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بررسي الزامات و اقدامات سازگاري با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن
 .1اصول تنظیم قوانین و برنامههاي باالدستي در سازگاري با تغییر اقلیم

چكیده
پدیده «تغيير اقليم» یكی از اصلیترین تهدیدها برای اقتصاد و محيط زیست جهانی شناخته شده است
که در صورت انجام ندادن اقدامات مناسب ،تبعات آن بر آینده بشری ـ به خصوص جوامعی با سطح
توسعهیافتگی پایينتر ـ بيشتر نيز خواهد شد .کشورها برای حفظ توسعه پایدار و در نهایت امنيت ملی
خود ،راهبردهای مختلفی را برای سازگاری با این پدیده اتخاذ کردهاند که اقدامات تقنينی ،اساسیترین
و اصلیترین آنها بوده است .بررسی سير قوانين کشورها نشان میدهد که به خصوص بعد از پيمان کيوتو
در سال  ،1997قوانين متعددی در جهت «کاهش گازهای گلخانهای» و «سازگاری با تغيير اقليم» وضع
شده است .این روند طی سالهای اخير کمتر شده و تمرکز آن بيشتر به سمت «جاریسازی» این پدیده
در اسناد باالدستی و برنامههای توسعه قرار گرفته است .رویكردی که در نهایت بتواند از آسيبپذیری
جوامع به «تغيير اقليم» بكاهد ،ظرفيتهای آنها را در سازگاری و تابآوری افزایش دهد ،به توسعه با
نگاه پایدار و حفظ محيط زیست اولویت دهد و در عين حال نيز از فرصتهای ممكن آن بهره جوید .در
این راستا و نظر به موقعيت جغرافيایی کشور ایران که بيشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل
میشود (عمدتاً عرض های ميانی جهان) ،وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغيير اقليم در
کشور به طور جدی ضروری به نظر میرسد .قانونی که با اتكا به ظرفيتهای علمی و عملياتی کشور،
فرهنگ و هویت ملی ،استفاده از تجربيات جهانی؛ تدوین راهبردها و سياستگذاریهای الزم را در
سازگاری با این پدیده سبب شود .طرح «بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه
مقننه» نيز با این انگيزه و به منظور بررسی اقدامات تقنينی دیگر کشورها پيرامون این پدیده ،توسط
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تعریف شد .طرح ،بخشهای مختلفی را شامل میشود که در
این خالصه ،به تبعات این پدیده بر حوزههای مختلف منطقه جغرافيایی ایران همراه با رویكردها و اقدامات
برخی از کشورها در سازگاری با تغيير اقليم اشاره میشود .در نهایت با بررسی سوابق قانونگذاری و
سياستگذاری در این حوزه ،به اصولی در تدوین قانون عمومی تغيير اقليم اشاره میشود .در این راستا،
محورهایی مانند .1 :اختيارات دولت .2 ،سازمان الزم برای مدیریت این پدیده .3 ،جاریسازی چالش
تغيير اقليم در تدوین قوانين و برنامههای توسعه .4 ،بهرهبرداری از فرصتهای این پدیده .5 ،شفافسازی
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داده و اطالعات .6 ،تغيير الگوی مصرف .7 ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای .8 ،حمایت از تحقيق و
توسعه .9 ،تأمين منابع مالی .10 ،ارتقای مشارکت و مسئوليتپذیری جامعه .11 ،نظارت و ارزیابی
اقدامات؛ همواره مورد توجه بودهاند.
مقدمه
خالصه حاضر به عنوان بخشی از گزارش اصلی طرح ،تالش دارد تا شمایی از تبعات پدیده تغيير اقليم
بر ایران را در مقایسه با جهان ،روندی از اقدامات تقنينی کشورها در مدیریت این پدیده و اصولی که باید
در تدوین قوانين اسناد باالدستی در سازگاری با تغيير اقليم مدنظر قرار گيرند را ارائه دهد.
 .1مفهوم تغییر اقلیم و تبعات آن
تغييرات اقليم یا تغيير آبوهوا 1به معنای هرگونه تغيير مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعيت
ميانگين آبوهوایی است که در طوالنیمدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقليم جهانی ،رخ میدهد.
این پدیده باعث تغييرات غيرعادی در اقليم درون اتمسفر زمين شده و پيامدهای بسيار متنوعی دارد که
میتواند از افزایش دما شروع شده و در نهایت بنيانهای اجتماعی و امنيت جوامع را تحت تأثير قرار دهد.
 .1-1تبعات تغییر اقلیم بر منطقه جغرافیايي ايران
شروع تبعات پدیده تغيير اقليم با افزایش جذب تابش خورشيدی و باال رفتن دما در کره زمين است که
در شكل  1موقعيت تغييرات دمایی منطقه جغرافيایی ایران نسبت به جهان قابل مشاهده بوده و مالحظه
میشود که در قرن گذشته محدوده جغرافيایی کشور ما شاهد شدیدترین افزایشها بوده است.
مراجع بينالمللی و تحقيقات داخلی نشان میدهند که تبعات این افزایش دمایی گسترش یافته و
بهتدریج حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و امنيتی را نيز فرامیگيرد؛ مواردی که بر منطقه جغرافيایی کشور
ما شواهد ملموسی دارد .در ادامه به استناد مطالعات جهانی تالش میشود تا به وضعيت کلی جهان و
ایرانِ متأثر از پدیده تغيير اقليم پرداخته شود.

 .1در این متن عبارت «تغییر اقلیم» مبنا بوده است ،مگر اینکه در مرجع مورد استفاده واژه «آبوهوا» بهصراحت آمده باشد.

___________________________________________________________
شكل  .1تغییر دما به ازاي يک قرن براي دوره  1900الي 2014

3

(1)F°

 .1-1-1منابع آب
یكی از مهمترین تبعات پدیده تغيير اقليم بر «حوزه آب» است .عنصری که بخشهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و امنيتی کشور را تحت تأثير خود قرار میدهد .بررسی جهانی بيانگر آن است که تأثيرات این
پدیده بر منطقه جغرافيایی کشور ایران (عرضهای ميانی) از مخاطرات بيشتری برخوردار است .شكل 2
نشان میدهد که منطقه خاورميانه و شمال آفریقا بيشترین تبعات منفی را از افزایش دمای جهانی تحمل
خواهند کرد .این در حالی است که در شرایط کنونی نيز این منطقه با شدیدترین تنشهای آبی مواجه
است( .شكل )3
شكل  :2اثر تغییر اقلیم بر رواناب تحت شرايط افزايش دما معادل  2درجه سانتیگراد و
آسیبپذيري غرب آسیا )(Schewe et al., 2014

www.noaa.gov

1.
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شكل  :3وضعیت تنش آبي كشورهاي جهان و شدت منطقه غرب

آسیا1

 .1-1-2اقتصاد
بخشی از مخاطرات اقتصادی تغيير اقليم ناشی از ارتباط متعامد آب با غذا ،انرژی و محيط زیست است.
بدین ترتيب ،این پدیده افق مطلوبی برای رشد اقتصاد جهانی نشان نمیدهد و رشد آن را کُند میکند.
مناطقی از جهان رشد اقتصادی خود را تا  6درصد از  GDP2مربوط از دست خواهند داد که نتيجه
کاهش منابع آب و تبعات آن بر بخشهای کشاورزی ،سالمت ،درآمد و فقر است .وضعيتی که آنها را در
شرایط مستمر رشد منفی اقتصادی قرار میدهد .مدلهای اقتصادی نشان میدهند که مدیریت منابع
آب تا حدی میتواند تبعات اقتصادی تغيير اقليم را کنترل کند و تأثيرات آن را تخفيف دهد .شكل 4
تأثير دو سناریوی مدیریت فعلی منابع آبی و ارتقای آن به سمت رویكردهای کارآمدتر را بر رشد اقتصادی
کشورها نشان میدهد .مالحظه میشود که مناطقی مانند منطقه آسيای جنوب شرقی میتوانند حتی از
رشد منفی عبور کرده و به شرایط مثبتی هم دست یابند.
شكل  4پيچيدگی مدیریت منابع آب را در شرایط آتی در کشورمان نشان میدهد .بدین معنا که
حتی با تغيير برخی سياستها ،همچنان تبعات منفی اقتصادی و کاهش رشد آن اجتنابناپذیر است.
لذا ،عبور از بحرانهای اقتصادیان پدیده ،به رویكردها و نگاههای نو در مدیریت اقتصاد کشورها نياز دارد.

http://www.wri.org/resources/charts-graphs/water-stress-country
 .2تولید ناخالص داخلي ()Gross Domectic Product

1.
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شكل  .4برآورد تأثیر كمبود آب بر  GDPجهاني تا سال 2050
تحت دو سناريوي مديريتي ) (World Bank, 2016

 .1-1-3اجتماع
تغيير اقليم موجب تشدید تنشها در دسترسی و بهرهبرداری از منابع طبيعی ،تضعيف معيشت جوامع،
شكنندگی دولتها ،جابهجایی و تلفات انسانی خواهد شد .در سال  2016گزارشی توسط نشست جهانی
اقتصاد 1منتشر شد که در آن «مهاجرتهای اجباری» و «تغيير اقليم» به عنوان بزرگترین مخاطرات
برای اقتصاد جهانی شناسایی شدند .همچنين در شرایطی که بحث جهانی شدن 2و ارتباطات جهانی
بيشازپيش خودنمایی کرده ،تبعات منفی تأثير تغيير اقليم بر کشورها به مرز جغرافيایی آنها محدود
نشده و آنها را تحت تأثير مناطق اطراف خود قرار خواهد داد .مهاجرتهای گسترده از مناطق فقير به
مناطقی که از وضعيت بهتری برخوردارند و تبعات اجتماعی آن ،بخشی از تنشهای قابل پيشبينی است.
 .1-1-4بهداشت و سالمت
بخش بهداشت و سالمت از حوزههای متأثر از تغيير اقليم است که در راهبردهای سازمان جهانی بهداشت
) (WMOنيز به آن توجه شده است .شكل  5ميزان مرگومير ناشی از تبعات تغيير اقليم را در سطح
جهان و از جمله ایران نشان میدهد .این نقشه توسط گروهی در مرکز پایداری و محيط زیست

جهانی3

و به استناد اطالعات  WMOتوليد شده است .در مجموع آسيبپذیری حوزه سالمت کشور از این بابت
قابل مالحظه است.
World Econimy Forum
Globalization
http://nelson.wisc.edu/sage/

1.
2.
3.
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شكل  .5میزان مرگومیر قابل استناد به تغییر اقلیم در كشورهاي

مختلف1

 .1-1-5راهبردهاي امنیتي
در حوزه امنيتی شاخصی تحت عنوان «شاخص امنيت جهانی روی تغيير اقليم» 2تعریف شده است.
کارکرد شاخص اینگونه است که تعيين میکند دولتهای جهان تا چه ميزان موضوع تغيير اقليم را در
امنيت ملی خود دخالت دادهاند و چگونه نهادهای نظامی و امنيت ملی برای تأثيرات این پدیده
برنامهریزی کردهاند .در گزارش سال  ،2016مؤسسه  ASP3اشاره میکند که حدود  70درصد کشورهای
جهان بهصراحت تغيير اقليم را به عنوان یک چالش برای برنامههای امنيت خود مورد توجه قرار دادهاند.
این گزارش که  196کشور را بررسی و برای  155مورد آنها اسناد الزم را پيدا کرده ،آنها را بر اساس
برنامههای امنيتیشان در چهار گروه مطابق زیر تقسيم کرده است:
 .1کشورهایی که بهصراحت «تغيير اقليم» را به عنوان تهدیدی برای امنيت ملیشان اعالم کردهاند.
این تهدید یا در اسناد رسمی دولتی آنها آمده و یا در بيانيههای مقامات بلندپایه دولتی قابل مالحظه
است ( 110کشور از  155کشور 71 ،درصد).
 .2کشورهایی که این پدیده را به عنوان یک موضوع چالشی محيط زیستی مورد توجه قرار دادهاند،
اما ،اقليم را در برنامههای کمکرسانی و امدادرسانی خود مورد توجه قرار داده و نمیخواهند آن را به
عنوان یک تهدید امنيتی جلوه دهند ( 32کشور از  155کشور 21 ،درصد).
 .3کشورهایی که این پدیده را مورد توجه قرار ندادهاند .این نوع کشورها معموالً کوچک هستند و
اصوالً برنامه امنيتی مشخصی ندارند ( 13کشور از  155کشور 8 ،درصد).
 .4کشورهایی که اسناد خاصی از آنها برای تهيه این گزارش به دست نيامد .بخشی از آنها هم
http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/11/death_from_clim.html
Global Security Defense Index on Climate Change
American Security Project, https://www.americansecurityproject.org

1.
2.
3.
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کشورهایی بودند که در شرایط مناقشات امنيتی و یا بعد از آن قرار داشتند و راهبردهای نظامی آنها
هنوز تدوین نشده بود ( 44کشور از  196کشور 41 ،درصد).
متذکر میشود که در این گزارش از ایران اطالعات الزم به دست نيامده و در دسته چهارم قرار
گرفته است.

 .2سیاست و راهبردهاي تغییر اقلیم در ايران
سياست تغيير اقليم شامل سياستهایی است که برای مقابله با تغيير اقليم تدوین شده است و میتواند
مقياس محلی ،کشوری و بينالمللی داشته باشد .این سياستها عمدتاً در دو طبقه قابل تقسيماند .1 :آنهایی
که تمرکزشان بر حداقل نمود شرایط برای وقوع تغيير اقليم است و تمرکزشان بر کاهش توليد گازهای
گلخانهای بوده که به اصطالح «تخفيف» ناميده میشوند .2 .آنهایی که تالش دارند تا با تمهيدات فردی،
اجتماعی و نهادی ،مخاطرات این پدیده را کم کرده و در عين حال از فرصتهای آن استفاده کنند که آن
را «سازگاری» مینامند .اما «راهبرد تغيير اقليم» ،یک برنامه اقدام فشرده برای حصول به اهدافی است که
«سياستهای تغيير اقليم» در تعریف و تدوین ساختار آن نقشآفرینی میکند.
 .2-1دولت جمهوري اسالمي و كنوانسیونهاي بینالمللي تغییر اقلیم
به دنبال مشهود شدن آثار پدیده تغيير اقليم ،سازمانهای جهانی و در رأس آنها سازمان ملل ،فعاليتهای
متنوعی را برای مدیریت این پدیده و کاهش گازهای گلخانهای آن در دستور کار قرار داده که از مهمترین
آنها کنوانسيون  UNFCCC1است که در نهم ماه مه  1992در مقر سازمان ملل به تصویب رسيد .تا
اواسط سال  1999بيش از  175کشور عضو سازمان ملل به عضویت آن درآمدند یا پذیرفتند خود را
ملزم به رعایت مفاد  UNFCCCکنند .ایران نيز در سال  1996پس از تصویب هيئت دولت و مجلس
شورای اسالمی به عضویت این کنوانسيون درآمد.
در پاسخ تعهدات ایران به کنوانسيون« ،دفتر طرح ملی تغيير آبوهوا» در ژانویه  ،1998تحت نظارت
سازمان حفاظت محيط زیست تأسيس شد .مسئوليت آن مواردی مانند :آگاهسازی عمومی و همكاری
بينالمللی ،ایجاد ظرفيتی ملی به منظور پاسخ ساختاریافته به چالشهای تغيير اقليم و اجرای پروژههای
سازوکار توسعه پاک  )CDM)2است .در ادامه پيمانهایی مانند کيوتو 1997( 3ميالدی) و  COP21نيز به
آنها اضافه شدند که جمهوری اسالمی ایران اقداماتی را در این باره اتخاذ کرده است.
United Nations Framework Convention on Climate Change
Clean Development Mechanism
Kyoto Protocol

1.
2.
3.
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 .2-2مجلس شوراي اسالمي و كنوانسیونهاي تغییر آبوهوا
مجلس شورای اسالمی تاکنون در پنج مرحله به کنوانسيونهای جهانی آبوهوایی ورود پيدا کرده است
که به ترتيب عبارتند از:

الف) قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسيون تغييرات آبوهوا مصوب  1371هجری
شمسی برابر با  1992ميالدی (تاریخ تصویب )1375/03/06
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود به کنوانسيون تغييرات آبوهوا مشتمل بر یک مقدمه و
بيستوشش ماده و دو ضميمه به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط به آن را تسليم کند .دولت
جمهوری اسالمی ایران در صورتی مجاز به استفاده از ماده ( )14کنوانسيون در مورد حل اختالف است
که در این مورد مراتب به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

ب) قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتكل کيوتو در مورد کنوانسيون چارچوب
سازمان ملل متحد در مورد تغيير آبوهوا (مصوب )1384/03/10
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصول پنجاهم ( )50و
یكصدوسیونهم ( )139قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت به الحاق به پروتكل کيوتو از ملحقات
کنوانسيون تغيير آبوهوا  1371هجری شمسی ( 1992ميالدی) مشتمل بر یک مقدمه و بيستوهفت
ماده و دو ضميمه به شرح پيوست اقدام و اسناد مربوط را تسليم نماید .دولت جمهوری اسالمی ایران در
صورتی مجاز به استفاده از ماده ( )18پروتكل و ماده ( )14کنوانسيون در مورد حل اختالف است که در
این مورد مراتب به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

ج) قانون پذیرش اصالحيه ضميمه «ب» پروتكل کيوتو در مورد کنوانسيون چارچوب سازمان ملل
متحد در مورد تغيير آبوهوا
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود با توجه به ماده ( )19و بند « »4ماده ( )20پروتكل کيوتو در مورد
کنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آبوهوا ،اصالحيه ضميمه «ب» آن برای افزودن نام
«بالروس» به ضميمه یادشده را بپذیرد و سند پذیرش آن را نزد امين اسناد تودیع نماید.

د) قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کاپ 21
مجلس شورای اسالمی پس از بررسی موافقتنامه کاپ  ،21آن را در تاریخ  1395/8/13به تصویب
رساند .در ادامه ،این الیحه موسوم به «الیحه موافقتنامه پاریس» در تاریخ  1395/8/25به شورای نگهبان
برای تأیيد نهایی ارسال شد .اما ،شورای نگهبان ایراداتی را به بندهایی از مواد ( )4و ( )23آن وارد کرد
که تا این تاریخ پاسخی برای آن ارسال نشده است.
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 .3سیري بر قوانین كشورها در مبحث تغییر اقلیم
در این بخش به بررسی و مقایسه قوانين تغيير اقليم ناحيههای مختلف جهان از سال  1963تا 2017
در حوزهها و چارچوبهای مختلف پرداخته میشود .این مقایسه در دو مقطع زمانی ،قبل از توافقنامه
بينالمللی کيوتو و بعد از آن انجام شده است.
به دنبال این موافقتنامه و به خصوص تمرکز آن بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،قوانين و سياست
گذاریهای متنوعی در این راستا در کشورهای جهان وضع شد و در دستور کار قرار گرفت .مراجع مختلفی
تالش کردهاند تا آنها را دستهبندی کنند که مرجع «تغيير اقليم و قوانين جهانی»  2،1بيشترین توجه را به
خود جلب کرده است .این مرجع ،اقدامات کشورها را در هفت دسته اصلی تقسيمبندی کرده که هم
رویكردهای کاهش گازهای گلخانهای 3و هم سازگاری 4را شامل میشوند ،هرچند تمرکز اصلی بر رویكرد اول
بوده است .این محورها عبارتند از .1 :سازگاری با تغيير اقليم .2 ،قيمت کربن .3 ،تقاضای انرژی .4 ،تأمين
انرژی .5 ،اقدامات نهادی و سازمانی .6 ،کنترل تغيير کاربری اراضی و جلوگيری از جنگلزدایی به منظور
ممانعت از توليد گازهای گلخانهای  .7تحقيق و توسعه .نمودار  1توزیع قوانين را بر اساس محورهای مورد
اشاره نشان میدهد .این قوانين و توزیع آن تابع عواملی مانند .1 :تعهدات کشورها در مقابل کاهش گازهای
گلخانهای .2 ،تابآوری در مقابل مخاطرات اقليمی .3 ،ورود جدی بحثهای محيط زیستی در سياستگذاریها
و  .4مقابله با نوسانات قيمت حاملهای انرژی ،بهرهبرداری از انرژیهای نو و تجدیدشونده ،بوده است.
نمودار  .1فراواني رويكردهاي قوانین كشورهاي جهان در تسكین و سازگاري با تغییر اقلیم

1.

Climate Change Laws of the World, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/climate-changelaws-of-the- world
 .2مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن.

Mitigation
Adaptation

3.
4.
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 .3-1سیر زماني قوانین 1و دستورات اجرايي 2مرتبط با تغییر اقلیم
این بررسی شامل قوانين و دستورات اجرایی رؤسای کشورها در چارچوب اختياراتشان بوده است .طبق
آن تا سال  ،2017بيش از  1200مورد از این قوانين و دستورات اجرایی در  164کشور جهان وضع شده
است .به این معنا که تا سال  1997تعداد آنها حدود  60بوده و طی بيست سال پس از کيوتو ،تعداد آنها
حدوداً  20برابر شده است .این روند در نمودار  2قابل مشاهده است.
نمودار  .2روند تجمعي تعداد قوانین ) (Legislationو دستورات اجرايي ) (Executiveمرتبط با
تغییر اقلیم از سال  1994تا (Nachmany et al., 2017) 2017

همين سير را میتوان در نمودار  3نيز مالحظه کرد .در این شكل تعداد قوانين وضع شده در سال
برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه آمده است .قابل مشاهده است که این تعداد به خصوص
بعد از سال  2013رو به کاهش بوده و همچنين تفاوت تعداد قوانين بعد از اواسط دهه  2000بين
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مشهود است.

Legislation
Exclusive

1.
2.
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نمودار  .3روند تعداد قوانین وضع شده در سال مربوط به كشورهاي توسعهيافته ) (Developedو در حال
توسعه ) (Developingمرتبط با تغییر اقلیم از سال  1944تا (Nachmany et al., 2017) 2017

 .4اقدامات تقنیني در حوزه تغییر اقلیم در استرالیا
اقليم استراليا شباهتهای قابل توجهی با شرایط اقليمی ایران دارد که از این بابت مورد اشاره قرار
میگيرد .اما در پاسخ به شرایط تغيير اقليم ،مهمترین اصل بر این باور است که «آحاد ملت باید در فرایند
تابآوری با تغيير اقليم حضور داشته باشند و از آن پشتيبانی کنند».
این کشور طی سالهای  2000تا  2015قوانين متعددی را برای پاسخ به پدیده تغيير اقليم به
خصوص از منظر «کاهش گازهای گلخانهای» و کاهش انتشار گازهای گلخانهای تدوین و تصویب کرده
است ) .(Australian Government, 2015; 2017همچنين در تعدادی از قوانين متناسب با این شرایط
تعدیالتی شده و یا به طور مستقيم از ظرفيت آنها در پاسخ به این پدیده استفاده شده است؛ به خصوص
قوانينی که توجه ویژه به محيط زیست داشتهاند .همچنين ،مهمترین وظایف دولت مطابق زیر قابل
تعریف است:
 فراهم ساختن بستر الزم برای ارائه اطالعات معتبر آبوهوایی جهت اتخاذ تصميمات آگاهانه درپاسخ به خطرات آبوهوایی و در عين حال ارتقای دانش مربوط،
 مدیریت خطرات و حفظ داراییهای عمومی (شامل منابع طبيعی ،محيط زیست داخلی وسيستمهای دریایی)،
 حفظ انعطافپذیری اقتصاد قوی کشور، استمرار و حفظ ارائه خدمات دولت به مردم، ایجاد محيط الزم برای حمایت و ارتقای تابآوری و فعاليتهای بخش خصوصی ،امنيت داراییها،سرمایهگذاریها و زیرساختهای مربوط،
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 حفظ ظرفيت اقتصادی کشور و حمایت از بخشهای آسيبپذیر، -توجه به شرایط فرامرزی به خصوص به کشورهای در حال توسعه در آسيا مانند پاکستان 1و

تبعات آنها بر استراليا و کمک به ایجاد ظرفيت سازگاری در آنها.
 .5اصول نظري در تدوين قانون تغییر اقلیم
این قسمت بر اساس یافتههای جهانی و ظرفيتهای کشور ،مواردی را بيان میکند که باید در تدوین
«قانون تغييرات اقليمی» مورد توجه قرار گيرد.
 .5-1اصول نظري در تدوين قانون تغییر اقلیم
بر اساس جمعبندی قوانين مرتبط با تغيير اقليم ،موارد زیر به عنوان مهمترین اصول مدنظر در تدوین
آنها قابل ارائه هستند:
الف) به رسميت شناختن پدیده تغيير اقليم و مخاطرات آن بر کيفيت زندگی ،توسعه کشور ،محيط
زیست و تمدن آن،
ب) باور اینكه خسارات این پدیده به مراتب بيش از هزینهکرد برای سازگاری با آن است،
ج)کشورهای فقير از قِبل این پدیده فقيرتر میشوند و الزمه مقابله با آن افزایش ثروت ملی است،
د) ارتقای ظرفيتهای اجتماعی و مشارکت مردم،
هـ) لزوم نگاه و سياستگذاری بلندمدت به این پدیده بر اساس اصول توسعه پایدار و تعهد به نسلهای آینده،
و) لزوم برنامهریزی نظاممند (سيستماتيک) ،غيرمتمرکز و یكپارچه و جاریسازی آن در برنامههای توسعه،
ز) استفاده حداکثری از ظرفيتهای فرهنگی ،علمی و ملی خود و در عين حال ظرفيتهای
بينالمللی و ضرورت شفافيت ،پایش ،ارزیابی و پاسخگویی.
 .5-2ويژگيهاي قابل ارائه براي يک قانون عمومي تغییر اقلیم
مهمترین انتظارات از قانون عمومی تغيير اقليم در ایجاد تكاليف قانونی برای دولت و در عرصه اجرا ،حول
محورهای زیر قابل تأکيد است:
 تعيين اختيارات دولت و مؤسسات تابعه و تسهيل عمليات اجرایی، سازمان و نهادسازی در مدیریت این پدیده، جاریسازی 2چالش تغيير اقليم در برنامههای وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی و غيردولتی (مانند شهرداریها)، .1توجه خاص به پاکستان میتواند به دلیل سابقه طوالنی مهاجرت اتباع این کشور به استرالیا باشد.

Mainstreaming

2.
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 -تهيه برنامههای باالدستی مانند :برنامههای پنجساله توسعه و آمایش کشوری با لحاظ

محرکهای1

این پدیده ،تبعات و سازگاری با آن،
 تأکيد بر شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای این پدیده (مانند انرژیهای نو)، بسترسازی برای توليد شفاف داده و اطالعات و امكان دسترسی همگانی به آن، بسترسازی برای تغيير الگوی مصرف در راستای سازگاری با تغيير اقليم، بسترسازی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، حمایت از تحقيق و توسعه در ابعاد مختلف آن، تأمين منابع مالی، تسهيل و بسترسازی برای ارتقای مشارکت و مسئوليتپذیری اجتماعی جامعه، تعریف سازوکارهای الزم برای نظارت و ارزیابی اقدامات. .5-3مؤلفههاي قانون عمومي تغییر اقلیم
مجموعه فوق و ارتباط بهتر آنها را میتوان در نمودار  4خالصه کرد .بدین ترتيب خروجی قانون عمومی
تغيير اقليم تعریف نهادی نظاممند برای مدیریت این پدیده خواهد بود که از چهار مؤلفه اصلی شامل:
برنامهریزی ،تأمين مالی ،ابزار و اقدامات فنی و بسترسازی اجتماعی برخوردار خواهد بود .در نهایت این
مؤلفهها به بخش انتهایی وصل میشوند که «پایش ،ارزیابی و پاسخگویی» است .دو اصل تحت عنوان
«شفافيت ،دسترسی به اطالعات و ارتقای دانش» و «یكپارچگی قوانين و عدم تزاحم اقدامات» نيز بر
تمامی مؤلفهها و فرایندهای مربوط حاکميت دارد .مهمترین کارکردهای هر مؤلفه از نمودار  4قابل
مشاهده هستند .در ادامه برای «نهاد مدیریت» و «مؤلفه برنامهریزی» شرح بيشتری ارائه میشود.
 .5-3-1نهاد مديريت تغییر اقلیم كشور
نهاد و سازمان مسئول در مدیریت تغيير اقليم و برنامهریزی آن در کشورهای مختلف رویكردهای متفاوتی
داشته و مطابق زیر قابل دستهبندی هستند:
 تعریف وزارتخانه خاص (مانند وزارت تغيير اقليم پاکستان)، قرار گرفتن در کنار عنوان وزارتخانههای موجود که معموالً وزارت محيط زیست بوده است (مانندوزارت محيط زیست و تغيير اقليم اندونزی)،
 قرار نگرفتن این عنوان در هيچکدام از وزارتخانهها و تعریف وظایف جدید در دستور کاریوزارتخانههای موجود (مانند استراليا).

Drivers

1.
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نمودار  .4چارچوب قانون عمومي تغییر اقلیم و مؤلفههاي آن

در شرایط فعلی کشور چنين سازوکاری در دفتری ذیل «معاونت محيط زیست انسانی» در سازمان
حفاظت محيط زیست تحت عنوان «دفتر طرح ملی تغييرات آبوهوا» تعریف شده است که مسلماً
نمیتواند ظرفيت کافی را برای عملياتی کردن اهداف قانون تغيير اقليم داشته باشد.
جدای از اینكه کدامیک از سه الگوی فوق برای نهاد رسمی تغيير اقليم مورد استفاده قرار گيرد،
ضروری است این نهاد وظایف ذیل را در چارچوب مجموعهای از سياستها ،قوانين و تعهدات باالدستی
دنبال کند:
 تدوین راهبردهای ملی مرتبط با تغيير اقليم، ایجاد هماهنگی بين دستگاههای اجرایی، مشارکت در تدوین برنامههای ملی مرتبط و در شرایط الزم اصالح آنها، تدوین و اجرای سياستهای ملی در زمينه کاهش گازهای گلخانهای و سازگاری با تغيير اقليم،و جاریسازی آنها در برنامهها و اقدامات مربوط به بخشهای مختلف،
 توسعه معيارهایی جامع برای پایش و ارزیابی اقدامات با توجه به اثرات چندبخشی/چندسطحیپدیده تغيير اقليم.
 .5-3-2مؤلفه برنامهريزي
مهمترین محورها در مؤلفه برنامهریزی تبيين و تدوین «سياست» و «راهبردهای ملی تغيير اقليم» است.
بر اساس قانون عمومی تغيير اقليم ،اصولی تعریف میشوند که راهبردها و سياستهای ملی مرتبط را
هدایت خواهند کرد .این اصول عبارتند از:
 -پایداری در بهرهبرداری از منابع طبيعی و حفظ محيط زیست،
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 مسئوليت مشترک دولت و جامعه، درک عدم قطعيتهای متأثر از پدیده تغيير اقليم و اتخاذ تمهيدات الزم برای آنها، پذیرش الگوی مسئوالنه توليد و مصرف، اجماع ،هماهنگی و همكاری متقابل دولت با بخشهای مختلف اجتماعی ،عمومی و خصوصی، شفافيت و دسترسی به اطالعات و عدالت، توسعه اقتصادی و حفظ مزیتهای اقتصادی کشور در بازارهای جهانی در شرایط جدید اقليمی. .5-3-2-1راهبرد ملي تغییر اقلیم
ـ اهداف
راهبرد ملی تغيير اقليم در ميانمدت و بلندمدت ،ابزار هدایت سياست تغيير ملی اقليمی برای مقابله با
اثرات این پدیده و تبدیل کشور به اقتصادی رقابتی و پایدار با انتشار کمکربن است .همچنين ،بستر الزم
را برای پذیرش مسئوليتهای مشترک اجتماعی فراهم میآورد.
ـ چشمانداز
راهبرد ملی بيش از آنكه بخواهد بهطور مستقيم برنامه جدیدی را ارائه دهد ،تالش میکند تا در اسناد
و برنامههای باالدستی (مانند قوانين برنامه پنجساله توسعه) به طوری مؤثر باشد تا «کاهش گازهای
گلخانهای» و «سازگاری» با این پدیده در آنها و متعاقباً در کشور جاریسازی شود.
ـ فرايند توسعه راهبرد
الزم است در فرایند توسعه راهبردها از ظرفيتهای علمی دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی ،نظرات کارشناسی
بخشهای مختلف دولت ،حضور گروداران و تجربيات جهانی در بهترین شكل ممكن استفاده شود.
ـ ساختار
راهبرد ملی تغيير اقليم بستری برای تدوین سياستهای مربوط است و به این منظور میتواند سه محور
اصلی را در خود جای دهد:

 اصول کلی سياست ملی تغيير اقليم، سازگاری با آثار تغيير اقليم، توسعه با انتشار کم گازهای گلخانهای (کاهش گازهای گلخانهای.ساختار و اجزای ارکان فوق در نمودار  5نشان داده شده است.
ـ زمانبندي و اقدامات
برای حصول به موارد فوق الزم است تا زمانبندی و اقداماتی خاص تعریف شود .این مجموعه باید بر
اساس خرد جمعی و متناسب با شرایط کشور ،در افقهای کوتاه تا بلندمدت بيان شود.
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نمودار  .5ساختار نگاشت راهبرد ملي تغییر اقلیم

 .5-3-2-2اصول كلي سیاست ملي تغییر اقلیم
تغيير اقليم ،تمامی بخشهای کشور را تحتالشعاع خود قرار میدهد .بدین منظور همكاری و هماهنگی
فشردهای را بين بخشها و نهادهای مختلف و مربوط نياز دارد .بر این اساس ،در ذیل به اختصار به اصول
الزم به توجه تدوین سياست ملی تغيير اقليم ،پرداخته میشود:
ـ هماهنگسازي سیاستها و اقدامات مرتبط با سازگاري با تغییر اقلیم
سياستگذاری برای این پدیده ،به اقداماتی جامع ،چندبخشی ،چندسطحی و متنوع نياز دارد .در این
راستا ،سياستهای بخشهای مختلف نباید متناقض و در تزاحم با هم باشند.
ـ توسعه ابزارهاي مالي و اعتباري خاص
برای انجام اقدامات الزم در برخورد با تغيير اقليم؛ پشتيبانی مؤثر ،فرصتسازی و اعتبارات کافی اقتصادی
مورد نياز است .بدیهی است که در شرایط کنونی که کشور با محدودیتهای مالی روبهرو است ،باید بر
کارآمدی و کارایی اقدامات به طور ویژه تمرکز داشت ـ آنچه در کشور تجربه موفقيتآميزی از آن وجود ندارد.
حرکت به سوی کارآمدترین اقدامات ،به شكل جدیدی از رویكردها و خلق ابزارها ،مقررات ،روشهای
ارزیابی اثربخشی اقدامات و برنامههای نو نياز دارد .این امر باعث میشود تا به طور مسئوالنهای منابع،
استفاده و مدیریت شوند .مثالهایی در این رابطه عبارتند از :قيمتگذاری آب ،محصوالت کشاورزی و
حاملهای انرژی ،تنظيم یارانهها و ارزش اقتصادی بيشتر از خدمات محيط زیستی .در نهایت اميد است
با این سياستگذاری ،انگيزه الزم برای مدیریت مصرف و شرایط بهتری برای زندگی مردم (یا حداقل حفظ
وضع موجود) تحقق یابد .البته در مواردی این اقدامات میتوانند با رویكردهای جاری در برنامههای
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توسعه کشور در تضاد باشند.
ـ بسترسازي براي تحقق خالقیت در جهت توسعه خالقانه فناوريهاي همسو با شرايط اقلیمي
برای مقابله با تغيير اقليم؛ توليد دانش ،استفاده از علوم نو ،خالقيت و نوآوری ،آموزش و در نهایت استفاده
از این مجموعه در برنامههای جاری کشور الزم و متضمن حفظ پایداری آن است .تحقيق پيرامون تغيير
اقليم در کشور ما سابقهای حدود دو دهه دارد .این مهم در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی مورد توجه
قرار گرفته ،اما هنوز به خصوص در بخشهایی مانند مطالعات اجتماعی ،محيط زیستی ،فناوریهای
کاهش گازهای گلخانهای/سازگاری و سياستگذاری کالن آن به کار بيشتری نياز است .همچنين از طرفی
این داشتهها هنوز در تصميمسازی و تصميمگيریها جایگاه الزم را پيدا نكرده است.
موارد فوق باید با لحاظ شرایط متنوع جغرافيایی و اقليمی کشور در بستری مناسب تجميع و
همبسته شوند تا بتوان .1 :بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،مناطق و مردم آسيبپذیرتر کشور را
شناسایی کرد .2 ،زیرساختهای مورد نياز برای کاهش گازهای گلخانهای و سازگاری را تشخيص داد،
 .3ابزار الزم را برای ترغيب بخشهای مختلف جهت کمک به سياست ملی تعيير اقليم شناخت و .4
رویكردهای الزم را در نحوه پایش و ارزیابی اقدامات تعيين کرد.
ـ تشويق و ترغیب فرهنگ سازگاري با اقلیم
در شرایط حاضر جمعيت کشور کموبيش در حال افزایش بوده و از طرفی انتظارات جامعه نيز به تناسب
رو به فزونی است .آموزش و دانش ،ابزاری غيرقابل اجتناب برای شهروندان در شناخت حقوق شهروندی،
آگاهی از وظایف و مسئوليتهای اجتماعی و رسيدن به شرایط الزم در تصميمگيری مبتنی بر آگاهی،
در زندگی روزانه خود است .به این منظور از همان مقاطع تحصيلی اوليه نياز است تا این موضوع در
دستور کار «وزارت آموزشوپرورش» و در ادامه به طور جدیتری در مقاطع دانشگاهی قرار گيرد .در
عرصه توليد نيز باید محصوالت از این منظر دستهبندی شوند ،بدین معنا که به مصرفکنندگان اعالم
شود که به عنوان مثال ردپای انرژی ،آب و کربن در توليد آنها چه ميزان است.
در هر صورت الزم است تا نگاه جامعه را به این پدیده و تبعات آن حساس کرد ،البته کامالً حساب شده
که موجب بیتفاوتی نشود .رویكردی که در دیگر کشورها از طریق نظرسنجیهای خاص دنبال میشود.
تمامی این تالشها برای آن است که شهروندان نسبت به مسئوليتهای اجتماعی خود در خصوص این پدیده
(مانند محافظت از محيط زیست ،مصرف کمتر ،بازچرخانی و  )...آگاه شوند و به آن توجه کنند.
ـ مشاركت اجتماعي ،شفافیت ،دسترسي به اطالعات و عدالت
این راهبرد نشأت گرفته از اصل دهم اعالميه «محيط زیست و توسعه ریو» در سال  1992است که در
آن تأکيد میکند :چالشهای محيط زیستی در بهترین حالت با مشارکت شهروندان مربوط به طور
مناسبی قابل مدیریت است .در سطح ملی ،هر فرد میبایست به اطالعات محيط زیستی دسترسی داشته

18

________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

و در فرایند تصميمگيریها بتواند مشارکت داشته باشد .دولت نيز باید آگاهی و مشارکت عمومی را از
طریق تسهيل در دسترسی به اطالعات ،ترغيب و ارتقا بخشد .شاید ،مثالی از آن اقدامات ،هزینه و
اثربخشی اقدامات انجام شده در احيای دریاچه اروميه است.
در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيط زیست که نسل
امروز و نسلهای بعد باید در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی میشود.
ازاینرو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زیست یا تخریب غيرقابل جبران آن مالزمه
پيدا کند ،ممنوع است» .لذا ،بستر قانونی برای پرداختن به این محور کامالً فراهم است.
ـ سنجش ،پايش ،ارزيابي و بررسي اثربخشي اقدامات
سنجش ،پایش ،ارزیابی و بررسی اثربخشی اقدامات؛ شفافيت و قطعيت اقدامات را تضمين میکند.
همچنين این رویكرد موجب تضمينی برای حصول به محيطی که در آن .1 :شفافيت و دقت اطالعاتی
وجود دارد .2 ،اقدامات از جامعيت کافی برخوردار باشند .3 ،اقدامات نسبت به هزینهکردها اثربخش
بودهاند و  .4پاسخگویی وجود دارد را فراهم میآورد .مجموعه عناصر این زیرمحور موجب ارتقای کيفيت
اقدامات سازگاری و کاهش گازهای گلخانهای میشود .بنابراین ،آنها در طراحی ،پيادهسازی و ارزیابی
سياست عمومی ملی مفيد به فایده هستند.
ـ تقويت همكاريهاي ملي و بینالمللي
ایران در چارچوب تعهدات بينالمللی خود ،تاکنون اقداماتی را در خصوص تغيير اقليم به انجام رسانده
است .کشور معاهده کيوتو را تصویب کرده و تاکنون سه گزارش ملی آبوهوا را در سالهای ،2003
 2006و  2016ارائه داده است .از اوایل دهه  1380نيز این موضوع به طور جدی مورد توجه دانشگاهها
و مراکز تحقيقاتی کشور قرار گرفته است .لذا ،کشور برای انجام اقدامات تقنينی و عملياتی در مدیریت
این پدیده ،توان علمی الزم را دارد .حتی این ظرفيت در حدی است که بتواند در منطقه نيز نقشآفرینی
بيشتری داشته باشد.
 .5-4بازبیني ،ارزيابي و اصالح راهبرد ملي تغییر اقلیم
اصوالً« ،راهبرد ملی تغيير اقليم» ،برنامهای نيست که یک بار تهيه و تحویل شود .بلكه فرایندی است که
باید پایش و ارزیابی شده و حين کار ایرادات آن اصالح شود .این بازبينی را میتوان در مقاطع مختلف
زمانی به انجام رساند و طی آن سناریوها ،چشماندازها و اهداف را بهنگام کرد .در این باره عواملی مانند:
 .1تعهدات جدید جهانی .2 ،دانش جدید .3 ،سياستهای جدید (در حوزه محيط زیست ،امنيت غذایی،
اقتصادی ،انرژی ،حملونقل و سالمت) و  .4خودارزیابی و شناخت نقاط ضعفهای آن قابل توجه هستند.
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جمعبندي
جمعبندی این خالصه گزارش در قالب محورهای ذیل قابل ارائه است:
 بررسی جهانی تغيير اقليم ،نشان از تبعات منفی این پدیده بر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و محيطزیستی و در نهایت امنيت ملی کشورها دارد .تهدیدهایی که بطور شدیدتر متوجه عرضهای ميانی کره
زمين )موقعيت جغرافيایی کشور ایران( است .ازاینرو باید ابعاد مختلف این پدیده مورد توجه قرار گيرد.
در این راستا اقدامات تقنينی از مهمترین آنها هستند که میتواند بستر الزم را برای تدوین راهبردها و
سياستهای سازگاری با این پدیده فراهم آورد.
 بررسی سير قوانين کشورها نشان میدهد که به خصوص بعد از پيمان کيوتو در سال  1997ـکه ایران نيز از امضاکنندگان آن است ـ قوانين متعددی براساس «سازگاری با تغيير اقليم» و «کاهش
گازهای گلخانهای» وضع شده است .قوانينی که تالش داشتهاند تا .1 :کاهش آسيبپذیری از تغييرپذیری
تغيير اقليم را سبب شوند .2 ،ظرفيت سازگاری و تابآوری جوامع را باال ببرند .3 ،توسعه پایدار با تأکيد
بر حفظ محيط زیست را محقق کنند.
 روند وضع قوانين طی سالهای اخير کمتر شده و توجه بيشتر به سمت «جاریسازی» قوانين و اسناد باالدستیو ارزیابی نتایج عملياتی آنها معطوف گشته و در مواقع الزم نيز اصالح قوانين مورد توجه قرار گرفته است.
 با توجه به شرایط کشور ،یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده تغيير اقليم به طور جدیضروری به نظر میرسد .قانونی که با اتكا به ظرفيتهای علمی و عملياتی کشور ،فرهنگ و هویت ملی،
استفاده از تجربيات جهانی؛ راهبردها و سياستگذاریهای الزم را در سازگاری با این پدیده سبب شود.
پيشنویسی از این قانون در گزارش اصلی طرح ارائه شده است.
 در تدوین قوانين مرتبط با مقابله و سازگاری با تغيير اقليم ،مهمترین محورهای مورد توجه عبارتبودهاند از .1 :تعيين اختيارات دولت .2 ،سازماندهی برای مدیریت این پدیده .3 ،جاریسازی چالش
تغيير اقليم در تدوین قوانين جدید ،تهيه اسناد باالدستی و برنامههای توسعه .4 ،بهرهبرداری از
فرصتهای این پدیده (مانند انرژیهای نو) .5 ،توليد شفاف داده و اطالعات و امكان دسترسی همگانی
به آنها .6 ،تغيير الگوی مصرف .6 ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای .7 ،حمایت از تحقيق و توسعه.8 ،
تأمين منابع مالی .9 ،ارتقای مشارکت و مسئوليتپذیری جامعه .10 ،نظارت و ارزیابی اقدامات.
 در کنار تدوین قوانين جدید ،بازنگری قوانين قبلی و به خصوص برنامههای توسعه از منظر کاهشگازهای گلخانهای ،سازگاری با تغيير اقليم ،پایداری محيط زیست ،ارتقای تابآوری جامعه و کاهش
آسيبپذیری مدنظر قرار گرفته شده است.
-

در نهایت هم این اصل پذیرفته شده که تنها با اقتصادی پویا و مولد است که میتوان بر تبعات

منفی این پدیده فائق آمد.
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