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ملخّص
شكلت آليات الضبط التقليدية التي تتبعها المؤسسات الرسمية اإلطار األوحد إلدارة القضايا ذات
ى

 تهىد، وذلك ينسحب على المسىتويات الوطنيىة ومىا بىيط الوطنيىة ووىوي الوطنيىة،الشأن العام

وحص األزمىات الدوريىة والمشىكالت والتهديىدات التىي باتىت تواجههىا الىدول و ى لك ع ى

الدراسة إل

 مما جعل مط ضرورة التحول إلى الحو مىة العالميىة،مؤسسات تلك الدول عل مواجهة تلك التهديدات
 تنطلى دراسىتنا مىط اشىكالية مر يىة م اد ىا يى.آلية لضبط وإدارة القضايا االنسانية أمرا حتميا
تسا م مختلى وواعىل الحو مىة وىي عمليىة المأسسىة البيعيىة العالميىة ومىا ي ا ىم التحىديات التىي
 توصلت الدراسة ال م موعة مط النتىاج تمللىت وىي أن الحو مىة البيعيىة العالميىة بم مىل.تواجهها؟
عمليات الضبط التي تشترك ويها م موعة مط ال واعل الحكوميىة ممللىة وىي "مؤسسىات صىن القىرار
،"الرسمية" وال واعل غير الحكومية المشىكلة مىط "الشىر ات االتتاىادية وتنظيمىات الم تمى المىدني
 يحى،وأساسها النظر إل الموارد الطبيعية والعناصر البيعية باختالوهىا ىثرإ إنسىاني عىالمي مشىترك
.لإلنسانية جمعاء االست ادة مط عناصر ا األساسية ت سيد ل كرة الاالح العام العالمي
، ال واعل الحكومية، المأسسة، الضبط التشار ي، الحو مة البيعية العالمية:الكلمات الم تاحية
.ال واعل غير الحكومية

Abstract :
The traditional regulation mechanisms followed by formal institutions formed the only
framework for tackling issues of public concern which applies also to the national,
international, and supranational levels. This study aims to examine the recurring crises,
problems, and threats that most of the countries are actually facing, as well as the inability of
the domestic institutions to face these challenges. These facts impose a shift to global
governance as a mechanism for regulating and managing humanitarian issues imperative. So,
this study is based on a central question: How do various actors of governance contribute to
the process of global environmental institutionalization and what are the most important
challenges facing them? The main findings are about the nature of involvement and the fields
of work for the global environmental governance, as it involves a group of governmental
actors represented in "official decision-making institutions" and non-governmental actors
formed from "economic companies and civil society organizations", intertwined for the goal of
redefining natural resources and environmental elements as a common global human
heritage.

Keywords: Global environmental governance; participatory
institutionalization; governmental actors; non-governmental actors.

regulation;

المؤل المرسل1
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مقدّمة:
نظريا الحو مة البيعية م هوم تعاظم استخدامه أ اديميا بعد مقال العالم
البيولوجي  GARETT HARDINوالمعنون بى " "the tragedy of the commonsاو
(تراجيديا العموم) المنشور سنة  ، 1968وال ي شكل أرضية لنظرية أساسها اعتبار
االستدامة الهد

األسم

إلدارة جمي

األنشطة البشرية السياسية ،االجتماعية

واالتتاادية (.)Mcgann, 2011, p.23
وهي تتضمط أنظمة بديلة للحكم تتشارك ويها ال واعل الرسمية "المؤسسات
الحكومية "وال واعل الالرسمية "تطاع األعمال والم تم المدني" ،وتقوم عل اعتبار
الموارد الطبيعية والعناصر البيعية

رأس مال إنساني عالمي مشترك ،مي تها

األساسية أنها مناو ال تتضاءل عند تقاسمها ،ما يعني أنه مط ح ال مي االست ادة
مط واء وماء نقييط وتنوع بيولوجي مستقر ت سيد ل كرة الاالح العام العالمي،
والتي تعني القيم "مادية انت أو معنوية" الضرورية للحياة اإلنسانية والتي ي ب أال
يساء استغاللها أو تدمير ا مط تبل األشخاص أو الدول ،إذ إن الطاب الغير تنازعي
الم ترض لالست ادة مط تلك العناصر تستدعي ضرورة إتباع نه إدارة يقيد سلو يات
ال واعل الخاصة والعامة التي مط شانها تعريض تلك الموارد لإلتال .
يهد

ا المقال وي استكشا التحديات التي تواجه المأسسة البيعية العالمية،
ال واعل الرسمية وغير الرسمية وي عملية الحو مة

مط خالل التطري لدور مختل

البيعية العالمية ،ومط نا جاءت اشكالية
ي

تسا م مختل

ا المقال عل النحو التالي:

وواعل الحو مة وي عملية المأسسة البيعية العالمية

وما ي ا م التحديات التي تواجهها؟.
إشكالية تتطلب لإلحاطة بكامل ج جياتها اإلجابة عط م موعة مط التساؤالت ال رعية
التالية:
-ما

ي أ م ال واعل غير الدوالتية وما طبيعة األدوار ال ي باتت تلعبها وي
النظام الدولي الرا ط؟

 ما ي العوامل التي تسا م وي التمكيط لدور مؤثر لل واعل غير الدوالتية وينس الحو مة العالمية؟
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 -ي

تسا م المنظمات غير الحكومية لحقوي اإلنسان وي التأسيس لنس

حقوتي عالمي؟
تستند الدراسة عل م موعة مط المنطلقات ال رضية النظرية ،التي سنحاول
التأ يد عل صحتها وي نهاية البحث و ي:
 إن انتشار القيم الليبرالية سا م وي تع ي المقاربة المشار اتية وي الحكم،
و و ما مكط ال واعل غير الدوالتية مط لعب ادوار مت اوتة حسب م ال
النشاط ،وي صناعة األجندة السياسية العالمية.
 ان ضبط البيعة ومسع

التأسيس لنس

بيعي عالمي يتطلب تعاون جهود

ال واعل الرسمية الدوالتية وغير الرسمية غير الدوالتية.
ان البحث وي تضايا الحو مة واالنتقال وي أشكال الحكم والسلطة عالميا مط
مقاربة الدولة-المر ية  State Centric Approachإل

مقاربة الحو مة المتعددة

المستويات  Multilevel Governance Approachضمط نس

العولمة المتعددة

األوجه ،وي إطار شبكة الت اعالت بيط مختل ال واعل العالمية لضبط وإدارة القضايا
اإلنسانية المشتر ة ،يتطلب استخدام المقتربات النظرية التالية:
 المقترب النسقي :والنظام الدولي مكون مط عناصر عدة (ال واعل باختالوها رسميةوغير رسمية) مرتبطة ويما بينها بشبكة مط الت اعالت والعالتات ضمط نس اعم،
والتي تعتبر ل وحدة منها نظاما تاجما ب اته يؤثر ويتأثر ببنية و يكل النظام الدولي
عامة.
 الم قترب المؤسساتي والوظي ي :استخدم لتحليل ومناتشة آليات اتخاذ القرار علمستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،ودراسة الوظاج

التي تؤديها وحدات

التحليل ضمط مسارات الحو مة العالمية عموما والحو مة االتتاادية والبيعية
العالمية بالخاوص ،نا يك عط تحديد جوانب القاور وحدود اطر التشارك وي ضبط
القضايا العالمية ،باإلشارة إل

مدى واتعية أو طوبوية مسع

ت اوز الدولة ثطار

لإلدارة والضبط.
 مقترب ال اعل-الشبكة :لدراسة أنماط الت اعل الشبكي بيط المنظمات غيرالحكومية المعناة بحقوي اإلنسان باعتبار ا واعال  ACTORوشبكة البيعة الدولية
 ،NETWORKضمط مسارات متعددة المستويات واالت ا ات.
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سمحت مراجعة األدبيات العديدة ذات الاىلة بالبحىث ،خاصىة الاىادرة عىط دور
النشر الغربية عموما واالن لوسكسونية بالتحديد ،االطالع على العديىد مىط الدراسىات
األ اديمية التي مللت المرتك األساسي لدراسة تنامي سىلطة ال واعىل غيىر الدوالتيىة
'با ة عامة والمنظمىات غيىر الحكوميىة لحقىوي اإلنسىان باى ة خاصىة ' ضىمط إطىار
الحو مة الع المية ومشروع الديمقراطية الكسموبوليتانية لمىا بعىد الدولىة الوسىت الية،
ومط بيط م موع تلك الدراسات ،نشير إليه وعات األدبيات التالية:
1- James N. Rosenau, Ernst Otto Czempiel, Governance Without
Government: Order and Change in World Politics, (UK: Cambridge
)University Press, 1992

وال ي تم التر ي ويه عل توضيح المي ات الرجيسية لنظام ويست اليا بتبيان
أساسها العقالني وتحديد األنماط السلو ية ،والترتيبات المؤسسية داخل
واإلشارة إل
لط رات

ا النظام،

التغيرات وي أنماط اتخاذ القرار داخل الدول وويما بينها ،مما يؤسس
يكلية وي النس

الدولي تحد مط وعالية المؤسسات الدولية واآلليات

التنظيمية وي الضبط الدولي.
2- Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, International Organizations: The
Politics and Processes of Global Governance, (USA : Lynne Rienner
)Publishers, 2010

خاات الدراسة لبحث الحو مة العالمية ودور ال واعل الرسمية وغبر الرسمية
وي مساراتها ،انطالتا مط األدوات التحليلية لنظريات العالتات الدولية ،تم التر ي
عل بحث ال واعل الداخلة وي عمليات حو مة تضايا االتتااد العالمي والبيعة وحقوي
اإلنسان.
3- Helen V. Milner, Andrew Moravcsik, Power, Interdependence, and
Nonstate Actors in World Politics, (USA : Princeton University Press,
)2009

تتضمط واول الكتاب ال ي يندرج ضمط الطروحات الليبرالية اإلشارة إل أدوار
القوى الااعدة دور توات ح ظ السالم وي الحروب األ لية ،ودور المنظمات غير
الحكومية الحقوتية وي إن اح معا دات حقوي اإلنسان ،وتع ي حقوي المرأة ،وآواي
التعاون اإلتليمي ،إضاوة إل

تسليط الضوء عل

ضرورات إصالح السياسة الخارجية

والمنظمات الدولية.
4- Gustaaf Geeraerts, Anne Mellentin, Analyzing Non-state Actors in
World Politics: A Conceptual Approach, (BRUSSEL : Centrum voor
)Polemologie, 1994
674
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د

الدراسة توضيح تاور نظريات العالتات الدولية ل واعل السياسة

العالمية ،و ي يتوجب تحليل تلك الكيانات غير الحكومية ،ل تعتبر يانات متمي ة
ومستقلة أما أنها م رد أدوات بيد الدول؟ ،إضاوة إل السعي لتطوير معايير لتاني
تلك ال واعل عل اختال م االت نشاطها.
5- Anne-Marie Slaughter, A New World Order (Princeton: Princeton
University Press, 1994).

تؤ د الباحلة وي

ا الكتاب عل

أن النظام الدولي ت اوز مرحلة اعتبار

م موعة مط الدول الوطنية المت اعلة ويما بينها عبر األجه ة الرسمية" السلطات
اللالإ" ،إل مرحلة ما تسميه بالشبكة العالمية المعقدة د مكوناته تع ي المساءلة
الديمقراطية.
6- James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change
)and Continuity, (USA: Princeton University Press, 1990

يقر الكاتب بحدوإ تغيرات أساسية وعميقة وي وظاج السياسة الدولية ،خاصة
بعد الحرب العالمية اللانية التي دخل العالم بعد ا وي مرحلة ما بعد التاني المتمي
بحدوإ اضطرابات سياسية عالية التعقد ،ن م عنها نشوء ما يسميه الباحث بعالمي
السياسة الدولية  ،the two world of world politicsعالم الدول وعالم ال واعل
غير الدوالتية.

املبحث االول -يف أصل املفهوم:
إن ماطلح الحو مة البيعية يستخدم لوص

م موعة الممارسات اإلنسانية

المتعلقة بكي يات إن اذ سلطة األوراد عل الموارد الطبيعية والنظم البيعية ،بمعن
آخر

ي بحث مسألة مط و ي

تتخ

القرارات وتدار القضايا البيعية ( World

ما أنها تعر

بتعاري

عدة نت ر منها

،)Resourcesinstitute, 2004, p.01
(:)Ortolano, 2010, p.01
" م موعة املة مط القواعد والممارسات والمؤسسات ذات الالة بثدارة البيعة
بمختل أنواعها (الح ظ والحماية واستغالل الموارد الطبيعية وغير ا) ".
" جمي العمليات والمؤسسات ،الرسمية وغير الرسمية ،التي تشمل المعايير
والقيم والسلوك وآليات تنظيم استخدامها مط تبل المواطنيط والمنظمات
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والحر ات االجتماعية ،وضال عط جماعات الماالح المختل ة أساس لربط
ماالحها ،والدواع عط حقوتهم وي الوصول إل واستخدام الموارد الطبيعية".
 " ي م موعة مط المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،وتواعد وآليات وعمليات
صن القرارات ال ماعية التي تمكط أصحاب الماالح المترابطة مط تنسي
االحتياجات وت اعالتها م البيعة للتأثير عل

المستويات ذات الالة بان

واتخاذ القرار (.)Gustave, 2006, p.03

أما عل

الاعيد الدولي والحو مة البيعية العالمية تعنيNajam, 2006, (:

")p.03م موع المنظمات الرسمية والالرسمية ووساجل السياسة العامة ،وآليات
التمويل ،والقواعد واإلجراءات والقيم التي تنظم عمليات حماية البيعة العالمية".
وعموما تقوم الحو مة البيعية العالمية عل م موعة المبادئ األساسية التالية:
 تضميط البيعة وي جمي

مستويات صن

القرار والعمل المحلية الوطنية

والعالمية.
 اعتبار المدن والت معات اإلنسانية باختال

أشكال وصور الحياة االتتاادية

والسياسية واالجتماعية ويها م موعات ورعية مط البيعة.
 التر ي عل م حاولة ربط الناس وكريا بالنظم اإليكولوجية التي يحيون ويها.
 تع ي المبادرات الهادوة إل االنتقال مط أنظمة التاني وال راعة المضرة
بالبيعة إل

أساليب صديقة للبيعة بت عيل آليات ثشاعة مبدأ إعادة التدوير

وأنماط ال راعة المعمرة.

املبحث الثاني :مسارات ظهور االهتمام اإلنساني بالبيئة:
تعتبر النيوليبيرالية اإلطار النظري األ لر مسا مة وي دو ع لة التنمية
والتطور االتتاادي عالميا .بالنظر ال

خاوصية الم هوم والتطبيقات التي يقدمها

أصحاب النظرية لكي ية إدارة واليات عمل العالتات االتتاادية الوطنية والدولية،
وغالبا ما يتم تبسيط ال هم التقليدي لليبرالية ال ديدة عل

أساس سيادة االتتااد

القاجم عل الخاخاة وحرية حر ة السوي مقابل تراج أو تقييد صالحيات مؤسسات
الدولة الرسمية وي الضبط وإل امية روعها لكاوة أشكال القيود المعيقة لت اعالت
السوي وحر ة رؤوس األموال واألشخاص عبر الحدود الوطنية للدول.
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وتد تطورت النيوليبيرالية السيما خالل العقود األخيرة الماضية ب ضل
اجتهادات العديد مط العلماء ال يط تر وا بامات واضحة عل الخريطة اإليديولوجية
النيوليبي رالية ،وملال يؤمط

ل مط األستاذيط  Friedrich Hayekو Milton

 Friedmanبت وي السوي الحرة عل تدخل الدولة .ولطالما سمح للسوي العمل بحرية
وثن تانون العرض  /الطلب يملل الضمان األملل لالستقرار ،ووي رأي األستاذ
 POLANYIKARLوان معارضة

ا القانون مط شأنه أن يخل حالة مط التوتر والتي

ستؤثر عل ميكاني مات األسواي وي الضبط ال اتي مما سيؤدي إل تعطيل وتغيير
الت اعالت االجتماعية نتي ة لنقل وساجل العيش والعمل (.)Castree, 2007, p.281
وم ذلك وعل النقيض مط وكرة وجود اتتااد سوي غير منظم ،وقد س ل
ت ايد متناتض وي تدخل الدولة للضبط ( )Jessop, 2002, p.454مط خالل اختيار
إصالح السياسات االتتاادية والتشريعية واالجتماعية ،والتي يتم متابعتها مط تبل
الدولة للح اظ عل النظام النيوليبرالي ،وتوص

العملية المتناتضة حسب ل

مط  Jamie Peckو  Adam TickellبىRoll-Out' And 'Roll-Back' :
'. Neoliberalism
والقاضي بتنازل الدولة طواعية عط صالحية وسلطة السيطرة عل الموارد ومسؤولية
تووير االحتياجات االجتماعية وي مقابل المشار ة ال عالة وي البناء الهاد

وتوطيد

شكل دولة نيوليبيرالي تت سد ويه أنماط حكم واليات ضبط بديلة "حو مة"( Peck,
.)2002, p.382
إن سلسلة التطورات المكانية وال مانية لمسار ما ياطلح عليه بى
 Neoliberalisationأو اللبرلة ال ديدة لإلدارة البشرية للبيعة والمؤثرة والمتأثرة
بالطبيعة والبيعة ،ت اوزت النظر للطرح الليبرالي باعتبار أ لر مط م رد تاور
مت انس ومتراص بنهايات محددة وواضحة (.)Heynen, 2005, p.06
وأوكار النيوليبرالية المهتمة بالملكية الخاصة وحماية حقوي األوراد
والمستلمريط ،يمكط أن ينظر إليها مط خالل االت اتات المتعددة األطرا

الحديلة

المتعلقة بالت ارة العالمية (ملال ات اتية الت ارة الحرة ألمريكا الشمالية،)NAFTA
وه

األطر التنظيمية ت سد مواصلة تع ي عملية الترا م البداجي بتطوي الطبيعة،

وذلك بخاخاة مناط مت ايدة منها()McCarthy, 2004, p.327ما يتسبب وي وارإ
ان لها والزال آثار وخيمة عل

البيعة حي ووضاء إنساني مشترك دليل ذلك ما
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يقدمه عالم أحياء  ROBERT CONSTANZAون أن تيمة خدمة النظام اإليكولوجي
لألرض تكل سنويا ما بيط  16و 54تريليون دوالر(.)Costanza, 2007, p.255
أما عط م مل العوامل المؤدية إل تد ور البيعة وهي تتلخص عموما وي االتي:
النمو االتتاادي :إن التاور الساجد وي معظم الدول والمؤسسات الدولية
للتنمية تاجم عل

الدعوة إل

م يد مط التطوير للتكنولوجيات ل يادة إنتاج السل

والخدمات لتحسيط ظرو العيش اإلنساني دون اال تراإ بالتد ور البيعي الناجم عط
ذلك ،ل لك ير

المهتمون بالبيعة عل إبراز العالتة الوثيقة بيط زيادة التطور والنمو

االتتاادي العالمي وي مقابل التد ور البيعي ولت اوز ذلك تدموا داخل حر ة العولمة
البديلة بديال اصطلح عليه بالتطور النوعي بديل للم هوم الكالسيكي للنمو دون
وقدان الك اءة االجتماعية أو خ ض مستوى عيش األوراد.
االستهالك :إن شيوع االستهالك الواس

"األيديولوجية االستهال ية" لدى

الم تمعات ت اوز اعتبار السبب الرجيسي للنمو االتتاادي إل

ونه غاية وي حد

ذاته .وهو يعد مط أسباب التد ور البيعي والت ايد المتسارع لنسب االستهالك نت عنه
ظهور أنماط حياة غير مسؤولة مضرة بالبيعة يتوجب البحث عط طري للحد منها.
تدمير التنوع البيولوجي :إن تعقد صور ترابط أج اء النظم اإليكولوجية لكو ب
األرض ي عل خسارة أي نوع مط األنواع له عواتب غير متوتعة عل التنوع البيولوجي
وي يد مط احتمال حدوإ سلسلة مط ردود ال عل البيعية ذات اآلثار السلبية والتي ال
يمكط التنبؤ بها.
النمو الديمغراوي :تشير التوتعات اإلحااجية ببلوغ عدد سكان و ب األرض
عام  2050ما ي اوز 9.3بليون نسمة مما يملل زيادة تدر ا  ٪ 41عط األرتام الحالية
بما ل لك مط تبعات معلومة وي الحاضر عل البيعة ،والحد مط النمو السكاني يستل م
شرا ات بيط دول الشمال وال نوب لتطوير برام التعليم وتنظيم األسرة وتحسيط
وض المرأة عموما (.)Calvert, 2002, p.37

املبحث الثالث :القضايا البيئية املستوجبة إلدارة بيئية تشاركية:
تتعدد القضايا البيعية التي تستوجب عمال يت اوز اإلطار الوطني وأ مها:
تد ور التربة :إن تد ور تربة األراضي ال راعية يعني تراج تدرتها عل
التقاط وتخ يط وإعادة تدوير الميا والطاتة والغ اء ،ولمواجهة ذلك يقدم تحال 21
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"و ي شبكة عالمية غير رسمية تظم وواعل عدة ،دوها البحث التشار ي عط حلول
جماعية للمعضالت العالمية" المقترحات التالية:
ء مط التعليم التقليدي والشعبي.
 تشمل إعادة تأ يل التربة
 إشراك جمي الشر اء ذوي المالحة بما وي ذلك صانعي القرار والمنت يط
ومستخدمي األراضي والم موعات المعروية ووواعل الم تم المدني إلدارة
الحواو وإن اذ اللواجح والقوانيط.
 وض م موعة مط القواعد المل مة ،ملل ات اتية دولية.
 وض آليات وحواو لتسهيل التحوالت.
 جم وتبادل المعروة.
 تعبعة األموال وطنيا ودوليا.
التغير المناخي :إن سعي ال واعل لمكاوحة التغير المناخي أدى إل
بروتو ول يوتو مط تبل  191دولة ،والهاد

اعتماد

للحد مط انبعاثات الغازات المسببة

لالحتباس الحراري ،خاصة غاز  .CO2ومادام أن اتتااديات الدول المتقدمة ي األ بر
مسؤولية عط االنبعاإ لل رد الواحد وان العمل للحد مط تلك االنبعاثات وي جمي
البلدان عل حد سواء يعي ويحد مط ورص اتتااديات الدول الناشعة ،إضاوة إل أن
م هودات عقديط مط ال مان ما يؤ د ذلك تقرير برونتالند لم يس ل أي تحسط وي
المؤشرات الرجيسية.
التنوع البيولوجي :شهد القرن  20تسارعا وي وتيرة تدمير التنوع البيولوجي،
وتقديرات معدالت االنقراض تؤ د أن أزيد مط  200نوع تنقرض ل يوم ( Jensen,

 ، )2001, p.34وللحد مط ذلك سعت الدول وبضغط مط المنظمات الغير حكومية عقد
مؤتمرات

دولية

للت

بات اتية

التنوع

البيولوجي

(

on

convention

 )biologicaldiversity CBDوت عليها وي ريودي جانيرو عام  1992أ داوها ي:
"الح اظ عل

التنوع البيولوجي ،استخدام التنوع البيولوجي بطريقة مستدامة،

وتقاسم وواجد التنوع البيولوجي بطريقة عادلة ومنا ة" ،ومللت أول ات اي عالمي
لمعال ة جمي جوانب التنوع البيولوجي :الموارد ال ينية ،األنواع والنظم اإليكولوجية.
وأترت للمرة األول بأن ح ظ التنوع البيولوجي و" ا تمام مشترك للبشرية جمعاء".
تش

االت اتية عل ب ل جهود مشتر ة بشأن تدابير للتعاون العلمي والتكنولوجي،
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والحاول عل
.)2000, p.04

الموارد ال ينية ونقل التكنولوجيات البيعية النظي ة ( Rosendal,

موا رد الماء :أ د تقرير تنمية الميا العالمي لألمم المتحدة عام  2003أن مية
الميا المتاحة عل مدى السنوات العشريط القادمة سينخ ض بنسبة  ٪30ما يعني ان
 ٪ 40مط سكان األرض ال يحالون عل الحد األدن الضروري .أض إل ذلك أن أ لر
مط  2.2مليون شخص توووا عام  2000بأمراض مرتبطة بالميا الملوثة ،ووي عام
 ،2004حسبما ذ رت منظمة  WATER AIDالخيرية وي المملكة المتحدة أن ل 15
ثانية يتوو ط ل بأمراض مرتبطة بالميا (.)Arthur, 2008, p. 92
طبقة األوزون :وتعت ال معية العامة لألمم المتحدة لبروتو ول مونتريال
المتعل

بطبقة األوزون وي  16سبتمبر  1987ومن ذلك الوتت تم حظر استخدام

معظمهم مر بات الكربون ومبيدات ال طريات ال راعية إال أن العديد مط الغازات
الضارة األخرى المنبعلة مط مر بات وت هي ات ال ت ال تيد االستخدام.
المخاطر النووية :تعتبر معا دة عدم انتشار األسلحة النووية الموتعة العام
 1968اإلطار القانوني الوحيد األساسي المتعدد األطرا ال ي يضبط النشاط النووي
عل المستوى الدولي وال ي ال يعتبر اويا لالحتواء والحد مط إمكانية استعمال الطاتة
النووية ألغراض غير سلمية سواء مط تبل بعض الدول" المارتة حسب تعبير اإلدارة
األمريكية " أو احتمال حيازة واستعمال األسلحة النووية مط تبل بعض الم موعات
الالشرعية ما يستوجب العمل إلي اد اطر أ لر وعالية وإل امية.
العضويات المعدلة وراثيا :عل
الوراثية ل يادة القدرة عل

الرغم مط تنامي استخدام بحوإ الهندسة

االست ابة لحاجيات األوراد أو لتعظيم

وامش الربح

للشر ات االتتاادية "الشر ات الايدالنية ملال" ،وان ال وانب السلبية الملبتة واتعيا
لتلك المنت ات خاصة أثار ا الاحية السلبية بالخاوص عل األشخاص دوعت مختل
وواعل السياسة العالمية خاصة المنظمات غير الحكومية للضغط والتنسي
ال واعل الرسمية بحلا عط عقد ات اتية متعددة األطرا
جينيا "وراثيا" ،والتي تعتبر موضوعا تختل

م

خاصة بالمنت ات المعدلة

بشأنه التشريعات الوطنية ،وبينما

تستخدم تلك البحوإ إلنتاج أنواع ومنت ات معينة عل

نطاي واس وي الواليات

المتحدة األمريكية ن د استعمالها مقيدا بشدة وي العديد مط الدول األخرى( Prat,
.)2010, p.42
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املبحث الرابع :فواعل الحوكمة البيئية العاملية:

أوال :الفواعل الرسمية للحوكمة البيئية العاملية:
تتنوع بيط وواعل رسمية وأخرى غير رسمية تعمل ضمط اطر شبكية
وتشار ية وذلك حسب درجة الترابط والتعقيد .وعموما ي :ال واعل الرسمية :والتي
تشمل الدول والمنظمات الدولية الحكومية.
دور الدول :يشكل اختال

الرؤى والموات

بيط الدول حول ضرورة االلت ام

باحترام البيعة ح رة علرة أمام إمكانية تأسيس نس بيعي عالمي عام شامل ومل م
لكل ال واعل الرسمية والغير رسمية الاانعة للسياسات العالمية.
وروض الواليات المتحدة ملال التادي عل االت اتات البيعية األ لر أ مية ،أثار
توترات م أوروبا واليابان أعادت النقاش العالمي حول مشكلة اإلدارة البيعية العالمية
إل

أصله ،ألن الدول وخاصة الكبرى منها ي ال هات المانحة الرجيسية للمؤسسات

الدولية ،ووت

أو تقليص التمويل يحد مط تدرات المنظمات الحكومية عل

أداء

مهامها واإلي اء بالت اماتها وي تن ي االت اتات البيعية الدولية ما ينعكس سلبا عل
ماداتيتها و شرعيتها ،و وما ينطب

عل

االت اتية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

وبروتو ول يوتوأ وبرنام األمم المتحدة اإلنماجي بشكل خاص ،والشكل البياني
التالي يوضح:
الشكل رتم  :1التبايط بيط الت امات الدول المشكلة لنادي  21للدولة الغنية ت ا البيعة مقارنة
بح م اإلن اي المالي عل تطاعات األمط والت ارة

املصدر:
http://www.cgdev.org/blog/which-g-20-nation-most-upstanding-globalcitizen-newranking-dares-answer
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برنام األمم المتحدة للبيعة :ان لبرنام األمم المتحدة للبيعة األثر األ بر
بوص ه مرصدا و يعة استشارية وي تطوير االت اتات البيعية اإلتليمية والدولية
بمسا متها وي تع ي القدرات المؤسساتية للوزارات البيعة الوطنية بتقديم اإلعانات
المالية واالستشارات التقنية .وملال عقدت األمم المتحدة عام  2002مؤتمرا للبيعة
للتر ي عل

آثار ما يعر

اتتااديا "بدورات حياة المنت ات "وعالتتها بتع ي

االستهالك المستدام ( ،)Bouguerra, 2005, p.13وووقا لألستاذة MARIA IVANOVA
يضي

برنام األمم المتحدة للبيعة تيمة أساسية وي م ال الرصد البيعي والتقييم

العلمي وتبادل المعلومات ،إال انه ال يمكط أن يؤدي اوة عمليات اإلدارة البيعية با ة
وردية ،وألداء أ لر وعالية للبرنام تدمت االتتراحات التالية:
 الشروع وي إصالح استراتي ي مستقل ألداء أوضل لمهام البرنام .
 تع ي ش اوية التسيير المالي.
 إعادة الهيكلة تنظيم طري التسيير والعمل مط خالل إنشاء م لس تن ي ي
الم ترض منه الموازنة بيط م لس اإلدارة والمنتدى البيعي الوزاري العالمي،
إضاوة إل مقترحات أخرى لتع ي التنسي بيط الو االت االجتماعية والبيعية،
وذلك مط اجل أن يابح م هوم "البيعة مط أجل التنمية" حقيقة واتعة ،وذلك
عط طري

وض معايير للت اعل بيط المنظمات الوطنية والدولية واألمم

المتحدة ،والتي ينبغي أن تعكس مبادئ التعاون والمسؤوليات المشتر ة
والمتباينة وي ذات الوتت(.)Esty, 2003, p.11

ووي ذات المنح

وألجل أداء وعال تدم  RICHARD CHARMANمقترحات

لتع ي مبادئ األمم المتحدة للبيعة:
 السعي للحاول عل تواو اجتماعي مبني عل رؤية بعيدة المدى.
 تحليل موضوعي وعقالني للوض الرا ط لتحديد سيناريو ات المستقبل.
 وض خطة شاملة تغطي جمي جوانب التنمية المستدامة.
 مضاع ة الروابط بيط االستراتي يات الوطنية والمحلية.
 ضم جمي
 اعتماد ضوابط لتسري تحسيط عملية ت ريب وتحديد التقدم المن .
 تن ي آليات المشار ة ال عالة.
النقاط وي الخطة المالية والمي انية.
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مقترحات أخرى تدمتها المنظمات الغير حكومية لمساعدة البرنام
لتحقي

االممي

أ داوه تتملل وي إل امية األخ بعيط االعتبار االحتياجات الخاصة للبلدان

النامية مط خالل حث البلدان المتقدمة عل
جديدة إضاوية لمساعدتها عل
البيعية الدولية بثشراك مختل

نقل التكنولوجيا ،وتقديم إعانات مالية

بناء القدرات مط أجل المشار ة ال عالة وي اإلدارة
ال واعل لتحقي التنمية المستدامة ،إضاوة إل

ذلك

نالك أ لر مط  30و الة وبرنام تاب لألمم المتحدة يعمل مط اجل دعم اإلدارة
البيعية عالميا ما ينت عنه نقص وي التنسي وتبادل المعلومات وتشتت للمسؤوليات
(.)Beloff, 2005, p.505
صندوي البيعة العالمي ( :) GEFصندوي البيعة العالمي منظمة مالية مستقلة
انشاتها حكومات دول ألمانيا وورنسا سنة  ،1991وتعد أول منظمة مالية مكرسة
للبيعة عل المستوى العالمي ،بلغ عدد أعضاجها عام  179 2013عضوا ،تخض آليات
عمل الاندوي لمعايير الربحية االتتاادية إذ تلق
األول

بات مالية وي السنوات اللالإ

ا بر مط تلك التي تلقا ا برنام األمم المتحدة من إنشاجه وي عام ،1972

تمويل صندوي البيعة العالمي يملل أتل مط  ٪1مط المساعدات المخااة للتنمية
وتستخدم التبرعات لمشاري تغطي التنوع البيولوجي ،وتغير المناخي ،الميا الدولية،
وطبقة األوزون ،إضاوة إل

تد ور التربة والملوثات العضوية اللابة ( Schellnhuber,

.)2001, p.65
يشمل الهيكل المؤسسي للاندوي برنام

األمم المتحدة للتنمية ،برنام

األمم المتحدة اإلنماجي والبنك الدولي ،و و آلية لتمويل االت اتيات البيعية األرب  :تغير
المناخ ،والتنوع البيولوجي ،والملوثات العضوية اللابتة والتاحر ،ما يعمل الاندوي
عل

نقل الموارد مط البلدان المتقدمة إل

البلدان النامية لتمويل برنام

األمم

المتحدة اإلنماجي وبرنام البيعة ومشاري البنك الدولي ،ويدير البنك الدولي مي انيته
السنوية المقدرة بى  561،10مليون دوالر أمريكي.
وتد انت قد عمل صندوي البيعة العالمي العتبارات منها الروابط التاريخية م
البنك الدولي خاصة خالل مرحلة نشاطه األول
العشريط ( ، )Andler, p.10و

سنوات التسعينيات مط القرن

ا لت ضليه مناط معينة عل حساب أخرى( Werksman,

 ،)2003, p.05و ا لكونه يسهم وي مساعدة البنك الدولي للتكي م النظام العالمي
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ال ديد الناشئ ،وذلك وي مواجهة الحر ات البيعية المتنامية والتي أصبحت توة
جيوسياسية واعلة ومؤثرة عل الساحة العالمية.
ل نة األمم التنمية المستدامة ( :)CSDي ل نة ما بيط حكومية ت تم مرتيط
وي السنة لتقييم ومتابعة مدى التقدم وي تحقي أ دا تمة ريو ،تضم الل نة 53
دولة ،تنتخب ل ثالإ سنوات ،وتد أدخلت عليها إصالحات عام  2004للمساعدة وي
تحسيط تن ي جدول أعمال القرن  .21وتخاص اجتماعات الل نة ل مرة بالتر ي
عل موضوع محدد وخالل وترة 2005-2004 :خاات للميا و 2007-2006للتغير
المناخي ،وتد انت قدت الل نة لمحدودية تأثير ا وووقا لتقرير صادر عط معهد الموارد
العالمية وان تر

مهمة الل نة عل إجراءات تسهيل عقد االت اتيات يضعها وي حالة

صراع م منظمات األمم المتحدة للبيعة ومنظمة األمم المتحدة للتعاون والتنمية
(.)Adil Najam, 2006, P.3
منظمة البيعة العالمية  :WEOو ي منظمة مماثلة لمنظمة الاحة العالمية
تادرة عل

إترار المعا دات وإن اذ المعايير الدولية .وتد ان لدول االتحاد األوروبي

خاصة ورنسا وألمانيا باإلضاوة لعدد مط المنظمات غير الحكومية ال ضل وي إنشاجها
وبينما ت ضل دول
التر ي عل

المملكة المتحدة والواليات المتحدة ومعظم البلدان النامية

المبادرات الطوعية ( ،)Laurence, 2005, P.2يرى أعضاء المنظمة أنها

توور اإلطار األ لر شرعية واأل بر
إال أن انعدام االتساي والتنسي

اءة لقيادة وتنسي ال هود الدولية للضبط البيعي
بيط مختل

الهيعات سواء الرسمية أو الغير رسمية

إضاوة لعدم وجود تقسيم واضح للمسؤوليات يحد مط وعالية ومردودية نشاطها
(.)UNEP, 2008, P.3

البنك الدولي :يؤثر البنك الدولي باورة غير مباشرة وي اإلدارة البيعية العالمية
عط طري

ال واعل األخرى "الدول والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية"

وخاصة صندوي البيعة العالمي .ودور البنك الدولي وي اإلدارة البيعية غير محدد
شكليا" وي الناوص والقواعد المنظمة لعمل البنك" بالرغم مط أن اال تمام
بالمعط البيعي يعد مط أولوياته ضمنيا ،إذ يخاص البنك  5إل  ٪ 10مط األموال
السنوية للمشروعات البيعية ،وبما أن مؤسسة البنك الدولي ذات طبيعة رأسمالية
ي ترض أن استلماراتها يتوجب تر ي

ا وقط وي المناط المربحة مط حيث التكالي

وال واجد ،إال أن له ن وذا غير مباشر مط خالل االستقاللية المالية التي يتمت بها عل
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وض المعايير وعل

سير الم اوضات الدولية واإلتليمية ذات الالة بقضايا التغير

المناخي وحماية طبقة األوزون ،والتاحر.
وبعد االنتقادات الشديدة التي وجهت للبنك خالل سنوات اللمانينات لدعمه
لمشاري ذات اآلثار السلبية عل البيعة والتي تسببت وي إتال مساحات شاسعة مط
الغابات االستواجية ،حاول البنك الدولي خالل سنوات التسعينات مط القرن العشريط
تبني معايير خاصة به لتاحيح أخطاء التوجهات السابقة والتي أساءت لسمعة
المؤسسة وزرعت ال وض والتضارب وي توجهات الهيعات الدولية المعناة بالقضايا
البيعية بالنظر لمحدودية شرعيتها ووعاليتها (.)Adil Najam, 2006, P.5
منظمة الت ارة العالمية ( :)WTOال تشمل مواثي

منظمة الت ارة العالمية

مبادئ محددة خاصة بالبيعة ،ل لك ن د أن المنظمة تتعامل م جمي المشا ل
المرتبطة بالبيعة بثعطاء األولوية لمتطلبات الت ارة العالمية ومبادئ النظام الت اري
الخاص بها ،وعل

الرغم مط اعتراوها باالت اتات البيعية المتعددة األطرا  ،إال أن

الوات يلبت أن حوالي  20ات اتا للبيعة تتعارض بنود ا م القواعد الت ارية لمنظمة
الت ارة العالمية .عالوة عل

ذلك وي حال نشوب ن اع بيط دولتيط عضوتيط وي

المنظمة ولتسوية خال ما مرتبط بحظر الت ارة العتبارات بيعية تطالب المنظمة بحل
الخال باستخدام مبادئ الت ارة لمنظمة الت ارة العالمية بعبارة أخرى دون األخ بعيط
االعتبار اآلثار البيعية (.)Kulovesi, 2011, p.71

صندوي النقد الدولي ( :)IMFإن المهمة األساسية لاندوي النقد الدولي ي
تش ي النمو والتنمية .ويعتبر الاندوي الراعي لخ ض اإلن اي العام ،وزيادة الاادرات
واالستلمار األجنبي .والبيعة ليست أولوية بالنسبة لاندوي النقد الدولي ،مما يؤدي
ذلك إل ت ضيل المشاري التي تد يكون لها آثار بيعية سلبية (.)George, 1990, P.143

إن اتتراح  Dominique Strauss Kahnوالداعي إل

إنشاء صندوي أخضر

( )https://bit.ly/37gDOZUجاء خاياا لمحاولة األزمات ذات الالة بالمناخ وي أوريقيا
الت دعما مط ورنسا وبريطانيا ان مضمونه " إن تقدم الدول المتقدمة دعما أوليا
لمي انية الاندوي األخضر تقدر ب176بليون دوالر مط مخااات حقوي السحب
الخاصة بها" ،توبل االتتراح بالروض مط مدراء الاندوي العتبار أن تضية المناخ
ليست ج ء مط مهام صندوي النقد الدولي ومخااات حقوي السحب الخاصة ي
أصول احتياطية للضبط المالي الدولي وحسب (.)https://reut.rs/2viQDVH
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الم لس الدولي للمبادرات البيعية المحلية :يعتبر ال هاز الرجيسي لألمم المتحدة
والمخاص لتنسي المبادرات البيعية عل المستويات المحلية .شعار األساسي و"
الحكومات المحلي ة مط أجل االستدامة "

دوه جعل اإلدارة البيعية أساسا ألشكال

الحكم المحلية ،وتد ان له العديد مط االن ازات والمتمللة وي اآلتي:
 إتناع اآلال مط رؤساء الم الس المنتخبة محليا بالتوتي عل معا دة:
World Mayors and municipal leaders declaration on climate
بشأن تغير المناخ سنة  2005والمطالبة مط وواعل المستويات المختل ة
التخاذ القرار العمل عل

إصالح نظم الت ارة العالمية بتخ ي

والحواو لتن ي سياسات تقلل وتخ

عبء الديون

مط آثار تغير المناخ.

 تمكيط الم الس المحلية مط أدوات لدم االستدامة وي عمليات تسيير ا
المختل ة.
 إطالي مبادرات دورية متعلقة بالبيعة مبادرة "س ل مناخ المدن" المطلقة
سنة  2010و ي ج ء مط حملة األمم المتحدة للبيعة بشأن المدن وتغير المناخ
(.)https://bit.ly/36kOzZK

ثانيا :دور القطاع الخاص يف الحوكمة البيئية العاملية:
إن اإلدارة البيعية للشر ات تشكل الدعامة األساسية لم هوم أوس يسم
المسؤولية االجتماعية للشر ات وال ي يعني تطبي مبادئ التنمية المستدامة .بتقييم
التاروات وإدارة التبعات والمخاطر الناجمة عط نشاط الشر ات وي الم ال البيعي.
باألخ بعيط االعتبار بعض ال وانب األساسية للتنمية الاناعية والتي يWhite end (:
)Klernan, 2003, P.3

 القيم البيعية (الرؤية والرسالة والمبادئ).
 السياسة البيعية (االستراتي ية ،األ دا والغايات).
 األواي البيعية (المسؤولية والقيادة والتدريب ،واالتااالت).
 العمليات البيعية (نظم اإلدارة ،والمبادرات ،والرتابة الداخلية ،ورصد
واالستعراض ،الحوار م أصحاب المالحة والش اوية والمعلومات والتقييم
البيعي).
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 العمل البيعي ( استخدام المؤشرات األساسية مط اإلجراءات ،القياس ،الك اءة
البيعية ،وسمعته ،والتسامح ،والسندات ،والتنمية االتتاادية) ،يترجم ذلك
عمليا ببحث الشر ات عط التووي بيط نشاطاتها الاناعية والمعايير البيعية
الدولية معيار  ISO 14000والتي تملل م موعة القواعد المتوجب احترامها
والمتعلقة باإلدارة البيعية.
وبخاوص العالتة بيط االلت امات البيعية التي ت رضها القواعد الناظمة
للحو مة البيعية العالمية والمردودية الربحية للشر ات االتتاادية تشير الدراسات إل
أن تلك العالتة تتنوع بيط ثالإ مستويات سلبية-اي ابية-حيادية "موضحة وي الشكل
ادنا " ومستوى الترابط بيط االلت ام بمعايير الحو مة والربحية تنعكس الرأي العام
ت ا نشاط الشر ة المعنية .وم ذلك ،وثنه ال توجد حت اآلن وي النظام المالي تاور
صحيح أل مية اإلدارة البيعية وي الشر ات باعتبار عامال اي ابيا لتحسيط أداء
األخيرة.
ال دول رتم  :1مستوى الترابط بيط االلت ام بمعايير الحو مة والربحية
ترابط سلبي

ترابط اي ابي

ترابط حيادي

معايير حو مة بيعية عالية

معايير حو مة بيعية عالية دون

معايير حو مة بيعية عالية

لكط مردودية ربحية ضعيلة

تغير وي المردودية الربحية

مقابل مردودية ربحية عالية

معايير حو مة بيعية متدنية

معايير حو مة بيعية متدنية

معايير حو مة بيعية متدنية

لكط مردودية ربحية بيرة

دون تغير وي المردودية

لكط مردودية ربحية ضعيلة

الربحية

املصدر:
Andrew White, Matthew Klernan, op cit

ثالثا :املنظمات الدولية الغري الحكومية كشريك يف الضبط البيئي العاملي:
تاريخيا ان لها دور مهم وي القضايا البيعية بدء مط القرن التاس عشر وتعد
منظمة  The Society For The Preservation Of Birdsالمنشاة سنة  1889األول
عالميا ( ،)Koppen, 2008, P.35تبعتها منظمة Sierra clubسنة  ،1892ومن ستينات
القرن العشريط وخاصة بعد مؤتمر ستو هولم سنة  1972تضاع عدد ا إذ تحاي
مديرية المنظمات البيعية ما يقارب  22600منظمة بيعية ،ما أن المكتب األوربي يعد
 132منظمة غير حكومية أوربية إضاوة إل أن دول البنغالديش ملال لوحد ا تحوي
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 10000منظمة غير حكومية ،حقيقة العدد ال يعكس التأثير وتلك المنظمات تتبايط
وي اإلمكانيات وتدرات التأثير ،وبعضها يهد إلحداإ تغيير نسبي بينما األخرى تهد
إلحداإ تغيير راديكالي أ مها:
Earth Watch Environmental Defense, The Nature Conservancy, Sierra Club,
Worldwide Fund For Nature, Conservation International, Rain Forest Action
Network, Earth Island Institute.

وعل الرغم مط تحقيقها إلن ازات امة ،يبق نشاطها وأساليب عملها ال تلق
الدعم الالزم مط المؤسسات الرسمية سواء الوطنية أو الدولية ( cormick, 1999,
 ،)P.P.72-98وتأخ أشكال تعامل المنظمات الدولية الغير حكومية م القضايا البيعية
عدة صور أ مها:
أوال :أنها تعتبر ناتد للسياسات الرسمية بالنظر لخاصية استقاللها عط الدول
"خاصة عاملي الرتابة والتمويل" باإلضاوة إل

استعمالها لم موعة مط التقنيات

واالستراتي يات والتي سبقت اإلشارة إليها أن ا التحسيس .La Sensibilisation
والتعبعة  ،La Mobilisationوالخبرة  l’expertiseلتوجيه الرأي العام ملال ما تامت
به منظمة  Rain Forest action networkحملة ضد تاحر غابات األمازون .وووقا
لكل مط  Backstrandو  Sawardوشكل المشار ة ال عالة والواسعة مط تبل
المنظمات غير الحكومية وي مسار ومراحل اتخاذ القرارات وي المؤتمرات والقمم
الدولية الخاصة بالبيعة تتخ أشكاال عدة ومتنوعة ملل الضغط للتأثير وي جدول
األعمال عط طري تنظيم الحمالت و سب التأييد والتشاور والرصد والتن ي يع ز مط
الشرعية الديمقراطية لإلدارة البيعية (.)Bäckstrand et al, 2005

ثانيا :تنسي

ال هود بيط خبراء المنظمات الغير حكومية ونظراجهم وي

الو االت الحكومية لتشكيل شبكات معروية دوها وض أجندة بيعية ملال ما تامت به
منظمة  World Wilde Fund for natureمط جهود لمحاولة التأثير وي تناعات األوراد
والمستهلكيط وي أسيا بدوعهم لتغيير العادات الخاصة باستعمال أنواع حيوية معينة
لضرورات طبية عالجية.
ثاللا :تد تعمل المنظمات الدولية الغير حكومية ألجل تغيير سياسات الدول
مباشرة للتأثير وتغيير الخيارات المطروحة لان السياسة العامة ملل ما تامت به
منظمة  The EarthIsland Instituteالتي استعملت مقاربة رو الدعاوى القضاجية
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ضد الدول إلجبار ا عل االلت ام بقوانيط مواثي دولية إجبار الواليات المتحدة عل
حماية اللدييات البحرية.
رابعا :العمل بمعية الدول لتحقي أ داوها وملال تامت ثالإ منظمات بيعية غير
حكومية ي:
International Conservation, The world wide fund for nature, The Nature
Consevancy.

بالتوسط لدى الواليات المتحدة للتنازل عط مديونيتها "مبادلة الديون"
المستحقة لى البيرو وتخاياها لحماية المعات مط الغابات االستواجية المطرية
والمنظمات اللالإ تبرعت ب 1.1مليون دوالر والواليات المتحدة تدمت  5.5مليون
دوالر إللغاء ج ء مط ديون البيرو المستحقة للواليات المتحدة األمريكية.
دراسة أخرى ألثر المنظمات الغير حكومية تدمها ل مط  Bestillو Corcellورتا
ويها بيط ثالإ مستويات مط التأثير:
 التأثير الضعي وويه تشارك الم د غ ح ب عالية وي الم اوضات البيعية الدولية
إال أن تأثير ا وي م ريات ومخرجات تلك الم اوضات يبق

محدودا .ملال

ذلك دور ا المحدود وي منتدى األمم المتحدة للغابات المؤسس سنة 2000
للتنمية المستدامة للغابات بناء عل مقررات مؤتمر ريو.
 التأثير المعتدل أو المتوسط أيط يالحظ اثر واضح لها عل مسار الم اوضات
وقط دون مقرراتها .ملال ذلك برتو ول يوتو حول التغير المناخي أيط أثرت
عل أجندة الم اوضات إال أن البيان النهاجي للبرتو ول ال يعكس ذلك األثر.
 التأثير الكبير ويه تؤثر المنظمات وي

ل مط الم اوضات ومخرجاتها

م اوضات  1994-1993حول مكاوحة التاحر (.)Cormick, 1999, P.65

وعل

الرغم مط األثر المتنامي لدور المنظمات الدولية غير الحكومية تبق

الدول المسؤول األول عط الحو مة البيعية وهي واعل تادر عل الدخول وي مسارات
ت اوضية وعقد تواوقات تبق

أ لية وتدرة المنظمات الغير حكومية لالضطالع بها

محدودة.
أ م االت اتيات الدولية المتعلقة بالبيعة :إن االت اتات الرجيسية المتعلقة بالبيعة
تسم أيضا ات اتيات ريو و ي ما يلي:
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 ات اتية الح اظ عل

التنوع البيولوجي  1993/1992داوها الح اظ عل

التنوع البيولوجي بحماية الموارد الوراثية للنظم اإليكولوجية واألنواع
واالستخدام المستدام له
طري

المكونات والتقاسم العادل والمنا للمناو  ،عط

تضليل الاعوبات التقنية والمالية خاصة للدول العاج ة اتتااديا.

ومط بيط االت اتيات المرتبطة به ا االت اي بروتو ول ترطاجنة بشأن
السالمة المتعلقة التكنولوجية الحيوية.
 ات اتية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ  1994/1992دوها تلبيت
انبعاإ غازات الدويعة وي الغال ال وي عند مستوى يحول دون أي نوع مط
االضطراب المناخي الخطير ،والوصول إل
اوية تتيح للنظم اإليكولوجية التكي

ا المستوى وي وترة زمنية

باورة طبيعية م تغير المناخ مط

دون تهديد اإلنتاج الغ اجي والسماح بتحقي التنمية االتتاادية المستدامة
والمتضمنة ات اتية يوتو.
 ات اتية األمم المتحدة لمكاوحة التاحر 1996/1994يهد لمكاوحة التاحر
والتخ ي

مط آثار ال ا

والتاحر وي البلدان األشد تضرر وال سيما وي

أوريقيا مط خالل إجراءات وعالة عل جمي المستويات.
وتتمي ات اتيات ريو بال وانب األساسية التالية:
 القيمة اإلل امية بالنسبة للدول الموتعة.
 تحديد تطاع معيط للضبط التنوع البيولوجي ،والمناخ ،والتاحر.
 التر ي عل مكاوحة ال قر والسعي لتحقي ظرو حياة مستدامة.
 التمويل مط مخااات صندوي البيعة العالمي لتح ي تطبي االت اتيات وي
البلدان ذات القدرات المالية المحدودة.
 دم برنام لتقييم حالة النظم اإليكولوجية.
ورغم القيمة المضاوة لها إال أن العديد مط االنتقادات وجهت لالت اتيات البيعية
لألسباب التالية:
 ات اتيات وص ية جدا وجامدة وعمودية وهي منظمة مط أعل
وهي ال تعكس تنوع وتعقد القضايا البيعية ،إضاوة إل

إل

أن الدول الموتعة

تواجه العديد مط الاعوبات للوواء بالت اماتها عل جمي المستويات.

690

أس ل،

طالل ملوشي – سامي بخوش

 إن الطبيعة القطاعية لالت اتات أدت إل نشوء يا ل وإجراءات موازية بيط
الدول والو االت اإلنماجية التي تتناوس للحاول عل أموال ومناط الن وذ.
 التناتضات وعدم التواو بيط مواضي االت اتيات .اذ التر ي عل الحد مط
االنبعاثات الغازية ضروري بالنسبة للتغير المناخي ومؤثر عل
البيولوجي وه ا التداخل يتطلب النظر وي أ دا

التنوع

االت اتيات المختل ة

ومقارنتها بشكل منتظم و ي مهمة صعبة خاصة بالنسبة للدول ال قيرة.
إن أ م عاج

تواجهه ال هود الدولية سواء لضبط أو ورض الت ام ال رتاء ببنود

االت اتيات الدولية يعود إل عامليط أساسييط:
 إن عملية إبرام المعا دات طويلة بشكل م رط .وتستغري عشرات السنوات
لالنتقال مط مرحلة اإلعداد إل

التوصل إل

ات اي رسمي ،والتادي عل

ا األخير ما أنها تعتمد أيضا عل درجة تدرة الحكومات عل بناء تواو
وي اآلراء ت ا القضايا المت اوض بشأنها ألسباب سياسية مما يؤدي إل
إبطاء العملية ويتطلب الم يد مط الوتت إل مال تلك ال هود.
 أسلوب ت تيت صياغة السياسات البيعية عل

المستوى الدولي حسب

الموضوع والقطاع أو اإلتليم ،مما أدى إل الت اوض بشأن معا دات تتداخل
وتتضارب تواعد ا القانونية مما ينعكس سلبا ما اشرنا أن ا عل

وعالية

ونتاج تلك االت اتيات عل األبعاد اللالثة للتنمية المستدامة.
االت اتيات البيعية المتعددة األطرا  :تتعل باالت اتات بيط م موعة مط الدول
عل المستوى الدولي أو اإلتليمي والمتعلقة بالقضايا البيعية األ لر تنوعا ،والمتمحورة
حول الغال

ال وي ،المواد الحيوية والحياة البحرية ،التاحر ،حماية النظم

اإليكولوجية ،والتلوإ البحري الخ ،نحاي حاليا أ لر مط  500ات اتا بيعيا متعدد
األطرا  45 ،منها وتعت عليها  72دولة أو أ لر ل ات اي بأ دا

محددة ،وتشكل

االت اتات البيعية المتعددة األطرا ما يعر بالقانون البيعي الدولي ،وصياغة سياسات
الحو مة يمر بم موعة مط المراحل:
أ) تقييم الوض البيعي .ب) وض السياسات عل الاعيد الدولي .ج) صياغة
االت اتات البيعية المتعددة األطرا  .د) تن ي السياسات ) .تقييم السياسات .و)
التدابير القسرية .ز) التنمية المستدامة ،وتقليديا يولي برنام األمم المتحدة للبيعة
ا تماما خاصا بالمشار ة وي المراحل اللالإ األول  .أما المراحل "د. .و"
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اختااصات االت اتات البيعية المتعددة األطرا  ،وي حيط المرحلة المتالة بالتنمية
المستدامة التي تضطل بها منظمات البنك الدولي ،إن نقص التنسي بيط ال واعل
المختل ة يعي

التوصل إل

حو مة واضحة المعالم بالنظر للتبايط وي الماالح

واأل دا المرجوة مط تحديد المعايير وااللت ام بها (.)Tadanori, 2008

املبحث الخامس :التحديات املواجهة ملأسسة بيئية عاملية:
إن األزمة النات ة عط تأثير األنشطة البشرية عل الطبيعة تستوجب است ابات
مط تبل المؤسسات الدولية والحكومات والمواطنيط عط طري ت مي الخبرة والمعروة
مط ل الشر اء والمؤسسات المعنية ،والمشا ل البيعية تغير المناخ واالحتباس
الحراري وتد ور النظم اإليكولوجية ،تهدد التنوع البيولوجي وتقيد التنمية االتتاادية
وي العديد مط البلدان ،إذ تظل تدابير الحماية البيعية المتبعة غير اوية ،واإلصالحات
الالزمة تتطلب الكلير مط الوتت والطاتة والمال ومسار طويل مط جوالت الم اوضات
الدبلوماسية ،إضاوة إل أن حالة االنقسامات المستمرة وغياب اإلجماع تعرتل التقدم
نحو تأسيس وعلي إلدارة عالمية للبيعة.
والطاب العالمي لألزمة يحد مط آثار التدابير الوطنية أو القطاعية ويستوجب
تعاونا بيط مختل ال واعل والمؤسسات وي م ال الت ارة الدولية والتنمية المستدامة
والسالم ،إذ وظ ت مختل الحكومات المحلية والوطنية م موعة متنوعة مط المقاربات
لسط تشريعات وتواعد ضابطة للعالتة "تنمية اتتاادية/بيعة سليمة" والر انات
والتحديات البيعية بيرة لدرجة ونها تحد مط تدرة أية وحدة سياسية لوحد ا عل
مواجهتها ،وتلك التحديات ممللة وي(:)UNEP, 2008, p.03

 االت اتات القارية والعالمية غير الكاوية.
 صعوبة التووي بيط تحقي الحد األتا

مط التنمية والتنمية المستدامة

وأ بر تدر مط الحماية مما يحد مط التمويل مما يضر باالتتااد ويعي تطبي
االت اتات البيعية المتعددة األطرا .
 تلة المخااات المالية الخاصة بتمويل األبحاإ البيعية.
 عدم التكامل بيط السياسات القطاعية.
 عدم
 األولويات المحددة سوء.

اية القدرات المؤسسية.
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 عدم وضوح األ دا .
 عدم التنسي بيط ال واعل الرسمية والغير رسمية األمم المتحدة والحكومات
والقطاع الخاص والم تم المدني.
 عدم وجود رؤية مشتر ة.
 الترابط بيط م ا يم التنمية  /النمو االتتاادي المستدام ،والت ارة ،وال راعة،
والاحة ،والسالم واألمط.
 اختالل التوازن الدولي بيط اإلدارة البيعية وبرام الت ارة والتمويل ،عل سبيل
الملال منظمة الت ارة العالمية (.)WTO
 اللقة المحدودة وي المنظمات المسؤولة عط المشاري ضمط صندوي البيعة
العالمي GLOBAL ENVIROMENTAL FUND
 ربط األمم المتحدة للبيعة ،وبرنام األمم المتحدة اإلنماجي (  )UNDPوالبنك
الدولي م االت اتات البيعية المتعددة األطرا
 عدم تدرة الحكومات عل تلبية الت امات االت اتات البيعية المتعددة األطرا .
 غياب المنظور ال ندري والمساواة بيط ادوار ومهام ال نسيط وي اإلدارة البيعية
العالمية.
 عدم القدرة عل التأثير عل الرأي العام بشكل المرغوب (.)UNEP, 2002, p.19
والحو مة البيعية الدولية تضية خالوية ،واال تواو

وي اآلراء بيط مختل

ال رتاء ،وحس ب معهد التنمية المستدامة والعالتات الدولية  IDDRIوبالنظر للتعارض
بيط مبدأ حماية الماالح الوطنية وم هوم المناو العامة العالمية مما يقلل مط ورص
الوصول إل

حلول ناجعة للمشكالت البيعية ،وي مقابل ذلك يقدم برنام

للقرن الواحد العشريط المسم

العمل

ب  The Agenda 21تاورا أخر م اد أن المشا ل

البيعية ذات النطاي العالمي تد ال تتطلب حلوال عالمية ،وعل

سبيل الملال التلوإ

البحري يمكط معال ته إتليميا ،وتد ور النظم اإليكولوجية يمكط معال تها محليا،
والتغير المناخي يحتاج لتضاور جهود العمل محليا وإتليميا ودوليا ،إذ حسب ل مط
األستاذيط  BACKSTRANDو SAWARDوثن" :االستدامة وحماية البيعة و الم ال
ال ي تمت ج ويه الت ارب المبتكرة لإلدارة م أشكال الحكم المتعدد األطرا م إدماج
الم تم المدني العالمي لتغطية ال وة بيط القطاعيط العام والخاص" ( Bäckstrand,
.)2006, p.469
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خاتمة ونتائج الدراسة:
إن م موعة التشكيالت المكونة لل واعل الغير دوالتية خاصة المنظمات غير الحكومية
والتي أصبحت الشريك ال عال وي صياغة أجندة السياسة العالمية وي تضايا البيعة ،بالنظر
للمؤ الت التقنية والمعروية التي تحوز ا وأساليب عملها مقارنة بالدول ،إذ إن طري عملها
ان لها الدور البارز وي نقل وتغيير خارطة العالم السياسية وتحويل الم هوم المر ي وي
تحليل السياسة العالمية ،أال و و م هوم السيادة الوطنية ،والضبط الدوالتي مط خالل اآلليات
التقليدية لم يعد اويا وتادرا عل اإلحاطة بمختل القضايا واإلشكاالت العالمية ،ما يستوجب
ضرورات البحث عط اطر أخرى لإلدارة اإلنسانية ضمط إطار الحو مة العالمية ،التي تملل
اإلطار األ بر لعمليات الضبط التشار ي بيط المؤسسات الرسمية المنوطة بالمهام التشريعية
والقضاجية والتن ي ية ومؤسسات القطاع الخاص ذات البعد االتتاادي وتشكيالت الم تم
المدني عل

المستويات المحلية الوطنية والعالمية ،ونماذج الحو مة االتتاادية والبيعية

العالمية تبرز حقيقة ت اوز اإلشكاالت المطروحة لألطر الرسمية لاناعة سياسات عامة ناجعة
ووعالة.
إذ أضحت شريكا ال يمكط ت اوز وي مراحل صن السياسات العامة الوطنية والعالمية،
بدء بوض األجندة وصوال إل تقييم مدى ن اعة تلك الخطط والسياسات مط خالل إمكاناتها
واستراتي يات عملها.
ما أنها عمليا تعد ال اعل األساسي وي مراتبة مدى الت ام األطرا

بناوص

االت اتيات والمعا دات المتوصل إليها الضابطة للقضايا البيعية العالمية بعد المسارات
الت اوضية المعقدة.
و مط خالل دراستنا

توصلنا ال صياغة م موعة مط التوصيات تمللت وي:

 ان تدابير الحماية البيعية المتبعة مط تبل المؤسسات الرسمية وي الدول رغم اختالوها
باتت غير اوية ،مما يستوجب مسارات إصالحية تتطلب الكلير مط الوتت والطاتة
والمال اضاتة ال مسار طويل مط جوالت الم اوضات الدبلوماسية.
 السمة المتخطية للحدود الوطنية لألزمة تستل م ضبطا تشار يا بيط مختل ال واعل
والمؤسسات وي م ال الت ارة الدولية والتنمية المستدامة والسالم ،اذ ان التدابير
الوطنية اثبتت محدوديتها وعدم تدرتها العمل بم رد ا.
 ان االشكاالت البيعية تغ ير المناخ واالحتباس الحراري وتد ور النظم اإليكولوجية،
تهدد التنوع البيولوجي وتقيد التنمية االتتاادية وي العديد مط البلدان خاصة النامية
وال قيرة منها .وله ا ي ب عليها االنخراط وي منظومة الحو مة البيعية العالمية.

694

طالل ملوشي – سامي بخوش

 ان حالة االنقسامات المستمرة وغياب اإلجماع حول القضايا ذات اال تمام المشترك
.تعرتل التقدم نحو تأسيس وعلي إلدارة عالمية للبيعة
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