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Abstract: 

 Environmental hazards are not considered a national problem that 

stops at the state’s borders only, but has become a regional and 

global issue that poses a direct threat to human survival all over the 

world as a whole. It requires the global community to provide 

environmental human rights and all the ingredients for sustainable 

development, especially clean air, clean fresh water, healthy food, 
and preserving natural resources for future generations. 

The water problem topped the list of environmental threats, as most 

countries of the world suffer from a severe shortage of water levels, 

diminishing the share of each person in the limited quantities of 

water, and today the world's countries and governments fear 
unending regional wars due to water, and the conflict over its 

sources, and the sources of rivers. Therefore, the issue of water has 

taken on a global character, and the complete conviction that water 

is the first problem that will face our future generations. 

he water war between the riparian states is a real war, and it will 

continue and happen inevitably. In the World Water Forum held in 
Istanbul in 2009, which showed that 260 water basins are shared by 

two or more countries, around which 40% of the world's population 

live, and there are hundreds of shared groundwater basins, for 

example there are fourteen countries that share a river The 

European Danube, eleven countries share each of the Nile and Niger 
rivers, nine countries share the Amazon River, and four countries 

share the Tigris and Euphrates, and the same is the Jordan River. 

Differences arose between the participating countries over the 

sources and the distribution of water between them for a long time, 

and sometimes reached the stage of acute conflicts and crises, and 

their intensity increased day after day. 
Dozens of international treaties have not resolved these differences, 

as disputes have not stopped after the conclusion of approximately 

145 international treaties, and the reason for this is the absence of 

cooperation between these countries, the scarcity of rainwater, and 

the thinking of each country in isolation from the interests and 
peoples of other countries with which they share river water. 
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 حماية البيئة وفرص الحصول عىل الموارد الطبيعية ال سيما المياه
 

 2نخيلة سهير ابراهيم حاجم

 
 الملخص

ي القرن التاسع عش  
 
ي بريطانيا ف

 
وتنافس الدول األوربية  ،منذ قيام الثورة الصناعية األوىل ف

ي مجاراتها 
 
ي األفق المشكالت البيئية بدأت ،والواليات المتحدة ف

 
اقمت هذه . وقد تفتلوح ف

ي حقبة الثورة الصناعية الثانية األخطار 
 
 ،وسعت الدول األسيوية وبلدان العالم الثالث ،ف

ين ن أإال  .اللحاق بهذه الثورة واتخاذها كمسار مثاىلي للتنمية إىل ،منذ منتصف القرن العش 
ين وبداية القرن الحادي  ي نهاية القرن العش 

 
التنافس االقتصادي العالمي المحموم ف

ينوا ي ظل عرص الثورة الصناعية الثالثة ،لعش 
 
ي  ،ف

الية ،والتطور التقن   ،والعولمة النيولبر
وانتشار ثقافة االستهالك واالستغالل المفرط لمصادر  ،ووقوع حروب ضارية مدمرة

 يخيم عىل الحياة  ،الطاقة والموارد الطبيعية
ً
ا  خطبر

ً
َجعل من المسائل البيئية تهديدا

ية ال يمكن تجاه ي  ،لها البش 
ي الجو  أوكسيد وما ظواهر انبعاثات ثان 

 
واالحتباس  ،الكربون ف

ونيةوالنفايات  ،وتغبر المناخ ،وثقب طبقة األوزون ،الحراري  ،والصلبة والسامة اإللكبر
بةإنتاجوفقدان  ،ومياه البحار والمحيطات ،وتلوث المياه العذبة والجوفية والتنوع  ،ية البر

ي  ي واالنقراض الحيو  ،اإليكولوجر
ي والنبانر

 ،وندرة بعض الموارد الطبيعية ،وقطع الغابات ،ان 
ي تسبب األمراض العصية عىل العالج ،والتصحر والجفاف

غيض إال  ،وانتشار الملوثات النر
ة .من فيض ة والكببر ات البيئية العالمية ،أمام هذه التداعيات الخطبر  ،أضحت المتغبر

ومكافحة  ،والتنمية ،اإلنسانقوق وح ،كالديمقراطية  ،ىأخر  ضمن قضايا دولية مهمة
 ورجال السياسة والرأي العام الدوىلي عىل حد سواء ،اإلرهاب

ولم  .تتصدر قائمة الباحثير 
عد 

ُ
ت مسألة أصبحبل  ،البيئية مشكلة وطنية تقف عند حدود الدولة فحسب األخطار ت

 لبقاء أقليم
ً
ا  مباش 

ً
ي انحاء العالم قاط اإلنسانية وعالمية تشكل تهديدا

 
 ف

 
ويتطلب من  .بة

 ،ومقومات التنمية المستدامة كافة ،البيئية اإلنسانالمجتمع العالمي توفبر حقوق 
ي 
 الهواء النقر

ً
والحفاظ عىل الموارد  ،والغذاء الصحي  ،والمياه العذبة النظيفة ،وخصوصا

  .الطبيعية لألجيال القادمة
ي إذ  ،وقد تصدرت مشكلة المياه قائمة التهديدات البيئية

غلب دول العالم من أ تعان 
ي منسوب المياهنقص

 
وتخوف  ،وتضاؤل حصة كل فرد من كميات المياه المحدودة ،حاد ف

اع  ،بسبب المياه ية ال ُيحمد عقباهاأقليمدول وحكومات العالم اليوم من قيام حروب  والب  
  ،ومنابع األنهار  ،عىل مصادرها 

ً
 عالميا

ً
ت أصبحو  ،ولذلك أضحت قضية المياه تأخذ طابعا
ي ستواجه أجيالنا القادمة

  .القناعة كاملة بأن المياه هي المشكلة األوىل النر
ن حرب المياه بير  الدول المتشاطئة هي حرب حقيقية وسوف تستمر وتحدث ال محال إ

ي اسطنبول عام /  .من ذلك
 
ي المنتدى العالمي للمياه الذي عقد ف

ن أوالذي َبير َ  ،2009فق 
 للمياه تتقاسمها  ،260/

ً
 ،من سكان العالم ،%40 ويعيش حولها ،أكب  أو  دولتير  حوضا

كة وعىل سبيل المثال هناك أرب  ع عش  دولة  ،وهناك مئات من األحواض الجوفية المشبر
ي  ي كل من نهري النيل والنيجر  ،تتقاسم نهر الدانوب األورنر

 
ك ف ة دولة تشبر  ،وأحدى عش 

ي نهر األمازون
 
ك ف ي نهري دج ،وتسع دول تشبر

 
  .ومثلها نهر األردن ،لة والفراتوأرب  ع دول ف

ونشأت الخالفات بير  الدول المتشاركة عىل المنابع وتوزي    ع المياه فيما بينها منذ مدة 
 أوصلت  ،طويلة

ً
  .وتزداد حدتها يوم بعد يوم ،الحادة األزماتإىل مرحلة الرصاعات و  حيانا

ات المعاهدات الدولية هذه الخالفات  اعات بعد لم تتوقف اإذ  ،ولم تحسم عش  برام إلب  
ي ذلك  ،معاهدة دولية 145ما يقارب / 

 
 ،غياب التعاون بير  هذه الدول إىلويعود السبب ف

ي  ،وشحة مياه األمطار 
وتفكبر كل دولة بمعزل عن مصالح وشعوب الدول األخرى والنر

ك معها بمياه النهر   .تشبر

                                                           
suheir57@gmail.com عراق، ال، كلية المصطفى الجامعة ،د.  
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 من تلك األهمية
ً
حماية البيئة :ل بعنواناألو  ،مبحثير   إىلتم تقسيم الدراسة  ،وانطالقا

 .وآثرها عىل التنمية المستدامة
سباب المشكلة البيئية والتلوث أومفهوم و ،وتناولنا فيه المفاهيم العامة للبيئة وعنارصها 

ي 
  .ومفهوم التمية المستدامة ،البين 

ي فكان بعنوان
ات البيئية العالمي وفرص  :أما المبحث الثان  آثر النظام الدوىلي من المتغبر

وقد تضمن دراسة الجهود الدولية لحماية  .ول عىل الموارد الطبيعية وال سيما المياهالحص
 .وآثار التحيات البيئية االجتماعية واالقتصادية ،البيئة والتنمية المستدامة

 .المياه، الموارد الطبيعية، البيئة: الكلمات المفتاحية 
 

 المقدمة: 
ي بريطان

 
ي منذ قيام الثورة الصناعية األوىل ف

 
، وتنافس الدول األوربية والواليات المتحدة ف ي القرن التاسع عش 

 
يا ف

ي األفق المشكالت البيئية. وقد تفاقمت هذه 
 
ي حقبة الثورة الصناعية الثانية، وسعت  األخطار مجاراتها، بدأت تلوح ف

 
ف

ين، إىل اللحاق بهذه الث ورة واتخاذها كمسار مثاىلي الدول األسيوية وبلدان العالم الثالث، منذ منتصف القرن العش 
ي ظل إال  للتنمية. 

 
ين، ف ين وبداية القرن الحادي والعش  ي نهاية القرن العش 

 
ان التنافس االقتصادي العالمي المحموم ف

الية، ووقوع حروب ضارية مدمرة، وانتشار ثقافة  ، والعولمة النيولبر ي
عرص الثورة الصناعية الثالثة، والتطور التقن 

 يخيم عىل االستهالك واالست
ً
ا  خطبر

ً
غالل المفرط لمصادر الطاقة والموارد الطبيعية، َجعل من المسائل البيئية تهديدا

ي الجو، واالحتباس الحراري، وثقب طبقة 
 
ي أوكسيد الكربون ف

ية ال يمكن تجاهلها، وما ظواهر انبعاثات ثان  الحياة البش 
ونية والصلبة و  السامة، وتلوث المياه العذبة والجوفية، ومياه البحار األوزون، وتغبر المناخ، والنفايات اإللكبر

، وقطع الغابات، وندرة بعض إنتاجوالمحيطات، وفقدان  ي
ي والنبانر

، واالنقراض الحيوان  ي بة، والتنوع اإليكولوجر ية البر
ي تسبب األمراض العصية عىل العالج،

ن فيض. غيض مإال  الموارد الطبيعية، والتصحر والجفاف، وانتشار الملوثات النر
ات البيئية العالمية، ضمن قضايا دولية مهمة ة، أضحت المتغبر ة والكببر ى،  أخر  أمام هذه التداعيات الخطبر

، والتنمية، ومكافحة اإلرهاب، تتصدر قائمة الباحثير  ورجال السياسة والرأي العام اإلنسانكالديمقراطية، وحقوق 
عد 

ُ
ت مسألة أصبحلة وطنية تقف عند حدود الدولة فحسب، بل البيئية مشك األخطار الدوىلي عىل حد سواء. ولم ت

 لبقاء أقليم
ً
ا  مباش 

ً
. ويتطلب من المجتمع العالمي توفبر حقوق  اإلنسانية وعالمية تشكل تهديدا

 
ي انحاء العالم قاطبة

 
ف

، والمياه العذبة النظيفة، اإلنسان ي
 الهواء النقر

ً
،  البيئية، ومقومات التنمية المستدامة كافة، وخصوصا والغذاء الصحي

 والحفاظ عىل الموارد الطبيعية لألجيال القادمة. 
ي إذ  وقد تصدرت مشكلة المياه قائمة التهديدات البيئية،

ي منسوب المياه، أتعان 
 
غلب دول العالم من نقص حاد ف

ية ال مأقليوتضاؤل حصة كل فرد من كميات المياه المحدودة، وتخوف دول وحكومات العالم اليوم من قيام حروب 
،  ُيحمد عقباها

ً
 عالميا

ً
اع عىل مصادرها، ومنابع األنهار، ولذلك أضحت قضية المياه تأخذ طابعا بسبب المياه، والب  

ي ستواجه أجيالنا القادمة. أصبحو 
 ت القناعة كاملة بأن المياه هي المشكلة األوىل النر

ي المنتدى العالمي ن حرب المياه بير  الدول المتشاطئة هي حرب حقيقية وسوف تستمر وتحأ
دث ال محال من ذلك. فق 

ي اسطنبول عام / 
 
 للمياه تتقاسمها دولتير  260، والذي َبير َ ان / 2009للمياه الذي عقد ف

ً
 أو  ، حوضا

، ويعيش حولها كة، وعىل سبيل المثال هناك 40 أكب  %، من سكان العالم، وهناك مئات من األحواض الجوفية المشبر
ي كل من نهري النيل والنيجر، وتسع دول أرب  ع عش  دولة تتقاسم نه

 
ك ف ة دولة تشبر ، وأحدى عش  ي ر الدانوب األورنر
ي نهري دجلة والفرات، ومثلها نهر األردن. 

 
ي نهر األمازون، وأرب  ع دول ف

 
ك ف  تشبر

 إىل
ً
 مرحلة ونشأت الخالفات بير  الدول المتشاركة عىل المنابع وتوزي    ع المياه فيما بينها منذ مدة طويلة، وصلت احيانا

 الحادة، وتزداد حدتها يوم بعد يوم.  األزماتالرصاعات و 
ات المعاهدات الدولية هذه الخالفات،  اعات بعد ابرام ما يقارب / إذ  ولم تحسم عش  معاهدة دولية،  145لم تتوقف الب  

ي ذلك إىل غياب التعاون بير  هذه الدول، وشحة مياه األمطار، وتفكبر كل دولة بم
 
عزل عن مصالح ويعود السبب ف

ك معها بمياه النهر.  ي تشبر
 وشعوب الدول األخرى والنر

 : ن  من تلك األهمية، تم تقسيم الدراسة إىل مبحثير
ً
 وانطالقا

 األول حماية البيئة وآثرها عىل التنمية المستدامة.  
ي 
،ومفهوم التمية وتناولنا فيه المفاهيم العامة للبيئة وعنارصها،ومفهوم واسباب المشكلة البيئية والتلوث البين 

 المستدامة. 
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ات البيئية العالمي وفرص الحصول عىل الموارد الطبيعية وال سيما  : أثر النظام الدوىلي من المتغير ي
ن
أما المبحث الثان

وقد تضمن دراسة الجهود الدولية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وآثار التحيات البيئية االجتماعية  المياه. 
 واالقتصادية. 

 
 المبحث األول:حماية البيئة وآثرها عىل التنمية المستدامة 
ي اإلطار النظري للنظام الدوىلي 

ن
 المطلب األول: مفهوم البيئة ف

  البيئةEnvironment  1بالطبيعة دون سواها.  اإلنسان: هي دراسة عالقة 
 اإلنسانقات المتداخلة بينها، بما فيها : هي دراسة تهتم بكل الكائنات الحية أينما تعيش، واالهتمام بالعالEcologyالبيئة 

ورة وجود التوازن  والوسط الذي تقطنه، ومدى التأثبر المتبادل ما بير  الكائنات الحية، وذلك الوسط. ويركز عىل رص 
ي كثبر من الظواهر 

 
ي المتمثل ف

ولتالئم ما بير  الوسط والكائنات الحية، وإذا تواجدت حالة الالتوازن ظهر االختالل البين 
ه. فقد  الواحد ) 21القرن  أعمالبشأن التنمية وجدول  (ريو) إعالنكد أ مثل التلوث، واالنقراض، الجفاف، والتصحر وغبر

ين ن حماية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية، وال يمكن النظر فيها بمعزل عنها، ألن البيئة هي أعىل  (والعش 
ي يعتمد عل

ية للبيئة، وان التنمية هي ساس، ومنها المياه كونها احدى العنارص األ اإلنسانيها المخزون الطبيعي للموارد النر
 .
ً
 االسلوب الذي تتبعه المجتمعات للوصول إىل الرفاهية، والمنفعة لذا فإن األهداف التنموية البيئية يكمل بعضها بعضا

ي صميم االهن )أعىل  عالناكد المبدأ األول من اإل إذ 
 
ي يدخل ف تمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وله الجنس البش 

ي ان يحيا حياة صحية ومنتجة بما ينسجم مع الطبيعة(. وكذلك المبدأ الثالث من جدول األ 
 
نه أنص عىل  عمالالحق ف

ي بشكل منصف باالحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحالية والمقبلة أعماليتوجب )
ي التنمية حنر يق 

 
. أما (الحق ف

 ال يتجزأ من عملية التنمية،وال يمكن النظر فيها  أجل من)مبدأ الرابع فنص عىل ال
ً
تنمية مستدامة تكون حماية البيئة جزأ

، وال يمكن معالجة احداهما بنجاح دون األخر، فالبيئة (بمعزل عنها  التنمية والبيئة ال يعدان مفهومير  منفصلير 
ً
. أذا

ي  اتيحر  للتنمية. والتنمية الناجحة تتطلب سياسات عامة تشمل االعتبارات البيئية. مورد للتنمية وهي الخزين االسبر
ي 
 
 ف
ً
 ونوعا

ً
ي محاولتنا لتحسير  نصيبنا كما

 
فالبيئة هي المكان الذي نعيش فيه جميعا، والتنمية هيما نحاول جميعا عمله ف
ي عمليات 

 
 ف
ً
ي الجمع بير  االقتصاد والبيئة تماما

، ليس هذا المكان، وبناء  عليه ينبع  اتخاذ القرارات،وبينها وبير  القوانير 
  2لمجرد حماية البيئة، وإنما لحماية التنمية وتعزيزها. وعليه فإن التنمية المستدامة تمثل دمج التنمية بحماية البيئة. 

 انه أساسي ومن المفيد تحديد كل ماله اسهام 
ً
ي لم يكن بالتحديد، علما ي تكوين البيئة، وذلك عىل نحو تقرينر

 
من  ف

ي ازدياد مع معطيات الحياة وتطور 
 
 المعيشة.  أساليبالصعب حرص تلك العنارص ألنها ف

 
 أهم عنارص البيئة: 

ية .1 لأو  المكان،أو  االرض،) :البيئة البر وهي ادل عنارص البيئة وأهمها ولصيق باشتقاق لفظها، باإلضافة إىل ما  (المب  
ي باطنها من معادن ومصادر للطاقة، وكذلك ما عىل

 
ي تشكل الرزق االول ف

 سطحها من النباتات والحيوانات النر
 لإلنسان وهما يؤثران بالبيئة. 

 وما تحتويه من ثروات معدنية وبيولوجية.  (البحار والمحيطات واألنهار) :البيئة المائية  .2

ي باعتباره حركة المكان ألنه الشاغل للمكان والمؤثر والمتأ (المناخ والهواء) :البيئة الجوية  .3
 
ثر به والمتخلل كل فراغ ف

 االرض. 

هو عنرص من عنارص البيئة من حيث العالقات بير  العنارص المتعايشة والمؤثر والمتأثر فيها،اذا هو  :اإلنسان  .4
ي 
 
 .(اإلنسانالحروب، الصناعات، حقوق )السبب ف

ي ولها تأثبر  -
ي الماض 

 
ي السلم واألمن الدوليير  ف

 
ي المستقبل، كونها ستبقر  أكبر بذلك تكون عنارص البيئة قد اثرت ف

 
ف

ي الحرب والسلم وكلما ازدادت الفجوة االقتصادية بير  األ أو  دواتأ
 
اتيجية ف  اسبر

ً
والفقراء فأن التهديدات  غنياءاهدافا

 .
ً
 للسلم واألمن الدوليير  ستصبح جلية وأكب  وضوحا

ي عالقة عنارص النظام اال أو  هي حدوث خلل :مفهوم المشكلة البيئية
 
، ما ينجم عن ذلك من اخطار تدهور ف ي يكولوجر

ة ار مباش  ة. أو  وأرص  مباش   غبر

ي خصائصهأو  الحيويةأو  االجتماعيةأو  نوعي يقع عىل احد عنارص البيئة الطبيعيةأو  وذلك بتغبر كمي 
 
أو  الثقافية فيغبر ف

ي مقدمتها 
 
ي هذه البيئة وف

 
ي تعيش ف

امه بدرجة تؤثر عىل االحياء النر  غبر مرغوب فيه. ت اإلنسانيخل بالبر 
ً
ا  3أثبر

ي  حيث مواجهته، له يسبق لم صعبا موقفا عقود بضعة منذ العالم و يواجه
 التدهور من األرض كوكب عىل الطبيعة تعان 

ي  المتعاظمة، يةاإلنسانالنشاطات  بفعل
ي  وعجز صعوبات من البش   غالبية ويعان 

 
 االحتياجات من مطالبهم تلبية ف

ورية، دي مقابل عىل الرص  ايد إلطار البر  البش   بقضايا وثيقا ارتباطا ترتبط البيئة قضايا فإن لذلك معيشتهم، المبر 

 .ومشاكلهم
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ة أهمية تكتسي  البيئة مشاكل تأصبح لذا  هاأجل من وانعقدت الدول جميع انشغلت وبالتاىلي  المستويات، كافة عىل كببر

 جاهدة الدولة وتسع الناس، عامة وحنر  والعلماء المفكرين من الكثبر  واهتم والدولية، المحلية من المؤتمرات العديد

 4 .البيئة حماية عىل

 
 : سباب المشكلة البيئيةأ
ي المعرفة  :الثورة العلمية والتكنولوجيا .1

 
 ف
ً
 بارزا

ً
ي الصناعة المدنية  أساسية ودفع اإلنسانلقد حقق العلم تطورا

 
التنمية ف

اف كببر أما يمبر  هذه التطورات  أخطر ان إال  عي الصنا نتاجوالتكنولوجيا، مما ادى إىل نمو وتعاظم اإل  نت باستب   نها اقبر
ي النفايات تفوق القدرة االستيعابية لألوساط البيئة،أللموارد الطبيعية و 

 
ايد ف ن النمو الصناعي أإذ  دت إىل تراكم مبر 

ي ا
 
 ف
 
ي المستمر يأتيان إىل النظام العالمي بقوى جديدة تسبب اختالال ن أالنظمة البيئة المتوازنة، و والتطور التكنولوجر

ة بل   5نها تظهر ببطء وإىل مدى بعيد. أنتائج االختالل ال تظهر مباش 

ي  .2
ة كيف  :النمو السكان  ات السكانية احد المكونات األ أصبحلقد شهدت السنوات االخبر ي القضايا ساست المتغبر

 
ية ف

ء وصحة البش  ان مثل هذا االهتمام الحديث لم البيئية، والحديث عن الحجم االقل للسكان واالهتمام بتوفبر الغذا 
ي لم يسبق حدوثها عىل مر 

ة والنر ي شهدتها الحقب القليلة االخبر
ي النر

يتوافق مع حدوث معدالت عالية النمو السكان 
ي عدد سكان العالم

 
ين زيادة غبر عادية ف . 3بلغ معدل النمو العالمي )إذ  التاري    خ، لقد شهد القرن العش 

ً
 %( سنويا

ي موارد االرض ويرت .3
 
ي يحدثا السكان ف

ات النر ي من خالل التأثبر
 بمسألة االمن البين 

ً
 وثيقا

ً
بط هذا النمو الشي    ع ارتباطا

ي وتلوث الماء والهواء  بة والتصحر والتدهور البيولوجر ، وتشبر الدراسات إىل حدوث تدهور البر الملبية الحتياجات البش 
 عن مشكالت تغيبر المناخ واس

 
بة فضال ة عىل الموارد بالنتيجة يكون والبر تنفاذ طبقة االوزون وبذلك يولد ضغوط كببر

ر كببر بحقوق االجيال القادمة.   6هناك رص 

ي  .4 والوسط الذي  اإلنسانتهتم االيكولوجيا بالعالقات المتداخلة بير  الكائنات الحية بما فيها  :اختالل النظام االيكولوجر
ا تهتم بالتوازن والتوافق ما بير  الوسط والكائنات الحية، وعليه فأن نعيش فيه ومدى التأثبر المتبادل بينها، كم

االيكولوجيا تهدف إىل معرفة التفاعل بير  العنارص الحية وغبر الحية وما ينس   عن ذلك كالتوازن بير  تلك العنارص 
 يتصف بالمرونة

ً
 ديناميكيا

ً
ي تحفظ للنظام وحدته  المختلفة ام عدم التوازن يخل بالبيئة، ويعد هذا التوازن توازنا

النر
ي لألرض عىل ان العالقات بير  العمليات البيولوجيا والكيميائية والبيوفزياوية  وتكامله ويمكن تصور النظام االيكولوجر

ي تمبر  نظام االرض. 
 7واالجتماعية النر

ي كتابه الكريم -
 
ٍر( سورة القمر اآلية إذ قال تعإىل ف

َ
د
َ
اُه ِبق

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ٍء خ ْ ي

َ لَّ س 
ُ
ا ك
َّ
 (49) )ِإن

ن هللا قد خلق االرض والبحار وما فيها وما عليها بقدر معلوم ومحسوب منذ بدء الخليقة حنر فنائها وبنظام موزون أي أ
،
ً
 ودقيق قابل لالستدامة بشكل دقيق جدا

ءٍ  ْ ي
َ لِّ س 

ُ
ا ِفيَها ِمْن ك

َ
ن
ْ
َبت
ْ
ن
َ
َ َوأ ا ِفيَها َرَواِسي

َ
ْين
َ
ق
ْ
ل
َ
ا َوأ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
ْرَض َمد

َ ْ
وٍن( سورة الحجر اآلية ) قال تعإىل )َواأل

ُ
 ( 19َمْوز
ي توازنه بفعل اوجه النشاط 

 
ي إال ان هذا النظام بدأ يتعرض إىل االختالل ف

ي هذا   اإلنسانن أإذ  اإلنسان 
 
كأحد العنارص ف

ي البيئة المحيطة. فمن خالل 
 
 اثره ف

ً
ك دائما ي الذي يعبر عن اهم عنارص االستهالك عىل سطح االرض يبر

النظام البين 
ي التوازن الطبيعي والذي يؤدي إىل الن

 
 ف
 
ي وزيادة الفضالت المطروحة واستهالك المواد استطاع ان يلحق اخالال

مو السكان 
اضطراب العالقات المتوازنة بير  هذه العنارص مما يؤدي إىل اضطراب وتغبر النظام ككل، وبالتاىلي افساد قدرة االنظمة 

ي واإلخالل بال
 توازن الطبيعي لهذه االنظمة. البيئية عىل التجدد التلقان 

ي 
ة اإلنسانهو قيام  :مفهوم التلوث البيئ  ة بإضافة مواد أو  مباش  تب عليها اثار أو  بطريقة غبر مباش  طاقة إىل البيئة تبر

االنظمة البيئية عىل نحو يؤدي إىل التأثبر عىل أو  للخطر و تسم بالمواد البيولوجية اإلنسانضارة يمكن ان تعرض صحة 
وع. وجه أ  االستخدام المش 
: يقسم العلماء التلوث إىل معايير مختلفةأ ي

 : نواع التلوث البيئ 

 إىل نوع المادة الملوثة -1
ً
 طبيعة التلوث. أو  استنادا

 إىل مصادر التلوث.  -2
ً
 استنادا

ي الذي يظهر فيه التلوث.  -3
 
 إىل نطاقه الجغراف

ً
 استنادا

 8: قسام هي أالتلوث بالنسبة إىل طبيعته: ينقسم إىل ثالثة 
ي  -1   Biological pollutionالتلوث البيولوج 

ي 
 
ها المواد العضوية، وهذه الكائنات تتكاثر  أثناءويقصد به كل تلوث ينتج من نشاط الكائنات الحية المجهريه ف تخمبر

وسات والجراثيأو  بشعة وتستهلك االوكسجير  وتحول المكان إىل وسط خانق م انها تفقد الخاليا مناعتها وتصاب بالفبر
 عن الرواسب الناتجة عن األ 

ً
ليةأو  الزراعيةأو  الصناعية نشطةوينجم ايضا بسبب النفايات الناتجة عن الصناعات أو  المب  

ي تعالج مواد عضوية
 ما شابهها. أو  النر



393 Suheir Ibrahim Hachim NKHELA 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 388-406 

ي  -2
 
يان ن   Physical pollutionالتلوث الفير

ي بعض األ يتمثل هذا التلوث بالضوضاء والحرارة واإلشعاعات، ينتج عن انبعاث موجات ا
 
ي  ماكنشعاعية ف

 
الصناعية وف
محيط المفاعالت النووية بمقادير كافية لتلف بعض االنسجة الحية باإلضافة إىل تلوث احد مكونات البيئة من ماء 

 وهواء وتربة. 
ي  -3

 
  Chemical pollutionالتلوث الكيميان

ي خطورة من سابقه والسيما بعد انتشار المواد الك
ي شنر ال يقل التلوث الكيميان 

 
رجاء العالم، ويحدث أيميائية وتنوعها ف

ي الوسط الطبيعي 
 
ار أو  نتيجة رمي مواد كيميائية ومخلفاتها ف ايدها بشكل كببر قد يبلغ حدود السمية واإلرص   

نتيجة لبر
ها.  اإلنسانبالبيئة و   مثل مركبات الزئبق والكاديوم والزرنيخ وغبر

بة والغذاء فتؤثر عىل صحة ونخلص إىل ان جميع الملوثات بأنواعها المختلف ي الماء والهواء والبر
 
ة تنتش  بنسب متفاوتة ف

  اإلنسان
 
  أو  والبيئة عىل نحو عاجال

 
 . أجال

 
ن هما  9: التلوث بالنسبة إىل مصدره: ينقسم إىل قسمير

  Natural pollutionالتلوث الطبيعي  -1

ي تحدث بير  الفينة وا
اكير  والصواعق وخالفه كما وهو التلوث الذي يعد من الظواهر الطبيعية النر ألخرى كالزالزل والبر

ي 
 
 أتسهم بعض الظواهر المناخية كالرياح واإلمطار ف

ً
ي علما

ن هذا التلوث مصادره أحداث بعض صور التلوث البين 
 طبيعية وال دخل لإلنسان فيها. 

2-  :   Artificial pollutionالتلوث االصطناعي
ي إذ  مارسته ألوجه حياته المختلفةم أثناء اإلنسان أنشطةهو التلوث الناتج عن 

 
الصناعية  اإلنسان أنشطةيعد مصدره ف

ي 
ايدة لمظاهر التقنية الحديثة ومبتكراتها المختلفة، وغن  ي استخداماته المبر 

 
ها، وف فيهية وغبر

 والزراعية والخدمية والبر
ي الوق نشطةعن البيان ان األ 

 
 عن بروز مشكلة التلوث ف

ً
. الصناعية هي المسؤولة تماما  ت الحارص 

 

ن هما  10: التلوث بالنسبة إىل حدودِه: ينقسم إىل قسمير
  Local pollutionالتلوث المحىلي  -1

ي مكان مصدره، بمعن  انه التلوث المحصور سواء من حيث قليمي ويقصد به التلوث الذي ال تتعدى اثاره الحبر  األ
 
 ف

ي منطقة معينهأو  مصدره
 
ةأو  ابةغأو  مكان محدد أو  معير   أقليمأو  اثاره ف . أو  بحبر  نهر داخىلي

 )التلوث العابر للحدود( Trans boundary pollutionالتلوث بعيد المدى  -2
بشأن التلوث بعيد المدى هو الذي يكون مصدره العضوي  1979ية جنيف لسنة إتفاقوهذا النوع من التلوث وكما عرفته 

 
ً
ي للدولة و أو  موجود كليا

ي منطقة تخضع الختصاص الوطن 
 
 ف
ً
ي منطقة تخضع الختصاص جزئيا

 
يحدث اثاره الضارة ف

ي لدولة
 ى. أخر  الوطن 

 
 لما تقدم البد من القول بان المجتمع الدوىلي لم يبخل بج

نهار الدولية والذي هده للحد من التلوث الذي يصيب األ وبناء 
 لما ينطوي عليه من مخاطر أُيعد من 

ً
ي يواجها العالم اليوم، نظرا

جسيمه تهدد وبشكل مباش  هم المشاكل والتحديات النر
ي 
 
وجود الحياة ولما يخلفه من اثار وخيمة مختلفة يتعذر تحديدها ومما يؤدي إىل صعوبة اصالحها ناهيك عن صعوبة  ف

ر ليطال االجيال القادمة. وقد تكون طويلة األ  يةقليمتحديد الفاعل ألنها عابرة للحدود األ  مد وبالتاىلي ينعكس الرص 
 من تلك األ

ً
ي والقانون الدوىلي هموانطالقا

ي القانون الدوىلي البين 
 
ي ية جاءت قواعد المسؤولية الدولية ف

 لتؤكد عىل اإلنسان 
ي من  أجل حزمة من االجراءات والتداببر الوقائية من

ر البين  ي بكافة عنارصه، لما يتسم به الرص 
تفادي حدوث التلوث البين 

ار البيئية. مواجهتها قبل ان تقرر مرحلة المسأو  خطورة يصعب تالفيها   ؤولية الدولية عن االرص 

 
ية المستدامة ومكوناتها.  : مفهوم التنمية البشر ي

ن
 المطلب الثان

 لألغراض واألهداف واألبعاد، ألنه مصطلح ذو دالالت اقتصادية بحتة وألن األنماط 
 
يعد هذا المصطلح شامال

ات للخصائص االجتماعية والسياسية و   ممالثقافية ألي مجتمع. ومعظم تقارير األ االقتصادية تعد بالوقت نفسه مؤش 
ية، وبير   ية تؤكد عىل أن هناك عالقة بير  أزمة التنمية البش  زدياد معدل أالمتحدة واإلحصاءات المتعلقة بالتنمية البش 

ي أزمة اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وبيئية، وهذه 
ي رصاعات بمسببات  األزماتالرصاعات، فأزمة التنمية تعن 

تعن 
 صادية، وسياسية، وثقافية. اقت

ي ظل توفر خصائص سياسية وتكافؤ الفرص، 
 
، ف ي

 
فالتنمية الحقيقية هي اإلنجاز االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقاف

ي صنعها وتنفيذها. 
 
 والمشاركة ف
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ية كإطار عام يحقق الغايات واألهداف ألن دالالت التنمي ي مفهوم التنمية البش 
ي وهذا بدوره يؤدي لتبن  ة بشقيها البش 

، فهي تستهدف اإلنسانواالقتصادي وجهان لعملة واحدة، فالمحتوى االقتصادي للتنمية ال يمكن له االنطالق بدون 
ية والتنمية المستدامة ال يكتملاإلنسان  مفهوم التنمية البش 

ّ
بإضافة إال  ، وبه تستمر وبه تتوقف. باإلضافة إىل ذلك فإن

، الذي يمثل حجر الزاوية، ويمكن تعريفه، بأنه توليفة من األشكال الطوعية عامل ثالث، وهو رأس المال  االجتماعي
ي(.) ي ال يمكن بدونها المحافظة عىل رأس المال )المادي والبش 

 ( 11للتنظيم االجتماعي النر
ي كما أنه ي  يتمحور فيه كل من رأس المال المادي، والبش 

ً
مثل حالة من الربط وعليه فإن رأس المال االجتماعي يمثل مركزا

ي البداية عىل يد الباحثير  
 
ية المستدامة ف والتوصيل، يجمع بير  مختلف أبعاد التنمية، وقد وضعت نظرية التنمية البش 

ي األصل، وأمارتيانس الهندي األصل)
ي لأل  (محبوب الحق الباكستان 

نامج اإلنمان  ي البر
 
المتحدة عام  مممن خالل عملهما ف

ية، كهدف ، حول مفهوم تط1990/ ية المستدامة، ولذلك يعد )أمارتيانسأساسي وير المقدرة البش   ( لعملية التنمية البش 
،
 
، والتحرر من الفقر مثال ي ي للتنمية، هو الحرية بقدر تعلق األمر بمعناها السلنر

، كحرية أو  أن المضمون الحقيقر ي اإليجانر
ي يرغب عيشها ب اإلنسان

ي اختيار نوع الحياة النر
 
عملية التنمية ” ة ممكنة. وعرفت التنمية المستدامة عىل أنها درج أكبر ف

ي وحاجات الحارص  دون تعريض قدرة أجيال المستقبل عىل تلبية حاجاتهم للخطر 
ي أمان  ي تلنر

 “. النر
ي مؤتمر األ 

 
ازيل عام /  مموكما عرفها المبدأ الثالث الذي تقرر ف ي البر

 
و، ف ي ريو دي جانبر

 
” ها بأن 1992المتحدة المنعقد ف

ي التنمية، بحيث تتحقق وعىل نحو متساٍو، كل الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحارص  
 
ورة إنجاز الحق ف رص 

 ( 12“. )والمستقبل 
ي نظر مارتيانس عملية تطوير 

 
ات الحكومية والعالقات بير  الحاكم والمحكوم والمؤسسات دار ة األسواق واإل إدار لذا فهي ف

ية المستدامة لعام / القضائية، والمؤسسات اإلع  إىل أن  1994المية والتعليمية، والمجتمع كله. ويشبر تقرير التنمية البش 
ية المستدامة هي التنمية الموالية للناس، والموالية لفرص العمل، والموالية للطبيعة، فهي تعطي أقىص  التنمية البش 

، وإلعادة تأهيل البيئة، وهي تعجل النمو االقتصادي  أولوية للحد من الفقر، وللعمالة المنتجة، والتكامل االجتماعي
ي حياة البش  دون تدمبر رأس المال الالزم لحماية فرص األجيال المقبلة. 

 
جمه إىل تحسينات ف  وتبر

، استعملفأخذ مديات واسعة بالرغم من أن المصطلح قد  
ً
 رصفا

ً
 اقتصاديا

 
أنه تطور مع الوقت إال  ألول مرة استعماال

ي المحا
بمجملها، بعدها وسيلة لتحقيق  اإلنسانفظة عىل البيئة والنمو االقتصادي مًعا، ثم تطور ليشمل حياة ليعن 

موضوع التنمية المستدامة، محط  أصبحية بكل المجاالت السياسية، واالقتصادية، والثقافية، و ساساأل  اإلنسانحاجات 
من المفاهيم السائدة اليوم، وبالرغم  أصبحمية، فقد غبر الحكو أو  عناية دولية سواء من المنظمات الحكومية الرسمية

ي هذا المفهوم 
من أن هذا المفهوم متعددة فهي ال تصل إىل مفهوم واحد ومحدد للتنمية المستدامة، لذلك، فقد بقر

 باالقتصاد 
ً
ي مؤلف أو  التغريبأو  التحديث،أو  مختلطا

 
ك ” السياسة، وف  جاء 1987الذي صدر عام / “ مستقبلنا المشبر

ية المستدامة بأنها ي حاجات الحارص  دون مساومة عىل قدرات األجيال القادمة ”  :تعريف التنمية البش  ي تلنر
التنمية النر

اتيجية تقوم عىل “. لتلبية احتياجاتها  ية  أساسوهذا النموذج من التنمية، يتطلب اسبر االنسجام بير  الكائنات البش 
 والطبيعية. 

 ليه هذه التنمية بــــ: ويمكننا تحديد أهم ما تهدف ا
ي الحارص  والمستقبل.  اإلنسانتأمير  حاجات  .1

 
 ف

2.  . ي
 المحافظة عىل التوازن البين 

 العناية بالغايات االجتماعية.  .3
 .اإلنسانالتأكيد عىل حرية وحماية حقوق  .4

ية مستمرة أي مستدامة، ألنها ليست مرحلية وتختلف عن  التنمية بشكل وبالنتيجة فإن هذه األمور تؤدي إىل تنمية بش 
، وذلك لكونها تتمبر  بصعوبة فصل مكونات عنارص التنمية المستدامة، لشدة تداخل 

ً
 وتعقيدا

 
عام فهي أكب  تداخال

ي المجتمع 
 
 ف
ً
ائح األكب  فقرا  ابعادها الكمية، والكيفية، باإلضافة إىل كونها تتجه نحو الش 

ي العلوم االجتماعية بالكثبر 
 
ي غالبها ما فقد ارتبطت قضية التنمية ف

 
ي ف

ات والنر من المداخل النظرية، والمناهج والتغبر
ات متسارعة، منها طبيعة العالقة بير  الدين والسياسة، والحداثة  ي المجتمعات من تغبر

 
زالت تبتعد عن ما يحدث ف

اتجاهات الديمقراطية، والحريات والحقوق العامة، فإن هناك عدة  أساليبوالتمدن، والتحرص  واالنفتاح، واالصالح و 
ي ال يمكن لها أن تفش التنمية

ي يصنعها المجتمع إال  رصدت وتعرضت لقضية التنمية، والنر
ات النر ي ضوء التغبر

 
 ف

ي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل  
ية المستدامة، وكما عرفنا هي تنمية ال تكتق  أما مكونات التنمية البش 

 من
 
ا، وهي تجدد البيئة بدال

ً
ي  متساٍو أيض

 
ها، وتمكن الناس، وتوسع خياراتهم وفرصهم، وتؤهلهم للمشاركة ف تدمبر

ي حياتهم. 
 
ي تؤثر ف

 القرارات النر
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ية المستدامة، تشدد عىل النمو الذي يولد فرص عمل، وهي تنمية تزيد من تمكير  الناس، وتحقق العدالة  إن التنمية البش 
ية هي اإلنصاف، أساسمة، فإننا نقف أمام أربعة مكونات فيما بينهم، وبصدد التكلم عن مكونات التنمية المستدا

( وهذه المكونات بمثابة معايبر للسياسات، وأهداف يجب تحقيقها. )ية، االستدامة، المشاركة أونتاجاإل   13التمكير 
ية المستدامة، وهو بديل عن مصطلحي المساواة : اإلنصاف -1 ي قلب مفهوم التنمية البش 

 
يقع مفهوم اإلنصاف ف

م والعدا لة، ويتمبر  مفهوم اإلنصاف بكونه يركز عىل مبدأ تكافؤ الفرص والمدخالت، وليس عىل النتائج والمخرجات، ويلبر 
 مبدأ تحميل الفرد مسؤولية االستفادة منها. 

ورية لتحقيق التنمية ما يتعلق بالنمو االقتصادي، وتحسير  اإل : يةنتاجاإل  -2 وط الرص  ية، والنظرة نتاجمن الش 
 باقتناعها بأن التوزي    ع العادل للموارد العامة والخاصة من شأنه تعزيز فرص النمو االقتصادي.  الجديدة، تتمبر  

ية المستدامة يركز عىل زيادة النمو واإل  ية، وإعادة هيكلية نتاجومن هذين المنطلقير  نالحظ أن مفهوم التنمية البش 
ي المجتمع من خالل

 
ي عالقات القوة ف

 
 14 :جذرية ف

  كبر  عىل االس
ي قطاعي التعليم والصحة وتطوير مهارات الناس. البر

 
 تثمار ف

  ية. نتاجالتأكيد عىل بلوغ توزي    ع أكب  عدالة للدخل، واألصول اإل 

  .خلق فرص عمل أفضل وبشكل مستمر 

  ية. اإلنساناعتماد سياسة مناسبة لإلنفاق االجتماعي تتضمن قيام الدولة بتأمير  الخدمات االجتماعية 
هوم االستدامة أن تكون التنمية عملية شاملة لسياسات اقتصادية واجتماعية ما يجعلها يتضمن مف: االستدامة -3

 قابلة لالستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وبيئية. 
  :ويتطلب القيام بذلك

 اقتصادية 
ً
 اجتماعية تعجز عن اإليفاء بها. أو  عدم توريث األجيال القادمة ديونا

 لطبيعية، وتعديل أنماط النمو ومعدالته. عقالنية استثمار الموارد ا 

  .تعديل أنماط االستهالك للموارد الطبيعية غبر القابلة لالستمرار 
4- ) ،  :المشاركة أو)التمكير  ي عملية التغيبر االجتماعي

 
ية المستدامة للناس، بعدهم فاعلير  ف ينظر مفهوم التنمية البش 

  وليسوا مجرد مستفيدين يتلقون النتائج دون مشاركة. 
ي تمكير  الناس من ممارسة الخيارات المتوافرة بإرادة حرة ويتطلب قيامهم  ساسوعىل هذا األ 

فإن مفهوم التمكير  يعن 
ي 
  :بذلك ما يأنر

  .ي القرارات المتعلقة بحياتهم
 
 وجود ديمقراطية سياسية يتمكن الناس من خاللها من التأثبر ف

 ي تعيق نشاطهم وجود حرية اقتصادية بحيث يكون الناس متحررين من ال
قيود القانونية المبالغ فيها النر

 االقتصادي. 

  ي
 
 ة حياته. إدار وجود سلطة ال مركزية تمكن المواطن من المشاركة ف

  ال سيما المؤسسات غبر الحكومية ، ي )مشاركة جميع المواطنير 
ي صنع القرار وتنفيذ  (منظمات المجتمع المدن 

 
ف

 خطط التنمية. 
ي مستقبل ساسي والعنرص األ  الحياة أساسوتعتبر المياه 

 
ي البحث ف

ي فإنه يعن 
ي الشأن المان 

 
 للتنمية وعندما يدور النقا  ف

ي حياة أساسالعالم،وتلعب المياه دورا 
 
ي  بل هي الحياة ذاتها، مصداقا لآلية الكريمة اإلنسانيا ف

 
قال هللا سبحانه وتعإىل ف

 
َّ
ن
َ
ُروا أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ْم َيَر ال

َ
َول
َ
  محكم كتابة الكريم )أ

َ
َل
َ
ف
َ
ٍّ أ ٍء َجي ْ ي

َ لَّ س 
ُ
َماِء ك

ْ
ا ِمَن ال

َ
ن
ْ
َما َوَجَعل

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
ا ف
ً
ق
ْ
ا َرت

َ
ت
َ
ان
َ
ْرَض ك

َ ْ
َمَواِت َواأل السَّ

 
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
  (.30سورة االنبياء اآلية ) (ُيؤ
ال نبات من أولم يعلم هؤالء الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا ملتصقتير  ال فاصل بينهما، فال مطر من السماء و  :أي

، أفال يؤمن  األرض ففصلناهما بقدرتنا، ء جي ي
وأنزلنا المطر من السماء وأخرجنا النبات من األرض، وجعلنا من الماء كل س 

وا هللا بالعبادة؟  هؤالء الجاحدون فيصدقوا بما يشاهدونه، ويخصُّ
ي مجاالت الزراعة وتوليد الطا

 
ي تستخدم ف

ها. فكمية وتعتبر األنهار أهم موارد المياه النر قة وسد احتياجات السكان وغبر
ايد ي ان حصة الفرد منها أخذه بالتناقص ونوعيتها آخذة  المياه عىل سطح األرض ثابته ولكن الطلب عليها يبر 

مما يعن 
ي بعض مناطق العالم تنافس عىل هذه الكمية الثابتة قد تتطور إىل رصاعات. 

 
دي، وقد ينشأ ف  بالبر

ي تم تسويتها سواء من خالل وقد أثارت الحاجة إىل ميا
كة فيها، والنر ه األنهار العديد من المنازعات بير  الدول المشبر

ك أو  المفاوضات ي تشبر
ي بعض المنازعات قطعت الدول عالقاتها الدبلوماسية مع الدول النر

 
، وف من خالل القضاء الدوىلي

ي نفس المجرى، ودول
 
بعضها البعض. واغلب هذه المنازعات ى أوشكت عىل استخدام القوة المسلحة ضد أخر  معها ف

ي مجاري المياه الدولية المستخدمة ألغراض غبر مالحية، ولذلك فقد اهتم القانون الدوىلي 
 
ك ف ي تشبر

كانت بير  الدول النر
ي تنظم عملية استخدام مياه تلك المجاري، كما أبرمت الدول المعنية لهذا الغرض العديد من 

بوضع القواعد والمبادئ النر
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ي تحكم تفاقاإل 
يات الثنائية والجماعية. وقد أدت هذه الممارسات الدولية إىل نشوء مجموعة من المبادئ العرفية النر

استخدام مجاري المياه الدولية ألغراض غبر مالحية، ومنها مجرى نهر دجلة الذي تمتع بهذه الصفة مند نهاية الحرب 
 العالمية األوىل. 

 
كة،وعىل الرغم من عدم وجود نصوص قانو  أننا نجد إن هنالك إال  نية دولية محددة بشأن تقاسم المياه الدولية المشبر

ي وثائق األ 
 
ي معالجة ذلك األمر ف

 
ي  ممقواعد قانونية دولية يمكن االستناد إليها ف

 
المتحدة المتعددة سواء أكانت ف

ي تفاقاإل أو  المعاهدات
 
ي تم عقدها بير  الدول المعنية ف

ي أو  ها إطار  يات النر
تودعها تلك الدول فيها وفق أو   تسجلها تلك النر

 15( من الميثاق. 102)المادة 
 : ن  وتكون عىل نوعير

ً
: االنهار الصالحة للمالحة طبيعيا  16واالنهار الدولية وهي

وعىل سبيل المثال نهر الراين الذي يفصل بير  النمسا (انهار حدودية)االنهار المتاخمة / هي انهار تفصل ما بير  الدول  .1
 ا. وسويش 

ي تتمتع بالصفة الدولية  عدة دول مثال عىل ذلك نهر الدانوب أقاليماالنهار المتتابعة / هي انهار تمر ب .2
وهذه االنهار النر

 يجب ان تكون نافذة بحقها احكام القانون الدوىلي كنظام يرسم العالقة بير  دول الممر يسم 
ً
 نظام التدويل(. )حتما

 

ي : آثر النظام الدوىلي 
ن
ات البيئية العالمي وفرص الحصول عىل الموارد الطبيعية وال سيما المبحث الثان  من التغير

 المياه 
ي فرض الحماية القانونية ساسي وانطالقا مما سبق يمكن تعريف القانون الدوىلي للبيئة كونه المصدر األ 

 
 للنظام الدوىلي ف

ي لألجيال القادمة والحالية اتيحر ي "مجموعة قواعد ومب:بأنه :للخزين االسبر
 
ي تنظم نشاط الدول ف

ادئ القانون الدوىلي النر
ي 
ي تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البين 

ار المختلفة النر خارج حدود السيادة )الوالية( أو  مجال منع وتقليل االرص 
 ية". قليماأل
 الدولية لحماية البيئة والتنمية المستدامة:  المطلب األول: الجهود 

،يات بشأن تفاقابرمت مجموعة من اإل  . أو  قليمي األأو  حماية البيئة سواء عىل المستوى العالمي ي
 الثنان 

1-   :  عىل المستوى العالمي
ي تم ابرامها عىل المستوى العالمي بشأن معالجة قضية البيئةتفاقتعددت وتنوعت اإل 

 :أهمها يات النر
 ؛والخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط 1954ية لندن إتفاق  
 ؛ريةلذالتجارب ابشأن  1960ية باريس إتفاق  
ي حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث وقد عالجت  1969ية إتفاق  

 
ي أعاىلي البحار ف

 
ية القواعد تفاقه اإل هذبشأن التدخل ف

ي أعاىلي البحار 
 
ار ناشئة عن كوارث نفطية ف ي حاالت وقوع أرص 

 
ورية لحماية الشواط  ف  ؛المنظمة لإلجراءات الرص 

 وحماية الطيور؛ بشأن صيد  1970ية بركسيل إتفاق  
ي  1972ية باريس عام إتفاق  

 
مة ف ي  إطار  المبر

 
اث الطبيعي والثقاف

 ؛منظمة )اليونسكو( بشأن حماية البر
 ؛بشأن منع التلوث البحري من خالل القاء النفايات من الطائرات والسفن 1972ية اسلو إتفاق  

 ؛1972ة عام   مجموعة المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادي
ي استوكهولم سنة  عالن  اإل 

 
ي رصح القانون الدوىلي للبيئة 1972العالمي للبيئة ف

 
 ؛ويعتبر بمثابة اللبنة االوىل ف

ي  1977ية واشنطن إتفاق  
 
ي بيئة العمل  األخطار منظمة العمل الدولية، بشأن حماية العمال من  إطار  ف

 
المهنية الناجمة ف

ازاتعن تلوث الهواء وعن الضوضاء وا  ؛الهبر 
 ؛1980  الميثاق العالمي للطبيعة سنة 

 ؛1982المتحدة لقانون البحار عام  مميات األ إتفاق  
ي ترقية التنمية ونقل  األطرافبشأن حماية طبقة االوزون وقد قررت ان عىل الدول  1982ية فيينا إتفاق  

 
ان تتعاون معا ف

ي الحسبان حاجات الدول الناميةخذائحها وممارساتها العلمية وآلك بما يتفق مع قوانينها ولو ذالتكنولوجيا والمعرفة 
 
 ؛ا ف

مة سنة تفاق  اإل  ي حالة وقوع حادث نووي؛ 1986ية الدولية المبر
 
 بشأن المساعدة المتبادلة ف

ي 
 
ي احتوت بدورها عىل العديد من المبادئ المتعلقةعالنا السياق مجموعة من اإل هذكما صدر ف

 ات والمواثيق الدولية النر
 بالبيئة منها عىل الخصوص: 

 ؛1992الصادر عن قمة االرض بريو  عالن  اإل 
 االقتصادية.  نشطةيلزم الدول المتقدمة بالحد من األ  يلذا 1998مارس  16  بروتوكول كيوتو 

 : قليمي عىل المستوى األ -2
 ؛م 1968ية االفريقية لحفظ الموارد الطبيعية تفاق  اإل 



397 Suheir Ibrahim Hachim NKHELA 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 388-406 

 ؛ية البيئة لبحر البلطيقبشأن حما 1974ية هلسنكي إتفاق  
.  1975  مبادئ هلسنكي  ي  الصادرة عن مؤتمر االمن والتعاون االورونر

 م؛1976ية برشلونة بشأن حماية البحر االبيض المتوسط من التلوث إتفاق  
ي  إعالن  

 
.  1978 أوروبامجلس  إطار  مبادئ الصادر ف ي

 بشأن مكافحة التلوث الهوان 
ي مجال حماية البيئة البحرية من التلوث عام ية للقليمية الكويت األإتفاق  

 
 ؛م 1978تعاون ف

مة إتفاق    ؛بير  الدول االسكندنافية 1979ية حماية البيئة المبر
ية والسواحل الطبيعية االوروبية 1979ية االوروبية عام تفاق  اإل   ؛بشأن حفظ االحياء البر
مة تفاق  اإل  ي  1979ية المبر

 
 ؛روبية بشأن مكافحة التلوث البعيد المدى عن الحدود اللجنة االقتصادية االو  إطار  ف

 ، بشأن حماية البيئة البحرية للبحر االحمر وخليج عدن. 1982ية جدة إتفاق  
ي  -3

 
  :عىل المستوى الثنان

ي ا
ي يعتبر محدودا إىل حد كببر بالمقارنة مع المستويير  السالق 

كر، لذيمكن القول بأن العمل الدوىلي عىل المستوى الثنان 
الدول عادة ما تنظم عالقاتها المتبادلة مع بعضها البعض بصورة ثنائية ووفقا المقتضيات مبدأ السيادة ومن ألن 

 :ا المستوى نشبر إىل المعاهدات االربعة التاليةهذتطبيقات العمل الدوىلي عىل 
 بشأن االستخدامات االقتصادية للمياه.  1956النمساوية  –  المعاهدة المجرية 

 بشأن استخدام نهر الهندوس 1960الباكستانية  –عاهدة الهندية الم  
 بشأن المحافظة عىل المياه السطحية والجوفية ومكافحة التلوث.  1964البولندي  –الروسي  تفاقاإل   

ات العظم.  1972الكندية  –  المعاهدة االمريكية  ي البحبر
 
 بشأن أحواض المياه ف

لك بشكل ملحوظ ذتخصصة بدورها بتوفبر آليات خاصة بقضايا البيئة ويصدق كما قامت بعض المنظمات الدولية الم
اليونسكو لألغدية والزراعة، المنظمة البحرية، منظمة العمل الدولية. ويقوم المجلس االقتصادي  :عىل المنظمات االتية
ي تنشئها تالفيا هذه المنظمات واالجهزة الن أنشطةالمتحدة بمهمة التنسيق بير   ممواالجتماعي التابع لأل 

وعية النر
 ي يمكن ان يحدث بينها. لذلالزدواج ا

ي مجال حماية قليمأما عىل المستوى المنظمات الدولية األ
 
ي رائدة ف ية فتعتبر المنظمات التابعة لدول االتحاد االورونر

ي انشأته
ا دول االتحاد وخولتها البيئة وتوفبر االطار التنظيمي المناسب لذلك ومن اهم االجهزة واللجان والمؤتمرات النر

سلطات واختصاصات واسعة كاللجنة الفرعية الخاصة بتلوث الهواء، واللجنة الخاصة بتلوث المياه ولجنة التخطيط 
ي قاليمالشامل لأل ة، المؤتمر للمحافظة عىل الطبيعة، المؤتمر االورونر

، واللجنة الخاصة باألثار والمواقع الطبيعية الممبر 
( بشأن البيئة، اللجنة الخاصة بالتنسيق لمشاكل البيئة، اللجنة للسلطات المحلية واال ي ، المؤتمر الوزاري )االورونر هىلي
 الخاصة بالبيئة والصحة. 

، ي عىل المستوى الكمي والنوعي
ا يمكن القول وبالرغم من النمو المزدوج للقانون الدوىلي البين  ي من أإال  وأخبر

نه مازال يعان 
ي الغالب يأصعوبات تتعلق بتطبيقه ، فهو 
 
 عن الموقف السياسي الدوىلي خذ ف

 
شكل توصيات غبر ملزمة للدول، فضال

ي مجلس األمن، وحق الفيتو الذي يقيد الكثبر من حقوق 
 
لبعض الدول وخصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية ف

 األخرين. 
ي تسع لحماية البيئة

 .اإلنسانلحياة لإلنسانية و كونها عصب ا وهنالك العديد والحديث من الجهود الدولية النر
 : ي
ن
 المطلب الثان

اتها االجتماعية واالقتصادية  ات البيئية العالمية وتأثير  المتغير
ات البيئية العالمية، و  ات المناخيةأيتناول هذا المبحث المتغبر ي والتغبر

ها......  همها الكوارث الطبيعية والتلوث البين  وغبر
ي والعوامل  إلنساناوما ينتج منها من تداعيات عىل سالمة  . فالنشاط البش  ي والعالمي

والمجتمع واالقتصاد الوطن 
ي 
 
ي البيئة، ما استلزم اتساع مفهوم البيئة والحاجة الماسة إىل النظر ف

 
 عىل التوازن الطبيعي ف

ً
الطبيعية قد انعكسا سلبا

. هذه  (نساناإل الطبيعة و )البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية واالقتصادية وما يجري بينهما  البيئية  األخطار من تأثر وتأثبر
، نتيجة الكوارث الطبيعية ونتيجة تفاعل  ي

ي تخل بالتوازن البين 
.  اإلنسانالنر ي

غبر الرشيد مع مكونات النظام البين 
ةأصبحفالتهديدات البيئية  ا امام دول العالم، فالبلدان الفقبر  منأو  ت تشكل تحديا كببر

ً
را ناحية  النامية هي األكب  ترص 

ار.  ية واالقتصادية، والدول المتقدمة لم تعد بمنأى من هذه األرص   الخسائر البش 
 

 البيئية:  األخطار ماهية  الفرع األول: 
ي هذا السياق يشبر بعض علماء البيئة إىل أن آثار 

 
ية وطبيعية، ف تعود أبرز أسباب القضايا البيئية العالمية إىل عوامل بش 

الية ي، لم تقترص فقط عىل رصح  (Negative New Liberal)لبية الس العولمة النيولبر والناجمة من النشاط البش 
ى عن  ية كالفقر والمجاعة والبطالة....، بل تعدت ذلك لتتحمل المسؤولية الكبر ي تطال البش 

التحديات االجتماعية النر
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كات األ  ي خطر. فالدول الصناعية والمتقدمة والش 
 
جنبية وبعض الدول النامية،هي المسبب تدمبر الطبيعة وجعل البيئة ف

. فقد استغلت  ي
ين عرص الثورة الصناعية الثانية والتطور التقن  ين، والحادي والعش  ي القرن العش 

 
ي ف

الرئيسي للتدهور البين 
ي استغالل الموارد الطبيعية، واسلوب التنمية التقليدي القائم عىل 

 
التنامي اإلمكانات التقنية والعلمية الهائلة لإلفراط ف

ة اإل  .  نتاجالشي    ع لوتبر ي اشع وقت ممكن، كان له انعكاسات سلبية عىل البيئة والبش 
 
 (17)ف

اء البيئة اآلخرين ان الكوارث الطبيعية وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية،ناتجة معظمها من عوامل  ويضيف بعض خبر
ات المناخية أحد مسببات هذه الكوار  المشاكل البيئة إىل جانب الكوارث الطبيعية  أخطر ث. ومن طبيعية، وتعتبر التغبر

 . ي
، ظاهرة التصحر )والتلوث البين  ي

بة، ظاهرة االحتباس الحراري وتأكل طبقة األوزون، التغبر المناج  الهواء، المياه، البر
ونيات السامة والنفايات النووية، استهالك ، اإللكبر ي

ي والنبانر
الموارد الطبيعية المفرط  والجفاف، ظاهرة االنقراض الحيوان 

  (18). (والحروب
ي المرتسم أدناه كافة 

 
عد من أهم  األخطار كما موضح ف

ُ
ي ت

اتها أالبيئية والنر ات البيئية العالمية وتأثبر سباب للمتغبر
 االجتماعية واالقتصادية. 
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ي المناخ، عدة أسباب،  climate scientists ويعتقد بعض علماء المناخ
 
ات ف ي ان للتغبر

ي كميات الطاقة النر
 
منها التفاوت ف

ي تستقبلها أو  تطلقها الشمس،
ي كمية الحرارة النر

 
تغبر مدار األرض حول الشمس، بحيث تنتج من ذلك اختالفات ف

، اكير   عند تفجر البر
ً
 شديدا

ً
ا ي ٌيحدث تأثبر

كان   ان الغبار البر
ً
تصب كميات هائلة من هذا الغبار إذ  األرض، ويذكر العلماء أيضا

ي 
 
ها الشمس ف ي تنش 

الجو وتعلق به سنير  عديدة، ما يؤدي إىل تشتت أشعة الشمس، وبذلك تضعف حدة الحرارة النر
ي الجو ُجسيمات دقيقة من جراء األ 

 
ي البيئة المناخية. وتنطلق ف

 
اكير  آثره ف  نشطةعىل األرض.وهكذا فإن لتفجبر البر

ي ن
 
ي أوكسيد الكربون الذي االقتصادية كالزراعة والصناعة فيكون لها األثر نفسه ف

مط المناخ. يضاف إىل ذلك تأثبر ثان 
ي الهواء 

 
ي المصانع والغابات، فهذا يسمح بمرور أشعة الشمس نحو األرض، أيتكون ف

 
ي البيوت وف

 
ثر عمليات الحرق ف

 من حرارة سطح األرض من التشب خارج الغالف الجوي ما يؤدي إىل رفع درجة الحرارة بالقرب لكنه يمنع
ً
من  قدرا

 من تزايد األعاصبر والفيضانات وزحف الصحاري، 
ً
. ويحذر العلماء ايضا سطح األرض وهو ما يعرف بتأثبر البيت المحمي

 (19)ويدعون إىل عمل عاجل لتخفيض غازات الدفيئة. 
ي التقرير الرابع للجنة الحكومية حول تغبر المناخ / آوقد أجمع 

 
ه أكب  من / ، الذي أعد2007الف العلماء حول العالم ف

، عىل 40، خببر من / 600
ً
، والسبب هو األ إ، بلدا  يتغبر

ً
 إىل العوامل الطبيعية، اإلنسان نشطةن المناخ حتما

 
ية اضافة

ي الغالف الجوي العام / 
 
ي أوكسيد الكربون ف

 ان كمية ثان 
ً
 من المليون 379)، 2005مالحظا

ً
 المدى الطبيعي  (جزأ

ً
ا فاقت كثبر

ة الف  650إبان ال /   من المليون 300—180)سنة األخبر
ً
ي غرينالند وأنتارتيكا،  (جزأ

 
،وقد ذابت صفائح جليدية أرضية ف

معدل درجة  إرتفاع، نتيجة 2005مجلدة جبلية حول العالم فقدت أكب  من نصف مبر من سماكتها العام /  ،30كما ان / 
ين وقد  (0.6)الحرارة /  ي القرن العش 

 
ةرتفع مستو أدرجة مئوية ف ي الفبر

 
 (1.3بمعدل ) (2003 – 1993) ى البحر ف

ي شمال المحيط
 
. وازدادت قوة األعاصبر ف

ً
ات سنويا  إرتفاعى منذ السبعينات و متالزمة مع أخر  األطلسي ومناطق ملميبر

ين، وان يزداد تواتر موجات الحأدرجة حرارة سطح البحر. ورجح التقرير  ي القرن الحادي والعش 
 
ر ن تشتد األعاصبر ف

ي حركة المد والجزر.كما يتوقع إرتفاعوأحداث المطر الغزير، وتتسع رقعة المناطق المتأثرة بالجفاف، ويحصل 
 
أن  حاد ف

ار ي اإلحبر
 
  (20)مستوى البحر ألكب  من الف سنة.  إرتفاعو  العالمي  يدوم تأثبر االنبعاثات الكربونية الماضية والمقبلة ف

 ان تغبر ا
ً
 علميا

ً
ات مهمة وقد كان اجماعا تب عىل ذلك تأثبر ات يستدل منها عىل هذا التغبر و ويبر لمناخ حقيقة وثمة مؤش 

 الدوىلي واأل
 .(21). قليمي عىل المستويير 

ي تشمل الفيضانات والجفاف، تهدد بقاء العديد من السالالت، ويمكن أوقد 
ات المناخ، النر شار بعض العلماء إىل ان تغبر

ي االحتباس الحراري عىل أ أ
ية ندرة بحلول العام / ن يقىص   الحيوانات البر

ي الوقت الذي تتمكن بعض األحياء 2050كب 
 
، وف

 50ى، فإن بعضها قد ال يستطيع التكيف مع البيئة الجديدة. فقد قام العلماء بتحليل / أخر  من الهجرة إىل مناطق
ً
، نوعا

 عىل ال
ً
ي كل من بريطانيا وايرلندا، بعضها ربما يكون قادرا

 
هجر، لكن بعضها اآلخر قد ال يستطيع ذلك مما من األحياء ف

. ويقول العلماء 
ً
ي شمال أوربا وغرب  ها سوف يزيد من أنتشار الكثبر من  إرتفاعن أيؤدي إىل انقراضه تماما

 
حرارة األرض ف

 التناق
 
ي أصال

ي تعان 
ي الوقت نفسه سوف يقلص الكثبر من األنواع المهددة األخرى النر

 
ص، كتلك األنواع الحيوانية، لكنه ف

ي المناطق الجبلية الباردة. ومن المتوقع 
 
ي تعيش ف

ي السنوات الخمسير  أالكائنات النر
 
ن تتغبر معالم الحقول والغابات ف

 بسبب  المقبلة. وستتغبر الحياة
ً
  (22)مستوى البحر والمحيطات.  إرتفاعالبحرية أيضا

ي التنوع  ثر ورشة عملأ (Conservation International)وقد أعلنت منظمة 
 
ار العالمي ف نظمتها حول تأثبر اإلحبر

ة ي جزر غاالباغوس الشهبر
 
ية الفريدة ف ، ان الكائنات البر ي ،  البيولوجر ي المحيط الهادي يهددها تغبر المناخ عىل نحو خطبر

 
ف

ي مصادر الغذاء 
 
ة من أمراض وأنواع دخيلة غازية و وانخفاضا ف الرئيسية، كما إن حيواناتها ونباتاتها تواجه تهديدات كببر

ية عن اكتشاف /  ي 163أعلن الصندوق العالمي لحماية الحياة البر
 
ق أسيا ة من الزواحف والطيور ف ، ساللة جديد ش 

ي أسيا و غبر ان الصندوق حذر من الخطر الذي يشكله تغبر المناخ عىل بقائها.    (23)منطقة نهر الميكونغ جنونر
" نحو ميثاق عالمي أخرص  " إىل الصالت بير   2009، السنوي / (يونب)بيئة المتحدة لل مموقد أشار تقرير برنامج األ 

 عن أهمية االستعداد للكوارث،
 
، فضال ي واالجتماعي اعات وشعت التأثر البش  ي والب  

إذ  الكوارث الطبيعية والتدهور البين 
ي العالم يربكه المناخ. فيما بقيت الكوارث 

 
ايد ف ، تصبح هذه القضايا موضع قلق مبر  اكير  البيولوجية، كالزالزل والبر

، فإن الكوارث المائية والمناخية، كالعواصف واألعاصبر والفيضانات وموجات  ي
ي القرن الماض 

 
 ف

ً
مستقرة تقريبا

ية واقتصادية،" ومع 1950الجفاف،قد ازدادت عىل نحو مثبر منذ عام /  ن الكوارث الطبيعية أ، وأدت إىل خسائر بش 
ي كل انحاء العا

 
ي ذلك فقد أرواح  تحدث ف

 
ار بسبب آثار الكوارث، بما ف  لألرص 

 
لم فإن البلدان النامية أكب  تتأثرا وعرضة

كة التأمير  األلمانية ي تقرير ش 
 
ة ". وجاء ف ار اقتصادية كببر ة ولحق أرص  % من جميع 65" ان  Munich Re" ميونخ ري  كثبر
ي وقعت بير  العامير  / 

ي البلدان النامية ووقع فيها ، قد 1999و  1985الكوارث الطبيعية النر
 
ي 96حدث ف

 
% من الخسائر ف

ى. وقد   بير  8.4زداد عدد هذه الحوادث بمعدل أاألرواح. وقد ُمنيت البلدان الصناعية بخسائر اقتصادية كبر
ً
% سنويا

، 4850، قد بلغ / 2005و  2000ى ان إجماىلي عدد الكوارث بير  العامير  / أخر  ، واوردت دراسة2007 و 2000العامير  / 
، " حوادث مناخية ".  ي

 (24)حادثة، وربطت ذلك بأمرين " كوارث تكنلوجية " مثل تحطم القطارات وانهيار المبان 
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 إىل اإلحصائيات الدولية فقد سجلت اآلفات الطبيعية سنة / 
ً
 بالسنوات 2009واستنادا

 
ي العالم مقارنة

 
، أقل ضحايا ف

ات ا كة التأمير  الماضية، ولكن األحداث الناجمة عن التغبر ي ازدياد مستمر، حسب تقرير ش 
 
لمناخية القصوى ال زالت ف

ي الجافة األيكولوجية المستمر نتيجة األ  (ميونخ ري)أأللمانية 
ية والتقلبات المناخية،  نشطةان تدهور نظم األراض  البش 

 من 
ً
عد واحدا

ُ
ي هذا العرص. ورغم  أخطر ت

 
عادية، فإن تكرارها وشدتها  ن الجفاف ظاهرة طبيعيةأالتحديات اإلنمائية ف

ي تساقط 
 
ات المناخية واالحتباس الحراري الحراري. هذه الظاهرة يحدث فيها نقص شديد ف ايد بسبب التغبر يمكن ان يبر 

ي الزراعية وتصحرها وتأثر 
ات زمنية طويلة، ما يؤدي إىل نقص موارد الماء وتدهور األراض  األمطار وجفاف الطقس لفبر

وة الحيوانية،  ي توافر المواد الغذائية. الب 
 
  (25)وبالتاىلي حدوث المجاعات والنقص الشديد ف

ي النشاط الرعوي،و إأشار بعض الباحثير  إىل 
 
الري الخاطئة، هي من العوامل المسؤولة  أساليبن تغبر المناخ، واألفراط ف
ئية عىل مستوى عالمي وهي المتحدة من ان التصحر ظهر كأزمة بي ممعن ظاهرة التصحر. وحذرت دراسة صادرة عن األ 

ي ما يقدر بنحو) أخطر 
 
 يؤثر ف

ً
ي هذا العرص. وحاليا

 
ي ف

بكثبر  أكبر مليون شخص وي  هدد حياة عدد  (200–10 0تحدي بين 
شخص، معرضون الحتمال االضطرار إىل ترك منازلهم بسبب  (مليون 50ومصادر ارزاقهم. وأشارت الدراسة إىل ان )

ي 
 
  (26) العقد المقبل. تصحر ال يمكن السيطرة علية ف

ي السنة، من 
 
وذكر البنك الدوىلي ان منطقة غرب اسيا قد شهدت انخفاض كمية المياه العذبة المتوافرة للشخص الواحد ف

ي الثمانينات إىل حواىلي ) 1700)
 
 انه من المتوقع ان ينخفض 2007م( مبر مكعب فقط العام / 907م( مبر مكعب ف

ً
، مضيفا

ي الدول العربية إىل 2050لول العام / م( مبر مكعب بح420إىل )
 
، كما حذر البنك الدوىلي من تراجع الحصة المائية للفرد ف

اء الموارد  إرتفاع، بسبب انخفاض هطول األمطار و 2050النصف بحلول العام /  معدالت الزيادة السكانية. وذكر خبر
ي البنك الدوىلي ان 

 
ابرة لحدود دولية، ما يزيد التحدي الذي تواجهه %، من مياه هذه المنطقة هي ع60المائية والتنمية ف

ات المناخية تؤدي إىل نقص إدار  ي نمط هطول المطار نتيجة التغبر
 
ة شؤون الموارد المائية، متوقعير  حدوث تحوالت ف

 %، عن الكمية الحالية. 20بنسبة 
ة إصالح قطاع ال أجل ومن ي الموارد الطبيعية، عىل دول المنطقة تشي    ع وتبر

 
مياه وتخفيض استهالكها التحكم ف

ق األوسط وشمال  ي استغالل المياه، وأبرز تقرير البنك الدوىلي إفراط دول الش 
 
،كون هذه الدول هي األوىل ف  أفريقيا الكمي

 بير  
ً
اوح سنويا  إىل ان تكاليف المشكالت البيئية المتعلقة بالموارد المائية تبر

ً
ا اف الموارد المتجددة، مش  ي استب  

 
 3 – 0.5)ف

. ويبير  التقرير ان احد اصعب القطاعات هو القطاع الزراعي المسؤول عن /  (% %، من 85من اجماىلي الناتج المحىلي
ي المنطقة، ما يستوجب تخفيض االستهالك وزيادة االستثمارات لتقليل الهدر. 

 
  (27)اجماىلي استهالك المياه ف

وسالمة األنظمة الحيوية،  اإلنسانة المياه تعيق التنمية وصحة إىل ان ندر  (GEO – 4)وأشار تقرير البيئة العالمية الرابع 
ي لأللفية المتعلق بخفض نسبة  (% 80 – 70)وان 

ي الزراعة. وبغية تحقيق الهدف اإلنمان 
 
 ف
ً
من المياه تستخدم حاليا
ي العالم، فإن ذلك سيتطلب زيادة اإل 

 
ي زيادة ال نتاجالجوع ف

كميات المستهلكة، الزراعي الحاىلي إىل الضعف، وهذا يعن 
ي والتنمية االقتصادية، واألسواق العالمية قد 

اف المياه وتدهور نوعيتها. وبير  التقريران النمو السكان  وبالتاىلي زيادة استب  
ي الزراعية بمعدالت غبر مسبوقة. وانه عىل الرغم من 

ي استخدامات األراض 
 
ات ف ي إادت إىل تغبر

 
ن معدل التوسع ف

ي الزراعية قد ا
. 1987نخفض منذ العام / األراض  ي قد زاد عىل نحو دراماتيكي

زاد إذ  ، فإن تكثيف استخدامات األراض 
طن.  (2.5( طن إىل )1.8الهكتار الواحد من ) إنتاجطن ومتوسط  (1.4المزارعير  من طن واحد إىل ) إنتاجمتوسط معدل 

ي اإل 
 
بة إىل ت نتاجويؤدي هذا التكثيف ف ي الزراعي لدرجات تفوق طاقة البر

 
 ف
ً
ي وعدم استدامتها، وخصوصا

دهور هذه األراض 
بة.  افها وتملح المياه والبر  المناطق الجافة، بسبب التلوث الناتج من استخدام المياه المكثف واستب  

ي سيؤدي إىل 
ي العالم، نسبته من ) إرتفاع" كما يشبر التقرير إىل ان النمو السكان 

 
( 3.5( إىل )2.5الطلب عىل الغذاء ف

ية  أضعاف عن ي الزراعية بسبب التنافس المحموم عليها من التنمية الحرص 
ي ضوء تناقص األراض 

 
. وان ف المستوى الحاىلي

فيهية واأل  نشطةواأل  ي انظمة  نتاجاالقتصادية األخرى وتحويلها لهذه القطاعات، وكذلك بسبب وصول اإل  نشطةالبر
 
ف

 إىل اقىص طاقتها، يتوقع ان يبدأ 
ً
الغذاء العالمي بالهبوط بعد وصوله إىل نقطة الذروة. ويطرح  تاجإنالمزارع القائمة حاليا

  (28)التقرير بعض الطرائق لمواجهة هذه التحديات من خالل تحديث طرائق واستخدام الزراعة المحكمة والدقيقة ". 
ي : 
ن
 آثار التحديات البيئية االجتماعية واالقتصادية  الفرع الثان

ي مختلف يتناول هذا المبحث اآلثار الواقع
 
ية ف األرض، جراء التدهور  أقاليمة والمحتملة عىل النظم الطبيعية والبش 

ات المناخية ومدى شعة تأثر هذه النظم. ويتوقع ان تؤدي التحديات البيئية إىل تدهور النظم األيكولوجية  ي والتغبر
البين 

ية، والمناطق ال  األخطار ساحلية. باإلضافة إىل ذلك سوف تسهم األرضية، البحرية، والموارد المائية، والمستوطنات البش 
ي اإل 

 
ي التأثبر ف

 
ي الهجرة البيئية وف

 
ي قطاع السوق  نتاجالبيئية ف

 
، وف ي والطاقة الصناعية وصحة البش 

الزراعي واألمن الغذان 
ي خدمات التأمير  والخدمات ال

 
مالية عن طريق تغيبر وفرة األغذية واأللياف والمياه والسلع وجودتها واسعارها، وف

ي 
 
اليا، ونيوزلندا، والمناطق  أوروبا، والمناطق العربية، واسيا، و أفريقيا األخرى.ف وأمريكا الالتينية وامريكا الشمالية، واسبر

ة.   القطبية والجزر الصغبر
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 :
ً
.  نتا تغير المناخ والمياه واإل  أوال  الزراعي

ي بلدان1.8عيش نحو)، سي2025ن بحلول العام / إتشبر تقارير منظمة الفاو الحديثة إىل 
 
ي  أقاليمأو  ( مليار شخص ف

تعان 
ي المياه. وبسبب تغبر المناخ، يتوقع للثلج والجليد الموجودين عىل جبال الهماليا اللذين يقدمان  

 
من ندرة مطلقة ف

ي اسيا، 
 
تغبر ، كما تلحظ األثر المقدر ل2030بحلول العام  (%30)ن ينخفض بنسبة أكميات ضخمة من المياه للزراعة ف

ي الناتج الزراعي المحىلي واإلجماىلي و 
 
ي العام /  إنتاجالمناخ ف

 
 ( 29)،2080الحبوب ف

 
ي الناتج الزراعي المحىلي واالجماىلي و  ثراأل

ن
 الحبوب  إنتا المقدر لتغير المناخ ف

ي العام 
 
 2080ف

 قليماأل
ي 
 
النسبة المئوية لتغبر المناخ ف

 الناتج الزراعي المحىلي واألجماىلي 

ي النسبة المئو 
 
 إنتاجية للتغبر ف

 الحبوب

 1.4- 1.5- العالم

 2.8+ 0.5- العالم المتقدم

 1.3+ 7.5+ امريكا الشمالية

 3.4- 14.7- اوربا

 3.9- 1.9- العالم النامي 

ى أفريقيا   0.6- 4.9- جنوب الصحراء الكبر

 8.6- 4.3- اسيا

 15.9+ 3.7+ امريكا الالتينية

ي اسعار السوق العالمية
 
 519+ :الحبوب 10.5+ :جميع المحاصيل التغبر ف

 2008 /المعهد الدوىلي لتحليل النظم التطبيقية : المصدر

 
 ان يؤدي تغبر ال

ً
لخطر  أفريقيا % من سكان 75تعرض  :ثار التالية اآل ، إىل2080مناخ بحلول العام / من المحتمل ايضا
ي الصالحة للزراعة الم 75الجوع، فقدان / 

ي مليون، هكتار من االراض 
 
جنوب الصحراء، انخفاض  أفريقيا طرية حاليا ف

ي 80 الناتج الزراعي المحىلي واالجماىلي بنسبة قد تصل إىل
 
ى، وبنسبة  أفريقيا %، ف ي اسيا، 4جنوب الصحراء الكبر

 
%، ف

اوح بير  
ي العالم بنسبة تبر

 
 من احواض األنه(%20% و 5) وازدياد الطلب عىل الري ف

ً
ا ي الوضع الراهن، يعمل كثبر

 
ار . "ف

ي 
 
  أقاليمالمستغلة بصورة مكثفة ف

ً
ا  باستخدام الطاقة القصوى لقاعدة مورده و ما ُيعد مؤش 

ً
رئيسية منتجة لألغذية حاليا
ي ضوء اعتماد سكان المدن عىل اإل 

 
 ف
ً
 للقلق وخصوصا

ً
ا . والنسبة العالمية للسكان الذين يعتمدون عىل  نتاجمثبر الزراعي

ي المتصلة بها و و  نشطةالزراعة واأل 
 
،  أفريقيا هي نسبة تربو عىل الثلثير  ف ى. وعىل الصعيد العالمي جنوب الصحراء الكبر

ي 70تستهلك الزراعة نحو 
 
%، كما ان 87جنوب الصحراء إىل  أفريقيا %، من المياه المستخرجة، بينما تصل هذه النسبة ف

ي تتوسع بصورة شيعة عىل المياه يزيد الضغط عىل جودة مو 
ارد المياه المحلية وكمياتها. طلب مناطق المدن النر

ء المستنقعات.  أجل باإلضافة إىل ذلك كله و ثمة حاجة متصاعدة للمياه من  األغراض البيئية ومنها إعادة مىلي
عد 

ُ
 إدار من هنا ت

ً
 لصيانة استقرار اإل أساسة المياه أمرا

ً
العالمي من األغذية ذلك ألن الوصول الموثوق إىل المياه يزيد  نتاجيا

ي مناطق الريف الغالل ا
 
 أعىل ف

 
لزراعية ويقدم إمدادات مستقرة لكثبر من المنتوجات الزراعية الرئيسية، كما يقدم دخال

ي تؤوي ثالثة 
ي العالم ". وما لم تتوافر أالنر

 
ي مناطق أحواض األنهار إدار رباع السكان الجوع ف

 
ة مستدامة للمياه ف

ات والطبقات المائية الصخرية للمياه الجوف ي عىل الصعد المحلية واألوالبحبر
ية قليمية المتصلة بها، سيكون األمن الغذان 

 والعالمية عرضة للخطر. 
  أكبر وُيعد الجفاف 

ً
 رئيسيا

ً
عد الفيضانات سببا

ُ
ي البلدان النامية، كذلك ت

 
 سبب طبيعي لحاالت نقص األغذية الشديدة ف

من تقلب تساقط األمطار وتكرر وقوع األحداث القاسية  لحاالت الطوارئ الغذائية. لذا فإنه كلما زاد تغبر المناخ، أخر 
ي تساقط الماء  الناجمة عن الطقس، زادت إعاقة لألمن

 
ي ستحدث ف

ات النر  ان تؤدي التغبر
ً
. ومن المتوقع ايضا ي

الغذان 
بة إىل تخفيض جريان المياه بحلول /  ق األدن  وامري2060وتبخره من البر ي بعض المناطق من العالم، مثل الش 

 
كا ، ف

ى و  ازيل والحافة الغربية للصحراء الكبر ي شمال  أفريقيا الوسط وشمال البر
 
داد الجريان ف ي المقابل سبر 

 
 أوروبا الجنوبية. وف

ات بالمياه  أفريقيا وشمال الصير  و  ء األنهار والبحبر وري إلعادة مىلي
قية، والهند، وهو رص  . لذا سيتعير  عىل (30)الش 
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ي يتوقع ان ينخفض الت
يتها، كما سيتعير  عىل إنتاجتها و إدار ن تقوم بتحسير  تخزين المياه و أساقط فيها، المناطق النر

ي مجال 
 
ورية ف ي ستحل بأنظمة تزويد المياه، وثمة استجابات رص 

ات النر ة ان تتكيف مع التغبر وعات الري الكببر مش 
 :  السياسات وهي

ي مجال إ -1
 
 ضمن خطط التنمية الوطنية.  ة المياه الزراعيةإدار دخال تداببر التكييف وتخفيض األثار ف

 ية ترمي إىل تحسير  مرونة الزراعة المطرية والمروية. إدار تشجيع تنفيذ تداببر فنية و  -2

ي ما بير  األ -3
 
ي مجال تغبر المناخ والياه ف

 
 .قاليمتحسير  المعرفة ف

ي إدار تشجيع   -4
 
التأمير  السياسات الوطنية، وذلك من خالل تحسير  منظومات الرصد ومنتوجات  إطار  ة المخاطر ف

ي مجاالت المناخ واألمن 
 
ي سيفرضها تغبر المناخ ف

 لمواجهة التحديات النر
ً
المبتكرة وحشد األموال الالزمة للتكيف سعيا

 . ي
  (31)الغذان 

 
ً
ي  :ثانيا

 
أشار التقرير التقييمي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغبر المناخ للعام  :تغير المناخ واإلجهاد المان

ي 1.7، إىل نحو )2001/
ي مواردها المائية اإلجهاد المان 

ي بلدان تعان 
 
( مليار نسمة،اي ثلث سكان العالم يعيشون اليوم ف

( 5ان يرتفع هذا العدد إىل حواىلي ) المياه المتجددة لديها. ويتوقع %، من إمدادات20الذي يعرف باستخدام ما يزيد عىل 
قف عىل معدل نمو السكان. وسوف يؤدي تغبر المناخ المقدر إىل تفاقم وذلك يتو  ،2025مليارات نسمة بحلول العام / 

ي ندرة المياه. 
ي تعان 

ي كثبر من مناطق العالم النر
 
ي التاىلي )مشاكل نقص المياه، وجودتها ف

ي الرسم البيان 
 
 . (كما موضح ف

 
ً
 حادا

ً
 مائيا

ً
ي أحواض األنهار ويواجهون إجهادا

 
ي للسكان الذين يعيشون ف

 . الرسم البيان 
Top Five Biodiesel Producers in 2005 

Top Five Biodiesel Producers in 2005 Million Liters 

1.920 Germany 

511 France 

290 United States 

227 Italy 

83 Austria 

Source: Christophe Berg 2005  

 نتيجة نمو السكان والتنمية االقتص
ً
ايد الطلب عىل المياه عموما ي أادية والطاقة المتجددة، بيد ويبر 

 
اجع ف نه يميل إىل البر

 إىل تزايد كفاءة استخدام المياه. 
ً
 بعض البلدان نظرا

ي أومن المقدر 
اوح عددهم بمئات الماليير  وبضعت مليارات جراء انخفاض اإلمدادات بنسبة ن يعان 

 %،10 اشخاص يبر
بر المناخ. وسوف يؤدي تغبر المناخ المتوقع إىل تدهور نوعية ، وذلك بالنسبة إىل تقديرات تغ2050اكب  بحلول عام / أو 

درجات حرارة المياه، وتزايد حمولة الملوثات نتيجة الجريان السطحي والطفح من منشأة  إرتفاعالمياه العذبة، من خالل 
  (32)النفايات.  ترصيف

ية للتقلبات المناخية، مثل التغ ي متوسط ومدى وتقلبية درجات الحرارة ويتوقع ان تتعرض النظم الطبيعية والبش 
 
ات ف بر
تبة عىل تغبر المناخ، مثل 

ة المبر ات  إرتفاعوالتهطال. كما ستتعرض النظم لآلثار غبر المباش  مستوى سطح البحر، والتغبر
ي والمياه. 

بة، وأحوال األراض  ي رطوبة البر
 
 ف

ي مجالإدار وستؤدي 
 
. غبر  ة موارد المياه المتكاملة إىل تعزيز اإلمكانات ف ن القدرة عىل التكيف، أالتكيف مع التغبر

 من حيث توزيعها عىل شنر أنحاء العالم. إدار وبالتحديد القدرة عىل تنفيذ 
ً
 شديدا

ً
 ة موارد المياه المتكاملة، تتباين تباينا

 إىل التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغبر المناخ / 
ً
ع ان يفاقم تغبر المناخ ، " من المتوق2007واستنادا

ي 
 
، بما ف ي

ي استخدامات األراض 
 
ي والتغبر االقتصادي والتغبر ف

اإلجهادات الحالية لموارد المياه الناشئة عن النمو السكان 
ي، وعىل الصعيد األ اكمات الثلجية عىل الجبال، واألنهار الجليدية، والقلنسوات قليمي ذلك التوسع الحرص   تؤدي البر

ة ي توافر المياه العذبة، ومن المتوقع الجليدية الصغبر
 
 ف
ً
 رئيسا

ً
ة ما أ، دورا ين وتبر ن تتسع طوال القرن الحادي والعش 

، ما يقلل من وفرة  ي ي الغطاء الثلحر
 
ي األنهار الجليدية وتناقص ف

 
ة عىل نطاق واسع من تقلص الكتلة ف شهدته العقود األخبر

ي ا
 
ي السالسل الجبلية ". المياه والطاقة المائية، ويغبر موسمية التدفقات ف

 
  (33)لمناطق الذي يغديها ذوبان الثلوج ف

 
  :ستنتاجاتالخاتمة واال 

ي 
 
ين األول / 24 لقد اشار التقرير الصادر عن الصندوق العالمي لحماية الطبيعة ف ن مستوى استهالك إ، إىل 2006/ تش 

ة تجديده من موارد، وهو ما يهدد مستقبل ، ما تستطيع الطبيع%30سكان الكرة األرضية للموارد الطبيعية يفوق ب 
ورية لتفاديها. و اإلنساناألجيال المقبلة. ويحذر من كارثة قد تهدد  الذي  وضح التقريرأية إذا لم تتخذ االجراءات الرص 
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، أيار و اإلنسانن أحمل عنوان " الكوكب الحي "،  ين األول16ية قد استهلكت ما بير  ، ما تحتاجه الطبيعة 2006/ / تش 
 من العام / ه طوال األنتاجإل 

ً
ي عش  شهرا

اي ما تم استهالكه خالل خمسة أشهر يحتاج إىل عام كامل لغرض )، 2006ثن 
تخذ (هإنتاج

ٌ
ية للموارد الطبيعية يهدد قدرة الطبيعة عىل التجديد. وإذا لم ت ، أي ما معناه ان مستوى استهالك البش 

. فإ ورية عىل المستوى العالمي ي الموارد الطبيعية بالنسبة اإلجراءات الرص 
 
تب عنه، مع مرور الزمن نقص ف ن ذلك قد يبر

ي )ي أإىل األجيال المقبلة، 
ان البين  ي المبر 

 
ي العالم من حيث (عجز ف

 
. للتوصل إىل هذه الخالصة، وإىل تصنيف الدول ف

 بالقدرات البيولوجية التجديدية فيها، اعتمد الصندوق مع عدد م
 
كة نسبة االستهالك مقارنة ن المعاهدات، دراسة مشبر

ي )عىل ما يسميه 
ي أو  بالمعيار البين  ي اىلي (األيكولوجر

وحدة قياس لدى الصندوق العالمي لحماية  أصبح. وهذا المعيار البين 
ورية إل نتاج، يتمثل بحساب المساحة اإل 1999الطبيعة منذ العام /   الرص 

ً
 وبحرا

ً
،  نتاجية أرضا ي يستهلكها الش 

الموارد النر
ي يخلفونها. وبمفهوم اقتصادي يمكن القول ان هذا المعيار يقارن ما بير  طلب االستهالك واال 

ستيعاب الفضالت النر
ي توصل  لإلنسانية والعرض الذي

ليها التقرير تتمثل بان مستوى ما تستهلكه إيمكن الطبيعة ان تقدمه. إن النتيجة النر
 مع  (بيولوجيةية النتاجية قد بدأ يفوق بكثبر " القدرة اإل اإلنسان

ً
منذ منتصف الثمانينات وان هذا الفارق يزداد تعمقا

 .   (34)السنير 
 

  :التوصيات
  

ً
  باإلمكان ،بناًء لما تقدم :أوال

ي االستهالك المفرط للموارد الطبيعية 
 
ي قدرة كوكب األرض عىل سد الفارق ف

 
من خالل أتخاذ اجراءات  ،تدارك العجز ف

: حقيقية للحد من العوامل الخ ي االستهالك وهي
 
ي عملية اإلفراط ف

 
 مسة المؤثرة وبشكل مباش  ف

  .عدد سكان المعمورة .1
  .معدل استهالك الفرد من الموارد والخدمات .2

  .حجم الموارد الطبيعية والمستخدمة لتلبية حاجة الفرد من الموارد والخدمات .3

ي  نتاجحجم المساحة المخصصة لإل  .4   .البيولوجر

ي  نتاجمعدل اإل  .5 ي الهكتار الواحدالبيولوجر
 
  .ف

  :يتطلب األمر التاىلي  ،تصحيح هذا العجز المتفاقم منذ منتصف الثمانينات أجل ومن

ي أعاله .1
 
  .تخفيض مستوى العوامل الثالثة األوىل ف

ي أعاله .2
 
ين ف   .رفع مستوى العاملير  األخبر

 
ً
  :ثانيا

ي الموارد الطبيعية أجل ومن
 
ة إص ،التحكم ف   ،وتخفيض استهالكها الكمي  ،الح قطاع المياهعىل دول المنطقة تشي    ع وتبر

ي استغالل المياه
 
 .كون هذه الدول هي األوىل ف

ق األوسط اف الموارد المتجددة أفريقيا وشمال  ،وقد ابرز تقرير للبنك الدوىلي إفراط دول الش  ي استب  
 
 .ف

 
 
  :ثالثا

ي يتوقع ان ينخفض تساقط
  :تاىلي أن تقوم بال ،األمطار فيها  يجب عىل المناطق النر

  .يتهاإنتاجتها و إدار تقوم بتخزين المياه و  -1
ى -2 ي ستحُل بأنظمة تزويد المياه ،يتعير  عىل مشاري    ع الري الكبر

ات النر   .ان تتكيف مع التغبر

ي مجال  -3
 
  .ة المياه الزراعية ضمن خطط التنمية الوطنيةإدار أدخال تداببر التكيف وتخفيض اآلثار ف

  .تحسير  مرونة الزراعة المطرية والمروية إىلمي ية تر إدار تشجيع تنفيذ تداببر فنية و  -4

ي ما بير  األ -5
 
ي مجال تغبر المناخ والمياه ف

 
  .قاليمتحسير  المعرفة ف

  .تحسير  منظومات الرصد المبكرة -6

ي سيفرضها تغبر المناخ -7
 لمواجهة التحديات النر

ً
  .حشد األموال االزمة سعيا

 
 قائمة المراجع

 
ً
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 ،2001 ،تقرير موجز عن السكان ف
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  :الكتب األجنبية :خامسا
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