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تغییر اقلیم با  سازگاريهاي باالدستي در و برنامه اصول تنظیم قوانین. 1

 

 

 

 

 
 

 

  چكیده

زیست جهانی شناخته شده است  ترین تهدیدها برای اقتصاد و محيطیكی از اصلی« مياقل رييتغ»پدیده 

جوامعی با سطح  خصوص به ـ آینده بشری که در صورت انجام ندادن اقدامات مناسب، تبعات آن بر

امنيت ملی  تینهادر بيشتر نيز خواهد شد. کشورها برای حفظ توسعه پایدار و  ـ ترنیيپایافتگی توسعه

ترین اند که اقدامات تقنينی، اساسیراهبردهای مختلفی را برای سازگاری با این پدیده اتخاذ کرده، خود

بعد از پيمان کيوتو  خصوص بهدهد که بوده است. بررسی سير قوانين کشورها نشان میآنها  نیتریاصل و

وضع « مياقل رييتغسازگاری با »و « ایکاهش گازهای گلخانه» جهت ، قوانين متعددی در1997در سال 

این پدیده « سازیجاری»های اخير کمتر شده و تمرکز آن بيشتر به سمت شده است. این روند طی سال

پذیری بتواند از آسيب تینهادر دی که های توسعه قرار گرفته است. رویكردر اسناد باالدستی و برنامه

آوری افزایش دهد، به توسعه با را در سازگاری و تابآنها  هایبكاهد، ظرفيت« مياقل رييتغ»جوامع به 

در جوید.  های ممكن آن بهرهنيز از فرصت حال نيع درلویت دهد و وزیست ا نگاه پایدار و حفظ محيط

راستا و نظر به موقعيت جغرافيایی کشور ایران که بيشترین تبعات منفی از این پدیده را متحمل  نیا

در  مياقل رييتغهای ميانی جهان(، وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده عرض عمدتاًشود )می

های علمی و عملياتی کشور، رسد. قانونی که با اتكا به ظرفيتبه نظر می یضرور یجد طور بهکشور 

الزم را در  یهایاستگذاريو سفرهنگ و هویت ملی، استفاده از تجربيات جهانی؛ تدوین راهبردها 

با تغيير اقليم و نقش قوه  یالزامات و اقدامات سازگار یبررس»سازگاری با این پدیده سبب شود. طرح 

قنينی دیگر کشورها پيرامون این پدیده، توسط بررسی اقدامات ت منظور بهنيز با این انگيزه و  «مقننه

شود که در های مختلفی را شامل میبخش ،های مجلس شورای اسالمی تعریف شد. طرحمرکز پژوهش

های مختلف منطقه جغرافيایی ایران همراه با رویكردها و اقدامات این خالصه، به تبعات این پدیده بر حوزه

با بررسی سوابق قانونگذاری و  تینهادر . شودمیاشاره  مياقل رييتغبرخی از کشورها در سازگاری با 

در این راستا،  شود.اشاره می مياقل رييتغ یقانون عموم  سياستگذاری در این حوزه، به اصولی در تدوین

سازی چالش جاری .3سازمان الزم برای مدیریت این پدیده،  .2اختيارات دولت،  .1محورهایی مانند: 

سازی شفاف .5های این پدیده، برداری از فرصتبهره .4های توسعه، در تدوین قوانين و برنامه مياقل رييتغ
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يق و حمایت از تحق .8ای، کاهش انتشار گازهای گلخانه .7تغيير الگوی مصرف،  .6داده و اطالعات، 

نظارت و ارزیابی  .11 ،جامعه یریپذتيمسئولمشارکت و  یارتقا .10منابع مالی،  نيتأم .9توسعه، 

 اند.اقدامات؛ همواره مورد توجه بوده

 

 مقدمه

 مياقل رييتغده یاز تبعات پد ییطرح، تالش دارد تا شما یاز گزارش اصل یبخش عنوان بهخالصه حاضر 

 بایدکه  یده و اصولین پدیت ایریکشورها در مد ینياز اقدامات تقن یجهان، روندسه با یران را در مقایبر ا

 را ارائه دهد. رنديقرار گ مدنظر مياقل رييتغبا  یدر سازگار ین اسناد باالدستين قوانیدر تدو

 

 آن تبعات و میاقل رییتغ مفهوم .1

 تيوضع یبرا انتظار مورد یالگوها در مشخص رييتغ هرگونه  یبه معنا 1وهواآب رييا تغیم ياقل راتييتغ

دهد. می، رخ یم جهانياقل کل یبرا ای خاص منطقه کی در مدتیطوالن در است که ییوهواآب نيانگيم

دارد که  یار متنوعيبس یمدهاايو پ شده نيم درون اتمسفر زميدر اقل یرعاديغرات ييتغ ده باعثین پدیا

 قرار دهد. ريتأثت جوامع را تحت يو امن یاجتماع یهاانيبن تینهادر ش دما شروع شده و یاز افزا دتوانیم

 

 رانيا ييایجغراف منطقه بر میاقل رییتغ تبعات .1-1

ن است که يدما در کره زم باال رفتنو  یديش جذب تابش خورشیم با افزاير اقلييده تغیشروع تبعات پد

مالحظه  بوده وران نسبت به جهان قابل مشاهده یا ییايمنطقه جغراف ییرات دماييت تغيموقع 1در شكل 

 ها بوده است.شین افزایدتریکشور ما شاهد شد ییايشود که در قرن گذشته محدوده جغرافیم

افته و یگسترش  ییش دماین افزایدهند که تبعات اینشان م یقات داخليو تحق یالمللنيمراجع ب

کشور  ییايجغراف بر منطقهکه  یموارد ؛رديگیفرامز يرا ن یتيو امن ی، اجتماعیاقتصاد یهاحوزه جیتدربه

جهان و  یت کليوضعبه شود تا یتالش م یدارد. در ادامه به استناد مطالعات جهان یما شواهد ملموس

 شود.م پرداخته ير اقلييده تغیاز پد متأثر رانِیا

 

  

                                                 
 آمده باشد. صراحتبه «وهواآب»مبنا بوده است، مگر اینکه در مرجع مورد استفاده واژه  «میاقل رییتغ»این متن عبارت  در .1
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 1(F°) 2014 يال 1900دوره  يقرن برا کي يدما به ازا رییتغ .1 شكل

 
 

 آب منابع .1-1-1

 ،یاقتصاد مختلف یهابخش که یعنصر .است «آب حوزه» بر مياقل رييتغ دهیپد تبعات نیترمهم از یكی

 نیا راتيتأث که است آن بيانگر یجهان یبررس .دهدیم قرار خود ريتأث تحت را کشور یتيامن و یاجتماع

 2 شكل .است برخوردار یشتريب مخاطرات از (یانيم یها)عرض رانیا کشور ییايجغراف منطقه بر دهیپد

 تحمل یجهان یدما شیافزا از را یمنف تبعات نیشتريب قایفرآ شمال و انهيخاورم منطقه که دهدیم شانن

 مواجه یآب یهاتنش نیدتریشد با منطقه نیا زين یکنون طیشرا در که است یحال در نیا کرد. خواهند

 (3 شكل) .است

 

و گراد یسانت درجه 2 معادل دما شيافزا طيشرا تحت رواناب بر میاقل رییتغ اثر :2 شكل

Schewe et) یاآس پذيري غربیبآس  al., 2014)  

 
 

                                                 
1. www.noaa.gov 
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 1بي كشورهاي جهان و شدت منطقه غرب آسیاآ وضعیت تنش :3 شكل

 
 

 اقتصاد .2-1-1

ست است. یز طيو مح یاز ارتباط متعامد آب با غذا، انرژ یم ناشير اقلييتغ یاز مخاطرات اقتصاد یبخش

کند. یدهد و رشد آن را کُند مینشان نم یرشد اقتصاد جهان یبرا یده افق مطلوبین پدیب، اين ترتیبد

جه يمربوط از دست خواهند داد که نت 2GDPدرصد از  6خود را تا  یاز جهان رشد اقتصاد یمناطق

را در آنها  که یتيفقر است. وضع، سالمت، درآمد و یکشاورز یهاکاهش منابع آب و تبعات آن بر بخش

ت منابع یرید که مدندهینشان م یاقتصاد یهادهد. مدلیقرار م یاقتصاد یط مستمر رشد منفیشرا

 4ف دهد. شكل يآن را تخف راتيتأثم را کنترل کند و ير اقلييتغ یتواند تبعات اقتصادیم یآب تا حد

 یکارآمدتر را بر رشد اقتصاد یكردهایآن به سمت رو یو ارتقا یمنابع آب یت فعلیریمد یویدو سنار ريتأث

از  ید حتنتوانیم یجنوب شرق یايمانند منطقه آس یکه مناطقشود میدهد. مالحظه یکشورها نشان م

 د.نابی دست هم یط مثبتیعبور کرده و به شرا یرشد منف

ن معنا که یدهد. بدیدر کشورمان نشان م یط آتیت منابع آب را در شرایریمد یدگيچيپ 4شكل 

ر است. یناپذو کاهش رشد آن اجتناب یاقتصاد یها، همچنان تبعات منفاستيس یر برخييبا تغ یحت

 از دارد.يت اقتصاد کشورها نیرینو در مد یهاكردها و نگاهیبه رو ،دهیپد انیاقتصاد یهالذا، عبور از بحران

 

 

                                                 
1. http://www.wri.org/resources/charts-graphs/water-stress-country 

 (Gross Domectic Product) داخليناخالص  تولید .2
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  2050تا سال  يجهان GDPكمبود آب بر  یربرآورد تأث .4 شكل

  ( World Bank, 2016) يتيريمد يويتحت دو سنار

 
 

 . اجتماع3-1-1

شت جوامع، يف معي، تضعیعياز منابع طب یبردارو بهره یها در دسترسد تنشیم موجب تشدير اقلييتغ

 یتوسط نشست جهان یگزارش 2016خواهد شد. در سال  یو تلفات انسان ییجاهها، جابدولت یشكنندگ

مخاطرات  نیتربزرگ عنوان به «مير اقلييتغ»و « یاجبار یهامهاجرت»منتشر شد که در آن  1اقتصاد

 یو ارتباطات جهان 2شدن یکه بحث جهان یطیدر شراهمچنين  شدند. ییشناسا یاقتصاد جهان یبرا

محدود آنها  ییايبه مرز جغراف بر کشورهام ير اقلييتغ ريتأث یکرده، تبعات منف ییخودنما شيازپشيب

ر به يگسترده از مناطق فق یهامناطق اطراف خود قرار خواهد داد. مهاجرت ريتأثرا تحت آنها  نشده و

 است. ینيبشيقابل پ یهااز تنش یبخش ،آن یبرخوردارند و تبعات اجتماع یت بهتريکه از وضع یمناطق

 . بهداشت و سالمت4-1-1

بهداشت  یسازمان جهان یاست که در راهبردها مياقل رييتغاز  متأثر یهاحوزهبخش بهداشت و سالمت از 

(WMO) م را در سطح ير اقليياز تبعات تغ یناش ريوممرگزان يم 5توجه شده است. شكل به آن ز ين

 3یست جهانیط زيو مح یداریدر مرکز پا ین نقشه توسط گروهیدهد. ایران نشان میا جمله ازجهان و 

ن بابت یحوزه سالمت کشور از ا یریپذبيآس مجموع درد شده است. يتول WMOو به استناد اطالعات 

 قابل مالحظه است.

                                                 
1. World Econimy Forum 

2. Globalization 

3. http://nelson.wisc.edu/sage/ 
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 1مختلفیر قابل استناد به تغییر اقلیم در كشورهاي وممرگ. میزان 5شكل 

 
 

 . راهبردهاي امنیتي5-1-1

شده است.  فیتعر 2«مياقل رييتغ یرو یجهان تيامنشاخص » عنوان تحت یشاخص یتيامن حوزه در

 دررا  مياقل رييتغ موضوع زانيجهان تا چه م یهاکند دولتیم نييتع که است گونهنیا شاخصکارکرد 

 دهیپد نیا راتيتأث یبرا یمل تيو امن ینظام یاند و چگونه نهادهاداده دخالت خود یمل تيامن

 یکشورها درصد 70که حدود  کندیماشاره  3ASP سسهؤم ،2016اند. در گزارش سال کرده یزیربرنامه

 .اندداده قرار توجه مورد خود تيامن یهابرنامه یبرا چالش کی عنوان به را مياقل رييتغ صراحتبهجهان 

اساس  را برآنها  کرده، داياسناد الزم را پ هامورد آن 155 یو برا یکشور را بررس 196گزارش که  نیا

 کرده است: ميتقس ریمطابق ز چهار گروهشان در یتيامن یهابرنامه

اند. شان اعالم کردهیت مليامن یبرا یدیتهد عنوان بهرا  «مير اقلييتغ» صراحتبهکه  ییکشورها .1

قابل مالحظه  یه دولتیمقامات بلندپا یهاهيانيا در بیآمده و آنها  یدولت یا در اسناد رسمید ین تهدیا

 درصد(. 71کشور،  155کشور از  110است )

 ،اندمورد توجه قرار داده یستیز طيمح یک موضوع چالشی عنوان بهده را ین پدیکه ا ییکشورها  .2

 بهخواهند آن را یو نم خود مورد توجه قرار داده یو امدادرسان یرسانکمک یهام را در برنامهياما، اقل

 درصد(. 21کشور،  155کشور از  32جلوه دهند ) یتيد امنیک تهدی عنوان

کوچک هستند و  معموالًن نوع کشورها یاند. اده را مورد توجه قرار ندادهین پدیکه ا ییکشورها  .3

 درصد(. 8کشور،  155کشور از  13ندارند ) یمشخص یتيبرنامه امن اصوالً

هم آنها  از یامد. بخشين به دستن گزارش یه ايته یبراآنها  از یکه اسناد خاص ییکشورها  .4

                                                 
1. http://crnano.typepad.com/crnblog/2005/11/death_from_clim.html 

2. Global Security Defense Index on Climate Change 

3. American Security Project, https://www.americansecurityproject.org 
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آنها  ینظام یو راهبردهاقرار داشتند ا بعد از آن یو  یتيط مناقشات امنیبودند که در شرا ییکشورها

 درصد(. 41کشور،  196کشور از  44) ن نشده بودیهنوز تدو

قرار  چهارمامده و در دسته ين به دستران اطالعات الزم ین گزارش از ایکه در اشود میمتذکر 

 گرفته است.

 
 رانيم در ایر اقلییتغ ياست و راهبردهایس .2

 تواندیم و است شده نیتدو مياقل رييتغ با مقابله یبرا که است ییهااستيس شامل مياقل رييتغ استيس

 ییآنها .1 :اندميتقس قابل طبقه دو در عمدتاً هااستيس نیا باشد. داشته یالمللنيب و یکشور ،یمحل اسيمق

 یگازها ديتول کاهش بر تمرکزشان و است مياقل رييتغ وقوع یبرا طیشرا نمود حداقل بر تمرکزشان که

 ،یفرد داتيتمه با تا دارند تالش که ییآنها .2 .دنشویم ناميده «فيتخف» اصطالح به که بوده یاگلخانه

 آن که نندک استفاده آن یهافرصت از حال نيع در و کرده کم را دهیپد نیا مخاطرات ،ینهاد و یاجتماع

 که است یاهداف به حصول یبرا فشرده اقدام برنامه کی ،«مياقل رييتغ راهبرد» اما .ندناممی «یسازگار» را

 کند.یم ینیآفرنقش آن ساختار نیتدو و فیتعر در «مياقل رييتغ یهااستيس»

 

 میاقل رییتغ يالمللنیب يهاونیكنوانس و ياسالم يجمهور دولت .1-2

 یهاتيسازمان ملل، فعالآنها  رأسو در  یجهان یهام، سازمانياقلر ييده تغیمشهود شدن آثار پد دنباله ب

 نیترکه از مهم هداد قرارآن در دستور کار  یاگلخانه یده و کاهش گازهاین پدیت ایریمد یرا برا یمتنوع

تا  د.يرسب یتصو بهدر مقر سازمان ملل  1992ماه مه   نهم درکه  است 1UNFCCC ونيکنوانسآنها 

رفتند خود را یا پذی درآمدند آن تیعضو بهکشور عضو سازمان ملل  175ش از يب 1999اواسط سال 

ئت دولت و مجلس يب هیپس از تصو 1996ز در سال يران نی. اندکن UNFCCCمفاد  تیملزم به رعا

 .مدآون درين کنوانسیت ایبه عضو یاسالم یشورا

 نظارت تحت ،1998 هیژانو در «وهواآب رييتغ یمل طرح دفتر» ون،ينوانسک به رانیا تعهدات پاسخ در

 یاركهم و یعموم یسازآگاه مانند: یموارد آن تيمسئول شد. سيتأس ستیز طيمح حفاظت سازمان

 یهاپروژه یاجرا و مياقل رييتغ یهاچالش به افتهیساختار پاسخ منظور به یمل یتيظرف جادیا ،یالمللنيب

 به زين 21COP و (یالديم 1997) 3وتويک مانند ییهامانيپ ادامه در .است (CDM(2 کپا توسعه سازوکار

 است. ردهک اتخاذ باره نیا در را یاقدامات رانیا یاسالم یجمهور که شدند اضافه آنها

                                                 
1. United Nations Framework Convention on Climate Change 

2. Clean Development Mechanism 

3. Kyoto Protocol 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
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 وهواآب رییتغ يهاونیكنوانس و ياسالم يشورا مجلس .2-2

دا کرده است يورود پ ییوهواآب یجهان یهاونيمرحله به کنوانسپنج تاکنون در  یاسالم یمجلس شورا

 از: عبارتندب يکه به ترت

 یهجر 1371 مصوب وهواآب راتييتغ ونيکنوانس به رانیا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهورالف( 

 (06/03/1375ب یخ تصوی)تار یالديم 1992 با برابر یشمس

مقدمه و  کی مشتمل بر وهواآب راتييون تغيود به کنوانسشیبه دولت اجازه داده م ـ ماده واحده

ولت د. کند ميرا تسل ملحق شود و اسناد مربوط به آن وستيبه شرح پ مهيماده و دو ضم وششستيب

است  در مورد حل اختالف ونيکنوانس (14)مجاز به استفاده از ماده  یورتص در رانیا یاسالم یجمهور

 .برسد یاسالم یوراش مجلس بیورد مراتب به تصوم نیا در که

 چارچوب ونيکنوانس مورد در وتويک پروتكل به رانیا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور( ب

 (10/03/1384)مصوب  وهواآب رييتغ مورد در متحد ملل سازمان

و ( 50) ول پنجاهماص تیشود با رعایم داده اجازه رانیا یاسالم یبه دولت جمهور ـ ماده واحده

وتو از ملحقات يپروتكل ک به الحاق به نسبت رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس139ونهم )یوسكصدی

 وهفتستيبمقدمه و  کیمشتمل بر  (یالديم 1992) یشمس یهجر 1371 وهواآب رييون تغيکنوانس

 در رانیا یاسالم یولت جمهورد. دینما ميرا تسل وست اقدام و اسناد مربوطيبه شرح پ مهيماده و دو ضم

ون در مورد حل اختالف است که در ي( کنوانس14پروتكل و ماده )( 18) مجاز به استفاده از ماده یورتص

 .برسد یاسالم یوراش مجلس بیتصو ورد مراتب بهم نیا

ون چارچوب سازمان ملل يوتو در مورد کنوانسيوتكل کپر «ب» مهيضم هياصالح رشی( قانون پذج

 وهواآب رييمتحد در مورد تغ

وتو در مورد ي( پروتكل ک20ماده ) «4»و بند ( 19) به ماده با توجهود شیـ به دولت اجازه داده م ماده واحده

ودن نام افز یبرا آن «ب» مهيضم هي، اصالحوهواآب رييتغ در موردون چارچوب سازمان ملل متحد يکنوانس

 .دینما عیاسناد تود نيآن را نزد ام رشیو سند پذ ردیرا بپذ ادشدهی مهيبه ضم« بالروس»

 21 کاپ به رانیا یاسالم ی( قانون الحاق دولت جمهورد

 بیبه تصو 13/8/1395 خی، آن را در تار21کاپ ه مانموافقت یپس از بررس یاسالم یشورا مجلس

نگهبان  یبه شورا 25/8/1395 خیدر تار «سیموافقتنامه پار حهیال»موسوم به  حهیال نیادامه، ا دررساند. 

 ردکآن وارد  (23)و  (4)از مواد  ییرا به بندها یراداتینگهبان ا یارسال شد. اما، شورا یینها دیيتأ یبرا

  آن ارسال نشده است. یبرا یپاسخ خیتار نیکه تا ا
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 میاقل رییتغ مبحث در كشورها نیقوان بر يریس .3

 2017تا  1963مختلف جهان از سال  یهاهيم ناحياقل ريين تغيسه قوانیو مقا ین بخش به بررسیدر ا

قبل از توافقنامه  ،یسه در دو مقطع زمانین مقایاشود. یمختلف پرداخته م یهاها و چارچوبدر حوزه

 وتو و بعد از آن انجام شده است.يک یالمللنيب

استين و سيقوان ،یاگلخانه یتمرکز آن بر کاهش انتشار گازها خصوص بهن موافقتنامه و یبه دنبال ا

 یمراجع مختلف و در دستور کار قرار گرفت.شد جهان وضع  ین راستا در کشورهایدر ا یمتنوع یهایگذار

ن توجه را به یشتريب 1،2 «ین جهانيو قوان مياقل رييتغ» که مرجعکنند  یبندرا دستهآنها  اند تاتالش کرده

کرده که هم  یبندميتقس یاصلدسته  هفتن مرجع، اقدامات کشورها را در یاست. ا ردهکخود جلب 

كرد اول یرو بر یشوند، هرچند تمرکز اصلیرا شامل م 4یو هم سازگار 3یاگلخانه یکاهش گازها یكردهایرو

 نيتأم .4، یانرژ یتقاضا .3مت کربن، يق .2م، ير اقلييبا تغ یسازگار .1از:  عبارتندن محورها ی. ابوده است

به منظور  ییزداجنگلاز  یريجلوگو  یاراض یر کاربرييتغکنترل  .6 ،یو سازمان یاقدامات نهاد .5، یانرژ

مورد  یاساس محورها ن را بريع قوانیتوز 1نمودار ق و توسعه. يتحق .7 یاگلخانه یگازهاممانعت از توليد 

 یتعهدات کشورها در مقابل کاهش گازها .1مانند:  یع آن تابع عواملین و توزين قوانیدهد. ایاشاره نشان م

ها های محيط زیستی در سياستگذاریورود جدی بحث .3، یميدر مقابل مخاطرات اقل یآورتاب .2، یاگلخانه

 ، بوده است.دشوندهیو تجدهای نو برداری از انرژیهای انرژی، بهره. مقابله با نوسانات قيمت حامل4و 

 

 رويكردهاي قوانین كشورهاي جهان در تسكین و سازگاري با تغییر اقلیم يفراوان .1نمودار 

                                                 
1. Climate Change Laws of the World, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/climate-change-

laws-of-the- world 

 .مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن. 2

3. Mitigation 

4. Adaptation 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/climate-change-laws-of-the-
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/climate-change-laws-of-the-
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 میاقل رییتغ با مرتبط 2يياجرا دستورات و 1نیقوان يزمان ریس .1-3

اراتشان بوده است. طبق يکشورها در چارچوب اخت یساؤر یین و دستورات اجرايشامل قوان ین بررسیا

کشور جهان وضع شده  164در  یین و دستورات اجرايقوانن یمورد از ا 1200ش از ي، ب2017 آن تا سال

آنها  وتو، تعداديست سال پس از کيب یو ط هبود 60حدود آنها  تعداد 1997ن معنا که تا سال یاست. به ا

 قابل مشاهده است. 2نمودار ن روند در یبرابر شده است. ا 20 حدوداً

 

مرتبط با  (Executive) دستورات اجرايي و (Legislation) روند تجمعي تعداد قوانین .2نمودار 

 (Nachmany et al., 2017)  2017تا  1994تغییر اقلیم از سال 

 
 

ن وضع شده در سال ين شكل تعداد قوانیرد. در اکز مالحظه ين 3نمودار توان در یر را مين سيهم

 خصوص بهن تعداد یو در حال توسعه آمده است. قابل مشاهده است که ا افتهیتوسعه یکشورها یبرا

ن يب 2000دهه  اواسطن بعد از ين تفاوت تعداد قوانيهمچن بوده ورو به کاهش  2013بعد از سال 

 افته و در حال توسعه مشهود است.یتوسعه یکشورها
  

                                                 
1. Legislation 

2. Exclusive 
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در حال و  (Developed) يافتهتوسعهمربوط به كشورهاي  در سالروند تعداد قوانین وضع شده  . 3نمودار 

  (Nachmany et al., 2017) 2017تا  1944 مرتبط با تغییر اقلیم از سال (Developing) توسعه

 
 

 . اقدامات تقنیني در حوزه تغییر اقلیم در استرالیا4

ن بابت مورد اشاره قرار یاز ا که ران داردیا یميط اقلیبا شرا یقابل توجه یهاشباهتا ياسترالم ياقل

یند افرد در یباملت آحاد »که ن باور است ین اصل بر ایترمهم ،مير اقلييتغ طیدر پاسخ به شرارد. اما يگیم

 .«کنند یبانيم حضور داشته باشند و از آن پشتير اقلييبا تغ یورآتاب

 بهم ياقل رييده تغیپاسخ به پد یرا برا ین متعدديقوان 2015تا  2000 یهاسال یطن کشور یا

 ردهکب ین و تصویتدو یاگلخانه یو کاهش انتشار گازها «یاگلخانه یکاهش گازها»از منظر  خصوص

ط ین شرایمتناسب با ا نياز قوان یتعداددر ن ي. همچن(Australian Government, 2015; 2017) است

 خصوص به ؛ده استفاده شده استین پدیدر پاسخ به اآنها  تياز ظرف ميمستقبه طور ا یو شده  یالتیتعد

قابل ر یف دولت مطابق زین وظایترمهمن، يهمچناند. ست داشتهیز طيمح ژه بهیکه توجه و ینيقوان

 :استف یتعر

آگاهانه در مات يتصماتخاذ  جهت ییوهواارائه اطالعات معتبر آب یبرا فراهم ساختن بستر الزم -

 ،دانش مربوط ین حال ارتقايو در ع ییوهواپاسخ به خطرات آب

 و یست داخلیز طي، محیعي)شامل منابع طب یعموم یهاییت خطرات و حفظ دارایریمد -

 ،(ییایدر یهاستميس

 ،کشور یاقتصاد قو یریپذحفظ انعطاف -

 ،مردماستمرار و حفظ ارائه خدمات دولت به  -

ها، ییت داراي، امنیبخش خصوص یهاتيو فعال یآورتاب یت و ارتقایحما یط الزم برايجاد محیا  -

 ،مربوط یهارساختیها و زیگذارهیسرما
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 ،ریپذبيآس یهات از بخشیکشور و حما یت اقتصاديحفظ ظرف -

و  1ا مانند پاکستانيدر حال توسعه در آس یبه کشورها خصوص به یزط فرامریتوجه به شرا -

 .آنهادر  یت سازگاريجاد ظرفیا و کمک به ايبر استرالآنها  تبعات

 

 میاقل رییتغ قانون نيتدو در ينظر اصول .5

ن یدر تدو دیباکه کند را بيان می یموارد ،کشور یهاتيو ظرف یجهان یهاافتهیاساس  ن قسمت بریا

 رد.يمورد توجه قرار گ «یميرات اقلييقانون تغ»

 

 میاقل رییتغ قانون نيتدو در ينظر اصول .1-5

 نیدر تدو مدنظراصول  نیترمهم عنوان بهر یم، موارد زير اقليين مرتبط با تغيقوان یبنداساس جمع بر

 قابل ارائه هستند:آنها 

ط ي، توسعه کشور، محیت زندگيفيم و مخاطرات آن بر کير اقلييده تغیت شناختن پديبه رسمالف( 

 ست و تمدن آن،یز

 با آن است، یسازگار یکرد برانهیش از هزيده به مراتب بین پدینكه خسارات ایباور اب( 

 است، یش ثروت ملیالزمه مقابله با آن افزاشوند و یرتر ميده فقین پدیر از قِبل ايفق یکشورها (ج

 و مشارکت مردم، یاجتماع یهاتيظرف یارتقا (د

 نده،یآ یهادار و تعهد به نسلیاساس اصول توسعه پا ده برین پدیبه ا بلندمدت یاستگذاريلزوم نگاه و سهـ( 

 توسعه، یهاآن در برنامه یسازیكپارچه و جاریو  رمتمرکزيغک(، يستماتيمند )سنظام یزیرلزوم برنامه (و

 یهاتيظرف حال نيع درخود و  یو مل ی، علمیفرهنگ یهاتياز ظرف یاستفاده حداکثر (ز

 .ییو پاسخگو یابیش، ارزیت، پايضرورت شفاف و یالمللنيب

 

 میاقل رییتغ يعموم قانون کي يبرا ارائه قابل يهايژگيو .2-5

دولت و در عرصه اجرا، حول  یبرا یف قانونيجاد تكالیم در اير اقلييتغ ین انتظارات از قانون عمومیترمهم

 است: ديتأکر قابل یز یمحورها

 ،ییات اجرايل عمليتابعه و تسه مؤسساتارات دولت و ين اختييتع -

 ده،ین پدیت ایریدر مد یسازمان و نهادساز -

 ها(،ی)مانند شهردار یردولتيو غ یدولت یها، سازمانهاوزارتخانه یهام در برنامهير اقلييچالش تغ 2یسازیجار -

                                                 
 تواند به دلیل سابقه طوالنی مهاجرت اتباع این کشور به استرالیا باشد.توجه خاص به پاکستان می .1

2. Mainstreaming 
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 1یهابا لحاظ محرک یش کشوریو آماتوسعه  سالهپنج یهابرنامهمانند:  یباالدست یهاه برنامهيته -

 با آن، یده، تبعات و سازگارین پدیا

 نو(، یهایده )مانند انرژین پدیا یهااز فرصت یبردارو بهره ییبر شناسا ديتأک  -

 به آن، یهمگان یداده و اطالعات و امكان دسترسد شفاف يتول یبرا یبسترساز -

 م،ير اقلييبا تغ یسازگار یمصرف در راستا یالگو رييتغ یبرا یبسترساز -

 ،یاگلخانه یکاهش انتشار گازها یبرا یبسترساز -

 ق و توسعه در ابعاد مختلف آن،يت از تحقیحما -

 ،یمنابع مال نيتأم -

 ،جامعه یاجتماع یریپذتيمسئولمشارکت و  یارتقا یبرا یل و بسترسازيتسه -

 اقدامات. یابینظارت و ارز یالزم برا یف سازوکارهایتعر -

 

 میاقل رییتغ يعموم قانون يهامؤلفه .3-5

 یقانون عموم یب خروجين ترتیرد. بدکخالصه  4نمودار توان در یرا مآنها  مجموعه فوق و ارتباط بهتر

شامل:  یاصل مؤلفهچهار ده خواهد بود که از ین پدیت ایریمد یمند برانظام یف نهادیتعر مياقل رييتغ

ن یا تینهادر  .برخوردار خواهد بود یاجتماع یبسترساز و ی، ابزار و اقدامات فنیمال نيتأم، یزیربرنامه

است. دو اصل تحت عنوان  «ییو پاسخگو یابیش، ارزیپا»شوند که یوصل م ییبه بخش انتها هامؤلفه

بر ز ين «ن و عدم تزاحم اقداماتيقوان یكپارچگی»و  «دانش یبه اطالعات و ارتقا یت، دسترسيشفاف»

قابل  4نمودار از  مؤلفههر  یکارکردها نیترمهمت دارد. يمربوط حاکم یندهایو فرا هامؤلفه یتمام

 شود.یارائه م یشتريشرح ب« یزیربرنامه مؤلفه»و « تیرینهاد مد» یمشاهده هستند. در ادامه برا

 م كشوریر اقلییت تغيرينهاد مد. 1-3-5

 یمتفاوت یكردهایمختلف رو یآن در کشورها یزیرم و برنامهير اقلييت تغیرینهاد و سازمان مسئول در مد

 هستند: یبنددستهر قابل یداشته و مطابق ز

 ،م پاکستان(ير اقلييخاص )مانند وزارت تغ وزارتخانهف یتعر -

ست بوده است )مانند یط زيوزارت مح معموالًموجود که  یهاوزارتخانهقرار گرفتن در کنار عنوان  -

 ،(یاندونز مير اقلييست و تغیط زيوزارت مح

 یدستور کارد در یف جدیف وظایها و تعرتخانهرکدام از وزاچين عنوان در هیقرار نگرفتن ا -

 .ا(يموجود )مانند استرال یهاوزارتخانه

 

                                                 
1. Drivers 
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 ي آنهامؤلفهیم و اقل ییرتغ. چارچوب قانون عمومي 4نمودار 

 
 

در سازمان  «یست انسانیط زيمعاونت مح»ل یذ یدر دفتر ین سازوکاريکشور چن یط فعلیدر شرا

 مسلماًف شده است که یتعر «وهواآبرات ييتغ یدفتر طرح مل»ست تحت عنوان یط زيحفاظت مح

 م داشته باشد.ير اقلييردن اهداف قانون تغک یاتيعمل یبرارا  یت کافيظرفتواند نمی

رد، يم مورد استفاده قرار گير اقلييتغ ینهاد رسم یفوق برا یک از سه الگویکدام نكهیاز ا یجدا

 ین و تعهدات باالدستيها، قواناستياز س یال را در چارچوب مجموعهیف ذین نهاد وظایاست ا یضرور

 ند:کدنبال 

 م،ير اقلييمرتبط با تغ یمل ین راهبردهایتدو -

 ،ییاجرا یهان دستگاهيب یهماهنگجاد یا -

 ،هاآنط الزم اصالح یمرتبط و در شرا یمل یهان برنامهیمشارکت در تدو -

م، ير اقلييبا تغ یو سازگار یاگلخانه ینه کاهش گازهايدر زم یمل یهااستيس ین و اجرایتدو  -

 ،مختلف یهاها و اقدامات مربوط به بخشدر برنامهآنها  یسازیو جار

 یچندسطح/یتوجه به اثرات چندبخش اقدامات با یابیش و ارزیپا یجامع برا ییارهايتوسعه مع -

 م.ير اقلييده تغیپد

 يزيربرنامه مؤلفه .2-3-5

 است.  «مير اقلييتغ یمل یراهبردها»و  «استيس»ن ین و تدوييتب یزیربرنامه مؤلفهمحورها در  نیترمهم

مرتبط را  یمل یهااستيشوند که راهبردها و سیم فیتعر یم، اصولير اقلييتغ یاساس قانون عموم بر

 :از عبارتندن اصول یرد. اکت خواهند یهدا

 ست،یط زيو حفظ مح یعياز منابع طب یبرداردر بهره یداریپا -
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 ت مشترک دولت و جامعه،يمسئول -

 ،آنها یدات الزم برايو اتخاذ تمه مياقل رييتغده یاز پد متأثر یهاتيدرک عدم قطع -

 د و مصرف،يمسئوالنه تول یرش الگویپذ -

 ،یو خصوص ی، عمومیمختلف اجتماع یهامتقابل دولت با بخش یو همكار یاجماع، هماهنگ -

 ،به اطالعات و عدالت یت و دسترسيشفاف -

 .یميد اقلیط جدیدر شرا یجهان یکشور در بازارها یاقتصاد یهاتیو حفظ مز یتوسعه اقتصاد -

 میر اقلییتغ يراهبرد مل. 1-2-3-5

 اهدافـ 

مقابله با  یبرا یمياقل یر مليياست تغيت سیو بلندمدت، ابزار هدا مدتانيمدر  مياقل رييتغ یراهبرد مل

ن، بستر الزم يهمچن است. کربنکمدار با انتشار یو پا یرقابت یل کشور به اقتصادیده و تبدین پدیاثرات ا

 آورد.یفراهم م یمشترک اجتماع یهاتيرش مسئولیپذ یرا برا

 اندازچشم ـ

تا در اسناد کند میرا ارائه دهد، تالش  یدیبرنامه جد يممستقطور بهش از آنكه بخواهد يب یراهبرد مل

 یکاهش گازها»باشد تا  مؤثر یطور بهتوسعه(  سالهپنجن برنامه ي)مانند قوان یباالدست یهاو برنامه

 شود. یسازیدر کشور جار متعاقباًو آنها  ده درین پدیبا ا «یسازگار»و  «یاگلخانه

 توسعه راهبردفرايند ـ 

 ی، نظرات کارشناسیقاتيها و مراکز تحقدانشگاه یعلم یهاتيتوسعه راهبردها از ظرففرایند الزم است در 

 .شودن شكل ممكن استفاده یدر بهتر یجهان اتيتجرب و گروداران حضورمختلف دولت،  یهابخش

 ساختارـ 

تواند سه محور ین منظور میمربوط است و به ا یهااستين سیتدو یبرا یبسترم ير اقلييتغ یراهبرد مل

 دهد: یرا در خود جا یاصل

 ،مير اقلييتغ یاست مليس یاصول کل -

 ،مير اقلييبا آثار تغ یسازگار -

 ای.گلخانه ی)کاهش گازها یاگلخانه یگازها کمتوسعه با انتشار  -

 .ستا نشان داده شده 5نمودار ارکان فوق در  یساختار و اجزا

 و اقدامات يبندزمانـ 

 بر دین مجموعه بایف شود. ایخاص تعر یو اقدامات یبندست تا زمانا حصول به موارد فوق الزم یبرا

 ان شود.يب بلندمدتکوتاه تا  یهاط کشور، در افقیو متناسب با شرا یاساس خرد جمع
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 یماقل ییرتغساختار نگاشت راهبرد ملي  .5نمودار 

 
 

 میر اقلییتغ ياست ملیس ياصول كل. 2-2-3-5

 یو هماهنگ ین منظور همكاریدهد. بدیخود قرار م الشعاعتحتکشور را  یهابخش یتمام ،مير اقلييتغ

به اصول  اختصار بهل یاساس، در ذ نیبر ااز دارد. يمختلف و مربوط ن یها و نهادهان بخشيبرا  یافشرده

 شود:یپرداخته م ،مياقل رييتغ یملاست ين سیالزم به توجه تدو

 میر اقلییبا تغ يها و اقدامات مرتبط با سازگاراستیس يسازهماهنگ ـ

ن یدارد. در انياز و متنوع  ی، چندسطحیچندبخشجامع،  یده، به اقداماتین پدیا یبرا یاستگذاريس

 د.ند متناقض و در تزاحم با هم باشینبا مختلف یهابخش یهااستيراستا، س

 خاص يو اعتبار يمال يتوسعه ابزارهاـ 

 یاقتصاد یو اعتبارات کاف یساز، فرصتمؤثر یبانيم؛ پشتير اقلييانجام اقدامات الزم در برخورد با تغ یبرا

بر  دیبارو است، هروب یمال یهاتیکشور با محدودکه  یط کنونیاست که در شرا یهیاز است. بديمورد ن

 از آن وجود ندارد. یزيآمتيموفقآنچه در کشور تجربه  طور ویژه تمرکز داشت ـبه اقدامات کارایی و  یکارآمد

 یها، روشمقرراتكردها و خلق ابزارها، یاز رو یدیبه شكل جد ،ن اقداماتیکارآمدتر یسو بهحرکت 

 ،منابع یامسئوالنه طور بهشود تا یباعث مامر ن یدارد. انياز نو  یهااقدامات و برنامه یاثربخش یابیارز

و  یآب، محصوالت کشاورز یمتگذارياز: ق ندن رابطه عبارتیدر ا ییهات شوند. مثالیریاستفاده و مد

د است يامدر نهایت . یستیز طيشتر از خدمات محيب یارزش اقتصاد و هاارانهیم ي، تنظیانرژ یهاحامل

ا حداقل حفظ یمردم ) یزندگ یبرا یط بهتریت مصرف و شرایریمد یزه الزم براي، انگیاستگذارين سیبا ا

 یهادر برنامه یجار یكردهایروتوانند با ین اقدامات میا یابد. البته در مواردیوضع موجود( تحقق 
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 د.نباشدر تضاد توسعه کشور 

 يمیط اقليهمسو با شرا يهايورات در جهت توسعه خالقانه فنیتحقق خالق يبرا يبسترسازـ 

استفاده در نهایت ، آموزش و یت و نوآوريد دانش، استفاده از علوم نو، خالقيم؛ تولير اقلييمقابله با تغ یبرا

 رييتغرامون يق پيآن است. تحق یداریکشور الزم و متضمن حفظ پا یجار یهان مجموعه در برنامهیاز ا

مورد توجه  یقاتيتحق مؤسساتها و ن مهم در دانشگاهیحدود دو دهه دارد. ا یادر کشور ما سابقه مياقل

 یهایورا، فنیستیز طي، محیمانند مطالعات اجتماع ییهادر بخش خصوص بههنوز اما گرفته،  قرار

  یاز طرفهمچنين است. نياز  یشتريکالن آن به کار ب یاستگذاريو س یسازگار/یاگلخانه یکاهش گازها

 دا نكرده است.يگاه الزم را پیها جایريگميو تصم یسازميها هنوز در تصمداشتهاین 

ع و يمناسب تجم یکشور در بستر یميو اقل ییايط متنوع جغرافید با لحاظ شرایموارد فوق با

رتر کشور را یپذبي، مناطق و مردم آسیو اجتماع یمختلف اقتصاد یهابخش .1همبسته شوند تا بتوان: 

ص داد، يرا تشخ یو سازگار یاگلخانه یکاهش گازها یاز برايمورد ن یهارساختیز .2کرد،  ییشناسا

 .4م شناخت و ياقل رييتع یاست مليکمک به سجهت مختلف  یهاب بخشيترغ یابزار الزم را برا .3

 رد.کن يياقدامات تع یابیش و ارزیالزم را در نحوه پا یكردهایرو

 میبا اقل يب فرهنگ سازگاریق و ترغيتشوـ 

 تناسب بهز يانتظارات جامعه ن یاز طرف و بوده شیدر حال افزا شيوبکمت کشور يط حاضر جمعیدر شرا

، یشناخت حقوق شهرونددر شهروندان  یاجتناب برا رقابليغ یابزار ،است. آموزش و دانش یرو به فزون

، یبر آگاه یمبتن یريگميط الزم در تصمیدن به شرايو رس یاجتماع یهاتيف و مسئولیاز وظا یآگاه

ن موضوع در یاز است تا ايه نياول یليمنظور از همان مقاطع تحصن یاست. به ا روزانه خود یدر زندگ

رد. در يقرار گ یدر مقاطع دانشگاه یتریجد طور بهو در ادامه  «وپرورشآموزشوزارت »دستور کار 

کنندگان اعالم ن معنا که به مصرفیشوند، بد یبندن منظر دستهید محصوالت از ایز بايد نيعرصه تول

 زان است.يچه مآنها  دي، آب و کربن در تولیانرژ یمثال ردپا عنوان بهشود که 

حساب شده  کامالًرد، البته کده و تبعات آن حساس ین پدیست تا نگاه جامعه را به ااصورت الزم  در هر

شود. یخاص دنبال م یهایق نظرسنجیگر کشورها از طریکه در د یكردینشود. رو یتفاوتیکه موجب ب

ده ین پدیخود در خصوص ا یاجتماع یهاتيآن است که شهروندان نسبت به مسئولبرای  هان تالشیا یتمام

 نند.ک...( آگاه شوند و به آن توجه و  یست، مصرف کمتر، بازچرخانیز طي)مانند محافظت از مح

 به اطالعات و عدالت يت، دسترسی، شفافيمشاركت اجتماعـ 

است که در  1992در سال  «ویست و توسعه ریط زيمح»ه يت گرفته از اصل دهم اعالمأن راهبرد نشیا

 طور بهن حالت با مشارکت شهروندان مربوط یدر بهتر یستیز طيمح یهاکند: چالشیم ديتأکآن 

داشته  یدسترس یستیط زيست به اطالعات محیبای، هر فرد میت است. در سطح ملیریقابل مد یمناسب
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را از  یو مشارکت عموم یآگاه دیباز يداشته باشد. دولت نها بتواند مشارکت یريگميتصمفرایند و در 

نه و یاز آن اقدامات، هز ید، مثالیب و ارتقا بخشد. شايترغ ،به اطالعات یدر دسترسل يق تسهیطر

 ه است.ياچه ارومیدر یاياقدامات انجام شده در اح یاثربخش

 نسل هک ستیط زيمح حفاظت، یاسالم یدر جمهور» آمده است: یقانون اساس پنجاهمدر اصل 

شود. یم یتلق یعموم فهيباشند، وظ داشته یرشد رو به یاجتماع اتيح د در آنیبعد با یهاامروز و نسل

 مالزمه آن جبران رقابليغ بیا تخری ستیط زيمح یبا آلودگ که آنر يو غ یاقتصاد یهاتيفعال رونیازا

 فراهم است. کامالًن محور یپرداختن به ا یبرا یلذا، بستر قانون .«است ند، ممنوعکدا يپ

 اقدامات ياثربخش يو بررس يابيش، ارزيسنجش، پا ـ

کند. ین ميت اقدامات را تضميت و قطعياقدامات؛ شفاف یاثربخش یو بررس یابیش، ارزیسنجش، پا

 یت و دقت اطالعاتيشفاف .1 :که در آن یطيحصول به مح یبرا ینيكرد موجب تضمین روین ايهمچن

کردها اثربخش نهیاقدامات نسبت به هز .3برخوردار باشند،  یت کافياقدامات از جامع .2وجود دارد، 

ت يفيک یرمحور موجب ارتقاین زیآورد. مجموعه عناصر ایوجود دارد را فراهم م ییپاسخگو .4اند و بوده

 یابیو ارز یسازادهي، پیدر طراحآنها  ن،یبنابرا. شودیم یاگلخانه یو کاهش گازها یاقدامات سازگار

 ده هستند.ید به فايمف یمل یاست عموميس

 يالمللنیو ب يمل يهايت همكاريتقوـ 

م به انجام رسانده ير اقلييخصوص تغ را در یخود، تاکنون اقدامات یالمللنيتعهدات ب در چارچوبران یا

، 2003 یهارا در سال وهواآب یتاکنون سه گزارش ملرده و کب یوتو را تصوياست. کشور معاهده ک

ها مورد توجه دانشگاه یجد طور بهن موضوع یز اين 1380دهه  لیاواارائه داده است. از  2016و  2006

ت یریدر مد یاتيو عمل ینيانجام اقدامات تقن یکشور قرار گرفته است. لذا، کشور برا یقاتيو مراکز تحق

 ینیآفرز نقشياست که بتواند در منطقه ن یت در حدين ظرفیا یالزم را دارد. حت یده، توان علمین پدیا

 داشته باشد. یشتريب

 

 میر اقلییتغ يو اصالح راهبرد مل يابي، ارزينیبازب .4-5

است که فرایندی ل شود. بلكه یه و تحويبار ته کیست که ين یا، برنامه«مير اقلييتغ یراهبرد مل»، اصوالً

توان در مقاطع مختلف یرا م ینين بازبیرادات آن اصالح شود. این کار ايشده و ح یابیارز ش وید پایبا

 :مانند یعوامل باره نیا دررد. ک بهنگاماهداف را  و اندازهاوها، چشمیآن سنار یبه انجام رساند و ط یزمان

، ییت غذايست، امنیز طيد )در حوزه محیجد یهااستيس .3د، یدانش جد .2، ید جهانیتعهدات جد .1

 آن قابل توجه هستند. یهاو شناخت نقاط ضعف یابیخودارز .4و سالمت( و  ونقلحمل، ی، انرژیاقتصاد
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 يبندجمع

 ل قابل ارائه است:یذ ین خالصه گزارش در قالب محورهایا یبندجمع

 طيو مح یاجتماع، یط اقتصادیده بر شراین پدیا یم، نشان از تبعات منفير اقلييتغ یجهان یبررس -

کره  یانيم یهاعرضمتوجه  دتریشد طورب که دهایییتهدکشورها دارد.  یت مليامندر نهایت و  یستیز

رد. يده مورد توجه قرار گین پدیابعاد مختلف ا باید رونیازا. است )رانیکشور ا ییايجغراف تيموقع( نيزم

ن راهبردها و یتدو یبرارا تواند بستر الزم یهستند که مآنها  نیترمهماز  ینيراستا اقدامات تقن نیدر ا

 ده فراهم آورد.ین پدیبا ا یسازگار یهااستيس

ـ  1997وتو در سال يمان کيبعد از پ خصوص بهدهد که ین کشورها نشان مير قوانيس یبررس -

کاهش »و « مياقل رييتغبا  یسازگار»براساس  ین متعدديقوان ـ ز از امضاکنندگان آن استيران نیکه ا

 یریرپذيياز تغ یریپذبيکاهش آس .1اند تا: که تالش داشته ینيوضع شده است. قوان« یاگلخانه یگازها

 ديتأکدار با یتوسعه پا .3 ،جوامع را باال ببرند یآورو تاب یت سازگاريظرف .2را سبب شوند،  مياقل رييتغ

 نند.کست را محقق یط زيبر حفظ مح

 یاسناد باالدستن و يقوان« یسازیجار»شتر به سمت ير کمتر شده و توجه بياخ یهاسال ین طيروند وضع قوان -

 ن مورد توجه قرار گرفته است.يز اصالح قوانيمعطوف گشته و در مواقع الزم نآنها  یاتيج عملینتا یابیو ارز

 یجد طور به مياقل رييتغده یبا پد یسازگار یبرا یک قانون عمومیط کشور، یتوجه به شرا با  -

، یت ملیکشور، فرهنگ و هو یاتيو عمل یعلم یهاتيکه با اتكا به ظرف یرسد. قانونیبه نظر م یضرور

ده سبب شود. ین پدیبا ا یالزم را در سازگار یهایاستگذاريو س؛ راهبردها یات جهانياستفاده از تجرب

 طرح ارائه شده است. ین قانون در گزارش اصلیا از یسینوشيپ

مورد توجه عبارت  ین محورهایترمهم ،مير اقلييبا تغ یمرتبط با مقابله و سازگار نين قوانیدر تدو -

چالش  یسازیجار .3ده، ین پدیت ایریمد یبرا یدهسازمان .2ارات دولت، ين اختييتع .1اند از: بوده

از  یبرداربهره .4توسعه،  یهاو برنامه یه اسناد باالدستيد، تهین جدين قوانیم در تدوير اقلييتغ

 یهمگان ید شفاف داده و اطالعات و امكان دسترسيتول .5نو(،  یهایده )مانند انرژین پدیا یهافرصت

 .8ق و توسعه، يت از تحقیحما .7، یاگلخانه یکاهش انتشار گازها .6مصرف،  یر الگوييتغ .6، هاآنبه 

 اقدامات. یابینظارت و ارز .10 ،جامعه یریپذتيمسئولمشارکت و  یارتقا .9، یمنابع مال نيتأم

توسعه از منظر کاهش  یهابرنامه خصوص بهو  ین قبليقوان ید، بازنگرین جدين قوانیدر کنار تدو -

کاهش  و جامعه یآورتاب یست، ارتقایط زيمح یداریم، پاياقل رييبا تغ ی، سازگاریاگلخانه یگازها

 قرار گرفته شده است. مدنظر یریپذبيآس

توان بر تبعات  یا و مولد است که م یپو یرفته شده که تنها با اقتصاد  یاصل پذ  نیهم ادر نهایت  -

 ده فائق آمد.ین پدیا یمنف



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ________________________________________________ 
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 16433مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

اصول تنظيم . 1 آن تغيير اقليم و نقش قوه مقننه درسازگاری با  ررسی الزامات و اقداماتب عنوان گزارش:

 تغيير اقليم با  سازگاریهای باالدستی در و برنامه قوانين
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  ، حسين افشينجمال محمدولی سامانیبهرام ثقفيان،  :يعلم انناظر

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 ــــــ: يراستار ادبيو

 

 

 

 :يدیلك يهاواژه

 . تغيير اقليم1
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