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Abstract
The international community cared about the human
environment in its various sectors, and this was evident through
international conference held to protect the environment, and the
development of mechanisms for international cooperation in the
face of the dangers facing them. Through the conclusion of a
number
of
international
environment
agreements,
the
international community was able to establish and operationalize
international principles governing environmental protection and to
draw up a global environmental policy in this field. which is
necessary to ensure the sustainability of the environment, which
is the seventh of the Millennium Development Goals, in order to
achieve sustainability development patterns, including the
sustainability of energy sources, and the preservation of
productive capacity of the environment system, to serve future
generation. The delivery of energy services, especially, for the
poor, contributes to achieving the Millennium Development Goals
Without energy, economic cannot grow and the number of poor be
reduced. We consider energy an important (required)input in all
sectors of the economy. There is no doubt that the continuation of
international efforts will contribute to achieving effective
protection of the human environment as the vital area for its
various aspects of its activities, and that its protection is every
ones duty and responsibility.
Key
words:
energy
sources,
environmental
protection,
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النظام القنوني لحماية البيئة وآثره على استدامة مصادر الطاقة
2

سهير أبراهيم حاجم
الملخص

أهتم اجملتمع الدويل بالبيئة اإلنسانية مبختلف قطاعاهتا ,وقد بدا هذا واضحاً من خالل املؤمترات
الدولية اليت عقدت حلماية البيئة ,ووضع آليات للتعاون الدويل يف مواجهة األخطار احملدقة هبا,
ويُعد مؤمتر أستوكهومل  ,1972/نقطة االنطالق الدولية حلماية البيئة مبا متخض عنه من توصيات
ومبادئ.
ومن خالل إبرام عدد من اإلتفاقيات البيئية الدولية استطاع اجملتمع الدويل إرساء وتفعيل املبادئ
الدولية اليت حتكم محاية البيئة ورسم سياسة بيئية عاملية يف هذا اجملال .لذا يستلزم ضنان استدامة
البيئة ,وهي سابع أهداف التنمية املستدامة لأللفية ,لتحقيق أمناط التنمية املستدامة ,ومنها
استدامة مصادر الطاقة ,واحملافظة على الطاقة اإلنتاجية للمنظومة البيئة ,خدمة لألجيال القادمة.
ويسهم تقدمي خدمات الطاقة ,خاصةً للفقراء ,يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.
وبدون الطاقة ,ال ميكن ان تنمو االقتصادات وال ميكن ختفيض أعداد الفقراء .ونعترب الطاقة
ُمدخالً (مستلزما)هاماً يف مجيع قطاعات االقتصاد .وال شك ان استمرار اجلهود الدولية سيسهم
يف حتقيق محاية فعالة لبيئة اإلنسان بوصفها اجملال احليوي ملختلف أوجه نشاطاته ,وأن محايتها
واجب اجلميع ومسؤوليتهم.
الكلمات المفتاحية :محاية البيئة ,مصادر الطاقة ,استدامة.
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المقدمة:

تعد البيئة بأهنا دراسة عالقة االنسان بالطبيعة دون سواها وهتدف هذهِ الدراسة إىل طرح بعض االسئلة من بينها هل ان
االنسان تأثر بالطبيعة اليت يعيش فيها ام انه أثر عليها ؟
بعد ما كان االنسان بسيطاً يف تعامله مع البيئة اذا كان تعامله حمدوداً ال يكاد يؤثر يف العصور األوىل من يياته على االر ،
إذا مل تكن هناك مشكلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها إذا كانت البيئة آنذاك قادرة على امتصاص امللوثات يف اطار التوازن
اها َوأَلأ َقأي نَا فِ َيها َرَو ِاس َي َوأَنبَأت نَا فِ َيها ِمن
البيئي الطبيعي إذ قال اهلل سبحانه وتعإىل يف حمكم كتابه العزيز احلكيم " َو أاأل أَر َ َم َد أدنَ َ
ُك ِّل َشي ٍء َّموُز ٍ
ون " سورة القمر اية( 3.)19أما النظام االيكولوجي فهو يهتم بدراسة كل الكائنات احلية أينما تعيش واالهتمام
أ أ
بالعالقات املتداخلة بينها ،مبا فيها االنسان والوسط الذي يقطنه ومدى التأثري املتبادل ما بني الكائنات احلية ،وذلك الوسط
والكائنات احلية ،وان وجدت يالة الالتوازن ظهر االختالل البيئي املتمثل يف كثري من الظواهر مثل (التلوث ،واالنقرا ،
اجلفاف ،والتصحر)...
وتكاد تشكل مشكلة سوء استخدام املوارد الطبيعية وما يرتكه من أثار على البيئة واستنزاف املوارد الطبيعية وما يرتكه من أثار
على البيئة واستنزاف للمقومات األساسية فيها كربى املشكالت اليت يواجهها عاملنا املعاصر فقد عمل االنسان منذ وجوده
على استغالل موارد االر الطبيعية لبناء احلضارة( ،إال ان وترية استغالله هلذهِ املوارد قد تزايدت بصورة مذهلة خالل القرون
يىت بلغت ذروهتا يف القرن العشرين فأفسدت قدرهتا على التجدد التلقائي واخلت بالتوازن الطبيعي للحياة ،وجعلت االنشطة
االمنائية اليت مل تضع االعتبارات البيئية يف يساباهتا تسهم يف احلاق الضرر بالبيئة وتثري القلق بشأن أمهية احملافظة على
4
مقومات احلياة على الكرة االرضية)
إذ قال اهلل سبحانه وتعإىل يف حمكم كتابه العزيز احلكيم " (ظَهر الأ َفساد ِيف الأب ِّر والأبح ِر ِمبا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض
َّاس ليُذي َق ُهم بَ أع َ
َ َ َ ُ َ َ َ أ َ ََ أ أ
الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه أم يَأرِجعُو َن ".سورة الروم أية ( ،)41وقال ايضاً "إِنَّا ُك َّل َش أي ٍء َخلَ أقنَاهُ بَِق َد ٍر " سورة القمر ( )49لذا يستلزم
ضمان االستدامة البيئية وهي سابع اهداف التنمية املستدامة لأللفية لتحقيق أمناط التنمية املستدامة ومنها استدامة مصادر
الطاقة ،واحملافظة على الطاقة اإلنتاجية للمنظومة البيئية خدمة لألجيال القادمة.

هيكـلية البحث

وبناء على ما تقدم مت تقسيم البحث إىل مبحثني
املبحث األول :كان بعنوان ] ماهية االستدامة البيئية ملصادر الطاقة [ والذي تضمن مطلبني األول :كان بعنوان (ماهية
االستدامة البيئية والثاين تطرقنا فيه إىل ماهية مصادر الطاقة وأنواع ها)
3

 -القرآن الحكيم  :سورة القمر  ,أية .19

4تشير احصائيات البنك الدولي الحديثة الى ان ماىا ر تيديىد المىوارد البيئيىة سىتيداد ىي ىام  2020حيى

يتوعىا ان يصىك سىكان

الكرة االرضية من ( )5-7مليار نسمة ام  1995ال ( )77ام  2020اي بييادة ( )36%وستركي معظم هىهِ الييىادة ىي الىدوك
النامية وانظر المييد من التفاصيك :
Press M.Hass Robert O.keohane and MarceA.Levy ,Institutions for the Earth Sources of effective
.international Environmental protection , Cambridge MA ,London :MIT press , 1995 p.426
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أما املبحث الثاين :فكان بعنوان ] االليات القانونية الستدامة مصادر الطاقة [ وتضمن أيضاً مطلباً إذ كان األول ] :دور
اجلهود الدولية واالقليمية الستدامة مصادر الطاقة [ ،أما املطلب الثاين فكان بعنوان :أثر محاية البيئة يف استدامة مصادر
الطاقة.

أهمية البحث:

يعد هذا البحث من املوضوعات اليت هلا أمهية بالغة يف اجملال القانوين السيما بعد ارتفاع ظاهرة التلوث جراء النهضة والتنمية
يف خمتلف احناء العامل كما ان التشريعات املتعلقة بالبيئة ال تقل أمهية عن غريها من املشاكل اليت تعاين منها البيئة بسبب
االزدواجية يف النصوص والعقوبات من خالل اجلهات املكلفة حبمايتها ،وكذلك الطابع التقين الذي يغلب على التشريعات
البيئية.

أهداف البحث

هتدف الدراسة إىل دور النظام القانوين البيئي يف استدامة مصادر الطاقة ،كما هتدف ايضاً إىل حتديد املسؤولية الناشئة من
جراء خمالفة النظام القانوين ،وتتمثل اسباب اختيار موضوع الدراسة واليت تتمثل يف االسباب الذاتية اليت تعود إىل الطموح
للوصول إىل بيئة نظيفة مستدامة كوهنا مت ثل اخلزين االسرتاتيجي للتنمية ولغر استدامة مصادر الطاقة واليت تعد العصب
االساسي للحياة والقتصاديات الدول ،باإلضافة إىل ندرة 5االحباث القانونية يف هذا اجملال ،وكذلك النقائض اليت يعيش فيها
االنسان يالياً من خالل رغبته يف االستمرار باألنشطة التنموية واستغالل املفرط للثروات البيئية من جهة لكن دون التأثري سلباً
عليها من جهة اخرى وخصوصاً االجيال القادمة.

منـهجي ــة البحث

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خالل وصف اجلوانب املتعلقة مبوضوع استدامة مصادر الطاقة وأنواع ها،
وحتليل مسامهة الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة ،فضالً عن أثر النظام القانوين حلماية البيئة يف استدامة مصادر
الطاقة.

المبحث األول :ماهية االستدامة البيئية لمصادر الطاقة

البيئة لغتنا مشتقة من الفعل الثالثي الذي اخذ منه الفعل (باء) اي يل ونزل مبعىن املنزل أو املوطن ،اذ قال اهلل سبحانه
وتعإىل يف حمكم كتابه العزيز احلكيم (لقد بوأنا بين اسرائيل مبوأ صدق ورزقنأهم من الطيبات فما اختلفوا يىت جاءهم العلم
ان ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون)سورة يونس اية 1 ,93
ويراد هبا احمليط أو الوسط الذي يبعث فيه االنسان فيقال مثالً االنسان ابن بيئته االجتماعية وهي دراسة هتتم بعالقة االنسان
بالطبيعة دون سواها ،ويعود اصل كلمة البيئة يف اللغة العربية

5

 -القرأن الكريم  ,سورة يونس  ,أية .93
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()Ecologyإذ اول من صاغ هذهِ الكلمة هو العامل هنري اوثروك  H. othoreauxعام  ،1858ولكنه مل يتطرق
لتحديد معناها وابعادها 6,اما العامل االملاين املتخصص يف علم احلياة (ارنست هيجل) Ersnt Heeghelفقد وضع كلمة
7
 Ecologyبدمج كلمتني يونانيتني  Oilcesمبعىن " املنزل أو مكان الوجود " وكلمة  Logesاي العلم.
ويف عام  1866عرفت اهدافها بدراسة العالقة بني الكائن احلي والوسط الذي يعيش فيه ،وترمجت إىل اللغة العربية بعبارة
علم البيئة.
ويعرف البايث ريكاردوس اهلرب مؤسس مجعية اصدقاء البيئة على اهنا " جمموعة العوامل الطبيعية احمليطة اليت تؤثر على الكائن
8
احلي ،أو اليت حتدد نظام يياة جمموعة من الكائنات احلية املتواجدة يف مكان وتؤلف ويدة ايكولوجية مرتابطة "
اما املفهوم االصطاليي للبيئة :غمو املفهوم الدقيق ملصطلح البيئة وحتديد جماالهتا ،أثار خالفاً يف الرؤى وتضارباً يف
9
االجتاهات بشأن حتديد اطار احلماية الالزمة ملكوناهتا
وبناء ملا تقدم مت تقسيم املبحث إىل مطلبني:

المطلب األول :ماهية االستدامة البيئية
المطلب الثاني :ماهية مصادر الطاقة وأنواع ها
المطلب األول :ماهية االستدامة البيئية
ان التزايد املستمر يف النزاعات املسلحة يف العامل ،وما نتج عنها من خراب ودمار واالستعمال غري االمثل للموارد ،عالوة
على والكوارث الطبيعية والبشرية يعطي صورة قامتة للمستقبل ،وخييم عليها شبح الفقر جملتمعات متعددة السيما تلك اليت
تكون مهددة بنضوب ثرواهتا ،فالنفط مثالً وهو من أهم مصادر الطاقة يف العامل ويعد ثروة كبرية ولكنه مهدد بالنضوب على
االستخدام املفرط واملستمر ،وكثرياً من الدول يعد النفط ركيزة اساس القتصادها ومن دونه ينهار ،لذا فهي حباجة إىل بدائل
يف يالة نضوب ثرواهتا االساس ،ومن هنا اصبحت االستدامة البئيية والتنمية املستدامة ضرورة ملحة لضمان مستقبل االجيال
القادمة وهدفاً عاملياً ال خيص جمتمعاً حبد ذاته بل يشمل العامل كله
اما االستدامة البئيية تفر وجود األمن البشري وضمان يقوق االنسان يف خمتلف اجملاالت ازدادت احلروب وجتارة االسلحة
إىل يرف مسار التنمية املستدامة ،واستهلكت موارد بشرية وطبيعية ومالية يف غري حملها ،كما ادت إىل تلوث الرتبة ،واملاء،
واهلواء 10.فقد اكد اعالن (ريو) بشأن التنمية وجدول اعمال القرن ( 21الوايد والعشرين) على ان محاية البيئة جزء ال يتجزأ
6

 -د سيير ابراهيم حاجم  :األليات القانونية الدولية لحماية البيئة ىي ا ىار التنميىة المسىتدامة  ,منشىورات الحلبىي الحقوعيىة  ,بيىروت , 2013 ,

ص .37
7

 -المصدر نفسه  ,ص.37

8

 -المصدر نفسه ص  ، 37نقالً ن ريكاردوس اليبر  ،بيئة االنسان  ،اليونسيف  ،بيروت  ، 1982 ،ص .38

9

رضا بد الحليم بد المجيد  :المسؤولية القانونية ن النفايات ال بية  ،دار النيضة العربية  ،القاهرة 1999 ،

 - 10الدورة االستئنا ية السابعة لمجلس ادارة برنامج االمم المتحدة للبيئة ي  / 15-13شبا  /براير  ، 2002 /ص 2
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

THE LEGAL SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ITS
IMPACT ON THE SUSTAINABILITY OF ENERGY SOURCES

69

من عملية التنمية والميكن النظر فيها مبعزل عنها الن البيئة هي املخزون الطبيعي للموارد اليت يعتمد عليها االنسان ومنها املوارد
الطبيعية واليت تعد العصب االساسي واحليوي لالقتصاد العاملي ،ان التنمية هي االسلوب الذي تتبعه اجملتمعات للوصول إىل
الرفاهية أو املنفعة لذا فان االهداف التنموية للبيئية يكمل بعضها بعضاً اذ اكد املبدأ األول من االعالن العاملي حلقوق
االنسان على ان اجلنس البشري يدخل يف صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية املستدامة وله احلق يف ان حييا يياة صحية
ومنتجة مبا ينسجم مع الطبيعية وكذلك املبدأ الثالث من جدول االعمال نصت على ان يتوجب اعمال احلق يف التنمية يىت
يفي بشكل ومنصف بااليتياجات االمنائية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلة .11 .وان مفهوم التنمية كما عرفتها القوانني
واملؤمترات الدولية هي " التنمية اليت تليب ياجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال القادمة يف تلبية ياجاهتم " وحتتوي
على مفهومني اساسيني مها:
مفهوم (احلاجات)وخصوصاً احلاجات األساسية لفقراء العامل واليت ينبغي ان تعطى األولوية املطلقة.
فكرة القيود اليت تفرضها يالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة لالستجابة حلاجات احلاضر واملستقبل .لذلك
ينبغي ان حتدد اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية مبفهوم االستدامة يف مجيع البلدان نامية أو متطورة ،تلك القائمة على
اقتصاديات السوق ،أو القائمة على التخطيط املركزي ،ومهما اختلفت التفسريات ،فأنه ينبغي ان تشرتك يف مالمح عامة
12
حمددة ،وينبغي ان تنطلق من االمجاع على املفهوم االساسي للتنمية املستدامة ,ومن اطار اسرتاتيجي واسع
وعلى الرغم من ان تلبية احلاجات والطمويات اإلنسانية هي اهلدف الرئيسي التنمية إالا انه مل تتم تلبية احلاجات األساسية
لألعداد اهلائلة من الناس يف البلدان النامية من الفقراء ،من الغذاء ،وامللبس ،والسكن ،والعمل ،ويىت بعد تلبية هذهِ
احلاجات األساسية فأن هلؤالء الناس طمويات مشروعة يف حتسني نوعية احلياة وال ميكن استدامة مستويات احلياة اليت تذهب
إىل أبعد من احلد األدىن الضروري من دون ان تأخذ أمناط االستهالك بعني االعتبار االستدامة بعيدة املدى ومع ذلك فأن
كثرياً منا يعيش يف مستوى أعلى من قدرات البيئة العاملية على سبيل املثال :يف أمناط استهالكنا للطاقة واحلاجات اليت
نستشعرها تتحدد اجتماعياً وثقافياً لذلك تتطلب التنمية املستدامة بنشر القيم اليت تشجع أمناطاً استهالك ضمن يدود
االمكانات البيئة اليت يتطلع اجلميع إىل حتقيقها بشكل معقول .13
وتعتمد تلبية احلاجات األساسية جزئياً على حتقيق االمكانيات الكاملة يف النمو ،ومن الواضح ان التنمية املستدامة تتطلب
النمو االقتصادي يف االماكن اليت مل تتم فيها تلبية هذهِ احلاجات ويف اماكن اخرى ميكن ان تكون مضطهدة على النمو
االقتصادي ،بشرط ان يعكس حمتوى النمو املبادئ الواسعة لالستدامة ،وعدم استغالل االخرين لكن النمو حبد ذاته ليس
كافياً ،فأن مستويات عالية من النشاطات اإلنتاجية ميكن ان تتعايش مع الفقر الواسع ،وميكن ان هتدد البيئة لذلك فأن
التنمية املستدامة فتتطلب قيام اجملتمعات بتلبية احلاجات اإلنسانية عن طريق كل من زيادة االمكانية اإلنتاجية وتأمني الفرص
املتساوية جلميع على يد سواء .ومن الواضح ان النمو االقتصادي والتنمية ،يستلزم تغيريات يف االنظمة البنيوية للبيئة ،إذ ال
ميكن للنظام البيئي يف اي مكان ان يظل سليماً على يالة ،فالغابة ميكن ان تضمحل يف جانب من جمرى مائي ،وتتوسع يف
11

يين الدين بد المقصود  ،عضايا بيئية معاصرة  ،منشأة المعارف  ،االسكندرية  ، 1995 ،ص 45

12

 -د .نوياد بدالرحمن الييتي  ,ود .حسن ابراهيم الميندس  ,التنمية المستدامة ي دولة ع ىر  ,االنجىايات والتحىديات  ,دار الكتىا

ع ر  , 2008 ,ص.13

13المصدر نفسه  ،ص .14
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مكان اخر ،وهذا ليس باألمر السيء اذا مت استغالله بشكل خمطط ،وأخذت بعني االعتبار أثار ذلك على معدالت تعرية
الرتبة ،وانظمة املياه ،وفقدان اخلصائص املوروثة للكائنات احلية ،وعلى العموم يفرت اال تضمحل املوارد املتجددة،
كالغابات ومواطن االمساك وذلك ان تكون معدالت استهالكها ضمن يدود جتددها ،ومنوها الطبيعي ولكن معظم املوارد
املتجددة جزء من نظام بيئي معقد ،ومرتابط وينبغي حتديد احلد االقصى لالستغالل الدائم بعد االخذ بعني االعتبار األثار
14
الواسعة لالستغالل على النظام البيئي
اما بالنسبة للموارد غري املتجددة مثل الوقود املستخرج من احلفريات ،واملعادن ،فأن استهالكها يقلل من املخزون املتاح
لألجيال املقبلة ،لكن هذا ال يعين إن مثل هذهِ املوارد ينبغي أال تستعمل ،فعلى العموم ينبغي أن تأخذ معدالت نضوهبا
بعني االعتبار الوضع احلرج لتلك املوارد وتوفر التكنولوجيات القادرة على تقليل نضوهبا .وايتمال اجياد بدائل عنها لذلك
ينبغي احليلولة دون تدهور االر إىل يدود غري قابلة لإلصالح.
ويف يالة املعادن والوقود املستخرج من احلفريات فإنه ينبغي التأكيد على إعادة تدويرها واالقتصاد يف استعماهلا ،وضمان عدم
نفاد املوارد قبل اجياد بدائل مقبولة منها ،وتتطلب االستدامة البيئية ان تقوم معدالت نضوب املوارد غري القابلة للتجدد
15
باإلبقاء على ما ميكن ابقاءه من بدائلها املستقبلية
ومن هنا كانت الصياغات اليت تستعمل لتحقيق التنمية وتقوم يف االستدامة البيئية يف السيطرة على تلوث اهلواء ،واملاء،
وعلى سبيل املثال ويف زيادة كفاءة يف استعمال املوارد الطبيعية والطاقة وكان كثري من البلدان قد يقق زيادة يف إنتاج الغذاء
واخنفا يف معدالت منو السكان ،وكان نطاق املشاركة واسعاً يف بعض جوانب التقدم التقين لكن هذا ليس كافياً،
فاإلخفاقات يف ادارة واستدامة البيئة واحملافظة على التنمية ،هتدد ارادة مجيع البلدان فالبيئة ليستا حتديني منفصلني بل
متالزمتان بشكل ال فكاك منه ،وال ميكن للتنمية ان تقوم على قاعدة من موارد بيئية متداعية ،كما ال ميكن محاية البيئة
عندما يسقط النمو من يسابه تكاليف تدمري البيئة ،هذهِ املشاكل ال ميكن معاجلتها بصورة منفصلة عن طريق مؤسسات
وسياسات متجزئة ،ألهنا تتشابك يف منظومة معقدة من االسباب واألثار .الن االجهادات البيئية ،وأمناط التنمية
االقتصادية مرتابطة بعضها ببعض لذلك فأن مجيع هذهِ االجهادات هتدد التنمية االقتصادية ،لذلك ينبغي ان تدخل
االقتصاديات والبيئة بصورة مرتابطة يف عمليات صنع القرار وسن القوانني ليس هبدف محاية البيئة فحسب ،بل ايضاً حلماية
التنمية وتعزيزها فاالقتصاد ال يعين إنتاج الثروة فقط ،كما ال تعين البيئة احملافظة على الطبيعة فحسب ،بل ان كليهما يرتبط
16
بصورة متساوية بتحسني مستقبل اجلنس البشري
المطلب الثاني:ماهية مصادر الطاقة وأنواع ها:

 14االونكتىىاد (مىىؤتمر االمىىم المتحىىدة للتجىىارة والتنميىىة) ،الىىدليك االحصىىائي للتجىىارة والتنميىىة الىىدوليين ملح ى

ىىام  ، 1985نيويىىورك ،

.1985
15

 -المصدر نفسه.

16

برنامج االمم المتحدة للبيئة (التقييم العام للتقدم ىي تنفيىه ا ىة العمىك لمكا حىة التصىحر  1984 -1978 /نيروبىي ، 1984 ،

واللجنىىة العالميىىة للبيئىىة والتنميىىة الييئىىة االستشىىارية لومىىن ال ىىهائي والي ار ىىة  ،والتشىىجير  ،والبيئىىة  ،واالمىىن ال ىىهائي (لنىىدن  ،دار
النشر . )1987،
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

THE LEGAL SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ITS
IMPACT ON THE SUSTAINABILITY OF ENERGY SOURCES

71

مصادر الطاقة هي املوارد الطبيعية يف البيئة ,وهي املخزون الطبيعي غري املستخدم الذي تستفيد منه البشرية ,ممثال باهلواء,
واملاء ,والشمس ,والصخور ,واأل تربة ,والنباتات الطبيعية ,واحليوانات الربية ,أي اهنا تشتمل على الغالف الصخري ,والغالف
املائي ,والغالف اهلوائي.
وعندما عرف االنسان النار ,عرف أول طريقة الستغالل الطاقة واستخدامها يف خمتلف اغراضه احلياتية مثل طهي الطعام,
وتدفئة الكهوف ,وإنارة الظالم ,وهكذا كان احلجر أول مصدر خارجي للطاقة ,مث تاله اخلشب وغريه من ادوات اشعال النار
واحلصول على الطاقة احلرارية .وميكن تعريف الطاقة بأهنا القدرة على القيام بنشاط ما ,والطاقة هي الوجه االخر ملوجودات
الكون غري احلية ,فاجلمادات بطبيعتها قاصره عن تغيري يالتها دون مؤثر خارجي ,وهذا املؤثر اخلارجي هو الطاقة ,فالطاقة
هي مؤثرات تتبادهلا األجسام املادية لتغري يالتها ,فمثال لتحريك جسم ساكن ندفعه فنعطيه بذلك طاقة يركية ,ولتسخني
جسم نعطيه طاقة يرارية ,وجلعل اجلسم مرئياً نسلط عليه ضوء فنعطيه طاقة ضوئية وهكذا .وهناك صور عديدة للطاقة يتمثل
أمهها يف احلرارة والضوء والصوت ,وهناك أيضاً الطاقة امليكانيكية اليت تولدها اآلالت ,والطاقة الكيميائية اليت تنتج من يدوث
تفاعالت كيميائية ,وهناك الطاقة الكهربائية ,والطاقة الكهرومائية ,أو احلركية ,واإلشعاعية ,والديناميكية ,والذرية ,كما ميكن
17
حتويل الطاقة من صورة إىل اخرى ,من طاقة كيميائية إىل طاقة ضوئية مثال والكهربائية إىل يركية.
وهناك تصنيف ملصادر الطاقة يقوم على مدى امكانية جتدد تلك الطاقة واستمراريتها وتشمل:
 – 1الطاقة الغير متجددة:

هي املواد ذات املخزون احملدود ,أو الطاقة التقليدية أو املستنفذة ,وهي اليت تتعر لقانون النفاذ ,ألن ما يستغل ويستهلك
منها ال ميكن تعويضه,أو يصبح تعويضه عملية صعبة جداً وبطيئة عرب الزمن ,وتتضمن املعادن املختلفة والطاقة املخزونة يف
باطن األر (الوقود األيفوري)مثل الفحم ,والبرتول ,واملعادن ,واغاز الطبيعي ,أو الوقود النووي الذي يستخدم يف
املفاعالت النووية ,واملواد الكيميائية ,وهي مستنفذه واليت تنشأ يف العادة خملفات كثاين أكسيد الكربون ,أو غازات ضاره ,أو
تعمل على زيادة االيتباس احلراري كما حيدث عند ايرتاق الوقود األيفوري أو املخلفات النووية أو املخلفات الذرية الضارة
18
الناجتة من املفاعالت النووية.
وتقول النظرية الشائعة يف تفسري تكوين مصادر الطاقة األيفوري ,إهنا تكونت مجيعا من حتلل كائنات يية يف بيئة معدومة
اهلواء ,وقد نتج عن هذا التحلل تكون مواد عدمية التأثر بعمليات التحلل الاليقة ,وتشرتك مصادر الطاقة األيفوريه مجيعاً من
مواد هيدروكربونية (مركبات الكربون واهليدروجني)إضافة إىل نسب خمتلفة من شوائب أخرى كاملاء والكربون واألوكسجني
19
والنرتوجني وأكسيد الكربون .ومن أمهها وأكثرها استخداماً هي الفحم والبرتول.
 – 2الطاقة المتجددة:

17

-الافاف بد لي ,ثعبان كاظم اضير  ,ال اعة وتلو البيئة  ,دار المسيرة للنشر والتوييا وال با ة  ,1 ,مان,2007,ص.11

18

 -الفرحان يحي  ,ل في بد الفتاح  ,سمحة موس  ,البيئة والموارد والسكان ي الو ن العربي  ,الشىركة العربيىة المتحىدة للتسىو والتوريىدات

 , 2008 ,ص.10
19

 -يىىاس سىىعود يوسىىف  ,تكنلوجيىىا ال اعىىة البديلىىة  ,سلسىىلة ىىالم المعر ىىة و المجلىىس الىىو ني للثقا ىىة والفنىىون وا دا

 ,1981الكويت  ,ص.14
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هي املوارد اليت ال تنضب لذا تسمى بالطاقة املستدامة ,وهي الناجتة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال تنفذ ,ومصادرها
ختتلف جوهرياً عن الوقود األيفوري ,وال تنشأ عن الطاقة املتجددة خملفات ,ولكن خيشى عليها من اإلتالف والتدمري من
خالل التلوث واإلفراط يف استغالهلا .ويتم إنتاج الطاقة املتجددة من الرياح واملياه والشمس ,والنباتات الطبيعية ,واحليوانات و
والرتبة ,كما ميكن إنتاجها من يركة األمواج واملد واجلزر أو من يرارة باطن األر  ,وكذلك من احملاصيل الزراعية واألشجار
املنتجة للزيوت .ويف الغالب يالياً يكون إنتاج الطاقة املتجددة يف حمطات القوى الكهرومائية بواسطة السدود العظيمة أينما
وجدت األماكن املناسبة لبنائها على األهنار ومساقط املياه .وتستخدم الطرق اليت تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بطرق
واسعة يف البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية ,لكن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة املتجددة أصبح مألوفاً
يف اآلونة األخرية ,وهنالك الكثري من البلدان وضعت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة املتجددة ,حبيث تغطي ايتياجاهتا من
20
الطاقة بنسبة تزيد على  %20من استهالكها لعام .2020
ويف مؤمتر كيوتو باليابان ,1997,اتفق معظم رؤساء الدول املشاركة يف املؤمتر على ختفيض إنتاج أكسيد الكربون يف األعوام
القادمة ,وذلك لتجنب التهديدات لتغري املناخ بسبب التلوث واستنفاذ الوقود األيفوري ,باإلضافة للمخاطر االجتماعية
21
والسياسية للوقود األيفوري والطاقة النووية.
المصادر الحالية للطاقة:

يقصد باملصادر احلالية للطاقة هي تلك املصادر اليت تزود البشر باجلزء األساسي واألكرب من ايتياجاهتم من الطاقة ,فلحد
األن ما زال بعض الناس يعتمدون على أخشاب األشجار يف تلبية جزء من متطلباهتم اليومية ,كما ان بعضهم األخر مازال
يعتمد على احليوانات يف التنقل ,ومحل احلاجات واحلراثة ,وجند بعضهم يستخدم مصادر الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية
واهلوائية ,وميكننا تقسيم مصادر الطاقة يف العامل إىل ثالثة اقسام رئيسية وهي:
أوالا :مصادر الطاقة األيفورية واليت تكاد ان تكون عصب مصادر الطاقة احلالية وتضم الفحم بأنواعه ,البرتول والغاز.
ثانيا :املصادر املائية واليت تسهم يف إنتاج الطاقة الكهربائية يف مساقط األهنار.

ثالث ا :الطاقة النووية ويقصد هبا حمطات توليد الطاقة الكهربائية باستعمال احلرارة الناجتة من عمليات االنشطار النووي يف
املفاعالت النووية .وفيما يلي استعرا مبسط ٍ
لكل منهم.
أوالا :المصادر األحفورية:

انطلق استهالك الفحم هناية القرن السابع عشر ببطء يىت منتصف القرن التاسع عشر إذ بلغ إنتاجه السنوي ما يقارب ,50
مليون طن سنوياً ,وبذلك اصبح ميثل يوايل  ,%15من االستهالك العاملي العام .وميكن اعتبار هذا التاريخ مبثابة االنطالق
احلقيقي واملكثف لالستهالك العاملي ملصادر الطاقة األيفورية22.يىت مطلع مخسينات القرن العشرين كان الفحم يوصف بأنه

20

 -تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة  ,األمم المتحدة  ,نيويورك .2007,

21

see report to EU energy summit: Anew start for Europe ,Brussels, 9 March 2007 , p. 4-8. -

22

 -بىىد العييىىي بنونىىة  ,ادريىىس اليجلىىي  ,رشىىيد بىىن ش ىريفة  ,ال اعىىة والتنميىىة والحفىىاظ ل ى البيئىىة رؤيىىا امىىة  ,المركىىي الىىو ني للبح ى

والتقني  ,الم ر  ,شبا , 2005 ,ص.7س
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املصدر الرئيسي ملا حيتاج اليه العامل من الطاقة ,إذ وفر دفعة قوية للتقدم الصناعي ,ملا يتميز به من كفاءة يف االيرتاق جعلته
يستخدم على نطاق واسع إلنتاج البخار الالزم لتشغيل اآلالت ويركات السفن والقطارات اليت اصبحت وسائل املواصالت
23
احلديثة إنا ذاك.
الرسم البياين رقم ( )1يصص العامل من إنتاج الفحم لعام 2010

حصص العالم من انتاج الفحم لسنة 2010
الصين
23%

الواليات المتحدة
الهند

45%
5%

استراليا

6%

اندونيسيا

8%

باقي دول العالم

13%

ففي منتصف القرن العشرين كسب النفط سباق الطاقة ويل حمل الفحم ,من دون ان يعين ذلك اختفاء الفحم الذي ما زال
يوفر  %2.24من إنتاج الطاقة يف العامل ,مقارنتاً بالنفط الذي يوفر  ,%5.39والغاز الطبيعي الذي تبلغ يصته ,%1.22
مع اكتشاف البرتول قاعدة أكثر مرونة من الفحم احلجري ,تسارع استهالك املصادر االيفورية نظراً إىل الرتكيز العايل للطاقة
هبا مقارنةً مبستوى الرتكيز بالكتلة العضوية اليت كانت تغطي أنداك ُج َل االستهالك العاملي .إن هذا التطور لالستهالك ناتج
كذلك من سهولة نقل هذه املصادر وادخارها وسهولة معاجلتها من اجل توسيع جمال استعماالهتا.
وأن يلول النفط كمصدر رئيس للطاقة إمنا يعود إىل ان ما حتقق من تقدم يف معاجلة النفط اخلام وتكريره جعله أكثر كفاءةً
وأفضل اقتصاديا من الفحم يف معظم جماالت االقتصاد ,وخصوصاً تلك األسرع منواً ,لعل أمهها قطاع النقل الذي يعتمد على
24
النفط ب  ,%95من ايتياجاته.
ويشكل إنتاج الطاقة واستهالكها  ,%70من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون اليت حتدثها البشرية ,ونصف هذه الكمية
ينتجها كل من الصني والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب.

23

 -انظر الرسم البياني رعم ( )1الهي يمثك حصص العالم من انتاج الفحم لسنة  .2010 ,المصدر /

.International Energy statics ,U.S. Energy information , 2010 , available on www.eia. gov
24

 -بدالعييي بنونه  ,ادريس اليجلي  ,رشيد بنشريفة  ,مرجا ساب  ,ص .9-8
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ويشري بعض العلماء إىل ان الطلب على الطاقة العاملية ميكن ان يتضاعف يف غضون  20عاماً عشرون عاماً فقط ,وبدون
تغريات تكنلوجيا هائلة ,فإن أنواع الوقود احليوي سوف تتيح  ,%81من الطلب املبدئي على الطاقة حبلول عام . 2030
وقد اشارت اهليئة الدولية للطاقة ()I E A. International Energy Agencyإىل زيادة الطلب على البرتول
مبقدار  ,%40تقريباً يف الفرتة ما بني العامني ()2030 – 2006ويربهن بعضهم على إنتاج البرتول يقرتب من ذروته
25
وسوف ينتهي يف غضون ()70 – 40عاماً.
ان النمو السكاين واالقتصادي يف السنوات اخلمسني املقبلة سوف يتطلب مصادر طاقة متزايدة ,ومبا ان مصادر الطاقة
الكربى سوف تنفذ يف النهاية وهتدد استقرار املناخ يف املستقبل ,فإن االستثمارات الضخمة يف املصادر املستدامة واألمنة ,مثل
مصدر الرياح ,واملصادر اجليويرارية والشمسية ,وأنواع الوقود احليوي القائمة على املياه املاحلة تكون ضرورية ,كما سيشهد
القرن احلايل احلادي والعشرين مشاكل نفطية وفقاً لتقارير (املعهد الدويل للدراسات لالسرتاتيجية)يف لندن ووزارة الطاقة
الربيطانية ’ وتقرير (يول العامل) 26 .وتشري التقارير إىل ان سيتطلب سنوات طويلة لتطوير إنتاج مصادر جديدة للطاقة تكفي
لتلبية االيتياجات الضرورية ,وقد أبدت شركة (شيفرون)هذه النظرة العامة وهي ثاين اكرب شركة برتول يف الواليات املتحدة
االمريكية ,إذ أقرت (شيفرون) ” :ان الثابت الوييد هبذا الشأن هو ان زمن النفط السهل قد وىل ,وان عدداً من يقول النفط
والغاز يف العامل سينضب ,وان اكتشاف ابار جديدة يتم اساساً يف اماكن يصعب االستخراج فيها العتبارات طبيعية ,وتقنية,
واقتصادية " .وبالتايل يرتكز اجلدال على النفط األن يول ثالثة اسئلة رئيسية 27 :س -1ما يجم االيتياطات القائمة ؟
س -2ما مقدار ما يستطيع استخراجه من االيتياطات القائمة ؟
س -3ما يجم االيتياطي الذي ميكن ان يوجد مستقبالً ؟
ويزيد األمر صعوبة نقص البنية الصناعية الالزمة لضغط الغاز املسيل وحتميله وشحنه ,إن قلق الدول الصناعية من اخنفا
مصادر الطاقة أو نضوهبا بسبب اإلفراط يف استخراجها ,سيكون مقدمة الهنيار االقتصاد العاملي ,ومصدراً للحوب على
28
الطاقة اليت ستهدد األمن العاملي.
ثانيا :المصادر المائية التي تسأهم في إنتاج الطاقة الكهربائية في مساقط األنهار:

يعود تاريخ استخدام اإلنسان لطاقة املصادر املائية إىل القرن امليالدي األول ,ييث استعملت مياه األهنار يف تشغيل بعض
النواعري املستخدمة لتشغيل مطاين الدقيق ,والسقي ,ويف عصر الثورة الصناعية انتشر استعمال النواعري يف أوربا بشكل
مكثف لتشمل ضخ املياه وتشغيل آالت نشر اخلشب وآالت النسيج ,ويرتبط مفهوم مصادر الطاقة املائية يف الوقت احلاضر
مبحطات توليد الطاقة الكهربائية اليت تقام على مساقط األهنار ,ويرتافق مع هذه احملطات بناء السدود وتكوين البحريات

25

Report of international Energy Agency I E A , Paris, April 2007 , p. 12- 15. -

26

 -دا يد ليمنغ  ,ثمن تجاهك مجا ة ال اعة ا تية  ,مجلة بدائك  ,العدد األوك  ,ربيا , 2004ص.33-32

27

 -دان بوكس  ,انحسار المايون النف ي يعلن نياية حقبة النف الرايص  ,مجلة بىدائك  ,العىددان السىادس والسىابا  ,اريىف  , 2006وشىتا

 , 2007ص.32 -29

28

 دا يد ليمنغ  ,ثمن تجاهك مجا ة ال اعة ا تية  ,مرجا ساب  ,صٍٍ .33-32ٍٍ
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االصطناعية حلجز مياه األهنار ,وضمان توفر كميات كبرية من املاء تكفل تشغيل حمطات الطاقة بشكل دائم ,وتعتمد الطاقة
على يجم كمية املاء وعلى مسافة سقوط املاء ,فكلما ارتفعت قيمة أي من العاملني املذكورين ,ارتفعت قيمة الطاقة الكامنة
يف احملطة ,وتعمل حمطات الطاقة املائية بكفاءة عالية تصل إىل  % 90 – 80باملقارنة مع حمطات توليد الطاقة احلرارية اليت
29
تستعمل الوقود األيفوري واليت تعمل بكفاءة ال تزيد عن  %30يف العادة.
وقدرت الطاقة الكامنة يف مصادر الطاقة املائية يف العامل يوايل ثالث ماليني ميغاوات ,يوجد يوايل ربعها يف افريقيا ,و%20
منها يف أمريكا اجلنوبية ,و %16منها يف جنوب شرق أسيا ,و  ,%16يف الصني واالحتاد السوفييت سابقاً ,ويتوزع الباقي يف
امريكا الشمالية ومناطق أخرى .ومن جانب اخر تبلغ كمية الطاقة املستغلة من هذا املصدر يوايل  150مليون ميغاوات أي
ما يعادل ( 1من )10من امجايل استهالك الطاقة األولية يف العامل ,وهذا راجع إما حلرمان  3/1ثلث سكان املعمورة من هذا
املصدر احليوي ,وإما إىل الكلفة العالية إلنشاء حمطات الطاقة وخاصتاً ان املواقع املالئمة غالباً ما تكون بعيدة عن مراكز
30
استهالك الطاقة ,واليت يتوزع بصورة غري عادلة عرب مناطق العامل.
لذا يتم توفري هذه الطاقة الكهربائية من املصادر األيفورية بنسبة  ,%65ومن املساقط املائية بنسبة  ,%17وما نسبته
 %16.3يتم توليده من الطاقة النووية ,أما ما يقدر ب  %1,7فهو مولد من مصادر الطاقة املتجددة (الشمس ,الرياح,
31
طاقة باطن األر ) .
انظر الرسم البياين ,الشكل رقم ( )2مصادر الطاقة يف العامل.

29

32

 -مقلىىد رمضىىان محمىىد  ,فىىاف بىىدالعييي ايىىد  ,السىىيد محمىىد احمىىد السىريتي  ,اعتصىىاديات المىوارد والبيئىىة  ,الىىدار الجامعيىىة  ,األسىىكندرية ,

 ,2001ص .98
30

 -يىىاس سىىعود يوسىىف  ,تكنلوجيىىا ال اعىىة البديلىىة  ,سلسىىلة ىىالم المعر ىىة  ,المجلىىس الىىو ني للثقا ىىة والفنىىون وا دا

 ,رعىىم  , 38ىىدد ب اريىىر

 , 1981الكويت  ,ص.19
31

 Ecrin sous la direction de jean Bonal , Pierre Rossetti , Energies Alternatives , Imprimmerie modern deBayeux , 2007 , 26.

32

 -دا يد ليمنغ  ,مجلة بدائك  ,مصدر ساب  ,ص33
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مصادر الطاقة في العالم مطلع القرن الحالي
الفحم
الغاز
ثالثا:

الطاقة

النووية:

24,2

1,16,2
6,9

النفط
الكهرباء الهيدروليكية

مصادر اخرى

22,1

39,5

تعمل
حمطات
الطاقة النووية املستعملة يالياً على ما يعرف باالنشطار النووي ,وهو نفس فكرة القنبلة الذرية ,وتقوم استخالص الطاقة من
االنشطار النووي على أن بعض العناصر تنشطر نواهتا يني يصدمها نيوترون وينتج عن االنشطار ظهور مواد جديدة
واشعاعات ويتحول جزء من املادة إىل طاقة يرارية اضافة إىل نيوترونات اخرى تقوم بدورها باالصطدام مع ذرات اخرى
وهكذا ينشأ عن هذه العملية تفاعل متسلسل ال ينتهي إال بتحويل كل املادة القابلة لالنشطار إىل مواد جديدة واطالق
كميات كبرية من الطاقة ,وأن املادة املستعملة يف عملية االنشطار النووي هي اليورانيوم ,الذي يوجد بكميات قليلة يف
الطبيعة 33.فحني يصدم نيوترون نواة عنصر الييورانيوم فإهنا تنقسم إىل قسمني ترافقها انقسامات اخرى حتول جزء من مادة
النواة إىل كميات هائلة من الطاقة احلرارية اليت تستعمل يف إنتاج البخار ذي الضغط العايل واحلرارة املرتفعة ,ومن مث تشغيل
الرتوبينات وإنتاج الطاقة الكهربائية ,وعلى ذلك فإن املفاعل النووي ليس إال مصدراً للطاقة ينتج احلرارة املطلوبة إلنتاج البخار
أي أنه يقوم بوظيفة الغالية اليت تعمل على الفحم أو البرتول أو الغاز يف حمطات التوليد احلرارية .ومن النتائج السلبية املرتتبة
الطاقة النووية

33

 -ياس سعود يوسف  ,تكنلوجيا ال اعة البديلة  ,سلسلة المعارف  ,مصدر ساب  ,الكويت  ,ص .20
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على املفاعالت النووية االنشطارية ,إنتاج املواد املشعة ذات القدرة العالية على اخرتاق املعادن واجلدران السميكة ,األمر الذي
يؤدي إىل خطر تسريبها إىل اخلارج ,وتأثريها على الكائنات احلية من نبات ,وييوان ,واالنسان بالطبع اوالً ,أما األمر األخر
فهو الوقود النووي املستعمل يف احملطات النووية والذي يتكون من عنصرين خمتلفني م مادة اليورانيوم ,والذي إذا ما حترر
أيدمها فإنه يتحول إىل بلوتونيوم ,والذي بدوره يكون مادة مشعة ,فمشكلة هذه املواد ايضاً اهنا نفايات التفاعل النووي ال بد
من التخلص منها إال أن خصائها اإلشعاعية املدمرة جتعل من الضروري يفظها يف اماكن خاصة وحتت رقابة دائمة حبيث ال
34
ميكن تسرب إشعاعاهتا إىل اخلارج.
ومن أهم فوأد الطاقة النووية أهنا تسأهم يف احلد من االيتباس احلراري الناتج عن يرق املصادر األيفورية ,اضافةً إىل ذلك إن
كلفة الكيلوواط من الكهرباء املستمد من الطاقة النووية أقل تكلفة بنسبة  ,%30من تكاليف الكيلوواط املتولد من مصادر
الطاقة األيفورية ,والقاسم املشرتك بني مصادر الطاقة األيفورية والنووية أهنا قابلة لالستنزاف ,وذلك ألهنا موجودة يف الطبيعة
بكميات حمدودة ,ويتحدد زمن استنزاف هذه املصادر مبعدالت استهالكها ,اضافةً إىل تكلفة إنتاج املخزون منها سوف
35
تتصاعد بدرجة كبرية ,نتيجة للجهد الكبري ,واألستثمارات الضخمة املطلوبة إلنتاجه.

انظر الرسم البياين رقم ( )3نسبة استخدام الطاقة النووية يف امجايل إنتاج الكهرباء يف العامل.

36

الرسم البياين رقم ()3
نسبة استخدام الطاقة النووية في اجمالي إنتاج الكهرباء في العالم

34

 Meunier Francis, Domestiquer I effet de serre ; Energies et Developpement Durable , Dunod , paris ,2005 , p 91.

35

Ecrin sous Ia direction jean Bonal , pierre Rosseti , op. cit. p.27 -

36

 -الوكالة الدولية لل اعة الهرية .2006
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تعددت املسائل اليت تواجهها اإلنسانية وتزايدت ,كالتحديات البيئية واألمنية( ,التدهور البيئي ,التغريات املناخية و اإلفراط يف
استهالك املوارد الطبيعية ,التزايد يف عدد السكان......,اخل)واليت تشكل هتديداً لألمن والسلم الدوليني .يف ظل هذه التطورات
اليت تشهدها الساية الدولية ,عجز الدول وعدم امكانيتها بشكل منفرد يف مواجهة هذه املخاطر ,مما أدى إىل بروز مفهوم
جديد ملعاجلتها ,أال وهو مفهوم اإلدارة اجلماعية الدولية .هذه اإلدارة اجلماعية هي كناية عن تعاون عاملي من منظمات دولية
يكومية (منظمة األمم املتحدة ,الوكاالت الدولية املتخصصة) ,ومنظمات إقليمية ,ومؤسسات الدولة ,واجملتمع املدين العاملي
املكون على حنو رئيسي من املنظمات الدولية غري احلكومية ,وجتمع احلركات االجتماعية الكربى .أمام هذا املشهد الدويل
ييث تعاظم القضايا البيئية ,وعدم مالئمة القاعدة القانونية اليت حتكم العالقات الدولية فيما يتعلق حبماية البيئة واستدامة
مصادر الطاقة ,وتداعياهتا اخلطرة والسلبية على األمن العاملي ,ويياة اإلنسان ,لذا هنالك عدة تساؤالت تدور يول املوضوع
ذاته وهي :ما دور اجملتمع العاملي ,وما مدى فعاليته يف حتقيق األمن اجلماعي وأمن الشعوب,وباقي ياجات اإلنسان األساسية
على كافة املستويات ,وخصوصاً محاية يقوق اإلنسان األمنية ,ضمان سالمة البيئة ,وتطوير مضامني القواعد القانونية لكي
تتناسب مع الواقع األمين والبيئي ؟ ؟؟؟؟؟؟؟
وعلى هذا األساس تضافرت جهود اجملتمع الدويل يف سياق معاجلة األخطار البيئية اليت تشكل هتديداً للطبيعة ومواردها,
واألنسان .ومببادرة من املنظمات غري احلكومية ,عقدة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا ,واملنظمات اإلقليمية,
العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية يف جمال البيئة ,ويالياً توجد أكثر من ()500مخسمائة اتفاقية دولية تتعلق بالبيئة من
بينها ()323اتفاقية إقليمية.
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وتعهدت الدول املشاركة بالتقيد وااللتزام باالتفاقيات اليت صدرت عن هذه املؤمترات واليت تناولت األراضي أو املناطق الرطبة,
والكوارث الطبيعية ,التغري املناخي ,وااليتباس احلراري ,ونقل النفايات ونضوب املوارد الطبيعية الستنزافها وبشكل متزايد,
37
تزايد التعاون الدويل يف جمال الطاقة املتجددة ,من اجل احلفاظ على بيئة سليمة و ونظيفة ,ومستدامة.
وبناءً ملا تقدم سيتم تقسيم املبحث إىل مطلبني مها:
المطلب األول :الجهود الدولية في استدامة مصادر الطاقة.

المطلب الثاني :أثر حماية البيئة في استدامة مصادر الطاقة.

المطلب األول :الجهود الدولية في استدامة مصادر الطاقة.

مل يٌعد التهديد الذي ميثله الرتدي البيئي يف الدول النامية مسألة قائمة على االفرتا  ,فهو ال يهدد أمن اجليل احلايل بل أمن
األجيال املقبلة ,فرفاهية االنسان بل يىت وجوده مهدد ما مل تعترب محاية البيئة واألمن البيئي أجزاءً اساسية من أمن شامل.
وجتدر الشارة إىل ان أدراك العامل للتدخالت والتأثريات املشرتكة على األطراف الدولية يعود إىل عدة عقود مضت .فقد أدى
عدم احنصار املشاكل البيئية باحلدود السياسية للدول إىل انتقال االهتمام بالبيئة إىل إطارات دولية تتناول مشاكل أكرب من
تلوث اهلواء واملاء ,مثل التغريات املناخية ,تأكل طبقة األوزون ,التلوث الكيميائي واإلشعاعي .إذ بدأت اجلهود الدولية على
املستوى الدويل للمحافظة اإلنسانية مبختلف قطاعاهتا وبشكل مبسط ,قبل وأثناء احلرب العلمية الثانية عندما قامت عصبة
األمم بالتعاون مع بعض احلكومات بأبرام اتفاقيات دولية للحد من تلوث البيئة البحرية ,ومع بداية عام  ,1944وأبان
اخلمسينات ,ابرمت عدة اتفاقيات دولية للمحافظة على األيياء املائية واحلياة الربية ,لكنها مل حتظ بأية فعالية نتيجة عدم
مصادقة الدول عليها .هذا وقد ُعدت بداية الستينات نقطة االنطالق يف ظهور جمموعات مهمة من االتفاقيات الدولية
والتشريعات الوطنية بشأن مواضيع البيئة ,هبدف إجياد يلول للمشاكل البيئية من خالل القوانني احمللية واالتفاقيات الدولية اليت
تبني كيفية محاية البيئة والنهو هبا .إىل جانب استعمال اساليب اإلدارة البيئية ,والتوزيع العادل وغر الضار باملصادر والثروات
الطبيعية (مصادر الطاقة) .هذه القوانني الوطنية والتفاقيات الدولية عرفت فيما بعد ب (القوانني البيئية)الدولية أو الوطنية,
38
واهلدف األساسي من ابرامها كان حتسني الوضع البيئي.
وقد بدأ هذا االهتمام واضحاً من خالل املؤمترات الدولية اليت عقدت حلماية البيئة و ووضع آليات للتعاون الدويل يف مواجهة
األخطار احملدقة هبا ,ويُعد مؤمتر ستوكهومل لعام  ,1972نقطة االنطالق الدولية األوىل حلماية البيئة مبا متخض عنه من
توصيات ومبادئ.
ومن املعروف أنه يف عام  ,1983قامت األمم املتحدة بإنشاء(املفوضية العاملية للبيئة والتنمية) ,
( . ) Commission on Environment and Developmentوقد اصدرت املفوضية يف عام ,1987
تقرير "(مستقبلنا املشرتك)()Our Common Futureلتنبيه وحتفيز البشر على ضرورة تغيري يياهتم اليت يعيشوهنا,
ويقومون خالهلا بأعماهلم,وإال فإن العامل سيواجه مستويات غري مقبولة من العانات اإلنسانية والتدهور البيئي .وأخلص التقرير
37
38

 Rapport Annuel du secretaire general sur I , activite du I , ONU , NU , Newyork , 2004 , p. 32. -بدرية بداهلل العوضي  ,دور المنظمات الدولية ي ت وير القانون الىدولي البيئىي  ,بحى

منشىور ىي مجلىة الحقىو الكويتيىة  ,كليىة الحقىو

جامعة الكويت  ,العدد الثاني  ,السنة التاسعة  , 1985 ,ص.49

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

Suheir Ibrahim HACHIM

80

إىل ان على االقتصاد العاملي ان يليب ايتياجات البشر ورغباهتم املقبولة ,ولكن على ان يتم النمو يف يدود القدرة البيئية
لألر  .هلذا ,فقد نادى رئيس املفوضية السيد بريندتالند ()Mr. Burndtlandيف التقرير بعهد جديد من التنمية
االقتصادية املقبولة بيئياً ,واطلق عليها اسم(التنمية املستدامة) ,
39
(. )Sustainable Development
إذ كان ملنظمة األمم املتحدة الدور الكبري والسباق يف هذا اجملال من خالل بلورة قواعد دولية جديدة يف ميدان محاية البيئة
والتنمية املستدامة ,بسبب االهتمام املتزايد مبشاكل البيئة ,ووجد كثري من املنظمات الدولية نفسها معنية بشكل مباشر أو غري
مباشر .ومن أيدى مهام منظمة األمم املتحدة مبوجب ديباجة ميثاقها ,حتقيق التعاون الدويل على يل املسائل ذات الصبغة
االقتصادية ,واالجتماعية ,والثقافية واإلنسانية.ولقد لعبت األمم املتحدة دوراً بارزاً يف صياغة القانون الدويل للبيئة سواء من
خالل تنظيم مؤمترات دولية يول البيئة ,أو من خالل إنشاء األجهزة واللجان والربامج املعنية حبماية البيئة ,وتشجيع التعاون
الدويل لصيانة مواردها ,أو من خالل إصدار القرارات ,والتوصيات اليت تؤكد على مطالبة احلكومات بالتعاون الوثيق لوضع
وتطبيق سياسة مجاعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ,من بني اهدفها محاية البيئة .وعنيت األمم املتحدة بالشؤون البيئية,
وبشكل متزايد يف مطلع عام  ,1968عندما أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ,وأتبعته اجلمعية العامة
بعقد مؤمتر أطلق عليه (مؤمتر ستوكهومل يول البيئة البشرية) ,1972وقد صدر عن مؤمتر ستوكهومل اإلعالن العاملي األول يول
البيئة اإلنسانية الذي يعده العض مبثابة العمل التقنيين يف جمال القانون الدويل للبيئة ,لكونه حيتوي على جمموعة من املبادئ
املتعارف عليها ,والكافية لتنظيم العالقة يف جمال محاية البيئة يف الوقت الذي صدر فيه ,بل إن هناك من يرى ان اعالن
ستوكهومل يُعد ايد مصادر القانون الدويل للبيئة على الرغم من صفته غري اإللزامية 40.وجاء ضمن توصياته ,تقرير يق
االنسان يف بيئة سليمة ونظيفة ,كما اشار التقرير إىل مسؤولية الفرد والدولة عن محاية البيئة ,وعدم احلاق الضرر هبا ,سواء من
اجليل املعاصر أو من األجيال القادمة 41 .وكان من ابرز االجنازات الرئيسية هلذا املؤمتر اقرار برنامج األمم املتحدة للبيئة.
42
( United Nations Environment Program, )UNEPكهيئة دولية متخصصة بشؤون البيئة.
أوالا :االتفاقيات الدولية لحماية البيئة:

لقد صدر العديد من االتفاقيات الدولية ملواجهة املسائل واملشكالت البيئية وخصوصا فيما يتعلق مبصادر الطاقة ,من منظمة
االمم املتحدة والربامج والوكاالت التابعة هلا ,وخاصة برنامج االمم املتحدة للبيئة ()UNEPومنظمة العمل الدولية ()ILO
 ,ومنظمة املالية الدولية ( , )IMOباإلضافة إىل للوكاالت املتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة ( , )IEAوالوكالة

39

 -د .سيير ابراهيم حاجم  ,ا ليات القانونية الدولية لحماية البيئة ي ا ار التنمية المستدامة  ,مصدر ساب  ,ص.289

40

 -أحمىىد دسىىوعي محمىىد اسىىما يك  ,االدارة الدوليىىة لقضىىايا البيئىىة  ,السياسىىة الدوليىىة  ,العىىدد رعىىم  , 147السىىنة الثامنىىة والثالثىىون /ك2002, 2

ص.214
41

 Anthony I. shearer, & J. Gabrial shearer , International law , Butterworth's , London , Boston , Durban ,Kuala Lumpur, Toronto , 1994 , p. 358.

42

 -اصىىدرت الجمعيىىة العامىىة لومىىم المتحىىدة التوصىىية رعىىم ( )2997ىىي ك, 1972 , 1بإنشىىا برنىىامج األمىىم المتحىىدة للبيئىىة (اليون )ومنىىه سىىنة

.1972
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الدولية للطاقة الذرية ( , )IAEAالوكالة الدولية للطاقة املتجددة ( )IAREإضافة إىل ذلك ,تواصلت جهود املنظمات
الدولية واملؤسسات املالية الدولية يف عقد املؤمترات واملنتديات العاملية من اجل تنفيذ هذه االتفاقيات وتطويرها والعمل على
تقدمي املساعدات التقنية واملادية إىل الدول األعضاء من أجل مكافحة األخطار البيئية.

برنامج األمم المتحدة للبيئةUnited Nation Environment Program :
برنامج األمم املتحدة للبيئة أيد نتائج مؤمتر ستوكهومل الذي انعقد يف السويد سنة  ,1972بناء على التوصية الصادرة من
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ,2997يف ديسمرب عام  ,1972واليت أنشأت مبوجبها برنامج األمم املتحدة للبيئة .وقد
َعرف قرار اجلمعية العامة برنامج األمم املتحدة للبيئة بأنه (الرتتيب املؤسسي الدائم يف منظمة األمم املتحدة حلماية وحتسني
البيئة اإلنسانية).43
44
وتكمن األهداف الرئيسية هلذا الربنامج مبوجب إعالن ستوكهومل يف:
 تشجيع التعاون الدولي في مجال البيئة.
 مراقبة الحالة البيئية في العالم.
 تشجيع الحصول على املعلومات البيئية وتقويمها وتبادلها.
اما وظيفة الربنامج فهي ,قيادة وتشجيع الشراكة يف االهتمام بالبيئة ,من خالل دعم ومتكني الدول وتقدمي املعلومات إليها
وإىل شعوهبا ,من اجل حتسني نوعية احلياة بدون هتديد يياة األجيال املستقبلية 45.ويف سبيل تنفيذ هذه االهداف ,البد
لربنامج االمم املتحدة للبيئة,من تبين اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج يف سبيل حتقيق هذه االهداف ,وخصوصا من خالل
إقامة التعاون والتضافر الوثيق مع االجهزة التنموية,واالجهزة االخرى ذات الصلة مبنظمة االمم املتحدة ,وتعزيز املكاتب
اال قليمية لربنامج االمم املتحدة للبيئة دون اضعاف مقر الربنامج يف نريويب ,واختاذ اخلطوات الكفيلة بتعزيز وتكثيف اتصال
الربنامج وتفاعله مع برنامج االمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل 46.ويف ضوء هذه االهداف اليت يددها مؤمتر االمم
املتحدة للبيئة والتنمية اجتمع جملس ادارة برنامج االمم املتحدة للبيئة يف دورته التاسع عشرة ,وحبث يف توصيات املؤمتر يول
تعزيز اإلسهام الذي يقوم به الربنامج وتوصل إىل العمل على تقوية الربنامج من خالل إعالن نريويب " بشأن دور والية برنامج
االمم املتحدة للبيئة " الذي نص على الوالية اجلديدة للربنامج البيئي إذ اكد على ان يظل برنامج االمم املتحدة للبيئة ,اجلهاز
الرئيس يف منظومة االمم املتحدة يف ميدان البيئة ,من أجل اإلسهام بصورة افضل يف تنفيذ األهداف البيئية .وأعاد اإلعالن

43

 General Assembly Resolution 2997 of the 27 the session 1972 in ; Barrous and Douglas M. Johnston.. The International Law of Pollution , New york ; Free press, 1974 , pp. 12-14.

44

.Stockholm Declaration on Human Environment , 1972 -

45

 , 1997, , UNEP Information and public Affairs ; United Nations Environment Program me , NairobiInternet Information note 1996/20 ;Unep. Org / Unep/about. Htm.

46

 -برنامج االمم المتحدة للبيئة  :ابري احدا

ترة السنتين .1995 – 1994
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التأكيد على والية الربنامج املنصوص عليها يف توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( , )2997والذي زادها جدول أعمال
القرن ()21بياناً وأنه ينبغي للعناصر األساسية للوالية املبلورة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن تكون على النحو التايل :47
 رصد وتحليل حالة البيئة العاملية ,وتقويم االتجاهات البيئية العاملية واالقليمية ,وتقديم املشورة
بشأن السياسات العامة ,ومعلومات اإلنذار املبكر.
ً
 زيادة تطوير القانون الدولي للبيئة الرامي إلى تحقيق التنمية املستدامة,واملض ي قدما في تنفيذ املعايير
والسياسات الدولية املتفق عليها لرصد وتشجيع االمتثال للمبادئ البيئية ,واالتفاقيات الدولية.
 تعزيز النشطة البيئية داخل منظمة األمم املتحدة,والعمل كوكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية وذلك
ً
استنادا إلى ميزاته النسبية ودرايته العلمية والفنية.
 تقديم الخدمات واالستشارات في مجال السياسات و وتيسير التعاون الفعال بين قطاعات املجتمع
والجهات النشطة املشاركة في تنفيذ جدول األعمال البيئي الدولي.
ثاني ا  -الوكاالت الدولية المتخصصة:
لقد اسهمت التنظيمات المتفرعة عن األمم المتحدة ,والوكاالت التي تعمل تحت أشرافها,اسهما فعاالً
في رصد وتقويم حالة البيئة للكرة األرضية ومصادر الطاقة فيها ,وتشجيع التعاون الدولي في المجال
البيئي ,من خالل األجهزة الفرعية والتي ساعدت في تطويره ,وتنفيذ برامجياته ,كل حسب تخصصه.
وفقا ً لما يأتي:
الوكالة الدولية للطاقة)I E A(International Energy Agency :
هي منظمة دولية تعمل في مجال البحث والتطوير ,وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها
كما تمتلك المنظمة رصيداً استراتيجيا ً من النفط يمكنها بواسطته التدخل في السوق العالمية للنفط,
تشكلت المنظمة عام  ,1973 /من ( )16ستة عشر دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي
لمواجهة أزمة النفط .في  /15نوفمبر  ,1974 /اعلنت اإلدارة للطاقة كمنظمة مستقلة ()OECDوان
يكون مركزها باريس ,ومن اإلصدارات الهامة التي تنشرها الوكالة الدولية للطاقة هي:
 أهم اصدارات الطاقة.Key Energy Statistics ,
 نظرة على الطاقة على العالم.World Energy Outlook ,
 موسوعة اقتصاديات الطاقة.Bible der enrgiewirtschaf ,

الوكالة الدولية للطاقة الذريةInternational Atomic Energy Agency :
هي منظمة غي حكومية مستقلة و وتعمل تحت اشراف األمم المتحدة ,تأسست بتاريخ
 /29يونيو  ,1975 /بغرض تشجيع االستخدامات السلمية للطاقة النووية ,والحد من التسلح النووي
ولالطالع بهذه المهمة ,تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشأة نووية.
وهي كمنظمة دولية مستقلة ذات صلة بمنظومة األمم المتحدة فإن عالقة الوكالة مع األمم المتحدة و
منظمة من خالل اتفاقية خاصة ,والتي من بنودها و ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقريراً
سنويا ً إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ,وكذلك عند االقتضاء إلى مجلس األمن ,حول عدم امتثال
الدول اللتزاماتها المتعلقة باإلجراءات الوقائية و فضالً عن المسائل المتعلقة بالسالم واألمن الدولي.
ومن أهم برامج ومهام الوكالة هي:

47

UNEP/GC. 19/34. (7/Feb /1997) , pp. 62 – 68. -
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 مهام الوكالة توجهها مصالح وحاجات الدول األعضاء ,الخطط االستراتيجية والرؤية املجسدة في
النظام األساس ي للوكالة.
 تحدد برامج وميزانيات الوكالة من خالل هيئات صنع القرار التي تشكل ()35عضو من مجلس
املحافظين واملؤتمرات للوكالة.
 تعمل على تشجيع على االستخدامات املأمونة والسلمية للطاقة الذرية مع توخي استخدامها املدمر.
 تقوم الوكالة بإصدار تقارير دورية عن أنشطتها بشكل دوري أو عن قضايا أو مسائل املفوضة إلى
مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة.
 تعمل على ان تكون املحفل العالمي لتقاسم املعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية
والنامية على حد سواء.
وهناك ثالث محاور رئيسية ,أو مجاالت للعمل تساند وتؤيد الوكالة وهي:
السالمة واألمن.
العلوم والتكنلوجيا.
48
الضمانات والتحقق.
ج – الوكالة الدولية للطاقة المتجددةInternational Renewable Energy )IRENA( :

Agency
هي منظمة دولية معنية بتشجيع االعتماد على الطاقة المتجددة في جميع دول العالم ,وقد تأسست في
مدينة بون األلمانية ,بتاريخ  /26يناير  ,2009 /وخالل الجلسة األولى للجمعية العمومية للوكالة التي
عقدت في الرابع من  /ابريل  ,2011 /ثم اإلعالن رسميا ً عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(أيرينا) .تعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة
وتبادل المعلومات بين اعضائها الذين يبلغ عددهم ( )160عضواً ( 159بلداً إضافة إلى االتحاد
األوربي) ,وتسعى أكثر من  ,23 /دولة إضافية لالنضمام إلى الوكالة ,حيث تلعب دوراً فاعالً في
نشاطاتها ,وتدعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بلدان العالم في عملية االنتقال إلى مستقبل قائم على
الطاقة المستدامة ,وهي ُتعد مركزاً عالميا ً ,ومنصة رئيسية للتعاون الدولي ,وملتقى لرواد السياسة
والتكنلوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال المتجددة ,وتعمل الوكالة على تشجيع
اعتماد واستخدام جميع اشكال الطاقة المتجددة الحيوية ,والطاقة الحرارية الجوفية ,والطاقة المائية و
وطاقة المحيطات و والطاقة الشمسية ,وطاقة الرياح ,وذلك في اطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية
المستدامة ,وتعزيز سبل الحصول على الطاقة ,وتحقيق أمن الطاقة ,ودفع عجلة النمو االقتصادي
منخفضة الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.

المطلب الثاني :أثر حماية البيئة في استدامة مصادر الطاقة
أشار بعض الخبراء إلى أن تزايد النشاط االقتصادي العالمي وحدوث تغيرات شاملة في المناخ,
سيؤديان إلى استنزاف موارد الخام الطبيعية والمائية والحيوية في العالم ,ومنها مصادر الطاقة .كما
أبدو قلقهم على نحو خاص من أوضاع أدت فيها الموارد الطبيعية والبيئية دوراً في أثارة نزاع أو
إذكائه .وفي هذا السياق ,اشار تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة ( ).UNEPفي أذار  ,2009/بعنوان
(من النزاع إلى بناء السالم :دور الموارد الطبيعية والبيئة)  .إلى أن  18نزاعا ً عنيفا ً على األقل منذ
48

 -معلومات ن الوكالة الدولية لل اعة الهرية ل موعا  , Coas.info, :ي نو مبر .2019 /22 /
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 ,1990أذكاها استغالل موارد طبيعية ,وان  %40على األقل من جميع النزاعات داخل الدول في
السنوات الستين األخيرة كان لها ارتباط بموارد طبيعية .واستنتج التقرير أن الطريقة التي تدار بها
49
الموارد الطبيعية والبيئة لها تأثير حاسم في بناء السالم واالستقرار بعد النزاع.
ومنذ منتصف القرن العشرين بدأ تزايد النزاعات والحروب الكبرى في العالم وخاصة في منطقة
الشرق األوسط يؤثر سلبا ً في سالمة البيئة في المنطقة .والعالقة بين البيئة والنزاعات مزدوجة و
فهي ,أوالً ,عالقة سببية كما انها عالقة من حيث الضرر الذي يلحق بالبيئة .أما ابرز دوافع البيئية إلى
نشوب النزاعات والحروب في العالم وفي منطقة الشرق األوسط ,فهي مصادر الطاقة في حال
نضوبها أو األفراط في استخراجها وخصوصا النفط ,وندرة المياه ,واستنزاف الموارد البحرية ,وندرة
الموارد البيئية .ويتوقع في هذا القرن الحادي والعشرين ,أن يرتبط أحد أبرز اسباب النزاعات الرئيسة
بين الدول بتعاظم المنافسة الشديدة على موارد الطاقة المتوقع تضاؤلها بسبب استنزافها واألفراط في
استخدامها .فالكمية كبيرة من مخزون الطاقة العالمية توجد في مناطق متأثرة بالتغيرات المناخية,
وكيفية ضبط هذه الموارد ومراقبتها ,سيزيد من حدة الصراعات بين البلدان .ويُعد النفط المورد
الطبيعي األول واألثمن في الحضارة العصرية .فقد ثبت في بعض البلدان أن الثروة النفطية تشكل
عائقا ً ,إلى جانب خطر النزاع العنيف ,إذ يقوض الحكم السيء في بعض الدول المنتجة للنفط اإلدارة
المستدامة للبيئة ,وبالتالي فإن العمليات النفطية الكبيرة عرضة لترك واقع بيئي سلبي في حال لم
توضع لها قيود .فإن إخفاق صناعة النفط في دمج االعتبارات البيئية في مشاريعها ,أدى إلى سوء
األداء البيئي لصناعة النفط ,مقرونا ً بتزايد الخالفات حول تشاطر العائدات و إلى تفاقم الصراع حول
مصادر الطاقة واهمها النفط 50 .حيث تتمثل مخاطر الصراع الدولي على السيطرة على مصادر
الطاقة في منطقة الشرق األوسط ,وتتجلى مؤشرات هذا الصراع في قانون (النوبك)  51األمريكي.
التنافس الدولي على نفط المنطقة.
وعلى أثر تفاقم التحديات البيئية العالمية ,وبخاصة ظاهرة االحتباس الحراري والتغير المناخي,
انصبت جهود المجتمع الدولي من منظمات دولية وإقليمية ودول وشركات متعددة الجنسيات من أجل
إيجاد خيارات بديلة في مجال الطاقة المتجددة ( , )Renewable Energyلتفادي تداعيات األخطار
البيئية .وقد جرى العمل من قبل خبراء البيئة في العالم على إجراء تحسينات في كفاءة الطاقة حول
العالم والتحول إلى الموارد المنخفضة الكربون والمتجددة والصديقة للبيئة مثل طاقة الشمس,
والرياح ,والمياه ,والطاقة الحيوية ,والطاقة األرضية الحرارية .وقد سأهم التعاون الدولي في صياغة
سياسات الطاقة العالمية ,فهناك حاليا ً اهتمام وتنافس متزايد نحو االستثمار في تطوير برامج
وتكنولوجيات الطاقة البديلة و وتبني واستخدام التكنولوجيا الخضراء ,والتي ستشكل في مجموعها
طاقة المستقبل .وتكمن أهمية الطاقة المتجددة بأن تصبح المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان الفقيرة
والمناطق النائية و خصوصا ً ان هذه المناطق الشرق األوسط وشمال افريقيا واالتحاد األوربي.......
52
تتوافر فيها ظروف مناخية مواتية (أشعة الشمس ,الرياح. )......
49

 -راجا تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة و نيروبي و أهار .2009 /

50

 -حسن برتو  :من السودان ال العى ار ولبنىان و لسى ين ا ثىار البيئيىة للحىرو والن اي ىات  ,مجلىة البيئىة والتنميىة  ,المجلىد  ,14العىدد ,131

شبا  , 2009/ص .20 – 18
51

 -النوبك  ,وهو القانون الهي وا

ليه مجلىس النىوا

األمريكىي ويحمىك نىوان (عىانون ال تكىتالت تنتىاج وتصىدير الىنف

ىام )2007والىهي

يع ي حقا للحكومة األمريكية إمكانية مقاضاة منظمة " أوبك " والمنظمات المماثلة ليا  ,بد وى التحكم ي اسعار النف .
52

 -ال اعة المتجددة  :أنواع وا ياف ترتين بيا حياتنا ل هها الكوك

 ,مجلة بدائك  ,العدد الثامن  , 2007 ,ص .31 – 28
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وبعد جهود مضنية لمنظمة األمم المتحدة و والمنظمات غير الحكومية والرأي العام العالمي ,عقد
مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية ()UNCEDفي حزيران  /يونيو ,1992 /في (ريودي جانيرو)في
البرازيل .وأكد المؤتمر على أهمية تحسين وتعزيز إسهام برنامج األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة
للبيئة ومجلس ادارته ,وقد حددت الوثيقة التي صدرت من المؤتمر التي سميت بـــ(جدول اعمال
القرن )Agenda 21 ,21المجاالت ذات األولوية التي ينبغي ان يركز عليها برنامج األمم المتحدة
53
للبيئة فيما يلي
تشجيع التعاون الدولي في مجال البيئة ,وتعزيز األنشطة واالعتبارات البيئية على نطاق منظمة األمم
المتحدة والتوصية بأتباع سياسات لتحقيق هذه الغاية.
رصد البيئة وتقويمها من خالل زيادة مشاركة وكاالت منظمة األمم المتحدة في برنامج مراقبة
األرض ,واستخدام التقنيات المتعلقة بالموارد الطبيعية واالقتصادية البيئية ,وتوسيع نطاق العالقات مع
معاهد العلوم الخاصة .ومعاهد األبحاث العلمية ذات الصلة ,بهدف توفير اساس لعملية صنع القرار.
زيادة الوعي العام ,واإلجراءات المتخذة في مجال حماية البيئة عن طريق التعاون مع عامة الجمهور,
والكيانات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية الدولية .زيادة تطوير القانون الدولي للبيئة ,وال سيما
االتفاقيات والمبادئ التوجيهية ,وتعزيز تنفيذها و واستعمال تقويمات األثر البيئي على اوسع نطاق
ممكن ,بما في ذلك األنشطة التي تجري برعاية وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ,وفيما يتصل كل
مشروع أو نشاط اقتصادي إنمائي هام.
ً
تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتقانة السليمة بيئيا ,والجوانب القانونية ,والتدريب وخاصة بالتعاون
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي ,ودعم المبادرات والبرامج
ذات الصلة الرامية إلى حماية البيئة ,وزيادة تطوير التقويم ,وتقديم المشورة والمساعدة في حاالت
الطوارئ البيئية .ولكي تحقق االتفاقيات البيئية الدولية أهدافها ,والغرض الذي من اجله عقدت ,كان
البد من امتثال الدول ألحكامها ,ومن المعروف ان المشاكل البيئية يسأهم الجميع في التسبب بها,
سوا ًء كانوا دوالً نامية أم متقدمة .وكان للمؤتمرات واالتفاقيات الدولية دور في حماية البيئة والتنمية
المستدامة ,وال سيما برنامج األمم المتحدة للبيئة و من خالل أنشطة اللجان المتخصصة والمكاتب
اإلقليمية في تطور االهتمام الدولي بالبيئة ,بل كان لها فضل السبق في تكوين القانون الدولي للبيئة,
ووضع اللبنة األولى في هذا الصرح الجديد ,اذ إن كثيراً من المؤتمرات واالتفاقيات الدولية والحلقات
الدراسية بدأت بتوضيح العالقة بين البيئة والتنمية و بهدف إيقاف التدهور البيئي وهبوط قابلية
الموارد الطبيعية على التجدد التلقائي المرافق الستمرار عمليات التنمية .وقد أسهمت المحاوالت
الدولية في توجيه األنظار إلى حتمية تضافر الجهود من اجل التصدي لكل المشكالت البيئية ,هذا ما
يشكل تطوراً سريعا ً ومتالحقا ً من تطور القانون الدولي ,ومن ابرز مظاهر ذلك االهتمام ,إبرام كثير
من االتفاقيات والوثائق الدولية ,واإلقليمية في مجال البيئة و وحل مشكالتها من خالل المبادئ
الصادرة عنها في حماية البيئة .,وعلى الرغم من كل الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق الحماية الكافية
للبيئة,إال إنها فشلت في معالجة قضايا البيئة ومشكالتها بشكل حقيقي ,وذلك لوجود عدة عوامل بالغة
األهمية تفرض نفسها بقوة على موضوع حماية البيئة,من شأنها التأثير في التدابير المتخذة لحماية
البيئة والتنمية المستدامة ,وتتمثل هذه العوامل :بالعوامل السياسية ,واالقتصادية ,باإلضافة إلى عوامل
األخالق والوعي البيئي.

الخاتمة واالستنتاجات:
53

 -سمي بمؤتمر عمة األرض و وشاركت ي تنظيم المؤتمر  25منظمة تابعة لمنظمىة األمىم المتحىدة و وتعىد عمىة األرض أكبىر تجمىا سياسىي

وشعبي ي تأريخ البشىرية إه حضىرها رؤسىا دوك وحكومىات  , 131دولىة إضىا ة الى

شىرات ا الف مىن الميتمىين بالبيئىة  ,وكلفىت القمىة أكثىر

من  ,500مليون دوالر و وحظر عمة األرض صف ويك من الي ما واألسما الشييرة.
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لقد أثبتت تقارير برنامج األمم المتحدة للبيئة ,وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية,
واللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ,واقعية التحديات البيئية وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية,
ً
إضافة إلى األضرار البيئية الناجمة عن النزاعات
وأكدت أن الوضع البيئي المتدهور سوف يتفاقم.
ً
ً
ً
والحروب الداخلية والدولية,يشهد العالم تدهوراً بيئيا ونقصا متزايدا في الموارد الطبيعية بوتيرة
سريعة وخطرة .ولقد أثبتت العديد من التجارب التنموية في العالم أن البعد البيئي له دور محوري في
رسم استراتيجية التنمية ,على اعتبار أن االستراتيجية التنموية التي تهتم باألبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية دون غيرها قد ترتب عنها نتائج وخيمة سيكون لها أألثر الكبير في تهديد مستقبل األجيال
القدمة .فإن الهدف من حماية البيئة ال يعني بتاتا ً إيقاف عجلة التقدم والتطور والتنمية و إنما العمل
على الحد من التلوث بأنواعه ,واإلسراف في استعمال الموارد الطبيعية ,ولكي تحقق التنمية المستدامة
أهدافها االجتماعية واالقتصادية فإنه من الضروري أن يصاحبها مخطط واضح لتحقيق التوازن
مواز لها في اتجاهها ومنسجم في حركتها وتفاعالتها.
البيئي
ٍ
وينبغي اإلشارة إلى وجود عدة عوامل بالغة األهمية تفرض نفسها بقوة على موضوع حماية البيئة
ومن شأنها التأثير في التدابير المتخذة لحماية البيئة والتنمية المستدامة و وسنعرض هذه العوامل على
التوالي:
السياسة واالقتصاد:
يُعد االقتصاد من أهم الهواجس التي تشغل الدولة في وقتنا الحاضر ,فإن بناء اقتصاد متين ومتطور
قادر على تلبية احتياجات المواطنين ورفع سوية معيشتهم ومواجهة كافة األزمات االقتصادية التي
تعصف بالدولة,يُعد من أهم وظائف الدولة في عصرنا هذا ,ومعلوم ان االقتصاد في الدولة يحتاج إلى
بنية تحتية مؤلفة من جملة من المشاريع والمصانع والفعاليات التي تؤدي دورها في الهيكل
االقتصادي في الدولة .وال شك في ان ممارسة الدولة ألنشطتها وفعالياتها ومشاريعها االقتصادية
العائدة لها منفردة أم مشتركة بينها وبين الغير من الدول ,ستترك أثارها السلبية والسيئة على البيئة.
األخالق والوعي البيئي:
لقد وضع الخالق بين يدي اإلنسان وسطا ً بيئيا ً غنيا ً بمستلزمات الحياة وزاخراً بضرورياتها ,وكرسه
لخدمته ومنافعه ,لذا يفترض في اإلنسان تقدير قيمة ما بين يديه ,وان يدرك انه من الصعوبة
استمراره إذا تردى الوسط البيئي .ومن هنا فإن اإلنسان لن يفكر بحماية البيئة من التلوث و إذا لم يكن
مقدراً في األصل لقيمتها وأهميتها ,وشاعراً بحجم الخطر المحدق به ,إذاً فالوعي البيئي عامل مهم في
حماية البيئة ومكافحة ملوثاتها ,وتجنب الكثير من عوامل التلويث وذلك في الحاالت التي يكون فيها
ذلك ممكنا ً .وحقيقة ً إن أي تدبير أو أجراء يتخذ حماية للبيئة وحفاضا ً عليها سوا ًء على مستوى الفرد
أم الدولة أم المجتمع الدولي ,إنما ينطلق في األساس من الوعي البيئي ,والفهم لضرورة توافر محيط
بيئي سليم.
التوصيات:

كما تقدم ليس أحداً ينقصه اإلدراك ألهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها ,ولكن ما ينقص هو االلتزام
وتطبيق ما نؤمن به ,ونعتقد بحيويته في حياتنا ووجودنا ,فالمطلوب من الفرد أن يجسد قناعته هذه
ويترجمها أفعاالً منتجة على ارض الواقع تعطي ثمارها في الحفاظ على البيئة .وإن حماية البيئة
العامة حق لألجيال الحالية كما انه حق لألجيال القادمة .المحافظة على البيئة العامة مسؤولية مشتركة
بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد .الدعوة إلى االستعمال السلمي للطاقة النووية في إنتاج
الطاقة ,إن هذه الطاقة وعلى الرغم من بعض أثارها السلبية إال أنها ُتعد الطاقة األنظف على البيئة من
استعمال الوقود األحفوري ,فحم و ونفط ,وغاز و حيث أن رطالً واحداً من اليورانيوم ينتج طاقة
تعادل ما تنتجه ثالثة ماليين طن من الفحم الذي يُعد السبب الرئيسي لتلوث البيئة.
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الدعوة إلى إنشاء منظمة دولية متخصصة تأخذ على عاتقها مراقبة تنفيذ االتفاقيات البيئية
(" )Environmental Protection Agency " EPAتقوم بمراقبة التلوث البيئي من خالل لجان
متخصصة .إن هذه المنظمة يمكن أن يعهد اليها من المهام ما هو مقرر للوكالة الدولية للطاقة الذرية
()IAEAمن حيث قدرتها على عقد االتفاقيات واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمكافحة التلوث البيئي.
تلعب الطاقة المتجددة دوراً هاما ً في ترجمة أبعاد التنمية المستدامة ,وتسأهم مشاريعها التنموية في
تحقيق المكاسب االقتصادية وتحسين األوضاع االجتماعية والحفاظ على الموروث البيئي لألجيال
القادمة .ان الطاقة الشمسية هي الطاقة الوحيدة (لحد األن)المرشحة لتحل محل الوقود األحفوري (بعد
نضوبه)في إنتاج الكهرباء.
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