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 1089-1112،صص1399(تابستان 10سوم،شماره دوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 انرژی های تجدید پذیر در هزاره سومکاربرد  نقش ضرورتواکاوی 

 1بیتا تورانی 

 3 مسئول ( سنده یمنصور عطا شنه) نو 

 3مریم مرادی

 

  چکیده  

 

منااابا اناارژی تااای تذدرااد  اا رر ر ااد  حاصل ازبهره برداری انرژی   ۀروند کنونی حقوق بین الملل، توسعدر  

چشمگیری دا ته است. در تمین زمینه اسناد متعدد بین المللی به منظور تنظیم سیاست تای زرساات مطی اای و 

وسیعی از اسناد الزم االجرا و حقوق نرم تاادورن  ااده ۀ  رب  ده اند. ارن مقررات در گسترانرژی کشورتا تصو 

جنبااه تااای اه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بااین الملاال درباااره  تمر راکندگی اسناد بین المللی  اند.  

بررسی رورکرد حقوق بین الملل به اناارژی تااای تذدرااد و  منابا انرژی تذدرد   رر و ضرورت  توسعهحقوقی  

 نیتااام  راراا ،ز  ندارنااد  یدسترساا   یاناارژ  نیتام  مدرن  خدمات  به  در  ی ماریب  یتاانسان  رر را توجیه می کند.  

 از اسااتداده و برابااری و اااا ارح ساا ی  گاااتی نیتضاام و دارر ا توسعه اصل به  لین  جهت    اک   یانرژ  خدمات

 باادون کااه اساات  بوده جهان در مدرط اقر  از  یمین  کاتح  یمبنا  بر  رو  حی   ت اره  اتداف  از  سالم  ست رز  طیمط

 بااا نیزم جو  درون دیخور  ریگرما یانرژ  حراا ا.  بود  نخواتد  ممکن   اک   یتایانرژ  از  استداده  مقوله  به  توجه

 یتاسااتمیس نظااام رییاا تغ باعاا   یلیاس یتاسوخت  از بشر هررویب استداده تبعات  لیدل  به  اتمسدر  یدما  حراا ا

 بااا یمطور و  یاساس  ینقش  دا تن  رغمیعل  جهان  در  یانرژ  مقوله  مصرف  نربنابرا.  است  ده  ریوتوا ب  یمیاقل

 و ساات رز طیمطاا  کار ناسااان از یبرخاا  کااهیطوربه است  روبرو  سوم  ت اره  و  21  قرن   ستانه  در  ب رگ  یچالش

 از ینا اا  ی لااودگ  درتشااد از یریجلااوگ  و اقاار یاساساا  تاادف دو کاتح با معتقدند؛ دارر ا  توسعه   انرربرنامه

توجه به اتمیت توسعه با  نو تار    ارن  .  داد  ادامه  را  مسکون  یکره  بر  یزندگ   توانیم  یلیاس  یتاسوخت   مصرف

اخالقاای و   اسااتدادهکاربرد  ونقح ضرورت  بررسی   انرژی تای تذدرد  رر به مثابه مسئله ای با ابعاد جهانی به  

  میپردازد.در ارن زمینه   حقوقی

 انرژی،ت اره سوم   ، حقوقاخالق و حقوقانرژی تای تذدرد   رر، انرژی تای نو،  واژگان کلیدی:

 

 

 
 ران یقشم ،ا  ،یگروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالم ،یتخصص یدکتر ی دانشجو 1

   رانیا ،اهواز،یچمران، دانشگاه آزاد اسالم دی گروه حقوق، دانشگاه شه ار،یاستاد2
   رانیقشم، ا ،یگروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد3

1398/ 12/ 14: اات ردر خرتار  

1399/ 2/ 29: رشر   خرتار  
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 مقدمه

رکی از ضرورت تای جهان معاصر در دستور کار بسیاری از برنامه تای ملی و   ۀتأمین انرژی  اک به من لمسئله  

بین المللی قرار گراته است. با توجه به اتمیت موضوع، در بسیاری از کشورتا قوانینی به منظور توسعه اسااتداده 

توسعه انرژی تای م کور مساائله ای صااراا از انرژی تای تذدرد   رر به اجرا گ ا ته  ده است. با وجود ارن، 

بر درگر کشورتا نی  اثرگ ار خواتد بود. در نتیذه، انرژی تای تذدرد اا رر در  ملی به  مار نمی رود و مستقیماً

بسیاری از اسناد بین المللی مورد توجه مستقیم قرار گراته اند. بررسی رورکرد حال حاضاار حقااوق بااین الملاال 

د   رر چشم انداز رو نی  یح روی تصمیم گیرندگان در ارن زمینه ترساایم ماای کنااد. درباره انرژی تای تذدر

نگارندگان در نو تار  یح رو بر  ن اند با بررسی اسناد و روره بین المللی تعهدات دولاات تااا در قبااال توسااعه 

 رر تشاارری  ااده، استداده از انرژی تای تذدرد  رر را بررسی کنند. به ارن منظور ابتدا منابا اناارژی تذدرااد  اا 

تا بر منابا طبیعی و چالح تای  یح رو درباره ارذاد تعهدات بااین المللاای درباااره   سپس اصل حاکمیت دولت 

با دقت نظر در باب قواعد و مقررات بین المللی موجود   توسعه انرژی تای تذدرد  رر بررسی  ده است. نهارتاً

 ا اسناد الزم االجرای بین المللی تشاارری ماای  ااود، سااپسدر ارن زمینه  رداخته  ده است. بدرن ترتیب که ابتد

حقوق بین الملل عرای بررسی خواتد  د، در انتها نی  به بررسی توسااعه اناارژی تااای تذدرااد  اا رر از منظاار 

 حقوق نرم ا اره می  ود.

 انرژی های تجدیدپذیر کاربردضرورت و وضعیت بررسي .1

انرژی، که منبع  از توسعه اقتصادی در جهااان معاصاار اساات،  یاماادتای امروزه، با توجه به مصرف روزاا ون  

ته است. انرژی تااای اساایلی بااه زران بار استداده از منابا انرژی و  رنده منابا انرژی بیشتر مورد توجه قرار گرا

اصلی تااررن منبا اصلی تأمین انرژی در طی قرن بیستم مورد استداده بشر بوده اند و بنابر  مارتای موجود    ۀمن ل

اما  نچه اتمیت بسیاری دارد توجه به ارن مهم است که انرژی   1سال  رنده نی  خواتند بود.  20منابا انرژی برای  

اناارژی تااای اساایلی  ااامل  تای اسیلی برخالف دسترسی با قیمت ارزان معارب  اران توجهی نی  دارنااد: اوالً

 24تغییاارات اقلیماای اساات    دی اکسید کربن و متعاقباً  و زغال سنگ رکی از مهم تررن عوامل انتشار  ندت، گاز

:2001  ,Sullivan & Krieger.) 

گرچه می ان تولید انرژی تای اسیلی و کشف ذخارر جدرد انرژی روند صعودی را طی می کند  به ورژه با   ثانیاً

(،  ااکی در مطاادود و تذدردنا اا رر بااودن 3و گاز  یل  2در نظر گراتن کشف منابا غیرمتعارف  ن تای ندتی

قال و اتالف انرژی در مسیر انتقااال با در نظر گراتن ت رنه انت ًً(. ثالثاFanchi, 2005: 182منابا اسیلی نیست  

مااورد  اناارژی،تمرک  زداری از منابا انرژی و توزرا منابا برای کاستن از ت رنه انتقال و تم چنین تااأمین امنیاات 

 (.Romne, 2012توجه تصمیم گیرندگان قرار گراته است  

 
 :قابل دسترسي در آدرس BP   2030انداز انرژي بيشتر ر.ك: گزارش چشم ۀبراي مطالع -1

http://bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/BP_World_Energy_Outlook_booklet_2013.pdf 

 ( 24/11/1392)آخرین بازدید 
2 -Oil sands 
3 -Shale gas  

http://bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/BP_World_Energy_Outlook_booklet_2013.pdf
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ی تای جارگ رن برای دست رابی به تغییر رورکرد از تکیه صرف به انرژی تای اسیلی به انرژ  ارن مسائل عمدتاً

 1992و ررااو    19۷2به توسعه  اردار منذر  ده است. سر غاز ارن رورکرد را می توان در اعالمیه تای استکهلم  

ادامه راات. گرچه اعالمیه تای م کور ماااتیتی غیاار الاا ام  ور   21مشاتده کرد. ارن رورکرد با انتشار دستور کار  

ه از منابا انرژی تذدرد  رر اتمیتی ورژه و در عااین حااال انکارنا اا رر در تاادورن دارند، تأکید بر توسعه استداد

، 2002 اراادار    ۀتوسااع  ۀژوتانسبورگ دربااارۀ  کرده است. تا  نذا که در اعالمیسیاست تای انرژی کشورتا  یدا  

کشورتای  رکت کننده به صراحت بر ضرورت تصورب مقااررات الزم باارای توسااعه اسااتداده از اناارژی تااای 

( باارای 2002تذدرد   رر تأکید کردند. به عالوه، در طرح اجراری اجالس جهانی توسعه  اردار  ژوتانسبورگ،  

به رکدرگر  یوند داده  اادند تااا   اردار مستقیماً نخستین بار مسائل تأمین امنیت انرژی، تغییرات اقلیمی و توسعه

 نذا که رکی از نورسندگان اذعان می دارد طرح ژوتانسبورگ جاما تررن سند غیر ال ام  ور بین المللی در اراان 

منااابا  ۀل متطد نیاا  بااا تصااورب گاا ارش  توسااعمذما عمومی سازمان مل  اً(. اخیرBruce,  2013زمینه است  

بر ضرورت تعیین استراتژی جهانی با تعیین اتااداف کماای و قاباال   2012در سال    1نرژی«جدرد و قابل تذدرد ا

دستیابی برای انرژی تای تذدرد  رر و ضرورت اتداف ملی برای اا ارح تولید انرژی تای تذدرد اا رر تأکیااد 

ناای باار کرده است. از سوی درگر، تعهدات برخی کشورتا بر کاااتح میاا ان معیناای از گازتااای گلخانااه ای مبت

 روتکل کیوتو، بر مسئولیت بین المللی دولت تا در ارن زمینه تأکید می کند. بنابرارن، با توجه به مباح  م اارح 

ساارزمینی  ااان بررساای و م العااه وضااعیت   ۀا بر منابا طبیعی موجود در مطدود ده و اصل حاکمیت کشورت

 انرژی تای تذدرد  رر در حقوق بین الملل ضروری می نمارد.

است برخالف ارن که کشور ما رکی از اصلی تررن دارندگان منابا اسیلی در جهان است، توجه به منااابا   گدتنی

انرژی غیراسیلی در کشور ما امری جدرد به  مار نمی رود. به خصوص  س از انقالب اسالمی توجه ورااژه ای 

ی برق  بی  تیدروالکتررک( مباا ول به تولید برق از طررق سد سازی را به عبارت درگر، تولید برق از منابا انرژ

. با وجود ارن، تنوز سهم سوخت تای اسیلی در تأمین انرژی کشور بساایار بیشااتر از سااهم اناارژی 2 ده است 

تای غیراسیلی است. تا  نذا که تمان طور که در ادامه خواتد  مد، سیاست تای متعددی باارای اااا ارح سااهم 

 ورن و اجرا  ده است.در سبد انرژی کشور ما تد  3انرژی تای نو 

 انرژی« ارذاد تنوع در منابا انرژی کشااور   ۀنظام جمهوری اسالمی ارران دربار  در بند  ب« بر سیاست تای کلی

و تالش برای اا ارح سهم انرژی تای تذدرد  رر تأکید  ده است. تم چنین م ابق سند چشم انااداز تااا سااال 

قااانون   139  ۀدرد  رر انرژی تأمین  ود. در مااادطررق منابا تذ، ده درصد از برق مورد نیاز کشور بارد از  1404

تمااین تولید تا  نج ت ار مگاوات انرژی بادی و خور یدی  ده اساات. در   برنامه  نذم توسعه دولت موظف به

 
1 -Promotion of new and renewable sources of energy, Report of the Secretary-General to Sixty-

sixth session of Genial Assembly 
آبـي تـأمين شده   از توليد الكتریسيته از طریق انرژي برق  GWh  10627معادل 2004براي مثال در كشور ما در سال  - 2

 مراجعه کنيد: رسيده اسـت. بـراي بررسـي بـيشتـر بـه آدرس ذیـل GWh 12058 به ميزان  2011است. این رقم در سال 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch   (. 24/11/1392) آخرین بازدید 
3 -New energy 
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قانون برنامه  نج ساله  نذم توسعه به  رکت توانیر و  رکت تااای وابسااته و   133  ۀزمینه م ابق با بند  ب« ماد

تابعه وزارت نیرو اجازه داده  ده است تا نسبت به انعقاد قراردادتای بلندمدت خررد تضمینی باارق تولیاادی از 

نااد. در عااین منابا انرژی تای نو و انرژی تای  اک با اولورت خررد از بخح تای خصوصی و تعاونی اقدام کن

حال، با توجه به ارن که قیمت تمام  ده برق تولید ده از منابا انرژی نااو بیشااتر از منااابا اساایلی اساات. ماااده 

م کور به منظور ارذاد انگی ه برای تولیدکنندگان مذوز تعیین قیمت رقابتی برای ارن دسته از اناارژی تااا را داده 

نابا انرژی تای نو با در نظر گراتن ت رنه تای تباادرل اناارژی است. در نتیذه، قیمت خررد برق تولید  ده از م

در بازار رقابتی  بکه سراسری بازار برق، متوسط ساالنه ارزش وارداتی بااا صااادراتی سااوخت مصاارف نشااده، 

خواتد رسااید. در تمااین زمینااه،   بازدتی، عدم انتشار  الرنده تا و سارر موارد سالیانه به تصورب  ورای اقتصاد

نی  وزارت نیرو را موظف کرده است تا نسبت به عقد قاارارداد بلندماادت   1قانون اصالح الگوی مصرف  61  ۀماد

خررد تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابا تذدرد  رر اقدام کند. در ارن قانون، گرچااه منااابا مااالی 

 139ده اساات، باارخالف ماااده کاار مورد نیاز برای خررد تضمینی برق تولیدی از منابا تذدرد اا رر را مشااخ 

می ان برق تولیدی از منابا تذدرد  رر انرژی تعیین نکاارده  ۀوسعه تدف کمی معینی را برای توسع نذم ت  ۀبرنام

است. با در نظر گراتن قوانین م کور می توان گدت که در حال حاضر رورکرد کشور ما به سمت توسااعه سااهم 

 د انرژی کل کشور است.منابا انرژی تذدرد  رر در مذموع تولید سب

 تعریف انرژی های نو-1-1

 

و نسبت  ن با انرژی تای تذدرد  اا رر اساات.  2در ابتدا سؤالی که به ذتن متبادر می  ود مدهوم انرژی تای نو  

علت اصلی تمار  و تدکیک منابا انرژی  با مرور ادبیات بین المللی موجود در ارن زمینه می توان گدت که اصوالً

به دو دسته انرژی تای اسیلی و غیر اسیلی در تأثیرات مخرب زرست مطی ی و در مطدود و اانی بودن انرژی 

(. ارن عوامل به تمراه عواملی نظیر  راکندگی منابا اناارژی اساایلی در Komor 4, 2004: 2تای اسیلی است  

جهان و نیاز روزاا ون جامعه بشری به انرژی به توجه جهانیان به انواع درگری از منابا انرژی منذر  ده اساات 

ی بشاار را نیاا  دا ااته نه اقط نیاز بلند مدت بشر را تأمین کند، بلکه کمتررن تأثیرات مخرب بر مطیط زناادگ   که

با ند. بنابرارن، تمان گونه که از عنوان ارن نوع انرژی تا  یداساات  ن دسااته از منااابا اناارژی غیاار اساایلی کااه 

ورژگی تاری نظیر قابلیت استخراج و بهره برداری مستمر و قابل تذدرد، در دسترس بودن و سااازگار بااا مطاایط 

 (. البته تعررفTiwari and Mishra, 2011:۷رد   رر نامید  زرست بودن را دا ته با ند می توان انرژی تذد

مشابه با تعررف علمی  ن نیست؛ زررا تر کشوری با توجه به ضرورت تا   حقوقی منابا انرژی تذدرد  رر ل وماً

 , 2011: 11 و سیاست تای داخلی خورح به تعررف منابا انرژی تذدرد  رر اقدام کرده است 

 
 . 1389مصوب مجلس شوراي اسالمي،  - 1

2 -New Recourses of Energy 



 

1093 
ی  

کاو
وا

ت
ور

ضر
ش 

نق
 

رد 
ارب

ک
وم 

 س
ره

هزا
در 

یر 
پذ

د 
دی

تج
ی 

 ها
ژی

انر
 

 
Korte -Jordan )1 . طور کلی به انرژی تولیدی از منابا خور یدی، بادی، برق  بی، زمین گرماری، زرساات به

 توده و نظارر  ن انرژی تذدرد  رر اطالق می  ود.

انرژی نو مدهومی است متداوت با انرژی تذدرد  رر. البته ارن تداوت به من له ارن نیست که مصادرق ترکدام از 

، بلکه راب ه انرژی تای نو و انرژی تااای تذدرااد  اا رر راب ااه عمااوم و از رکدرگر مذ است   ارن مداتیم کامالً

خصوص م لق است. بدان معنا که تمامی انواع منابا انرژی نو نی  در حقیقت تذدرد   ررند. امااا تمااامی منااابا 

اناارژی  به  ن دسته از منااابا ماادرن  انرژی تذدرد   رر منابا انرژی نو به  مار نمی روند. منابا انرژی نو اصوالً

   2012: 16سااالیان اخیاار تطقااق رااتااه اساات   تذدرد  رر اطالق می  ود کااه توسااعه و اسااتداده از  نهااا در

.(Johansson, et al, در کشور ما نی  با توجه به معمول بودن برخی از انواع اناارژی تااای تذدرد اا رر نظیاار

من له توجه بیشتر به انواع مدرن اناارژی نظیاار منااابا انرژی برق  بی در سالیان گ  ته تأکید بر انرژی تای نو به 

است. در تمین زمینه می توان بااه تدکیااک منااابا اناارژی نااو و   2خور یدی، بادی، زمین گرماری و زرست توده

 139  ۀ انرژی« ا اره کرد. تم چنااین ماااد  ۀدربار  تذدرد   رر در سیاست تای کلی نظام جمهوری اسالمی ارران

به تولید تا  نج ت ار مگاااوات اناارژی   جمهوری اسالمی ارران دولت را صرااً  ۀاله  نذم توسعقانون برنامه  نج س

بادی و خور یدی در طی برنامه موظف می کند. سازمان انرژی تای نو نی ، که به منظور توسعه بهره برداری از 

 ۀه است. با وجود ارن، مااادتوجه کردبه انواع مدرن انرژی تذدرد  رر  نو تشکیل  ده است، عمدتاً  انرژی تای

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی از لدظ انرژی تای تذدرد   رر استداده کرده، اما مصادرق انرژی تای نو   61

را تعررف کرده است. در ارن ماده منابا تذدرد  رر انرژی ارن گونه تعررااف  ااده اساات: اناارژی تااای بااادی، 

اوات(، درراری و زرست توده  مشتمل باار ضااارعات و زاراادات خور یدی، زمین گرماری،  بی کوچک  تا ده مگ

کشاورزی، جنگلی، زباله تا و ااضالب  هری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیوماس(. بنااابرارن، اااار  از لدظاای کااه 

 نها انااواع ماادرنی از   ۀ  رر، که قاطبتوسعه دسته معینی از انرژی تای تذدرد  قانونگ ار اتخاذ کرده است، اصوالً

 ا تولید انرژی اند، مورد توجه قرار گراته است.مناب

از عبارت انرژی تای تذدرد   رر اسااتداده  ااده اساات. اراان   ما از منظر اسناد حقوق بین المللی موجود عمدتاًا

موضوع بدان سبب است که تدف از تأکید بر استداده از منابا انرژی تای تذدرد   رر کاستن از تأثیرات زرست 

. بنابر ارن، اار  از تأکید بر نوع خاصی 3مطی ی و مطدود بودن منابا انرژی متداول  سوخت تای اسیلی( است 

ع انرژی تای تذدرد  رر، در کنار عوامل درگر، تأکید اصلی بر غیر اساایلی و سااازگار بااا مطاایط زرساات از انوا

. بنابرارن، اگر بخواتیم انرژی تای تذدرد   رر را از منظر حقوق بین الملاال 4بودن منابا تولید انرژی  ده است 

 
هایي كـه از طریـق یك   كند: انرژي گونه تعریف مي هاي تجدیدپذیر را این المللي انرژي انرژي بينبراي مثال آژانس  - 1

 ). 11: 2012المللي انرژي،  باشند )آژانس بين آیند و به طور طبيعي قابل بازیابي مي دست مي فرایند طبيعي به
صوالت، پسماندها و زایـدات كـشاورزي )شامل مواد زیستي از مح ۀماس عبارت است از اجزا قابل تجزی توده یا بيو زیست - 2

 . ( Klass , 1998, 29-30, ) ها و صنایع وابسته و همچنين زایدات صنعتي و شهري قابـل تجزیـه گياهي و دامي(، جنگل
سـازمان ملـل در رابطـه بـا توسعه و ۀ هشتاد ميالدي و توسط كميتـ  ۀهاي تجدیدپذیر از اوایل ده انرژي ۀاستفاده از واژ - 3

 ,Bruce ,2013) .)استفاده از منابع جدید و تجدیدپذیر انرژي متداول شده است 
و فصل سـوم طرح ( 21محيط زیست و توسعه )دستور كار ۀ گزارش كنفرانس سازمان ملل درباردر این زمينه ر.ك:  - 4

 .ژوهانسبورگ ۀاجرایي اعالمي



 

1094 

صلنامه علمي )مقاله علمي 
ف

ـ
ي( جامعه 

پژوهش
ي سیاسي ایران، سال

شناس
  

سوم،شماره 
دوم

)پیاپي 
10

)
تابستان 

1399
 

ن را سنتی  ن انذام   ررد. در ارن نو ااتار بررسی کنیم، ارجاع بارد به انرژی تای تذدرد   رر اار  از انواع مدر

 نی  از واژه منابا انرژی تذدرد  رر استداده  ده است.

 توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیرهای اخالقي و ضرورت-1-2

 

تای تذدرد  رر عوامانه است نه عالمانه و متاسدانه به مسائل زرربناری در با انرژی  اخالقی  در ارران نوع برخورد

تااای خور اایدی و ضاارورت  ود به عنوان مثال نطوه استداده از  نلتای تذدرد  رر  رداخته نمیحوزه انرژی

 .بهره گیری از ارن ظرایت در  رارط کنونی کشور به خوبی تبیین نشده است 

که انرژی خور یدی نیاز به ماده اولیه ندا ته و مصرف  ب ندارد را نگهداری  ن  سان اساات. نبارد تصور  ود  

تای الزم به منظور حدظ و نگهداری صطیی به عنوان مثال نگهداری کلکتورتا کاری د وار است و بارد  موزش

 .از  نها درده  ود

 لمان روزتای  اتااابی دارد و اراان نق ااه قااوت   برابر کشور  2.5تعداد روزتای  اتابی در ارران زراد است، ارران  

کشور ماست، اما در کشوری نظیر  لمان که از ارن م رت برخوردار نیست بارد باادنبال ذخیااره سااازی از طررااق 

تا،  الرنده مطیط زرست تستند و ارن معضلی برای اعالیت انرژی تااای باطری با ند. البته بارد گدت که باطری

 .است که روزتای  اتابی کمتری دارند تذدرد  رر در کشورتاری

اسااتداده از منااابا اناارژی تذدرااد  اا رر   ۀالیان اخیر توجه ورژه ای به توسعطور که م رح  د، در طی س  تمان 

مب ول  ده است. حال  رسشی که بارد به  ن  اسخ گدت چراری ارن مسئله است. البته از  نذا که اراان موضااوع 

از باااب ضاارورت   مذال نمی گنذااد و صاارااً  توصیف مدصل  ن در ارن  خود بط  مدصلی می طلبد تشرری و

مروری کوتاه بر ضرورت استداده از منابا تذدرد   رر ارائه خواتد  د. در طی سالیان گ  ته مهم تااررن علاات 

اا ارح می ان انتشار گازتای گلخانااه ای بااوده اساات  چهااارمین گاا ارش   زمین،اا ارح میانگین درجه توا در  

(. در ارن بین سوخت تای اساایلی 200۷تغییرات  ب و تواری، کمیته بین الدولی تغییرات  ب و تواری ارزرابی  

مهم تررن نقح را در انتشار گازتای گلخانه ای دا ته اند. در عین حال، مسئله تغییرات  ب و تواری بااه من لااه 

نساایل تأثیرگاا اری باار جدی تررن و بلندمدت تررن چالح زرست مطی ی  یح رو توصیف  ده اساات کااه  تا

گدتناای .( World Summit 51 Outcome 2005, para 51تمامی جنبه تای حیاتی کره زمااین را دارد   

است دانشمندان بر ارن باورند که برای کاتح تأثیرات زران بار گرم  دن زمین میانگین درجااه حاارارت زمااین 

 (.Watkins et al , 200۷: 111درجه گرم تر  ود   2بیح از   2050نبارد تا سال 

ارن مسئله موجب  ن  ده است که اسناد بین المللی متعددی به منظور کاتح می ان استداده از گازتای گلخانااه 

ای تصورب و اجرا  ود. تر چند اسناد بین المللی الزم االجرا در ارن زمینه ا اره مستقیمی به جارگ رنی اناارژی 

ای تذدرد  رر نکرده اند، اما در حال حاضر، کاتح انتشار گازتای گلخانه ای تااا حااد زرااادی بااا جااارگ رنی ت

(. Smith and Taylor, 2008: 42تااای اساایلی تطقااق ماای رابااد   انرژی تای تذدرد  رر به جای سااوخت 
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در اااا ارح انتشااار بنابرارن، اولین علتی که در ارن زمینه م رح می  ود تأثیرات مخرب سااوخت تااای اساایلی 

گازتای گلخانه ای است. در تمین زمینه گدتنی است که ارران در حال حاضر با روندی رو به ر د سهم  اااران 

(. به ورژه بخح انرژی بااه 1389توجهی در انتشار گازتای گلخانه ای در من قه و جهان دارد  مرادی و امینیان،  

 1سهم عمده ای در انتشار گازتای گلخانه ای دارد  تمان(.مهم تررن منبا تولید گازتای گلخانه ای  ۀمن ل

مطدود بودن ۀ  تذدرد  رر را توجیه می کند مسئلدومین گ اره ای که ضرورت تسررا در استداده از انرژی تای  

 20درصد اا ارح رااته است و در طاای  45سال گ  ته  25منابا انرژی اسیلی است. مصرف جهانی انرژی طی 

 2، 411، ۷ براباار بااا 2000درصد اا ارح خواتد دا ت. می ان مصرف گاز طبیعی در سااال   39 رنده نی  تا  سال  

 Bcm)    ،3،  169،  0( که ارن می ان به،  2001بوده است  گ ارش  ماری  رکت بی  ی   Bcm  ) 2010در سااال 

البتااه بااا   یصعود  مالً(. می ان مصرف ندت خام نی  روندی کا2011 ماری  رکت بی  ی،    رسیده است  گ ارش

تاا ار  ۷6، 605برابر با  2000 یب کمتری نسبت به گاز طبیعی را طی می کند. می ان مصرف ندت خام در سال 

( رسیده است. البته میاا ان d/Tbbl   8۷،  382به    2010بوده است. ارن می ان در سال  (  Tbbl/d   2بشکه روزانه

اسیلی نی  روند صعودی را طی می کند. اما در حااال حاضاار،  اایح منابا کشف  ده و می ان تولید انرژی تای  

از منابا انرژی اسیلی بهااره   سال  رنده می توان ق عاً  50بینی تا بر  ن است که با تمین  تنگ مصرف انرژی تا  

ی برداری کرد و  س از  ن در تاله ای از ابهام قرار دارد. البته  یح بینی تای صورت گراته در اراان زمینااه ق عاا 

نیستند؛ زررا عوامل متعددی نظیر کشف منابا جدرد، بهره باارداری از منااابا غیرمتعااارف، رونااد اا ارشاای بهااره 

برداری از مخازن جدرد، ت رنه تای زرست مطی ی و ت رنه تای باالی بهره برداری از منابا غیر متعارف انرژی 

 2010:  80-  82ثرگاا ار خواتنااد بااود  تای اسیلی که در حال حاضر قاباال  اایح بیناای دقیااق نیسااتند باار  ن ا

,Richter.) 

ملی و بین المللی   ۀمین انرژی است. ارن موضوع از جنبسومین مسئله ای که بارد مورد توجه قرار گیرد مسئله تأ

منابا انرژی اسیلی به طور  راکنده در جهان توزرا  ده اند. جغراایای توزرا منابا منذر   قابل بررسی است. کالً

حوادثی که در طی انتقال به وقااوع ماای  ه ت رنه تای بسیاری برای انتقال انرژی تای اسیلی و بعضاً ده است ک 

به واس ه اتالف منابا در طااول مساایر انتقااال    یوندد  رداخته  ود. تمچنین ت رنه تای قابل توجهی نی  معموالً

ه از حوصله بط  خارج اساات بااه تأمین انرژی ک   ۀمل به تمراه درگر علل دخیل دربارتطمیل می  ود. ارن عوا

Taylor,  Smith andاز منابا انرژی منذر  ده اساات    3توجه بازرگران ملی و بین المللی به  تمرک زداری«

same: 46- 49 .) 

 آخرین وضعیت مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران و جهان-1-3

 

 
اكسيدكـربن در ایـران، ر.ك: محـسني و شكري،  ویژه گاز دي اي، به به افزایش انتشار گازهاي گلخانه رویكرد رو ۀدربار - 1

1392 . 
2 -Thousand barrels daily 
3 -Decentralization 
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انرژی تای تذدرد  رر بررسی وضعیت اعلی مصرف اناارژی تااای   ۀ س از مروری مختصر بر ضرورت توسع 

خواتد بود. از اراان رو، ابتاادا مااروری   تذدرد   رر در جهان و در ارران در تبیین نظام حقوقی  ن امری راتگشا

مختصر بر وضعیت جهانی مصرف انرژی خواتیم کرد. سپس به بررسی وضعیت مصرف اناارژی تااای تذدرااد 

گیگاااوات   14۷0حاادود    2012 رداخت. م ابق با  مار  ژانس بین المللی انرژی در سااال      رر در ارران خواتیم

 بااوده گیگاوات1،  250  ،2010از طررق منابا تذدرد  رر بوده است. ارن عدد در سال    می ان ظرایت تولید انرژی

 تااای  اناارژی  تولید  درصد  1۷  ر د  می ان  ارن(.  2013  ،  1تذدرد  رر  تای  انرژی  وضعیت   جهانی  گ ارش   است 

درصد از مصاارف اناارژی جهااانی از طررااق   ۷8,2  ،2011  سال  در  درگر،  سوی  از.  دتد  می  نشان  را    رر  تذدرد

  ااده تأمین تذدرد  رر  تای  انرژی  طررق  از  درصد  19  و  اتمی  انرژی  طررق  از  درصد  2  ,8  سوخت تای اسیلی

 تشااکیل سنتی طور به  ده تولید توده زرست  انرژی از تولیدی انرژی کل از درصد 9 ,3حدود  می ان ارن  از.  اند

 2.است   ده

درصد انرژی گرماری از طررق انواع انرژی تای ماادرن زرساات تااوده،  4٫1  بی، برق انرژی طررق از  درصد  3٫۷

 بااادی، تااوده، زرساات  ماادرن تااای اناارژی طررااق از باارق  اناارژی  درصد  1٫1بادی، خور یدی، زمین گرماری،  

 .است   ده تأمین  3سوخت   زرست  طررق از انرژی 0 ,8  نهارتاً و  گرماری، زمین  خور یدی،

تمان طور که ا اره  د، در کشور ما تولید انرژی از طررق منابا انرژی تذدرد  رر به ورژه در بخح انرژی برق 

د  ااده در  بی سابقۀ  اران توجهی دارد. در حال حاضر، بنا بر  مار  ژانس بین المللی انرژی می ان اناارژی تولیاا 

 بخح حرارتی و الکتررسته در کشور ما از قرار ذرل است:  

گیگاااوات از طررااق نداات،   66633گیگاوات از مذموع انرژی تولیدی از طررااق زغااال ساانگ،    425ن درک به  

گیگاوات از طررق انرژی تسااته ای،   359سوخت،گیگاوات از طررق زرست    6گیگاوات از طررق گاز،    160011

گیگاوات از طررق انرژی بادی تأمین می  ااود. از اراان میاا ان  213 و بیگیگاوات از طررق انرژی برق    12058

گیگاوات نی  در طول مسیر اتالف ماای  ااود.  34906گیگاوات برای تأمین انرژی صنارا تولید کننده و   10  443

انرژی کل کشور کل می ان انرژی تولیدی کشور به  رح ذرل است: می ان   ۀنامنین بنابر  مار مندرج در ترازتم چ

درصااد،  36/ 99 درصد، می ان انرژی تولیدی از گاااز طبیعاای براباار بااا 62/ 28  انرژی تولیدی از ندت خام برابر با

 0/ 28انرژی  باای    ،0/ 23جامد و بیوگاز(    درصد، منابا تذدرد  رر قابل احتراق  بیوماس    20با  زغال سنگ برابر  

 خور یدی  و  بادی  منابا  از  تولیدی  انرژی  می ان(.  ۷5  ،1390  سال  انرژی  ترازنامۀ   است   ٪02و انرژی تسته ای  

تذدرد  رر بدون احتساب منابا برق  بی رقاام ناااچی ی  منابا از انرژی تولیدی رقم کلی طور به.  است   ناچی   نی 

 است.

 
1 -Global Status of Renewable Energy 2013 
2 -Traditional biomass. 

  سوخت گازي مایع یا جامد اسـت كـه محتـواي انـرژي آن از منابع زیستي بهیك  biofuel)( سوخت یا سوخت زیستي زیست - 3

 .  ,Scragg, 2009بيشتر ر.ك:  ۀدست آمده است. براي مطالع
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طبیعي و چالش های پیش رو برای اعمال مقررات بین المللــي دربــاره ها بر منابع    . اصل حاکمیت دولت2

 انرژی های تجدیدپذیر

حال با تشرری مختصر وضعیت انرژی تای تذدرد   رر در کشورمان و در جهان به موضوع اصلی ارن نو ااتار  

بتدا بااه رکاای خواتیم  رداخت که بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل و انرژی تای تذدرد   رر است. در ا

تا بر منااابا طبیعاای  ااان  از مهم تررن چالح تای  یح رو  رداخته می  ود که مربوط به اصل حاکمیت دولت 

اناارژی تااای تذدرااد  اا رر را در حی ااه  ۀاست. ارن امر بدان سبب است که در صورتی که قانونگاا اری دربااار

 واری تای خاصی مواجه خواتد  د.مقررات ملی بدانیم، اعمال مقررات بین المللی در ارن خصوص با د 

به مثابه رکی از اصول حقوق بین الملل مورد   ررش قرار گراته  ااده   1تا بر منابا طبیعی  اصل حاکمیت دولت 

تا بر منابا طبیعی بدان معناست که دولت تا صالحیت تنظاایم مقااررات الزم باارای   است. اصل حاکمیت دولت 

سرزمینی  ان را دا ته با ند. مگر در مواردی که حقوق بین الملل  نهااا   بهره برداری از منابا انرژی در مطدوده

را ممنوع کرده با د. ارن اصل نه اقط در اعالمیه تای مذما عمومی سازمان ملل تأکید  ده است، بلکه به طور 

(. Schrijver ,1997 :355-356(بااه رساامیت  ااناخته  ااده اساات  2گسترده در  روره عملاای دولاات تااا«

ن،  کی درباره مورد احترام بودن ارن اصل در حقوق بین الملل نیست. تا  نذا که برخاای نورسااندگان باار بنابرار

به حساب می  رد  تمااان(.   3ج ئی از  حقوق بین الملل عرای«  ۀکه ارن اصل در حال حاضر به من ل  ارن باورند

به بعد و در  ی رورکرد استقالل طلبانااه   1960( ا اره می کند، از دته  1385ارن اصل، تمان طور که  مساری  

بااا اسااناد حقااوق   مستعمره بودند وارد عرصه حقوق بین الملل  د. ارن اصل ابتاادا عماادتاً  کشورتاری که سابقاً

و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و ارتنگی   1966اسی  بشری  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سی

( و مبتنی بر به رسمیت  ناختن حق تعیین سرنو ت برای ملت تا به ورژه کشور تای تااازه بااه اسااتقالل 1966

. باادرن 4قرار گراته اساات   در اعالمیه تای استکهلم وررو نی  مورد ا اره  رسیده بود. ارن اصل تم چنین صراحتاً

سازگار با مطاایط زرساات کاارد.  ۀمنابا طبیعی را مطدود به استداد استکهلم حاکمیت دولت تا بر ۀتیب، اعالمیتر

 س از اعالمیه استکهلم روند توجه به حداظت از مطیط زرست در بهره برداری از منابا طبیعی روند  تابنده ای 

(. م ابق با 1386ورد ا اره قرار گرات  موالری، در اعالمیۀ ررو م  گرات. تا  نذا که مدهوم توسعه  اردار صراحتاً

رساات مطی اای و تا بر منابعشان با در نظر گراتن سیاساات تااای ز  حق حاکمیت دولت   اعالمیۀ ررو اوالً  2اصل  

مسئولیت دولت تا در کنترل اعالیت تااای واقااا در قلمرو ااان بااه منظااور  یشااگیری از   اًتوسعه ای ملی و ثانی

تااا باار  ی مورد ا اره قرار گراته است. بنابرارن، تأکید بر حااق حاکمیاات دولاات صدمات زرست مطی ی ارامرز

 منابعشان البته با در نظر گراتن مقررات زرست مطی ی ملی صورت   رراته است.

 
1 -The principle of sovereignty over natural resources 
2 -State practice 
3 -Customary international law 
4 -Principle 21 of Stockholm Declaration on the Human Environment 1972 and Principle 2 of Rio 

Declaration on Environment and Development 1992. 
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رکی از قواعااد  ماارۀ حقااوق   ۀارن است که  را ارن اصل به من ل  ما سؤالی که در ارن جا به ذتن متبادر می  ودا

بین الملل به  مار می رود را خیر؟ ضرورت  اسخ گوری به ارن سؤال از  نذا نا ی می  ود که در صورتی کااه 

ارن اصل را از قواعد  مره به  مار  وررم، رعارت  ن بر تمامی تابعان حقوق بین الملل الزم االجرا خواتد بااود. 

وق بین الملل برتری خواتد راات. در نتیذه، کلیۀ معاتاادات و اسااناد بااین بنابرارن، ارن اصل بر درگر اصول حق

المللی در تعارض با  ن باطل تلقی خواتند  د. در نتیذه، اعمال مطدودرت در سیاساات تااا و قااوانین داخلاای 

 اا رر دولت تا از طررق به وجود  وردن تعهدات بین المللی مبنی بر ال ام به توسعه و استداده از منااابا تذدرااد  

د وار خواتد  د. از سوی درگر، در صورتی که اصل م کور از قواعد  مره به حساب نیارااد، باار درگاار اصااول 

رل کرد. در  اسخ بااه حقوق بین الملل برتری نیااته و حتی می توان در ساره درگر مقررات بین المللی  ن را تعد

ارن اصل در حقوق بین الملل نماای تااوان  ن استدالل می کند که برخالف جارگاه مستطکم   اردر ارن سؤال اسخ

اردر بر اراان مهاام اسااتوار اساات کااه در   ورد. مهم تررن بخح استدالل اسخ  را ج ئی از قواعد  مره به حساب

صورتی که ارن اصل را از قواعد  مره به حساب  وررم، تمامی معاتدات و قراردادتای بین المللی مغارر با  ن به 

 د. در عین حال، در بسیاری از قراردادتا و معاتدات بااین المللاای  ااروط معمااولخودی خود باطل خواتند  

اصاال حاکمیاات   ۀظارر  ن، که در حقیقت مطاادود کنناادقراردادی نظیر  رط ثبات،  رط داوری بین المللی و ن

ن دولت بر منابا است، استداده می  وند. تم چنین دولت تا  زادی عماال در ماا اکره و انعقاااد قراردادتااای باای

المللی و بین الدولی دارند. بنابرارن، احتساب ارن اصل از جمله قواعد  مره بسیار د وار است؛ زررا رورااۀ حااال 

 حاضر حقوق بین الملل خالف  ن را نشان می دتد.

ارن نظر با توجه به روند روبه ر د توسعه اقتصادی جهانی از طررق سرماره گاا اری خااارجی و مقااررات بااین 

تأرید قرار می گیرند که از سوی سازمان تای بین المللاای در اراان زمینااه تصااورب و اجاارا ماای المللی ای مورد  

 وند؛ زررا دولت تا در بسیاری از موارد موظف به اجرای مقررات بین المللی به جای قوانین داخلی خود  ده 

ت از مطیط زرست مشااترک تا به تمکاری با رکدرگر به منظور حداظ  . به عالوه، در بسیاری از موارد دولت 1اند

تا بر منابا طبیعی به طااور قاباال تااوجهی مطاادود و در   . بنابرارن، در عمل نی  اصل حاکمیت دولت 2موظف اند

تااا باار  معاتده منشور انرژی به اصل حاکمیت دولت   18ماده     رتو درگر مقررات بین المللی قابل اجراست. مثالً

تا بر منابا در صورتی به رسمیت  ااناخته ماای  ااود  ه حاکمیت دولت منابا تأمین انرژی ا اره دارد. در ارن ماد

که م ابق با حقوق بین الملل اجرا  ود. در ارن ماده، تم چنین اعمال حاکمیت دولت تا بر منااابا نبارااد اتاادف 

نتیذه گرااات ، می توان نبنابرارمعاتده م کور در راستای توسعه دستیابی به انواع انرژی را تطت تأثیر قرار دتد.

تا بر منابا بارد با در نظر گراتن درگر تعهدات بین المللی دولت تا و با تعاادرل کااردن   که اصل حاکمیت دولت 

سیاست تای توسعه ای سازگار با مطیط زرست اجرا  ود. ارن بدان معناست که مطیط زرست درگر کشااور تااا 

 
ها بر  هاي شایان توجه بر اصل حاكميـت دولت اند كه محدودیت تصویب رسيده المللي متعددي به  در این زمينه مقررات بين - 1

اتحادی  در NAFTA اند. براي مثال  وجود آورده  منابع طبيعي به یا مقررات  یا حتي    ۀآمریكاي شمالي  ۀ معاهد  26  ۀماداروپا 

 . المللي گـذاري بـه داوري بين ها در ارجاع اختالفـات سـرمایه منشور انرژي در خصوص موافقت بدون شرط دولت
 . براي مثال در كنوانسيون تنوع زیستي و كنوانسيون تغييرات اقليمي - 2
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لتهااا باار منااابا مااورد توجااه قاارار و مطیط زرساات مشااترک بشااررت نیاا  بارااد در اجاارای اصاال حاکمیاات دو

تا بنابر اسناد بین المللی متعهد به تنظیم مقررات باارای دسااتیابی بااه میاا ان   در صورتی که دولت   ،تمچنینگیرد.

 معینی از تولید انرژی از طررق منابا انرژی تای تذدرد   رر  وند، متعهد به اردای تعهدات م کور خواتند بود.

 ه انرژی های تجدیدپذیرب  اخالق و حقوق . رویکرد 3

توسااعه  اراادار، حقااوق بااین  با توجه به تأثیرات ارامرزی تغییرات  ب و تواری، ضرورت تأمین انرژی و نهارتاً 

الملل به طور گسترده ترچند  راکنده به مبط  استداده از انرژی تای جااارگ رن  رداختااه اساات. البتااه در اراان 

دستیابی بااه جمااا بناادی ای کلاای در  وجود نیست، بلکه صرااًمذال تدف ما بررسی مدصل ج ئیات مقررات م

خصوص وضعیت انرژی تای تذدرد  رر در  رتو حقوق بین الملل برای اتداف نو تار حاضر کدارت می کنااد. 

در ارن بخح، ابتدا به بررسی اسناد بین المللی موجود و اصول حقوق بین الملل خواتیم  رداخاات. بااه ترتیااب، 

موجود در ارن زمینااه   1ق بین الملل عرای و سپس حقوق نرمی ابتدا اسناد الزم االجرا، حقو سلسله مراتب حقوق

 بررسی خواتد  د.

 

 اسناد الزم االجرا  -3-1

 

ژی تااای تذدرااد  اا رر انر ۀچشم می خورد که مقرراتی در زمین دو سند الزم االجرا به  الًدر س ی بین المللی ک 

بین المللاای اساات  ۀمنشور انرژی اولین و تنها معاتد ۀ«. معاتد3  روتکل کیوتو   « و2انرژی  منشور  ۀدارند:  معاتد

در بخح انرژی تصااورب  ااده اساات. در حقیقاات، تاادف   که درباره توسعه تمکاری تای بین المللی منطصراً

 اصلی از تدورن معاتده منشور انرژی تسهیل سرماره گ اری در بخح انرژی با تعیین مقررات الزم برای کاااتح

خ رتای غیر تذاری سرماره گ اری، از بین بردن موانا تذارت و تران رت انرژی است. گدتنی است کااه ارااران 

به عنوان عضو ناظر به  یمان منشور انرژی  یوست. بنااابرارن، نظاار بااه در دساات بررساای بااودن   2002در سال  

ه منشور انرژی درباره توسااعه اناارژی  یوستن به معاتده منشور انرژی از سوی مسئوالن امر، توجه به مداد معاتد

 تای تذدرد  رر از اتمیت قابل توجهی برخوردار خواتد بود.

ری از ( به تعررف اعالیت اقتصادی در بخح انرژی ا اره دارد. م ابق با ارن ماااده تولیااد و بهااره بااردا5   1  ۀماد

اساات. گرچااه در احتساااب  ااده    رکی از ا کال اعالیت اقتصادی مشمول معاتده  ۀمولدتای انرژی برق به مثاب

م کور ا اره ای به تولید برق از طررق انرژی تای تذدرد  اا رر نشااده اساات، نظاار بااه قااانون نهاااری  ۀن  ماد

منشور انرژی به حساااب ماای  رااد، تولیااد و   ۀ، که درواقا به عنوان مدسر معاتد4کندرانس منشور ارو اری انرژی

 
1 -Soft Law 
2 -The Energy Charter Treaty 
3 -Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 

1997, U.N. Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1, 37 I.L.M. 22 )1998( )از این به بعد پروتکل کيوتو). 
4 -The Final Act of the European Energy Charter Conference, 



 

1100 

صلنامه علمي )مقاله علمي 
ف

ـ
ي( جامعه 

پژوهش
ي سیاسي ایران، سال

شناس
  

سوم،شماره 
دوم

)پیاپي 
10

)
تابستان 

1399
 

هاری می  ود که از منابا انرژی تذدرااد  اا رر تغ رااه ماای  ااوند. بهره برداری از مولدتای انرژی برق  امل  ن

 بنابرارن، تولید انرژی از منابا تذدرد  رر در صالحیت معاتده منشور انرژی قرار می گیرد.

تااای عضااو بارااد  ( ارن معاتده، که به جنبه تای زرست مطی ی اختصاااص دارد، دولاات Dبند    19  ۀم ابق ماد

ستداده از منابا تذدرد اا رر اناارژی دا ااته با ااند. بااا اراان حااال، تمااان طااور کااه توجه ورژه ای به توسعه و ا

تعهد الزم االجاارا باارای   ۀد، نوع نگارش ارن ماده نشان دتندنورسندگانی نظیر بروس و بردبروک ا اره دا ته ان

 ,Bradbrook, 2013دولت تای عضو برای توسعه و تقورت اسااتداده از منااابا اناارژی تذدرد اا رر نیساات  

تااا  (. با ارن حال، نمی توان منکر ارن حقیقت  د کااه در معاتااده منشااور اناارژی دولاات ًًًًً ,242 :2013

صراحت موظف به توسعه استداده از انرژی تای تذدرد  رر  ده اند. البته از  ن جا که اتداف کمی خاصاای در 

انت اجرای ماده ماا کور در تالااه ای از ابهااام توسعه منابا انرژی تذدرد  رر مورد ا اره قرار نگراته است، ضم

 باقی خواتد ماند.

تغییاارات ۀ  نوانسیون سازمان ملاال متطااد دربااارتغییرات  ب و تواری و تأثیرات  ن بر مطیط زرست به تدورن ک 

منذر  د. ارن سند الزم االجرای بین المللی تاحد بسیار زرادی با انرژی تای تذدرد اا رر   1992اقلیمی در سال  

بط است. در ارن سند دولت تای عضو موااقت کردند می ان غلظت گازتای گلخانه ای در اتمسدر تا حاادی مرت

از خ رات مطتمل زرست مطی ی  یشگیری کند. البته در ارن سند تیچ گونه تعهااد معیناای مبناای باار ضاارورت 

ای ذکاار نشااده اساات.  توسعه استداده از منابا انرژی تای تذدرد  رر به منظور کاتح میاا ان گازتااای گلخانااه

تای  طررق اعالیت  بنابرارن، دولت تا در تعیین روش تای الزم برای کاتح می ان انتشار گازتای گلخانه ای از  

ورن مختارند. در تمین زمینه، م ابق با  روتکل کیوتو، که در چااارچوب کنوانساایون ماا کور تااد  کامالً  1انسانی«

دند و برای تررک از ارن دو دسته تعهدات متداااوتی تعیااین  ااد کلی تقسیم  ۀ   ده است، دولت تا به دو دست

 1999 ,Telesetsky.) 

 الف«( موظف  ده اند می ان انتشار گازتااای   ۀورتای توسعه رااته  کشورتای ضمیمبه موجب ارن  روتکل کش

صااد  ااارین در  5حداقل به می ان    2012تا    2008گلخانه ای خود را به صورت اندرادی را مشارکتی تا سال تای  

 (عضااو در  ن زمااان 15ارو ااا   ۀند. البته برخی اعضا نظیر اتطادرکاتح دت  1990تر از می ان انتشار  ن در سال  

درصد( برای می ان کاتح انتشار گازتااای گلخانااه خااود در نظاار گراتنااد. از سااوی درگاار،   8اتداف باالتری  

دورن برنامااه باارای کاااتح انتشااار گازتااای  الف«( نی  به تاا   ۀکشورتای غیر ضمیم   کشورتای در حال توسعه

گلخانه ای موظف  ده اند. البته در متن  روتکل کیوتو نی  تیچ گونااه تعهااد الزم االجراراای باارای تعیااین نااوع 

اب ارتا برای کاااتح میاا ان انتشااار گازتااای گلخانااه ای گنذانااده نشااده اساات و دولاات تااا کااامال در تعیااین 

 ۀ(، کشااورتای توسااعه رااتااه  ضاامیم1   2  ۀان مخیرند. با وجود ارن، مادداتشسازوکارتای الزم برای تطقق تعه

 الف«( با در نظر گراتن  رارط داخلی خود را موظف به توسعه و اسااتداده از منااابا اناارژی تذدرد اا رر کاارده 

است که در حقیقت از ماتیت الزم االجرا برخوردار نیست. در عمل، اما رکی از مهم تااررن ساااز و کارتااای بااه 

 
1 -Anthropogenic 
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در اتطادرااه   ا تذدرد   رر بوده است. مااثالًاجرا گ ا ته  ده برای دستیابی به اتداف تعیین  ده استداده از مناب

ارو ا در کنار بطران اقتصادی که به کاتح تقاضا برای انرژی منذر  ده بود استداده از انرژی تااای تذدرد اا رر 

سهم بسیار زرادی در کاتح می ان انتشار گازتای گلخانه ای در تطقااق سااقف کاااتح میاا ان انتشااار گازتااای 

ا اااره   (CDM اک    ۀ روتکل کیوتو به مکانی م توسع  12  ۀوه بر موارد م کور، ماد. عال1است   گلخانه ای دا ته

میمۀ م کور تدف از ارن سازوکار داوطلبانه از رک سو کمک بااه کشااورتای غیاار ضاا  ۀماد 2. م ابق با بند 2دارد

، راااری بااه تطقااق کاااتح انتشااار گلخانااه ای و از سااوی درگاار   اردار و نهارتاااً  ۀ الف« برای دستیابی به توسع

. اساات(کشورتای توسعه رااته  ضمیمه  الف« برای اردای تعهداتشان در زمینه کاتح انتشار گازتای گلخانه ای 

مورد توجه و اجرا قرار گراته است  روژه تااای اناارژی تااای  CDMرکی از مهم تررن  روژه تاری که در ذرل  

 (.1383رحیمی و تمکاران،  تذدرد  رر است 

را بررساای کاارده   گازتای گلخانه ایه تأثیرات  روتکل کیوتو بر کاتح جهانی می ان انتشار  در تطقیق درگری ک 

است نورسندگان ارن طور نتیذه گیری کرده اند که تصورب و اجرای  روتکل کیوتو به اا ارح می ان اسااتداده از 

 (  Aichele  & Felbermayrدرصد منذر  ده است   3انرژی تای تذدرد  رر تا 

بنابرارن،  نچه رو ن است اتمیت اجرای  روتکل کیوتو در اا ارح می ان توسعه و بهره برداری از انرژی تااای 

تذدرد  رر است. با ارن حال، با در نظر گراتن مباح  م رح  ده می توان ارن گونه بیان کرد که در اسناد الزم 

گراته  ده است، تعهدی الزم االتباع مبنی باار انرژی تای تذدرد  رر در نظر    ۀاالجرا در حالی که ظرایت توسع

 3.توسعه و بهره برداری از منابا انرژی تای تذدرد  رر به چشم نمی خورد

 حقوق بین الملل عرفي -3-2

 

رکی از منابا اصلی حقوق بین الملل نقح به س اری در تنظیم روابط بین المللاای  ۀحقوق بین الملل عرای به مثاب

عملاای دولاات تااا بااه   ۀگر اردا می کند. قواعد حقوق بین الملل عرای  س از  ن که با روربین دولت تا با رکدر

 رسمیت  ناخته  دند از ماتیتی الزم االجرا برخوردار می  وند.

 کل گیری و عناصر تشکیل دتنده قواعد عرف بین المللی نظرتای گوناااگونی م اارح   ۀنطو   ۀنورسندگان دربار

 .Lepard ,2010) د کرده ان

 

با ارن حال، در ارن نو تار  ن دسته از قواعد عرف بین المللی بررسی می  وند کااه در حقااوق بااین الملاال بااه 

 بااین المللاای قاعااده ای صااراحتاًرسمیت  ناخته  ده اند. برخالف ارن که در حال حاضر در چارچوب عاارف  

 ۀبرخی قواعااد   رراتااه  ااددرباره توسعه انرژی تای تذدرد   رر مورد   ررش قرار نگراته است، می توان از  

 
1 -Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012, European Environment Agency 

report. Accessible at :http://www.eea.europa.eu/publications/ghg-trends-and-projections-2012 
2 - Clean Development Mechanism (CDM) 

 .هرچند برخي نویسندگان نظير بروس نظري مخالف با آن دارند - 3
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دو  حقوق بین الملل عرای راد کرد که مستقیم و غیر مستقیم توسعه انرژی تای تذدرد  رر را در  ی دارند. مثالً

ز مرتبط تررن اصول موجود درباره توسعه انرژی تای تذدرد  رر به  اامار اصل عدم خسارت و توسعه  اردار ا

  .می روند

ابتاادا در داوری   اصل عدم خسارت، که در حال حاضر ج ئی جداری نا  رر از حقوق بین الملاال عرااای اساات،

 The Trail Smelter  1941ذوب ال  واقااا در ترراال  بااررتیح کلمبیااا( کانااادا در سااال  ۀمربوط به کارخان

Case2010:  4۷-  50کانال کراااو در درااوان بااین المللاای دادگسااتری تأکیااد  ااده اساات    ۀ( و سپس در قضی 

,Barboza ارن اصل تم چنین در  یح نورس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در خصوص  یشگیری .)

نی  به رسمیت  ناخته  ده است. ارن اصاال   2001خ رناک در سال    خسارات ارامرزی نا ی از اعالیت تایاز  

تعررف و   ۀستری نی  به کار راته است. درباردر موارد متعددی در  را و نظرتای مشورتی دروان بین المللی دادگ 

نورس کمیساایون حقااوق بااین الملاال  یح  3 ۀماد حدود و ثغور ارن اصل نظرتای متعددی بیان  ده است. مثالً

تای خ رناک ارن گونااه تعررااف ماای  سازمان ملل در خصوص  یشگیری از خسارات ارامرزی نا ی از اعالیت 

بارد تمام اقاادامات الزم را بااه منظااور   (کند: کشور اصلی  دولتی که اعالیت خ رناک در  ن در حال انذام است 

 ن ی  صورت وقوع ترگونه حادثااه بااه منظااور کاااتح خ رتااادر  را   یشگیری از خسارت ارامرزی قابل توجه  

استکهلم ارن گونه بیان می دارد: کشورتا م ابق بااا منشااور سااازمان   ۀاعالمی  21از سوی درگر، اصل  انذام دتد.  

ملل متطد و اصول حقوق بین الملل حق حاکمیت برای بهره برداری از منابا خورح م ابق بااا در نظاار گااراتن 

تاااری کااه در   سیاست تای زرست مطی ی خود دارند و تم چنین موظف اند اطمینان حاصل کنند کااه اعالیاات 

تی را کنترل ارشان انذام می  ود به ارراد خسارت به مطاایط زرساات درگاار کشااورتا رااا مناااطق مطدوده حاکمی

 ۀا اناادکی تغییاار تمااان تعررااف اعالمیاا اعالمیۀ ررااو نیاا  باا  2خارج از مطدوده حاکمیتی ملی منذر نشود. اصل 

سااالح تااای   ۀدربارنظر مشورتی خود  استکهلم از ارن اصل را ارائه کرده است. دروان بین المللی دادگستری در  

اتمی ارن اصل و تعهدات دولت تا در قبال  یشگیری از بروز خسارت ارامرزی را ارن گونه تعررااف ماای کنااد: 

 تعهدات کلی دولت تا به منظور حصول اطمینان از ارن که اعالیت تاری که در مطدوده سرزمینی  ان در حااال 

 ۀکشورتا در حال حاضر ج ئی از  یکااری حاکمیت  ارا  ۀرگر کشورتا و را مطدودانذام است به مطیط زرست د

 حقوق بین الملل می با د«  تمان(.

با بررسی  رای دروان بین المللی دادگستری و  رای داوری بین المللی در ارن خصااوص ماای تااوان اراان گونااه 

 حقوق بین الملل مطاایط زرساات   که در حال حاضر اصل عدم خسارت رکی از اصلی تررن اصول  1استنباط کرد

ذتن می رسد نسبت ارن اصاال حال سؤالی که به  .تستنداست. و دولت تا در حال حاضر موظف به رعارت  ن 

رت که برخی نورسندگان استدالل می کنند که اصل عدم خسا  انرژی تای تذدرد  رر است. تمان طور  ۀبا توسع

نیاا  زمااین   ۀدارند که اتمسدر کرونه اظهار می  زمین نی  می  ود،  نان ارن گ   ۀ امل حداظت از اتمسدر و جو کر

 
 .1992نائورو عليه استراليا  ۀبراي مثال ر.ك. به پروند. - 1
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 ااود  ماای ورده بخشاای از میاارات مشااترک بشااررت بااه حساااب   ۀتماننااد درراتااای  زاد بااه من لاا 

 (Birnie&Boyle,2002: 502 . 

اضای اتمسدر نی  بارد   ۀصورت می گیرد دربار  1وق بین المللبنابرارن، تمان حمارتی که از درراتای  زاد در حق

ال صورت   ررد. ارن بدان معناست که بنا بر اصول حقوق بین الملل عرای دولت تا مسئولیت بین المللی در قب

  د.انتشار گازتای گلخانه ای دارن

ا رانداردی برای تعیین تالش بارسته  با وجود ارن، تمان طور که برخی نورسندگان ا اره کرده اند، تیچ گونه است

؛ Lyster & Bradbrook) ,  2006, 40 ( دولتها در ارن زمینه وجود ندارد due diligenceش مقتضی  تال

تاادورن   3ازن  ۀرا کنوانساایون حداظاات از الراا   2وربردزررا استانداردتاری که کنوانسیون  لودگی توای ارامرزی د

کرده اند قابل قیاس برای تعیین تالش مقتضی درباره انتشار گازتای گلخانه ای نیستند. استانداردتای مندرج در 

نورسااندگان  روتکل کیوتو نی  ماتیت عرف بین المللی ندارند؛ زررا مورد اجماع جهانی نیستند. تم چنین برخی 

تا برای ارراد خسارت   مال است که خ ا را قصد دولت که اصل عدم خسارت در صورتی قابل اع  بر ارن باورند،

 ده را نقض حقوق بااین الملاال و مساائولیت   ارامرزی احراز  ود. در غیر ارن صورت نمی توان خسارت ارراد

. بااا وجااود اراان، تمااان ور کااه رکاای درگاار از (Brownlie,  2008:  440  ور برای دولت تا بااه  اامار  ورد  

حراز قصد را خ ااای دولاات تااا نیساات؛ زراارا در امتضمن    اًعدم خسارت ل ومذعان می دارد اصل  نورسندگان ا

. در (Verheyen, 2005, 150 حقوق بین الملل اساات   واقا، ارن اصل مربوط به اعمال منا نشده و معمول در

گازتااای   ۀتااای منتشاار کننااد  تمین زمینه، دعاوی متعددی در س وح ملی و بین المللی علیه کشورتا و  رکت 

 .(Preston, 2009).گلخانه ای اقامه  ده است 

 ۀاراتی تأکید کرده انااد کااه از ناحیاا خس ۀسئولیت بین المللی دولت تا دربارتم چنین بسیاری از نورسندگان بر م

(. امااا تاااکنون Verheyen, 2005,225-203; Voigt,2008انتشار گازتای گلخانه ای وارد  ااده اساات  

کاتح  الرنده تا رااا جبااران خسااارت منذاار  ااده با ااد.   ۀکه به صدور حکمی دربار  نشده است   دعواری اقامه

عدم خسارت موظف به  یشگیری از ارراد خسارت   اصل  ۀتوان ادعا کرد که دولت تا در ساربنابرارن، گرچه می  

باارای به جو زمین و در نتیذه کاتح گازتای گلخانه ای اند، اما از  نذا که حدود خسارت و تعهااد دولاات تااا 

 یشگیری از  ن تعیین نشده است و در عین حال، برای احااراز مساائولیت دولاات تااا در اراان زمینااه مشااکالت 

تالش مقتضی، اثبات راب ه سببیت، مرجا صالحیت دار و نظارر  ن وجود دارد که باارای ،متعددی نظیر استاندارد

از دولت تا انتظار توسااعه اسااتداده از اناارژی حل  نها مسیری طوالنی بارد طی  ود. بنابرارن، در  رتو ارن اصل  

 تای تذدرد  رر را نمی توان دا ت که موجب کاتح انتشار گازتای گلخانه ای می  وند.

 
 . 1982كنوانسيون حقوق دریا  87مطابق با مادة  - 1

2 -Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TIAS 10541; 1302 UNTS 217; 18 

ILM 1442 (1979). 
3 - The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, TIAS 10541; 1302 UNTS 217; 

18 ILM 1442 (1979). 
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 پایدار  ۀاصل توسع -3-3

 

ن الملل مرتبط می  ود انرژی تای تذدرد   رر در قلمرو حقوق بی  ۀسعاز اصول درگری که تا حد زرادی با تو  

توسعه  اردار را ارن گونه تعررف می   1توسعه و مطیط زرست   ۀاست. کمیسون جهانی دربار   اردار  ۀمدهوم توسع

کند: توسعه ای که نیاز نسل امروز را بدون به خ ر انداختن تواناری نسل  رنده باارای تااأمین نیازتااای خااود باار 

بااه منظااور تعاادرل بااین    اراادار عماادتاً  ۀاز نورسندگان بیان می دارد توسااع  . تمان طور که رکی2 ورده می کند

(. البته نظرتااای متعااددی Tladi, 200۷, 11 ی و اقتصادی گسترش رااته است  نیازتای اجتماعی، زرست مطی

بط  خارج است در ارن مذال باادان  ۀ. اما از  نذا که از حوصل3اته است  اردار صورت گر  ۀتدسیر توسع  ۀدربار

 یطنخواتیم  رداخت. واژه توسعه  اردار برای نخستین بار در گ ارش کمیساایون جهااانی درباااره توسااعه و مطاا 

(. ترچنااد مدهااوم توسااعه 1391مشترک ما م رح  د  ساالیمی ترکمااانی،    ۀبا عنوان  رند  198۷زرست در سال  

( نی  به کار راته بود، در حقیقت، اعالمیه ررو بود که 11 اردار به طور ضمنی در اعالمیۀ استکهلم  به ورژه اصل  

از کندرانس ررو به بعد اصل   (.Tladi,  200۷:  16ارن اصل را در حقوق بین الملل مطیط زرست تذلی بخشید  

 ۀ(. در تمین زمینااه، اعالمیاا 1391ی،  اردار در اسناد متعددی مورد توجه قرار گراته است  سلیمی ترکمان  ۀتوسع

 ۀتوسااع  اردار در حقوق بین الملل، البته بااا توجااه بیشااتر بااه  ۀصل توسعژوتانسبورگ نی  بر ضرورت اجرای ا

اجالس در ررو  برزرل(   2012در سال    1992أکید کرد. در بیستمین سالگرد برگ اری ررو  اجتماعی و اقرزداری ت

مباح  م رح  ده در ارن اجااالس در سااندی بااا عنااوان   رنااده ای کااه مااا ماای   ۀ« برگ ار  د. نتیذ20 ررو+  

بااه معرااای  اراادار  ۀباره بر مسئولیت دولت تااا در توسااع. ارن سند با تأکیدی دو4خواتیم« گرد وری  ده است 

(. بنابرارن، در ارن سند گامی 1393اقتصاد سب  در چارچوب توسعه  اردار  رداخته است  نذدی ارد و مشهدی،  

اقتصاد سب  برای تطقااق توسااعه  اراادار را م اارح کاارده اساات، بلکااه   ۀبردا ته  ده است و نه اقط برنام  اراتر

چااارچوب    . در بخح  نذم ارن سند با عنااوانچارچوب ساختاری برای توسعه  اردار را نی  تشرری کرده است 

به موضوعات گوناگون م رح در قالب توسعه  اردار اقداماتی اجراری به منظور  اار کااردن   «برای اقدام و  یگیری

خألتای موجود و اجراری کردن نتارج به دست  مده در اجالس تای قبلی ا اره  ااده اساات. رکاای از موضااوع 

ست. در ارن باره اا ارح استداده از انرژی تای تذدرد   رر به طور خاص مااورد تای مورد توجه مسئله انرژی ا

 ۀژی تای تذدرد   رر به منظور توسااعتوجه و تأکید قرار گراته است. بدرن ترتیب، کشورتا به اا ارح سهم انر

تمااان  .5انرژی تای تذدرد  رر در نظر گراته نشااده اساات   ۀده اند. اما اتداف کمی برای توسع اردار موظف  

 ۀین المللاای موجااود درباااره اصاال توسااع( ا اره می کند، با بررسی اسناد بsands,  2003:  253طور که سندز  

اه دا ت منابا  اردار مدهوم  ن را می توان در چهار اصل کلی خالصه کرد: اصل عدالت بین نسلی  ضرورت نگ

 
1 -World Commission on Environment and Development, (the Brundtland Commission). 
2 -World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, p.43. 

 . 2003ds,san, 253-254بيشتر ر.ك:  ۀبراي مطالع. - 3
4 -The Future We Wan 

  .1393؛ تيموري، 1392ر.ك: امين منصور،   20بيشتر در خصوص اجالس ریو + ۀبراي مطالع. - 5
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بهااره باارداری از منااابا طبیعاای بااه نطااوی خردمندانااه و   اردار    ۀنسل  رنده(، اصل استداد  ۀطبیعی برای استداد

ه نطوی که رک کشور در استداده از منااابا منصدانه از منابا طبیعی ب  ۀب(، اصل عدالت درون نسلی  استدادمناس

حصول اطمینان از ارن که مالحظات زرساات  و اصل رکپارچگی   (طبیعی نیاز درگر کشورتا را نی  در نظر بگیرد

مطی ی در برنامه تای توسعه اقتصادی ادغام  ده است و ضرورت تای توسعه اقتصادی در اتداف و سیاساات 

 تای زرست مطی ی لطاظ می  ود(.

ماتیت اصل توسعه  اردار به من له رااک مدهااوم رااا   ۀدر ارن جا به ذتن خ ور کند دربارالی که ممکن است  سؤ 

ده اساات. برخاای  ن را در حقوق بین الملل است. در ارن باره نظرتای متداوتی ابراز  اا   اجرارک اصل ضمانت  

کلی حقااوق بااین الملاال ماای    ن را ج ئی از اصول  احقوق بین الملل عرای و بعضی درگر صرا  ۀج ئی از  یکر

 اراادار را رکاای از اصااول   ۀ( توسعWeeramantry,  2004:  432دانند. نورسندگان بسیاری مانند ورر امانتری  

تاار  ن را ج ئاای از   باایح(  Handl,  1998:  648حقوق بین الملل می دانند. ترچند برخاای نیاا  ماننااد تناادل  

-Gabcikovo  نذا که درااوان بااین المللاای دادگسااتری در قضاایهسیاست بین المللی می دانند. با ارن حال، از 

Nagymaros  اردار  رداخته اساات، بررساای  ن خااالی از اارااده  ۀموضوع توسعبه صراحت به  199۷در سال 

نخواتد بود. در ارن رأی نظر اکثررت قضات بر  ن است که  قواعد و استانداردتای جدراادی در طااول دو دتااه 

و در  مار زرادی از اسناد بین المللی درج  ده اند. ارن قواعد جدرد بارد مااورد توجااه   گ  ته توسعه رااته اند

قرار بگیرند و کشورتا نه اقط در زمانی که در حال اندرشیدن برای  روع به اعالیت تای جدرد می با ند، بلکه 

سب را به ارن قواعد جدرااد حتی در راب ه با تداوم برنامه تاری که در گ  ته نی   روع  ده است، بارد وزن منا

بدتند«. در تمین زمینه ضرورت سازش توسعه اقتصادی با حداظاات از مطاایط زرساات بااه درسااتی در مدهااوم 

( رأی دروان نشان دتنااده  ن اساات کااه توسااعه  اراادار 255توسعه  اردار بیان  ده است. به نظر سندز  تمان،  

مان( بر ارن عقیده است که حکم دروان بر تردراادتای مدهومی با تأثیرات حقوقی است. از سوی درگر، تالدى  ت

( باار  ن 432 اردار اا وده است. در عین حال، وررامااانتری  تمااان،   ۀاتیت حقوقی مدهوم توسعموجود درباره م

 اردار از اصول حقوق بین الملل است و رک مدهوم صرف ااقد ضاامانت اجاارا نیساات. ارشااان   ۀاست که توسع

گر اسناد بین المللی و روره عملی کشورتا در ارن باره ادعا می کند که در حال حاضاار حتی با در نظر گراتن در

توسعه  اردار ج ئی از حقوق بین الملل عرای به  مار می رود. از سوی درگر، از نظر برخی نورسااندگان ماننااد 

 رااد. بااا وجااود  اردار نمی تواند از اصول حقوق بین الملل عرای به  اامار  ۀ( توسعLowe, 2001,24لووه  

ارن، ارشان نی  به دا تن اثر حقوقی برای توسعه  اردار البتااه نااه در حااد حقااوق بااین الملاال عرااای قائاال انااد. 

نگارندگان ارن نو تار نی  بر  ن اند که در حال حاضر توسعه  اردار رکی از اصول حقوق بین الملل بااه حساااب 

 می  رد.

 اردار  یشنهاد  ده است اسااتداده از   ۀتاری که برای تطقق توسع  ن راه حلدر  رتو اصل م کور رکی از مهم ترر

در حال حاضر، نه اقط تیئاات بااین الاادولی Lund, 2007; Dincer) ., 2000منابا انرژی تذدرد  رر است  

تذدرد   رر و کاتح خ رتااای تغییاارات  ب و  منابا انرژی ۀخود دربار ۀتغییرات  ب و تواری در گ ارش ورژ
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رکی از مهاام تااررن راتکارتااا   ۀانرژی تای تذدرد  رر به مثاب  ۀصورت جدی به توسعبه    2011تواری در سال  

ی از کشااور تااا، بااه برای کاتح تأثیرات زران بار تغییرات  ب و تواری  رداخته است، بلکه در عمل در بساایار

رکاای از مهاام  ۀمن لاستداده از منابا انرژی تذدرد  رر در راستای توسعه  اردار به ارو ا، توسعه    ۀورژه در اتطادر

(. به عالوه، تمااان ور کااه ا اااره  ااد در Behrens, 2010تررن سیاست تای زرست مطی ی اجرا  ده است  

ی سند   رنده ای که ما می خواتیم« به صراحت به ضرورت نیل به توسعه  اراادار از طررااق توسااعه اناارژی تااا

در قانون انرژی تای تذدرد اا رر در کشااورتای چااین و   تذدرد  رر ا اره  ده است. تمین تدف گ اری مثالً

بنابرارن، گرچه تعهااد معیناای .  Yanfang & Wei, , Mingyuan2005)اراالت متطده نی  درده می  ود  

 ۀ اردار لطاظ نشده اساات، امااا بااا بررساای روراا  ۀانرژی تای تذدرد  رر در اصل توسع  ۀدر مورد توسعه استداد

عملی دولت تا و دکتررن می توان ارن گونه استدالل کرد که م لوب تررن راتکار باارای تطقااق اصاال توسااعه 

 .استداده از انرژی تای تذدرد  رر است  ۀ اردار توسع

 1حقوق نرم -3-4

 

ق ناارم م اارح  ااود، در حااال حاضاار در ماتیت و ضمانت اجرای حقااو  ۀار  از مباحثی که ممکن است دربارا

بسیاری از زمینه تا به ورژه در مورد مطیط زرست اسناد بااین المللاای در قالااب حقااوق ناارم تاادورن  ااده انااد. 

بنابرارن، تمان طور که رکی از نورسندگان تعررف می کند حقوق نرم به  ن دسته از قواعدی اطالق می  ود که 

ه تمااان ور کااه البت Marth), ودبSnyder,1993: 32) ت اجراری دارندضمانت اجرای حقوقی ندارد، اما اثرا

رکی درگر از نورسندگان بیان می کند، حقوق نرم گرچه در اصل ماتیتی الزم االجرا ندارند، اما در عمل ضمانت 

 ۀنورسندگان دربااار(. Mörth,2004: 17 اجراتای سیاسی دارند که ممکن است به اثرات حقوقی منذر  ود 

تا در ارن مذال نمی گنذد.   ده اند که بررسی  نماتیت و ضمانت اجرای حقوق نرم نظرتای گوناگونی بیان کر

حقوق بین الملل  یدا کرده است، بررسی اسناد حقوق   ۀاما با توجه به اتمیت روزاا ونی که حقوق نرم در توسع

 د.نرم در مورد انرژی تای تذدرد  رر خالی از اارده نخوات

اناارژی   ۀورب رسیده کندرانس سازمان ملل دربارمنابا انرژی تذدرد   رر به تص  ۀاولین سند بین المللی که دربار

اسااتداده از   ۀوجه به ضرورت توسعت  ارن کندرانس بین المللی اوالً  ۀ. مهمتررن نتیذ2و تذدرد   رر است   تای نو 

 د. البته به تشکیل کمیته توسعه و استداده از منابا انرژی تذدرد  رر منذر    انرژی تای تذدرد  رر است و ثانیاً

سیاست تای اجراری کاربردی درباره توسعه انرژی تای تذدرااد  اا رر نیساات و حتاای   ۀارن کندرانس دربردارند

منااابا اناارژی توسااعه  در کمیسیون توسعه  اردار سازمان ملل ادغام  د. در ادامااه اصااوالً  کمیته م کور نی  نهارتاً

مذما عمومی سازمان ملل بااه  199۷تذدرد  رر در چارچوب مدهوم توسعه  اردار دنبال  د تا  نذا که در سال 

 
1 -Soft law 
2 -United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy (1981). 
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مصااوبه ماا کور باار ضاارورت   45. در بنااد  2اقاادام کاارد  21برنامه ای برای اجرای بیح تر دستور کار    1تصورب 

ضرورت انتقال دانااح  46تذدرد  رر تأکید  د. در بند  مشارکت بین المللی برای ارتقای استداده از انرژی تای  

انی از سوی کشورتای توسعه رااته در ارن زمینه به کشورتای در حال توسعه تا حدی مورد توجه قاارار گراتااه 

از است که کشورتای در حال توسعه را به اا ارح تولید انرژی از منابا تذدرد  رر قادر کند. تاام چنااین باار نیاا 

سیستماتیک استداده از انرژی تای تذدرد   رر نی  تأکید  د. با وجود ارن،   ۀتوسعه به توسع  کشورتای در حال

الزم االتباع نی  نیست، برای دولت تا در اراان خصااوص بااه   تیچ گونه تعهدی از مداد مصوبه م کور، که اصوالً

 وجود نمی  رد.

بااه   2002 اراادار در سااال    ۀو تبیین توسااع  ر گازتای گلخانه ایبرارند تالش تای بین المللی برای کاتح انتشا

منذر  د. تمان ور که م رح  د، ارن سند رکی از جاما تررن اسناد بین   3طرح اجراری ژوتانسبورگ« تصورب  

اناارژی تااای تذدرد اا رر تصااورب  ااده اساات. اصاال سااوم طاارح اجراراای  ۀکااه تاااکنون دربااارالمللی است  

( طرح م کور بااه دولاات C   20ژوتانسبورگ به تغییر الگوتای نا اردار تولید و مصرف اختصاص دارد. در بند  

تا و درگر بازرگران بین المللی توصیه می  ود تا استداده از درگر انواع انرژی را با تدف اااا ارح سااهم اناارژی 

( بر تنوع بخشی به انواع منابا تأمین انرژی تای  امل منابا اسیلی، e   20ذدرد  رر توسعه دتند. در بند  تای ت

برق  بی و انرژی تای تذدرد  رر تأکید  ده اساات. در ادامااه، ضاارورت اااا ارح سااهم جهااانی اناارژی تااای 

در مااوارد متعاادد درگااری بااه تذدرد  رر در مذموع تولید انرژی جهانی مورد تأکید قرار گراته است. تمچنین  

انرژی تای تذدرد  رر از سوی کشورتای توسعه رااته و سازمان تااای   ۀتمیت سرماره گ اری به منظور توسعا

تانسبورگ بر مسئله است. بنابرارن، در طرح اجراری ژو  مالی بین المللی در کشورتای در حال توسعه تأکید  ده

د انرژی کشورتا با صراحت بیح تری تأکید  ده است. تااا  نذااا انرژی تای تذدرد  رر در سبۀ  توجه به توسع

 که ضرورت اا ارح سهم انرژی تای م کور در مذموع تولید انرژی جهانی نی  ذکر  ده است.

تای مؤثرتری باارای توسااعه و  بر بردا تن گام 4 یامد اجالس جهانی ۀسازمان ملل دربار ۀ، ق عنام2005در سال 

متطااد بااه   مذما عمومی سازمان ملل  2011در سال    تذدرد  رر تأکید  ده است. نهارتاً شتیبانی از انرژی تای  

اناارژی   ۀبه عنوان  سااال توسااع  2012مه، سال   اردار اقدام کرد. در ارن ق عنا  ۀتوسع  ۀتصورب ق عنامه ای دربار

توسااعه اسااتداده از   ۀدربااارمستقیمی به تعهدات دولت تااا    ۀ. البته در ارن سند ا ار5تعیین  د اردار برای تمه«  

درخواست  ده است تااا منابا انرژی تذدرد  رر نشده است. با وجود ارن، در ارن سند از دبیر کل سازمان ملل  

م کور، به ورااژه بااا در نظاار گااراتن توسااعه و تاارورج اسااتداده از اناارژی تااای   ۀاجرای ق عنام  ۀگ ار ی دربار

 
1 -Programme for the Further Implementation of Agenda 21 Adopted by the General Assembly at 

its nineteenth special session 1997. 
 .1384بيشتر در این خصوص ر.ك: فيروزي،  ۀي مطالعبرا - 2

3 -The Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, 2002. 
4 -World Summit Outcome GA Res 60/1, A/Res/60/1 (2005). 
5 -International Year of Sustainable Development for All, GA Res 65/151, UN GAOR, 2nd Comm, 

65th sess, 69th plen mtg, Agenda Item 20 , Supp No 49, UN Doc A/RES/65/151 (16 February 

2011) 
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ارائااه  ااده 1عنوان  ارتقای منابا جدرااد و تذدرااد  اا رر اناارژی«  تذدرد  رر، تنظیم کند. در ارن گ ارش، که با

است، به تنوع بخشی به برنامه تا در س وح ملی و بین المللی برای ارتقااای توسااعه  اراادار بااا در نظاار گااراتن 

سیاست تای متداوت برای کشورتای در حال توسعه و توسعه رااته ا اره  ده است.  خررن سندی که تاااکنون 

 ارتقااای  ۀ ورای عمومی سازمان ملاال دربااار ۀتذدرد   رر مصوب  ده است ق عناموسعه انرژی تای درباره ت

بااه   2024تااا      2016سااالهای  بااین    ۀاست. در ارن ق عنامه، دت  2013ال  منابا جدرد و تذدرد  رر انرژی« در س

ا ارح سهم منابا جدرد و بر ضرورت ا  انرژی  اردار برای تمه تعیین  ده است. ارن ق عنامه مذدداً  ۀعنوان دت

تذدرد   رر انرژی در مذموع تولید انرژی جهانی و نقح  ن در تطقق توسعه  اردار تأکید می کنااد. عااالوه باار 

ارن، ق عنامه م کور به کم بودن سهم کنونی منابا انرژی نو و تذدرد  رر ا اره  ده و بر ضرورت تالش دولت 

رری می کند. در ارن ق عنامه، نه اقط دولتها به اتخاذ سیاست تای تا برای تسهیل توسعه انرژی تای م کور تص

متناسب به منظور گسترش منابا انرژی نو و تذدرد   رر ترغیب  ده اند، بلکه مؤسسات مالی نی  به حمارت از 

ن، تیچ گونه اتداف کمی باارای  روژه تای مرتبط با توسعه انرژی تای تذدرد  رر تشورق  ده اند. با وجود ار

 اا ارح سهم انرژی تای تذدرد  رر در مذموع تولید انرژی جهانی ارائه نشده است. ۀتوسع

انرژی تای تذدرد   رر می توان نتیذه گرات که تأکید باار اسااتداده و   ۀررسی اسناد حقوق نرم موجود درباربا ب

در بساایاری از اسااناد بااین  انرژی تای تذدرد   رر ر د ا ارنده ای در سالیان اخیر دا ته است و تقررباااً  ۀتوسع

المللی مورد تأکید قرار گراته است. اما برخالف ارن تأکیدتا اتداف معینی برای اااا ارح جهااانی سااهم اناارژی 

رل متعددی دا ته با ااد؛ از نظاار تای تذدرد  رر در سبد جهانی تصورب نشده است. ارن موضوع می تواند دال

نگارندگان مهم تررن عامل تداوت در منابا تأمین انرژی در کشورتای گوناگون و ظرایت تااای تکنولااوژرکی و 

اقتصادی برای توسعه ارن دسته از منابا انرژی است؛ زررا ارن تمار تا به ورژه با در نظر گراتن ت رنه تای بسیار 

برای بهره برداری از ارن دست  روژه تا، به مشکل کااردن تنظاایم مقااررات جاااما   (زراد  حداقل در کوتاه مدت

اناارژی  ۀالزم االجرا در  شتیبانی از توسعجهانی در ارن زمینه منذر  ده است. در عین حال، از اثرات اسناد غیر 

سند    رنده  20تمان ور که ذکر  د در نتیذه کندرانس ررو +   تای تذدرد  رر نمی توان چشم  و ی کرد. مثالً

انرژی تای تذدرد  رر ا اره می کند. در تمین زمینه، ماای   ۀبه ضرورت توسع  مخصوصاً  «ای که ما می خواتیم

طی ارن برنامه  2 انرژی تذدرد   رر برای ما« ا اره کرد.ۀ ان رونسکو به منظور اجرای برنامتوان از اقدامات سازم

  رر در راستای کاتح گازتای گلخانااه ای رونسااکو باارای تااأمین برای گسترش استداده از منابا انرژی تذدرد  

 3ژی تذدرد  رر استداده خواتد کرد.انرژی در ذخیره گاه تای زرست کره و میرات جهانی به منابا انر

 نتیجه گیری-4

 

 
1 -Promotion of new and renewable sources of energy 
2 -RENFORUS 

 (. 12/05/2015)آخرین بازدید   /http://www.renforus.netبرای مطالعۀ بيشتر ر.ک:  - 3

http://www.renforus.net/
http://www.renforus.net/
http://www.renforus.net/
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اراان دسااته از منااابا   ۀانرژی تای تذدرد  رر ضرورت توسااع  ۀناد و اصول حقوق بین الملل درباربا بررسی اس 

تولید انرژی انکارنا  رر است. ارن موضوع نه اقط با بررسی اسناد بین المللی موجود، که حتاای در  رتااو اصااول 

 اردار نی  قابل دستیابی است، در حااال حاضاار دسااتور  ۀل نظیر اصل عدم خسارت و اصل توسعحقوق بین المل

 اجالس تای جهانی توسعه انرژی تای تذدرد  رر است و حتی کشوری مانند چین، کااه اصااوالً  کار بسیاری از

تطت  روتکل کیوتو موظف به کاتح انتشار گازتای گلخانه ای نیساات، در حااال حاضاار، رکاای از ب رگتااررن 

از  رخااوردکشورتای تولید کننده انرژی از طررق منابا تذدرد   رر به  مار می رود. از سوی درگاار، بااه حااق ب

رکی از مصادرق نسل سوم حقوق بشر در اسناد بااین المللاای متعااددی ا اااره  ااده   ۀمطیط زرست سالم به من ل

رکی از مهم تررن منابا تولید اناارژی  اااک نقااح قاباال  ۀ( و انرژی تای تذدرد  رر به مثاب1386است  موالری،  

که در حال حاضر حقااوق  بنده بر ارن باورمتوجهی در کاتح  لودگی مطیط زرست، به ورژه  لودگی توا دارند. 

معینی بر توسعه استداده از انرژی تای تذدرد   رر به منظااور توسااعه  اراادار و کاااتح اخالقی  بین الملل تعهد  

اثرات گازتای گلخانه ای به دولت تا تطمیل نمی کند. در حالی که تأسیس چنین تعهداتی از طررااق معاتاادات 

می توان به قااوانین   تا بر منابا خود تلقی نمی  ود. مثالً  رر با اصل حاکمیت دولت بین المللی میسر است و مغا

 20،  2020توااق کردنااد تااا سااال    2009ارو ا در ارن زمینه ا اره کرد. کشورتای اتطادره ارو ا در سال    ۀاتطادر

رچااه سیاساات تاااری درصد از مذموع انرژی تولیدی از طررق منابا انرژی تذدرد   رر تأمین  ود. به عالوه، گ 

نظیر انتقال تکنولوژی تولید انرژی از طررق منابا انرژی تذدرد   رر با ارذاد مشوق تااای مااالی باارای ساارماره 

گ اری در ارن بخح در اسناد بین المللی م رح  ده اند، اما به نظر می رسااد تنااوز ماای تااوان سیاساات تااای 

ابااداع و اجاارای اراان دسااته از   ارائه کرد. و ق عاً  تشورقی متعددی برای حصول توسعه انرژی تای تذدرد   رر

سیاست تا در حقوق بین الملل اگر  سان تر از ارذاد تعهدات بین المللی برای توسعه انرژی تای تذدرااد  اا رر 

 نبا د، سخت تر از  ن نخواتد بود. 

 کتابنامه 

 کتاب و پایان نامه

 .سازمان انتشارات جهاد دانشگاتی، تهران ، حق بر محیط زیست 1384ایروزی، مهدی ،  

با تکیه بر   انرژی  ،  ارزرابی حقوقی  یوستن جمهوری اسالمی ارران به معاتده منشور1384گنذی اسده، عباس،   

 مقاالت  .دانشگاه ازاد اسالمی کار ناسی ار د ۀدور ۀلل و منااا ملی ارران«  اران نامحقوق بین الم

  اردار  ۀ«: بررسی نتارج کندرانس توسع20ه « تا  ررو بعالو،  از  ررو 1392امین منصور، جواد ،  

 ملل متطد«، مرک  صلی و مطیط زرست قابل دسترسی در سارت به  درس:

http://pengoo.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=461:-Ir--1-- 
5= 20r-------&catid=11:1389-04-19-0۷-05-19&Itemid 2015/ 05/ 12   خررن بازدرد) 

بااین الملاال توسااعه(،   + گامی نو در تطقق  رمان تااای حقااوق  20،  اقتصاد سب  در ررو  1393تیموری، جالل،  

 ژوتشاای طاارود  اامال. رحیماای، نسااترن،   .  رکت 1393المللی و  نالرن اقتصاد سب  اردربهشت  کندرانس بین  
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تااأمین مااالی   ۀ روتکل کیوتو و نطااو    اک در  ۀ،  بررسی سازوکار توسع1383مررم ،کارگری، نرگس و خودی ،  

 .۷1-5۷ ، ص21انرژی ارران سال نهم  ماره    ۀ روژه تا« نشرر

 ۀدانشاانام  ۀدواصاالنام   اردار: از  رمااان تااا واقعیاات«  ۀتوسعقوق بین الملل  ،  ح1391سلیمی ترکمانی ، حذت،  

 .۷3-44،ص 2 مارۀ  جدرد، سال نوزدتم، ۀسابق( دورۀدانح و  حقوق اقتصادی 

، 19 ۀسیاساات ،  اامار  اردار«،  ژوتح حقوق و ۀ حقوق بین الملل اقتصادی و توسع ،1385 مساری ، مطمد،  

 . 24 -۷ص 

منشااور اناارژی و ۀ اختالاات سرماره گ اری در معاتااد ،  حل1386صادقی ، مطسن و غداری اارسانی ، بهنام ، 

  ثار حقوقی الطاق ارران به  ن«،  شمین تمارح ملی انرژی. 

رورکاارد اااازی«،   ،  بررسی می ان انتشار دی اکسید کااربن در ارااران بااا1392مطسنی، رضا و  کری، مص دی،  

 .16-1، ص 1 ۀ مار 16 ۀران، دورانرژی ار ۀنشرر
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