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 چکیده

بسیاری از کشورهای دنیا است. سازمان ملل  توجه قابلهای امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی

-ی و تصویب موافقتالملل نیبکنفرانس  ها دهرا شناسایی کرده و با برگزاری  مسئلهمیالدی این  9191متحد از سال 

-توان به موافقت ها مینامهاین موافقت ازجملهتغییرات برآمده است و  گونه نیاها و اسناد متعدد سعی در کنترل نامه

، کشورهای عضو معاهده تغییر 2192نامه آب و هوایی پاریس در سال پاریس اشاره کرد. بنا بر موافقت 2192نامه 

کربن در اتمسفر زمین، مانع از گرمایش زمین و تغییر  دیاکس ید اقلیم سازمان ملل، متعهد شدند تا با کاهش انتشار

ی در نظام حقوقی ایران است که این گزارش مؤثرنامه دارای ابعاد و آثار حقوقی اقلیم جهانی شوند. این موافقت

 نامه پاریس بپردازد.سعی در آن دارد به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقت

 واژگان کلیدی

 .ی، کاهش انتشار، پروتکل کیوتوطیمح ستیزنامه پاریس، عدالت هوایی، موافقت تغییرات آب و
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 کلیات و مسئله بیان، هوایی و آب تغییرات( اول گفتار

 مقدمه -1 

 ها انساندانش بشری، تغییرات گوناگونی در زندگی  روزافزونمیالدی و رشد  9681با آغاز انقالب صنعتی در سال 

، نفت و گاز طبیعی باعث سنگ زغالفسیلی مانند  یها سوختو نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع  است داده  رخ

کربن در جو شده است. افزایش جمعیت خود باعث تشدید این پدیده  دیاکس یدافزایش انتشار گازهایی همچون 

 وهوا آبشود. تغییر  ییها یدگرگون. این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آب و هوایی دستخوش شود یم

 .باشد یمبارز در این زمینه  یها نمونهدر جو است، از  یا گلخانهمربوط به افزایش گازهای  عمدتاًکه 

 به توان می را اقلیم و گرمایش زمین تغییر از ناشی پیامدهایتغییر اقلیم پیامدهای مختلفی در پی داشته است؛ 

 افزایش روند مستقیم، های آسیب حوزۀ در. کرد بندی طبقه( اقتصادی)  غیرمستقیم های آسیب و مستقیم های آسیب

تخمین زده  شده انجامبر اساس مطالعات  .شود می منجر ها یخچال ذوب شدن براثر دریاها آب سطح افزایش به دما

 921تواند سطح آب دریاها را در حدود می گراد یسانتدرجه  2/4تا  2/9شود که گرم شدن جهان به میزان می

 اقامت محل که را  ساحلی مناطق متر، سانتی 21 حدود ۀانداز به جهان دریاهای آب سطح . افزایش9سانتیمتر باال ببرد

 یا همانند بنگالدشپرجمعیت،  کشورهای از عظیمی مناطق. کند می نابود است را جهان جمعیت از ای عمده بخش

 سال تا لومترمربعیک ونیلیپنج م حدود است برآورد، ممکن یک بر اساس و شد خواهند سکونت رقابلیغ اندونزی،

 .2است انسان ها میلیون اقامت محل و جهان های خشکی درصد حجم 3 دربرگیرندۀ که گیرد قرار تهدید مورد 2192

در واکنش به تغییرات  یالملل نیبهای اقتصادی ناشی از اجرای تدابیر جامعه ، آسیبمیرمستقیغمنظور از پیامدهای 

ها از بد حادثه بیشترین ، این دولتتوسعه درحالهای دولت ینیآفر نقشکمترین  باوجود متأسفانهاقلیمی است. 

 توجه قابلبینند. یک مثال در این زمینه ای میکاهش انتشار گازهای گلخانه ازجملهآسیب را نیز از تدابیر واکنشی 

ها که خواهان کاهش هیدروفلوروکربن –های مندرج در پروتکل کیوتو است. در صورت اجرایی شدن سیاست

میلیارد دالر از درآمدهای خود را از دست  83نفت ساالنه حدود  صادرکنندههای دولت ؛)گازهای نفتی( است

                                                           
  912ص  ،9362، ستیز طیمحآنچه باید بدانیم، سازمان حفاظت  وهوا آبتغییر  تقدیسیان، حسین و میناپور،سعید، -1

2
 

 سال ،9313 سال تابستان، ، بهار و1شماره ، ستیز طیمحهای پژوهش فصلنامه وهوایی، آب تغییرات برابر در المللی بین جامعۀ عملکرد بر تأملینواری، علی،  -

 41ص  ،2
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 برآوردهقریب یک و نیم میلیارد دالر  2191سهم ایران در این خسارت جهانی در سال  که آنخواهند داد. جالب 

 . 3شده است

با توسعه اقتصادی کشورها، کشورها اقدام به تصویب انواع  آن با توجه به اهمیت موضوع و مالزمه رو نیازا

متفاوت در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی و اثرات زیانبار ناشی  یهای با ضمانت اجراالملل نیباسناد  مختلفی از

تغییر الگوی مصرف انرژی از  منظور به عمدتاً شده نییتعاز آن نمودند. این اقدامات همسو با دیگر اهداف 

ان . کنوانسیون سازمی صورت پذیرفته استا گلخانهی گازها پذیر و کاهش انتشاری فسیلی به منابع تجدیدها یانرژ

خاص به مسئله تغییرات آب و هوایی  طور بهاولین سندی که  عنوان بهملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی 

تعیین نموده  عضو یها دولتبرای کاهش انتشار و سازگاری با شرایط جدید برای  ییها سمیمکانپرداخته است 

 است.

 زمین گرمایش افزایش علت مختلف های دیدگاه و هوایی و آب تغییرات مفهوم -2

به  وهوا آبتغییر در »کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی،  9ماده  2بند  موجب به

های انسانی باشد که باعث ناشی از فعالیت میرمستقیغمستقیم یا  طور بهاست که  وهوا آبتغییری در  گونه آنمعنی 

های است که در دوره وهوا آبتغییرات طبیعی در  رازیغ بهدد. این تغییرات گرجهانی می هواسپهرتغییر در ترکیبات 

 4«شود.زمانی مشابه مشاهده می

آن قسمت از ترکیبات از منبع انتشار،  نظر صرفی ا گلخانهای است؛ گازهای مفهوم دیگر مرتبط گازهای گلخانه

زمین  یسو بهین را جذب کرده و دوباره انعکاسی از زم قرمز مادونهای گرم گازی هواسپهر هستند که اشعه

و  دارند یماز گازها که مقداری از انرژی خورشیدی را در جو زمین نگه  یا مجموعه گرید عبارت به .2تابانند یم

کربن، متان،  دیاکس ید. اکسید نیتروژن، ندیگو یم یا گلخانه، گازهای شوند یمباعث گرم شدن جو 

 هستند. یا گلخانهکلروفلوئوروکربن ها، هیدروفلوئورو کربن ها و پروفلوئوروکربن ها گازهای 

                                                           
 ،9 شمارۀ تهران، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکدۀ مجلۀ فصلنامۀ حقوق، متحد، ملل سازمان بر راهبردها و تدابیر حقوقی تأملی: وهوایی آب تغییرات -3

 918ص ، 41 دوره ،9361بهار 

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. 
 

 کنوانسیون ساختاری ملل متحد 9ماده  2بند  - 5
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زمین وجود دارد. دیدگاه اول که توسط آرهینوس  شدو دیدگاه عمده درباره علت افزایش گرمای یطورکل به

در سال  ipccدانسته است.  ساخت سانانکربن  دیاکس یدگرمایش کره زمین را به دلیل افزایش  ،8است شده مطرح

 . 9مدل و نظریه آرهینس را پذیرفت 9111

گازهایی است که منجر به تغییرات آب و هوایی و  نیتر مهمکربن یکی از  دیاکس یدبر اساس این نظریه گاز 

. طبق گزارش آژانس اند داشتهبشر نقش اساسی را در تشدید این روند  یها تیفعالو  است گرمایش زمین شده

 تواند یم مسئلهو این  است افتهی  شیافزا شدت بهکربن طی یک قرن اخیر  دیاکس یدانرژی غلظت  یالملل نیب

 ییها تالشباشد. از همین روی تاکنون ی مختلفی را به همراه داشته طیمح ستیزاقتصادی، اجتماعی و  یها نهیهز

 ها آن نیتر مهماست که از  شده  انجام یا گلخانهجهت کنترل رشد گازهای  یگذار استیسدر سطح جهان برای 

 به پروتکل کیوتو اشاره کرد. توان یم

حاکی از آن است که بخش انرژی به دلیل سهم باالی  یا گلخانهتولیدی در انتشار گازهای  یها تیفعالبررسی سهم 

کربن، عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه است. انتشار  دیاکس یدفسیلی و بالطبع آن انتشار گاز  یها سوختمصرف 

که البته  دهد یمدر جهان را تشکیل  یا گلخانهدرصد از کل گازهای  81کربن از بخش انرژی حدود  دیاکس یدگاز 

 این رقم با توجه به ساختار هر کشور متفاوت است.

در گرم  کربن دیاکس یداول کسانی هستند که قبول دارند که  دسته :اند دسته دومخالفین نظریه آرهینوس در مقابل 

دانند ولی نقش  ای را نیز مؤثر می و دیگر گازهای گلخانه بخارآبشدن اتمسفر مؤثر است ولی عوامل دیگری مثل 

ری آرهینوس را قبول ندارند و عوامل دیگ هینظر کل بهدوم  دسته دانند. اکسید کربن می از دی تر پررنگرا  بخارآب

 6دانند. را مسبب گرمایش زمین می

ای موجود درصد از گازهای گلخانه 12بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه اوهایو و دانشگاه واشنگتن، 

از کل گاز  ساخت انسانکربن  دیاکس یدکربن است. البته میزان  دیاکس یددرصد آن  4و تنها  بخارآبدر اتمسفر، 

در اثر  ساخت انسانکربن  دیاکس یدسهم  گرید یعبارت بهدرصد آن است؛  2 اندازه بهنها ، تدرصد 4کربن  دیاکس ید

                                                           
6 - Elisabeth Crawford: Arrehenius, 1896 Mdel of the Greenhouse Effect in Context Author. Ambio Vol. 26No. Feb. 

1997 
 

 چاپتواند دمای کره زمین را افزایش دهد، در حال کربن نمی دیاکس یددوستی، نصیب اهلل،  - 7

 

8 - R. M. GOODY, Y. L. YUNG: Atmospheric Radiation, Theoretical Basis, Copy right, 1989 by Oxford University Precc 
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رئیس اسبق آکادمی علوم ملی امریکا با  1فردریک سیتزگفتنی است  باره نیدرادرصد است.  2/1ای تنها گلخانه

کربن در گرمایش کره زمین شد که  دیاکس یدبودن  اثر یب دیتائامضا در  یآور جمعطوماری خواهان  یانداز راه

 91آن پرداختند. دیتائبا امضای خود به  یشناس میاقلنفر از متخصصان و دانشمندان  469و  هزار 93آن  موجب به

 متحد ملل سازمان اقلیم تغییرات های کنوانسیون بر مروری -3 

به تصویب  9112در سال  یا گلخانهتثبیت انتشار گازهای  باهدفتغییرات اقلیم سازمان ملل متحد  یها ونیکنوانس

کشور بود که جمهوری  912شد. تعداد کشورهای عضو در این کنوانسیون  االجرا الزم 9114رسید و در سال 

عمده کشورهای صنعتی طی پیمانی معروف به کیوتو  9119به آن پیوست. در دسامبر  9118اسالمی ایران در سال 

درصد زیر مقدار انتشار  2 اندازه بهخود را  یا گلخانهمیزان انتشار گازهای  ،ازآن پسسال  91ظرف متعهد شدند که 

مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از  یها کمکنیز  توسعه درحالو به کشورهای  99کاهش دهند 9111در سال 

ملحق به کنوانسیون بود که کشورهای حقوقی  آور الزامتجدید پذیر اعطا نمایند. پروتکل کیوتو سند  یها یانرژ

. قرار بود دوره اول تعهد کرد یمدرجه حرارت کره زمین متعهد  یگراد یسانتدرجه  2عضو را نسبت به کاهش 

ادامه یابد. در پروتکل کیوتو میزان دقیق  2121تا  2193و دومین دوره از  اشدب 2192تا  2116مندرج در پروتکل از 

 یها سمیمکانو  شده نییتعی ا گلخانهی در خصوص کاهش انتشار گازها افتهی وسعهتو کمی تعهدات کشورهای 

 حال نیدرعبرای کاهش انتشار معین گردیده بود و  توسعه درحالبا کشورهای  افتهی توسعههمکاری کشورهای 

عمده تعهدات درنظرگرفته  در نظر گرفته شد. توسعه درحالجزئیات بیشتری و نه تعهدات بیشتری برای کشورهای 

و نیل به  یزیر برنامهشده ذیل پروتکل کیوتو، الزام کشورهای ضمیمه شماره یک کنوانسیون سازمان ملل در جهت 

فاقد هرگونه تعهدی  یطورکل بهغیر ضمیمه  یکشورهاکه  باشد ینمبود. این البته بدان معنا  شده نییتعاهداف کمی 

برای  صرفاًقابل ارزیابی و استناد باشد  ها آنکن تعهدات معینی که نقض لی 92.باشند یمذیل پروتکل کیوتو 

 کشورهای ضمیمه شماره یک در نظر گرفته شد.

                                                           
 www.petitionproject.or تیسامقاله نامه دکتر سیتز و اسامی امضاکنندگان نامه در  -1 

را تصویب نکرد )افزون بر فقدان  -ی دنیاطیمح ستیزمعاهده  نیتر مهمیکی از  عنوان به –الزم به ذکر است یکی از دالیلی که سنای امریکا پروتکل کیوتو  - 91

جهانی و مداخله بشری  ( عبارت بود از عدم قطعیت علمی پیرامون ارتباط پدیده گرمایشتوسعه درحال سرعت بهبرای چین و دیگر کشورهای  آور الزامتعهدات 

 (918ص ، 9314)محمدی،  -کربن در گرمایش جهانی دیاکس یدنقش انتشار  خصوص به وهوا آبدر 

 پروتکل کیوتو 3ماده  9بند  - 99

12 - Babiker, Mustafa, John M. Reilly, and Henry D. Jacoby. (2000) "The Kyoto Protocol and developing countries." 

Energy Policy 28.8: 525-536 

http://www.petitionproject.or/
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ای از تدابیر پیشی گرفتن آثار خطرناک انتشار گازهای گلخانه ا دو چالش مواجه بود: چالش اولپروتکل کیوتو ب 

ای، از عضویت در پروتکل سرباز گازهای گلخانه چهارم کی اتخاذی و چالش دیگر دولت آمریکا با انتشار بیش از

جرج  ؛93را از وظیفه کاهش انتشار معاف کرد توسعه درحالهای از سوی دیگر اسناد موجود تمامی دولت ؛ وزد

این معاهده کشورهای »رنگ خواند و اظهار داشت: این پروتکل را یک معاهده کم 2119بوش در سال 

این امر به اقتصاد امریکا  جهیدرنتکشورهای صنعتی ملزم به کاهش این گازها نکرده است  فبرخالرا  توسعه درحال

درصد با  19این طرح با  گرید انیب بهدرصد موفقیت داشت و  3این پروتکل به گفته نماینده ژاپن تنها « زند.لطمه می

 . 94شکست مواجه شد

کشورها در جهت نیل به یک توافق جدید برای  یها تالشبعد از اتمام دوره تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو 

به  تاًینهاو در پی کنفرانس اعضا  جهیدرنتمعروف به اصالحات دوحه به نتیجه نرسید و  2121تا  2192دوره زمانی 

 کشور دست یافتند. 912با توافق  2192توافقنامه پاریس در سال 

 

  

                                                           
 292ص ، نیشیپ ،9361عبدالهی،  - 93
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 حقوقی آثار و پاریس 2112 هوایی و آب معاهده( دوم گفتار

 2112 پاریس هوایی آب معاهده -1 

دمای اتمسفر نسبت به قبل از انقالب صنعتی تا پایان  گراد یسانتدرجه  2افزایش کمتر از  باهدفمعاهده پاریس 

 االجرا الزمتصمیم بود و شرایط  941بند و  21به تصویب رسید. این معاهده داری  2192دسامبر  92قرن جاری در 

درصد انتشار گازهای  22کشور که حداقل میزان  22شدن آن نیز بدین نحو بود که توافقنامه از سوی حداقل 

ن برای تعیین میزان انتشار و مدت آ را بر عهده داشته باشند مورد تصویب قرار دهند. عدم حصول توافق یا گلخانه

ویکرد کشورها در این خصوص گردید. توافقنامه در پروتکل کیوتو منجر به تغییر ر مقررشدهبعد از دوره زمانی 

پاریس حاصل تغییر رویکرد جهانی در تعیین میزان اهداف کمی در خصوص نیل به کاهش جهانی انتشار گازهای 

با توجه به برنامه مشارکت ملی خود در کاهش  کنند یمبر اساس این توافقنامه، کشورها تعهد  92.باشد یم یا گلخانه

 98کربن اقدام نمایند. دیاکس یدانتشار  یا گلخانهگازهای 

مالی، توسعه  نیتأمبه کاهش، انطباق،  توان یماین محورها  ازجملهاین توافقنامه دارای محورهای مختلف است که 

 اشاره کرد. یساز شفافو  یساز تیظرفو انتقال فناوری، 

به این موارد اشاره کرد: تعهد کشورهای  توان یماست  شده انیبمالی  نیتأممسائلی که در محور  نیتر مهماز 

میلیارد  911اعتبار صندوق سبز اقلیم به میزان ساالنه  نیتأم، یطیمح ستیز یها طرحمالی  نیتأمجهت  افتهی توسعه

مالی به کشورهای  یها کمکبرابر و اولویت  صورت بهکاهش و انطباق  یها بخشدالر، تقسیم منابع مالی میان 

 .افتهی توسعهریقایی و کمتر ، آفیا رهیجزکوچک 

از: کاهش انتشار  اند عبارتاست  شده اشارهمواردی که در محور توسعه و انتقال فناوری معاهده پاریس بدان 

 یها یازمندین، ارائه افتهی توسعهفناوری کشورهای  یها یتوانمنداز طریق اشتراک فناوری، ارائه  یا گلخانهگازهای 

 توسعه درحالفناوری کشورهای 

کشورها جهت مقابله با  یتوانمندسازمعاهده آب و هوایی پاریس به مواردی همچون  یساز تیظرفدر محور 

، ارائه تجربیات سایر کشورها در مقابله با تغییرات اقلیم و یرسان اطالع، یساز آگاهتغییرات اقلیم از طریق آموزش، 

                                                           
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 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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ازهای ملی کشورها و نیز ایجاد بسترهای الزم جهت دریافت ، پاسخگویی به نییا گلخانهکاهش انتشار گازهای 

 شده است. دیتأک ها آنو توسعه  یالملل نیب یها کمک

 تاًینها وکشور جمهوری اسالمی ایران نیز در زمان تصویب اولیه توافقنامه مذکور اقدام به اعالم موافقت خود نموده 

اقدام به امضای  کشور دیگر 991با  زمان هم 2198آوریل  22برابر با  9312 ماه بهشتیاردبیست و سوم  در تاریخ

 به توافقنامه مذکور که متضمن تصویب در مجلس شورای اسالمی توافقنامه مذکور نمود. البته فرایند الحاق رسمی

ن در صحن علنی مجلس شورای کلیات آ 2198نوامبر  94 برابر با 9312بان ماه آ 23در تاریخ  تاًینهاو  باشد یم

در شورای نگهبان، برای رفع ابهامات و اشکاالت شورای نگهبان در  شدن مطرحاسالمی به تصویب رسید و بعد از 

 در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است. مجدداًحال حاضر 

 پاریس توافقنامه بخش ترین مهم؛ ملی مشترک برنامه -2

، اشاره به باشد یمکاهش انتشار نیز  در خصوصجهانی  س که حاکی از تغییر رویکردبخش توافقنامه پاری نیتر مهم

توافقنامه  3است. مطابق با ماده  یا گلخانهکاهش انتشار گازهای  منظور به 99ملی معین یها مشارکتارائه برنامه 

تمامی کشورهای عضو موظف هستند اقدام به ارائه میزان و نحوه مشارکت خود در تحقق اهداف توافقنامه را 

که ارائه خواهند  یها برنامهدر دیگر مواد توافقنامه تهیه و ارائه نماید. الزم به توجه است  شده نییتعمطابق با قواعد 

کشورهای  ازیموردن یها تیحماکشورهای عضو در طی یک دوره زمانی و با عنایت به  یها تالشگردید متضمن 

تمامی کشورهای جهان امکان مشارکت در توافقنامه بدون داشتن  جهیدرنتدر نظر گرفته خواهد شد.  توسعه درحال

کشورها میزان خود  اصوالًرا خواهند داشت چراکه  شده نییتعنگرانی در خصوص امکان دستیابی به اهداف 

 تعهدات خود را تعیین خواهند کرد.

آنچه مشخص است کشور جمهوری اسالمی ایران مطابق با اختیارات مندرج در توافقنامه پاریس دارای اختیارات 

. لیکن باشد یم موردنظرالزم برای تعیین برنامه ملی و در صورت نیاز تعیین اهداف کمی در جهت تحقق اهداف 

در جهت تعیین میزان انتشار  یآور الزامبرای تعیین میزان معینی از کاهش انتشار و یا روش خاص الزامی  گونه چیه

ارائه برنامه و  گرید یعبارت بهشده است. ه داد قراردر متن توافقنامه در نظر گرفته نشده و این مهم در اختیار کشورها 

و ضروری است با عنایت به الزاماتی که  باشد یمروش تنظیم برنامه مذکور در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران 

تن گرف در نظرخواهد آمد نهایت تالش الزم در جهت تعیین و اعالم برنامه ملی با  به وجودبعد از ارائه برنامه 

                                                           
17 - Nationally determined contribution(NDCs)  
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 NDC موردنظری در کشور گذار قانوننامه پس از تصویب در بخش این بر. ی اقتصادی صورت پذیردها ضرورت

 .96است آور الزامرسمی و  کامالًگیرد و از این مرحله به بعد نام می

 2112 پاریس معاهده در ایران تعهدات اهم -3

تعیین و در توافقنامه پاریس کشور جمهوری اسالمی ایران نیز همانند دیگر کشورهای عضو کنوانسیون، موظف به 

برنامه مذکور باید متضمن اقدامات در نظر  .ارائه برنامه مشارکت ملی معین در راستای کاهش انتشار گردیده است

اقتصادی و فنی کشور باشد. تعهدات کشور جمهوری اسالمی ذیل توافقنامه  یها یتوانمندو مطابق با  شده گرفته

تعهد دادن به ارائه برنامه مشارکت ملی، تحقق اهداف کمی پاریس از تعهدات شکلی صرف فراتر رفته و عالوه بر 

خالصه در  طور بهتعهدات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.  ازجملهنیز  شده ارائهو در کل تحقق برنامه 

 :گردد یمتعهدات ایران شامل موارد ذیل  ،کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی

 یا گلخانه یگازهاانتشار  منابعو  ها چاهکمیزان انتشار،  انتشار اطالعات در خصوص -9

 کشورها در خصوص انتقال تکنولوژی نیماب یفهمکاری  -2

 ملی در خصوص کاهش انتشار. یها استیسو  ها برنامهانتشار  -3

و اطالعات ارسالی محقق خواهد شد و نه تحلیل  تاگزارشاز طریق بررسی  صرفاًبررسی ایفای تعهدات مذکور 

 توسعه درحالخصوص تفکیک تعهدات کشورهای  درتغییری جدی  یالملل نیبالبته رویکرد نظام  ،مذکور تاگزارش

در خصوص میزان انتشار  صرفاًنه  ها و گزارشنموده است. برخالف دو سند قبلی ارائه اطالعات  افتهی توسعهو 

در نظر  یا دوره یزمان بدبدین منظور  رد.ملی باید انجام پذی یها برنامهبلکه در خصوص اقدامات اجرایی مطابق با 

تعیین گزارش و ارائه برنامه باید مطابق با مصوبات کنفرانس اعضا  یسازوکارهااست. عالوه بر آن  شده گرفته

 صورت بپذیرد.

و هرگونه اطالعاتی که در این خصوص  باشد یم االجرا الزمبه لحاظ حقوقی اجرای مفاد برنامه مذکور برای کشور 

در ارائه برنامه ملی و شیوه  یهر کشور که نیاقرار خواهد گرفت. علیرغم  یموردبررسدر کمیته فنی  گردد یمر منتش

مغشوش باشند این امکان  شده ارائهاطالعات  که یدرصورتلیکن  باشد یممذکور دارای اختیار عمل  یها برنامهارائه 

 گردد. منتشرکنندهوجود دارد که موجب ایجاد مسئولیت برای کشور 

                                                           
 1ص، 9312 ماه یدی ملی انرژی، نگار ندهیآاز سلسله مطالعات طرح  2، گزارش شماره 2198 ستیز طیمحگزارش انرژی تغییرات اقلیم و  -96
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در  ، کشورهای عضو متعهد به ارائه اطالعات الزمچندجانبهتوافقنامه در راستای ایجاد شفافیت و اعتماد  93در ماده 

( و مصوبات ipcc) یالدول نیبتوسط کمیته  شده میترس یسازوکارهان مطابق با و منابع آ خصوص میزان انتشار

عضو موظف به ارائه اطالعات در خصوص اجرای ن کشورهای . عالوه بر ایاند دهیگردرانس اعضا کنف

به کمیته فنی جهت بررسی ارسال خواهند گردید و  ها و گزارش. این اطالعات اند دهیگردملی معین  یها مشارکت

 شده انجام یها هیرومبتنی بر توانمندی هر کشور کمیته مذکور اقدام به مساعدت و همکاری در خصوص اصالح 

 خواهد نمود.

خود را در سال  کربن دیاکس ید، ایران تعهد کرده که با فرض تداوم وضع موجود، میزان انتشار نامه افقتمودر این 

و در  یگذار هیسرمامیلیارد دالر  2/99درصد کاهش دهد و اعالم کرده که برای این هدف  4به میزان  2131

 . 91گذاری نیاز داردمیلیارد دالر سرمایه 2/22 بر بالغهای کاهش انتشار خصوص کل برنامه

 های کالن الحاق به توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریسچالش -4

. بعد داد قرارمورد ارزیابی  یالملل نیبتوان در دو بعد داخلی و های کالن پیوستن به توافقنامه پاریس را میچالش

آمریکا با  ژهیو به افتهی توسعهو همراهی برخی از کشورهای  یریپذ تیمسئولتوافقنامه پاریس، عدم  یالملل نیب

جورج بوش اعالم کرده بود که اجرای تعهدات مبتنی بر پروتکل  2119است. در مارس های محیط زیستی توافقنامه

پیگیری تصویب این پروتکل و ارائه آن به کنگره  مسئلهکیوتو هزینه باالیی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت لذا 

پذیرش توافقنامه پاریس و محدودیت سنگین استفاده از انرژی اعالم کرده است  راًیاخترامپ نیز  .21بودخواهد منتفی 

میلیون شغل شود که  9/2موجب از دست دادن  2122تا سال  تواند یم است شده دادهآمریکا قرار  متحده االتیاکه برای 

 .29است و نابودی بیشتر صنایع حیاتی آمریکا یساز لیاتومبهزار آن در مشاغل تولیدی مثل  441

گرمایش زمین و  ژهیو به یطیمح ستیزهای ای از چالشدارد که بخش عمده نظر اتفاق یالملل نیبخوشبختانه جامعه 

 رو نیازا .22در دو قرن گذشته بوده است افتهی توسعههای صنعتی کشورهای ناشی از فعالیت وهوا آبتغییر 

های جهانی به عهده بگیرند و شکاف موجود در زمینه باید مسئولیت بیشتری در قبال چالش افتهی توسعهکشورهای 

باید سهم خود را با اختصاص منابع مالی بیشتر، تسهیل انتقال  ها آنو بین فقیر و غنی را کاهش دهند.  یافتگی توسعه

 ینیب شیپوسایل اجرایی کافی و قابل  یکلطور بههای مناسب پیشرفته و آموزش و تبادل دانش و تجربیات و فناوری

                                                           
 21 ص، 9318 اردیبهشت، 9132 گزارش، کنکاش رصد مرکز، پاریس نامه موافقت ابعاد گزارش - 91

 968ص ،3دوره  ،9313، پاییز 3شماره های پیش روی بازیگران اصلی، سیاست جهانی، اقلیمی و چالش راتییتغاقتصاد سیاسی  تقی زاده انصاری، محمد، - 21

 9436843 خبر کدخبرگزاری تسنیم،  -29 

درصد از ثروتمندترین کشورها تولید  21ای توسط درصد از گازهای گلخانه 81کرد  اعالم ویردر کنفرانس  اکوادور رافائل کورا جمهور سیرئ باره نیدرا - 22

 (421ص ، 9312ی، آباد قوامکنند. )درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می 21 که یدرحالشود می
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-های جهانی میحلو راه یالملل نیبهای جهانی همکاری تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم آورند. چالش منظور به

 برخالفهای خروج از چنین توافقنامه طورقطع به ؛ و23بردنمی ییجا بهها راهی در تقابل با چالش یرو تکطلبد و 

 اصل توازن است. ی وریپذ تیمسئولاصل عدالت، اصل انصاف، اصل  ازجملهی اصول مسلم حقوق

 4ایران کاهش انتشار حداقل  (INDCاهداف مشارکت ملی معین کشور ) بر اساسدر بعد داخلی نیز باید گفت 

بایست عملیاتی نماید. نموده و می یگذار هدف 2131درصد را نسبت به میزان انتشار در سال  92درصد و حداکثر 

-اجرای سیاست ای رابطه مستقیم دارد،رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه ازآنجاکهکارشناسان  ازنظر

کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت  دیاکس یدهای کاهش انتشار 

انتشار  یدرصد 4مطالعات صورت گرفته، کاهش  بر اساسرار خواهد داد. خود ق ریتأثو رشد اقتصادی را تحت 

میلیارد ریال خواهد شد که  6/26932ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان گازهای گلخانه

درصدی  92. همچنین کاهش شود یمل حجم اقتصاد کشور را شامل کدرصد از  92/9این میزان چیزی در حد 

میلیارد ریال خواهد  6/961196ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ر گازهای گلخانهانتشا

. در این شرایط بیشترین کاهش شود یمدرصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل  2/9که این میزان چیزی در حد 

و سایر معادن و بخش کشاورزی ، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی ونقل حملهای حجم تولید متوجه بخش

 .24درصد است 92با  هرکدام

های قانونی است؛ از منظر قانونی، عدم وجود الزامات محکم و های دیگر الحاق به توافقنامه پاریس، چالشچالش

های اخیر و مدیریت اقلیم محور با آن روبروست. در سال یزیر برنامههایی است که از دیگر جنبه یریگیپ قابل

ها، اصالح الگوی مصرف انرژی، قوانین مهمی همچون قانون برنامه چهارم و پنجم کشور، قانون هدفمندی یارانه

قانون رفع موانع تولید  92، ماده 9313بودجه سال  قانون 2های کلی اصالح الگوی مصرف، بند ق تبصره سیاست

 یزیر برنامهعدم تخصیص مناسب بودجه،  ، امااند دادهقرار  موردنظرهمگی مصرف بهینه انرژی در کشور را 

های ابالغی نامتناسب و گاه غیرعملیاتی و کارشناسی همگی عدم توفیق حجم عظیمی از مقررات، قانون و سیاست

های نظارتی را در پی داشته است. در خصوص عدم حصول به اهداف قوانین و مقررات و مقررات فوق، دستگاه

                                                           

 ،9319، تابستان 919توسعه پایدار ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، شماره  ؛ بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس21امین منصور، جواد، از ریو تا ریو + -23

  469-462 ص

  22و  24ص ، 9318، ستیز طیمح، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محمدصادقناصری، محسن، احدی،  -24
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آن و نیز عدم تطابق توان فردی، دستگاهی و  یابی شهیریلی از علل ناکارآمدی و نظارتی داشته و تحل صرفاًنقش 

 . 22اندمقرراتی را برای نیل به این اهداف مدنظر نداشته

 یساز نهیبه ازجملههای کاهش انتشار ها و نقاط قوت سیاستضمن اشاره به فرصت نظران صاحبکارشناسان و 

اقتصادی اجتماعی ناشی از  یها نهیهزدر راستای توسعه پایدار، کاهش آتی  یها نسلانرژی و حفظ منابع برای 

اقتصادی اجتماعی ناشی از  یها نهیهز، کاهش یالملل نیب یها کمک، ایجاد امکان دریافت ستیز طیمحتخریب 

جدید مبتنی بر دانش، انتقال فناوری و غیره به  یوکارها کسبتخریب زیست محیط، بهبود شرایط اشتغال و ایجاد 

 که این موارد عبارت است از: اند کرده اشارههای متعددی نیز در این زمینه ها و نقاط ضعفچالش

 قوانین باالدستی بر اساس بهبود شدت انرژی است -

ی بر اساس توسعه کشور بر اساس صنایع انرژی بر بوده و امکان کاهش شدت انرژ یا برنامهرویکرد  -

 صنایع انرژی بر نظیر آهن و فوالد، سیمان و پتروشیمی میسر نیست. یا توسعهرویکرد 

 توسعه یها برنامهعدم وجود ردپای موضوعات تغییر اقلیم در اسناد باالدستی و نیز  -

 کشور یها برنامهدر اولویت نبودن موضوعات تغییر اقلیم در  جهیدرنتو  ساز میتصمعدم وقوف مدیران  -

 ها دستگاهو سایر  ستیز طیمحم سازماندهی موضوعات مربوط به تغییر اقلیم در سازمان عد -

در جلسات تصمیم سازی هیئت  کننده شرکت یها وزارتخانهو  ها دستگاهعدم آگاهی مکفی نمایندگان  -

 این حوزه یالملل نیبدولت از مسائل داخلی و 

و نشده تغییر اقلیم در  شده انجامتضمینی پاسخگویی مسئولین در خصوص اقدامات  سازوکارعدم وجود  -

 کشور

 تغییر اقلیم یها تیفعالعدم وجود تسهیالت و منابع مالی کافی برای بخش خصوصی جهت  -

 در صنایع یا گلخانهعدم وجود الزامات قانونی مربوط به کاهش انتشار گازهای  -

 ات تغییر اقلیم در سطح ملیبرای اقدام یانداز چشمعدم وجود  -

با حوزه اختیارات گسترده جهت ساماندهی  یزیر برنامهعدم وجود سازمانی نظیر سازمان مدیریت و  -

 مختلف یها دستگاه یها تیفعال

افکار  یساز آگاهتحصیلی مختلف و  طعامقالزم در خصوص تغییر اقلیم در  یها آموزشعدم وجود  -

 عمومی

                                                           
  26ص همان،  -22
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ی و جدی در خصوص تغییر اقلیم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و کاربرد یها پژوهشعدم وجود  -

 اجزای یک حرکت ملی عنوان به ها آنعدم انسجام 

 کاهش انتشار در کشور یها استیسو اجرای  یگذار استیسعدم استفاده از تجربیات کشورهای دنیا در  -

 دولتی بودن اقتصاد -

 یالملل نیب یطیمح ستیزاز موضوعات  منتج درازمدتنسبت به مسائل کالن و  یتوجه یب -

 یها پروتکلو  ها ونیکنوانسبالقوه موجود در  یها فرصتنبود تجربه و انگیزه کافی در بالفعل نمودن  -

 در کشور یطیمح ستیز یالملل نیب

 آن در صورت اجرای تعهدات کاهش انتشار یریپذ بیآسبودن اقتصاد کشور و  پرکربن -

 28انتشارکاهش  یها استیسم در کشور جهت اجرای الز یها رساختیزفراهم نبودن  -

  

  

                                                           
  99-93 ص ،9318برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم،  -28
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 پاریس 2112 معاهده حقوقی تبعات و آثار( سوم گفتار

ای است که برخی از این آثار پاریس دارای آثار و تبعات حقوق متعدد و پیچیده 2192توافقنامه آب و هوایی 

 عبارت است از:

برای  صرفاًکنفرانس اعضا در خصوص شیوه کاهش  یها دستورالعملپروتکل کیوتو که  برخالف -9

در نظر گرفته نشده بود، در  توسعه درحالکشورهای  و تعهدی برای آور الزام افتهی توسعهکشورهای 

 االجرا الزممصوب کنفرانس اعضا برای تمامی کشورهای عضو  یها دستورالعملتوافقنامه پاریس رعایت 

که متضمن تعهدات  رود یمبه شمار  یالملل نیبپاریس یک معاهده  توافقنامه گرید عبارت ؛ بهخواهد بود

به گفته حقوقدانان نوع دیگر ضمانت اجرای  نیا برعالوه  .29باشد یمبرای کشورهای عضو  ییاالجرا الزم

ها نظیر ضمانت ناشی از ؛ این ضمانتاست الملل نیبحقوق  مؤثرولی  یررسمیغمعاهده پاریس، ضمانت 

 ریغهایی هستند که باوجود شوند، ضمانتیاد می یشرمنده ساز عنوان بهاز آن  غالباًی که فشار افکار عموم

 کنند.خدشه وارد می فشار تحت یها دولتی الملل نیباعتبار و وجهه  به رایز، مؤثرندبودن بسیار  یالزام

 یطیمح ستیزو نیز قاعده عدالت  26«های مشترک اما متفاوتمسئولیت»به لحاظ حقوقی و بر اساس اصل  -2

اند و از امکانات و داشته ستیز طیمحکه بیشترین نقش را در تخریب  افتهی توسعههای دولت استالزم 

، در حفاظت از آن نیز مسئولیت هستندبرخوردار  توسعه درحالهای بیشتری نسبت کشورهای توانایی

در تخریب  ها آننقش کمتر  تناسب بهیز ن توسعه درحالتری بر عهده گیرند و کشورهای سنگین

شود کشوری مثل مشاهده می متأسفانهولی  .21گیرند بر عهدهتری کره زمین مسئولیت سبک ستیز طیمح

 مؤثراصلی و عاملین  مسبباندنیا )امریکا از  یا گلخانهدرصد کل گازهای  24امریکا با انتشار  متحده االتیا

هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه مباحث علمی مرتبط با  تنها نهگرمایش جهانی زمین است(، 

قبول ندارد. حال باید پرسید بر اساس کدام منطق و قاعده فقهی  عنوان چیه بهتغییرات آب و هوایی نیز 

مقصر اصلی گرمایش زمین هیچ نقشی در آن ندارد و حتی  اوالًای ملحق شد که به معاهده توان یمحقوقی 

                                                           
ی نکنیم مشکل ایجاد نیب شیپهای کاهش انتشار( را : اگر امکان اجرای تعهدات و تمهیدات الزم )برای اجرای سیاستدیگو یم باره نیدرایکی از حقوقدانان  -29

، خانه عدالتثری ندارد. )نامه است فاقد ضمانت اجرا است و ای روبرو هستیم و نباید فکر کنیم چون اسمش موافقتالملل نیببدین علت که ما یک سند  شود یم

 (44ص 

 باهمکره زمین  بوم ستیزمشارکت جهانی برای نگهداری، حمایت و احیای تمامیت و سالمت  باروحکشورها باید »های مشترک اما متفاوت: اصل مسئولیت - 26

مسئولیتی را که در  افتهی توسعه، مسئولیت مشترک ولی متفاوتی دارند. کشورهای ستیز طیمحهمکاری کنند. کشورها با نگاهی به سهم متفاوتشان در تخریب 

)آریا پارسا، .« دارند عهدهو منابع خود بر  ها یآور فنجهانی و  ستیز طیمحی توسعه پایدار دارند، با توجه به فشارهای جوامع خویش بر الملل نیبزمینه پیگیری 

 (929، ص9313

 929ص ، 9313و توسعه پایدار، تهران، انتشارات خرسندی،  ستیز طیمح، آیدا، حقوق پارسا ایآر - 21
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جمهوری  خصوص بهتعهدات بسیار زیاد و دشواری بر کشورها  اًیثانری را در آن ایفا کرده است؛ نقش رهب

را به دنبال خواهد داشت.  یالملل نیبو هزینه بسیاری داخلی و  که فشارها کند یممی ایران وارد اسال

 یالملل نیبل اص کننده نقضو  یطیمح ستیزچنین رفتاری از سوی امریکا مصداق بارز تبعیض  رو نیازا

در  31است و قبول تعهداتی بیشتر از توان و ظرفیت کشور« های مشترک اما متفاوتمسئولیت»حقوقی 

 وجهی ندارد. ه پاریس به لحاظ فقهی و حقوقیقالب معاهد

 2تکلیفی  یها یروزرسان به جز به) NDC جانبه کیتغییر  هرگونهپاریس  نامه توافق 4ماده  99بر اساس بند   -3

 که یدرصورت گرید عبارت ؛ بهساله(، باید در راستای افزایش تعهدات و کاهش بیشتر میزان انتشار باشد

INDC  عنوان بهموجود NDC های اقتصادی و ایران تلقی شود، تغییر آن در راستای کاهش محدودیت

کشور متوجه شود که اهداف  رگاههافزایش اهداف میزان مطلق انتشار غیرقانونی خواهد بود و در آینده نیز 

این اهداف را  تواند ینم شود یمتناسب ندارد و محدودکننده آن محسوب  اش یاقتصادبا رشد  شده نییتع

سیطره و  ینوع  مسلماًمیزان انتشار تغییر دهد و این  یها یگذار هدفدر راستای کاهش تعهدات و افزایش 

سلطه بیگانگان و نقض حاکمیت ملی کشور محسوب شده و بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل انعقاد چنین 

 باشد.معاهدات باطل و حرام می

در متن توافقنامه پاریس گرچه ضمانت اجرایی برای عدم ایفای تعهدات در نظر گرفته نشده است لیکن  -4

. به عبارات دیگر اصول باشد ینم الملل نیباز منظر حقوق  یراضمانت اج گونه چیهعدم داشتن  منزله بهاین 

در خصوص  یالملل نیبو مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهدات  یالملل نیبکلی حاکم بر ایفای تعهدات 

در کنوانسیون الیه ازن شاهد بودیم که جمهوری اسالمی  که یطور بهتوافقنامه پاریس مجرا خواهد بود. 

از جنس تحریم نیز  یالملل نیباست. )در همان کنوانسیون فشارهای  قرارگرفتهایران مورد اخطار 

 است( شده ینیب شیپ

نظیر انتشار لیست کشورهای که  ییها سمیمکانعدم ذکر هرگونه اقدام تنبیهی در متن توافقنامه اما  رغم یعل -2

بستری جدید بر کاهش اعتبار  تواند یم اند ننمودهو یا به تعهدات خود عمل  اند نداشتهکاری مناسبی هم

در کشور خاطی  یگذار هیسرمادر مشارکت در  ها دولتو  یتیچندمل یها شرکتو عدم تمایل  یالملل نیب

 مورداجرابه  یالملل نیبمشابه در بسیاری موارد در حال حاضر در نظام  یندهایفراگردد. الزم به ذکر است 

عدم ذکر هرگونه تنبیه معین و اعالم این موضوع که رویکرد کمیته نظارتی غیر  رو نیازااست.  شده گذاشته

                                                           
ی خوب بهای  درصدی گازهای گلخانه 92سنجی تعهّد کاهش  ایران در مورد امکان»گفته است:  باره نیدرانروژ  برگنایرانی دانشگاه  شناس میاقلناصر کرمی،  - 31

تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت و گاز »شاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران، معتقد است: همچنین مهرداد عماد، م «نکرده است.تأمل 

 .«در عمل غیرقابل دستیابی خواهد بود یدرصد 92خود را کنار نگذارد و به سمت انرژی خورشیدی و بادی حرکت نکند، هدف کاهش 
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 سمیمکان گرید عبارت ؛ بهفاقد اثر بودن تصمیمات کمیته مذکور نخواهد بود منزله بهتنبیهی خواهد بود 

 کنترلی موجود در حال حاضر نامعین و منوط به تصمیمات کنفرانس اعضا خواهد بود.

 مابرج خصوص بهاست که به سندهای دیگر  شده میتنظ یا گونه به رانیابرنامه پیشنهادی جمهوری اسالمی  -8

 ها میحرتپیچیده حقوقی برجام و تفاسیر مختلف از  یها چالش. لذا با توجه به مسائل و شود یمنیز مرتبط 

پیچیدگی و دشواری آن مضاعف خواهد  قطعاً، مابرجپیوند خوردن این برنامه با  مسلماًو برچیده شدن آن، 

و ضررهای  ها خسارتممکن است منجر به  یالملل نیبشد و به علت عدم آشنایی کامل با مسائل حقوقی 

درصد  4 عالوه بهدرصدی  6کاهش  بر برنامه پیشنهادی ایران تحقق وانی شود. الزم به توضیح است بنافرا

، انتقال یالملل نیببودن منابع مالی  در دسترسمشروط به عدم هرگونه تحریم غیرعادالنه،  صرفاًاولیه 

اجرای توافقات و برخی موارد مشابه  ات درجه چندجانبهدو یا  یها سمیمکانتکنولوژی و دسترسی به 

 خواهد بود.

صورت داوطلبانه، توسط خود کشورها صورت  شده به هرچند تعیین و اعالم میزان مشارکت تعیین -9

طبق راهنمایی مصوب »نامه، تعدیل این میزان تنها بر  موافقت 4ماده « 99»اما با توجه به بند پذیرد،  می

از اوامر مقرر در  مجاز دانسته شده و این بدان معناست که دولت ایران مکلف به تبعیت« فراهمایی اعضا

مصوبه فراهمایی اعضا خواهد بود و از این طریق میزان و سرعت رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر تصمیم 

 هرگونهبیگانگان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 است. قرارگرفتهی و غیره مورد نهی تسلط و سیطره بیگانگان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظام

هایی را  شده است که گزارش منظور ارتقای شفافیت از اعضا خواسته توافقنامه پاریس به 93ماده  9 دربند -6

تهیه و ارائه « فراهمایی اعضاء موردتوافق»با استفاده از روش « انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی» نهیدرزم

ن نکته توجه نمود که اگرچه در ظاهر این بند، تنها ارائه گزارش انتشار دهند. در این خصوص باید به ای

های نفت و  اکسید کربن در کشور ازجمله میدان های دی شده، اما با توجه به گستردگی انتشاردهنده خواسته

بندرها،  ها، خطوط ریلی، های انتقال نیرو، راه ها، شبکه ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه گاز، پاالیشگاه

شهری، صنایع پایه کشور ازجمله فوالد، مس، آلومینیم، شیشه و  شهری و برون ونقل درون وسایل حمل

منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی و همچنین صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی 

ها  یک از این انتشاردهندههای آتی اطالعات مربوط به هر  کنند، تضمینی وجود ندارد که در سال استفاده می

 39اندازد. خواسته نشود که این امر مالحظات اطالعاتی و امنیتی کشور را به خطر می

                                                           
اطالعات الزم برای پیگیری پیشرفت »گونه مقرر گردیده است که  این ماده این« 9»بند « ب»نکته تأکید نمود که بر طبق جز  در تأیید فرض فوق باید بر این - 39

 شده توسط هر عضو مشمول بررسی کارشناسی فنی دانسته شده است. با این مقدمات و این ماده نیز اطالعات ارائه« 99»باید ارائه شود و بر اساس بند « شده انجام
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گیری در خصوص برخی موضوعات و سازوکارها بر عهده  نامه تصمیم در موارد متعدد این موافقت -1

ترتیباتی بدان معناست نامه پاریس قرارگرفته است. چنین  عنوان نشست اعضای موافقت فراهمایی اعضا به

شده و به  نامه مشخص که فراهمایی اعضا بتواند در عمل الزامات جدیدی ورای آنچه در این موافقت

نامه تعیین نماید و  تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اعضای این موافقت

احتمالی آن  یرقانونیغ یها هیروبر  دیتائ مهر تواند یمتصویب این رویکرد توسط مجلس و شورای نگهبان 

 خالف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. مسئلهاعضا باشد که این 

کالن  یها استیباسایراد دیگری که بر توافقنامه پاریس وارد است تعارض بعضی مواد این توافقنامه  -91

جمهوری اسالمی ایران ابالغی از طرف مقام معظم رهبری است. علیرغم اینکه معاهده مذکور بر مبنای 

کالن دیگر دارد.  یها استیسانعقاد شده است اما تعارض واضح با برخی  ستیز طیمحکلی  یها استیس

تولید نفت و گاز  یها تیظرفکلی اقتصاد مقاومتی، حفظ و توسعه  یها استیس 93نمونه در ماده  عنوان به

تولید و اتخاذ تدبیر و راهکاری مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و  شیبرافزانیز  94و در ماده 

کلی نفت و گاز در  یها استیساز  3و  2و  9افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مواد 

پذیرش تعهدات توافقنامه پاریس که  رسد یمآمده است، به نظر  انداز چشمکلی نظام در دوره  یها استیس

کلی کشور و  یها استیباس، مغایر دینما یمتولید گاز و نفت را محدود  یها تیظرفتوسعه و استفاده از 

 32اصول مسلم قانون اساسی باشد.

و  ها یدگیچیپکربن و معاهده پاریس دارای  دیاکس یدهای کاهش انتشار به لحاظ حقوقی، سیاست -99

چالش روابط  نیتر مهم عنوان بهبعد از انرژی هسته  توان یممتعددی است و معاهده پاریس را  یها چالش

                                                                                                                                                                                                 
روشنی نتیجه گرفت که این  تواند به های این کارگروه، می نامه و صالحیت ( این موافقت92بینی کارگروه مورداشاره در ماده ) با عطف توجه به فلسفه پیش

های عضو را مکلف  عات، دولتکفایت اطال نامه و یا عدم المللی انرژی اتمی به بهانه رعایت مفاد این موافقت تواند همچون شورای حکام آژانس بین کارگروه می

 مشاهده است. المللی انرژی اتمی قابل به ارائه اطالعات مدنظر خود نماید. نمونه ملموس این موضوع، در روابط ایران با آژانس بین

ورها در توافقنامه پاریس از بوده است، این کش افتهی توسعهی صنعتی کشورهای ها تیفعالکربن تاکنون به دلیل  دیاکس یدعمده انتشار  باوجودآنکه - 32

داوطلبانه محدود کنند. این در حالی است که  صورت بهنفت و گاز را  ازجملهی فسیلی خود ها سوختکه تولید و مصرف  خواهند یم توسعه درحالکشورهای 

و غیره  ها راه، ها شگاهیپاال، ها روگاهین ازجملهیی ها رساختیزایران در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از این منابع و احداث  ازجمله توسعه درحالکشورهای 

ی زیادی برای کشور به همراه داشته ها تیمحدود تواند یمی آتی ها سالهستند که همگی وابسته به مصرف انرژی هستند. باید گفت که پذیرش این توافقنامه در 

فوالد، آلومینیوم، مس، شیشه و غیره خواهد بود. عالوه بر  ازجملهیی در صنعت انرژی و صنایع انرژی بر ها تیمحدودباشد و پیوستن به آن، به معنای پذیرفتن 

سال دیگر و کل قاره اروپا بدون احتساب  94کشور امریکا تا  که یدرصورتهستند  برداشت قابلسال دیگر  999و  911نفت و گاز ایران به ترتیب تا  ریذخااین 

مند شوند که این به معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است. کارشناسان بر انرژی زیرزمینی خود بهره ریذخاتوانند از سال دیگر می 91روسیه تا کمتر از 

د که این امر به کربن بکاهد و میزان مصرف انرژی را در داخل کنترل کن دیاکس یدنامه پاریس، ایران باید از حجم انتشار گاز این باورند که با توجه به موافقت

 (222821های تولید و یا کاهش کل مصرف نفت و گاز است. )پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین، کد خبر معنی افزایش هزینه
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خارجی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست. با این اهمیت الزم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف 

صصان توسط متخ یالملل نیبابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و  خصوص بهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

شده،  های انجام دقیق بررسی شود و نباید سرعت را فدای دقت نمود. بر طبق تحقیقات و بررسی صورت به

تواند کشور را با خطراتی مواجه  است که می« امنیتی»و « اقتصادی»نامه واجد برخی مالحظات  این موافقت

سالمی و شورای نگهبان، این نامه توسط مجلس شورای ا سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقت

برعلیه نظام  33المللی عنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بین نامه در آینده به موافقت

 34جمهوری اسالمی ایران به کار رود.

وارد کرد عدم ضمانت اجرا داشتن تعهدات مالی  توان یمنقد حقوقی دیگری که بر توافقنامه پاریس  -92

موظف به  افتهی توسعه، کشورهای 32این توافقنامه 1نمونه در ماده  عنوان بهاست.  افتهی توسعهکشورهای 

اما مواد مذکور در ؛ باشند یم ستیز طیمحسازگار با  یها طرحبرای  توسعه درحالمالی کشورهای  نیتأم

 38ضمانت اجرایی وجود ندارد و این مواد جنبه اجبار و التزام ندارند. گونه چیهمنابع مالی  نیتأمخصوص 

علمی و با حسن نیت تمام به معاهده پاریس برای مقابله  کامالًعلیرغم اینکه جمهوری اسالمی ایران با نگاه  -93

 یها سازمانفراوان اثبات کرده است  یها تجربهولی  کند یمدر دنیا نگاه  یطیمح ستیز یها بیآسبا 

سیاسی برخورد کرده و  کامالً صورت بهموضوعات  گونه نیااستکباری، با  یها قدرتبا فشارهای  یالملل نیب

ایجاد کرده است که  یالملل نیبفراوانی را برای نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه  یها چالش

                                                           
ای هشدیدتر از تحریم مراتب بههایی ، کشور با تحریم«پاریس 29کاپ »به گفته وزیر نیرو، در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده  -33

 (91، ص9318نامه پاریس، ای مواجه خواهد شد. )گزارش ابعاد موافقت هسته

ی فقط ا هستهی ها میتحری داشته باشد زیرا در ا هستهشدیدتری نسبت به بحث  مراتب بهپیامدهای  تواند یمعدم رعایت تعهدات جمهوری اسالمی ایران  - 34

گرم شدن زمین،  تداومو با  شوند یمروبرو بودیم امام در این تعهدنامه با کشورهای ساحلی روبرو هستیم که نیمی از جمعیت جهان را شامل  9+2با کشورهای 

 .اند مواجهرفتن  رآبیزدر معرض خطر به 

گرفتن هر دو بخش کاهش انتشار و سازگاری، در  در نظر، با توسعه درحالباید منابع مالی، برای حمایت از کشورهای  افتهی توسعه: کشورهای 1ماده  9بند  -32

 کنار وظایف فعلی خود فراهم نمایند.

 .شوند یمی داوطلبانه ترغیب ها تیحما: بقیه اعضاء برای فراهم نمودن یا ادامه این قبیل 1ماده  2بند 

این ماده است را در  3و  9اطالعات کمی و کیفی مرتبط با بندهای  دهنده نشانگزارشی که  بار کباید هر دو سال ی افتهی توسعهشورهای : اعضای ک1ماده  2بنده 

 است را ارائه نماید. شده فراهم توسعه درحالو منابع مالی عمومی که برای کشورهای  شده ینیب شیپکاربردی، شامل سطوح  صورت بهصورت امکان 

کشورهای  ژهیو به، توسعه درحالنهادهای عملیاتی سازوکار مالی کنوانسیون، باید دسترسی کشورهای  ازجملهدر خدمت این توافقنامه  مؤسسات: 1اده م 1بند

از کشورهای  ها تیحماو تقویت تسهیل نمودن  دیتائی ساده مورد ها روشی کوچک، به منابع مالی کارآمد را از طریق ا رهیجزو ایاالت  افتهی توسعهکمتر 

 را تضمین نمایند. ها آنی ملی اقلیم ها برنامهدر زمینه راهبردها و  توسعه درحال

کرد و با  خواهدکمک مالی  توسعه درحالدر چه زمانی و چه میزان و به کدام کشور  افتهی توسعهمنتقدان معاهده پاریس معتقدند مشخص نیست هر کشور  -38

است. )خبرگزاری تسنیم،  (INDCدر مشارکت ملی معین مدنظر ) شده مشخصهای هنگفت تحقق اهداف هزینه نیتأمموظف به  توجه به این ابهام، ایران خود

 (9264626 کد خبر
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 یها تجربها داشتن ای مشاهده کرد. بدر موضوع انرژی هسته توان یمبرخوردها را  گونه نیا یها نمونه

معاهدات اصل  گونه نیا، باید در تصویب و امضای یالملل نیب یها سازمانحقوقی فراوان از نحوه عملکرد 

عجله و شتاب در  هرگونهاصل حقوقی مصلحت عمومی، فارغ از  بنا برو  داد قراراحتیاط را در دستور کار 

علمی  کامالًتوافقنامه مذکور در فضای تصویب آن، ابعاد و زوایای متعدد تصویب یا عدم تصویب 

نهایی بر اساس نظرات  یریگ میتصمو مراکز علمی تبیین دقیق شود و  ها دانشگاهپژوهشی و در محیط 

 39، اساتید و متخصصان صورت گیرد.نظران صاحب

درگیر پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین  سو کیجمهوری اسالمی ایران از  -94

ایران  ازآنجاکهخود را کاهش دهد؛ و از سوی دیگر  یا گلخانهروبرو است و باید سطح انتشار گازهای 

کربن برای  دیاکس یداست برای رشد اقتصادی نیازمند تولید انرژی و انتشار گاز  توسعه درحالکشوری 

جدی بدان پرداخته نشده است و  صورت به متأسفانهاست و تاکنون جواب به این تعارض افزایش تولید 

پاک نیازمند نظام  یها یانرژو استفاده از  ستیز طیمحمسلم است برای تغییر رویه در حفاظت از  آنچه

 چنین چیزی وجود ندارد. متأسفانههستیم که  ستیز طیمححقوقی کالن 

به لحاظ حقوقی و قانونی، چنانچه قوانین و اسناد باالدستی داخلی مانند دهد های علمی نشان میبررسی -11

 یها استیسها، اصالح الگوی مصرف انرژی، قانون برنامه چهارم و پنجم کشور، قانون هدفمندی یارانه

قانون رفع موانع تولید  92و ماده  9313بودجه سال  قانون 2کلی اصالح الگوی مصرف، بند ق تبصره 

اجرا شود و مدیریت صحیحی بر قوانین انجام شود تا حدود  یخوب بهبهینه انرژی در کشور  همگی مصرف

و نیازی به دادن تعهدات سنگین  میابی دستای توانیم به اهداف مدنظر در کاهش گازهای گلخانهزیادی می

 36برای نیل به اهداف مندرج نیست. به بیگانگان

 

  

                                                           
ی در تصویب این توافقنامه در مجلس زدگ شتابعجله و  هرگونه، اند نکردهکشورهای روسیه و امریکا این توافق را در مجالس خود تصویب  که آنجا از -39

در متن توافقنامه هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است.  عالوه بهشورای اسالمی خالف عقالنیت و منافع ملی است. 

 (9231219ق است. )خبرگزاری صداوسیما، کد خبر لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصلحت و خالف منط

درصدی شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه ششم را  21به گفته کارشناسان چنانچه سیاست اصالح الگوی مصرف که به معنی کاهش  مثال عنوان به - 36

ای از میزان کل انتشار گازهای گلخانه 2131درصدی در سال  24کاهش ی این سیاست ساز ادهیپی نموده تا پایان برنامه هشتم تمدید نماییم، اثر نهایی گذار هدف

 (26، ص9312برابر کاهش انتشار را همراه دارد. )احدی و ناصری،  4های داوطلبانه کشور بیش از کشور خواهد بود که در مقایسه با برنامه
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 گیری نتیجه

کلی  یها استیسآن را در راستای  توان یمخوبی است و  یها فرصتمعاهده پاریس گرچه دارای قوت و 

ارزیابی کرد ولی به لحاظ حقوقی بعضی از مواد این توافقنامه دارای اشکاالت فقهی و قانونی است.  ستیز طیمح

طرف مقام معظم رهبری، مغایرت  کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از یها استیباسدر تعارض بودن این توافقنامه 

)طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب(، بند  3اصل « 2»بند  ازجملهداشتن توافقنامه با اصول قانون اساسی 

قانون اساسی )نفی هرگونه  922)جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور( و اصل  43اصل « 6»

 کاالت دیگری است که بر این توافقنامه وارد است.از اش پذیری( جویی و سلطه سلطه

شده  ای تنظیم گونه نامه به نامه، سازوکار خروج از این موافقت ( این موافقت26با توجه به ماده ) ازآنجاکههمچنین 

توان در صورت  جهت نمی سازد و ازاین است که امکان خروج سریع و بدون تشریفات از توافق را غیرممکن می

نامه خارج شد و در صورت  سرعت از این موافقت به وجود آمدن خطرهای ذکرشده برای کشور، بهضرورت و 

برای جمهوری  یالملل نیببسیار زیاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در عرصه ملی و  یها نهیهزخروج از توافقنامه 

جامع و از ابعاد و  صورت به سیاسی یها یریگ موضع دوراز بهاسالمی ایران به دنبال خواهد داشت، الزم است 

پرداخته شود و از تسریع و عجله  مسئلهزوایای مختلف فنی، مهندسی، حقوقی، فقهی، محیط زیستی و غیره به این 

عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از در تصویب آن خودداری شود و 

 مصلحت و خالف منطق است.
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 منابع
 قوانین و مقررات-

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست-

 ستیز طیمحهای کلی سیاست-

 های کلی اصالح الگوی مصرفسیاست-

 کتب و مقاالت

 9313و توسعه پایدار، تهران، انتشارات خرسندی،  ستیز طیمح، آیدا، حقوق پارسا ایآر-

؛ بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 21ریو + امین منصور، جواد، از ریو تا-

 9319، تابستان 919

 نشده چاپحقوقی الحاق جمهوری اسالمی ایران به توافقنامه پاریس،  بر آثاری تأملپیری، مهدی، -

 9362، ستیز طیمحیم، سازمان حفاظت آنچه باید بدان وهوا آب، تغییر پور نایمتقدیسیان، حسین، سعید -

، پاییز 3شماره ، 3دوره های پیش روی بازیگران اصلی، سیاست جهانی، اقلیمی و چالش راتییتغتقی زاده انصاری، اقتصاد سیاسی -

9313 

 تواند دمای کره زمین را افزایش دهد، در حال چاپکربن نمی دیاکس یددوستی، نصیب اهلل، -

 9369 .3 شمارۀ ،22 سال خارجی، فصلنامۀ سیاست وهوایی، آب در پرتو تغییرات الملل بین نظام امنیت فرشاد، رومی،-

 دفتر زیست، محیط حفاظت سازمان، المللی بین و تعهدات وهوا تغییر آب ونیکنوانس جهانی، یشگرما ص..م ی،احد و م، سلطانیه،-

 9363وهوا،  آب تغییر ملی طرح

 حقوق دانشکدۀ مجلۀ فصلنامۀ حقوق، متحد، ملل سازمان بر راهبردها و تدابیر حقوقی تأملی: وهوایی آب تغییرات محسن، عبداللهی،-

 9361بهار  ،9 شمارۀ ،41 دورۀ تهران، دانشگاه سیاسی علوم و

 9319عبدالهی، محسن، مشهدی، علی، حقوق حفاظت از هوا، تهران، میزان، -

 9312، تابستان 82شماره ، از ریو تا رو در تکاپوی توسعه پایدار، تحقیقات حقوقی، نیمحمدحسی، آباد قوام-

 9314، شهر دانشهای حقوقی ، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشستیز طیمح الملل نیبمحمدی، مهرداد، آینده حقوق -

 9318، ستیز طیمح، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محمدصادقناصری، محسن، احدی، -

، بهار و 1شماره ، 2سال ، ستیز طیمحهای پژوهش وهوایی، آب تغییرات برابر در المللی بین جامعۀ عملکرد بر تأملینواری، علی، -

 9313تابستان 

، زمستان 29های جمهوری اسالمی ایران در خصوص تغییر اقلیم، شماره ، ارزیابی سیاستمحمدصادقناصری، محسن، احدی، -

9312 

 ،9312تخصصی حقوق(، تهران، سازمان بسیج حقوقدانان، شماره هشتم، بهمن و اسفند  خانه )دوماهنامه عدالت-

 ماه یدی ملی انرژی، نگار ندهیآاز سلسله مطالعات طرح  2، گزارش شماره 2198 ستیز طیمحگزارش انرژی تغییرات اقلیم و -

 )برگرفته از سایت دیدبان انرژی(9312

 9318، اردیبهشت 9132پاریس، مرکز رصد کنکاش، گزارش  نامه موافقتگزارش ابعاد -

 منابع التین
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-Rogelj, Joeri, et al.(2016) "Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well 

below 2 C." Nature 534.7609 : 631-639. 
-Elisabeth Crawford: Arrehenius, 1896 Mdel of the Greenhouse Effect in Context Author. Ambio 

Vol. 26No. Feb. 1997 
-K. Y. Kodrative and H. I. Niilisk: ON THE QUESTION OF CARBON DIOXIDE HEAT 

RADIATION IN THE ATMOSPHERE, Leningrad State University, Leningrad USSR 

-R. M. GOODY, Y. L. YUNG: Atmospheric Radiation, Theoretical Basis, Copy right, 1989 by 

Oxford University Precc 

  

ها تیسا  

 

-www.petitionproject.org 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1539201- 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416452- 

- http://ayaronline.ir/1395/10/220375.html- 

- http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (last visited 19/11/2016). 
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