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The world is faced with new threats which have taken complex 

nature day by day. One of these treats is environmental 

degradation which is a direct threat to human life and human 

being. For this reason, the EU and the EU member states have 

understood the importance of this threat from 1960 onwards and 

have tried planning of the space, appropriately. This article using 

descriptive-analytic method tries to investigate the EU experience 

in the domain of environmental policy making and it believes that 

this can be useful in optimal environmental policy making in 

Iran. The research findings show that the EU most important 

strategies and action plans (in the horizon of 2030) are as 

follows: biodiversity, chemicals and jungle strategies and circular 

economy and environmental action plans. Besides, the EU has 

had action plans to confront with energy, water and food crises 

which are in relation with environmental issues and threats.  

 Keywords: Environment, Policy Making, The EU. 
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 1400 تابستان ،3، شماره 3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 سیاستگذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا
 مهدی کریمی

استادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و  
 .مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 

 چکیده
شود که هر روز ماهیتی جهان رفته رفته با تهدیداتی روبه رو می

گیرند. یکی از این تهدیدات، تخریب محیط تر به خود میپیچیده
و نوع حیات  برایزیست است که به صورت مستقیم تهدیدی جدی 

اهمیت  عضوکشورهای و اتحادیه اروپا انسان است. بر همین اساس 
درک کرده و در تالش برای آمایش مناسب  1960این مهم را از دهه 
-گیری از روش توصیفی اند. این مقاله با بهرهمحیط زیست بوده

تحلیلی به دنبال بررسی تجربه اتحادیه اروپا در سیاستگذاری زیست 
تواند در بهینه محیطی است و اعتقاد بر این است که این امر می

های ری زیست محیطی در ایران مفید باشد. یافتهسازی سیاستگذا
های ها و برنامهمهمترین استراتژیدهد که پژوهش حاضر نشان می

های ( تا به امروز شامل استراتژی2030عملیاتی اتحادیه )در افق سال 
طرح عملیاتی اقتصاد  ،جنگل و تنوع زیست محیطی، مواد شیمیایی

ها، محیطی بوده است. در کنار اینبرنامه عملیاتی زیست دورانی و 
مقابله با بحران انرژی، بحران آب و جهت هایی نیز در اتحادیه طرح

 غذا که در ارتباط با مسائل زیست محیطی هستند، داشته است. 
 

  .اتحادیه اروپا ،سیاستگذاری ،محیط زیست کلمات کلیدی: 
 20/04/1400تاریخ دریافت: 

 18/06/1400تاریخ پذیرش:

 M.karimi@ihcs.ac.ir نویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقدمه
العاده جوامع  گسترش اقتصاد جهانی و مصرف گرایی فوق

بشری همراه با عدم توازن در تولید، توزیع و مصرف منابع 
اقتصادی از سویی و توسعه و رشد جمعیت همراه با الگوی 

های ناصحیح تعامل انسان با محیط نامتعادل و شیوه پخش
بشر دستخوش  زیستگاه ابنا جغرافیایی سبب شده است

 1960مخاطرات گردد. از این رو مسائل زیست محیطی از دهه 
هایی چون در سیاست جهان جای خود را باز کرده و نهضت

زمین را در آمریکای شمالی، استرالیا و  دوستارانصلح سبز و 
 . [1] است شکل دادهاروپای غربی 

امروزه اهمیت توجه به حفظ محیط زیست تا جایی پیش 
رفته است که اکنون سخن از حق به محیط زیست سالم به 

رود؛ چرا که تنزل محیط زیست یک تهدید جدی برای میان می
اند برای نهاد کردهبقای انسان است. برخی از حقوق دانان پیش

برخورد با مسائلی که از طریق نابودی تدریجی محیط زیست به 

چهارچوب حقوق بشر، مبنی بر آید، حق جدیدی در وجود می
 "امن"و  "سالم"، "شایسته"حق برخورداری از محیط زیست 

مندی از کنند که حق بهره ه پیشنهاد میشناسایی شود. این عد
حقوق "یا  "نسل سوم"از حقوق محیط زیست سالم باید یکی 

محسوب شود؛ چرا که بحرانی بودن وضعیت ایجاد  "همبستگی
بشری  بودی تدریجی محیط زیست، ایجاد حقواسطه نا هشده ب

. [2] کندمندی از محیط زیست سالم را ایجاب میدایر بر بهره 
حق محیط زیست سالم پیش نیازی است برای تمامی دیگر 

ها از این حقوق مندی انسانچرا که برای بهره  ،حقوق بشر
فرض بر این است که آنان از حداقل سالمتی برخوردارند. 

اندازد همچنین توسعه پایدار را به خطر می تخریب محیط زیست
کننده است از این رو احترام به حقوق بشر ارتباط  و ناپایدار

 ،داردمستقیم و تنگاتنگی با حمایت و حفاظت از محیط زیست 
به سالمتی و  انسان وابستهتداوم حیات و کیفیت زندگی که چرا 

  .[3]پایداری محیط زیست است 
اتحادیه اروپا اهمیت این  عضوبر همین اساس کشورهای 

درک کرده و در تالش برای آمایش  1960را از دهه  لهمسئ
 1999اند. در همین راستا در سال مناسب محیط زیست بوده
توسط  [5] انداز توسعه فضایی اروپا  سندی تحت عنوان چشم

ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا  ریزی منطقه  وزرای برنامه
امضا شد و برای اجرا در اختیار همه اعضای اتحادیه قرار گرفت. 

محیطی  های زیست  اما بحران ،ضمانت اجرایی نداشت سنداین 
که اغلب اعضا بدون  دبودر سراسر اروپا تا حدی جدی شده 

آن کردند. در کنار این توافقنامه،    مقاومت شروع به اجرای مفاد 
های بعدی به امضا رسید که همگی به اسناد دیگری نیز در سال

دنبال سیاستگذاری مناسب در جهت حفاظت از محیط زیست و 
از  کاستنهای مرتبط با حفاظت از محیط زیست مانند جنبه

نرژی پایدار و سالم، تامین غذا و آب سالم و آلودگی، تامین ا
های آتی بودند. هدف با در نظر گرفتن نیازهای نسل بهداشتی

این نوشته بررسی تجربه اتحادیه اروپا در سیاستگذاری زیست 
تواند در بهینه محیطی است و اعتقاد بر این است که این امر می

 سازی سیاستگذاری زیست محیطی در ایران مفید باشد. 
 

 روش تحقیق 
تحلیلی و با تکیه بر منابع  -پژوهش حاضر به روش توصیفی

ای اتحادیه اروپا( در پی ای )اسناد دولتی و منطقهکتابخانه
از و  زیست محیطی در اتحادیه اروپا استبازخوانی سیاستگذاری 

ها بهره گرفته خواهد شد. نیز در تحلیل یافتهروش تحلیل کیفی 
با توجه به اینکه سیاستگذاری زیست محیطی در ارتباط با 
مباحث انرژی، آب، غذا و آلودگی است، اسناد مرتبط به این 

. بررسی تجربه خواهند گرفتها نیز مورد بررسی قرار حوزه
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 1400 ، تابستان3، شماره 3دوره                                      آمایش سیاسی فضافصلنامه 

نه تواند در بهیاتحادیه اروپا در سیاستگذاری زیست محیطی می
 سازی سیاستگذاری زیست محیطی در ایران مفید باشد. 

 

 بحث نظری 
های آبی، خاکی، ل زیست محیطی در حوزه آلودگی محیطمسائ
های حیاتی، و نیز تخریب الیه ازن، گونه ییفضا یی وهوا

پوشش گیاهی و همچنین کمبود منابع منجر به احساس خطر 
ای و ملی را متاثر های جهانی، منطقهها گردیده و سیاستدولت

المللی و امعه بین نموده و نوعی تشریک مساعی را در ج
تغییرات زیست وجود آورده است. ه دولتی ب های غیر شبکه

محیطی به عنوان یکی از علل منازعه خشونت آمیز، موضوعی 
میالدی بوده  90دهه  مورد بحث و مناقشه در گفتمان امنیتی از

محیطی متاثر از هشدارهای سازی مسائل زیست است. امنیتی 
تغییرات زیست . [6]اخیر بوده است  فزایندهزیست محیطی 

جنبه در منازعات خشونت آمیز تاثیرگذار است:  3محیطی از 
تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست کمیابی اول، 

آورد؛ امری که افزایش رقابت و منابع آب و غذا را به ارمغان می
محیطی، تغییرات زیست  دوم، در پی دارد.منازعه را در نتیجه 

تخریب محیط زیست را  مهاجرت ساکنان در معرض تغییرات و
بسیاری از ملل به راحتی حاضر به قبول این در پی دارد. 

مهاجران نیستند؛ از طرف دیگر اگر دولت قادر به خدمات رسانی 
از اسکان مهاجران  نیز و جامعه میزباننباشد به این مهاجران 

 سوم، .یابد، احتمال منازعه افزایش میایت نداشته باشدرض
ی انتخریب محیط زیست در ارتباط مستقیم با سالمتی جسم

 انسان است. 

به بحران آب، غذا و انرژی  همچنین، تخریب محیط زیست
مورد بحث  هابحرانشود که در ادامه هر یک از این منجر می

 گیرد. قرار می

  بحران منابع  های زیست محیطی وبحران

 انرژی و آب 

-های اقتصادیمنابع انرژی برای زندگی بشر و فعالیت
سرما و  ،اجتماعی وی جنبه حیاتی دارند. بشر برای تولید گرما

تنظیم روابط محیط با ارگانیسم خود، تولید و فرآوری غذا و 
جایی وسایل نقلیه و ... به انرژی نیاز  هها، حرکت و جابآشامیدنی

دسترسی مناسب و آسان به انرژی موتور رشد و توسعه  .[1]دارد 
به همین جهت تصمیم گیری و برنامه و پیشرفت کشورها است. 

ها در این زمینه اثرات مستقیم بر زندگی مردم و ریزی دولت
از طرف دیگر یکی از معیارهای تشخیص میزان . جامعه دارد

موفقیت کشورها در دستیابی به توسعه، دسترسی به 
استانداردهای باال در تولید و مصرف انرژی است. در کنار 

نیز  دسترسی مناسب و آسان، ضرورت توجه به انرژی پایدار
الملل در تضمین نظر قرار گیرد. چرا که جامعه بین بایستی مد 

دستیابی به توسعه پایدار در حوزه انرژی با چالش اساسی 
پذیر  تجدیدهای کارآمد و افزایش میزان دسترسی به انرژی

 .[4]مواجه است 
در کنار منابع آب، منابع انرژی نیز برای زندگی بشر و 

اجتماعی وی جنبه حیاتی دارند. آب  -های اقتصادیفعالیت
منشا حیات بر روی کره زمین است که امکان یافتن جایگزینی 
برای آن وجود ندارد. در سراسر تاریخ بشر، دسترسی مطمئن به 
آب، یک شرط اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و 
پایداری فرهنگ و تمدن بوده است. با افزایش جمعیت و نزدیک 

تقاضا به مرز نهایی منابع آب تجدید شونده، آب شدن مقادیر 
ها در مناطقی گردد تواند عامل شعله ور شدن آتش رویاروییمی

ای دیرینه دارد. های قومی و سیاسی، سابقهکه در آنها رقابت
گران معتقدند که آب به عنوان یک کاالی ای از تحلیلعده

ی و ای نفت در کانون رویارویکمیاب و گران قیمت به ج
دبیر  ،بان کی مون ،ها قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال آشتی

رقابت شدید بر سر منابع آب "کند اشاره می ،کل سازمان ملل
 .[7] "های آینده باشدممکن است منبع منازعه و جنگ

در گزارش توسعه انسانی که برنامه عمران سازمان ملل 
قدرت، فقر و  فراتر از کمیابی:"با عنوان  2006متحد در سال 

منتشر کرده است، تاکید شده است که به  "بحران آب در جهان
میلیارد نفر  6/2خاطر عدم دسترسی به آب سالم هنوز بیش از 

میلیارد نفر از  1/1امکان دفع بهداشتی فاضالب را ندارند و 
 8/1ند و در نتیجه هر سال ا دسترسی مرتب به آب سالم محروم

میرند که این امر دومین عامل میلیون کودک از اسهال می
بزرگ مرگ و میر کودکان در جهان است. این گزارش خواهان 

حقی از "لیتر آب سالم در هر روز برای همه به عنوان  20تامین 
 8/1، 2025تا سال که  مسئلهاین . [8]است  "حقوق بشر

میلیارد نفر در مناطق یا کشورهایی زندگی خواهند کرد که 
واهند داشت و دو سوم مردم جهان تحت کمبود آب قطعی خ

، نشان از [9]فشار حاصل از کمبود آب سالم خواهند بود 
 ای در آینده نزدیک دارد.  فاجعه

شود، قطعی می همچنان که تقاضا و دسترسی به آب غیر
ای از خطرات مالزم با تامین آب همه جوامع در برابر مجموعه

میر و بیماری،  شامل گرسنگی و تشنگی، نرخ باالی مرگ و
شوند. وری و بحران اقتصادی آسیب پذیرتر می کاهش بهره

کند. ت آب را به یک بحران جهانی تبدیل میاهمه این تاثیر
م قرار دادن آب در مرکز چالش حکمرانی قرن بیست و یک

یندهای تصمیم گیری در تمامی سطوح است. به این تمامی فرآ
ها ه همه فعالیتدلیل که نخست، آب منبعی طبیعی است ک
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ای و یا بدان وابسته است و دوم، آب موضوعی تنها منطقه
 محلی نیست که بتواند به تنهایی در این سطح مدیریت شود. 

  های زیست محیطی و بحران غذا بحران 
تامین مواد غذایی در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین 

دسترسی به عا کرد های بشر بوده است. شاید بتوان اددغدغه
ها و ها، انقالبمنابع غذا یکی از دالیل عمده وقوع جنگ

های مختلف بوده است. تولید مواد غذایی در تصرف سرزمین
جهانی و به عنوان یکی از  حال حاضر نیز یکی از مسائل مهم

. طبق نظریه مالتوس، استهای مهم قدرت مطرح  سرچشمه
اورزی کشرشد بی رویه جمعیت با میزان رشد تولیدات 

رویه به همراه محدودیت منابع ناهماهنگ است و این رشد بی 
ی تامین مواد غذایی انسان رقم تولید، آینده مبهمی را برا

 100تا  70دهند که جهان به زند. مطالعات کنونی نشان می می
با  ،[10] نیاز خواهد داشت 2025درصد غذای بیشتر تا سال 

مردم در مناطق مختلف جهان مردان و توجه به اهمیت غذا، دولت
پیوسته دغدغه دسترسی به مقدار مناسبی از غذا را به صورت 
آسان، ارزان و مفید دارند تا امنیت غذایی شان تهدید نشود. چرا 

ه حیات مقدور نبوده و وقوع که در غیر این صورت ادام
. کشوری که استهای مختلف در جامعه اجتناب ناپذیر  بحران

کند و جمعیت آن متقاضی خود را تولید نمیغذای مورد نیاز 
خرید مواد غذایی هستند ولی منابع ارزی الزم برای این امر را 

 . [11] توان گفت که حاکمیت غذایی نداردندارند، می
کند: شرایطی که گونه تعریف میفائو امنیت غذایی را این

ها، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و همه مردم، در همه زمان
اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی جهت تامین نیازهای 

بعد  چهارغذایی و ترجیحات غذایی خود دارند. این تعریف بر 
، )از نظر فیزیکی( کند: در دسترس بودنتامین غذا تاکید می

ثبات، دسترسی )توانایی خرید مواد غذایی کافی از نظر کمی و 
بعد امنیت غذایی را  4وری. تغییرات اقلیم هر  هرهکیفی( و ب

امنیت غذایی بشر از عوامل . [12] دهدتحت تاثیر قرار می
ها به صورت پذیرد که این عوامل و شاخصمتعددی تاثیر می

کنند. عدم کارایی هر یک از مند با یکدیگر ارتباط برقرار مینظام
سیستم غذایی این عوامل موجب بروز ناهنجاری و اختالل در 

شود. تغییرات اقلیم، کمبود منابع آب، کمبود زمین، رشد می
جمعیت و شهرنشینی، بحران انرژی از مهمترین عواملی هستند 

  .[13، 12، 10] کنندکه امنیت غذایی جهانی را تهدید می

  های محیطی و بحران زیستهای بحران

 تنفسی
های تغییرات اقلیم بحران و هاآلودگی هوا، تخریب جنگل

شوند. آلودگی هوا خطر زیست محیطی تنفسی را سبب می

ای برای سالمتی انسان است. دی اکسید سولفور، تری عمده
های اکسید سولفور، دی اکسید کربن، گرد و غبار ذرات و جرم

ها در های سیمان و اتومبیلکم و بیش درشتی که از کارخانه
های جوی هستند که مهمترین آالینده [14] شوندهوا پخش می

شود. در ضمن، باعث تحریک مجاری هوایی و تشدید آسم می
هوا باعث بروز برونشیت مزمن و تماس دراز مدت با آلودگی 

شود. طبق های تنفسی میآمفیزم، سرطان ریه و افزایش عفونت
درصد مرگ و میرهای  80گزارش سازمان بهداشت جهانی، 

ناشی از آلودگی هوا در نتیجه سکته مغزی و  ،زودرس
درصد مرگ و میرها  14های قبلی بوده است؛ همچنین  بیماری

های نسدادی مزمن ریه یا عفونتدر نتیجه مشکالت بیماری ا
درصد نیز در نتیجه سرطان ریه بوده  6حاد تنفسی تحتانی و 

های مرکز مطالعاتی حقوق و طبق پیش بینی. [15] است
آلودگی هوا برای بسیاری از  ،لئسیاست زیست محیطی ی

 تر خواهد شدشدیدکشورها با صنعتی شدن و شهری شدن 
زدایی نیز مشکالت عدیده در کنار آلودگی هوا، جنگل . [16]

های تان ریهتنفسی به وجود خواهد آورد. با توجه به اینکه درخ
یندهای بوم شناختی اکوسیستم را تنفس زمین هستند، فرآ

کنند، غنا و تنوع کنند، هوا را پاالیش میتنظیم و تسهیل می
ابع خاک و گیری منکنند، به شکل ر ژنتیکی را حفظ میذخای

کنند، زاد آوری و بقای حیات حفظ ثبات و پایداری آن کمک می
سازند، از فرسایش خاک و طغیان سیالب ها وحش را ممکن می

های جاری و در کنند، به تثبیت و فرونشست آبجلوگیری می
کنند، نتیجه تقویت و حفظ ثبات منابع آب زیر زمینی کمک می

بع عمده اکسیژن بشری، بسیار ها به عنوان مناحفاظت از جنگل
، حیاتی است. سومین عامل موثر در ایجاد مشکالت تنفسی

های . در قرن بیستم، فعالیتاستای گازهای گلخانه انتشار
درصد  30ای در اتمسفر را حدود انسانی وجود گازهای گلخانه

قبل دوران صنعتی شدن افزایش داد. چشم  بیشتر از سطح ما
میزان  2030یش بینی کرده است که تا سال انداز انرژی جهان پ

افزایش  2002درصد از میزان  63انتشار دی اکسید کربن 
 . [8] خواهد یافت

 

 های پژوهش یافته

   اتحادیه اروپادر زیست محیطی سیاستگذاری  
اتحادیه اروپا تخریب محیط زیست را به عنوان یکی از 

ها و برنامهداند و فاکتورهای اصلی تهدید کننده صلح می
اقدامات منظمی در جهت مقابله و حل این مشکل تدوین کرده 
است. هدف اصلی بهبود کیفیت محیط زیست، حفاظت از 
سالمت انسان، حصول استفاده عقالنی از منابع طبیعی و ارتقای 
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المللی جهت حل مشکالت زیست محیطی جهانی  ابزارهای بین
الدی تمرکز بر می 1980و  1970ای است. در دهه و منطقه

مسائل زیست محیطی سنتی مانند حفاظت از گونه ها و بهبود 
ها بود. اکنون، تاکید بر کیفیت هوا با کاستن از انتشار آالینده

یک رویکرد سیستماتیک و ارتباط بین موضوعات گوناگون و 
بعد جهانی آنها است. این امر به معنی حرکت از درمان به 

، 1970ست است. از اواخر دهه جلوگیری از تخریب محیط زی
مورد قانونگذاری مختلف در زمینه  200اتحادیه اروپا بیش از 

 .[17]حفاظت از محیط زیست داشته است 
های زیست محیطی اتحادیه اروپا ، سیاست70از اوسط دهه 

جهت دهی شده است که اهداف  "عملیاتیهای برنامه"با 
در یک دوره مشخص حاصل شود، تعریف  داولویتی را که بای

توسط پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا  طرحکند. آخرین می
را  2020تصویب شد و تا دوره زمانی سال  2013در نوامبر 
ها در پی حفظ . اتحادیه اروپا از طریق این برنامهدادپوشش می

 نکربدارای های طبیعی، ترغیب رشد متناسب با منابع سرمایه
و تامین رفاه و سالمت مردم در عین در نظر داشتن  پایین

های طبیعی محیط زیست است. این برنامه استراتژی محدودیت
های اتحادیه و دول کنش آتی سازمان دمشترکی است که بای

کارگیری و حصول اهداف اولویتی ه عضو را که مسئول ب
 عبارتند از:  های این برنامه ند، تعیین نماید. مهمترین اولویتهست
 های طبیعی اتحادیه.حفاظت و تقویت سرمایه -
جهت دهی اتحادیه به سمت اقتصاد متناسب با منابع،  -

 .دارای کربن پایین اقتصاد رقابتیسبز و اقتصاد 

حفاظت از شهروندان اتحادیه در مقابل فشارهای زیست  -
 طرات مرتبط با رفاه و سالمت آنان.محیطی و خ

قانونگذاری زیست محیطی  هایسازی مزیت حداکثر -
  .کارگیری آنانه اتحادیه از طریق ب

ی افزایش دانش مرتبط با محیط زیست و تعمیق شواهد -
 که برای سیاست گذاری ضروری است.

تضمین سرمایه گذاری برای محیط زیست و  -
های زیست محیطی های اقلیمی و تامین مالی هزینه سیاست
 های اجتماعی.فعالیت

های زیست محیطی در سیاست گذاری گنجاندن نگرانی -
 شود.های جدیدی ابالغ میو تضمین انسجام زمانی که سیاست

 پایدار کردن شهرهای اتحادیه. -

های کمک به اتحادیه در جهت حل کارآمد چالش -
 . [17]المللی  اقلیمی و زیست محیطی بین

استراتژی محیط  "برنامه اقدام محیط زیست اتحادیه اروپا"
های پیش رو و مدتی را در جهت حل چالشزیستی بلند 

خطرات اکوسیستمی فزاینده منتج از آنها تدوین کرده است. این 
کند و طرح رویکردی جامع نسبت به محیط زیست ایجاد می

منابع طبیعی  ضمن حفظزمینه را برای اقتصاد رقابتی و سبز 
کند. اتحادیه های فعلی و آتی آماده میاتحادیه و سالمت نسل

ای با چهارچوب حقوقی بالغ است زیست محیطی توسعه یافتهسی
 امل دارد. و ک

 

 برنامه اقدام محیط زیست اتحادیه اروپا :1شکل 

 
 [19] :منبع
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استراتژی زیست محیطی اتحادیه اروپا که در قالب برنامه 
شود، دارای دو اقدام محیط زیست اتحادیه اروپا عملی می

سیاست به هم وابسته و چندین اقدام در موضوعات متفاوت 
  تند از:است. دو سیاست اصلی عبار

 ها، کمیسیون در جهت حل چالش وری منابع: بهره

وری منابع را به عنوان یکی از اصول اصلی طرح  اروپا بهره
کرده است. این به معنی تولید مطرح خود  2020استراتژیک 

ن داد کمتر، استفاده پایدار از منابع و مدیریت وارزش بیشتر با در
ها به صورت کارآمدتر در تمام دوران چرخه زندگی است. این آن
های نیازمند ابتکار، تغییر در الگوی تولید و مصرف و انگیزه امر

 ، دول عضو نقشه راه بهره2011درست است. در اواخر سال 
وری منابع اروپا را تصویب کردند. این نقشه راه بر نیاز به تغییر 

کند و اساسی در رفتار شخصی، اجتماعی و سیاسی تاکید می
های سیاسی مختلف در جهت شامل نقاط عطفی در حوزه

که استاندارد شود میسال  40رسیدن به اقتصاد اروپا در طی 
 کند. بهرهباالیی از زندگی با تاثیرات منفی کمتر را فراهم می

وری منابع در پی منفک کردن رشد اقتصادی از کاربری منابع 
و اقتصاد را به سمت بهره وری باال، استفاده از منابع به  است

یدار و حصول بیشتر ارزش با درون داد کمتر و حداقل صورت پا
 دهد. ها بر محیط زیست سوق میسازی تاثیرات آن

 :چند ماه پس 2011در سال  تنوع زیست محیطی ،

از توافق جهانی درباره دستور کار جهانی بلند پروازانه در ناگویا، 
اتحادیه اروپا استراتژی تنوع زیست محیطی را تصویب کرد. این 

تنوع  تخریبتراتژی اهداف زیر را در نظر دارد: جلوگیری از اس
، 2020زیست محیطی و تخریب اکوسیستم در اتحادیه تا سال 

پذیر است و  تا جایی که امکان تنوع زیست محیطیاحیای 
تنوع زیست  تخریبافزایش مشارکت اروپا در جلوگیری از 

 . [17]محیطی در سطح جهانی 
مرتبط به هم، اتحادیه در زمینه دو سیاست این در کنار 

موضوعات زیست محیطی دیگر نیز بسیار فعال است. این 
  ها عبارتند از:زمینه

 :در جهت اطمینان دادن به ایمنی مواد  مواد شیمیایی

پذیری،  شیمیایی، حفاظت از محیط زیست و ترغیب رقابت
مواد گذاری بسیار پیشرفته در جهان در زمینه  نقانو اروپا اتحادیه

ثبت، ارزیابی، منع و یا آزاد کردن استفاده " شیمیایی را دارد که
شود. مواد شیمیایی که در اتحادیه نامیده می "از مواد شیمیایی

توسط آژانس  دبای ،دنشواتحادیه وارد میاین تولید و یا به اروپا 
مواد شیمیایی اروپا که در هلسینکی واقع است، ثبت شود. در 

ها در اتحادیه به فروش برسد. شرکت دبایصورت ن غیر این
مسئول ارزیابی و مدیریت خطرات حاصله از مواد شیمیایی 

رسانده ا به فروش یهستند که در داخل اتحادیه استفاده و 
و همچنین مسئول هشدارهای ایمنی در زمینه چگونگی  شود می

 مدیریت این مواد هستند. 

 تن مواد  16حدود ساالنه هر نفر در اروپا  د:مواد زائ

د باقی تن به صورت مواد زائ 6این مقدار  که از کندمصرف می
 چه تولیدشود. اگرمقدار نیز نیمی از آن دفن میاین ماند و از می

استفاده  ،پیام کمیسیون اروپااما د اجتناب ناپذیر است، مواد زائ
ریز  دفن و هزینه دور ،های مالیاتمجدد و بازیابی است. برنامه

 تواند در این زمینه موثر باشد. می

 :اروپا توانسته سال گذشته، اتحادیه  20در طی  هوا

ها، ها را کاهش دهد. علیرغم این پیشرفت است میزان آالینده
های زیست محیطی اروپا آلودگی هوا در بین مهمترین نگرانی

 ،، با توجه به آخرین دستاوردهای علمی2013است. در سال 
را در جهت بهبود کیفیت  "هوای پاک"اسی کمیسیون بسته سی

های  فعلی را به روز و انتشار آالیندههای گذارینهوا که قانو
 ه کرده است. دهد، ارائمضر را کاهش می

 :های اخیر، اتحادیه اروپا سیاست جامعی در در دهه آب

جهت تضمین کیفیت آب اروپا در پی گرفته است. در اصل این 
های سالمت را حل کرده است. نگرانیسیاست اتخاذ شده 

گذاری مرتبط با آب اروپا شامل پاکی تمامی رودها،  قانون
 دشود. دول عضو بایهای ساحلی و زیرزمینی میها، آبدریاچه

هایی برای چگونگی تمیز ها را بررسی و طرحوضعیت این آب
 ه دهند. ارائها آنکردن 

  :از  ایآلودگی صوتی با مجموعهآلودگی صوتی

مشکالت سالمت در ارتباط است. تحت دستورالعمل اتحادیه 
تصویب شد،  2002اروپا در زمینه آلودگی صوتی که در سال 

های سطوح آلودگی صوتی را ترسیم کنند و نقشه ددول عضو بای
 ه کنند. هایی برای حل این مشکل ارائطرح

 دهنده در حال  هشدار سرعتیها با جنگل ها:جنگل

تخریب  کشورها را به کاستن از سطح ،هستند. اتحادیهتخریب 
آن تا سال  از و جلوگیری کامل 2020ها به نصف تا سال جنگل
دعوت کرده است. اتحادیه با کشورهای صادرکننده چوب  2030

. استها در همکاری در جهت بهبود حکمرانی جنگل
خطرات غیرقانونی کاشت درخت که در  ،گذاری اتحادیه قانون

 رساند. رسد را به حداقل میل اتحادیه به فروش میداخ

 :کاربری زمین نیازمند توجه در سطح جهانی  خاک

کنوانسیون سازمان ملل "است و اتحادیه اروپا معتقد است که 
نقش کلیدی در این زمینه دارد.  "در زمینه مبارزه با بیابان زدایی

اتحادیه اروپا متعهد به حل این چالش در سطح داخلی و جهانی 
قابل تحادیه مسائل تخریب زمین بخش غیراست. در داخل ا
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 1400 ، تابستان3، شماره 3دوره                                      آمایش سیاسی فضافصلنامه 

های سیاسی مانند حفاظت از خاک، مدیریت تفکیک از حوزه
 ،داری پایدار، ترغیب کشاورزی پایدار منابع آب، ارتقای جنگل

ابع آب و ارتقای تحقیقات علمی و انطباق با حل کمیابی من
 .[17]تغییرات اقلیمی است 

 

 

 اساس شاخص کارایی زیست محیطیبه و امتیاز کشورها بررت :1جدول 

 امتیاز رتبه کشور امتیاز رتبه کشور

 85.81 21 یونان 90.68 1 فنالند

 85.71 22 لتونی 90.43 3 سوئد

 85.49 23 لیتوانی 89.21 4 دانمارک

 85.42 24 اسلواکی 88.98 5 اسلوونی

 84.67 27 چک 88.91 6 اسپانیا

 84.6 28 مجارستان 88.63 7 پرتغال

 84.48 29 ایتالیا 88.59 8 استونی

 84.26 30 آلمان 88.48 9 مالت

 83.4 33 بلغارستان 88.2 10 فرانسه

 83.24 34 رومانی 87.38 12 بریتانیا

 82.03 36 هلند 86.98 15 کرواسی

 81.26 38 لهستان 86.64 18 اتریش

 80.24 40 قبرس 86.6 19 ایرلند

 80.15 41 بلژیک 86.58 20 لوگزامبورگ

 [20] :منبع
 

اروپا را به سمت کارایی زیست  ی ذکر شده،هاگذاریسیاست
دیگر مناطق و  در مقایسه بامحیطی باال سوق داده است و 

جدول تری دارد. کشورهای جهان، این منطقه وضعیت مناسب
اساس شاخص کارایی زیست محیطی ، رتبه و امتیاز کشورها بر1

های زیست محیطی نیز همچنان که شاخصدهد. را نشان می
ورهای اتحادیه اروپا در زمینه کارایی گویای این امر است کش

به زیست محیطی رتبه باالتری را بین کشورهای مختلف جهان 
های زیست محیطی اند. بررسی سیاستدهدا خود اختصاص

دهد که این اتحادیه حساسیت باالیی اتحادیه نیز نشان می
های گوناگونی در نسبت به مسائل زیست محیطی دارد و برنامه
 زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد. 

  اتحادیه اروپا  درانرژی و آب سیاستگذاری 
آب را یکی از مهمترین مسائل اروپا  مسئلهاتحادیه اروپا 

ای نگران کننده در اتحادیه است و داند. کمبود آب پدیدهمی
تهدید  درصد قلمرو اتحادیه را 17درصد مردم اروپا و  11زندگی 

ای خشک نیست، منابع آبی شیرین  اروپا قاره .[21]کند می
درصد از منابع آبی جهان را  7تجدید شونده در اروپا در حدود 

منابع آب اروپا نیاز شهروندان آن را تامین  و دهدتشکیل می
های عمده اما تامین آب در حال حاضر یکی از نگرانی کندمی

توزیع دسترسی به منابع آبی  .استتقریبا نیمی از مردم اتحادیه 

شیرین در اروپا نامتوازن است چرا که در برخی از مناطق تقاضا 
بیشتر است. از دسترسی  ،برداری بیش از اندازه در نتیجه بهره

درصد و یا حتی بیشتر از سطح فعلی در  10دسترسی به آب تا 
ای برخی مناطق مانند اروپای جنوبی و های رودخانهحوضه
شرقی کاهش خواهد یافت. برخالف دیگر مناطق جهان  جنوب

که تقاضا برای آب در حال افزایش است، تقاضای آب در 
اتحادیه ثابت خواهد ماند و میانگین استحصال آب در اروپا تا 

 .[22] کاهش خواهد یافتدرصد  10تا  2030سال 
درصد( در  44های استخراج شده )بیشترین بخش از آب

تولید انرژی برای خنک سازی مورد استفاده اتحادیه در بخش 
درصد آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی و  24گیرد. قرار می

های درصد نیز در بخش خانگی و تجارت 17تولید غذا و 
، 1980گیرد. از سال کوچک مورد استفاده قرار می

ای معادل های متعددی در اروپا رخ داده است و هزینه خشکسالی
 .[23]ر را بر اتحادیه تحمیل کرده است میلیارد دال 100

ای از علل زیربنایی مرتبط با کمیسیون اروپا مجموعه
کمیابی منابع در  بحرانسیاستگذاری )عوامل انسانی( در زمینه 

  اتحادیه را مشخص کرده است که عبارتند از:

های نرخ گذاری ناکارآمد بر آب که حساسیت سیاست -
تاثیرات استخراج آب بر محیط  منابع آبی را در سطح محلی و
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 1400 تابستان، 3، شماره 3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 کند. زیست را منعکس نمی
های های مرتبط با آب با سیاستادغام ضعیف نگرانی -

 دهد.تمامی سطوح تحت تاثیر قرار می بخشی که آب را در

مدیریت ضعیف آب و به هدر رفت باالی آب در  -
 .های توزیع شبکه

 .[22]آگاهی ناقص از مشکل کمبود آب  اطالعات/ -

در کنار عوامل انسانی، اتحادیه با عنایت به رابطه بین 
 است ه کردهارائهای متعددی برنامه ،آب مسئلهتغییرات اقلیم و 

 است.  آمده 2در جدول ها شرح مختصری از این برنامه که

 

 آب مسئلههای اتحادیه در زمینه حل برنامه :2جدول 

 کارکرد و هدف نام طرح

ACQWA مدل سازی تاثیرات اقلیم بر روی کمیت و کیفیت آب 

AquaFit use  استفاده پایدار از آب در صنایع 

AQUAREHAB های احیای آب توسعه رویکردها و تکنولوژی 

ARCH معماری و نقشه راه برای مدیریت فشارهای چند جانبه بر تاالب 

AWARE های آبی اکوسیستم حصول مدیریت پایدار 

BESSE سازماندهی سیستم بهداشتی پایدار از نظر زیست محیطی برای اروپا 

BioelectroMET سیستم بیوالکتروشیمی برای بازیافت فلزات 

BioFresh های حفاظتیندها و اولویتهای شیرین: بررسی وضعیت، فرآهای آبتنوع اکوسیستم 

CapHaz NET  برای خطرات طبیعی: به سوی جوامع انعطاف پذیرترظرفیت سازی اجتماعی 

CLARA های بهداشتی و تامین آب با هزینه کمتقویت ظرفیت سیستم 

CLARIS LPB آمریکای جنوبی برای ارزیابی تغییرات اقلیم و مطالعات تاثیرات آن در دشت الپالتا-شبکه اروپا 

CLEANWATER  هانانوکاتالیست ای-ویسم زدایی آب با استفاده از نوآوری 

ClimateWater های آبی اروپاهای انطباق با اثرات تغییرات آب و هوایی و سیاستپر کردن شکاف بین استراتژی 

CLIMB سازی سیستمسازی از طریق مانیتورینگ یکپارچه و مدل کاهش عدم اطمینان و ریسک و کمی 

ConHaz های خطرات طبیعیهزینه 

CORFU پذیری سیل در مناطق شهری انعطاف تحقیقات مشترک در 

COROADO 
بردی تحت آینده روری برای بازیافت و استفاده مجدد از آب در آمریکای التین: ارزیابی، ابزارهای تصمیم گیری و استراتژی کاناف

 نامشخص

DROUGHT-

R&SPI 
 علم -اروپا و ارتباط بین سیاستگذاری ارتقای تحقیقات خشکسالی

ECOWATER ها در بخش مصرف آبوری و جذب آناوری محیط زیستی در سطح مزو برای ارزیابی فن بهره هایشاخص 

ENORASIS 
ای با دقت باال، مدل سازی پیشرفته، کنترل های ماهوارهسازی محیط زیست مدیریت آبیاری با استفاده ترکیبی و ادغام با داده بهینه

 فرآیند و نوآوری کسب و کار

EPI-Water  ابزارهای سیاست اقتصادی برای مدیریت پایدار آب در اروپاارزیابی 

Drought-R&SPI 
ریزی مدیریت خشکسالی و همچنین از طریق بهبود رابطه بین علم و  ارتقای آمادگی در برابر خشکسالی از طریق دانش باال، برنامه

 سیاستگذاری

HighARCS حفاظت از منابع آبی ارتفاعات و توسعه پایدار 

KulturRisk 
ها و توسعه و  های بیمه و دیگر طرحهای هشدار، استراتژینشان دادن مزایای ابزارهای مدرن جلوگیری از فجایع آبی شامل سیستم

 در جهت مبارزه بهتر با فجایع آبی  "فرهنگ جلوگیری از خطر"ارتقای 

LAGOONS زمینه تغییرات آب و هوا های اروپا درمدیریت منسجم منابع آب و مناطق ساحلی در تاالب 

REFRESH سازد.پذیر می های آب شیرین امکانهای احیای به صرفه را برای اکوسیستمتوسعه چهارجوبی که طرح برنامه 

STREAM های پایدار و پژوهش برای مدیریت آبزیان اروپاوریافن 

WISER و بازیابی های یکپارچه برای ارزیابی وضعیت زیست محیطیسیستم :آب در اروپا 

 [24] :منبع
 

در زمینه سازگاری با تغییرات  (وایت پیپراسناد دولتی )
کند که تغییرات اقلیمی تبعات مهمی در اقلیمی نیز اشاره می

کمیت و دسترسی به منابع آبی دارد و بر نیاز به ارتقای 

تغییرات اقلیمی را پذیری در برابر هایی که انعطافاستراتژی
کند. در حوزه کمیابی آب و دهد، تاکید میافزایش می

 شود:خشکسالی اقدامات خاص شامل موارد زیر می
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 1400 ، تابستان3، شماره 3دوره                                      آمایش سیاسی فضافصلنامه 

در زمینه  همکاری علمی و تکنیکی بین کشورهاتوسعه  -
ها و پذیری و بهترین کنش تاثیرات تغییرات اقلیم، آسیب

 هایی برای نظارت بهتر بر سازگاری.شاخص
امر که ابزارهای انطباق و مدیریت آب در  تضمین این -
 است.شده روستایی مدنظر قرار گرفته  های توسعهبرنامه

توسعه راهکارهایی برای تضمین اینکه تغییرات اقلیم در  -
 اند.ای گنجانده شدههای رودخانههای مدیریت حوزهطرح

وری  ارزیابی نیاز به توسعه ابزارهایی برای ارتقای بهره -
 آب در کشاورزی و خانه.

ها و ابزارها جهت ارتقای  ل سیاستگذارییکشف پتانس -
 .[22]ها برای ذخیره آب ظرفیت اکوسیستم

های آبی برای اتحادیه اروپا مدیریت منابع آب و اکوسیستم
ای از در اولویت است. امروزه مدیریت آب شامل مجموعه

است که سیستم  ایهای پیچیدهیندهای طبیعی و دینامیسمفرآ
های خالقانه و پیشرفته آب کند. تکنولوژیآب را مشخص می

برای ایجاد یک چهارچوب مدیریت آب منسجم و بهینه شده در 
نوآوری سازگار  عملیاتیاروپا و همچنین برای مشارکت در طرح 

وری منابع اروپا امری ضروری دیده  و بهرهبا محیط زیست 
آب و خشکسالی دستورالعمل . در زمینه کمبود [24]شود می

وب مدیریتی را تعیین کند، وجود ندارد ولی چمشخصی که چهار
های کمبود آب و ابالغیه کمیسیون اروپا که به چالش

سند سیاسی است که  ،پردازدخشکسالی در اتحادیه می
های دول عضو را در جهت مقابله با کمبود آب و  تالش

های سیاسی گزینه ابالغیهاین کند. خشکسالی جهت دهی می
ابزار مهمی در جهت  ،کند. کارایی منابعفراگیر را تعریف می

. دیگر استکاهش آسیب پذیری و افزایش آمادگی بلند مدت 
ابزارها نیز شامل آلودگی آب، مدیریت ریسک و خشکسالی و 

. [23] شوددانش پیشرفته و جمع آوری اطالعات می
ه و سطح ملی در جهت ای از رویکردها در سطح اتحادی مجموعه

حفاظت از منابع آب اتخاذ شده است که در ادامه بررسی 
 شود. می

 رویکردها در سطح اتحادیه .1

  العمل چارچوب آبردستو"اتحادیه اروپا  2000در سال" 
گذاری اتحادیه در  را معرفی کرد که جامع ترین طرح قانون

. این طرح یک سیستم مدیریتی را بر استبخش سیاست آب 
ای طبیعی ایجاد کرد. هدف گرد هم های رودخانهحوزه پایه

نفعان بخش آب در جهت  آوردن مدیران، عموم مردم و ذی
 .حفاظت از منابع آبی و رسیدن به شرایط اکولوژیکی بود

  حل چالش کمبود آب "، اتحادیه ابالغیه 2007در سال
طرح سیاسی را مطرح  7را طرح کرد. ابالغیه  "و خشکسالی

در جهت حصول به امنیت آب و ذخیره آب  دحادیه بایکرد که ات
  .ها را عملی کندآن

  در زمینه انطباق با  2009طرح سیاسی اتحادیه در سال
 تغییرات اقلیمی نیاز به ابزارهای بیشتر در جهت تقویت بهره

پذیری در برابر تغییرات اقلیمی را  وری آب و افزایش انطعاف
رویکرد انسجام ابزارهایی که در سطح مورد تاکید قرار داد. این 

گیرد را تقویت و اتحادیه و سطح ملی مورد استفاده قرار می
 .[21] کندزمینه را برای اقدام اتحادیه فراهم می

 رویکردها در سطح ملی .2

 پایه: در جهت تضمین اینکه اصل  -ابزارهای بازار
شود. هدف به یک قانون تبدیل می "هزینه مصرف کننده"

 .رویه است استفاده از آب و جلوگیری از مصرف بیکنترل 

  استفاده هدف دار از منابع مالی در جهت ترغیب ذخیره
های کاربری زمین جهت جلوگیری از به عنوان مثال طرح ،آب

  .رویه از منابع آب و ارتقای کشاورزی پایدار برداری بی بهره

 های بهبود مدیریت ریسک خشکسالی از طریق طرح
 .های نقشه کشی و هشدارسیستمجامع با 

 تحقیقات  حمایت ازوری آب:  های بهرهتکنولوژی
  .کاهش مصرف و به هدر رفت آببا  مرتبط

  ایجاد توازن بین توسعه صنعت توریست رقابتی و احترام
 .[21]زیست محیط به 

تامین دسترسی به آب با  ،هدف کلی سیاست آبی اتحادیه
کیفیت باال به مقدار کافی برای همه شهروندان اروپا و تضمین 
همزمان وضعیت مناسب تمامی سطوح آبی اروپا و حفاظت از 

اهداف عملیاتی  در راستایهای آبی است. این هدف اکوسیستم
نیاز به  راستراتژی اتحادیه در زمینه توسعه پایدار است که ب

رویه از منابع آبی  برداری بی اجتناب از بهره بهبود مدیریت و
کند. به مانند آب و هوا و اقلیم تاکید می شونده طبیعی تجدید
ارتقای استفاده پایدار از  ،های اتحادیهتر، سیاستصورت دقیق

آب در حفاظت بلند مدت از منابع آبی در دسترس و سازگاری با 
  .کرده است گذاری ها را هدفتاثیرات خشکسالی و سیالب

برای زندگی بشر و نیز منابع انرژی در کنار منابع آب، 
انرژی اجتماعی وی جنبه حیاتی دارند.  -های اقتصادیفعالیت

نقش مهمی در معاهدات منعقد شده در سطح اتحادیه داشته 
جامعه فوالد و یعنی اتحادیه،  سنگ بنایاست؛ به طوری که 

مربوط به انرژی بود. ای معاهده 1951ذغال سنگ، در سال 
سیاست انرژی بدون شک امروزه یکی از مهمترین مسائل 
سیاسی است که با تغییرات اقلیمی در هم تنیده است و همین 

ترین موضوعات در داخل موضوع آن را به یکی از پیچیده
های انرژی عمدتا اتحادیه تبدیل کرده است. در گذشته سیاست
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 1400 تابستان، 3، شماره 3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

امروزه نیز برخی از عوامل شد و حتی در سطح ملی تدوین می
گذاری اتحادیه در زمینه انرژی قرار  گذار در تقابل با تاثیر تاثیر

 دارند. ترکیب انرژی کشورها و چگونگی یافتن منابع سرمایه
ها است. در کل، گذاری از مهمترین نقاط اختالف دولت

های انرژی مشترک در سیاست هایی از پیشرفت در نشانه
شود: بسیاری از شهروندان اتحادیه طرفدار حل اتحادیه دیده می

  .[25]انرژی در سطح اتحادیه هستند  مسئله

اتحادیه اتحادیه اروپا شدیدا به واردات انرژی وابسته است: 
 غیر عضواز کشورهای خود را بیش از نیمی از انرژی مصرفی 

د. اگر سهم باالیی از واردات به چند شریک محدود کنوارد می
انرژی اتحادیه در معرض خطر قرار خواهد داشت.  شود امنیت

بیش از دو سوم واردات گاز اتحادیه از دو کشور روسیه و نروژ 
بوده است. در زمینه واردات نفت خام نیز اتحادیه وابسته به 

درصد نیاز خود را از این  53.8روسیه، عربستان و نروژ است و 
های اخیر کند. البته اتحادیه در سالسه کشور تامین می

در این زمینه انجام داده است و اقدام به واردات نفت  یهای تالش
خام از کشورهایی چون آذربایجان، عراق، قزاقستان و در زمینه 

 .[26]گاز نیز از کشورهایی چون لیبی و قطر کرده است 

به طور کلی سیاست انرژی اتحادیه بر این عناصر متکی 
جذب و ذخیره انرژی و  است: کارایی باال در بخش انرژی،

ای در جهت تغییر بازار انرژی اروپا در بلند مدت. انرژی هسته
برخی از این عناصر مورد منازعه است. مهمترین کارگزاران موثر 
در اتحادیه در زمینه انرژی عبارتند از: کمیسیون، پارلمان و 

های انرژی از ها دول عضو و شرکتشورای اروپا. در کنار این
وامل موثر در این زمینه هستند. در ادامه به نقش این دیگر ع

 شود: کارگزاران در بخش انرژی پرداخته می

 :کمیسیون اروپا حق  بازیگران در سطح اتحادیه

ای با گذاری در زمینه انرژی دارد و نفوذ قابل مالحظه قانون
 گذاری خود دارد. برخی مواقع کمیسیون نتوجه به قدرت قانو

قیمومت گذاری انرژی،  آماده ساختن قانون در جهت اروپا،
گذاری، کمیسیون  نیند قانودارد. در فرآبر عهده را  ی اروپاشورا

کند ه میپیش نویس قانونی را ارائ قدرت محدودی دارد و اگرچه
ولی نظر قطعی در این زمینه ندارد. کمیسیون نهاد اجرایی 

یند . در فرآکندقانون انرژی نظارت می بر اعمالاتحادیه است و 
شورا و اتحادیه اروپا عامالن اصلی هستند. شورا  ،گذاری قانون

ق دول عضو زیران انرژی کشورها است و بر عالئمتشکل از و
در زمینه انرژی متمرکز است. پارلمان اروپا دومین نهاد 

های اخیر قدرت گذاری در زمینه انرژی است که در سال قانون
 بیشتری کسب کرده است. 

  دول عضو مهمترین بازیگران خارج از  عضو:دول

های انرژی را ها سیاستچهارچوب نهادی اتحادیه هستند. دولت
جهت "از طریق وزیران خود در شورا و روسای جمهور خود در 

تحت تاثیر قرار  "های انرژی در شورای اروپاگیری کلی سیاست
، میسر بداننددهند. اتحادیه فقط تا جایی که دول عضو می
 تواند تاثیرگذار باشند.  می

 ها بازیگران مهمی این شرکت های انرژی:شرکت

های هایی در کمیتهاز طریق انجمن که در زمینه انرژی هستند
کنند. همکاری با این اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی می

های های انرژی اتحادیه مانند چالشها برای سیاستشرکت
کربنی بسیار هیدروبازسازی بازار انرژی و کاهش اقتصاد 

ها در زمینه مبادله اطالعات در زمینه ضروری است. این شرکت
 .[25]انرژی نیز کارآمد هستند 

تصمیمات  دهایی را که بایاستراتژی امنیت انرژی حوزه
در کوتاه، میان و بلند مدت  داتخاذ گردد و یا راهکارهایی که بای

های امنیت انرژی اتخاذ گردد، در جهت پاسخ گویی به نگرانی
در کند. این استراتژی بر اصول زیر استوار است که مشخص می

نفعان را ارتقا  همکاری دول عضو و ذی ،تعامل با یکدیگر
اقدامات فوری با شود: بخشند و با اصل انسجام حمایت می می

در ظرفیت اتحادیه در جهت غلبه بر اختالل  اهداف افزایش
طرار شامل ضهای انسجام/ اتقویت مکانیسم؛ تامین انرژی

های پیش رو و حمایت از هماهنگی ارزیابی ریسک و طرح
ایجاد بازار ؛ تعدیل تقاضای انرژی؛ های استراتژیکزیرساخت

؛ افزایش تولید انرژی در اتحادیه؛ کارآمد و کامال منسجم داخلی
متنوع سازی تامین ؛ های در حال توسعهگسترش تکنولوژی

بهبود هماهنگی و  های مرتبطهای خارجی و زیرساختکننده
سیاست انرژی خارجی به های انرژی ملی و حصول سیاست

 .[27]واحد 

به بعد،  2007گذاری سال  های قانونپس از پیشرفت
ها چندین استراتژی انرژی تدوین شده است که مهمترین آن

)یک استراتژی برای انرژی ایمن و  2020عبارتند از: انرژی 
تصویب  2011که در اواخر سال  2050پایدار( و نقشه راه انرژی 

استراتژی انرژی بلند مدتی است که توسط ، 2020شد. انرژی 
 2020منتشر شده است. انرژی  2010کمیسیون در نوامبر سال 

در اتحادیه و حصول به  بر نیاز ضروری به بازسازی بازار انرژی
کند. اهداف اقلیمی و همچنین رقابتی ماندن در آینده تاکید می

مهمترین  2020کمیسیون در جهت رسیدن به اهداف 
 رسیدن به :کرده بودهای خود را به شرح ذیل عنوان  اولویت

؛ تکمیل کردن بازار انرژی داخلی؛ اروپایی با انرژی کارآمد
و رسیدن به باالترین سطح ایمنی توانمند سازی مصرف کننده 

و  توسعه رهبری اروپا در تکنولوژی و ابتکارات انرژی؛ و امنیت
 . تقویت بعد خارجی بازار انرژی اروپا
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 1400 ، تابستان3، شماره 3دوره                                      آمایش سیاسی فضافصلنامه 

پاسخ  براینیز استراتژی بلند مدتی  2050نقشه راه انرژی  
های انرژی های سرمایه گذاری بلند مدت در زیرساختبه چرخه

سازد. تا سال را مشخص می 2050است و مسیر حرکت پس از 
 ای بهکمیسیون متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه 2050
. نقشه راه است 1990تر از سال درصد پایین 80-95 میزانی

دستیابی به اهداف غیرکربنی کردن و اهداف  ،2050انرژی 
 . [25] کرده استن یعیتاصلی امنیت انرژی و رقابت پذیری را 

گفت که اتحادیه به شدت به  دانرژی بای در زمینه امنیت
دنبال تامین امنیت انرژی است. امنیت و موفقیت اتحادیه اروپا 
در گرو تامین پایدار و کافی انرژی است. این حقیقت که 
شهروندان در اغلب دول عضو اختالل پایدار در تامین انرژی را 

و اند، گواهی بر موفقیت دول عضو تجربه نکرده 1970از سال 
اتحادیه بر این امر است. البته ناگفته نماند که برخی 

های فسیلی اتکا بر سوخت منظراز اتحادیه های انرژی  سیاست
های زیست محیطی و احزاب  ای مورد انتقاد گروهو انرژی هسته

  .استسبز 

  سیاستگذاری غذایی در اتحادیه اروپا 

مهمترین تامین مواد غذایی در طول تاریخ همواره یکی از 
عا کرد دسترسی به توان اد ههای بشر بوده است. شاید بدغدغه

ها و ها، انقالبیکی از دالیل عمده وقوع جنگ ییمنابع غذا
های مختلف بوده است. تولید مواد غذایی در تصرف سرزمین

حال حاضر نیز یکی از مسائل مهم جهانی است و به عنوان 
. مطالعات کنونی استهای مهم قدرت مطرح یکی از سرچشمه

درصد غذای بیشتر تا  100تا  70نشان می دهند که جهان به 
با توجه به اینکه ناامنی . [10] نیاز خواهد داشت 2025سال 

بر سالمت  ات نامطلوبثراعالوه بر  تواندغذایی و گرسنگی می
 ،ی، آثار سو اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشدانجسم

غذایی و مقابله با ناامنی غذایی و گرسنگی یکی از مین امنیت تا
 . استگرایی اروپا  اهداف اتحادیه اروپا و منطقه

گرایی در امنیت  کمیسیون اتحادیه اروپا نیز به نقش منطقه
کند که بسیاری از عناصر غذایی پرداخته است و اشاره می

 ایهای کاهش فقر و ارتقای امنیت غذایی ابعاد منطقهاستراتژی
 اکونومیک و ارتقای رشد پایدار؛-اصالحات ماکرو مانند: ،دارند

کاهش موانع تجاری به عنوان روشی برای ادغام کشورها در 
تضمین در دسترس بودن عرضه مواد غذایی  تر؛اقتصادی بزرگ

ای افزایش ها از طریق تجارت منطقهایمن و مدیریت بحران
همگرایی سیاسی  تقویت حمکرانی خوب از طریق ارتقای یافته؛

ای مدیریت بهینه منابع طبیعی منطقه ای؛در سطح منطقه
حصول صرفه اقتصادی از طریق ایجاد ظرفیت  مشترک؛

 .[28] ای برای تحقیق و توسعه منابع انسانیمنطقه

اساس سه شاخص معقول بر واحد اطالعات اکونومیست
میزان  ،بودن سالمکیفیت و با  وبودن قیمت، در دسترس بودن 

اساس . برسنجدکشور جهان می 113امنیت غذایی را در 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمره  های این واحد، یافته

ه این امر بین تالب با امنیت غذایی باال قرار دارند کشورهایی
کشورهای اروپای غربی و شرقی متفاوت است به طوری که 
کشورهای اروپای غربی وضعیت به مراتب بهتری در زمینه 

وضعیت کشورهای اروپایی در این  3جدول امنیت غذایی دارند. 
، اتحادیه اروپا 2012دهد. در مقایسه با سال زمینه را نشان می

 شاهد بوده است.را یت غذایی سطح باالیی از امن 2016در سال 

 

 امنیت غذایی در کشورهای اروپایی و رتبه آنها در سطح جهانی :3جدول 

 امتیاز رتبه کشور امتیاز رتبه کشور

 72.4 29 لهستان 86.6 2 ایرلند

 71.5 31 یونان 82.6 4 هلند

 69.3 34 مجارستان 82.5 6 فرانسه

 67.7 40 اسلواکی 82.5 6 آلمان

 65.5 42 رومانی 81.9 8 بریتانیا

 60.6 50 بلغارستان 81.3 10 سوئد

 - - استونی 80.0 14 دانمارک

 - - لتونی 80.0 14 پرتغال

 - - لیتوانی 79.3 16 اتریش

 - - قبرس 78.9 17 فنالند

 - - اسلوونی 77.7 19 اسپانیا

 - - لوگزامبورگ 77.4 21 بلژیک

 - - مالت 75.9 22 ایتالیا

 - - کرواسی 73.9 25 چک

 [29] :منبع
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 1400 تابستان ،3، شماره 3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا در ارتباط مستقیم 
میلیون مصرف کننده  500اروپا در حدود با امنیت غذایی است. 

سالم دارد و همه آنها نیازمند تامین قابل اعتماد و مطمئن غذای 
محیط اقتصادی غیرقابل پیش بینی و  همچنین ؛و مغذی هستند

ها، سیاست خواهد ماند. در جهت حل این چالشباقی ئن منامط
. [30]مشترک کشاورزی ایجاد و به کار گرفته شده است 

برای معماران سیاست مشترک کشاورزی در  مسئلهمهمترین 
امنیت عرضه غذا و پایداری درآمدهای کشاورزی  50اواخر دهه 
معاهده جامعه اقتصادی اروپا اهداف سیاست  39بود. ماده 

 افزایش بهره کند:مشترک کشاورزی را به شرح ذیل عنوان می
وری کشاورزی از طریق ارتقای پیشرفت تکنیکی و از طریق 

کارگیری بهینه ه وسعه معقول تولید کشاورزی و بتضمین ت
تضمین استاندارد مطلوبی از زندگی برای جامعه  عوامل تولید؛

تضمین در دسترس بودن  پایدار ساختن بازارها؛ کشاورزی؛
تضمین این امر که مواد غذایی به قیمتی و  عرضه مواد غذایی

 . [31] رسدمنصفانه و معقول به دست مصرف کننده می

کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و بسیاری از دول عضو 
امنیت غذایی را مهمترین موضوع و محور فعالیت  ،اتحادیه

سیاست مشترک "دانند. سیاست مشترک کشاورزی می
بر نیاز به حفظ پتانسیل تولید  "2020کشاورزی به سوی سال 
ی کند تا در بلند مدت بتواند امنیت غذایغذای اتحادیه تاکید می

شهروندان اروپا را تضمین کند. این امر امنیت غذایی را به 
 .[32]مبحثی گسترده و با اهمیت تبدیل کرده است 

نهاد امنیت غذایی "در کنار سیاست مشترک کشاورزی، 
نیز نهاد مسئول در زمینه ایمنی غذایی است. رویکردی  "اروپا

 178 منسجم نسبت به ایمنی غذایی در اتحادیه اروپا با قانون
که اصول ایمنی غذایی را مدون و نهادی مستقل  2002سال 

روع )نهاد امنیت غذایی اروپا( برای ارزیابی خطرات بنا نهاد، ش
یند تحلیل ریسک برای ایمنی ، اتحادیه فرآ2002شد. از سال 

غذایی را به دو بخش تقسیم کرده است: ارزیابی ریسک که 
گیرد و مدیریت ریسک انجام مینهاد امنیت غذایی اروپا توسط 

گیرد. از سال گذاری اروپا صورت می که توسط نهادهای قانون
رهنمودهای علمی در زمینه ایمنی غذایی شامل  این نهاد، 2003

موضوعاتی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با غذا و زنجیره 
پا، دول عضو و پارلمان اروپا تامین غذا دارد، به کمیسیون ارو

، اتحادیه از طریق ابزارهای 2002. از سال دهده میارائ
هایی برای ارزیابی خطرات در در حال توسعه رویه ،قانونگذاری

بخشی از  این نهاد. [33]های مختلف زنجیره غذایی است حوزه
سیستم ایمنی غذایی اتحادیه است و کارکرد اصلی آن تامین 
ایمنی غذایی و زنجیره غذایی اتحادیه و حفاظت از حیات انسانی 

  است:موارد زیر از طریق 

های علمی مرتبط با ایمنی غذایی به مدیران ه توصیهارائ -
  ریسک.
ها و اطالعاتی که ارتباط با عموم مردم در زمینه خروجی -

 ها بر پایه آن بنا نهاده شده است.خروجی

همکاری با دول عضو، موسسات همکاری و دیگر  -
نفع در اتحادیه در جهت بهبود  های عالقمند و یا ذیطرف

اد در سیستم ایمنی غذایی مشاوره منسجم و افزایش اعتم
 اتحادیه.

های واحد و جمع آوری و تحلیل توسعه تکنولوژی -
های در تعیین و نظارت بر ریسک اطالعات در جهت شناسایی،

 .[34]حال ظهور که بر ایمنی غذایی تاثیر دارند 

درصد  9، یورواستاته شده از سوی اگرچه براساس آمار ارائ
ناامنی  2010عضو اتحادیه اروپا در سال  27از جمعیت کل 

، ولی اتحادیه اروپا پس از [35]اند غذایی را تجربه کرده
آمریکای شمالی از باالترین میزان امنیت غذایی برخوردار است 

، سطح باالیی از 2012در مقایسه با سال  2016در سال و 
در حال حاضر هر خانوار در امنیت غذایی را شاهد بوده است. 

درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تامین  15اتحادیه، حدود 
 30حدود  1962در حالی که این نسبت در سال کند غذا می

که این امر نشان دهنده بعدی دیگر از امنیت  [35] درصد بود
 ست. ا غذایی در اروپا

های امنیت غذایی اتحادیه اروپا با انتقادهایی نیز البته سیاست
گزارشگر مخصوص سازمان ملل در زمینه حق به همراه است. 
وری را  اتحادیه بر تجارت و بهرهتمرکز ، اشتوخر.غذا، اولیویر د

مورد انتقاد قرار داد و اشاره کرد که در دسترس بودن غذا، توزیع 
غذا جهانی امنیت  مسئلهکند. کافی و متناسب آن را تضمین نمی
شود. به حاشیه راندن زارعان تنها با تولید یا عرضه غذا رفع نمی

ذای کوچک خطری است که با سیاست دامپینگ فعلی تولید غ
اتحادیه بر بازارهای جهانی و واردات در حال رشد مواد غذایی 
برای صنایع دامداری اروپا همراه است. این سیاست، امنیت غذایی 

 .[31]کند اتحادیه را تهدید می
 

 تجزیه و تحلیل 
اتحادیه اروپا تخریب محیط زیست را به عنوان یکی از 

ها و برنامهداند و فاکتورهای اصلی تهدید کننده صلح می
اقدامات منظمی در جهت مقابله و حل این مشکل تدوین کرده 

های عملیاتی اتحادیه )در ها و برنامهاست. مهمترین استراتژی
 : [36]( تا به امروز عبارتند هستند از 2030افق سال 

  استراتژی تنوع زیست محیطی: این استراتژی طرحی
حفاظت از طبیعت و جامع، بلندپروازانه و طوالنی مدت برای 
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 1400 ، تابستان3، شماره 3دوره                                      آمایش سیاسی فضافصلنامه 

جلوگیری از تخریب اکوسیستم است. این استراتژی به دنبال 
است  2030قرار دادن تنوع زیست محیطی در مسیر احیا تا سال 

 شود. ای از تعهدات و اقدامات را شامل میو مجموعه
   استراتژی مواد شیمیایی: این استراتژی به دنبال حمایت

ط زیست و همچنین ارتقای یحو حفاظت بهتر از شهروندان و م
 نوآوری برای مواد شیمیایی پایدار و ایمن است. 

  طرح عملیاتی اقتصاد دورانی: این طرح راه را برای
کند. تر از نظر زیست محیطی هموار میسالمتر و اروپایی رقابتی

طرح تحول اتحادیه اروپا به اقتصاد دورانی از فشار بر منابع 
. آوردمی به ارمغانطبیعی کاسته و رشد و اشتغال زایی پایدار 

این طرح پیش شرطی برای رسیدن به هدف اروپای عاری از 
  نیز است. 2050ای تا سال گازهای گلخانه

  برنامه عملیاتی زیست محیطی: مهمترین هدف این
مه تسریع تحول به اقلیم پاک، اقتصاد دارای منابع کافی و برنا

بازتولید کننده است. این طرح بر این امر مبتنی است که رفاه 
های سالم که ما درون انسانی و موفقیت اقتصادی بر اکوسیستم

 کنیم، متکی است. آن عمل می

 ها را هم از نظر استراتژی جنگل: این استراتژی جنگل
بخشد. این استراتژی در ظر کیفی بهبود میکمی و هم از ن

رسیدن به اهداف تنوع زیست محیطی و کاهش انتشار گازهای 
 بسیار مهم است.  2030درصد تا سال  55ای حداقل تا گلخانه

  استراتژی پالستیک: این استراتژی به دنبال تحول
های طراحی، تولید، استفاده و بازیابی پالستیک در اتحادیه روش
است. این استراتژی نقش مهمی در تحول به سوی اقلیمی اروپا 

 پاک و اقتصاد دورانی دارد. 

  طرح عملیاتی آلودگی صفر: این طرح برای کاستن از
آلودگی هوا، خاک و آب به سطحی است که برای سالمتی و 

های طبیعی مخرب نباشد و زمین بتواند آلودگی ایجاد اکوسیستم
 شده را رفع کند. 

دهد، های تدوین شده نشان میکه استراتژی طور همان
ل زیست محیطی دارد و در روپا توجه جدی به مسائاتحادیه ا

صدد مقابله با تخریب محیط زیست است. البته در کنار این امر 
ی را سل آتی بشرنمسائل اقتصادی، رفاهی و همچنین نیازهای 

 نیز مدنظر قرار داده است. 
 

  نتیجه گیری

های اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با تهدیدات اتژیبازخوانی استر
 1980و  1970د که در دهه هدمیزیست محیطی نشان 

میالدی تمرکز بر مسائل زیست محیطی سنتی مانند حفاظت از 
ها بود. ها و بهبود کیفیت هوا با کاستن از انتشار آالیندهگونه

ن اکنون، تاکید بر یک رویکرد سیستماتیک و ارتباط بی
ها است. این امر به معنی موضوعات گوناگون و بعد جهانی آن

حرکت از درمان به جلوگیری از تخریب محیط زیست است. از 
گذاری  مورد قانون 200، اتحادیه اروپا بیش از 1970اواخر دهه 

مختلف در زمینه حفاظت از محیط زیست داشته است. البته 
رو است. پایداری روبههایی نیز اتحادیه در این زمینه با چالش

زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حفاظت از منابع بیولوژیکی 
دریایی، اهداف سیاسی هستند که نیازمند اقدام در تمامی سطوح 
هستند. همکاری با دیگر مناطق، بایستی در دستور کار گیرد چرا 

 غیرمنطقیمسائل زیست محیطی امری  پنداشتنکه مجزا 
گردد. اقتصاد الگوهای مصرف باز می است. دومین چالش به

و  یاباروپا نیازمند تغییر در جهت استفاده حداکثری از مواد کم
. ترغیب تحقیقات و آوردن استتغییر در الگوهای مصرف 

ابتکارهایی مطابق با محیط زیست به بازار و افزایش آگاهی 
 باشد.  تاثیرگذارتواند در این تغییر و تحول مصرف کننده می

نین بررسی سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه آب همچ
نفعان در جهت  دهد که اتحادیه، دول عضو و همه ذینشان می

تامین امنیت آب متفق القول هستند؛ هر چند اختالف نظرهایی 
های معینی در نیز وجود دارد. اتحادیه و دول عضو استراتژی

اق با جهت جلوگیری از کمیابی آب، به هدر رفت آن، انطب
شرایط کمیابی آب و همچنین راهکارهایی در زمینه مقابله با 

سازد، تاثیرات تغییرات اقلیم که کم آبی و خشکسالی را متاثر می
دارد. مانند دیگر مناطق جهان، اتحادیه نیز در آینده با مشکل 

رود با توجه به کارایی رو خواهد بود ولی انتظار میآب روبه
اتحادیه و تکنولوژی بدیل بیو نقش  های منطقهباالی دولت

توان مقابله با تاثیرات منفی این پدیده را داشته باشد.  ، اروپاباال
گفت که اتحادیه به شدت به دنبال  ددر زمینه انرژی نیز بای

تامین امنیت انرژی است. این حقیقت که شهروندان در اغلب 
 1970اختالل پایدار در تامین انرژی را از سال ، دول عضو

اند، گواهی بر موفقیت دول عضو و اتحادیه بر این تجربه نکرده
های انرژی امر است. البته ناگفته نماند که برخی از سیاست

های زیست محیطی و احزاب سبز مورد انتقاد گروهه یداتحا
 . است

ت اینکه بررسی سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه یدر نها
تحت شرایط عادی سطح تولید اتحادیه بیش  ،دهدغذا نشان می

از تامین نیاز شهروندان خواهد بود. هر چند عوامل طبیعی مانند 
اند گذار بودهتاثیر بحران غذاخشکسالی و تغییرات اقلیمی در 

های ولی علت اصلی قحطی و ناامنی غذایی در نتیجه سیاست
رسد که انسانی بوده است. به همین دلیل بسیار بعید به نظر می

رو شود. تکنولوژی با ناامنی غذایی روبه از سطحاین اتحادیه با 
تواند امنیت غذایی اتحادیه را به چالش ها میاما برخی چالش
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های فسیلی، تخریب وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت کشد.
منابع طبیعی مانند فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی از مهمترین 

 ها هستند. این چالش

 

های مادی و معنوی نویسنده از حمایتشکر و قدردانی: ت

معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  کمال قدردانی و تشکر را دارد.

موردی توسط های اخالقی، تعارض منافع: هیتایید

 نویسنده گزارش نشده است.
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