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مرشوع تعاوين قاده منرب جنيف لبناء السالم، مؤسسة نكسس للسالم، ورابطة بناء السالم البيئي، ومعهد القانون 
البيئي، واإلتحاد الدويل للحفاظ عىل الطبيعة، وكتبه أويل براون، وجيوليانا نيكولتيش ألتامن. 

مستقبل بناء 
السالم البيئي

رعاية نظام بيئي من
 أجل السالم: الورقة البيضاء
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الصفحة املقابلة: عمل فني لنينا من منظمة “الغابة البعيدة” )الواليات املتحدة األمريكية(

تحاول هذه الورقة أن تعكس قدر اإلمكان حكمة جمهور محتشد.. ويا له من حشد! إنها نتاج 
عملية استشارية متعددة اللغات واملراحل أجريت عىل مدى عدة أشهر حيث شاركت مجموعة 

مكونة من 154 مؤلف يف كتابة 50 فصال يف امللخص )قامئة بأسامء املؤلفني موجودة يف املرفق 
1(. وشارك أكرث من 150 شخص يف املشاورات واملراجعات ملختلف إصدارات الورقة. 

تم تطوير املرشوع من خالل تعاون بني خمس منظامت، وهي: االتحاد الدويل للحفاظ عىل 
الطبيعة )IUCN(، ومؤسسة رابطة السالم )PeaceNexus Foundation(، ومنرب جنيف 
 .)EnPAx( ورابطة بناء السالم البيئي ،)ELI( ومعهد القانون البيئي ،)GPP( لبناء السالم

سرياملرشوع لجنة توجيهية مكونة من كارل بروش )من معهد القانون البيئي ورابطة بناء السالم 
البيئي(، رايرن غود، وأكني وينامن )من منرب جنيف لبناء السالم سابقاً(، وهناء موىس )من املعهد 

الدويل للحفاظ عىل الطبيعة(، وهيستا جروينولد، ودانييال بوسنجق، وهيلوز هايري )مؤسسة 
رابطة السالم سابقاً(. ويرست املرشوع أنيكا إيريكسون - بريسون من منرب جنيف لبناء السالم. 

 كتب الورقة أويل براون وجيليانا نيكلوتيش-ألتامن. قام بتحرير فقرات امللخص أويل براون، 
وبايج مكالناهان، وجيليانا نيكولويس - ألتامن. قام باإلخراج الفني لني فينيجان مع رسوم 
توضيحية من قبل: إد أونر )املغرب(، شمسية حسني )أفغانستان(، شار تويسوا )هواي(، 

سامويل كامربي )رواندا/ أوغندا(، روزانا موريس )اململكة املتحدة(، سونيا مونتينيغرو )الواليات 
املتحدة األمريكية(، فكتوريا نكادا )اليابان/هواي(، لني فينيغان )إيرلندا(، ونينا مونتينيغرو 

)الواليات املتحدة األمريكية(. 

وأخريا، نحن مدينون ألشخاص كثريون منحونا طوعاً وقتهم وحكمتهم خالل عملية املراجعة 
والتشاور.  

ير وتقد شكر 
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الصفحة املقابلة: عمل فني لسونيا مونتنيغرو من منظمة  “الغابة البعيدة” )الواليات املتحدة األمريكية(

إسمي حوزيفني أكريو، أنا امرأة من قبائل تركانا من منطقة نغارا مارا يف مقاطعة إيسيولو يف شامل 
كينيا. تواجه مجتمعاتنا الرعوية يف شامل كينيا رصاع بيئي بصورة يومية. غالباً ما يحرك هذا الرصاع 

تدهور األرايض الزراعية وزيادة الضغط عىل املوارد الطبيعية النادرة يف منطقتنا. يركز عميل عىل 
املحاولة يف منع أو تهدئة هذه الرصاعات، فأنا منسقة السالم التابعة لنورثرن رينجالندز تراست 

)Northern Rangelands Trust( يف كينيا، والحائزة عىل جائزة معهد السالم األمرييك لبناء السالم 
النسوي. 

أثناء عميل، أراقب الوضع من منظور اإلنذار املبكر للرصاع العنيف حتى يتسنى لنا التنبؤ بالوضع 
والتعامل معه من خالل عمليات تدخل رسمية وغري رسمية التي تجمع الحكومة وأطراف أخرى 

معنية بالوضع. نعمل عىل إرشاك املجتمعات يف أنشطة بناء السالم إىل جانب برامج التمكني 
االقتصادي التي تعترب عنارص أساسية لخلق سالم طويل األمد يف كينيا.  

يبدو جيل يل أن عملية بناء السالم التي تتجاهل البيئة عملية ناقصة. حيث تعمل هذه الورقة 
البيضاء عىل تحويل املسار بحيث نتبنى مقاربة لهذا املجال الناشئ املتعلق ببناء السالم البيئي، 

فهي تعمل عىل تأطري القضايا الجوهرية املصاحبة للرصاع املرتبط بالطبيعة وتحدد املقاربات 
واملجاالت املستقبلية التي ينبغي أن نركز عليها. يف الغالب، ال تشكل تحديات التغري املناخي 

أو التدهور البيئي السبب الجذري للرصاع فحسب، بل قد يكون من الرضوري تبني عملية بناء 
السالم، مثل استخدام املصالح البيئية ألطراف الرصاع للتوصل إىل اتفاق. لذلك، سيبنى مامريس 

السالم، مثيل، واألكادمييني عملهم عىل أكتاف هذه املساهمة االستثنائية ملجال بناء السالم البيئي. 

لقد علمتنا خربتنا يف شامل كينيا أن أنجع السبل ملنع الرصاعات هي بناء املرونة من خالل تنمية 
شاملة ومستدامة تعالج االختالالت وتقوي املؤسسات التي تقودها املجتمعات. بالتأكيد، ميكن أن 

تساهم الورقة البيضاء هذه يف جمع بناة السالم واملهتمني بالبيئة معاً من خالل التأكيد عىل تقارب 
املجالني، والذي من شأنه أن يعزز العمل املستقبيل يف كل من العمل األكادميي واملامرسة.

مةمقد 
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1. السياق العاملي لبناء السالم البيئي

عىل مدى العقود الخمسة املاضية تقريباً، أصبحت الروابط العديدة بني البيئة وأمننا محط 	 
االهتامم السيايس والبحث األكادميي.

مع نهاية الحرب الباردة، تنبأ بعض املعلقني بقدوم “نظام عاملي جديد” مفعم باألمل.	 
لكن رسعان ما برز “اضطراب” عاملي جديد، األمر الذي أدى إىل بحث عاجل لفهم أفضل 	 

لألسباب الجذرية للرصاع العنيف.
يزيد التغري البيئي وسوء إدارة املوارد من مخاطر الرصاع، خاصة يف األماكن التي تعاين 	 

بالفعل من غياب عدالة اجتامعية اقتصادية، أو انقسامات عرقية أو إيديولوجية.
تساهم التجارة يف موارد الرصاع مثل األخشاب من مصادر غري مرشوعة، واألملاس الدموي، 	 

ومعادن الرصاع يف متويل العنف وتعزيز حالة عدم االستقرار. 
يفرض حجم تغري املناخ وتأثرياته املتتالية االعرتاف املتزايد به كقضية أمنية.	 
ومن ناحية أخرى، يعمل الرضر البيئي الناجم عن الحرب عىل تضخيم الخسائر البرشية 	 

وتعقيد التعايف يف مرحلة ما بعد الرصاع.
متيل الحروب األهلية ذات املورد القوي أو البعد البيئي إىل صعوبة الحل، بل يُرجح أن 	 

تنزلق مرة أخرى إىل العنف.
ميكن أن توفر القضايا البيئية منربا للحوار وسبب للتعاون الذي ميكن أن يساعد عىل حل 	 

الخالفات بني املجتمعات.
إن االعرتاف املتزايد بدور التدهور البيئي والتغري املناخي وإدارة املوارد الطبيعية يف 	 

الرصاعات العنيفة له آثار حقيقية عىل سياسة ومامرسات بناء السالم.

2. التحديات التي تواجه بناء السالم البيئي

يف حني أن هناك قبوال عاما عىل املستوى السيايس للروابط البديهية بني البيئة والرصاع 	 
العنيف، فنادراً ما يتطابق العمل الفعيل عىل بناء السالم البيئي مع الخطاب القائم.

تأطري القضايا البيئية، فيام يتعلق بقدرتها عىل إشعال أو دميومة الرصاعات العنيفة، ميكن 	 
أن يؤدي إىل اعتبار البيئة عىل أنها تهديدا أمنيا مع خطر حدوث عواقب خطرية غري 

مقصودة. 
تعرضت بعض التحليالت البيئية لبناء السالم لالنتقاد لكونها غري دقيقة من الناحيتني 	 

املفاهيمية واملنهجية.
قد ينجم عن ذلك ميل بناة السالم البيئي إىل التقليل من أهمية قدرة املجتمعات البرشية 	 

تنفيذي ملخص 
هذه “الورقة البيضاء” التي تتناول مستقبل بناء السالم البيئي عبارة عن نتاج لعملية بحث ومشاورات استغرقت 18 

شهرا قام بها خرباء يف بناء السالم البيئي وباحثون وصناع السياسات من جميع املناطق. تأيت النتائج الرئيسية للورقة 

البيضاء حول مستقبل بناء السالم البيئي يف أربعة أقسام:
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عىل التكيف مع األوضاع املتقلبة. 

ال تظهر املنظامت النشطة يف بناء السالم البيئي، ووضع جدول أعامله، سوى قدر ضئيل من 	 
التنوع الجغرايف أو القطاعي.

ال يزال مجال بناء السالم البيئي مييل إىل النظر إىل النساء والسكان األصليني والشباب 	 
وغريهم من الفئات املهمشة كأهداف سلبية للمعونة بدال من كونهم صناع التغيري ومكامن 

املعرفة يف حد ذاتهم.

3. فرص بناء السالم البيئي

لقد برزت عملية بناء السالم البيئي أساساً لكون أهميتها توثقت من مجموعة متزايدة من 	 
الخربات واألدلة. 

بدأ بناة السالم البيئيون يف الحصول عىل الخربة والتكنولوجيا والبيانات الالزمة التي تتيح 	 
لهم أن يكونوا استباقيني ال تفاعليني.

تغري العمليات القانونية الجديدة مشهد بناء السالم البيئي.	 
هناك تنوع متزايد يف األفكار والجهات الفاعلة يف مجال بناء السالم البيئي.	 
هناك استعداد للعمل معا عىل االبتكار والتعلم.	 
هناك طرق إلرشاك الجهات الفاعلة يف األعامل التجارية بشكل بناء يف بناء السالم البيئي، إذا 	 

ما أديرت بعناية.
توفري فرص لتنشيط حركة بناء السالم البيئي مثل: تبادل األفكار، وترسيع العمل، هي من 	 

بني األحداث البارزة املتوقعة يف عام 2022.

4. “جدول أعامل” ملستقبل بناء السالم البيئي 

تحويل عقلية مجتمع بناء السالم البيئي نحو املزيد من الشمول والوعي الذايت.	 
تنفيذ وتشجيع مزيد من املقاربات املجتمعية التي تبدأ من األسفل إىل األعىل. 	 
منارصة القيادة التي تتيح املجال السيايس والتمويل الالزم ونقاط االنطالق لبناء السالم 	 

البيئي.
إدراج بناء السالم البيئي يف أطر السياسات العامة عىل جميع املستويات.	 
الضغط من أجل تنفيذ أطر دولية قوية وملزمة لحمل الدول والجامعات املسلحة والرشكات 	 

عىل تحمل املسؤولية عن األرضار البيئية أثناء الرصاع.
توقع التوترات البيئية املتعلقة باملوارد الطبيعية واالستجابة لها قبل أن تتحول إىل رصاع 	 

عنيف. 
مواصلة بناء ومشاركة قاعدة األدلة لبناء السالم البيئي.	 
بناء الجسور والتأكد من العمل بطريقة إيجابية تخدم السالم والطبيعة	 
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الصفحة املقابلة: عمل فني لروزانا موريس )اململكة املتحدة(

إذا طُلب من عامل البيئة ومحلل األمن السيايس تسمية البلدان واملناطق التي متثل مصدر قلق كبري بالنسبة لهم، ورغم 
اختالف نقاط انطالقهم األولية، إال أن قوامئهم النهائية تبدو متشابهة بشكل يثري الدهشة: أفغانستان1 ، الربازيل، 

بنغالديش، جمهورية أفريقيا الوسطى، كولومبيا،2 هايتي، العراق،3 منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا،4 آسيا الوسطى5 ، 
الساحل،6 الصومال7 ، سوريا، فنزويال واليمن وغريها من الدول. 

أدرك صناع السياسات والباحثون واملامرسون عىل مدى السنوات الخمسني املاضية أن التدهور البيئي واملوارد الطبيعية 
املتنازع عليها هي أحد أسباب احتدام الرصاع واالقتتال بني الناس، وتبني لنا التجارب أن الرصاع العنيف ميكن أن تسببه: 

تدهور املوارد الطبيعية وندرتها، والتنافس عىل السيطرة عىل األماكن التي تكون فيها املوارد وفرية، وتركات االستعامر 
الدامئة. ومن ناحية أخرى، بدأ التغري املناخي يف إعادة رسم خرائط العامل وما ينضوي عليه من عواقب بعيدة املدى عىل 

األرواح وسبل العيش واالستقرار السيايس يف مختلف أنحاء العامل. 

ويؤدي الدمار البيئي الناجم عن الرصاعات العنيفة إىل تفاقم الخسائر البرشية وآثار الحرب، يف حني أن التجارة يف موارد 
الرصاع ميكن أن تكون محفز الستمرار القتال، مام يزيد من مدة العنف وشدته. ومبجرد توقف القتال، ميكن أن توفر 

املوارد الطبيعية واملصالح البيئية املشرتكة فرصا لبناء السالم الناجح واملستدام، ولكنها يف ذات الوقت متثل خطراً عليها..  

يقع حقل بناء السالم البيئي يف نقطة تقاطع السالم والرصاع والعامل الطبيعي.8 وهو مستلهم من االعرتاف بوجود طرق 
عديدة حيث تساهم إدارة القضايا البيئية يف منع نشوب الرصاعات وتعمل عىل تراجعها وحلها وتحقيق التعايف.9 كام 

يقر بأهمية السالم و األمن البرشي بالنسبة لإلدارة البيئية والتنمية املستدامة. ويتداخل مع تخصصات متعددة تقر بأن 
البيئة الصحية تشكل جزءا أساسيا من منع نشوب الرصاعات.10 ويوفر الفرصة لتسخري املوارد املشرتكة والتحديات البيئية 

املشرتكة كسبب للتعاون، وليس سببا لالنقسام. 

يُستخدم مصطلح “الورقة البيضاء” عادة يف الدوائر الحكومية لإلشارة إىل وثيقة متاحة للجمهور ومتوازنة مصممة 
ملساعدة القراء عىل اتخاذ القرارات. وتسعى هذه الورقة البيضاء إىل تشجيع النقاش حول التحديات والفرص وإمكانيات 
بناء السالم البيئي يف الدول واملجتمعات املتأثرة بالرصاعات. وهي ليست وثيقة متوافق عليها، وال تسعى إىل توفري رؤية 

واحدة قاطعة لبناء السالم البيئي، بل عىل العكس من ذلك، تسعى الورقة البيضاء والخالصة املرفقة إىل إعطاء صوت 
لكثري من القصص ووجهات النظر املختلفة. 

1  فصل امللخص : آاليف وآخرون )2022( الخروج بالحرب وبالطبيعة: دعم مرونة املناخ وسبل العيش املستدامة من خالل إزالة األلغام يف أفغانستان

2  فصل امللخص : فرغس وأخرون )2022( إنقاذ مستقبل االمازون الكولومبي: جدول أعامل وقف دوامة العنف وإزالة الغابات وتغري املناخ ؛ موراليس-lمونيوز، وغوروريشو )2021( 
املحافظة عىل التنوع البيولوجي وبناء السالم يف كولومبيا: متكني اآلليات التي تحل الرصاعات االجتامعية - البيئية يف املناطق املحمية بالوسائل السلمية يعزز حفظ التنوع البيولوجي وبناء 

السالم

3  فصل امللخص : فون لوسو، شوارزستني وبارتو )2022( املاء، املناخ، والبيئة:  ما وراء الرصاعات الجلية يف العراق

4  فصل امللخص : ريفيش )2022( ، حفظ حبل الغوريال  وبناء السالم البيئي:  حفظ الطبيعة كهدف مشرتك لبناء السالم

5  فصل امللخص : هدى )2022(  بناء السالم البيئي يف آسيا الوسطى: الحد من الرصاعات من خالل التعاون البيئي العابر للحدود

6  فصل امللخص : براشيت وشيكشاك )2021( عندما ال تكون املرونة كافية: التعلم من الطبيعة لتجديد النظم االجتامعية والبيئية

7  فصل امللخص : ياسني وربل )2022( بناء السالم البيئي يف الصومال: استجابات املجتمع املدين للرصاع البيئي

8  فصل امللخص : بادن وآخرون.  )2022( البحث عن املعنى: ملاذا توضح التعريفات الواضحة املشاركة الفعالة يف بناء السالم البيئي

9  إيد، ت.، بروش، يس، كاريوس، أ، ك، دابيلكو، جي، ماثيو، ر،ووينتبال، إي )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف عملية بناء السالم البيئي، مجلة الشئون الدولية، لندن.   
تشاثام هاوس

10  فصل امللخص : سامبل وبولوز )2022( مستقبلنا متعدد التخصصات، شامل، ومنصف: االعرتاف بالعنف الجسدي والبنيوي والبيئي يف مجال بناء السالم البيئي، ومعالجة هذا العنف

مةمقد 
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املربع 1: اللغة مهمة 

تشكل الكلامت التي نختارها رؤيتنا للعامل، وفيام ييل بعض التعريفات للمصطلحات شائعة االستخدام يف هذا 
التقرير: 

املوارد الطبيعية: هي أصول طبيعية )مواد أولية( موجودة يف الطبيعة وميكن استخدامها يف اإلنتاج االقتصادي 	 
أو لالستهالك.11 وميكن أن تكون متجددة )أي قابلة للتجديد ضمن جداول زمنية برشية، مثل الغابات أو املياه 

أو املراعي12( أو غري متجددة )مثل املعادن أو الوقود األحفوري(. 
الرصاع العنيف: لجوء طرفني عىل األقل إىل استخدام القوة املادية لحل املطالب أو املصالح املتنافس عليها. 	 

يف حني أنه قد ال ينخرط يف الرصاع العنيف سوى جهات غري تابعة لدولة بعينها، فإن هذا املصطلح كثريا ما 
يستخدم كمرادف للحرب التي تضم حكومة واحدة عىل األقل.13 

موارد الرصاع: هي موارد طبيعية يساهم استغاللها والتجارة بها بصورة منتظمة يف وقت الرصاع يف ارتكاب 	 
انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين أو انتهاكات ترقى إىل مستوى الجرائم 

مبوجب القانون الدويل، أو االستفادة منها أو يؤدي إىل ارتكابها.14
بناء السالم البيئي: هو الدمج بني إدارة املوارد الطبيعية ومنع نشوب الرصاعات والتخفيف من حدتها وحلها 	 

والتعايف لبناء املرونة يف املجتمعات املتأثرة بالرصاعات.15 

لقد جاء توقيت “الورقة البيضاء” والخالصة امللحقة حول مستقبل بناء السالم البيئي لالحتفال بالذكرى الخمسني ملؤمتر 
استوكهومل لعام 1972 الذي يعترب عىل نطاق واسع مسقط راس الحركة البيئية الحديثة. وتعد الورقة والخالصة امللحقة بها 

نتاج حوار عاملي حول مستقبل بناء السالم البيئي، وهي مستمدة من العمل األكادميي املكثف والخربة العملية. 

يعترب التعاون هو الروح الدافعة لهذا العمل، وذلك بهدف توفري منرب لتنوع األصوات من مختلف املناطق الجغرافية 
واألجيال. وتعترب الـ 50 فصالً املكونة للملخص نتاج عمل 154 كاتباً من أكرث من 80 منظمة يف 30 بلدا. وقد كتب معظم 

فصول امللخص مؤلفون من منظمتني أو أكرث من قطاعات مختلفة من املجتمع املدين، والسكان األصليني، والحكومة، 
واملؤسسات األكادميية، ومراكز البحوث، واملنظامت الدولية والقطاع الخاص. كام ترد يف املرفق 1 قامئة كاملة بفصول 

امللخص وأسامء الكتاب.  

وللحديث بشكل أوسع، يقرتح كل فصل يف امللخص “فكرة عظيمة”، أو مقاربة جديدة، أو ينقل الدروس املستفادة من 
التجربة العملية لبناء السالم البيئي. قد ال يتفق جميع مؤلفي الفصل عىل أولويات مستقبل بناء السالم البيئي، فبعض 
هذه البلدان لديها آراء متضاربة متاما. وال بأس يف ذلك: فكام نحتاج إىل تنوع األنواع يف املشهد الطبيعي لضامن املرونة 

والصحة، فإن تنوع األصوات والخربات يشكل رضورة أساسية إذا كان لنا أن نبني ‘نظاما بيئيا’مرناً ودينامييك من أجل 
السالم. 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740  11  املساعدة الرسمية التنموية للدول )2005( مرسد املصلحات اإلحصائية

12  رغم أن املستويات الحالية من التدهور البيئي والتلوث تعني أن أجزاء أو جميع األصول الطبيعية املتجددة اسميا، مثل غابات األمازون املطرية أو األنظمة البيئية املرجانية، من 
املمكن أن تنهار عىل نحو غري قابل للتجديد بشكل طبيعي يف إطار السلم الزمني البرشي. 

13  فريري م. س. ويلني، ن )2015( تعريفات البؤر ، https://www.infocore.eu/wp-content/uploads/2016/02/def_violent-conflict.pdf؛ ندرك أن هناك مجموعة متنوعة من 
التعريفات للرصاعات والنزاع العنيف، مبا يف ذلك مفاهيم “العنف البنيوي” )التي صاغها عامل االجتامع الرنويجي يوهان جالتونغ يف عام 1969(، حيث قد تلحق بعض البنية االجتامعية أو 

املؤسسات االجتامعية الرضر بالناس من خالل منعهم من تلبية احتياجاتهم األساسية. 

https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/the_sinews_of_war.pdf ،14  شاهد عاملي )2006( أرشار الحرب: القضاء عىل التجارة يف موارد الرصاعات

15  تختلف تعريفات بناء السالم البيئي. وهذا التعريف هو ما تستخدمه رابطة بناء السالم البيئية: https://www.environmentalpeacebuilding.org/. وتشمل البدائل “بناء السالم 
البيئي هو العملية التي تحول من خاللها التحديات البيئية التي تتشاركها األطراف )السابقة( يف رصاع عنيف إىل فرص لبناء تعاون دائم وسالم” من دريس وآخرون.  )2019(
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هذا الورقة البيضاء مستلهمة من هذه األصوات العديدة. وعىل الرغم من أن الورقة البيضاء مخترصة، إال أنها تسعى 
إىل التأكيد عىل تزايد املقاربات واألفكار والرؤى املتعلقة مبستقبل بناء السالم البيئي. وتنقسم الورقة البيضاء هذه إىل 

أربعة أجزاء. يحتوي الجزء األول عىل وجهات النظر حول السياق العاملي لبناء السالم البيئي. ويشري الجزء الثاين إىل بعض 
التحديات الرئيسية التي تواجه مامرسة بناء السالم البيئي، بينام يؤكد الجزء الثالث عىل الفرص الهامة لتسخري البيئة من 

أجل السالم. ويقدم الجزء الرابع جدول أعامل ملستقبل بناء السالم البيئي. 

1. السياق العاملي لبناء السالم البيئي 

  “إذا أحسنا إدارة مواردنا بصورة مستدامة، فإن الرصاع عليها سيرتاجع. لذلك، ترتبط حامية البيئة العاملية ارتباطا مبارشا 
بتأمني السالم”.

الربوفسور الجليل وانغاري ماتاي، الحائز عىل جائزة نوبل

 
عىل مدى العقود الخمسة املاضية تقريباً، أصبحت الروابط العديدة بني البيئة وأمننا محط اهتامم السياسيني والبحث 
األكادميي. بينام مارس السكان األصليني لقرون فيام نسميه اليوم بناء السالم البيئي، ولكن بأشكال متعددة، إال أن حركة 

بناء السالم البيئي يف الشامل العاملي هي ظاهرة حديثة العهد.  وقد ولد هذا االهتامم يف الستينات والسبعينات من قلق 
عام عميق إزاء التدهور البيئي والقدرة البيئية التي تحملها االرض، فضال عن االثار املدمرة للحروب الحديثة. وتردد صدى 

هذا الوعي البيئي املتنامي عىل خلفية حالة عدم اليقني بشأن الحرب الباردة املقلقة، فضال عن اإلقرار بأن البرشية، يف 
سباقها لحيازة االسلحة النووية، قد اخرتعت أدوات تدمريها بنفسها.  يف عام 1972، مثل املؤمتر التاريخي املعني بالبيئة 
الذي عقد يف ستوكهومل، والذي نظمته األمم املتحدة، حدثاً بارزا يف ظهور مفهوم بناء السالم البيئي، إذ أكد عىل رضورة 
 )UNEP( إيجاد حلول عاملية للتصدي للتحديات البيئية املشرتكة. ومتخض عنه أيضا إنشاء برنامج االمم املتحدة للبيئة

والعديد من املنظامت البيئية الوطنية االخرى. 

مع نهاية الحرب الباردة، تنبأ بعض املعلقني بوصول “نظام عاملي جديد” مفعم باألمل. ووفقا ملا كان مأمول، يرتكز 
هذا النظام الجديد عىل احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون، ومن خالله تتمكن األمم املتحدة من مامرسة مهامها 

كام قصده مؤسسيها. وكرمز لهذا االهتامم املتجدد بالعمل املتعدد األطراف والتعاون حول املخاوف املشرتكة إزاء البيئة، 
شهد مؤمتر قمة األرض املنعقد يف ريو عام 1992 أكرب تجمع لزعامء العامل عىل اإلطالق ليتناول مسائل البيئة والتنمية، 

والذي شكل نقطة بداية الهتامم دويل كبري بالبيئة. كام أكد الحضور الكبري للمجتمع املدين يف القمة عىل الدور الحاسم 
الذي تلعبه حركات املجتمع املدين – مبا يف ذلك حركات العدالة البيئية، والجامعات النسائية، وحركات السيادة للسكان 

األصليني – يف إدراج البيئة عىل جداول األعامل الوطنية والدولية. 

لكن رسعان ما برز “اضطراب” عاملي جديد، األمر الذي أدى إىل بحث عاجل لفهم أفضل لألسباب الجذرية للرصاع 
العنيف. خالل الفرتة من أوائل إىل منتصف تسعينيات القرن العرشين، قاد صعود الحروب األهلية الدامية يف العراق 
ورواندا والصومال والسودان16 ويوغوسالفيا السابقة العديد من األكادمييني واملعلقني وصناع القرار إىل البحث العاجل 

عن تفسري، ويف الغالب عن إجابات خارج النامذج التقليدية ألمن الدولة.17 فقد اطلع البعض عىل دور التغري البيئي 
وإدارة املوارد الطبيعية يف التسبب بالعنف وعواقبه الوخيمة.  وركز آخرون عىل االختالالت يف السلطة التي تحرم الفئات 
املهمشة – غالباً من السكان األصليني – من الوصول إىل املوارد الطبيعية والسيطرة عليها. مثل هذه األشكال املنظمة من 

االقصاء تعمل عىل دميومة العالقة االستخراجية التي يتم فيها نقل املوارد الحيوية من الجنوب العاملي، بتكاليف اجتامعية 

16  فصل ملخص: نيلسن وأوراس )2022( إدارة املوارد الطبيعية واإلدارة البيئية وبناء السالم يف دارفور

17  بيرت، أ.، بروتش، ج. ويزيكوفا، س. )2018( “مراجعة األمننة - تحليل تجريبي للبيئة واملوارد الطبيعية يف قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 2016-1946” يف دليل روتلدج 
للرصاع البيئي وبناء السالم، لندن: روتلدج. 



الورقة البيضاء حول مستقبل عملية بناء السالم البيئي12 •

الصفحة املقابلة: عمل فني لشمسية حساين )أفغانستان(

وبيئية باهظة يف الغالب، إىل أسواق الشامل العاملي.18 بعد ما يقرب من 30 عاما، أصبح هناك اعرتاف واسع بأهمية البيئة 
يف بناء السالم، فقد برزت أهمية البيئة الصحية واملناخ املستقر للسلم واألمن، لكونه أمر بديهي ومنطقي. وقد عزز هذا 

املوقف التجارب املتنامية يف هذا املجال. وميكن تلخيص ذلك يف املالحظات التالية: 

يزيد التغري البيئي وسوء إدارة املوارد من مخاطر الرصاع، خاصة يف األماكن التي تعاين بالفعل من غياب عدالة اجتامعية 
اقتصادية، أو انقسامات عرقية أو إيديولوجية. لقد خاض البرش آلالف السنني )وأغلبهم من الرجال( الحروب عىل األرض 

واملياه والسيطرة عىل املعادن النفيسة. وغالباُ ما ترجع جذور رصاعات اليوم إىل أعامل األمس. إن الغزو االستعامري 
ألوروبا الغربية بني القرنني الخامس عرش والعرشين كانت مبنية عىل نهم الدول االستعامرية لنهب املوارد الطبيعية، وما 

ترتب عىل ذلك من عواقب دامئة عىل التفاوت العاملي والحدود املصطنعة التي ترتدد أصداؤها اليوم.19 فقد ارتبط الفساد 
وسوء إدارة املوارد الطبيعية مثل املعادن والنفط واألخشاب - فضال عن املوارد الحيوية، مثل األرايض20 والغابات وأرايض 

الصيد21 - عىل نحو وثيق بإخفاق الدولة، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتزايد خطر النزاعات بني املجتمعات املحلية، وكذلك 
اتساع نطاق العنف. اتهمت بعض مشاريع الحفاظ عىل البيئة ومشاريع البنى التحتية الكربى بتقويض السلم واألمن إذ 
قامت بتهجري املجتمعات املحلية والسكان األصليني وتغيري وصولهم إىل املوارد الطبيعية أو إلغاء عالقتهم ببيئات معينة، 

وذلك عن طريق إقامة حواجز حول املتنزهات الوطنية أو إغراق الوديان يف مواقع السدود. 

تساهم التجارة يف موارد الرصاع مثل األخشاب من مصادر غري مرشوعة، واألملاس الدموي، ومعادن الرصاع يف متويل 
العنف وتعزيز حالة عدم االستقرار. تحولت املوارد النفيسة القابلة للنهب مثل الذهب واملعادن واألخشاب واألملاس 

إىل غنائم حرب، مام غري دوافع الجامعات املتمردة وعمل عىل دميومة العنف. منذ عام 1990، تم متويل ما ال يقل عن 
35 رصاعا مسلحا رئيسيا بصورة مبارشة عن طريق التجارة يف املوارد الطبيعية ذات القيمة العالية.22 ويف بعض الحاالت، 

عملت الرشكات املحلية والعابرة للحدود الوطنية بنشاط عىل تيسري الرصاع من خالل تقديم الدعم املايل أو العسكري أو 
اللوجستي ألحد أطراف الرصاع املسلح كجزء من “صفقة” مقابل املوارد الطبيعية.23 ومن ناحية أخرى، بدأ الخرباء يعربون 
عن قلقهم إزاء احتامالت نشوء “املعادن الخرضاء املؤججة للرصاع”.24 ومن بني هذه املعادن الليثيوم والكوبالت واملعادن 
األرضية النادرة الالزمة ألنظمة الطاقة الحديثة والتكنولوجيات املتقدمة التي أصبحت ذات أهمية جيوسياسية متزايدة،  

والتي زادت من احتاملية االقتتال عليها. 

يفرض حجم تغري املناخ وتأثرياته املتتالية االعرتاف املتزايد به كقضية أمنية. قد ترتك التأثريات املبارشة للتغري املناخي 
-  مثل الحرارة الشديدة وانخفاض معدالت سقوط األمطار -  آثار شديدة عىل وفرة املوارد الطبيعية وجودتها، وغالبا 

ما تكون هذه اآلثار عبارة عن عامل “مضاعف للتهديد” أو “مرسع للرصاع “.25 ومن ناحية أخرى، يفرض النمو السكاين، 
والطلب املتزايد عىل املوارد من قبل اقتصادنا القائم عىل االستخدام الواحد )االستهالك( 26 والتدهور البيئي ضغوطا 
متزايدة عىل املوارد النادرة واملجتمعات التي قد تتجاوز يف بعض األماكن قدرة اآلليات القامئة لتقاسم وإدارة املوارد 
.27 ومن املمكن أن تساهم التحركات بأعداد كبرية ملن اضطروا لرتك ديارهم نتيجة التغري املناخي يف إحداث توترات 

اجتامعية يف األماكن التي ينتقلون إليها، ويف نفس الوقت تعريضهم أيضا ملخاطر شخصية جسيمة. ومن املمكن أن تغذي 
هذه الديناميكية أحيانا النزعات القومية وكراهية األجانب يف مختلف أنحاء العامل وتؤجج توترات جديدة.28

18  فصل ملخص: موتوكو وسترين )2022( يعالجان املايض يف بناء السالم البيئي: منظور إيكولوجي أفريقي

19  فصل ملخص: أشيسون وآخرون.  )2022(. بناء السالم البيئي من خالل تراجع النمو، ونزع السالح، والنسوية: إعادة النظر يف بناء السالم البيئي للبقاء يف إطار حدود الكوكب ومنارصة 
العدالة االجتامعية

20  فصل ملخص: مورالز- مونيوز وآخرون.  )2022( استخدام األرض من أجل السالم: كيف ميكن أن تعزز نظم االستخدام املستدام لألرايض اإلجراءات من أجل املناخ وتدعم بناء السالم

21  فصل ملخص: روبنسون، وسورداس وواكراناغل )2022( تعيني الحدود: اإلفراط يف استخدام البيئة كمحرك للرصاع

22  بروش، يس.، ـثىسثى، د.، ناكاياما، م. وأونروه، جي. )2019( الطبيعة املتغرية للرصاع، وبناء السالم والرشكات البيئية، 49)2( مراسل القانون البيئي   134-10154 

23  تيجنينو، م. )2021( “العناية الواجبة ومسؤولية الرشكات تجاه حقوق اإلنسان يف الرصاعات املسلحة: دور مرشوع مبادئ لجنة القانون الدويل حول حامية البيئة ومرشوع معاهدة 
األمم املتحدة حول األعامل التجارية وحقوق اإلنسان “ مسائل القانون الدويل 83، 47-67.

24  بروش، يس.، ـثىسثى، د.، ناكاياما، م. وأونروه، جي. )2019( الطبيعة املتغرية للرصاع، وبناء السالم والرشكات البيئية، 49)2( مراسل القانون البيئي   134-10154 

25  فصل ملخص: بروش وآخرون.  )2022( مقاربات تراعي الرصاعات يف بناء السالم البيئي: االعتبارات املتعلقة مبستقبل لوضع فعال للربامج

26  فصل ملخص: روبنسون، وسورداس وواكراناغل )2022( تعيني الحدود: اإلفراط يف استخدام البيئة كمحرك للرصاع

27  تتناول تقارير عديدة هذه العالقات. ملزيد من املعلومات، راجع: روتينغر، إل.، سميث، د. ، ستانغ، (ز) وفيفيكاناندا، ج.، (2015) مناخ جديد من أجل السالم: اتخاذ إجراءات بشأن 
املخاطر املتعلقة باملناخ والهشاشة، أديلفي، منظمة التنبيه الدولية، مركز وودرو ويلسون الدويل للباحثني، املعهد األورويب للدراسات األمنية

28  فصل ملخص:  مكلني وآخرون. )2022( الهجرة بكرامة: فرص السالم من خالل الهجرة بكرامة
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ومن ناحية أخرى، يعمل الرضر البيئي الناجم عن الحرب عىل تضخيم الخسائر البرشية وتعقيد التعايف يف مرحلة ما 
بعد الرصاع. فالحروب تلحق الرضر بالبنية التحتية، وتتسبب يف التلوث، وترتك وراءها ذخرية غري متفجرة قد تحول 

األرض إىل مكان غري قابل للزراعة والبناء.  ويف السنوات األخرية، شهدت بعض الرصاعات العنيفة يف شامل أفريقيا والرشق 
األوسط استهداف متعمد للبنية التحتية البيئية )مثل األرايض الزراعية ومحطات معالجة املياه( من أجل إرهاب املدنيني 
وتهجريهم، وتوسيع نطاق السيطرة عىل األرايض.29 فحاالت انهيار الحكم يف زمن الحرب، فضال عن اسرتاتيجيات املواجهة 

التي يلجأ إليها الناس كثريا ما تؤدي إىل النهب واالستخدام غري املستدام للموارد. فالبيئة نفسها كثريا ما تقع ضحية 
للرصاعات، حيث أن الرضر البيئي املبارش وغري املبارش ميكن أن يؤدي إىل مخاطر بيئية تهدد بشكل أكرب صحة الناس وسبل 
عيشهم وأمنهم.30 فالتكلفة البيئية للرصاع تطيل معاناة البرش وتعقد عملية التعايف، وميكن أن تولد بنفسها توترات خاصة 

بها، والدوران يف حلقة مفرغة من الرضر البيئي والتسبب يف توترات جديدة.  

متيل الحروب األهلية ذاتاملورد القوي أو البعد البيئي إىل صعوبة الحل، بل يُرجح أن تنزلق مرة أخرى إىل العنف. منذ 
عام 1950، 40 % عىل األقل من جميع الحروب األهلية كانت لها صلة باملوارد الطبيعية.31 وحيثام وجدت هذه الروابط، 
من املرجح أن يتكرر الرصاع يف غضون السنوات الخمس األوىل بعد التوصل إىل اتفاق سالم. يزداد اإلقرار بأهمية معالجة 

قضايا املوارد الطبيعية وغريها من التحديات البيئية يف الدبلوماسية ومفاوضات السالم باعتبارها عنرص هام يف مامرسة 
الوساطة الفعالة. وهناك بعض األدلة التي تشري إىل أن اتفاقات السالم التي ال تأخذ املوارد الطبيعية يف االعتبار من غري 

املرجح أن تنجح، وعىل األرجح أنها ستنزلق مرة أخرى إىل الرصاع. ولهذا فإن الحكومات واملجتمعات يف دول ما بعد 
الرصاع لديها خيارات بالغة األهمية يتعني عليها أن تتخذها لتعزيز السالم، وكذلك الحال بالنسبة للرشكات واملستهلكني 

الذين يشرتون املوارد القادمة من البلدان املعرضة للرصاعات. فالقرارات التي تتخذ يف وقت مبكر يف حاالت ما بعد الرصاع 
من املمكن أن تحدد مسارات التنمية لعقود من الزمن، إال أن الحكومات الخارجة من الرصاع تكون يف الغالب يف موقف 
ضعيف لوضع خطط للتعايف االقتصادي املستدام أو التفاوض عىل صفقات جيدة مع الجهات الفاعلة يف األعامل التجارية 
مثل التعدين، وقطع األشجار، والرشكات الزراعية. ففي املناطق التي تعاين أو تتعاىف من رصاعات – والتي قد تكون فيها 

اآلليات املحلية التي تنظم أنشطة الرشكات األجنبية واملحلية ضعيفة – يكون يف الغالب ألنشطة الجهات الفاعلة يف 
القطاع الخاص غري املسئولة آثار خطرية عىل البيئة يتمثل يف سوء السلوك واإلهامل.32 

ميكن أن توفر القضايا البيئية منربا للحوار وسبب للتعاون الذي ميكن أن يساعد عىل حل الخالفات بني املجتمعات.33 
يف الرصاعات الدولية، ميكن للموارد الطبيعية العابرة للحدود )مثل املياه34 أو الحياة الربية35( أن تكون نقطة انطالق 

للتعاون بني األطراف املتحاربة وميكنها أن تدعم خطوط االتصال التي ميكن أن تساعد يف نزع فتيل الرصاعات املحتملة.36 
إن التعاون العابر للحدود بني الدول الثالث التي متتلك الغوريال الجبلية، أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 
من خالل وضع خطة اسرتاتيجية عابرة للحدود للمشهد الطبيعي يف منطقة فريونغا الكربى، تجاوز تحسني حامية وإدارة 
الغوريال الجبلية يف املنطقة، بل ذهب أبعد من ذلك ليعالج تاريخ الرصاعات العنيفة بني الصيادين يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية وأوغندا.37 إن بناء السالم البيئي يوفر سبال لتسخري مواردنا املشرتكة والتحديات املشرتكة لجمع الناس بدال من 
تفريقهم.38 مثال يف إقليم دارفور غريب السودان، التي شهدت رصاعات مسلحة واسعة النطاق منذ عام 2003، فضال عن 
حاالت الجفاف املتكررة، متكن مرشوع إدارة أماكن تجمع املياه، الذي يتيح للمجتمعات املحلية إمكانية الوصول بشكل 

أفضل إىل حوض وادي “الكو”، من حل النزاعات املحلية املتعلقة باملوارد الطبيعية، وإعادة بناء الثقة بني املجتمعات 

29  سيورز, جيه إل, واينثال, إي. والظواهري،N. )2017(. استهداف البنى التحتية البيئية، والقانون الدويل، واملدنيني يف حروب الرشق األوسط الجديدة. الحوار األمني، 48)5(، 410–430. 
https://doi.org/10.1177/0967010617716615

30  فصل الخالصة: بانتازوبيولس و تيغنينو )2022( مراقبة تنفيذ قانون بناء السالم البيئي: مييل الرضر البيئي الذي يحدث أثناء الرصاعات املسلحة وبعدها إىل أن يكون ضمن ألولويات، 
إن مل يتم التعامل معه بالكامل

31  ماثيو، ر. براون، و.، وجنسن، د. )2009( من الرصاع إىل بناء السالم: دور املوارد الطبيعية والبيئة، برنامج األمم املتحدة للبيئة. جنيف: برنامج األمم املتحدة للبيئة

32  فصل ملخص: كريشبوم وآخرون.  )2022( من ورطة، إىل آخرى؟ مسؤولية الرشكات عن الرضر البيئي يف الخارج: آخر التطورات وآفاق املستقبل

33  كونكا، ك. ودابيلكو، جي. )2002( صنع، مركز وودرو ويلسون وصحافة جامعة هوبكينز 

34  فصل ملخص: هارتوغ وكورتالندت )2022( خلط املقاربات العابرة للقطاعات للتعاون السلمي يف مجال املياه

35  فصل ملخص: ريفيش )2022( حفظ الغوريال الجبلية وبناء السالم البيئي: حفظ الطبيعة كهدف مشرتك لبناء السالم

36  كيباروغلو، أ. وسيان، ر. س. )2021( “املياه والسالم املنقوص” يف حوض نهر الفرات ونهر دجلة”. الشؤون الدولية، املجلد 97، العدد 1 )كانون الثاين/يناير(: 139–155.

37  فصل ملخص: ريفيش )2022( حفظ الغوريال الجبلية وبناء السالم البيئي: حفظ الطبيعة كهدف مشرتك لبناء السالم

38  فصل ملخص: برومربغ وكابالن )2022( أزمة املناخ كنقطة دخول إىل بناء السالم البيئي من خالل خلق ترابط صحي: هل ميكن أن يعزز تنفيذ مجموعة من سياسات مرونة املناخ، 
والتي يطلق عليها “اتفاق أخرض أزرق”، بناء السالم البيئي يف الرشق األوسط؟
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املحلية، كام مكن املوظفني الحكوميني من االنخراط مرة أخرى مع املجتمعات املحلية.39 وميكن أن يحدث بناء السالم 
البيئي عىل جميع املستويات، بني املجتمعات املحلية وعرب الحدود الدولية. وميكن أن توفر القضايا البيئية أساسا منطقيا 
للتعاون عىل املستوى الفني، حتى عندما ال يسمح املناخ السيايس ببناء عالقات طبيعية. عىل سبيل املثال، تقرتح اتفاقية 

“جرين بلو” )أخرض أزرق( للرشق األوسط تسخري الشمس والبحر للحصول عىل مياه حلوة وتأمني الطاقة للمنطقة 
بالكامل، مع تثقيف األجيال الشابة حول أهمية التعاون يف مجال املياه والطاقة كأداة فعالة لحل النزاعات وبناء السالم 

بني إرسائيل، وفلسطني واملنطقة بشكل عام.40

إن االعرتاف املتزايد بدور التدهور البيئي والتغري املناخي وإدارة املوارد الطبيعية يف الرصاعات العنيفة له آثار حقيقية 
عىل سياسة ومامرسات بناء السالم.  يخلق االعرتاف بوجود هذه الروابط وسط كيانات مثل مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(،41 واالتحاد األفريقي، ومنظمة حلف شامل األطليس42، حيز سيايس 
لبذل مزيد من الجهود واالهتامم واملوارد التي تُكرس لبناء السالم البيئي. عىل سبيل املثال، تضمنت %19 من قرارات 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ما بني عامي 1990 و2016، إشارات إىل املوارد الطبيعية والبيئة، مقارنة بـ 2.6 % 
فقط من القرارات التي اتخذت ما بني عامي 1946 و43.1989 فقد ساعد ذلك عىل صياغة الهدف السادس عرش للتنمية 

املستدامة )SDG( بشأن السالم والعدالة واملؤسسات القوية، كام ساعد يف تعزيز مفهوم األمن البرشي، واالتفاقات 
املستنرية مثل االتفاق العاملي بشأن الهجرة اآلمنة املنظمة لعام 2018. وأدى عمل لجنة القانون الدويل، وغريها الكثري، 
حول حامية البيئة يف املناطق املتأثرة بالرصاعات املسلحة إىل تحويل حدود ما يعترب مسموحا به يف الرصاع، مع توجيه 

االنتباه إىل الرضر البيئي طويل األجل والشديد الذي يرتكه الرصاع.44 ويف أكتوبر/ترشين األول من عام 2021 عني مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة مقررا خاصا معنيا بحامية حقوق اإلنسان يف سياق التغري املناخي.45 

2. التحديات التي تواجه بناء السالم البيئي 

تحول بناء السالم البيئي من مجرد مجال دراسة أكادميية متخصص إىل مجال يحظى باهتامم دويل كبري. حيث ميثل 
بناء السالم البيئي اآلن محط اهتامم وتركيز العرشات من املنظامت غري الحكومية ومنظامت البحوث، وموضوع للمئات 
من الكتب وعدد ال يحىص من رسائل الدكتوراة، والدورات التدريبية، وورش العمل. وعىل الرغم من النمو الذي تشهده 

عملية بناء السالم البيئي من حيث املكانة واالحرتافية، فإن مجال بناء السالم البيئي يواجه بعض التحديات والنقد.

يف حني أن هناك قبوال عاما عىل املستوى السيايس للروابط البديهية بني البيئة والرصاع العنيف، فإن العمل الفعيل بشأن 
بناء السالم البيئي نادرا ما يتطابق مع الخطاب القائم. فقد اعرتف املجتمع الدويل بالعالقة بني البيئة والرصاع  ودورها  

39  فصل ملخص: نيلسن وأوراس )2022( إدارة املوارد الطبيعية واإلدارة البيئية وبناء السالم يف دارفور

40  فصل ملخص: برومربغ وكابالن )2022( أزمة املناخ كنقطة دخول إىل بناء السالم البيئي: هل تستطيع سياسات مرونة املناخ “التفاقية أخرض أزرق” أن تعزز عملية بناء السالم البيئي 
يف الرشق األوسط؟

41  يف ديسمرب/كانون األول من عام 2021، اتخذ املجلس الوزاري الثامن والعرشين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا قرارا يلزم املنظمة مبعالجة آثار التغري املناخي. بيان صحفي ملنظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا )2021( رئيسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ليندا تعلن عن التزامات جديدة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن املناخ، 3 كانون األول/ديسمرب 2021 

https://www.osce.org/chairmanship/506738

42  فصل ملخص: فريافايل ووالي )2022( دمج األمن املناخي يف خطط وعمليات حلف شامل األطليس: الدروس املستفادة والطرق نحو املستقبل. 

43  بيرت، أ.، بروتش، ج. ويزيكوفا، س. )2018( “مراجعة التوريق - تحليل تجريبي للبيئة واملوارد الطبيعية يف قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 2016-1946” يف دليل روتلدج 
للرصاع البيئي وبناء السالم، لندن: روتلدج. 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/27/ 44  ليهتو، م.، )2021( التغلب عىل االنفصال: حامية البيئة والنزاعات املسلحة. مدونة اللجنة الدولية للصليب األحمر
/overcoming-disconnect-environmental-protection-armed-conflicts

45  مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( )2021( بيان صحفي: مجلس حقوق اإلنسان يعني مقررا خاصا معنيا بحامية حقوق اإلنسان يف سياق تغري 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail. ،2021 املناخ ومقررا خاصا لرصد حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، 18 ترشين األول/أكتوبر

aspx?NewsID=27639&LangID=E
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الصفحة املقابلة: عمل فني لعيد أونر )املغرب(

الهام يف مبادرات السالم واألمن46 ، ولكنه ال يزال هناك تحديا هائال يتمثل يف تقديم الحجج بشأن توفري اإلرادة السياسية 
واملوارد الالزمة لالستثامر يف السالم من خالل حامية البيئة والتعاون يف مجال املناخ.47 ويف الوقت نفسه، وقفت بعض 

البلدان حائالً أمام إجراءات بناء السالم البيئي عىل أعىل املستويات، مبا يف ذلك يف مجلس األمن. بصفة عامة، كان هذا 
التصدي نابعا من مصدرين للقلق: إما أن تضطر املؤسسات األمنية األساسية إىل العمل عىل مواضيع تخرج عن نطاق 

اختصاصها، أو أن التقييامت الذاتية للصحة البيئية ميكن أن تستخدم كأسباب التخاذ تدابري تدخلية. 

تأطري القضايا البيئية، فيام يتعلق بقدرتها عىل إشعال أو دميومة الرصاعات العنيفة، ميكن أن يؤدي إىل اعتبار البيئة عىل 
أنها تهديدا أمنيا مع خطر حدوث عواقب خطرية غري مقصودة. وهذا هو الجانب املظلم املحتمل48 لبناء السالم البيئي 
الذي ميكن أن يكون له آثار جانبية ضارة تشمل التمييز49  أو التهجري أو عدم التسييس أو التدهور البيئي.50 عىل سبيل 

املثال، قد تأيت عسكرة حامية البيئة أيضا بتكاليف باهظة.51 ففي مجال الحفاظ عىل الحياة الربية، عىل سبيل املثال، تفتقر 
“عسكرة البيئة”52 إىل القدرة عىل معالجة السبب االقتصادي الجذري للصيد غري املرشوع بفعالية؛ كام ميكنها أن تدوس 
عىل حقوق السكان األصليني، و تعرض حراس الحدائق للخطر، وتضغط عىل الحراس للجوء إىل سياسات “القنص بغرض 

القتل”. كام أن عسكرة البيئة قد تؤدي إىل توليد العنف بني املجتمعات املحلية وأنصار البيئة.53 

تعرضت بعض التحليالت البيئية لبناء السالم لالنتقاد لكونها غري دقيقة من الناحيتني املفاهيمية واملنهجية. تعرض 
هذا الحقل إىل انتقاد باعتباره استنباطي جدا ومدفوع بالنظرية مع املزاعم التي تعتمد عىل األدلة الرسدية والتي ميكن 
أن تشوه بشكل مالئم الخط بني العالقة املتبادلة والعالقة السببية.54 وقد زعم البعض أن الحقل يرى أن هناك أزمة يف 

كل اتجاه بيئي.55 ويعني ذلك أن نظم اإلنذار املبكر التي تركز عىل املحركات البيئية للرصاع متيل إىل إظهار قدر محدود 
من القدرة التنبئية وقد ثبت أنها صعبة االستمرار )من الناحية املالية( والتثبت من صحتها )من حيث نتائجها(. وكانت 

النتيجة أن بعض التحليالت رمبا كانت حتمية إىل حد ما، حيث بالغت يف وصف دور التغري البيئي وتجاهلت االتجاهات 
االيجابية التي قد تتعارض مع هذا الرسد.56 

قد ينجم عن ذلك ميل بناة السالم البيئي إىل التقليل من أهمية قدرة املجتمعات البرشية عىل التكيف مع األوضاع 
املتقلبة. كام أنه يجازف بالتقليل من شأن دور التدخالت البرشية يف إحداث الرصاع، ومن املحتمل أن يعطي الحكام 
املستبدين ترصيح مجاين عن طريق السامح لهم بإلقاء اللوم عىل الظروف البيئية السائدة يف وقوع انتهاكات لحقوق 

اإلنسان.57 عىل سبيل املثال، برغم أن الجفاف يف سوريا بني عامي 2006 و2009 رمبا كان جزءا من سلسلة من األحداث 
التي أدت إىل اندالع الحرب األهلية يف عام 2011 بحسب زعم البعض،58 إال أن هذه الحقيقة ال متنع تسيس الرصاع، وال 

تعفي نظام األسد من املسؤولية عن ترصفاته.59

46  فصل الخالصة: مارتينيز، رودريجيه، وون بانغ )2022( مواجهة املخاطر األمنية املرتبطة باملناخ: االستفادة من التحول الرقمي للمناخ املتكامل والسياسات والربامج واألعامل التي 
تراعي الرصاعات

47  فصل امللخص: نيكيتني وسكوت )2022( نحتاج إىل حامية أفضل للمحيط الجنويب: الحد من املخاطر األمنية املرتبطة باملناخ، مع ضامن نظام بيئي كوكبي صحي

48  فصل امللخص: أيد )2022( الجانب املظلم من بناء السالم البيئي

49  فصل امللخص: موتوكو وسترين )2022( التعامل مع املايض يف بناء السالم البيئي: منظور بيئي أفريقي

50  فصل امللخص: كراتزر وحلزيرت )2022( تشغيل السالم البيئي: وجهات النظر حول إدماج البيئة يف عملية صنع السالم

51  االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية )2021(. الرصاع والحفاظ عىل الطبيعة الطبيعة يف تقرير عامل معومل رقم 1. غالند، سويرسا: االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد 
الطبيعية

52  فصل الخالصة: دوبيلسيك وآخرون )2022( مشكلة عسكرة البيئة: الحاجة إىل استكشاف مقاربة بديلة سلمية للحفاظ عىل الحياة الربية

53  فصول الخالصة: دوبيلسيك وآخرون )2022( مشكلة عسكرة البيئة: الحاجة إىل استكشاف مقاربة بديلة سلمية لحفظ الحياة الربية؛ فونسيكا ، وآخرون (2021) االقليم والتنوع الحيوي 
والتنمية واملصالحة والسالم يف كولومبيا

https://doi.org/10.1038/s41558-018- .203–200 ،8  54  آدمس، يس.، أيد، يت.، بارنيت، جي. وآخرون.  )2018( أخذ عينات متحيزه يف أبحاث الرصاع املناخي. التغري املناخي الطبيعي
 0068-2

https://doi.org/10.1038/s41558-018- .203–200 ،8 55  آدمز، يس.، أيد، يت.، بارنيت، جي. وآخرون.  )2018( أخذ عينات متحيزه يف أبحاث الرصاع املناخي. التغري املناخي الطبيعي
 0068-2

https://doi. .269-275 :6 ،)56  بوهاوغ، هـ. )2015(، أبحاث املناخ والرصاع: بعض األفكار حول الطريق إىل األمام. التغري املناخي لوايرز )مجلة وييل للمراجعة متعددة التخصصات
org/10.1002/wcc.336

 https://doi.org/10.1038/nclimate2101 .77–76 ،457  رايل، يس.، لينك، أ. & أولوغني، جي.  )2014( درجات الحرارة الشديدة والعنف. التغري املناخي الطبيعي

https://doi. .31–3 ، )1(64 ،التوتر املناخي والهجرة الداخلية واندالع الحرب األهلية السورية. مجلة حل النزاعات .)58  آش، ك. & أوبرادوريتش، ن. )2020
org/10.1177/0022002719864140

https://doi. .354–347 ،4 إيد، ت. )2018( “حرب املناخ يف الرشق األوسط؟ الجفاف، والحرب األهلية يف سوريا، وحالة أبحاث الرصاع املناخي. تقرير التغري املناخي الحايلI  59
org/10.1007/s40641-018-0115-0
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ال تظهر املنظامت النشطة يف بناء السالم البيئي، ووضع جدول أعامله، سوى قدر ضئيل من التنوع الجغرايف أو 
القطاعي. هناك آثار غري متناسبة للتغري املناخي والتدهور البيئي، اللذان تقع مسؤوليتهام يف الغالب عىل عاتق بلدان 

الشامل العاملي، عىل املرأة التي متثل غالبية فقراء العامل.61,60 ، وهناك أيضا دليل عىل أن التغري املناخي يؤثر عىل الشعوب 
األصلية يف وقت مبكر أشد منه عىل السكان اآلخرين. عىل سبيل املثال، الشعوب األصلية هي من بني الالجئني األوائل 

بسبب التغري املناخي يف مناطق مثل القطب الشاميل ومنطقة املحيط الهادئ، حيث يرتفع مستوى سطح البحر.62 ومع 
ذلك، فإن كفة الجهات الفاعلة النشطة يف هذا القطاع متيل بشدة نحو مراكز البحوث واملنظامت غري الحكومية املوجودة 
يف أوروبا )وخاصة يف شامل أوروبا( وأمريكا الشاملية. وهناك افتقار واضح ألصوات السكان األصليني، واملجتمعات املحلية، 

والنساء، والشباب، وغري ذلك من الفئات املهمشة، وال يزال الذكور مهيمنني عىل العمليات التقليدية لبناء السالم التي 
تجري داخل القنوات الحكومية الرسمية.63 

أخريا، ال يزال مجال بناء السالم البيئي مييل إىل النظر إىل النساء والسكان األصليني والشباب وغريهم من الفئات املهمشة 
كأهداف سلبية للمعونة بدال من كونهم صناع التغيري ومكامن املعرفة يف حد ذاتهم.64 إن بناء السالم البيئي، وكذلك 

الحال مع العمل البيئي عموما، مييل إىل املعاناة من التفكري بأن “الغرب” هو مركز العامل، وهو الذي يديم الفكرة األبوية 
التي تؤكد أن األنظمة البيئية والشعوب يف العامل غري الغريب تحتاج “إلنقاذ” من خالل التدخالت من الغرب. ومتيل هذه 
العقلية أيضا إىل تحميل العامل غري الغريب املسؤولية عن سوء اإلدارة والتخلف، وتتغاىض عن مسؤولية الغرب يف التسبب 
بهذه املشاكل.65 ومع ذلك، هناك تاريخ طويل من مشاركة املجتمعات األصلية نفسها يف بناء السالم البيئي. وتغيب هذه 
التجربة عادة يف رسدية بناء السالم البيئي، الذي يقدم عادة عىل أنه اخرتاع غريب. عىل سبيل املثال، يدعو حكامء القبائل 

يف منطقة كاراماجونغ يف كينيا وجنوب السودان واوغندا املحاربني إىل البساتني املقدسة لكرس الرماح واستعادة السالم 
رمزياً يف حال أصبحت الرصاعات بني القبائل شديدة العنف.  وكانت هذه املناطق الحرجية التي تديرها املجتمعات 
املحلية ذات أهمية منذ فرتة طويلة لصنع السالم واألمن البيئي يف املنطقة عىل حد سواء، إذ أنها توفر الظل، وتوفر 

املأوى للحياة الربية، ومتنع التعرية، ومن ثم فإنها توفر خدمات بيئية واجتامعية وثقافية هامة.66 ومن ناحية أخرى، يف 
ماشوناالند الوسطى، وهي واحدة من أكرث أقاليم زميبابوي إضطراباً عىل املستوى السيايس، حيث ترتفع مستويات العنف 
القائم عىل الجنس، عملت برامج التعليم – التي تقودها نساء زميبابويات شابات استناداً إىل املامرسات التقليدية للسكان 

األصليني املتأصلة يف مبدأ “أوبونتو” الذي يؤكد عىل دور املجتمع – عىل تعزيز العدالة واملساءلة متحديات للقواعد 
والهياكل السلطوية التي تشكل أساس القضايا البيئية وقضايا الحكم القامئة.67 ويف القطب الشاميل، حيث أدى ذوبان 
الجليد البحري إىل ترشيد الشعوب األصلية فضال عن تصاعد التوترات الجيوسياسية يف املحيط املتجمد الشاميل، اتخذ 

السكان األصليون يف القطب الشاميل بالفعل خطوات لتعزيز مستقبل مستدام للمنطقة. فقد عقد زعامء السكان األصليني 
يف القطب الشاميل اجتامعات قمة وطرحوا توصيات تعزز اإلنتاج املشرتك للمعرفة العلمية واألصلية يف العمل الدويل الذي 

يعالج التغري البيئي يف القطب الشاميل.68

60  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي )2019( التأثريات املتباينة للتغري املناخي عىل املرأة والرجل؛ وإدماج االعتبارات الجنسانية يف السياسات والخطط واإلجراءات 
املناخية؛ والتقدم املحرز يف تعزيز التوازن بني الجنسني يف الوفود الوطنية إىل فعاليات املناخ: تقرير توليفي من إعداد األمانة العامة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي، 

FCCC/SBI/2019/INF.8 .2019 الهيئة الفرعية للدورة التنفيذية الخمسون، بون، 17 - 27 حزيران/يونيو

61  فصل امللخص: أكيسونو أكريلوند )2022( نحن يف قارب واحد: ينبغي أن تسري إجراءات البيئة واملناخ والجهود املبذولة من أجل استدامة السالم جنبا إىل جنب

62  مالدونادو، جي يك، شرير يس، برونني ر.، بيرتسون يك، الزروس، ه. )2013(: “أثر التغري املناخي عىل املجتمعات القبلية يف الواليات املتحدة: النزوح، إعادة التموضع، وحقوق اإلنسان” 
 https://doi.org/10.1007/978-3-319-05266-3_8 . يف مالدونادو جي، يك، كولومبيا، ب، بانديا ر. “ التغري املناخي والشعوب األصلية يف الواليات املتحدة األمريكية.  سربينغر، شام

63  فصل امللخص: إنسور و تاي  )2022( سد الفجوة: دبلوماسية متعددة املسارات شاملة للجنسني كأداة لبناء السالم البيئي

64  فصل امللخص : زندا وآخرون )2022( بناء السالم البيئي من منظور نسوي يف زمبابوي: الدروس املستفادة من منظمة شعبية تركز عىل النساء، والسالم، واألمن اليومي 

65  نري، يس. . )قريبا 2022( تفكيك االمتياز العاملي لألبيض: إنصاف عامل ما بعد الغرب، برييت-كويهلر: أوكالند

https://ceobs.org/protecting-biodiversity-not-just-from- ،66  هسياو، إ. )2021( حامية التنوع البيولوجي، ليس فقط من الحرب، بل من أجل السالم، ومرصد الرصاع والبيئة
war-but-for-peace/. هناك أمثلة أخرى، مثل عملية تارا باندو العرفية يف تيمور - ليشتي. راجع: إيد، ت.، باملر ل.، وبارنت، جي )2021(: “بناء السالم البيئي من األسفل: مقاربات 

 DOI(:10.1093/ia/iia059( املعرف الرقمي  ،)تقليدية يف تيمور-ليست، مجلة الشئون الدولية، املجلد 97 )1(، صفحة )117-103

67  فصل امللخص: زندا وآخرون )2022( بناء السالم البيئي من منظور نسوي يف زمبابوي: الدروس املستفادة من منظمة شعبية تركز عىل النساء، والسالم، واألمن اليومي

68  فصل امللخص: ميلر وستيث )2022( السكان األصليون يف القطب الشاميل: تعزيز دور السكان األصليون يف بناء السالم البيئي يف القطب الشاميل
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3. فرص بناء السالم البيئي 

لقد برزت عملية بناء السالم البيئي أساساً لكون أهميتها توثقفت من مجموعة متزايدة من الخربات واألدلة. فهي ال 
تستطيع تقديم أي شكل من أشكال الندم يف كيفية القيام باألمور فيام قد يبدو وكأنه مستحيل يف غري ذلك. الحفاظ 
عىل البيئة العابر للحدود، عىل سبيل املثال، أمر مرغوب فيه من حيث جدارته يف حفظ الحياة الربية والنظم البيئية 

الهامة. ولكن قد تكون الفائدة أكرث لو أمكن املساعدة أيضا يف معالجة التوترات األساسية بني املجتمعات والبلدان التي 
تتقاسم ذلك املشهد.69 يوفر التحدي املشرتك املتمثل يف االدارة املشرتكة ألحد املوارد سببا للمجموعات للتحدث، ومشاركة 

أفكارهم، والعمل معا يف نهاية املطاف. ومن املمكن أن تعمل الهياكل التي أنشأتها عملية بناء السالم الفعالة ــ مثل 
آليات الحوار وإرشاك املجتمعات املهمشة ــ عىل دعم برامج الحفاظ عىل البيئة األكرث تأثريا واستدامة.  ففي كولومبيا، 

عىل سبيل املثال، حيث أدت تركة الرصاع املسلح إىل إطالة ضعف الدولة، وعدم املساواة يف الحصول عىل األرايض واملوارد 
الطبيعية والتدهور الشديد يف البيئة، عززت الجهود املبذولة بني املجتمعات املحلية والسلطات الكولومبية واملنظامت 

الدولية املعنية بإنشاء مناطق محمية يف املناطق التي تأثرت تأثرا شديدا بالرصاعات املسلحة كال من صون التنوع الحيوي 
والسالم من خالل توفري املجال للمزارعني وحراس الحدائق العامة للحوار ملعالجة الرصاعات االجتامعية - البيئية بطريقة 

سلمية.70 

توفر عدة اتجاهات وتطورات جديدة فرصا هامة لبناء السالم البيئي لزيادة اإلسهام يف إيجاد كوكب سلمي مستدام: 

بدأ بناة السالم البيئيون يف الحصول عىل الخربة والتكنولوجيا والبيانات الالزمة التي تتيح لهم أن يكونوا استباقيني ال 
تفاعليني. ولدينا اآلن معرفة نابعة من التجربة لفهم كيف أن التحديات البيئية ميكن أن تغذي حالة انعدام األمن.  ويف 

الوقت نفسه، تتضاعف مصادر معلوماتنا عن تلك التحديات. نستطيع أن نتوقع املشاكل التي تلوح يف األفق. وميكن 
للقدرات التحليلية القوية التي توفرها التكنولوجيات املبتكرة مثل رسم الخرائط عن طريق األقامر الصناعية واالستشعار 

عن بعد وتحليالت البيانات والذكاء االصطناعي أن توفر كميات هائلة من البيانات والتحليالت للمساعدة يف تحسني 
االنذار املبكر، ومنع نشوب الرصاعات، ورصد وتقييم تدخالت بناء السالم البيئي.71 نحن اآلن يف وضع أفضل من أي وقت 
مىض لوضع أنظمة إنذار مبكرة جديدة ومحسنة ومنتلك خيارات لوضع السياسات التي ميكن أن تعالج جذور الرصاع قبل 

اندالع العنف. 

تغري العمليات القانونية الجديدة مشهد بناء السالم البيئي. تبنى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف أكتوبر/
ترشين األول 2021 قرارا تاريخيا يعرتف بحق اإلنسان يف بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.72 كام تعمل لجنة القانون 

الدويل عىل تقنني مبادئ توجيهية لحامية البيئة فيام يتعلق بالنزاع املسلح. وفيام لو تبنته الدول األعضاء، فإن مسودة 
املبادئ الستة وعرشون ستعزز التطورات العديدة للقانون الدويل وتحسن حامية البيئة يف أوقات النزاع املسلح.  ويف 

الوقت نفسه، قامت لجنة الصليب األحمر الدولية باستكامل مبادئها التوجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف الرصاعات 
املسلحة، مع وضع تعليقات مفصلة عىل قواعد وتوصيات القانون الدويل اإلنساين التي تحمي البيئة )مثل املناطق منزوعة 

السالح(، التي تحمل أهمية محتملة لبناء السالم البيئي.73 وباملثل، تبنت مناطق مثل االتحاد األورويب ترشيعات جديدة 
خاصة باملعادن املؤججة للرصاع، وهي أيضا تضع مزيد من املسؤولية عىل املستخدمني النهائيني للمعادن لضامن خلو 

سالسل التوريد الخاصة بهم من الرصاعات. 

69  االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية )2021(. الرصاع والحفاظ عىل الطبيعة الطبيعة يف تقرير عامل معومل رقم 1. غالند، سويرسا: االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملوارد 
الطبيعية

70  فصل امللخص: موراليس-مونيوز وغوريريتشو )2022( املحافظة عىل التنوع الحيوي وبناء السالم يف كولومبيا: متكني اآلليات التي تحل الرصاعات االجتامعية - البيئية يف املناطق 
املحمية بالوسائل السلمية يعزز حفظ التنوع الحيوي وبناء السالم

71  فصل امللخص: بوليتينو ودرويش )2022( الحد من مخاطر الكوارث وبناء السالم: تحقيق اإلمكانات غري املستكشفة من خالل بناء السالم البيئي 

72  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )2021( القرار الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنسان، حق اإلنسان يف بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، 8 ترشين األول/أكتوبر 2021 48/13، 
A/HRC/RES/48/13 القرار

https://www.icrc.org/en/document/ ،73  لجنة الصليب األحمر الدولية )2020( مبادئ توجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف الرصاعات املسلحة، لجنة الصليب األحمر الدولية
 guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating
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الصفحة املقابلة: عمل فني لشار توايزوا )هاواي، الواليات املتحدة األمريكية(

هناك تنوع متزايد يف األفكار والجهات الفاعلة يف مجال بناء السالم البيئي. ال زال بناء السالم البيئي يجذب مزيدا من 
االهتامم والدليل عىل ذلك وجود أكرث من 150 مؤلف لفصول الخالصة. كام أن هناك اهتامم يف بناء السالم البيئي العابر 
للقطاعات ــ ابتداء من جامعات السكان األصليني، إىل الرشكات، واملنظامت الدينية والحكومات74 . يؤدي هذا التنوع يف 

الجهات الفاعلة إىل تنوع األفكار واملقاربات.  هناك تحديداً فرص لزيادة مشاركة الشباب؛ مع وجود نحو 50 % من سكان 
العامل ما دون سن الـ 30 عاما، حيث ميثل إرشاك الشباب يف بناء السالم البيئي يف عمليات صنع القرار ويف امليدان فرصة 

مهمة بني األجيال.75

هناك استعداد للعمل معا عىل االبتكار والتعلم. إن زيادة عدد الجهات الفاعلة العاملة يف مجال بناء السالم البيئي عىل 
جميع النطاقات يعني زيادة االهتامم باملقاربات متعددة التخصصات. فكلام كان هناك أشخاص أكرث من خلفيات أكرث 

يعملون عىل تنوع عملية بناء السالم البيئي )حتى لو مل يستخدموا هذا املصطلح( يف نطاقات متنوعة، ومن داخل القرية 
إىل املستوى الدويل، فإن هذا يشكل مصدر عظيم للقوة واإلبتكار.  تتيح املعرفة املستفيضة والخربة يف بناء السالم البيئي 

وسط السكان األصليني ومنظامت املجتمع املدين فرصة هامة لبناة السالم البيئي لجمع الناس من مختلف الثقافات 
والقطاعات واملنظامت للمساهمة يف إيجاد حلول إبداعية. 

هناك طرق إلرشاك الجهات الفاعلة يف األعامل التجارية بشكل بناء يف بناء السالم البيئي، إذا ما أديرت بعناية.76 
وهناك حاالت عديدة حيث أدت فيها الرشكات املحلية والعابرة للحدود الوطنية العاملة يف الدول الهشة واملترضرة من 

الرصاعات إىل اندالع أو تفاقم الرصاعات املرتبطة بالبيئة، وال سيام إذا كانت تشارك يف أنشطة استخراجية واسعة النطاق 
مثل التعدين أو األعامل الزراعية أو قطع األشجار.77 ولذلك، فإن غالبية تلك الجهات الفاعلة يف مجال األعامل لديها، أو 

ينبغي أن يكون لديها، مصلحة عىل املدى البعيد يف السالم واالستقرار. وقد تتمكن من القيام بدور أكرث إيجابية يف إدارة 
الرصاعات، إذا ما أتحيت لها الفرصة.78   وبغض النظر عام إذا كانت اآلثار التي ترتكها الجهات الفاعلة يف مجال األعامل 

إيجابية أو سلبية ــ أو كالهام ــ فإن عدم املشاركة لن يؤدي إىل تحسني الوضع: فالجهات الفاعلة يف مجال األعامل التي 
تشكل جزءا من املشكلة لن تكون إال جزءا من الحل من خالل املشاركة االستباقية البناءة. وبالنسبة للبلدان التي متر 

مبرحلة ما بعد الرصاع، ميكن للموارد الطبيعية النفيسة أن توفر دفعة اقتصادية وحافزا للحفاظ عىل السالم79 ، يف حني أن 
تحسني إدارة املوارد الطبيعية ميكن أن يعزز أهداف أخرى لبناء السالم مثل تعزيز الدميقراطية واملجتمع املدين.80 ومع 
ذلك، ميكن أن تساعد هذه املوارد الطبيعية نفسها، إذا مل يُحسن إدارتها، عىل تهيئة الظروف الالزمة للعودة إىل الرصاع 

العنيف. إن التحول العاملي الحايل نحو مصادر الطاقة الخرضاء واملتجددة بعيدا عن الوقود األحفوري، يعني أن لدى 
الرشكات التي تضع معظم استثامراتها يف البنية التحتية والتكنولوجيات الجديدة يف الدول الهشة مصلحة راسخة يف دعم 

بناء السالم البيئي الناجح. 

 
توفري فرص لتنشيط حركة بناء السالم البيئي مثل: تبادل األفكار، وترسيع العمل، هي من بني أبرز األحداث املتوقعة يف 
عام 2022.  ولعل املؤمتر الدويل الثاين املعني ببناء السالم البيئي، الذي سيعقد يف شباط/فرباير 2022، سيمثل أكرب تجمع 

حتى اآلن بني مامريس بناء السالم والباحثني يف مجال البيئة. ويف نهاية العام، يشكل االجتامع الـ 27 لألطراف يف اتفاق 
باريس يف القاهرة )مؤمتر األطراف 27( فرصة لتحقيق التوافق يف اآلراء حول كيفية معالجة اآلثار األمنية للتغري املناخي. 
ويف نفس الوقت، سيتوىل مؤمتر ستوكهومل 50+ تقييم الحركة البيئية العاملية الذي من املقرر أن ينعقد يف حزيران/يونيو 

2022، وميكن أن يضيف ديناميكية جديدة إىل العمل العاملي بشأن التحديات البيئية وأن يسرتعي االنتباه إىل الفرص التي 
يقدمها بناء السالم البيئي. 

74  فصل امللخص: بارون وآخرون. )2022( ثالث ركائز ملشاركة اإلميان يف بناء السالم البيئي: إمكانات اإلميان والروحانية فيي أحداث التغيري يف بناء العالقات والحوار والتعايف

75  فصل الخالصة: أوبرهورس وآخرون.  )2022( بناء السالم البيئي: منظور الشباب العاملي

76  فصل امللخص: مونيل وآخرون.  )2022( بناء السالم البيئي: مسألة حقوق اإلنسان واملقاربات املراعية للرصاعات يف أنشطة األعامل التجارية

77  تاينينو، م.  )2021( “العناية الواجبة ومسئولية الرشكات تجاه حقوق اإلنسان يف الرصاعات املسلحة: دور مرشوع مبادئ لجنة القانون الدويل حول حامية البيئة ومرشوع معاهدة 
األمم املتحدة حول األعامل التجارية وحقوق اإلنسان “ مسائل القانون الدويل 83، 47-67.

78  كايي، ج. ل.، باشود، ج.، بوتيليس، أ. )2021( “شمولية العمل التجاري يف السالم”، سلسلة األعامل والسالم، ورقة رقم 1، تراستويرك غلوبال، يوليو 2021. برغم أنه من املهم أيضا 
ضامن أال يعني تأثريها االقتصادي أن الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص ميكن أن متارس أيضا تأثريا كبريا عىل طاولة بناء السالم التي ميكن أن تضم الجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع 

املدين.  

79  فصل امللخص: كرامب، حجازي، فانديفري )2022( الحفاظ عىل السالم من خالل إدارة أفضل للموارد: ثالث آليات محتملة لبناء السالم البيئي

80  روستاد، س. أ.، بايفي ل.، ولو بيلون، ب. )2012( “بناء السالم أو إفساده؟ دروس من إدارة املوارد الطبيعية النفيسة يف املوارد الطبيعية النفيسة وبناء السالم بعد انتهاء الرصاع. 
أبينغدون: إيرثسكان 
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4. جدول أعامل بناء السالم البيئي؟ 

يوفر بناء السالم البيئي سبال متواضعة، ولكنها ملموسة للتصدي رمبا ألكرث التحديات إلحاحاً التي تواجه البرشية وهي: 
إيجاد طريقة للتعايش بسالم وإنصاف عىل كوكب قادر عىل الحفاظ علينا وعىل األجيال املستقبلية عىل حد سواء. 

لكن إطالق العنان إلمكانات بناء السالم البيئي يتطلب عمل شجاع وقادر عىل إحداث التغيري. ويف حقيقة األمر، ال يوجد 
جدول أعامل موحد ومنظم ملستقبل بناء السالم البيئي. بل علينا أن نشجع العديد من جداول األعامل املختلفة، التي 
يعكس كل منها الوضع الفريد والخربات املتنوعة لبناء السالم البيئي الذي يعمل عىل قضايا مختلفة، وعىل مستويات 

عديدة، عرب قطاعات متعددة ويف جميع البلدان حول العامل.  

نحتاج يف األساس إىل “نظام بيئي من أجل السالم”، حيث يستطيع تنوع الفاعلني أن يجمع بني ما ينظر إليه عادة باعتباره 
معسكرات مضادة: دمج كل من املقاربات من األسفل إىل األعىل ومن األعىل إىل األسفل، والجمع بني املعرفة املتميزة 

للجامعات األقل متثيال )النساء، والسكان األصليني، والشباب( وبني البيانات الضخمة والتكنولوجيات املتقدمة،81 والجمع 
ما بني من يدعمون فكرة القيمة الجوهرية للطبيعة وبني أولئك الذين يرصون عىل أولوية حامية اإلنسان، وتعزيز التنمية 

االقتصادية ويف نفس الوقت باالبتعاد عن الصناعات االستخراجية املسببة للتلوث، وما إىل ذلك. 

والحق أننا ال نعرف كل األسئلة الصحيحة، ناهيك عن امتالك اإلجابات الصحيحة. ولكن باستنادنا إىل العديد من األفكار 
الواردة يف الخالصة، هناك مثان طرق مهمة نستطيع أن نعزز بها هذا “النظام البيئي من أجل السالم” ومن أجل مستقبل 

بناء السالم البيئي، نحتاج إىل ما ييل:  

أوال، تحويل عقلية مجتمع بناء السالم البيئي نحو املزيد من الشمول والوعي الذايت. ينبغي أن يكون هناك اعرتاف 
جامعي بالحقيقة املزعجة التي مفادها أن مجال بناء السالم البيئي الغريب، كام هو اآلن، له جذور ضاربة يف تاريخ طويل 

من عدم املساواة العاملية وإرث االستعامر، برصف النظر عن النوايا الحسنة ألنصاره الحاليني.83,82 ، ويتطلب ذلك تغيري 
العقليات من خالل التعليم والسعي بنشاط إلدخال وجهات نظر مختلفة، وقد يساعد هذا يف التحول بعيدا عام قد يبدو 
يف كثري من األحيان وكأنه عقلية أبوية منقذة، نحو مقاربة جديدة أكرث شموال لبناء السالم البيئي. يجب أن تشرتك املرأة 

والشباب والسكان األصليني واملجتمعات املحلية يف وضع مقاربة جديدة لبناء السالم البيئي وأن تستند إىل واقعها اليومي 
وتجربتها املعاشة.84 ,86,85 يجب أن تدرك الجهود املستقبلية الطابع الجنساين لكل من التفاعالت البيئية وعمليات السالم 

والرصاع، وأن تتضمن النظر من زاوية الجانب الجنساين يف أبحاث البيئة والرصاعات87، وأن تعالج إقصاء النساء واملنظورات 
النسوية يف بناء السالم البيئي.88 وال بد أن تذهب هذه املقاربة إىل ما هو أبعد من مجرد تشجيع اإلندماج إىل املساعدة يف 

إحداث التحول الجذري والبنيوي.89

81  فصل امللخص: خيزورين وآخرون. )2022( تسخري العلم ألغراض بناء السالم البيئي: كيف ميكن للدبلوماسية العلمية أن تدعم السالم املستدام

82  فصل امللخص: منوذج و باولوز مستقبلنا متعدد التخصصات، شامل، ومنصف: االعرتاف بالعنف الجسدي والبنيوي والبيئي يف مجال بناء السالم البيئي وعالجه

83  ترايز، س. ه.، أورباشو وكايت، م. )2021( املامرسات “التخلص من االستعامر ومناهضة املامرسات القمعية من أجل بيئة أكرث أخالقية”، يف علم الطبيعة والتطور، 5، ص 1205-1212، 
https://www.nature.com/articles/s41559-021-01460-w

84  فصل امللخص: زندا وآخرون )2022( بناء السالم البيئي من منظور نسوي يف زمبابوي: الدروس املستفادة من منظمة شعبية تركز عىل النساء، والسالم، واألمن اليومي 

85  فصل امللخص: بروش وآخرون. )2022( نحو تعريف بناء السالم البيئي

86  فصل امللخص: ميلر وستيث )2022( السكان األصليون يف القطب الشاميل: تعزيز دور السكان األصليون يف بناء السالم البيئي يف القطب الشاميل

l  87إيد، ت.، بروش، يس، كاريوس، أ، ك، دابيلكو، جي، ماثيو، ر،ووينتبال، إي )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف عملية بناء السالم البيئي، مجلة الشئون الدولية، لندن.   
تشاثام هاوس

88  فصل امللخص: إنسور وتاي )2022( سد الفجوة: دبلوماسية متعددة املسارات شاملة للجنسني كأداة لبناء السالم البيئي

89  فصل امللخص: زندا وآخرون )2022( بناء السالم البيئي من منظور نسوي يف زمبابوي: الدروس املستفادة من منظمة شعبية تركز عىل النساء، والسالم، واألمن اليومي
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ثانيا، تنفيذ وتشجيع مزيد من املقاربات املجتمعية التي تبدأ من األسفل إىل األعىل.  غالبا ما تنجح اإلدارة البيئية 
املجتمعية يف إدارة املوارد الطبيعية وتخفيف حدة الرصاعات البيئية.90 ,91 بالفعل، متكن املقاربات من األسفل إىل األعىل 
أيضاً املجموعات الضعيفة واملهمشة التي تفتقر إىل املقاعد عىل طاوالت صنع القرار وتعاين من “العنف البطيء” الناتج 

عن التغري املناخي وتدمري سبل معيشتهم وأنظمتها البيئية.92 ففي مايل، عىل سبيل املثال، دعا التعاون العابر للمياه، الذي 
أجرته رشاكة املياه والسالم واألمن، محاورين عىل املستوى الوطني وما دون اإلقليمي واملحيل لالجتامع من أجل التوصل 

إىل فهم مشرتك للروابط بني استخدام املياه وسبل العيش وما يتصل بها من رصاع يف دلتا النيجر الداخلية.93 ميكن أن 
تساعد مقاربات بناء السالم البيئي عىل ضامن إبالغ املجتمعات املحلية بالقرارات التي تؤثر عليهم وشمولهم فيها كحق 

من حقوقهم.94 ورغم أن هذا قد بدأ يحدث، فإن املقاربات من أسفل إىل أعىل ميكن أن تغذي املقاربات من أعىل إىل 
أسفل عىل املستوى الوطني وتعمل معها وتحسنها.95 

ثالثا، منارصة القيادة التي تتيح املجال السيايس والتمويل الالزم ونقاط االنطالق لبناء السالم البيئي. إن وجود قيادة 
سياسية قوية والتزام سيايس حقيقي يركز عىل العدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان والقيمة الجوهرية للطبيعة أمر 

بالغ األهمية إذا ما أريد للجهات الفاعلة يف مجال بناء السالم البيئي أن تتمتع بالتفويض واألموال والقدرة عىل تحقيق 
إمكاناتها. وال تقترص هذه القيادة بأي حال من األحوال عىل أروقة األمم املتحدة، أو أروقة السلطة التي تتمتع بها 

الحكومات يف الشامل العاملي، أو مجالس إدارة بنوك التنمية، وبينام يشكل ذلك أهمية ويعترب أمر مرحباً به، فإن القيادة 
وااللتزام بحاجة أيضا إىل أن تأيت من السكان األصليني96 والنساء والشباب واملجتمعات املحلية.97 ويف نهاية املطاف، يتعني 

عىل البلدان وعىل كل املستويات أن تدرك أن لديها مصلحة ومسؤولية يف كوكب سلمي ومستدام. 

رابعا، إدراج بناء السالم البيئي يف أطر السياسات العامة عىل جميع املستويات. يتغري القادة أو يتنقلون، لذلك من املهم 
أيضا ضامن أن تكون نقاط الدخول لبناء السالم البيئي ضمن نسيج السياسة الوطنية والدولية. وتشمل تلك السياسات: 
مبادئ األمم املتحدة الخاصة بعمليات حفظ السالم ومبادئها التوجيهية )املعروفة بعقيدة كابستون( التي صدرت عام 

2008 والتي ال زالت تشكل النهج الذي تتبناه األمم املتحدة يف التعامل مع حفظ السالم98 ، واملبادئ التوجيهية العسكرية 
التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن حامية البيئة يف الرصاع املسلح.99 وميكن لهذه األنواع من السياسات أن 

تضفي الطابع املؤسيس عىل بناء السالم البيئي بطرق تتجاوز حياة أي زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية. 

خامسا، الضغط من أجل تنفيذ أطر دولية قوية وملزمة لحمل الدول والجامعات املسلحة والرشكات عىل تحمل 
املسؤولية عن األرضار البيئية أثناء الرصاع. وينبغي أن يتناول ذلك مسؤولية الرشكات العابرة للحدود الوطنية عن 
ضامن وجود معايري عالية لسلوك الرشكات ودعم الدول املضيفة واملجتمع الدويل يف مقاضاة الرشكات عىل حاالت 

الرضر البيئي.101,100 كام يتعني عليها أيضا أن تتعامل مع مسئولية الدول والجهات الفاعلة غري الدول يف تجنب الرضر غري 
الرضوري أثناء الرصاع، وذلك من خالل اعتامد مرشوع مبادئ لجنة القانون الدويل بشأن حامية البيئة يف الرصاع املسلح. 

90  إيد، ت.،  بروش، س.، كاريوس، أ.، كونكا، ك.، دابيلكو، ج.، ماثيو، ر. واينثال، إ. )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف بناء السالم البيئي، الشؤون الدولية، لندن: تشاثام 
هاوس

91  فصل امللخص: موره )2022( مشاركة املواطن كعنرص متفوق لبناء السالم البيئي

92  إيد، ت.، ت.، بروش، س.، كاريوس، أ.، كونكا، ك.، دابيلكو، ج.، ماثيو، ر. واينثال، إ. )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف بناء السالم البيئي، الشؤون الدولية، لندن: تشاثام 
هاوس

93  فصل امللخص: هارتوغ وكورتالندت )2022( خلط املقاربات العابرة للقطاعات للتعاون السلمي يف مجال املياه

94  روبرتس، إ. وفينيكان، ل.، )2013( بناء السالم حول املياه واألرايض والغذاء: السياسة واملامرسة ملنع نشوب الرصاعات، مكتب األمم املتحدة يف كواكر

95  فصل امللخص: يوفيام وآخرون.  )2022( الحوكمة البيئية يف العالقات بني الدولة واملجتمع: دروس هامة من املناطق الريفية يف كولومبيا

96  فصل امللخص: ميلر وستيث )2022( السكان األصليون يف القطب الشاميل: تعزيز دور السكان األصليني يف بناء السالم البيئي يف القطب الشاميل

97  فصل امللخص: ماي-بورنو وآخرون. )2022( ، مستقبل البيئة لبناء السالم البيئي يف نيجرييا: التحديات والفرص املتاحة للمجتمعات املنتجة للنفط يف دلتا النيجر

98  األمم املتحدة )2008( عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم: املبادئ واملبادئ التوجيهية، إدارة عمليات حفظ السالم 

https://www.icrc.org/en/document/ ،99  لجنة الصليب األحمر الدولية )2020( مبادئ توجيهية بشأن حامية البيئة الطبيعية يف الرصاعات املسلحة، لجنة الصليب األحمر الدولية
 guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating

100  فصل الخالصة: أبيض وأبيض )2022( املسؤولية االجتامعية للرشكات يف عرص اإلبادة البيئية: قضية تسخري مبادئ وأدوات بناء السالم البيئي لتطوير أطر أقوى لحوكمة الرشكات التي 
تعزز الحامية البيئية الشاملة

101  فصل الخالصة: فوسرت وآخرون، )2022( املسئولية االجتامعية للرشكات يف عرص تدمري البيئة: حالة وضع أطر حوكمة أقوى للرشكات
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الصفحة املقابلة: عمل فني للني فينغان )إيرلندا(

سادسا، توقع التوترات البيئية املتعلقة باملوارد الطبيعية واالستجابة لها قبل أن تتحول إىل رصاع عنيف. يستطيع بناة 
السالم البيئي استغالل البيانات الضخمة والتكنولوجيات العرصية بشكل متزايد يف التنبؤ بالتوجهات وتوقع أين ميكن أن 

تحدث املشاكل، وضامن أن تكون عمليات بناء السالم مستنرية من خالل فهم قوي للعمليات البيئية واملناخية.102 وبالنظر 
إىل املستقبل، ميكن أن تلعب هذه التكنولوجيات دورا هاما يف دمج املعارف واالحتياجات املحلية يف مجموعات بيانات 

أكرب، وقياس أثر التدخالت املختلفة عىل أرض الواقع، وتيسري الشفافية عرب مختلف النطاقات التي تدعم العمل الجامعي، 
ويف نهاية املطاف مساعدة املجتمعات عىل التعايف من الضغوط البيئية والرصاعات العنيفة.103 ومع ذلك، تأيت رشكات 

التكنولوجيا الكبرية والبيانات الضخمة أيضا مع العديد من املخاوف واملشاكل األخالقية املتعلقة بالخصوصية واملراقبة، 
وينبغي إدارة استخدامها بحذر وتقييمها بدقة. 

سابعا، مواصلة بناء ومشاركة قاعدة األدلة لبناء السالم البيئي. 
يتعني عىل القامئني عىل بناء السالم البيئي أن يقدموا باستمرار حجج ومربرات للعمل، وإبراز الدروس املستخلصة الناجحة 
وغري الناجحة بطرق يسهل عىل األطراف الفاعلة خارج مجال بناء السالم الوصول إليها وفهمها. وهذا يعني بصفة خاصة 

أننا بحاجة إىل تطوير أنظمة تتسم بصالبة أكرب للرصد والتقييم ، واالستمرار يف إيجاد السبل لتبادل أفضل املامرسات 
وإدماج بناء السالم البيئي يف نظم التعليم وبرامج بناء القدرات.104 ستوفر أدوات الرصد والتقييم األكرث تطورا واتساقا 

وانتشارا املساءلة والتعلم للمستفيدين واملنفذين واملمولني عىل حد سواء.105 

وأخريا، بناء الجسور والتأكد من العمل بطريقة إيجابية تخدم السالم والطبيعة. إذا كان لهذه الورقة البيضاء رسالة 
واحدة، فهي أن الحلول اإلبداعية تأيت من أشخاص يعملون معا عرب القطاعات املختلفة ويف مجاالت خربتهم. كثريا ما 

تكرر فكرة بناء الجسور حيث أصبحت مجردفكرة مبتذلة، ولكنها مهم للغاية بالنسبة ملجال يتقاطع بطبيعته مع مجاالت 
أخرى مثل العلوم البيئية، والعالقات الدولية، والتحليل األمني. ويف الوقت نفسه، ينبغي أن يتجاوز بناء السالم البيئي، 

بحكم طبيعته، مقاربة عدم إلحاق الرضر، وأن يتفوق عىل مراعاة حساسية الرصاع باتجاه حل وتحويل الرصاع فعلياً. 106 

الخامتة 

نعلم أن الجنس البرشي يف رصاع مع العامل الطبيعي بالفعل – وهو رصاع لن نكون فيه سوى الضحايا، ال منترصين.  تبني 
التجارب أنه مل يعد مرغوب ببساطة دمج تدخالت بناء السالم والتهديدات البيئية؛ وأصبح اآلن أمراً حتمياً متاماً دمج 

سياسة ومامرسات بناء السالم البيئية املتكاملة والفعالة واملستدامة لضامن السالم الدائم ملستقبل كوكبنا. ويف ظل أسباب 
جذرية مشابهة يف كثري من األحيان - مبا يف ذلك املؤسسات الضعيفة أو الفاسدة، والتمييز، والتفاوت بني الناس، والفقر، 
والتهميش، واالستغالل املفرط - ميكن أن يعزز التقارب بني أزمات الرصاع والتدهور البيئي كل منهام اآلخر، مع احتامل 

أن تؤدي التأثريات املناخية إىل تفاقم دورة الرصاع والعنف الذي يضعف املؤسسات الالزمة لبناء القدرة عىل الصمود.107 
وميكن أن يساعدنا بناء السالم البيئي يف ضامن مستقبل أكرث سالما وإنصافا واستدامة للناس والكوكب. 

102  فصل امللخص: دو كونينغ وآخرون.  )2022( جعل بناء السالم أكرث استجابة للتغري املناخي: تحسني إدارة املخاطر األمنية املرتبطة باملناخ عن طريق تغذية بناء السالم التكيفي 
ببيانات وتحليالت أفضل

103  إيد، ت.، ت.، بروش، س.، كاريوس، أ.، كونكا، ك.، دابيلكو، ج.، ماثيو، ر. واينثال، إ. )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف بناء السالم البيئي، الشؤون الدولية، لندن: 
تشاثام هاوس

104  فصل الخالصة: مكلني وتاال وبروتش )2022( املراقبة والتقييم والتعلم: مقاربة بناء املرونة واستدامة السالم

105  إيدي، ت/، بروش، س.، كاريوس، أ.، كونكا، ك.، دابيلكو، ج.، ماثيو، ر. واينثال، إ. )2021( “مايض ومستقبل بناء السالم البيئي”، يف بناء السالم البيئي، الشؤون الدولية، لندن: تشاثام 
هاوس

106  فصل الخالصة: بروش وآخرون. )2022( مقاربات تراعي الرصاعات يف بناء السالم البيئي: االعتبارات املتعلقة مبستقبل وضع فعال للربامج

107  فصل الخالصة: كروفورد وهامميل وماثيو )2022( بناء السالم ومرونة املناخ: التوفيق بني بناء السالم والتكيف مع املناخ يف الدول الهشة
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