكهولم '' الحسين ،شكراني،- 9
  .2013خريف  -، صيف64-63، العددان بحوث إقتصادية عربية،''البيئية العالمية

،جانفي 383، العدد المستقبل العربي،''مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ: تقرير عن'' الحسين ،شكراني ،-10
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األبعاد السياسية النتشار المجاعة في : العودة إلى القرن األفريقي'' أميرة، ، محمد عبد الحليم -11
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   تغير المناخ:نشرة الهجرة القسرية، ''البشري األمن سياسات تحديات''و آخرون ، ، أندرو مورتون -15
  .2008،ديسمبر 31،مركز دراسات الالجئين، العدد  و النزوح

دراسة نظرية في المفاهيم  - مستوياته وصيغه و تهديداته :مفهوم األمن''سليمان ، ،عبد اهللا الحربي  -16
  .2008، صيف 19، العدد المجلة العربية للعلوم السياسية،  ''و األطر

، ''تصاعد مشكالت األمن غير التقليدي في المنطقة العربية... رهان الثروات'' عوني ،مالك ،  -17
  .2011 ،، أكتوبر186،العدد  46،ملحق تحوالت إستراتيجية، المجلد  السياسة الدولية

 العربية مجلة اإلذاعات ،''خطوة إلى األمام أم خيبة أمل: قمة المناخ بكوبنهاغن'' عبد الكافي، محمد ، -18
  .2010، 01العدد،

، 17العدد  قراءات أفريقية،،''القرن اإلفريقي و محوالت اإلغاثة'' عبد العظيم عبد الهادي ،هويدا ، -19
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 ،38، العدد11، المجلد ،أفاق أفريقية''تغير موازين القوى في القرن اإلفريقي'' عاصم فتح الرحمن، -20
2013.  

  .2005،سبتمبر 02،العدد قراءات أفريقية ، ''المياه وقود حروب المستقبل'' عطية سليمان ،رندا ، -21
و أثرها على األمن في إقليم البحر : أوضاع الصومال في القرن األفريقي'' ، قاسم الخضري ،أنور -22

  .2005، سبتمبر 02، العدد قراءات أفريقية، ''األحمر
، السياسة الدولية، ''رؤية فنية لسد األلفية اإلثيوبي:  بين الجيولوجيا و السياسة'' شراقي ، عباس ،  -23

  .2011،جويلية 185، العدد 46المجلد 
 االقتصادية المتغيرات ضوء في المحتملة وتغيراته العربي الغذائي األمن واقع'' ،الدروبي،رانية ثابت -24

  .2008، 01، العدد  24، المجلدوالقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،''الدولية 
مجلة ميسان ،''المفهوم و المنظومة الجغرافية بظاهرة التصحر''غليس ناهي السعيدي ،علي،  -25

  .2009،ديسمبر 15،العدد08، المجلد للدراسات األكاديمية 
، 13، العدد قراءات إفريقية ،''تأثيراتها السياسيةو ..التحوالت السياسية في القارة األفريقية'' ، --- 26

  .2012سبتمبر،/جويلية
، مجلة اإلنساني ،''إنسان مليون إلطعام التسعينيات في اإلغاثة عمليات أكبر :الصومال'' ،  --- 27 

  .2014، شتاء 56األحمر، العدد للصليب الدولية تصدر عن اللجنة

  :التخرجمذكرات / ج

اإلنساني في ظل عولمة قيم التنمية اإلنسانية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة حموم فريدة ،األمن - 1
، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، 3،جامعة الجزائر الدكتوراه في العلوم السياسية تخصص عالقات دولية

  .2010/2011قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،

  :ةالمؤتمرات و الملتقيات العلمي/د

،أوراق مختارة ''كيف يبدو إلى المالحظ الخارجي: األمن البشري في العالم العربي''كيت ،  ،كراوز- 1
 15/03/2005-14قدمت خالل المؤتمر الدولي حول األمن اإلنساني في الدول العربية،عمان ، األردن، 

،UNESCO   ،2008.  
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،المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية ''العربيةاألمن البيئي في المنطقة ''شهيرة ، ،حسن أحمد وهبي - 2
،المنظمة العربية للتنمية أعمال المؤتمرات،  ''التنمية البشرية و آثارها على التنمية المستدامة'' بعنوان 

  . 2007ماي  شرم الشيخ ،مصر ،

ى الرفيع المستوى محمد سالم ،عمر ،التعاون العربي اإلفريقي في مجال إدارة الموارد المائية، المنتد- 3
من أجل تعزيز الشراكة اإلقتصادية العربية '' حول التعاون العربي اإلفريقي في مجال اإلستثمار و التجارة

  .26/09/2010-25اإلفريقية،طرابلس،ليبيا ،

التحديات :،أعمال ندوة األمن العربي''األمن العربي من منظور إقتصادي''عمر ، ،عبد اهللا كامل - 4
 ، باريس، فرنسا، مركز الدراسات العربي11/01/1996 إلى 9التطلعات المستقبلية من و .. الراهنة

  .1996،الطبعة األولى، األوروبي

المؤتمر العربي  ،"مخاطر غیاب األمن اإلنساني على البیئة و التنمیة المستدامة'' على موسى ،غادة ، - 5
،المنظمة العربية للتنمية   ها على التنمية المستدامةالتنمية البشرية و آثار :السادس لإلدارة البيئية بعنوان 

  . 2007ماي  أعمال المؤتمرات، شرم الشيخ ،مصر ،
، ملتقي الجامعات األفريقية ''التعاون اإلفريقي في تحقيق األمن الغذائي''خليفة موسي ،عوض ، -6
تصفح  تمجامعة أفريقيا العالمية،،  2006يناير ،الندوة العلمية  محور درء الكوارث  ،التعاون والتداخل :

  ،28/12/2013:الموقع يوم

 dimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/37/011.doc. 

  :التقارير الدولية/هـ

منظور أفريقي :تغير المناخ''األمم المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا،- 1
  ، 2013 /25/12: تم تصفح الموقع يوم  ،''2012عام  إلى إتفاق لما بعدللوصول 

.http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2008_climatechange_ar.pdf  

 لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير الجمعية العامة، مجلس حقوق اإلنسان،األمم المتحدة، -2

  .15/01/2009، اإلنسان وحقوق المناخ تغير بين العالقة بشأن اإلنسان
تقرير عن تغير المناخ و التنمية ''األمم المتحدة و مفوضية اإلتحاد األفريقي،اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا، -3

  ،25/12/2013 :، تم تصفح الموقع يوم2010،مارس ''قيافي أفري

http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2008_climatechange_ar.pdf
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-onclimatechange-http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2010_report
.inafrica_ar.pdf-anddevelopment  

 المستدامة للتنمية المتحدة األمم مؤتمر نتائج متابعة في النظر'' األمم المتحدة، إتفاقية مكافحة التصحر،- 4
 ،04/01/2014:تم تصفح الموقع يوم،''التصحر لمكافحة المتحدة األمم باتفاقية المتصلة

.http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/5ara.pdf  

التعاون الدولي ''لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ، المجلس االقتصادي واالجتماعي ،األمم المتحدة-5
بما فيها األخشاب والحيوانات   بالمنتجات الحرجيةومكافحة االتجار الدولي غير المشروع  على منع

 ،28/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''والنباتات البرية وسائر الموارد األحيائية الحرجية
-https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=e1be20ad 

. 354ee35d791b-bdfb-42e5-d3dd  

األداء و : األمم المتحدة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمیة، الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا-6

  ،28/03/2014:األنكتاد،تم تصفح الموقع یومالتحدیات و دور 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbex55d3_ar.pdf. 

حالة البيئة ومساهمة برنامج األمم المتحدة ، المتحدة للبيئة برنامج األمم مجلس إدارة،األمم المتحدة -7
  ،17/03/2014:الموقع يوم، تم تصفح للبيئة في التصدي للتحديات الفنية البيئية

.ARABIC.doc-ADD7-3-http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23  

قية بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، - 8
نص البروتوكول و مرفقاته، مونتريال، أمانة االتفاقية : 2000المتعلقة بالتنوع البيولوجي مونتريال 

  .2000المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
  .،التنوع  البيولوجي و تغير المناخ2007إتفاقية التنوع البيولوجي، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لعام - 9

الورقة الفنية السادسة ، الهيئة الحكومية المعنية : آخرون، تغير المناخ و الماءبيتس ،بريسون و  -10
  .2008بتغير المناخ، جنيف،

تقدم بشري في عالم  نهضة الجنوب:2013ة البشرية لعام تقرير التنمي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،-11
  .2013متنوع، 

اإلستدامة و اإلنصاف مستقبل :2011التنمية البشرية لعام تقرير  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،-12
 .2011أفضل للجميع،

http://www.uneca.org/sites/default/files/page_attachments/com2010_report
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/5ara.pdf
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=e1be20ad
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbex55d3_ar.pdf.
http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23
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تحديات أمن اإلنسان في : 2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -13
  .2009البلدان العربية، المكتب اإلقليمي للدول العربية،بيروت ،لبنان ، 

الترجمة،  عالم، ةالبحرين، المنام ،2000 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج-14
2000.  

           المنظورات الماضية و الحالية: 3 العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة، المتحدة األمم برنامج-15
  .2002الترجمة،  ،عالمة، البحرين، المنامو المستقبلية

   .2007البيئة من أجل التنمية، كينيا،نيروبي، : 4 توقعات البيئة العالمية األمم المتحدة للبيئة،برنامج -16
تغير المناخ،أثر تغير المناخ على البلدان :كمال طلبه ،مصطفى و صعب نجيب ، البيئة العربية-17

  .2009العربية، بيروت لبنان، المنتدى العربي للبيئة و التنمية ،
 نتائج تحقيق :2011-2014األحمر للصليب الدولية اللجنة إستراتيجية األحمر، للصليب الدولية اللجنة-18

  .2011القاهرة،المكتب اإلقليمي لإلعالم ،  الطبعة األولى، جانفي  المحتاجين، األشخاص لصالح مميزة
  .2012،،، روما 2012منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، حالة الغابات في العالم -19
العالمي،   األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة-20
 لألمم والزراعة األغذية منظمة روما، المتعددة،  بأبعاده الغذائي األمن:العالم في الغذائي األمن انعدام حالة

  .2013المتحدة، 
منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، لجنة األمن الغذائي العالمي ، الدورة السابعة و العشرون، -21

 ، 27/12/2013:تم تصفح الموقع
.http://www.fao.org/docrep/meeting/003/Y0527A.htm#note2 

 أجل من معاً العمل :الجوية لألرصاد العالمية الجوية، لمحة عن المنظمة لألرصاد العالمية المنظمة-22

  .2009بها، سويسرا،  والتنبؤ وفهمها والماء والمناخ الطقس مراقبة
، سويسرا، تم 2008، حماية الصحة من تغير المناخ ،  يوم الصحة العالمي منظمة الصحة العالمية-23

 ،  26/12/2013:يوم   تصفح الموقع
.day/toolkit/report_web_full_ar.pdf-health-http://www.who.int/world  

 مستقبل لبناء الصحة في االستثمار :قضايا ورقة ،2007منظمة الصحة العالمية، يوم الصحة العالمي -24
  ،2013/ 12/09: تصفح الموقع يوم، تم  أمنًا أكثر

.day/previous/2007/files/issuespaper_final_lowres_ar.pdf?ua=1-health-http://www.who.int/world  

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/Y0527A.htm#note2
http://www.who.int/world
http://www.who.int/world
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المنظمة القانونیة االستشاریة آلسیا وإفریقیا،البیئة و التنمیة المستدامة، األمانة العامة لمنظمة - 25

)AALCO(11/03/2014:صفح الموقع یوم،،تم ت58، الھند، نیودلھي ، ص ، 
http://www.aalco.int/Environment-Arabic-Final.doc. 

  :القواميس/و

قاموس األمن الدولي،اإلمارت العربية المتحدة ،أبوظبي ، مركز اإلمارات للدراسات  بول ،،روبنسون  - 1
   .2009البحوث اإلستراتيجية، الطبعة األولى، و 

مركز الخليج : غريفيش مارتن و أوكاالهان، تيري ، المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، ترجمة- 2
  .2008لألبحاث ،اإلمارات العربية المتحدة، دبي ، 

  :تمواقع االنترن/ز

  ، 19/04/2014:تم تصفح الموقع يوم ،اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة-1
.http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/pops.asp  

الحدود، تم تصفح الموقع  عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية-2
  ،11/02/2014:يوم

. a.pdf-rev-http://archive.basel.int/text/conv  
و ...دراسة في المفاهيم: األمن اإلنساني  و منظومة حقوق اإلنسان''محمد ، ،أحمد علي العدوي  - 3

  ،06/01/2014: تصفح الموقع يوم تم، ''العالقات المتبادلة
.2011/634381389594978423.pdf-4-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11  

تأثير الحروب والنزاعات علي التعليم في  ''،عبد الرحمن أحمد رهام  ،عبد الرحمن ، أحمد عثمان- 4
  ،28/12/2013:، تم تصفح الموقع يوم''إفريقيا

. dimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/47/002.docx http://   
 ،09/03/2014:، تم تصفح الموقع يوم''لمحة عامة''األغذية العالمي،  برنامج -5 

.http://ar.wfp.org/overview   
 ،17/03/2014: ، تم تصفح الموقع يوم'' 2011 عام  استعراض'' العالمي، األغذية برنامج - 6

http://ar.wfp.org/sites/default/files/ar/file/wfp_2011.pdf. 
  

،تم تصفح (UNFCCC)بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  - 7
     ،18/03/2014:الموقع يوم

http://www.aalco.int/Environment-Arabic-Final.doc
http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/pops.asp
http://archive.basel.int/text/conv
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11
http://
http://ar.wfp.org/overview
http://ar.wfp.org/sites/default/files/ar/file/wfp_2011.pdf.
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http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf. 

   ، 2013 /11/05: ، تم تصفح الموقع يوم'' البيئة واألمن الدولي'' فايق حسن، ، جاسم الشجيري  -8
.http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm 

  ،11/01/2014:تم تصفح الموقع يوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،- 9

.ar.pdf-introduction-faq/ipcc-https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc  
  

   ،18/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''حتى ال ننسى أفريقيا'' ، لعبد الجلي، زيد المرهون -10
.http://www.alriyadh.com/718752 

،تم ''األسباب،التداعيات،و مقترحات الحلول:ظاهرة اإلحتباس الحراري''حسن عبد الرحمن،أزاهر ،- 11
 ،28/12/2013: تصفح الموقع يوم

. imarsi.iua.edu.sd/magazine1.pdfhttp://d  

 ، 27/03/2013:تم تصفح الموقع يوم ،''األمن القومي ''زكريا ، ،حسين - 12
.http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.shtml  

  ،20/01/2013:، تم تصفح الموقع يوم''التلوث البيئي''،  عبد القوي ، محمد حسين -13

.2011/634381379012962590.pdf-4-http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11 

  

عادل زقاغ، تم تصفح : ،ترجمة ''مفهوم األمن في نظرية العالقات الدولية'' يامامورا، تاكايوكي ،- 14
  ،10/11/2010:  الموقع يوم

.http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html  
 

 ،11/04/2014، تم تصفح الموقع يوم ''عن يونيسف'' يونيسف،  -15
. http://www.unicef.org/arabic/about/  

 ،10/02/2014 :تصفح الموقع يوم،تم '' قضايا الحرب و السلم في القرن اإلفريقي ''كيوان، مأمون، -16

http://www.wahdaislamyia.org/issues/137/mkiwan.htm . 
 
 

 ،  12/05/2013: ،تم تصفح الموقع يوم''ثقافة و تطبيقات األمن البيئي العالمي''سليمان ،  ،المشعل -17
.http://www.aleqt.com/2011/08/30/article_574696.html  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kparabic.pdf
http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm
https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc
http://www.alriyadh.com/718752
http://d
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.shtml
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/11
http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html
http://www.unicef.org/arabic/about/
http://www.wahdaislamyia.org/issues/137/mkiwan.htm
http://www.aleqt.com/2011/08/30/article_574696.html
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 ، 03/01/2014:منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة، تم تصفح الموقع يوم-18
http://www.fao.org/about/ar/ .     

قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مونتريال  نص بروتوكول-19
 ، 04/04/2014:،تم تصفح الموقع يوم2000

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/cbd-cp/trt_cbd_cp.pdf. 

الحوار المتمدن، ، ''جدلية األمن وحقوق اإلنسان في عالم اإلرهاب '' ، رائد،سليمان احمد الفقير  -20
  ،15/03/2013:تصفح الموقع يوم ،تم1685العدد  

.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2076615  
 والغاز البترول قطاع :البیئیة اإلدارة في الجنوب بلدان بین فیما التعاون'' ،  إبراھیم،الجلیل عبد - 21

  ،10/02/2014:، تم تصفح الموقع یوم''العربي
.UNEP.pdf-13nov07/B1-http://css.escwa.org.lb/sdpd11 

، تم 2002، جويلية السياسة الدولية ،'' النيباد :المبادرة الجديدة للتنمية األفريقية '' ، ،عمرو الفار على- 22
  ،11/04/2014:تصفح الموقع يوم

.http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220475&eid=611 

تم ،'' الجزء األول  دم االستقرار السياسي في القرن اإلفريقي ع'''عبد القادر ناجي ،عزو محمد ،-23
 ، 12/08/2013 :تصفح الموقع يوم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144415. 

الموقع ، تم تصفح ''خوف و تطمينات و معالجات.. المجاعة في القرن اإلفريقي''، تهاني عثمان،  -24
  ،29/04/2014:يوم

http://www.sudaress.com/alsahafa/32124. 
 :، تم تصفح الموقع يوم''تأثير التغيرات المناخية على صحة اإلنسان'' ،عاصم ،الشهابي -25
20/12/2013،  

http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/22.pdf. 
: ، تم تصفح الموقع يوم''مقومات النجاح ومعوقات التكامل.. لتجمعات اإلفريقيةا'' طارق ،،الشيخ  -26
07/04/2013،   

. http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221929&eid=1097  

    ،10/03/2013:تم تصفح الموقع يوم ،''اإلقتصاد البيئي واألمن البيئي ''عبد الرحمن ،  ،تيشوري -27

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264425. 

http://www.fao.org/about/ar/
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/cbd-cp/trt_cbd_cp.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2076615
http://css.escwa.org.lb/sdpd11
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220475&eid=611
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144415
http://www.sudaress.com/alsahafa/32124.
http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/22.pdf
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221929&eid=1097
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264425
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   ،31/03/2014:، تم تصفح الموقع يوم'')فاو(منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة''،28---

.96877c009e00-9e09-4074-b5f5-ebusiness/pages/4291d69dhttp://www.aljazeera.net/ 

  ،28/12/2013:يوم ، تم تصفح  الموقع '' رؤية إقتصادية: األمن الغذائي في القرن اإلفريقي''،29---

dimarsi.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/37/001.doc.   

،19/03/2014:يوم تم تصفح الموقع، ''إستعمال عوارض الطبیعة لتمنیة أفریقیا'' ، ---    30 

http://www.wmo.int/pages/africaconf/documents/Background1_ar.pdf. 

 :، تم تصفح الموقع یوم''اإلنساني المشروع تحدي جديد عالمي نظام ظل في األزمات'' ، ---31
 05 /03/2014، 

-order-world-new-a-in-crises-http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp158
. ar.pdf-070212 -humanitarianism 

  ،31/11/2013:، تم تصفح الموقع يوم '' االشراكة لتنمية إفريقيمنظمة :نظمة نيباد م'' ،32---

.http://www.qiraatafrican.com/view/?q=963   

، تم تصفح الموقع ''التركيز على القرن األفريقي:إنعدام األمن الغذائي المتصل بالجفاف'' ،---33
  ،11/02/2014:يوم

http://www.fao.org/crisis/28420-04f868b8a7620a1ffd64b931eb5d6f7b4.pdf. 

 34 ،23/04/2014:، تم تصفح الموقع یوم'' اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر المتوسط''،  ---   

.http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/316285 

  ،28/02/2014:،  تم تصفح الموقع يوم''من هي منظمة أطباء بال حدود: لمحة عامة'' ، --- 35

.us/overview.html-me.org/ar/article/about-http://www.msf  

أطباء بال حدود تحذر من أن دمج اإلغاثة في اإلستراتيجية السياسية والعسكرية : الصومال''،  --- 36
 ،28/02/2014:، تم تصفح الموقع يوم''لألمم المتحدة واالتحاد األفريقي سوف يهدد جهود العمل اإلنساني

http://www.aljazeera.net/
http://www.wmo.int/pages/africaconf/documents/Background1_ar.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp158
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=963
http://www.fao.org/crisis/28420-04f868b8a7620a1ffd64b931eb5d6f7b4.pdf.
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/316285
http://www.msf
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http://www.msf-me.org/ar/news/news-media/news-press-releases/humanitarian-aid-must-not-be-
co-opted-into-somalia-stabilization-campaign.html. 

وكاالت األمم المتحدة تكثف عمليات نقل المساعدات الغذائية للصوماليين المتضررين من ''،  ---37
 ،12/12/2013:التصفح يوم  ، تم''المجاعة

. http://www.un.org/arabic/news/ar/print.asp?newsid=15370   
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  :ملخص الدراسة

  في اإلنساني األمن على البيئية التهديدات تأثير مدى على الضوء تسليط إلى الدراسة تهدف  
 األمن ،األمن مفهوم من لكل المفسرة النظرية المقاربات أهم على  النظري الجانب في التركيز تم .أفريقيا
 التهديدات أمنَنَة خالل من األمنية الدراسات في البيئي البعد أهمية مدى إبراز وتم.اإلنساني األمن و البيئي،
 اإلحاطة و،أفريقيا منها تعاني التي الرئيسية البيئية التهديدات إبراز تم للدراسة التطبيقي الجانب في. البيئية

بالتركيز على منطقة  .اإلنساني لألمن المختلفة القطاعات على التهديدات لهذه السلبية االنعكاسات بكل
هديدات البيئية من تدهور التفرضتها أثار التي  المختلفة التحديات أهم معالجة تاألفريقي تمالقرن 

و التصحر و إزالة ، ، وأزمات غذائية ناجمة عن موجات الجفاف و تدهور األراضي الزراعيةاقتصادي
اإلستقرار في عدم تفاقم  ، و صراعات في المجتمع الرعوي حول الموارد الطبيعية مما أدى إلى الغابات 
أهم الحلول المطروحة على مستوى أفريقيا  و منطقة القرن األفريقي تحديد حاولت الدراسة  .المنطقة

  . ةيالبيئ التهديدات مواجهةل

في األخير فإن النتائج المتوصل إليها في البحث تثبت حقيقة أن األمن اإلنساني في أفريقيا يتعرض   
بمثابة تحديات عالمية في أسبابها  ، هذه التهديدات التي تعتبرت البيئية إلى تحديات واسعة من قبل التهديدا

و في حلولها ، و هي أيضا تحديات شاملة من حيث أن معظم النشاطات اإلنسانية تساهم في بلورتها، في 
  .التهديدات البيئية بانعكاسات و المحيط البشركل من  المقابل يتأثر 

، أفريقيا، القرن اإلنساني األمن البيئية، التهديدات البيئي، األمن األمن، مفهوم:  للدراسة المفتاحية الكلمات
 .األفريقي
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Abstract: 

 The study aims to highlight the impact of the environmental threats on human security in 

Africa. In the theoretical side The focus was on  both the most important theoretical approaches 

that explain each of the concept of security, environmental security, and human security, and the 

importance of the environmental dimension in security studies through environmental threats 

Securitization .Moreover in the practical side of the study, the light is shed on the major 

environmental threats plaguing Africa, and Briefing all the negative consequences of these 

threats on the different sectors of human security, by focusing on the Horn of Africa  , the study  

was to address the most important different challenges imposed by the effects of the 

environmental threats of economic decline, and food crises caused by drought , land degradation,  

Desertification and deforestation, and conflict in the pastoral community about natural resources, 

exacerbating instability in the region. Furthermore The study attempt to identify the most 

important Raised solutions   at the level of Africa and the Horn of Africa to cope with 

environmental threats. 

 Finally, the results obtained in the research to prove the fact that human security in Africa 

is exposed to extensive challenges by the environmental threats, those threats are global 

challenges in their causes and solutions, and the of comprehensive in that most human activities 

contribute to the fleshed out, in contrast, the humans and the ecosystem are affected by the 

consequences of the environmental threats. 

Keywords for the study: the concept of security, the environmental security, the environmental 

threats, the human security, Africa, the Horn of Africa. 
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