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ية للكثير من التهديدات غير تطبيقالالنظرية والسياسات الجوانب حول عديدة  مناقشاتالمجموعة أجرت 

 بسببفقط ليس  ةالبشريحدق برئيسية تارا  أخط اليومهناك مجموعة أندرك التو. لألمنالعسكرية 
 : على سبيل المثال ال الحصر بفعل عوامل أخرى نذآر منهاو سباقات التسلح بين الدول ولكنأالحروب 

 اتسياسال صرإنه ع. والفقر ،في مستويات المعيشةلتفاوت  وا،واألمراض ، وتغير المناخ،التدهور البيئي
يات ومفهوم نظرمراجعة  أهميةعلى شددت المجموعة بصفة خاصة وقد . البسطاءن وبعياالتبالمتعلقة 
التقليدية لألمن قائما على  التهديدات غير جهاض ومقاومة من أجل إلعملابرنامج يكون  حتى ؛األمن
لى إمن لألمفاهيم غير العسكرية الو يوالبد أن يترجم الخطاب اإلنسان.  آافيةةنظري مفاهيمو أسس

  . وطنية ودولية ةي دعوأنشطة سياسية وتاعو ومشرواقعيةممارسات 
مفهوم حديث النشأة ولكنه آخذ في االتساع هذا اليعتبر ، األمن اإلنساني مومفهمن وجهة النظر المتعلقة بو

 فقد ،هناك آثير من الجدل وآثير من الكتابات حول مفهوم األمن اإلنسانيلما آان و. واالمتداد والتطور
وعلى الرغم من االنتقادات حول . من المناقشات داخل مجموعة العملإجراء قدر آبير ذلك استدعى 

 وبعد األخذ في االعتبار آراء ، من فعاليته من الناحية العملية والتي يمكن أن تحّد،'نتشارقابليته لال'
بأنه من انطباع  فقد آان هناك ،للتوسع واالنتشارشمولية القابلة طبيعته العلى المؤيدين والمعترضين 

 إلى الخطاب الذي يرآز على لتفاتوينبغي اال. فضل أن ندع المفهوم يتطور وينتشر بمرور الزمناأل
إن مثل هذا الخطاب يعبر عن قوة العزيمة في سبيل . الجوانب اإلنسانية آمعيار لقيم المجتمع الدولي

 .التحرر والنهوض من براثن االضطهاد
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 ويترك ،على المواطنينيقتصر  - لألسف – ي اليومالخطاب اإلنسانمن ا آبيرأن جانبًا حظ المن الم
مثل هذه تضمن أن تمن الضروري لذلك ف؛ ولنكبات من اريكث يتعرضون للأولئك الذين ليس لهم وطن

  .  العظيمة األهمية أولئك الذين ليس لهم وطنالخطابات
عند  ةنسانيإلار المعاييالعدالة وعايير  بين م، من وجهة نظر عملية، يحدث تضاربحيانألاوفي بعض 

 ضمنيا بالخطاب اإلنساني حول األمن تصلالمعايير تن آل أبيد . الخطاب اإلنسانيمبادئ تطبيق 
ن أالعدالة وحدها هي التي ينبغي ت ليس.  مسؤوليات من ذلكما يصاحبعلى شتمل  وت،والحقوق والتنمية

قاعدة  آما تقدم ،ةفعادة القومن القدر تتيح لنا نفس الة نسانيإلاف. من البشريأللى العمل لصالح اإدفعنا ت
في هذا لعل ما ينبغي لفت االنتباه إليه و. ةسياسية والقانونيالوة خالقياأل االلتزاماتواضحة لتحديد 

  . حيانوال في بعض األأأتي تنسانيتنا قد على إتأآيد  إعادة الن أ،الصدد
وضع معايير ة آبيرة على ميني يضفي أهالتسليم بأن الخطاب اإلنسانه حتى مع شعور بأيضا آان هناك أ

 ∗بعاالتدراسات مدارس وتعزيز شجيع إن ت. المحليةلحوارات اهمية أن نقر بأمن الضروري ف ،عالمية
Subaltern schools  تناول عند ينبغي آما . همية آبيرة في هذا الصدديعتبر ذا أ  اإلنسانيلخطابافي

 وفي .ةالعرقي ثامآللخطايا واأو اات  تفادي آل من النزععلىحرص أن ن ،الخطابات اإلنسانية العالمية
 األمن حولات المحلية حوارالإطالق والعدالة ولسالم لنظم المحلية ال  ودعمتشجيعفيه  ينبغي الوقت الذي
  . المبادئ الغربيةبالضرورة متطابقة مع  المبادئ العالمية ليست أن نفهم أن أيضامن المهم ف ،غير التقليدي

من  ي على آل القضايان إضفاء المنظور األمأي" securitizationاألمننة "ت اودأاستخدام ويعتبر 
 القطاعات لرفاهيةاستخدامه وحل ألغازه واألمن  من خاللها تبسيط موضوع التي يمكنالوسائل 
في  الذي يحافظ على وضع شخص اإلنسان - ينسانوقد استفاد مفهوم األمن اإل  .البشر من المحرومة

 مشتركموضوعي مشروع  هو و،"األمننة"  من مفهومةيربآاستفادة  -  والتطبيق العمليالنظريةم صمي
  . سياسيوتحرري  ،اءبّن

ن يوضع في االعتبار من الضروري أ ف،األفرادمن عزيز أتدعم وفي لألمننة على الرغم من القوة الكامنة 
وخلق حلول  المعالجة السياسية تراجع إلى يؤدي أنيمكن ة وغير مدروسمفرطة أمننة أن فرض عمليات 

وقد . فقطالذاتي ممن ال يهمهم إال أمنهم األمن ولة عن ؤالمس النخب  قبلللمشاآل السياسية منية عسكر
هم تصورفي  و،اإلرهاب على حربهم الدائرة هؤالء لمفهوم األمننة فيستخدام ا هذا النوع من سوء ناشهد

   .ة البيئ قضايا معهمفي تعاملو ،لإلسالم
ا هأن نعود ب، وعن أي عالقة باألمنهذه القضايا أن نفصل من الضروري يبدو وفي ظل هذه الظروف 

وبالتالي ،ةدمقيَّالمفتوحة وغير ات الالنقاشيمكن إجراء الحوارات وطبيعية حيث اللى الساحة السياسية إ
لى أهمية العملية الديناميكية عالتأآيد هنا البد من و. القضاياالمحيطة بتلك فهم الفروق الدقيقة يتسنى 
  . في قرار تنفيذ أو إبطال أساليب األمننة عند التعامل مع القضايانطقيةوالم

تساؤل عما إذا آانت  هناك وآان. اتصطلحتتصل بالم في المجموعة ةهامة موضوعية مناقشأثيرت 
 توصيفها على أنها مجموعتنا ينبغيمجموعة آالمناقشة داخل قيد أو   على الساحةالقضايا المطروحة

 في ينواضع ،مجموعة الأعضاءمن قبل خاصة عناية ي هذا التساؤل لققد ؟ و'تحديات 'أم' تهديدات'
 في فهم القضايا تساعد إلى حد آبيرأن من شأنها ات والخطب عبارالوالمصطلحات ن أ حقيقة ماعتباره

بد من النظر بعناية شديدة إلى مدى وثمة شعور بأنه ال.  معالجتهاأسلوبوالمشاآل وبالتالي يمكن تحديد 
  .ىخرأ بأو بطريقة هفيوصقبل أن يجري تهذا التهديد  الذي يتم فيه سياقالخطورة التهديد و

                                                 
والعمال والفقراء،  يقصد بمصطلح التابع آل الذين ليس لديهم أي تاريخ مكتوب أو رسمي أو معروف، مثل الفالحين  ∗

هؤالء يمكن أن يشمل مصطلح التابع النساء  وإضافة إلي. بقات الدنياأو باختصار هؤالء الذين ينتمون إلي الط
وآان الهدف األساسي . االجتماعية المهمشة التي قلما يتناولها التاريخ الرسمي والالجئين والمثليين وغيرهم من الفئات

 .خالتابع هو إعطاء التابعين فرصة التعبير عن أنفسهم وتجاربهم وأدوارهم في التاري لدراسات
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حقوق و ،تغير المناخ:  وهيمنلألعلى التهديدات غير العسكرية مجموعة العمل مداوالت رآزت ت
فيروس نقص و ،األمراضو ،الفقرو ،ل القانون الدوليوحلتفاف االمحاوالت و ،ة الهجراإلنسان في

 ن قبيلملم يرد ذآرها آان هناك مزيد من القضايا و. ةرافيوجيدز والقضايا الديمإلا / البشرية المناعة
  . ذلكنحو  الغذائي وواإلنتاج ، والطاقة،موارد المياه

 تعديلإلى  الحاجة ومن هنا تبرز. لألمنأهم التهديدات الرئيسية  من تغير المناخ والتدهور البيئييعتبر 
ن تغير مع أو.  مثل التدهور البيئياإلنسانيمن األشمل األخطار التي تهدد ي العالمي ل الحالي لألمنطاراإل

 إال أن األضرار المحدقة باألجزاء النامية ،ينعكس على العالم بأسرهوف ساألمن ره على اثآالمناخ و
  . حدة األآثر هي سوف تكون من العالموالفقيرة

أن ننتبه إلى ما يستجد من الضروري ف ، البيئياألمنعلى بدرجة أآبر  الترآيز  أن ينصّبينبغيأنه ومع 
  . البيئةالتعامل مع حماية إزاءالمواقف  في التوجهات وتغيرمن 

 غير األمنذج انمضمن خرى أة  مسألة مهّماإلنسانحقوق وما يتصل بها من  الهجرةقضايا تعتبر 
 في تي صدرت ال،أسرهم وأفراد حقوق جميع المهاجرين العاملين لحمايةلدولية االتفاقية اف. التقليدي
كثير من المهاجرين ال تضمن ل ،مم المتحدةأل من قبل الجمعية العامة ل١٩٩٠ديسمبر / ول ألآانون ا

 تها معالجينبغيهذه القضايا و.  الوطنيةحكاماألالقواعد و ة بحمايايتمتعوأن  أسرهم وأفرادالعاملين 
  .  المجتمع الدولياسطةبو
 ،بأآثر مما يتعرض له المهاجرون الشرعيون  لحقوقهماتنتهاآالن غير الشرعيين و المهاجرتعرضيو

 ، من ذلكىهدواأل. همحقوق تهكأن تنمن بمنأى تماما وا  ليس الشرعيينالعمال المهاجرين أن منبالرغم 
ر من بآالمرأة بدرجة أ تعاني  إذ،ة المهاجرانتهاك حقوق الجالياتتمييزا بين الجنسين في مدى هناك أن 

تضع الدول الغنية آي حكومات لذلك فيجب حث و. الفقر وانتهاك الحقوق وحتى االعتداء الجنسيغوائل 
  . مهاجرةالعمالة ال السياسات المتعلقة بة عند صياغاإلنسانيةفي اعتبارها هذه االهتمامات 

 أن ُتحتَرممن الضروري فلبشر كل االعدالة لوفير تجل ضمان أمن ورأت مجموعة العمل أيضا أنه 
حايل ت نرى الطريقة التي تأنولكن من المحزن .  والقوانين والمحاآم الدولية، الدوليةشرعيةالمعايير ال

 قرار مجلس إلى اإلشارة تحديدًايمكن و.  الدوليةةيئلمحكمة الجنااحكام وروح على أبعض الدول بها 
ي دولة أو محاآمة ضد أي تحقيق أن تمتنع عن الشروع في أ الدولية ئيةلجنا االمحكمة  علىنبأمن ألا

 األمم اسمح بهت أو قوم بهاعملية تالمتصلة بخطاء ألو اأساس الوقائع أليست طرفا في معاهدة روما على 
معاهدات ت عديدة مرافي الواليات المتحدة وقعت أن  ،ومن األمثلة األخرى في هذا السياق. المتحدة

لتصرفات هذه اأن ومما ال شك فيه . ةلمحاآم لتتعرضإذا لقواتها بعض الدول لتوفر حصانة ثنائية مع 
  . اإلنسانحقوق ا لآانتهسوف تمثل االتي تقوم بها الحكومات 

 الهيكليةسباب ألوهناك العديد من ا. مناقشته ومعالجتهيستحق آخر غير عسكري ا الفقر تهديدويعد 
 أمريكا ول دفي'  واشنطناتفاق 'إقرارعلى ذلك ومن األمثلة . وتفاقمه الفقر استمرارء  وراالعالمية
إلى الدفع ' واشنطناتفاق 'مستمدة من اعتماد السياسات االجتماعية واالقتصادية اللقد أدى . الالتينية

في ر الدولة يعني الحد من دوفقد آان ذلك  ،وعلى أرض الواقع. إلى أزمة عميقةول العديد من هذه الدب
االستثمار في البنية التحتية انعدام  و،احتكار القلةاقتصاد   وتوطيد،ةاالقتصادية التقليديممارسة أنشطتها 

 وتزايد حجم الديون ، هذه القطاعاتوخصخصةالتعليم والصحة  ميزانيات وخفض ،األساسية
 ،ستقرار االجتماعي والسياسيم االادانع و،التمثيل الديمقراطيغيبة اقترن ذلك ب و.الخ... ،الخارجية

ة يإضافوآلها تمثل عوامل المشاآل االجتماعية والسياسية  وغير ذلك من ،والفساد على نطاق واسع
مة و للمنظةمنسقينبغي أن يعود لتكون هي الن دور الدولة إ. بو للشعاالستقرار األمنينعدام ال

بصورة اتحاد العمال  عالقاتولعمل  لالمنظمة و،توفير السلع العامة عن ولةؤوالمس ،االجتماعية
تحت رحمة آليات ترك ال يمكن أن ي ولوياتألتخصيص الموارد وتحديد اأن آما . متوازنةة ديمقراطي

  .لسوقا
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عن ذلك و – جعلهم أآثر قوة وصالبة منهم لالشبابة وخاصللتأثير على الشعوب هامة يلة وسهناك 
جل تسوية أمن والتثقيف استخدام التعليم وآانت فكرة . يجتماعتزويدهم بالثقافة ذات الطابع االطريق 
البحث في الشباب انخراط إن . موضع تقدير من المجموعةللطالب بالنسبة  اجتماعيا المعقدة األوضاع
على االستمرار في سعيهم للحصول على هم حثأن يمن شأنه ليس فقط  العلم  في مجاالتريوالتطو
في لعلماء اعن مسؤولية تزخر بالكالم في حقبة و. يالعلممزاج يهم ال فغرسي لكنه أيضًا سوفوة المعرف

نشر لة هذه الطرق البديلشجيع ودعم مثل من الضروري تيصبح  ،ي إلنجازاتهمخالقألامراعاة البعد 
  . ة األخالقيةالممارسات العلمي والمزاج العلمي

 . بالنسبة للطبقات األآثر فقرًاخاصةواإلنساني من ألاالعوامل التي تهدد من األمراض عامال مهما تشكل 
على  أشد خطرًا تأثيرلها  المستعصية األمراضهذه و، منها معينة ال شفاء هناك أمراض فمن جهة
في القصور الشديد  بسبب ونيموتممن الماليين  فهناك ،بعضها قابل للشفاءباعتبار أن حتى و. الفقراء

 األمراضحد هذه أيدز إلا / البشرية المناعةفيروس نقص تبر ويع. طبيةالرعاية ال وةصحيال  التحتيةبنيةلا
 تضررا من اتالقار أآثرفريقيا وتعد إ. نحاء العالمأ جميع فيالف من الناس آل بحياة مئات اأودتالتي 
 أنحاء جميع فييدز إلا / البشرية المناعة مليون شخص مصاب بفيروس نقص ٤٠  بينمنف. يدزإلوباء ا
 التي يقطنها فريقيةجنوب الصحراء اإل الدول الواقعة منهم يعيشون في % ٧٥رب من ما يقهناك  ،العالم
 هذا بسبب لقوا حتفهم  الذين مليون شخص٢٢  الـمن بينف ،أآثر من ذلكو. فقط من سكان العالم%  ١٠

آثر من ملياري أإن . مرض قاتل آخري هفالمالريا أما . في هذه المنطقةمنهم  ا مليون١٤آان  ،المرض
 اإلصابةمن سكان العالم يعيشون في المناطق التي ترتفع فيها نسبة خطر %  ٤٠ أي حوالي ،نسمة

ض في العالم امر األ المترتبة علىءاعباأل من % ٩٠ حوالي أن إلى  أيضااإلشارةآما يمكن . بالمالريا
  فيطويرحوث والتمن نفقات البفقط  % ٣ ما ال يزيد عن هناكحتى اآلن و. تقع على عاتق العالم النامي

وهنا . لشرآاتتدر أرباحا مغرية لسواقها ال ألن أدوية موجهة نحو تلك األمراض ألاات صناع مجال
  . تكمن المسؤولية االجتماعية للعلم والعلماء

ا إال أن ضروريرا ميعتبر أ العالم النامي لمكافحة هذه األمراض إلىالتمويل وبالرغم من أن توجيه 
تعزيز  و، وزيادة الوعي، تثقيف الجمهورإلىهناك حاجة ف. نتيجة أي إلىوصلنا تموال وحدها لن ألا

  . ينسانمن اإلتلك األخطار المحدقة باأل بشكل فعالحتى تواجه مسؤولية الحكومة المحلية 
فإن األمر يتطلب يدز إلا / البشرية المناعة لمكافحة فيروس نقص فعالةوسائل  وجود على الرغم منو

 العدوى أن تأثير توجد اآلن أدلة على ،وعلى سبيل المثال. جديدةعن اآتشافات البحث  منمزيد إجراء ال
لقناة الهضمية  لالمتمثل في الغشاء المخاطي المبطن الجهاز المناعي على  البشرية المناعةبفيروس نقص 

حيث ال  ،الدم هو على الجزء المقابل وامن تأثيرهآبر بكثير أ - CD4Tمن خاليا %  ٩٨توجد حيث 
 المناعة بفيروس نقص  عن طبيعة اإلصابة األخير الكشفهذاو. CD4T من خاليا % ٢يوجد سوى 

العالج القائمة  وسائل  وتحسين،لقاحات في مجال التطويراللبحث والبشرية ينعكس على اتجاهات ا
  . فيروسال المصابين بلألشخاص ناجععالجي نظام يجاد إو

كن موهو ما ي ،ضادات الحيويةملاهو مسألة مقاومة وفي هذا الصدد  ة آبيرةهميذو أوهناك جانب آخر 
 هاوسوء استخدام الحيويةبسبب استعمال المضادات ونحن اليوم ف. للجنس البشريا  خطيراتهديداعتباره 

الحيوية المضادات ب القضاء عليها التي ال يمكن جراثيم القويةال نواجه عددا من ،على نطاق واسع
وإبطال  الحيويةمضادات ر آليات متعددة لمقاومة اليطومن تهذه الجراثيم القوية مكنت تلقد . الحالية
إن . خطرهذا اللمواجهة  العلميعموما والمجتمع شعوب النهض تن أومن الضروري  ،فعاليتها

ها بطبيعتوقائية ال تعدو أن تكون استراتيجيات ذه الجراثيم ه لتعامل معفي ا احالي المتبعة ستراتيجياتاال
 ،متعددةال الحيوية بالمضادات والمعالجة ،بيئياة مونأمة األغراض والمتعددالاستعمال اللقاحات آ
أن  أيضاقد تبين و. الحيوية المضادات طبيعةتثقيف الجمهور حول  و،تكنولوجيا التهجين الوراثيو

ن إفولذلك  ،في السنة مليار دوالر ٢٥حوالي ال يتعدى  الحيوية المضادات أنواع المبيعات من آل إجمالي



 ٥

التكلفة نظرا الرتفاع طوير في مجال األدوية  عن البحوث والتلتحول إلى اتتجه األدويةمعظم شرآات 
  . االستثمار دعوائوانخفاض للبحث  الوقت الالزم وطول

في سكان خريطة المستقبل ة أمام مجموعة العمل عن هامتقدمة يضا أهناك ت  آان،وفي مالحظة أخرى
قل على أو أآثر بدرجة أمداوالت ترآزت ال. ة الموضوعياتقشانمثارت الكثير من الوقد أ ،العالم
 خصوصا في -ن عدد سكان العالم وطرحت فكرة أ ،بني البشرة المحيقة بوالفورية المباشرخطار األ

تعداد وبالتالي سيتوقف الالشباب عدد سوف يفوق عدد المسنين لذلك نتيجة و ،سوف يستقر - العالم المتقدم
عادة تشكيل هرم إن إ. مناقشات مثيرة لالهتمام وآانت هذه الفكرة موضع ،عن النمولسكان  لالعالمي

 واألولويات ، والضمان االجتماعي،على األمن العالميانعكاسات كون لها يسوف األعمار بهذه الطريقة 
تأثير ذات المثل هذه القضايا  وآان هناك شعور داخل المجموعة بأن. ول للدالعرقية والترآيبةاالقتصادية 

   .فهم األمنتحليل آمدخل للى إحتاج ت على الجنس البشري األجلطويل ال
شملت متنوعة  زوايا ي مننسان اإلاألمن مفهوم وممارسة أهمية ناقشنا أننا أقرر أن أود ،وفي الختام
 والتنمية ،السكانتوزيع  و،مولعتعليم الثقافة وال و، والبحوث الطبية، والقانون الدولي، السياسيةالنظرية

عات وجمم غير العسكرية في مثل هذه الاألمنية مناقشة القضايا ثمار أهممن آان و. ةتوازنوالمالمستدامة 
 حقيقية إمكانيةد ووجها تبرهن على أن - تياراتمشارآين من طيف واسع من التخصصات والفي وجود و

دولية صفة تحمل ر من هذه التهديدات غير العسكرية كثيف: نظاميةحدود الالخارج نطاق للقيام بذلك 
  . لى خبرات المشارآين من ميادين متنوعةإبحاجة مجاالت متعددة ولهذا فنحن شمل وت

   جندة الباجواش القادمةألحددة ماقتراحات 
  في اجتماعاتلألمن حول الجوانب غير العسكرية اتقشانمالمزيد من الأن تواصل إجراء  •

 . الباجواش
 .من القضايا ثر تنوعاآعددًا أشمل تأن  •
 . العسكري خالل المؤتمر السنوي القادمغير األمنتشمل الجلسة العامة حلقة نقاش حول أن  •


