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Article Info Abstract 

Original Article The basis of human life in the inhabited biosphere is the balance in the triple cycle of water, 

food and energy. Also, fair use and exploitation of land and natural resources are added to 

this importance. However, due to human and artificial carelessness, irreparable events 

appear that significantly impact the failure of the human life cycle. We can mention climate 

changes that leave unlimited environmental crises among these events. This is not a 

marginal issue, but it is considered an ongoing and crucial global issue. This research 

attempts to analyse the gaps in tools in the field of responsibility and the necessity of 

international partners in the light of diplomacy by enumerating the upcoming events and 

sufferings. This research seeks to answer how the climate convergence model is realised in 

its two-way relationship with the triple cycle. With this description, the importance of 

climate change and its direct and indirect effects on vital human dimensions made us look 

at this issue. 
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ک   م یاقل   ر یی به تغ   یحقوق   ی کرد ی رو   فناورانه   یی همگرا   ی بر الگو   د ی با تأ
 3، نیما نوروزی 2حسین موحدیان ،  * 1سبحان طیبی 

 ران یتهران، ا قات،یواحد علوم تحق یمدرس دانشگاه آزاد اسالم  ست،یز طیمح المللن ی حقوق ب ی دکتر 1
 ران یو حقوق، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ا یدانشکدٔه معارف اسالم ،یگروه حقوق خصوص  ،یو حقوق خصوص  یرشتٔه معارف اسالم  ۀوستیارشد پ یکارشناس  یدانشجو  2

 ران یتهران، ا ر،ی رکبیام  یدانشگاه صنعت  ک،یزیو ف یانرژ ی دانشکدٔه مهندس  ،یعموم   کی زیگروه ف  ،یانرژ یارشد رشتٔه مهندس  یکارشناس ۀآموختدانش  3

 چکیده  اطالعات مقاله 

 نیاست که، در صورت خلل در ا  یگانٔه آب، غذا و انرژ مسکون تعادل در چرخٔه سه  کرهٔ ستی در ز  ی بشر  اتیاساس ح پژوهشی مقالۀ  
مهم    نیبر ا  یعیو منابع طب  نیمنصفانه از زم  یبردارو بهره   یمندبهره   ن،ی. همچنشودیدچار مشکل م  اتیچرخه، ح

که در   ندیآیم  دی پد  یریناپذجبران  عی وقا  ،یو مصنوع  یانسان  رستناد  یهایبرداربراثر بهره   که،نی. حال اشودیافزوده م
 یهااشاره کرد که بحران  یمیاقل  راتییبه تغ  توانی م  عیوقا  نیدارند. از جملٔه ا ییبسزا  ریتأث یبشر  ی اتیچرخٔه ح  یناکام

 کرهستی و ز  یجهان بلکه مسئلٔه روز    ست،ین  یاهیمهم مسئلٔه حاش  نی. اگذارندیم  یبر جا  ینامحدود  یطیمحستی ز
در حوزٔه   یابزار  یخألها  رو،شیو مصائب پ  عیبر آن است، با برشمردن وقا  ی پژوهش، سع  نی. در اشودیمحسوب م

ا  ی واکاو  ی پلماسیدر پرتو د  یلل المنیب  یو ضرورت همکارها  تیمسئول  پرسش   نیپاسخ به ا  یپژوهش درپ   نیشود. 
غذا و آب( چگونه محقق    ،یگانه )انرژخود با چرخٔه سه   هٔ ی وسودر روابط د  یم یاقل   ییهمگرا  یاست که تحقق الگو

  ن یبشر ما را بر ا  یاتیآن در ابعاد ح میرمستقیو غ میو اثر مستق یمیاقل راتییموضوع تغ تیاساس، اهم نیبر ا شود؟ یم
 .می موضوع داشته باش نی به ا یداشت تا نگاه
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 مقدمه 

انرژی،  هایی چون تغییر اقلیم،  ای به نام جهانی شدن به بحرانو پیروی از الگوهای مذکور در قالب پدیده  غربی   های عمدتا  صنعتی شدن دولت
ب    ،محیطی ناشی از الگوهای توسعههای زیست و غذا منتهی شد. بروز بحران  آب   طبیعتا  ها و  عد اقتصادی آن تکیه داشتند، غربی که بیشتر بر 

ها را راهکارهایی کامال  مناسب برای  توان آنهایی سوق داد که درعمل نمی حلسمت راهالمللی بههای بیناریها را برای همککنندگان آندنبال
ای خوردههای شکستتوان به راهکارمحیطی لحاظ کرد. برای مثال، می های زیستای از بحرانمنزلٔه نمونهکاهش یا تعدیل آثار سوء تغییر اقلیم به 

های چندملیتی بزرگ غربی عمل کرده است. این الگوی اقتصادی غربی، که صنعتی  اره کرد که تنها براساس منافع شرکتچون پروتکل کیوتو اش
محیطی، بحران انرژی را نیز به ارمغان آورده است؛ زیرا تولید  های زیستهای فسیلی را ترویج کرده است، عالوه بر آلودگی شدن مبتنی بر سوخت

کننده، با کاهش  های صنعتی به اوج خود رسید و اکنون کشورهای مصرف های اخیر برای پاسخ به نیازهای بخشهای فسیلی در سالسوخت
های گوناگون اقتصادی و سطح زندگی شهروندان همچون وضعیت گرمایش اند که مستقیم در بخشهای نفتی مواجه شدهتولید، با اوج قیمت

توان از بحران غذا غفلت کرد؛ زیرا راهبرد صنعتی شدن به صنعتی  گذاشته است. در این میان، نمی  منازل و تأمین سوخت برای وسایل نقلیه تأثیر
شدن کشاورزی، استفاده از کودهای شیمیایی، تغییر الگوی سنتی کشاورزی و محرومیت بخشی از مردم جهان از دسترسی به غذا منتهی شده  

تر از پیش کرده است. این  شاره کرد که دسترسی به آب شیرین را برای شهروندان سختتوان به بحران آب در حال حاضر ااست. درنهایت، می 
ابطۀ  پژوهش با تکیه بر الگوی همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب و با رویکردی حقوقی به این موضوع پرداخته است؛ زیرا الزم است با توجه به ر

سمت  های ناشی از تغییر اقلیم و سازگاری با آن، بهاند، برای کاهش آسیبتر کردهرا سختانکارناپذیر و پیچیدۀ این مفاهیم، که درعمل حکمرانی  
تنها بحران تغییر  ها، نهجانبه، همچون رویکرد غربی زمان حل معضالت دیگر پیش رفت، وگرنه رویکردی یکهایی مناسب و همحلاجرای راه

نمی  حل  را  بحراناقلیم  بلکه  بود. کند،  خواهد  نیز  می   زا  مثال،  انرژیبرای  بیشتر  مقادیر  تولید  به  نیازهای  توان  تأمین  برای  تجدیدناپذیر  های 
با  جایی های گوناگون جامعه اشاره کرد که درعمل موجب کاهش دسترسی به آب شیرین شده است. ازآنبخش که تاکنون مطالعات چندانی 

جانبه  نجام نشده است، این پژوهش درپی ارائۀ دیدگاهی بدیع مبنی بر مالحظۀ همهرویکرد حقوقی به پیوند و همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب ا
تنها در محیط زیست، بلکه در دسترسی به آب شیرین های مذکور، همچون تغییر اقلیم، نه گذاری است؛ زیرا بحراناین موارد در تقنین و سیاست

های اقلیم، انرژی، غذا و آب و یل، نگارندگان در ابتدا به طرح نکاتی دربارۀ بحرانصرفه نیز تأثیر گذاشته است. به همین دل بهو انرژی مقرون
با یکدیگر می ارتباط مستقیم آن  انتقادی، به ارزیابی وضعیت و کارآیی حقوق بینها  با رویکردی  الملل محیط زیست و پردازند. در گام دوم، 

و، در گام نهایی، راهکارهایی مبتنی بر رویکرد همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب مطرح  شود  های مذکور اشاره می حقوق ملی در مواجهه با بحران
 خواهند شد.  

 مصائب کنونی 

 بحران تغییر اقلیم 

ای حاصل از رویۀ ناصواب ترین بحران کنونی اشاره کرد که براثر افزایش انتشار گازهای گلخانهمثابٔه مهمتوان به بحران تغییر اقلیم بهنخست می 
ابتنای فراوان بر سوخت با   های فسیلی، سهم بسزایی در صنعتی شدن مبتنی بر الگوی توسعۀ غربی پدید آمد. درحقیقت، این الگوی توسعه، 

های  منزلٔه رکن اول سیاستها است بهشود، سالکه در صنایع نفتی، فلزات و ساختمانی اجرا می ای دارد که، عالوه بر اینانتشار گازهای گلخانه
اثر    مثابٔه اولین توان بهونقل پذیرفته شده که درعمل به آلودگی هوا منتهی شده است. گرمای شدید را می گذاران شهری در حوزۀ حملسیاست

شود. با توجه به رویکرد این پژوهش  خصوص ساکنان خاورمیانه محسوب می منفی بحران تغییر اقلیم ذکر کرد که دردسری بزرگ برای جهانیان به
نها  که مبتنی بر همگرایی اقلیم، انرژی، آب و غذا است، بایستی بیان داشت که گرمای شدید در انرژی نیز تأثیرگذار است؛ زیرا در حال حاضر ت

های مسکونی  سازی بخشهایی چون برق برای خنکشود استفاده از انرژیحلی که در مواجهه با گرمای شدید به ذهن شهروندان متبادر می راه
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عد اول به ماهیت برق برمی های گرم سال به شمار می اکنون بحرانی در ایران در ماهاست که هم عد دارد. ب  ا برق گردد؛ زیررود. این بحران چند ب 
ثانویه تعبیر می انرژی  انرژی ای  تبدیل دیگر  از  از سوی بخششود که حاصل  فراوان  های گوناگون جامعه، ها است. بدیهی است که تقاضای 

های رایج همچون  سازد که برق بیشتری عرضه کنند که خود نیازمند استفاده از انرژی کنندگان برق را ناگزیر می خصوص بخش مسکونی، تأمینبه
و افزایش انتشار ( 355ص    ،1401)ساردوئی نسب و قائمی، های حرارتی یا برق آبی است که اولی به آلودگی هوا  های فسیلی در نیروگاهوختس

های  که در حال حاضر و با توجه به بحران  (199ص    ،1396)هوشمند،  شود و دومی نیز به آب فراوان وابسته است  ای منتهی می گازهای گلخانه
عد دوم به دیگر مصرف آبی با  های مسکونی نیست، بلکه صنایع گوناگون کنندگان برق توجه دارد. برق فقط نیاز بخشمشکل مواجه شده است. ب 

چاره  فعلی  دولت  برق،  تولید  محدودیت  به  توجه  با  دارند.  نیاز  آن  به  بهنیز  صنایع  بر  محدودیت  ِاعمال  جز  پاسخای  به  منظور  مناسب  گویی 
شود و درعمل  ای همچون کاهش تولید و افزایش قیمت کاالها همچون سیمان منتهی می های عدیدهی ندارد که خود به بحرانهای مسکون بخش

کند، به  سازی کنونی ایفا می شود؛ زیرا افزایش قیمت کاالیی مانند سیمان، که نقشی محوری در ساختمانغیرمستقیم به ضرر شهروندان تمام می 
جا، اهمیت رویکرد  شود. در اینکاری کارگران ساختمانی منجر می سازی و درنهایت بی ش رغبت شهروندان به ساختمانها، کاهافزایش هزینه 

ظاهر ساده مبنی بر اختصاص برق بیشتر به بخش مسکونی به شود؛ چراکه تصمیمی بهمبتنی بر همگرایی به اقلیم، انرژی، غذا و آب روشن می 
منزلٔه دیگر  توان بهها، بارش فراوان برف و باران و آلودگی هوا را می ها، طوفانها، ذوب شدن یخچالد. سیالبشوهای فراوان منتهی می بحران

 مصادیق آثار منفی بحران تغییر اقلیم ذکر کرد.

 بحران غذا 

؛ زیرا تاکنون، با توجه به الگوی  رود که تأثیری مستقیم در کشاورزی گذاشته استتغییر اقلیم به شمار می   خشکسالی مصداقی دیگر از آثار سوء
کید دارد و کشاورزی سنتی سازگار با خاک را رو به افول کشانده است، کشاورزان وضعیت   رایج توسعۀ غربی که بر صنعتی شدن کشاورزی تأ

تجربه کرده گوناگون جهان  نقاط  در  را  نقشی محونامناسبی  با بحران آب )که  این خشکسالی که  اکنون،  ایفا  اند. همچنین،  ری در کشاورزی 
ها به مهاجرت اجباری به دیگر مناطق، به کاهش حق کند( تشدید شده است، عالوه بر وضعیت معیشت کشاورزان، کاهش درآمد و اجبار آنمی 

ز کشاورزان  توان به وضعیت بغرنج برخی اتغذیه در کشورهای افریقایی انجامیده است. برای نمونه، می دسترسی بخشی از جامعه به غذا و سوء
توانند مانند گذشته  های بزرگ چندملیتی به این کشور نمی شدت خشکسالی در هند و هجوم شرکتهندی اشاره کرد. این کشاورزان با توجه به  

بدهی  افزایش  و  آبیاری  برای  به کمبود آب کافی  توجه  با  و،  بپردازند  وامبه کار روی زمین  بازپرداخت  از  ناتوانی  از  ناشی  به  های  های  بانکی، 
وجود ه  آب ب  تیفیو ک  تیکم    در  می اقل  رییعلت تغکه به  ی راتییتغدارد: »اند. در تأیید این ادعا، یکی از پژوهشگران بیان می روی آورده  1خودکشی 

خصوص  هب   یی کشاورزان روستا  ی ریپذ بیآس  شی و افزا   یی غذا  تیموضوع موجب کاهش امن  نیغذا تأثیرگذار باشد که ا  نیمأر تدتواند  می   د ی آمی 
 (.5، ص 1396 ،ی زدان ی) « شود می  یی قای فراو  یی ایبزرگ آس یخشک و دلتاهامهیخشک و ن  یادر مناطق حاره 

 بحران آب 

طور  اند. همانها و گرمای شدید ازجمله آثار تغییر اقلیم هستند که به کاهش دسترسی به آب شیرین منتهی شدهخشکسالی، ذوب شدن یخچال
منظور خنک کردن  های ثانویه مانند برق بههای فسیلی و انرژی های نخستین مانند سوختر قسمت قبل بیان شد، افزایش استفاده از انرژیکه د

های تهویۀ رایج مستقیما  در منابع آب تأثیرگذار است. اختالل در دسترسی به آب سالم آشامیدنی  های مسکونی از طریق کولرها و سامانهبخش
سازد ارتباط آن با دیگر نیازهای بشری اساسی برای کشورهای منطقۀ خاورمیانه لحاظ شده است. آنچه دسترسی به آب را بسیار مهم می چالشی  

انرژی، بهره است؛ زیرا ادامۀ حیات انسان های تجاری و حفظ اکوسیستم« برداری از منابع، توسعۀ صنعتی، فعالیتها، »تولید مواد غذایی و 

 
 .( Down to Earth, 2020کردند ) یخودکش 2019در سال  یکشاورز هند 10281حداقل   ی،مثال، مطابق با گزارش  یبرا .1
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الذکر، به تبخیر منابع آب موجود، باال آمدن  (. گرمای شدید، عالوه بر آثار فوق2، ص  1397دی به آب دارد )بیسواس و تورتاخادا،  وابستگی شدی
، صنایع که  ها و درنهایت کاهش دسترسی به آب شیرین منتهی می ها و طوفانها، افزایش سیالببیش از حد سطح دریاها و رودخانه شود. مضافا 

شدن    ی صنعت  بانویسد: »ها را آلوده کنند. در این باره، یکی از متخصصان می توانند آبهایشان به آب نیاز دارند می ریان فعالیتخود برای ج
موضوع منابع    ن یرفته است که ا  ی از مقاصد نامناسب هستند رو به فزون  یاریبس  یکه برا   ییهاآن به آب  لی ها و تبد کشورها، سرعت آلوده شدن آب

های  کارگیری آبکه حتی اجرای طرحی چون بهجایی . ازآن(2ص  ،1398 ، ی می)مق « سازداستفاده از آب و در دسترس انسان را محدود می قابل
ها دوچندان  های آلوده به خارج از فضای صنعتی به انرژی نیاز دارد، چالشمنظور جلوگیری از ورود آبها بهخروجی صنایع و استفادۀ مجدد از آن

ص    ،1397  ،ی )عوامشود  ها تلقی می ای سخت برای دولتهای جامعه وظیفهند؛ زیرا در حال حاضر تأمین انرژی کافی برای همۀ بخشاشده
1). 

 بحران انرژی 

جوامع ها را بسیار به هم وابسته ساخته است. نخست، پاسخ به نیازهای  قدری گسترده است که آنتنیدگی مفاهیم اقلیم، انرژی، غذا و آب بهدرهم 
شود که به افزایش انتشار محیطی همچون بحران تغییر اقلیم شمرده می های زیستهای فسیلی یکی از علل بروز بحرانکنونی با تکیه بر سوخت

برای   عیب نیست.شوند بی های فسیلی تعبیر می منزلٔه جایگزین سوختهایی نیز که بهای انجامیده است. دوم، استفاده از انرژیگازهای گلخانه 
های نوری  (، انتشار جیوه که یکی از اجزای پیلLyster & Bradbrook, 2006, p. 20های بصری و صوتی )مثال، فرسایش خاک و آلودگی 

هایی وارد  های داغ که ممکن است به اکوسیستم خسارت ای و خارج شدن آبهای هسته، زباله(330ص    ،1394  )شالگر و ویسبلت،است  
شوند. سوم، کاهش  ای تعبیر می های بادی، خورشیدی و هستهمثابٔه معایب انرژی ترتیب به( بهLyster & Bradbrook, 2006, p. 26کنند )

گذارد؛  های کنونی صنایع در ایران، که بیشتر مبتنی بر دریافت آب فراوان هستند، تأثیری مستقیم در انرژی می دسترسی به آب کافی در سامانه
کن در سیستم آب توان به نقش آب در فرایندهای خنککند. برای مثال، می های ثانویه ایفا می ذیر در صنعت و تولید انرژیزیرا آب نقشی انکارناپ

 (.119، ص 1396رود )هوشمند، ی تولید برق به کار می بخاراشاره کرد که در نیروگاه  2بارگذر یا یک 1تازه 

 با تغییر اقلیم های حقوقی در مواجهه  حل رویکردی انتقادی به راه 

های حقوقی برآمده از حقوق  حلهای انرژی، غذا و آب شده است، دیدگاه مؤثر نبودن راهتشدید آثار بحران تغییر اقلیم، که خود موجد بحران
ها  و نقد آن  های موجودحلمنظور ضرورت دارد، در این قسمت، به تبیین راهکند. بدینالملل محیط زیست و حقوق ملی سنتی را تقویت می بین

 بپردازیم. 

 المللی رویکردی انتقادی به اسناد بین 

المللی دربارۀ  منزلٔه نخستین سند بینبه  3های دفاع از محیط زیست، کنوانسیون استکهلم محیطی و فعال شدن جنبشهای زیستبا ظهور بحران
المللی  که این سند بینجایی (. ازآن70، ص  1389یس،  الملل زیست شد )شیلتون و کمحیط زیست به تصویب رسید که موجب خلق حقوق بین

مثابٔه یکی از  های مفید درخصوص تغییر اقلیم به حلتوان آن را با ارائۀ راهمحیطی اشاره داشت، بدیهی است که نمی به موضوعات عام زیست 
بین به آن اشاره شده است هم موضوعاتی که اخیرا  در حقوق  برنامۀ محیط   4ی سازمان جهانی هواشناسیسو دانست. همکارالملل زیست  با 

 
1. Fresh Water System 
2. Once Through 
3. Stockholm Declaration 
4. World Meteorological Organization 
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متحد ملل  سازمان  بین  1زیست  هیئت  نام  به  سازمانی  تأسیس  اقلیم به  تغییر  عنوان   2الدولی  تحت  سندی  تدوین  به  سازمان  این  شد.  منتهی 
تصویب و در مارس    19924ی کنفرانس ریو  که در زمان برگزارمبادرت کرد که، با وجود این  3نامۀ سازمان ملل در تغییر اقلیم« »چهارچوب پیمان

 های عضو، اثرگذاری مطلوب را نداشت. آور برای دولتدلیل فقدان تعهدات روشن و الزاماالجرا شد، بهالزم 1994
بین را می نقطۀ عطف حقوق  پروتکل کیوتو الملل محیط زیست  از تصویب در سال    5توان تصویب   1997دانست که هشت سال پس 

انتشار گازالزم با رویکردی متفاوت در کشورهای درحالای، بههای گلخانهاالجرا شد. محدود کردن  این سند،  از اهداف  توسعه و  مثابٔه یکی 
روش توسعه دلیل،  همین  به  شد.  اجرا  انعطافیافته  توسعههای  کشورهای  برای  بهپذیر  تشدیدکنندٔه  منیافته،  و  موجود  وضع  بانیان  از  یکی  زلٔه 
ای در نظر گرفته شد. به این ترتیب، انتشار این گازها حداقل پنج درصد  درصدی گازهای گلخانه منظور کاهش هشت تا دههای زیست، بهبحران

هستند.   8و سازوکار توسعۀ پاک  7جارت انتشار، ت6ترتیب شامل اجرای مشترک ها را بهشد. این روش   1990ها در سال  کمتر از میزان انتشار آن
تدوین مطلوب  غایت  دولتگرچه  برای  سند  این  اقتصادیکنندگان  توسعۀ  و  سازمان همکاری  عضو  پنج  9های  حدود  انتشار کاهش  درصدی 

کشورهای عمدۀ    عضویتتمدید شد، عدم  2020تا سال    2012بود که در نشست دوحه در سال    2012-2008ای در دورۀ  گازهای گلخانه 
تولید هفتاد درصد گازهای مذکور می های گلخانهانتشاردهندۀ گاز به  امریکا و چین، که  ایاالت متحدۀ  بهای همچون  منزلٔه نخستین  پردازند، 

 شکست این سند بود. 
توان ردپای کربن را در کاالها و خدمات  تعبیر کرد. می   10توان نپرداختن آن به ردپای کربنهای مهم در پروتکل را می یکی دیگر از چالش

شده به  های حاصل از کاالها یا خدمات ارائهتوجه در این باره آن است که انتشار گازهای گلخانهمصرفی در هر کشور محاسبه کرد. نکتۀ قابل
های  گذارد، بلکه حتی ممکن است آسیبقه تأثیر نمی های فسیلی است، تنها در محیط زیست آن منطشهروندان، که مبتنی بر استفاده از سوخت

محیطی، راهبرد انتقال واحدهای آالینده به  های زیست یافتۀ غربی، برای حل بحرانفراوانی به دیگر ساکنان کرۀ زمین وارد کند. گرچه دول توسعه
، تنها درظاهر  ( Farber & Downing, 2021, p. 1)شود  خوبی تبیین می به  11پناهگاه آلودگیکشورهای منطقۀ جنوب را برگزیدند که در فرضیۀ  

ها، با انتقال واحدهای آالینده به کشورهای داران محیط زیست در کشورهای خود را کاهش دهند. اما این دولتهای طرف و موقتا  توانستند دغدغه
منزلٔه قربانیانی در معرض آثار  ن کشورهای جنوب را بهجنوب و تخصیص این آلودگی به آن مناطق، فقط مکان آلودگی را تغییر دادند و شهروندا 

محیطی فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند و  های زیستکه بحرانمحیطی همچون تغییر اقلیم قرار دادند، غافل از آنهای زیست فراوان بحران
ها، از طریق استعمال واژگانی پرزرق و برق  هانۀ غربی مناطق حتی کشورهای شمال را در بر خواهند گرفت. متأسفانه این رویکرد خودخوا تمامی  

گذاری خارجی، دیگران را که در آرزوی پیمودن مسیر توسعۀ غربی بودند فریب داد و باعث شد  همچون توسعۀ اقتصادی، صنعتی شدن و سرمایه
ی آالینده به کشورهای جنوبی را با آغوشی باز  توسعه، برای اجرای الگوهای غربی، ورود سرمایۀ خارجی و واحدهاهای درحالدولتمردان دولت

توسعه، در ورای ادعای بهبود وضعیت اقتصادی و به ارمغان آوردن سطحی از رفاه برای شهروندان، به  های درحالبپذیرند. این سیاست دولت
انگاری کنند. با وجود سهلبیان می   12ا سوی قهقرمسابقه به  نظران این رویکرد را از طریق فرضیۀمحیطی منتهی شد و صاحبهای زیستبحران
های  دلیل از دست ندادن شرکت گذاری خارجی که بهگیرانه در قبال سرمایهمحیطی سختتوسعه در اتخاذ رویکردهای زیستهای درحالدولت

 
1. United Nations Environment Program 
2. The Intergovernmental Panel on Climate Change 
3. The United Nations Framework Convention on Climate Change 
4. Conference on Environment and Development (1992) 
5. Kyoto Protocol 
6. Joint Implementation 

7. Emission Trading 

8. Clean Development Mechanism 
9. Organization for Economic Co-operation and Development 
10. Carbon Footprint 

11. The Pollution Haven Hypothesis 
12. Race to the Bottom Hypothesis 
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های چندملیتی،  بر عهدۀ شرکت  توان تمامی مسئولیت را متوجه این دولتمردان دانست و کماکان عمدۀ مسئولیتبزرگ چندملیتی غربی بود، نمی 
 .(140ص  ،1396)هیوود، گذاران و حکمرانان غربی است سیاست

 رویکردی انتقادی به حقوق ملی 

توسعه را از اتخاذ رویکردی  های درحالیافتۀ غربی دولتطور که در قسمت قبل بیان شد، رؤیای حصول به سطحی معادل با دول توسعههمان
رغم تصویب توان به جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد که ــ بهگذاران خارجی و داخلی غافل ساخت. برای مثال، می ایهگیرانه در قبال سرمسخت

  1374، قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوای مصوب  1371و اصالحیۀ    1353قوانینی همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  
قانون هوای پاک مصوب   انتق  1396و  عد اجرایی،  ایفای برخی از تعهدات توسط دستگاهاداتی دربارۀ عدمــ  ب  های اجرایی آن وجود دارد. در 

کاری بعضی از نهادهای اجرایی در ایفای تعهدات ناشی  ای سازمان محیط زیست در سال گذشته درخصوص کماظهارات یکی از مدیران منطقه
به پاک  هوای  قانون  ااز  موجود  وضعیت  گویای  ایسنا،  ست  خوبی  خبری  ص  1400)گزارش  اهمال  ( 1،  هوای  کاریو  حاضر  حال  در  ها 

ها منتهی شده است. هشتمین ماده از قانون هوای پاک کلیۀ  ازپیش آلوده کرده که بارها به تعطیلی مدارس و دانشگاهشهرهای ایران را بیشکالن
کلف ساخت و هرگونه فعالیت از قبیل حمل بار و مسافر از طریق این وسایل  اشخاص را به از رده خارج کردن وسایل نقلیۀ موتوری فرسودۀ خود م

اعطای تسهیالت ونقل شهری با وسایل جدید و  را ممنوع اعالم کرد. از طرفی، جایگزین کردن وسایل نقلیۀ موتوری مورداستفادۀ ناوگان حمل
ها  خانه، وزارت انتظامی   ها، نیروی شهرداریهای اجرایی چون  صورت اختصاصی تعهد دستگاهمنزلٔه تعهد دولت و بهبه  برای تحقق آن  قیمتارزان

های صمت و امور اقتصادی  خانهاین قانون وزارت کشور و وزارت  9در مادۀ هفتم این قانون مقرر شد. عالوه بر این، مادٔه   ربطهای ذیو سازمان
)هیبریدی( و خودروهای    بنزینی  - سود بازرگانی واردات خودروهای برقی   کردنکمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا صفر  اعطای »و دارایی را به  

هزار نفر جمعیت ظرف پنج  نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای باالی دویستونوسازی ناوگان حمل« برای »الکتریکی و موتورسیکلت برقی 
نیز   1401دهی صنعت خودرو مصوب  از قانون سامان  10« مکلف ساخت. عالوه بر این، مادۀ  این قانون  6ۀ  ماد سال از محل منابع درآمدی  

شهرها« را ممنوع اعالم کرد. با وجود گذر زمان،  »تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیۀ موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کالن
تعهنوز دستگاه نتوانستند  اجرایی  بر  های  گواهی  تهران  فزایندۀ شهرهایی چون  آلودگی  و  کنند  ایفا  قانون  این  انتظارات  با  را مطابق  هدات خود 

 های دولت در این زمینه است. کاریکم 

 رویکردی انتقادی به نظام مسؤلیت 

عاتی از دانش حقوق تعبیر الملل محیط زیست معضلی برای این حوزۀ مطالکمبود رویۀ قضایی مشخص در حوزۀ نظام مسئولیت در حقوق بین
زیرا اتخاذ تصمیم دربارۀ    ؛»حقوق مزبور از لحاظ سابقه و تجربه دارای ارزش اندکی استنویسد:  شود و یکی از پژوهشگران در این باره می می 

از تعهدات قراردادی   شود که ناشیبلکه بر مواردی غیرمشخص و غیرمطمئن و یا مواردی استوار می   ،این دعاوی، نه بر مسئولیت محیط زیستی 
شده است که توانایی برآورده کردن انتظارات مربوط به آثار و عواقب فعل یا ترک   ی وجود آمدن نظام مسئولیتی ناقصه  هستند. این امر موجب ب

طی، در صورت تعدد  محیکنندگان زیست . عالوه بر این، تعیین آلوده(60و    58ص    ،1392کننده را ندارد« )موسوی،  فعل کشورهای بالقوۀ آلوده
الملل محیط زیست تعبیر ها و اشخاص موضوع حقوق خصوصی در حقوق بینهایی اساسی در حوزۀ نظام مسئولیت دولتها، ازجمله چالشآن

ز سامنزلٔه موضوع حقوق خصوصی و ِاعمال اصولی چون پرداخت توسط آلودهشود. حتی سخن گفتن با ادبیات مسئولیت مدنی و قراردادی بهمی 
نظران در حوزۀ حقوق مسئولیت مدنی در این باره با طرح نکاتی چون »بسیار کلی بودن تعیین  نیز با انتقاداتی مواجه شده است. یکی از صاحب

کننده« به نقد  کننده، گستردگی دامنۀ شمول و دشوار بودن احراز رابطۀ سببیت بین خسارات و فعل آلودهمسئول بر مبنای اصل مسئولیت آلوده
 (.133-132، ص  2، ج 1395نظریۀ مزبور پرداخته است )یزدانیان،  
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کند:  محیطی این پرسش را مطرح می محیطی معضل سوم است. تفاوت بنیادین خسارات مادی و زیست های زیست معیار تقویم خسارت 
محیطی از طریق پول،  ای پرداخت خسارات زیستکنندگان(، برکننده )آلودهتوان، با صدور آرای قضایی یا داوری مبنی بر تعهد آلودهچگونه می 

های تنفسی بومیان پرداخت؟  محیطی همچون آلودگی دریاها و آب و خاک موجود در مناطق نفتی و افزایش بیماریهای زیستبه رفع کامل بحران
لدز جبران هستند محیطی، از طریق پرداخت پول قابلها، به فرض تقویم صحیح خسارات زیستآیا این بحران  1؟ حادثۀ مربوط به کشتی اگزون و 

رخ داد، تلف شدن چهارصدهزار پرندۀ دریایی و هزار سمور دریایی را به همراه داشت و خسارات ناشی از    1989، که در سال  2در پرنس ویلیام
توان زندگی موجودات مزبور را ن مبلغ می کنندگان( در پرداخت ایکننده )آلودهمیلیارد دالر محاسبه شد. آیا به فرض توانایی آلودهآن حدود سه

ویسبلت،   و  بین33، ص  1394بازگرداند )شالگر  نظام حقوق مسئولیت در حقوق  بایستی  دلیل،  به همین  اساس  (؟  از  الملل محیط زیست 
ارائه شوند، وگرنه این    هایی کارآمد، منطقی و سازگار با مقتضیات مکان و زمانحلبازنگری شود تا، ضمن رفع معضالت و نقایص مذکور، راه

(،  183، ص  1396کنندگان )محمودی و محمدی،  دلیل تعدد آلودهها بهسازوکار فعلی که انتقادات فراوانی همچون مشکل بودن تقسیم هزینه 
به آن    (256ص    ،1392)پورهاشمی و ازغند،  ها و اشخاص موضوع حقوق خصوصی  های هنگفت جبران خسارات و ناتوانی مالی دولتهزینه 

 وارد است راه به جایی نخواهد برد.  

 رویکردی حقوقی مبتنی بر همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب 

ها،  شود که اکنون زمان بازنگری در راهبردهایی چون سیاستهایی چون تغییر اقلیم، انرژی، غذا و آب این واقعیت را متذکر می تشدید بحران
ها و  که در بخش اول به هریک از بحرانجایی الملل محیط زیست است. ازآنحقوقی گوناگون و نظام حقوق بین  هایقوانین و مقررات در نظام

هایی به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران  حلهمگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب اشاره شد، نگارندگان با تکیه بر این همگرایی درپی ارائۀ راه
 های کنونی استفاده کنند.  آفرینی در مواجهه با بحرانبرای نقش های مناسبهستند تا از ابزار

 گذاری مقررات 

تاکنون سیاست قانونرویکردی که  و  ایران داشتهگذاران  و مقررات در حوزه گذاران جمهوری اسالمی  قوانین  به تصویب  ــ که  های محیط  اند 
های خاص مربوط به یک حوزه را کاهش  تنها بحرانت مبتنی بوده است که نهزیست، انرژی، غذا و آب منجر شده است ــ بر جدایی این موضوعا

های مرتبط منتهی شده است. برای نمونه، انتقادات فراوانی به حقوق سنتی آب در جمهوری اسالمی  هایی در حوزه نداده، بلکه به ظهور بحران
ماکان با چالشی به نام محدودیت دسترسی به آب مواجه است. یکی از  که، با وجود تصویب بعضی قوانین، کشور کایران وارد است ازجمله این

افزایش یافت؛ زیرا    1361های غیرمجاز متعدد است که پس از تصویب قانون توزیع عادالنۀ آب مصوب  معضالت در این خصوص حفر چاه
وزارت نیرو   یی که در گذشته بدون اجازهٔ هاچاه  ان کلیهٔ صاحب  ،از تاریخ تصویب این قانوناین قانون مقرر کرد که »  3گذار در تبصرۀ مادۀ  قانون

شود به وزارت نیرو که منتشر می   ای ند طبق آگهی هست  موظف  ،باشد   قرار گرفته یا نگرفته  برداریکه چاه مورد بهره اعم از این  ،د نحفر شده باش
های  که گامی مؤثر در برخورد با حفر چاهجای آند که این تبصره، بهکن دانان تأیید می «. یکی از حقوقاخذ نمایند   برداریبهره   مراجعه و پروانهٔ 

نیرو را متعهد به صدور پروانه برای صاحبان چاه این تبصره حفر  76، ص  1397األمینی،  کند )روحهای مزبور می غیرمجاز باشد، وزارت   .)
برداری مصوب های آب فاقد پروانۀ بهره یب قانون تعیین تکلیف چاه گذار حتی با تصوهای غیرمجاز را تسریع کرد و درنهایت این رویۀ قانونچاه

های سو با تجویز حفر چاهنیت درپی اتالف منابع آب زیرزمینی نبوده است، اقدامات او همگذار از روی سوء اصالح نشد. گرچه قانون   1389
 ت.شود که خود در ظهور بحران آب در کشور تأثیرگذار بوده اسغیرمجاز تعبیر می 
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درحقیقت، به اعتقاد نگارندگان، فقدان رویکرد حقوقی مبتنی بر همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب موجب تصویب این قوانین در حوزۀ 
قانون زیرا  است؛  شده  بی آب  زیست  محیط  چون  موضوعاتی  به  توجه  بدون  آب  حوزۀ  در  قانونگذاری  دلیل،  همین  به  است.  و  فایده  گذاران 

توان اصل توسعۀ پایدار )پورهاشمی و ازغند،  ها را می ترین آنالملل محیط زیست ــ که مهمزۀ آب باید به اصول حقوق بینگذاران حوسیاست
ناپذیر توسعۀ اقتصادی، پیشرفت اجتماعی  دانان مطرح شدن آن را »با هدف آشتی میان سه عنصر جدایی ( نامید و یکی از حقوق162، ص  1392

موجب برگزاری  و به  1983( ــ توجه کنند. اصل توسعۀ پایدار، که پس از سال  32، ص  1391« تعبیر کرده است )روش،  و احترام به محیط زیست
الملل محیط زیست ارائه شد، وارد ادبیات حقوق بین  2در گزارشی با عنوان »آیندۀ مشترک ما«  1کنفرانس کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه

نسل نیازهای  کردن  لحاظ  بر  که  )شد  دارد  کید  تأ طبیعی  منابع  از  فراوان  استفادۀ  منع  و  آینده   The World Commission onهای 

Environment and Development, 2010, p. 8آب مشهود است؛ زیرا تعیین گذاری در حوزۀ حقوق سنتی  توجه به این اصل در قانون(. عدم
، بدون توجه به آنچه اصل توسعۀ پایدار  1361های غیرمجاز در قانون توزیع عادالنۀ آب مصوب  منزلٔه نهادی برای صدور پروانۀ چاهوزارت نیرو به

ین موضوعات توجه کنند و از تصویب  های مذکور بایستی به همگرایی اگذاران در حوزه گذاران و سیاستدارد، انجام شد. بنابراین، قانونمقرر می 
های محیط زیست، انرژی، گذاری در حوزه شود در قانونشوند بپرهیزند. به همین دلیل، توصیه می های دیگر می قوانینی که موجد بحران در حوزه 

ی انرژی، حقوق، علوم نظران مهندسی محیط زیست، مهندسی آب، مهندسی کشاورزی، مهندسآب و غذا ابتدا گروهی از متخصصان و صاحب
نویس جامعی  پژوهی تشکیل شود و این گروه، پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشسیاسی، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت دولتی و آینده

عدی و بدون  گذار کند تا دیگر قوانین و مقرراتی تکمبتنی بر رویکرد همگرایی اقلیم، انرژی، آب و غذا تهیه و تقدیم قانون های  توجه به دیدگاهب 
 الذکر تصویب و تکرار نشوند.  های فوقکارشناسان حوزه 

هایی  به مناسبت سخن از توسعۀ پایدار، بایستی به مفهومی نوین تحت عنوان »کشاورزی پایدار« اشاره کرد. بخش کشاورزی یکی از بخش
کشاورزی به آب را افزایش داده است. عالوه بر این، صنعتی  های سنتی وابستگی  کند. از طرفی، اتکا به روش است که آب زیادی مصرف می 

اند که به کاربرد کودهای  ای استفاده کردهشدن غربی تأثیری منفی در کشاورزی داشته است و بعضی کشاورزان از الگوهای کشاورزی صنعتی 
ن، برای اعمال راهبردهای مربوط به کشاورزی  های فسیلی هستند، منتهی شده است. بنابرایشیمیایی، که خود از محصوالت حاصل از سوخت

پایدار باید، با رهبری وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت دیگر نهادها همچون وزارت صمت، اقتصاد و امور دارایی و سازمان حفاظت از محیط  
طور که یکی از محققان اشاره  مانشدت بازنگری شود؛ زیرا، هگذاری بهگذاری و سیاستزیست، در شیوۀ کشاورزی در ایران در قالب قانون

ها حاصل  درآمد روستایی )که عمدۀ درآمد آنپذیر و کم پذیری و حذف اقشار آسیب کند، »تغییرات اقلیمی ظرفیت بیشتری برای تشدید آسیبمی 
گاهی آن(. برای اجرایی کردن این ایده، ابتدا بایستی به آموزش کشاورزا 25، ص  1400کشاورزی است( دارند« )هورلبرت،   ها از کشاورزی ن و آ

باره  پایدار پرداخت. در گام دیگر، ضرورت دارد وزارت نیرو به مطالعۀ جامع و دقیقی از میزان آب موجود در کشور و ارائۀ گزارش کامل در این  
برای وزارت جهاد کشاورزی  آن است که  کار  این  بر  کید  تأ دلیل  دارد.  تقدیم  وزارت جهاد کشاورزی  به  و  به   بپردازد  مربوط  الگوهای  اجرای 

. (2ص    ،1398  ،ی می)مقها تعیین کند  کشاورزی پایدار بایستی نوع کشت و محصوالت تولیدی هر منطقه را متناسب با میزان آب موجود در آن
ی صمت و اقتصاد و  هاخانههای مرتبط با همکاری وزارت های مربوط به آبیاری نوین و فناوریدر گام سوم، الزم است ابزارهایی چون سامانه

توان در این میان، ضمن مطالعۀ اقدامات  های آبیاری پایدار به کشاورزان داده شود. می صورت بالعوض و برای اجرای روش امور دارایی تأمین و به
های آبیاری پایدار  »روش نویسند:  ها استفاده کرد. در این باره، گروهی از متخصصان می کشورهای پیشرو در حوزۀ کشاورزی پایدار، از تجارب آن

رسانند«  رویه را به کمترین میزان می دهی بی شویی و آبآب، آبکنند و روانمقدار مناسب آب را در زمان مناسب برای رشد بهینۀ گیاهان فراهم می 
همکاران،   و  ص  1398)گارسیا  به58،  از  کامل  رویگردانی  گام  چهارمین  تولی(.  که  است  شیمیایی  کودهای  آنکارگیری  از  د  استفاده  به  ها 

گذارند. تمامی  که کودهای شیمیایی تأثیراتی منفی در خاک و کیفیت محصوالت تولیدی می شود. توضیح بیشتر آنهای فسیلی منجر می سوخت
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را به همراه خواهند    1تنها در سالمت شهروندان تأثیر دارند، بلکه آثاری چون کاهش مصرف آب و انرژیاین اقدامات مرتبط با کشاورزی پایدار، نه
 داشت. 

 رویٔه اجرا 

اما کافی نیست. مهم قوانین و مقررات الزم است،  قوانین و مقررات را  تصویب  تر از آن، عزم راسخ متعهدان برای اجرای تعهدات حاصل از 
شوند،  طور که باید، اجرا نمی وضاع، آنرغم بحرانی شدن اطلبد. متأسفانه، در جمهوری اسالمی ایران، کماکان بعضی از قوانین و مقررات، بهمی 

کید این    1396هرحال، قانون هوای پاک در سال  طوری که پیش از این دربارۀ قانون هوای پاک نکاتی مطرح شد. بههمان به تصویب رسید و تأ
اجرایی کشور قرار گیرد. ابتنای این  های  دهی صنعت خودرو بر اسقاط وسایل نقلیۀ از رده خارج بایستی موردتوجه دستگاهقانون و قانون سامان

توجه در بروز بحران تغییر ای را در پی خواهد داشت که سهمی قابلهای فسیلی افزایش انتشار گازهای گلخانه وسایل نقلیۀ موتوری بر سوخت
ها  یفای تعهدات این قانون کرد و مدیران آنهای اجرایی را ملزم به اقانون هوای پاک، دستگاه  3از مادۀ    2گذار، در تبصرۀ  اقلیم داشته است. قانون

قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( دانست که مجازات مذکور انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال است. اما    576را مشمول مادۀ  
 شود. ن هوای پاک انجام نمی های اجرایی مخاطب قانواین مادۀ قانونی مؤثر نبوده است؛ زیرا نظارتی بر نحوۀ ایفای تعهدات دستگاه

چالش وجود  علل  از  می یکی  را  اجرا  در  سازمانها  تکثر  حوزه توان  در  دخیل  دانست. های  آب  و  غذا  انرژی،  زیست،  محیط  های 
از محیط زیست، شهرداریخانهوزارت  نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان حفاظت  تابعه  های اجرایی ذیها و دستگاههای نفت،  صالح 

ها منتهی به تعارض منافع شده است. برای مثال، در حوزۀ آب، شورای  روند که این تعدد سازمانگیر در این حوزه به شمار می دهای تصمیمنها
گذاری در زمینۀ تأمین،  برای »هماهنگی سیاست  1379قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال    10موجب مادٔه  و به  1379عالی آب در سال  

شناسی  آسیب  -1شناسی ساختارها و نهادهای آب ایران« )گزارش  آب کشور« تأسیس شد. مطابق با گزارشی تحت عنوان »مسئله   توزیع و مصرف 
در   که  عالی آب(،  بررسی   1399آبان سال    19شورای  مرکز  توسط  ریاستو  استراتژیک  تناقضاتی  های  بر وجود  منتشر شد، عالوه  جمهوری 

شورا  این  وظایف  شرح  ت2درخصوص  )مرکز عارض ،  دارد  وجود  کشاورزی  جهاد  و  نیرو  وزارت  با  آن  تکالیف  و  اختیارات  حوزۀ  میان  هایی 
(. همچنین، این شورا وظایفی را برای وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه،  16-9، ص  1399های استراتژیک،  بررسی 

ور و وزارت صمت در نظر گرفته است که به بیان گروهی از پژوهشگران به »نامتقارن  استانداران، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کش
 (.29-28، ص 1398بودن ساختار حکمرانی آب« و »پیچیدگی باالی سیستم حکمرانی آب در ایران« منجر شده است )اکبری و همکاران، 

، وزارت نیرو، وزارت نفت، شورای 1357متأسفانه این تکثر سازمانی در حوزۀ انرژی نیز وجود دارد. درکل، پس از انقالب اسالمی در سال  
قانون برنامۀ سوم   4و    2از قانون اصالح مواد    3شوند. براساس مادٔه  عالی انرژی از بازیگران حوزۀ انرژی در جمهوری اسالمی ایران محسوب می 

منظور تمرکز ، شورای عالی انرژی »به1381عۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی مصوب  توس 
گیری کامل از ظرفیت کشور در بخش انرژی منظور بهره های نو( و ایجاد هماهنگی الزم بهگذاری در بخش انرژی کشور )ازجمله انرژی سیاست
بهینه حاملسازی  و  انواع  مصرف  و  سیاستتولید  تدوین  نیز  و  آن  الگوهای  و  ضوابط  تعیین  و  انرژی  آلودگی های  تقلیل  ضوابط  و  های  ها 
اهتمام به برگزاری مرتب و مستمر جلسات شورای عالی انرژی  محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی« در همان سال تأسیس شد. عدمزیست 

 
  ۀ بر استفاد   یکه هر دو مبتن  دشویم  انجام  هینقل  لیتوسط وساپذیر است و این کار  امکان  فااطر  یهاحمل آب رودخانه  ایبا حفر چاه    یکشاورز  یهان یزم  ازیآب موردن  نیتأم که  دلیل این. به1

  ،1398و همکاران،    ای)گارس   دارد«نیاز    یمعتنابه  یلیفس  یانتقال، به مصرف انرژ  یپمپاژ و هم برا  یمزارع، هم برا  ریایاز متخصصان اعتقاد دارند که »آب  یادعا، گروه  نی ا  دیی. در تأهستند  یانرژ
 .(9ص 

  کردن لحاظ    ی الزم برا   ری منابع آب و اتخاذ تداب  ۀتوسع  یمل  ی راهبردها  نی»تدو  ۀفیطرف، در بند نخست، وظ  کیوجود دارد. از    9و    1  ی هاآب در بند   ی عال  ی شورا   ۀفیوظ  ان یم   ی نمونه، تناقض  برای   .2
  یدهسامان »   به  یست یبا  آب   ی عال  ی شورا   نهم،  بند  در   طرف دیگر،ه است و، از  شد  گذاشته  شورا   نی ا  ۀعهد  بر   ن«یسرزم   شیطرح آما  یۀکشور در ته   ز یرآب  ی هامنابع آب در حوزه   ی ها ت یها و محدود ت ی ظرف
صرفا     یستیآب را با  یعال  ی شورا   ای است که آ  نیشود ایمقام مطرح م   نیکه در ا  ی پرسش  قت،ی حقدر.  بپردازد   « یالمللن یو ب   ی امنطقه  ی های همکار  ۀو منابع مشترک و توسع  ی مرز   ی هااز آب   ی برداربهره
عد مل یی و اجرا  ر یگم یتصم ی نهاد  ؟(5ص  ،1399 ،ی جمهوراست یر  کی استراتژ ی های )مرکز بررس یالملل نیاثرگذار در مسائل ب  ی نهاد ایدر نظر گرفت   ی در ب 
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در نظارت بر حسن اجرای تعهدات ناشی از مصوبات شورا مصادیقی از انتقادات وارد بر شورای عالی  و ضعف    1396-1386در بازۀ زمانی  
های نیرو و نفت بایستی مطابق با چه سازوکاری  خانهصورت کلی بیان کند که وزارت شوند. از طرفی، این شورا نتوانسته است بهانرژی تلقی می 

انرژی نقش این بدر حوزۀ  انتقادات معاون وزیر نفت در سال  اره، می آفرینی کنند. در  به  اشاره کرد که فقدان »متولی برای تشکیل    1391توان 
  )گزارش خبری ایسنا، های شورای عالی انرژی مطرح کرد  منزلٔه چالشجلسات« و تعارض اختیارات و وظایف میان وزارت نفت و نیرو را به

شود.  عالی انرژی، کماکان تعارضات منافع میان بازیگران حوزۀ انرژی در کشور دیده می   (. به همین منظور، با وجود تشکیل شورای3، ص  1391
صورت جدی به تعیین وظایف و اختیارات بازیگران فعال حوزۀ انرژی بپردازند و،  رو، ضروری است که قوانین و مقررات حوزۀ انرژی بهازاین

داخلۀ نهادها در امور یکدیگر منتهی شود، ساختار شورای عالی انرژی را تقویت  تواند به تعارض منافع و م ضمن حذف هرگونه مانعی که می 
هایی برای متخلفان از اجرای مصوبات در نظر گرفته ازپیش افزایش یابد و محکومیتکنند. به همین دلیل، بایستی قدرت نظارت این شورا بیش

گذاری در حوزۀ انرژی با رویکردی مبتنی بر همگرایی آن با اقلیم،  و قانونگذاری  شود. قدرتمند ساختن شورای عالی انرژی و واگذاری سیاست
تواند به یکپارچگی تقنین و اجرای حوزۀ انرژی کشور منجر شود. بنابراین، با توجه به تکثر سازمانی در حکمرانی موجود در کشور،  غذا و آب می 

عرض حذف شوند؛ دوم، ضرورت دارد نهادی  دیگر نهادهای موازی و همشود: نخست، ضمن تقویت شوراهای عالی آب و انرژی،  پیشنهاد می 
های محیط زیست، انرژی، آب و غذا تأسیس شود های درگیر در حوزه خانهمنظور نظارت بر حسن اجرای تعهدات این شوراها و وزارت باالتر به

ر شیوۀ فعالیت آن و اجرایی شدن تعهدات موجود در کند، بلکه ضروری است ب طور که بیان شد، صرف تأسیس یک شورا کفایت نمی )همان
نظران مهندسی محیط  که ضرورت دارد این نهاد ناظر از اعضایی همچون گروهی از متخصصان و صاحبمصوبات نظارت شود( و سوم آن

پژوهی تشکیل ی و آیندهزیست، مهندسی آب، مهندسی کشاورزی، مهندسی انرژی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت دولت
های محیط زیست گذاران در حوزه شود که براساس رویکرد همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب بر مصوبات شوراهای عالی آب، انرژی و سیاست

نهاد می  این  کنند. همچنین،  نظارت  بهو غذا  در  تواند  نظام  بازوی مشورتی مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت  حوزۀ  منزلٔه 
 ساله عمل کند.  گذاری در قوانینی همچون قوانین برنامۀ توسعۀ پنجقانون

 شهروندان 

های محیط زیست، انرژی، غذا گذاران به ارتباط انکارناپذیر حوزه گذاران و قانونتوجهی سیاستتفاوتی مدیران اجرایی کشور ناشی از بی این بی 
زمانی  است.  بوده  آب  سیاستو  رویکرد  قانون  گذارانکه  سیاستو  تدوین  در  این  گذاران  همگرایی  بر  مبتنی  مقررات  و  قوانین  تصویب  و  ها 

در این  از  صداوسیما  و  آموزشی  نظام  طریق  از  شهروندان  و  باشد  بههمموضوعات  شوند،  گاه  آ پایدار  توسعۀ  اصلی  اهمیت  و  تدریج  تنیدگی 
شوند تعهدات  ربارۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست، انرژی، غذا و آب مجبور می مند دهای اجرایی نیز برای اقناع افکار عمومی دغدغهدستگاه

آفرینی و مشارکت شهروندان نیز طراحی شود.  ناشی از قوانین و مقررات موجود را ایفا کنند. عالوه بر این، الزم است سازوکاری قانونی برای نقش
ابه همین دلیل، بایستی به ، کلیۀ  گذاران در قالب شوراهای مذکور و دیگر نهادها به  گذاران و قانونقدامات سیاستمنظور اصل شفافیت، اوال 

، باید فرایندهای صدور پروانه رسانی  های صنعتی و کشاورزی اطالعها و مجوزهای الزم برای اقداماتی در بخشاطالع شهروندان برسد. ثانیا 
، ضشود تا بدین رورت دارد سازوکاری طراحی شود که شهروندان بتوانند، در صورت مشاهده و اطالع  ترتیب از هرگونه فساد جلوگیری شود. ثالثا 

فعالیت گزارش هایی چون حفر چاهاز  آلوده کردن محیط زیست،  و  برای کشاورزی  مواد مضر  از  استفاده  غیرمجاز،  نهادهای  های  به  را  هایی 
 صالح همچون شوراهای مذکور ارسال کنند. ذی

 عال محیطی ف دیپلماسی زیست 

در سطح    گرید  ی هابا دولت  یهمکار  نباید تأکید کرد،    ی مل  ی حقوق   ستمیس  ی نی آفرو نقش  یداخل  یهاتیبر استفاده از ظرف   ی ستیگرچه در ابتدا با
  ،انهیخاورم  در منطقهٔ   رانیا  ی گیرقرار   را ی ز  ؛پرداخت  گانیهمساروابط حسنه با    تیتوان به تقومی   ،انیم  نی. در ارا نفی کرد   ی المللو بین  یامنطقه
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رغم وجود اختالفات هب  ،کند را مجبور می   ی اسالم  یها، دولتآب استو    غذا  م،یاقل  یها در مواجهه با بحران  ادی ز  ی ریپذ بی با آس  یاکه منطقه
های نزدیک تقویت شود  هایی چون دین مشترک و سنتدلیل ویژگی تواند بهو این همکاری می   بپردازند  گری کد یبا    یبه همکار  ،متعدد  ی اسیس

ها« در  ارادی دولت - های سیاسی ای در حوزۀ حقوق از طریق »تصمیمات و کنش. این همگرایی منطقه(323-304  ص  ،1393)قاسمی،  
و »رشد استانداردها و قوانین« تجلی    (112ص    ،2، ج  1395بادی،  )دهقانی فیروزآگیری مشترک«  گذاری، تصمیم»تأسیس نهادها، مقررات

توان به برخی تجارب مثبت این همگرایی حقوقی میان جمهوری اسالمی ایران و  . در این میان، می (209ص    ،2، ج  1396)هیوود،    یابدمی 
از:    ترتیب عبارت کشورهای منطقه اشاره کرد که به برای همکاری دربارۀ حمایت و توسعۀ محیط زیست ای کویت  »کنوانسیون منطقههستند 

آلودگی« یدریا برابر  در  ساحلی  نواحی  و  منطقه  1،ی  همکاری  موارد  »پروتکل  در  مضره  مواد  سایر  و  نفت  از  ناشی  آلودگی  با  مبارزه  برای  ای 
ت از محیط زیست دریایی در برابر منابع  »پروتکل حمای  3،»پروتکل آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فالت قاره«   2،اضطراری« 

افریقا می 4آلودگی مستقر در خشکی«  با کشورهای منطقۀ خاورمیانه و شمال  بنابراین، همکاری  اسنادی منطقه.  ای در  تواند، ضمن تصویب 
ای را از گذشته  همگرایی منطقه  های اقلیم، انرژی، غذا و آب، به تبادل تجربیات مثبت کشورها با یکدیگر منتهی شود. آنچه ضرورت اینحوزه 

توان فرصت را از دست داد و به  ها و اسناد مرتبط با آن است. لذا، دیگر نمی الملل محیط زیست و سازمانسازد ناکارآمدی حقوق بینبیشتر می 
دانان حوزۀ حقوق محیط یکی از حقوقتوان به اظهارات  یافتۀ غربی ماند. در تأیید این ادعا می المللی و کشورهای توسعههای بینامید سازمان

محیطی  آفرینی دیپلماسی زیستزیست اشاره کرد که »فقدان مکانیسم جهانی برای مدیریت و حفاظت از محیط زیست« را دلیلی برای نقش
 .(22ص   ،1396، طیبی )کند الملل محیط زیست« بیان می منظور جبران »خأل ساختاری حقوق بینبه

 گیری نتیجه 

های دول  تغییر الگوهای صنعتی و کشاورزی به دگرگونی وضعیت جوامع انسانی منتهی شد. هرچند این توسعۀ صرفا  اقتصادی حاصل تالش 
های تغییر اقلیم، انرژی، ها را بهبود بخشید و رفاه را برای شهروندانشان به ارمغان آورد، به بحرانیافتۀ عمدتا  غربی وضعیت اقتصادی آنتوسعه

شده در مواجهه با بحران تغییر اقلیم توسط  ها بلکه دیگر ملل را نیز درگیر کرد. ناکارآمدی سازوکارهای مطرح تنها غربی و آب منتهی شد که نه  غذا
گیرانه است، سبب االجرای دقیق و سخت های الزمالملل محیط زیست، که گرایش حقوقی نسبتا  جدید و بدون ضمانتحقوق ملی و حقوق بین

نگارندگان با اتخاذ رویکردی مبتنی بر همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب به بازنگری الگوهای رایج در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران  شد  
  توجهی به رویکرد همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب به تصویب جانبه به تغییر اقلیم با موفقیت همراه نبوده است. بی بپردازند؛ زیرا رویکرد یک

گذاری کامال  مخالف های غیرمجاز متعدد انجامید. این رویۀ قانونمنجر شد که به حفر چاه  1361قوانینی چون قانون توزیع عادالنۀ آب مصوب  
های هایی را برای نسل کنونی در حوزۀ کشاورزی به وجود آورد، بلکه میزان ذخایر آبتنها بحرانشود که نهبا اصل توسعۀ پایدار محسوب می 

گیرانه برای اجرای قوانینی، همچون قانون هوای پاک  های آتی کاهش داد. عالوه بر این، فقدان سازوکارهایی دقیق و سختزیرزمینی را برای نسل
گذاری به این شیوه و تشدید آلودگی هوا را یادآور ساخت.  فایده بودن قانون، بی 1401دهی صنعت خودرو مصوب و قانون سامان 1396مصوب 

مثابٔه  های اقلیم، انرژی، غذا و آب باشد. شورای عالی آب و انرژی بههای فعال در حوزه دلیل تکثر سازمانتواند بهایفای تعهدات مذکور می عدم
فاده  ها، استهای آب و انرژی نتوانستند انتظارات را برآورده سازند. بنابراین، ضروری است ــ ضمن تقویت ساختار آننهادهای متمرکز در حوزه 

ـ ضمانت اجرای تخلف از ایفای تعهدات از متخصصان حوزه  های مهندسی و علوم انسانی مرتبط با اقلیم، انرژی، غذا و آب برای تهیۀ مصوباتـ 
منزلٔه مشاور مجلس شورای اسالمی  توانند بهها می های متخلف تشدید شود. در صورت بازنگری در ساختار شوراهای مذکور، آنتوسط سازمان

ساله، با توجه به تخصص اعضای پیشنهادی، گذاری در قوانینی از قبیل قوانین برنامۀ توسعۀ پنجمجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینۀ قانون و
 

1. Kuwait Regional Convention for Co-operation of the Protection of the Marine Environment from Pollution (1978) 
2. Protocol Convention Regional Cooperation in Combating Pollution by Oil and Other Harmful Substances in Cases of Emergency (1978) 
3. Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf (1989) 
4. Protocol for the Control of Marine Trans-boundary Movements and Disposal of Hazardous Wastes, and Other Wastes (1998) 
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زم زا جلوگیری به عمل آید. عالوه بر این، الگذاران متذکر شوند تا از تصویب قوانین بحرانرویکرد همگرایی اقلیم، انرژی، غذا و آب را به قانون
ها به وجود آمده است جلوگیری  هایی که تاکنون برای آنمنظور نظارت بر نحوۀ عملکرد این شوراها تعیین شود تا از بروز چالشاست نهادی به

 کند.  
سوی تغییر آثار منفی بحران تغییر اقلیم و آب در کشاورزی، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری نهادهای دیگر به  لیدل به

دریافت   از  پس  منطقه  هر  در  مناسب  کشت  نوع  تعیین  کشاورزان،  آموزش  طریق  از  پایدار  کشاورزی  به  گذار  این  و  برود  کشاورزی  الگوی 
صورت بالعوض  های مربوط به آبیاری نوین بههای زیرزمینی توسط وزارت نیرو، اعطای سامانههای جامع دربارۀ ارزیابی میزان منابع آبگزارش 

کشاورزان می به  محقق  شیمیایی  کودهای  از  کامل  رویگردانی  و  پایدار  کشاورزی  حوزۀ  در  کشورها  دیگر  مثبت  تجارب  از  استفاده  شود.  ، 
گاه در مقابل ظهور بحراننقش ها  های مناسب از طریق مدارس، دانشگاههای اقلیم، انرژی، غذا و آب، که خود نیازمند آموزش آفرینی شهروندان آ

های  کاری برخی از دستگاهتواند کمهای صنعتی و کشاورزی می افیت و تسهیل دسترسی به اطالعات مرتبط با طرح و صداوسیما است و شف
های سیستم حقوقی داخلی نباید موجب  ها را کاهش دهد. توجه به ظرفیتاجرایی در ایفای تعهدات خود در مقابل قوانین، مقررات و سیاست

رو، ضروری است جمهوری اسالمی ایران،  یابد. ازاینمحیطی تحقق می د که با یاری دیپلماسی زیستای شوغفلت از مزایای همگرایی منطقه
های اقلیم، غذا و آب، همکاری خود با کشورهای منطقۀ  پذیری زیاد در برابر بحرانها و آسیبهای مشترک چون دین، سنتدلیل وجود مؤلفهبه
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