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چکیـده
مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی شامل کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ،پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس
هر یک به نحوی کشورهای صادر کننده انرژی را تحت تأثیر تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانههای قهرار داده
است .در این میان کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو که بر مبنای رژیم تمایزگرا شهکل گرفتهه ،بها
مسئول شناختن کشورهای توسعهیافته در انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای تعههدات ممهده کهاهش انتشهار را
متوجه این گروه از کشورها نموده است .هم اکنون توافقنامه پاریس در محیط متمایز حقوقی ،مذاکراتی ،سیاسهی و
اقتصاد انرژی شکل گرفته و تمامی امضاء را در قالب رژیم پایبندی متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای خود
از طریق ارائه  NDC1اقدامات معین ملی مینماید .فرضیه مقاله پیشرو این است که فرآیندهای جدید بهینالمللهی
مرتبط با تغییرات آب و هوا به لحاظ الزامات فزاینده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانههای بههویههه بها منشهأ
سوختهای فسیلی بر منافع کشورهای صادر کننده انرژی در جهان تأثیرگذار میباشد .سؤال اصلی ایهن پههوهش
امکان یا امتناع تشکیل یک بلوک مذاکراتی جدید ذیل توافقنامه پاریس در بین کشورهای صهادر کننهده انهرژی در
خلیج فارس با لحاظ فرضیه مذکور است .نتیجه تحقیق ،با بکارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانههای ،نشهان
میدهد که سازوکارهای مندرج در توافقنامه از جمله اقهدامات ملهی معهین ،حپهش پوشهش گیهاهی ،2سهازگاری،3
مدیریت ضرر و زیان ،4فنآوری جذب و ذخیره کربن 5و کاهش انتشار گازههای گلخانههای از منهابع مشهخا از
جمله چاههای نپت ،زمینه را برای ارتقای همکاری بین این گروه از کشورها فراهم و ایجهاد بلهوک مهذاکراتی بهر
اساس منافع مشترک در صورت تپوق بر موانع سیاسی و رقابتهای ژئوپلتیک را امکانپذیر میسازد.
▪ واژگان کلیدی :تغییرات آب و هوایی ،توافقنامه پاریس ،کشورهای صادر کننده انرژی ،اقهدامات معهین
ملی ،سازگاری ،گازهای گلخانهای ،همکاریهای منطقهای ،خلیج فارس.

National Determine contributions
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Preserve vegetation

2

Adaptations

3

Management of loss and damage

4

Carbon capture and storage technology

5

مقدمه
همزمان با آغاز انقالب نالنیتی در اوایالل رال ن نالوزدهو و اسالت اده از زغالال سالند در
ف آیندهای تولیدی افزایشی ناگهانی در انتشار گازهای گلخانهای به وروع پیوست و روز باله روز
نیز ب مقدار آن افزوده گ دید .ام وزه فیالیتهای منج به انتشار گازهای گلخانهای نقش بزرگی
در توسیه کشورها و ارتصاد دنیا دارند و به بخالش یین الز زنالدگی پیشال فته امال وزی تبالدیل
گ دیده است .گازهای گلخانهای شامل دیاکسید ک بن و متان به هم اه بخار آ تنهالا یالز در
ند از حجو هوای پی امونی زمین را به خود اختصاص میدهد و بقیه حجالو هالوا شالامل %78
نیت وژن و  %21اکسیژن است ( .)Tyler Miller, 2009:54طی  200سال گذشته و بهویژه در
پنجاه سال اخی انتشار گازهای گلخانهای با شدت بیشت ی افزایش یافته است .ب ای نموناله در
حال حاض نسبت به پیش از انقب ننیتی میزان گازهای دیاکسیدک بن و متان در جالو باله
ت تیب  30و  150درند افزایش داشته است .در این میان دیاکسالیدک بنی کاله از بکالارگی ی
سوختهای فسیلی منتش میشود انلیت ین گاز گلخانهای ناشی از فیالیالتهالای انسالانی باله
شمار میرود (تقدیسیان مینالاپور  .)6 :1381افالزایش انتشالار ایننوناله گازهالا و ورالوع پدیالده
گلخانهای در جو سبب تغیی ات رابل مبحظه آ و هوایی گ دیده است (رحیمالی و همکالاران
 .)57 :1383این پدیده عبوه ب تغیی در درجه آ و هوا شامل تغیی ات النوهای بارش بادها
ج یانهای اریانوسی و سای اردامات آ و هوای ک ه زمین میباشد .به طور میمالول تغییال ات
آ و هوایی میتواند به عنوان ت کیبی از نی وهای مختلف طبییالی کاله طالی بالازههالای زمالانی
مختلف رخ داده است مشاهده شود ( .)www.britannica.com,2015البتاله از زمالان انقالب
ننیتی نیز فیالیتهای انسانی به طور رابل مبحظهای اثال گلخانالهای را افالزایش دادهانالد کاله
موجب افزایش متوسط دمای زمین تق یباً تا یز درجه سانتیگ اد شده است .تحقیقات علمالی
و مطالیات بینالمللی نیز نشان میدهالد افالزایش دمالای کال ه زمالین ناشالی از تولیالد گازهالای
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گلخانهای بدلیل فیالیتهای انسانی نظی جننلزدایی و سوزاندن سوختهای فسیلی میباشالد

(.)www.whatsyourimpact.org, 2015
در پاسخ به شدت ناگهانی افزایش دمای ک ه زمین جامیه بینالمللی مبادرت به ایجالاد
چارچوبی دریق و حقوری ال زیست محیطی در زمینه نظارت ب رفتار دولتها نمود .در وارال
میتوان اذعان نمود توسیه رژیو تغیی ات آ و هوا محصول مالوجی از فیالیالتهالای زیسالت
محیطی میباشد که از اواخ دهه  1980و اوایل دهه  1990با کشالف ح ال ه ییاله اوزون در
ناحیه است اتوس و انتشار گزارش کمیسیون ب وتلند 1با عنوان آینده مشت ک ما آغاز شالد و
در کن انس تغییال ات آ و هالوایی سالازمان ملالل متحالد در ریالو دو ژانیال و شالکل گ فالت

(.)Bodansky, 2016: 24
در همالالان دوران و در سالالال  1988نیالالز ب نامالاله محالالیط زیسالالت سالالازمان ملالالل متحالالد
( )UNEPو سازمان بینالمللی هواشناسالی ( )WMOدر راسالتای دسالتیابی باله تحقیقالات و
راهنمایی های علمی یزم در خصالوص تغییال ات آ و هالوایی و علالل آن و هم نالین انجالام
اردامات مؤث در این زمینه باله تسسالیس هیالست بالینالالدولی تغییال ات آ و هالوا 2مبالادرت
ورزیدند .این هیست در اولین گزارش خود که در آگوست  1990منتش شد عنوان داشالت در
سناریوی انتشار میمول گازهای گلخانهای متوسط دما در ه دهاله مالیتوانالد  % 3در طالول
ر ن آینده افزایش یابد .این میزان از تغیی دما منج به افزایش دو درجهای دما از زمان ربل
از ننیتی شدن تا سال  2025و افزایش چهار درجهای تا سال  2100خواهد شد .هم نین
در این گزارش ذک می شود که این میزان از افزایش دمالا منجال باله افالزایش یالز درنالدی
میزان بارش جهانی تا سال  2030و کاهش مناطق یخ الی دریاهالا و پوشالشهالای ب فالی و
افزایش  20سانتیمت در سطح آ اریانوسها در سال  2030و  65سانتیمت در پایان رال ن
بیدی خواهد شد ( .)Sands, 1994: 271دومین کن انس جهانی آ وهوا با تسکید ب لالزوم
چارچوبی حقوری ب ای موضوع پدیده تغیی ات آ و هوا در سالال  1990تشالکیل شالد .ایالن

Wrld Commission on Environmental and Development
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کن انس مهو که به دنبال دومین گزارش  IPCCب گزار گ دید منج به تالدوین میاهالدهای
حقوری در راستای اهداف تشکیل آن نن دید.
در نهایت مجم عمومی سازمان ملل آغالاز مالذاک ات م بالوه باله تشالکیل میاهالدهای
رانونی در موضوع تغیی ات آ و هوایی را در دسامب سال  1990اعبم نمالود .طبالق نظالارت
کمیته مذاک ات بینالدول کنوانسیون تغیی آ و هوا )INC / FCCC( 1از فوریاله  1991تالا
مه  1992پنج جلسه ب گزار گ دید .این کمیته موظالف بالود تالا ژو الن  1992یینالی زمالان
ب گزاری اجبس جهانی ریو نتیجه مذاک ات را اعبم نماید .به این ت تیب مذاک ه کنندگان از
 150کشور کنوانسیون را در ع ض  15مالاه در  9ماله  1992در نیویالورک نهالایی نمودنالد
(سلطانیه و احدی  )12 :1383و سپس در مهمت ین گ دهمالایی سال ان کشالورها در زمیناله
ح ظ محیط زیست و توسیه پایدار در اجبس زمین در ریو کنوانسیون تغیی ات آ و هوایی
به عنوان پاسخ سیاسی بینالمللی به چالش تغیی ات آ و هوا به تصویب رسید.
بدین ت تیب رژیو جهانی تغیی ات ارلیمی در رالب کنوانسالیون تغییال ات آ و هالوایی
سازمان ملل به وجود آمد و از سال  1995تا  2015کن ال انس اعاالا باله عنالوان بالایت ین
ارکان کنوانسیون بیست و یز دور مذاک ات ب گزار ک ده است .در این دوره بیست ساله روح
کنوانسیون که همانا کاهش میزان انتشار گازهالای گلخاناله ای در چالارچو مسالئولیتهالای
حقوری مبتنی ب انول مهمی هم ون انل مسئولیت مشت ک اما مت الاوت کشالورها شالکل
گ فت و با ف از و نشیبهایی مواجاله گ دیالد .در دوره مالذکور اعاالا جامیاله جهالانی بال ای
جلوگی ی از انتشار گازهای گلخانالهای در رالالب تیهالدات کنوانسالیون تغییال ات آ و هالوا و
ضمیمه آن پ وتکل کیوتو به پاسخنویی ملزم شالدند و وضال انالول و رواعالدی را بال رفتالار
دولتها در زمینه کاهش انتشار سوختهای فسیلی پذی فتند .کنوانسالیون و ضالمیمه آن بالا
مسئول دانستن کشورهای توسیه یافته در انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای هالی گوناله
تیهدی کمی ب ای کشورهای در حال توسیه را ل نشدند و با تقسیوبندی کشالورها در ذیالل
سه گ وه ضمیمه یز ضمیمه دو و غی ضمیمه که با توجه به ش ایط بازار مصال ف و تولیالد
سوخت های فسیلی در آن زمان تنظیو شده بود کشالورهای غیال ضالمیمهای را کاله عمالدتاً
Intergovernmental Negotiating Committee.
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تولید کننالدگان سالوختهالای فسالیلی بودنالد از تیهالدات کمالی میالاف نمالود .امالا تیهالدات
کنوانسیون و ضمیمه آن پایان راه نبود و در سال  2015جامیه جهالانی شالاهد توافقنامالهای
بود که تمامی کشورها از جمله تولید کنندگان سالوختهالای فسالیلی را متیهالد باله کالاهش
انتشار گازهای گلخانه ای نمود .حال سؤال مهو این میباشد که چنونه و بالا اسالت اده از چاله
ظ فیتهایی میتوان همکاریهای بلند مدت میان کشورهای مذکور ایجالاد نمالود تالا بتالوان
اث ات اج ای توافقنامه پالاریس را کاله رال ار اسالت از سالال  2020مالیبدی اج ایالی شالود را
مدی یت نمود .ب ای پاسخنویی به ایالن سالؤال و یالافتن روشهالای همکالاری نیالاز اسالت تالا
ش ایطی که طی آن توافقنامه پاریس شکل گ فت تحلیل گ دد.
1ـ محیط و شرایط شکلگیری توافق پاریس
با توجه به تحویت به وجود آمالده در ع ناله مالذاک ات و توافقالات ب رسالی و تحلیالل
محیط های حقوری ارتصادی و مذاک اتی شکلگی ی توافقنامه پاریس نقش بازین ان عمالده
و بلوکبندیهای حاض و آتی را بهت تبیالین مالینمایالد .محالیط حقالوری شالکلدهنالده باله
توافقنامه پاریس ب اساس انول اساسی حقوق بینالملل محیط زیست شکل گ فت .ماده دو
کنوانسیون تغیی ات آ و هوایی هدف از شکلگی ی خود را دستیابی به تثبیت میزان ت اکو
و کنت ل سطح انتشار گازهای گلخانهای در آتمس به منظالور جلالوگی ی از تالسثی گسالت ده
فیالیتهای مخ

انسانی ب سیستو آ و هوایی می فی نموده 1و اعاا را متیهد مینمایالد

در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ب نامههالای ملالی خالود را بالا اسالتناد باله انالول
اساسی حقوق بینالملل محیط زیست که شامل انالول عالدالت بالین نساللی و فال ا نساللی و
مسئولیت مشت ک اما مت اوت انل حق توسیه انل اردامات احتیاطی انالل تیامالل بالین
توسیه و محیط زیست و در نهایت انالل همکالاریهالای بالینالمللالی مالیباشالد همنالام بالا
ب نامههای بینالمللی ر ار دهند .ب این اساس کشورها وظی ه دارند با توجه به انول عدالت
بین نسلی و ف ا نسلی و مسئولیت مشت ک اما مت اوت در مورد آلودگیهای محیط زیسالتی
تدابی یزم را ب ای پیشنی ی از گست ش آن اتخاذ نمایند و هم نالین کشالورها باله تناسالب
Article II of the Convention, 1992
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امکاناتشان و نقش آنها در تخ یب محیط زیست دارای مسئولیتهای مت اوت میباشند .باله
این مینی که کشورهای توسیه یافته به علت نقش رابل توجهشان در تخ یب محیط زیسالت
و ب خورداری از امکانات فنی و مالی باید اردامات اساسی و بیشت ی را در این زمیناله اتخالاذ
نموده و مسئولیت بیشت ی را به عهده بنی ند .ایالن موضالوع ناله تنهالا در کنوانسالیون 1972
لندن و پ وتکل  1987مونت ال مورد توجه رال ار گ فتاله اسالت (.)Sands, 1994: 218-220
بلکه در مقدمه موافقتنامه پاریس نیز ب آن تسکید شده است .در آن مقدمه آمده است اعاا
بایالالد در اجالال ای موافقتنامالاله از انالالول کنوانسالالیون تغییالال ات آ و هالالوایی پیالال وی نماینالالد.
هم نین توجه به انل مسئولیت مشت ک اما مت اوت و توانایی های نسبی در پ تالو شال ایط
مختلف ملی را مورد تسکید ر ار داده و با اذعان به اینکه تغیی ارلالیو نن انالی مشالت ک بشال
(انل عدالت ف انسلی) میباشد از اعاا درخواست مینماید در هننالام ارالدامات و تیهالدات
خود به انول حقوق بش حق سالبمت حقالوق م دمالان بالومی جوامال محلالی مهالاج ان
کودکان اف اد میلول و اف اد آسیبپذی و هم نین ب ابال ی جنسالیتی و توانمندسالازی زنالان
(انل عدالت بیننسلی) احت ام

بنذارند 1

.

در حقیقت تحلیل محیط حقوری شکل دهنالده باله توافالق پالاریس نمایالانن محیطالی
ب آمده از ات اق و اراده جامیه جهانی در اج ای انول اساسی حقوق بینالملل محیط زیسالت
میباشد .نمونه دین ی از این اراده را میتوان در خصوص تحقق انل حق توسیه یافت .انل
حق توسیه جز انول شناخته شده در حقوق بینالملل و حقوق بینالملالل محالیط زیسالت
است که ب اساس آن حق کشورهای در حال توسیه ب ای دسالتیابی باله سالطحی مطلالو از
توسیه توسط جامیه جهانی به رسمیت شناخته شده است .ب اساس این حق کشالورهای در
حال توسیه محقند تا با ب نامهریزیهای مناسب و به هگی ی از مناب محیطی و ذخای خالود
سطح توسیه خود را به استانداردهای جهانی نزدیز سازند .کنوانسیون نیز در همالین راسالتا
در بند دوم از ماده ( )3به انل حق توسیه و شال ایط کشالورهای در حالال توسالیه پ داختاله
است .هم نین انل ششو از اعبمیه ریو نیز با در اولویت ر ار دادن نیازهالا و شال ایط ویالژه
کشورهای در حال توسیه تسکید دارد اردامات بینالمللی در زمینه محالیط زیسالت و توسالیه
The preamble of the Paris Agreement, 2015

1
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باید پاسخنوی مناف و نیازهای اکث یالت کشالورهای جهالان باشالد 1.ایالن انالل را هم نالین
میتوان در مقدمه توافقنامه پاریس آنجا که تسکید ب توجه به نیازها و شال ایط خالاص اعاالا
کشورهای در حال توسیه دارد یافت 2.با ب رسی محیط حقوری توافقناماله پالاریس مالیتالوان
نتیجه گ فت که جامیه جهانی نظ یکسانی در خصوص اج ای انول اساسی حقالوق محالیط
زیست داشته و ه گونه بلوکبندی مذاک اتی باید بتواند این محیط را کامبً درک کال ده و در
چارچو آن شکل گ فته و مذاک ه نماید .عبوه ب ایالن موافقتناماله ارتبالاه مینالاداری بالین
موضوعات حقوق بش ی و حقوق بش دوستانه با حقوق محالیط زیسالت و موضالوعات حقالوری
م تبط با تغیی ات ارلیمی ب ر ار ساخته که توجه به آن در ه بلوک هم ک ی دارای اهمیالت
است .در چنین محیط حقوری است که کشورهای در حال توسیه و از جمله نالادرکنندگان
ان ژی و سوختهای فسیلی رادر خواهند بود مناف خود را حداکث ی نمایند.
از زمان انیقاد کنوانسیون تغیی ات آ و هوایی در سال  1992تا کنون بحال انال ژی و
تقاضا ب ای آن دچار تحویت عظیمی شده و ماهیت و سالاختار ارتصالاد انال ژی را در محالیط
بینالمللی تغیی داده است .شالوده توافقنامه پاریس در زمانی بنا گ دید که النوهالای سالنتی
تولید ان ژی تغیی ک ده بود .تحویت فن آورانه منتهی به ن فه ارتصادی تولیالد ن الت و گالاز
نخ های 3در آم یکا تحول فنآوری و ن فه ارتصادی در تولید ان ژی از مناب تجدیالد پالذی
خصوناً در حوزه ان ژیهای خورشیدی و بادی تحول در روش های تولید گالاز و جالاینزینی
آن در ننای متکی به دین سوخت های فسیلی از جمله ن ت و زغال سالند هماله نشالان از
تحول در بازار تولید ان ژی میداد .کشف مناب عظیمالی از گالاز نالخ های در رالاره آم یکالا و
ارتصادی شدن استخ اج آن به علت رشد تکنولالوژی اسالتخ اج در عمالق زیالاد و تمایالل باله
است اده از گاز طبییی به دلیل انتشار کمت گازهای گلخانهای خصوناً در میالان کشالورهایی
که تیهدات باییی در کاهش انتشار دارند ب بازار سای سوخت های فسیلی اث گذارده اسالت.
در حقیقت بین میزان انتشار گازهای گلخانهای یز سوخت فسیلی و میالزان هزیناله زیسالت
محیطی آن رابطه مستقیمی ب ر ار است .به این مینا که با کاهش میزان انتشار آلالودگی باله
The sixth principle of the Rio Declaration, 1992

1

The preamble of the Paris Agreement, 2015

2

Shell Oil and Gas

3
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همان میزان نیز هزینه زیست محیطی آن محصول کاهش پیالدا مالیکنالد و کالاهش هزیناله
زیست محیطی سبب کاهش در ریمت تولید خواهد شد .در چنین شال ایطی گالاز نالخ های
توانایی تسثی ب بازارها را بدست آورده است .به عنوان مثال ایایت متحده آم یکالا بالا تولیالد
گاز نخ های سیاستهای ن تی و رشد ریمتهای ن تی اوپز را متسث و در بازارهای مصال ف
نیز تحول ایجاد نمود .بنا به گ ته ب خالی از تحلیالل گال ان ایالن مسالئله مالیتوانالد در آینالده
تغیی ات گست دهای در جغ افیای جهانی ان ژی به وجود آورده و ژ وپلتیز انال ژی حالاکو بال
جهان طی چهار دهه گذشته را از اساس دگ گون سازد)Ladislaw, 2013: 1( .
به موازات تحول در بازار تولید بازارهای مص ف نیز متحول شده و ارتصاد سبز نظ یاله
غالب ارتصادی و فنآوریهای دوستدار محیط زیست بسالت اناللی تولیالد شالدهانالد .امنیالت
ان ژی و ارتباه بین بازارهای تولید و مص ف هو متحول گ دید و مصال ف کننالدگالان اناللی
تولیدات ن ت و گاز در غ

آسیا ارتصادهای جنو و ش ق آسیا شالدهانالد .آسالیا جالاینزین

اروپا و آم یکا در واردات ان ژی خلیج فارس شده اسالت .نظالو سالنتی در حالوزه انال ژیهالای
فسیلی در حال تحول و تغیی است و بنا ب تحویتی که در ع نه بازارهالای انال ژی در حالال
وروع می باشد مزیالت اسالت اده از ن الت و در مالواردی حتالی گالاز را نیالز تقلیالل خواهالد داد.
پیشبینی ها حاکی از آن است که تولید ن ت به عنالوان سالوخت فقالط در ساله دهاله آینالده
مق ون به ن فه خواهد بود و از آن زمان باله بیالد کالارب د ایالن مالاده تغییال و بکالارگی ی آن
بهعنوان سوخت در ننیت ن فه ارتصادی در ب نخواهد داشت .توافقنامه پالاریس در چنالین
محیط راهب دی شکل گ فت.
ب مبنای چنین تحویت راهب دی در حوزه ارتصاد ان ژی توافقناماله پالاریس چالارچو
حقوری در تشدید واکنش همنانی نسبت به تهدیدات تغیی ات آ و هوایی را فال اهو کال د و
ب خبف پ وتکل کیوتو کشورها را ب اساس اهداف خاص کاهش انتشار طبقهبنالدی نکال ده
است .اج ای این توافقنامه منوه به همکاریهای کاهش انتشالار داوطلباناله و مجموعالهای از
ف آیندهایی می باشد که خواستار اطمینان از پیش فت های ان ادی و جمیی در همکاریهای
کاهش انتشار تدریجی است .توافقنامه پاریس در محیط جدیالد ارتصالاد بالینالملالل و بالا باله
رسمیت شناختن مسئولیت هالا و تمالایزات کشالورها بال اجال ای توافقناماله بال اسالاس انالل
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مسئولیت مشت ک اما مت اوت و رابلیتهای م بوطه در پ تو ش ایط مختلف ارتصاد ملالی بنالا

نهاده شده و اج ا خواهد گ دید)Climate Focus, 2015: 1( .
کنوانسیون تغیی ات آ و هوایی با متیهالد نمالودن کشالورها انالول و رالوانین تثبیالت
غلظت گازهای گلخانهای را پایه ریزی و ضمیمه آن پ وتکل کیوتو ساختارهای اج ایالی آن را
ط احی و با تقسیوبندی کشورها آن دسته از کشورهای توسیه یافته که سهو رابل تالوجهی
در انتشار داشتند را ملزم به میزان میین کالاهش انتشالار در دوره مشالخم زمالانی نمودنالد.
طبق انول کنوانسیون و پ وتکل کیوتو چنین به نظ میرسد که هدف اولیاله تقسالیوبنالدی
کشورها در رالب گ وههای سه گانه ت اوت در مسالئولیتهالا و تیهالدات حقالوری کشالورهای
مختلف در مسی اج ای کنوانسیون و پ وتکلهای پیوست به آن بوده است .این مسالسله نیالز
ناشی از ت اوت کشورها در میزان ننیتی شدن و در تبیات ناشالی از آن مالیباشالد .البتاله در
طول مذاک ات و در بست زمان ب خی از کشورها در تبش بودهانالد تالا ت الاوتهالا و تمالایزات
مورد نظ کنوانسیون را کو رند و یا استحاله نمایند .از سوی دین طالی ف آینالد مالذاک ات
گ وههای غی رسمی چندی هو شکل گ فتند .در این میان بین گال وههالای مختلالف اعالو از
انلی و غی انلی چالالشهالای جالدی پی امالون کالو و کیالف اجال ای تیهالدات ب خاسالته از
کنوانسیون و پ وتکل وجود دارد .به مالوازات گال وههالای اناللی در فال از و نشالیب مالذاک ات
گ وههای غی انلی متیددی نیز شکل گ فته است که این گال وههالا نیالز از بطالن دو شالاخه
کشورهای توسیه یافته و یا در حال توسیه نشست میگی نالد .گال وههالای غیال اناللی شالامل
گ وههای دا می نیمه دا می و مورت میباشند .گ وههای دا می غی انلی عبارتنالد از گال وه
 + 77چین ( 135کشور) اتحادیه اروپا ( 28کشور تا سال  )2013گال وههالای نیماله دا مالی
غی انلی شامل گ وه چت ( 1است الیا کانادا ژاپن نیوزیلند ن وژ ایسلند فدراسیون روسیه
اوک این و آم یکا) گ وه زیست محیطی تام( 2مکزیز لیختنشتاین موناکو جمهوری کال ه و
سو یس) گ وه کشورهای جزی های کوچالز( 3شالامل  43کشالور جزیال های آسالیبپالذی در
مقابل افزایش سطح آ دریا) کشورهای آف یقایی کشورهای فقی (کشورهای کمت توسالیه
The Umbrella Group

1

)Environmental Integrity Group (EIG

2

)Alliance of Small Island States (AOSIS

3
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یافته) 1انقببیون آم یکای یتین گ وه آلبا( 2بولیوی کوبالا دومنالیکن اکالوادور نیکالاراگوا و
ونزو ب) اتحادیه ع

کشورهای در حال توسیه هم کال ( 3شالامل چالین و هنالد و اعاالای

عمده اوپز از جمله جمهوری اسبمی ای ان) میباشند .گ وههای مورالت غیال اناللی شالامل
کشورهای گ وه ( BRICSب زیل روسیه آف یقای جنوبی هند چالین) گ تنالوی

کارتاژنالا4

(شامل  40کشور توسیه یافته و در حال توسیه که ب روی توافقی جمیالی و الالزامآور تحالت
کنوانسیون کار میکنند) گ وه ( 5SICAب زیل کاستاریکا جمهوری دومینیکن السالالوادور
هندوراس نیکاراگو ه پاناما) هستند (خدام .)4 :1393
توافقنامه پاریس نیز در سایه تغیی مدل و روش های مذاک اتی ناشی از تغییال رویکال د
سنتی حاکو ب مذاک ات بین المللی حانل گ دیالد .ایالن رویکال د منجال باله فانالله گال فتن
تدریجی محیط مذاک اتی پنج ساله از روندهای مندرج در مکاتب سنتی گ دید و باله سالمت
رویک دهای بدی ت ی سوق یافت .عمده مذاک ه کنندگان ارلیو را یز کایی عمالومی تلقالی
ک ده و خسارت به آن را خسارت باله هماله اعاالای جامیاله بالینالمللالی دانسالتند .در طالول
مذاک ات و در تنظیو توافقنامه پاریس انولی از حقوق بینالملل نیز مورد استناد بیشت ر ار
گ فت که ناظ ب نیانت ح اظت و به هب داری پایدار تمامی اعاا از ایالن کالایی عمالومی
بود .در ش ایط جدید تقسیوبندی سنتی کشورها بیهوده به نظ میرسید .زی ا در توافقناماله
جدید مسئولیت کشورها در ربال کاهش انتشار گازهای گلخاناله ای همنالانی اسالت و نحالوه
اج ای تیهدات اعاا به ظ فیتهای مت اوت ملی ه عاو بستنی دارد و لالذا آن اله موجالب
بلوکبندیهای جدید کشورها میشود خارج از موضوع تولید کننالدگان یالا نالادرکنندگان و
مص ف کنندگان یا واردکنندگان سوخت های فسیلی است .اکنون بلوکبندیها و همکاریها
ذیل مقتایات ملی مزیتها و اولویتهای توسیهای کشورها و نحوه اج ای م اد مصالو در
موافقتنامه پاریس ر ار دارد.
)Least Developed Countries (LDCs

1

)Bolivarian Alliance for the Peoples of our America (ALBA

2

)Like Minded Developing Countries (LMDCs

3

Cartagena Dialogue

4

)Strengthening Integrated Climate Risk in Central America (SICA

5
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همانطور که در ماده  27توافقنامه جدید آ و هوایی عنوان شد هی اسالتثنایی در اجال ا
نسبت به اعاا پیشبینی نشده است اما در کمیت و نحوه اجال ا ت الاوتهالایی را الل گ دیالده
است.
محیط مذاک اتی جدید مقتایات مت اوتی نسبت باله دوره بیسالت سالاله ربلالی داشالته و
تم کز انلی آن ب نحوه توزی مسئولیتها در کاربست یز کایی عمومی 1در ارتصادهای ملی
و ارتصاد سیاسی بینالمللی و نیز مدی یت اث ات اج ای تیهدات و پایبندی باله مسالئولیتهالای
ذیل موافقتنامه است.
بناب این میتوان با است اده از ظ فیتهای ایجاد شده توسط توافقنامه پاریس و هم نین
با است اده از ظ فیت گ وههای مذاک اتی دارای مناف مشت ک به ایجاد بلوکهای همکالاری در
جهت مدی یت نحوه اج ا و اث ات احتمالی ارتصادی اجتماعی توافقنامه پاریس ب کشورهای در
حال توسیه تولید کننده سوختهای فسیلی مبادرت ورزید.
 -2چیستی اصول اصلی توافقنامه در بلوک سازی
سؤال مهو چنوننی ایجاد بلوکهای همکاری و کارگ وههای همسو متناسب با شال ایط
کشورهای تولید و نادر کننده ان ژی مانند ای ان ذیل م اد موافقتنامه پاریس میباشد .آیا ب
اساس مهمت ین م اد و انول این موافقتنامه میتوان باله شالکل بنالدی مناسالب بالین تولیالد
کنندگان ان ژی رسید و آیا این گ وهبندی میتواند اویً حداکث مناف ملی کشورهایی ماننالد
ای ان را محقق نماید و ثانیاً با توجه به ش ایط منطقهای و بینالمللالی موجالود امکالان تحقالق
این گ وهبندی چقدر واریی است .ب ای دستیابی به پاسخهای مناسب باله ب رسالی مهمتال ین
انول توافقنامه در راستای پاسخ به این سؤایت پ داخته میشود:
اصل اقدامات معین ملی

2

مطابق با ماده چهارم تمامی کشورها باید ب اساس عدالت و ش افیت در راستای هالدف
انلی توافقنامه با توجه به انل مسئولیت مشت ک اما مت اوت و با توجه به مقتاالیات ملالی
Common Good

1

Principle of National Determine Contributions

2
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میزان انتشار گازهای گلخانهای و منالاب انتشالار آنهالا و هم نالین میالزان کالاهش گازهالای
م بوه را به دبی خانه کنوانسیون اعبم نموده و در این بالین کشالورهای در حالال توسالیه و
کمت توسیه یافته می توانند نیازهای خود را در راستای سازگاری و کالاهش انتشالار گازهالای
گلخانهای در  NDCخود ذک کننالد و از کشالورهای توسالیه یافتاله سالازمانهالا و نهادهالای
اج ایی دارای سازوکار مالی م تبط درخواست شده است که ب ای تهیه گزارش و آمادهسازی
1

کشورهایی که ممکن است نیاز به کمز مالی داشته باشند حمایت نمایند.

روند فوق جدای از روندهای گذشته به خصوص انول پ وتکل کیوتو میباشد .در رونالد
جدید تمامی کشورها موظف هستند پس از اعبم وضییت و مقدار انتشار گازهای گلخانالهای
خود میزان کاهش انتشار متناسب با ش ایط ملی را میین و از سال  2020به کاهش انتشالار
گازهای گلخانه ای در راستای هدف اناللی توافقناماله بپ دازنالد و توافقناماله نیالز هالی گوناله
تقسیوبندی در خصوص کشورها و میزان کاهش انتشار آنها را در نظ نن فته است.
ب رسی اردامات میین ملی کشورهای تولید کننده سوختهالای فسالیلی نشالان دهنالده
موضوع مهو تمایل به تداوم تولید سالوختهالای فسالیلی طبالق روال ربلالی و اسالت اده از آن
می باشد .زی ا اکث یت ر یب به ات اق کشورهای مزبور تداوم رشد ارتصادی خود را که وابسته
به نادرات سوختهای فسیلی میباشد عاملی مهو در تقویت توان آنها در انجالام ارالدامات
سازگاری و فیالیتهای م بوه به کاهش انتشار گازهالای گلخانالهای نظیال تنالوع بخشالی باله
نادرات و است اده از ان ژیهای پاک میدانند .تداوم رشد ارتصادی کشورهای مذکور منالوه
به نادرات ن ت خام میباشد که سهو رابل توجهی از درآمدهای ارتصادی آنهالا را تشالکیل
می دهد .این در حالی است که اگ کشورهای تولید کننالده ن الت خصونالاً در حالوزه خلالیج
فارس در رالب یز بلوک مذاک اتی به نورت منسالجو رال ار داشالتند تالوان ارسالال ارالدامات
میین ملی در رالب اردامات مشت ک را دارا بوده و امکان انجام اردامات هماهند با توجه باله
ظ فیت مشت ک و نیازهای متقابل توسیه ای و زیست محیطی ف اهو میگ دید .این دسته از
کشورها بدلیل چالشهای مشت ک آ و هوایی زندگی در یز ارلیو مشت ک وابسالتنی باله
یز کبن زیست بوم آبی مشت ک بنام خلیج فارس و نقش نسالبتاً یکسالان و حالدارل میالان
Article IV of the Agreement
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مدت مناب ان ژی در ارتصادهای ملیشان ظ فیت زیست محیطی و ارتصاد سیاسی مناسالبی
ب ای تشکیل یز بلوک مذاک اتی با هم ک ی و مشارکت در تییین مشت ک چالارچو کلالی
 NDCهای یکدین دارند .اما با توجه به ت اوتهای سیستمی خصوناً در حوزههای سیاسی
و عدم تقارن های طبییی و استحصالی و اکتسابی در منطقاله در شال ایط فیلالی تالا آینالدهای
نامشخم چنین امکانی ممتن است .با این حال امکان ات اق موضالوعی در ذیالل گال وههالای
بزرگت رابل ب رسی است.
توافقنامه پاریس در ماده پنج ب نقش جننلها بهعنالوان ظ فیالتهالا و منالاب طبییالی
حذف کننده گازهالای گلخاناله ای اشالاره دارد .موضالوع اناللی ایالن مالاده باله اجال ا درآوردن
چارچو های توافق شده فیلی در زمیناله کاسالتن از میالزان افالزایش انتشالار ناشالی از رونالد
جننلزدایی سیاستهای ح اظتی و مدی یت پایالدار جنناللهالا و ح الظ و ارتقالای ظ فیالت
جذ و ت سیب ک بن (روند ذخی ه و رسو نمودن ک بن موجود در هوا در خاک و گیاهان
که باع بهبود کی یت هوا میشود) ذخای جننلی در کشورهای در حال توسالیه مالیباشالد.
این ماده شامل دو بند است .بند اول به انول کنوانسیون در خصوص مدی یت پایدار ح الظ
و افزایش بیولوژیز ذخای ت سیب ک بن و ح اظت از جنناللهالا و دینال زیسالت بالومهالا در
کشورهای توسیه یافته و در حال توسیه اشاره دارد .بند دوم نیالز م بالوه باله رونالد تکمیالل
انول پایداری جننلها در سالهای اخی از ط یق تصمیمات تصویب شالده در رابطاله بالا آن
ذیل اجبسهای س ان کنوانسیون از جمله اجبسهای کنکان و ورشو در خصوص ح اظالت
از جننلها است .این تصمیمات شالامل  1REDD+ frameworkمالیباشالد کاله باله مینالای
چارچوبی ب ای تشویق اعاا در رویک دهای سیاسالی و اننیالزههالای مثبالت جهالت ارالدامات
م تبط با کاهش انتشار ناشی از جننلزدایی و تخ یب جننل ها و نقالش ح اظالت مالدی یت
پایدار و افزایش ظ فیت ت سیب ک بن جننلها در کشورهای در حال توسالیه و رویک دهالای
سیاسی جاینزین از ربیل رویک دهای مشالت ک کالاهش انتشالار و سالازگاری بال ای مالدی یت

Reduction emission from deforestation and forest degradation in developing countries, and the

1

role of convention, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks
in developing countries.
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نحیح و پایدار جننلها با تسکید ب اهمیت مزایای غی ک بنی م تبط بالا چنالین روشهالایی
میباشد (.)Climate focus, 2015: 3
در این زمینه کشورهای نادر کننده ان ژی در حوزه خلیج فارس مالیتواننالد از مزیالت
ایجاد شده در ماده پنجو توافقنامه به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود از ط یق افزایش
مشت ک ظ فیت ت سالیب کال بن توسالط ح الظ و ارتقالای پوشالش گیالاهی موجالود و ایجالاد
جننلهای دستکاشت طی یز ب نامه مشت ک با همکاری آژانسهای تخصصی بالینالمللالی
ذی بط بپ دازند .منطقه خلیج فارس به لحاظ جننلهالای دریالایی حال ا یکالی از منحصال باله
ف دت ین اکوسیستو های جهانی است .این جننلها که بدلیل ش ایط محیطی و به هبال داری
ناپایدار در می ض انق اض میباشند میتوانند نقش مهمی در ت سیب ک بن ای ا نمایند .تنوع
گونه ای منحص ب د در فلور منطقه (فلور ه منطقه نتیجه واکنشهالای جامیاله زیسالتی در
ب اب ش ایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در گذشته است) هو این ظ فیت را داراست تا بالا
سیاست های حمایتی و ح اظتی و ب نامهریزیهای منسجو و یکپارچه پوشش گیاهی موجود
را ح ظ و ارتقا داد و پوشش گیاهی دستکاشت را متناسب با ارلیو منطقه ایجالاد نمالود .در
این خصوص ابتدا باید در نظ گ فت که جننلهای جوان ت باله م اتالب میالزان بیشالت ی از
گازهای گلخانهای را جذ می نمایند و در ثانی نیاز باله یالز سیسالتو محاسالباتی دریالق در
اندازه گی ی میزان جذ گازهای گلخانهای توسط جننلهالا ضال وری مالیباشالد .هم نالین
کشورهای حوزه خلیج فارس میتوانند با توجه به پتانسیلهای ایجاد شده توسالط توافقناماله
در حمایت از ح ظ و ارتقا جننلها به ایجالاد یالز منطقاله مشالت ک جنناللکالاری در نالوار
ساحلی خلیج فارس مبادرت ورزند که هو نشان از عزم جدی آنها در ب آورده ساختن اهداف
کنوانسیون داشته و هو به کاهش انتشار گازهای گلخانهای آنان کمز نماید.
ماده ه تو توافقنامه به موضوع افالزایش ظ فیالت سالازگاری تقویالت انیطالافپالذی ی و
کاهش آسیبپذی ی نسبت به تغیی ارلیو با توجه به هدف انلی توافقنامه پ داخته

است1.

این ماده مق ر میدارد اعاا باید در تقویت تبشهای سازگاری توافقنامه موارد زیال را
رعایت نمایند:
The first and second paragraph of Article Seven of Agreement, 2015.
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• تییین هدف جمیی کاهش آسیبپذی ی آ و هوایی و تقویت انیطافپذی ی آ و
هوایی اکوسیستوها ارتصادها و جوام محلی؛
• تیهد تمامی اعاا ب ای آمادهسالازی پیالادهسالازی و گالزارشدهالی از تالبشهالای
سازگاری ملی و هم نین حمایت از کشورهای آسیبپذی که دارای حالدارل ظ فیالتهالا در
سازگاری میباشند؛
• کمز به کشورهای در حال توسیه در شناخت شیوههای سازگاری مالؤث از ط یالق
ارا ه ف نتها و حمایت ها بال ای ارالدامات و تالبشهالای سالازگاری ارزیالابی پیشال فتهالای

سازگاری و اولویتها و تبادل تج بیات و آموختهها (.)www.C2ES.org,2015:2
در این مورد نیز توافقنامه به حمایت و همکاریهای بینالمللی در اردامات سازگاری بالا
در نظ گ فتن نیازهای اعاا کشورهای در حال توسیه به ویژه گ وههایی که به طور خاص
نسبت به اث ات نامطلو تغیی ارلیو آسیبپذی میباشند تسکید داشته است.
با توجه به بای بودن هزینههای م بوه به سازگاری کاهش انتشالار گازهالای گلخانالهای
میتواند هزینههای م بوه به اردامات سازگاری را کاهش داده و این هزینه در عملیالاتهالای
عم انی و توسیهای ن ف گ دد.
در زمینه سازگاری تولید کنندگان ن ت خصونالاً در حالوزه خلالیج فالارس در ارالدامات
میین ملی خود توان سازگاری با تغیی ات ارلیمی را منوه به امکالان اسالت اده از انال ژیهالای
تجدید پذی و متنوع نمودن ارتصادهای خود دانستهاند .بناب این با توجه باله تشالابه ارالدامات
کشورهای مزبور مبح سازگاری میتواند زمینهساز همکالاریهالای بلنالد مالدت میالان ایالن
کشورها گ دد .به عنوان مثال میتوان همکاری در زمینه کاهش انتشالار گالاز مشالیل هننالام
اسالالتخ اج ن الالت امکالالان تیمیالال و نوسالالازی پاییشالالناههالالا کالالاهش آلالالودگی ن الالتکالالشهالالا
س مایهگذاری در زمینه تولید محصویت پت وشیمی و است اده از فنآوریهای نالو و مالواردی
از این دست را به عنوان میال مشت ک در میان آنها نام ب د .همکاری در زمینه است اده از
ان ژیهای تجدیدپذی نیز نه تنها منج به کاهش هزینههالای ملالی مالیگال دد بلکاله امکالان
است اده از مزیت نسبی همه کشورها در تولید انال ژیهالای تجدیالد پالذی را در پالی خواهالد
داشت .البته ظ فیت بکارگی ی این مزیت در بین کشورهای منطقه با توجه به ارلیو میالزان
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و شدت تابش و حدارل و اکث دمای هوا خصوناً در فصول گ م مت اوت است که بال میالزان
به هدهی و سطح فنآوری و در نتیجه توجیه ارتصادی استحصال انال ژیهالای خورشالیدی و
بادی مؤث اسالت .در ایالن شال ایط ایال ان ظ فیالت بالاییی در نصالب و اسالت اده از پناللهالای
خورشیدی و توربینهای بادی را دارا میباشد .در عین حال همکاری در این زمینهها امکالان
سازگاری با تغیی ات ارلیمی را ب ای کلیه کشورهای منطقه به تناسبهای مختلف بای ب ده و
منج به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دستیابی آسالانتال باله اهالداف منالدرج در NDC

کشورهای نادر کننده ان ژی در حوزه خلیج فارس میگ دد.
مبح ض ر و زیان را میتوان یکی از مهمت ین مباح مط ح شده در توافقناماله پالاریس
دانست که در ساعات پایانی مذاک ات در متن نهایی توافقنامه گنجانده شد .کشورهای در حالال
توسیه به خصوص کشورهایی که نسبت به اث ات تغیی آ و هوا آسیبپذی میباشند به ویالژه
کشورهای کوچز جزی های در حال توسیه و کشورهای کمتال توسالیه یافتاله در باله رسالمیت
شناختن انل ض ر و زیان به عنوان مادهای جداگانه _ نه باله عنالوان بخشالی از انالول کالاهش
انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری ال در اردامات آ و هوایی و ایجالاد نهالاد و امکانالات مالالی
مناسالالب در ایالالن خصالالوص پافشالالاری نمودنالالد ( .)Climate Focus, 2015: 1زیالال ا کالالاهش
خط پذی ی از سوانح یکی از موضوعات جدی در بح تغیی ات آ و هوا مالیباشالد .سالوانح
ناشی از تغیی ات و هوایی از ربیل خشکسالی سیل گ د و غبار طوفانهای شالدید و مالوارد
این چنینی افزایش یافته است و توان مقابله و جب ان خسارات ناشی از آنها نیازمند توجه و
رسیدگی همه جانبه جهانی میباشد .در این میان کشور ما نیز نسبت به این حالواد بسالیار
آسیبپذی بوده و روزانه از حوادثی مانند سیل و گ د و غبار بسیار آسیب مالیبینالد غال

و

جنو غ بی کشور ای ان تق یباً در تمام سال بالا مشالکل ورود ریزگ دهالا دسالت باله گ یبالان
می باشند و به نالورت میااللی دا مالی و همیشالنی وجالود دارد کاله مقابلاله بالا آن نیازمنالد
س مایهگذاری هایی هنن تی نه تنها در ای ان بلکاله در کشالورهای همسالایه غ بالی مالا ماننالد
ع اق ع بستان و اردن نیز میباشد.
در این راستا ماده هشت توافقنامه به اهمیت پیشگی ی به حدارل رساندن و مقابله بالا
ض ر و زیان ناشی از اث ات نامطلو تغیی آ و هوا از جمله رویدادهای شدید آ و هالوایی
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و حواد طبییی می پ دازد و به نقش توسیه پایدار در کاهش خط ض ر و زیان اشالاره دارد.
به این منظور نیز توافقنامه پاریس باید مکانیسو بینالمللی ورشالو را باله عنالوان مکانیسالمی
رابالالل اجالال ا در توسالالیه روشهالالایی ب ال ای رسالالیدگی بالاله رویالالدادهای شالالدید آ و هالالوایی و
رویدادهایی که اث ات و خسارات غی رابل جب انی را به ویژه ب ای کشورهای در حال توسالیه
و آسیبپذی دارند پیشبینی نماید (.)www.C2ES.org,2015:2
موضوع ض ر و زیان را میتوان به عنوان مشکل مشت ک در میان کشورهای تولید کننالده
سوختهای فسیلی در حوزه خلیج فارس دانست .کشورهای مزبور به دلیل ش ایط آ و هوایی
تق یباً یکسان و آلودگیهای ن تی با مشکبت عدیالدهای از ربیالل هجالوم ریزگ دهالا و بادهالای
شدید فصلی آلودگی آ دریا کمبود آ شی ین و آ آشامیدنی سالالو و ...روبال و هسالتند .از
آنجا که مشکبت آ و هوایی م بوه به م ز و س زمینی خاص نمیباشالد و رسالیدگی باله آنهالا
نیازمند س مایهگذاریهای هنن تی است کشورهای حوزه خلیج فارس میتوانند با همکالاری و
س مایهگذاری مشت ک در این زمینه و است اده از ظ فیتهای ایجاد شده توسالط توافقناماله باله
عنوان مثال به مقابله مشت ک در حوزه ریزگ دها و بهبود کی یالت هالوا حالوزه خلالیج فالارس و
هم نین بهبود کی یت آ خلیج فارس از ط یق به کارگی ی فنآوریهای م بوه بپ دازند .این
کشورها هم نین میتوانند ب ای جلوگی ی از آسیب به فون در منطقه از جمله گونههای آبزی
و دریایی در خلیج فارس و ح اظت از آنها به ایجاد پارکهای ملالی و منالاطق ح اظالت شالده
مشاع دریایی بپ دازند زی ا در نورت است اده وسی از آ شی ین کنهالا بالا تکنولالوژی فیلالی
آسیبهای جدی به گونههایی که توان تحمل میینی از شوری آ را دارند وارد میشود .طبالق
ب آوردهای موجود میزان شوری آ در خلیجفارس یز و نیو ب اب شوری آ در دریای عمالان
میباشد .توسیه گست ده در سواحل خلیج فالارس خصونالاً در بخالش جنالوبی آن نیالاز باله آ
شی ین را بشدت افزایش داده و با استحصال آ از دریا شوری آن افزایش یافته و خواهد یافت.
 -3ظرفیتها و مصالح ملی در بین تولید کنندگان و صادرکنندگان سوختهای فسیلی
حال با توجه به انول توافقنامه پاریس و بلوکهالای مالذاک اتی در حالین مالذاک ات پالاریس
باید ب رسی نمود که در نحوه اج ای تیهدات موافقتنامه تا چه میزان تولیدکننالدگان انال ژیهالای
فسیلی رادرند از ظ فیت های موجود در جهالت تشالکیل یالز بلالوک همکالاری اسالت اده نماینالد.
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بلوکهای مشهود طی مذاک ات شامل بلوک کشورهای توسیه یافته کمت توسیه یافته در حالال
توسیه کشورهای با ارتصاد نوظهور کشورهای جزیال های تولیدکننالدههالا و مصال فکننالدههالای
سوختهای فسیلی در گ وه  77بودند که ه کدام با عناوینی خاص ذیل گ وهالای اناللی و غیال
انلی به فیالیت پ داخته و تبش نمودند تیاریف تازهای از منالاف مشالت ک خالود را می فالی و در
ع نه کن انس از آن دفاع نمایند و مسئولیت خود ناشی از تیهدات را به حدارل رسانند .در ایالن
روند ب خی از هوپیمانان ردیمی به رربای جدید و ب خی از رربای ردیمی باله هالوپیمانالان جدیالد
تبدیل شده و حول محور چه کسانی؟ چه زمانی؟ و چه تیهدات؟ را چنونه؟ به عهده بنی نالد باله
مذاک ه پ داختند .مذاک ات پاریس شالاهد بلالوکبنالدی جدیالدی در شالکلدهالی باله گال وههالای
مذاک اتی بود و ب خی از کشورهای انلی در حال توسیه و ارتصادهای در حال ظهالور باله منظالور
بای ب دن ردرت چانهزنی در مذاک ات در خصوص بدسالت آوردن زمالان کالافی جهالت انطبالاق بالا
ش ایط جدید تحت گ وه بزرگت ی با عنوان گ وه کشورهای در حال توسیه هم ک رال ار گ فتنالد.
این گ وه شامل عمده کشورهای عاو اوپز به جز امارات 1جمهوری اسبمی ای ان هنالد چالین
مالزی کشورهای شمال آف یقا مانند مص لیبالی الجزایال و کشالورهای آم یکالای یتالین شالامل
کشورهای گ وه آلبا (ونزو ب کوبا بولیوی و اکوادور) میباشد .بالا توجاله باله بلالوکبنالدی مالذکور
اکنون باید ب رسی گ دد که چه حوزههایی میتواند کشورهای نادرکننده ان ژی در خلیج فالارس
را به همکاری بلوکی تشویق نماید .در مجموع بایالد اذعالان نمالود کاله بالا ب رسالی مالاده باله مالاده
توافقنامه پاریس روشن گ دید که در اج ای مواد چهارم و پنجو موافقتنامه در خصالوص ارالدامات
میین ملی و ح ظ و ارتقا جننلها امکان همکاری محدود با توجه باله شال ایط ملالی کشالورها در
منطقه خلیج فارس وجود داشته و در اج ای مواد ه تو و هشتو در خصالوص انالول سالازگاری و
ض ر و زیان همکاری منوه به ش ایط کلی حاکو ب روابط این گ وه از کشورها با یکدین است.
اکنون به نحوه اج ای فنی توافقنامه در این کشورها پ داخته و ب رسالی مالیگال دد کاله
کشورهای مذکور با بسط همکاری فنی و تکنولوژیز تا چه میزان رادرنالد جهالت انطبالاق بالا
ش ایط جدید و جلوگی ی از وض تیهدات ناعادینه و در عین حال در راستای کاهش اثال ات
تغیی ات آ و هوایی سطح کلی همکاریهای خود در حوزه تغیی ات ارلیمی را افالزایش داده
 1کشور امارات به دلیل اینکه مق سازمان ان ژیهای نو میباشد در گ وه مذکور وارد نشده است.
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و خود را در مورییت بهت ی در خصوص اج ای توافقنامه رال ار دهنالد .ب خالی از حالوزههالای
همکاری فنی به ش ح زی میباشد:

تکنولوژی جذب و ذخیره سازی کربن ()CCS
تکنولوژی  CCSبه مینای جذ و ذخی ه سالازی کال بن از ط یالق فالنآوریهالای انسالان
ساخت که گاهی موار نیز به مینای جذ و جدا سازی ک بن به کار میرود میباشد و مالان
از آزادسازی مقادی زیاد دیاکسیدک بن به اتمس مالیشالود .فالنآوری مالذکور شالامل جالذ
دی اکسیدک بن تولید شده توسط کارخانجات ننیتی بزرگ پاییشناهها و دین م اکالز تولیالد
گازهای گلخانهای میباشد که پس از جذ دیاکسیدک بن تولیالد شالده باله فشال دهسالازی آن
پ داخته و سپس با انتقال آن به ایستناههای تیبیه شالده و تزریالق آن در مخالازن م بوطاله در
م حله نهایی به ذخی هسازی آن میپ دازد .از آنجا که این فنآوری میتوانالد باله کالاهش رابالل
توجهی در انتشار دیاکسیدک بن منج شود از عنان کلیدی و رابل ط ح در مبحال کالاهش
انتشار گازهای گلخانهای میباشد)www.ccsassociation.org, 2016( .
,

این موضوع را می توان از اهو محورهای همکاری آتی در گ وه کشورهای تولید کننالده
سوختهای فسیلی دانست .در بخش فنآوری  CCSکشورهای تولید کننالده مالیتواننالد بالا
هماهندسازی سیاستهای فنی و انسالجام درونالی بالا سال مایهگالذاری در راسالتای ایجالاد و
است اده از فن آوری نام ب ده در راستای تولید و نادرات ن ت و گاز با انتشالار کمتال گازهالای
گلخانه ای و با هدف نادرات سوختی تمیزت با میزان آلودگی کمت است وجاله بالینالمللالی
ن ت را ح ظ نموده و فنآوری  CCSرا به عنوان محور مشت ک سیاستهای طالوینی مالدت
در ح ظ بازار و متقاضیان ن ت به کار ب ند .کشورهای عاو اوپالز بطالور کلالی و در منطقاله
خلیج فارس به شکل خاص میتوانند در نورت اختصاص دادن تنها عش ی از یز درنالد از
درآمدهای ساینه حانل از ف وش ن ت و یا گاز به ایجالاد توسالیه و باله کالارگی ی فالنآوری
 CCSانتشار آلودگی زیست محیطی ن ت را کاهش دهند .هم نین مالیتواننالد در راسالتای
ح ظ بازار ن ت به انتقال این فناوری به کشورهای مص ف کننده نیز مبادرت ورزند.
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همکاری در کاهش انتشار گازهای گلخانهای از چاههای نفت
مهمت ین مناب انتشار گازهای گلخانهای در میان کشورهای تولید کننده سالوختهالای
فسیلی در درجه اول انتشار گازهای مشیل در هننام استخ اج ن ت از چاه میباشد .به علالت
عدم دست سی به فنآوری کنت ل و به هب داری از گازهای مشیل این گالاز سالوزانده شالده و
در حدود  60میلیون تن در سال گاز گلخانهای ایجاد مینماید .بید از گازهای مشیل عمالده
انتشار در پاییشناه ها و کارخانجات پت وشیمی ات اق می افتد و ایالن موضالوع نیالز باله دلیالل
ف سوده بودن پاییشناهها و کارخانجات پت وشیمی میباشد کاله بخالش عظیمالی از گازهالای
گلخانهای در ف آیند تولید رادر به ف ار میباشند و از این ط یق منتش میشوند.
مشکل انتشار گازهای مشیل از چاه و هم نالین فال ار گازهالا باله علالت ف سالوده بالودن
پاییشناه ها را می توان مشالکل عمالده کشالورهای عاالو اوپالز دانسالت .بنالاب این همکالاری
تکنولوژیز در خصوص اط الا فلورهالا یالا همالان گالاز مشالیل و همکالاری فنالی در نوسالازی
پاییشناهها می تواند محور همکاری در میان اعاای عمده اوپالز شالده و از انتشالار گازهالای
گلخانهای در ننیت ن ت تا حدودی جلالوگی ی کال ده و تصالور من الی جهالانی در خصالوص
انتشار بیش از حد گازهای گلخانهای ننای ن ت و گاز را تیدیل نماید.
با توجه به اینکه اط ا گاز مشیل نیازمند فنآوریهای خانی میباشالد در سالالهالای
اخی ش کت های خصونی اروپایی با ش ه مالکیت ب گاز اط ا شده در مدت زمالان میالین
جهت همکاری و س مایه گذاری در کشورهایی که از انتشار گازهای مشیل رنج میب ند اعبم
آمادگی نمودهاند .اگ چه ش کتهای مذکور پس از گذشت زمان میین تجهیزات م بوطاله را
در اختیار کشور میزبان ر ار مالی دهنالد امالا در کشالورهای خاورمیاناله باله دلیالل بحال هالای
حاکمیتی از انیقاد چنین ر اردادهایی خودداری می شود .بنالاب این توسالیه فالنآوری اط الا
گازهای مشیل میتواند محور مشارکتهای سازندهای میان کشورهای تولید کننده گ دد.
جمعبندی
توسیه توافقات و پیمانهای بینالمللی در زمینه تغیی ارلیو میتواند به نور گونالاگون
ب کشورهای نادر کننده سوخت های فسیلی تسثی گذار باشد .مهمتال ین توافقالات در زمیناله

 / 58فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31پاییز  ،1396شماره 3

تغیی ارلیو را میتوان کنوانسیون تغیی ات آ و هوا پ وتکل کیوتو و توافقنامه پالاریس نالام
ب د .در پی تحویت ایجاد شده از سال  1992تا  2015توافقنامه پاریس بهعنوان مبدع رژیو
جدید تغیی ات آ و هوایی تمامی کشورها را باله کالاهش انتشالار گازهالای گلخانالهای ملالزم
نموده است .این ام به افزایش تمایل به است اده از سوختهای غی فسالیلی منجال و سالبب
کاهش تقاضای بازارهای سوختهای فسیلی در بلند مدت میشود .اج ای تیهالدات از طال ف
کشورهای در حال توسیه تولید کننده سوختهای فسالیلی نیالز بال کالاهش تولیالدات مالؤث
خواهد شد که اولین نتیجه آن نیز کاهش درآمدهای کشورهای مذکور خواهد بود .بالا توجاله
به اینکه بخش عظیمی از درآمدهای این کشورها از ط یالق نالادرات سالوختهالای فسالیلی
تسمین میشود کاهش درآمد آنان تحویتی را در حوزههای ارتصالادی -سیاسالی و اجتمالاعی
در پی خواهد داشت .اما در عین حالال تحالویت ایجالاد شالده مالیتوانالد زمینالهسالاز کالاهش
وابستنی کشورهای مذکور از درآمدهای حانل از سوختهای فسیلی هو باشد.
توافقنامه پاریس در محیط حقوری ارتصادی و مذاک اتی مت اوت با توافقنامههای ربلی
آ و هوایی شکل گ فت و تیهدات همنانی در ربال کایی عمالومی جهالانی یینالی ارلالیو را
پیش روی تمامی کشورهای جهان و اعاای خود ر ار داد .ه نوع همکاری و در شکل کامل
آن بلوکبندی جدید باید به محیط جدید جهانی و مقتایاتش توجه داشته باشد .کشورهای
نادر کننده ان ژیهای فسیلی خصوناً در منطقه خلالیج فالارس بالدلیل سالاختار ارتصالادی-
اجتماعی مبتنی ب درآمدهای ن تی نیازمند به تطبیق بالا شال ایط عمالومی منالدرج در مالاده
چهارم و پنجو توافقنامه در خصوص اردامات میین ملالی و ح الظ و ارتقالا جنناللهالا و نیالز
تم کز ب به هب داری بهینه از ماده ه تو و هشتو ناظ بال انالول سالازگاری و ضال ر و زیالان
میباشند .مهمت ین مان در تحقق این همکاری در منطقاله خلالیج فالارس محالیط سیاسالی-
امنیتی ناظ ب آن است .نن شهای ژ وپلیتز و ررابتهای سیاسالی کشالورهای نالادرکننده
سوختهای فسیلی در منطقه خلیج فارس و حوزههای متیدد منازعه فیالال بالین کشالورها و
هم نین آشو های وابسته به گ وههای اف اطی باله همکالاری زیسالت محیطالی و از جملاله
همکاری در حوزه تغیی ات آ و هوایی بین کشورهای منطقه کمز نمیکند.
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در عین حال توافقناماله پالاریس بسالت های تالازهای در زمیناله امکالان همکالاری فنالی و
تکنولوژیز را بین کشورهای منطقه در حوزههایی همانند فنآوری جالذ و ذخیال ه سالازی
ک بن و همکاری در کاهش انتشار گازهای گلخانهای از چاههای ن ت را ف اهو نموده است.
کشورهای مزبور با است اده از ش ایط به دست آمده مالیتواننالد بالا همکالاری در زمیناله
اط ا گاز مشیل و نیز همکاری فنی در زمینه تکنولوژی جذ و ذخی ه سازی کال بن زمیناله
را ب ای همکاریهای گست دهت ب اساس ظ فیتهای ایجالاد شالده توسالط انالول و شال ایط
توافقنامه پاریس در حمایت از کشورهای در حال توسیه ف اهو نماینالد .در چنالین شال ایطی
دستیابی به یز بلوک مذاک اتی ذیل توافقنامه پاریس دور از دست س نیست اما تا آن زمالان
کشورهای منطقه میتوانند با ارتقای همکاریهای بخشی -فنی در زمینه فالنآوری جالذ و
ذخی ه سازی ک بن و کنت ل گاز مشغل و احتمایً همکالاری فنالی در حالوزه پاییشالناهی بالا
هدف کاهش انتشار در ذیل بلوک مذاک اتی کشورهای در حالال توسالیه باله دفالاع جمیالی از
حقوق و مناف خود بپ دازند .این روش طی مذاک ات پالاریس نیالز تج باله شالد و کشالورهای
منطقه با همکاری سای کشورهای در حالال توسالیه در سالایه گال وه کشالورهای هم کال باله
امتیازاتی هم ون تصویب مادهای تحت عنوان "ض ر و زیان" دست پیالدا ک دنالد .ایالن روش
در م احل اج ا نیز میتواند حدارل مناف کشورهای منطقه را ح الظ و بالا افالزایش همکالاری
فنی مسی ایجاد بلوک مستقل را ف اهو سازد .چنان اله بتالوان عوامالل ژ وپلتیالز و تحالویت
سیاسی را در منطقه خلیج فارس کاهش داد مناف ارتصادی و زیست محیطی آنها ایجالا
مینماید بلوک همکاری -مذاک اتی کشورهای تولید کننده ان ژی در منطقه را ذیل توافقنامه
پاریس تشکیل و مناف این گ وه از کشورها را در این حالوزه حالداکث ی نمالود .در غیال ایالن
نورت میتوان با بسط همکاری فنی در حوزههای تکنولوژی جذ و ذخی ه سازی کال بن و
تکنولوژی کنت ل گاز مشیل و گست ش آن به ابیاد مت اوت انول سالازگاری و ضال ر و زیالان
دولتهای منطقه را عبرهمند به افزایش همکاری در حوزههای ن م هم ون محیط زیسالت و
ارتصاد نمود.
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