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سیون المللی مرتبط با کنوانبررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین

 مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها
 تورج خديوی سهرابی

  .ايران، تهران اسالمي، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد الملل، بين حقوق گروه

   1 *داريوش اشرافی

   .ايران، تهران اسالمي، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد الملل، بين حقوق گروه

  محسن عبدالهی

 شهيد دانشگاهدانشكده حقوق،)ايران، تهران اسالمي، آزاد دانشگاه مركزي، تهران واحد الملل، بين حقوق گروه

    (بهشتي

 11/6/1911تاريخ پذيرش:     11/2/1911تاريخ دريافت:
 کیدهچ

ليمي المللي مرتبط با كنوانسيون مبارزه با تغييرات اقهدف از اين تحقيق، تعيين ميزان اثرگذاري الزامات حقوقي و بين

. اين تحقيق از نوع نظري است كه به روش مطالعه عميق و مقايسه تطبيقي صورت گرفته ستابر عملكرد كشورها 

ر گافته و در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانكشور منتخب توسعه ي 96است. بدين منظور، عملكرد 

هاي موجود مدل سازوكار براي تمامي كشورها تعيين گرديده است. موانع و چالش 9نوع رويكرد و  9آن بوده است كه 

وسعه يافته گيرند. تنها كشورهاي تطبقه جداگانه قرار مي 6شوند و مجموعاً در المللي تقسيم ميبه دو سطح ملي و بين

در زمينه اتخاذ  اند. همچنيناستقبال كرده 1111اي به سطح انتشار سال تثيبت ميزان انتشار گازهاي گلخانهاز رويكرد 

كرد عمل انطباق با پيامدهاي ناشي از تغيير اقليمو  ايتالش براي كاهش ميزان توليد گازهاي گلخانهرويكردهاي 

 تنها كشورهايي كه داراي عملكرد قابل قبولي اجراي مشترکار كشورهاي توسعه يافته بهتر بوده است. در مورد سازوك

ست قابل قبول بوده ا تجارت انتشارباشند، كشور هندوستان و مكزيک هستند. عملكرد كشورها در مورد سازوكار مي

دارد و در اند، وجود و روند رو به رشدي به لحاظ تعداد كشورهايي كه در هر دوره زماني به اين سازوكار ملحق شده

 اند. كشور موفق بوده 4تنها  توسعه پاکمورد 

 

 .ستالملل محیط زيآور، حقوق بینکنوانسیون تغییر اقلیم، پروتوکل کیوتو، الزامات تعهدکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

معيارهاي  دار درتغيير اقليم به هرگونه تغيير معنيامروزه، تغيير اقليم از جمله مسائل مهم محيط زيستي جهان است. 

(. به عبارت ديگر، تغيير اقليم 2121و همكاران،  1)اوليويرااقليمي اشاره دارد كه براي يک دوره طوالني ادامه دارند

 111شوند. در طي شامل تغييرات جدي در دما، بارش يا الگوهاي باد است كه در طي چندين دهه يا بيشتر ايجاد مي

سال آينده،  111درجه سانتيگراد افزايش داشته است. در طي  1ميزان  سال گذشته، ميانگين دماي سطح زمين به

(. 2114، 2يير اقليمالمللي تغاند كه ميانگين دماي سطح زمين همچنان باال برود )انستيتو بينبيني كردهشناسان پيشاقليم

ها ديگر باال برود. برخي مدل درجه 1.9، دماي سطح زمين 2111دهند كه تا سال ها نشان ميترين تخمينكارانهمحافظه

(. تغييرات دما باعث افزايش 2112و همكاران،  9)ساينگدرجه نيز باشد 6اند كه اين ميزان ممكن است تا بيني كردهپيش

دهد كه شوند. بارش شديدتر به اين دليل رخ ميهاي گرمايي زيادي ميسيل و بارش شديد و خشكسالي و موج

هاي يخي در تر منجر شود. افزايش دما باعث آب شدن كوههاي شديدتر و قويه طوفانتواند بگرمايش جهاني مي

در اياالت متحده، نواحي جنوبي و غربي كه  (.2112و همكاران،  4)بروكريبرندقطب شده كه سطح درياها را باال مي

همچنين آلودگي هوا و  هاي جدي وهاي ساحلي و خشكساليكند، طوفاندر آنها جمعيت با سرعت بااليي رشد مي

هاي دقيق، مشخص شده است كه غلظت گيريبر اثر اندازه (.2121)اوليويرا و همكاران، كنندهاي گرما را تجربه ميموج

درصد  91اكسيد در اتمسفر زمين در حال افزايش است، به طوري كه در حال حاضر غلظت اين گاز بيش از كربن دي

اعالم  1121(. محافل علمي در سال 2111، 2)يانگ و وانصنعتي افزايش يافته است هاي پيش از توسعهنسبت به سال

ير هاي چشمگاكسيد در اتمسفر، آب و هواي جهان دستخوش دگرگونيكردند كه در صورت افزايش غلظت كربن دي

 خواهد شد.

و اعالميه  1122انس استكهلم دليل آثار مخرب توسعه، بعد از شتاب فراوان صنعتي شدن در كنفرمسئله محيط زيست به

المللي برگزار شـده بعـد هاي بينبه طور شفاف و مشخص مورد توجه جامعه جهاني واقع شد. در اجالس 1112ريو 

اكيـد ت« توسـعه پايـدار»ها، مجدداً بـر مفهـوم از كنفرانس ريـودوژانيرو و همچنـين در اسـناد مصـوب ايـن كنفرانس

المللـي اسـت كـه بـه منظـور جلوگيري از افزايش رات اقليمي يكي از مهمترين اسناد بينشـد. كنوانسـيون تغيي

تنظيم شده اسـت. تثبيـت ميـزان انتشـار ايـن گازها مهمترين هدف اين كنوانسيون  1112اي در سال گازهاي گلخانه

يمه يک كنوانسيون ملزم شدند تا هـاي عضـو ضـممنظـور دولـت(. بـدين1912)اميني و همكاران، شودمحسوب مي

بازگردانند. كنوانسيون تغييرات  1111اي خـود را به سـطح موجـود در سال ميزان انتشار گازهـاي گلخانـه 2111سال 

هاي محيط اي نمود. در واقع كنوانسيوناقليمي اقدام به تدوين تعهدات كلي در خصوص تثبيت انتشار گازهاي گلخانـه

كنند. اما نحوه ها را در يک حوزه معين بيان ميتعهدات كلي مربـوط بـه همكـاري بـين دولتاصول و  زيستي،

نمايند. در فرآيند مذاكرات اجالس سوم هاي مكمل واگذار ميهـا يا موافقتنامههمكاري و جزئيات آن را به پروتكـل
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ديد با مشكالتي در اجرا روبرو شد و اي ج( تصويب شد كه بعنوان تجربه1112دسامبر  )دراعضاء پروتكل كيوتو

اجالس  2112( نهايتاً در نوامبر 2111سامبر )محصول اجالس پانزدهم اعضاء  در دشكست مذاكرات كپنهاگ

هرچند  هاي عضو روبرو شد.نامه پاريس با مشاركت حداكثري دولتويكم در فرانسه منجر به انعقاد موافقتبيست

روند اجرايي شدن آن ايجاد شد. از جمله خروج اياالت متحده آمريكا )كشوري كه نقش بسزايي  هايي نيز دركاستي

در دورنماي چنين تصميم بزرگي  نامه مذكور منجر به ايجاد ابهاماتياي دارد( از موافقتدر انتشاز گازهاي گلخانه

در  المللياثيرگذاري الزامات حقوقي بينهدف از اين تحقيق، بررسي نقش و ميزان ت(. 1914آبادي، )رمضاني قوامشد

باشد. در اصل؛ تبيين جايگاه كنوانسيون سازمان ملل در خصوص تغيير اقليم در سطح مبارزه با تغييرات اقليمي مي

  جهاني و ايجاد چارچوب حقوقي به منظور الزام اعضا به رعايت مقررات آن، ز اهم اقدامات اين تحقيق است.

 مبانی نظری

هاي اقتصادي و صنعتي انسان موجب افزايش اي ناشي از فعاليتشمندان بر اين باورند كه انتشار گازهاي گلخانهدان

گردد كه پيامد آن افزايش ميانگين دماي سطح كره زمين در اتمسفر زمين مياي قابل مالحظه غلظت گازهاي گلخانه

افزايش دماي كره زمين نيز پيامدهاي ناگواري را به همراه خواهد داشت كه از  (.2112و همكاران،  1)دامخواهد بود

ابانزايي، ها، افزايش روند بيها، تغيير وضعيت بارندگيهاي قطبي، باال آمدن آب اقيانوستوان به آب شدن يخآن ميان مي

آبزي، طغيان آفات و بيماريهاي هاي جانوران آبزي و غيرهاي سهمگين، بر هم خوردن سامانه زيستگاهپيدايش طوفان

 1.8گياهي، كاهش محصوالت كشاورزي و بسياري ناهنجاريهاي ديگر اشاره نمود. در طي قرن اخير، دماي كره زمين 

پذير جهان بيني نقاط آسيب، پيش1(. شكل 2114المللي تغيير اقليم، )انستيتو بيندرجه سانتيگراد افزايش پيدا كرده است

 دهد.  را نشان مي 2191جهاني تا سال نسبت به گرمايش 

 
  0202پذيری نقاط گوناگون جهان نسبت به گرمايش جهانی در سال بندی آسیبپهنه .1 شکل

  (2114المللي تغيير اقليم، انستيتو بين) منبع:

ماي كره د بيانگر آن است كه در پايان قرن حاضر،، مطالعات صورت گرفته توسط آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا

ميالدي، درجه  21دهند اگر تا ميانه قرن درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت. مطالعات نشان مي 6.42تا  1.199زمين 

گراد افزايش يابد، سطح آب درياها تا يک متر باال خواهد آمد و تا پايان همين قرن، درجه سانتي 9حرارت كره زمين 
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ي بعضي كشورها زير آب خواهند ت، بسياري از شهرهاي ساحلي و حتبه دو متر خواهد رسيد كه در آن صور

خانماني (. براي مثال، يک متر باال رفتن سطح آب دريا سبب بي2116، 1)آژانس حفاظت محيط زيست آمريكارفت

ر د شود و با افزايش دو متري سطح آب، فرهنگ دو هزار ساله جزاير مالديوپانزده ميليون نفر از مردم بنگالدش مي

مطابق با تحقيقات صوت گرفته، در حال (. 2114و همكاران،  2اقيانوس هند، به طور كامل از بين خواهد رفت )بياگيني

سال گذشته،  121است. طي  1186تا  1166از ميانگين دو دهه  كمتر درصد 11شمالي، پوشش برف در نيمكره حاضر، 

هاي كل تاريخ ثبت ترين سالگرم 2111و  2112هاي سال. اندتر شدهدرجه گرم 2تا  1قله كوههاي اروپاي غربي، 

 (. 2118و همكاران،  3و كرونين 2112)دام و همكاران، اندشده زمين بوده

شود. تنوع اسناد زيست المللي محسوب ميهاي جامعة بينامروزه حفاظت از محيط زيست يكي از مهمترين دغدغه

گوياي اهميت حفاظت از آن اسـت. جهاني شدن از جمله عواملي است المللي اي و بينمحيطي در سطح ملي، منطقه

در استكهلم،  1122هـاي اطـراف خـود اثـري بسيار مهم گذاشته است. در سال كه به طور كلي بر مفـاهيم و پديـده

القي اخآور و اي با مضمون انسان و محيط زيست به تصويب اعضاء رسيد و حاصل آن يک بيانيه غير الزاماعالميه

، با اعالم حق انسان به داشتن محيط 1122(. بيانيه پاياني اجالس استكهلم در سال 1911)معينيان و همكاران، بود

زيست سالم، پيوند بنياديني بين حفاظت از محيط زيست و حقوق بشر ايجاد نمود و سرآغاز تحولي جديد در حقوق 

ت مشترک كشورها براي حفاظت از محيط زيست و در عين حال مسئولي (.1981آبادي، )رمضاني قوامالملل شدبين

تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص كشورها در ايجاد مشكالت زيست 

شان براي برطرف كردن مشكالت زيست محيطي تاكيد دارد )عبدالهي و معرفي، هايي فني و اقتصاديمحيطي و توانايي

المللي المللي به كار رفته است. اگر چه هنوز تبديل به يک قاعده عرفي بين(. اين اصل در بسياري از اسناد بين1981

الملل محيط زيست از طريق منصفانه كردن نشده است، اما نقش مهم و كليدي آن در توسعه و اجراي حقوق بين

عه، قابل توجه است. مفهوم اصل مسئوليت مشترک تعهدات معاهداتي و كمک به توسعه پايدار كشورهاي در حال توس

، 4هاوكن) دارد« مـيراث مـشترک بشريت»الملل مفهوم جديدي است كه ريشه در مفهوم اما متفاوت دولتها در حقوق بين

تـاريخي در سهم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مشكالت زيست محيطي  هايتـفاوت . اين اصل(2112

دهد )پورهاشمي و براي حل مشكالت را مورد توجه قـرار مـي  هـر كدام و اقـتصادي هاي فنيواناييجهاني و ت

)اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت(، اكثر كشورهاي در حال توسعه تأكيد كرده بودند كه  بر اساس (.1919همكاران، 

آور باشند. اما كشورهاي در حال توسعه نبايد چنين باشند كشورهاي توسعه يافته بايد تعهدات كاهش دهنده الزام

 (. 1911)مزيدي، 

اند مرتبط با مبارزه با تغييرات اقليم كوشش كرده ، طرفين كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد اقدامات1112از سال 

زيستي محيط  يافته از جمله آمريكا از عدم وجود محدوديت(. در كپنهاگ، بيشتر كشورهاي توسعه 1981)ساجدي، 
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اند اي ابراز ناراحتي كردهدر مفاد توافقات كاهش گازهاي گلخانه هندو  چيندرحال توسعه مانند  براي كشورهاي

دانند مي ايگلخانه گارهايكشورهاي در حال توسعه، جهان صنعتي را مقصر توليد  ،از طرفي(. 1912)جيراني، مريد، 

بست روبرو ساخت. يكي ديگر از موانع مذاكرات مشترک مشكالت مالي بود. به و همين امر مذاكرات پيشين را با بن

هاي مبارزه اي هستند، موظفند براي تامين هزينهنظر بيشتر اعضاي نشست كشورهايي كه مسئول توليد گازهاي گلخانه

روبرو هستند، كمک مالي كنند )كاظمي  جهاني گرمايشالت ناشي از با اثرات اين گازها به كشورهايي كه با مشك

، 1در كپنهاگ فروپاشيد )آكسون 2111روند اين مذاكرات مشكالت زيادي حادث شد و تقريباً در سال  در (.1916درآباد، 

اي، تغيير اقليم به عنوان يكي از خطرهاي جدي كه توسعه با محرز شدن خطرات انتشار گازهاي گلخانه نهايتاً (.2118

هاي اقتصادي، منابع طبيعي و ايي، فعاليتپايدار را كه در ابعاد مختلف زيست محيطي، سالمت انسان، امنيت غذ

همچنين براي رسيدن به  (.1912كند، مورد ارزيابي قرار گرفته است )ظهوري زنگنه، ساختارهاي زيربنايي تهديد مي

هاي ها و در مقياسموفقيت، انطباق بايد به عنوان يک موضوع متقاطع شناخته شود و راهبردها بايد در بين بخش

دهد كه بحث در مورد موانع انطباق هنوز ها نشان مي. يافته(1914منش و همكاران، )خوش دغام شوندمختلف دولتي ا

در مراحل ابتدايي است، اما به سرعت در حال تحول است. در مقايسه با مردم روستايي، مردم شهري انرژي بيشتري 

 (. 2118، 2يورگشوند )مکهاي فسيلي توليد ميكنند كه بيشتر از طريق سوختمصرف مي

تزام نمايد. لذا؛ اهميت الالملل ايجاد ميدر عرصه جامعه جهاني هر تعهدي، مسئوليتي را براي تابع يا تابعان حقوق بين

نمايد. ها بشود را بيش از پيش آشكار ميالمللي براي دولتبه ايجاد تعهدي جامع و فراگير كه موجبات مسئوليت بين

مبين مسئوليت كشورها در عرصه حفاظت از محيط زيست و مسئوليت  1122اعالميه استكهلم  26تا  21بطوريكه اصول 

برانگيز اصلي يكي از موارد چالش .(1984)ضيايي بيگدلي،  باشدآنان به جبران خسارت در صورت ورود صدمه مي

يير اقليم ي براي مبارزه با تغدر مفاد كنوانسيون تغيير اقليم، بندهاي مربوط به تعهدات كشورها در خصوص اقدامات آت

رجوع  المللي دادگستريتوان به اساسنامه ديوان بينمذكور، مي "تعهدات"الملل براي كسب مفهوم در حقوق بين است.

بايد و "اساسنامه به نكته ظريفي از ايجاد يک  98( ماده 1با در نظر گرفتن چارچوب تعهدات مندرج در بند )كرد. 

 98بنابه تعريف مندرج در بند اول ماده (. 1914توان دست يافت )اشرفي، نهفته است مي "تعهد"كه در ماهيت  "الزام

ها به دولت توان معاهده را عملي حقوقي دانست كه بواسطه آن اراده كليهالمللي دادگستري، مياساسنامه ديوان بين

كنوانسيون  2ماده  1ق قسمت الف بند عبارت ديگر، طبگردد. بهصورت تعهدي واجد آثار حقوقي خاصي منعكس مي

المللي است كه ميان كشورها كه به صورت كتبي معاهده به معني توافق بين»وين در مورد حقوق معاهدات:  1161

الملل باشد، اعم از اينكه در سندي واحد يا دو يا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، منعقد شده و مشمول حقوق بين

عاهد، ميان طرفين مت "هااراده"المللي، بيانگر توافق انعقاد يک تعهد در عرصه بينهر چند «. اص آنقطع نظر از عنوان خ

(. اما اين هماهنگي لزوماً به مفهوم پذيرش همساز و 1984نمايد )ضيايي بيگدلي، بر موضوعي خاص را ايجاب مي

جانبه كشوري و ممكن است از پذيرش يک گيرد،باشد. چرا كه توافقاتي كه در قالب معاهده شكل ميهمزمان نمي

                                                           
1- Axon 
2 -McGuire 
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الملل چنين تعهدي موجبات پذيرش بعدي كشور ديگري بطور جداگانه و منفرد ايجاد بشود و از لحاظ حقوق بين

ساز، (. اكثر معاهدات قانون1918المللي را فراهم آورد )حاجي قاسمي اردبيلي، ميالني، مسئوليت حقوقي در سطح بين

باشد )عزيزي، آور ميها اعم از عضو و غيرعضو الزامباشند، لذا؛ براي كليه دولتات عرفي ميحاوي قواعد و مقرر

مطرح هستند )هداوند،  الملل در مبحث تعهدات، دو نوع تعهدات نرم و تعهدات سختدر حقوق بين (.1912

ه پذيرش تعهدات حقوقي ها به هيچ وجه تمايلي بالملل، دولتاصوالً در عرصه روابط بين(. 1988اللهي، سيف

اند و آثار اين رويكرد با باقي ماندن اهميت معاهدات در حقوق شان نداشتهالمللي جز براساس توافق و ارادهبين

اند تا هاي متعدد معاهداتي ناگزير شدهها عالوه بر پذيرش الزامگردد. اما در تغييرات اقليمي دولتالملل بارز ميبين

(. حقوق 2112، 1براي واكنش سريع حقوقي در برابر امور نامعين يا اضطراري ايجاد كنند )راستلرابزاري انعطافي نيز 

الملل است. اعالميه جهاني حقوق بشر نرم قالب حقوقي مناسبي براي پرورش دادن مفاهيم در حال بلوغ حقوق بين

للي المآور حقوق بينبخش تصويب دهها سند الزاميكي از مهمترين اسناد غيرالزامي و حقوق نرم است. اما خود الهام

هاي زيست اسناد اجالس (.1911بشري شده است )فلسفي، شاكريان،  و داخلي كشورها درباره حراست از كرامت

استكهلم و ريو، اصول كلي دفاع از محيط زيست در قبال عملكرد بشر را تبيين كرده و نظريه  1112و  1122محيطي

هاي سيونب كنوانساز تصويشوند، اما زمينهاند. اين اسناد نيز هر چند جزو حقوق نرم تلقي ميتوسعه پايدار را بنا نهاده

هاي اند. بنابراين؛ حقوق نرم برنامه مدارست تا دستورمدار و به جاي اعمال الزامالمللي درباره صيانت از طبيعت شدهبين

آورد. به طوريكه با گسترش وسايل ارتباط جمعي در دنياي فراهم مي سخت، دستورالعملي راهگشا براي حقوق سخت

ها از گري ملتسطح جهاني نسبت به وقايع زيست محيطي و افزايش ميزان مطالبه معاصر و ايجاد حساسيت عامه در

 گيري حقوق سختساز شكلدولتهايشان در قالب حق ادعاها در خصوص حق بر محيط زيست سالم به نوعي زمينه

گيري از اسناد و اي و با بهرهاين تحقيق از نوع نظري است كه به روش كتابخانه (.1912آورد )حسيني، را فراهم مي

هاي پايه و مباني نظري تحقيق گردآوري شد و سپس براساس مدارک معتبر و رسمي، انجام شده است. در ابتدا، داده

ليست سنجشي نمودند. معيارهاي بندي صورت گرفت. در ادامه، نگارندگان اقدام به طراحي چکاهداف تحقيق، دسته

فاد معاهده كنوانسيون تغيير اقليم تنظيم گرديد. امتيازات و ارزشيابي صورت ليست، براساس ممورد استفاده در اين چک

گرفته نيز براساس تعهدات كشورها و اقدامات صورت گرفته، انجام شد. بدين منظور و براساس گزارشات سازمان 

   گرفت. كشور منتخب )توسعه يافته و در حال توسعه( مورد بررسي و ارزشگذاري قرار 96ملل متحد، عملكرد 

 های پژوهشيافته

 گردند:هاي تحقيق در چند بخش جداگانه ارايه مينتايج و يافته

 بررسی رويکردها و سازوکارهای کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی 

فرصت بازيافتن  اكوسيستم زمين است كه اتمسفر بطوري ايگلخانهگازهاي  هدف اين كنوانسيون تنظيم كردن ميزان

ه اشتراک آوري و بمعكند تا براي جچرخه طبيعي خود را داشته باشد. كنوانسيون مذكور، كشورهاي عضو را تشويق مي

اي تالش كنند. اين در حالي است كه بر اساس اين كنوانسيون، هيچ گذاشتن اطالعات در مورد كاهش گازهاي گلخانه

                                                           
1 -Rustler 
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هاي كشورها در راستاي اهداف كنوانسيون نبايد امنيت مواد غذايي و توسعه اجتماعي و اقتصادي را با يک از فعاليت

كشورهاي عضو پيوست يک و دو: كشورهاي  -1 شوند:هاي ذيل تقسيم ميه دستهخطر روبرو سازد. كشورهاي عضو ب

اكسيد ن دياي از جمله كرباي هستند كه بر اساس اين پيمان ملزم به كاهش انتشار گازهاي گلخانهصنعتي و توسعه يافته

اين امر در اصل براي جلوگيري كشورهاي در حال توسعه كه هيچ الزامي براي كاهش فوري انتشار ندارند.  -2 شوند.مي

ماده  26كنوانسيون مبارزه با تغييرات اقليمي داراي يک مقدمه و  از كاهش توسعه اقتصادي و صنعتي اين كشورهاست.

باشد. در اصل با اتكا به اصل مشاركت، بدون آنكه تكليفي بر كشورها تحميل كند، الزامات را به ضميمه مي 2و

تكل كيوتو پرو در نامه پاريس بود.موكول نمود كه نمونه بارز آن پروتكل كيوتو و موافقتهاي آن كنوانسيون پروتكل

موجب الف( اجراي مشترک: به است:پذير در نظر گرفته شده عنوان سازوكارهاي انعطافسه سازوكار مبتني بر بازار به

يز زم تشويقي و اقتصادي اجراي مشترک  نصورت مشترک اجرا كنند. مكانيتوانند تعهدات خود را بهپروتكل، اعضا مي

 2ب( تجارت نشر )انتشار(: اين روش كه تنها توسط كشورهاي عضو ضميمه  است. بيني شدهپروتكل پيش 6در مادۀ 

از كشورهاي ديگر عضو در  دهد كه در قالب واحدهايي با مقادير معينشود، به كشورهاي مذكور اجازه مياجرا مي

تر است، امتياز كاهش انتشار را خريداري صرفهدر داخل كشور مقرون به در قبال تعهد به كاهشجايي كه براي آنها 

اي خود را به سطحي ميزان انتشار گازهاي گلخانه 2پروتكل، اگر يک كشور عضو ضميمة  12كنند. براساس مادۀ 

 ب امتياز كاهش انتشار به كشور ديگر عضوتواند مازاد آن را در قالاي برساند، ميتر از حد پاية گازهاي گلخانهپايين

 12پ( مكانيزم توسعة پاک: در كنفـرانس اعضـا در كيـوتو، مكانيزم توسعة پاک كه براساس مادۀ  بفروشد. 2ضميمة 

براي نيل به رعايت تعهد كاهش و  1است، ابزاري براي مساعدت كشورهاي عضو ضميمة بيني شده پروتكل پيش

باشد. بر اين اساس، كشورهاي عضو ضميمة پروتكل مي 9موجب مادۀ  اي بهازهاي گلخانهمحدوديت كمي انتشار گ

گذاري كنند و از سرمايه 1اي كشورهاي غيرعضو ضميمة هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهتوانند در پروژهيک مي

ت كاهش و محدوديت كمي شود، براي كمک به رعايت تعهداكاهش انتشار تأييدشده كه از فعاليت مزبور ناشي مي

، اين 2مند شوند. در شكل كند، بهره، به صورتي كه اجالس اعضا تعيين مي9اي براساس مادۀ انتشار گازهاي گلخانه

 چهارچوب نشان داده شده است.  

 

 نامه پاريس برای کشورها پذير کنوانسیون تغییر اقلیم از طريق پروتوکل کیوتو و موافقتسازوکارهای انعطاف .0شکل 

 (1911يافته هاي پژوهش، ): نبعم
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ه منظور دهنده اين است كه جامعه بين المللي بالمللي مرتبط با تغييرات اقليمي نشاناسناد حقوقي بينبه عالوه، بررسي 

 است:رويارويي با مساله تغييرات اقليمي، سه رويكرد را تعقيب نموده 

 1111اي به سطح انتشار سال رويكرد نخست، تثبيت ميزان انتشار گازهاي گلخانه 

 اي  هش ميزان توليد گازهاي گلخانهرويكرد دوم، تالش براي كا 

 هاي ناشي از تغييرات اقليمي رويكرد سوم، انطباق با پيامد 

اقليم  هرچند تغيير هاي مناسب در اين زمينه فراهم شد.توان گفت بسترهاي حقوقي الزم جهت انجام اقداماين، ميبنابر

است. لذا تــأثير  هاي انطباقخـة مـديـريت برنامهيک روند طوالني مــدت است كه بــه مراتب فراتـر از طول چـر

 ها در بلندمدت آشكار خواهد شد. واقعي ايــن برنامه

 بررسی سیر تحوالت در تعهدات کشورها مرتبط با معاهدات کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی 

 آور است. همچين تعهديشكل حقوقي موافقتنامه پاريس به عنوان يک معاهده، به طور رسمي براي طرفين خود الزام

كند كه اشاره اي تصريح ميجهاني را در اسرع وقت در مسير رسيدن به اوج جهاني كاهش انتشار گازهاي گلخانه

مذاكرات تدوين رژيم حقوقي جديد  2112در دسامبر  درجه سانتيگراد دارد. نهايتاً 1.2خاص به هدف تثبيت افزايش 

تصميم با اجماع  191ماده و  21اي تحت عنوان موافقتنامه پاريس مشتمل بر يک مقدمه و به نتيجه رسيد و موافقتنامه

ن به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. اين موافقتنامه تاكنو 2121كليه كشورهاي جهان به تصويب رسيد كه از پايان سال 

اند. همچنين در مراجع قانوني خود تصويب كرده كشور نيز اين موافقتنامه را 182كشور امضا شده است و 116توسط 

د كه باشنمحيطي، مسئول مي هاي زيستكشورها در قبال بحران "اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت"در چارچوب 

اساس، طبق  باشد. بر اينو در حال توسعه متفاوت مي اين مسئوليت نيز بنا به توان و ظرفيت كشورهاي توسعه يافته

اند كه با انتقال و توسعه فناوري، تأمين مالي و يافته متعهد شدهنامه پاريس كشورهاي توسعهموافقت 11و  1ماده 

هاي پايداركننده غلظت توسعه به جلب مشاركت آنها براي همراهي در تالش سازي براي كشورهاي در حالظرفيت

 اي اقدام كنند. هاي گلخانهگاز

 ها در مقابله با تغییرات اقلیمیها و موانع هنجاری و اجرايی، ايفای تعهدات دولتبررسی چالش 

گشت. امنيت در گذشته تنها به مفهوم كاربرد زور و استفاده از نيروي نظامي براي مقابله با تهديدات خارجي محدود مي

ي هاي زيست محيطتري يافته است. در جهان امروز، مسئه آلودگي و خسارتوسيع در حاليكه امروزه واژه امنيت مفهوم

هاي تمدن انساني است كه براي موجوديت حيات انسانها و جانوران تهديد محسوب يكي از مهمترين و حادترين بحران

به  آن در شوراي امنيتتغييرات اقليمي موضوعي جهاني است كه با امنيت انساني پيوند عميقي دارد و طرح  شود.مي

 .المللي از اهميت برخوردار استعنوان بخشي از راهكار جلوگيري از مخاصمات براي حفظ صلح و امنيت بين

د منابع آب تهدي ايجاد جنگ و درگيري،گذارد، عبارتند از: مهمترين تبعاتي كه بر امنيت جهاني و حقوق بشر تاثير مي

تهديد سالمت بشر و هاي درون و برون مرزي، مرزهاي جغرافيايي سياسي، و غذا، تاثير بر گسترش فقر، مهاجرت

هاي فني شامل عدم وجود تجهيزات پيشرفته فني و كاركنان محدوديت هاي واگيردار و خطرناک.گسترش بيماري

ليم يا اقاز طرفي فناوري نيز نقش مهمي در توانايي حفظ، كاهش يا انتقال خطر تغيير باشد. محلي آموزش ديده مي
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برند، در حاليكه فناوري پذير كامالً از فناوري موجود بهره نميپرداختن به اثرات دارد. با اين حال، جوامع آسيب

 هاي كليدي جهانيعدالتي را به عنوان بخشي از توافقتواند محدوده انطباق و چگونگي گزارش در مورد اين بيمي

هاي جهاني براي لفه اساسي استراتژي جامع تغيير اقليم است كه شامل تالشهرچند فناوري نيز يكي از مؤ ارزيابي كند.

  باشد.اي و اثرات منفي ناشي از  انطباق ميمحدود كردن و كاهش انتشار گازهاي گلخانه

 ا،هاي فيزيكي مستقيم و متاثر ناشي از عواملي نظير افزايش دمتوان به آسيبپذيري ناشي از تغيير اقليم را ميآسيب

هاي اقتصادي ناشي از اين موضوع ارتباط داد. اقتصاد كشورهاي افزايش سطح آب درياها، خشكسالي و نيز آسيب

كنوانسيون از تمام اعضا  شكننده غالباً مبتني بر كشاورزي براساس تغييرات اقليم تأثير نامتناسبي خواهد داشت.

هاي سالم از نظر زيست محيطي منجر شوند تقال فناوريهاي مكانيزم توسعه پاک، به اندرخواست كرده است كه پروژه

كربن موجود در نظر گرفته شده است. از موانع عملي، عوامل اقتصادي است كه مهم هاي كمو براي استقرار فناوري

مي باشند كه بر اين اساس انگيزه كهاي ديگر گران ميهاي فسيلي ارزان هستند و گزينههستند: در صورتيكه سوخت

هدات ها به شدت در انجام تعتحريم آيد.پذير بوجود ميجويي در مصرف انرژي يا تبديل آن به مواد تجديدي صرفهبرا

بطوريكه در  يابد.كليه كشورها بر مقوله محيط زيست اثر منفي داشته و حتي آثار آن به ساير كشورها نيز تسري مي

خود  الت متحده آمريكا در فراسرزميني شمردن قوانين داخليالملل رخ داده و اياساليان اخير بدعتي در حقوق بين

هاي اقتصادي، محيطي ها به طور مؤثر يک چالش براي سياستاين مجازات الملل اقدام نموده است.خالف حقوق بين

ت اها به اندازه كافي در برابر خطرات ناشي از تغييرو رواني ساير كشورها خواهد بود به اين شرط كه اين سياست

كنند. هر چند كشورها هاي چندجانبه اقليمي منع ميها، كشورها را از مشاركت در همكاريتحريم اقليم حساس نيستند.

ي در مورد اجانبههاي يکتر اقليمي مشتاق باشند، ولي چنين سياستطلبانههاي جاهدر به تصويب رساندن سياست

رايج باشد، اما احتماالً آنها براي حل يک مشكل جهاني واقعاً كافي تغييرات اقليم شايد بتواند در داخل كشور بسيار 

ها در اجراي مفاد كنوانوسين تغيير اقليم را هاي اجرايي و هنجاري پيش روي دولت، موانع و چالش9شكل  نيستند.

 دهد. نشان مي

 
 

 ها برای اجرای مفاد کنوانسیون تغییر اقلیم  های هنجاری و اجرايی دولتموانع و چالش .0شکل 

 (1911يافته هاي پژوهش، ): نبعم
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 بررسی عملکرد کشورهای جهان براساس مفاد کنوانسیون تغییر اقلیم 

در اين بخش، اقدام به ارزشـيابي عملكرد كشـورها و ميزان تاثيرگذاري الزامات كنوانسيون تغيير اقليم از طريق اصول   

ــورهاي منتخب در الملل ميحقوق بين ــاس، عملكرد كشـ ــامل  6گردد. بر اين اسـ نوع  9نوع رويكرد و  9زمينه )شـ

شورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه اتخاذ ، مقايسه عملكرد ك4شكل  سازوكار( مورد بررسي قرار گرفت.

را نشان « 1111اي به سطح انتشار سال تثيبت ميزان انتشار گازهاي گلخانه»رويكرد اول كنوانسـيون تغيير اقليم، يعني  

 واند دهد. همانطور كه در نمودار مشـخص شـده اسـت، تنها كشـورهاي توسعه يافته از اين رويكرد استقبال كرده    مي

اي، اين رويكرد را اتخاذ نكرده است. از سوي ديگر، در ميان كشورهاي توسعه يافته نيز، هيچ كشـور در حال توسـعه  

برسانند و مابقي يا  1111اي خود را به سطح انتشار سال اند كه سـطح انتشار گازهاي گلخانه كشـور موفق بوده  6تنها 

 مشخص نبوده است.   اند و يا نحوه و ميزان عملكرد آنهاناموفق بوده

 
 مقايسه عملکرد کشورها در زمینه رويکرد اول کنوانسیون تغییر اقلیم. 4 شکل

 (1911، هاي پژوهشيافته)منبع: 

، مقايسه عملكرد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه اتخاذ رويكرد دوم كنوانسيون تغيير اقليم 2شـكل  

دهد. همانطور كه در نمودار مشــخص شــده  را نشــان مي« ايتالش براي كاهش ميزان توليد گازهاي گلخانه»يعني 

كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشاهده كرد.  توان كشورهاي موفق را در هر دو گروهاست، در اين زمينه مي

كشور  8البته عملكرد كشـورهاي توسـعه يافته بهتر بوده اسـت. بر اين اساس، در ميان كشورهاي توسعه يافته، تعداد    

دا. ااند كه عبارتند از: ايســلند، فنالند، ســويد، نروژ، دانمارک، ســوييس، نيوزلند و كانداراي عملكرد بســيار موفق بوده

ــور نيز داراي عملكرد موفق بوده 6همچنين، تعـداد   ــتان، ژاپن، اتريش، هلند و  كشـ انـد كه عبارتند از: آلمان، انگلسـ

 اند كه عبارتند از: فرانسه، اسپانيا، قبرس و كره جنوبي. كشور نيز داراي عملكرد نسبتاً موفق بوده 4استراليا. تعداد 
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 زمینه رويکرد دوم کنوانسیون تغییر اقلیم مقايسه عملکرد کشورها در .5 شکل

 (1911، هاي پژوهشيافته) منبع:

، مقايسه عملكرد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه اتخاذ رويكرد سوم كنوانسيون تغيير اقليم 6شـكل  

شده است، در اين  دهد. همانطور كه در نمودار مشـخص را نشـان مي « انطباق با پيامدهاي ناشـي از تغيير اقليم »يعني 

توان كشـورهاي موفق را در هر دو گروه كشـورهاي توسـعه يافته و در حال توسعه مشاهده كرد. نظر به    زمينه نيز مي

وده است، اند بيشتر بآنكه تعداد كشـورهاي توسـعه يافته كه در هر دوره زماني موفق به دستيابي به سطح انطباق شده  

 ملكرد كشورهاي توسعه يافته بهتر بوده است.توان عنوان نمود كه عدر نتيجه مي
 

 
 مقايسه عملکرد کشورها در زمینه رويکرد سوم کنوانسیون تغییر اقلیم .6 شکل

 (1911، هاي پژوهشيافته) منبع:

 پروتوكل كيوتو را نشان« اجراي مشترک»، مقايسه عملكرد كشورهاي در حال توسعه در زمينه اتخاذ سازوكار 2شكل 

ــورهايي كه داراي عملكرد قابل قبولي   مي ــت، در اين زمينه تنها كش ــده اس ــخص ش دهد. همانطور كه در نمودار مش

اند و يا ل توسعه يا به سراغ اين سازوكار نرفتهباشـند، كشور هندوستان و مكزيک هستند و ساير كشورهاي در حا مي

 اند.  آميز نبودهداراي عملكرد موفقيت
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 مقايسه عملکرد کشورهای در حال توسعه در زمینه اتخاذ سازوکار اجرای مشترک پروتوکل کیوتو . 7 شکل

 (1911، هاي پژوهشيافته)منبع: 

وتوكل پر« تجارت انتشار»وسعه در زمينه اتخاذ سازوكار ، مقايسه عملكرد كشورهاي توسعه يافته و در حال ت8شـكل  

هاي آنها دهد. همانطور كه در نمودار مشـخص شده است، در اين زمينه عملكرد كشورها و دولت كيوتو را نشـان مي 

قابل قبول بوده اسـت. نمودار بيانگر آن اسـت كه روند رو به رشدي به لحاظ تعداد كشورهايي كه در هر دوره زماني   

اند، وجود دارد. در اين ميان، البته تعداد كشورهاي توسعه يافته در هر دوره زماني بيشتر اين سـازوكار ملحق شـده   به

 از كشورهاي در حال توسعه بوده است. معادالت رگرسيوني نيز نشان از صعودي بودن روند تغييرات دارد. 

 
 تجارت انتشار پروتوکل کیوتو مقايسه عملکرد کشورهای در زمینه اتخاذ سازوکار .8شکل 

 (1911، هاي پژوهشيافته)منبع: 

وكل پروت« توسعه پاک»، مقايسـه عملكرد كشـورهاي توسـعه يافته و در حال توسعه در زمينه اتخاذ سازوكار    1شـكل  

هاي آنها دهد. همانطور كه در نمودار مشـخص شده است، در اين زمينه عملكرد كشورها و دولت كيوتو را نشـان مي 

 اند.  ورهاي توسعه يافته از اين مكانيزم استفاده كردهقابل قبول نبوده است. نمودار بيانگر آن است كه تنها برخي كش
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 عملکرد چهار کشور توسعه يافته در زمینه اتخاذ سازوکار توسعه پاک پروتوکل کیوتو .9 شکل

 (1911، هاي پژوهشيافته)منبع: 

 علمی و پژوهشی گیری و دستاوردنتیجه

جنگ جهاني دوم تا حدي شد كه زنگ خطري براي روند شتابان توسعه صنعتي در كشورهاي جهان خصوصاً بعد از 

ميالدي، با ضرورت تغيير در نگرش به محيط زيست نقطه عطفي در  21سالمتي انسان نواخته شد. بطوريكه در دهه 

ي، هاي انساني ديده شد )طيبي و ضراباعالميه استكهلم ايجاد شد و واژه توسعه پايدار بعنوان يک ضرورت در فعاليت

باشد كه هرگونه تغييري در آن مستقيماً بر حيات ترين بخشي از محيط زيست، اقليم ميرين و حياتي(. مهمت2111

المللي شكل گرفت و از مهمترين آن گذارد و بر همين اساس معاهدات زيست محيطي بينبشري بر كره خاكي اثر مي

در نظر گرفتن برگزاري منظم و ساليانه كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمي بود كه با 

هاي متعدد اعضاء در مورد بررسي موانع تغييرات اقليمي و راهكارهاي رفع آن، اقداماتي را انجام دادند كه اجالس

در كپنهاگ  2111و اجالس پانزدهم در دسامبر  1112گيري پروتكل كيوتو در اجالس سوم در دسامبر منجر به شكل

مع اي جانامهيكم اعضاء در پاريس برداشته شد و موافقتوبا اجالس بيست 2112گام بزرگي در نوامبر گرديد كه نهايتاً 

نده ترين كشورهاي توليدكننظر از اياالت متحده آمريكا بعنوان يكي از بزرگبراي كاهش دماي زمين منعقد شد. صرف

ولي اين وفاق جهاني  ،از معاهده را برگزيد اي در دنيا كه امضاي خود را پس گرفت و راه خروجگازهاي گلخانه

جانبه كشورها در رسيدن به يک اجماع در سطح بعنوان يكي از پرثمرترين اقداماتي است كه بواسطه تالشي همه

المللي براي هدفي مشترک برداشته شد. هرچند در بيست و پنجمين اجالس اعضاي متعهد به كنوانسيون تغيير اقليم بين

نامه پاريس، هدف خود را بر رسيدن به در مادريد اسپانيا، برگزار شد كه به پشتوانه موافقت 2111امبر درحالي در دس

انتقال  سازي، كاهش خسارات والمللي بر روي موضوعاتي از جمله شفافيت اقدام، تأمين منابع مالي، ظرفيتتوافق بين

در . نمودي ذيل كنوانسيون تغييرات اقليم را مطالبه ميهاي جهانبرداري از حمايتفناوري بنا نمود، كه امكان بهره

يزان كاهش بندي تعهدات دولتها براي متوافقنامة پاريس با عنايت به الزام تمامي دولتها به ارائة برنامة ملي به نوعي دسته

رده است و در ا كهاي جهان به دو دستة توسعه يافته و در حال توسعه تغييري اساسي پيدبندي دولتانتشار از تقسيم

د. با انهاي انطباق شدههاي عضو متعهد به ارائة برنامة ملي جهت كاهش ميزان انتشار و برنامهحال حاضر تمامي دولت

هاي داخلي دولت در اختيار خود دولتها قرار وجود اين ميزان كاهش انتشار و نحوۀ تحقق آن با عنايت به توانمندي
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شوند. از ا آگاهانه با ارائة برنامة ملي كاهش و روش رسيدن به آن تعهداتي را متقبل ميداده شده است. در نتيجه دولته

المللي، طرفين معاهدۀ مذكور عالوه بر ملزم سوي ديگر با توجه به ماهيت موافقتنامة پاريس به عنوان يک معاهدۀ بين

هاي مطروحه، متعهد دولتها در زمينهبودن بر اجراي تعهدات شكلي مانند ارائة اطالعات درست، همكاري با ديگر 

خواهد شد مفاد برنامة ملي را نيز اجرايي كنند. همچنين در سازوكار كنترل پايبندي به تعهدات به نحوي كه مقرر 

للي به المهاي قابل توجه جامعه بينامروزه تغيير اقليم جزء مسايل و نگراني خواهد شد نياز مشاركت داشته باشند.

المللي و اين مسئله را شناسايي كرده و با برگزاري دهها اجالس بين 1121سازمان ملل متحد از سال رود. شمار مي

با  ها و تدابير حقوقي را براي روياروييمشيها، خطالمللي به تدريج سياستآور بيناي و تصويب دو سند الزاممنطقه

مشي ملل اي و انطباق با تغييرات اقليمي سه خطهتثبيت، كاهش گازهاي گلخان تغييرات ياد شده توسعه داده است.

شود. تصويب اين اسناد بخش قابل توجهي از فقر هنجاري در رويارويي با موانع متحد در اين باره محسوب مي

سال ازكنوانسيون چارچوب تغييرات اقليمي بر روي  22هاي جهان پس از دولت تغييرات اقليمي را برطرف كرده است.

وافق نمودند كه متضمن انجام اقدامات مشتركي از سوي كشورهاي عضو است و اين موضوع سرانجام به اي تمعاهده

ي يكي از راههايها كشمكش ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در پذيرش تعهدات مشترک پايان داد. دهه

شمندانه در استفاده دقيق از انرژي كه از نظر تواند با موانع چنين تغييري مقابله نمايد اين است كه انتخاب هوكه مي

 (. 2118و همكاران،  1اقليمي مناسب و سالم باشد انجام شود )باتن

 های تغییر اقلیمها از بحرانرفت دولتراهکارهای برون

 اي مشخص شده است كه رژيم اقليمي چندجانبه نتوانسته افزايش انتشار گازهايهاي اخير به طور گستردهدر سال

هاي اقليمي به چگونگي ارتباط با سياست "قدرت اقليم"اي جهاني را مهار كند. واضح است كه مسئله وضعيت گلخانه

الملل محيط زيست در حفاظت از محيط زيست كره زمين، باشد. اصوالً هدف اساسي قواعد حقوق بيننزديک مي

باشد. حمايت از محيط زيست به عنوان ابزاري موانع ميهاي الزم براي توسعه پايدار جوامع و رفع فراهم آوردن زمينه

هاي آينده به عنوان يک حق در اسناد گردد. حقوق نسلجهت اجراي معيارها و استانداردهاي حقوق بشري قلمداد مي

گذار اين اصل تلقي استكهلم كه نخستين پايه 1122متعددي مورد شناسايي قرار گرفته، از جمله اصل اول اعالميه 

شود كه با توجه به اين اصل، انسان وظيفه دارد ضمن استفاده مناسب از محيط زيست، شرايطي را فراهم كند كه مي

هستند، همچون  "حق بر محيط زيست سالم" مند گردند. اسنادي كه بيان كنندهآيندگان هم از محيط زيست سالم بهره

مبستگي، منشور جهاني طبيعت، اعالميه ريو و ... هر المللي حقوق هاعالميه استكهلم، پيش طرح سومين ميثاق بين

وين در  1161عهدنامه  11ها بايد اخالقاً به مفاد آنها بدليل امضاي مقدم طبق مادهآور نيستند، وليكن؛ دولتچند الزام

ش . اين مجموعه براساس ترغيب مشاركت، مذاكره، ساز(2112، 2)گيلي و كنسال مورد حقوق معاهدات پايبند باشند

ترده المللي مؤثر و گسهاي بينكند. اما به استثناي سيستم تجارت صادرات اتحاديه اروپا، همكاريو رقابت عمل مي

اي، حتي اگر پيشرفت برخي از كشورها انجام شده باشد، شكست خورده است. توليد براي كاهش گازهاي گلخانه

ت، اجبار مي تواند يک اقدام كاهنده مناسب نيز باشد، اي كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش اسگازهاي گلخانه
                                                           

1 -Batten 
2 -Gilley & Kensella 
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مدت باشد. با اين وجود، در قالب هاي كوتاهاي با باال بردن هزينهابزاري مؤثر براي كاهش توليد گازهاي گلخانه

از  كه "نيروهاي حفاظت از محيط زيست"ها وابسته است يا كه به وام "منوط به شروط سبز"هاي تجاري، تحريم

هاي نظارت نظامي مانند هواپيماهاي بدون سرنشين و تجهيزات سنجش از دور كشورهاي استفاده از فناوري طرف

شوند. با اين حال، هنوز تجزيه و تحليل پايداري در مورد احتمال وقوع اجبار اقليمي و همچنين ميزبان درخواست مي

  ارد.اشكال مختلفي كه امكان چنين اجباري را فراهم نمايد، وجود ند

كشور جهان در كيگالي، رواندا جمع شدند تا مذاكره در مورد معامله براي  121، مقامات بيش از 2116در اكتبر سال 

اي برانگيز، به توافق برجسته( انجام دهند. آنها برغم سياست جهاني چالشHFCها )حل مشكل هيدروكلرو كربن

هاي موجود در مونترال، جهان شروع به حذف هيدروكلرو كربنرسيدند كه از طريق انجام اصالحاتي در پروتكل 

با كشورهاي با درآمد باال شروع شد و سپس به كشورهاي كم درآمد گسترش  2111صنايع كردند. اين برنامه، از سال 

ي اميكسازي يک مدل هيدرودينشبكه فناوري اقليم سازمان ملل متحد با جاكارتا براي پياده يابد. به عنوان مثال،مي

كند تا مداخالت مختلف مهندسي را براي كاهش كند. اين مدل هيدروديناميكي به كشور جاكارتا كمک ميهمكاري مي

خطر سيل و محافظت از منابع غذايي و آب در هنگام بروز بالياي طبيعي ارزيابي كند. اگر چه درخواست توسعه 

تيابي به هاي فعلي براي دسبه منظور ايجاد تمركز برفناوريفناوريهاي جديد مورد استقبال بسياري قرار گرفته است. 

طح تواند به ميزان قابل توجهي به سشود كه سطح كاهش انتشار كربن، مياي استدالل ميكاهش انتشار گازهاي گلخانه

دامات تجربه شخصي و مستند در مورد اق -1 پيش صنعتي برسد. روند شناسايي اقدامات براي رفع موانع عبارتند از:

تواند يک ورودي بسيار مهم در اين فرايند براي ارائه مطالعات گذاري از كشورهاي ديگر، به طور كلي ميسياست

در  -2هاي فعال فناوريهاي انرژي تجديدپذير در كشورهاي مختلف در حال توسعه باشد. موردي در زمينه چارچوب

ي موانع استفاده شده است، بايد از همان ابزار براي انتقال مواردي كه از تجزيه و تحليل مشكل منطقي براي شناساي

 . مشكالت به سمت ديگر استفاده شود

توانند اين توانند راهبردهاي مختلفي را براي مديريت و مقابله با فشار وارد شده به كار ببرند. ميهمچنين؛ كشورها مي

هايي ه اين مسائل به راه خود ادامه دهند. به عبارت بهتر تحريمفشار را بپذيرند، با آثار آن كنار بيايند و يا فارغ از هم

كند، چرا كه وضعيت اقتصادي و سياسي درون آن كشور را بهبود شود كه كشور هدف از آنها استقبال ميوضع مي

هنگام اعمال بخشد. مسئله مذكور يكي از مشكالت اصلي در مي المللي آن كشور را نيز ارتقادهد و حتي جايگاه بينمي

كند، همان آثاري را در كشور هدف خواهد داشت كه تحريم ها است. تحريمي كه كشور تحريم كننده اعمال ميتحريم

با عنايت به  بيني كرده است و اينكه اساساً كشور هدف چه نوع واكنشي در برابر اين تحريم خواهد داشت.كننده پيش

ابله با تغييرات اقليمي اقدامي نكنند موضوع از طريق اجالس اعضا به موارد مذكور اگر كشوري نسبت به راهها مق

نامه پاريس به عهده اعضا گذاشته شده تا از موافقت 16ماده  4شود. ضمن آنكه طبق بند بحث و بررسي گذاشته مي

ت وادار نمودن ها نيز نوعي ابزار در جههر اقدامي كه بخواهند با كشور خاطي مقابله نمايند. در اين خصوص تحريم

مورد  برغم توافق علمي در باشد.كشور خاطي به پذيرش منطقي و خرد جمعي راهكارهاي مقابله با تغييرات اقليمي مي



 9911ای(، سال دهم، شماره چهار، پائیز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  914

بخش تالمللي تاكنون رضايهاي همكاري در سطح بينحلاثرات منفي تغييرات اقليمي انساني، تالشها براي يافتن راه

هاي تجاري، دو شرط هاي اقليمي نامشخص است. براي اجراي تحريمهمكارينبوده است. توانايي آنها در تسهيل 

هاي تجاري بايد ها بايد بتوانند ضعف را برطرف كند و دوم، تنبيهات از طريق مجازاتاول، مجازات بايد رعايت شود:

  اي شديد باشد كه مانع عدم تعهد شود.به اندازه

 منابع

-261، صص 1914، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، المللي وتحول مفهوم حاكميت مليبينسازمانهاي (. 1914اشرافي، د )

262-268. 

(. نقش ديپلماسي در موافقتنامه اقليمي پاريس فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال چهاردهم، 1912آبادي، ح. نداف، ن )اميني، ا. ميان

 .148-122، صص 1912شماره اول، بهار 

المللي؛ ابزار مقابله با عدم ايفاي تعهدات در (. دادخواهي و مسئوليت بين1919نادري، ش )س. ع. طيبي، س.  پورهاشمي،

  19، زمستان 91خصوص تغييرات آب و هوايي، فصلنامه انسان و محيط زيست، شماره 

زيست با نگاهي (. نقدي بر رويكرد نظام كيفري ايران در قبال جرايم عليه محيط 1918حاجي قاسمي اردبيلي، م. ميالني، ع.ر )

 صص.   921-944، 92، شماره پياپي 1-1، 11اي(، دوره ريزي منطقهالمللي، فصلنامه جغرافيا )برنامههاي بينبر كنوانسيون

الملل فضاي ماوراي جو، تحقيقات سازي حقوق بين(. لزوم اتكا بر حقوق نرم در راستاي توسعه و نهادينه1912حسيني، م )

 .118تا  81، صص 1912شماره بيست و دوم، زمستان  حقوقي آزاد، سال ششم،

(. بررسي پيامدهاي تغيير اقليم ازديدگاه حقوق بشر، علوم و تكنولوژي محيط زيست، دوره 1914منش، ب. و ديگران )خوش

 . 229-294، صص 14هفدهم، شماره چهار، زمستان 

نامه الملل محيط زيست، دوفصلتوسعه پايدار در حقوق بين (. اقتصاد سبز: گامي به سوي تحقق1914رمضاني قوام آبادي، م. ح )

-142، صص 1914،پاييز و زمستان  6دانشنامه حقوق اقتصادي )دانش و توسعه سابق( دوره جديد، سال بيست و يكم، شمارۀ 

114. 

 ژوهشي و فناوري، معاونت پبررسي محتواي اصل مشاركت درحقوق بين الملل محيط زيست(. 1981رمضاني قوام آبادي، م. ح )

 .82-114، صص81،تابستان  21، شماره 12دانشگاه شهيد بهشتي، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 

 ،تحقيقات منابع آب ايران(. مروري بر مفاهيم و اصول توسعه طرحهاي سازگاري با تغيير اقليم، 1912جيراني، ف. مريد، س )

 .228-221، صص 1912، زمستان 1سال چهاردهم، شماره 

(. تغييرات اقليمي و امنيت بشري، رشته حقوق محيط زيست، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1981دي، ز )ساج

 .2-12، صص81دفاع 

 .11-24، صص 1984المللي، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، (. حقوق معاهدات بين1984ضيائي بيگدلي، م. ر )

هاي نوين امنيتي ناشي از تغييرات آب و هوايي، رشته حقوق برخورد با چالش(. نقش شوراي امنيت در 1912ظهوري زنگنه، آ )

 .1-12، صص12المللي كيش، سال دفاع الملل، دانشگاه تهران پرديس بينبين

(. تغييرات اقليمي: تاملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق 1981عبدالهي، م )

 .119-219، صص 81، بهار 1، شماره 41لوم سياسي، دوره و ع



 133... بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی

الملل عام، فقه و حقوق اسالمي، سال چهارم، شماره منشور ملل متحد در حقوق بين 119(. جايگاه ماده 1912عزيزي، س )

 12-122، صص 12هفتم، پائيز و زمستان 

الملل، فصلنامه تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق بين(. شناخت حقوق نرم در سيستم حقوق 1911فلسفي، ه. شاكريان، ش )

 .1911، تابستان 111 شماره، 11 دوره دانشگاه شهيد بهشتي،

 المللي در قوانين زيست محيطي ايران، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد(. واكاوي كنوانسيونهاي بين1916كاظمي درآباد، گ )

 اسالمي، واحد تهران شمال.

المللي، دانشكده حقوق و علوم ها در حفظ محيط زيست بين(. نقش اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت دولت1911مزيدي، م )

 .2-12، صص11سياسي، دانشكده عالمه طباطبايي،

پژوهشي  –الملل، فصلنامه علمي ن(. مباني گردشـگري در حقوق بي 1911معينيان، ع.ر.، لطفي، ح.، رحيمي، م.م.، جورابلو، ک )

 صص.   141-164، 2سال دهم، شماره  اي(،ريزي منطقهجغرافيا )برنامه

هاي )ويژه بررسي 21، شماره 18الملل، راهبرد: دوره (. جايگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بين1988الهي، آ )هداوند، م. سيف

 .191-142، صص 1988فقهي و حقوقي(، بهار 
Axon, S (2018). Addressing Climate Change and the Role of Technological Solutions, Department of Geography, 

Liverpool Hope University, Liverpool, United Kingdom, Human Geographies – Journal of Studies and Research 

in Human Geography, on 27 February 2018 

Batten, JA., et al. (2018). Energy Policy journals, Elsevier, 116 (2018) 127–136 

Biagini, B., Bierbaum, R., Stults, M., Dobardzic, S., McNeeley, SM (2014). A typology of adaptation actions: a 

global look at climate adaptation actions financed through the global environment facility. Glob. Environ. Chang. 

25, 97–108. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003. 

Brocherie, F., Girard, O., Millet, GP (2015). Emerging environmental and weather challenges in outdoor sports. 

Climate, 3, 492–521. https://doi.org/10.3390/cli3030492 

Cronin, J., Anandarajah, G., Dessens, O (2018). Climate change impacts on the energy system: a review of trends 

and gaps. Climatic Change 151:79-93, DOI:10.1007/s10584-018-2265-4 

Damm, A., Greuell, W., Landgren, O., Prettenthaler, F (2017). Impacts of +2 °C global warming on winter tourism 

demand in Europe, Climate Services, Volume 7, Pages 31-46, https://doi.org/10.1016/j.cliser.2016.07.003 

EPA. (2016). Climate change: Basic information. Retrieved from www3.epa.gov/climatechange/basics/ 

Gilley, B., Kinsella, D (2015). Coercing Climate Action, Journal Survival Global Politics and Strategy,57:2,7-28, 

DOI:10.1080/00396338.2015.1026053, (20 Mar 2015). 

Hawken, P (2017). Top 10 Solutions to Reverse Climate Change,Green America, In Search of Ethical Fashion 

Social Investing Victories of 2017. 

IPCC. (2014). Climate change 2014 synthesis report summary chapter for policymakers. Ipcc 31. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324. 

McGuire, CJ (2018). Examining legal and regulatory barriers to climate change adaptation in the coastal zone of 

the United States, Cogent Environmental Science, 4:1, 1491096, 2018. 

Oliviera, J.V., Cohen, J.C.P., Pimente, M., Touringo, H.L.Z., Lobo, A., Sodre, G., Abdala, A (2020). Urban climate 

and environmental perception about climate change in Belém, Pará, Brazil, Urban Climate, Vol. 31, (2020), 

100579, 16 Pp. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100579 

Rustler, A (2019). Are sanctions stopping us from achieving global climate goals? , Columbia University, SIPA, 

Journal of international affairs, Vol. 73, No. 1 - Fall/Winter, Jul 11, 2019 

Singh, AS., Zwickle, A., Bruskotter, JT., Wilson, R (2017). The perceived psychological distance of climate 

change impacts and its influence on support for adaptation policy, Environ. Sci. Policy 73, 93–99. 

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.04.011. 

Tayebi, S., Zarabi, M. 2019. Environmental Diplomacy and Climate Change; A Constructive Strategy and a 

Reducing Approach. Human and Environment, 16(4). (Persian). http://he.srbiau.ac.ir/article_13669.html 

Yang, J., Wan, C (2010). Progress in research on the impacts of global climate change on winter ski 

tourism.Advances in Climate Change Research, 1, 55–62. https://doi.org/10.3724/SP.J.1248.2010.00055 

 

http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/issue_6977_7049.html
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003
https://doi.org/10.3390/cli3030492
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24058807
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24058807/7/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.cliser.2016.07.003
https://www.greenamerica.org/climate-change-100-reasons-hope/search-ethical-fashion
https://www.greenamerica.org/climate-change-100-reasons-hope/social-investing-victories-2017
https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100579
https://jia.sipa.columbia.edu/authors/alexander-rustler
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.04.011
http://he.srbiau.ac.ir/article_13669.html

