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 أثــر األمــن البيئي في مكافــحة الفقــر وتحقـيق التنمية المستدامة في الجزائر
*
   .اجلزائر ،3جامعة اجلزائر  ،كسرى مسعود.د 

**
   .اجلزائر ،3اجلزائر جامعة  ،طـــــاهــري الصديـــــق. أ 

 : ملخص

هي عالقة معقدة، حيث  أن الفقر أحد األسباب الرئيسية للمشكالت البيئية العاملية، مثلما كان  عالقة الفقر بالبيئة    
أحد نتائجها، وقد أثبتت الدراسات أن العالقة بني الفقر والبيئة تراكمية دائرية أو أشبه بعملية سببية تراكمية، حيث جيرب 

املضمونة على املدى القصري حىت ميكنهم من سد االحتياجات املستقبلية، لذلك فهم  الفقراء على اختيار الفائدة
يتسببون يف تدهور البيئة اليت تعمل بالتايل على زيادة فقرهم وهكذا تستمر املشكلة، حيث يؤدي الفقر إىل قصور يف 

لبيئي يف مكافحة الفقر من جهة ومحاية اإلنتاجية واستخدام غري مستدمي للموارد الطبيعية، ومن هنا تربز أمهية األمن ا
 .البيئة من جهة ثانية، لتحقيق التنمية املستدامة

Résumé : 

 La relation de la pauvreté à l'environnement est une relation complexe, où la pauvreté 

est l'une des principales causes des problèmes environnementaux mondiaux, car il était l'un 

des résultats. Les études ont montré que la relation entre la pauvreté et l'environnement 

cumulatif, où obligeant les pauvres à choisir un intérêt garanti à court terme jusqu'à ce que ils 

peuvent remplir les besoins de l'avenir, de sorte qu'ils sont entraînerait une détérioration de 

l'environnement, et le problème continue, où la pauvreté conduit à un déficit dans la 

production et l'utilisation non durables des ressources naturelles, d'où l'importance de la 

sécurité environnementale dans la lutte contre la pauvreté d'une part et la protection de 

l'environnement d'autre part,  pour parvenir a une développement durable.  
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 :المقدمة
تتعلق بأمن و وجود اإلنسان و لعل أكثر عالقة اإلنسان ببيئته ال تقتصر فقط بإشباع احلاجات ولكن تتعداها إىل إشكالية يف غاية األمهية 

يف نفس الناس ارتباطا بالبيئة تأثريا و تأثرا هم الفقراء يف العامل، و لكن لألسف هي أشبه بعالقة يلبس فيها اإلنسان قناع الضحية و اجلالد 
 .الين واملستدمي للموارد البيئيةمن هنا تبلورت فكرة األمن البيئي يف مكافحة الفقر ومتكني الفقراء من االستخدام العق. الوقت

 :التالية اإلشكاليةومنه ارتأينا معاجلة 
 ما هي األبعاد البيئية، االقتصادية واالجتماعية الستيراتيجية مكافحة الفقر في الجزائر؟

 :لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم البحث إىل حمورين أساسيني
 البيئي األمـــن 
 البيئة والفقــر 

 :البيئي األمـــن( أوال
 .سنحاول تبيان مفهوم األمن بصفة عامة مث مفهوم األمن البيئي بصفة خاصة

 :مفهوم األمن( 1
تعقد األمن لغة يعين االطمئنان الناتج عن الوثوق بالغري، وباهلل ومنه جاء اإلميان، وقد تغري مفهوم األمن وتعقد بسبب الرتاكم التارخيي و 

التحول يف مفهوم األمن نتيجة منطقية لتغري املشهد الدويل حيث تعددت الفواعل على الساحة العاملية كما  الظاهرة اإلنسانية، فيعترب
تنوعت مصادر التهديد داخل وخارج الدولة مما يستلزم مفهوم جديد لألمن حياول أن يشمل كل هذه الظواهر اجلديدة فظهر األمن 

 .اإلنساين 
أي حماولة خلق ديناميكية تدمج ( احلرمان وعدم التمكني االجتماعي)واحلاجة ( العنف، التهميشالقهر، )من اإلنسان من اخلوف أ"   

 . (1) اإلنسان يف األولويات التنموية والسياسية بدل الرتكيز على استقرار النظام السياسي وبيئته
  (.2)"ق وحريات اإلنسان محاية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقو "نه أكما تعرفه جلنة األمن اإلنساين على 

من األفراد السياسي واالقتصادي واالجتماعي من خالل الرتكيز على أفالفرد جوهر األمن اإلنساين، إذ يعىن بالتخلص من كافة ما يهدد 
اإلصالح املؤسسي وذلك بإصالح املؤسسات األمنية القائمة وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية مع 

 .  من الدولأاد وهو ما ال ميكن حتقيقه مبعزل عن من األفر أالبحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية هتدف إىل حتقيق 
أعطى توصيف لألمن " حنن البشر"واملعنون بـ  0222أما كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة يف تقريره لألمم املتحدة عام 

 : (3) اإلنساين كاآليت
عات العنيفة فهو يشمل حقوق اإلنسان، احلكم الرشيد وإمكانية من اإلنسان بأوسع معانيه ما هو أكثر مبراحل من انعدام الصراأيتضمن  

احلصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص واخليارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته، وكل خطوة يف هذا االجتاه هي أيضا 
اقة وحرية األجيال املقبلة يف أن ترث بيئة طبيعية صحية خطوة حنو احلد من الفقر وحتقيق النمو االقتصادي ومنع الصراعات والتحرر من الف

 .من اإلنسان وبالتايل األمن القوميأهي اللبنات املرتابطة اليت يتكون منها 
 amartiya senومها الباكستاين حمبوب احلق واهلندي امارتيا سان  4991وقد حدد حمرري تقرير األمم املتحدة عن األمن اإلنساين يف 

 :اإلنساين حسب فلسفة احلاجات اإلنسانية  أبعاد لألمن
 د؛أي ضمان احلد األدىن من املدخول لكل فر :  األمن االقتصادي 
 ؛أي ضمان احلد األدىن من الغذاء لكل فرد :األمن الغذائي 



 مدى مساهمة المؤسسات واآلليات الدولية والعربية في الحد من الفقر في الدول العربية
 

 

82 
 

 ؛أي ضمان احلد األدىن من الرعاية الصحية لكل فرد:األمن الصحي 
 ؛بيعية واحلفاظ على البيئة من استدمار اإلنسانأي محاية اإلنسان من الكوارث الط :األمن البيئي 
 ؛الفواعل غرب الدولية/الدول/ويعين محاية اإلنسان من العنف املادي من طرف الدولة : األمن الفردي 
 ؛الطائفي/الذي يقوم على ضمان االستمرار يف العالقات االجتماعية التقليدية واحلماية من العنف العرقي :األمن المجتمعي  
 الذي يضمن للبشر العيش يف كنف جمتمع يضمن ويرقي حقوق اإلنسان: األمن السياسي. 

 تبلور مفهوم األمن البيئي( 2
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية ومكافحة اإلرهاب، قد راجت بضاعتها واستوطنت دول كثرية من العامل بعد ، البيئة إن إشكالية

 انتشار مذهب احلداثة األمريكية الرأمسالية مع هناية احلرب الباردة واهنيار املعسكر االشرتاكي، حيث تضمها أجندة فكرية واحدة متسلطة
ومن مث جاء اهتمام هؤالء الناشطني السياسيني كما الباحثني . م والسياسة والرأي العام الدويلعلى قائمة اهتمامات كل من العل

من دمار شامل  البيئةاألكادمييني بذلك األثر البيئي املروع واملستمر، الذي يفوق كل تقدير أو توقع، نتيجة ما ختلفه احلروب احلديثة يف 
 .األمن البيئي مع ضراوة احلروب احلديثة وتكرار حدوث الكوارث الطبيعية والبشرية   هكذا تزامن مفهوم ،وتدهور طبيعي وختلف اقتصادي

العاملية، ومن ناحية أخرى فقد  البيئةوتدهور  املوارد الطبيعيةوىف حقيقة األمر، يعد األمن البيئي وليد خماوف األمن القومي من تناقص 
األمن  لعب دور النموذج النقيض للحرب الباردة والنزعة العسكرية يف مسرح عمليات األمن العاملي، وذلك كما ورد بتقرير إعادة تعريف

 (.4911ليسرت براون، ) ملعهد الرصد العاملي بواشنطن 
 التعاريف المختلفة لألمن البيئي( 3

 :باب املتصلة بتعريف األمن البيئي هىجمموعة العناصر واألس
مان األمن العام، يف تالىف املخاطر البيئية النامجة عن الكوارث الطبيعية أو البشرية بسبب العمليات واجلهل أاألمن البيئي صمام • 

 .دود الوطنيةواحلوادث وسوء اإلدارة واألخطاء الناجتة عن تصميم وتنفيذ املشروعات واليت تنشأ داخل الدولة أو عرب احل
 العمليات العسكرية املتضررة من جراء البيئةاملستدمية، اليت تشمل استعادة  البيئةاألمن البيئي وسيلة هامة وحاكمة يف مسألة حقوق • 

 .والتخفيف من ندرة املوارد والتدهور البيئي والتهديدات البيولوجية اليت ميكن أن تؤدى إىل االضطراب االجتماعي والصراعات اإلقليمية
 .وتدوير املنتجات والنفايات بطرق تعزز االستقرار االجتماعي املوارد الطبيعيةاألمن البيئي دليل ألساليب إدارة   • 
وتأمني احتياجات اجملتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية  التلوثاألمن البيئي وثيقة ملزمة للحفاظ على عناصر احمليط احليوي من •   

  .البشرية، مع مراعاة كفاية املخزون الطبيعي مبختلف أشكاله لدوام واستمرار عملية التنمية
 :البيئة والفقــر( ثانيا

البد أن يكون مسبوقا بتحديد ماهية الفقر، و تبيان االهتمام الدويل هبذه الظاهرة، ومن مث شرح بيئة وصف عالقة الفقر بال 
 .أبعادها يف اجلزائر وسبل مكافحتها

 ماهية الفقــر( 1
للفرد أو  ورد تعريف يف قاموس علم االجتماع على أنه مستوى معيشي منخفض باالحتياجات الصحية واملعنوية املتصلة باالحرتام الذايت

 .(4) جمموعة من األفراد
وينظر إىل هذا املصطلح نظرة نسبية بفعل ارتباطه مبستوى املعيشة العام يف اجملتمع وبتوزيع الثروة ونسق املكانة والتوقعات  

وامللبس واملأوى الضروري االجتماعية، بينما يعرف خط الفقر على أنه احلالة اليت يكون الفرد فيها عاجزا عن الوفاء بتوفري متطلبات الغذاء 
 .  (5) لنفسه

http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/13519/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/17436/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/13519/posts
http://kenanaonline.com/users/nature5/tags/3782/posts
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وهبذا فإن مفهوم الفقر يشري إىل غياب أو عدم ملكية األصول أو حيازة املوارد أو الثروة املتاحة املادية منها وغري املادية، ففي  
ر املطلق، بينما إذا كان حالة عدم القدرة على إشباع احلاجات البيولوجية كاألكل وامللبس واملسكن بصورة كلية يدرج هذا ضمن الفق

النقص يف مستوى إشباع احلاجات األساسية وتدين مستوى املعيشة ونوعية احلياة وخصائص وقدرات األفراد واجلماعات داخل اجملتمع 
 .ضمن ما يسمى بالفقر النسيب

أشكال متباينة تعكس وضعية البناء فضال عن هذا فإن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد تربز يف اجملتمعات على مستويات خمتلفة ويف صور 
 :، وهناك ثالث معاين للفقر متمايزة وهي(اجملتمع)االجتماعي 
 الفقر االجتماعي: المعنى األول 

وهو يتجاوز عدم املساواة االقتصادية الناجتة عن نقص الدخل واملمتلكات واخنفاض مستوى املعيشة ليشمل بشكل أوسع عدم  
 .والدونية واإلتكالية والشعور بالنقص واالستغاللاملساواة االجتماعية 

 العوز والحاجة: المعنى الثاني 
ويشري إىل فئة من األفراد غري القادرين على تأكيد وجودهم على املستوى التقليدي العادي الذي يعترب أدىن مستوى دون أي  

 .ن هم احملتاجني واملعوزين الذي يطلبون املساعدةمساعدات خارجية، كما حيدد منوذجا للعالقات االجتماعية اليت تشري إىل م
 الفقر األخالقي: المعنى الثالث 

ويدل هذا املعىن إىل رفض أو قبول ( كاألسرة، مجاعة الرفاق)حيدد مكانه يف نسق القيم يف اجملتمع أو يف أحد مجاعته الفرعية  
واجلدير باإلشارة هنا هو أن الفقر ال ينحصر معناه فقط كما حتدده الرؤية  الفقر أخالقيا وإىل املكانة اليت يشغلها الفقري وتعيقه عن التمتع

االقتصادية يف عجز اإلنسان عن تلبية حاجاته البيولوجية األساسية وإمنا يعين أيضا عجز البناء االجتماعي عن توفري مستلزمات اإلنسان 
جتماعية وتكوين شخصية الفرد يف اجملتمع وتشكيل قيمته وثقافته فضال املادية واملعنوية وتأثري ذلك على عمليات االندماج والعالقات اال

 .عن حتديد مكانته ودوره السياسي واالجتماعي واالقتصادي
 العالقة بين الفقر والبيئة( 2

الفقراء وسبل معيشتهم بشكل تفصيلي عالقة الفقر بالبيئة عالقة مزدوجة االجتاه، فالفقر هو أحد مسببات التدهور البيئي ألن احتياجات 
امللحة تعين يف كثري من األحيان القيام مبمارسات وسلوكات مدمرة للبيئة مثل اإلفراط يف صيد األمساك واحليوانات البحرية يف املناطق 

امشية الساحلية واستخراجها بطرق غري سليمة ودون إعطاءها فرصة للتكاثر وجتديد مواردها، كذلك أدى اندفاعهم حنو األراضي اهل
 بسبب قلة مواردهم وزيادة أعدادهم وعدم كفاية التنمية إىل تدمري األراضي يف الغابات املطرية وحرث املنحدرات والرعي اجلائر يف أراضي

 .، وحيدث هذا عادة يف األنظمة البيئية اليت تأوي جمتمعات فقرية تعتمد بصورة أساسية على املوارد الطبيعية(6) املراعي اهلشة
عن هذا فإن التلوث البيئي الذي يؤدي إىل تدين نوعية البيئة يعرض الفقراء للخطر حيث أوضحت املسوح العلمية يف فضال  

، حيث يقلل الفقر من حصانة األفراد ضد آثاره باختالف أشكاهلا (7)مجيع أحناء العامل أن الفقراء هم أول من يتأثر بالتدهور البيئي
 (.لتلوث اإلشعاعي، التلوث الضوضائيتلوث اهلواء، املاء، الرتبة، ا)

من األمراض اليت تصيب  %02فالتلوث البيئي من أهم العوامل املؤثرة على صحة األفراد ال سيما يف اجملتمعات الريفية مثال فإن حوايل 
من  %02خص منهم ماليني ش 3األفراد وبشكل رئيسي الفقراء تعود إىل أسباب بيئية، وأكثر األمثلة مأساوية على ذلك أن حوايل 

األطفال ميوتون سنويا بسبب اإلسهال الناجم عن تلوث املياه السطحية باإلضافة إىل التأثريات الصحية لألمراض الناجتة عن التدهور 
 من دخل الفقراء يف إفريقيا %33البيئي، جند أيضا التأثريات االقتصادية؛ حيث أشارت دراسة إىل أن معاجلة املالريا تستنزف حوايل 

 .(8)فقط من دخل األغنياء %1مقارنة حبوايل 
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، بأن الفقر يفاقم بشكل واضح املشكلة 0222قر التقرير الوطين حول حالة البيئة يف اجلزائر سنة أوتبعا هلذا السياق، فقد  
، أكد أن شخصا 0222أكتوبر  00البيئية، ال سيما وأن تقرير املؤمتر الوطين ملكافحة الفقر واإلقصاء الذي نظمته احلكومة اجلزائرية يف 

، فإىل جانب التعرض املتزايد للسكان الفقراء ألخطار التلوث (9)واحدا على األقل من بني مخسة أشخاص يعيش يف حالة من الفقر
إن تعامل البيئي تزيد حالة العوز واحلاجة عندهم يف استهالك املوارد البيئية دون مراعاة، وهذا لضمان حياهتم، ومن منظور سوسيولوجي ف

الفرد مع بيئته الطبيعية خيضع جلملة من املعطيات من بينها مستواه املعيشي، فال ميكن التحدث عن سلوك بيئي إجيايب وعقالين بينما 
يفتقد الفرد أبسط ضروريات احلياة مما يدخله يف حيز الصراع من أجل البقاء وطبعا فاخليار هو للفرد على حساب عناصر البيئة الطبيعية،  
كما أن اجلزائر أدرجت بشكل واضح ضمن اإلسرتاتيجية وطنية للبيئة وخمطط العمل البيئي ضرورة تقليص ظاهرة الفقر والعمل على النمو 

 .(11) املستدام
 :فضال عن هذا فإن أمناط الفقر هلا عالقة بالبيئة احمليطة حيث تتحدد وفق هذا اإلطار ضمن نوعني مها 

ويعمل حوايل ثالثة أرباع العامل يف املناطق الريفية حيث يعتمد منط معيشتهم بشكل مباشر على الزراعة  يعيش : الفقر في األرياف -
، وعلى سبيل املثال فإن الكثري من اجملتمعات الريفية اليت كانت تعتمد على املوارد الطبيعية لتوفري احتياجاهتا الغذائية (11)كمصدر دخل

ل على عوائد نقدية لشراء منتجات غذائية من مصادر أخرى لكن ظروفا بيئية واقتصادية ومالية حولت أراضيها إىل مزارع هبدف احلصو 
ئد سيئة جعلت الكثري من هذه املبادرات تفشل يف حتقيق هدفها حيث مت إزالة األراضي الطبيعية ومل تتمكن املشاريع الزراعية من تقدمي العا

 .(12)املايل املنشود
األول هو اهلجرة الداخلية املتتالية من الريف حنو املدينة، واهلجرة اخلارجية ما بني الدول، خصوصا من دول مرده : الفقر في المدن -

اجلنوب الفقرية حنو دول الشمال الغنية هبدف البحث عن فرص العمل ويرتبط الفقر احلضري كما يسمى عادة مبظاهر حمددة، منها 
مناطق هامشية غري قانونية ومعرضة ألخطار بيئية بفعل افتقارها للخدمات األساسية من مياه  األحياء الفقرية واملساكن العشوائية، مشكلة

إخل، فضال إىل هذا فإن من املشاكل اليت ترتبط مع الفقر يف املدينة هي مشكلة التخلص من النفايات ومشاكل ...وكهرباء وصرف صحي
واألمراض، كما أن ضعف الصرف الصحي يعين تعايش الفقراء مع مصادر الصرف الصحي، حيث تعترب النفايات وكرا النتشار األوبئة 

 .مستمرة ودائمة للمرض
 هذا وإن عالقة الفقر بالبيئة ومشكلة تلوثها نتيجة حتمية ومنطقية، فالتدهور البيئي يدفع األفراد بأعداد متزايدة إىل الفقر كما أهنا

ختفيف حدة الفقر أو وقف التدهور البيئي، بل متت حقيقة استحالة حتقيق  أصبحت مسألة متشابكة حيث أن املسألة ليست خيار بني
، وهو ما يتأتى من خالل أساليب التنمية املستدامة اليت ميكن من خالهلا التوفيق  (13)أي اهلدفني إال بالسعي إىل حتقيق اهلدف اآلخر

تنمية املستدامة، ويقدم برنامج األمم املتحدة يف هذا اجملال تصورا بني احتياجات الفقر واحتياجات البيئة للحماية، حيث ميثل هذا جوهر ال
 :(14)حول االحتياجات العشر الرئيسية اليت جيب حتقيقها لتحسني حياة الفقراء وهي

 ،التغذية السليمة 
 ،احلماية من األمراض اليت ميكن جتنبها طبيا ووقائيا 
 ،القدرة على العيش يف بيئة نظيفة وكافية 
 احلصول على مياه نظيفة وكافية، القدرة على 
 ،التمتع هبواء نظيف ال حيمل التلوث واألمراض 
 ،احلصول على الطاقة الكافية للتدفئة والطهي 
 ،القدرة على استخدام العالجات التقليدية 
 ،القدرة على استخدام عناصر البيئة الطبيعية للممارسات االقتصادية واالجتماعية 
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  الصدمات الطبيعية مثل األعاصري واجلفاف،القدرة على التكيف مع 
 القدرة على اختاذ قرارات حرة حول إدارة املوارد املتاحة بشكل مستدام. 

 وحسب هذا التصور البيئي فإن هناك فئة صغرية من سكان العامل اليت تتمتع هبذه املزايا وقد ال يتجاوزون الفئات السكانية اليت تعيش يف
 .يكية الشمالية النظيفة، بينما يعترب أكثر من ثالث أرباع سكان العامل فقراء باملفهوم البيئياملناطق األوروبية واألمر 

التقييم األلفي لألنظمة "وقد جاء تطوير هذه املعايري من طرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استنادا على دراسة شاملة بعنوان  
 :(15)ية لألنظمة البيئية الواجب توفرها لتأمني تنمية مستدامة للمجتمعات وهيوالذي وضع ثالث أنواع من اخلدمات الرئيس" البيئية

 .وتضم النباتات، األخشاب، الطاقة، الغذاء: الخدمات البنيوية -أ
 .، السيطرة على اجلفاف والفيضانات(التلوث)تنقية املياه، إزالة السمية : الخدمات التنظيمية -ب
 .قيم الدينية واالجتماعيةاجلمال وال: الخدمات اإلنسانية -ج
 الفقر ضمن المؤتمرات الدولية للبيئة( 3
نظرا الرتباط املشاكل البيئية بشكل مباشر مبعضلة الفقر وهذا وفق ما أشرنا له سابقا، فقد تناولت جل املؤمترات ذات الطابع  

 .ز عرض أهم املؤمترات الدولية للبيئة وتناوهلا للفقرويف هذا السياق نوج. العاملي اخلاصة بالبيئة حمور الفقر كأحد املواضيع األساسية
  1972مؤتمر ستوكهولم: 

دولة، بعد أربع سنوات من التحضري وبناءا على قرار اجلمعية العامة الصادر عام  441جويلية حبضور  41و  41عقد بالسويد ما بني  
املتحدة ليشكل أول خطوة هتدف إىل وضع سياسة عاملية عل ضوء الدراسة اليت أعدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم  4910

 : لبيئة اإلنسان آخذة بعني االعتبار عامل الفقر كمسبب للمشكالت البيئية حيث ركزت مناقشاته على النقاط التالية
لول هلذه املشكالت من يعيش سكان العامل يف بيئة يسودها الفقر واألمية والبؤس وسوء التغذية  مما يستدعي االستعجال يف إجياد احل -

 .(16) خالل تضييق الفجوة بني دول الشمال الغين ودول اجلنوب الفقري واعتماد نظام اقتصادي جديد
شكوى الدول النامية من االستغالل املفرط ملواردها من طرف الدول املتقدمة إذ تسعى إىل حتقيق التنمية على حساب البيئة مما استدعى  -

 .من خالل إدراج االعتبارات البيئية ضمن اهتمامات العمل اإلمنائي"البيئوي  اعتماد مبدأ اإلمناء
ضرورة االهتمام باملشكالت السكانية واإلشارة إل أن كافة اإلسرتاتيجيات اإلمنائية سوف تواجه صعوبات بالغة إذ مل ينجح العامل يف  -

وضوع الفقر ضمن اهتماماته األساسية لتحقيق محاية بيئة خفض معدالت التزايد السكاين، وهبذا يكون هذا املؤمتر قد أدرج م
 .(17)اإلنسان
 مؤتمر نيروبي: 

بتكفل من األمم املتحدة ومت التطرق فيه إىل املسائل املتعلقة بالبيئة والتنمية وكذا االرتفاع  4900ماي  40و 42عقد بكينيا بني  
ملؤمتر إىل بذل اجلهود والتعاون الدويل واإلقليمي يف هذا اإلطار للحد من احملسوس لسكان العامل، ال سيما دول العامل الثالث، ودعى ا

  انتشار الفقر والتلوث، حيث غالبا ما يصبح الفقر واألمية واملرض والقذارة وسوء التغذية املنتشرة على نطاق واسع واليت نكبت هبا نسبة
الجتماعي وتبعا لذلك اعتمد إعالن نريويب  ملساعدة الدول النامية كبرية من سكان العامل سببا للضغط والتوتر والصراع على الصعيد ا

، لكن مل متض فرتة من الزمن حيث أصبح  (18) ماديا وتقنيا وعلميا ملعاجلة التصحر واجلفاف ومكافحة الفقر وحتسني أوضاع البيئة
ذاك، وأن األسباب الدولية الكامنة وراءه تعود إىل الصراع أكثر بنود إعالن نريويب دون تنفيذ رغم اجلهود الدولية واإلقليمية اليت بذلت حين

 .الدويل وانقسام العامل وشل حركة األمم املتحدة اليت أنيط هبا إعالن نريويب وآلية التنفيذ
 المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية : 
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ألمم املتحدة باإلضافة ملنظمات دولية دولة برعاية ا 401بالربازيل وقد حضرته " ريو دجيانريو"بـ  4990جوان  41و 3عقد بني  
ة وإقليمية وحملية هتتم بشؤون البيئة وعرف هذا املؤمتر مشاركة متنوعة بني شيوخ قبائل، برملانيون، علماء، رجال إعالم، وهو يدل أن قضي

 .لميةالبيئة والفقر أضحت قامسا مشرتكا حيرك مجيع الشعوب والدول مبختلف الفئات االجتماعية ووجهاهتم الع
وقد كان من أهم أسباب انعقاد املؤمتر هو السعي حلماية البيئة من التلوث من خالل توحيد الرؤية بني دول الشمال الغنية وبني  

 دول اجلنوب الفقري واملتواجد معظمها يف أمريكا الالتينية وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث أن املشاكل اليت هتم دول الشمال الغنية كمكافحة
ستكون ثانوية بالنسبة لدول اجلنوب الفقرية واملتخلفة مقارنة باجلوع والتضخم السكاين وقلة املوارد واحلاجة إىل املال، ومبا أن دول  التلوث

اجلنوب الفقرية تساهم  يف زيادة التلوث يف األجواء واألهنار والبحار ألهنا هتدر ثرواهتا الطبيعية مثل قطع أشجار الغابات واستعمال 
اة اب يف التدفئة والوقود لعدم امتالكها الوسائل التكنولوجية والعلمية فإهنا بذلك تدمر البيئة واملرتتبة على الدورة الطبيعية يف احلياألخش

اليومية، وسوف تشكل عائقا أمام التخلص منها أو التوقف عن التسبب هبا والذي قد يكون هذا التسبب أيضا لدولة ما مصدر فائدة هلا 
 .(19) لة الوحيدة املتوفرة ملعاجلة حاجة أخرىأو الوسي

 :وقد نتج عن هذا املؤمتر التوقيع على اتفاقيتني
 .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ -
 .اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي -

على الفقر من خالل املبدأ مبدأ ومن بينها القضاء  01كما صدر عنه وثيقة عمل مسيت جبدول أعمال القرن احلادي والعشرين املتضمنة 
أكد على ضرورة تعاون الدول والشعوب من أجل القضاء على الفقر كشرط ال بد منه للتنمية  اخلامس، حبيث جند أن هذا األخري

 .املستدامة
عمال بني عضوا وتعمل على مراقبة وتنسيق األ 19حيث مت إنشاء جلنة التنمية املستدامة ذات الطابع احلكومي الدويل إذ تتكون من 

 .(21) الربامج املرتبطة بالبيئة والتنمية داخل نظام األمم املتحدة
ورغم جناح هذا املؤمتر إال أن سلبياته جتلت يف النزاع بني الدول الصناعية والدول النامية والفقرية املنتجة للمواد األولية فقد  

وكانت هتدف إىل تكليف الدول املنتجة للنفط دفع ضريبة الكربون " لثمنامللوث يدفع ا"جاءت الدول الصناعية الغنية إىل املؤمتر بشعار 
 .(21)ومنع الدول الغابية من قطع أشجارها وهذا ما رفضته هذه األخرية ألنه مبثابة قطع لرزقها ومورد عيشها

 مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة: 
بإشراف األمم املتحدة بغية حتسني مستوى معيشة  0220جويلية  1ىل جوان إ 01عقد يف مدينة جوهانسبورغ جبنوب  إفريقيا من  

األفراد، ومكافحة الفقر وكذا احملافظة على املوارد الطبيعية يف خضم النمو السكاين الكبري، من خالل جعل الدول تعيد النظر يف أمناط 
التعاون يف جمال اخلربات والتكنولوجيا واملوارد بني هذه الدول إنتاجها واستهالكها وإلزامها بتحقيق منو اقتصادي سليم بيئيا، وكذا توسيع 

حول ضرورة إدماج خمتلف الفئات االجتماعية يف محاية البيئة وحتقيق عملية التنمية املستدامة مبا يف ( 04)وتطبيقا ملا تضمنته أجندة القرن 
إخل فقد حضر كل هؤالء فعاليات هذا املؤمتر إىل جانب ...ذلك النساء، الشباب واألطفال، اجلماعات األصلية واجملموعات احلكومية

 .(22)رؤساء احلكومات والدول
ومدى وفاء الدول  04، كونه يراجع حوصلة ما مت تقدميه وحتقيقه من أجندة القرن 4990ويعد هذا املؤمتر مبثابة امتداد ملؤمتر ريودجيانريو 

 .بالتزامها لتحقيق التنمية املستدامة
 : واملالحظ هو أن الفقر قد ورد يف الوثيقتني املنبثقتني عن املؤمتر بشكل واضح حيث ورد يف

واليت متثل " مشروع خطة التنفيذ املعدة من أجل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة"واليت تتعلق خبطة التنفيذ وتسمى : الوثيقة األولى
والصادرة عن قمة األرض باإلضافة إىل األهداف التنموية الدولية ( 04)نفيذ أجندة القرن برنامج عمل للسنوات العشر القادمة وذلك لت
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من أجندة القرن  41مبدأ اإلجراءات االحرتازية وهو املبدأ  رقم  0222اليت تضمنها إعالن وقمة األلفية الصادرة عن األمم املتحدة 
(04.) 

اجه العامل اليوم وهو إحدى األهداف األساسية للمؤمتر وقد تضمن هذا اجلزء من إذ ميثل استئصال آفة الفقر التحدي األكرب الذي يو 
وثيقة التنفيذ اهتمام خاص خبفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم وعدد األشخاص الذين يعانون اجلوع إىل 

 .امية ولكن دون حتديد قيمة املبالغوإنشاء صندوق تضامن عاملي ملساعدة البلدان الن 0241النصف حبلول عام 
والصني أصرت على وجود تلك ( 11)ولكن جمموعة ( االحتاد األورويب)علما أنه مت معارضة إنشاء هذا الصندوق من قبل الدول املتقدمة 

 .الفقرة اليت حتفظ حقوق الفقراء يف عيش كرمي
ول النامية أمهها مشكلة الفقر والتخلف وتدهور البيئة، حيث أن موضوع عن قلقها إزاء أمور عديدة تواجه الدالوثيقة الثانية كما عربت 

 .(23)حتقيق األمن الغذائي للبشر يشكل جزءا حيويا من الكفاح من أجل القضاء على آفة الفقر وصون كرامة اإلنسان
 البعد البيئي في إستراتيجية مكافحة الفقر( 4
الفقر والبيئة، ظهرت مشاريع وجتارب حاولت التوفيق بني تلبية االحتياجات  إدراكا من اجملتمع الدويل حلقيقة العالقة بني 

التنوع البيولوجي والتعاون األورويب للتنمية وهذا من "األساسية ومحاية البيئة، وقد نظم اإلحتاد الدويل للطبيعة يف هذا السياق مؤمتر حول 
املتضمن العمل " بنداء باريس"مات واجملتمع املدين، وقد انتهى مشارك ميثلون خمتلف احلكو  122حضره  0221سبتمرب  04إىل  49

من مداخيل الدول ذات الدخل  %01على متكني الفقراء من تسيري مواردهم الطبيعية خاصة وأن الثروات واملوارد الطبيعية متثل حوايل 
ألنظمة البيئية بفعل تناقص التنوع البيولوجي  وقد أبدى املشاركني قلقهم خبصوص املالحظ يف اخلدمات املقدمة من طرف ا (24)الضعيف

ككل والذي من شانه هتديد التنمية املستدامة خصوصا وأن أهداف التنوع البيولوجي هو املسامهة  يف احلد من الفقر لصاحل كل كائن على 
 ".وجه األرض

خفض الفقر، حيث مت حتديد مجلة من األنشطة  وقد خلص املؤمتر إىل ضرورة إيالء البيئة أكثر اعتبارا يف التنمية ويف إسرتاتيجيات
 : والتحديات أمهها حتدي اإلدماج الرامي إىل

ترقية التنمية املستدامة يف املناطق الريفية وذلك باستخدام التنوع البيولوجي كرأمسال للحد من الفقر مع التخفيض من املخاطر  -
 .وحتسني التغذية والصحة

جيات احلد من الفقر وكذا وسائل السياسات االقتصادية الشاملة مع متابعة التطور احلاصل يف إدماج املسائل البيئية يف إسرتاتي -
 .ذلك اجملال من أجل أن تصبح تلك السياسات عملية

 :فيما كان التحدي الثاين هو نظام احلكم من خالل
دعم االعرتاف الصريح حبقوق سكان إدخال إجراءات فعلية يف وثيقة اإلسرتاتيجيات الوطنية وسياسات القطاعات اليت تسمح ب -

 .األرياف والسكان األصليني يف تسيري املوارد الطبيعية واالستفادة منها
 :بينما كان التحدي الثالث يكمن يف أدوات ترابط السياسات من خالل

 .االستغالل الكلي للفرص اليت متثلها األدوات املتاحة مثل الدعم املايل -
 .نظم للتقييمات البيئية اإلسرتاتيجيةتشجيع االستعمال املنهجي وامل -
 .دعم التنمية واملعارف والبحث املشرتك -

 :فضال عن هذا ميكن إدراج البعد البيئي يف إسرتاتيجية مكافحة الفقر من خالل
 .فهم ظاهرة الفقر وقياسها وتقييمها وفق كل جمتمع -
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الريفية والبلدات النائية واجملتمعات احمللية وهي أكثر فئات دعم سبل املعيشة املستدامة من خالل زيادة فرص التشغيل يف املناطق  -
اجملتمع تعرضا للفقر مع مراعاة اخلصائص البيئية هلذه املناطق وبصيغة أخرى اعتماد أسلوب معيشة مع األخذ بعني االعتبار 

 .احلكومية كاجلمعيات النشاطات البيئية يف اجملتمعات احمللية ملكافحة الفقر مع تقوية دور املنظمات احمللية غري
ضمان حصول الفقراء على عناية كافية وحتسني أوضاعهم الصحية ال سيما وأن الفقراء هم أكثر فئات اجملتمع تعرضا وتأثرا  -

 .للتلوث البيئي
 .دعم متويل املشاريع املصغرة ودعم األسر املنتجة ومتدنية الدخل -
 .ضمان استجابة النظام التعليمي الحتياجات الفقراء -
 .يادة الوعي العام باجلهود املبذولة للحد من الفقر وتفعيل ذلك من خالل خمتلف الوسائل اإلعالميةز  -

 :ةـــــــمـخات
وينشد سبل الراحة فيها بشىت الوسائل املتطورة، بل تعاظمت مجيع ثرواته املادية يف  البيئةظل اإلنسان يلهث وراء تعظيم احتياجاته من 

املاضي مع النمو بعد النصف األول من القرن   باالهتمام إال البيئةمقابل استغالله اجلائر للموارد الطبيعية،  ورغم ذلك مل يلتفت إىل 
والتوسع االقتصادي املفرط والتطور التكنولوجي الرهيب، ومن هنا برزت العالقة الوطيدة بني أمن اإلنسان وسالمة بيئته   السكاين املتزايد

ن والبيئة والذي جتسد مبؤمترات األمم املتحدة كأول خطوة دولية مهمة يف هذا الشأن، وكان أوهلا انعقاد مؤمتر ستوكهومل حول اإلنسا
، من هنا تعاظم االهتمام بالبيئة وتطورت مفاهيم مكافحة الفقر من جمرد اشباع للحاجات االنسانية األساسية إىل معاين تتعلق (1972)

 .واثبات الذات وكفالة إتاحة الفرصبتحقيق الرفاه 
 بالمراجعقائمة 

 02/20/0241برقوق حمند، األمن اإلنساين ومفارقات العوملة، موقع حبوث،  (4
 02/20/0241خدجية عرفة، مفهوم وقضايا األمن اإلنساين وحتديات اإلصالح يف القرن احلادي والعشرين، موقع حبوث،  (0
 .19، ص 0224، القاهرةأمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، التكافل االجتماعي البيئي، الدار العربية للنشر والتوزيع،  (3
 .310، ص 4991صرية العامة للكتاب، مصر، ، اهليئة امل"قاموس علم االجتماع"عاطف غيث حممد،  (1
 313نفس املرجع، ص  (1
 .12أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، مرجع سابق، ص    (1
 .04نفس املرجع، ص    (1
 .449، ص 0223العوملة ومستقبل األرض، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، "باتر حممد علي وردم،  (0
 .32، ص 0224، "لألعمال من أجل التنمية املستدامةاملخطط الوطين "وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة،  (9

 .421، مطبعة النخلة، ص "0222تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر، "وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة،    (42
 .01باتر حممد علي وردم، مرجع سابق، ص    (44
 .441نفس املرجع، ص    (40
 .10أمحد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   (43
 .402علي وردم، مرجع سابق، ص باتر حممد  (41
 .00نفس املرجع، ص  (41
  02 -10، ص 4904، 03الرتبية اجلديدة، العدد " املشكالت البيئية والرتبية على املستويني الدويل والعريب"غازي أبو شقرا،  (41
 .04نفس املرجع، ص  (41
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