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Environment is the medium where man lives and is the source
for his presence, continuity, security, and livelihood. Enjoying
human rights is conditioned on the availability of a sound,
healthy, and sustainable environment.
However, due to many factors, including technological
advancement, negative man behaviours, and wars, the
environment has deteriorated and become a risk-carrying
medium, with increase in environmental disasters, number of
environmental refugees, desertification, pollution, and conflicts
between members of the human race.
All of these risks threaten security of humans, society, state, and
the whole world. Thus, the relationship between environment,
development, and security is complementary and intertwining.
A safe, healthy environment guarantees both man security and
national security, which leads to world security. If the
environment is neither healthy nor safe nor suitable, man's
health, conduct, production, and development will be directly
affected. Lack of environmental security is reflected in man
security, being one of the six elements composing it.
Sustainable development and the environment affect each other
as the latter is only complete when there is sustainable
development in all social, economic, and cultural aspects. Like
with the environment, the development needs the presence of a
combination of factors to achieve man security so that human
societies would be able to fulfil their human needs in accordance
with a specified legal way, as the protection and empowerment of
people is the outcome of the role which human development may
play as a comprehensive and multi-dimensional developmental
framework. If countries do not make legislations that keep human
security, limit environmental displacement, and serve the goals of
sustainable development set out by the United Nations, the result
will be an environmental migration that impacts, in various forms,
the levels of sustainable development and concepts of human
security.
Key words: Humanitarian Security, Environmental Security,
Development, Environmental Migration.
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امللخص:

تعد البيئة الوسط الذي يعيش فيه اإلسنان وتعترب مصدر بقنئه وأستمراره وأمنه ورزقه ووسط حمقق لآلمن
فنلتمتع حبقوق اإلسنان مرهو بضرورة وجود بيئة سليمة صحية وماتدامة لكن بفعل العديد من العوامل
وسنذكرمنهن التطورات التكنولوجية والالوكينت البشرية الالبية واحلروب .تدهورت البيئة وأصبحت وسطآ
انقل للمخنطر حيث تفنقمت الكوارث البيئة وزداد عددالالجئني البيئني وزداد التصحر والتلوث وسنشبت
سنزاعنت بني أفراد اجلنس البشري.
مجيع هذة املخنطر أصبحت هتدد أمن اإلسنان وأمن اجملتمع وأمن الدولة وأمن العنمل ككل وعلى ذلك تعد
العالقة بني البيئة والتنمية واآلمن هي عالقة تكنملية وترابطية
فوجود بيئة أمنة وصحية حيقق اآلمن اإلسناني واآلمن الوطين وكالمهن ينتج اآلمن العنملي ويف حنل كنسنت
البيئة غري صحية وآمنة وصنحلة سيؤثر ذلك بشكل مبنشر على صحة اإلسنان وسلوكينته وحىت إسنتنجة
وتقدمة يف احلينه فإسنعدام اآلمن البيئي سينعكس سلبآ على اآلمن اإلسناني كوسنه إحدى العننصر الاتة اليت
يتآلف منهن .
والعالقة بني التنمية املاتدامة والبيئة عالقة أتثر وآتثري آل البيئة التكو مكتملة إذا مل يكن هننلك تنمية
ماتدامة شنملة جلميع اجلواسنب االجتمنعية واالقتصندية والثقنفية فنلتنمية على غرارالبيئة جيب أ
تتضنفرفيهن العديد من العوامل هبدف حتقيق اآلمن اإلسناني لتتمكن اجملتمعنت اإلسنانسنية من إشبنع
حنجنهتن اإلسنانسنية وفق سناق قنسنوي حمدد آل محنية الننس ومتكينهم من احلصول على حينة أفضل
هوحمصلة الدور الذي ميكن أ تؤدية التنمية اإلسنانسنية كإطنر تنموي شنمل ومتعدد األبعند.
واذا مل تان الدول تشريعنت حتفظ هبن اآلمن اإلسناني وحتد من انهرة النزو البيئي وتصب يف حتقيق
أهداف التنمية املاتدامة اليت سنصت عليهن هيئة األمم املتحدة سيؤدي ذلك إىل هجرة بيئية تؤثر آبشكنل
خمتلفة على ماتوايت التنمية املاتدامة ومفنهيم اآلمن اإلسناني.
الكلمنت املفتنحية :اآلمن اإلسناني ،التنمية ،االستدامة الببيئية الالجئ البيئي ،اهلجرة البيئية ،اآلمن
البيئي.

املقدمة
تتمحور هذه الدراسة حول مفهوم أسنسي يف حقل العالقنت الدولية عنمة والدراسنت اآلمنية بصورة خنصة حيث تعد
اهلجرة البيئية من أكثر الظواهر أسنتشنرآ يف اآلوسنة االخرية ومتثل حتدايا حقيقنا لآلمن اإلسناني واآلمن البيئي والتنمية املاتدامة
خصوصنا ابلنابة للدول املاتضيفة لالجئني البيئني.
 2البنحثة ،جنمعة املشرق،
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فنلتنمية هتدف إىل احلفنظ على أحتينجنت اجليل احلنضر دو األضرار بقدرة األجينل املاتقبلية على الوفنء آبحتينجنهتن
اخلنصة وهي تفرتض حفظ اآلصول الطبيعية آلغراض النمو والتنمية يف املاتقبل.
أمهية البحث:
تكمن يف اهنن من الدراسنت القليلة اليت تبني حجم التهديدات اليت تواجه اآلمن البيئي وتتمحور يف حتليل العالقة بني
الالجئ البيئي واآلمن اإلسناني وفقن للتواز لذي يوجد بينهمن ،فنللجوء البيئي يؤثرعلى أهداف التنمية املاتدامة اليت تاعى الدولة
لتحقيقهنوابلتنيل فإ هذه العملية تعترب مبثنبة حتدي يؤثر على حتقيق اآلمن اإلسناني و خمرجنت التنمية املاتدامة ،ابإلضنفة إىل
الرتكيز على إشكنلية اآلعرتاف القنسنوي ابلالجئ البيئي ،والوقوف على سبل املوازسنة بني اللجوء البيئي وخمرجنت التنمية املاتدامة
اليت حيققهن اآلمن اإلسناني.
كمنا أهنن توسع من مفهوم اآلمن وخترجه من مفهومه العاكري التقليدي إىل قضناي وجمنالت متعددة سينسية واقتصندية
واجتمنعية وثقنفية وبيئية وحتنول أجيند مفهوم واضح لالجئ البيئي وتصنفه من ضمن فئنت الالجئني املعرتف هبم دولين.
أهداف البحث:
يتمثل اهلدف الرئياي للبحث يف حمنولة تقدمي مدخل جديد للعالقة بني البيئة واآلمن اإلسناني والتنمية وتوايفة يف تقومي
الاينسنت البيئية للدول وتاليط الضوء على أمهية البعد البيئي يف الدراسنت اآلمنية .
إشكنلية البحث:
إ ارتفنع معدل الالجئني البيئيني عنمن بعد عنم أثر على املاتوايت اآلمنية داخل الدولة املاتقبلة هلم فجنءت هذه
الدراسة لتثري مشكلة الالجئ البيئي من منظور اآلمن اإلسناني من أجل تظنفراجلهود الدولية لآلهتمنم هبنوتنظيمهنمبن يصب يف
مصلحة اجلميع وحيقق أهداف التنمية املاتدامة.
آل مشكلة اللجوء تعترب أحد اآلمور اليت تؤرق اجملتمع الدويل جراء منيقع على عنتقه من تبعنت بابب ترك الاكن
موطنهم اآلصلي جراء احلروب أو الكوارث الطبيعية وغريالطبيعية حيث أصبحت مشكلة عنملية فمنهي مظنهر آتثري التهديدات
البيئية لآلمن اإلسناني جراء هذا اللجوء وكيف ينظر اآلمن اإلسناني إىل الالجى البيئي
منهجية الدراسة:
بننءآ على مشكلة الدراسة فقد أعتمدان املنهج الوصفي التحليلي لدراسة مظنهر التهديدات على البيئة واملتمثلة ابلنزو
وآتثري ذلك على اآلمن البيئي وأهداف التنمية املاتدامة.
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والخيفى ملنهذا النزو من آاثر تتمثل مبزامحة الالجئني لشعوب تلك الدول املاتقبلة اليت يقصدوهنن يف الغذاء واملأوى
وامللبس وكذلك املنح والرعنية الطبية ،وينتج عن ذلك تعرض أمن تلك الدول للخطر وأسنعدام االستقرار وتقع ماؤولية على كنفة
الدول يف أجيند تواز بني هذه املفنهيم للحد من انهرة النزو البيئي ولتحقيق أهداف التنمية املاتدامة من أجل احملنفظة على
اآلمن اإلسناني الذي يعد ركيزة أسنسية يف حينة اجملتمعنت البشرية .فنلبيئة متثل احمليط بكل منحيتوية من هواء ومينه وتربه وفيهن
ومنعليهن من كنئننت حية والعالقة بينهن وبني التنمية املاتدامة عالقة تفنعلية.

Lyan Hazim SAEED

هيكلية الدراسة:
وأرأتينن تقايم دراستنن هذه إىل مطلبني سنتننول يف املطلب األول مفهوم البيئة واآلمن اإلسناني وسنتكلم يف املطلب الثني عن
اسنعكنس حتدايت البيئة على اآلمن اإلسناني .
املطلب األول :اإلاطنر املفنهيمي للبيئة والتنمية املاتدامة
تاتخدم كلمة بيئة للداللة على الظروف احمليطة ابإلسنان يف كل زمن ومكن معنا فنلبيئة تتكو من عنصرين أسنسني
أحدمهن طبيعي واآلخر بشري ،يف حني ترتكز التنمية املاتدامة على ثالثة أبعند هي البعد البيئي والبعد االقتصندي
والبعداالجتمنعي .وسنقوم بتقام هذا املطلب إىل فرعني سنتننول يف األول مفهوم البيئة والالجئ البيئي وسنبني يف الثني عالقة البيئة
ابلتنمية املاتدامة.
الفرع األول :مفهوم البيئة والالجئ البيئي
أوال:تعريف البيئة.الشك أ الوقوف على تعريف البيئة يتطلب منن التعرض آلصل هذه الكلمة من الننحية اللغوية
واالصطالحية والقنسنوسنية ،أ كلمة البيئة يف اللغة مشتقة من الفعل الثالثي (بوأ) ويقنل بوأتك بيتآ 1ص))543ويقصد بذلك
أختذت لك بيتآ والبيئة والبنءة واملبنءة املنزل
أو هي الوسط الذي يعيش فيه اإلسنان " البيئة االجتمنعية اوالريفية اوالثقنفية أو احلضرية" كمنا يراد ابلبيئة جمموعة
الظواهروالعوامل والقوى اخلنرجية املؤثرة يف اإلسنان (2ص)9
كمنا أ البيئة لفظ شنئع يرتبط مدلوله بنمط العالقة بينهنوبني ماتخدميهن حيث جند أ بيئة اإلسنان األوىل هي رحم أمه
مث بيتة فمدرستة (3ص)262
ويراد ابملعىن االصطالحي للبيئة آبهنن " الوسط الذي حييط ابإلسنان الذي يشتمل اجلواسنب املندية وغري املندية كنفة البشرية
وغريالبشرية فنلبيئة تعين كل منهوخنرج عن كين اإلسنان وكل منحييط به من موجودات فنهلواء الذي يتنفاه اإلسنان واملنء الذي
يشربه واالرض اليت ياكن عليهن ويزرعهن ومنحييط به من كنئننت حية اومجند هي عننصرالبيئة اليت يعيش فيهن واليت تعد اإلطنر
الذي مينرس فية حينته وسنشنطنتة املختلفة(4ص)87
وعرف القنسنو الدويل البيئة آبهنن :جمموعة قواعد ومبندئ القنسنو الدويل العنم اليت تنظم سنشنط الدول يف منع وتقليل
األضرار املختلفة اليت تنتج من مصندر خمتلفة للمحيط البيئي اوخنرج حدود الاينسية االقليمية (5ص )3غريأ املفهوم القنسنوي
للبيئة قد تننزعه اجتنهن أحدامهن ضيق مقيد(6ص )16واالخر واسع مطلق(7ص)33-23
اثسنيآ :منهية اللجوء البيئي :اقرت مصطلح الالجئ البيئي ألول مرة من قبل احمللل البيئي األمريكي ليارت براو يف عنم
1976
وذلك عندمن قنمت املنظمة إبجراء أحبنث ختتص ابلبيئة ضمن برانمج األمم املتحدة االمننئي حيث ركزت على زايدة
الروابط بني اهلجرة الداخلية والدولية والبيئية .
ويقصد ب(الالجئ) كل إسنان تعرضت حينته أو سالمتة البدسنية أوحريتة للخطر خرقآ ملبندئ اإلعال العنملي حلقوق
اإلسنان فيكو له احلق يف طلب امللجآ ،امن (الالجئ البيئي) فيقصد به كل شخص اضطر طوعن أو قارا لرتك بلده أومنطقتة
وداره بابب أحداث طبيعية أو من صنع البشر متصلة ابلبيئة وأدت إىل هتديد وجوده أو األضرار مباتوى عيشة .
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وعرفت املنظمة الدولية للهجرة املهنجرين بيئيآ على أهنم (أشخنص أو جمموعنت من البشر جيربو على مغندرة أمنكن
سكنهم اوخيتنرو ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة ألسبنب قنهرة سنتيجة تغريمفنجئ أوتدرجيي يف البيئة يؤثر سلبآ على حينهتم أو
اروفهم املعيشية إذا ينتقلو أمن داخل بلداهنم اوخنرجهن) (8ص)44
وعرفهم برانمج األمم املتحدة للبيئة آبهنم (االفراد الذين شردوا مؤقتآ بابب احلوادث الصننعية املفنجئة أو مصندر اخلطر
الطبيعية أو هم االفراد الذين شردوا بشكل كنمل بواسطة مشروعنت التنمية االقتصندية أو الذين ااطروا ليهنجروا بابب التبديد
املدمر للموارد الطبيعية)( 9ص)115
ويشري الواقع إىل أ عدد الالجىيني البيئني قد فنق عدد الالجىني بابب احلروب والنزاعنت يف الانوات االخرية
ومن أهم األسبنب البيئية اليت تدفع االشخنص إىل اهلجرة سنذكر الكوارث الطبيعية املفنجئة كنلرباكني والزالزل
واآلعنصريوالكوارث الطبيعية اليت حتدث بصورة تدرجيية كنجلفنف و النزاعنت البيئية على املوارد الطبيعية وتدمري البيئة سنتيجة
النزاعنت املالحة واملشنريع اآلمننئية كبننء الادود والبحريات الصننعية و الكوارث الصننعية كحندثيت بوابل وتشرسنوبل
(10ص)322
اثلثآ :اللجوء البيئي يف القنسنون الدويل العنم.
إ القنسنو الدويل يكند خيلو من املعنهدات واألعراف الدولية واألحكنم القضنئية الدولية اليت تبحث يف املركز القنسنوي
لالجئني البيئني فنالحظ من تعريف معنهدة جنيف لشؤو الالجئني اهنن
مل تتطرق إىل االشخنص املهنجرين بااب الكوارث الطبيعية والابب قي ذلك يعود إىل حداثة املشكلة اليت أخذت
ابلتفنقم مع مرور الوقت وعلى ذلك املركز القنسنوي لالجئ البيئي غريمعروف أو حمدد حىت هذة اللحظة فنلالجئو البيئيو غري
مصنفني حتت أي فئة من فئنت الالجئني املعرتف هبن ضمن سنصوص القنسنو الدويل العنم.
دوراالتفنقينت الدولية يف مانعدة الالجىني الدولني -:
اذا عدان إىل اآلتفنقينت الدولية اليت تننولت هذا املوضوع جند أ أتفنقية جنيف لانة  1951وبروتوكوهلن لعنم  1967مل
تتطرق إىل الالجئني البيئني على االطالق .
إال أ هننلك عدد من املعنهدات اليت ميكن ا تطبق على الالجئني البيئني أمههن:
 امليثنق العنملي للحد من مجيع أشكنل التمييز العنصري لعنم .1965 امليثنق العنملي للحقوق املدسنية والاينسية لعنم  1966وبروتوكوليهن االضنفيني. امليثنق العنملي للحقوق االقتصندية واالجتمنعية والثقنفية لعنم .1966 امليثنق العنملي للحد من مجيع اسنواع التمييز ضد املرأة لعنم  1979وبروتوكوليهن االضنفيني. أتفنقية مننهضة التعذيب وغريه من ضروب املعنملة القنسية أو العقوبة لعنم  1984وبروتوكوليهن االضنفيني. أتفنقية حقوق الطفل لعنم  1989وبروتوكوليهن االضنفيني. امليثنق العنملي حلقوق العمنل املهنجرين وعوائلهم لعنم .1990648

Volume: 4 Issue: 4

والالجئو البيئيو عبنرة عن جمموعنت بشرية أسنتقلوا إىل أقنليم دول أجنبية ألسبنب ايكولوجية وهذا الالجئ مهمن كن
سنوعه سيتطلب مانعدة وأعنسنة دولية من الدولة املاتضيفة له اواملنظمنت الدولية اوالدول األخرى وسيؤثر على سيندة الدولة
املاتضيفة وآمنهن .
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(املعنهدات املذكورة اسنفن توفر احلمنية لالجئني البيئيني لصفنت خنصة هبم وليس بصفتهم الجئني بيئيني أي اهنن محنية
عنمة وهو من ميثل احلنجة لتعديل معنهدة جنيف حلمنية الالجئني لعنم  1951لتشمل حنالت اللجوء البيئي أو العمل على وضع
اتفنقية توفراحلمنية لتلك الفئة من الالجىني)
 اآلتفنقية الدولية حلقوق االشخنص ذوي العالقة لعنم  2006سنصت يف املندة  11منهن على منيلي-:(على الدول االطراف ا تتخذ كنفة التدابري الالزمة لضمن محنية االشخنص ذوي االعنقة وسالمتهم الذين يوجدو يف
حنالت تتام ابخلطورة مبن يف ذلك الكوارث الطبيعية ).
 امليثنق اآلفريقي حلقوق الطفل ورفنهه لعنم  1990سنص (اسنه جيب على الدول االطراف أ تكفل متتع االطفنل الذينيصبحو الجئني أو مشردين داخلين بابب الكوارث الطبيعية ابحلمنية املننسبة واملانعدة اإلسنانسنية للتمتع ابحلقوق املذكورة يف
هذا امليثنق وحقوق اإلسنان الدولية األخرى واملواثيق اإلسنانسنية اليت تكو الدول اطرافن فيهن)
 آلينت حكومية تتمثل يف دور الدولة املتضررة يف توفري اللوازم الضرورية لألشخنص املشردين وكفنلة وصوهلن وهو منيتمثل يف املبدأ  18يف الفقرة 2من املبندئ الصندرة عن اجمللس االجتمنعي واالقتصندي لألمم املتحدة.
حيث أكدت على أ توفر الالطنت املختصة للمشردين داخلين وبغض النظر عن الظروف ودو متييز اللوازم األسنسية
من أغذية ومينه صنحلة للشرب ومأوى ومالبس مالئمة وخدمنت طبية ومرافق صحية أسنسية إضنفة إلعال الدولة حلنجنهتن
للمانعدات اإلسنانسنية للتخفيف من آاثر الكنرثة وحمنولة أعندة االوضنع ملنكنسنت عليه قبل إعال حنالة الطوارئ.
 دور الدول األخرى اليت يقع على عنتقهن واجب تقدمي املانعدة اإلسنانسنية للدول املنكوبة القريبة منهن وهو من يتجلىبواجب التضنمن الدويل مع االلتزام مببدأ سيندة الدولة وهو من أتكد بقرار اجلمعية العنمة لألمم املتحدة املرقم ( )131/43والذي
أكد على ا أحد أهم أهداف األمم املتحدة هو حتقيق التعنو الدويل على حل املشكالت الدولية ذات الطبيعة االقتصندية
واالجتمنعية والثقنفية واإلسنانسنية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلسنان وتشجيعهن واحرتام احلرايت األسنسية جلميع الننس بال متييز
بابب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين.
 كمنا أ املنظمنت الدولية تاهم بشكل كبري يف تقدمي املانعدات اإلسنانسنية بصورة عنمة ومن تلك املنظمنت املنظمةالانمية لشؤو الالجىيني واملنظمة الدولية للهجرة إضنفة لدور املنظمنت غري احلكومية اليت تعمل على تقدمي اآلغنثة واملانعدة
اإلسنانسنية مع استعبند املنظمنت ذات الطنبع الاينسي الهتن تفتقدعندة احليند.
الفرع الثني .عالقة البيئة ابلتنمية املاتدامة :جتري التنمية املاتدامة يف ثالثة جمنالت رئياية هي النمو اآلقتصندي ،وحفظ
املوارد الطبيعية والبيئية ،والتنمية االجتمنعية ومجيعهن تنعكس يف هننية املطنف على رفنهية اإلسنان فتعنرض مشكلة اهلجرة البيئية
مع التنمية املاتدامة يشكل عنئقن أمنم الدول املاتضيفة اليت ترغب يف تقدمي املانعدة ،وآلهنن تكو يف أغلب اآلوقنت غري قندرة
على حتقيق التواز بني حنجة مواطنيهن وبني الالجىني البيئيني لديهن وفيمن يلي سناتعرض بعض اجلهود الدولية املبذولة للتعنمل مع
مشكلة اهلجرة البيئية.
أوال :التعريف ابلتنمية املاتدامة.
لقد ورد مفهوم التنمية املاتدامة(11ص )23ألول مرة يف تقرير اللجنة العنملية للبيئة والتنمية عنم 1987املعروفة حنليآ
بلجنة (بروتالسند) واليت عرفت التنمية ( آبهنن اليت تليب حنجنت احلنضر دو املانومة على قدرة اآلجينل املقبلة يف تلبية
حنجينهتم)(12ص)25
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اثسنين :عالقة التنمية املاتدامة ابلبيئة .
تقوم التنمية املاتدامة على عدة عننصر أسنسية هي (العنصراالقتصندي ،العنصراالجتمنعي ،العنصر البيئي) فنلتنمية
املاتدامة هي مجلة من اآلعمنل القصرية واملتوسطة وطويلة اآلجل ،وهي جمموعة املمنرسنت واألسنشطة اهلندفة ملعنجلة دواعي القلق
امللحة وهي حمنولة لتحقيق أهداف اقتصندية واجتمنعية من خالل عملينت تغيري حمددة كمنا وسنوعآ ،يف حني أ اللجنة العنملية
للبيئة والتنمية التنبعة لألمم املتحدة تؤكد يف تقريرهن أ الكثري من اجتنهنت التنمية احلنلية تؤدي إىل إفقنر أعداد متزايدة من البشر
وجتعلهم أكثر عرضة لآلذى وتؤدي يف الوقت سنفاه إىل تدهور البيئة االجتمنعية والثقنفية (13ص)27
اآلصل أ التنمية هي وسيلة لآلرتقنء ابإلسنان ولكن الواقع هو عكس ذلك حيث أصبحت التنمية وسيلة من وسنئل
استنفنذ املوارد البيئية بل وتضرهبن وحتدث التلوث فيهن اآلمر الذي يؤدي إىل زايدة تكنليف محنية البيئة وتضنعفهن حيث ترتاو
التكلفة االقتصندية لآلصال يف البلدا املتقدمة حوايل  %3اوأكثرمن الننتج القومي اآلمجنيل يف ال تعدد جمنالت التنمية يف
البيئة كنلزراعة والصننعة والطنقة والنقل والاينحة وغريهن ( 14ص)355 -315
وقد أولت األمم املتحدة واهليئنت الدولية البيئة والتنمية ابلغ اآلهتمنم من خالل الربط بني املفهومني فعقد أول مؤمتر دويل
يعىن ابلبيئة البشرية عنم  1972يف ستوكهولوم حبضور ممثلني عن الدول االعضنء يف األمم املتحدة فربط هذا املؤمتر بني البيئة
والتنمية حيث ركز على موضوعنت تلوث املنء واهلواء على ماتوى البيئنت احمللية ومشكلة النمو احلضري وطرق احملنفظة على
البيئنت ومحنيتهن والوقوف يف وجه أخطنر القوى النووية وركز املؤمتر على رسم وتطوير خطط سينسنت الربامج البيئية وتركيزهن
بصورة رئياية على املاتوطننت البشرية والصحة اإلسنانسنية والبيئية ومتنبعة اآلسنظمة البيئية والتنمية والكوارث الطبيعية والطنقة
واإلدارة البيئية.
ومنذ عنم  1986بدأت املواثيق واآلعنانت العنملية بدورهن تربط بني البيئة والتنمية املاتدامة وحقوق اإلسنان ومت االقرار
يف مؤمتر ستوكهوم آب البيئة هي شرط جوهري حلينة هنسنئة ملمنرسة احلقوق املهمة األخرى السيمن حق اإلسنان يف احلينة(15
ص)25-23
ويف جمنل حبثنن هذا حننول ا جند منوذج فعنل غريتقليدي يعمل على التوفيق بني متطلبنت التنمية مع احلفنظ على بيئة
سليمة وصحية وماتدامة واجيند وسيلة لتقليص حجم طلب اجملتمعنت على موارد االرض لتحقيق التنمية املاتدامة وهذا االمر لن
يتحقق االبتكنتف اجلهود الدولية والتخطيط الاليم وأختنذ القرارات الفعنلة وحتمل املاؤولية .
اثلثن :اجلهود الدولية يف حتقيق التنمية املاتدامة.
عند النظر يف البنود من 1إىل 12من تقرير املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الذي كن عنواسنه (حان اإلدارة
البيئية الدولية) املقدم يف االجتمنع األول للفريق احلكومي الدويل يف سنيويورك  18آبريل 2001
جند يف مقدمته اسنه منذ مؤمتر ستوكهومل 1972ومؤمتر البيئة والتنمية  1992سنالحظ التقدم املضطرد آلسنشنء آلينت
مؤساية تنتهز القضناي البيئية واالقتصندية واالجتمنعية واالمننئية.
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وهوالتعريف الذي يعد أكثر قبوآل لدى مجيع املؤسانت واحلكومنت وعرف البنك الدويل التنمية املاتدامة على أهنن
العملية اليت هتتم بتحقيق التكنفؤ املتصل الذي يضمن إاتحة الفرص التنموية احلنلية لآلجينل القندمة وذلك بضمن ثبنت رأس
املنل الشنمل أو زايدته املاتمرة عرب الزمن إذ أ رأس املنل الشنمل يتضمن رأس منل صننعي كنملعدات وبشرآيكنملعرفة واملهنرات
واجتمنعيآيتمثل ابلعالقنت واملؤسانت وبيئيآغنابت ومرجنسنينت (13ص) 113-112
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وا إعال سنريويب  1997جعل من برانمج األمم املتحدة للبيئة اهليئة الرئياية اليت تنهض ابلتنفيذ املتالحم للبعد البيئي من
التنمية املاتدامة هلذا أتفقت احلكومنت على أ ياتعرض مؤمتر القمة العنملي املعين ابلتنمية املاتدامة  2002االحتينجنت إىل
وجود هيكل مؤساي للبيئة الدولية ميكنه التصدي للقضناي واملشكالت البيئية .
املطلب الثني :اسنعكنس حتدايت البيئة على اآلمن اإلسناني.
قندت التطورات املعنصرة اليت شهدهن العنمل إىل بلورة حتدايت بيئة متنوعة أسهمت يف احلد من حتقق اآلمن اإلسناني
ممنيفارلنن وقوع البشرية حتت طنئلة تلك التحدايت اليت تنوعت مصندرهن وأمتدت آتثرياهتن وكل ذلك أسهم يف احلد من االستدامة
البيئية وعلى ذلك سنقام هذا املطلب إىل فرعني األول يتعلق بتعريف اآلمن اإلسناني ومعرفة خصنئص أسنسه والثني يبحث يف
اللجوء البيئي من منظور اآلمن اإلسناني .
الفرع األول :مفهوم اآلمن اإلسناني ومعرةة أسنسة القنسنوي
أوال :تعريفه اآلمن يف اللغة يعين اآلمن واآلمنسنة مبعىن آمنت واآلمن ضداخلوف(16ص)2071
وجنء يف لان العرب اآلمن سنقيض اخلوف وآمن فال أيمن وآمنآن فهوآمن(1ص)21
اآلمن أصطالحآ رغم أختالف البنحثني حول مفهومه ومصندره االآهنم أتفقوا على أرتبنط (اآلمن) مبتغري التهديد وعرفه
ابري بوزا آبسنه العمل على التحرر من التهديدويف سينق النظنم الدويل فإ اآلمن هوقدرة الدول واجملتمعنت على احلفنظ على
كينهنن املاتقل وتكنملهن الوايفي ضد قوى التغيريات اليت تعتربهن معندية(17ص)14
اذا آ اآلمن معننه أ يكو اإلسنان سليمآ من اآلذى فالأحد آمن ابلكنمل والميكنه أ يكو كذلك فنحلوادث ممكنه
واملوارد قدتصبح شحيحه وقديفقد اإلسنان عمله وقدتندلع احلروب لكن اآلكيد هواحلنجة إىل االحانس ابآلمن كقيمة إسنانسنية
أسنسية (18ص )78
وبدآ تداول مفهوم اآلمن اإلسناني مع هننية القر املنضي هبدف مراجعة املفنهيم اآلمنية يف ال التطورات الدولية املعنصرة
فربز كمفهوم ماتقل ومصطلح جديد بعد هننية احلرب البنردة(19ص)11
اثسنين :عننصر اآلمن اإلسناني وللينت حتقيقه
هننلك مفردات أمنية متعددة أصبحت تعمل حتت عنوا واحد هو اآلمن اإلسناني الذي ميس خمتلف جواسنب حينة البشر
وهذه العننصر هي:
أ -اآلمن االقتصندي .الذي يتحقق من خالل فرص عمل لآلفرد تؤمن هلم دخآل أسنسيآ
ب -اآلمن الغذائي .يؤمن احلنجنت األسنسية من الغذاء وضمن منيكفل ذلك سواء من انحية املنل ام من حيث
الوصول إىل مصندر الغذاء
ج -اآلمن الصحي .من خالل آتمني احلمنية من االمراض وضمن سنظنم رعنية صحية فعنل
د -اآلمن البيئي  .الذي يتم ابحلمنية من املخنطر البيئية آبمننطهن كلهن
ه -اآلمن الشخصي .ويتضمن احلمنية من التهديدات املنطوية على العنف سواء آكن انمجآ عن سلوك صندر عن الدولة
ام االفراد اسنفاهم خنصة إذا كن موجهآ ضدالفئنت االكثرعرضة للمخنطركنلنانءواالطفنل.
و -اآلمن االجتمنعي :يهدف إىل مواجهه التهديدات املوجهة حنو احلينة االجتمنعية كناملخنطر اليت هتدد النايج
االجتمنعي يف دولة من وميكن أ يندرج إىل جنسنب ذلك ضمن اآلمن الثقنيف للمجتمع.
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ممن سبق ميكن القول آبتانع مفهوم اآلمن اإلسناني إىل درجة تدفع إىل التانؤل عن مدى إمكنسنية حتقيق هذه العننصر اليت
يبدو أهنن تطنل مجيع سنواحي احلينة.
اثلثآ:العالقة بني اآلمن البيئي واآلمن اإلسناني
يتضح من الطر الانبق أ البيئة متثل اإلطنر العنم الذى تتفنعل فيه العننصر املختلفة لألمن اإلسنانى(21ص)71
حيث أهنن تؤثر  ى العديد من أبعنده بل إذا من اعتربان اآلمن اإلسنانى هو أمن احلينة ابلنابة لألفراد ،فإ البيئة هى
التجايد لإلطنر الذى توجد فيه تلك احلينة.ويرى عديد من البنحثني أ العالقنت فيمن بني البيئة واآلمن اإلسنانى قوية للغنية ويف
سنفس الوقت معقدة آل اآلمن اإلسناني يتعلق بوصول الننس إىل املوارد الطبيعية ومدى تعرضهم لالبينت التغيري البيئي وأ
الكثريمن عوامل التغيري البيئي تتأثر بشكل مبنشر اوغري مبنشر ابألسنشطة البشرية والصراعنت (22ص)289
وعلى ذلك يعترب اآلمن البيئي أحد أهم أبعند اآلمن اإلسناني بابب آتثريه ذو الطنبع الاليب على حينة اإلسنان أ
الفرضية اليت اسنبثق عنهنهذا املفهوم هي أ الضغط املتزايدعلى سنظم دعم احلينة يف الكرة اآلرضية واالستغالل املفرط للموارد الطبيعية
حيمال أخطنر هتدد صحة اإلسنان ورفنهيتة التقل يف درجتهن عن األخطنر العاكرية التقليدية (23ص)72
ومن اهليئنت العنملة يف جمنل اآلمن اإلسناني ضمن هيكلية األمم املتحدة (وحدة اآلمن اإلسناني ،صندوق األمم املتحدة
االستئمني لآلمن اإلسناني ،اجمللس اآلستشنري اخلنص ابآلمن اإلسناني)
الفرع الثني :اللجوء البيئي من منظور اآلمن اإلسناني
لقدوقعت البشرية حتت طنئلة تلك التحدايت اليت تنوعت مصندرهن وامتدت أتثرياهتن للحد الذي يدفعهم للجوء إىل أي
أمنكن أخرى أكثر آمنآ سواء داخل حدود الدولة أو خنرجهن وبصورة مؤقتة أو دائمة كل ذلك يدعوسننن إىل التطرق لآليت-:
أوال.آتثري الننزح البيئي على اآلمن اإلسناني
يشكل اللجوء البيئي ضغطآ أقتصندايا واجتمنعينا ابلنابة للدولة املاتضيفة ،عند تدفق أعداد كبرية من الالجىني تفوق
قدرة الدولة االقصندية وبشكل أخص يف حنالت الدول الننمية ممن جيعلهن غري قندرة على حتقيق التواز بني حنجة مواطنيهن
والالجىني لديهن ،وينتج عنه حنلة من النزاعنت واخللل يف التواز يف استخدام املوارد واآلستفندة منهن
كمنا أ الدولة املاتضيفة تتضرر يف ممتلكنهتن سنتيجة سوء استخدام املواد احمللية ابإلضنفة إىل زايدة اآلعبنء على املنظومة
الصحية واالجتمنعية واآلقتصندية للدول املاتضيفة (24ص)85
وأضف إىل ذلك منميكن أ تثريه مشكلة اسندمنج الالجىني يف اجملتمعنت اجلديدة فيمكن أ متتد هذه الصراعنت إىل
اجلنسنب العرقي بابب أختالف العرق واآلداي بني مواطين الدول املاتضيفة والالجىني البيئني وهذا كله يؤثر على االستقرار و
اآلمن اإلسناني بشكل مبنشر للدول املاتضيفة وتؤثرحركة املواطنني ألسبنب إيكولوجية على البيئة من خالل عدة أعتبنرات فتمركز
أعداد كبرية من الآلجئني يف مانحنت صغرية يؤثر على سنظنفة اهلواء فيحدث تلوث اهلواء ويزيد من معدل أسنتشنر اآلوبئة ،كمنا أ
أقنمة املخيمنت لآلجئني يف حنالت الطوارئ تكو يف أمنكن اليتوفر هبن املرافق الصحية وابلتنيل تتلوث املينه الاطحية واجلوفية
سنظرآ لألسنشطة البيولوجية اليت حتدث فيهن ،إضنفة إىل استغالل الرتبة واالشجنر اليت توجد عليهن مبن يؤثر على سالمتهن وهذا كله
سيؤثر على أقتصند الدولة املاتقبلة ومعدالت الصحة العنمة فيهن 25( .ص)766
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ز -اآلمن الاينسي وذلك بضمن أسنتهنج سينسنت حكيمة من قبل احلكومنت جتنه مواطنيهن20(.ص)24
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اثسنين :التحدايت البيئية اليت تواجه اآلمن اإلسناني
شهدت البشرية هجرات متعددة بابب اجلفنف والزالزل والفيضنانت ،وسنقص احملنصيل الزراعية ،ويكفي أ سنذكر لزال
لشبوسنة لعنم  1755ومرض الطمنطم يف أيرلندا هننية القر الـ(19الذي ادى إىل جمنعة تاببت مبوت ربع مليو سنامة من سكن
ايرلندا وحدهن ويالئم هذا املرض اجلو البنرد الرطب)
لكن هذه اهلجرات ازدادت آتثريآ على الاينسنت الدولية يف وقتنن الراهن ممنفنقم من انهرة اهلجرة القارية بابب
الفجوات التنموية داخل البلدا "أي يف حدود الايندة الوطنية ابملفهوم الاينسي" ومن بني الدول على املاتوى الدويل ،وقد
اكتاب الالجى البيئي وضعية متميزة يف املمنرسة الدولية والبحث العلمي رغم ايالء الدول االهتمنم هبذه الظنهرة(26ص)1
وتعرضت البيئة للكثري من املؤثرات منهن التطورالتكنلوجي والتلوث وآتكل طبقة اآلوزو وشح املينه وانهرة الدفيئة(حبس
حرارة أشعة الشمس داخل االرض) وانهرة التصحر وكذلك الضجيج كل هذه املؤثرات تنعكس على صحة اإلسنان اجلادية
والنفاية وإسنتنجيته وتقدمة يف احلينة فتخلق حنلة من اخلوف اإلسناني بابب التغيريات البيئية ومنينتج عنهن من أضرار هتدد
ماتقبل البشرية.
وتؤدي بعض االحداث البيئية إىل اهلجرة كنلتدهور البيئي التدرجيي وغريالفجنئي والصراع البيئي على املوارد واالسنداثر البيئي
كنتيجة للصراعنت واملشنريع التنموية كبننء الادود واحلوادث الصننعية.
وأفضل حل لتلك التحدايت هوالعمل على حتقيق االستخدام اآلمثل للموارد للنهوض أبهداف التنمية املاتدامة وحتقيق
النو االقتصندي مبن حيقق االستقرار والقدرة على التصدي آلي تغيريات أو حتدايت بيئية ماتقبلية اوحىت التعنمل معهن يف حنلة
عدم القدرة على جمنهبتهن .
اثلثن:دوراملنظمنت الدولية يف حتقيق اآلمن اإلسناني .
اآلمن اإلسناني يف سنظر األمم املتحدة تعد منظمة األمم املتحدة من املنظمنت اليت هلن الابق يف اإلعال عن مفهوم اآلمن
اإلسناني خصوصآ يف فرتة منبعد احلرب البنردة حيث جتاد ذلك يف تقدمي العديد من التقنرير األممية اليت أكدت عربهن وجوب
أسنتقنل أمن االفراد من عدة خمنطر كنملخدرات واالرهنب والفقر واآلمراض كن أبرز هذه التقنرير تقريرالتنمية البشرية عنم 1994
الصندر عن برانمج األمم املتحدة االمننئي الذي أقرت مفهومآ جديدآ لآلمن وهو اآلمن اإلسناني وجنء هذا التقرير بتوليفه
ماوغنت طرحهنمن أجل تقدمي مفهوم خمنلف ملفهوم اآلمين التقليدي تتمثل ابآليت-:
 -1أ حتقيق اآلمن اإلسناني اهتمنم كوي إذا يعترب مهم لآلفراد الفقري والغين على حد سواء سنظرآ ملن يواجه االفراد من
أخطنر مشرتكة ذات طنبع إسناني عنملي كنلتلوث واجلرمية املنظمة
 -2تعقد وتداخل أبعند مفهوم اآلمن اإلسناني إذا تشكل فيمن بينهن سلالة متكنملة يتوقف كل منهن على االخر فعند
تعرض آمن االفراد آلي هتديد يف أي ارض فمن احملتمل ا يتعدى اثره إىل خنرج احلدود اجلغرافية هلذة الدولة
 -3إمكنسنية تعجيل اآلمن اإلسناني عن طريق احلل الوقنئي القبلي بدآلمن التدخل العالجي البعدي
 -4الفرد هو حمور مفهوم اآلمن اإلسناني فيعين الطريقة اليت يعيش هبن الفرد يف أي جمتمع كن وماتوى احلرية يف
ممنراستهم خلينراهتم اليومية.
وأخريآ أسنشئت وحدة اآلمن البشري يف آاير  2004ويتمثل هدفهن يف إدمنج هنج اآلمن البشري يف عمل منظومة األمم
املتحدة ويف تعزيز تصدي املنظمة للتحدايت املتعددة واملعقدة
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 اخلنمتةوجدان أ اآلمن اإلسناني والتنمية والبيئة يكوسنو ثالثيآ متفنعآل يدعم كل منهمن اآلخر كمنايشكل كآل من التنمية والبيئة
العننصر األسنسية لآلمن اإلسناني الذي الميكن أ يتحقق عمليآ دوهنمن فنآلمن اإلسناني والتنمية حمورمهن الفرد .إال أ مفهوم
اآلمن أضحى حبنجة إىل رؤيـة جديدة ،فكيف جملتم ٍع دويل أ يضمن أمنه إ مل يكن مؤسانا بشكل أيخذ ابحلـابن أدق املخـنطر
وأحدثهن ،اسنطالقنا من أمن األفراد ومرورا أبمن دوهلم وأسنتهنءآ ابآلمن اجلمنعي الدويل ومن هننجنء مفهوم اآلمن اإلسناني لياد ثغرة
يف مواجهة التهديدات اليت فرضهن واقع العالقنت الدولية وتشنبك مصنحل أطرافهن
فنهلجرة البيئية تعد من أكثر الظواهر اسنتشنرآ يف اآلوسنه االخرية ومتثل حتدآي حقيقيآ لآلمن اإلسناني واآلمن البيئي والتنمية
املاتدامة وذلك ابلنابة للدول املاتضيفة لالجئني البيئيني يف ال غينب التنظيم القنسنوي للهجرة البيئية وابلتنيل االفتقنر إىل تنظيم
العالقة بني حقوق اإلسنان اليت يعترب الالجى البيئي جزء منهن وبني اآلعبنء اآلقتصندية واالجتمنعية والاينسية اليت تقع على عنتق
الدولة املاتضيفة.
النتنئج:
 -1مجيع املعنهدات اليت تننولت قضناي تغيري املننخ أو محنية البيئة مل تتطرق بشكل مبنشرلآلجئ البيئي ويتم تقدمي املانعدات هلم
من خالل املفوضية الانمية لشؤو الالجىيني دو االستنند إىل سنصوص قنسنوسنية.
 -2هننلك جهود دولية مبذولة من قبل الدول واملنظمنت الدولية للتعنمل مع قضناي اللجوء البيئي ال مثل هذه القضناي متس
االستقرار وآمن الدول بصورة مبنشرة سواء لآلجئ البيئي أو الدول املاتضيفة .كل ذلك يزيد من أحتمنلية توحيد اجلهود لوضع
قنسنو دويل ينظم اللجوء البيئي .
 -3أ ضعف الوعي البيئي وعدم استشعنر اإلسنان ابخلطر احملدق ابلبيئة إضنفة إىل تقصري الدول واملنظمنت الدولية جتنه التوعية
هبذا اخلصوص يعترب عنئقآ حيول دو تفعيل وحتقيق التنمية املاتدامة.
-4كمنا أ غينب التشريعنت اخلنصة ابلبيئة والتنمية اوضعف تطبيقهن ا وجدت وعدم التزام الدول ابملعنهدات واالتفنقينت
الدولية سبب كنيف حيول دو حتقيق التنمية واحلصول على بيئة صحية ماتدامة خنصة يف الدول الننمية.
التوصينت:
 -1حتديث أتفنقية جنيف لالجئني اليت صدرت عنم  1951وأدراج عنصر التدهور البيئي كابب من أسبنب اللجوء وابلتنيل جيد
الالجئ البيئي تشريع قنسنوي ياتطيع أ ياتظل حتته لياتطيع ا يتمتع حبقه يف احلينة واالفضل هوأ يتم وضع أتفنقية دولية
ختتص ابلوضع القنسنوي لالجئ البيئي وسبل محنيتة .
 -2أسنشنء صندوق دويل خنص بتقدمي املانعدات لالجئني البيئني تكو الدول واملنظمنت الدوليه هي املانمهة فيه.
 -3ضرورة أختنذ مجيع اإلجراءات والتدابري القنسنوسنية االزمة حلمنية البيئة كطريقة أحتينطية للحد من اهلجرة البيئية كنحلد من آاثر
التصحر من خالل استصال االراضي والتشجري وحفر اآلابر يف املننطق اليت يصيبهن اجلفنف .
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وتتعنو الوحدة مع املؤسانت االكندميية واملنظمنت احلكومية الدولية واآلقليمية واملنظمنت غرياحلكومية ومنظمنت اجملتمع
احمللي ومع املؤسانت اخلريية والقطنع اخلنص من أجل تعزيز املبندرات املبتكرة اهلندفة إىل أعطنء دفع ألولوايت اجملتمع الدويل .

Lyan Hazim SAEED

 -4محنية البيئة من خالل فرض ضرائب على املصنسنع اليت تؤدي إىل تلويث البيئة بشكل خطري ومنع أفتتن مصنسنع يف املننطق
الاكنية أو قريبة منهن .ومنح أعفنءات ضريبية للمشنريع الصديقة للبيئة.
 -5القينم بندوات توضح التحدايت البيئية وكيفية آتثريهن على اآلمن اإلسناني وأهداف التنمية املاتدامة لزايدة الوعي لدى اجملتمع
واإلدارات هبدف التعنو على حلهن
 -6خلق روابط بني اهليئنت الفنعلة يف جمنل محنية البيئة و ميدا اآلمن اإلسناني ابعتبنر التآثري بني البيئة واآلمن اثبت وذلك
بغرض أضفنء الفنعلية على اإلجراءات املتخذه يف هذا اخلصوص
 -7البحث عن آلينت أممية تضبط ماؤولية كل دولة أزاء التزامنهتن البيئية املقررة يف خمتلف املؤمترات واالتفنقينت بصيغة يصعب
على الدول التهرب منهن والزام الدول ابلتعويض عن الضرر البيئي
 -8تفعيل التشريعنت والقواسنني اليت تعزز حتقيق التنمية املاتدامة ،مع اآلخذ مبن جنء يف اآلتفنقينت والربوتوكوالت الدولية
واآلقليمية والنص على قينم املاؤولية الدولية وتوقيع اجلزاءات والعقوابت يف حنل خمنلفتهن وتبين جتنرب الدول يف جمنل التنمية
املاتدامة ووضع اخلطط املعنية بدراسة أبعندهن االقتصندية واالجتمنعية والاينسية والثقنفية والبيئية واسنعكنسهن على االفراد .
 -9من الضروري أ يتم توحيد مفردات الكلمنت اخلنصة ابلالجئ البيئي ،انز بيئي ،مهنجر بيئي وغريهن حبيث تكو معروفة
للجميع آب املقصود منهن هو الشخص الذي سنز بابب اروف بيئية .
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