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– 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  

لعل ما يحصل من تغيرات عمى المناخ انما ىي دون شك بسبب سموك        
ىو اال نتيجة  من تغييرات ما المنضبطاالنسان ، وان ما احدثو االنسان بسموكو غير 

لمتطور التكنموجي الذي تسارع في السنوات االخيرة بشكل غير مسبوق ، مما مكن 
فاعل معيا بما في ذلك البيئة االنسان من السيطرة عمى كافة مجاالت الحياة التي يت

وسيطرتو عمييا ، وقد الحق بيا اضرارا كبيرة ، ذلك ان التقدم الصناعي واالفراط في 
استخدام المبيدات وفضالت المصانع واالعتماد عمى البترول ومشتقاتو في كافة 
مفاصل حاجاتو لمطاقة اليومية اثرت بشكل مباشر عمى اليواء ، فضال عن دور 

ووية وما ليا من اثر كبير ومباشر في تموث فضاء الكرة االرضية ، اذ ان الطاقة الن
االبحاث والتجارب والحرارة الناتجة عن المفاعالت النووية ومحطات توليد الطاقة 
الكيربائية ساعدت في ارتفاع درجة حرارة االرض وتموث المياه السطحية ، مما ادى 

الحية .. كما اثر ذلك ايضا عمى الى ىالك ونفوق اعداد ىائمة من الكائنات 
صالحية التربة في االنبات مما جعل انتاجيا من المحاصيل الزراعية مضطرب 

 وغير متسق ..
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ال شك في ان ظاىرة االحتباس الحراري من اشد المخاطر التي تيدد وجود      
الكائنات الحية فوق سطح االرض بما فييا االنسان الن درجة حرارة االرض تزداد 

ان ىذه الظواىر الخطيرة التي تيدد  وال شك مما استمرت ىذه الظاىرة وتفاقمت ..ك
المجتمع البشري في أمنو وما ينتج عنيا من اثار عمى حياة االنسان بشكل خاص ، 

نظام قانوني يتصدى ليذه االثار  إليجاددعت المجتمع الدولي الى  السعي حثيثا 
من خطر عمى االمن االنساني ، وكان اول والحد منيا ومعالجة اثارىا لما تشكمو 

المتحدة بطرح موضوع المسؤولية  لألممنتاج ىذه الجيود ان قامت الجمعية العامة 
 الدولية عن الضرر البيئي ..

 
موضوع التغيرات المناخية وخطورتو عمى االمن االنساني وألغنائو بحثا  وألىمية     

 فقد وجدت تقسيمو الى مطالب ثالثة ..
 .. مفيوم التغيرات المناخية . المطلب االول
 ..جيود المجتمع الدولي في معالجة اثار التغيرات المناخية . المطلب الثاني
 ..االثار المستقبمية لمتغيرات المناخية عمى االمن االنساني . المطلب الثالث
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المتحدة بشأن التغير  لألممورد مصطمح التغير المناخي في اتفاقية االطار        
أي تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة او غير  المناخي ويقصد بيذا المصطمح )

    مباشرة الى النشاط البشري الذي يؤدي الى تغيير في تكوين الغالف الجوي 
ظروف مناخية معتادة متميزة من إن لكل منطقة عمى الكرة االرضية  (1)العالمي (

درجات الحرارة وحركة الرياح واتجاىاتيا واالمطار والثموج ، وان أي أختالل في ىذه 
مما تقدم يظير ان  الظروف المناخية المعتادة ىوما يسمى )التغير المناخي (.

لمتغيرات المناخية مفيومان أحدىما قانوني والثاني جغرافي ، أما القانوني فيعني 
ظواىر الطبيعية التي تحدث بسبب سموك االنسان ، اما الجغرافي فيو االختالل في ال

الظروف المناخية المعتادة التي تميز كل منطقة عمى االرض عن غيرىا مثل 
 . (2)الحرارة والرياح والمتساقطات درجات

                   ن ، نخصممممممممممممممص ممممممممممممممممموسنقسممممممممممممممم البحممممممممممممممث فممممممممممممممي ىممممممممممممممذا المطمممممممممممممممب الممممممممممممممى فرعي     
 ىذه التغيرات .  ألسبابفيكون  الثانيلخصائص التغيرات المناخية، أما  االول

تتسممم التغيممرات المناخيممة بميممزات او خصممائص تميزىمما عممن غيرىمما مممن الظممواىر      
الطبيعيمممة االخمممرى ، كمممما ان ىنممماك عواممممل تمممؤثر بشمممكل او بممم خر فمممي حصمممول ىمممذه 

 لخصائص اما ان تكون خصائص جغرافية أو خصائص قانونية  .المتغيرات وىذه ا

التغيرات المناخية تيدد وجود االنسان ..أصبح التغير المناخي يشكل تيديدا  – 1
لوجود االنسان وامنو في كافة انحاء العالم ، فيو اذن ليس مشكمة بيئية 

                                                           

 ( www.unfccc.org)االتفاقية االطارية لتغير المناخالموقع الرسمي لسكرتارية  - 1
 ناصيف يوسفف برروتوكفوك كيوتفو لتغيفر المنفاخ تسفاراس المكسفا والبسفارن برتف  من فور  - 2

 ب 173، ص 831،نيسان ، العدد8991في مجلة السياسة الدولية ، 

http://www.unfccc.org/
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ييدد كافة اشكال الحياة عمى االرض ، فالكرة االرضية  فحسب بل انو خطر
عمى وشك االشباع من غاز ثاني أوكسيد الكاربون ، فقد بمغت نسبتو اكثر 

( جزء / بالمميون وىذه النسبة في زيادة مستمرة ، في حين ان 378من )
 .(1)( جزء / بالمميون350النسبة الطبيعية ىي )

يمكن الجزم  ..يتأثر المناخ بعدة عوامل ومن ثم الالمناخ ظاىرة معقدة ومركبة  – 2
 فاألمطار يحصل فيو من متغيرات ىي بفعل االنسان ونتيجة لنشاطو .. بان ما

 يمكن ربطيا بنشاط انساني .. الشتاء الدافئ ال الغزيرة او البرد القارص او
مناخية ، أذ لدييا تأثيرات متوقعة ..ىناك تأثيرات متوقعة قد تحققيا التغيرات ال – 3 

متوقعة عمى المنطقة العربية وخاصة  تأثيراتيرى بعض الخبراء بانو قد تحدث 
في مصر حيث قد تسبب ىذه الظاىرة الى ازدياد تدفق مياه النيل بنسبة عالية 
    مما قد يؤدي الى غرق منطقة الدلتا ونزوح ما يزيد عن مميوني شخص ..

اخرى نفس الظاىرة مثل سوريا وقد تشيد مناطق نيرية او ساحمية عربية 
 واالردن والعراق ..

التغيرات المناخية تؤدي الى عواقب كبيمرة ..تمؤدي التغيمرات المناخيمة المتسمارعة  – 4
الى تغيير كبير في حاالت الطقس مثل تخمخل في درجات الحرارة  وتقمبات في 

    المتسمممممماقطات مممممممن االمطممممممار  ريمممممماح واتجاىاتيمممممما وتفمممممماوت فممممممي كميمممممماتسممممممرعة ال
وقممد يممؤدي تغيمممر المنمماخ بيممذه الطريقممة المممى عواقممب بيئيممة واجتماعيمممة  والثممموج ..

 ..(2) يمكن التنبؤ بيا واقتصادية واسعة ال
 
 
 

                                                           

بأرو القاسم مبتار ، كيوتو وبلفياس المواقف الدولية في االتترار العالمي ، عالم الفكر ، د   -1 
 وما رعدها ب 33، ص1001

القففانون الففدولي للري ففة ، دار النعرففة العرريففة ،القففاهرن ،الطرعففة االولفف  ،  د بمتمففد أفكيففرين ،  -2
 ب 7، ص 1002
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االىتمام الدولي غير المسبوق بظاىرة التغيرات المناخية وبذل المزيد من  – 1
من اثارىا واضرارىا واتخاذ االجراءات الفعمية لتحجيم  الجيود الدولية لمحد

 واضعاف عوامل اتساعيا.
اثارة موضوع المسؤولية الدولية عن االضرار التي تسببيا بعض االفعال وان   - 2 

 لم يحضرىا القانون الدولي .
اعطاء الدول النامية الحق في التعويض جراء التصرفات الضارة لمدول  – 2

 التحقق من توافر اركان المسؤولية الدولية .. الصناعية بعد 
 

طبيعيممممة بفعميمممما وجممممدت الحيمممماة عمممممى سممممطح  االحتبمممماس الحممممراري ..وىممممو ظمممماىرة – 1
الشمممس التممي تصممل الممى االرض ىممي التممي تممؤدي الممى خمممق  فأشممعةاالرض ، 

      ة الحمممممرارة الممممممى الحيممممماة عممممممى سممممممطحيا ، اذ بمممممدون ىممممممذه الظممممماىرة تيمممممبط درجمممممم
 .الة تنعدم معظم الحياة عمى االرض( درجة تحت الصفر ، وفي ىذه الح18)

 

واالحتباس الحراري ظاىرة بيئية تضمن إدامة الحياة البشرية واستمرارىا فوق االرض  
أذ ان االحتباس الحراري يحول دون ضياع وتبدد الطاقة الحرارية التي تصل الى 

أذن فاالحتباس الحراري يقوم بدور ميم وىو ضمان ديمومة  .(1) االرض من الشمس
واستمرار الحياة البشرية فوق االرض .وكما ىو معموم فان االحتباس الحراري ال 
يحدث اية اثار سمبية في البيئة اال ان النشاط البشري ىو الذي أثر في ىذه الظاىرة 

 طبيعي لحرارة االرض ..وذلك لتسببو في زيادة حجم الغازات مما يخل بالتوازن ال
ويتوقع بعض خبراء المناخ ان التغيرات المناخية التي حصمت عمى االرض     

خالل الخمسين سنة الماضية تعادل حجم التغيرات التي حصمت عمى سطح االرض 
                                                           

مايففة الري ففة ،رتفف  من ففور فففي مجلففة السياسففة جمعففة تففا م ، االمففم المتتففدن والنلففام الففدولي لت -1
 ب813،ص 8991تمو   887الدولية العدد 
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مدة اربعة ماليين سنة بفعل العامل الطبيعي ، وىذا ما يكشف سرعة وحجم التغيرات 
 .(1)ل االنسانناخية التي تحصل بفعالم
غازات الدفيئة .. يحصل التغير المناخي بسبب االستخدام البشري المفرط  – 2

لغازات الدفيئة التي تؤثر في الغالف الجوي ، وتنتج غازات الدفيئة عادة من 
مما  حرق الوقود االحفوري الذي ىو المصدر الرئيسي  لغازات الدفيئة ..

ا تحويل ضوء الشمس الى طاقة يقتضي األستعاضة عنو بوسائل أخرى مني
 .(2) طاقة الرياح والطاقة اليوائيةكيربائية واستغالل 

التموث ..وىو اي تغيير غير مرغوب في الخواص الطبيعية لمبيئة المحيطة  – 3
 باليواء والماء والتربة ويسبب اضرارا لحياة االنسان والكائنات الحية االخرى ..

          ولخطممممممورة التممممممموث عمممممممى حيمممممماة النمممممماس فممممممان الممممممبعض يطمممممممق عمممممممى تسمممممممية    
الجريمممة البيئيممة ( التممي ترتكممب ضممد حيمماة افممراد المجتمممع كافممة وتمممس مصممالح  )

 المجتمع البشري .
وال شك في ان لمحروب اثار سمبية عمى البيئة لما تسببو من اضرار كبيرة       

 ..( 3) مى الحياة البشريةرية فضال عن تأثيره عتطال جميع المنش ت المدنية والعسك
ومما يعكس خطورة التغيرات المناخية عمى االمن االنساني ما قالو مدير برامج     

المحافظة عمى البيئة في امريكا الشمالية ..ان كوكب االرض بات يشبو دار سينما 
طر االنسان الى ترك ضعد ىناك مقعد واحد شاغر ..فاذا أمقاعده ولم ي امتألت

 . (4) كوكب صالح لمحياة غير االرض ؟االرض فأين سيحط رحالو ؟ وأي 
 

                                                           

 د ب متمد بالفد جمفاك رسفتم ، التنلفيم الفدولي للري فة ففي العفالم ،من فوراس التلرفي التقوقيفة ، -1
 ب829، ص 1002الطرعة االول  

    د ب متمفففد نعمفففان نوففففك ،التنميفففة والتبطفففيط والتطفففور التكنلفففوجي والنمفففو ،المععفففد العررفففي  -2
 ب 11،ص  1002للتبطيط ن الكويس ، 

 27، ص 1001د ب غسان الجندي ،القانون الدولي لتماية الري ة ، دار وا ك للن ر ، عمان ،  -3
 وما رعدها ب

،   1002د ب علي  ين العاردين ومتمد عرد الرتمن ، تلو  الري ة ، الطرعة الثانية  السنة   -4
 ب  88ص 
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بكافة ىيئاتو ومؤسساتو جيودا كبيرة لمحد من االثار  بذل المجتمع الدولي     
السمبية لمتغيرات المناخية والتي تمس االنسان في حياتو وبيئتو وكل ما ييدد امنو ، 
وقد شغمت ظاىرة التغيرات المناخية حيزا كبيرا من اىتمام الدول مجتمعة او فرادى ، 

من المؤتمرات وتوقيع مجموعة لذا فقد سعت الدول والييئات الدولية الى عقد العديد 
بما من االتفاقات الدولية الميمة في ىذا االطار فضال عن ممارسات الدول وسموكيا 

 : ز ىذه االتفاقات واالنشطة باالتي، ويمكن ايجا (1)يحد من خطورة ىذه االثار
أتفاقية االطار لالمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ..وقعت ىذه االتفاقية في  – 1

وىي تيدف الى  1994دولة ودخمت النفاذ عام  185من قبل  1992عام 
معالجة االختالل في غازات الدفيئة بما اليسمح لالنسان بالتدخل في النظام 

 المناخي .
خالل مؤتمر  1997مؤتمر كيوتو ..توصمت الدول الصناعية الى اتفاق عام  – 2

ات المسببة لالحتباس االمم المتحدة لممناخ يتم بموجبو خفض مستوى الغاز 
 %. 5بنسبة   2010الحراري في عام 

بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة االوزون ..وقع ىذا البروتوكول   - 3
دولة اتفقت عمى اتخاذ االجراءات التي من شأنيا الحد  75من قبل  1997عام 

 اميا في الصناعة .من اطالق الغازات الفاتكة باالوزون وانياء انتاجيا واستخد
اتفاقية بازل ..تيدف ىذه االتفاقية الى التحكم في نقل النفايات المسببة لمتموث  – 4

 دولة . 53من قبل  1989عبر الحدود والتخمص منيا ،وقد عقدت في عام 

                                                           

سع  تميد سليم ، تلو  ري ة الفراء البارجي في القانون الدولي العام ، رسالة ماجستير ،  -1
 ب 33، ص 1001جامعة الموصك ،  –كلية التقوق 
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رئيس دولة  130مؤتمر كوبنياكن .. عقد ىذا المؤتمر في الدنمارك بحضور  – 5
ير بيئي ومناخي لمناقشة مشكمة التغيرات خب 20000او حكومة فضال عن 

المناخية وخاصة االحتباس الحراري ، وقد أوصى المؤتمر بضرورة االسراع 
لمحد من كمية انبعاث غازات الدفيئة في المجال الجوي ..وقد تمخض ىذا 

صندوق خاص لدعم الدول االكثر ضعفا لمواجية  إلنشاءالمؤتمر عن اتفاق 
خطي بتقميص انبعاث التزاميا ال تأكيدالصناعية الى  ىذه الظاىرة ودعا الدول

، اال انو يعاب عمى المؤتمر انو لم يحدد موعدا محددا نيائيا  غازات الدفيئة
 .(1)نبعاث النيائي ليذه الغازاتلتقميص اال

فضال عن ىذه الجيود التي بذليا المجتمع الدولي بشأن التغير المناخي فان ىناك    
 قامت بيا بعض الدول بشكل فردي وىي :ة دولية اخرى طانش
مشروع وزارة البيئة العراقية لحماية البيئة من التغيرات المناخية ، يتناول سبل  –أ 

حماية صحة االنسان تشاركيا فيو جيات وطنية اخرى مثل وزارات  الصحة 
والتخطيط  والنفط وىيئة االنواء الجوية ومديرية المرور العامة ، كما اعدت 

ة مشروعات قوانين في اطار السيطرة عمى تموث اليواء واعداد التعميمات الوزار 
 .(2)لذلك الالزمة

أسممتحداث وزارات لمبيئممة فممي عممدد مممن الممدول العربيممة منيمما لبنممان واالردن ودول  –ب 
المغممممرب العربممممي وانيطممممت بيمممما ميممممام تتعمممممق بشممممؤون البيئممممة ومكافحممممة التممممموث 

 الجوفية . ومموثات اليواء والتسربات الى المياه
اتفاقيمة دوليمة فمي مجمال الحفماظ عممى البيئمة  60المغمرب المى اكثمر ممن  مامانض –ج 

بقصد المساىمة في الجيمود التمي تيمدف المى البحمث عمن الحممول التمي تضممن 
 الحفاظ عمى البيئة من التموث .

                                                           

تسين علي الدريدي ، المسؤولية عن االررار الري ية أثنفاء الرتيم الطا ي و دب د ب كريمة عرد -1
 وما رعدها ب 71، ص  1009الن اعاس المسلتة ، دار وا ك للن ر ، عمان 

 ؤون الري ة ، االعالن الو اري العرري تفوك تغيفر  –االمانة العامة لمجلس الو راء العرا   -2
 من ور عل  االنترنس ب 1007المناخ ، كانون االوك 
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 اعالن الصين عن مجموعة من االجراءات لتقميل حدة االنبعاثات الكاربونية . –د 
قيام لجنة في مجمس الشيوخ االمريكي بخطوات ىامة لمكافحة التغير المناخي  –ه 

تقضي بتقييد االنبعاثات الضارة في الدولة التي تطمق اكبر قدر من الكاربون 
 في العالم .

قيام مدينة روتردام اليولندية بتوزيع مصابيح أضاءة موفرة لمطاقة عمى اكثر من  –و 
غاز ثاني أوكسيد الكاربون المسبب لظاىرة منزل لخفض انبعاثات  300000

 االحتباس الحراري .
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ال شك ان لظاىرة التغيرات المناخية آثار سمبية كبيرة عمى الواقع االجتماعي       
الحالي  لالنسان وعمى بيئتو أو ما سيحصل لو في المستقبل ، اي ان ىذه التغيرات 
المناخية تيدد االمن االنساني في كافة مفاصل حياتو  وتشمل عوامل الحياة  عمى 

ا ومستقبال ، وما يخشى من مخاطر آثارىا السمبية االرض وفي اليواء والمياه حالي
الوخيمة مستقبال يشكل القمق االكبر لممختصين في ىذا الشأن .. لذا فقد اولوا ىذا 

بغية الحد عمى اقل تقدير من  ألسبابوالموضوع االىتمام االكبر ودعوا لمتصدي 
اسة ىذا المطمب أضراره عمى أمن االنسان وىو التحدي الكبير ليم ،، لذا سأتولى در 

بفرعين  يفرد االول ألثر التغيرات المناخية عمى الحياة االجتماعية ، أما الثاني 
 فيخصص ألثر ىذه التغيرات عمى بيئة االنسان .

ال جدال في ان لمتغيرات المناخية  آثار كبيرة عمى المجتمع  البشري  تمسو       
امنو أو  معيشتو أو االجتماعية أو تركيبتوفي مختمف نواحي حياتو فقد تطال 

ويرى خبراء المناخ ان االحتباس الحراري قد يؤدي الى نشوب أقتتال أىمي  .. صحتو
بسبب تزايد أعداد الالجئين الناجم عن بين السكان المحميين بسبب ذوبان الجميد أو 

ارتفاع مستوى مياه المحيطات لذوبان الثموج بسبب التغيرات المناخية االمر الذي قد 
..لذا فان الجيود الدولية التي تنصب لتالفي ىذه  بأكمميايزعزع استقرار مناطق 

ك المخاطر ىي جيود من اجل السالم وقد عبر عن خطورة ىذه الظاىرة واىمية تم
الجيود مدير معيد ابحاث المناخ )ىانزشيمنيوبر( حيث ذكر في تقرير لو انو اذا لم 
يتم تطويق ظاىرة ارتفاع الحرارة فان الدول الضعيفة والتي تدار بشكل سيئ يمكن ان 
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جات من تنفجر من الداخل بسبب االحتباس الحراري الشامل مما يتسبب في مو 
 .(1)الصدامات في دول اخرى 

مميون  150في تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ان ما يقارب  وورد    
شخص في المدن الساحمية الكبرى في العالم سيواجيون خطر الفيضانات بحمول 
سبعينيات القرن الحالي فضال عن تيديد البنية التحتية ليذه الدول مما سيضاعف 

 واثار التغير المناخي عمى السكان .. مخاطر
ان التغير المناخي قد يؤدي الى زيادة اعداد السكان الذين يعانون من نقص كما     

في مياه الشرب ونقص المخزون الغذائي ..ويتوقع الخبراء ان ماليين االشخاص 
سيفقدون ديارىم مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر والمرض والعنف وندرة الفرص 

 .(2)طويمةاالقتصادية مما يترتب عمييا مشاكل سياسية لمدد 
كما يؤدي التغير المتطرف في االحوال المناخية الى انتشار االمراض واالوبئة ،    

بسبب البنى  لألفرادأذ ان االختالل المفاجئ لممناخ مع ضعف الحواضن البيئية 
التحتية اليزيمة اقتصاديا وتقنيا وعدم تمكن االفراد من مواجية ىذه التغيرات يقود 

العديد من االمراض بوسائل مختمفة عندما تتعرض عوامل الحياة  بالنتيجة الى انتقال
لمتغير فجائي كالماء واليواء واالشعة وغيرىا ..كما ان ىناك عالقة وثيقة بين 
درجات الحرارة واالمراض مثل الكوليرا والبميارزيا التي تنتشر في المناطق الحارة 

تنفس التي تحصل بسبب تموث ذات الرطوبة العالية وكذلك أمراض الربو وحساسية ال
اليواء وغيرىا من امراض التنفس .أضافة الى ضربة الشمس التي تحصل بسبب 
ارتفاع درجة حرارة المحيطات .. كذلك امراض سرطان الجمد الذي يتسبب جراء نفاذ 
االشعة فوق البنفسجية لمشمس الى االرض بسبب اطالق الغازات الناتجة عن حرق 

في الفضاء مما يؤدي الى تمزق في طبقة االوزون وبالتالي نفاذ  مواد الطاقة الناضبة
 ىذه االشعة ..

                                                           

    نففرمين السففعدني ، تففوك مسففنلة التكنولوجيففا النليفففة وتففداعياتعا علفف  الري ففة ، رتفف  من ففور   -1
 ب 127، ص  1001، كانون الثاني  838في مجلة السياسة الدولية العدد 

 ب 803ص   1000الر اق العمر ، التلو  الري ي  ، عمان ، دار وا ك للن ر ، د ب مثن  عرد -2
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ويؤدي التغير المناخي الى تضائل كميات الغذاء التي يمكن لالنسان الحصول     
عمييا بسبب قمة االمطار والجفاف الذي يصاحبيا مما يؤثر عمى حياة اعداد ىائمة 

 م التمكن من مقاومة االمراض واالوبئة . المناعة لدييم وعد تتضاءلمن البشر أذ 

تعني البيئة المحيط الذي يعيش فيو االنسان او اي كائن حي آخر وتشمل      
االرض والماء واليواء والغذاء وان اي خمل يحصل ليذه العناصر يؤدي بالنتيجة الى 

صحتو أو حاجاتو ،وقد باتت مشكمة تموث  الحي في حياتو او المساس بوجود الكائن
من الباحثين والمختصين في مجال البيئة ، سيما  بيئة االنسان موضع أىتمام الكثير

المعنيين بالمناخ والقانون والسياسة واالختصاصات االخرى ذات الصمة وبدأ ىذا 
العاديين عمى حد  الموضوع يقرع نواقيس الخطر ويؤرق عمماء المناخ واالشخاص

سواء لما يسببو من أخطار عمى االمن االنساني والكائنات الحية االخرى كافة ، وال 
شك ان النيضة الصناعية والتقدم التكنموجي اليائل والمتسارع في عصرنا الحالي 
وما يفرزه من مخمفات يعد السبب الرئيس ليذا الخطر ، لقد أضحى مستقبل االرض 

ة بسبب سوء تصرف االنسان واعتدائو عن عمد أو غير ذلك ميددا باخطار جسيم
عمى البيئة المحيطة بو والتي يشبع حاجاتو منيا بل ىي قوام حياتو ..لقد بدأت ىذه 
البيئة تنوء بما اصابيا جراء ذلك السموك غير المسؤول وىذا ما أنعكس عمى االنسان 

د أصاب التموث كل نفسو اذ اخذ يعاني من جممة مشاكل بسبب سموكو ىذا ..لق
عناصر البيئة المحيطة باالنسان من ماء وغذاء وتربة وىواء وارتفعت اصوات 
الضجة المؤرقة واالشعاعات المؤذية والتي لم يسمم منيا حتى المناخ نفسو ، لذا فان 
كل ىذا السموك االنساني انعكس وسيتضاعف عمى مناخ االرض الذي سيؤدي 

حياة االنسان واالحياء االخرى ، فالتغيرات المناخية  مباشر عمى تأثيربالنتيجة الى 
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التي تتسارع جراء ىذا السموك االنساني غير المبالي وغير المحسوب وحسب رأي 
 .(1)2050كائنات الحية بحمول سنة الخبراء ستؤدي الى انقراض اعداد ىائمة من ال

فاع في مناسيب مياه ويتوقع العمماء ارتفاع درجة حرارة االرض وىذا يستتبعو ارت     
تسعف  البحار وحصول عواصف بحرية عاتية قد تؤدي الى غمر مدن كاممة وقد ال

أجراءات بعض الدول في الشروع ببناء مصدات لحماية المدن الساحمية لعدم كفاية 
 .(2)ارع وقائع التغيرات المناخيةىذه المشروعات قياسا بتس إلنجازالوقت 

وجاء في دراسة متخصصة بجمع المصائد السمكية في امريكا الشمالية ان      
عوامل الضغط التي تتسبب في التغيرات المناخية ليا دور ميم في عممية فقد التنوع 

النباتية البايموجي المائي واظيرت حصول تغير جوىري وىام في المستوطنات 
 .(3)والحيوانية المائية

ل لمبيئة بسبب التغيرات المناخية ذوبان طبقة الجميد في ومن االثار التي تحص      
المناطق القطبية  وتقمص حجم الجميد الى مستويات كبيرة عما كانت عميو ، وكذلك 
انخفاض خصوبة التربة  وعدم صالحيتيا لالنبات وتعرضيا لمتعرية والتصحر وىذا 

ارعين ومالك االراضي يستتبعو قمة ورداءة نوعية المحاصيل الزراعية  مما يدعو المز 
وكل  الستخدام كميات كبيرة من االسمدة الكيمياوية وىذا يقود الى مزيد من التموث .

ىذه االثار سيكون االنسان ضحيتيا ، وبالتالي فانيا تيدده في أمنو الغذائي وقبمو 
أمنو الحياتي في الوجود او العدم ،وتنذر أحدى الدراسات في ىذا الشأن ان ما نسبتو 

 .(4)اليالك بسبب التغيرات المناخية% من بني البشر ميددون ب 30% الى 20من 

                                                           

، ة والتفال عليعا من أبطار التلو ار ، االلت ام الدولي رتماية الري ة الرتريالواتد الفد ب عرد  -1
 ب 27، ص  8913دار النعرة العررية ن القاهرن ن 

أسففماعيك اتمففد دسففوقي ، نمففط االدارن الدوليففة لقرففايا الري ففة وقرففية تغييففر المنففاخ ، رتفف    -2
 ب 181، ص  1008، السنة  813من ور في مجلة السياسة الدولية العدد 

          عرففففدالفتاي  ففففعيا ، مففففؤتمر قمففففة االر  ، رتفففف  من ففففور فففففي مجلففففة السياسففففة الدوليففففة   -3
 ب 870ب ص  8991ن السنة  809العدد 

               تقريفففففففر منلمفففففففة الصفففففففتة العالميفففففففة ، من فففففففور علففففففف  االنترنفففففففس علففففففف  الموقفففففففع           -4
http-www.emro.who.int- Arab c – whd. 2008-factsheets.htm. 
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أذن فالمتغيرات المناخية تيدد االنسان في وجوده وأمنو وطريقة عيشو باعتباره     
، ا زال يحصل  بفعل ىذا السيد نفسوسيد كوكب االرض وكل ذلك الخطر حصل وم

الطبيعية  كمما انعكس سمبا عمى وجوده أذ كمما تفنن في ابتداع وسائل العيش غير 
 وامنو وغذائو ...

وال نجانب الصواب اذا قمنا ان التغيرات المناخية ىي مشكمة حقيقية وخطيرة     
حدود دولية ليا وال ىي تعترف بيذه الحدود ، لذا فان عمى  وىي مشكمة عالمية اذ ال

لمشكمة فرضت نفسيا فرضا المجتمع الدولي ان يولييا اىمية كبيرة وجادة الن ىذه ا
االشخاص  والن التصدي ليا يتجاوز حدود وامكانيات التحرك الفردي لمدولة أو

االخرين في مواجية اخطارىا المرعبة عمى المدى البعيد ، بل يقتضي تظافر وتوحيد 
كل الجيود لمحد من السموك الذي يغذي ىذه الظاىرة اوال واالنقضاض عمى ما خمفو 

ي السابق من اضرار ثانيا . فالمتغيرات المناخية جزما ال تقل خطورة السموك االنسان
عن االرىاب الذي اصطف المجتمع الدول لمحاربتو وقد يتجاوز خطره خطر 

 الصراعات المسمحة والحروب واالوبئة الفتاكة ..
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ارتباطمما وثيقمما بمصممادر مممن الحقممائق المسمممم بيمما ان وجممود االنسممان عمممى االرض مممرتبط     
الطاقمة التمي تمنحمو االممن فمي الحيماة ومواجيممة قسموة الطبيعمة حيمث اعتممد فمي مراحمل حياتممو 
االولى عمى ما ابتدعو فكره المتواضمع ممن تموفير مصمادر الطاقمة ممما تجمود بمو الطبيعمة ممن 
حطممب واخشمماب واعممواد متيبسممة يحصممل منيمما عمممى الممدفء ويسممتخدميا لطيممي طعامممو وبنمماء 

وممع التطمور أضمحى االنسمان بحاجمة  كواخ التي تأويمو وتحميمو ممن الخطمر المحميط بمو ..اال
الممى طاقممة مضممافة ومنيمما حاجاتممو لغممازات الدفيئممة والطاقممة االحفوريممة التممي حصممل عمييمما مممع 
التطور التكنموجي ..اال ان سوء استخدام االنسان ليذه الوسائل انقممب عميمو بالضمد فحصممت 

ري نتيجة لزيادة نسبة غازات الدفيئة في الفضاء.. ممما اضمحت تشمكل ظاىرة االحتباس الحرا
تيديممدا جممديا لوجمموده وامنممو فممي الحيمماة والغممذاء ال بممل انيمما تيممدد كممل الكائنممات الحيممة فممي بيئتممو 

وحيمممث ان كمممل تممممك المخممماطر سمممببيا االساسمممي ىمممو االنسمممان وتصمممرفاتو غيمممر  االجتماعيمممة.
لمذا فقمد شمرع المختصمون فمي التنبيمو والتحمذير ممن فمي اسمتخدامو السميئ لمطاقمة ،  المنضبطة

أىممموال كبيمممرة وأخطمممار محدقمممة ممممن اممممراض وفقمممر وجممموع وغممممر ممممدن بكامميممما قمممد تيممممك ثممممث 
ىممذه الظمماىرة  ألسممباب(عاممما ان لممم يتصممدى المجتمممع الممدولي بشممكل جممدي  50البشممرية بعممد )

ان المجتمع المدولي بمذل  وقد وجدنا في دراستنا ومعالجتيا والحد من االسباب التي اوجدتيا..
جيودا حثيثة لمحد من االثار االجتماعيمة والبيئيمة واالقتصمادية التمي حصممت بسمبب التغيمرات 
المناخيممة فقممد ابرمممت العديممد مممن االتفاقيممات وعقممدت الكثيممر مممن المممؤتمرات بيممذا الصممدد وىممي 

ول لمعالجممة دون شمك وان لممم تكممن ممزمممة اال انيمما تعممد خطموات ايجابيممة تسمميم فممي ايجمماد الحممم
 ىذه الظاىرة الخطيرة . 

وفي الختام فاني ارى ان مشكمة التغيرات المناخية تحتاج الى حشد دولي وجيمود متظمافرة    
 باإللزاميمةلمحد منيا وقطع وسائل توسعيا ومن ثم االجيماز عمييما ممن خمالل قمرارات تتصمف 

ت وان يعطممى الموضمموع وان تتبنممى ذلممك ىيئممة االمممم المتحممدة لممما تمتمممك مممن امكانممات وقممدرا
و وبيئتممممو وكممممل ممممما يتعمممممق ييممممدد االنسممممان فممممي حياتممممو وصممممحتو وغذائمممم ألنمممموالجديممممة الالزمممممة 

 ..بانسانيتو
 
 



 

 

 

726 

1436م2015
 أحـمد عـبداهلل الماضـيأ.م.د. 

86 

 

، عمالم اقمف الدوليمة فمي االحتمرار العمالميأبو القاسمم مختمار ، كيوتمو وخمفيمات المو  -1
 .  2008الفكر ، 

البيئة وقضية تغيير المناخ ، أسماعيل احمد دسوقي ، نمط االدارة الدولية لقضايا  -2
 . 212، السنة  145بحث منشور في مجمة السياسة الدولية العدد 

 ( www.unfccc.org)االتفاقية االطارية لتغير المناخالموقع الرسمي لسكرتارية  -3
شممؤون البيئممة ، االعممالن المموزاري العربممي  –االمانممة العامممة لمجمممس المموزراء العممرب  -4

 منشور عمى االنترنت . 2007االول  حول تغير المناخ ، كانون
تقريممممممر منظمممممممة الصممممممحة العالميممممممة ، منشممممممور عمممممممى االنترنممممممت عمممممممى الموقممممممع :                -5

http-www.emro.who.int- Arab c – whd. 2008-
factsheets.htm. 

جمعممة حممازم ، االمممم المتحممدة والنظممام الممدولي لحمايممة البيئممة ،بحممث منشممور فممي  - 6
 .  1994تموز  117ة العدد مجمة السياسة الدولي

سيى حميد سميم ، تموث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام ، رسالة  -7
 . 2002جامعة الموصل ،  –ماجستير ، كمية الحقوق 

د . عمممي زيممن العابممدين ومحمممد عبممد الممرحمن ، تممموث البيئممة ، الطبعممة الثانيممة  ،   -8
2006. 

مة االرض ، بحث منشور في مجمة السياسة الدولية الفتاح شعيب ، مؤتمر قعبد –9
 . 1992لسنة   109العدد 

  الواحمممد الفمممار ، االلتمممزام المممدولي بحمايمممة البيئمممة البحريمممة والحفممماظ عمييممما د . عبد - 10
 .  1985القاىرة  لسنة   -من أخطار التموث ، دار النيضة العربية 

يئة ، دار وائل لمنشمر ، عممان ، القانون الدولي لحماية الب د . غسان الجندي ، - 11
2004  . 
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د . كريمممة عبممد الممرحيم الطممائي و د. حسممين عمممي الدريممدي ، المسممؤولية عممن  - 12
 . 2009االضرار البيئية أثناء النزاعات المسمحة ، دار وائل لمنشر ، عمان 

الرزاق العممممر ، التمممموث البيئمممي  ، عممممان ، دار وائمممل لمنشمممر ، د . مثنمممى عبمممد - 13
2000. 

.محمممممد أفكيممممرين ،القممممانون الممممدولي لمبيئممممة ، دار النيضممممة العربيممممة ،القمممماىرة د  - 14
 . 2006،الطبعة االولى ، 

د . محممممد خالمممد جممممال رسمممتم ، التنظممميم المممدولي لمبيئمممة فمممي العمممالم ،منشمممورات  - 15
 . 2006الحمبي الحقوقية ،الطبعة االولى 

والنممو ،المعيمد د . محمد نعمان نوفل ،التنمية والتخطيط والتطمور التكنمموجي  - 16
 .  2006العربي لمتخطيط ن الكويت ، 

ناصمميف يوسممف .بروتوكممول كيوتممو لتغيممر المنمماخ حسممابات المكسممب والخسممارة  - 17
 . 132،نيسان ، العدد1998.بحث منشور في مجمة السياسة الدولية ، 

نممرمين السممعدني ، حممول مسممألة التكنولوجيمما النظيفممة وتممداعياتيا عمممى البيئممة ،  - 18
 .  2002، كانون الثاني  151في مجمة السياسة الدولية العدد  بحث منشور

 
 
 
 


