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چکیده
امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانیهای قابلتوجه بسیاری از کشورهای دنیا است .سازمان ملل
متحد از سال  9191میالدی این مسئله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بینالمللی و تصویب موافقت-
نامهها و اسناد متعدد سعی در کنترل اینگونه تغییرات برآمده است و ازجمله این موافقتنامهها میتوان به موافقت-
نامه  2192پاریس اشاره کرد .بنا بر موافقتنامه آب و هوایی پاریس در سال  ،2192کشورهای عضو معاهده تغییر
اقلیم سازمان ملل ،متعهد شدند تا با کاهش انتشار دیاکسید کربن در اتمسفر زمین ،مانع از گرمایش زمین و تغییر
اقلیم جهانی شوند .این موافقتنامه دارای ابعاد و آثار حقوقی مؤثری در نظام حقوقی ایران است که این گزارش
سعی در آن دارد به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه پاریس بپردازد.
واژگان کلیدی
تغییرات آب و هوایی ،موافقتنامه پاریس ،عدالت زیستمحیطی ،کاهش انتشار ،پروتکل کیوتو.
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گفتار اول) تغییرات آب و هوایی ،بیان مسئله و کلیات
 -1مقدمه
با آغاز انقالب صنعتی در سال  9681میالدی و رشد روزافزون دانش بشری ،تغییرات گوناگونی در زندگی انسانها
رخ داده است و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی مانند زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی باعث
افزایش انتشار گازهایی همچون دیاکسید کربن در جو شده است .افزایش جمعیت خود باعث تشدید این پدیده
میشود .این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آب و هوایی دستخوش دگرگونیهایی شود .تغییر آبوهوا
که عمدتاً مربوط به افزایش گازهای گلخانهای در جو است ،از نمونههای بارز در این زمینه میباشد.
تغییر اقلیم پیامدهای مختلفی در پی داشته است؛ پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش زمین را میتوان به
آسیبهای مستقیم و آسیبهای غیرمستقیم (اقتصادی) طبقهبندی کرد .در حوزۀ آسیبهای مستقیم ،روند افزایش
دما به افزایش سطح آب دریاها براثر ذوب شدن یخچالها منجر میشود .بر اساس مطالعات انجامشده تخمین زده
میشود که گرم شدن جهان به میزان  9/2تا  4/2درجه سانتیگراد میتواند سطح آب دریاها را در حدود 921
سانتیمتر باال ببرد .9افزایش سطح آب دریاهای جهان بهاندازۀ حدود  21سانتیمتر ،مناطق ساحلی را که محل اقامت
بخش عمدهای از جمعیت جهان است را نابود میکند .مناطق عظیمی از کشورهای پرجمعیت ،همانند بنگالدش یا
اندونزی ،غیرقابلسکونت خواهند شد و بر اساس یک برآورد ،ممکن است حدود پنج میلیون کیلومترمربع تا سال
 2192مورد تهدید قرار گیرد که دربرگیرندۀ  3درصد حجم خشکیهای جهان و محل اقامت میلیونها انسان است.2
منظور از پیامدهای غیرمستقیم ،آسیبهای اقتصادی ناشی از اجرای تدابیر جامعه بینالمللی در واکنش به تغییرات
اقلیمی است .متأسفانه باوجود کمترین نقشآفرینی دولتهای درحالتوسعه ،این دولتها از بد حادثه بیشترین
آسیب را نیز از تدابیر واکنشی ازجمله کاهش انتشار گازهای گلخانهای میبینند .یک مثال در این زمینه قابلتوجه
است .در صورت اجرایی شدن سیاستهای مندرج در پروتکل کیوتو – که خواهان کاهش هیدروفلوروکربنها
(گازهای نفتی) است؛ دولتهای صادرکننده نفت ساالنه حدود  83میلیارد دالر از درآمدهای خود را از دست

 -1تقدیسیان ،حسین و میناپور،سعید ،تغییر آبوهوا آنچه باید بدانیم ،سازمان حفاظت محیطزیست ،9362 ،ص 912
 -2نواری ،علی ،تأملی بر عملکرد جامعۀ بینالمللی در برابر تغییرات آبوهوایی ،فصلنامه پژوهشهای محیطزیست ،شماره  ،1بهار و تابستان ،سال  ،9313سال
 ،2ص 41
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خواهند داد .جالب آنکه سهم ایران در این خسارت جهانی در سال  2191قریب یک و نیم میلیارد دالر برآورده
شده است.3
ازاینرو با توجه به اهمیت موضوع و مالزمه آن با توسعه اقتصادی کشورها ،کشورها اقدام به تصویب انواع
مختلفی از اسناد بینالمللی با ضمانت اجراهای متفاوت در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی و اثرات زیانبار ناشی
از آن نمودند .این اقدامات همسو با دیگر اهداف تعیینشده عمدتاً بهمنظور تغییر الگوی مصرف انرژی از
انرژیهای فسیلی به منابع تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت پذیرفته است .کنوانسیون سازمان
ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی بهعنوان اولین سندی که بهطور خاص به مسئله تغییرات آب و هوایی
پرداخته است مکانیسمهایی برای کاهش انتشار و سازگاری با شرایط جدید برای دولتهای عضو تعیین نموده
است.
 -2مفهوم تغییرات آب و هوایی و دیدگاههای مختلف علت افزایش گرمایش زمین
بهموجب بند  2ماده  9کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی« ،تغییر در آبوهوا به
معنی آنگونه تغییری در آبوهوا است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای انسانی باشد که باعث
تغییر در ترکیبات هواسپهر جهانی میگردد .این تغییرات بهغیراز تغییرات طبیعی در آبوهوا است که در دورههای
زمانی مشابه مشاهده میشود».
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مفهوم دیگر مرتبط گازهای گلخانهای است؛ گازهای گلخانهای صرفنظر از منبع انتشار ،آن قسمت از ترکیبات
گازی هواسپهر هستند که اشعههای گرم مادونقرمز انعکاسی از زمین را جذب کرده و دوباره بهسوی زمین
میتابانند .2بهعبارتدیگر مجموعهای از گازها که مقداری از انرژی خورشیدی را در جو زمین نگه میدارند و
باعث گرم شدن جو میشوند ،گازهای گلخانهای میگویند .اکسید نیتروژن ،دیاکسید کربن ،متان،
کلروفلوئوروکربن ها ،هیدروفلوئورو کربن ها و پروفلوئوروکربن ها گازهای گلخانهای هستند.

 -3تغییرات آبوهوایی :تأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد ،فصلنامۀ حقوق ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شمارۀ ،9
بهار  ،9361دوره  ،41ص 918
4 -United Nations Convention on Climate Change (1992), Article 1(2): “Climate change” means a change of climate
which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and
which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.
 -5بند  2ماده  9کنوانسیون ساختاری ملل متحد
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بهطورکلی دو دیدگاه عمده درباره علت افزایش گرمایش زمین وجود دارد .دیدگاه اول که توسط آرهینوس
مطرحشده است ،8گرمایش کره زمین را به دلیل افزایش دیاکسید کربن انسانساخت دانسته است ipcc .در سال
 9111مدل و نظریه آرهینس را پذیرفت.9
بر اساس این نظریه گاز دیاکسید کربن یکی از مهمترین گازهایی است که منجر به تغییرات آب و هوایی و
گرمایش زمین شده است و فعالیتهای بشر نقش اساسی را در تشدید این روند داشتهاند .طبق گزارش آژانس
بینالمللی انرژی غلظت دیاکسید کربن طی یک قرن اخیر بهشدت افزایش یافته است و این مسئله میتواند
هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مختلفی را به همراه داشته باشد .از همین روی تاکنون تالشهایی
در سطح جهان برای سیاستگذاری جهت کنترل رشد گازهای گلخانهای انجام شده است که از مهمترین آنها
میتوان به پروتکل کیوتو اشاره کرد.
بررسی سهم فعالیتهای تولیدی در انتشار گازهای گلخانهای حاکی از آن است که بخش انرژی به دلیل سهم باالی
مصرف سوختهای فسیلی و بالطبع آن انتشار گاز دیاکسید کربن ،عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه است .انتشار
گاز دیاکسید کربن از بخش انرژی حدود  81درصد از کل گازهای گلخانهای در جهان را تشکیل میدهد که البته
این رقم با توجه به ساختار هر کشور متفاوت است.
در مقابل مخالفین نظریه آرهینوس دو دستهاند :دسته اول کسانی هستند که قبول دارند که دیاکسید کربن در گرم
شدن اتمسفر مؤثر است ولی عوامل دیگری مثل بخارآب و دیگر گازهای گلخانهای را نیز مؤثر میدانند ولی نقش
بخارآب را پررنگتر از دیاکسید کربن میدانند .دسته دوم بهکل نظریه آرهینوس را قبول ندارند و عوامل دیگری
را مسبب گرمایش زمین میدانند.
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بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه اوهایو و دانشگاه واشنگتن 12 ،درصد از گازهای گلخانهای موجود
در اتمسفر ،بخارآب و تنها  4درصد آن دیاکسید کربن است .البته میزان دیاکسید کربن انسانساخت از کل گاز
دیاکسید کربن  4درصد ،تنها بهاندازه  2درصد آن است؛ بهعبارتیدیگر سهم دیاکسید کربن انسانساخت در اثر

6 - Elisabeth Crawford: Arrehenius, 1896 Mdel of the Greenhouse Effect in Context Author. Ambio Vol. 26No. Feb.
1997
 -7دوستی ،نصیب اهلل ،دیاکسید کربن نمیتواند دمای کره زمین را افزایش دهد ،در حال چاپ
8 -R. M. GOODY, Y. L. YUNG: Atmospheric Radiation, Theoretical Basis, Copy right, 1989 by Oxford University Precc
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گلخانهای تنها  1/2درصد است .دراینباره گفتنی است فردریک سیتز 1رئیس اسبق آکادمی علوم ملی امریکا با
راهاندازی طوماری خواهان جمعآوری امضا در تائید بیاثر بودن دیاکسید کربن در گرمایش کره زمین شد که
بهموجب آن  93هزار و  469نفر از متخصصان و دانشمندان اقلیمشناسی با امضای خود به تائید آن پرداختند.
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 -3مروری بر کنوانسیونهای تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد
کنوانسیونهای تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد باهدف تثبیت انتشار گازهای گلخانهای در سال  9112به تصویب
رسید و در سال  9114الزماالجرا شد .تعداد کشورهای عضو در این کنوانسیون  912کشور بود که جمهوری
اسالمی ایران در سال  9118به آن پیوست .در دسامبر  9119عمده کشورهای صنعتی طی پیمانی معروف به کیوتو
متعهد شدند که ظرف  91سال پسازآن ،میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را بهاندازه  2درصد زیر مقدار انتشار
در سال  9111کاهش دهند 99و به کشورهای درحالتوسعه نیز کمکهای مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از
انرژیهای تجدید پذیر اعطا نمایند .پروتکل کیوتو سند الزامآور حقوقی ملحق به کنوانسیون بود که کشورهای
عضو را نسبت به کاهش  2درجه سانتیگرادی درجه حرارت کره زمین متعهد میکرد .قرار بود دوره اول تعهد
مندرج در پروتکل از  2116تا  2192باشد و دومین دوره از  2193تا  2121ادامه یابد .در پروتکل کیوتو میزان دقیق
و کمی تعهدات کشورهای توسعهیافته در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانهای تعیینشده و مکانیسمهای
همکاری کشورهای توسعهیافته با کشورهای درحالتوسعه برای کاهش انتشار معین گردیده بود و درعینحال
جزئیات بیشتری و نه تعهدات بیشتری برای کشورهای درحالتوسعه در نظر گرفته شد .عمده تعهدات درنظرگرفته
شده ذیل پروتکل کیوتو ،الزام کشورهای ضمیمه شماره یک کنوانسیون سازمان ملل در جهت برنامهریزی و نیل به
اهداف کمی تعیینشده بود .این البته بدان معنا نمیباشد که کشورهای غیر ضمیمه بهطورکلی فاقد هرگونه تعهدی
ذیل پروتکل کیوتو میباشند 92.لیکن تعهدات معینی که نقض آنها قابل ارزیابی و استناد باشد صرفاً برای
کشورهای ضمیمه شماره یک در نظر گرفته شد.

 -1مقاله نامه دکتر سیتز و اسامی امضاکنندگان نامه در سایت www.petitionproject.or
 -91الزم به ذکر است یکی از دالیلی که سنای امریکا پروتکل کیوتو – بهعنوان یکی از مهمترین معاهده زیستمحیطی دنیا -را تصویب نکرد (افزون بر فقدان
تعهدات الزامآور برای چین و دیگر کشورهای بهسرعت درحالتوسعه) عبارت بود از عدم قطعیت علمی پیرامون ارتباط پدیده گرمایش جهانی و مداخله بشری
در آبوهوا بهخصوص نقش انتشار دیاکسید کربن در گرمایش جهانی( -محمدی ،9314 ،ص )918
 -99بند  9ماده  3پروتکل کیوتو
"12 - Babiker, Mustafa, John M. Reilly, and Henry D. Jacoby. (2000) "The Kyoto Protocol and developing countries.
Energy Policy 28.8: 525-536
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پروتکل کیوتو با دو چالش مواجه بود :چالش اول پیشی گرفتن آثار خطرناک انتشار گازهای گلخانهای از تدابیر
اتخاذی و چالش دیگر دولت آمریکا با انتشار بیش از یکچهارم گازهای گلخانهای ،از عضویت در پروتکل سرباز
زد؛ و از سوی دیگر اسناد موجود تمامی دولتهای درحالتوسعه را از وظیفه کاهش انتشار معاف کرد93؛ جرج
بوش در سال  2119این پروتکل را یک معاهده کمرنگ خواند و اظهار داشت« :این معاهده کشورهای
درحالتوسعه را برخالف کشورهای صنعتی ملزم به کاهش این گازها نکرده است درنتیجه این امر به اقتصاد امریکا
لطمه میزند ».این پروتکل به گفته نماینده ژاپن تنها  3درصد موفقیت داشت و بهبیاندیگر این طرح با  19درصد با
شکست مواجه شد.94
بعد از اتمام دوره تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو تالشهای کشورها در جهت نیل به یک توافق جدید برای
دوره زمانی  2192تا  2121معروف به اصالحات دوحه به نتیجه نرسید و درنتیجه و در پی کنفرانس اعضا نهایتاً به
توافقنامه پاریس در سال  2192با توافق  912کشور دست یافتند.

 -93عبدالهی ،9361 ،پیشین ،ص 292
 -94رومی ،فرشاد ،امنیت نظام بینالملل در پرتو تغییرات آبوهوایی ،فصلنامۀ سیاست خارجی ،شمارۀ  ،9369 .3سال  ،22ص 989 -981
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گفتار دوم) معاهده آب و هوایی  2112پاریس و آثار حقوقی
 -1معاهده آب هوایی پاریس 2112
معاهده پاریس باهدف افزایش کمتر از  2درجه سانتیگراد دمای اتمسفر نسبت به قبل از انقالب صنعتی تا پایان
قرن جاری در  92دسامبر  2192به تصویب رسید .این معاهده داری  21بند و  941تصمیم بود و شرایط الزماالجرا
شدن آن نیز بدین نحو بود که توافقنامه از سوی حداقل  22کشور که حداقل میزان  22درصد انتشار گازهای
گلخانهای را بر عهده داشته باشند مورد تصویب قرار دهند .عدم حصول توافق برای تعیین میزان انتشار و مدت آن
بعد از دوره زمانی مقررشده در پروتکل کیوتو منجر به تغییر رویکرد کشورها در این خصوص گردید .توافقنامه
پاریس حاصل تغییر رویکرد جهانی در تعیین میزان اهداف کمی در خصوص نیل به کاهش جهانی انتشار گازهای
گلخانهای میباشد 92.بر اساس این توافقنامه ،کشورها تعهد میکنند با توجه به برنامه مشارکت ملی خود در کاهش
گازهای گلخانهای انتشار دیاکسید کربن اقدام نمایند.

98

این توافقنامه دارای محورهای مختلف است که ازجمله این محورها میتوان به کاهش ،انطباق ،تأمین مالی ،توسعه
و انتقال فناوری ،ظرفیتسازی و شفافسازی اشاره کرد.
از مهمترین مسائلی که در محور تأمین مالی بیانشده است میتوان به این موارد اشاره کرد :تعهد کشورهای
توسعهیافته جهت تأمین مالی طرحهای زیستمحیطی ،تأمین اعتبار صندوق سبز اقلیم به میزان ساالنه  911میلیارد
دالر ،تقسیم منابع مالی میان بخشهای کاهش و انطباق بهصورت برابر و اولویت کمکهای مالی به کشورهای
کوچک جزیرهای ،آفریقایی و کمتر توسعهیافته.
مواردی که در محور توسعه و انتقال فناوری معاهده پاریس بدان اشارهشده است عبارتاند از :کاهش انتشار
گازهای گلخانهای از طریق اشتراک فناوری ،ارائه توانمندیهای فناوری کشورهای توسعهیافته ،ارائه نیازمندیهای
فناوری کشورهای درحالتوسعه
در محور ظرفیتسازی معاهده آب و هوایی پاریس به مواردی همچون توانمندسازی کشورها جهت مقابله با
تغییرات اقلیم از طریق آموزش ،آگاهسازی ،اطالعرسانی ،ارائه تجربیات سایر کشورها در مقابله با تغییرات اقلیم و

"15 - Rogelj, Joeri, et al. (2016) "Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 C.
)Nature 534.7609: 631-6391/99/2016
16 - SEE http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (last visited 1
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کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،پاسخگویی به نیازهای ملی کشورها و نیز ایجاد بسترهای الزم جهت دریافت
کمکهای بینالمللی و توسعه آنها تأکید شده است.
کشور جمهوری اسالمی ایران نیز در زمان تصویب اولیه توافقنامه مذکور اقدام به اعالم موافقت خود نموده و نهایتاً
در تاریخ بیست و سوم اردیبهشتماه  9312برابر با  22آوریل  2198همزمان با  991کشور دیگر اقدام به امضای
توافقنامه مذکور نمود .البته فرایند الحاق رسمی به توافقنامه مذکور که متضمن تصویب در مجلس شورای اسالمی
میباشد و نهایتاً در تاریخ  23آبان ماه  9312برابر با  94نوامبر  2198کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی به تصویب رسید و بعد از مطرحشدن در شورای نگهبان ،برای رفع ابهامات و اشکاالت شورای نگهبان در
حال حاضر مجدداً در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است.
 -2برنامه مشترک ملی؛ مهمترین بخش توافقنامه پاریس
مهمترین بخش توافقنامه پاریس که حاکی از تغییر رویکرد جهانی در خصوص کاهش انتشار نیز میباشد ،اشاره به
ارائه برنامه مشارکتهای ملی معین 99بهمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای است .مطابق با ماده  3توافقنامه
تمامی کشورهای عضو موظف هستند اقدام به ارائه میزان و نحوه مشارکت خود در تحقق اهداف توافقنامه را
مطابق با قواعد تعیینشده در دیگر مواد توافقنامه تهیه و ارائه نماید .الزم به توجه است برنامههای که ارائه خواهند
گردید متضمن تالشهای کشورهای عضو در طی یک دوره زمانی و با عنایت به حمایتهای موردنیاز کشورهای
درحالتوسعه در نظر گرفته خواهد شد .درنتیجه تمامی کشورهای جهان امکان مشارکت در توافقنامه بدون داشتن
نگرانی در خصوص امکان دستیابی به اهداف تعیینشده را خواهند داشت چراکه اصوالً خود کشورها میزان
تعهدات خود را تعیین خواهند کرد.
آنچه مشخص است کشور جمهوری اسالمی ایران مطابق با اختیارات مندرج در توافقنامه پاریس دارای اختیارات
الزم برای تعیین برنامه ملی و در صورت نیاز تعیین اهداف کمی در جهت تحقق اهداف موردنظر میباشد .لیکن
هیچگونه الزامی برای تعیین میزان معینی از کاهش انتشار و یا روش خاص الزامآوری در جهت تعیین میزان انتشار
در متن توافقنامه در نظر گرفته نشده و این مهم در اختیار کشورها قرار داده شده است .بهعبارتیدیگر ارائه برنامه و
روش تنظیم برنامه مذکور در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد و ضروری است با عنایت به الزاماتی که
بعد از ارائه برنامه به وجود خواهد آمد نهایت تالش الزم در جهت تعیین و اعالم برنامه ملی با در نظر گرفتن

)17 - Nationally determined contribution(NDCs
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ضرورتهای اقتصادی صورت پذیرد .این برنامه پس از تصویب در بخش قانونگذاری در کشور موردنظر NDC
نام میگیرد و از این مرحله به بعد کامالً رسمی و الزامآور است.96
 -3اهم تعهدات ایران در معاهده پاریس 2112
در توافقنامه پاریس کشور جمهوری اسالمی ایران نیز همانند دیگر کشورهای عضو کنوانسیون ،موظف به تعیین و
ارائه برنامه مشارکت ملی معین در راستای کاهش انتشار گردیده است .برنامه مذکور باید متضمن اقدامات در نظر
گرفتهشده و مطابق با توانمندیهای اقتصادی و فنی کشور باشد .تعهدات کشور جمهوری اسالمی ذیل توافقنامه
پاریس از تعهدات شکلی صرف فراتر رفته و عالوه بر تعهد دادن به ارائه برنامه مشارکت ملی ،تحقق اهداف کمی
و در کل تحقق برنامه ارائهشده نیز ازجمله تعهدات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .بهطور خالصه در
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی ،تعهدات ایران شامل موارد ذیل میگردد:
 -9انتشار اطالعات در خصوص میزان انتشار ،چاهکها و منابع انتشار گازهای گلخانهای
 -2همکاری فیمابین کشورها در خصوص انتقال تکنولوژی
 -3انتشار برنامهها و سیاستهای ملی در خصوص کاهش انتشار.
بررسی ایفای تعهدات مذکور صرفاً از طریق بررسی گزارشات و اطالعات ارسالی محقق خواهد شد و نه تحلیل
گزارشات مذکور ،البته رویکرد نظام بینالمللی تغییری جدی در خصوص تفکیک تعهدات کشورهای درحالتوسعه
و توسعهیافته نموده است .برخالف دو سند قبلی ارائه اطالعات و گزارشها نه صرفاً در خصوص میزان انتشار
بلکه در خصوص اقدامات اجرایی مطابق با برنامههای ملی باید انجام پذیرد .بدین منظور زمان بدی دورهای در نظر
گرفتهشده است .عالوه بر آن سازوکارهای تعیین گزارش و ارائه برنامه باید مطابق با مصوبات کنفرانس اعضا
صورت بپذیرد.
به لحاظ حقوقی اجرای مفاد برنامه مذکور برای کشور الزماالجرا میباشد و هرگونه اطالعاتی که در این خصوص
منتشر میگردد در کمیته فنی موردبررسی قرار خواهد گرفت .علیرغم اینکه هر کشوری در ارائه برنامه ملی و شیوه
ارائه برنامههای مذکور دارای اختیار عمل میباشد لیکن درصورتیکه اطالعات ارائهشده مغشوش باشند این امکان
وجود دارد که موجب ایجاد مسئولیت برای کشور منتشرکننده گردد.

 -96گزارش انرژی تغییرات اقلیم و محیطزیست  ،2198گزارش شماره  2از سلسله مطالعات طرح آیندهنگاری ملی انرژی ،دیماه  ،9312ص1
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در ماده  93توافقنامه در راستای ایجاد شفافیت و اعتماد چندجانبه ،کشورهای عضو متعهد به ارائه اطالعات الزم در
خصوص میزان انتشار و منابع آن مطابق با سازوکارهای ترسیمشده توسط کمیته بینالدولی ( )ipccو مصوبات
کنفرانس اعضا گردیدهاند .عالوه بر این کشورهای عضو موظف به ارائه اطالعات در خصوص اجرای
مشارکتهای ملی معین گردیدهاند .این اطالعات و گزارشها به کمیته فنی جهت بررسی ارسال خواهند گردید و
مبتنی بر توانمندی هر کشور کمیته مذکور اقدام به مساعدت و همکاری در خصوص اصالح رویههای انجامشده
خواهد نمود.
در این موافقتنامه ،ایران تعهد کرده که با فرض تداوم وضع موجود ،میزان انتشار دیاکسید کربن خود را در سال
 2131به میزان  4درصد کاهش دهد و اعالم کرده که برای این هدف  99/2میلیارد دالر سرمایهگذاری و در
خصوص کل برنامههای کاهش انتشار بالغبر  22/2میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.91
 -4چالشهای کالن الحاق به توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس
چالشهای کالن پیوستن به توافقنامه پاریس را میتوان در دو بعد داخلی و بینالمللی مورد ارزیابی قرار داد .بعد
بینالمللی توافقنامه پاریس ،عدم مسئولیتپذیری و همراهی برخی از کشورهای توسعهیافته بهویژه آمریکا با
توافقنامههای محیط زیستی است .در مارس  2119جورج بوش اعالم کرده بود که اجرای تعهدات مبتنی بر پروتکل
کیوتو هزینه باالیی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت لذا مسئله پیگیری تصویب این پروتکل و ارائه آن به کنگره
منتفی خواهد بود .21ترامپ نیز اخیراً اعالم کرده است پذیرش توافقنامه پاریس و محدودیت سنگین استفاده از انرژی
که برای ایاالتمتحده آمریکا قرار دادهشده است میتواند تا سال  2122موجب از دست دادن  2/9میلیون شغل شود که
 441هزار آن در مشاغل تولیدی مثل اتومبیلسازی و نابودی بیشتر صنایع حیاتی آمریکا است.29

خوشبختانه جامعه بینالمللی اتفاقنظر دارد که بخش عمدهای از چالشهای زیستمحیطی بهویژه گرمایش زمین و
تغییر آبوهوا ناشی از فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعهیافته در دو قرن گذشته بوده است .22ازاینرو
کشورهای توسعهیافته باید مسئولیت بیشتری در قبال چالشهای جهانی به عهده بگیرند و شکاف موجود در زمینه
توسعهیافتگی و بین فقیر و غنی را کاهش دهند .آنها باید سهم خود را با اختصاص منابع مالی بیشتر ،تسهیل انتقال
فناوریهای مناسب پیشرفته و آموزش و تبادل دانش و تجربیات و بهطورکلی وسایل اجرایی کافی و قابل پیشبینی
 -91گزارش ابعاد موافقتنامه پاریس ،مرکز رصد کنکاش ،گزارش  ،9132اردیبهشت  ،9318ص 21
 -21تقی زاده انصاری ،محمد ،اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای پیش روی بازیگران اصلی ،سیاست جهانی ،شماره  ،3پاییز  ،9313دوره  ،3ص968
 -29خبرگزاری تسنیم ،کد خبر 9436843
 -22دراینباره رئیسجمهور اکوادور رافائل کورا در کنفرانس ریو اعالم کرد  81درصد از گازهای گلخانهای توسط  21درصد از ثروتمندترین کشورها تولید
میشود درحالیکه  21درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید میکنند( .قوامآبادی ،9312 ،ص )421
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بهمنظور تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم آورند .چالشهای جهانی همکاری بینالمللی و راهحلهای جهانی می-
طلبد و تکروی در تقابل با چالشها راهی بهجایی نمیبرد23؛ و بهطورقطع خروج از چنین توافقنامههای برخالف
اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل عدالت ،اصل انصاف ،اصل مسئولیتپذیری و اصل توازن است.
در بعد داخلی نیز باید گفت بر اساس اهداف مشارکت ملی معین کشور ( )INDCایران کاهش انتشار حداقل 4
درصد و حداکثر  92درصد را نسبت به میزان انتشار در سال  2131هدفگذاری نموده و میبایست عملیاتی نماید.
ازنظر کارشناسان ازآنجاکه رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانهای رابطه مستقیم دارد ،اجرای سیاست-
های کاهش انتشار دیاکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت
و رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،کاهش  4درصدی انتشار
گازهای گلخانهای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان  26932/6میلیارد ریال خواهد شد که
این میزان چیزی در حد  9/92درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل میشود .همچنین کاهش  92درصدی
انتشار گازهای گلخانهای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان  961196/6میلیارد ریال خواهد
که این میزان چیزی در حد  9/2درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل میشود .در این شرایط بیشترین کاهش
حجم تولید متوجه بخشهای حملونقل ،استخراج نفت خام ،گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی
هرکدام با  92درصد است.24
چالشهای دیگر الحاق به توافقنامه پاریس ،چالشهای قانونی است؛ از منظر قانونی ،عدم وجود الزامات محکم و
قابلپیگیری از دیگر جنبههایی است که برنامهریزی و مدیریت اقلیم محور با آن روبروست .در سالهای اخیر
قوانین مهمی همچون قانون برنامه چهارم و پنجم کشور ،قانون هدفمندی یارانهها ،اصالح الگوی مصرف انرژی،
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ،بند ق تبصره  2قانون بودجه سال  ،9313ماده  92قانون رفع موانع تولید
همگی مصرف بهینه انرژی در کشور را موردنظر قرار دادهاند ،اما عدم تخصیص مناسب بودجه ،برنامهریزی
نامتناسب و گاه غیرعملیاتی و کارشناسی همگی عدم توفیق حجم عظیمی از مقررات ،قانون و سیاستهای ابالغی
را در پی داشته است .در خصوص عدم حصول به اهداف قوانین و مقررات و مقررات فوق ،دستگاههای نظارتی

 -23امین منصور ،جواد ،از ریو تا ریو 21+؛ بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد ،فصلنامه سیاست خارجی ،شماره  ،919تابستان ،9319
ص 469-462
 -24ناصری ،محسن ،احدی ،محمدصادق ،برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ،سازمان حفاظت محیطزیست ،9318 ،ص  24و 22
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نقش صرفاً نظارتی داشته و تحلیلی از علل ناکارآمدی و ریشهیابی آن و نیز عدم تطابق توان فردی ،دستگاهی و
مقرراتی را برای نیل به این اهداف مدنظر نداشتهاند.22
کارشناسان و صاحبنظران ضمن اشاره به فرصتها و نقاط قوت سیاستهای کاهش انتشار ازجمله بهینهسازی
انرژی و حفظ منابع برای نسلهای آتی در راستای توسعه پایدار ،کاهش هزینههای اقتصادی اجتماعی ناشی از
تخریب محیطزیست ،ایجاد امکان دریافت کمکهای بینالمللی ،کاهش هزینههای اقتصادی اجتماعی ناشی از
تخریب زیست محیط ،بهبود شرایط اشتغال و ایجاد کسبوکارهای جدید مبتنی بر دانش ،انتقال فناوری و غیره به
چالشها و نقاط ضعفهای متعددی نیز در این زمینه اشارهکردهاند که این موارد عبارت است از:
 قوانین باالدستی بر اساس بهبود شدت انرژی است رویکرد برنامهای توسعه کشور بر اساس صنایع انرژی بر بوده و امکان کاهش شدت انرژی بر اساسرویکرد توسعهای صنایع انرژی بر نظیر آهن و فوالد ،سیمان و پتروشیمی میسر نیست.
 عدم وجود ردپای موضوعات تغییر اقلیم در اسناد باالدستی و نیز برنامههای توسعه عدم وقوف مدیران تصمیمساز و درنتیجه در اولویت نبودن موضوعات تغییر اقلیم در برنامههای کشور عدم سازماندهی موضوعات مربوط به تغییر اقلیم در سازمان محیطزیست و سایر دستگاهها عدم آگاهی مکفی نمایندگان دستگاهها و وزارتخانههای شرکتکننده در جلسات تصمیم سازی هیئتدولت از مسائل داخلی و بینالمللی این حوزه
 عدم وجود سازوکار تضمینی پاسخگویی مسئولین در خصوص اقدامات انجامشده و نشده تغییر اقلیم درکشور
 عدم وجود تسهیالت و منابع مالی کافی برای بخش خصوصی جهت فعالیتهای تغییر اقلیم عدم وجود الزامات قانونی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در صنایع عدم وجود چشماندازی برای اقدامات تغییر اقلیم در سطح ملی عدم وجود سازمانی نظیر سازمان مدیریت و برنامهریزی با حوزه اختیارات گسترده جهت ساماندهیفعالیتهای دستگاههای مختلف
 عدم وجود آموزشهای الزم در خصوص تغییر اقلیم در مقاطع تحصیلی مختلف و آگاهسازی افکارعمومی

 -22همان ،ص 26
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 عدم وجود پژوهشهای کاربردی و جدی در خصوص تغییر اقلیم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری وعدم انسجام آنها بهعنوان اجزای یک حرکت ملی
 عدم استفاده از تجربیات کشورهای دنیا در سیاستگذاری و اجرای سیاستهای کاهش انتشار در کشور دولتی بودن اقتصاد بیتوجهی نسبت به مسائل کالن و درازمدت منتج از موضوعات زیستمحیطی بینالمللی نبود تجربه و انگیزه کافی در بالفعل نمودن فرصتهای بالقوه موجود در کنوانسیونها و پروتکلهایبینالمللی زیستمحیطی در کشور
 پرکربن بودن اقتصاد کشور و آسیبپذیری آن در صورت اجرای تعهدات کاهش انتشار -فراهم نبودن زیرساختهای الزم در کشور جهت اجرای سیاستهای کاهش انتشار

 -28برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ،9318 ،ص 99-93
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گفتار سوم) آثار و تبعات حقوقی معاهده  2112پاریس
توافقنامه آب و هوایی  2192پاریس دارای آثار و تبعات حقوق متعدد و پیچیدهای است که برخی از این آثار
عبارت است از:
 -9برخالف پروتکل کیوتو که دستورالعملهای کنفرانس اعضا در خصوص شیوه کاهش صرفاً برای
کشورهای توسعهیافته الزامآور و تعهدی برای کشورهای درحالتوسعه در نظر گرفته نشده بود ،در
توافقنامه پاریس رعایت دستورالعملهای مصوب کنفرانس اعضا برای تمامی کشورهای عضو الزماالجرا
خواهد بود؛ بهعبارتدیگر توافقنامه پاریس یک معاهده بینالمللی به شمار میرود که متضمن تعهدات
الزماالجرایی برای کشورهای عضو میباشد .29عالوه بر این به گفته حقوقدانان نوع دیگر ضمانت اجرای
معاهده پاریس ،ضمانت غیررسمی ولی مؤثر حقوق بینالملل است؛ این ضمانتها نظیر ضمانت ناشی از
فشار افکار عمومی که غالباً از آن بهعنوان شرمنده سازی یاد میشوند ،ضمانتهایی هستند که باوجود غیر
الزامی بودن بسیار مؤثرند ،زیرا به اعتبار و وجهه بینالمللی دولتهای تحتفشار خدشه وارد میکنند.
 -2به لحاظ حقوقی و بر اساس اصل «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت» 26و نیز قاعده عدالت زیستمحیطی
الزم است دولتهای توسعهیافته که بیشترین نقش را در تخریب محیطزیست داشتهاند و از امکانات و
تواناییهای بیشتری نسبت کشورهای درحالتوسعه برخوردار هستند ،در حفاظت از آن نیز مسئولیت
سنگینتری بر عهده گیرند و کشورهای درحالتوسعه نیز بهتناسب نقش کمتر آنها در تخریب
محیطزیست کره زمین مسئولیت سبکتری بر عهده گیرند .21ولی متأسفانه مشاهده میشود کشوری مثل
ایاالتمتحده امریکا با انتشار  24درصد کل گازهای گلخانهای دنیا (امریکا از مسببان اصلی و عاملین مؤثر
گرمایش جهانی زمین است) ،نهتنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه مباحث علمی مرتبط با
تغییرات آب و هوایی نیز بههیچعنوان قبول ندارد .حال باید پرسید بر اساس کدام منطق و قاعده فقهی
حقوقی میتوان به معاهدهای ملحق شد که اوالً مقصر اصلی گرمایش زمین هیچ نقشی در آن ندارد و حتی
 -29یکی از حقوقدانان دراینباره میگوید  :اگر امکان اجرای تعهدات و تمهیدات الزم (برای اجرای سیاستهای کاهش انتشار) را پیشبینی نکنیم مشکل ایجاد
میشود بدین علت که ما یک سند بینالمللی روبرو هستیم و نباید فکر کنیم چون اسمش موافقتنامه است فاقد ضمانت اجرا است و اثری ندارد( .عدالتخانه،
ص )44
 -26اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت« :کشورها باید باروح مشارکت جهانی برای نگهداری ،حمایت و احیای تمامیت و سالمت زیستبوم کره زمین باهم
همکاری کنند .کشورها با نگاهی به سهم متفاوتشان در تخریب محیطزیست ،مسئولیت مشترک ولی متفاوتی دارند .کشورهای توسعهیافته مسئولیتی را که در
زمینه پیگیری بینالملل ی توسعه پایدار دارند ،با توجه به فشارهای جوامع خویش بر محیطزیست جهانی و فنآوریها و منابع خود بر عهدهدارند( ».آریا پارسا،
 ،9313ص)929
 -21آریا پارسا ،آیدا ،حقوق محیطزیست و توسعه پایدار ،تهران ،انتشارات خرسندی ،9313 ،ص 929
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نقش رهبری را در آن ایفا کرده است؛ ثانیاً تعهدات بسیار زیاد و دشواری بر کشورها بهخصوص جمهوری
اسالمی ایران وارد میکند که فشارها و هزینه بسیاری داخلی و بینالمللی را به دنبال خواهد داشت.
ازاینرو چنین رفتاری از سوی امریکا مصداق بارز تبعیض زیستمحیطی و نقضکننده اصل بینالمللی
حقوقی «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت» است و قبول تعهداتی بیشتر از توان و ظرفیت کشور 31در
قالب معاهده پاریس به لحاظ فقهی و حقوقی وجهی ندارد.
 -3بر اساس بند  99ماده  4توافقنامه پاریس هرگونه تغییر یکجانبه ( NDCبهجز بهروزرسانیهای تکلیفی 2
ساله) ،باید در راستای افزایش تعهدات و کاهش بیشتر میزان انتشار باشد؛ بهعبارتدیگر درصورتیکه
 INDCموجود بهعنوان  NDCایران تلقی شود ،تغییر آن در راستای کاهش محدودیتهای اقتصادی و
افزایش اهداف میزان مطلق انتشار غیرقانونی خواهد بود و در آینده نیز هرگاه کشور متوجه شود که اهداف
تعیینشده با رشد اقتصادیاش تناسب ندارد و محدودکننده آن محسوب میشود نمیتواند این اهداف را
در راستای کاهش تعهدات و افزایش هدفگذاریهای میزان انتشار تغییر دهد و این مسلماً نوعی سیطره و
سلطه بیگانگان و نقض حاکمیت ملی کشور محسوب شده و بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل انعقاد چنین
معاهدات باطل و حرام میباشد.
 -4در متن توافقنامه پاریس گرچه ضمانت اجرایی برای عدم ایفای تعهدات در نظر گرفته نشده است لیکن
این بهمنزله عدم داشتن هیچگونه ضمانت اجرای از منظر حقوق بینالملل نمیباشد .به عبارات دیگر اصول
کلی حاکم بر ایفای تعهدات بینالمللی و مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهدات بینالمللی در خصوص
توافقنامه پاریس مجرا خواهد بود .بهطوریکه در کنوانسیون الیه ازن شاهد بودیم که جمهوری اسالمی
ایران مورد اخطار قرارگرفته است( .در همان کنوانسیون فشارهای بینالمللی از جنس تحریم نیز
پیشبینیشده است)
 -2علیرغم عدم ذکر هرگونه اقدام تنبیهی در متن توافقنامه اما مکانیسمهایی نظیر انتشار لیست کشورهای که
همکاری مناسبی نداشتهاند و یا به تعهدات خود عمل ننمودهاند میتواند بستری جدید بر کاهش اعتبار
بینالمللی و عدم تمایل شرکتهای چندملیتی و دولتها در مشارکت در سرمایهگذاری در کشور خاطی
گردد .الزم به ذکر است فرایندهای مشابه در بسیاری موارد در حال حاضر در نظام بینالمللی به مورداجرا
گذاشتهشده است .ازاینرو عدم ذکر هرگونه تنبیه معین و اعالم این موضوع که رویکرد کمیته نظارتی غیر

 - 31ناصر کرمی ،اقلیمشناس ایرانی دانشگاه برگن نروژ دراینباره گفته است« :ایران در مورد امکانسنجی تعهّد کاهش  92درصدی گازهای گلخانهای بهخوبی
تأمل نکرده است ».همچنین مهرداد عماد ،مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران ،معتقد است « :تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت و گاز
خود را کنار نگذارد و به سمت انرژی خورشیدی و بادی حرکت نکند ،هدف کاهش  92درصدی در عمل غیرقابل دستیابی خواهد بود».
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تنبیهی خواهد بود بهمنزله فاقد اثر بودن تصمیمات کمیته مذکور نخواهد بود؛ بهعبارتدیگر مکانیسم
کنترلی موجود در حال حاضر نامعین و منوط به تصمیمات کنفرانس اعضا خواهد بود.
 -8برنامه پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران بهگونهای تنظیمشده است که به سندهای دیگر بهخصوص برجام
نیز مرتبط میشود .لذا با توجه به مسائل و چالشهای پیچیده حقوقی برجام و تفاسیر مختلف از تحریمها
و برچیده شدن آن ،مسلماً پیوند خوردن این برنامه با برجام ،قطعاً پیچیدگی و دشواری آن مضاعف خواهد
شد و به علت عدم آشنایی کامل با مسائل حقوقی بینالمللی ممکن است منجر به خسارتها و ضررهای
فراوانی شود .الزم به توضیح است بنا بر برنامه پیشنهادی ایران تحقق کاهش  6درصدی بهعالوه  4درصد
اولیه صرفاً مشروط به عدم هرگونه تحریم غیرعادالنه ،در دسترس بودن منابع مالی بینالمللی ،انتقال
تکنولوژی و دسترسی به مکانیسمهای دو یا چندجانبه درجهات اجرای توافقات و برخی موارد مشابه
خواهد بود.
 -9هرچند تعیین و اعالم میزان مشارکت تعیینشده بهصورت داوطلبانه ،توسط خود کشورها صورت
میپذیرد ،اما با توجه به بند « »99ماده  4موافقتنامه ،تعدیل این میزان تنها بر «طبق راهنمایی مصوب
فراهمایی اعضا» مجاز دانسته شده و این بدان معناست که دولت ایران مکلف به تبعیت از اوامر مقرر در
مصوبه فراهمایی اعضا خواهد بود و از این طریق میزان و سرعت رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر تصمیم
بیگانگان قرار خواهد گرفت .این در حالی است که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرگونه
تسلط و سیطره بیگانگان در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و غیره مورد نهی قرارگرفته است.
 -6دربند  9ماده  93توافقنامه پاریس بهمنظور ارتقای شفافیت از اعضا خواستهشده است که گزارشهایی را
درزمینه «انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی» با استفاده از روش «موردتوافق فراهمایی اعضاء» تهیه و ارائه
دهند .در این خصوص باید به این نکته توجه نمود که اگرچه در ظاهر این بند ،تنها ارائه گزارش انتشار
خواستهشده ،اما با توجه به گستردگی انتشاردهندههای دیاکسید کربن در کشور ازجمله میدانهای نفت و
گاز ،پاالیشگاهها و خطوط لوله نفت و گاز ،نیروگاهها ،شبکههای انتقال نیرو ،راهها ،خطوط ریلی ،بندرها،
وسایل حملونقل درونشهری و برون شهری ،صنایع پایه کشور ازجمله فوالد ،مس ،آلومینیم ،شیشه و
منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی و همچنین صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی
استفاده میکنند ،تضمینی وجود ندارد که در سالهای آتی اطالعات مربوط به هر یک از این انتشاردهندهها
خواسته نشود که این امر مالحظات اطالعاتی و امنیتی کشور را به خطر میاندازد.

39

 -39در تأیید فرض فوق باید بر این نکته تأکید نمود که بر طبق جز «ب» بند « »9این ماده اینگونه مقرر گردیده است که «اطالعات الزم برای پیگیری پیشرفت
انجامشده» باید ارائه شود و بر اساس بند « »99این ماده نیز اطالعات ارائه شده توسط هر عضو مشمول بررسی کارشناسی فنی دانسته شده است .با این مقدمات و
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 -1در موارد متعدد این موافقتنامه تصمیمگیری در خصوص برخی موضوعات و سازوکارها بر عهده
فراهمایی اعضا بهعنوان نشست اعضای موافقتنامه پاریس قرارگرفته است .چنین ترتیباتی بدان معناست
که فراهمایی اعضا بتواند در عمل الزامات جدیدی ورای آنچه در این موافقتنامه مشخصشده و به
تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسیده ،برای اعضای این موافقتنامه تعیین نماید و
تصویب این رویکرد توسط مجلس و شورای نگهبان میتواند مهر تائید بر رویههای غیرقانونی احتمالی آن
اعضا باشد که این مسئله خالف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
 -91ایراد دیگری که بر توافقنامه پاریس وارد است تعارض بعضی مواد این توافقنامه باسیاستهای کالن
جمهوری اسالمی ایران ابالغی از طرف مقام معظم رهبری است .علیرغم اینکه معاهده مذکور بر مبنای
سیاستهای کلی محیطزیست انعقاد شده است اما تعارض واضح با برخی سیاستهای کالن دیگر دارد.
بهعنوان نمونه در ماده  93سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز
و در ماده  94نیز برافزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکاری مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و
افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مواد  9و  2و  3از سیاستهای کلی نفت و گاز در
سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز آمده است ،به نظر میرسد پذیرش تعهدات توافقنامه پاریس که
توسعه و استفاده از ظرفیتهای تولید گاز و نفت را محدود مینماید ،مغایر باسیاستهای کلی کشور و
اصول مسلم قانون اساسی باشد.
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 -99به لحاظ حقوقی ،سیاستهای کاهش انتشار دیاکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگیها و
چالشهای متعددی است و معاهده پاریس را میتوان بعد از انرژی هسته بهعنوان مهمترین چالش روابط

با عطف توجه به فلسفه پیش بینی کارگروه مورداشاره در ماده ( )92این موافقتنامه و صالحیتهای این کارگروه ،میتواند بهروشنی نتیجه گرفت که این
کارگروه میتواند همچون شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به بهانه رعایت مفاد این موافقتنامه و یا عدمکفایت اطالعات ،دولتهای عضو را مکلف
به ارائه اطالعات مدنظر خود نماید .نمونه ملموس این موضوع ،در روابط ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی قابلمشاهده است.
 - 32باوجودآنکه عمده انتشار دیاکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعهیافته بوده است ،این کشورها در توافقنامه پاریس از
کشورهای درحالتوسعه میخواهند که تولید و مصرف سوختهای فسیلی خود ازجمله نفت و گاز را بهصورت داوطلبانه محدود کنند .این در حالی است که
کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از این منابع و احداث زیرساختهایی ازجمله نیروگاهها ،پاالیشگاهها ،راهها و غیره
هستند که همگی وابسته به مصرف انرژی هستند .باید گفت که پذیرش این توافقنامه در سالهای آتی میتواند محدودیتهای زیادی برای کشور به همراه داشته
باشد و پیوستن به آن ،به معنای پذیرفتن محدودیتهایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی بر ازجمله فوالد ،آلومینیوم ،مس ،شیشه و غیره خواهد بود .عالوه بر
این ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا  911و  999سال دیگر قابلبرداشت هستند درصورتیکه کشور امریکا تا  94سال دیگر و کل قاره اروپا بدون احتساب
روسیه تا کمتر از  91سال دیگر میتوانند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره مند شوند که این به معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است .کارشناسان بر
این باورند که با توجه به موافقتنامه پاریس ،ایران باید از حجم انتشار گاز دیاکسید کربن بکاهد و میزان مصرف انرژی را در داخل کنترل کند که این امر به
معنی افزایش هزینه های تولید و یا کاهش کل مصرف نفت و گاز است( .پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین ،کد خبر )222821
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خارجی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست .با این اهمیت الزم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و بهخصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بینالمللی توسط متخصصان
بهصورت دقیق بررسی شود و نباید سرعت را فدای دقت نمود .بر طبق تحقیقات و بررسیهای انجامشده،
این موافقتنامه واجد برخی مالحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که میتواند کشور را با خطراتی مواجه
سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقتنامه توسط مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان ،این
موافقتنامه در آینده بهعنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بینالمللی 33برعلیه نظام
جمهوری اسالمی ایران به کار رود.
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 -92نقد حقوقی دیگری که بر توافقنامه پاریس میتوان وارد کرد عدم ضمانت اجرا داشتن تعهدات مالی
کشورهای توسعهیافته است .بهعنوان نمونه در ماده  1این توافقنامه ،32کشورهای توسعهیافته موظف به
تأمین مالی کشورهای درحالتوسعه برای طرحهای سازگار با محیطزیست میباشند؛ اما مواد مذکور در
خصوص تأمین منابع مالی هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد و این مواد جنبه اجبار و التزام ندارند.

38

 -93علیرغم اینکه جمهوری اسالمی ایران با نگاه کامالً علمی و با حسن نیت تمام به معاهده پاریس برای مقابله
با آسیبهای زیستمحیطی در دنیا نگاه میکند ولی تجربههای فراوان اثبات کرده است سازمانهای
بینالمللی با فشارهای قدرتهای استکباری ،با اینگونه موضوعات بهصورت کامالً سیاسی برخورد کرده و
چالشهای فراوانی را برای نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه بینالمللی ایجاد کرده است که

 -33به گفته وزیر نیرو ،در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده «کاپ  29پاریس» ،کشور با تحریمهایی بهمراتب شدیدتر از تحریمهای
هستهای مواجه خواهد شد( .گزارش ابعاد موافقتنامه پاریس ،9318 ،ص)91
 - 34عدم رعایت تعهدات جمهوری اسالمی ایران میتواند پیامدهای بهمراتب شدیدتری نسبت به بحث هستهای داشته باشد زیرا در تحریمهای هستهای فقط
با کشورهای  9+2روبرو بودیم امام در این تعهدنامه با کشورهای ساحلی روبرو هستیم که نیمی از جمعیت جهان را شامل میشوند و با تداوم گرم شدن زمین،
در معرض خطر به زیرآب رفتن مواجهاند.
 -32بند  9ماده  :1کشورهای توسعهیافته باید منابع مالی ،برای حمایت از کشورهای درحالتوسعه ،با در نظر گرفتن هر دو بخش کاهش انتشار و سازگاری ،در
کنار وظایف فعلی خود فراهم نمایند.
بند  2ماده  :1بقیه اعضاء برای فراهم نمودن یا ادامه این قبیل حمایتهای داوطلبانه ترغیب میشوند.
بنده  2ماده  :1اعضای کشورهای توسعهیافته باید هر دو سال یکبار گزارشی که نشاندهنده اطالعات کمی و کیفی مرتبط با بندهای  9و  3این ماده است را در
صورت امکان بهصورت کاربردی ،شامل سطوح پیشبینیشده و منابع مالی عمومی که برای کشورهای درحالتوسعه فراهمشده است را ارائه نماید.
بند 1ماده  :1مؤسسات در خدمت این توافقنامه ازجمله نهادهای عملیاتی سازوکار مالی کنوانسیون ،باید دسترسی کشورهای درحالتوسعه ،بهویژه کشورهای
کمتر توسعهیافته و ایاالت جزیرهای کوچک ،به منابع مالی کارآمد را از طریق روشهای ساده مورد تائید و تقویت تسهیل نمودن حمایتها از کشورهای
درحالتوسعه در زمینه راهبردها و برنامههای ملی اقلیم آنها را تضمین نمایند.
 -38منتقدان معاهده پاریس معتقدند مشخص نیست هر کشور توسعهیافته در چه زمانی و چه میزان و به کدام کشور درحالتوسعه کمک مالی خواهد کرد و با
توجه به این ابهام ،ایران خود موظف به تأمین هزینههای هنگفت تحقق اهداف مشخصشده در مشارکت ملی معین مدنظر ( )INDCاست( .خبرگزاری تسنیم،
کد خبر )9264626
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نمونههای اینگونه برخوردها را میتوان در موضوع انرژی هستهای مشاهده کرد .با داشتن تجربههای
حقوقی فراوان از نحوه عملکرد سازمانهای بینالمللی ،باید در تصویب و امضای اینگونه معاهدات اصل
احتیاط را در دستور کار قرار داد و بنا بر اصل حقوقی مصلحت عمومی ،فارغ از هرگونه عجله و شتاب در
تصویب آن ،ابعاد و زوایای متعدد تصویب یا عدم تصویب توافقنامه مذکور در فضای کامالً علمی
پژوهشی و در محیط دانشگاهها و مراکز علمی تبیین دقیق شود و تصمیمگیری نهایی بر اساس نظرات
صاحبنظران ،اساتید و متخصصان صورت گیرد.

39

 -94جمهوری اسالمی ایران از یکسو درگیر پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین
روبرو است و باید سطح انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهد؛ و از سوی دیگر ازآنجاکه ایران
کشوری درحالتوسعه است برای رشد اقتصادی نیازمند تولید انرژی و انتشار گاز دیاکسید کربن برای
افزایش تولید است و تاکنون جواب به این تعارض متأسفانه بهصورت جدی بدان پرداخته نشده است و
آنچه مسلم است برای تغییر رویه در حفاظت از محیطزیست و استفاده از انرژیهای پاک نیازمند نظام
حقوقی کالن محیطزیست هستیم که متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد.
 -11بررسیهای علمی نشان میدهد به لحاظ حقوقی و قانونی ،چنانچه قوانین و اسناد باالدستی داخلی مانند
قانون برنامه چهارم و پنجم کشور ،قانون هدفمندی یارانهها ،اصالح الگوی مصرف انرژی ،سیاستهای
کلی اصالح الگوی مصرف ،بند ق تبصره  2قانون بودجه سال  9313و ماده  92قانون رفع موانع تولید
همگی مصرف بهینه انرژی در کشور بهخوبی اجرا شود و مدیریت صحیحی بر قوانین انجام شود تا حدود
زیادی میتوانیم به اهداف مدنظر در کاهش گازهای گلخانهای دستیابیم و نیازی به دادن تعهدات سنگین
به بیگانگان برای نیل به اهداف مندرج نیست.

36

 -39از آنجا که کشورهای روسیه و امریکا این توافق را در مجالس خود تصویب نکردهاند ،هرگونه عجله و شتابزدگی در تصویب این توافقنامه در مجلس
شورای اسالمی خالف عقالنیت و منافع ملی است .بهعالوه در متن توافقنامه هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است.
لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصلحت و خالف منطق است( .خبرگزاری صداوسیما ،کد خبر )9231219
 - 36بهعنوانمثال به گفته کارشناسان چنانچه سیاست اصالح الگوی مصرف که به معنی کاهش  21درصدی شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه ششم را
هدفگذاری نموده تا پایان برنامه هشتم تمدید نماییم ،اثر نهایی پیادهسازی این سیاست کاهش  24درصدی در سال  2131از میزان کل انتشار گازهای گلخانهای
کشور خواهد بود که در مقایسه با برنامههای داوطلبانه کشور بیش از  4برابر کاهش انتشار را همراه دارد( .احدی و ناصری ،9312 ،ص)26

تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس  5102ااا 23

نتیجهگیری
معاهده پاریس گرچه دارای قوت و فرصتهای خوبی است و میتوان آن را در راستای سیاستهای کلی
محیطزیست ارزیابی کرد ولی به لحاظ حقوقی بعضی از مواد این توافقنامه دارای اشکاالت فقهی و قانونی است.
در تعارض بودن این توافقنامه باسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از طرف مقام معظم رهبری ،مغایرت
داشتن توافقنامه با اصول قانون اساسی ازجمله بند « »2اصل ( 3طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب) ،بند
« »6اصل ( 43جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور) و اصل  922قانون اساسی (نفی هرگونه
سلطهجویی و سلطهپذیری) از اشکاالت دیگری است که بر این توافقنامه وارد است.
همچنین ازآنجاکه با توجه به ماده ( )26این موافقتنامه ،سازوکار خروج از این موافقتنامه بهگونهای تنظیمشده
است که امکان خروج سریع و بدون تشریفات از توافق را غیرممکن میسازد و ازاینجهت نمیتوان در صورت
ضرورت و به وجود آمدن خطرهای ذکرشده برای کشور ،بهسرعت از این موافقتنامه خارج شد و در صورت
خروج از توافقنامه هزینههای بسیار زیاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در عرصه ملی و بینالمللی برای جمهوری
اسالمی ایران به دنبال خواهد داشت ،الزم است بهدوراز موضعگیریهای سیاسی بهصورت جامع و از ابعاد و
زوایای مختلف فنی ،مهندسی ،حقوقی ،فقهی ،محیط زیستی و غیره به این مسئله پرداخته شود و از تسریع و عجله
در تصویب آن خودداری شود و عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از
مصلحت و خالف منطق است.

 24ااا تحلیل (حقوقی) معاهده آب و هوایی پاریس 5102

منابع
قوانین و مقرراتقانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیسیاستهای کلی محیطزیستسیاستهای کلی اصالح الگوی مصرفکتب و مقاالت
آریا پارسا ،آیدا ،حقوق محیطزیست و توسعه پایدار ،تهران ،انتشارات خرسندی9313 ،امین منصور ،جواد ،از ریو تا ریو  21+؛ بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد ،فصلنامه سیاست خارجی ،شماره ،919تابستان 9319
پیری ،مهدی ،تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسالمی ایران به توافقنامه پاریس ،چاپنشدهتقدیسیان ،حسین ،سعید مینا پور ،تغییر آبوهوا آنچه باید بدانیم ،سازمان حفاظت محیطزیست9362 ،تقی زاده انصاری ،اقتصاد سیاسی تغییرات اقلیمی و چالشهای پیش روی بازیگران اصلی ،سیاست جهانی ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز9313
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