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تأملی بر عملکرد جامعۀ بینالمللی در برابر تغییرات آبوهوایی

علي

نواري*

دانشجوي دكتري حقوق بينالملل عمومي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه عالمه طباطبائي
(تاریخ دریافت1390/8/8 :؛ تاریخ تصویب)1393/4/30 :

چکیده
یکي از مباحث محيطزیستي كه موجب نگراني جامعۀ بينالمللي شده است ،مساله تغييرات آبوهوایي است .افزایش تراكم گازهاي
گلخانهاي در هواسپهر كه ناشي از مداخلۀ بشر در طبيعت است ،بهتدریج دماي كرۀ زمين را افزایش داده است .عواقب مهيبي كه تغييرات
آبوهوایي بهدنبال دارد ،ضرورت اقدام براي مقابله با این پدیده را آشکار كرده است .از اینرو ،جامعۀ بينالمللي كوشيده است از رهگذر
تصویب كنوانسيون كليات در زمينۀ تغييرات آبوهوایي ،پروتکل كيوتو ،برگزاري كنفرانسها و نشستهاي متعدد در برابر تغييرات آبوهوایي
واكنش نشان دهد .در این مقاله ،تالش شدهاست با استفاده از روش توصيفي -تحليلي در دورۀ زماني  ،1972 -2011اقدامهاي حقوقي
جامعۀ بينالمللي در مورد موضوع تغييرات آب و هوایي ،تشریح شود .بدینمنظور ،از اسناد حقوقي بينالمللي مرتبط با محيطزیست به عنوان
داده ،استفاده شدهاست.
نتایج حکایت از آن دارد كه اگرچه تالشهاي حقوقي جامعۀ بينالمللي در راستاي مقابله با گرمایش جهاني درخور توجه و گسترده بوده
است ،اما گامهاي عملي و مؤثرتري به ویژه از سوي كشورهاي توسعهیافتۀ صنعتي باید در این زمينه صورت پذیرد .به نظر ميرسد،
همکاري كشورهاي توسعهیافتۀ صنعتي در زمينۀ تغييرات آبوهوایي ،در حل این بحران ،نقش بهسزایي ایفا مينماید.

کلیدواژهها :گازهاي گلخانهاي ،هواسپهر ،تغييرات آبوهوایي ،كنوانسيون كليات ،پروتکل كيوتو
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سرآغاز
با اختراع ماشين بخار توسط جيمز وات و وقوع انقالب صنعتي،
رشد روبهتزاید استفاده از سوختهاي فسيلي توسط بشر و
جنگلزدایي ،یکي دیگر از معضالت محيطزیستي پدیدار شد.
وجود گازهاي گلخانهاي در هواسپهر ،از جمله دياكسيدكربن،
متان ،مونواكسيد نيتروژن ،كلروفلوئور كربنها و پرفلوئور كربنها،
با دریافت امواج با طول موج بلند خورشيد كه از سطح زمين
ساطع ميشود ،آبوهواي كرۀ خاک را به سامان و دماي متعادل
براي ادامۀ حيات بشر روي زمين را فراهم ميكنند .فعاليتهاي
صنعتي دولتها از دوران پس از انقالب صنعتي ،منجر به ازدیاد
تراكم گازهاي گلخانهاي در هواسپهر شده و این پدیده بهتدریج
سبب گرمترشدن كرۀ زمين شده است .دولتهاي صنعتي
آنچنان مسحور و مقهور پيشرفتهاي تکنولوژیکي خود شدهاند
كه گویي این نکته را به ورطه فراموشي سپردهاند كه عملکرد
مخرب آنها كرۀ زمين را قرباني خواهد كرد .تغييرات آبوهوایي
و گرمایش زمين آثار و عواقب مهيبي را براي انسانها بهدنبال
دارد .ذوبشدن یخچالها ،افزایش سطح آب دریاها و اقيانوسها،
خشکسالي ،طوفانهاي سهمگين و شيوع بيماريهاي مسري،
فقط گوشهاي از مشکالتي است كه تغييرات آبوهوایي به آنها
دامن خواهد زد .این امر ،جامعۀ بينالمللي را به واكنش سریع در
برابر این پدیده وادار كرده و منجر به تصویب اسناد حقوقي
بينالمللي بهمنظور مقابله با تغييرات آبوهوایي شده است.
تعاریف و مفاهیم
قبل از پرداختن به مباحث تاریخي و عللل و پياملدهاي تغييلرات
آب وهوا(،)1الزم است به نکاتي در زمينلۀ ایلن موضلوع پرداختله
شود .آبوهوا ميتواند بهعنوان «خالصۀ وضعيت سازمانیافتله از
سيارۀ زمين ،هواسپهر و سيستم آبي در طول زمان» تعریف شلود
) .(Verheyn, 2005براي فهم كامل مساله تغييرات آبوهلوا و
پيامدهاي ناشي از آن ،این امر حایز اهميلت اسلت كله از لحلا
واژه شناسي بين دو واژۀ«اقليم» (آبوهلوا) و «اوضلاع جلوي»()2
تفاوت ،قایل شویم .اوضاع جوي عبارت است از حالت نوسان جلو
اطراف ما كه با دما ،ابر ،بارش وغيره توصليف مليشلود .اقلليم
(آبوهوا) به ميانگين دما اطالق ميشود و تغييرپلذیري آن را در
طول یک محدودۀ زملاني معلين و در ناحيلهاي مشلخ بيلان
مي كند )3(.تغييرات آبوهلوا ممکلن اسلت ناشلي از فراینلدهاي
طبيعي باشد یا بر اثر مداخلۀ بشلر در طبيعلت (انسلانسلاخت)()4
ایجلاد شللود .فراینللدهاي طبيعللي ملليتوانللد شللامل آیرسللولهللا
(هواویزهها) ناشي از فعاليت آتشفشاني ،پدیدۀ النينو یلا تغييلرات
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در بازدۀ انرژي خورشيدي باشد ،ولي عواملي همچون تقليل الیلۀ
ازن ،انتشار گازهاي گلخانهاي و افزایش تراكم آنها در هواسپهر
ناشي از مداخلۀ بشلر در طبيعلت اسلت .تلابشهلاي خورشليدي
بهصورت امواج مریي به زمين ميرسند و در حدود یکسوم آنها
توسط كرۀ زمين جذب و قسمتي بهصورت امواج فروسرخ (مادون
قرمز) مجدداً به فضا ساطع ميشوند .گازهاي گلخانلهاي موجلود
در هواسپهر ،امواج فروسرخ بازتابشده از سطح زمين را در خلود
نگه ميدارند تا دماي زمين در حد ثابتي كله بلراي اداملۀ حيلات
الزم است ،باقي بماند .این عمل را اثر گلخانهاي( )5ميناميم كله
اگر چنين اثري وجود نميداشت ،دماي زمين  34درجه سردتر از
وضع موجود ميشد و درحقيقت زمين تبلدیل بله یلک صلحراي
منجمد و بایر ميشد.
آنچه در قالب و چارچوب ملل متحد و جامعۀ بينالمللي در برابلر
تغييرات آبوهوا صورت گرفته است ،پاسخ به تغييلرات ناشلي از
مداخلۀبشراسللت .بلله همللين دليللل اسللت كلله بنللد  2مللادۀ 1
كنوانسيون كليات  ،1992تغيير آبوهوا را به معني :تغييلري در
آبوهوا كه بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم ناشي از فعاليتهلاي
بشري است و سبب متغيركردن تركيب اتمسفر (هواسپهر) جهلان
شده است و جدا از تغييرات طبيعي آبوهوا در دورههاي مختللف
زماني ،قلمداد كردهاست (.)6
علل و عوامل بروز تغییرات آبوهوایي
آبوهوا بيشتر توسط انرژي تابشي خورشيد اداره ميشلود .تغييلر
این آبوهوا با مساله وجود گازهاي گلخانهاي در هواسلپهر گلره
خوردهاست .بخش اعظم آبوهواي زمين بهدليل وجلود گازهلاي
گلخانهاي كه بهطور طبيعي در هواسپهر واقع شدهانلد و بلهطلور
خاص شامل بخار آب ،دياكسيد كلربن ) ،(CO2متلان )،(CH4
كلرو فلوئور كربنها ) ،(CFCsمونواكسيد نيتروژن ) (N2Oو ازن
جو پایين ) (O3مي باشند ،تعيين مليشلود ( .)Sands, 2003بلا
آغللاز انقللالب صللنعتي و بللهدنبللال آن افللزایش انتشللار گازهللاي
گلخانهاي ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي ،زغال سنگ ،نفت،
گاز و بنزین ،در كنار تشدید فعاليتهاي كشاورزي و جنگلزدایلي
و تغيير كاربري زمين ،اثر گازهاي گلخانهاي را كله بلراي حيلات
بشر بر روي كرۀ زمين ضروري و حياتي قلمداد ميشلود ،مختلل
كرده است .افزایش تراكم گازهاي گلخانهاي در هواسپهر ناشي از
مداخلۀ بشر در طبيعت ،رفتهرفته موجب حبس شدن بيشتر گرملا
و افزایش دماي سطح زمين ميشود .براي مثال ،تراكم دياكسيد
كربن از زمان پيش از صنعتيشدن در سال  1750تاكنون بيش
از یلکسلوم افلزایش یافتله اسلت ( Yamin & Depledge,
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 .)2004تراكم متان كه اثر گرمكنندگي بيشتري دارد ،نسبت بله
دورۀ قبل از صنعتيشلدن دو برابلر افلزایش یافتله اسلت .متلان
فراوردۀ فرعي سلوختوسلاز حيوانلات و محصلوالت پتروشليمي
است .مونواكسيد نيتروژن نيز كه منبع عمدۀ آن صنعت كشاورزي
است در این دوره  15درصدافزایش داشلته اسلت ( Verheyn,
 .)2005دياكسلليد كللربن بللهطللور تقریبللي  50درصللدگازهاي
گلخانهاي را به خود اختصاص داده است كله افلزایش حجلم آن
تأثير بسزایي در تغييرات آبوهوا دارد.
آثار و پیامدهاي تغییرات آبوهوا
آثار زیان بار تغييرات آبوهوا ،به عنوان تغييرات در محيط زیستي
زندگي گيلاهي و جلانوري(،)7پياملدهاينامناسلبي بلرايتركيلب،
قابليللت انعطللاف ،بللازدهي اكوسيسللتمهللاي طبيعللي ،عملکللرد
سيسللتمهللاي اجتمللاعي و اقتصللادي یللا سللالمت بشللري دارد.
پيامدهاي ناشي از تغيير اقليم را ميتوان به آسيبهاي مستقيم و
آسيبهاي غيرمسلتقيم (اقتصلادي) طبقلهبنلدي كلرد .در حلوزۀ
آسيبهاي مستقيم ،روند افزایش دما به افزایش سطح آب دریاها
بر اثر ذوبشدن یخچالها منجر ميشود .این مساله بله افلزایش
سطح آب اقيانوسها به  20سلانتيمتلر تلا سلال  2030و 65
سانتيمتر تا آخر قرن بعلدي منجلر مليشلود (.)Sands, 2003
افزایش سطح آب دریاهاي جهان به اندازۀ حدود  50سانتيمتلر،
مناطق ساحلي را كه محلل اقاملت بخلش عملدهاي از جمعيلت
جهللان اسللت ،نللابود ملليكنللد .منللاطق عظيمللي از كشللورهاي
پرجمعيت ،همانندبنگالدش یا اندونزي ،غير قابل سکونت خواهند
شد و براساس یک برآورد ،ممکن است حدود پنج ميليون كيلومتر
مربع تا سال  2075مورد تهدید قلرار گيلرد كله دربرگيرنلدۀ 3
درصدحجم خشکيهاي جهان و محل اقامت ميليلونهلا انسلان
است ( .)Kiss & Shelton, 2007برخي از جزایر كوچلک كله
ارتفاع كمي از سطح دریا دارند ،در برابر تغيير آبوهلوا و افلزایش
سللطح دریللاي ناشللي از آن در بسللياري از مللوارد (ماننللد :جزایللر
باهاماس ،كيریباتي ،مولداوي و مارشلال) آسليبپذیرنلد (روملي،
 .)1387پيامد دیگر تغييرات آبوهوا ،پدیدۀ خشکسالي است كه
ميتواند كمبود آب را در مناطق خشک و نيمهخشک تشدید كنلد
( .)Yamin & Depledge, 2004خشکسالي همچنين ميتواند
كشللاورزي جهللان را تحللت تللأثير قللرار دهللد :برخللي از منللاطق
حاصلخيز خشک و لم یزرع خواهند شد .كمبود منابع آب شيرین،
طوفانهاي استوایي ،افزایش حشرات ،بارندگيهاي سلنگين كله
ميتواند مناطقي را دچار سليل كنلد و سلبب شليوع و گسلترش
بيماريهاي واگيردار ماننلد :ماالریلا و تلب زرد شلود ،از عواقلب
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تغييرات آبوهوایي قلمداد ميشود .تغييرات آبوهوا در قطلبهلا
ميتواند سبب ازبينرفتن هميشگي گونههاي نادري كله در ایلن
مناطق زنلدگي مليكننلد ،شلود (اميرارجمنلد .)1373،تغييلرات
آب وهوایي همچنين ميتواند حوادث ناگهاني در مقياس وسليع و
فاجعهآميز ایجاد كند .این حوادث ميتوانند شامل تخریب جریلان
آب گلفاستریم (كه موجب تعدیل هلواي اروپلاي شلمال غربلي
است) و فروپاشي یا ازهمگسيختگي صفحههلاي یلخ در گریلنلد،
شود (.)Yamin & Depledge, 2004
در حوزۀ آسيب هاي غيرمستقيم ( اقتصلادي) ،كشلورهاي عملدۀ
صادركنندۀ نفت از كاهش تقاضاي نفت متضرر خواهنلد شلد .در
صورت اجرایيشدن سياستهاي منلدرج در پروتکلل كيوتلو كله
خواهللان كللاهش هيللدروفلوئوركربنهللا (گازهللاي نفتللي) اسللت،
دولتهاي صلادركنندۀ نفلت ،سلاالنه حلدود  63ميليلارد دالر از
درآمللدهاي خللود را از دسللت خواهنللد داد (عبللداللهي.)1389 ،
عالوه براین ،هزینۀ ایجاد تأسيسات الزم براي حفاظت از منلاطق
كمارتفاع ساحلي كه در معرض سيل قرار گرفتهاند ،براي دولتها
بسيار سنگين است.
پیشینۀ تحقیق ها و اقددا هداي مدرتط بدا تغییدرات
آبوهوایي
اثللر گلخانللهاي و احتمللال مداخلللۀ بشللر در سيسللتم آبوهللوایي
نخستينبار در سلال  ،1827توسلط جلين باپتيسلت فلوریر( )8و
بللهدنبللال آن توسللط دانشللمند سللوئدي بلله نللام اسللوانت
آرنيللوس()9مطللر شللد ( .)Verheyn, 2005در دهللۀ 1950
ميالدي ،توجه جهاني مجددا به ایلن موضلوع جللب شلد .بلراي
نخستينبار ،بازبيني اطالعات ناشلي از قطلب جنلوب و هلاوایي،
امکان تحقيق عميق در رابطلهبلا تلراكم گازهلاي گلخانلهاي در
هواسپهر را فراهم كرد و در دهۀ بعدي ،جامعلۀ علملي اطالعلات
كافي براي آغلاز ملذاكرۀ بلينالملللي در سلطح سياسلي دربلارۀ
گرمایش جهان را گردآوري كرد .گرملایش جهلاني در كنفلرانس
 1972استکهلم ،همچنين نخستين كنفلرانس جهلاني تغييلرات
آبوهوایي كه در سال  1979برگزار شد ،موضوع ملذاكره قلرار
گرفت و برنامۀ جهاني آبوهوا( )10مبنایي را بلراي تحقيلقهلاي
گسترده و همکاري علمي از طریلق كلارگروههلا و كنفلرانسهلا
فراهم كرد .در اكتبر  ،1985كنفرانس مهلم دیگلري در زمينلۀ
آبوهوا توسط سازمان هواشناسي جهاني و برنامۀ محيطزیسلت
ملل متحد در ویلالش( )11اتلریش برگلزار شلد .دانشلمندان 29
كشور توافق كردندكه به اثر افلزایش گازهلاي گلخانلهاي دملاي
كرۀ زمين در پنج سال آینده بهگونهاي محسوس افزایش خواهلد
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یافت (اميرارجمند )1373 ،و براي نخسلتينبلار در تلاریخ ،یلک
وفاق علمي بر سر تغييرات آبوهوا ناشي از فعاليتهلاي بشلري
ایجاد شد .دانشمندان در ویالش تأكيد كردند كه اگر رونلد فعللي
ادامه یابد ،یک افزایش ميانگين دملایي بلاالتر از هلر دورهاي در
تاریخ بشر ميتواند در نيملۀ اول قلرن بيسلتویکلم روي دهلد.
دومين كنفرانس جهاني تغييرات آبوهلوا در جلوالي  1988در
تورنتو برگزار شلد و از دوللتهلا خواسلته شلد كله انتشلار گلاز
دياكسيد كربن خود را تا سال  ،2005تا  20درصد نسلبت بله
سطح این گاز در سال  1988كاهش دهنلد )12(.كنفلرانسهلاي
دیگري از جمله اتاوا ،تاتا ،الهه ،كنفرانس وزارتي نوردیک ،پيمان
قاهره و كنفرانس برگن در سالهاي  1989و  ،1990تشلکيل
شد (سلطانيه و احدي )1383 ،و بر لزوم تثبيت انتشلار گازهلاي
گلخانهاي تأكيد كردند.
مقارن با این پسزمينله ،سلازمانهلاي بلينالملللي و نهادهلاي
تحقيقاتي در برنامۀ جهاني آبوهوا و برنامۀ جهاني تحقيقلات آب
و هوایي(،)13سازمان هواشناسي جهاني ،برنامۀ محيطزیست ملل
متحد و دولتها در طولدهلۀ  1980مليالدي بله ایلن نتيجله
رسيدند كه نهادینهسازي بيشتري براي افلزایش تلأثير و كلارایي
مساله تغييرات آبوهوایي الزم است .گزارش برانتلند( )14در سال
 1987نيز مداخلۀ بشر در تغييرات آبوهوا را بهعنوان یک خطر
عمدۀ محيطزیستي شناسایي كلرد و از دوللتهلا خواسلت بلراي
رسيدگي به این مشکل با یکدیگر همکلاري كننلد ( Verheyn,
.)2005
در سال  ،1988برناملۀ محليطزیسلت مللل متحلد و سلازمان
هواشناسي جهاني هيئت (كميته) بينالدولي تغييلرات آبوهلوایي
را تأسيس كردند و نخستين جلسۀ جلامع ایلن هيئلت در نلوامبر
 1988برگزار شد .هيئت بينالدولي تغييلرات آبوهلوا( )15در 3
گروه كاري عمل ميكند:
)
16
 گللروه كللاري اول(  :ارزیللابي اطالعللات علمللي موجللود وپروژههاي تغيير آبوهوا
 گروه كاري دوم( :)17ارزیابي آثار محيطزیسلتي و اقتصلادي-اجتماعي تغييرات آبوهوا و آسيبپذیري
 گروه كاري سوم( :)18رسيدگي به موضوعاتي همچلون آثلار،سازگاريها و كاهش تغييرات آبوهوا
تاكنون  4گزارش و یک گزارش تکميلي توسط این هيئت ارایله
شلده اسلت )19(.مجملع عملومي سلازمان مللل متحلد در سللال
 ،1987به موجب قطعنامۀ  42/148از برناملۀ محليطزیسلت
ملل متحد در راستاي انجام تحقيقات تغييلرات آبوهلوا حمایلت
كرده بود )20(.در سال  ،1988مالت پيشلنهاد كلرد كله سيسلتم
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آبوهوا بهعنوان «ميلراث مشلترک بشلریت»( )21تلقلي شلود و
متعاقب آن مجمع عمومي ملل متحد به موجب قطعنامۀ 43/53
به این نتيجه رسيد كه تغيير آبوهلوا نگرانلي مشلترک بشلریت
است )22(.در سال  ،1989چنلدین دوللت جزیلرهاي در نشسلت
اقيانوس آرام جنوبي در قبال باالآمدن سلطح آب دریلا ،تغييلرات
آبوهوا و خسارت بالقوهاي كه ميتوانست بر آنها تأثير بگلذارد،
عکسالعمل نشان دادند (  .)Verheyn, 2005مجملع عملومي
ملل متحد با صدور قطعنامۀ  44/206اعالم كرد كه بله مسلاله
آسيبپلذیري ایلن كشلورها در جریلان ملذاكرات بلراي تلدوین
كنوانسيون توجله خواهلدكرد )23(.در  22دسلامبر سلال ،1990
مجمع عمومي سازمان ملل كميتۀ مذاكرۀ بينالدولي را براسلاس
قطعنامۀ  45/212تشکيل داد )24(.كميتۀ مذكور پنج نشست()25
براي تصویب كنوانسيون كليات برگزار كرد و سرانجام در  9ملي
سال  ،1992متن كنوانسيون كليات ملل متحد در زمينۀ تغييرات
آبوهوایي با وفاق عام تصویب شد .كميتۀ مذكور در فوریۀ سلال
 ،1995منحل شد و متعاقب تصویب كنوانسيون كليات ،1992
مذاكرات براي الحاق پروتکلي بله كنوانسليون در سلال ،1995
پس از اولين كنفرانس اعضا آغاز شد و براي تدوین یک پروتکل،
كميتۀ موقتي بر مبناي دستورالعمل برلين ایجاد شلد .درحقيقلت،
عدم كفایت تعهدات مقررشده در حرف الف و ب بنلد  2ملادۀ 4
كنوانسيون كليات  ،1992لزوم تدوین یک پروتکل را براي ایلن
كنوانسيون نشان داد .در دستورالعمل برلين تصریح شده بلود كله
مذاكرات باید در تعهدات كشورهاي صنعتي تجدیدنظر كنلد ،املا
تعهد جدیدي را بلراي كشلورهاي در حلال توسلعه ایجلاد نکنلد
( .)Yamin & Depledge, 2004در  10دسامبرسلال ،1997
اعضاي پروتکل كيوتو توسط كنفرانس سوم در ژاپن تصویب شد.
یافتهها
در ایللن قسللمت ،مفللاد اسللناد بللينالمللللي در رابطللهبللا تغييللرات
آبوهوایي ،تعهدات دوللتهلا ،تصلميمهلا و توافلقهلاي عملدۀ
كنفرانسهاي اعضا مورد بررسي و نکات برجسلتۀ آن را بلهطلور
اجمالي مورد بحث قرار ميگيرد.
کنوانسیون کلیات ملل متحد در زمینۀ تغییرات آبوهوا
()1992
كنوانسيون كليات  ،1992دربردارندۀ یلکسلري مقلررات كللي
است كه ميتواند عنوان یک دیدگاه كلي را بله خلود اختصلاص
دهد .این كنوانسيون در حقيقت مصالحهاي را بين دولتهایي كه
اهداف و برنامههاي زماني خاص را براي كاهش انتشار گازهلاي

تأملی بر عملکرد جامعۀ بینالمللی در برابر تغییرات آبوهوایی

گلخانهاي تعقيب مي كردند و دولتهایي كه تنها خواستار تشکيل
یک چارچوب كلي به عنوان مبنلایي بلراي پروتکللهلاي آینلده
بودند ،ایجاد كرده است .از عنلوان كليلات كنوانسليون مشلخ
است كه كنوانسيون تغييرات آبوهوا داراي نظامي دومرحلهاي یا
دوزمانه است؛ خود كنوانسيون قواعد كللي و نهادهلا را مشلخ
ميكند و تعيين تکاليف اساسي (بهویژه تکاليف دولتها درزمينلۀ
تقليل انتشار گازهاي گلخانهاي) موكول به مرحللۀ دوم و زملاني
دیگللر یعنللي پللس از تصللویب پروتکلللهللاي ضللميمه اسللت
(اميرارجمند .)1373 ،باوجوداین ،به نظر ميرسلد كله اصلطال
«چارچوب» [یا «كليات»] در عنوان این كنوانسيون ،تلا حلدودي
نامناسللب اسللت ( ،)Sands, 2003زیللرا كنوانسلليون ،1992
تعهداتي را براي تثبيت تراكم گازهاي گلخانهاي در هواسلپهر در
یک سطح ایمن در طوالني مدت ،مکانيزم ملالي و تعهلد برخلي
كشورهاي توسعهیافته براي تأمين منابع مالي و مکلانيزم اجلراي
بالقوه را پليشبينلي كلرده اسلت .كنوانسليون ملذكور نخسلتين
موافقتنامۀ بينالمللي محيطزیستي مذاكره شده بود.
مواضع كشورهاي مختلف در كنوانسيون با یکدیگر فاصله داشت.
پيامدهاي اقتصادي كنوانسيون ،نقش عمدهاي را در تعيين موضع
كشلورها ایفلا كلرد .ایلاالت متحلده بلا اتخلاذ اهلداف خلاص و
برنامههاي زماني مشخ مخلالف بلود .آلملان و ژاپلن در رأس
كشورهاي توسعه یافته ،به كنوانسيون به عنوان سندي بلراي بله
دست آوردن مزیت رقابتي در درازمدت با نياز بله توسلعه ،توليلد،
استفاده و اشلاعۀ اطالعلات تکنوللوژي نلوین ،نگلاه مليكردنلد
( .)Sands, 2003مشلکالت فلراروي كشلورهاي سوسياليسلتي
سابق منجر به تمایزهاي بدیهي در كنوانسليون شلد .كشلورهاي
توليدكنندۀ نفت به رهبري عربستان بلهشلدت مخلالف هرگونله
تعهدات اساسي در كنوانسيون بودند .كشورهاي در حلال توسلعۀ
صنعتي بزرگ مانند هند و چين ،نگران تضلمين ایلن بودنلد كله
توسعۀ اقتصادي آنها نباید محلدود شلود و كشلورهاي در حلال
توسعه داراي جنگلهلاي انبلوه ماننلد برزیلل و ملالزي ،نگلران
تضمين این امر بودند كه تأكيلد اوليلۀ كنوانسليون بایلد متوجله
محدودكردن انتشار گازهاي گلخانلهاي كشلورهاي توسلعهیافتله
باشد ( .)Sands, 2003كشورهاي در حال توسلعه كله بله طلور
خاص در معرض آثار تغييرات آبوهلوا بودنلد ،شلامل  42عضلو
اتحاد كشورهاي جزیرهاي كوچلک ،و كشلورهاي داراي منلاطق
ساحلي پست ،خواستار كنوانسيوني با تعهدات قوي و داراي قدرت
اجرایي بودند .تصویب كنوانسيون كليات  ،1992در چنين فضاي
پيچيللدهاي از منللافع اقتصللادي و محلليطزیسللتي ،قابللل درک
است.كنوانسيون كليات ملل متحد در زمينۀ تغييلرات آبوهلوایي

51

 1992داراي یللک مقدمللۀ  23بنللدي 26،مللاده و  2ضللميمه
اسللت )26(.كنوانسلليون مللذكور ،در  21مللارس  ،1994پللس از
گذشت  90روز از تودیع پنجاهمين سند تصویب ،قدرت اجرایلي
پيدا نمود و در حال حاضلر داراي  195عضلو اسلت .جمهلوري
اسالمي ایران نيز عضو این كنوانسليون اسلت .مجللس شلوراي
اسالمي در  6خرداد  1375این كنوانسليون را تصلویب كلرد و
مصوبه مجلس در  13خرداد  ،1375به تأیيلد شلوراي نگهبلان
رسيد.
الف) مقدمه ،اهداف و اصول
مقدمۀ كنوانسيون طيف گسلترده اي از منلافع را ملنعکس كلرده
است و یادآور ميشود كه تغييرات آب وهوا و افزایش دماي آن بر
اثر افزایش تراكم گازهاي گلخانله اي بله تملام بشلریت مربلو
ميشود (اميرارجمند .)1373 ،مقدمه شامل اصولي اسلت كله در
حقوق بينالملل ،بهرسميت از جمله اصل حاكميت در بهرهبرداري
از منابع طبيعي و تأكيد بر اصلل  2اعالميلۀ ریلو ،شلناخته شلده
است.
هدف نهایي كنوانسيون در مادۀ  2كنوانسيون بيان شده است كه
اشعار ميدارد« :هدف نهلایي ایلن كنوانسليون و هرگونله اسلناد
حقوقي مربوطه كه ممکن اسلت توسلط كنفلرانس اعضلا ملورد
تصللویب قللرار گيللرد ،دسللتیللابي بلله ثبللات در تللراكم گازهللاي
گلخانللهاي در هواسللپهر براسللاس مفللاد مربوطللۀ كنوانسلليون در
سطحي است كه از تداخل خطرناک فعاليتهاي بشري با سيستم
آبوهوا جلوگيري نماید» .اما ،كنوانسيون بله طلور ضلمني ایلن
مساله را بلهرسلميت مليشناسلد كله تغييلرات آبوهلوا املري
اجتنابناپذیر است .بنابراین ،منظور این است كه در یک چارچوب
زماني مناسب كله بله اكوسيسلتم اجلازه ملي دهلد بلا تغييلرات
آبوهوایي تطابق پيدا كند ،توليد مواد غذایي تهدیلد نشلود و بله
توسعۀ اقتصادي پایدار لطمه وارد نشود ،به این هدف نایلل شلود.
عالوهبراین ،كنوانسيون با اشارههاي متعلدد بله علوارض جلانبي
تغيير آبوهوا ( 22بار) و آسليبپلذیري آثلار آن ( 7بلار) نشلان
ميدهد كه كنوانسيون داراي هدف بياننشدۀ دیگري اسلت .بله
منظور ایجاد سندي براي توجه به آثار زیانبار تغييرات آبوهلوا و
تضمين اینكه كشورها بهویژه آنهایي كه بيشتر آسليبپذیرنلد،
قادر به آمادهشدن براي انطباق با این آثار مضر باشند .كنوانسيون
اصولي را تنظيم ميكند كله یلک جهلتیلابي عملومي را بلراي
توسعۀ آینده درمورد تعبير و تفسلير كنوانسليون و توسلعۀ آینلدۀ
اسناد حقوقي براساس كنوانسيون نشلان مليدهلد (گونلدلينگ و
هویسمان .)1381 ،مادۀ  3كنوانسيون بهمنظور راهنمایي اعضلا
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در نيل به هدف و اجراي مقررات كنوانسيون اصول پنج گانلهاي
را بيان ميكنلد ( .)Sands, 2003ایلن اصلول كله كنوانسليون
رعایت آنها را به كشورهاي عضو توصيه ميكند ،جنبله حصلري
ندارند (اميرارجمند )1373،و شامل موارد زیر است:
 تعهللد طللرفين معاهللده در حفاظللت از سيسللتم آبوهللوایيبرمبناي انصاف به نفع نسلهاي فعلي و آتلي بشلر برمبنلاي
تساوي و منطبق با مسئوليت مشلترک املا متفلاوت آنهلا و
قابليتهاي مربوطه
 اتخاذ اقدامها و سياستهلاي پيشلگيرانه جهلت پليشبينلي،جلوگيري یا به حداقلرساندن دالیل تغيير آبوهوا و آثار سوء
آن .كاربست اصل احتيا در این زمينه مستلزم آن است كله
در جایي كه تهدیدات جلدي یلا امکلان ورود خسلارتهلاي
غيرقابل جبران بر نظام آبوهوایي وجود داشلته باشلد ،نبلود
قطعيت علمي كافي در خصوص آثار زیانبار فعاليت مؤثر بلر
محيطزیست نباید بهعنوان عذري براي تعليق تدابير اتخلاذي
بهمنظلور حفاظلت از نظلام آبوهلوایي ،مسلتند قلرار گيلرد
(عبداللهي.)1389 ،
 اعضا محق هستند و باید توسعۀ پایدار را تشویق كنند و برايایجاد یک سيستم باز اقتصاد بينالمللي كله منجلر بله رشلد
اقتصادي پایدار و توسعه براي تمامي اعضا بهویژه كشورهاي
در حال توسعه شود ،تالش كنند
 عدم اتخاذ تدابير تبعيضآميز غيرقابل توجيله و محدودكننلدۀتجارت بينالملل
سرانجام ،اینكه در سراسر بخلش اصلول و سلایر قسلمتهلاي
كنوانسيون به؛ نياز به تضلمين رشلد اقتصلادي پایلدار ()27اشلاره
شدهاست.
ب) تعهدات دولتهاي عضو
كنوانسيون كليلات  ،1992تعهلدات گونلاگوني را بلين اعضلاي
مختلف بيان ميكند؛ این تعهلدات ،براسلاس كنوانسليون ،اصلل
مورد قبول مسئوليتهاي مشترک املا متملایز را بيلان مليكنلد
(گوندلينگ و هویسمان.)1381 ،
 )1تعهدات کلي همدۀ اعضدا (بنددهاي  9، 1،8و 10
مادۀ )4
 توسعه و گسترش آمارهاي انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي ازفعاليتهاي بشري
 تللدوین ،اجللرا ،انتشللار و تنظلليم آمللار و برنامللههللاي ملللي ومنطقهاي براي كاهش تغييرات آبوهوا
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 توسعه و همکاري در انتقال تکنولوژيها ،كنتلرل رویلههلا وفرایندهاي انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي از فعاليت بشري
 ترویج مدیریت یکپارچه چاهکها و مخازن گلخانهاي همکاري بلراي آملادهشلدن جهلت سلازگاري بلا پياملدهايتغييرات آبوهوایي
 توجه به تغييرات آبوهوایي تا آخرین حد ممکن در مناسباتاجتماعي و اقتصادي و سياستهاي محيطزیستي
 نظارت سيسلتماتيک و توسلعۀ آرشليوهاي اطالعلاتي بلرايآگاهي بيشتر از تغييرات آبوهوا
 توسعه و همکاري در آموزش ،ترغيب و آگاهيهلاي عملوميمربو به تغيير آبوهوا
 گفتوگو در كنفرانس اعضا دربارۀ اطالعات مربو به اجرايتعهدات
 )2تعهد دولتهاي توسعه یافته و سایر دولدتهداي
عضو ضمیمۀ 1
در قلب كنوانسيون در بند  2مادۀ  ،4تعهدات ویژهاي در رابطهبلا
مخازن و حفرههاي گازهاي گلخانلهاي بلراي كشلورهاي عضلو
ضميمۀ ،)28(1در نظر گرفته شده است:
 اتخاذ سياسلتهلاي مللي بلراي كنلد كلردن روال تغييلراتآبوهللوا بللا محللدودكردن گازهللاي گلخانللهاي ناشللي از
فعاليتهاي بشري و حفاظلت و ارتقلاي حفلرههلا و مخلازن
گازهاي گلخانهاي
 اقدام براي اجراي این سياستها بهطور مشترک بلا اعضلايدیگر یا كمک به دیگر اعضا در رسيدن به اهداف كنوانسيون،
بهویژه در موارد مذكور
 ارایه اطالعات دقيق دربارۀ سياستها و اقدامات  6ملاه پلساز اجرایيشدن كنوانسيون و پس از آن به صلورت دورههلاي
یکساله
 اتخاذ تدابير و مقرراتي براي بازگشت سلطح انتشلار گازهلايگلخانهاي به سطح سال  1990تا سال  2000ميالدي
همان طور كه از بند الف و ب مادۀ  4برميآید ،تعهد شفافي
براي تثبيت تراكم انتشلار گازهلاي گلخانلهاي مقلرر نشلده
است .همچنلين هلي گونله تعهلد صلریحي بلراي حفل و
نگهداشتن انتشار گازهاي گلخانهاي در سطح سلال ،1990
براي دورۀ پس از سال  ،2000وجود ندارد .علالوه بلراین،
مشاركت هر طرف معاهده بستگي به یک رشلته عواملل از
جمله ساختار اقتصادي ،منابع ،نقطۀ آغاز و همچنلين اصلل
انصاف دارد.
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 )3تعهدددات دولددتهددايتوسددعهیافتدده و سددایر
دولتهايعضو ضمیمۀ 2
)
29
(
 دولللتهللاي عضللو ضللميمۀ ، 2تعهللدات مللالي خاصللي رابرعهده
دارند .آنها توافق كردهاند كه منابع ملالي جدیلد و مضلاعف
براي پرداخت هزینلههلایي كله توسلط كشلورهاي در حلال
توسعه در راسلتاي انجلام تعهداتشلان بلراي مبادللۀاطالعات
(مادۀ  )12و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اقدامهلایي در
راستاي تعهدات كلي اعضا براساس بند  1ملادۀ  4را ،فلراهم
كنند(.)30
 دولت هاي عضو ضميمۀ  2همچنين متعهلد بله همکلاري وكمک به كشورهاي در حال توسعه كه بهطور خاص در برابلر
آثار سوء تغيير آبوهوا آسيبپذیرند ،در پرداخت هزینلههلاي
سازگاري آنها با این آثار( )31شدهاند [پذیرش ضمني مسلئوليت
ایجاد تغييرات آب و هوا توسط كشورهاي توسعه یافته]
 همچنين از دولتهاي عضو ضميمۀ  2خواسته شده است تلااقدامهاي الزم را براي ترغيب ،تسهيل و تأمين مالي ،انتقلال
یا در دسترس قرار دادن آگاهيها و تکنولوژيهلاي كاملل و
معقول محيط زیستي به سایر اعضا بهویژه كشورهاي در حال
توسعه فراهم كنند [بند  3و  4و  5ماده ]4
 كنوانسلليون همچنللين خواسللتار «یللک درجللۀ خللاص ازانعطافپذیري»( )32براي كشورهاي توسعهیافته كله در حلال
گذار از مراحل انتقال به اقتصاد بازار هسلتند (حلوزۀ بالتيلک،
ليتواني ،و لتوني) شده است( )33همچنين ،توجله بله وضلعيت
طرفهاي معاهده ،بهویلژه كشلورهاي در حلال توسلعه كله
داراي اقتصللادهاي آسلليبپللذیر در برابللر آثللار سللوء اجللراي
اقدام هاي واكنشي هستند ،در اجراي تعهدات مورد توجه قرار
گرفته است [بند  6و  7و مادۀ .]4
ج) سایر مقررات
كنوانسيون كليات  1992یک كنفرانس اعضا ،یک دبيرخانه (در
بن آلمان) ،دو نهاد فرعي و یک مکانيزم مالي ایجاد كرده اسلت.
كنفرانس اعضا نهاد عالي كنوانسيون است كه اجراي كنوانسليون
براساس بررسي منظم و اتخاذ تصميمها براي توسعۀ اجراي مؤثر
كنوانسيون به آن واگذار شده است( ،)34نخستين كنفلرانس آن در
سال  ،1995برگزار شدو پس از آن بله صلورت سلاليانه برگلزار
ميشود (در همين مقاله ،بهطور اجمالي به كنفلرانسهلاي اعضلا
( )COPو نشستهاي اعضا ( )MOPپرداخته خواهد شد) .یلک
نهللاد فرعللي تحللت عنللوان شللوراي علمللي و تکنولللوژیکي(،)35
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بهمنظور تأمين اطالعات علملي و تکنوللوژیکي بلراي كنفلرانس
اعضا ،تأسيس شده است( .)36یک نهاد فرعي دیگر تحت عنلوان
ركن اجرایي( ،)37براي كملک بله كنفلرانس اعضلا در ارزیلابي و
بررسي اجلراي كنوانسليون ،ایجلاد شلده اسلت( .)38كنوانسليون
همچنين یک مکانيزم مالي براي تأمين منابع ملالي در رابطله بلا
انتقال تکنولوژي تعریف كرده است (.)39
همچنين ،براساس مادۀ  13كنفرانس اعضا ،یک آیلين مشلورتي
چندجانبه براي حل مسایل مربو به اجلراي كنوانسليون ایجلاد
كردهاسلت .بلراي امکلان توسلل اجبلاري بله داوري یلا دیلوان
بينالمللي دادگستري با رضایت طلرفين اخلتالف و ایجلاد یلک
كميسيون سازش در مادۀ  14پيشبيني شده است .امکان اعمال
شر بر كنوانسيون وجود ندارد (مادۀ  ،)24اما سه سلال پلس از
اجرایيشدن كنوانسيون براي هر عضو امکان كنارهگيري با اعالم
كتبي ،وجود دارد.
پروتکل کیوتو تعهدات و روشهاي انعطافپذیر آن
از آنجا كه كنوانسيون چارچوب تغييرات آبوهوا اصلول كللي و
تعهدات علام كشلورهاي عضلو را ترسليم كلرده و بيشلتر فاقلد
تعهدات مشخ و معيني جهت كاهش گازهاي گلخانهاي است،
ضرورت داشت كه در یک سند الحاقي تعهدات مشخصلي بلراي
اعضللا و بلهویللژه كشللورهاي توسللعهیافتلله درنظللر گرفتلله شللود
(عبداللهي .)1389 ،مذاكرات براي الحاق پروتکلي به كنوانسيون
در سال  ،1995پس از اولين كنفرانس اعضا آغاز شد .كنفلرانس
برلين اعالم كرد كه تعهدات مقررشده در حرف اللف و ب بنلد 2
مادۀ  4كنوانسيون كليات كافي نبوده است و تصميم گرفت براي
تقویت تعهدات طلرفهلاي معاهلدۀ عضلو ضلميمۀ ،1از طریلق
تصویب یک پروتکل یلا سلند حقلوقي دیگلر ،فراینلدي را آغلاز
كند )40(.این فرایند قصد نداشت كله تعهلدات جدیلدي را بلراي
طرفهاي معاهده كه عضو ضميمۀ  1نبودنلد وضلع كنلد ،بلکله
صرفاً ميخواست «وجود تعهدات بند  1ملادۀ  4را مجلدد تأكيلد
كنللد و پيشللرفت اجللراي ایللن تعهللدات را اسللتمرار بخشللد»)41(.
دستورالعمل برلين در اولين نشست كنفرانس اعضلا ،گلروه ویلژۀ
دستورالعمل برلين( )42را بهمنظور تدوین پروتکلل الحلاقي ایجلاد
كرد .در كنفرانس سوم در كيوتوي ژاپن متن پروتکلل كيوتلو()43
در  10دسامبر  ،1997به اتفاق آرا تصویب شد .پروتکل در 16
فوریه سال  ،2005قدرت اجرایي پيدا كرد .پروتکل كيوتو داراي
 27ماده و دو ضميمۀ اللف و ب اسلت و در حلال حاضلر 192
كشور عضو آن هستند .جمهوري اسلالمي ایلران در  10خلرداد
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 ،1384آن را در مجلس تصویب كرد و سلپس بله تأیيلد شلوراي
نگهبان رسانيد.
الف) تعهدات دولتهاي عضو
پروتکل كيوتو تعهدات مختلفي را وضع كرده اسلت كله قسلمت
عمدۀ آن مربو به كشورهاي عضو ضميمۀ  1اسلت 2 .ملاده از
پروتکل نيز كشورهاي عضو ضميمۀ  2و كليۀ كشورهاي عضو را
ملتزم ميكند (.)44
 )1تعهدات کلي همۀ اعضا
مادۀ  10پروتکل در رابطه با بند ج دستورالعمل برلين اسلت كله
تداوم اجراي تعهدات بند  1مادۀ  4كنوانسيون كليلات را توسلط
كليۀ اعضا از جمله كشورهاي در حال توسعه درخواست ميكنلد.
مقدمۀ مادۀ  10تأكيد ميكند كه مقررۀ مذكور تعهلد جدیلدي را
براي اعضایي كه نام آنها در ضميمۀ  1نيست ایجاد نمليكنلد،
بلکه تنها تعهدات مندرج در بند  1مادۀ  4را مجدد تأكيد ميكند.
در مادۀ  10اقدامهایي ليست شده است كه حوزههایي را پوشش
ميدهد .از جمله:
 تنظيم برنامههاي ملي یا در صورت اقتضا منطقلهاي مقلرونبه صرفه براي ارتقاي كيفيت عوامل كاهش
 ارتقاي الگوهاي مؤثر توسعه همکللاري علمللي و فنللي در تحقيللقهللا و حف ل و توسللعهنظامهاي نظارتي
 توسعه و اجراي برنامله هلاي آموزشلي ،تربيلت كارشناسلان،تقویت ظرفيتسازي ملي و دسترسي به اطالعات
 انتقال مؤثر فناوريهاي بيخطر از نظر محيطزیستي )2تعهدات دولتهاي عضو ضمیمۀ 1
دستاورد عمدۀ پروتکل كيوتو تعهد كشورهاي عضو ضميمۀ  1به
كاهش كمّي انتشار گازهاي گلخانلهاي و یلک چلارچوب زملاني
براي نيل به آن بود .تعهد مبنایي كشورهاي عضو ضلميمۀ  1در
بند  1مادۀ  3پروتکل منعکس شده است .این ماده مقرر ميكنلد
كه« :كشورهاي عضو ضميمۀ  1باید ،به طور منفرد یا مشلترک،
تضللمين كنندكلله ميللزان انتشللار گازهللاي گلخانللهاي ناشللي از
فعاليتهاي بشري آنها معادل گازهاي گلخانهاي فهرسلتشلده
در ضميمۀ الف( )45باشد و از مقدار تعيلينشلده بلراي آن تجلاوز
نميكند .كشورهاي عضو ضميمۀ  1باید تعهدات خود را براساس
بند  1مادۀ  3با دیدگاه كاهش انتشار گازها در سلطح جهلان بله
ميزان حداقل  5درصدزیر ميزان انتشلار سلال  ،1990در دورۀه

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،5شماره  ،9بهار و تابستان 1393

بين  2008تا  ،2012برسانند )46(».كشلورهاي در حلال گلذار
ميتوانند سال مبنایي غير از سلال  1990را انتخلاب كننلد كله
براساس بند  5مادۀ  3محاسبه مليشلود .تعلداد گازهلاي تحلت
پوشش ضميمۀ الف پروتکل یک موضوع بحث برانگيلز بلود كله
برخي پيشنهاد شمول سه گاز (دياكسيد كلربن ،متلان و اكسليد
نيتروژن) و برخي پيشنهاد شش گاز پذیرفته شدۀ فعللي را دادنلد
كه سرانجام ،هر شش گاز در ضميمۀ الف درج شد .اما در بنلد 8
مادۀ  3مقرر شدكه كشورهاي عضو ضميمۀ  1مليتواننلد سلال
 1995را بلهعنلوان سللال مبلدا ميللزان انتشلار بللراي سله گللاز
(هيدروفلوروكربنها ،پرفلوروكربنهلا و سلولفورهگزافلورید) قلرار
دهند.
براساس مادۀ  2پروتکل ،هركدام از كشورهاي عضلو ضلميمۀ 1
در نيل به تعهدات براساس مادۀ  3باید سياستها و اقدامهایي را
در انطباق با اوضاع و احلوال مللي خلود اتخلاذ كننلد .ليسلتي از
اقدامهاي شاخ از جمله افزایش بهلرهوري انلرژي ،حفاظلت و
افزایش چاهکها ،ترغيب اشکال پایدار كشاورزي بهمنظلور نيلل
به محدودیتهاي كمي باید انجام شود)47(.
تعهدات مربو به ارایۀ گزارش تفصيلي بلراي كشلورهاي عضلو
ضميمۀ  1در مواد  7 ،5و  8پروتکل وضع شده اسلت .از جمللۀ
این تعهدات ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 ایجاد یک نظام ملي بلراي بلرآورد (تخملين) ميلزان انتشلارگازهاي گلخانهاي از طریق منابع و جابهجلایي آنهلا توسلط
چاهکها تا قبل از سال ( 2007بند  1مادۀ )5
 ارای لۀ گللزارش موجللودي سللاالنه در مللورد انتشللار گازهللايگلخانهاي از منابع و جابهجایي چاهکها (بند  1مادۀ )7
براساس بند  9مادۀ  3پروتکل كنفرانس اعضا باید  7سال قبلل
از پایان دورۀ تعهد اول پروتکلل ،دورۀ زملاني دیگلري را تعيلين
كندكه تاكنون چنين امري محقق نشده است.
 )3تعهدات دولتهاي عضو ضمیمۀ 2
تعهدات این دولت ها بيشتر جنبۀ مالي دارد (عبلداللهي.)1389 ،
براساس حرف الف و ب بند  2مادۀ ،11دولتهاي عضو ضلميمۀ
 2بایللد منللابع جدیللد و بيشللتري را بللراي تللأمين هزینللههللاي
كشللورهاي در حللال توسللعه و تللأمين مللالي الزم بللراي انتقللال
تکنولوژي به كشورهاي در حال توسعه را فراهم كنند.
()48

ب) روشهاي انعطافپذیر
روشهاي انعطافپذیر در پروتکل كيوتو بله روشهلایي اطلالق
ميشود كه براساس آن كشورهاي توسعهیافته ميتوانند بخشي از
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تعهدات خود مبني بلر كلاهش انتشلار گازهلاي گلخانلهاي را از
طریق اجراي پروژههاي برونمرزي ایفا كنند (شليروي.)1390 ،
در پروتکللل كيوتللو سلله سللازوكار مبتنللي بللر بللازار بللهعنللوان
سازوكارهاي انعطافپذیر در نظر گرفته شده است كه در زیلر بله
بررسي آنها ميپردازیم.
()49

 )1اجراي مشترک
به موجب پروتکل ،اعضا مليتواننلد تعهلدات خلود را بلهصلورت
مشترک اجرا كنند .مکانيزم تشویقي و اقتصادي اجراي مشلترک
در مادۀ  6پروتکل پيشبيني شده است .هركشورعضوضلميمۀ 1
ميتواند واحدهاي كاهش انتشار ناشي از طر هاي كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي از طریق منابع و جابهجایي چاهکها را كه بلر
اثر دخالت انسلان ایجلاد شلده اسلت در هریلک از بخلشهلاي
اقتصادي به اعضاي دیگلر ضلميمۀ  1انتقلال دهلد یلا از آنهلا
بگيرد )50(.همچنين ،هر عضلو ضلميمۀ  1مليتوانلد ،بلهموجلب
مسئوليت خود ،به اشخاص حقوقي اجازۀ شركت در فعاليتهلایي
را كه منجر به ایجاد ،انتقال یا كسلب واحلدهاي كلاهش انتشلار
بهموجب این ماده ميشود ،بدهد )51(.با وجود این ،اقلدامهلا بایلد
مکمل فعاليتهاي داخلي باشد و تصویب پروژهها توسلط دوللت
ذیربط الزم است .دليل استفاده از این روش این است كه اجلراي
پروژه كاهش گازهاي گلخانهاي در سایر كشلورها ممکلن اسلت
ارزانتر از اجراي آن در خود كشور عضو باشد .بنلابراین ،بله نفلع
كشور عضو خواهد بود كه اجراي پروژههاي كاهش آالیندههلا را
در سایر كشورهاي عضلو اجلرا كنلد (شليروي[ .)1390 ،یعنلي
پروژه كاهش انتشار را از طریق ایجاد چاهکها یا منابع در دیگلر
دولت عضو این ضميمه انجام دهد؛ مثالً استراليا در كانادا با ایلن
چاهک و منابع بهطور مشترک سبب كلاهش انتشلار آالینلدههلا
شود].
()52

 )2تجارت نشر (انتشار)
جنبۀ به مراتب نوآورانه و بحث برانگيز مذاكرات پروتکلل كيوتلو،
پيشنهاد براي فعال كردن كشورهاي عضو ضميمۀ  1براي اجراي
تعهداتشان تحت سازوكار تجارت انتشار بود .این روش كله تنهلا
توسط كشورهاي عضو ضميمه  2اجرا مليشلود ،بله كشلورهاي
مذكور اجازه ميدهد كه  ،در قالب واحدهایي با مقلادیر معلين()53
از كشورهاي دیگر عضو  2در جایي كه براي آنها در قبال تعهد
به كاهش در داخل كشور مقرون بهصرفهتر است امتيلاز كلاهش
انتشار را خریداري كنند )54(.براساس مادۀ  17پروتکل ،اگر یلک
كشور عضو ضميمۀ  2ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي خود را بله
سطحي پایينتر از حد پایۀ گازهاي گلخانهاي برسلاند ،مليتوانلد

مازاد آن را در قالب امتياز كاهش انتشار بله كشلور دیگلر عضلو
ضميمۀ  2بفروشد .مادۀ  17همچنين اشاره ميكنلد كله چنلين
تجارتي باید مکمل اقدامهاي داخلي جهت نيل به كاهش انتشلار
گازهاي گلخانهاي باشد.
()55

 )3مکانیز توسعۀ پاک
در كنفلرانس اعضلا در كيلوتو ،دستیابي به توافقلي درخصوص
شمول كشورهاي در حال توسعه در یک مکانيزم اجراي مشترک
ناممکن بود .بنابراین ،پروتکل مکانيزمي را پليشبينلي كلرد كله
مکانيزم توسعۀ سالم نام دارد و ابلزاري اسلت كله كشلورهاي در
حال توسعه را شامل ميشود (گوندلينگ و هویسمان.)1381 ،
مکانيزم توسعۀ پاک كه براساس مادۀ  12پروتکل پيشبيني شده
است ،ابزاري براي مساعدت كشورهاي عضلو ضلميمۀ  1بلراي
نيل به رعایت تعهد كاهش و محلدودیت كملي انتشلار گازهلاي
گلخانهاي به موجب مادۀ 3پروتکلل مليباشلد .بلر ایلن اسلاس،
كشورهاي عضوضميمۀ 1ميتوانند در پروژههاي كلاهش انتشلار
گازهاي گلخانهاي كشورهاي غير عضو ضميمۀ 1سرمایهگلذاري
كنند و از كاهش انتشلار تأیيدشلده كله از فعاليلت مزبلور ناشلي
ميشود ،براي كمک به رعایت تعهدات كاهش و محدودیت كمي
انتشار گازهلاي گلخانلهاي براسلاس ملادۀ  ، 3بله صلورتي كله
كنفرانس اعضا تعيين ميكند ،بهرهمند شوند ( .)56كلاهش انتشلار
تایيدشده طي دورۀ زماني سال  2000تا  ،2005ميتواند جهت
كمک به تحقق رعایت تعهد دورۀ اول بهكار رود ( .)57این تجارت
انتشار ميتواند شامل مؤسسات و نهادهاي خصوصي نيز باشد .در
توافق نامۀ مراكش در سال  2001كله دربردارنلدۀ  24تصلميم
بود ،بر ایجاد یک هيئت اجرایي( )58در زمينۀ مکانيزم توسعۀ پاک
توافق شد.
()60

کنفرانسها( )59و نشستهاي اعضا
همللانطللور كلله ذكللر شللد ،كنفللرانس اعضللا یکللي از نهادهللاي
كنوانسيون كليات ملل متحد در زمينلۀ تغييلرات آبوهواسلت .از
سال  1995تا كنون ،بهمنظور بررسلي ملنظم و اتخلاذ تصلميم
براي اجراي مؤثر كنوانسيون كليات ملل متحد درزمينۀ تغييلرات
آبوهوایي ،كنفرانس اعضا ،بهعنوان باالترین ركلن كنوانسليون،
به صورت ساليانه در كشورهاي مختلف كنفرانسهلایي را برگلزار
كردهاست .با تصویب پروتکل كيوتلو و از سلال  ،2005در كنلار
كنفرانس اعضلا ،نشسلتهلاي اعضلا نيلز برگلزار مليشلود .در
كنفرانسهاي قبلي ،تصميمهلایي درزمينلۀ تغييلرات آبوهلوایي
اتخاذ شدهاست ،از جمله ،دسلتورالعمل بلرلين در كنفلرانس اول،
تصویب پروتکل كيوتو در كنفرانس سلوم ،برناملۀ اقلدام بلوینس
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آیرس در كنفرانس چهلارم ،موافقلتناملۀ ملراكش در كنفلرانس
هفتم ،بيانيۀ دهللي در ملورد تغييلر آبوهلوا و توسلعۀ پایلدار در
كنفللرانس هشللتم ،برنامللۀ اقللدام بللالي در كنفللرانس سلليزدهم و
موافقت نامۀ كپنهاگ( )61در كنفلرانس پلانزدهم .در شلانزدهمين
كنفرانس بينالمللي در ملورد تغييلرات آبوهلوایي كله در سلال
 2010در كنکان مکزیک برگزار شد ،دولتهاي شركتكننده در
كنفللرانس مجموعلله تصللميمهللایي را اتخللاذ كردنللد كلله بلله
موافقتهاي كنکان( )62معروف شد (.)63
بحث و نتیجهگیري
محيط زیست بشر ،به عنوان سکونت گاه فعللي انسلانهلا ،درگيلر
مشکالت و معضالت عدیدهاي شلده اسلت كله عاملل آن خلود
انسانها هستند .انقالب صنعتي اگرچه بهمثابۀ سکۀ زریني اسلت
كه منجر به پيشرفتهاي شگرفي در زندگي انسلان شلده اسلت،
روي دیگر آن پيامدهاي ناگواري را براي بشلر بله ارمغلان آورده
است و تصویر آیندۀ كرۀ خاک را تار و مبهم كرده است .اسلتفادۀ
بيش از حد از سلوختهلاي فسليلي و جنگللزدایلي ،منجلر بله
برهمخوردن تعادل گازهاي گلخانهاي در هواسپهر شلده اسلت و
این مساله بهتدریج گرمایش جهاني كرۀ زمين را بهدنبلال داشلته
است .تغييرات آبوهوایي یکي از پدیده هایي است كله ناشلي از
پيشرفتهاي صنعتي بشر و افلزایش توليلد گازهلاي گلخانله اي
ميباشد و حفاظت از محيطزیست را با خطر مواجه نموده اسلت.
دولتهاي پيشرفته صنعتي آنچنان مشلغول توسلعه اقتصلادي و
كسب منافع مالي شدهانلد كله گلویي ایلن واقعيلت را فراملوش
كردهاند كه اقدامهاي آنها در حال تخریب گسترده و آسيب وارد
نمودن به محيطزیست است.
جامعۀ بينالمللي با اطلالع از ضلرورت تلالش بلراي مقابلله بلا
تغييرات آبوهوایي كوشيده است ،در قالب انعقاد اسناد بينالمللي
الزامآور و برگزاري كنفرانسها و نشستهاي بينالملللي ،معضلل
مذكور را برطرف كند .بررسي اسناد حقوقي بينالمللي ملرتبط بلا
تغييرات آبوهوایي نشاندهنده این است كه جامعه بين المللي به
منظور رویارویي با مسلاله تغييلرات آبوهلوایي ،سله رویکلرد را
تعقيب نموده است .رویکرد نخست ،تثبيت ميزان انتشار گازهلاي
گلخانهاي به سطح انتشار سال  ،1990مي باشد و رویکلرد دوم،
تالش براي كاهش ميزان توليلد گازهلاي گلخانلهاي و رویکلرد
سوم ،سازگاري با پيامدهاي ناشي از تغييلرات آبوهلوایي اسلت.
عالوه بر این ،به منظور اطمينلان از ایفلاي تعهلدات مربلو بله
تغييرات آب و هوایي ،مکانيسم هاي اجراي مشترک ،تجارت انتشار
و توسعه پاک نيز ،پيشبيني شده است .اگرچه منافع دوللتهلاي
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توسعه یافته ،دست یابي به توافلق و مشلاركت جهلاني در زمينله
مقابله با تغييرات آبوهوایي را با دشلواري هلایي مواجله نملوده
است ،اما تردیدي وجود ندارد كه جامعه بين المللي در این زمينله
به درجه قابل قبولي از همبستگي و همکاري دست یافته اسلت و
تالش كردهاست تا در كنار پلذیرش تعهلدات حقلوقي ملوثر و از
طریق برگزاري نشستها و كنفرانسهاي بينالمللي زملانبنلدي
شده به صورت منظم ،مساله تغييرات آبوهلوایي را ملورد توجله
قرار دهد.
بنابراین ،ميتوان گفت كه در زمينه مبارزه بلا خطلرات ناشلي از
تغييرات آبوهوایي ،قواعد حقوقي تکامل یافتلهاي تلدوین شلده
است و بسترهاي حقوقي الزم جهت انجام اقدامهلاي مناسلب در
این زمينه فراهم شده است .بااینحال ،بهنظر ميرسلد بلا وجلود
برطرف شدن فقر قواعد حقلوقي در ایلن حلوزه ،هلمچنلان بایلد
اقدامهاي مؤثرتري بهویژه توسلط كشلورهاي صلنعتي و توسلعه
یافته در راستاي مبارزه با تغييرات آبوهوایي صلورت پلذیرد .در
این زمينه هم ،همکاري دولتهلا در عرصلۀ جامعلۀ بلينالملللي
ميتواند كليد رهایي از بحران تغييرات آبوهوایي باشد.
یادداشتها
1. Climate change
2. Weather
3. Houghton et al., Climate Change 2001: The
Scientific Basis, IPCC TAR (Third Assessment
Report) WG I, 87.
4. Man made or man induced.
5. Greenhouse Effect.
6. United Nations Convention on Climate Change
(1992), Article 1(2): “Climate change” means a
change of climate which is attributed directly or
indirectly to human activity that alters the
composition of the global atmosphere and
which is in addition to natural climate
variability observed over comparable time
periods.
7. Biota
8. Jean Baptiste Fourier
9. Svant Arrhenius
)10. WCP (World Climate Program
11. Villach

57

تأملی بر عملکرد جامعۀ بینالمللی در برابر تغییرات آبوهوایی

12. The changing atmosphere: Implications for

دولتهاي عضو ضميمۀ  1كنوانسيون :استراليا،
.28
اتریش ،بالروس ،بلژیک ،بلغارستان ،كانادا ،چک ،اسلواكي،
دانمارک ،جامعۀ اقتصادي اروپا ،فنالند ،فدراسيون روسيه،
روماني ،پرتقال ،اسپانيا ،سوئد ،فرانسه ،آلمان ،یونان،
مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتاليا ،ژاپن ،لتوني ،سوئيس،
تركيه ،اكراین ،انگليس ،ایاالت متحده ،ليتواني ،لوكزامبورگ،
هلند ،زالندنو،
نروژ ،و لهستان.
دولتهاي عضو ضميمۀ  2كنوانسيون :استراليا،
.29
اتریش ،بلژیک ،كانادا ،دانمارک ،جامعۀ اقتصادي اروپا،
فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتاليا ،ژاپن،
لوكزامبورگ ،هلند ،زالندنو ،نروژ ،پرتقال ،اسپانيا ،سوئد،
سویس ،تركيه ،انگليس ،و ایاالت متحده.
بند  3مادۀ  4كنوانسيون .
.30
بند  4مادۀ  4كنوانسيون .
.31

20. UNGA Res. 42/184, 11 December 1987, UN

32. A Certain Degree of Flexibility.

Conference

Statement,

global

–security

Toronto, Canada, June 27-30 1988, reprinted in
& 5 American University Journal for Int’l Law
Policy (1990) 515.
)13. WCRP (World Climate Research Program
14. Brubdtlandt
Climate

on

Panel

15. IPCC(Intergovernmental
Change).
16. WG I (Working Group).
17. WG II.
18. WG III.

19. First IPCC Report (1990), Second IPCC Report
(1995), Third IPCC Report (2001), Forth IPCC
Report (2007).
Doc. A/42/902.
21. Common Heritage of Mankind.
22. UNGA Res. 42/184, 11 December 1987, UN

بند  6مادۀ  4كنوانسيون .
بند 2مادۀ  7كنوانسيون .

.33
.34

35. SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and

Doc. A/42/902.See: Biermann, F.: “Common

Technological Advice).

.36

Concern of Mankind” – The Emergence of a
New Concept in International Environmental

بند  1مادۀ  9كنوانسيون .

37. SBI (Subsidiary Body for Implementation).

Law, 34 AVR (1996) 426.

بند  1مادۀ  10كنوانسيون .
بند  1مادۀ  11كنوانسيون .

.38
.39

بند  3و 4مادۀ  4كنوانسيون كليات  1992در پاسخ
.23
به این درخواست تنظيم شد.

40. Decision 1/CP.1, Report of the Conference of

24. UNGA Res. 45/212, 21 December 1990, UN

the Parties on its First Session, Berlin, 28
1995,

Doc. A/45/851.
25. INC (1) 4-14th February 1991– Chantilly,

March–7

April

FCCC/CP/1995/7/Add.1, Para. 2(a).
41. Ibid, Para. 2(b).

Virginia / INC (2) 19-28th June 1991– Geneva

42. AGMB (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate).

INC (3) 9-20th September 1991– Nairobi/ INC

.43

(4) 9-20th December 1991– Geneva/

متن

انگليسي

پروتکل

كيوتو

در

سایت:

INC (5) 18-28th February and 30th April–9th

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pd

May 1992 – New York.

 fقابل دسترسي است و ترجمۀ متن فارسي آن در روزنامۀ
رسمي شمارۀ  ،17573مورخ  1384/4/8موجود است.
دولت ایاالت متحدۀ آمریکا بهعنوان منتشركنندۀ عمدۀ
.44
گازهاي گلخانهاي (بيش از  25درصد) تا كنون از تصویب
پروتکل كيوتو خودداري كرده است.
ضميمۀ الف پروتکل كيوتو؛ گازهاي گلخانهاي:
.45
دياكسيدكربن ( ،)CO2متان ( ،)CH4اكسيدنيتروژن

متن
.26
سایت:

انگليسي

كنوانسيون

در

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

قابل دسترسي است و ترجمۀ متن فارسي آن در روزنامۀ
رسمي شمارۀ  ،14944مورخ  1375 /4/5موجود است.
27. .Sustainable Economic Growth.

58

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،5شماره  ،9بهار و تابستان 1393

این طر بهشدت از سوي آمریکا حمایت ميشد اما
.54
كشورهایي مثل چين و گروه  77مخالف سرسخت آن بودند.

( ،)N2Oهيدروفلوروكربنها ( ،)HFCSپرفلوروكربنها
( ،)PFCsسولفورهگزافلورید (.)SF6
محدودۀ این كاهش از  8درصدكاهش براي كشورهاي
.46
اتحادیۀ اروپا تا  10درصدافزایش براي كشورهاي جزیرهاي
كوچک است.
حرف الف بند  1مادۀ  2پروتکل كيوتو.
.47

58. Executive Board.

48. Flexibility Mechanisms.

59. COP (Conference Of Parties).

49. Joint Implementation.

60. MOP (Meeting Of Parties).

.50
.51

بند  1مادۀ  6پروتکل كيوتو.
بند  3مادۀ  6پروتکل كيوتو.

55. CDM (Clean Development Mechanism).

.56
.57

حرف ب بند  3مادۀ  12پروتکل كيوتو.
بند  10مادۀ  12پروتکل كيوتو.

براي مطالعۀ بيشتر در مورد این كنفرانس ،نک :زماني،
.61
ق)1388( .

52. Emissions Trading.

62. Cancun Agreements.

53. AAU (assigned amounts unit).

براي مطالعۀ بيشتر در مورد این كنفرانس ،نک :نواري،
.63
ع.)1389( .

فهرست منابع
اميرارجمند ،ا .1373 .حفاظت از محيطزیست و همبستگي بينالمللي ،مجلۀ تحقيقات حقوقي ،شمارۀ .15
روزنامۀ رسمي شمارۀ  ،14944مورخ .1375 /4/5
روزنامۀ رسمي شمارۀ  ،17573مورخ .1384/4/8
رومي ،ف .1387 .امنيت نظام بينالملل در پرتو تغييرات آبوهوایي ،فصلنامۀ سياست خارجي ،سال  ،22شمارۀ .3
زماني ،ق .1388 .كنفرانس كپنهاگ  2009و ضرورت مقابله باتغييرات آبوهوایي ،مجلۀپژوهشهاي حقوقي ،شمارۀ  ،16نيمسال دوم.
سلطانيه ،م ،واحدي ،م.ص .1383 .گرمایش جهاني،كنوانسيون تغيير آبوهوا و تعهدات بينالمللي ،سازمان حفاظت محيطزیست ،دفتر
طر ملي تغيير آبوهوا.
شيروي ،ع .1390 .پروتکل كيوتو و تأمين مالي طر هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ،فصلنامۀپژوهش حقوق و سياست ،سال
 ،13شمارۀ .32
عبداللهي ،م .1389 .تغييرات آبوهوایي :تأملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد ،فصلنامۀ حقوق ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و
علوم سياسي دانشگاه تهران ،دورۀ  ،40شمارۀ  ،1بهار.
گوندلينگ ،ل .و هویسمان ،ج .د .1381 .حقوق محيطزیست ،جلد  .2ترجمۀ محمدحسن حبيبي ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
نواري ،ع .1389 ،حق برخورداري ازمحيطزیست سالم در دام گرمایش جهاني :اجالس كنکان مکزیک  ،2010مجلۀ پژوهشهاي
حقوقي ،شمارۀ  ،18نيمسال دوم.1389 ،
Decision 1/CP.1, Report of the Conference of the Parties on its First Session, Berlin, 28 March–7 April 1995,
FCCC/CP/1995/7/Add.1.
Houghton, J.T. et al., Climate Change 2001: The Scientific Basis, IPCC TAR (Third Assessment Report) WG I, 87.
Kiss, A & Shelton, D. 2007. Guide To International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997).
Sands, P. 2003. Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Second Edition.
The changing atmosphere: Implications for global security – Conference Statement, Toronto, Canada, June 27-30 1988,
reprinted in 5 American University Journal for Int’l Law & Policy (1990) 515.
UNGA Res. 42/184, 11 December 1987, UN Doc. A/42/902.
UNGA Res. 42/184, 11 December 1987, UN Doc. A/42/902.See: Biermann, F.: “Common Concern of Mankind”- The
Emergence of a New Concept in International Environmental Law, 34 AVR (1996).
UNGA Res. 45/212, 21 December 1990, UN Doc. A/45/851

59

تأملی بر عملکرد جامعۀ بینالمللی در برابر تغییرات آبوهوایی

United Nations Convention on Climate Change (1992).
Verheyn, R. 2005. Climate Change Damage and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
Yamin, F. & Depledge, J. 2004. The International Climate Change Regime: A Guide to Rules Institutions and
Procedures, Cambridge University Press.

