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ملخص:
تهدف هذه الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة إلى تحليل قدرة نظام األمن الجماعي في األمم المتحدة والمتمثل في
مجلس األمن كيفية تعامله مع التهديدات البيئية ،وقد توصةلت هذه الد ارسةة الى مجموعة من النتائج
تتمثل أس ة ةةاس ة ةةا في أن اآلليات المنص ة ةةو

عليها من قبل نظام األمن الجماعي هي آليات أنش ة ةةئت

للتعامل مع التهديدات التقليدية لكنها تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع التهديدات األمنية الجديدة.
الكلمات الدالة:
األمن الجماعي ،األمن اإلنساني ،األمن ،التهديدات البيئية ،األمم المتحدة.

La sécurité collective dans la Charte des Nations Unies et le problème des
menaces environnementales.
Amira BOUZAR KOUADRI
Résumé :
Le but de cette étude est d’analyser la capacité du système de sécurité
collective des Nations Unies, qui est représenté au Conseil de sécurité, à faire face
aux menaces environnementales. Les conclusions auxquelles on aboutit montrent,
à l’évidence, que les mécanismes prévus par le système de sécurité collective mis
en place sont des mécanismes créés pour faire face aux menaces traditionnelles.

*  -إيمايل املؤلف املرسل bouzaramira@gmail.com
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Mais, cela n’empêche pas qu’ils soient suffisamment souples pour faire face aux
nouvelles menaces de sécurité.
Mots Clefs:
Sécurité collective, sécurité humaine, sécurité, menaces environnementales,
Nations Unies.

Collective security in the Charter of the United Nations and the problem of
environmental threats
Amira BOUZAR KOUADRI
Summary:
The purpose of this study is to analyze the ability of the United Nations
collective security system, which is represented on the Security Council, to deal
with environmental threats. The conclusions reached clearly show that the
mechanisms provided for by the collective security system put in place are
mechanisms created to deal with traditional threats. However, this does not
prevent them from being flexible enough to deal with new security threats.
Key Words:
Collective security, human security, security, environmental threats, United
Nations.
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مقدمة
أنشئت األمم المتحدة بروح من التفاؤل خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتوافر اإلرادة
لتجنب تكرار أهوالها وأهوال الحرب العالمية األولى وتم اعتماد نظام األمن الجماعي كألية أساسية
لمنع تكرار هذه الحروب ،حيث قام األمن الجماعي منذ بدايته على تفادي القوة من خالل محاولة
تحقيق التوازن في امتالكها فحظر استخدامها ومنع التهديد بها ،لكن مفهوم األمن الجماعي من هذه
الزاوية أصبح عليه مواجهة مجموعة من التحديات غير تلك التي واجهها إبان نهاية الحرب العالمية
الثانية فاأل واا الدولية لم تعد نفسها خاصة مع نهاية الحرب الباردة التي أفرزت متللبات كثيرة
تأخذ في الحسبان الحاجيات األساسية للشعوب .
أن أهم ميزة لعالم ما بعد الحرب الباردة هو أن التهديدات أصبحت أكثر ترابلا من أي وقت
ماى ،فالتهديدات التي يتعرض لها الجزء هي تهديد لجميع األجزاء كما أن قابلية التأثير أصبحت
مشتركة بين الدول القوية والدول الاعيفة على حد سواء ،ومن أبرز هذه التهديدات التي اصبح على
نظام األمن الجماعي التعامل معها هي التهديدات البيئية ،في هذا إلار نالحظ أن مجلس االمن
عقد في أفريل  2007أول اجتما له حول األثار الممكنة لتغير المناخ على أمن البشرية لبعا لم
يكن هذا االجتما أول التفاتة من لرف المجتمع الدولي إلى العالقة بين البيئة واألمن ،لكنها كانت
المرة األولى التي ترتبط فيها مسألة بيئية مثل قاية تغير المناخ بمسألة صيانة السلم واألمن الدوليين.
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل القاايا البيئية باعتبارها تهديدات للسلم واألمن الدوليين في
إلار نظام األمن الجماعي من ميثاق األمم المتحدة ،مع النظر في كيفية تعامل نظام األمن الجماعي
مع مفهوم األمن اإلنساني ،والذي يتجلى في ممارسة مجلس األمن لصالحياته عن لريق تحليل
القدرة القانون ية والمعيارية والوظيفية ،مع إمكانية توسيع هذا النظام لكي يأخذ في الحسبان القاايا
البيئية التي نشأت على خلفية المناقشات حول العالقة بين البيئة واألمن الدولي في فترة ما بعد
الحرب الباردة.
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تتمثل اإلشكالية الرئيسية للدراسة في التساؤل حول مدى قدرة نظام األمن الجماعي في األمم
المتحدة على التعامل مع التهديدات البيئية؟ وتنبثق عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية
ماهي األسس التقليدية التي يرتكز عليها نظام األمن الجماعي في األمم المتحدة؟ كيف أثر
ظهور مفهوم األمن اإلنساني على نظام األمن الجماعي في ميثاق المتحدة؟ هل الممارسة الحديثة
لنظام األمن الجماعي تؤيد نظرية توسع مفهوم األمن؟ كيف تؤثر التهديدات البيئية على األمن
الدولي؟ وماهي حدود استجابة نظام األمن الجماعي للتهديدات البيئية؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا على االقتراب القانوني والمؤسساتي من خالل دراسة
التهديدات البيئية كمدخالت أساسية لنظام األمن الجماعي وتحليل استجابة هذا النظام وتعامله مع
هذه التهديدات وحدود هذه االستجابة

هذا االقتراب الذي يعتبر المؤسسة وحدة أساسية للتحليل

يغلب عليه اللابع القانوني والمعيار األساسي لهذا االقتراب هو التكيف والذي يقصد به قدرة المؤسسة
على االستجابة للتأثيرات الداخلية والخارجية ومواجهاتها من خالل ترتيبات معينة كإحداث تغيرات
في األشخا

أو الوظائف.

نعتمد في تحليل هذا المواو على أربع محاور رئيسية:
 المحور األول :األمن الجماعي في ميثاق األمم المتحدة. المحور الثاني :األمن اإلنساني واألمن الجماعي المحور الثالث :البيئة كقاية أمنية. -المحور الرابع :البيئة في نظام األمن الجماعي
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 -المحور األول :األمن الجماعي في ميثاق األمم المتحدة

-1مفهوم األمن الجماعي:

يظهر التاريخ أن األمن سواء تم تعريفه على نلاق واسع أو ايق هو سلعة نادرة ،ومن
المسلم به عموما أنه يقف في مواجهة تصور التهديد األمني؛ وهذا ما أشعر الدول بارورة تعزيز
أمنهم؛ األمر الذي يقودنا إلى ظهور مفهوم األمن الجماعي.
على غرار المشكلة المفاهيمية في تعريف األمن وتحديد مفهومه اليزال تقديم تعريف دقيق
لألمن الجماعي بعيد المنال). (1
ينلوي مفهوم األمن الجماعي على الترتيب الذي ين

على العمل بشكل جماعي لامان

هدف واحد هو األمن ،ويقوم على فكرة عدم قابلية السالم للتجزئة ،أي سالم جميع الدول يرتبط
ارتبالا وثيقا باألخرين ،في جماعة مثالية ،فنظام أمن كل دولة "يقبل أن أمن كل واحد هو الشاغل
للجميع ويوافق على االنامام إلى االستجابة الجماعية للتهديدات (.)2
وقد جرت محاوالت لتعريف األمن الجماعي امن اللرح التقليدي؛ حيث نجد ( إينيس .ل.
كلود ) الذي حاول التدقيق في معناه من خالل تفكيكه اللغوي اذ يرى أن "األمن" يمثل الغاية
و"الجماعي" يحدد لبيعة الوسيلة ،ويايف أنه لكي تكون الوسيلة تخدم الغاية ينبغي وجود نظام أي
مركب تنظيمي يشكل تلك المحاولة وقوامه أن لجوء أي دولة إلى استخدام القوة العدوانية غير القانونية
اد أي دولة أخرى يقاوم بالقوة الجماعية لجميع الدول (.)3
وتقوم فكرة األمن الجماعي على حجة رئيسية مفادها صعوبة انتصار المعتدي أمام تجمع
القوى الكبرى اده ،لكنها تحتاج لنجاحها تعاون وادارة من قبل كل الدول على أساس أن العدوان
على الدولة هو عدوان على الدول جميعا واألهم من ذلك هو تحمس الدول التي تمتلك القوة الحقيقية
وتصميمها على التعاون مع بقية عناصر المجتمع الدولي في در المعتدي (.)4
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كما يايف (إينيس .ل .كلود) أن األمن الجماعي يقع في منتصف اللريق بين النقاط
النهائية للفواى الدولية والحكومة العالمية فهو بعيد بما يكفي عن الفواى الدولية لكي يكون مقيدا
وبعيدا بما يكفي عن الحكومة العالمية حتى يكون ممكنا

()5

وهنا نجد وجهتي نظر أساسية ،وجهة النظر األولى تتعلق بالمدافعين عن الحكومة العالمية
الذين يعتبرون أن األمن الجماعي بديال غير كاف للتحول إلى جوهر النظام الذي يقترحونه ،أما
بالنسبة للمتزمتين أو ما يعرفون بالواقعية السياسية فيعتبرون أن لبيعة السياسة الدولية ال يمكن
تغيرها على نحو فعال ومن ثم فإن الجهد المبذول إلنشاء نظام األمن الجماعي هو عديم الجدوى،
ومع ذلك فإن كلتا المجموعتين تعتبران أنه من اللبيعي أن تكون للمنظمات الدولية أعماال جماعية
أمنية (.)6
-2األمن الجماعي في ممارسة األمم المتحدة
إن المفهوم التقليدي لألمن الجماعي الذي ساد في النقاشات النظرية الواقعية والليبرالية انعكس
في الواقع ،فأول تلبيق له نجده امن ميثاق عصبة األمم ،حيث وردت أحكام األمن الجماعي في
المواد  10و 16من العهد وتمت صياغتها بكثير من الحذر لكي تقيد حرية الدول الكبرى في استعمال
القوة للحفاظ على مصالحها الحيوية ومجال تأثيرها .
وقد أكدت المادة العاشرة من ميثاق عصبة األمم على أن الحرب الموجهة اد إحدى الدول
األعااء هي إخالل بالتزام الحماية المتبادلة ،وبهذا ال تستفيد الدول غير األعااء من هذه الحماية
ومع ذلك واعت أسس قانونية لنظام األمن الجماعي وجعلته التزاما قانونيا بإقرار مبدأ المسؤولية
الجماعية للدول األعااء في مواجهة العدوان ،فيقع على عاتقها-مجتمعة -رد القوة غير المشروعة
لكن قبل اللجوء إلى األسلوب المسلح ينبغي انتهاج المسلك الدبلوماسي بالخاو إلى التحكيم أو
التسوية القاائية لحل النزاعات الدولية وارورة تنفيذ ما يصدر عن الهيئات المعنية من ق اررات
عمال بمبدأ حسن النية لبقا للمادة  13من العهد(.)7
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بعد فشل عصبة األمم إثر اندال الحرب العالمية الثانية ظهرت األمم المتحدة على أنقاض
هذه العصبة ،فأصبح نظام األمن الجماعي في األمم المتحدة هو النظام المرجعي الرسمي للمجتمع
الدولي ،وهو رؤية عالمية لألمن؛ يهدف إلى امان األمن على أساس المساواة بين الجميع (.)8
وبالرجو إلى نصو

الميثاق نجد أن هذا األخير لم يعرف ولم يستعمل أبدا عبارة األمن

الجماعي ،ومع هذا فقد احتوى على إشارات عديدة إلى السلم واألمن الدوليين لكن لم تتامن أي
مادة من المواد تحديدا وااحا أو تعريفا لهذين المفهومين ،حيث نجد أن نصو

الميثاق خالية من

أي تعريف لألمن الجماعي أو إشارة لهذا المصللح ،وكل ما ورد في هذا الشأن هو ما ن

عليه

في الفقرة األولى من المادة ( )1التي أواحت أنه تحقيقا لمقاصد األمم المتحدة فإن لها الحق أن
تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وازالتها (.)9
في نفس اإللار أشارت المادة الثانية في فقرتها السابقة إلى تدابير القمع حين حددت مبادئ
األمم المتحدة دون أن يحدد الميثاق الفرق بين التدابير المشتركة وتدابير القمع ( ،)10وعلى الرغم من
ذلك فمصللح األمن الجماعي قد استقر في فقه القانون الدولي لإلشارة إلى التدابير الجماعية
المنصو

عليها في الفصلين السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدة والتي تتخذها الجماعة

الدولية اد المعتدي في حاالت تهديد السلم واألمن الدوليين (.)11
ويعتبر الكثيرين أن نظام األمن الجماعي تََبنَّى في الواقع مفهوما تقليديا للسلم واألمن الدوليين

ألنه افترض صراحة أو امنا أن التهديدات األمنية التي يمكن أن تعرض السلم واألمن للخلر تكمن
أساسا في احتماالت استخدام القوة المسلحة ،لتهديد االستقالل السياسي أو السالمة اإلقليمية للدول
األعااء ،وعلى الرغم من أن الميثاق اهتم بالمسائل االقتصادية واالجتماعية ،إال أنه لم يربط ربلا
محكما في بنية النظام الذي أقامه لألمن الجماعي بين هذه المسائل والمسائل المتعلقة بالسلم واألمن
الدوليين ،سواء في سياق تحديده لمصادر تهديد السلم واألمن الدوليين ،أو في مجال فرض السالم
بالقوة وتركيز اهتمامه على وسائل قمع العدوان أو ردعه(.)12
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ويتاح هذا من خالل مجموعة المبادئ التي تقوم عليها األمم المتحدة المتمثلة في مبدأ
السيادة بين الدول ،ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعااء ،ومبدأ عدم التهديد
باستخدام القوة أو استخدامها فعال في حل النزاعات الدولية.
ومع ذلك فإن المفهوم التقليدي لألمن والذي تم تعريفه باالستناد إلى حتمية بقاء الدولة على
قيد الحياة والحماية المادية لألرااي والقوة العسكرية وسع نلاقه في النصف الثاني من القرن 20
مع نهاية الحرب الباردة وظهور مفهوم األمن اإلنساني (.)13
II

 -المحور الثاني :األمن اإلنساني واألمن الجماعي

-1مفهوم األمن اإلنساني

تتميز النقاشات الحالية حول مفهوم األمن اإلنساني بوجود ثالث أراء أساسية  ،الرأي األول
يمكن أن يندرج امن الحقوق اللبيعية المترسخة في الفكر الليبرالي والتي تفترض أن الحقوق الفردية
األساسية هي الحياة ،الحرية ،والسعي إلى السعادة " والتزام المجتمع الدولي بحماية وتعزيز هذه
الحقوق ،أما الرأي الثاني فهو يركز على مفهوم األنسنة  ،هذه النظرة تظهر على سبيل المثال في
الجهود الدولية الرامية إلى تعميق وتقرير القانون الدولي ،السيما فيما يتعلق باإلبادة الجماعية ،وجرائم
الحرب والغاء األسلحة التي تلحق الارر بالمدنيين وغير المقاتلين ،وجهة النظر هذه تقع في قلب
التدخالت اإلنسانية ،التي تهدف لتحسين الظروف المعيشية لالجئين واألشخا

الذين نزحوا بسبب

الحرب أو الصراعات من ديارهم ومجتمعاتهم؛ في تلك المناسبات النادرة ،القوة العسكرية استخدمت
ظاهريا لتفادي اإلبادة الجماعية أو التلهير العرقي ،وعادة ما كانت تبرر بأسباب إنسانية مثل الحاجة
إلى استعادة حقوق اإلنسان األساسية وكرامة اإلنسان(.)14
هاتين النظرتين لألمن اإلنساني اللتان تركزان على حقوق اإلنسان األساسية ،تقفان في
تناقض حاد مع النظرة الموسعة والتي توحي أن األمن اإلنساني يجب أن يتبنى على نلاق واسع
األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،وغيرها من الاروريات ليعيش األفراد رفاهيتهم (.)15
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جاء هذا المفهوم في تقرير التنمية البشرية السنوي الصادر عن األمم المتحدة في 1994
قدم هذا التقرير تحليال بديال مختلفا عن حياة اإلنسان وأسباب انعدام األمن في الكثير من األماكن
فاألمن حسبه يحتاج إلى تحول من مفهوم الدولة واألرااي إلى مفهوم الشعوب ،إن مفهوم األمن
الذي ارتبط لفترة لويلة بحماية األرااي من العدوان الخارجي أو حماية المصلحة في السياسة
الخارجية أو األمن العالمي من خلر المحرقة النووية ،أصبح يرتبط اليوم بالشعوب أكثر من
الدول ،واألمن اإلنساني لديه جانبان رئيسيان ،يعنى األول بالسالمة من التهديدات المزمنة مثل
المرض والجو والقمع ،والثاني بالتهديدات المفاجئة في أنماط الحياة اليومية(.)16
وقد عرف  -لويد اكسورثي -وزير الخارجية الكندي األمن اإلنساني من خالل تعريفه لمفهوم
انعدام األمن على أنه" :مجموعة من التهديدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية
التي يوجهها األفراد في حياتهم اليومية" ،وبهذا المعنى فإن األمن اإلنساني يتعلق بالحاجات األساسية
لألف ارد والتحديات التي يوجهنها قبل حماية الدولة وهذا يفاي بالتالي إلى تغيرات جذرية في إدارة
السياسة الدولية؛ ألنه يفترض أن االحتياجات األمنية لألفراد أولى من احتياجات الدولة ،كما تشير
عقيدة األمن اإلنساني أياا بأنه ينلوي على ممارسة حق التدخل اإلنساني في الشؤون الداخلية
للدول والذي يمكن أن يكون تدخال عسكريا(.)17
يمكن أن يفهم األمن اإلنساني أياا من خالل التصريح الذي قدمه  -كوفي عنان  -لجريدة
لوموند الفرنسية في سنة  ،1999عند تدخل حلف الناتو اد يوغسالفيا حيث قال "اإلنسان يقع وسط
كل شيء" ،فمفهوم السيادة الولنية تم تصميمه لحماية الفرد ،الذي هو سبب وجود الدولة وليس
العكس ،يقول أياا «لم يعد من المقبول أن نرى الحكومات تنتهك حقوق موالنيها تحت ذريعة
السيادة" وهذا يعتبر صميم عقيدة األمن اإلنساني (.)18
 -2األمن الجماعي وتحديات األمن اإلنساني
إن تغير النظرة إلى التهديدات األمنية ظهرت بالفعل في سنة  1980مما أدى إلى دراسات
علمية شاملة لمفهوم األمن ،وفي حين أن األبعاد المتعددة لألمن والسلم تم االعتراف بها على نلاق
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واسع في الخلاب األمني ،فإن تأثيرها على التحديات التي تواجه القانون الدولي لم يتم الفصل فيها
بعد (.)19
لقد وجد القانون الدولي في المقام األول في ميثاق األمم المتحدة أو نظام األمن الجماعي
والذي يرتكز على استخدام القوة المسلحة المنصو

عليها في المادة الثانية ،الفقرة الرابعة من ميثاق

األمم المتحدة ،ومجلس األمن الدولي المنوط به المسؤولية الرئيسية لصون السلم واألمن الدوليين
بموجب المادة  24من ميثاق األمم المتحدة ،ويوفر األمن الجماعي إجراءات مؤسسية إلافاء
الشرعية وتقنين االستجابة الجماعية المصممة -على األقل وفي األصل -لمواجهة التهديدات
األمنية ذات اللابع التقليدي؛ ومع ذلك فإن التهديدات الموجهة إلى األمن الجماعي نشأت بعد
انتهاء الحرب الباردة وذلك بسبب تنو التهديدات األمنية المتصورة ،وارتفا المخاوف األمنية العابرة
للحدود الولنية ،والدور المتزايد للفواعل غير الدوالتية ،وعدم فعالية الترتيبات الدولية القائمة في
االستجابة لهذه التهديدات الجديدة(.)20
استجابة لهذه التحوالت ،شهد نشاط مجلس األمن في السنوات األخيرة اهتماما كبي ار بقاايا
األمن اإلنساني ،مثل حماية المدنيين وامدادات اإلغاثة اإلنسانية أثناء الن از المسلح التي شكلت
مصدر قلق أساسي ،حيث قام بعدد من عمليات حفظ السالم وعمليات التدخل العسكرية ،ومن أبرز
هذه العمليات نجد تدخل حلف الناتو في ليبيا ،الذي كلف بحماية المدنيين والمنالق اآلهلة بالسكان
والواقعة تحت التهديد ،وسعى مجلس األمن أياا إلى تعديل نهجه من خالل فرض العقوبات غير
العسكرية من أجل التقليل من األثار اإلنسانية (.)21
كما جاء في مذكرة األمين العام األممي السابق التي قدمها للجمعية العامة في الدورة التاسعة
والخمسون في إلار متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية ،أنه تستند ارورة األمن الجماعي اليوم إلى
ثالث أركان أساسية .في الوقت الحاار ،ال تعترف التهديدات بالحدود الولنية وتلك التهديدات
المترابلة ويجب التصدي لها عل الصعيدين العالمي واإلقليمي فاال على الصعيد الولني .وال
يمكن ألي دولة ،مهما كانت قوية أن تحصن نفسها من التهديدات المعاصرة مكتفية ببذل جهودها
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المنفردة .وال يمكن أن يفترض أن كل دولة ستكون دائما قادرة على الوفاء بمسؤوليتها في حماية
شعبها وعدم إلحاق الارر بجيرانها أو مستعدة لذلك.
وجاء في نفس المذكرة إن أي حادثة أو عملية تؤدي إلى وقو خسائر في األرواح على نلاق
واسع أو الحد من فر

الحياة وتلحق الارر بالدول ،بوصفها الوحدات األساسية للنظام الدولي؛

هي تهديد لألمن الدولي .وحسب هذا التعريف ،توجد ست مجموعات من التهديدات يعنى العالم بها
في العقود القادمة:
• التهديدات االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك الفقر واألمراض المعدية وتدهور البيئة.
• الص ار بين الدول.
• الص ار الداخلي ،بما في ذلك الحروب األهلية واإلبادة الجماعية واألعمال الوحشية األخرى
المرتكبة على نلاق واسع.
• األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
• اإلرهاب.
• الجريمة المنظمة عبر الولنية (.)22
III

 -المحور الثالث :البيئة كقضية أمنية

 -1بداية االهتمام بقضايا البيئة

جاء في تقرير لجنة بورتالند أن " بعض التهديدات للسلم والبقاء على قيد الحياة بالنسبة
للمجتمع اإلنساني هي تلك التي تلرحها احتماالت التدهور المتراكم للمحيط الحيوي ،األمن الحقيقي
ال يمكن أن يتحقق من خالل التراكم المتزايد لألسلحة (األمن بالمفهوم الايق) ،ولكن فقط من خالل
توفير الشروط األساسية من أجل حل المشاكل غير العسكرية التي تهدد بقائنا والذي ال يعتمد فقط
على التوازن العسكري ،ولكن على التعاون العالمي لامان وجود بيئة مستدامة "(.)23
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كما جاء في تصريح (كولن باول) وزير الخارجية األمريكي السابق أن " الفقر والتدهور البيئي
والجهل هو ما يهدد األفراد والمجتمعات والدول ،ويمكن لهذا الثالوث غير المقدس أن يزعز استقرار
بلدان ومنالق بأكملها (.)24
لقد ظهرت التهديدات البيئية على أجندة السياسة الدولية في الستينيات والسبعينيات ،عندما
نشر (راشيل كارسون) كتابه المعنون بة "الربيع الصامت" في سنة  ،1962هذا الكتاب هو عبارة عن
دراسة لألثار الاارة في الستخدام المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية في الواليات المتحدة
األمريكية ،لفت هذا الكتاب االنتباه إلى مشاكل التلوث  ،وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات
ظهرت مخاوف تتعلق بالتلوث الناتج عن التجارب النووية حيث أصبحت المشاكل البيئية تندمج مع
مخاوف السالم النامية  ،فعلى سبيل المثال ظهرت منظمة السالم األخار "غرين بيس" بتزامن مع
مخاوف حركة السالم النامية السيما حملة نز السالح النووي و أنشلتها الموجهة نحو الحد من
التجارب النووية ،كما ظهرت هناك نقاشات حول النمو السكاني المتزايد وأثره على البيئة ،وهذا ما
نجده في كتاب ( بول ارليخ  ) Ehrlich Paulفي سنة  1968بعنوان" The Population
"Bomb

أو القنبلة السكانية ،والتقرير الذي قدمه نادي روما في سنة  ،1972الذي ناقش حدود

النمو والمخاوف من تاائل القدرة االستيعابية للكوكب.
محور أساسيا في أول مؤتمر
ا
هذه المخاوف من إشكالية النمو السكاني وزيادة التلوث ،كانت
دولي حول البيئة أو ما يعرف بمؤتمر ستوكهولم في سنة  ،1972إال أن الفترة التي تلت مؤتمر
ستوكهولم تميزت بنو من الركود في النشاط السياسي العالمي المتعلق بالبيئة ،وذلك بسبب ظروف
الحرب الباردة من جهة ،والنقاش الذي ولده مؤتمر ستوكهولم بين الشمال والجنوب حول البيئة مقابل
التنمية من جهة أخرى). (25
عند نهاية الحرب الباردة ظهرت المواايع البيئية بواوح على األجندة الدولية ،وارتبلت
البيئة بمسائل األمن الدولي ويظهر هذا من خالل بعض الكتابات التي اعتبرت أن ثقب األوزون،
وتدمير الغابات االستوائية المليرة ،واحتماالت تغير المناخ هي االرابات خليرة بما يكفي لكي
يتم التعامل معها على أنها تهديدات أمنية من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم (.)26
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كما اعتبر االتحاد السوفياتي األمن البيئي أم ار في غاية األهمية خاصة بعد حادثة مفاعل
تشرنوبيل في سنة  ،1986فبعد نهاية الحرب الباردة ،ومغادرة

الرئيس األسبق لالتحاد

السوفياتي )مخائيل غورباتشوف( للسللة ،كرس جزء كبي ار من اهتمامه لهذه المسائل وكان هذا
بالتوازي مع مناقشة مشاكل ثقب األوزون ،وكذلك ارتفا القلق بشأن تغير المناخ ،وازالة الغابات في
الب ارزيل على وجه الخصو

 ،على عكس الواليات المتحدة األمريكية التي لم تعط االهتمام الكافي

لقاايا البيئة حتى سنة  ،1988وهو ما صادف موجة فصل الصيف الحار الذي أدى إلى تخفيض
المالحة التجارية عندما قل تدفق نهر المسيسبي(.)27
في بداية التسعينات ،وفي ظل غياب منافسين وااحين للواليات المتحدة األمريكية؛ ظهرت
العديد من المخالر الجديدة في األجندة الجيوبولتكية األمريكية ،المخدرات والهجرة واإلرهاب ،النمو
السكاني ،العولمة ،وأصبح من الوااح أنه ليس كل المخاوف األمنية تتللب استخدام القوة العسكرية
لقد كانت البيئة جزء من هذه المخاوف األمنية وكان لنائب الرئيس األمريكي "أل غور" دو ار في لفت
االنتباه إلى مسألة الدولة الفاشلة واحتمالية أن يكون للعوامل البيئية دور في انهيارها السياسي (.)28
كما أظهرت التصريحات المرتبلة" بالنظام الدولي الجديد" وان كانت ذات لابع ديني ،مستوى
األمل المرتبط بنهاية الص ار القوى العظمى وامكانية التركيز على القاايا الدولية التي تم إهمالها
مثل قاايا الفقر وحقوق اإلنسان والبيئة (.)29
 -2الصلة بين البيئة واألمن
يتحدث "نورمان مايرز" في مقاله المعنون بة «األمن البيئي ما هو الجديد وما هو المختلف"
عن حجم التهديدات البيئية التي تواجه العالم ،حيث يقول إنه منذ عام  1950انخفض منسوب الفرد
الواحد من المياه العذبة بنسبة  %60في العالم ،في المقابل ازداد سكان العالم ب  %150واالستهالك
العالمي للمياه زاد بنسبة  %180وفي هذا اإللار نجد حوالي  450ن از في العالم كان مشكل المياه
أحد أسبابه (.)30
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كما يجري تقاسم ما ال يقل عن  261من األنهار الرئيسية في العالم176 ،تنبع من خالل
دولتين 48 ،من خالل ثالث دول ،و 37من خالل أربعة دول أو أكثر ،هذه األنهار تشكل %45
من مساحة اليابسة ،إال أنها تمثل %60من إمدادات المياه العذبة  ،وهي تزود ما يقارب  %40من
سكان العالم من المياه لالستخدام المنزلي والزراعة ،اللاقة المائية ،وأغراض أخرى  ،ما يقارب من80
بلدا أو ما يقارب من ثالثة مليارات من البشر أو خمسي سكان العالم يعانون بالفعل من عجز خلير
في المياه ،ثلثي المياه تستعمل إلنتاج السلع األساسية والمواد الغذائية ،في أسيا ككل حيث يوجد
 %60من سكان العالم ،ال يوجد سوى  %36من المياه العذبة المتجددة في العالم(.)31
ما يبرز بسبب عجز المياه ينلبق على إزالة الغابات وتآكل التربة ،التصحر وانخفاض مصائد
االسماك البحرية ومجموعة كبيرة من المشاكل البيئية األخرى ذات التأثير الواسع النلاق.
التصحر على سبيل المثال يمكن أن يولد مشاكل تتعلق بالرفاهية واالستقرار السياسي وذلك
بحكم قدرته على تحريك المجاعات والنزوح الداخلي والهجرة الدولية ،والتصحر في كثير من األحيان
بمثابة وصفة لعدم االستقرار السياسي والتوترات بين الدول المجاورة (زمبابوي وبتسوانا) ،وحتى يمكن
أن يؤدي إلى نزاعات مسلحة (.)32
يهدد التصحر والجفاف سبل عيش مليار شخ

من  110دولة ومليار شخ

أخرون

معراون للخلر ،ففي دراسات أخرى نجد أن تغير المناخ الناجم جزئيا عن النشاط البشري يمكن
أن يؤدي إلى انهيار نظام دواران التيارات في المحيط األللسي ما يجعل مناخ أوروبا يشبه مناخ
سيبيريا وبتالي سيقاي على الزراعة (.)33
ومن المرجح أياا أن يؤدي ارتفا درجة الح اررة فوق  2درجة مئوية إلى عدد من نقاط
الت ة ة ة ةةحول ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات مناخية متسارعة ال رجعة فيها ،وال يمكن التنبؤ
بها مما يمكن أن يؤدي إلى سيناريوهات أمنية غير مسبوقة  ،وفي هذا السياق الممثل السامي
للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة واللجنة األوربية للب من المجلس األوروبي االستثمار في

121

املجلة الجزائرية للسياسات العامة – املجلد  :09العدد  - 01فيفري .2021

األمن الجماعي في ميثاق األمم املتحدة وإشكالية التهديدات البيئية
أميرة بوزار قوادري

التخفيف لتجنب هذه السناريوهات ،فاال عن إيجاد لرق للتكيف مع الواع ،ومعالجة التهديدات
األمنية الناتجة عن تغير المناخ التي ينبغي النظر إليها كجزء من السياسة األمنية الوقائية(.)34
وعموما ترتبط البيئة باألمن الدولي من خالل أربع فرايات أساسية:
 الفراية األولى :يتعرض األمن الدولي للخلر بزيادة انعدام األمن البيئي المتعلق باألنشلة الدوليةالمحدودة والمتعلقة بندرة الموارد اللبيعية.
 الفراية الثانية :إن انعدام األمن الدولي يمكن أن ينشأ عن التلوث العابر للحدود فعلى سبيلالمثال يمكن للتلوث العابر للحدود وخصوصا التلوث اإلشعاعي أن يكون خل ار كبي ار على األمن
الدولي وتعد حادثة (تشرنوبيل) دليال جيدا على ذلك.
 الفراية الثالثة :يتعرض األمن الدولي إلى الخلر نتيجة توسع الصراعات الداخلية إلى صراعاتإقليمية ودولية نتيجة عوامل بيئية.
 -الفراية الرابعة :هي ما يعرف بمشكلة الالجئين البيئيين وهم مجموعة من األشخا

الذين سعوا

إلى البحث في مكان أخر عن سبل كسب العيش أو الظروف المعيشية األساسية ،وذلك نتيجة فقدان
خصوبة التربة ،الجفاف ،التصحر ،الفياانات ،التلوث.
IV

–المحور الرابع :البيئة في نظام األمن الجماعي

 -1المواقف السياسية

على الرغم من أن المسائل البيئية كان في األصل ينظر إليها خارج اختصاصات مجلس
األمن ،إال أن فترة ما بعد الحرب الباردة عرفت توسعا في نلاق القاايا التي ينظر فيها مجلس
األمن ،حيث جاء في البيان الذي تمخض عن االجتما الذي تم في مقر األمم المتحدة في سنة
 1992والخا

بمسؤولية مجلس األمن عن صون السلم واألمن الدوليين باسم الدول األعااء

تحت عنوان " االلتزام باألمن الجماعي" "إن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول ال يعني
بالارورة استتباب األمن والسالم العالميين ،لقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم االستقرار
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تشكل تهديدا فعليا للسلم واألمن الدوليين ،وتلك المصادر تتمثل في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
واإلنسانية والبيئية ،وأن على كل الدول األعااء في األمم المتحدة إعلاء األولوية لهذه المسائل"(.)35
هناك العديد من الممارسات لمجلس األمن التي تشير إلى وجود توسع لمفهوم األمن والتي
ال تقتصر على النزاعات بين الدول ،وهنا نجد إعالن االستقالل األحادي لروديسيا الجنوبية الذي
وصف بأنه تهديدا للسلم واألمن الدوليين في عام  ،1945ومنذ ذلك الحين ومجلس األمن يستخدم
م ار ار وتك ار ار االستراتيجية المزدوجة في اإلشارة إلى التأثير الدولي لألزمة ،وبالتالي يكون قاد ار على
استخدام الصالحيات الممنوحة له في إلار الفصل السابع.
نجد في هذا اإللار أياا حالة النظام العنصري في جنوب إفريقيا الذي تبني أياا سياسة
مزدوجة أين تم الربط بين الممارسات التميزية والعنصرية في الداخل وخلر التوتر في المنالق
المجاورة ،حيث واعت هذه الحالة "كحالة تهديد اد السلم واألمن الدوليين"  ،كما نجد حالة
الصومال وهنا تم اعتبار دولة فاشلة كمهدد للسلم واألمن الدوليين ،وأياا التدخل باسم الديمقرالية
في هايتي وهو أول تدخل باسم الديمقرالية ،و نجد أياا التدخل في أنغوال واعتبار الفواعل غير
الحكومية المتمثلة في منظمة "لينيتا" كتهديد للسلم في سنة  ،1993كما تم اعتبار ظاهرة اإلرهاب
الدولي كتهديد للسلم واألمن الدوليين من خالل القرار 1373والمؤرخ في  28سبتمبر .)36(2001
وفي خلاب ألقاه "الغور" نائب الرئيس األمريكي أمام أعااء مجلس األمن عام  2000حول
"مرض اإليدز" ،اقترح أن يهتم المجلس بقاايا مثل الصحة والبيئة والفساد والمخدرات وليس عليه
أن يركز فقط على مخالر العدوان والنزاعات المسلحة ،كما صرح األمين العام األممي السابق (كوفي
عنان) أن اإليدز يقتل 10مرات أكثر من النزاعات المسلحة ،وهو الواع الذي كان له أثاار خليرة
على األواا االقتصادية واالجتماعية في البلدان اإلفريقية (.)37
إن تحليل العالقة السياسية بين التهديدات البيئية والسلم واألمن الدوليين يمكن مالحظته أكثر
من خالل مناقشة مجلس األمن لمسألة تغير المناخ في  17أفريل  ،2007وهي أول مناقشة له بشأن
تأثير تغير المناخ على السلم واألمن الدوليين ،هذا النقاش الذي دعت إليه بريلانيا وترأسته وزيرة
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خارجيتها (مارغريت بيكت) ،والتي كان رأيها وااح من أن ظاهرة تغير المناخ هي مسألة أمنية
ولكنها ليست مسألة أمنية ايقة فهي تتعلق" بأمننا الجماعي العالمي الهش والمترابط على نحو
متزايد"  ،ومع ذلك لم يكن هناك إجما بين الدول المشاركة على هذا الربط والدور المحتمل لمجلس
األمن (.)38
ومن بين الدول التي كانت تفال التعامل مع تغير المناخ على مستوى مجلس األمن50 ،
دولة أوروبية وعدد من الدول األكثر عراة ألثار تغير المناخ  ،وهي بعض الدول الساحلية وأقل
البلدان نموا في العالم النامي ،وقد قبلت تلك الدول مفهوما موسعا لألمن ،كانت الحجة الرئيسية أن
التدهور الشديد للبيئة والصراعات الناجمة عن تغير المناخ تعتبر تهديدا لألمن الدولي والسالم
العالمي ،وأن األثار الناتجة عن تغير المناخ تشكل خل ار كبي ار  ،ويجب التعامل مع تغير المناخ
الصرعات ،وفي هذا السياق تقول (مارغريت بيكيت) يمكن
ا
كقاية أمنية استراتيجية لمنع نشوب
لتغير المناخ أن يجمعنا معا إذا كان لدينا الحكمة لمنعه ،وتماشيا ينظر لمجلس األمن كدور استشاري
بدال من اتخاذ إجراءات إلزامية.
غير أن بعض الدول الجزرية المنخفاة التي شهدت مخالر غمر أراايها بالمياه ،بسبب
ارتفا مستويات سلح البحر ،للبت أن ينظر إلى تغير المناخ كتهديد أمني فوري ،حيث قال ممثل
غينيا االستوائية أن " تأثير تغير المناخ على الجزر الصغيرة ال يقل تهديدا عن البنادق والقنابل التي
تلرحها الدول الكبرى" ،ومن ثم فإنها تتوقع قيام مجلس األمن بدور أكثر نشالا باإلبقاء على مسألة
تغير المناخ كقاية ملروحة للنقاش بشكل دائم ،وامان أن جميع الدول المشاركة تساهم في حل
المشكلة ،وأن تتناسب الجهود مع المشاكل والموارد والقدرات  ،وتوقعوا أن ينظر مجلس األمن لقاية
تغير المناخ مثلها مثل القاايا الحساسة المتمثلة في األثار المترتبة على فقدان السيادة والحقوق
القانونية الدولية واألرااي والموارد واألفراد(.)39
في تناقض صارخ مع هذه اآلراء كانت مواقف الدول االقتصادية سريعة النمو مثل الصين
والهند ،اللتين تعتبران أن تغير المناخ قاية إنمائية بدال من اعتبارها تهديدا أمنيا ،فهذه الدول وان
كانت تتفق مع الدول األخرى حول مخالر تغير المناخ ،لكنها تقترح أن تعالج المسألة إما من قبل
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األمم المتحدة عامة أو الجمعية العامة بشكل خا

 ،أو المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم

المتحدة ،أو لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة (.)40
 -2اآلليات القانونية
يدعو النظام القانوني البيئي إلى استجابة متعددة األلراف للتهديدات البيئية المشتركة ،فالدولة
القومية ليست قادرة وحدها على حل كل المشاكل التي تواجهها ،مثل انخفاض مصائد األسماك في
عرض البحر وزيادة تلوث الهواء بشكل منفرد (.)41
ين

إعالن ستوكهولم على سبيل المثال على أن "المسائل الدولية المتعلقة بحماية وتحسين

البيئة يجب أن يتم التعامل معها بروح من التعاون من قبل جميع الدول وأن تكون مستعدة للتعاون
من خالل ترتيبات ثنائية أو متعددة األلراف وغيرها من الوسائل"(.)42
إن المسؤولية الرئيسية لمجلس األمن وفقا للمادة  1/24من ميثاق األمم المتحدة هو صون
السلم واألمن الدوليين ،وصالحيات مجلس األمن هو اتخاذ إجراء قسري وملزم للمحافظة أو استعادة
السلم واألمن الدوليين اد التهديدات سواء أكانت عسكرية أو غير عسكرية وفقا للفصل السابع
لميثاق األمم المتحدة (.)43
تعتبر المادة  39هي المادة األساسية في نظام األمن الجماعي فهي التي تمكن مجلس األمن
من تحديد ما يعتبر تهديدا للسلم أو خرقا للسلم أو عمال من أعمال العدوان " واذا تأملنا في هذه
المادة فإننا ال نجد شرط هجوم مسلح أو حتى تهديد عسكري لجذب اهتمام المجلس كما أنه ال يجب
أن يكون هناك خالف أو ن از بين أو داخل الدول مما يتيح فرصا لتلبيق مرن وواسع لمفهوم األمن
الجماعي (.)44
مع ذلك فإن تحديد التهديد يتللب تلبية شرلين أساسين تفراهما المادة  39قبل تلبيق
إجراءات الفصل السابع المتمثلة في المادة (41العقوبات أو التدابير غير العسكرية) والمادة
(42استعمال القوة العسكرية).
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الشرط األول :يجب أن تكون التهديدات ذات بعد دولي ،بحيث تتخذ التدابير " للحفاظ أو استعادةالسلم واألمن الدوليين" فالمبدأ األساسي الذي يعمل به مجلس األمن الدولي هو عدم التدخل في
المسائل الداخلية للدول حيث تن

المادة  02من ميثاق األمم المتحدة "ال شيء يفوض لألمم المتحدة

أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي هي في األساس من صميم السللان الداخلي ألية دولة" وبسبب
هذا المبدأ فإن مجلس األمن عندما يقوم باتخاذ ق اررات فإنه يقوم بتسليط الاوء على التداعيات
الدولية للتهديد حتى عندما يكون لديه عواقب محلية محاة ،وفي حين أن ميثاق األمم المتحدة
يحتوي على معايير وااحة في عدم التدخل في المسائل الداخلية  ،فقد اعتبر العديد من المنتقدين
أن التوسع والتعميق في التهديدات األمنية ،سوف يؤدي إلى ت ارجع مفهوم السيادة المللقة ،حيث
يؤكد العديد من األكاديميين أننا نتجه بدال من ذلك إلى نظام دولي تسكنه فواعل غير دولية المتمثلة
في الشركات المتعددة الجنسيات ،والمنظمات غير الحكومية والفردانية مثل الفرد أو الفاعل غير
الدولي(.)45
معيار عدم التدخل المنصو

عليه في المادة  )4(2و )7(2قد تم موازنتها مع محدودية

االلتزام الواردة في ديباجة األمم المتحدة في المواد 56،55 ،)3(1المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،الممارسة الفعلية لمجلس األمن كما ذكرنا أعاله انعكست أياا في تراجع السيادة
من خالل تدخل مجلس األمن في ما يمكن القول أنه أزمة داخلية بحتة ،ومع ذلك ليس من الوااح
إذا كان بإمكان استعمال هذا كمبرر لدعم التدخل لمواجهة التهديدات البيئية ،على الرغم من تراجع
مسألة السيادة في مجال البيئة من خالل انتشار المعاهدات البيئية على الصعيدين اإلقليمي والدولي
إال أن مجلس األمن مازال وفيا لفكرة أن السيادة تسمح للحكومات باستغالل مواردها اللبيعية بحرية
لالما انها ال تار الدول األخرى(.)46
الشرط الثاني :يتمثل في صعوبة تحديد ما يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين حيث ترك البابمفتوحا عمدا أمام مجلس األمن الذي منح سللة "تقديريه واسعة " ،إذ يعتبر العديد من الباحثين
القانونين أن "تهديد السلم" في المعنى الوارد في المادة  39هو قرار سياسي ال يخاع لتفسير قانوني
إال أن البعض األخر يعتبرون أن السللة التقديرية هي مرتبلة بمواو ومقاصد األمم المتحدة
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فتدخل مجلس األمن لمواجهة التهديدات البيئية ،ال يكون إال إذا كان التهديد البيئي مرتبط باألمن
اإلنساني وأن ال يتعارض مع أهداف ومقاصد األمم المتحدة.
أما الحجة القانونية الثانية إلدراج التهديدات البيئية في نلاق الق اررات التي يتخذها مجلس
األمن هو التزام األمم المتحدة بتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المادة  55من
ميثاق األمم المتحدة ،فالصلة بين التهديدات البيئية واألمن اإلنساني لها تداعيات على حقوق اإلنسان،
بحيث يمكنها أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحقوق األساسية لإلنسان (.)47
ومن أجل إبراز هذا الرابط يمكن أن نستدل بسكان المنالق القلبية الشمالية ،حيث زاد
متوسط درجات الح اررة السنوية في القلب الشمالي بمقدار الاعف تقريبا ،وهذا االرتفا أدى إلى
ارتفا في مستوى سلح البحر ،ذوبان الجليد واألنهار الجليدية وزيادة هلول األملار في بعض
المنالق والجفاف في منالق أخرى ،وهذا ما يؤدي إلى التأثير على الحياة االقتصادية واالجتماعية
والصحية بما في ذلك زيادة الوفيات وانتشار األمراض في المجتمعات الفقيرة في القلب الشمالي،
وانخفاض المحاصيل وتراجع الثروة الحيوانية واألارار التي لحقت بالنظم اإليكولوجية الساحلية
والغابات ،ومياه الشرب ،ومصائد األسماك والمباني والموارد األخرى الالزمة للعيش ،فاستمرار ارتفا
درجة الح اررة يهدد بتدمير ثقافة الشعوب القلبية الشمالية  ،حيث يؤدي إلى إلحاق الارر بسبل
عيشهم ،وهذا ما يؤدي إلى انتهاك الحقوق األساسية المعترف بها دوليا والتي يمكن أن تشمل الحق
في الحياة ،والحق في اإلقامة والحركة ،والحق في حرمة المنزل والحق في الحفاظ على الصحة
والرفاه والحق في االستفادة من التعليم والحق في العمل(.)48
كما يتاح من هذا السناريو أن انتهاك حقوق اإلنسان نتيجة لتغير المناخ يمكن أن يؤدي
إلى دور أكث ار نشالا لمجلس األمن في معالجة تقاعس الدول األكثر تلويثا ومساهمتها في تغير
المناخ ،و تؤدي االنتهاكات الجسيمة والفظيعة لحقوق اإلنسان بمجلس األمن إلى اتخاذ تدابير
جماعية ماادة أو اإلذن بالعقوبات أو التوصية بها كقلع العالقات االقتصادية وفرض الحظر على
الواردات والصادرات ،وايقاف التعاون أو تعليقه في المجالين العلمي والتقني  ،وهذه العقوبات
االقتصادية أو السياسية هي إدانة علنية للدول التي ال تحترم حقوق اإلنسان الناجمة عن استمرار
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انتشار الغازات الدفيئة واالنبعاثات السامة ،وهي تهدف في المقام األول إلى إدانة شكل معين من
السلوك وبتالي " نز الشرعية عن هذا السلوك  ،ويعتبر "كاسيزي" أن هذه العقوبات يمكن أن تستخدم
"كإثبات للرأي العام العالمي بأن الدولة المسؤولة كانت مخلئة عندما خالفت المعايير المتفق عليها
دوليا(.)49
ووفقا للمادة  39إن التدهور البيئي أو ناوب الموارد والعنف أو الن از المسلح الذي ينتج
عنه يشكل انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان ،بيد أن ذلك سيتللب مزيدا من اليقين في القانون الدولي
مما هو موجود حاليا حول ما إذا كان هناك حق إنساني معترف به في بيئة نظيفة وآمنة ،فهذه
االدعاءات المنصو

عليها بالكامل تقريبا في إعالنات القانون الدولي هي غير ملزمة (.)50

كما تعد القاعدة المتلورة لألمن اإلنساني وسيلة للتدخل اإلنساني ،مما يتيح فرصة في تلبيق
إجراءات مجلس األمن أو توسيع صالحياته للتعامل مع التهديدات البيئية ،فبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لرح بواوح وجهة نظر مفادها أن التدهور البيئي هو تهديد غير عسكري لرفاهية اإلنسان،
وبتالي يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين  ،وقد أصبح مجلس األمن أكثر تفتحا للعمل مع المنظمات
غير الحكومية ،من خالل المنتدى العالمي للسياسات لدراسة السبل التي يمكن أن تجعل األمن
اإلنساني جزء أساسيا من صالحياته ،ومع ذلك فإن مصللح التهديد البيئي لم يظهر في ق اررات
مجلس األمن وهناك أراء متباينة حول ما إذا كانت صالحيات المجلس قادرة على استيعاب التفسير
الليبرالي لألمن(.)51
الحجة القانونية األخرى هو أن حماية البيئة في أوقات الن از هو مبدأ أساسي في القانون
الدولي اإلنساني حيث نجدها في البروتوكول االختياري األول التفاقية جنيف لعام  1949الذي يللب
فيه من المقاتلين الحد من التدمير البيئي ،مع أن اللغة في كثير من األحيان وصفت بأنها "غاماة
ومتسامحة" غير أن هذه الممارسات ليست مدرجة بوصفها انتهاكات جسيمة للبروتوكول أو اتفاقيات
جنيف (وبالتالي ،جريمة حرب)  ،بموجب المادة  85من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة
الجنائية الدولية ،فقرة تشمل في تعريفها لجرائم الحرب " شن هجوم متعمد مع معرفة أن مثل هذا
ارر شديدا للبيئة اللبيعية التي من
ا
الهجوم سوف يسبب على نلاق واسع ،وعلى المدى اللويل
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الوااح أن تكون مفرلة" ،ومع انه ليس هناك تحديد لما يشكل مفهوم "واسع النلاق" و"لويل
األمد" و"شديدا" و"المفرلة" لكن هذه االتفاقيات تؤكد أن "التدمير الذي يلحق بالبيئة والذي ال تبرره
الارورة العسكرية هو انتهاك للقانون الدولي اإلنساني.
وتعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر أن " التدمير [البيئي] في ظل ظروف معينة يعاقب
عليه باعتباره خرقا خلي ار للقانون الدولي اإلنساني " وأنه " في حالة انتهاكات قواعد القانون الدولي
تدابير لوقف أي انتهاك من هذا القبيل ،ومنع حدوث المزيد من
ا
اإلنساني الذي يحمي البيئة تتخذ
االنتهاكات ،على الرغم من أن اللجنة الدولية ال تحدد تلك التدابير التي ينبغي أن يتخذها مجلس
األمن ،من خالل مجموعة من إجراءات اختصا

لمنع أو وقف أو معاقبة مخالفات القانون الدولي

اإلنساني ،كما ذكر المجلس بواوح تام أن "مرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني
ينبغي تقديمهم إلى العدالة على وجه التحديد إلى مجلس األمن في حاالت تقصير تنفيذ أحكام
االتفاقية(.)52
وبموجب المادة  5يمكن للدول تقديم شكوى إلى مجلس األمن ثم يحق لها إج ارء تحقيق
لالستجابة لهذه الشكاوى ،أما األلراف في االتفاقية فيتعين عليهم تقديم الدعم أو المساعدة ألي
لرف آخر إذا قرر مجلس األمن أن الارر قد يحدث أو يحتمل أن يحدث ،على الرغم من ذلك
فإن لبيعة هذا الدعم أو المساعدة غير محددة.
لقد تصرف مجلس األمن على وجه التحديد نتيجة القلق من العواقب البيئية للحرب ،في حالة
حرب الخليج عام  1990والالق النار في العراق على آبار النفط الكويتية واسكاب النفط المتعمد
في الخليج الفارسي ،مجلس األمن أكد في القرار  ،687في الفقرة  ،16أن العراق "مسؤول بموجب
القانون الدولي عن «أي خسارة مباشرة أو ارر ،بما في ذلك األارار البيئية واستنزاف الموارد
اللبيعية أو إصابات لحكومات أجنبية وموالنين وشركات نتيجة الغزو واالحتالل غير المشروعين
للكويت "(.)53
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نصت لجنة التعوياات المنشأة بموجب القرار  ،692في وقت الحق على تعويض الكويت
بمبلغ  610مليون دوالر أمريكي .وقد تم تعريف هذا على أنه "أول قرار بموجب القانون الدولي عن
مسؤولية الدولة عن الارر الذي يلحق بالبيئة في سياق الن از المسلح ،وهذا هو المثال الوحيد حتى
النز المسلح
اآلن الذي يتصرف فيه مجلس األمن اد دولة مسؤولة عن التدمير البيئي في أوقات ا
ومع ذلك ،تعزيز الرأي القائل بأن "التدمير البيئي خارج الحدود المسموح بها حسب قوانين الحرب
يعد عمال عدوانيا أو خرقا لسلم أو تهديدا للسلم واألمن الدوليين "وفق المادة  39من ميثاق األمم
المتحدة (.)54
مخالر كبيرة على الحياة
ا
أما التهديدات البيئية خارج سياق الن از المسلح فيجب أن تفرض
أو الظروف المعيشية لألفراد لكي تشكل حقا تهديدا للسلم واألمن الدوليين (.)55
خاتمة
ما يمكن الوصول اليه في هذه الدراسة أن اآلليات المنصو

عليها من قبل نظام األمن

الجماعي هي آليات أنشئت للتعامل مع التهديدات التقليدية ،لكن بعد نهاية الحرب الباردة أصبحت
األمم المتحدة تبحث عن مفاهيم جديدة ،وهنا نالحظ ظهور مفهوم األمن اإلنساني ،وما يميز هذا
المفهوم أنه ظهر في إلار منظمة دولية وليس من لرف دولة منفردة أو نظرية فكرية.
إن نظام األمن الجماعي وان كان أنشئ في األصل للتعامل مع تهديدات ذات لابع تقليدي
إال أنه يتميز بالمرونة الكافية للتعامل مع التهديدات األمنية الجديدة ،وهذا يتاح أكثر من خالل
المادة  39من ميثاق األمم المتحدة؛ التي تعتبر المرجعية األساسية التي يستند عليها نظام األمن
الجماعي للتعامل مع هذا نو من التهديدات .بحيث ال توجد عقبات قانونية تحول دون ربط مجلس
األمن للتهديدات البيئية باألمن الدولي لكن هذا الربط يخاع لتقدير مجلس األمن.
إن لبيعة التهديدات البيئية المرتبلة بإشكالية التنمية والتخوف الناتج عن إمكانية استخدام
الدول الكبرى األعااء في المجلس األمن للتهديدات البيئية كوسيلة للتأثير في استراتيجية التنمية،
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والتمثيل الايق لمجلس األمن المقتصر على خمس دول الكبرى؛ جعل التهديدات البيئية تخاع
العتبارات سياسية أكثر منها قانونية ،وهذا ما علل توسع مجلس االمن للتعامل معها.
إن شرعية توسيع صالحيات مجلس األمن للتعامل مع التهديدات البيئية يتللب أن يكون
المجلس نفسه ممثال لعدد أكبر من الدول في المجتمع الدولي ،كما يتللب مشاركة أصحاب المصلحة
من غير الدول ،ومساهمة مجموعة من الجهات الفاعلة بما فيها المجتمع المدني والمنظمات الدولية
وغير الدولية واألوساط العلمية ،والقلا الخا

.

الهوامش والمراجع
- HASAN ULUSOY : POSSIBLE TRANSFORMATION OF COLLECTIVE SECURITY

1

ARRANGEMENTS IN THE POST-SEPTEMBER 11 ERA, P5, HTTP :
//TURKISHPOLICY.COM/IMAGES/STORIES/2003-01-POSTELECTIONTR, CONSULTED ON
19/02/2019
- Wilson Garly : Collective Security, Threat to the Peace, and the Ebola Outbreak,

2

http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/2427, Consulted on 19/03/2019
3

 .-وسيلة شابو ،أبعاد األمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر ،ألروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية

الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر أكتوبر ،2008
4

.7

 -رسول حسين علي الجميلي ،التنظيم الدولي بين سياسة توازن القوى ونظام األمن الجماعي ،مجلة السياسة والدولية ،العدد ،18

،2011

.4

5

 -وسيلة شابو ،المرجع السابق الذكر،

.7

7

 -وسيلة شابو ،المرجع السابق الذكر،

.7

- Inis L. Claude, ibid., p353.

6

- DR. JAMILEALLAM: LE SYSTEME DE SECURITE COLLECTIVE SOUS L’ONU ،
 TISHREEN UNIVERSITY JOURNAL FOR RESEARCH AND SCIENTIFIC STUDIESECONOMIC AND LEGAL SCIENCES SERIES ،NO. (6) , P220.
8

9

 -عبد القادر بوبكر :مفهوم األمن الدولي وفقا للنظام العالمي الجديد ،ألروحة دكتوراه دولة في الحقوق تخص

الجزائر :كلية الحقوق كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،2008 ،

131

املجلة الجزائرية للسياسات العامة – املجلد  :09العدد  - 01فيفري .2021

.13

القانون العام،

األمن الجماعي في ميثاق األمم املتحدة وإشكالية التهديدات البيئية
أميرة بوزار قوادري
13

، نفس المرجع-

10

13

، نفس المرجع-

11

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ارورة اإلصالح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية: األمم المتحدة: أحمد الرشيدي-

12

.114

،1996

- Hitoshi Nasu, op, cit, p16.

13

- PAUL WILLIAMS : SECURITY STUDIES : INTRODUCTION ،TAYLOR AND FRANCIS
GROUP ،LONDON AND NEW YORK ،2008, P230.
14

- ibid. ،p230.

15

- ibid. ،p230

16

- BARBARA DELCOURT : THEORIES DE LA SECURITE, NOTES PROVISOIRES, P21,
HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/ CONSULTED ON 19/02/2019.
17

- Barbara Delcourt, ibid., p72.

18

- HITOSHI NASU ،OP ،CIT ،P15.

19

20

- ibid. ،p15.
 الجمعية، الدورة التاسعة والخمسون،م من جدول األعمال55  البند، متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية: مذكرة من األمين العام.14

21

،2005 ، واشنلن، األمم المتحدة،العامة
.15

، نفس المرجع-

22

- Nourman Myers : Environmental Security : What’s New and Diffrent ? , p1 ? Http :
//www.envirosecurity.org, Consulted on 19/02/2019.
23

- ibid., p1.

24

- Matt McDonald : The Environment and Global Security, Global Security and International
Political Economy, N1, 2009, P3.
25

- Paul Williams, op.cit, p261.

26

- ibid, p261.

27

-, ibid, p261.

28

- ibid, p261.

29

- Matt McDonald, op.cit, p4.

30

132

.2021  فيفري- 01  العدد:09  املجلد- المجلة الجزائرية للسياسات العامة

األمن الجماعي في ميثاق األمم املتحدة وإشكالية التهديدات البيئية
أميرة بوزار قوادري
- Nourman Myers ،op,cit, p2.

31

- Nourman Myers ،ibid ،p2.

32

- Nourman Myers ،ibid ،p2.

33

- Alexandra Knight: Global Environmental Threats: Can the Security Council Protect Our Earth ? ،
University Law Review ,New York, Vol. 80, 2005, P 1550.
34

- CHRISTINA VOIGT: SECURITY IN A “WARMINGWORLD” : COMPETENCES OF THE UN
SECURITY COUNCIL FOR PREVENTING DANGEROUS CLIMATE CHANGE, UNIVERSITY
OF OSLO FACULTY OF LAW LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES, NO. 2015-27,
2009,P294.
35

- Alexandra Knight ،op ،cit ،p1565.

36

- Barbara Delcourt ،op ،cit ،p87.

37

- Alexandra Knight ،op ،cit ،p1571.

38

- Christina Voigt, op, cit, p296.

39

- ibid, p 296.

40

- ibid, p297.

41

- Alexandra Knight ،op ،cit ،p1554.

42

- Christina Voigt, op, cit, p298.

43

- Wilson Garly, p4.

44

- Alexandra Knight, op, cit, P1568.

45

- ibid, P1568.

46

- ibid, P1569.

47

- Christina Voigt, op, cit, P299.

48

- ibid, P300

49

- Lorraine Elliott : Expanding the Mandate of the UN Security Council to Account for
Environmental Issues, p12, http : //archive.unu.edu, consulted on 19/03/2019
50

- ibid, P12.

51

- ibid, P13.

52

- ibid, p13.

53

133

.2021  فيفري- 01  العدد:09 املجلة الجزائرية للسياسات العامة – املجلد

األمن الجماعي في ميثاق األمم املتحدة وإشكالية التهديدات البيئية
أميرة بوزار قوادري
- ibid, p13.

54

- Alexandra Knight, op, CIT, P1571.

55

134

المجلة الجزائرية للسياسات العامة  -املجلد  :09العدد  - 01فيفري .2021

