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 سرآغاز
 صنعتي، انقالب وقوع و وات جيمز توسط بخار ماشين اختراع با

 و بشر توسط فسيلي هايسوخت از استفاده تزایدروبه رشد
. شد پدیدار زیستيمحيط معضالت از دیگر یکي زدایي،جنگل
 اكسيدكربن،دي جمله از هواسپهر، در ايلخانهگ گازهاي وجود
 ،هاكربن پرفلوئور و هاكربن كلروفلوئور نيتروژن، مونواكسيد متان،
 زمين سطح از كه خورشيد بلند موج طول با امواج دریافت با

 متعادل دماي و سامانه ب را خاک كرۀ هوايوآب شود،مي ساطع
 هايفعاليت. كنندمي مفراه را زمين روي بشر حيات ادامۀ براي

 ازدیاد به منجر صنعتي، انقالب از پس دوران از هادولت صنعتي
 تدریجبه پدیده این و شده هواسپهر در ايگلخانه گازهاي تراكم
 صنعتي هايدولت. است شده زمين كرۀ ترشدنگرم سبب
 اندشده خود تکنولوژیکي هايپيشرفت مقهور و مسحور چنانآن
 عملکرد كه اندسپرده فراموشي ورطه به را کتهن این گویي كه

 وهوایيآب تغييرات. كرد خواهد قرباني را زمين كرۀ هاآن مخرب
 دنبالبه هاانسان براي را مهيبي عواقب و آثار زمين گرمایش و

 ها،اقيانوس و دریاها آب سطح افزایش ها،یخچال شدنذوب. دارد
 ،مسري هاياريبيم شيوع و سهمگين هايطوفان خشکسالي،

 هاآن به وهوایيآب تغييرات كه است مشکالتي از ايگوشه فقط
 در سریع واكنش به را الملليبين جامعۀ ،امر این. زد خواهد دامن
 حقوقي اسناد تصویب به منجر و ردهك وادار پدیده این برابر
 .است شده وهوایيآب تغييرات با مقابله منظوربه الملليبين
 

 اهیممف و تعاریف
 تغييلرات  پياملدهاي  و عللل  و تاریخي مباحث به پرداختن از قبل
 پرداختله  موضلوع  ایلن  زمينلۀ  در نکاتي به است الزم،(1)وهواآب
 از یافتله سازمان وضعيت خالصۀ» عنوانبه تواندمي وهواآب. شود
 شلود  تعریف «زمان طول در آبي سيستم و هواسپهر زمين، سيارۀ

(Verheyn, 2005) .و وهلوا آب تغييرات مساله كامل فهم براي 
 لحلا   از كله  اسلت  اهميلت  زحای امر این آن، از ناشي پيامدهاي

 (2)«جلوي  اوضلاع » و( وهلوا آب) «اقليم»واژۀ دو ينب شناسيواژه
 جلو  نوسان حالت از است عبارت جوي اوضاع. شویم قایل فاوت،ت

 اقلليم . شلود ملي  توصليف  وغيره بارش ابر، دما، با كه ما اطراف

 در را آن تغييرپلذیري  و شودمي اطالق دما ميانگين به( وهواآب)
 بيلان  مشلخ   ايناحيله  در و معلين  زملاني  محدودۀ یک طول
 فراینلدهاي  از ناشلي  اسلت  ممکلن  وهلوا آب تغييرات (3).كندمي

 (4)(سلاخت انسلان ) طبيعلت  در بشلر  مداخلۀ اثر رب یا باشد طبيعي
 هللارسللولآی شللامل توانللدمللي طبيعللي فراینللدهاي. شللود ایجلاد 

 تغييلرات  یلا  نينوال پدیدۀ آتشفشاني، فعاليت از ناشي( هاهواویزه)

 الیلۀ  تقليل همچون عواملي ولي باشد، خورشيدي انرژي بازدۀ در
 هواسپهر در هاآن تراكم افزایش و ايگلخانه گازهاي انتشار ازن،
 خورشليدي  هلاي تلابش . اسلت  طبيعلت  در بشلر  مداخلۀ از ناشي
 هاآن سومیک حدود در و رسندمي زمين به يمری مواجا صورتبه

 مادون) فروسرخ امواج صورتبه قسمتي و جذب زمين كرۀ توسط
 موجلود  ايگلخانله  گازهاي. دنشومي ساطع فضا به مجدداً( قرمز
 خلود  در را زمين سطح از شدهبازتاب فروسرخ امواج ،هواسپهر در
 حيلات  اداملۀ  بلراي  كله  ثابتي حد در زمين دماي تا دارندمي نگه
 كله  ناميممي (5)ايگلخانه اثر را عمل این. بماند باقي ،است الزم
 از سردتر درجه 34 زمين دماي ،داشتنمي وجود اثري چنين اگر
 صلحراي  یلک  بله  تبلدیل  زمين درحقيقت و شدمي موجود وضع
 .شدمي بایر و منجمد
 برابلر  در الملليبين جامعۀ و متحد ملل چارچوب و قالب در چهآن

 از ناشلي  تغييلرات  به پاسخ ،است گرفته صورت وهواآب تغييرات
 1 مللادۀ 2 بنللد كلله اسللت دليللل همللين بلله. مداخلۀبشراسللت

 در تغييلري  :معني به را وهواآب تغيير ،1992 كليات كنوانسيون
 هلاي فعاليت از ناشي غيرمستقيم یا مستقيم صورتبه كه وهواآب

 جهلان ( هواسپهر)اتمسفر  كيبتر متغيركردن سبب و است بشري
 مختللف  هايدوره در وهواآب طبيعي تغييرات از جدا و است شده
 .(6) استكرده قلمداد ،زماني
 

 وهوایيآب تغییرات بروز عوامل و علل
 تغييلر . شلود مي اداره خورشيد تابشي انرژي توسط بيشتر وهواآب
 گلره  هرهواسلپ  در ايگلخانه گازهاي وجود مساله با وهواآب این

 گازهلاي  وجلود  دليلبه زمين وهوايآب اعظم بخش. استخورده
 طلور بله  و انلد شده واقع هواسپهر در طبيعي طوربه كه ايگلخانه
 ،)4CH( متلان  ،)2CO( كلربن  اكسيددي آب، بخار شامل خاص
 ازن و )O2N( نيتروژن مونواكسيد ،)sCFC (هاكربن فلوئور كلرو
 بلا  .(Sands, 2003) شلود ملي  يينتع مي باشند، )3O( پایين جو

 گازهللاي انتشللار افللزایش آن دنبللالبلله و صللنعتي انقللالب آغللاز
 نفت، سنگ، زغال فسيلي، هايسوخت احتراق از ناشي ايگلخانه
 زدایلي جنگل و كشاورزي هايفعاليت تشدید كنار در بنزین، و گاز
 حيلات  بلراي  كله  را ايگلخانه گازهاي اثر زمين، كاربري تغيير و

 مختلل  شلود، مي قلمداد حياتي و ضروري زمين كرۀ روي بر بشر
 از ناشي هواسپهر در ايگلخانه گازهاي تراكم افزایش. است كرده
 گرملا  بيشتر شدن حبس موجب رفتهرفته ،طبيعت در بشر مداخلۀ

 اكسيددي تراكم مثال، رايب. شودمي زمين سطح دماي افزایش و
 بيش تاكنون 1750 سال در شدنصنعتي از پيش زمان از كربن
 ,Yamin & Depledge) اسلت  یافتله  افلزایش  سلوم یلک  از
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 بله  نسبت ،دارد بيشتري كنندگيگرم اثر كه متان تراكم (.2004
 متلان . اسلت  یافتله  افلزایش  برابلر  دو شلدن صنعتي از قبل دورۀ

 پتروشليمي  محصلوالت  و حيوانلات  وسلاز سلوخت  فرعي فراوردۀ
 كشاورزي صنعت آن عمدۀ منبع كه نيز نيتروژن مونواكسيد. است
 ,Verheyn) اسلت  داشلته  درصدافزایش 15 دوره این در است

 درصللدگازهاي 50 طللور تقریبلليبلله كللربن اكسلليددي .(2005
 آن حجلم  افلزایش  كله  است داده اختصاص خود به را ايگلخانه
 .دارد وهواآب تغييرات در بسزایي تأثير
 

 اوهوآب تغییرات پیامدهاي و آثار
 زیستي محيط در تغييرات عنوانبه وهوا،آب تغييرات بار زیان آثار

 تركيلب، بلراي  نامناسلبي پياملدهاي ،(7)جلانوري  و گيلاهي  زندگي
 عملکللرد ،طبيعللي هللاياكوسيسللتم بللازدهي انعطللاف، قابليللت
. دارد بشللري سللالمت یللا اقتصللادي و اجتمللاعي هللايسيسللتم
 و مستقيم هايآسيب به توانمي را اقليم تغيير از ناشي پيامدهاي
 حلوزۀ  در. كلرد  بنلدي طبقله ( اقتصلادي ) غيرمسلتقيم  هايآسيب
 دریاها آب سطح افزایش به دما افزایش روند مستقيم، هايآسيب

 افلزایش  بله  لهمسا این. شودمي منجر هایخچال شدنذوب اثر رب
 65 و 2030 سلال  تلا  متلر سلانتي  20 به هااقيانوس آب سطح
(. Sands, 2003) شلود ملي  منجلر  بعلدي  قرن آخر تا مترسانتي

 متلر، سانتي 50 حدود اندازۀ به جهان دریاهاي آب سطح افزایش
 جمعيلت  از ايعملده  بخلش  اقاملت  محلل  كه را ساحلي مناطق
 كشللورهاي از عظيمللي منللاطق. كنللدمللي نللابود ،اسللت جهللان

 خواهند سکونت قابل غير اندونزي، یا همانندبنگالدش پرجمعيت،
 كيلومتر ميليونپنج حدود است ممکن برآورد، یک سبراسا و شد
 3 دربرگيرنلدۀ  كله  گيلرد  قلرار  تهدید مورد 2075 سال تا مربع

 انسلان  هلا ميليلون  اقامت محل و جهان هايخشکي درصدحجم
 كله  كوچلک  جزایر از برخي (.Kiss & Shelton, 2007) است
 فلزایش ا و وهلوا آب تغيير برابر در ،دارند دریا سطح از كمي ارتفاع
 جزایللر :ماننللد) مللوارد از بسللياري در آن از ناشللي دریللاي سللطح

 روملي، ) پذیرنلد آسليب ( مارشلال  و مولداوي كيریباتي، باهاماس،
 كه است خشکسالي پدیدۀ ،وهواآب تغييرات دیگر پيامد(. 1387
 كنلد  تشدید خشکنيمه و خشک مناطق در را آب كمبود تواندمي

(Yamin & Depledge, 2004) .تواندمي همچنين ساليخشک 
 منللاطق از برخللي: دهللد قللرار تللأثير تحللت را جهللان كشللاورزي
 شيرین، آب منابع كمبود. شد خواهند یزرع لم و خشک حاصلخيز
 كله  سلنگين  هايبارندگي حشرات، افزایش استوایي، هايطوفان
 گسلترش  و شليوع  سلبب  و كنلد  سليل  دچار را مناطقي تواندمي

 عواقلب  ازشلود،   زرد تلب  و ماالریلا  :ماننلد  واگيردار هايبيماري

 هلا قطلب  در وهواآب تغييرات. شودمي قلمداد وهوایيآب تغييرات
 ایلن  در كله  نادري هايگونه هميشگي رفتنازبين سبب تواندمي

 تغييلرات (. 1373اميرارجمنلد، ) شلود  ،كننلد ملي  زنلدگي  مناطق
 و وسليع  مقياس در ناگهاني حوادث تواندمي همچنين وهوایيآب

 جریلان  تخریب شامل دنتوانمي حوادث این. كند ایجاد آميزفاجعه
 غربلي  شلمال  اروپلاي  هلواي  تعدیل موجب كه) استریمگلف آب

 ،گریلنلد  در یلخ  هلاي صفحه گسيختگيازهم یا فروپاشي و است(
 (.Yamin & Depledge, 2004) شود
 عملدۀ  كشلورهاي  ،(اقتصلادي )  غيرمستقيم هايآسيب حوزۀ در

 در. شلد  خواهنلد  متضرر نفت تقاضاي كاهش از نفت ۀصادركنند
 كله  كيوتلو  پروتکلل  در منلدرج  هايسياست شدناجرایي صورت
 اسللت،( نفتللي گازهللاي) هللاكربنهيللدروفلوئور كللاهش خواهللان
 از دالر ميليلارد  63 حلدود  سلاالنه  ،نفلت  صلادركنندۀ  هايدولت

(. 1389 عبللداللهي،) داد خواهنللد دسللت از را خللود درآمللدهاي
 منلاطق  از حفاظت براي الزم تأسيسات ایجاد هزینۀ براین،وهعال
 هادولت براي ،اندگرفته قرار سيل معرض در كه ساحلي ارتفاعكم
 .است سنگين بسيار
 

 تغییدرات  بدا  مدرتط   هداي اقددا   و هاتحقیق پیشینۀ
 وهوایيآب
 وهللوایيآب سيسللتم در بشللر مداخلللۀ احتمللال و ايگلخانلله اثللر

 و (8)فلوریر  باپتيسلت  جلين  توسلط  ،1827 سلال  در بارنخستين
 اسللوانت نللام بلله سللوئدي دانشللمند توسللط آن دنبللالبلله

 1950 دهللۀ در (.Verheyn, 2005) شللد مطللر (9)آرنيللوس
 بلراي . شلد  جللب  موضلوع  ایلن  به مجددا جهاني توجه ،ميالدي
 هلاوایي،  و جنلوب  قطلب  از ناشلي  اطالعات بازبيني بار،نخستين
 در ايگلخانله  گازهلاي  تلراكم  بلا ابطله ر در عميق تحقيق امکان

 اطالعلات  علملي  جامعلۀ  بعدي، دهۀ در و كرد فراهم را هواسپهر
 دربلارۀ  سياسلي  سلطح  در الملللي بلين  ملذاكرۀ  آغلاز  براي كافي

 كنفلرانس  در جهلاني  گرملایش . كرد گردآوري را جهان گرمایش
 تغييلرات  جهلاني  كنفلرانس  نخستين همچنين ،استکهلم 1972
 قلرار  ملذاكره  موضوع ،شد برگزار 1979 سال در هك وهوایيآب

 هلاي تحقيلق  بلراي  را مبنایي (10)وهواآب جهاني برنامۀ و گرفت
 هلا كنفلرانس  و هلا كلارگروه  طریلق  از علمي همکاري و گسترده
 زمينلۀ  در دیگلري  مهلم  كنفرانس ،1985 اكتبر در. كرد فراهم
زیسلت  محيط  برنامۀ و جهاني هواشناسي سازمان توسط وهواآب
 29 دانشلمندان . شلد  برگلزار  اتلریش  (11)ویلالش  در متحد ملل
 دملاي  ايگلخانله  گازهلاي  افلزایش  اثر به كردندكه توافق كشور
 خواهلد  افزایش محسوس ايگونهبه آینده سال پنج در زمين كرۀ
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 یلک  تلاریخ،  در بلار نخسلتين  براي و( 1373 اميرارجمند،) یافت
 بشلري  هلاي فعاليت از ناشي وهواآب تغييرات سر بر علمي وفاق
 فعللي  رونلد  اگر كه كردند تأكيد ویالش در دانشمندان. شد ایجاد
 در ايدوره هلر  از بلاالتر  دملایي  ميانگين افزایش یک ،یابد ادامه
. دهلد  روي ویکلم بيسلت  قلرن  اول نيملۀ  در تواندمي بشر تاریخ
 در 1988 جلوالي  در وهلوا آب تغييرات جهاني كنفرانس دومين
 گلاز  انتشلار  كله  شلد  خواسلته  هلا دوللت  از و شلد  برگزار وتورنت
 بله  نسلبت  درصد 20 تا ،2005 سال تا را خود كربن اكسيددي
 هلاي كنفلرانس  (12).دهنلد  كاهش 1988 سال در گاز این سطح
 پيمان نوردیک، وزارتي كنفرانس الهه، تاتا، اتاوا، جمله از دیگري
 تشلکيل  ،1990 و 1989 هايسال در برگن كنفرانس و قاهره
 گازهلاي  انتشلار  تثبيت لزوم بر و( 1383 احدي، و سلطانيه) شد

 .كردند تأكيد ايگلخانه
 نهادهلاي  و للي الملبلين  هلاي سلازمان  زمينله، پس این با مقارن

 آب تحقيقلات  جهاني برنامۀ و وهواآب جهاني برنامۀ در تحقيقاتي
 ملل زیستمحيط  برنامۀ جهاني، هواشناسي ،سازمان(13)هوایي و

 نتيجله  ایلن  بله  مليالدي  1980 دهلۀ طول در هادولت و متحد
 یيكلارا  و تلأثير  افلزایش  براي بيشتري سازينهادینه كه رسيدند
 سال در (14)برانتلند گزارش. است الزم وهوایيآب تغييرات مساله

 خطر یک عنوانبه را وهواآب تغييرات در بشر مداخلۀ نيز 1987
 بلراي  خواسلت  هلا دوللت  از و ردكل  شناسایي زیستيمحيط عمدۀ

 ,Verheyn) كننلد  همکلاري  یکدیگر با مشکل این به رسيدگي

2005). 
 سلازمان  و متحلد  مللل زیسلت  محليط   برناملۀ  ،1988 سال در

 وهلوایي آب تغييلرات  الدوليبين( كميته) هيئت جهاني هواشناسي
 نلوامبر  در تهيئل  ایلن  جلامع  جلسۀ نخستين و كردند تأسيس را

 3 در (15)وهلوا آب تغييلرات  الدوليبين هيئت. شد برگزار 1988
 :كندمي عمل كاري گروه

 و موجللود علمللي اطالعللات ارزیللابي: (16)اول كللاري گللروه -
 وهواآب تغيير هايپروژه

 -اقتصلادي  و زیسلتي محيط آثار ارزیابي: (17)دوم كاري گروه -
 پذیريآسيب و وهواآب تغييرات اجتماعي

 آثلار،  همچلون  موضوعاتي به رسيدگي: (18)سوم كاري گروه -
 وهواآب تغييرات كاهش و هاسازگاري

 هارایل  هيئت این توسط تکميلي گزارش یک و گزارش 4 تاكنون
 سللال در متحلد  مللل  سلازمان  عملومي  مجملع  (19).اسلت  شلده 

زیسلت  محليط   برناملۀ  از 148/42 قطعنامۀ موجب به ،1987
 حمایلت  وهلوا آب تغييلرات  تحقيقات انجام راستاي در متحد ملل
 سيسلتم  كله  كلرد  پيشلنهاد  مالت ،1988 سال در (20).بود كرده

 و شلود  تلقلي  (21)«بشلریت  مشلترک  ميلراث » عنوانبه وهواآب
 53/43 قطعنامۀ موجب به متحد ملل عمومي مجمع آن متعاقب

 بشلریت  مشلترک  نگرانلي  وهلوا آب تغيير كه رسيد نتيجه این به
 نشسلت  در ايجزیلره  دوللت  چنلدین  ،1989 سال در (22).است

 تغييلرات  دریلا،  آب سلطح  باالآمدن قبال در جنوبي آرام اقيانوس
 ،بگلذارد  تأثير هاآن بر توانستمي كه ايبالقوه خسارت و وهواآب

 عملومي  مجملع  (.Verheyn, 2005)  ندداد نشان العملعکس
 مسلاله بله   كه كرد اعالم 206/44 قطعنامۀ صدور با متحد ملل
 تلدوین  بلراي  ملذاكرات  جریلان  در كشلورها  ایلن  پلذیري آسيب

 ،1990 سلال  دسلامبر  22 در (23).خواهلدكرد  توجله  كنوانسيون
 براسلاس  را الدوليبين مذاكرۀ كميتۀ ملل سازمان عمومي مجمع
 (25)نشست پنج مذكور كميتۀ (24).داد تشکيل 212/45 قطعنامۀ
 ملي  9 در سرانجام و كرد برگزار كليات كنوانسيون تصویب براي
 تغييرات زمينۀ در متحد ملل كليات كنوانسيون متن ،1992 سال
 سلال  فوریۀ در مذكور كميتۀ. شد تصویب عام وفاق با وهوایيآب

 ،1992 كليات كنوانسيون تصویب متعاقب و شد منحل ،1995
 ،1995 سلال  در كنوانسليون  بله  پروتکلي الحاق براي مذاكرات

 ،پروتکل کی تدوین براي و شد آغاز اعضا كنفرانس اولين از پس
 درحقيقلت، . شلد  ایجاد برلين دستورالعملبر مبناي  موقتي كميتۀ
 4 ملادۀ  2 بنلد  ب و الف حرف در مقررشده تعهدات كفایت عدم

 ایلن  براي را پروتکل یک تدوین لزوم ،1992 كليات كنوانسيون
 كله  بلود  شده تصریح برلين دستورالعمل در. داد نشان كنوانسيون
 املا  كنلد،  تجدیدنظر صنعتي شورهايك تعهدات در باید مذاكرات
 نکنلد  ایجلاد  توسلعه  حلال  در كشلورهاي  بلراي  را جدیدي تعهد

(Yamin & Depledge, 2004.) 1997 دسامبرسلال  10 در، 
 .شد تصویب ژاپن در توسط كنفرانس سوم كيوتو پروتکلي اعضا

 

 هایافته
 تغييللرات بللارابطلله در الملللليبللين اسللناد مفللاد ،قسللمت ایللن در
 عملدۀ  هلاي توافلق  و هلا تصلميم  ،هلا دوللت  تعهدات یي،وهواآب

 طلور بله  را آن برجسلتۀ  نکات اعضا مورد بررسي و هايكنفرانس
 .گيردمورد بحث قرار مي اجمالي

 
 وهواآب تغییرات زمینۀ در متحد ملل کلیات کنوانسیون

(1992) 
 كللي  مقلررات  سلري یلک  دربردارندۀ ،1992 كليات كنوانسيون

 اختصلاص  خلود  بله  را كلي دیدگاه یک عنوان تواندمي كه است
 كه هایيدولت بين را ايمصالحه حقيقت در كنوانسيون این. دهد

 گازهلاي  انتشار كاهش براي را خاص زماني هايبرنامه و اهداف
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 تشکيل خواستار تنها كه هایيدولت و كردندمي تعقيب ايگلخانه
 آینلده  هلاي پروتکلل  بلراي  مبنلایي  عنوان به كلي چارچوب یک
 مشلخ   كنوانسليون  كليلات  عنلوان  از. است كرده ایجاد بودند،
 یا ايدومرحله نظامي داراي وهواآب تغييرات كنوانسيون كه است

 مشلخ   را نهادهلا  و كللي  قواعد كنوانسيون خود است؛ دوزمانه
 درزمينلۀ  هادولت تکاليف ویژهبه) اساسي تکاليف تعيين و كندمي

 زملاني  و دوم مرحللۀ  به موكول( ايگلخانه گازهاي انتشار تقليل
 اسللت ضللميمه هللايپروتکللل تصللویب از پللس یعنللي دیگللر

 اصلطال   كله  رسلد مي نظر به ،اینوجودبا(. 1373 اميرارجمند،)
 حلدودي  تلا  ،كنوانسيون این عنوان در[ «كليات» یا] «چارچوب»

 ،1992 كنوانسلليون زیللرا ،(Sands, 2003) اسللت نامناسللب
 در هواسلپهر  در ايگلخانه گازهاي تراكم تثبيت ايبر را تعهداتي
 برخلي  تعهلد  و ملالي  مکانيزم مدت، طوالني در ایمن سطح یک

 اجلراي  مکلانيزم  و مالي منابع تأمين براي یافتهتوسعه كشورهاي
 نخسلتين  ملذكور  كنوانسليون . اسلت  كلرده  بينلي پليش  را بالقوه
 .بود هشد مذاكره زیستيمحيط الملليبين نامۀموافقت
. داشت فاصله یکدیگر با كنوانسيون در مختلف كشورهاي مواضع

 موضع تعيين در را ايعمده نقش ،كنوانسيون اقتصادي پيامدهاي
 و خلاص  اهلداف  اتخلاذ  بلا  متحلده  ایلاالت . كلرد  ایفلا  كشلورها 
 رأس در ژاپلن  و آلملان . بلود  مخلالف  مشخ  زماني هايبرنامه

 بله  بلراي  سندي عنوان به نكنوانسيو به ،یافتهتوسعه كشورهاي
 توليلد،  توسلعه،  بله  نياز با درازمدت در رقابتي مزیت آوردن دست
 كردنلد ملي  نگلاه  ،نلوین  تکنوللوژي  اطالعلات  اشلاعۀ  و استفاده

(Sands, 2003.)  سوسياليسلتي  كشلورهاي  فلراروي  مشلکالت 
 كشلورهاي . شلد  كنوانسليون  در بدیهي تمایزهاي به منجر سابق

 هرگونله  مخلالف  شلدت بله  عربستان رهبري به نفت توليدكنندۀ
 توسلعۀ  حلال  در كشورهاي. بودند كنوانسيون در اساسي تعهدات
 كله  بودنلد  ایلن  تضلمين  نگران ،چين و هند مانند بزرگ صنعتي
 حلال  در كشلورهاي  و شلود  محلدود  نباید هاآن اقتصادي توسعۀ
 نگلران  ،ملالزي  و برزیلل  ماننلد  انبلوه  هلاي جنگل داراي توسعه
 متوجله  بایلد  كنوانسليون  اوليلۀ  تأكيلد  كه بودند امر ینا تضمين

 یافتله هتوسلع  كشلورهاي  ايگلخانله  گازهاي انتشار محدودكردن
 طلور  بله  كله  توسلعه  حال در كشورهاي. (Sands, 2003) باشد
 عضلو  42 شلامل  بودنلد،  وهلوا آب تغييرات آثار معرض در خاص
 طقمنلا  داراي كشلورهاي  و كوچلک،  ايجزیره كشورهاي اتحاد
داراي قدرت  و قوي تعهدات با كنوانسيوني خواستار ،پست ساحلي
 فضاي چنين در ،1992 كليات كنوانسيون تصویب .بودند اجرایي
 درک قابللل ،زیسللتيمحلليط و اقتصللادي منللافع از ايپيچيللده
 وهلوایي آب تغييلرات  زمينۀ در متحد ملل كليات كنوانسيون.است

 ضللميمه 2 و همللاد 26بنللدي، 23 مقدمللۀ یللک داراي 1992
 از پللس ،1994 مللارس 21 در مللذكور، كنوانسلليون (26).اسللت
قدرت اجرایلي   تصویب، سند پنجاهمين تودیع از روز 90 گذشت
 جمهلوري . اسلت  عضلو  195 داراي حاضلر  حال در و پيدا نمود
 شلوراي  مجللس . اسلت  كنوانسليون  این عضو نيز ایران اسالمي
 و كلرد  صلویب ت را كنوانسليون  این 1375 خرداد 6 در اسالمي

 نگهبلان  شلوراي  تأیيلد  به ،1375 خرداد 13 در مصوبه مجلس
 .رسيد
 

 اصول و اهداف مقدمه،( الف
 كلرده  ملنعکس  را منلافع  از ايگسلترده  طيف كنوانسيون مقدمۀ
 بر آن دماي افزایش و وهوا آب تغييرات كه شودمي یادآور و است
 مربلو   تبشلری  تملام  بله  ايگلخانله  گازهاي تراكم افزایش اثر
 در كله  اسلت  اصولي شامل مقدمه(. 1373 اميرارجمند،) شودمي

 برداريبهره در حاكميت اصل جمله از رسميتبه ،المللبين حقوق
شلده   ، شلناخته ریلو  اعالميلۀ  2 اصلل  بر تأكيد و طبيعي منابع از

 است.
 كه است شده بيان كنوانسيون 2 مادۀ در كنوانسيون نهایي هدف
 اسلناد  هرگونله  و كنوانسليون  ایلن  نهلایي  هدف»: داردمي اشعار
 ملورد  اعضلا  كنفلرانس  توسلط  اسلت  ممکن كه مربوطه حقوقي
 گازهللاي تللراكم در ثبللات بلله یللابيدسللت گيللرد، قللرار تصللویب
 در كنوانسلليون مربوطللۀ مفللاد براسللاس هواسللپهر در ايگلخانلله
 سيستم با بشري هايفعاليت خطرناک تداخل از كه است سطحي

 ایلن  ضلمني  طلور  بله  كنوانسيون ،اما. «نماید گيريجلو وهواآب
 املري  وهلوا آب تغييلرات  كله  شناسلد ملي  رسلميت بله  را لهمسا

 چارچوب یک در كه است این منظور ،بنابراین است. ناپذیراجتناب
 تغييلرات  بلا  دهلد ملي  اجلازه  اكوسيسلتم  بله  كله  مناسب زماني
 بله  و شلود ن تهدیلد  غذایي مواد توليد ،كند پيدا تطابق وهوایيآب

. شلود  لنایل  هدف این به نشود، وارد لطمه پایدار اقتصادي توسعۀ
 جلانبي  علوارض  بله  متعلدد  هاياشاره با كنوانسيون براین،عالوه
 نشلان ( بلار  7) آن آثلار  پلذیري آسليب  و( بار 22) وهواآب تغيير
 بله  .اسلت  دیگري نشدۀبيان هدف داراي كنوانسيون كه دهدمي

 و وهلوا آب تغييرات بارزیان آثار به توجه يبرا سندي ایجاد منظور
 پذیرنلد، آسليب  بيشتر كه هایيآن ویژهبه كشورها كهاین تضمين
 كنوانسيون. باشند مضر آثار این با انطباق براي شدنآماده به قادر

 بلراي  را عملومي  یلابي جهلت  یلک  كله  كندمي تنظيم را اصولي
 آینلدۀ  توسلعۀ  و كنوانسليون  تفسلير  و تعبير درمورد آینده توسعۀ
 و گونلدلينگ ) دهلد ملي  نشلان  كنوانسيون براساس حقوقي اسناد

 اعضلا  راهنمایي منظوربه كنوانسيون 3 مادۀ(. 1381 ،هویسمان
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 ايگانله  پنج اصول كنوانسيون مقررات اجراي و هدف به نيل در
 كنوانسليون  كله  اصلول  ایلن  (.Sands, 2003) كنلد مي بيان را

 حصلري  جنبله  كند،مي توصيه عضو كشورهاي به را آنها رعایت
 :است زیر موارد شامل و( 1373اميرارجمند،) ندارند

 وهللوایيآب سيسللتم از حفاظللت در معاهللده طللرفين تعهللد -
 برمبنلاي  بشلر  آتلي  و فعلي هاينسل نفع به انصاف برمبناي
 و هلا آن متفلاوت  املا  مشلترک  مسئوليت با منطبق و تساوي
 مربوطه هايقابليت

 بينلي، پليش  جهلت  پيشلگيرانه  هلاي سياست و هااقدام اتخاذ -
 سوء آثار و وهواآب تغيير دالیل رساندنحداقل به یا جلوگيري

 كله  است آن مستلزم زمينه این در احتيا  اصل كاربست. آن
 هلاي خسلارت  ورود امکلان  یلا  جلدي  تهدیدات كه جایي در

 نبلود  باشلد،  داشلته  وجود وهوایيآب نظام بر جبران غيرقابل
 بلر  مؤثر فعاليت بارزیان آثار خصوص در كافي ميعل قطعيت
 اتخلاذي  تدابير تعليق براي عذري عنوانبه نباید زیستمحيط
 گيلرد  قلرار  مسلتند  ،وهلوایي آب نظلام  از حفاظلت  منظلور به
 (.1389 عبداللهي،)

 براي و كنند تشویق را پایدار توسعۀ باید و هستند محق اعضا -
 رشلد  بله  منجلر  كله  لملليابين اقتصاد باز سيستم یک ایجاد

 كشورهاي ویژهبه اعضا تمامي براي توسعه و پایدار اقتصادي
 كنند تالش ،شود توسعه حال در

 محدودكننلدۀ  و توجيله  غيرقابل آميزتبعيض تدابير اتخاذ عدم -
 المللبين تجارت

 هلاي قسلمت  سلایر  و اصلول  بخلش  سراسر در كهاین سرانجام،
 اشلاره (27) پایلدار  اقتصلادي  رشلد  تضلمين  به نياز ؛به كنوانسيون

 .استشده

 
 عضو هايدولت تعهدات( ب

 اعضلاي  بلين  را يگونلاگون  تعهلدات  ،1992 كليلات  كنوانسيون
 اصلل  كنوانسليون،  اسلاس بر تعهلدات،  این كند؛مي بيان مختلف
 كنلد ملي  بيلان  را متملایز  املا  مشترک هايمسئوليت قبول مورد
 (.1381 ،هویسمان و گوندلينگ)

 10 و 9، 1،8 بنددهاي ) اعضدا  همدۀ  کلي تعهدات (1
 (4 مادۀ

 از ناشي ايگلخانه گازهاي انتشار آمارهاي گسترش و توسعه -
 بشري هايفعاليت

 و ملللي هللايبرناملله و آمللار تنظلليم و انتشللار اجللرا، تللدوین، -
 وهواآب تغييرات كاهش براي ايمنطقه

 و هلا رویله كنتلرل   ها،تکنولوژي انتقال در همکاري و توسعه -
 بشري فعاليت از ناشي ايگلخانه گازهاي انتشار يفرایندها

 ياگلخانه مخازن و هاچاهک یکپارچه مدیریت ترویج -

 پياملدهاي  بلا  سلازگاري  جهلت  شلدن آملاده  بلراي  همکاري -
 وهوایيآب تغييرات

 مناسبات در ممکن حد آخرین تا وهوایيآب تغييرات به توجه -
 زیستيمحيط هايسياست و اقتصادي و اجتماعي

 بلراي  اطالعلاتي  آرشليوهاي  توسلعۀ  و سيسلتماتيک  تنظار -
 وهواآب تغييرات از بيشتر آگاهي

 عملومي  هلاي آگاهي و ترغيب آموزش، در همکاري و توسعه -
 وهواآب تغيير به مربو 

 اجراي به مربو  اطالعات دربارۀ اعضا كنفرانس در وگوگفت -
 تعهدات

 هداي دولدت  سایر و یافته توسعه هايدولت تعهد (2
 1 مۀضمی عضو

 بلا رابطه در ايویژه تعهدات ،4 مادۀ 2 بند در كنوانسيون قلب در
 عضلو  كشلورهاي  بلراي  ايگلخانله  گازهاي هايحفره و مخازن
 :است شده گرفته نظر ،در(28)1 ضميمۀ

 تغييلرات  روال كلردن  كنلد  بلراي  مللي  هلاي سياسلت  اتخاذ -
 از ناشللي ايگلخانلله گازهللاي محللدودكردن بللا وهللواآب

 مخلازن  و هلا حفلره  يارتقلا  و حفاظلت  و شريب هايفعاليت
 ايگلخانه گازهاي

 اعضلاي  بلا  مشترک طوربه هاسياست این اجراي براي اقدام -
 كنوانسيون، اهداف به رسيدن در اعضا دیگر به كمک یا دیگر
 مذكور موارد در ویژهبه

 پلس  ملاه  6 اقدامات و هاسياست دربارۀ دقيق اطالعات هارای -
 هلاي دوره صلورت  به آن از پس و سيونكنوان شدناجرایي از

 سالهیک

 گازهلاي  انتشلار  سلطح  بازگشت براي مقرراتي و تدابير اتخاذ -
 ميالدي 2000 سال تا 1990 سال سطح به ايگلخانه

 شفافي تعهد ،آیدبرمي 4 مادۀ ب و الف بند از كه طور همان
 نشلده  مقلرر  ايگلخانله  گازهلاي  انتشلار  تراكم تثبيت براي
 و حفل   بلراي  صلریحي  تعهلد  گونله هلي   نهمچنلي . است
 ،1990 سلال  سطح در ايگلخانه گازهاي انتشار داشتننگه
 بلراین،  علالوه . ندارد وجود ،2000 سال از پس دورۀ براي

 از عواملل  رشلته  یک به بستگي معاهده طرف هر مشاركت
 اصلل  همچنلين  و آغاز نقطۀ بع،امن اقتصادي، ساختار جمله
 .دارد انصاف
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 سددایر و یافتددهتوسددعههددايلددتدو تعهدددات (3
 2 ضمیمۀ عضوهايدولت

 را خاصللي مللالي ،تعهللدات(29)2 ضللميمۀ عضللو هللايدولللت -
  برعهده

 مضلاعف  و جدیلد  ملالي  منابع كه اندكرده توافق هاآن. دارند
 حلال  در كشلورهاي  توسلط  كله  هلایي هزینله  پرداخت براي
 مبادللۀاطالعات  بلراي  تعهداتشلان  انجلام  راسلتاي  در توسعه

 در هلایي اقدام اجراي براي نياز مورد مالي منابع و( 12 مادۀ)
 فلراهم  ،را 4 ملادۀ  1 بند براساس اعضا كلي تعهدات راستاي
 .(30)كنند

 و همکلاري  بله  متعهلد  همچنين 2 ضميمۀ عضو هايدولت -
 برابلر  در خاص طوربه كه توسعه حال در كشورهاي به كمک
 هلاي هزینله  پرداخت در ،پذیرندآسيب وهواآب تغيير سوء آثار

 مسلئوليت  ضمني پذیرش] اندشده (31)آثار این با هاآن سازگاري
 [یافته توسعه كشورهاي توسط هوا و آب تغييرات ایجاد

 تلا  استشده  خواسته 2 ضميمۀ عضو هايدولت از همچنين -
 انتقلال  مالي، تأمين و تسهيل ترغيب، براي را الزم هاياقدام
 و كاملل  هلاي تکنولوژي و هايآگاه دادن قرار دسترس در یا

 حال در كشورهاي ویژهبه اعضا سایر به زیستيمحيط معقول
 [4 ماده 5 و 4 و 3 بند] كنند فراهم توسعه

 از خللاص درجللۀ یللک» خواسللتار همچنللين كنوانسلليون -
 حلال  در كله  یافتهتوسعه كشورهاي براي (32)«پذیريانعطاف
 بالتيلک،  حلوزۀ ) ندهسلت  بازار اقتصاد به انتقال مراحل از گذار

 وضلعيت  بله  توجله  ،همچنين (33)است شده( لتوني و ليتواني،
 كله  توسلعه  حلال  در كشلورهاي  ویلژه هب معاهده، هايطرف
 اجللراي سللوء آثللار برابللر در پللذیرآسلليب اقتصللادهاي داراي
 قرار توجه مورد تعهدات اجراي در هستند، واكنشي هاياقدام
 .[4 مادۀ و 7 و 6 بند] است گرفته

 
 مقررات سایر( ج

 در) دبيرخانه یک اعضا، كنفرانس یک 1992 كليات كنوانسيون
. اسلت  كرده ایجاد مالي مکانيزم یک و فرعي نهاد دو ،(آلمان بن

 كنوانسليون  اجراي كه است كنوانسيون عالي نهاد اعضا كنفرانس
 مؤثر اجراي توسعۀ براي هاتصميم اتخاذ و منظم بررسي براساس

 در آن كنفلرانس  نخستين ،(34)است شده واگذار آن به كنوانسيون
 برگلزار  سلاليانه  صلورت  بله  آن از پس شدو برگزار ،1995 سال
 اعضلا  هلاي كنفلرانس  به اجمالي طوربه ،همين مقاله در) شودمي

(COP )اعضا هاينشست و (MOP) یلک (. شد خواهد پرداخته 
 ،(53)تکنولللوژیکي و علمللي شللوراي عنللوان تحللت فرعللي نهللاد

 كنفلرانس  بلراي  تکنوللوژیکي  و علملي  اطالعات تأمين نظورمبه
 عنلوان  تحت دیگر فرعي نهاد یک .(63)است شده تأسيس اعضا،
 و ارزیلابي  در اعضلا  كنفلرانس  بله  كملک  براي ،(73)اجرایي ركن

 كنوانسليون  .(83)اسلت  شلده  ایجلاد  كنوانسليون،  اجلراي  بررسي
 بلا  رابطله  در ملالي  منابع تأمين براي مالي مکانيزم یک همچنين
 .(39) است كرده تعریف تکنولوژي انتقال

 مشلورتي  آیلين  یک اعضا، كنفرانس 13 مادۀ براساس ،همچنين
 ایجلاد  كنوانسليون  اجلراي  به مربو  مسایل حل براي چندجانبه
 دیلوان  یلا  داوري بله  اجبلاري  توسلل  امکلان  بلراي . اسلت كرده
 یلک  دایجلا  و اخلتالف  طلرفين  رضایت با دادگستري الملليبين

 اعمال امکان. است شده بينيپيش 14 مادۀ در سازش كميسيون
 از پلس  سلال  سه اما ،(24 مادۀ) ندارد وجود كنوانسيون بر شر 
 اعالم با گيريكناره امکان عضو هر براي كنوانسيون شدناجرایي
 .دارد وجود ،كتبي
 

 آن پذیرانعطاف هايروش و تعهدات کیوتو پروتکل
 و كللي  اصلول  وهواآب تغييرات چارچوب يونكنوانس كه جاآن از

 فاقلد  بيشلتر  و كلرده  ترسليم  را عضلو  كشلورهاي  علام  تعهدات
 است، ايگلخانه گازهاي كاهش جهت معيني و مشخ  تعهدات
 بلراي  مشخصلي  تعهدات الحاقي سند یک در كه داشت ضرورت
 شللود گرفتلله درنظللر یافتللهتوسللعه كشللورهاي ویللژههبلل و اعضللا

 كنوانسيون به پروتکلي الحاق براي مذاكرات (.1389 عبداللهي،)
 كنفلرانس . شد آغاز اعضا كنفرانس اولين از پس ،1995 سال در

 2 بنلد  ب و اللف  حرف در مقررشده تعهدات كه كرد اعالم برلين
 براي گرفت تصميم و است نبوده كافي كليات كنوانسيون 4 مادۀ

 طریلق  ،از1 ضلميمۀ  عضلو  معاهلدۀ  هلاي طلرف  تعهدات تقویت
 آغلاز  را فراینلدي  دیگلر،  حقلوقي  سلند  یلا  پروتکل یک تصویب
 بلراي  را جدیلدي  تعهلدات  كله  نداشت قصد فرایند این (04).كند
 بلکله  كنلد،  وضلع  نبودنلد  1 ضميمۀ عضو كه معاهده هايطرف
 تأكيلد  مجلدد  را 4 ملادۀ  1 بند تعهدات وجود» خواستمي صرفاً
 (41).«بخشللد اسللتمرار را تعهللدات ایللن اجللراي پيشللرفت و كنللد

 ویلژۀ  گلروه  اعضلا،  كنفرانس نشست اولين در برلين دستورالعمل
 ایجلاد  الحلاقي  پروتکلل  تدوین منظوربه را (42)برلين دستورالعمل

 (43)كيوتلو  پروتکلل  متن ژاپن كيوتوي در سوم كنفرانس در. كرد
 16 در پروتکل. شد تصویب آرا اتفاق به ،1997 دسامبر 10 در

 داراي كيوتو پروتکل. ایي پيدا كردقدرت اجر ،2005 سال فوریه
 192 حاضلر  حلال  در و اسلت  ب و اللف  ضميمۀ دو و ماده 27
 خلرداد  10 در ایلران  اسلالمي  جمهوري. هستند آن عضو كشور
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 شلوراي  تأیيلد  بله  سلپس  و كرد تصویب مجلس در را آن ،1384

 .رسانيد نگهبان
 

 عضو هايدولت تعهدات( الف
 قسلمت  كله  اسلت  كرده ضعو را مختلفي تعهدات كيوتو پروتکل
 از ملاده  2. اسلت  1 ضميمۀ عضو كشورهاي به مربو  آن عمدۀ

 را عضو كشورهاي كليۀ و 2 ضميمۀ عضو كشورهاي نيز پروتکل
 .(44) كندمي ملتزم
 
 اعضا همۀ کلي تعهدات (1
 كله  اسلت  برلين دستورالعمل ج بند با رابطه در پروتکل 10 مادۀ
 توسلط  را كليلات  وانسيونكن 4 مادۀ 1 بند تعهدات اجراي تداوم
. كنلد مي درخواست توسعه حال در كشورهاي جمله از اعضا كليۀ
 را جدیلدي  تعهلد  مذكور مقررۀ كه كندمي تأكيد 10 مادۀ مقدمۀ
 كنلد، نملي  ایجاد نيست 1 ضميمۀ در هاآن نام كه اعضایي براي
. كندمي تأكيد مجدد را 4 مادۀ 1 بند در مندرج تعهدات تنها بلکه
 پوشش را هایيحوزه كه است شده ليست يهایاقدام 10 ۀماد در
 : جمله از دهد.مي
 مقلرون  ايمنطقله  اقتضا صورت در یا ملي هايبرنامه تنظيم -

 كاهش عوامل كيفيت ارتقاي براي صرفه به

 توسعه مؤثر الگوهاي ارتقاي -
 توسللعه و حفلل  و هللاتحقيللق در فنللي و علمللي همکللاري -

 نظارتي هاينظام

 كارشناسلان،  تربيلت  آموزشلي،  هلاي برنامله  اياجر و توسعه -
 اطالعات به دسترسي و ملي سازيظرفيت تقویت

 زیستيمحيط نظر از خطربي هايفناوري مؤثر انتقال -

 

 1 ضمیمۀ عضو هايدولت تعهدات (2

 به 1 ضميمۀ عضو كشورهاي تعهد كيوتو پروتکل عمدۀ دستاورد
 زملاني  چلارچوب  یلک  و ايگلخانله  گازهاي انتشار كمّي كاهش
 در 1 ضلميمۀ  عضو كشورهاي مبنایي تعهد. بود آن به نيل براي
 كنلد مي مقرر ماده این. است شده منعکس پروتکل 3 مادۀ 1 بند
 ،به طور منفرد یا مشلترک  باید، 1 ضميمۀ عضو كشورهاي» :كه

 از ناشللي ايگلخانلله گازهللاي انتشللار ميللزان كنندكلله تضللمين
 شلده فهرسلت  ايگلخانه ايگازه معادل هاآن بشري هايفعاليت

 تجلاوز  آن بلراي  شلده تعيلين  مقدار از و باشد (45)الف ضميمۀ در
 براساس را خود تعهدات باید 1 ضميمۀ عضو كشورهاي. كندنمي
 بله  جهلان  سلطح  در گازها انتشار كاهش دیدگاه با 3 مادۀ 1 بند

 دورۀه در ،1990 سلال  انتشلار  ميزان درصدزیر 5 حداقل ميزان

 گلذار  حلال  در كشلورهاي  (46)«.برسانند ،2012 تا 2008 بين
 كله  كننلد  انتخلاب  را 1990 سلال  از غير مبنایي سال توانندمي

 تحلت  گازهلاي  تعلداد . شلود ملي  محاسبه 3 مادۀ 5 بند براساس
 كله  بلود  برانگيلز  بحث موضوع یک پروتکل الف ضميمۀ پوشش
 اكسليد  و متلان  كلربن،  اكسيددي) گاز سه شمول پيشنهاد برخي
 دادنلد  را فعللي  پذیرفته شدۀ گازش ش پيشنهاد برخي و( وژننيتر
 8 بنلد  در اما. شد درج الف ضميمۀ در گاز شش هر سرانجام، كه
 سلال  تواننلد ملي  1 ضميمۀ عضو كشورهاي شدكه مقرر 3 مادۀ

 گللاز سله  بللراي انتشلار  ميللزان مبلدا  سللال عنلوان بله  را 1995
 قلرار  (گزافلوریدسلولفوره  و هلا پرفلوروكربن ها،هيدروفلوروكربن)

 .دهند

 1 ضلميمۀ  عضلو  كشورهاي از هركدام پروتکل، 2 مادۀ براساس
 را هایياقدام و هاسياست باید 3 مادۀ براساس تعهدات به نيل در
 از ليسلتي . كننلد  اتخلاذ  خلود  مللي  احلوال  و اوضاع با انطباق در

 و حفاظلت  انلرژي،  وريبهلره  افزایش جمله از شاخ  هاياقدام
 نيلل  منظلور به كشاورزي پایدار اشکال ترغيب ها،چاهک افزایش

 (47).شود انجام باید كمي هايمحدودیت به
 عضلو  كشلورهاي  بلراي  تفصيلي گزارش ۀارای به مربو  تعهدات
 جمللۀ  از. اسلت  شده وضع پروتکل 8 و 7 ،5 مواد در 1 ضميمۀ
 :كرد اشاره زیر موارد به توانمي تعهدات این

 انتشلار  ميلزان ( تخملين ) بلرآورد  بلراي  ملي نظام یک ایجاد -
 توسلط  هلا آن جلایي جابه و منابع طریق از ايگلخانه گازهاي
 (5 مادۀ 1 بند) 2007 سال از قبل تا هاچاهک

 گازهللاي انتشللار مللورد در سللاالنه موجللودي گللزارش ۀارایلل -
 (7 مادۀ 1 بند) هاچاهک جایيجابه و منابع از ايگلخانه
 قبلل  سال 7 باید اعضا رانسكنف پروتکل 3 مادۀ 9 بند براساس

 تعيلين  را دیگلري  زملاني  دورۀ پروتکلل،  اول تعهد دورۀ پایان از
 .است نشده محقق امري چنين تاكنون كندكه

 

 2 ضمیمۀ عضو هايدولت تعهدات (3

(. 1389 عبلداللهي، ) دارد مالي جنبۀ بيشتر هادولت این تعهدات
 يمۀضلم  عضو هاي،دولت11 مادۀ 2 بند ب و الف حرف براساس

 هللايهزینلله تللأمين بللراي را بيشللتري و جدیللد منللابع بایللد 2
 انتقللال بللراي الزم مللالي تللأمين و توسللعه حللال در كشللورهاي
 .كنند فراهم را توسعه حال در كشورهاي به تکنولوژي

 
 (48)پذیرانعطاف هايروش( ب

 اطلالق  هلایي روش بله  كيوتو پروتکل در پذیرانعطاف هايروش
 از بخشي توانندمي یافتهتوسعه كشورهاي آن براساس كه شودمي
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 از را ايگلخانله  گازهلاي  انتشلار  كلاهش  بلر  مبني خود تعهدات
(. 1390 شليروي، ) كنند ایفا مرزيبرون هايپروژه اجراي طریق
 عنللوانبلله بللازار بللر مبتنللي سللازوكار سلله كيوتللو پروتکللل در

 بله  زیلر  در كه است شده گرفته نظر در پذیرانعطاف سازوكارهاي
 .پردازیممي هاآن بررسي

 
 (49)مشترک اجراي (1
 صلورت بله  را خلود  تعهلدات  تواننلد ملي  اعضا پروتکل، موجببه

 مشلترک  اجراي اقتصادي و تشویقي مکانيزم. كنند اجرا مشترک
 1 هركشورعضوضلميمۀ . است شده بينيپيش پروتکل 6 مادۀ در
 ارانتش كاهش هايطر  از ناشي انتشار كاهش واحدهاي تواندمي

 ربل  كه را هاچاهک جایيجابه و منابع طریق از ايگلخانه گازهاي
 هلاي بخلش  از هریلک  در اسلت  شلده  ایجلاد  انسلان  دخالت اثر

 هلا آن از یلا  دهلد  انتقلال  1 ضلميمۀ  دیگلر  اعضاي به اقتصادي
 موجلب بله  توانلد، ملي  1 ضلميمۀ  عضلو  هر ،همچنين (50).بگيرد

 هلایي فعاليت در شركت اجازۀ حقوقي اشخاص به خود، مسئوليت
 انتشلار  كلاهش  واحلدهاي  كسلب  یا انتقال ایجاد، به منجر كه را
 بایلد  هلا اقلدام  ،با وجود این (51).بدهد ،شودمي ماده این موجببه

 دوللت  توسلط  هاپروژه تصویب و باشد داخلي هايفعاليت مکمل
 اجلراي  كه است این روش این از استفاده دليل. است الزم ذیربط
 اسلت  ممکلن  كشلورها  سایر در ايگلخانه زهايگا كاهش پروژه
 نفلع  بله  ،بنلابراین  .باشد عضو كشور خود در آن اجراي از ترارزان
 را هلا آالینده كاهش هايپروژه اجراي كه بود خواهد عضو كشور
 یعنلي (. ]1390 شليروي، ) كنلد  اجلرا  عضلو  كشورهاي سایر در

 دیگلر  در عمناب یا هاچاهک ایجاد طریق از را انتشار كاهش پروژه
 ایلن  با كانادا در استراليا مثالً دهد؛ انجام ضميمه این عضو دولت
 هلا آالینلده  انتشلار  كلاهش  سبب مشترک طوربه منابع و چاهک
 .[شود

 

 (52)(انتشار) نشر تجارت (2

 ،كيوتلو  پروتکلل  مذاكرات برانگيزبحث و نوآورانه مراتب به جنبۀ
 اجراي براي 1 ضميمۀ عضو كشورهاي كردنفعال براي پيشنهاد

 تنهلا  كله  روش این. بود انتشار تجارت سازوكار تحت تعهداتشان
 كشلورهاي  بله  شلود، ملي  اجرا 2 ضميمه عضو كشورهاي توسط
 (53)معلين  مقلادیر  با واحدهایي قالب در ، كه دهدمي اجازه مذكور

 تعهد قبال در هاآن براي كه جایي در 2 عضو دیگر كشورهاي از
 كلاهش  امتيلاز  است ترصرفهبه قرونم كشور داخل در كاهش به

 یلک  اگر پروتکل، 17 مادۀ براساس (54).كنند خریداري را انتشار
 بله  را خود ايگلخانه گازهاي انتشار ميزان 2 ضميمۀ عضو كشور
 توانلد ملي  برسلاند،  ايگلخانه گازهاي پایۀ حد از ترپایين سطحي

 عضلو  ردیگل  كشلور  بله  انتشار كاهش امتياز قالب در را آن مازاد
 چنلين  كله  كنلد مي اشاره همچنين 17 مادۀ. بفروشد 2 ضميمۀ
 انتشلار  كاهش به نيل جهت داخلي هاياقدام مکمل باید تجارتي
 .باشد ايگلخانه گازهاي

 

 (55)پاک توسعۀ مکانیز  (3

  درخصوص يلتوافق به یابيدست وتو،لكي در الاعض رانسلكنف در
 مشترک اجراي مکانيزم یک در توسعه حال در كشورهاي شمول
 كله  كلرد  بينلي پليش  را مکانيزمي پروتکل ،بنابراین بود. ناممکن
 در كشلورهاي  كله  اسلت  ابلزاري  ونام دارد  سالم توسعۀ مکانيزم
 (.1381 ،هویسمان و گوندلينگ) شودمي شامل را توسعه حال

 شده بينيپيش پروتکل 12 مادۀ براساس كه پاک توسعۀ مکانيزم
 بلراي  1 ضلميمۀ  عضلو  كشورهاي دتمساع براي ابزاري است،
 گازهلاي  انتشلار  كملي  محلدودیت  و كاهش تعهد رعایت به نيل

 اسلاس،  ایلن  بلر . باشلد ملي  پروتکلل 3 مادۀ موجببه ايگلخانه
 انتشلار  كلاهش  هايپروژه در توانندمي1 عضوضميمۀ كشورهاي
 گلذاري سرمایه1 ضميمۀ عضو غير كشورهاي ايگلخانه گازهاي
 ناشلي  مزبلور  فعاليلت  از كله  تأیيدشلده  شلار انت كاهش از و كنند
 كمي محدودیت و كاهش تعهدات رعایت به كمک براي شود،مي

 كله  صلورتي  بله  ، 3 ملادۀ  براسلاس  ايگلخانله  گازهلاي  انتشار
 انتشلار  كلاهش  .(56) شوند مندبهره كند،مي تعيين اعضا كنفرانس

 جهت تواندمي ،2005 تا 2000 سال زماني دورۀ طي یيدشدهتا
 تجارت این .(57) رود كاربه اول دورۀ تعهد رعایت تحقق به کكم

 در. باشد نيز خصوصي نهادهاي و مؤسسات شامل تواندمي انتشار
 تصلميم  24 دربردارنلدۀ  كله  2001 سال در مراكش نامۀتوافق
 پاک توسعۀ مکانيزم زمينۀ در (58)اجرایي هيئت یک ایجاد بر ،بود

 .شد توافق
 

 (60)اعضا هايستنش و (59)هاکنفرانس
 نهادهللاي از یکللي اعضللا كنفللرانس شللد، ذكللر كلله طللورهمللان

 از. وهواسلت آب تغييلرات  زمينلۀ  در متحد ملل كليات كنوانسيون
 تصلميم  اتخلاذ  و ملنظم  بررسلي  منظوربه كنون، تا 1995 سال
 تغييلرات  درزمينۀ متحد ملل كليات كنوانسيون مؤثر اجراي براي
 كنوانسليون،  ركلن  باالترین عنوانهب اعضا، كنفرانس وهوایي،آب
 برگلزار  را هلایي كنفرانس مختلف كشورهاي در ساليانه صورتبه

 كنلار  در ،2005 سلال  از و كيوتلو  پروتکل تصویب با. استكرده
 در. شلود ملي  برگلزار  نيلز  اعضلا  هلاي نشسلت  اعضلا،  كنفرانس
 وهلوایي آب تغييلرات  درزمينلۀ  هلایي تصميم قبلي، هايكنفرانس
 اول، كنفلرانس  در بلرلين  دسلتورالعمل  ،جمله از است،هشد اتخاذ

 بلوینس  اقلدام  برناملۀ  سلوم،  كنفرانس در كيوتو پروتکل تصویب
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 كنفلرانس  در ملراكش  ناملۀ موافقلت  چهلارم،  كنفرانس در آیرس
 در پایلدار  توسلعۀ  و وهلوا آب تغييلر  ملورد  در دهللي  بيانيۀ هفتم،

 و سلليزدهم كنفللرانس در بللالي اقللدام برنامللۀ هشللتم، كنفللرانس
 شلانزدهمين  در. پلانزدهم  كنفلرانس  در (16)كپنهاگ نامۀموافقت
 سلال  در كله  وهلوایي آب تغييلرات  در ملورد  الملليبين كنفرانس
 در كنندهشركت هايدولت شد، برگزار مکزیک كنکان در 2010

 بلله كلله كردنللد اتخللاذ را هللایيتصللميم مجموعلله كنفللرانس
 .(63) شد معروف (62)كنکان هايموافقت

 
 گیرينتیجهبحث و 
 درگيلر  هلا، انسلان  فعللي  گاهسکونت عنوانبه بشر،زیست محيط

 خلود  آن عاملل  كله  اسلت  شلده  ايعدیده معضالت و مشکالت
 اسلت  زریني سکۀ مثابۀبه اگرچه صنعتي انقالب. هستند هاانسان
 اسلت،  شلده  انسلان  زندگي در شگرفي هايپيشرفت به منجر كه
 آورده ارمغلان  بله  بشلر  براي را اگوارين پيامدهاي آن دیگر روي
 اسلتفادۀ . است كرده مبهم و تار را خاک كرۀ آیندۀ تصویر و است
 بله  منجلر  ،زدایلي جنگلل  و فسليلي  هلاي سلوخت  از حد از بيش
 و اسلت  شلده  هواسپهر در ايگلخانه گازهاي تعادل خوردنبرهم
 شلته دا دنبلال به را زمين كرۀ جهاني گرمایش تدریجبه لهمسا این
هوایي یکي از پدیده هایي است كله ناشلي از   وتغييرات آب .است

هاي صنعتي بشر و افلزایش توليلد گازهلاي گلخانله اي     پيشرفت
 را با خطر مواجه نموده اسلت. زیست محيط باشد و حفاظت از مي
چنان مشلغول توسلعه اقتصلادي و    هاي پيشرفته صنعتي آندولت

ایلن واقعيلت را فراملوش    انلد كله گلویي    كسب منافع مالي شده
ها در حال تخریب گسترده و آسيب وارد هاي آناند كه اقدامكرده

 زیست است. نمودن به محيط
 بلا  مقابلله  بلراي  تلالش  ضلرورت  از اطلالع  با الملليبين جامعۀ
 الملليبين اسناد انعقاد قالب در ،است كوشيده وهوایيآب تغييرات
 معضلل  الملللي، بين هاينشست و هاكنفرانس برگزاري و آورالزام
المللي ملرتبط بلا   بررسي اسناد حقوقي بين .كند برطرف را مذكور

دهنده این است كه جامعه بين المللي به هوایي نشانوتغييرات آب
رویکلرد را   سله هلوایي،  ومنظور رویارویي با مسلاله تغييلرات آب  

هلاي  ازاست. رویکرد نخست، تثبيت ميزان انتشار گ تعقيب نموده
رویکلرد دوم،   و مي باشد ،1990اي به سطح انتشار سال گلخانه

و رویکلرد   ايتالش براي كاهش ميزان توليلد گازهلاي گلخانله   
 هلوایي اسلت.  وهاي ناشي از تغييلرات آب سوم، سازگاري با پيامد

به منظور اطمينلان از ایفلاي تعهلدات مربلو  بله       ،این عالوه بر
هاي اجراي مشترک، تجارت انتشار هوایي، مکانيسموتغييرات آب

هلاي  اگرچه منافع دوللت  بيني شده است.و توسعه پاک نيز، پيش

جهلاني در زمينله    یابي به توافلق و مشلاركت  توسعه یافته، دست
با دشلواري هلایي مواجله نملوده      هوایي راومقابله با تغييرات آب

 ينله در این زم تردیدي وجود ندارد كه جامعه بين المللياما  ،است
به درجه قابل قبولي از همبستگي و همکاري دست یافته اسلت و  

از  تا در كنار پلذیرش تعهلدات حقلوقي ملوثر و     استتالش كرده
بنلدي  المللي زملان هاي بينها و كنفرانسطریق برگزاري نشست
هلوایي را ملورد توجله    وبمساله تغييرات آ ،شده به صورت منظم

 دهد. قرار
فت كه در زمينه مبارزه بلا خطلرات ناشلي از    توان گمي ،اینبنابر

اي تلدوین شلده   هوایي، قواعد حقوقي تکامل یافتله وتغييرات آب
هلاي مناسلب در   است و بسترهاي حقوقي الزم جهت انجام اقدام

 وجلود  بلا  رسلد مي نظربه ،حالاینبا این زمينه فراهم شده است.
 بایلد  چنلان هلم  حلوزه،  ایلن  در حقلوقي  قواعد فقر شدن برطرف
 توسلعه  و صلنعتي  كشلورهاي  توسلط  ویژههب مؤثرتري هاياقدام
 در. پلذیرد  صلورت  وهوایيآب تغييرات با مبارزه راستاي در یافته
 الملللي بلين  جامعلۀ  عرصلۀ  در هلا دولت همکاري ،هم زمينه این
 .باشد وهوایيآب تغييرات بحران از رهایي كليد تواندمي
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