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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

األمن البيئي:
التصدي للمخاطر المتعلقة بالمياه وتغير المناخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــر والتدهــور والنــدرة فــي المــوارد البيئيــة فــي نشــوب  قــد يســهم التغي  •
الصراعــات أو اضطــراب األمــن علــى المســتويين الوطنــي واإلنســاني 
بعــدة وســائل. وبــدوره، يتســبب النــزاع فــي تأثيــرات ســلبية علــى البيئــة. 
ومــع ذلــك فــإن التفاعــل الــذي يحــدث عــادًة بيــن التغيــر البيئــي وعــدد 
التصــدي  مــن مهمــة  ُيعّقــد  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العوامــل  مــن 
للتهديــدات والمخاطــر األمنيــة المتعلقــة بــه والتخفيــف مــن حــدة آثــاره.

عنــد النظــر إلــى التغيــر البيئــي وتداعياتــه علــى األمــن، مــن المهــم أن   •
تأثيــر  الســمات:  هــذه  بيــن  فمــن  العامــة.  الســمات  بعــض  إلــى  نشــير 
العامــل البشــري )تصرفــات البشــر هــي فــي الغالــب الســبب األساســي 
وراء التغيــر البيئــي(، والطبيعــة العابــرة للحــدود للتحديــات البيئيــة واآلثــار 
المتفاوتــة النتشــارها، وانخفــاض أولويــة تحديــات األمــن البيئــي مقارنــة 

األخــرى. السياســات  بقضايــا 

ال يــزال الجــدل دائــرًا حــول "إضفــاء الطابــع األمنــي" علــى قضايــا البيئــة؛   •
بمعنــى التعامــل مــع التحديــات البيئيــة باعتبارهــا تهديــدات وجوديــة، 
ممــا قــد يــؤدي إلــى تغيــرات فــي طــرق صياغــة السياســات واألدوات 

المشــاركة. واألطــراف  المســتخدمة 

يخشــى منتقــدو هــذا النهــج علــى وجــه التحديــد مــن أن يــؤدي إضفــاء   •
الطابــع األمنــي علــى قضايــا البيئــة إلــى إضفــاء الطابــع العســكري علــى 
نهــج مواجهــة التحديــات البيئيــة. ويقــول هــؤالء إن النهــج العســكري 
ربمــا يحقــق جــدواه علــى المــدى القريــب، ولكــن تقــل كفائتــه بمــرور 

الوقــت فــي ضــوء كثــرة المتغيــرات المتداخلــة.

نظــرًا للســمات التــي يتصــف بهــا األمــن البيئــي، فــإن العديــد يــرون أن   •
تحقيــق األمــن البيئــي يســتدعي حلــواًل تقــوم علــى التعــاون بيــن مختلــف 
األطــراف المعنيــة، علــى ســبيل المثــال "بنــاء الســام فــي قضايــا البيئــة". 
ويدعــو كثيــرون أيضــًا إلــى إيجــاد حلــول تســتهدف فــي الوقــت ذاتــه 
عــددًا متنوعــًا مــن العوامــل األساســية والمتداخلــة التــي قــد تفاقــم مــن 
اآلثــار األمنيــة للتغيــر البيئــي. وإحــدى الُســبل لفهــم قضايــا األمــن البيئــي 
هــي مــن زاويــة المخاطــر، والــذي قــد يســاعد فــي وضعهــا فــي ســياق 

أشــمل للسياســات.

تعرضهــا  درجــات  فــي  األوســط  الشــرق  فــي  الواقعــة  الــدول  تتبايــن   •
لتهديــدات األمــن البيئــي. وبصفــة عامــة فــإن الــدول األفقــر )بســبب 
القيــود الماليــة والتكنولوجيــة وضعــف القــدرات( والــدول التــي تعانــي 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وتعتبــر  تضــررًا.  األكثــر  هــي  الصراعــات  مــن 
المتحــدة، فــي ضــوء دخلهــا العالــي وقدراتهــا التكنولوجيــة والمؤسســية 
مواجهــة  علــى  أكبــر  قــدرة  لديهــا  التــي  الــدول  بيــن  مــن  المتقدمــة، 

المنطقــة. فــي  البيئــي  األمــن  تهديــدات 

الدكتورة ماري لومي
باحث أول، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

ال توجــد طــرق موحــدة لقيــاس تهديــدات األمــن البيئــي قياســًا شــامًا.   •
ويقتــرب األداء البيئــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بصفــة عامــة 
المعــدل المتوســط لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،  مــن 
والتــي تعانــي فــي مجملهــا مــن عــدد مــن المشــكات البيئيــة الهيكليــة 
وتلــك الناتجــة عــن أنشــطة اإلنســان. وال تــزال هنــاك تحديــات كبــرى أمــام 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــاالت انبعاثــات غــازات الدفيئــة، 
ومعــدالت اســتهاك المــوارد، وكميــات األســماك، والنفايــات، وتلــوث 

الهــواء.

مثلمــا هــو الحــال فــي الشــرق األوســط عمومــًا، يقــول البعــض إن نــدرة   •
الميــاه وتغيــر المنــاخ هــي أشــد التهديــدات والمخاطــر البيئيــة التــي تواجــه 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. فعنــد الحديــث عــن الميــاه، يتمثــل 
التحــدي الرئيــس فــي توفيــر الميــاه بمــا يواكــب معــدل النمــو الســكاني. 
وسيســبب تغيــر المنــاخ، بــدوره، مخاطــر أمنيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة؛ 
ألنــه مــن المتوقــع أن تــزداد آثــاره الســلبية بــروزًا وتكــرارًا بســبب ارتفــاع 

متوســط درجــات الحــرارة علــى مســتوى العالــم.

وضعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعضــًا مــن أكثــر السياســات   •
البيئيــة تقدمــًا فــي المنطقــة. حيــث نشــرت مؤخــرًا إســتراتيجية وطنيــة 
ألمــن الميــاه وإطــار سياســات بعيــد المــدى لتغيــر المنــاخ. وليــس هنــاك 
أمثلــة بــارزة علــى إضفــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للطابــع األمنــي 
فــي  التحديــات  لهــذه  التصــدي  ويتــم  البيئيــة،  القضايــا  تحديــات  علــى 
ــة  ــرة المقبل ــة. ولكــن فــي الفت ــر السياســات والحوكمــة البيئي الغالــب عب
مــن المحتمــل أن يدفــع أمــن الميــاه )أمــن توريــد الميــاه الُمحــاة علــى 
وجــه التحديــد( وتغيــر المنــاخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا 
مــن الــدول فــي المنطقــة إلــى التفكيــر بشــدة فــي كيفيــة إدراج األبعــاد 
بصفــة  البيئيــة  المــوارد  وتغيــر  وتدهــور  )ونــدرة  المنــاخ  لتغيــر  األمنيــة 
عامــة( ضمــن إطــار إقليمــي عملــي للحوكمــة، والــذي لــم يظهــر بعــد.

لدولــة  المقترحــات  بعــض  نهايتهــا  فــي  الحاليــة  العمــل  ورقــة  ُتقــدم   •
واإلقليميــة  الوطنيــة  األصعــدة  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
والدوليــة حــول كيفيــة تعزيــز األمــن البيئــي وال ســيما فيمــا يتعلــق بنــدرة 

المنــاخ. وتغيــر  الميــاه 


