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  المللی و قوانین داخلیبین
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  چکیده

الملـل اسـت کـه پـس از احسـاس خطـر جامعـه جهـانی         هاي نوپیداي حقـوق بـین  المللی محیط زیست، از شاخهحقوق بین
المللی، جایگاه خود را درمیان سایر موضـوعات  به وجود آمد و به سرعت با تدوین معاهدات متعدد بیندرخصوص تغییرات اقلیمی 

المللی مرتبط با تغییرات آب و در این مقاله، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهمترین توافقات بین الملل تثبیت نمود.حقوق بین
اي حقوقی ایران در راستاي حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهاي گلخانههوایی، و نیز مهمترین اقدامات قانونی در نظام 

صورت گرفته است. در گام بعد تعهدات کشورهاي مختلف نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی و نیز الزامات نهادهاي مختلف داخلی 
الملل و حقـوق داخلـی   اي این الزامات در حقوق بینهدر این موضوع مورد واکاوي قرار گرفته و در آخرین مرحله خالءها و کاستی

دهد ارتقاء جایگاه معاهدات زیست محیطی به معاهـدات حقـوق بشـري    هاي این تحقیق نشان مییافته ایران، برشمرده شده است.
قوق داخلی نیز جاري در حنالملل بینجامد. همچنین اصالحات ساختاري و هتواند به تقویت جایگاه این معاهدات در حقوق بینمی

  به توسعه و ترویج استاندارهاي زیست محیطی در ایران منجر خواهد شد.
  

  ايگازهاي گلخانه ،تغییرات اقلیمی ،کنوانسیون ،حقوق بین الملل کلیدي: هايواژه
 

  مقدمه
تغییرات آب و هوایی حلقه واسط میـان تخریـب و     

آلودگی محیط زیست از یـک سـو و بـه خطـر افتـادن      
سانها و کره خاکی از سوي دیگر است بـه ایـن   حیات ان

معنا که این پدیده، از یک طرف، معلول تخریب محیط 
زیســت اســت و از ســوي دیگــر عــاملی بــراي تهدیــد  
موجودیت انسان لذااسـت کـه بـا قطـع ایـن زنجیـره،       

سر انسـان تـا حـد زیـادي      تهدیدات زیست جمعی، از
  بندد.رخت بر می

للـی در گـام اول بـا    المدر این میـان، جامعـه بـین     
شناسایی پدیده تغییر اقلیمـی بـه عنـوان یـک تهدیـد      

بینی تدابیر فنی، اجرائـی و علمـی   قطعی و سپس پیش
آور حقوقی در گام بعـدي، درك و  بر بستر موازین الزام

                                                
 :نویسنده مسئولh.hajzadeh@gu.ac.ir  

جانبـه بـا ایـن    غه خویش را در مقابله موثر و همـه دغد
  پدیده، بروز داده است.

این سو و با قطعیت  به 1980بر این اساس از دهه   
هاي علمی مبنی بر در معرض خطر بودن زیسـت  یافته

ســطه تغییــرات اقلیمــی، معاهــدات کــره زمــین بــه وا
المللــی متعــددي بــا مشــارکت و اقبــال اکثریــت  بــین

کشورهاي جهان منعقد گردید و پیرو آن، نظام تقنینی 
یت کشورها متاثر از این موج، در راستاي ایفاي مسـئول 

، به داخلی سازي هنجارهـاي بـین   المللیمشترك بین 
قوانین داخلـی بـا معاهـدات    المللی و هم راستا نمودن 

المللی اقدام نمودند که ثمـره مهـم ایـن همکـاري     بین
اي و گازهـاي گلخانـه  جمعی، خود را در کاهش انتشار 
  ترمیم نسبی الیه ازن نشان داد.

 المللی تغییر اقلیم،بینکنوانسیون  1بر اساس ماده   
تغییر آب و هوا به معنی تغییري در آب و هواست که «

هـاي  بصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشـی از فعالیـت  
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بشري است که باعث متغیر نمودن ترکیب جـو جهـان   
سـت کـه در   ا شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هوا

  ».آیدهاي زمانی مختلف پدید میدوره
بر سـیر   در این تحقیق در گام اول، مروري اجمالی  

المللـیِ مـرتبط بـا محـیط     ات بـین گیـري معاهـد  شکل
زیست و پدیده تغییر اقلیم و نیز اقدامات تقنینیِ نظـام  

. در حقوق داخلی ایران در این راسـتا خـواهیم داشـت   
، با بررسـی محتـوایی قواعـد حقـوقی در ایـن      گام دوم

زمینه، الزامات قانونی مقابله بـا تغییـرات اقلیمـی را از    
قوانین داخلی مورد بررسی المللی ودات بینمعاه منظر

مبودهـاي  هـا و ک سـوم خـالء   دهـیم و در گـام  قرار می
المللی و ملی در جهت مقابله قانونی را در دو سطح بین

  با تغییرات اقلیمی تحلیل خواهیم نمود.
اي و با بررسی متـون  این تحقیق به روش کتابخانه  

تدوین شـده در  قانونی متعدد و مراجعه به منابع علمیِ 
موضوع حقوق محیط زیست و تغییرات اقلیمی، انجـام  

هاي پردازد که مکانیسمشده و به اثبات این فرضیه می
المللی و قـوانین  اي که تاکنون در معاهدات بینحقوقی

اند علیرغم گستردگی و تنـوع،  داخلی ایران تدوین شده
به دلیل برخی خالءهاي ساختاري، نتوانسته اسـت بـه   

جه مطلوب در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی دسـت  نتی
 یابد.

نگاهی به سـیر تحـوالت حقـوقی پیرامـون      -1
حقـوق دوران مـدرن بـه ویـژه در     : تغییرات اقلیمـی 

ساحت جهانی، به واسطه خاستگاه ایدئولوژیک خـویش  
که مبتنی بر اومانیسم شکل گرفته، و به دلیل فجایعی 

ی، ارمغـانی  که براي بشریت جز اندوه و تـرس و سـخت  
اسـت. در مقدمــه  » حقـوق بشــر «نداشـته، دائـر مــدار   

منشور ملل متحد که در کنفـرانس سانفرانسیسـکو در   
ـ  «منعقد شـد   1945 حقـوق اساسـی بشـر و    ه ایمـان ب

برقـرار سـاختن   «و » حیثیت و ارزش شخصیت انسانی
هاي اعضاي ملـل متحـد   دغدغهاز» اوضاع زندگانی بهتر

 1از مـاده   1اساس بند دانسته شده است. همچنین بر 
ــد      ــل متح ــدف مل ــه و ه ــین وظیف ــور، اول ــن منش ای

دانسته شده کـه  » المللینگاهداري صلح و امنیت بین«
، بـراي  اتخاذ اقـدامات جمعـی مـؤثر   «براي این منظور 

جلوگیري از تهدیدات بر علیه صلح و از بین بـردن هـر   

ضروري »نحو دیگره اقدام تهاجمی یا هر اختالل صلح ب
شده اسـت. پرواضـح اسـت کـه امـروزه صـلح،       دانسته 

پیوستگی تامی با منابع طبیعی و محـیط زیسـت پیـدا    
کرده اسـت و لـذا تـالش بـراي حفـظ محـیط زیسـت        

اقـع تـالش بـراي    انسانی و منابع محدود طبیعـی، در و 
 3.همچنین بر اسـاس بنـد   1شودحفظ صلح قلمداد می

حـل  «یکی دیگر از اهداف ملـل متحـد    منشور، 1ماده 
المللی که جنبه اقتصـادي یـا اجتمـاعی یـا     سائل بینم

همکـاري  «از طریـق  » فرهنگی یا انسان دوستی دارنـد 
دانسته شده است که این مسـاله در مـاده   » المللیبین
  نیز مورد تکرار و تاکید قرار گرفته است. 55

تشــکیل ســازمان ملــل پــس از تصــویب منشــور و   
حقـوق   المللـی گیـري مـوازین بـین   متحد، روند شـکل 

گانه حقـوق بشـر   هاي سهگیرد و نسلبشري شتاب می
بندي کارل واسک، ما بر اساس تقسیم .2آورندسر بر می

  با سه نسل متفاوت از حقوق بشر مواجهیم:  
نسل اول یا حقوق مدنی و سیاسی که هدف از آن،   

ـ  هاي فردي انساناز حقوق و آزاديحمایت  ر هـا در براب
شـود: کرامـت ذاتـی    ها میدولت است و شامل این حق

، ممنوعیــت شــکنجه، رفــع   3انســان، حــق حیــات  
داري و تجارت بردگان، حق هاي ناروا، منع بردهتبعیض

آزادي بیان، تشـکیل احـزاب، حـق انتخـاب، رهـایی از      
  بازداشت خودسرانه.  

نسل دوم یا حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     
تیابی به که هدف از آنها استقرار عدالت اجتماعی و دس

ف دسته نخسـت نیازمنـد   نفع عمومی است و لذا برخال

                                                
 ریـودوژانیرو، . 1992 ،مصوب زیست و توسعهاعالمیه محیط 25 ماده -1

توسعه وحفاظت از محـیط زیسـت بـه یکـدیگر      دارد که صلح ومقرر می
تهدید هر  . بر این اساس،توان آنها را از یکدیگر جدا کرداند و نمیوابسته

و  کدام از این عوامل، تهدید عامل دیگر را در پی دارد لذا حـق بـر صـلح   
  حق برخورداري از محیط زیست سالم الزم و ملزوم یکدیگرند.

ل به این اجمـاع دسـت یافتـه اسـت کـه      الملبین اکنون جامعهالبته  -2
ارتبـاط متقابـل دارنـد و از هـم      هاي مختلف حقوق بشر با یکـدیگر نسل

یکپارچـه از   وجود آمـدن نسـلی  ه تفکیک ناپذیرند. این امر خود موجب ب
حقوق  نسل هزاره جدید«شود که به آن هاي مختلف حقوق بشر مینسل
 ).50: 1384(فیروزي،  گویندمی »بشر

هـا محسـوب   گی محیط زیست در واقع نقض حق حیـات انسـان  آلود -3
هـزار شـهروند   حـدود شـش   بهداشت سـالیانه   طبق آمار وزارتشود. می

معلـق هـواي تهـران از     تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات
  ).2: 1398(حسینی،  دهنددست می
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شـود: حـق بـر    ها مـی اند، شامل این حقمداخله دولت
ــتراحت، حــق    ــق اس ــار، ح ــاعی، حــق ک ــامین اجتم ت

، حــق آمــوزش، حــق 1برخــورداري از رفــاه در زنــدگی
  حمایت از تولیدات علمی، فرهنگی و هنري.  

مین نسل سوم یا حقوق همبستگی که با هـدف تـا    
مصالح کلیت جامعه انسانی بنا نهاده شـده اسـت و در   

هـاي پیشـین از خـود    سـم نسـل  عین حال تبلور و تج
ها اسـت: حـق محـیط زیسـت     شامل این حق باشد،می

هـــاي ، حــق صــلح، حــق دریافــت کمــک     2ســالم 
ق تعیـین سرنوشـت   دوسـتانه، حـق توسـعه، حـ    انسان

  .)266-264: 1388: ساعد، نقل ازبه(
شـود حـق بـر محـیط     مـی مالحظـه  همانگونه کـه    

هاي بشري قلمداد شـده  یکی از حق زیست سالم، جزو
المللـی از حقـوق   هاي بینکلیه حمایت و طبیعتاً 3است

  بشر، شامل این حق نیز خواهد بود.
هـاي رؤیاگونـۀ حقـوق    پـردازي اما فارغ از این ایده  

موضـوع تغییـرات آب و    ،سـازمان ملـل متحـد   بشري، 

                                                
از محیط  ها، برخورداريهاي رفاه در زندگی انسانطبعاً یکی از جلوه -1

  زیست سالم است.
-هاي جزئیاي از حق، خود، متشکل از مجموعهحق بر محیط زیست -2

زیسـت محیطـی، حـق مشـارکت در      حق دسترسی به اطالعات :تر است
مسائل زیست محیطی و  اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق بر آموزش

در قضـایاي زیسـت محیطـی     حق دسترسی به مراجـع اداري و قضـایی  
  ).58: 1384 (فیروزي،

در گزارشی که کمیساریاي عالی حقوق بشـر سـازمان ملـل در ایـن      -3
مندي از خصوص تهیه کرد بیان شده بود که تغییرات آب و هوایی، بهره

کند و لذا حقوق بشر وظائفی مجموعه عظیمی از حقوق بشر را تهدید می
ولـین  ها در زمینه تغییرات آب و هوا قـرار داده اسـت. ا  را بر دوش دولت

ثمره مهم پیوند محیط زیست با حقوق بشر در این است که بـه الزامـات   
بخشد با این توضیح که اگـر مـوازین   آوري میمحیط زیستی، جنبه الزام

المللیِ مربوط به حفاظت از محیط زیست را صرفا مربوط به معاهدات بین
د یـا از  انالمللی بدانیم، طبعا کشورهایی که به این معاهدات نپیوستهبین

این معاهدات خارج شوند (ماننـد اقـدام آمریکـا بـه خـروج از توافقنامـه       
پاریس)، متعهد به الزامات مندرج در آن معاهده نخواهند بود اما چنانچه 
مقوله حفظ محیط زیست را از زمره میراث جامعه بشري و یا تهدید صلح 

نیم، چون و امنیت جهانی و یا متصل به حقوق بنیادین انسانی قلمداد ک
الملل هستند لذا هیچ کشوري (فارغ از این امور از قواعد آمره حقوق بین

اینکه به معاهدات محیط زیستی پیوسته و یا نپیوسته باشد)، باید به این 
الزامات تن دهد و آنها را رعایت نماید. ثمره مهم دیگر در ایـن خصـوص   

نتشـرکننده  هاي حقوق بشري از کشورهاي ماین است که امکان شکایت
شود مانند شکایتی که اسـکیموهاي قطـب شـمال در    آلودگی فراهم می

به کمیسیون آمریکایی حقوق بشر از ایاالت متحده آمریکا  2005دسامبر 
 ). 58: 1، ش 1395اي صورت دادند (رضایی، بابت انتشار گازهاي گلخانه

شناسایی و با برگزاري میالدي  1979هوایی را از سال 
ــاينشســت ــین ه ــیب ــدد و تصــویب  الملل ــناد متع اس
ــیه ــی،توص ــتگذاري ر اي و الزام ــا، سیاس ــا و اهبرده ه

هـاي جهـانی را در مواجـه بـا ایـن تغییـرات       مشیخط
هـاي حقـوقی در ایـن    . یکی از اولین تـالش توسعه داد

 کنوانسیون وین براي محافظـت از الیـه  «زمینه تدوین 
بـا الحـاق یـک     1987بود که در سال  1985در » 4نزا

به آن، » 5پروتکل مونترال«پروتکل بسیار مهم با عنوان 
ترین توافق جامعه جهانی تا آن زمـان را از  عنوان موفق
  .6آن خود کرد

) UNEPپس از آن برنامه محیط زیست ملل متحـد ( 
ــانی،   ــازمان هواشناســی جه ــاري س ــا همک ــارگروه ب ک

) را تشـکیل  IPCC7( هوایی و یرات آبالدولی تغیبین
-حقوقی براي تدوین یک معاهده بین دادند تا مقدمات

المللی درخصوص تغییـرات آب و هـوایی را بـه انجـام     
کنفـرانس ملـل   «، در حاشـیه ایـن اقـدام مهـم    برساند.

از سـوم تـا    کـه » 8متحد درباره محیط زیست و توسعه
 برزیــل »ریــودوژانیرو«در شـهر  1992چهـاردهم ژوئــن 

ــین ســند   ــم خــورد و آن، تصــویب اول برگــزار شــد رق
-اي که مستقیماً مربوط به تغییرات اقلیمی میمعاهده

بـود.  »9و هـوایی  کنوانسیون تغییرات آب«شد با عنوان 
                                                
4- Vienna Convention for the Protection of the Ozone 
Layer 
5- Montreal Protocol 

  براي اطالعات بیشتر در این خصوص ر.ك: -6
https://www.un.org/en/events/ozoneday/index.shtml 
7- Intergovernmental Panel on Climate Change 
8- United nations conference on environment and 
development  

از  ت بـود از محافظـت  مسائل عمده مطرح شده در ایـن کنفـرانس عبـار   
ها، دفع صـحیح مـواد   اتمسفر، کنترل آلودگی هوا، حفاظت از تنوع گونه

هـا،  هـا، حفاظـت از اقیـانوس   زاید، بهبودکیفیت زندگی، سـالمت انسـان  
و باالخره مسائل مالی جهت مبارزه با آلودگی محیط  هاحفاظت از جنگل

عبارت بودند  مهمی به تصویب رسید که در این کنفرانس، اسناد. زیست
 «،»محـیط زیسـت و توسـعه    اعالمیه کنفرانس ملل متحـد دربـاره  «از: 

  ».قرن طرح اقدام براي«و  »هااعالمیه اصول در مورد جنگل
9- UNFCCC (United Nations Framework Convention 

on Climate Change) در نیویورك  1992می  9. این کنوانسیون در
جهت امضاء کشورهایی که در اجالس  1992به تصویب رسید و در ژوئن 

زمین در ریودوژانیرو گرد هم آمده بودند، ارائه شد. از روح حاکم بر ایـن  
شـود کـه یکـی از اهـداف     آن برداشـت مـی   4کنوانسیون و به ویژه ماده 

ضمنی این کنوانسیون، پر کردن خالءهاي فنـی و حقـوقی کنوانسـیون    
 مونترال در مورد الیه ازن بوده است.
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تفاوت این سند با کنوانسیون وین و پروتکـل مـونترال   
در این نکته بود که کنوانسیون تغییـرات آب و هـوایی   

ه محیط زیست داشته و خـود را  تر به مقولنگاهی جامع
  محدود به حفاظت از الیه ازن نکرده است.

ــه       ــوم ب ــوایی موس ــرات آب و ه ــیون تغیی کنوانس
توان نقطه عطفی در معاهـدات  را می» کنوانسیون ریو«

زیرا سـر  . 1المللی مربوط به تغییرات اقلیمی دانستبین
داري گردید که المللی دامنهمنشا یکسري تعهدات بین

ایه این کنوانسـیون بنـا نهـاده شـدند و بـه عنـوان       بر پ
تر آینده مورد توجه سکوي پرتابی براي اقدامات اساسی

). بر 149 :45ش :1389عنابی و همکاران، قرار گرفت (
ـ   گیـري،  االترین رکـن تصـمیم  اساس این کنوانسـیون ب

اسـت کـه داراي دو رکـن فرعـی     » 2کنفرانس اعضــا «
  باشد.علمی و اجرایی می

در بـرلین   1995) در COP1ن کنفرانس اعضا (اولی  
برگزار شد و اعضا موافقت کردند که تعهدات مندرج در 

تر و بیشـتر کننـد. متعاقـب    این کنوانسیون را گسترده
) در COP3کنفــرانس اعضــا ( 1997ایــن تصــمیم، در 

تري در کیوتو ژاپن برگزار شد و تعهدات بیشتر و عینی
یـو، برقـرار گردیـد    مورد اعضاي مختلـف کنوانسـیون ر  

و در  2015(پروتکـــل کیوتـــو). همچنـــین در ســـال 
) COP21کنفرانس بیست و یکم اعضا در پاریس نیـز ( 
  توافقنامه موسوم به پاریس به تصویب رسید.

از ابداعات مهم پروتکل کیوتو اوال توجـه و نظـارت     
و  3بر گازهایی که در پروتکل مونترال بیان نشـده بـود  

هـاي  روشهاي نظـارت بـر گـزارش   ثانیا بسط و تفصیل 
ملی اعضا و ثالثا بیان سـهم دقیـق هریـک از اعضـا در     

توان ذکـر  اي را میمیزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه
  .4نمود
در مقابل، توافقنامه پاریس ضمن تاکید بیشـتر بـر     

برنامه مشارکت ملی کشورها، معیار پایبندي کشـورها  
هش دماي زمین قرار به توافقنامه را بیشتر مبتنی بر کا

                                                
اي هدف اصلی کنوانسیون عبارتست از کاهش انتشار گازهاي گلخانه -1

و   ppm450اي ازمیالدي غلظت گازهاي گلخانه		2050	بطوریکه تا سال
 گراد بیشتر نشود.درجه سانتی	2	افزایش دماي کره زمین از

2- COP (Conference of Parties) 
 پروتکل کیوتو» الف«ضمیمه  -3
 کیوتوپروتکل » ب «ضمیمه  -4

داده است. نکته مهم دیگر درخصوص توافقنامه پاریس 
هـاي بلندپروازانـه   اذعان ضمنی به عدم موفقیـت ایـده  

-کنوانسیون در خصوص کاهش انتشار گازهاي گلخانه
اي و کاهش گرمایش زمـین اسـت بـدین صـورت کـه      
توافقنامه پاریس در کنار تعهد به کاهش دما و انتشـار،  

-هاي افزایش سـازگاري و انعطـاف  ائه برنامهتعهد به ار
پذیري متناسب با شرایط جدید اقلیمی را نیـز در نظـر   

). از دیگـر  5توافقنامـه پـاریس   7قرار داده است (مـاده  
نقاط عطف و نکات حائز اهمیت در توافقنامـه پـاریس،   

المللی کشـورها در  آغاز مباحث پیرامون مسئولیت بین
اهمیت این مسـاله زمـانی    مقوله تغییرات اقلیمی است.

-شود کـه بـدانیم در مقولـه مسـئولیت بـین     آشکار می
نظرانه و غیرمنطعف ظاهر المللی، دولتها به شدت تنگ

 8مـاده   3و  2اند. با این وجود بر اسـاس بنـدهاي   شده
دسـتورالعمل و  «بینی شـده کـه   توافقنامه پاریس پیش

المللــی در خصــوص ضــرر و اختیــارات مکانیســم بــین
مورد  »رت ناشی از اثرات نامطلوب تغییر آب و هواخسا

اعضـاء  و  تقویت شده یا ارتقـاء یابـد   رفته وبحث قرار گ
خـود از مکانیسـم   هـاي  حمایت و اتاقدامسعی نمایند 

  . 7درا ارتقاء دهن 6المللی ورشوبین
الزم به ذکر است که دولت جمهوري اسالمی ایـران در  

ن ویــن و بــه صــورت همزمــان کنوانســیو 1368ســال 
 1375پروتکل مونترال را به تصویب رسـاند و در سـال   

                                                
کننـد کـه در حـال حاضـر نیـاز بـه       اعضاء تصدیق می: 7ماده  4بند  -5

 تواند نیاز به اقداماتسازگاري مهم است و میزان کاهش انتشار بیشتر می
  .سازگاري بیشتر را کاهش دهد

المللی ورشو در واقع حاصل نوزدهم نشسـت کنفـرانس   مکانیسم بین -6
هـوایی اسـت کـه یکـی از     ) کنوانسیون تغییـرات آب و  COP19اعضا (

دیـده از  موضوعات مطرح در آن، شیوه جبران خسارت کشورهاي آسـیب 
گرمـایش زمــین از سـوي کشــورهاي صـنعتی و پیشــرفته اسـت. بــراي     

  اطالعات بیشتر ر.ك:
https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/past-conferences/warsaw-
climate-change-conference-november-2013/cop-19 

 52البته الزم به ذکر اسـت کـه بـر اسـاس تصـمیم اجرایـی شـماره         -7
 همه کشورها موافقت کردند که ماده«کنفرانس اعضا، بیان شده است که 

آور نیست و یا مبنایی براي هرگونه مسئولیت یا جبـران  توافقنامه الزام 8
، 15مـاده   2و همچنـین بـر اسـاس بنـد     » شـود نمـی  خسارت محسوب

و » غیرخصـمانه «مکانیسم نظارت بر اجراي تعهدات این توافقنامـه بایـد   
حال، صرف طرح چنین بحث پـر چالشـی در   باشد. با این» غیر تنبیهی«

المللـی  این توافقنامه، قطعا یک گام روبه جلـو در بحـث مسـئولیت بـین    
  شود.ها محسوب میدولت
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ــه    ــو) ب ــس از تصــویب کنوانســیون ری ــار ســال پ (چه
کنوانسیون تغییرات آب و هوایی موسوم به کنوانسیون 

بـه پروتکـل کیوتـو پیوسـت امـا       1384ریو و در سال 
از سوي دولت امضا  1395توافقنامه پاریس که در سال
می به تصویب رسیده بود، و توسط مجلس شوراي اسال

به دلیـل برخـی ابهامـات توسـط شـوراي نگهبـان بـه        
  مجلس شوراي اسالمی بازگردانده شد و مسکوت ماند.

مقابلـه بـا   غییر اقلیم: الزامات حقوقی مقابله با ت. 2
اي پیچیده و چند بعـدي اسـت   تغییرات اقلیمی مساله

گیري در مورد آن نیازمند مداخله به طوري که تصمیم
فیزیـک،   جغرافیـا، ی نظیـر شـیمی،   هـای همزمان دانش

هــاي مختلــف علــوم شناســی، شــاخهپزشــکی، زیســت
مهندســی، اقتصــاد، حقــوق و ... اســت. تفــاوت دانــش 

هـا در ایـن اسـت    حقوق در این مجموعه با سایر دانش
تـرین بسـتر بـراي    کند تـا مناسـب  که حقوق سعی می

از ابزارهـاي  هاي سایر علوم را ارائه دهـد و  یافته تحققِ
زوهاي دانشمندان سایر ، آری که در اختیار داردگوناگون

  ها را به عرصه تحقق نزدیک نماید.حوزه
افزایـی  ، ما شاهد یک همدر عرصه تغییرات اقلیمی  

الملــل و حقــوق داخلــی و یگــانگی میــان حقــوق بــین
هستیم به این معنا که الزامات و خطوط کلی و اهـداف  

شـود و  المللـی ترسـیم مـی   نتوسط مقررات بـی  کالن،
ــا قا  ــی و عینــی آن ب نونگــذاري ضــوابط جزئــی و اجرائ

  رسد.داخلی به مرحله اجرا می
ــی و       ــات کل ــدا الزام ــش ابت ــن بخ ــابراین در ای بن

هاي کالن مقابله با تغییرات اقلیمی در سه متن دراهبر
وانسـیون تغییـرات اقلیمـی و    اساسی در این حوزه (کن

س) بررسی شده و سپس بروز هاي کیوتو و پاریپروتکل
ف کـالن در مصـوبات داخلـی تحلیـل     و نمود این اهدا

  شود.می
الزامات حقوقی مقابلـه بـا تغییـر اقلـیم در     . 2,1

همانگونه که اشـاره شـد تغییـرات    : المللیاسناد بین
هـاي مسـتقیم و   آب و هوایی منجر به دو دسته آسـیب 

هــاي مســتقیم همــان شــود. آســیبغیرمســتقیم مــی
هـاي طبیعـی ناشـی از تغییـرات آب و هـوایی      خسارت

در زیسـت   است که استمرار طبیعـی حیـات بشـري را   
ــی   ــرار م ــد ق ــورد تهدی ــره م ــیبک ــد و آس ــاي دهن ه

ناشـی از   هـاي اقتصـادي  غیرمستقیم که همان آسـیب 
المللی در واکنش به تغییـرات  اجراي تدابیر جامعه بین

ی و . جامعه جهان)196 :1389(عبداللهی،  اقلیمی است
پیرو آن، نظام حقوق داخلی کشورها براي مقابله با این 

ماتی را براي مواجهه بـا  پیامدها دست به کار شده و الزا
  اند.ها طراحی نمودهاین آسیب

ــیم     ــه تقس ــه ب ــا توج ــه در  ب ــورت گرفت ــدي ص بن
و هــوایی میــان کشــورهاي  کنوانســیون تغییــرات آب

مختلـف  توان این الزامـات را در دو دسـته   مختلف، می
  مورد ارزیابی قرار که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.

از آنجـا کـه   : تکالیف ناظر به همه کشـورها . 2,1,1
گفته، معاهداتی عام و جهـانی هسـتند،   معاهدات پیش

یی طبیعتا مخاطب آنهـا در درجـه اول همـه کشـورها    
انــد. مهمتــرین اســت کــه بــه ایــن معاهــدات پیوســته

به موجب این معاهـدات بـر   تعهداتی که همه کشورها 
  عهده دارند به این شرح است:

 اي:اول) تثبیت و کاهش انتشار گازهـاي گلخانـه  
دهـد  مقدمه کنوانسیون تغییر اقلیم به خوبی نشان می

تـرین  کنندگان این کنوانسیون، اصـلی که از دید تدوین
علت تغییرات اقلیمـی همانـا افـزایش تـراکم گازهـاي      

گرمـاي  ه منجـر بـه افـزایش    اي در جو است کـ گلخانه
  هاي طبیعی شده است.سطح زمین و تغییر اکوسیستم

همچنین در مقدمه این کنوانسـیون اولـین گـام و      
اي بایـد از  ین واکنش در مقابل گازهاي گلخانهترفوري

و در مقابـل،   1سوي کشورهاي پیشرفته صـورت گیـرد  
مالحظات اقتصادي و  اجتمـاعی و نیازهـاي مشـروع و    

ــت ــد   اولوی ــراي رش ــعه ب ــال توس دار کشــورهاي در ح
  اقتصادي و فقرزدایی به رسمیت شناخته شده است.

کنوانسیون تغییر اقلـیم،   2طور مشخص در ماده به  
گونه اسـناد حقـوقی   هدف نهایی این کنوانسیون و هر«

رانس اعضـاء مـورد   مربوطه که ممکن است توسط کنفـ 
از دسـتیابی بـه ثبـات در تـراکم گـ     ، تصویب قرار گیرد

مطابق مفاد مربوطـه کنوانسـیون    تمسفرااي در گلخانه
هـاي  در سطحی است که از تداخل خطرنـاك فعالیـت  

سیستم آب و هوایی جلوگیري نماید. این سطح  بشر با
                                                

ورد تکرار و تاکید قـرار  این کنوانسیون نیز م 3ماده  1این امر در بند  -1
  گرفته است.
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بایست در آنچنان چهارچوب زمانی حاصل گردد که می
صورت طبیعی با تغییرات آب و هها بتوانند باکوسیستم

مینان حاصل شود که تولید مـواد  هوا تطابق یابند و اط
غذایی با تهدید روبرو نبوده و توسعه اقتصادي بتواند به 

  ».صورتی پایدار ادامه یابد
 4مـاده   2همچنین بر اساس جـزء الـف و ب بنـد      

انـد کـه   هـاي صـنعتی متعهـد شـده    کنوانسیون، دولت
ینــد کــه ســطح انتشــار مقــررات و تــدابیري اتخــاذ نما

، بـه سـطح   2000ا تا پایان سال اي آنهگازهاي گلخانه
برســد. بــر اســاس  1990انتشـار ایــن گازهــا در ســال  

آمارهاي منتشـر شـده توسـط دبیرخانـه کنوانسـیون،      
درصد نیـز از   6/6حتی  2000هاي عضو در سال دولت

سـیون درخصـوص کـاهش    نتعهد مندرج در ایـن کنوا 
اند. البته ایـن نکتـه قابـل    اي فراتر رفتهگازهاي گلخانه

 7/39است که بخش قابل توجهی از آمـار فـوق (   تامل
ورهاي در حال توسعه محقـق شـده   درصد) توسط کش

  ).203 :1389(عبدالهی،  است
پروتکـل کیوتـو،    3ماده  1در ادامه و بر اساس بند   

 2012کشورهاي توسعه یافته موظف شـدند تـا سـال    
میزان حداقل پنج  بهاي را میزان انتشار گازهاي گلخانه

ــ ــزان انتشــار در ســال  درصــد زی ــیالدي 1990ر می  م
برسانند. الزم به ذکـر اسـت کـه در ضـمیمه پروتکـل      

میزان کاهش انتشار کیوتو، سهم هر یک از کشورها در 
اي به تفکیک بیان شده است. همچنین گازهاي گلخانه

اي در گازهاي گلخانـه  کاهش انتشار«توافقنامه پاریس 
ــاد  ــی زی ــراي ت  »حــد خیل ــدفی ضــروري ب ــق را ه حق

  کنوانسیون دانسته است.
دوم) توجــه بــه توســعه پایــدار بجــاي توســعه 

اي توسـعه «از نظر مفهومی، توسـعه پایـدار   اقتصادي: 
است که نیازهاي نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی 

-یازهاي خود، بـرآورده مـی  هاي آینده در تأمین ننسل
نه . به بیان دیگر، براي آنکه )48: 1398دبیري، ( »کند

از ثمـرات  هاي آینده نیـز  هاي حاضر که نسلتنها نسل
پیشرفت و توسعه بایـد رونـدي    ،مند شوندبهرهتوسعه 

  .پایدار داشته باشد
اولین بار مفهوم توسعه پایدار به صـورت جـدي در     

اســتکهلم مطــرح شــد تــا اینکــه در   1972کنفــرانس 

ملل در سـال  مجمع عمومی سازمان  36/123قطعنامه 
هـاي بشـري، جـزو الینفـک     سایر حـق  در کنار 1981

حقوق بشر قلمـداد گردیـد (اعالمیـه حـق بـر توسـعه       
مجمع عمـومی سـازمان ملـل     1986دسامبر  4مصوب 
  متحد).

کنوانسـیون تغییـرات آب و    4ماده  5بر اساس بند   
باز  سیستم ایجاد یک براي بایستمی« هاهوایی، دولت

پایـدار و   قتصـادي رشد ا منجر به که المللیاقتصاد بین
 در حـال  اعضاء مخصوصـاً کشـورهاي   در تمامی توسعه
و هـوا   آب تغییرات و بتواند با مشکالت گردیده توسعه

همچنین بـر اسـاس   ». نمایند بهتر روبرو شود همکاري
هــا مکلــف دولــت همــین کنوانســیون، 4بنــد ج مــاده 

و هـوا را تـا حـد     آب تغییـرات  مالحظـات اند کـه  شده
و  ، اقتصـادي اجتمـاعی  هـا و اعمـال  در سیاسـت  امکان
. عـالوه بـر ایـن در    خود در نظر بگیرنـد  محیطیزیست
پروتکل کیوتو الزامات توسعه پاك تبیین شده  12ماده 

تقویـت واکـنش   «توافقنامـه پـاریس    2است و در ماده 
جهانی نسبت به تهدید تغییر اقلـیم،در زمینـه توسـعه    

از جملـه  » ریشه کـن کـردن فقـر   پایدار و تالش براي 
  اهداف این توافقنامه ذکر گردیده است.

سوم) توجه به اقدامات پیشـگیرانه در تغییـرات   
کنوانسـیون،   3مـاده   3بـر اسـاس بنـد     آب و هوایی:

اي بایسـت اقـدامات پیشـگیرانه   اعضاء کنوانسیون مـی «
، جلوگیري یا به حداقل رساندن دالئل بینیجهت پیش

وا و کاهش اثـرات سـوء آن را بـه کـار     تغییرات آب و ه
هـاي  کـه احتمـال بـروز آسـیب     در مواردي«و » گیرند

بایست از ناپذیر وجود داشته باشد نمیرگشتجدي یا ب
 قبه عنوان دلیلی براي بـه تعویـ   ،فقدان قطعیت علمی

همچنـین بـر   ». انداختن اینگونه اقدامات استفاده نمود
ــاده  ــاریس  8اســاس م ــه پ ــت ، اعضــاء«توافقنام اهمی

گیري، بــه حــداقل رســاندن و مقابلــه بــا ضــرر و  پیشــ
خسارت ناشی از اثـرات نـامطلوب تغییـر آب و هـوا، از     

رویدادهاي شدید آب و هوایی و حوادث تدریجی  جمله
 را ایدار در کاهش خطر ضرر و خسارتو نقش توسعه پ

  ».دارنداذعان می
-چهارم) تدوین، بازنگري، اجراء و انتشار برنامـه 

اي به منظور تعـدیل تغییـرات   ملی و منطقههاي 



 61                                                                                         ..             .از منظر معاهدات یمیاقل راتییمقابله با تغ یبر الزامات حقوق یلیتحل

کنوانسیون و  4ماده  1-بر اساس بند ب آب و هوایی:
انـد  پروتکل کیوتو کشورها مکلف شده 10بند ب ماده 

هاي جامع ملی خود را درخصوص تغییرات آب و برنامه
ــه  ــه عرص ــوایی در هم ــاعی،  ه ــی، اجتم ــاي فرهنگ ه

ــاوري تــدوین و   ــه اقتصــادي، سیاســی و علــم و فن ارائ
 4ده مـــا 1-نماینــد. همچنــین بـــر اســاس بنــد ج    

انـد مالحظـات تغییـر    کنوانسیون، کشورها موظف شده
ــیم را  ــه در اقل ــتکلی ــاعی سیاس ــال اجتم ــا و اعم ، ه
هاي اقتصـادي خـود را   دخالت دهند و برنامه اقتصادي

با اهداف مندرج درایـن کنوانسـیون هماهنـگ نماینـد     
  کنوانسیون).4ماده  2-(بند ث
الزام به انتشار آمار ملـی کلیـه گازهـاي     پنجم)
 2-و بنـد ب  4مـاده   1-بر اساس بند الـف اي: گلخانه
ــد   4مــاده  ــز بن ــاده  3کنوانســیون و نی ــاده  3م  7و م

 13مــاده  7و بنــد  10مــاده  2پروتکــل کیوتــو و بنــد 
انـد میـزان   کلیه کشورها متعهد شده 1توافقنامه پاریس

تفکیک نـوع گـاز و    اي خود را بهانتشار گازهاي گلخانه
هـاي مربـوط بـه    روشمنبع ایجـاد آن، بـا اسـتفاده از    

کـه   ايار تمـامی گازهـاي گلخانـه   برآورد میـزان انتشـ  
مـاده   2و  1شود (بند تعیین می توسط کنفرانس اعضا

  .2پروتکل کیوتو) محاسبه و منتشر نمایند 5
» 3برنامه ملـی مشـارکت  «ششم) الزام به انتشار 

ولتی به منظور کاهش انتشار براي همه نهادهاي د
توافقنامـه   10ماده  9براساس بند  اي:گازهاي گلخانه

این  2در ذیل ماده  13و تصمیم اجرائی شماره  پاریس
اند که برنامه مدونی براي کشورها متعهد شدهتوافقنامه 

ی جهت کاهش انتشار گازهـاي  هاي مختلف دولتارگان
ــه ــر  گلخان ــوده و ه ــه نم ــ  5اي ارائ ــال یکب ار آن را س

  .  4روزرسانی نمایدب
                                                

شـفاف  «توافقنامه پاریس بـر روي   13الزم به ذکر است که در ماده  -1
هـاي آمـاري و ملـی، تاکیـد     ) در همه زمینهTransparency» (سازي

  مبسوطی شده است.
المللـی در مـورد   کنوانسیون بـین توان به همچنین در این زمینه می -2

(مصـوب   محـیط زیسـت   مـومی در زمینـه  حق بر اطالعات و مشارکت ع
  ) نیز اشاره کرد.1998

3- INDC (Intended Nationally Determined 
Contribution) 

الزم به ذکر است برنامه ملی مشارکت همه کشـورها در سـایت زیـر     -4
  قابل مشاهده است:

هفتم) الزام به ارائه برنامه سازگاري و گزارش آن 
  هاي کاهش:در کنار برنامه

ــاده     ــاس م ــر اس ــاریس 7ب ــه پ ــورها توافقنام ، کش
واکنش بلند مدت نسبت به تغییـر  «موظفند به منظور 
حافظـــت از مـــردم، معیشـــت و   اقلـــیم، بـــراي م 

ایی کـه از  کشـوره  بـا در نظـر گـرفتن    »هـا اکوسیستم
پذیر هستند، اقـدامات الزم را  طریق تغییر اقلیم آسیب

توانـد شـامل ارائـه    به انجام برسانند. این اقـدامات مـی  
هاي جدید که بـا دمـاي جدیـد کـره زمـین      تکنولوژي

ســازگارتر اســت، ایجــاد ســیل بنــدهاي عظــیم بــراي  
ــوگیري از پی ــه   جلـ ــی ارائـ ــا و حتـ ــرفت آب دریـ شـ

می کـه بـه واسـطه گـرم     هاي جدید براي مردسرزمین
ان به زیر آب خواهد رفت باشـد.  شدن زمین، سرزمینش

تردید چنین اقـداماتی مبتنـی بـر اصـل مسـئولیت      بی
جمعی به جبران خسـارت اسـت. بـه عبـارت دیگـر در      
ضمن آنکه کشورها مکلف به کـاهش انتشـار گازهـاي    

اي و جلـوگیري از گـرم شـدن زمـین هسـتند،      گلخانه
بینـی تمهیـداتی بـراي    پـیش  همچنین آنها مکلـف بـه  

جبران خسارت کشـورهایی کـه از گـرم شـدن زمـین،      
 9بینند نیز هستند. بـر اسـاس بنـد    یآسیب بیشتري م

توافقنامه پاریس، کشورها موظفنـد در راسـتاي    7ماده 
اجـراي   -الـف «سازگاري، این اقدامات را انجام دهنـد:  

د فراین -ب. هاي سازگارياقدامات، تعهدات و یا فعالیت
ارزیـابی   -ج. هاي ملی سازگاريتنظیم یا اجراي برنامه

پذیري با توجـه بـه اقـدامات    اثرات تغییر اقلیم و آسیب
هـا و  بندي شده، با در نظـر گـرفتن افراد،مکـان   اولویت

نظـارت و ارزیــابی و   -د. پـذیر هـاي آســیب اکوسیسـتم 
هـاي  و اقـدامات برنامـه  هـا  هـا، طـرح  اطالع از سیاست

هـاي  پـذیري در سیسـتم  یجـاد انعطـاف  ا -ه. سـازگاري 
اجتماعی و اقتصادي ومحیط زیستی، از جمله از طریق 

  ».پایدار منابع طبیعی اقتصادي و مدیریت تنوع

                                                                
(https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Su
bmission%20Pages/submissions.aspx ) 
ــه موجــب تصــویبنامه شــماره    ــز ب دولــت جمهــوري اســالمی ایــران نی

برنامه مشارکت ملـی در  « 20/8/1394مورخ » هـ52513/ت112411«
را تصویب و جهت اجرا به کلیه » زمینه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

  هاي اجرائی ابالغ نموده است.دستگاه
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ها، عملیات توسعه، اجرا و انتقال تکنولوژينهم) 
را اي تجربی و رونـدهایی کـه گازهـاي گلخانـه    

هـا  کنترل نموده یا کاهش داده یـا از ایجـاد آن  
کنوانسیون تغییر  4ماده  1- (بند پ ي نمایدجلوگیر

ــتآب و هــوا)  ــت از فعالی ــی و و حمای ــاي علم ه
ــوص  ــن خص ــاتی در ای ــاده   تحقیق ــد ب م  5(بن

  کنوانسیون).
، تحقیقات عملی، تکنولوژیکی، فنـی دهم) انجام 

-میزان و زمان... پیرامون اجتماعی و -اقتصادي 
بندي تغییرات آب و هوا و پیامدهاي اقتصـادي و  

  کنوانسیون). 4ماده  1-(بند چ آن اجتماعی
هاي ها و برنامههاي سازمانیازدهم) تامین هزینه

المللی که در راستاي مقابله با تغییـر اقلـیم   بین
  .کنوانسیون) 5(بند الف ماده کنند فعالیت می

هاي همگانی و دوازدهم) در پیش گرفتن آموزش
بکارگیري ظرفیت نهادهـاي مردمـی در جهـت    

ــا تغییــرات اقلیمــیمقاب  6(بنــد الــف مــاده  لــه ب
قسـمت   –پروتکل کیوتو  10کنوانسیون و بند هـ ماده 

  توافقنامه پاریس).6 12و ماده  5 2ماده  1ب از بند 
 تکالیف ناظر به کشورهاي توسـعه یافتـه:  . 2,1,2

کنوانسیون تغییـر آب و هـوایی،    3ماده  4براساس بند 
ظت از سیستم آب منظور حفاه ها و اقدامات بسیاست«

هـاي بشـر   و هوا در مقابـل تغییـرات ناشـی از فعالیـت    
بـوده و   متناسب با شرایط خـاص هـر عضـو   بایست می

. بر این اساس هاي توسعه ملی باشندهماهنگ با برنامه
کنوانسیون تغییـر آب و هـوا، بـا تقسـیم کشـورها بـه       

، حقـوق و تکـالیف   »در حال توسعه«و » توسعه یافته«
ي آنهــا ترســیم نمــوده اســت. مهمتــرین متفــاوتی بــرا

الزامات کشورهاي توسعه یافتـه بـه منظـور مقابلـه بـا      
  تغییرات اقلیمی به این شرح است:

                                                
به  ايش انتشار گازهاي گلخانهپذیري با اقلیم و کاهآموزش انعطاف« -1

 ».اي که تولید غذا را تهدید نکندطریقه
اعضاء باید به طور مناسب، با در نظر گرفتن اقداماتی به منظور ارتقاء  -2

عمـومی و   سازي عمومی تغییر اقلـیم، مشـارکت  آموزش، پژوهش و آگاه
دسترسی عموم به اطالعات، به رسمیت شناختن اهمیت این مراحل، بـا  

 .نمایند وجه به ارتقاء اقدامات ذیل این توافقنامه، همکاريت

ــه    ــک ب ــه کم ــه ب ــعه یافت ــزام کشــورهاي توس اول) ال
هاي علمی، فنـی  اعم از کمک کشورهاي درحال توسعه

کنوانسـیون و بنـد ج    4ماده  1- و تکنولوژیکی (بند ح
انـد  . این کشورها متعهد شـده کل کیوتو)پروت 10ماده 

م جهـت کـاهش انتشـار گازهـاي     هـاي الز که فنـاوري 
پذیري نسبت به تغییر اقلـیم  اي و بهبود انعطافگلخانه

را به سایر کشـورها انتقـال داده و کشـورهاي درحـال     
هـا مشـارکت   را در ایجاد و گسترش این فناوري توسعه

ــاده  ــد (م ــ تواف 10دهن ــاریس) و ب ــه پ ــورهقنام کلی ط
و افزایش ظرفیـت کشـورهاي در حـال     7سازيظرفیت

هـاي  توسعه براي مقابله با تغییرات اقلیمی بجاي کمک
توافقنامـه پـاریس)    11صرفا مالی و تکنولوژیکی (ماده 

  را مسئوالنه بر عهده بگیرند.
هایی که کشورهاي درحال توسعه پرداخت هزینهدوم) 
 8شـوند مـی  طر اجراي ایـن کنوانسـیون متحمـل   به خا

مـاده   2کنوانسـیون و بنـد    4ماده  5و  4،  3(بندهاي 
براي ضـمانت اجـراي    . کنوانسیون9پروتکل کیوتو) 11

بینی کرده است که کشورهاي پیش ، صراحتاًاین مقرره
هایی که کشورهاي درحال توسعه، تنها به میزان کمک

دهند، متعهـد کمیسـیون محسـوب    فته انجام میپیشر
  کنوانسیون). 4ماده  7شوند (بند می

یشتر به کشورهایی که سوم) همراهی و توجه و کمک ب
پذیر، تک محصولی و متکی به سوختهاي اقتصاد آسیب

  کنوانسیون). 4ماده  10فسیلی دارند (بند 
چهارم) کشورهاي توسعه یافته نباید تعهدات خـود بـه   

اي انجـام  موجب کنوانسیون و پروتکل کیوتو را به گونه

                                                
3- Capacity building 
این تعهد از آن روست که با وجود کمترین نقش آفرینی دولتهاي در  -4

حال توسعه، این دولتها بیشترین آسیب را نیز از تدابیر واکنشی از جمله 
ثـال در صـورت   بیننـد. بـه عنـوان م   اي میکاهش انتشار گازهاي گلخانه

اجرایی شدن سیاستهاي مندرج در پروتکل کیوتو (که خواهـان کـاهش   
 63هاي صادرکننده نفت سـاالنه حـدود   هیدروفلروکربن ها است) دولت

میلیارد دالر از درآمدهاي خود را از دست خواهند داد و سهم ایـران در  
 قریب یک و نیم میلیارد دالر بـرآورد  2010این خسارت جهانی در سال 

  ).196، 1389شده است (عبداللهی، 
توافقنامـه پـاریس ایـن     2البته الزم به ذکر است که در بند ج مـاده   -5

ایجاد تأمین منابع مالی در راستاي کم کردن انتشـار گازهـاي   «تعهد به 
منحصر به کشورهاي پیشـرفته نشـده و الزامـی بـراي همـه      » ايگلخانه

ایـن   9اسـاس مـاده    کشورها درنظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنـین بـر      
  ها، هدفمندتر در نظر گرفته شده است.توافقنامه، این کمک



 63                                                                                         ..             .از منظر معاهدات یمیاقل راتییمقابله با تغ یبر الزامات حقوق یلیتحل

، زیست محیطی و تأثیرات نامطلوب اجتماعیدهند که 
داشـته باشـد    اقتصادي بر روي اعضاي در حال توسـعه 

  پروتکل کیوتو). 3ماده  14(بند 
ــت    ــه از فعالی ــعه یافت ــورهاي توس ــنجم) کش ــاي پ ه

سـیون مبنـی بـر    اي که بـا هـدف کلـی کنوان   اقتصادي
 10اده م 4اي مغایرت دارد (بند کاهش گازهاي گلخانه

  اند.اریس) منع شدهتوافقنامه پ
ه، هـاي مربوطـ  ی انـرژي در بخـش  ییش کارآافزاششم) 

کاري ها، جنگلهاي پایدار مدیریت جنگلارتقاء فعالیت
ترغیــب اشــکال پایــدار  ،هــاي جدیــدو ایجــاد جنگــل

 ،کشاورزي در پرتو مالحظات مربوط به تغییر آب و هوا
توسـعه و گسـترش اسـتفاده از انـواع      وترغیب تحقیق 

ل انتشـار  هاي کنترپذیر انرژي و فناوريتجدید جدید و
پیشــرفته و جدیــد  هــايدي اکســید کــربن و فنــاوري

کاهش تدریجی یـا حـذف   ، خطر براي محیط زیستبی
ــه   ــات و یاران ــوارض و مالی ــت از ع ــام  معافی ــا در تم ه

اي که در تضـاد  دهنده گازهاي گلخانههاي انتشاربخش
 ،بازار هسـتند  هايبا هدف کنوانسیون و اجراي مکانیزم

اقداماتی در بخش حمل و نقل به منظور محدود کردن 
محدود کـردن و  ، ايو یا کاهش انتشار گازهاي گلخانه

یا کاهش گـاز متـان از طریـق بهبـود و بـه کـارگیري       
 مدیریت مواد زائد و نیز تولید ، انتقال و توزیـع انـرژي  

  پروتکل کیوتو). 2(بند الف ماده 
ابله بـا تغییـر اقلـیم در    الزامات حقوقی مق. 2,2

قانونگـذار ایرانـی از همـان سـالهاي     : قوانین داخلـی 
ــران (   ــس در ای ــکیل مجل ــدایی تش ــري  1286ابت هج

شمسی)، با موضوع محیط زیست و تنظیم ضوابطی بـه  
هاي آن ظت از آن همراه بوده است که جلوهمنظور حفا

قـانون مـدنی (مصـوب     182و  179توان در مواد را می
)، قـانون شـکار و   1335ون شکار (مصـوب  )، قان1307

بـرداري از  هقانون حفاظت و بهـر  )،1346صید (مصوب 
قـانون تجدیـد و    )،1346(مصـوب   هـا و مراتـع  جنگل

هـاي وزارت کشـاورزي و منـابع    تعیین وظائف سازمان
ازي سـ )، قانون حفاظـت و بـه  1350(مصوب  10طبیعی

نامـه جلـوگیري از   )، آئین1353محیط زیست (مصوب 
                                                

این قانون، سازمان شکاربانی و نظارت بر صـید بـه    4بر اساس ماده  -10
  سازمان حفاظت از محیط زیست تبدیل گردید.

الیحـه قـانونی حفـظ و     )،111354ودگی هوا (مصوب آل
قـانون  )، 1359مصوب ( گسترش فضاي سبز در شهرها

نامه جلـوگیري  آئین )،1361(مصوب  توزیع عادالنه آب
قانون حفـظ و حمایـت    )،1363از آلودگی آب (مصوب 

ــی کشــور   ــائر جنگل ــی و ذخ ــابع طبیع (مصــوب از من
بع آبـزي  بـرداري از منـا  قانون حفاظت و بهـره )، 1371

قـانون نحـوه   )، 1374(مصـوب   جمهوري اسالمی ایران
)، قـانون  137412، مصـوب (جلوگیري از آلـودگی هـوا   

ــدیریت پســماندها (مصــوب   ــی 1383م ــانون ایمن )، ق
قـانون حفاظـت از دریاهـا و    )، 1388زیستی (مصـوب  

هاي قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مـواد  رودخانه
ي پــاك (مصــوب قــانون هــوا )،1389(مصــوب  نفتــی
  .13) و ... مشاهده نمود1396

 1357تغییر مهمی که پس از انقالب اسالمی سال   
در مورد محـیط زیسـت رخ داد   در حقوق داخلی ایران 

توجه و حفاظت از محیط زیسـت بـود   » سازياساسی«
به این معنا که همچـون کشـورهاي پیشـرو در زمینـه     

ساسی حفاظت از محیط زیست، این مقوله وارد قانون ا
جمهوري اسالمی ایران شد و خطوط و نگاه کلی نظـام  
سیاسی جدید را به حفاظت از محـیط زیسـت متبلـور    

  کرد.
انفـال  «به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی   

هـاي مـوات یـا رهـا     هاي عمومی از قبیل زمینو ثروت
هـا و سـایر   هـا، رودخانـه  شده، معادن، دریاها، دریاچـه 

                                                
  نسخ شده است. 1396به موجب قانون هواي پاك مصوب  -11
  است.به موجب قانون هواي پاك نسخ شده  -12
البته الزم به ذکر است مقوله توجه به محـیط زیسـت و حفاظـت و     -13

اي طـوالنی در مطالعـات دینـی و فقهـی مـا دارد و      صیانت از آن، سابقه
مطالعات متعددي در این خصوص، اهتمام شرع مقدس اسالم را به مقوله 
محیط زیست مورد بررسی قرار داده اسـت از جملـه: فهیمـی، عزیـزاهللا،     

پژوهشـنامه حقـوق   ، مبانی فقهی حقوق محـیط زیسـت  ه، علی، زادعرب
، مشـهدي ، عزیـزاهللا  ، فهیمـی  – 35ش 	،1391، بهار و تابستان اسالمی

، فقه شیعه و تحـول در مبـانی مسـوولیت مـدنی زیسـت محیطـی       علی،
مبانی حق برخـورداري از  ، مهدي ،فیروزي -1390بهار 	فصلنامه حقوق،

 42، ش 84مجله رواق اندیشه، خرداد، محیط زیست سالم در قرآن کریم
بررسی مبانی فقهی حفاظـت از محـیط    ،محمدرضا، محمدزاده رهنی –

، عبـاس  ،اسـماعیلی  –1389پـاییز  	فصلنامه فقه و تاریخ تمـدن، ، زیست
، سـالم زینـت  ، طباطبـایی سیدضـیا  ، رضـا  ،نژادوزیري، محسن ،رضاییان
انشـگاه علـوم   مجلـه د ، حفاظت محیط زیست در اسالم، فرشته ،مهدیان

  .25، ش 1386زمستان 	،پزشکی رفسنجان
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هـا، نیزارهـا،   هـا ، جنگـل  ا، درههـ ، کوههاي عمومیآب
در ، ... ، مراتعـی کـه حـریم نیسـت    هـاي طبیعـی  بیشه

اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبـق مصـالح عامـه    
  ....»نسبت به آنها عمل نماید 

در «همچنین بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی   
جمهوري اسالمی، حفاظـت محـیط زیسـت کـه نسـل      

اجتماعی رو به  آن حیات هاي بعد باید درامروز و نسل
. از گـردد ، وظیفه عمومی تلقی میرشدي داشته باشند

هاي اقتصادي و غیر آن کـه بـا آلـودگی    این رو فعالیت
آن مالزمـه   محیط زیست یا تخریب غیر قابـل جبـران  

  ».، ممنوع استپیدا کند
بیـانگر   طریق نگارش، محتوا و الزامـات ایـن اصـل     

وط به محیط زیست در ترین اصول مربیکی از پیشرفته
اصل بر حفظ محیط زیست  قانون اساسی است. در این

یکی از نکـات  ه عمومی تأکید شده است. مثابه وظیف به
قانون اساسی، توجـه بـه    50 برجسته و مترقی در اصل

ــین ــدالت ب ــده حاضــر و (نســلنســلی ع  اســت) 14آین
  .)563: 1393(مشهدي، 

بـه  همچنین در حوزه حقوق اساسی، شایسته است   
هاي کلی پیشگیري و کاهش خطـرات ناشـی   سیاست«

/ 25مصـوب   »15از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبـه 
مصـوب   »هاي کلی محیط زیسـت سیاست«و 1384/ 6

مقام معظم رهبري نیز اشاره کرد که در سلسله  1394
ــران  ــوقی ای ــاي حق ــب هنجاره ــانون 16مرات ــس از ق ، پ

                                                
14- Intergenerational equity 
 هـاي پدیـده  شناسـایی . 8«ها: این سیاست 9و  8بر اساس بندهاي  -15

 میـزان  و تـأثیر  ارزیـابی  و خطـرات  شـدن  پدیدار نحوه و اقلیمی و جوي
ه هاي طبیعی، ایجاد نظـام بـ  اطلس ملی پدیده تهیه طریق از آسیب آنها

 بلند آگاهیهاي هشدار سریع و پیشهم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام
 ملی توسعه هايبرنامه تنظیم. 9 .هاي پیشرفتهمدت با استفاده از فناوري

 سازگاري« رویکرد سطوح، همه در آن هايفعالیت همه در که ايگونه به
 :انجام گیـرد بنابراین اقدامات ذیل باید  مالحظه و نهادینه شود.» اقلیم با

 شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکـی ازمحورهـاي  
هـاي جـامع   تهیـه، تـدوین و سـاماندهی نظـام     ،اساسی آمایش سرزمین

شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامـدهاي   ،مدیریت بالیاي جوي و اقلیمی
  ».آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهاي مناسب

نظـام حقـوقی ایـران، سلسـله مراتـب هنجارهـاي       به طور کلـی در   -16
هـاي کلـی   سیاسـت  –حقوقی به ترتیب از این قرار است: قانون اساسـی  

قوانین عادي (مصوبات  –نظام (مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام) 
هـاي زیـر مجموعـه    مقررات دولتی (مصوبات دولت و دستگاه –مجلس) 

  آن).

برخـوردار   اساسی، از اعتباري ما فوق قوانین و مقـررات 
-است و کلیه قوانین و مقررات پائین دسـتی بایـد هـم   

  راستا با این سیاستها تدوین و تصویب شوند.
و مقـررات دولتی،بـه    17اما در حوزه قـوانین عـادي    

ایـران  طور کلی دو رویکرد مختلف را در نظام حقـوقی  
توان مـورد بازشناسـی   در خصوص تغییرات اقلیمی می

  قرارداد:
اجهه سلبی با تغییرات اقلیمی است بـه  رویکرد اول، مو

این معنا که برخی از قوانین از طریق تاسیس ضـمانت  
اجراهاي مدنی، کیفري و اداري به مقابله بـا تخریـب و   

ایـن دسـته از    پـردازد. محـیط زیسـت مـی   نیز آلودگی 
در ایـن   نگر دارند به این معنا کهجزء قوانین، رویکردي

ه طـور مسـتقیم و صـریح    قوانین مقابله با تغییر اقلیم ب
 مدنظر نبوده و تنها به برقراري نظم و امنیت اجتمـاعی 
و حفظ حقوق عامه در حوزه محیط زیست نظر داشـته  
است. قوانینی مثل ممنوعیت شکار، ممنوعیت تحریـق  

ــواد   688، 686، 680، 697، 675و قطــع درختــان ، م
د مصـوب  قانون مجازات اسـالمی، قـانون شـکار و صـی    

ها مصوب برداري از جنگلن حفاظت و بهره، قانو1346
  و ... . 1396، قانون هواي پاك مصوب 1354

رویکرد دوم، مواجهه ایجـابی بـا تغییـرات اقلیمـی       
ــین    ــا تبی ــوانین، ب ــا کــه برخــی ق ــن معن ــه ای اســت ب
استانداردها و ضوابط مشخص براي فعالیتهاي مختلـف  
ــراي     ــه راه ب ــائف و نقش ــیم وظ ــز ترس ــادي و نی اقتص

ــتگا ــی،دس ــف اجرای ــدات  ههاي مختل ــتاي تعه در راس
کـاهش گازهـاي    المللی دولـت ایـران درخصـوص   بین

  اي اقدام نموده است.گلخانه
در ذیل، این دو رویکرد مورد واکاوي قـرار خواهـد     

  گرفت:

                                                
انین متعدد و پراکنـده  درخصوص قوانین مصوب مجلس، هرچند قو -17

تـوان از  در مورد محیط زیست تاکنون به تصویب رسیده اسـت امـا مـی   
به عنوان قانون مبنا یا مادر در این  25/4/1396قانون هواي پاك مصوب 

آلـودگی هـوا عبـارت    «این قـانون   1ماده  1حوزه یاد کرد. بر اساس بند 
اي جامـد، مـایع، گـاز،    هاست از انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده

ساز، بو و صدا در هواي آزاد، به صورت طبیعی ساز و غیریونپرتوهاي یون
اي تغییر دهد یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه

که براي سـالمت انسـان و موجـودات زنـده، فرآینـدهاي بـوم شـناختی        
یا سبب از بین رفتن یا کاهش آور بوده و (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان

  ».سطح رفاه عمومی گردد
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مواجهه سلبی با تغییرات اقلیمی در حقوق . 2,2,1
اي از ضوابط همانگونه که بیان شد، بخش عمده: ایران
زیست محیطی، به ممنوعیتهایی اختصاص پیـدا   قانونیِ

کرده که در راستاي حفاظت از محیط زیست و مقابلـه  
و با استفاده از  ها وضع شده استانتشار انواع آلودگیبا 

کننـده قـانونی نظیـر مجـازات و جبـران      ابزارهاي الزام
خسارت، به صـورت غیـر مسـتقیم درصـدد مقابلـه بـا       

  است. تغییرات آب و هوایی برآمده
ی که در حـوزه ایـن رویکـرد قـرار     قوانین و مقررات  
، تــوان در دو دســته بــه شــرح ذیــلگیرنــد را مــیمــی

  بندي کرد:طبقه
  قوانین مرتبط با تخریب محیط زیست

اولــین مــتن قــانونی بــراي  اول) تخریــب درختــان:
هـا و جلـوگیري از تخریـب گیاهـان     حفاظت از جنگـل 

بود کـه  » 1321 ها مصوبقانون راجع بجنگل«جنگلی 
ها و مراتع کشورمصوب الیحه قانونی جنگل«به موجب 

نسخ گردید. قانون اخیرالذکر نیـز بـه موجـب    » 1338
 »هـا و مراتـع  بـرداري از جنگـل  قانون حفاظت و بهره«
) نسخ شد و از آن زمان تاکنون، همـین  1346مصوب (

اش مورد عمل قـرار  لحاقات بعديقانون با اصالحات و ا
  .18گیردمی

و احیاء و اصالح  حفظ«این قانون  2بر اساس ماده   
هـاي  ها و مراتع و بیشهبرداري از جنگلو توسعه و بهره

ـ  ه طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق ب ه دولـت ب
و به موجب ماده » بانی ایران استعهده سازمان جنگل

هــاي ) مجـازات 1396ایـن قـانون (اصـالحی     43و  42
هـاي  هانـواع درختـان و بوتـ    نقدي متعددي براي قطع

ی و غیرجنگلی در نظـر گرفتـه اسـت. همچنـین     لجنگ
هــاي نســبتا ایــن قــانون نیــز مجــازات 47و  46مــواد 

بینـی  ها پیشدیدي براي آتش زدن درختان و جنگلش
 نموده است.

قانون حفظ و گسـترش  «ها به موجب عالوه بر این  
شـده اسـت    مقرر1359مصوب  »فضاي سبز در شهرها

ــه  ــت «ک ــظ و گس ــور حف ــه منظ ــبز و ب ــاي س رش فض

                                                
الیحه قـانونی ملـی   «البته الزم به ذکر است که در کنار این قانون،  -18

قانون حفـظ و حمایـت از منـابع    «و نیز  1341مصوب » هاکردن جنگل
 به قوت خود باقی است. 1371مصوب » طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

رویه درختان، قطع هر نوع درخت جلوگیري از قطع بی
و یا نابود کردن آن بـه هـر طریـق در معـابر، میـادین،      

هـایی  ها، باغات و نیز محـل ها، بوستانها، پاركبزرگراه
که به تشخیص شوراي اسالمی شهر، باغ شناخته شوند 

ازه شـهرداري و  در محدوده و حریم شـهرها بـدون اجـ   
اصـالحی   1(ماده » رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است

قـانون مجـازات    686-684). بر این اساس، مواد 1390
اسالمی براي قطـع کـردن یـا از بـین بـردن درختـان       

  بینی نموده است.پیش مجازات حبس و جزاي نقدي
کـه   از بین رفتن تنوع زیسـتی  دوم) شکار حیوانات:
لول تغییـرات آب و هـوایی   م معهم به عنوان عامل و ه

یکـی از مهمتـرین خطـرات جهـانی      شود،محسوب می
نسانی اسـت زیـرا بـه اخـالل در زنجیـره      براي جامعه ا

طبیعــی حیــات منجــر شــده و پیامــدهاي اکولــوژیکی 
 10متعددي در پـی خواهـد داشـت. بـر اسـاس مـاده       

ــید « ــکار و ص ــانون ش ــوب » (ق ــالحی  1346مص و اص
ــراي صــید و1397 ــدون مجــوز جــانواران شــکار ) ب ، ب

  مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته شده است.
قـانون حفاظـت و بهسـازي     8همچنین بر اساس ماده 

گونه شکار ره مبادرت به« 1353محیط زیست مصوب 
و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداري و خرید و فـروش  

و ســیاحت از جــانوران وحشــی و اجــزاء آن و اســتفاده 
 19ایــن قــانون 3) مــاده در بنــد (الــفمنــاطق مــذکور 

  ....»باشدمستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می
  هاقوانین مرتبط با مقابله با انواع آلودگی

قانون حفاظت و بهسـازي محـیط    9بر اساس ماده   
هــر عملــی کــه ه اقــدام بــ«)، 1353زیســت (مصــوب 

زیست را فراهم نمایـد ممنـوع    طموجبات آلودگی محی
منظور از آلوده ساختن محیط زیسـت عبارتسـت   . است

آب یا هوا یا خـاك  ه از پخش یا آمیختن مواد خارجی ب
میزانی که کیفیت فیزیکی یـا شـیمیائی یـا    ه یا زمین ب

حال انسان یـا سـایر   ه آور بطوریکه زیانبیولوژیک آنرا ب
موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر 

  .»دهد

                                                
پـارك  «، این مناطق را بیان نموده است: این قانون 3بند الف ماده  -19

 ».منطقه حفاظت شده - پناهگاه حیات وحش -آثار طبیعی ملی  -ملی 
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 12همـین قـانون و نیـز مـاده      15-11اد همچنین مـو 
) بـه سـازمان محـیط    1396قانون هواي پاك (مصوب 

 زیست اختیار داده است که از ادامه کار کارخانجـات و 
هائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کارگاه

با اخطار قبلی ممانعت به عمل بیـاورد و بـراي    مینماید
  مقرر نماید.آنها جریمه ایجاد و انتشار آلودگی 

قانون هواي  1ماده  1بر اساس بند  اول) آلودگی هوا:
آلـودگی هـوا عبـارت اسـت از     ) «1396پاك (مصـوب  

هـاي جامـد،   انتشار یک یا چند آالینده اعـم از آالینـده  
سـاز، بـو و صـدا    ساز و غیر یونمایع، گاز، پرتوهاي یون

در هواي آزاد، به صورت طبیعی یا انسـان سـاخت، بـه    
اي تغییر دهـد  مدتی که کیفیت هوا را به گونه مقدار و

که براي سالمت انسان و موجودات زنـده، فرآینـدهاي   
آور بـوده و  شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیانبوم

یا سبب از بین رفتن یـا کـاهش سـطح رفـاه عمـومی      
هـاي اسـیدي، دو اثـر    گرم شدن زمین و بـاران  ».گردد

: 1384ی شـود (فیـروزي،   مهلک آلودگی هوا قلمداد م
76.(  

بـرداران  تمـامی بهـره   -قانون هواي پـاك  17ماده   
رعایت حدود مجاز  ، ملزم بهکننده هوامنابع ثابت آلوده

هاي احتراقی ها و سامانهها در موتورخانهانتشار آالینده
خود هستند . همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخـاذ  

هـا در  آالینـده  م جهـت جلـوگیري از انتشـار   تدابیر الز
) هواي آزاد، از سوخت مناسـب (ترجیحـاً گـاز شـهري    

االنه استفاده کنند و ملـزم بـه انجـام معاینـه فنـی سـ      
ــامانه  ــه و س ــامانه موتورخان ــط  س ــی توس ــاي احتراق ه

سوي سازمان ملـی   هاي تأیید صالحیت شده ازشرکت
هـا  ، مطابق با حدود مجاز انتشار آالیندهاستاندارد ایران

 ، مسـؤوالن یـا رؤسـاي   مالکـان  - 1تبصـره   باشـند. می
، عمـومی و  مراکز اداري، بهداشـتی، درمـانی، خـدماتی   

تجاري که موجبـات آلـودگی هـوا را فـراهم کننـد در      
یـک مرتبـه تـذکر کتبـی توسـط       صورتی کـه پـس از  

ام ، اقدامی براي رفع آلودگی در مهلت مقرر انجسازمان
) 19ي نقدي درجه هشت موضوع ماده (، به جزاندهند

قانون مجازات اسالمی حسب مورد محکوم می شوند و 
، عالوه بر حداکثر جزاي نقدي مذکوردر صورت تکرار ، 

با درخواست سازمان و حکم مرجـع قضـائی صـالح بـه     

 .ز شش ماه تا دوسال محکوم می شوندتعطیلی موقت ا
هرهاي شـ منـابع آالینـده خـانگی در کـالن     - 2تبصره 

ت، صـرفاً مشـمول جـزاي    باالي پانصدهزار نفـر جمعیـ  
  .شوندنقدي می

انباشـت پسـماندهاي    -قانون هواي پـاك  20ماده   
بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضاي بـاز یـا   
ســوزاندن آنهــا و انباشــتن پســماندهاي خــانگی و      
ــاز خــارج از   ســاختمانی در معــابر عمــومی و فضــاي ب

هـا  ها و دهیاريده توسط شهرداريهاي تعیین شمکان
ا سوزاندن آنها و همچنـین سـوزاندن بقایـاي گیـاهی     ی

اراضی زراعی پس از برداشت محصـول ممنـوع بـوده و    
جـزاي نقـدي درجـه شـش      متخلف حسـب مـورد بـه   

) قــانون مجــازات اســالمی محکــوم 19موضــوع مــاده (
  .شودمی

گونه آلـودگی  ایجاد هر -قانون هواي پاك 29ماده   
باشـد.  مـی وتی توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع ص

ي نقـدي درجـه   ، مرتکـب بـه جـزا   در مورد منابع ثابت
) قانون مجازات اسالمی محکوم 19هفت موضوع ماده (

  .می شود
بر اسـاس اصـل چهـل و پـنجم      ها:دوم) آلودگی آب

هـا و سـایر   هـا، رودخانـه  دریاها، دریاچه قانون اساسی،
، در اختیـار دولـت اسـت. ایـن اصـل بـر       آبهاي عمومی

(مصـوب  » ب و نحـوه ملـی شـدن آن   قـانون آ «اساس 
کلیـه  «دارد: مقـرر مـی   1کـه در مـاده    20) است1347

هـا و  ها و انهـار طبیعـی و دره  آبهاي جاري در رودخانه
مسیر طبیعـی دیگـر اعـم از سـطحی و      جویبارها و هر

آبهـا  هـا و زه فاضالب ها وزیرزمینی و همچنین سیالب
سارها شمههاي طبیعی و چها و مردابها و برکهودریاچه

زیرزمینـی ثـروت ملـی    و آبهاي معدنی و منـابع آبهـاي  
اسـت و مسـئولیت حفـظ و     محسوب و متعلق به عموم

ثروت ملی و احـداث و اداره تأسیسـات    برداري اینبهره
» .شـود توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می

) بــه موضــوع 58-55فصــل هفــتم ایــن قــانون (مــواد 
ابع آب پرداخته است. بر اساس جلوگیري از آلودگی من

 ،منظــور از آلــوده ســاختن آب«ایــن قــانون  56مــاده 

                                                
قـانون حفـظ و   «الزم به ذکر است، این قانون، بـه صـورت ضـمنی     -20

  را نسخ کرده است.» 1345حراست منابع آبهاي زیرزمینی کشورمصوب 



 67                                                                                         ..             .از منظر معاهدات یمیاقل راتییمقابله با تغ یبر الزامات حقوق یلیتحل

ـ     ـ  ه آمیخـتن مـواد خـارجی ب میزانـی کـه   ه آب اسـت ب
ــوژیکی آن   ــا بیول ــیمیایی ی ــا ش ــی ی ــت فیزیک را  کیفی

بطوریکه مضـر بحـال انسـان و چهارپایـان و آبزیـان و      
د. مواد خارجی بقرار زیـر اسـت:   گیاهان باشد تغییر ده

گونه اضـعاف کربنـی و   اسید و هر -ذغالی  -نفتی  مواد
نفتی مواد مضر شیمیائی اعـم از جامـد و مـایع از هـر     

هاي رنگ کـاري و  پاالیشگاه یا منبع گازي و یا دستگاه
ها و کارخانجات شیمیایی و معدنی الکل کشی و کارگاه

همچنـین  ». رهاو صنعتی و مواد غذائی و فاضالب شـه 
، مجـازات حـبس و جـزاي    60مـاده   5به موجـب بنـد   

  کنندگان آب مقرر شده است.راي آلودهنقدي ب
قـانون توزیـع   « 46عالوه بر این بـه موجـب مـاده      

مسـئولیت پیشـگیري و   ) «1361مصوب » (عادالنه آب
ممانعت و جلوگیري از آلودگی منـابع آب بـه سـازمان    

  .1»شده است حفاظت محیط زیست محول
قـانون   1مـاده  بر اساس بند ت  سوم) آلودگی خاك:

ــوب   ــاك (مص ــت از خ ــاك )1398حفاظ ــودگی خ ، آل
آمیختن یک یـا چنـد مـاده خـارجی بـه      «عبارتست از 

ح خاك به میزانی که کیفیت خاك یا پخش آنها بر سط
، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوي تغییر دهد فیزیکی

که براي انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهـان و یـا   
و تخریب خـاك عبارتسـت   » آور باشدآثار و ابنیه زیان 

کاهش توان تولید زیسـتی یـا اقتصـادي خـاك یـا      «از 
هـاي انسـانی و   کیبی از هر دو کـه ناشـی از فعالیـت   تر

باشـد و بـه   برداري از خاك مـی هاي مختلف بهرهشیوه
(بنـد ح  » شـود هاي مختلف تعیین مـی تفکیک کاربري

 ایـن قـانون بــراي   16و  15). بـر اسـاس مــواد   1مـاده  
اشخاصی که خاك را آلوده یـا تخریـب نماینـد جـزاي     

هـایی کـه منجـر بـه آلـودگی و      نقدي و توقف فعالیـت 
تخریب شـده اسـت و نیـز افـزایش مالیـات واحـدهاي       

  آالینده در نظر گرفته شده است.
بـر  هاي ناشی از امـواج و اشـعه:   چهارم) آلودگی

[محـیط   سـازمان «قانون هـواي پـاك    30ماده  اساس
است با همکاري سـازمان انـرژي اتمـی     مکلف زیست]

                                                
آیین نامـه  «ماده با عنوان الزم به ذکر است که آئین نامه اجرائی این  -1

به تصویب رسیده است که بـه   1373در سال » جلوگیري از آلودگی آب
  نحو مبسوط تري، موارد، منابع و مواد آلودگی را بیان نموده است.

ایران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات نسـبت بـه    
ود تعیـین شـده کلیـه    جلوگیري از انتشار خارج از حد

سـاز و  امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهـاي یـون  
ساز اقدام و به منظور حصول اطمینـان از عـدم   غیریون

اي یون ساز و غیر افزایش میزان و شدت امواج و پرتوه
از حدود تعیـین شـده در هـواي آزاد، شـبکه      یون ساز

انـدازي کنـد. اشـخاص حقیقـی و     پایش مربوطـه را راه 
ي حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهـا 

، بـراي اولـین بـار بـه     موضوع این ماده را رعایت نکنند
) قــانون 19ي نقـدي درجــه پـنج موضــوع مـاده (   جـزا 

ی محکوم و در صـورت تکـرار عـالوه بـر     مجازات اسالم
حداکثر جـزاي نقـدي ، بـه ضـبط امـوال و تجهیـزات       

  .2»مرتبط نیز محکوم می شوند
رویکرد ایجـابی در مقابلـه بـا تغییـرات     . 2,2,2

در ایـن رویکـرد،   : اقلیمی در حقوق داخلی ایـران 
قانونگذار مبادرت بـه ترسـیم ضـوابط و اسـتانداردهاي     

تجاري و نیز تبیـین تکـالیف   هاي مختلف براي فعالیت
ها دولتی و اجرایی نموده است. بـر  قانونی براي فعالیت

رد نیـز از دو جنبـه ذیـل قابـل     این اسـاس، ایـن رویکـ   
  بندي است:طبقه

در قـانون  تاسیس اسـتانداردهاي مختلـف:   اول) 
) الـــزام بـــه تـــدوین 1396هـــواي پـــاك (مصـــوب 

)، 43استانداردهاي آالیندگی در تولیـد خـودرو (مـاده    
                                                

  ، 1368قانون حفاظت در برابر اشعهمصوب همچنین مراجعه کنید به  -2
1368 ،  

ت آنهـا مسـتلزم   تولید انـواع وسـایل نقلیـه موتـوري و واردا     -4ماده  -3
هاي موضوع این قانون، اعالمی از سوي رعایت حدود مجاز انتشار آالینده

باشد. استاندارد سـاخت و تولیـد حـد مجـاز     می [محیط زیست] سازمان
مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط بـا احتـراق و یـا    

ساز و واکنش مؤثر بر آالیندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر)
تعیین، کنترل و نظـارت   (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران

گذاري انواع گیرد. شمارهشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت میمی
وسایل نقلیه موتوري اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز 

باشـد.  سـازمان مـی   هاي موضوع این قانون و أخذ تأییدیـه انتشار آالینده
اي که حدود مجاز سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه

نماینـد،  هاي تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمـی انتشار آالینده
فروش یا فروش این گونـه وسـایل نقلیـه موتـوري     جلوگیري نماید. پیش

زمان ملـی  سازمان مکلـف اسـت بـا همکـاري سـا      -تبصره . ممنوع است
استاندارد ایران طی مدت اجراي قانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه     
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران، حـدود مجـاز      

  .ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهدانتشار آالینده
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هـا در  الزام به معاینه فنی و ایمنی و آالیندگی خـودرو 
)، الـزام بـه اسـتفاده از    61هاي زمانی معین (ماده دوره

سوخت اسـتاندارد در کلیـه واحـدهاي تولیـدي (مـاده      
)، الزام به اختصاص حداقل ده درصـد از مسـاحت   132

) از جملـه  153مراکز تولیـدي بـه فضـاي سـبز (مـاده      
است که در جهت مقابلـه بـا تـدوین    آوري ضوابط الزام

اندرکاران و نهادهاي نظارتی مکلفند وضع شده و دست
آنها را رعایت نمایند. همچنین توجـه بـه مـواد قـانونی     

  زیر نیز در همین راستا حائز اهمیت است:
 8از رده خــارج کــردن خودروهــاي فرســوده (مــاده  -

  .قانون هواي پاك)
 9شهري (مـاده   نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی -

  قانون هواي پاك)
اندازي خطوط و واحدهاي تولیدي پس از استعالم راه -

  قانون هواي پاك) 11از سازمان محیط زیست (ماده 
استانداردسازي سوخت تولیدي داخـل کشـور (مـاده     -

  قانون هواي پاك) 18
 هاي تجدیدپذیر و پاكوسعه ، تولید و عرضه انرژيت -
  پاك)قانون هواي  19ماده (
هــاي جــامع و ارائــه پیوســت محــیط زیســتی طــرح -

قـانون هـواي    21مـاده  هـا ( تفصیلی شهرها و شـهرك 
  پاك)

                                                
به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه هـاي   - 6ماده  -1

کنترل آالینده هاي هوا و صدا ، انجام معاینه فنـی کلیـه    فنی و ایمنی و
ــنگین ،      ــنگین ، س ــه س ــبک ، نیم ــم از س ــوري اع ــه موت ــایل نقلی وس
موتورسیکلت که توسط بخشهاي دولتی ، عمـومی و غیردولتـی بـه کـار     
گرفته می شوند ، در دوره هاي زمانی منظم و توسط مراکز مـورد تأییـد   

 سازمان الزامی است
حداکثر یک سال پس از الزم االجراء شـدن ایـن قـانون ،     - 13اده م -2

تمامی مراکز صنعتی ، تولیدي ، عملیات معـدنی ، خـدماتی ، عمـومی و    
کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصـوب  
استفاده کنند . در صورت عدم وجود سوخت مناسب ، واحدهاي مـذکور  

رتیبی اتخاذ نمایند تا آالینده هاي منتشـره ،  مکلفند به هر نحو ممکن ت
 در حدود مجاز انتشار آالینده هاي هوا باشد

شـــهرکها ، مراکـــز و واحـــدهاي صـــنعتی و تولیـــدي  -15اده مـــ -3
) از  %10جدیداالحداث مکلفنـد برحسـب اقلـیم ، حـداقل ده درصـد (      

فضاي تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضاي 
مشجر و غرس درختـان مناسـب منطقـه اختصـاص دهنـد . بهـره        سبز

برداري از واحدهاي مذکور منوط به رعایت این ماده و تأییـد آن توسـط   
 .سازمان است

 22مـاده  الزام به افزایش سرانه فضاي سـبز شـهرها (   -
  قانون هواي پاك)

هاي همگانی در جهت آشنایی مـردم بـا   ارائه آموزش -
  قانون هواي پاك) 28ماده مخاطرات اقلیمی (

هـاي  کالیف قـانونی بـراي دسـتگاه   ارائه تدوم) 
مختلف در جهت تحقق اهداف کنوانسیون هـاي  

  :4المللیبین
 تغییرات آب و هوا، کنوانسیونهمانگونه که اشاره شد، 

را به دو دسته تقسیم کرده  ي عضو کنوانسیونهادولت
که نام آنها در ضمیمه » یافته هاي توسعهدولت: «است

بــر . »ســایر دولتهــا«کنوانســیون آمــده اســت و  2و  1
اساس این کنوانسیون، تکلیف به کاهش انتشار گازهاي 

اي و نیــز کمــک بــه ســایر کشــورها مخــتص  گلخانــه
هاي عضـو،  سایر دولتکشورهاي دسته نخست است و 

ــه تــالش در راســتاي تحقــق اهــداف   صــرفا متعهــد ب
اند و تعهدي معین در راستاي کـاهش  کنوانسیون شده

در نظر گرفته نشده  آنهابراي ي اانتشار گازهاي گلخانه
که جـزو گـروه   است. دولت جمهوري اسالمی ایران نیز 

 12مــاده صـرفا بــه موجــب   دوم ایـن کشــورها اســت، 
موظـف بـه ارائـه میـزان انتشـار و جــذب       ،کنوانسـیون 

  شده است. ايگازهاي گلخانه
 پس از این در پروتکل کیوتو با یک گام رو به جلو،  

هايکاهش انتشار براي دولت ی معینی براياهداف کم 
و براي سایر دولتها (و از جملـه   تعیین شد یافتهتوسعه

 ،بـدون ایجـاد تعهـد جدیـد     )جمهوري اسـالمی ایـران  
تهیه  کنوانسیون و صرفا تالش براي نیل به اهداف کلی

اي از منـابع  هاي ملی انتشـار گازهـاي گلخانـه   فهرست
یسـه بـا   .در پروتکـل کیوتـو در مقا  مختلف مقرر گردید

جزئیات بیشـتري و نـه تعهـدات بیشـتري      ،کنوانسیون

                                                
مقـررات  «قـانون مـدنی،    9الزم به یادآوري است که بر اساس مـاده   -4

عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولـت ایـران و سـایر دول منعقـد     
بنابر این معاهـداتی نظیـر کنوانسـیون    ». ر حکم قانون استشده باشد د

تغییـرات آب و هــوایی و پروتکـل کیوتــو و کنوانسـیون ویــن و پروتکــل    
مونترال و ... که از سوي مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسیده اسـت  

  باشند الزم االجرا هستند.چون در حکم قوانین عادي می
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هاي در حال توسـعه در نظـر گرفتـه شـده     براي دولت
  .1است

ها از تعیین اهداف دقیق استقبال دولتعدم با توجه به 
المللـی بـه   ی براي کاهش انتشار، رویکرد نظام بـین کم

سوي تعیین میزان مشارکت ملی در جهت کـاهش بـا   
گردیـد کـه ایـن امـر در      داخلی معطوفتوجه به توان 

: 1397قالب توافقنامه پاریس محقـق گردیـد (پیـري،    
ــاس  897 ــر اس ــاده ). ب ــن  3م ــهای ــامی  ،توافقنام تم
اند میزان و نحوه مشارکت خـود  موظف هاي عضودولت

ــه را   ــداف توافقنام ــق اه ــانی در تحق ــک دوره زم در ی
تهیـه و ارائـه کننـد.    مشخص و طی یک برنامه مـدون  

آزادي عمل دارند  میزان کاهش انتشار در بیان هاتدول
خـود را مـالك   هاي فنی و اقتصـادي  توانمنديصرفا  و

 قــرار خواهنــد داد و در عــین حــال ارائــه ایــن برنامــه،
بـه وجـود   تحقـق همـین برنامـه    تعهدي حقوقی براي 

ارائـه اطالعـات و    ،برخالف دو سند قبلـی  .خواهد آورد
یزان انتشـار، بلکـه در   ها نه صرفا در خصوص مگزارش

هاي ملی بایـد  خصوص اقدامات اجرایی مطابق با برنامه
اي در نظـر  بنـدي دوره انجام پذیرد و بدین منظور زمان

  گرفته شده است.
در زمـان امضـاي    دولت جمهـوري اسـالمی ایـران     

اقدام به انتشار اهداف مشارکت ملی  ،2توافقنامه پاریس

                                                
و سپس در سـال   1387در سال  دولت جمهوري اسالمی ایران یکبار -1

نامـه اجرایـی کنوانسـیون تغییـر آب و هـوا و      آیـین  «با تصـویب   1391
، ضوابط اجرایی شدن این دو معاهده را در دسـتگاههاي  »پروتکل کیوتو

این آئین نامه، هشت سیاست اجرایی  2مختلف ابالغ نمود.به موجب ماده 
ا و پروتکـل کیوتـو   کشور در راستاي اجراي کنوانسیون تغییـر آب و هـو  

تبیین و براي هر سیاست، راهبردهاي مجزایی تعریف شـده اسـت. ایـن    
افـزایش   -2 تهیه و ارائه مستمر گزارشـان ملـی   -1سیاستها عبارتند از: 

سهم منابع انرژي کم کربن در سبد انرژي کشور در راستاي کاهش روند 
-کاري و کمکاستفاده مؤثر و بیشتر از هم -3 اي انتشار گازهاي گلخانه
 المللی در جهت تحقق هدف کنوانسـیون اي و بینهاي دو جانبه، منطقه

 -5 آمــوزش و تحقیقــات در زمینــه موضــوعات تغییــر آب و هــوایی  -4
 -6 1آمادگی جهت مقابله و مـدیریت پیامـدهاي سـوء تغییـر آب و هـوا     

آمادگی و  -7 ظرفیت سازي جهت استفاده از توان ساز و کار توسعه پاك
سازي براي تعهدات آتی احتمالی کاهش انتشار گازهاي گلخانه ت ظرفی

هـاي ناشـی از کـاهش     تنوع اقتصادي جهت کاهش آسیبایجاد  -8 اي
  .اي درآمدهاي نفتی در اثر اقدامات مقابله

المللی شامل الزم به ذکر است که فرآیند پیوستن به یک معاهده بین -2
قبـول مـتن    –در مـذاکرات   مراحل مختلفی به این صورت است: شرکت

تصویب توسط پارلمان  –امضاء معاهده توسط مقامات اجرایی  –معاهده 

درصـد بـه    4نتشـار  مورد نظر به منظور کاهش میزان ا
نسبت سال پایه کرده است و مطابق با مکـانیزم تعبیـه   
شده در جهت اقدام داوطلبانه اقدام بـه اعـالم کـاهش    

 12درصـد الزامـی و در مجمـوع     4درصدي عالوه بر 8
 ها کرده است. راهکارهـاي درصد در صورت رفع تحریم

ارائه شده در این برنامه، در پنج حـوزه کـاهش انتشـار    
گلخانـه اي، مـدیریت منـابع آب، کشـاورزي و      گازهاي

ع طبیعی و تنوع زیستی و بهداشـت  بامنیت غذایی، منا
. همانگونه که بیـان شـد   3به تفکیک ذکر گردیده است

ترین اثر حقـوقی الحـاق بـه توافقنامـه     نخستین و مهم
پاریس الزامی شدن اهداف مشارکت ملی مورد نظر که 

ه شـده اسـت، خواهـد    قبال به دبیرخانه کنوانسیون ارائ
  .)4 :1397(پیري،  بود

با توجه به عدم تایید مصوبه مجلس در پیوستن به   
و علیـرغم   4توافقنامه پاریس از سـوي شـوراي نگهبـان   

برنامــه «اقـدامات اجرایــی صــورت گرفتــه در راســتاي  
، مهمترین اقدامات قـانونی در  »راهبرد ملی تغییر اقلیم

 ان در کنوانسیونمهوري اسالمی ایرراستاي تعهدات ج
  تغییر اقلیم و پروتکل کیوتو به این شرح است:

ــد   - ــب بن ــه موج ــاده  1ب ــی  « 8م ــه اجرای ــین نام آی
، »کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکـل هـاي الحـاقی   

ن، جهــاد هــاي نیــرو، نفــت، صــنایع و معــادوزارتخانــه
وبـه صـورت    اند هر سالهکشاورزي و کشور مکلف شده

اي ناشـی از  گـزارش انتشـار گازهـاي گلخانـه    جداگانه 
هاي حوزه عملکرد خود راتهیـه و بـه کـارگروه    فعالیت

 .ملی ارسال نمایند
مراکز آموزشی «نامه این آئین 8ماده  6بر اساس بند  -

و پژوهشی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و 

                                                                
 100: 1388مبادله اسناد تصوییب به امین معاهده (ضیائی بیگـدلی،   –

 به بعد).
توسط دفتر طرح » برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم«این سند با عنوان  -3

ست انسانی سازمان محیط زیست ملی تغییر آب و هوا؛ معاونت محیط زی
صفحه منتشر شـده و در پایگـاه اینترنتـی ایـن      112در  1396در سال 

  سازمان قابل بازیابی است.
براي اطالع از دالیل عدم تایید این مصوبه از سـوي شـوراي نگهبـان      -4

  ر.ك:
http://nazarat.shora-
rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=D3KPXiGZAA
A=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
&MN=csaqpt/F9Oo= 
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ــس از   وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی پ
) 20) مـاده ( مناء و بـا رعایـت بنـد (ب   ب هیئت اتصوی

ساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی   قانون برنامه پنج
ایران مکلفند پنج درصد از اعتبارات پژوهشـی خـود را   

مـرتبط بـا    صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات
 »تغییر آب و هوا نمایند

هـاي  دسـتگاه نامـه،  این آئین 8ماده  3به موجب بند  -
غییر آب و هـوا از جملـه   پذیر از موضوع تاجرایی آسیب

هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهـاد  وزارتخانه
، کشاورزي، صنایع و معادن، کشور، مسکن و شهرسازي

ز ، نیرو و سازمان بنادر و دریانوردي مکلفند پـس ا فتن
نامـه، عـالوه بـر بررسـی و     یک سال از ابالغ ایـن آیـین  

ییــر آب و هــوا بــر هــاي ناشــی از تغشناســایی آســیب
، و ارائه گزارش آن بـه کـارگروه ملـی   هاي خود فعالیت

اقدامات زیر را در جهت کاهش اثرات سوء تغییـر آب و  
 :ام دهندهوا و سازگاري انج

  الف ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است :
ســازي مصــرف آب در بخــش طــرح جــامع بهینــه -1

اي هـ با تأکید بر مشخص نمودن مکانیسم کشاورزي را
مالی و اجرایی آن ظرف یک سال تهیـه و بـه تصـویب    

  هیئت وزیران برساند .
ار اجرایی الزم و کافی بـراي  کظرف یک سال، سازو -2

که به نحوي از انحاء  هاي کشاورزيفعالیتگذاري بیمه
را  باشـند هاي احتمالی آسـیب پـذیر مـی   از خشکسالی

  تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند .
ها ، مراتع و آبخیزداري کشور موظـف  جنگل بـ سازمان

  است :
، طـرح شناسـائی و   تا پایـان برنامـه پـنجم توسـعه     -1

هــاي قطــب احیــاي مراتــع در حــال تخریــب واقــع در
  .پروري کشور را تهیه و اجرا نمایددام
جهت کاهش فشار بر مراتـع مجـاز اسـت حـداکثر      -2

معادل نیم درصد از مراتع کشور را جهت علوفه کـاري  
  به متقاضیان حقیقی و حقوقی اجاره دهد .

سازي در منابع ترسیب بیولوژیکی به منظور ظرفیت -3
دي اکسیدکربن و در راستاي حمایـت از برنامـه اقـدام    

هاي کشـور را در طـول   زدائی ، سطح جنگلملی بیابان

زان پنج درصد از طریق ایجاد برنامه پنجم توسعه به می
  . هاي مصنوعی افزایش دهدجنگل

پ ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است  
ــ  ــد ک ــا تأیی ــی ب ــاي طبیع ــران و بالی ــی بح ، ارگروه مل

هــاي داخــت وامتســهیالت الزم را جهــت تمدیــد بازپر
دیـده بـراي یـک سـال     هاي کشـاورزان آسـیب  فعالیت

  زراعی فراهم نماید .
  :ت ـ وزارت نیرو مکلف است

ی از صـدور  حداقل معادل پنجاه درصد درآمد ناشـ  -1
هـاي  فر چاه یـا فـروش آب در آبخـوان دشـت    مجوز ح

ممنوع را پس از واریـز بـه خزانـه و بـا رعایـت قـوانین       
مربوط صرف ایجاد طرح تغذیه مصنوعی جهت صیانت 
از منابع آب زیرزمینی در قبال پدیده خشکسالی نماید 
و گزارش عملکرد سالیانه خود را در دو نسخه جداگانه 

و سازمان بازرسی کـل کشـور ارسـال    به کارگروه ملی 
  نماید .  

نـی پایـدار و   بینی منـابع آب زیرزمی به منظور پیش -2
تـأمین   هاي خشکسـالی جهـت  قابل دسترسی در دوره

آب شرب مراکز سکونتی کشور، ظرف یک سال، طـرح  
هاي آزادسازي، حفاظت و تجهیز سفره ،جامع شناسائی

ز تصـویب  بل شرب را تهیـه و پـس ا  داراي منابع آب قا
    .ید شوراي عالی امنیت ملی برساندت وزیران به تأیاهی
طرح جامع مدیریت منـابع آب کشـور را ظـرف دو     -3

سال با توجه به موضوع تغییر آب و هوا بازنگري و پس 
  ی به تصویب هیئت وزیران برساند .از تأیید کارگروه مل

قـانون حفاظـت و بهسـازي محـیط      7بر اساس ماده  -
ر یـک از  هر گـاه اجـراي هـ   ) «1371ی زیست (اصالح

برداري از آنها بـه تشـخیص   طرحهاي عمرانی و یا بهره
ـ   [محیط زیست] سازمان ه با قانون و مقررات مربـوط ب

 ،سـازمان  ،حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشـد 
وزارتخانه یا مؤسسـه مربـوط اعـالم خواهـد     ه مورد را ب

رفـع   نمود تا با همکـاري سـازمانهاي ذیـربط بمنظـور    
در صورت . مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید

وجود اختالف نظر طبق تصمیم رئـیس جمهـور عمـل    
  .»واهد شدخ
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دولت موظـف   برنامه ششم توسعه 38ماده بر اساس  -
است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست بـه  

  عمل آورد :
) SEAنظارت بر ارزیابی راهبردي محیط زیست ( -الف

ارزیـابی اثـرات    اي وهاي توسـعه ها و برنامهستدر سیا
هــاي بــزرگ کلیــه   ) طــرحEIAمحیطــی (زیســت

، هـاي خصوصـی و تعـاونی   دستگاههاي اجرائی و بخش
نهادهاي عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جملـه  

، هـا مناطق آزاد تجاري و صـنعتی بـر اسـاس شـاخص    
  .ط و معیارهاي پایداري محیط زیستضواب

مـدیریت و   ،برنامـه عمـل حفاظـت، احیـاء    اجراي  -ب
هـاي کشـور بـا مشـارکت     برداري مناسب از تاالببهره

محلـی بـه ویـژه در    هاي اجرائی و جوامع سایر دستگاه
هاي ثبت شده در کنوانسیون رامسر بـه  ارتباط با تاالب

که تا پایان اجراي قانون برنامه، حـداقل بیسـت    طوري
تهدیـد کشـور    هاي بحرانـی و در معـرض  درصد تاالب

اء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در رونـد بهبـود   احی
  .قرار گیرند

مـورد نیـاز جهـت     تأمین اعتبـارات ارزي و ریـالی   -پ
المللـی دولـت جمهـوري اسـالمی     اجراي تعهدات بـین 

هـاي  در حـوزه محـیط زیسـت در قالـب بودجـه     ایران 
. اجراي این بند منوط به رعایت اصول هفتـاد و  سنواتی
  .باشدو بیست و پنجم قانون اساسی می یکصدهفتم و 

تـأمین سـهم دولــت جمهـوري اسـالمی ایــران در      -ت
ها المللی محیط زیستی مشترك با دولتبین هايطرح

و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشـویق  
هــاي گــذاريهــا و ســرمایهو حمایــت از جلــب کمــک

ي هـا بـه تـأمین هزینـه   المللی داوطلبانـه و کمـک   بین
. اجراي این بند منـوط بـه   مربوط به کنوانسیون رامسر

 رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیسـت و پـنجم  
  .باشدقانون اساسی می

پسـماند   هاي جامع مدیریتنظارت بر اجراي طرح -ث
هـا و  ، جنگـل هـا ویـژه در سـواحل دریاهـا، رودخانـه    به

ها و مـدیریت سـاالنه حـداقل    تاالبهاي حاشیه دشت
ت درصـد از حجـم پسـماندهاي موجـود بـا روش      بیس

  .مناسب

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در  -تبصره
ها و روســتاها بــر اقــدامات   محــدوده حــریم شــهر  

  .ها در این خصوص نظارت کندها و دهیاريشهرداري
تهیــه و اجــراي طــرح جــامع پیشــگیري و اطفــاي  -ج

ع ، مراتهاحریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل
ــا و آبخیــزداري و ســازمان حفاظــت محــیط  زیســت ب

) و همکاري دستگاههاي اجرائی، نظامی (در زمان صلح
  .انتظامی

، آوري، تصــفیهتکمیــل و اجــراي تأسیســات جمــع -چ
بازچرخانی و مـدیریت پسـاب و فاضـالب در شـهرها و     

هاي صنعتی و خدماتی و سـایر واحـدهایی کـه    شهرك
از از استانداردهاي مجفاضالب با آالیندگی بیش از حد 

نمایند از طریق عقد قرارداد فـروش و یـا   ملی تولید می
پیش فروش پسـاب خروجـی تأسیسـات موجـود و یـا      

  .هاي توسعه آتیطرح
ت مجـــاز اســـت از طریـــق تشـــویق دولـــ -تبصـــره 

گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنـان  سرمایه
  .بت به موارد این بند اقدام نمایدنس
هـا در سـطح   سـازي جنگـل  ء، توسـعه و غنـی  احیا -ح

  .هشتصد و پانزده هزار هکتار
اجراي عملیـات آبخیـزداري و حفاظـت از خـاك و      -خ

  .آبخوان حداقل در سطح ده میلیون هکتار
هاي بحرانـی آن حـداقل   کنترل کانونزدایی وبیابان -د

  .در سطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
ي (کاداستر) منـابع طبیعـی   هاي حدنگارتهیه نقشه -ذ

ــار و اراضــی    ــون هکت ــارده میلی ــداقل یکصــد و چه ح
ن هکتار با رعایت قـانون  کشاورزي حداقل بیست میلیو

  .)حدنگار (کاداستر
، مراتع هاحفاظت از جنگل ارتقاي پوشش صددرصد -ر

و اراضــی ملــی و دولتــی و منــاطق چهارگانــه زیســت  
یب محیطی با مشـارکت جوامـع محلـی و ارتقـاي ضـر     

ها و مراتع کشور به منظـور پایـداري   حفاظت از جنگل
ها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتـع سـاالنه   جنگل

  حداقل ده درصد
یریت سبز شامل مـدیریت مصـرف   اجراي برنامه مد -ز

، کـاهش مـواد   زات و کاغذ، تجهیانرژي، آب، مواد اولیه
هـا و وسـائط   زائـد و بازیافـت آنهـا در سـاختمان     جامد
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هــاي اجرائــی و مؤسســات و ، در کلیــه دســتگاهنقلیــه
ــوانین    ــارچوب ق ــی در چه ــومی غیردولت ــاي عم نهاده

  .مربوطه
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشـترك   -تبصره

ست به تصویب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زی
  .رسدهیأت وزیران می

هـاي مرتعـی و توسـعه و فـرآوري     گاهاحیاي رویش -ژ
رویی به میزان حداقل نه میلیـون و ششصـد   گیاهان دا

هزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح 
زیر کشت گیاهان دارویی به نحوي که در پایان اجراي 

  .ون برنامه به دویست و پنجاه هزار هکتار برسدقان
ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردهـا حـداکثر تـا     -س

برنامـه ششـم و اجـراي    پایان سال اول اجـراي قـانون   
  .عملی و مؤثر آن از سال دوم اجراي این قانون

ــیش -ش ــار الزم در اعطــاي تســهیالت و پ ــی اعتب بین
بودجـه سـاالنه جهـت از رده خـارج کـردن سـاالنه ده       

بنزینـی و جــایگزینی بــا  هــاي موتورســیکلت درصـد از 
  .هاي برقیموتورسیکلت

ــالی الزم جهــت   -ص ــابع ارزي و ری ــردن من ــراهم ک ف
تبدیل پسماند به کود یا انرژي براي شهرهاي مختلـف  

ــ  ــانون برنام ــراي ق ــاري بخــش  در طــول اج ــا همک ه ب
  .هاخصوصی و شهرداري

، اقتصـادي و عمرانـی الزم بـراي    اقدامات سیاسی -ض
هــاي تمرار و افـزایش حقآبــه بـه رودخانــه  ، اســیـت تثب

مشترك و مرزي مانند هیرمند و تأمین حقآبـه زیسـت   
  .محیطی آنها

، تــدوین و اجــراي برنامــه عمــل حفاظــت و تهیــه -ط
هـاي  مناطق چهارگانه محیط زیست و گونهمدیریت از 

اض حیات وحـش کشـور   در معرض تهدید و خطر انقر
هــاي داوطلبانــه و یــتگیــري از ظرفبــا رویکــرد بهــره

مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویـت جوامـع   
محلــی و ســازمان هــاي مــردم نهــاد توســط ســازمان  

  .فاظت محیط زیستح
ــه م  -ظ ــاطق چهارگان ــازنگري در محــدوده من حــیط ب

بندي جدید منـاطق  زیست و همچنین تعریف و تقسیم
با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهـانی حفاظـت از   

) توســط ســازمان حفاظــت محــیط  IUCNطبیعــت (
  ت.زیس

ــا    -ع ــا ب ــوالت آنه ــه محص ــدارانی ک ــاورزان و دام کش
ان در معـرض تهدیـد   رستتشخیص جهادکشاورزي شه

تواننـد بـراي جلـوگیري از    باشـد، مـی  حیات وحش می
خســارت نســبت بــه محصــور نمــودن مــزارع خــود در 

  .چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند
ت مکلف اسـت نسـبت   سازمان حفاظت محیط زیس -غ

هـاي عمرانـی   هـاي مربـوط بـه طـرح    به پاسخ استعالم
گـذاران حـداکثر   هاي اقتصـادي سـرمایه  دولتی و طرح

ــورت رد     ــد و در ص ــدام نمای ــاه اق ــدت دو م ــرف م ظ
هاي مـذکور دالیـل را کتبـاً بـه     ها و درخواستگزارش

صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطـه بـه   
. عــدم پاسـخ سـازمان حفاظــت   نفعـان اعـالم کنـد   يذ

  .باشدر مهلت مقرر، به منزله تأیید میمحیط زیست د
هـاي  اري چوبی از درختان جنگـل بردهرگونه بهره - 1

اي سـال چهــارم اجـراي قــانون برنامــه،   کشـور از ابتــد 
ــا قراردادهــاي باشــدممنــوع مــی . دولــت در ارتبــاط ب

ه مـدت اجـراي آن بـه    هاي جنگلداري مـذکور کـ  طرح
  .باشدرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیاتمام می

داري هـاي جنگـل  برداري چـوبی در طـرح  بهره -تبصره
هاي اول تا سوم اجراي قـانون برنامـه توسـعه    طی سال

ــاده و ریشــه صــرفاً  ــان شکســته ، افت ــن در از درخت ک
  چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

دولت مکلف است نسـبت بـه اصـالح آن دسـته از      - 2
داري که مدت اجراي آن تا پایان سال هاي جنگلطرح
، تعیـین  درسـ اجراي قانون برنامه بـه اتمـام نمـی   سوم 

خســارت کارشناســی نمــوده و خســارت حاصــله را در 
  بودجه سنواتی درج نماید .

کـن، شکسـته،   برداري از درختان ریشـه بهره -1تبصره 
زده غیرقابل احیاء تا پیش از و آفت ، خشک سرپاافتاده

تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایـان سـال سـوم    
اتــع و مر ،هــابرنامــه صــرفاً بــا مجــوز ســازمان جنگــل

باشد و پس از تصویب طـرح  آبخیزداري کشور مجاز می
جایگزین صرفاً بر اساس این طرح و بـا مجـوز سـازمان    

  ، مراتع و آبخیزداري کشور خواهد بود .هاجنگل



 73                                                                                         ..             .از منظر معاهدات یمیاقل راتییمقابله با تغ یبر الزامات حقوق یلیتحل

برداشت درختـان جنگلـی بـراي طرحهـاي      - 2تبصره 
بی زیسـت محیطـی و   عمرانی در صورت دارابودن ارزیا

سازمان جنگلها ، مراتـع   ) شناسایی با مجوزشناسه (کد
و آبخیــزداري کشــور بالمــانع اســت . همچنــین بهــره  
برداري از درختکاري و جنگلکاري هاي دسـت کاشـت   

ب بـا تشـخیص و مجـوز سـازمان     به منظور زراعت چو
  ، مراتع و آبخیزداري کشور مجاز است .هاجنگل

) دولـت مکلـف اسـت بـا     1به منظور تحقـق بنـد (   -3
ینـی  بمستقلی نسبت به پیشردیف اعتباري اختصاص 

هاي سنواتی جهت ارتقـاء  اعتبارات و امکانات در بودجه
هاي کشور، مهار پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل

کـاربري، تجـاوز و    ، جلوگیري از تغییرعوامل ناپایداري
، استقرار مدیریت پایـدار  تصرف، مبارزه با قاچاق چوب

  .جنگل و اجراي تعهدات اقدام نماید
دولـت مکلـف اسـت تسـهیالت الزم را جهـت       -هتبصر

مواد اولیه صنایع مـرتبط  توسعه زراعت چوب و واردات 
ــلولزي  ــوب (س ــا چ ــنایع و  ب ــاحبان ص ــار ص ) در اختی

  .کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد
هاي موازین حقوقی مقابلـه بـا تغییـر    چالش. 3

اي کـه در  علیرغم تمهیـدات حقـوقی گسـترده   : اقلیم
المللـی و نیـز در حقـوق داخلـی ایـران بـه       عرصه بـین 

اسـت،   بینی شدهور مقابله با تغییرات اقلیمی پیشمنظ
بـرد  ها و نواقصی رنج مـی این تمهیدات هنوز از کاستی

که دستیابی آنها را به اهداف ترسیم شده با دشـواري و  
هاي حقـوقی  مهمترین چالش ابهام مواجه ساخته است.

المللـی و  ر دو بعـد بـین  بـا تغییـرات اقلیمـی د   مبارزه 
  داخلی به این شرح است:

المللـی مقابلـه بـا تغییـرات     هاي بینچالش. 3,1
  : اقلیمی

به پذیرش و پیوستن به معاهدات کشورها عدم الزام  -
اصـل آزادي پیوسـتن بـه    اسـاس  زیست محیطـی. بـر   

کنوانسیون حقـوق معاهـدات    12و  11معاهدات (مواد 
المللـی و  عاهدات بـین کشورها در پیوستن به م) 1969

کامـل  آزادي  ،همچنین خارج شـدن از ایـن معاهـدات   
 چنانچه کشوري به هیچ معاهده محـیط بنابراین . دارند

الملل هـیچ تعهـد و   زیستی نپیوندد از منظر حقوق بین
  .الزامی به انجام اقدامات موثر در این خصوص ندارد

و آلودگی محیط  عدم حمایت کیفري موثر از تخریب -
برخــی نویســندگان از  الملــل.ت در حقــوق بــینزیســ

در » ژئوسـاید «و » اکوسـاید «ضرورت تعریف دو جـرم  
زمـانی،  انـد ( المللـی سـخن گفتـه   حقوق کیفـري بـین  

این سخن بدان معنا اسـت کـه هرچنـد    . )141 :1388
معنـاي واقعـی ماهیتـا یـک     زیسـت در  تخریب محیط 

ا بـر اسـاس   شـود، امـ  المللی محسـوب مـی  جنایت بین
-الملل صرفا یک تخلـف بـین  زین کنونی حقوق بینموا

و نهایتا موجبی بـراي جبـران خسـارت قلمـداد      المللی
البته الزم به ذکر و نه مجازات عامالن تخریب.  شودمی

در  است که در زمینه حمایت کیفري از محیط زیسـت 
ــوادمخاصــمات مســلحانه،  ــوان  9و  8 م اساســنامه دی

در اتحادیه اروپـا   ت وقابل اعمال اسالمللی کیفري بین
برداشـته   در ایـن خصـوص   گام هایی عملی و محـدود 

: 48 : 1394فر، موسوي، حسینی و موسويشده است (
  )17و  10

خسـارتهاي ناشـی از   یت به جبران لمسئو نظامضعف  -
همانگونه که اشاره شد برخی کشورها  تغییرات اقلیمی.

ـ اقلیمی (که خودشان مسبب آن نبـوده از تغییرات  د) ان
ده یا خواهند شـد و نظـام   وان شاهاي فردچار خسارت

الملل و معاهدات مربوطه تـاکنون نتوانسـته   حقوق بین
است یک نظام جامع مسئولیت مدنی در این خصـوص  
طراحی و کشـورهاي توسـعه یافتـه کـه عامـل اصـلی       

هاي تغییرات اقلیمی هستند را ملزم به جبران خسارت
ی اهمیـت بیشـتر خـود را    . این مساله زمان1وارده نماید

-نماید که به این واقعیت توجه شود که برگشـت میباز
شـود اثـر   هاي زیست محیطی باعـث مـی  ناپذیري زیان

هاي آینده نیـز  ها طوالنی مدت شود و بر نسلاین زیان
، میـان  ). البتـه در ایـن  174 :1388 اثربگذارد (رجبـی، 

ی وجود دارنـد کـه بـر    المللی خاصوجود معاهدات بین
                                                

اند که به دلیل مشکالت ذیل، امکـان  برخی نویسندگان اذعان نموده -1
ترسیم نظام مسئولیت جبـران خسـارت در موضـوعات زیسـت محیطـی      

اثبات رابطه سببیت بین فعل و تـرك فعـل ازیـک طـرف و     دشوار است: 
بسـیاري از   - ل اسـت امري مشـک  زیستی از طرف دیگر خسارات محیط

 –زیسـتی مـبهم هسـتند    محـیط  تعهدات مندرج و مقـرر در معاهـدات  
بسیاري از تکالیف مندرج در معاهدات بین المللی، تکالیف مشترك میان 

هیچ مرجع  -تک کشورها هایی از کشورهاي متعهد است و نه تکخوشه
زیسـت   براي حل و فصل دعاوي مربـوط بـه محـیط   و تخصصی  مناسب

  ).79: 1393و همکاران،  عباس پورهاشمی( اردوجود ند
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احراز مسئولیت به جبـران خسـارت در برخـی مسـائل     
  .1کندمرتبط با محیط زیست داللت می

      : هاي داخلی مقابلـه بـا تغییـرات اقلیمـی    چالش
 هــاي آینــده.حمایــت قضــائی از حقــوق نســلعــدم  -

قـانون اساسـی بـه حقـوق      50علیرغم اینکـه در اصـل   
و  اشـاره شـده اسـت    در محیط زیست هاي آیندهنسل
وهبت الهی را صرفاً امانتی در دست نسـل حاضـر   این م

دانسته است که باید بر اساس عدالت بین نسلی، مـورد  
اما متاسفانه این مساله در سـایر   برداري قرار گیردبهره

قوانین و مقررات مـا نمـودي نـدارد و بـه عنـوان یـک       
شـود  شکوفا نشده قـانون اساسـی محسـوب می   ظرفیت 
  ).71-70: 1388 (ساعد،

هـاي اساسـی ایـران در    اد دولتی: از دیگر چالشاقتص -
گ بخـش  مقوله مقابله با تغییرات اقلیمی، حضور پررنـ 

همـزاد   نجا که این بخـش، دولتی در اقتصاد است و از آ
زنـی و  باشـد امکـان چانـه   با مدیریت سیاسی کشور می

یابد. اهی در مالحظات زیست محیطی را میخواغماض
ی به دلیل چـابکی  این در حالی است که بخش خصوص

پــذیري از الزامــات باالدســتی، ســازگاري و نیـز فرمــان 
وقی و فنـی مربـوط بـه کـاهش     بیشتري با موازین حقـ 

 دهـد. هاي تولیدي از خود نشان میها در بخشآالینده
کشــور،  44مطالعــات انجــام شــده در دنیــا و بررســی 

دهنده رابطه منفی بین سهم بخـش خصوصـی از   نشان
خلی کشـوربا میـزان انتشـار گازهـاي     تولید ناخالص دا

  .)25: 1398(حسینی،  هاي بوده استهگلخان
ان حفاظت محـیط زیسـت در   مشکل ساختاري سازم -

سازمان محیط زیست به عنوان یـک   نظام اداري کشور.
، در عـرض سـایر   2موسسه دولتی در نظام اداري کشور

شود با اینحـال عـدم تجـانس    ها محسوب میوزارتخانه
محـیط زیسـت   سازمانی میان سازمان حفاظت و  اداري

                                                
کنوانسیون راجع به مسئولیت متصـدیان کشـتیهاي   «مواردي نظیر:  -1

کنوانسیون راجع به مسئولیت مـدنی بـراي خسـارات    «)، 1969» (اتمی
الملـی کشـور   عهدنامه راجع به مسئولیت مـدنی بـین  «)، 1963» (اتمی

  ).1969» (اد نفتیصاحب پرچم در صورت آلودگی دریا در اثر مو
مؤسسـه دولتـی:   «قانون مدیریت خدمات کشـوري   2بر اساس ماده  -2

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و 
با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی 

 .»از قواي سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد

هاي درگیر در مقولـه محـیط زیسـت    با سایر وزارتخانه
نظیــر وزارت جهــاد کشــاورزي، وزارت صــنعت معــدن 
تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت و ... باعث شـده اسـت   

هـا  تا همکاري و همراهی مناسبی میان ایـن وزارتخانـه  
البتـه   محیط زیسـت شـکل نگیـرد.    با سازمان حفاظت

اي و نظـارتی  ترسیم جایگاه عمدتا تحقیقـاتی، توصـیه  
براي این سازمان در برخـی قـوانین و مقـررات (نظیـر     

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست)  7و  6، 3مواد 
تـاثیر نبـوده اسـت.    گیري این عرف اداري بـی در شکل

چنین مشکلی در خصوص تعارض همیشـگی سـازمان   
دن و تجـارت درخصـوص   استاندارد و وزارت صنعت مع

تولید خودروهاي با آالیندگی بـاال نیـز قابـل مشـاهده     
  است.

گیــري و توزیــع وظــایف بــین تعــدد مراکــز تصــمیم -
هـاي حفاظـت از   از دیگـر چـالش   ي مختلف.هادستگاه

محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی، درگیر بـودن  
ها و نهادهاي مختلفی است که همگی بـه نحـو   دستگاه
ــتق ــمیم مس ــار تص ــه  لی اختی ــل در حیط ــري و عم گی

هاي خود را دارند و بر اساس اصـل اسـتقالل   مسئولیت
سازمانی، چندان تمایلی به دخالت دادن سـایر نهادهـا   

در حـال  به عنوان مثـال   در امور تخصصی خود ندارند.
سـازمان  15حاضر براي موضوع آلودگی هـواي کشـور،   

کنتـرل  زیسـت، شـرکت    دولتی ازجمله سازمان محیط
وزارت کشور  ها، نیروي انتظامی،کیفیت هوا، شهرداري

 و ... مسئولیت دارنـد کـه بـه مـوازات هـم کـار کننـد       
). هرچند باالترین مرجع 1: 1396، چراغی و سلیمانی(

گیري در حوزه مسائل زیست محیطـی شـوراي   تصمیم
عالی محیط زیست با ریاست رییس جمهور است (ماده 

ي محیط زیست) امـا حضـور   قانون حفاظت و بهساز 2
مسئولین و وزرایـی کـه دسـتگاه متبوعشـان، خـود، از      

شوند در متهمین همیشگی محیط زیست محسوب می
این ستاد و عدم دخالت دادن نهادهاي مسـتقلی نظیـر   
نهادهاي نظارتی مستقر در قوه قضائیه یـا مجلـس، در   
این حوزه، باعث شده اسـت تـا ایـن شـورا در کـارکرد      

  .3ندان موفق عمل نکنداصلی خود چ

                                                
سیاستهاي کلی محیط زیست  1این در حالی است که بر اساس بند  -3
از قبیـل هـوا، آب،    مند منابع حیـاتی) مدیریت جامع، هماهنگ و نظام«
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هاي مربوط به محیط زیست. ضعف جدي در مجازات -
جـرایم محـیط زیسـت، از دسـته      بسیاري از اوال اینکه

م قابل گذشت دانسته شده است که مستلزم اعالم جرائ
ــوان شــاکی    ــه عن شــکایت ســازمان محــیط زیســت ب

العموم رأساً امکـان مداخلـه در   خصوصی است و مدعی
 اي وضـع شـده  ثانیا بعضی از مجازاتهرد این امور را ندا

ــه ب ــد  جنب ــود را از دســت داده و نیازمن ــدگی خ ازدارن
هـاي زیســت  . ثالثـا اینکــه مجـازات  1بـازنگري هسـتند  

هـاي اداري و سیاسـی از   در حوزه تـرك فعـل   محیطی
ي دولتــی کــه عامدانــه یــا هانســوي مقامــات و ســازما

 سـکوت  بندنـد انه چشم بر رعایت استانداردها میغامض
و این درحالی اسـت کـه حفاظـت از     اختیار کرده است

مات حمــایتی و ایجــابی امحــیط زیســت نیازمنــد اقــد
. رابعا اینکه در تعیین مجـازات  هاي دولتی استدستگاه

 برخـی  بـه ماهیـت مسـتمر    در جرایم زیست محیطـی 
طول سـالیان متمـادي و ...    جرایم نظیر آلودگی هوا در

  .2توجه نشده است
نظام مناسب، کارآمد و بـه روز مالیـاتی    عدم استقرار -

ــا انتشــار گازهــاي گلخانــه  در  اي.بــه منظــور مقابلــه ب
اري از کشــورهاي پیشــرفته، از ابــزار مالیــات، بــه یبســ

شود. ین عامل کنترل آلودگی استفاده میعنوان مهمتر
ها وضع به منظور کنترل آلودگی این مالیات در فرانسه

مالیات عمومی  لیه عمومی،مالیات بر وسایل نقاند: شده
 مالیـات بـر سـوخت،    هـاي آالینـده هـوا،   براي فعالیـت 

در ). مالیات بر خودرو (بـر اسـاس مسـافت طـی شـده     
بـر فعالیتهـایی کـه سـبب      و عـوارض  مالیات نیز آلمان

 شوند قرارداده شده استتولید و یا افزایش آلودگی می
این میلیارد یورویی در  6که برآوردها از درآمد بیش از 

                                                                
بوم بویژه با افزایش پایداري زیست (مبتنی بر توان و خاك و تنوع زیستی

 ظرفیتها و توانمندیهاي حقوقی و سـاختاري مناسـب همـراه بـا رویکـرد     
می بایست در سـرلوحه اقـدامات متولیـان تقنینـی و     » مردمی مشارکت

  اجرایی قرار داشته باشد.
این در حالی است که به عنوان مثال بـر اسـاس قـانون هـواي پـاك       -1

انتشار هرگونه آلودگی درهوا و ایراد صدمات جسمانی به افـراد از  آمریکا 
ي نقـد  دالر جریمـه  250000سـال و   15 این طریق منجر به حبس تـا 

 دالر (بـراي سـازمانها) خواهـد شــد    1,000,000(بـراي اشـخاص) و تـا    
  ).22: 1396(سلیمانی و چراغی، 

براي اطالعات بیشتر ر.ك: ساعد، نادر، مالحظاتی درباره چشم انـداز   -2
کاستی ، مسعود، فریاديبه بعد و  65حقوق محیط زیست تطبیقی، صص 

  .16و  15شماره  ،1387، هاي نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا

منحصـراً در تـأمین   زمینه حکایـت دارد و ایـن درآمـد    
. در شـود ونقل استفاده مـی هاي حملهزینه زیرساخت

کاهش نرخ مالیـات بـراي   ژاپن، سیاستگذاري از طریق 
بااسـتانداردهاي   هـاي خودروهاي کم آالینده و اتومبیل

باال، کاهش نرخ مالیات درخصوص کاربرد گـاز فشـرده   
خ مالیات در کاربرد متانول، و کاهش نر CNGطبیعی 

 صـورت گرفتـه اسـت    هـاي هیبریـدي  برق و اتومبیـل 
  ).21: 1396(سلیمانی و چراغی، 

   
  گیرينتیجه

تغییرات اقلیمـی پیآمـد ناخواسـته انقـالب صـنعتی و      
-نگـري و ژرف محابـا و بـدون جـامع   نتیجه توسعه بـی 

اندیشی است. جامعه جهانی پـس از گرفتـار آمـدن در    
مشاهده اثرات زیانبـار و غیرقابـل جبـران    این پدیده و 

آن، به تکاپو افتاد تا با خرد جمعی و توافق همگـانی از  
المللی و داخلـی)،  طریق الزامات قانونی (در دو بعد بین

از شدت این واقعه بکاهد و توسعه را از مسیر بهتري به 
  پیش ببرد.

دار المللـی متعـددي عهـده   بر این اساس، معاهدات بین
رفتار کشورهاي جهان شدند که در ایـن میـان،    تنظیم

-کنوانسیون مقابله با تغییرات آب و هـوایی و پروتکـل  
هـاي  هاي توکیو و پاریس آن، به کانون محوريِ تـالش 

المللی براي مقابله با تغییرات آب و هـوایی  حقوقیِ بین
تبدیل شده و الزامات متعددي را بر کشـورهاي جهـان   

  تحمیل نموده است.
المللـی، در  هـاي بـین  ن به مـوازات ایـن تـالش   همچنی

اندرکاران امر با مشاهده تـالش  حقوق داخلی نیز دست
سـازيِ آن  المللی، سـعی در داخلـی  به جا و درست بین

اي از قوانین و الزامات در حقوق ایران نموده و مجموعه
مقررات مرتبط با محیط زیست با هدف کاهش آلودگی 

کـاهش انتشـار گازهـاي    و تخریب محیط زیست و نیز 
اي در جغرافیـاي ایـن سـرزمین را بـه تصـویب      گلخانه
  اند.رسانده

هـاي ارزشـمند حقـوقی، داراي    با این وجود، این تالش
هـایی اسـت کـه در صـورت عـدم      ها و نارسائیکاستی
ــاره ــداف و    چ ــا اه ــب ب ــتاوردي متناس ــی، دس اندیش

  راهبردهاي ترسیم شده نخواهد داشت.
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ون ضمانت اجراي مشخص، عینـی  هر قاعده حقوقی بد
و قابل تحقق، به سرانجام نخواهد رسید. مخاطب قاعده 
حقـوقی بایـد دقیقــا بدانـد در صــورت نقـض آن، چــه     
عواقبی در انتظار او خواهد بود و بداند که آن عقوبت و 

-پیآمد، حتما براي او اتفاق خواهد افتاد. در عرصه بین
ز یک سو و اصل الملل االمللی بدلیل ماهیت روابط بین

المللـی از سـوي   اختیاري بودن پذیرش معاهدات بـین 
دیگر باعث شده تا رعایت الزامات مقابله با تغییرات آب 
و هوایی کامال به اراده دولتها منوط شـود و در صـورت   

بینی شده، تقریبا هیچگونه عـواقبی  ترك اقدامات پیش
متوجه آن کشور نگردد و ایـن موضـوع، قواعـد حقـوق     

دهد الملل را به صورت یک قاعده اخالقی نشان میبین
تا حقوقی. چاره این کاستی، ارتقـاء نظـام حقـوق بـین     
المللی محیط زیست بـه سـطح قواعـد حقـوق بشـري      
است تا کشورها نتوانند به راحتی و بدون عقوبت، شانه 
از زیر بار مسئولیتهاي زیست محیطـی خـویش خـالی    

طی، نقض صـلح  کنند بلکه هر نقض قواعد زیست محی
هـا  المللی و اقدام به کشتار جمعی انسـان و امنیت بین

کشی و نقض فاحش حقـوق  قلمداد و تحت عنوان نسل
  المللی قرار گیرد.بشر، مورد پیگرد بین

ــد      ــز اصــالحات در در دو بع ــی نی ــوق داخل در حق
توانـد اهـداف مـدنظر قـانون     سـاختاري و قـانونی، مـی   

یســـت و  محـــیط ز هـــاي کلـــیاساســـی، سیاســـت
المللی مربوط به تغییرات اقلیمی را هاي بینکنوانسیون

  محقق سازد.
در بعد ساختاري، تثبیت جایگاه سازمان محیط زیست 

بخشی و بـا حضـور   به عنوان یک سازمان مستقلِ میان
توانـد اتفاقـات   پررنگ نهادهاي نظـارتی و قضـائی مـی   

ري هاي دولتی بـه پیگیـ  بهتري را در الزام سایر سازمان
  محیطی رقم بزند.و اجراي الزامات زیست

در بعد قانونی نیز هرچنـد در سـالهاي اخیـر سـعی در     
تجمیع و بروزرسانی قوانین مربوط بـه محـیط زیسـت،    
قابل تقدیر اسـت امـا ایـن حـوزه هنـوز از پراکنـدگی       

هـا، نـواقص   گیـري مقررات، عـدم شـفافیت در تصـمیم   
کافی بـه   جدي در ضمانت اجراهاي کیفري، عدم توجه

جبران خسارتهاي زیسـت محیطـی و عـدم توجـه بـه      
جرایم یقه سفیدان دولتی در مقوله محیط زیست رنـج  

  برد.می
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جمهــوري اســالمی ایــران، علــوم و تکنولــوژي محــیط 

  . 145-153، 2زیست، شماره 
کاسـتی هـاي نظـام حقـوقی      .1387 .مسـعود ، فریادي .14

 نامه اطالع رسانی حقوقی،، فصلایران در حفاظت از هوا
  .69-107، 16و  15شماره 

حق بر محیط زیست، سـازمان   .1384 .فیروزي، مهدي .15
  انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

ــانی حــق برخــورداري از  .1384 .مهــدي ،فیــروزي .16 مب
مجله رواق اندیشـه،  ، محیط زیست سالم در قرآن کریم

  .65-78، 42 شماره
مبـانی فقهـی    .1391 .لیزاده، ععرب .فهیمی، عزیزاهللا .17

، شماره پژوهشنامه حقوق اسالمی، حقوق محیط زیست
35 ،209-189.  

فقـه شـیعه و    .1390 .، علـی مشهدي .عزیزاهللا، فهیمی .18
، تحــول در مبــانی مســوولیت مــدنی زیســت محیطــی

  .313-326، 1، شماره فصلنامه حقوق
بررسـی مبـانی    .1389 .محمدرضـا ، محمدزاده رهنـی  .19

فصلنامه فقـه و تـاریخ   ، زیست فقهی حفاظت از محیط
  .177-195، 25، شماره تمدن

اساسی سازي مـاهوي حـق بـر     .1393 .مشهدي، علی .20
محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه، مطالعات حقوق 

  .559-580، 2، شماره 5تطبیقی، دوره 
ــل اهللا  .21 ــوي، سیدفضـ ــین  .موسـ ــینی، سیدحسـ  .حسـ

اصول حقوق بین الملل  .1394 .فر، سیدحسینموسوي
حیط زیست در پرتو آراي مراجع حقوقی بین المللـی،  م

 . 9-25، 48فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،  شماره 
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