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چکیده

ی کههه موجباتتت
با توجه به نقش و اهمیت کلیدی محیط زیست در ارتقا کیفی حیات بشری ،پرداختن به دغدغهههها ای مح طی زیستی ی
ی کههه باعثثث تنزللل کیفیتتت
نگرانی بین المللی را فراهم نموده از ضرورت برخوردار گردیده است .بدون تردی ددد یکییی از مقولههههایی ی

محیطزیست گردیده تغییرات آب و هوایی گازهای گلخانهای است .لذا در این نوشتار به بحث پیرامون دالیل و پیامدهای تغییرات
ن ایننن
آب و هوایی و گازهای گلخانهای و اقدامات بینالمللی جهت مقابله با آنها پرداخته شده است .در سطح بین المللی مهمت یر ن ن
ل کیوتووو هس نت ددد کههه راهکارهاییی
فعالیتها تصویب دو سند بین المللی تحت عنوان کنوانسیون کلیات تغییرات آب و هوا و پروتکل ل
یو
ش تغیی ار تتت آب و ه یاو ی ی
مناسبی در خصوص کاهش گازهای گلخانهای و انطباق را ارائه نم دو هههان ددد  .با ا توجههه بههه اهمیتتت کاهش ش
گازهای گلخانهای ایران نیز به این دو سند حقوقی بین المللی پیوسته است و در راستای انجام تعهداتش نسبت به تاسیس دفتر طرححح
ملی تغییر آب و هوا اقدام و تا به حال نسبت به تهیه و ارائه دو گزارش ملی در این زمینه اقدام نموده استتت .از آن جا ا کههه تغیی ار تتت
ن المللییی در خصو صصص
آب و هوایی تهدیدی بزرگ برای سالمت محیطزیست و حیات بشری به شمار می رود لذا تعهد جامعههه بین ن
مقابله با این پدیده نوعی از تعهدات ارگاامنسی محسوب و ضرورت پرداختن به این بحث را دو چندان میسازد.
واژگان کلیدی :تغییرات آب و هوایی ،گازهای گلخانهای ،پروتکل توکیو.

( -1نویسنده مسئول) Morteza_sadeghi1@yahoo.com
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مقدمه
مسئله حفاظت از محیطزیست از جمله مهم ترین تحرکات سالهای پایانی قرن بیستم است کههه در اندیشههه و عم للل
ن بودد کههه در قرننن بیستممم بههه ویژهه باا
آثار عمیق و وسیعی را عرصه جهانی به دنبال داشته است .نگرانی عمدهه این ن
اوجگیری تواناییهای ابرازی بشر تعادل زیست محیطی جهان به زیان طبیعت برهم خورده است .آسیبهای وارده بر
زیست بوم از مرز فاجعه نیز گذشته بود .لذا با آشکار شدن دامنه مخاطرات و تهدیدهای ناشی از آلودگیهاا ،تام للل و
ی
ی نهضتی ی
ژرف اندیشی پیرامون محیطزیست ،ابعاد جدید و قابل مالحظهای پیدا کرد .به زودی ،محیطزیستتت گرایی ی
ی خاصی ی
ی
جهانی شد .این جنبش و تأمالت زیست محیطی ،هر چند در تحوالت فکری و جنبشهای نوین برجس گت ی ی
دارد ،لیکن این تحرک جدید به سرعت در عرصههای متنوع دیگر نیز دامن گستر شد و بر دیگر عرصههاا نیززز ت یثا ررر
گذاشت .توسعه پایدار در چنین فضای متحو يل متولد و تعریف شد(.)Aghaei, 2003: 14
ی نیززز در زن گد ی ی
ی
ت گون نوگا ی ی
ی ،تغیی ار ت ت
ش بشری ی
با آغاز انقالب صنعتی در سال  1830میالدی و رشد روز افزون دانش ش
انسانها رخ داده و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی باع ثثث
ن پدیدهه
ت خودد باع ثثث تش ید ددد این ن
افزایش شدید موادی همچون دی اکسید کربن در جو شده است افزایش جمعیت ت
میشود .این تغییرات همگی موجب گردیده که شرایط آب و هوایی دستخوش دگرگونیهایی شود .پدیده تغییررر آب
ن زمینههه است ت
و هوا که عمدتا مربوط به افزایش گازهای گلخانهای در جو است از نمونه ب را ززز در این ن
ت( Atabi et al.,
 .)2010: 146لیکن ،در دهههای اخیر تغییرات آب و هوا ،چالشهای اساسی را در سراسر جهان ایجادد ک در هه استتت؛
یتوان بحران کمیابی منابع زیستی نام برد(.)Salehi Pazouki, 2014: 224
که مهمترین تاثیر آن را م 
ت.
انتشار گازهای گلخانهای و آثار آن یکی از مواردی است که در مسا لئ محیطزیست مورد توجههه ق تفرگ رار ههههه است ت
ی کرهه زمیننن ،از بین ن
ن
افزایش این گازها در جو بیشتر از مقدار طبیعی آن ،باعث گرم شدن هر چه بیشتررر آب و ه او ی ی
رفتن الیه محافظ زمین در مقابل اشعههای خطرناک خورشید و به خطر افتادن کل حیات طبیعی میشود .اگررر مق اد ررر
ی کرهه
گازهای گلخانهای در جو بیشتر از حد طبیعی آن باشد ،جو زمین گرم تر و گرمتر میشود و به دنباللل آن دمای ی
زمین باال می رود؛ بنابراین چالشهای زیست محیطی به یکی از دغدغههای سیاست گذاران تبدیل شده است .از این
ن پرداختههه
ی در این ن
ی اقتص دا ی ی
رو در این تحقیق به بررسی و اندازهگیری انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای ی
شده است(.)Nasrollahi et al., 2012: 47
حو
در واقع تغییرات آب و هوایی اتفاقی است که علت آن فعالیتهای انسانی است و این يک تغییر در جهت اصالح ح
ن مس لئ ههه نههه تنهاا
ی دارد .این ن
ی را در پی ی
ت طبیعی ی
یا پیشرفت نیست بلکه این تغییر همانا تخریب و نابودی محیطزیست ت
ت محیطی ی
ی
ع زیست ت
اجتماع علمی بلکه اجتماع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی را در پی دارد و تحرکات مج ما ع ع
است که بر اهمیت این مهم افزوده و توجه به ویژه ای به این مسئله داشته باشد ( .)Taghavi, 2012: 2از سوی دیگر
ی بی ن ن
ن
این امر جامعه بین المللی را به واکنش سریع در برابر پدیده وادار کرده است و منجر به تصویب اس ان دد حق قو ی ی
المللی به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی شده است.
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آثار فوق نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای انتظام بخشیدن به خط مشیها ،راهبردها و تدابیر حقوقی جامعههه
بین المللی را آشکار می سازد( .)Abdollahi, 2010: 194از این رو ،در این پژوهش کنوانسیون کلیات تغییرات آب و
هوا و الحاقیه آن یعنی پروتکل کیوتو به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد .سپس روش انعطاف پذیر پروتک للل
ی شدهه و
کیوتو ،یعنی روش توسعه پاک که برای پروژههای اقتصادی و محیط در کشورهای در حاللل توسعههه طراحی ی
نحوه تامین مالی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکرد نظری و مفهومی
محیطزیست
مفهوم محیطزیست در برگیرنده تمام فعالیتها و روابط بین موجودات زنده و مح هلئسم نیا .تسا ناشفارطا طی      
موجب میشود که حقوق محیطزیست تمامی شاخههای حقوق کالسیک را در مباحث م یحم اب طبتر طططططططزیس رد ت
یپ زادر دد
طزیست دانشی است که به مطالعهی رواب م شفارطا طیحم اب ناسنا ط یییییی یییییی
بربگیرد ( .)Jozi, 2010: 40محی 
طزیست از لحاظ لغوی از دو واژه «محیط» و «زیست»
( .)Bahrami Ahmadi and Fahimi, 2007: 12به راستی محی 
ژاو ههههه ههههههای

ترکیب شده است .محیط واژهای عربی بوده و از ریشه «حوط» و به معنای احاطه نک  نده زین تسیز .تسا 

     

فارسی و مترادف زندگی و حیات است؛ بنابراین محیطزیس دنریگرب رد ت ه تخاس ناسنا و یعیبط رصانع هیلک 

میشود که افراد انسانی و حیوانات و یا گیاهان و گونهها را احاطه نموده و یا کلیه عوامل ملموس و غیرملم هک سو   
طزیست را میت هب ناو   
یشود( .)Pahlavani and Golestani, 2013: 2بر این اساس ،محی 
چارچوبه حیات را شامل م 
سه بخش تقسیم نمود؛ به عبارت دیگر ،محیطزیست خود از سه محیط جداگانه ،ولی مرتبط با یک هدمآ دیدپ رگید    
است و تعامالت بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعامالت انسان در محیطهاای ی دش دا ههههه،
بین خود انسانها و بین انسان و محیطهای نامبرده در مجموع محیطزیست را به وج هس نیا .دروآ یم دو
عبارتند از :محیطزیست طبیعی ،محیطزیست اجتم یحم و یعا طططططزیست

طیحم      

ی،
مص متجا طباور هک یماگنه .یعون اع ییییی ییییی

اقتصادی ،سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد ،مفهوم محیط اجتماعی فراتر از س حر ّدّد تا
طزیست فراگیر و جه سا ینا تت تت
سیاسی را شامل میگردد و به همین دلیل میگویند مسئله محی 
ت( Bahrami Ahmadi
طزیست؛ قسمتی از جو یا پوس عون یارب لقادح هک نیمز هت ی گدنز ی       
 .)and Fahimi, 2007: 14در نهایت محی 
مساعد باشد ،محیطزیست نامیده میشود؛ بنابراین محیطزیست قسمت کوچکی از جو اتمسفر ،هیدروسفر و لیتوسفر
یشود؛ به عبارت دیگ یحم ر طططططزیس زا یکزان رشق ت
را شامب م 

وه اااا ااااا ،زم  هک تسا بآ و نی ه  ار یگدنز هم ددددد ددددددر

بردارد(.)Taghizadeh Ansari and Faeghi Rad, 2010: 12
طزیست
حقوق محی 

حقوق محیطزیست 1رشته ای از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیطزیست م و تسا طبتر

هدنریگرب رد    

اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی برای ایجاد مسئولیت و پاکسازی حوادثی است که به محیطزیست آس بی

یم   
1

. environmental law.
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طزیست بر دو دسته از مسایل حکوم تسخن :دنک یم ت     
زند( .)Pahlavani and Golestani, 2013: 2حقوق محی 
مسائلی که در گذشته هیچ توصیفی از آنها صورت نگرفته و به قاعده حقوقی مشخصی وابستگی نداشته اند و دیگررر،
طزیست
مجموعه قوانین موجود که میتوان به مثابه مسایل حقوقی مستقل به آنها نگریست .در کل ،مبانی حقوق محی 
را م 
یتوان به دو دسنه کلی مبانی بین المللی و مبانی ملی تقسیم کرد(.)Jozi, 2010: 40
حقوق بین الملل محیطزیست

شها ،مقررات و سیاستتتهاا با
حقوق بین الملل محیطزیست 1مجموعه ای متشکل از قوانین معاهدات جهانی ،همای 

هدف حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی از اثرات منفی فعالیتهای انس لاس زا .تسا ینا    

 ، 1970حق نیب قو   

ی ،تخص و عبانم صی
الملل محیطزیست به عنوان سیستم قوانین ابت یاد ی ودحم  د سآ یارب تلود تی ی زرمارف ب یییییی یییییی

پرداختن به مطالبات رقابت در مناطق فراتر از صالحیت ملی 2توسعه یافت .در واقع قوانین بین المللی محی طططزیست
برای هدایت و ترویج از حفاظت محیطزیست به وسیله تنظیم رفتار دولتهاا و س و نیناوق قیرط زا نارگیزاب ریا   

استانداردها وجود دارند .تعیین این قواعد و استانداردها موضوع گیج کننده ای است(.)West, 2011: 5
آلودگی محیطزیست
طزیست می گوید :آلودگی محیطزیست یعنی ری نتخ
مقدمه کنوانسیون دریاها مصوب  1983در تعریف آلودگی محی 
طزیست دریا شامل مصب که منجر یا احتما ًالًال منجر به
مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محی 
تهای دریایی از جمله ماهیگیری و
صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا ،زیان به سالمتی بشر ،وقفه در فعالی 
سایر استفادههای مشروع از دریا ،لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع ب درگ نآ ندو ددددد( Qasemzadeh,

.)2007: 113
تغییرات آب هوایی
طهای اکو یژول
از طریق مطالعات گیاه شناسی درختی میتوان به رویدادهای گذشته و تغییرات آب و هوایی در محی 
مختلف پی برد( .)Qasemzadeh, 2007: 113تغییر در توزیع آماری آب و هوا در طول دوره ای از زمان که چند دهه
یشود را تغییرات آب و هوایی می گویند( .)Mig Young, 2006: 25به عب گید ترا رر ررر،
یا چند میلیون سال را شامل م 
به تغییرات معنا دار در میانگین پارمترهای هواشناس اوه و بآ رییغت تدمدنلب یرامآ هرود کی لوط رد ی

یم         

گویند( .)Golkar Hamzi Yazdi, 2010: 91تغییرات آب و هوا ممکن است محدود به منطه خاص باش نکمم ای د    
است در سراسر زمین رخ دهد؛ بنابراین تغییر جهانی آب و هوا بر طبق تعریف ی دیدپ ک ه ج  هه هههههانی استتت( Esfsky,

.)2013: 2
در یک جمله میتوان گفت ،تغییرات آب و هوایی به آب و هوای بلند مدت یک منطقه ،شرایط اقلیم یگنوگچ و ی   
یتوانند آب و هوا را ش دنهدب لک   
آن در طی زمان اشاره دارد( .)Alvarsdotir, 2010: 7بنابراین عواملی هستند که م 

1.

International environmental law.
.National authority.

2
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تودههای آب و هوایی هستند که شامل فرآیندهایی مانند تغییرات در تابش خورشید ،انحراف در مدار زمین ،س تخا
یشود(.)Mig Young, 2006: 26
و ساز کوه و رانشهای قاره ای و تغییرات در غلظت گازهای گلخانه ای م 
گازهای گلخانهای
  

انقالب صنعتی به دلیل نیاز و استفاده از انرژی و انواع سوخت فسیلی باعث افزاایش ش یا هناخلگ یاهزاگ دید رد
جو زمین شده است( .)Beigzadeh and Afshari, 2011: 213گازهای گلخانه ای در هواسپهر ،از جمله دیسکا ید    
نها ،با دریافت امواج با طول موج بلند خورش دی
کربن ،متان ،مونواکسید نیتروژن ،کلروفلوئور کربنها و پرفلوئور کرب 

که از سطح زمین ساطع میشود ،آب و هوای کره خاک را به سامان و دمای متعادل برای ادامه حیات بشر روی زمین
را فراهم می کنند( .)Navari, 2014: 48در واقع ،گازهای گلخانهای تا حد زیادی دمای زمین را تحت تأثیر ق یم رار   
دهند؛ بعضی از گازهای گلخانه ای در جو به دام می افتند و بقیه به فضا باز می گردند .هر چه گاز گلخانه ای در جو
یش ملاپ(دو ررر،
بیشتر است ،گرما بیشتر حبس میشود و بدون آنها ،سطح زمین  33درجه خنک تر از ح م رضاح لا ییی ییی
 .)112 : 2014بخار آب به لحاظ فراوانی آن مهم ترین گاز گلخانه ای است که حدود  3درصد گازهای جو را ش لما
میشود و اگر گرما در جو زمین نگه داشته شود ،بدون تأثیر گازهای گلخانه ای ،میانگین درجه حرارت در حدود 81
درجه سانتی گراد یا  0/4فارنهایت خواهد بود.
محیط مورد مطالعه
مح طي زيست يکي از بسترهاي داغ بحث سياست جهاني است .زمين ،آب و انسان سه تايح هتسويپ مهب يوزاب       
هستند که بايد در تعادل وهارموني نگهداشته شوند .بر هم خوردن يکي از اين بازوها همه چارچوب فلس يگدنز هف   
روي زمين را برهم ميزند .مسا لي مح طي زيست در اواخر قرن بيس ت دروم و تفاي يناهج يدعب مت و هج يدج   

    

شه ر يتخس يا اا ااا ب هيرظن يار   
كارشناسان قرار گرفت .در عين حال ،مسا لي زيست محيطي با ابعادي بينالمللي چال 
روابط بينالملل به ارمغان آورده است اين انديشهها به معرفي مسا لي زيست محيطي پرداخته و برخي از ويژگيه يا
اصلي عوامل و پيامدهاي دگرگوني جهاني مح طي زيست و همچنين راههاي مقابله  اب  ا و ثحب دروم ار رييغت ني    
بررسي قرار داده است .در محیطزیست ایران ،عاملهای آلوده کننده نگران کنندهای وجود دارند که بحرانهای زیادی
ی
بهای ی
را بوجود آوردهاند :آلودگی شدید نفتی ،شیمیایی ،میکروبی آبهای ساحلی ،آلوده شدن آبها بوسیله فاضالب ب
گو
ع ب رز گ گ
ی ص یان ع ع
ع نامس وا ی ی
صنعتی و شهری ،استفاده بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی ،آلودگی هوا در اثررر توزیع ع
کوچک و اختصاص بیشتر آنها به شهرهای بزرگ و افزایش آلودگی هوا در آن شه هر اا و ،...از عوام للل آ دول هه کنندهه
محی 
طزیست هستند(.)Khanpour et al., 2019
از نظر آلودگی هوا میزان گاز کربنیک موجود در جو نسبت به سال  1890بیش از  170برابر شده ،متوسط دمای ک هر
زمین در طی این دوره حدود یک درجه سانتیگراد افرایش یافته که ا گ یور یدایز برخم تارث ی ناروناج و ناها      
داشته و منجر به پدیدههایی مانند النینو و کاترینا شده و اکسیژن موجود در هوا ح و تسیب دود
کاهش داشته است .ذخایر سوختهای فسیلی در بهترین حالت ح یارب رثکاد   

دصرد مدص جنپ      

 50س دنتسه یفاک رشب لا  ..... ....نتیجه
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اقدامات بشر برای حیوانات و گیاهان نیز فاجعه بار بوده ،صدها گونه جاندار تنها در  70سال اخیر منقرض شده انددد،
بر اساس آمار معتبر جهانی در کنفرانس زمین در هر سال در جه زا شیب نا   

 100گونه ایگ  ه و ی

 9گونه یروناج    

منقرض می شوند .برای مثال در ایران در طی این مدت شیر ایرانی که در استانهای فارس ،کهکیلویه و بویراحم و د
خوزستان زندگی میکرد به کلی منقرض شد و یا نسل ببر مازندران از ب و تفر نی

لسن رضاح لاح رد گنلپ و     

یوزپلنگ ایرانی ،گربه پاالس ،روباه کرساک یا روباه ترکمنی ،سیاه گوش ایرانی ،گوزن زرد ،روب ش ای دروفنالب ها اه     
روباه ایرانی ،گراز ایرانی ،گورخر ایرانی در خطر انقراض می باشد(.)Hassanpour et al., 2019

نقشه  :1وضعیت کلی کاربری اراضی در ایران
Source: https://mapcruzin.com

وضعیت جهانی پوشش گیاهی و جنگلی(آمار پوشش گیاهی)

سطح تقریبی جنگلهای جهان در سال  2016را در حدود  9.3میلیارد هکتار برآورد کرده اند که در حدود  30درصد
سطح کل اراضی جهان است .جا بل

است بدانید که از این  9.3میلیارد هکتار حدود دو سوم آن در  8کشور :روسیههه،

برزیل ،کانادا ،آمریکا ،کنگو ،اندونزی ،آنگوال و پرو واقع شده اند .کشورهای فنالن دئوس و د

(( ((( 2کش رد هیاسمه رو   

شمال غرب اروپا) با داشتن درصد  74پوشش جنگلی از مساحت خ قر نیرتشیب یاراد دو ممم مممم درص لگنج حطس د    
نسبت به سطح کل کشور در بین کشورهای دنیا هستند که این نسبت برای روسیه  50درصد ،افغانس ات ننن  4درصددد و

عراق  0.5درصد است .بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 1که در سال  2016منتشر شده ،طی
1

. FAO
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سالهای  1990تا  2015مجموعا  3درصد از سطح جنگلهای دنیا کاهش پیدا کرده به ط یاهلگنج تحاسم هک یرو     
کره زمین از  8214میلیون هکتار با  9 99 3میلیون هکتار رسیده است؛ اما زم زا تبحص هک ینا

   “اراض ضضی ب شوپ ا ش   

درختی به میان می آید شاهد افزایش  19درصدی سطح این اراض لاس یط رد ی های تلع هب هک میتسه روکذم     
تهای جنگل کاری و احیای پوش ایگ ش ه یم ناهج رد ی
فعالی 

    

دشاب ((((( (((((( .)Kheiri et al., 2018البته شهاک دنور     

مساحت اراضی با پوشش درختی طی سالهای  1990تا  2005رخ داده است اما سپس با نرخ افزایشی تا س لا

2015

همراه بوده است و در حال حاضر مساحت “اراضی با پوشش درختی” جهان به  04 21میلیون هکت اما ؛دسر یم را     
نرخ کاهش سطح جنگلهای دنیا در  25سال اخیر از  7/3میلیون هکتار در سال(سال  ) 1990به  3/3میلی رد راتکه نو   
سال  2015رسیده است .در سال  2015سرانه جنگل در جه نا

 ،0/ 65در ق ايسآ هرا     0/51و در ا زا رتمک ناري    0/2

هکتار بوده است(.)Manjamzadeh et al., 2017
سطح جنگلهای کشور بر اساس بررسی انجام شده در سال  1343بوسیله دفت ط عبانم یسدنهم ینف ر ب ناریا یعی       
حدود  81میلیون هکتار بوده که این مقدار در سال  1389به گزارش سازمان محیطزیست ح دود

 11میلی راتکه نو   

ی ،جنگ لللهاای غ بونج و بر   
کاهش یافته است .ای گنج ن لللللهاا در پ گنج هزوح جن لللللللهاای ش ناکریه ای لام ییی ییی
لهای خلیج فارس و عم گنج و ینا لللللهاای ارس ناراب
غرب(زاگرس) ،جنگلهای فالت مرکزی ایران و تورانی ،جنگ 
دسته بندی شده اند .جنگلهای شمال کشور ایران که به جنگلهای هیرکانی معروفند از قدیمیترین منابع گیاهی دنیا
لها که بازمانده عصر یخبندان هستند محل رویش گونههای بس رای
شناخته میشوند( .)Fazuni et al., 2017این جنگ 
با ارزش گیاهی شمرده میشوند .تاکنون  ۸۰گونه درختی (بهطور عمده پهنبرگ) ،چهارگونه سوزنی ب و یموب گر
په ار هتخیمآ یا شش ششش ،ممرززز ،بلوططط ،اف و ار
 ۵۰گونه درختچهای در این جنگلها شناسایی شده که اغلب آنه یت زا ا پپ پپ
توسکا هستند .میانگین ساالنه نابودی جنگلهای خزری در ایران  ٤٥هزار هکتار مع لدا

 2.4درص تحاسم لک زا د    

خهاای تخریب
جنگلهای این ناحیه و  0.3درصد از مساحت کل جنگلهای کشور است که جز باالترین نر 
در جهان می باشد .جنگلهای شمالی ایران که براساس تصاویر م راوها ه های ط اس ی لل للله یا

لگنج   

 ٥٣ - ٥٤ح دود ٣میلی نو

هکتار بودهاند درسال  ٦٧ - ٦٨به حدود ٢میلیون و   ٤٨٠هزار هکتار کاهش یافته و در سال  ٨٠- ٨١نیز به ٢میلی و نو
له هتساک روشک یلامش یا     
  ٥٠هزار هکتار رسیده است .طی دوره  ١٣٥٣ - ١٣٨١بیش از  ٢٢درصد از مساحت جنگ 
شده .در سال  3931وسعت جنگلهای هیرکانی در شمال کشور یک میلیون و ششصد هزار هکتار رس هب تسا هدی    
عبارت دیگر بین سالهای  1353تا  3931مساحت جنگلهای شمال ایران حدود  47درصد کاهش یافته که  25درصد
آن در طی  21سال آخر رخ داده است .در این مدت استانهای گلستان با  ٢٧درص نالیگ ,د   

 ٢٢درص ناردنزام و د   

 ٢١درصد با کاهش جنگل روبهرو بودهاند(.)Khoeini and Yahyapour, 2017
جنگلهای غرب و جنوب غرب ایران شامل جنگلهای زاگرس می باشند که با قدمتی حدود  5500سال رطوب ار ت
از دریای مدیترانه جذب می کنند .مساحت این جنگلها در گذشته نه چندان دور حدود ده میلیون هکتار بوده که به
دلیل قطع بی رویه و غیر اصولی به کمتر از شش میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و مهمترین (گونه غا بل ) گونه
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درختی این ناحیه بلوط ایرانی می باشد .یازده استان کشور در حوزه رویشگاه زاگرس قرار دارند .جنگلهای زاگرس
بالغ بر  42درصد جنگلهای کشور را تشکیل داده که در محدوده ای  31میلیون هکتاری پراکنده اس زا شیب .ت    14
درصد آب شیرین کشور و  15درصد جمعیت عشایری در زاگرس واقع شده است .در این جنگلها تاکنون ب رب غلا   
 151گونه درختی و درختچه ای شناسائی شده که خود نمایانگر ارزش ژنتیکی این جنگ لللهاس هقطنم صخاش .ت    
زاگرس ،درخت بلوط است ،اما سایر گونههای درختی نظیر بنه ،بادامک ،ارژن ،کیکم ،گالب و یشحو ی

… نیززز در

این ناحیه دیده م 
یشود(.)Nadi et al., 2014
ی ،ریزگرد د،
بیشترین تخریب جنگلهای زاگرس طی سالهای  1383تا  3931به علت چرای بی رویه دام ،آتش س زو ی ی
آفت بویژه سوسک چوب خوار ،افزایش فاصله درختان به علت قطع بی رویه در نتیجه کاهش قدرت باروری آنهاا،
کاهش بارندگی ،جمع آوری بذر درختان توسط مردم محلی ،تغییر کاربری اراضی جنگلی به کشت دیم ب .تسا هدو
عدم تخصیص بودجه کافی ،عدم بررسی علمی موضوع و بی عملی مسئوالن در این زمینه باعث

  

دش ه گنج  لللللللهاای

غرب و جنوب غرب ایران در معرض نابودی کامل باشد اگر این روند ادامه یابد در طی  35سال آینده در این منطقه
با یک فاجعه زیست محیطی ملی روبرو خواهیم بود .هردچند از سال  4931اق هدش زاغآ هنیمز نیا رد یتاماد

اما

    

لهای  3حوزه بعدی که سهم کم گنج زا ی لللللهاای کش ار رو
نتیجه آن طی سالهای آینده مشخص خواهد شد .جنگ 
شامل می شوند نیز وضع خ و دنرادن یبو

یرخت دنور ب آ  نننن نننننه زا یمک تسد ا

گنج لللللللللهاای زاگ یناکریه و سر   

ندارد(.)Ziari et al., 2013
ن ،اکس دی
یکی از مهمترین آالیندههای زیست محیطی در دو قرن گذشته گازهای گلخانه ای ش برک دیسکا ید لما ننن ننن
ن گونههههاای
نیترژن ،متان و غیره بوده که نتیجه آن افزایش دمای کره زمین تغییرات شدید آب و هوایی و از بین رفتن ن
ن ،آلماننن ،روس زج هی   
گیاهی بوده ،در این بین کشورهای چین ،ایاالت متحده آمریکاا ،اتحادیه پورا  اا ااا ،برزی للل  ،ژاپن ن
بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای بوده اند مسئله جا بل

رتبه ایران در تولید گازهاای گلخانه ناهج رد یا    

بوده به طوری که در سال  2005رتبه ایران در تولید این گازها  17بوده در سال  2014به هبتر      9کش لوت یاهرو ید   
کننده گازهای گلخانه ای رسیده که نسبت به سطح تولید ناخ زب رایسب ددع نآ یلم صلا ر ینعم هب نیا تسیگ         
آلودهسازی محیطزیست و هدر رفتن منابع است .در ارتباط با تولید پسماند و زباله با وجود اینکه خوش ناریا هناتخب   
از نظر تولید سرانه زباله جز کشورهای بزرگ تولید کننده نیست ،سرانه تولید زباله ایران در س لا

 2014ح دود

0.16

ن ،2 .0 1
کیلوگرم در روز بوده و این عدد برای امریکا حدود  ، 2.58اتریش  ، 2.14اس لرت یاا  ، 2.23پاکس ات ننن  ، 0.84چین ن

مالزی  2 .5 1بوده؛ اما میزان بازیافت زباله در ایران چندان رضایت بخش نیست بر اساس آمار منتشرهه در ساللل 2013
ن 02
میزان بازیافت زباله در کشور آلمان بیش از  70درصد ،سوئیس حدود  50درصد ،در آمریکا  28درصددد ،در ژاپن ن
درصد ،در حالی که در ایران در خوش بین ترین حالت حدود  10درصد است که قابل قبوللل نیست ت
ت( Khanpour et
.)al., 2019
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نقشه  :2تنوع محیطزیستی ایران

Source: https://www.biodiversitya-z.org

طزیست 1در س لا
نزول  ۲۲پلهای کشور ایران در شاخص عملکرد محی 

 ۱۳۹۵نس لاس هب تب    

 ، ۱۳۹۳نشاننندهن هد

وضعیت نهچندان مطلوب کشور در شاخصهای زیستمحیطی هم در جهان و هم در منطقه بود .ای نیرتدب هبتر ن    
جایگاه کشور در  ۱۵سال گذشته بود .ایران که در سال  ۲۰۱۴میالدی با نمره  ۰۸ / ۵۱موفق به کسب رتبه
 ۱۷۸کشور شده بود ،در گزارش سال  ۱۳۹۵از لحاظ عملکرد زیستمحیطی با نمره  ۳۲ / ۶۶به هبتر    

 ۸۳در ب نی

 ۱۰۵از مجم عو

طزیست ق هبتر نیرخآ رد اما.دراد رار     
 ۱۸۰کشور نزول کرده است و در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محی 
طزیست ،ایران در رده  80ق هب و تسا هتفرگ رار تبسن      
بندی در سال  ۲۰۱۸میالدی شاخص جهانی عملکرد محی 
شه یا
شه وژپ زکرم یا ه ششش ششش
سال  2016با بهبود رو به رو بوده است( .)Hassanpour et al., 2019بر اس هوژپ سا شش شش
مجلس شورای اسالمی مقایسه عملکرد زیست محیطی ایران ب النف یاهروشک ا ن ددد دددد ،ایس ئوس و دنل دد ددد ،نش هک داد نا   
کشورهای توسعهیافته مورد مطالعه ،برای رسیدن به جامعهای بدون ک لاس ات نبر    

 ۲۰۵۰م یعامتجا دهعت یدالی    

باالیی دارند و برای رسیدن به توسعه پایدار دارای چشماندازی با ق یارجا ترد ی نف فده .دنتسه 

ال نیمات دن    
الالالال الالالال

۳۸

درصد انرژی مورد نیاز کشور از طریق منابع تجدیدپذیر تا سال  ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۹میالدی) است که این مسئله به ص ترو
یشود .پس
قانونی الزامآور است و درحالحاضر ،دوسوم برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و یا انرژی هستهای تامین م 
یه یا
از فنالند ،ایسلند و سوئد نیز که به ترتیب رتبههای دوم و سوم را دراختیار دارند با گامی بلند به ژرنا یوس  ییی ییی
تجدیدپذیر و پاک قدم برداشتهاند و انتظار هست تا سال  ۲۰۵۰ ( ۱۴۲۹میالدی) به اقتصاد بدون کربن دست یابند ..این
یکنددد ،در ح ج هزو ننگ لللهاا ۱۲۵ ،ه راز
طزیست تجربه م 
در حالی است که ایران معضالت عمدهای را در حوزه محی 
هکتار از جنگلهای ایران در هر سال ویران میشود ،سدسازی بیرویه ادامه دارد و در همین حال  ۱۶۰س ینزخم د   
1

. EPI
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از آب خالی است ۶۷ .درصد مساحت تاالبها خشک شده و باالخره بح  هلمجزا اوه یگدولآ یمئاد نار م لئاس     
   

یده زج هب هک د
اصلی محیطزیست ایران است .به طور کلی مقایسه رتبه ایران در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۵نشان م 

ی ،اف درکلمع هبتر زراب ت     
بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیرشاخص فاضالب و ثابت ماندن رتبه اقل ژرنا و می یی یی
صها وجود دارد که ح فیک صخاش رد نآ نیرتدا ی  ت ه م او ییییی ییییی
زیستمحیطی در تمامی شاخ 
یباشد( ( Kheiri et al.,
.)2018
تغییرات آب و هوایی و گازهای گلخانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل
ی ،فص  رد یدیدج ل ر اب هطبا فح ا  تظ ا یحم ز طططططططططططططزیس زاغآ ت   
در سال  1986با دخالت س امزا نننهاای ب لملا نی ل یی یی
ته وناق یا ن بآ رییغت ی ه و وا     
گردید( ،)Taghizadeh Ansari and Faeghi Rad, 2010: 13حجم زیادی از فعالیت ت

موافقتنامه قانونی 1رسمی بین المللی بین دولتها را شامل میشود که شاید حتی شامل شرح قوانین بین المللی سنتی
ت،
طزیستی که موجب نگرانی جامعه ب لملا نی ل سا هدش ی تتتت تتتت
شوند( .)Esfsky, 2013: 4در واقع ،یکی از مباحث محی 
مسئله تغییرات آب و هوایی است .افزایش تراکم گازهای گلخانه ای در هواسپهر که ناشی از مداخله بشر در طبیعت
است ،به تدریج دمای کره زمین را افزایش داده است .عواقب مهیبی که تغییرات آب و هوایی به دنبال دارد ،ضرورت
اقدام برای مقابله با این پدیده را آشکار کرده است .از این رو ،جامعه بین المللی کوشیده اس بیوصت رذگهر زا ت   
کنوانسیون کلیات در زمینه تغییرات آب و هوایی ،پروتکل کیوتو ،برگزاری کنفرانسها و نشستهای متعدد ربارب رد    
تغییرات آب و هوایی واکنش نشان دهد(.)Navari, 2014: 47
تغییرات آب و هوایی چالش جدی بین المللی برای کشورهای در حال توسعه مناطق گرمسیری را نشان می دهد که
در سطح میانی گازهای گلخانه ای شده هستند( .)Hegstad, 2011: 6از سوی دیگر ،د حال حاضر اثرات تغیی و بآ ر

هوا در قطب شمال شدید است ACIA2 ،پیش بینی کرد که اثرات پیش بینی شده بسیار بدتر خواهد شددد ،حت رگا ی   
افزایش تششعات گازهای گلخانه ای در حد متوسط باشد(.)Clark, 2010: 90
جامعه بین المللی عمدتًاًا بر اقدامات صورت گرفته برای کاهش تششعات و افزایش گازهای گلخانه ای نشست ک هدر
متمرکز است که از تغییرات آب و هوایی مضر جل نک یم یریگو ددد دددد( .)Willie and Lawrence, 2003: 1218مجمع
عمومی سازمان ملل آغاز مذاکرات مربوط به ایجاد یک چارچوب حقوقی در زمینههه تغیرر ربماسد رد ار اوه و بآ     
سال  1990میالدی اعالم کرد(.)Ibn Saeed and Samadyar, 2013: 2
اسناد بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوا و گازهای گلخانه ای
ت ،در قا بل
جامعه بین المللی با اطالع از ضرورت تالش برای مقابله با تغییرات آب و ه یاو ی سا هدیشوک  تتت تتت

داقعنا   

اسناد بین المللی الزام آور و برگزاری کنفرانسها و نشستهای بین المللی ،معضل م یسررب .دنک فرطرب ار روکذ     
اسناد حقوقی بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوایی نشان دهنده ای نیب هعماج هک تسا ن روظنم هب یللملا

      

ت ،تثبی راشتنا نازیم ت    
رویارویی با مسئله تغییرات آب و هوایی ،سه رویکرد را تعقیب نموده است .رویکرد نخست ت
1

. Legal Agreement.
.Arctic Climate Impact Assessment.

2
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گازهای گلخانه ای به سطح انتشار سال  ، 1990می باشد و رویکرد دوم ،تالش ب اک یار ه یاهزاگ دیلوت نازیم ش      
ن ،به روظنم    
گلخانه ای و رویکرد سوم ،سازگاری با پیامدهای ناشی از تغییرات آب و ه یاو ی تسا   ... ..ع وال هه ب یا ر نن نن
اطمینان از ایفای تعهدات مربوط به تغییرات آب و هوایی ،مکانیسمهای اجرای مشترک ،تجارت انتشار و توسعه پاک
نیز ،پیش بینی شده است .اگر چه منافع دولتهای توسعه یافته ،دست یابی به و قفاوت 

هنیمز رد یناهج تکراشم      

مقابله با تغییرات آب و هوایی را با دشواریهایی مواجه نموده است ،اما تردیدی وجود ندارد که جامعه ب لملا نی لی   
در این زمینه به درجه قابل قبولی از همبستگی و همکاری دست یافته است و تالش کرده است ت شریذپ رانک رد ا    
تعهدات حقوقی موثر و از طریق برگزاری نشستها و کنفرانسهای بین المللی زمان بندی ش ظنم تروص هب هد م ممم ممممم،
مسئله تغییرات آب وهوایی را مورد توجه قرار دهد(.)Navari, 2014: 60
به طور کلی ،حفاظت از آب و هوا به طور فزاینده ای از زمان کنفرانس ریو با امضای چارچوب کنوانسیون تغییر آب
و هوا مهم شده است( .)Becken et al., 2004: 2تا به امروز دو سند مهم حقوقی برای رسیدگی به مس یغت هلئ ی بآ ر   
و هوا که شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در چ یغت بوچرا ی و با ر

وه ااا اااا 1و پروتک یکوت ل وو ووو 2به هدمآ دوجو     

اند(.)West, 2011: 41
کنوانسیون کلیات تغییرات آب و هوا

طزیست س نامزا
هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی 3در سال  988 1توسط سازمان جهانی هواشناسی ،برنامه محی 

ملل متحد ،تشکیل شد در س لا  2 99 1ب دقا هب هجوت ا ا تام     

 IPCCچ بآ رییغت یارب یبوچرا ه و و ونع اب ا ان       

 UNFCCCتنظیم شود .در این چارچوب بر ضرورت اتحاد کشورهای جهان برای مقابله با تغیی ش دیکات میلقا ر ده     
است .یکی از موارد مهم این کنوانسیون آن است که میت  همادا تاقیقحت دنور هب ناو ددددد دددددداد و امک درک هفاضا نا ننن نننن
سندهای قانونی و پروتکل به آن نیز وجود دارد .در سال  ، 19990مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کمیته تارکاذم    

بین الدول 4را برای تدوین عهدنامه سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا 5تشکیل داد .سپس اعض نیا یلصا یا    

کنوانسیون در برلین ،ژنو و سه کنفرانس برپا کردند که پیمان کیوتو ،حاصل این کنف نار سسسهاا در دس ربما

 1997ب هدو

است( .)Sadeghi, 2011: 4کنوانسیون کلیات ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی  2 99 1دارای ی همدقم ک   

23

بندی 26 ،ماده و  2ضمیمه است .کنوانسیون مذکور ،در  12مارس  ، 994 1پس از گذشت  90روز از تودیع پنجاهمین
س یوصت دن ببببب  ،ق ومن ادیپ ییارجا ترد د یاراد رضاح لاح رد و        

       95 1عض راون(تسا و یییی ی :3931 ،ص .) 54

( )UNFCCCاین پیمان بین المللی شامل  291عضو است که گزینههایی برای کاهش گرم و یناهج شیا

اب هلباقم    

افزایش دما اجنتاب ناپذیر ایج ندوب هدرک دا د دد دددد(.)Hegstad, 2011: 11کنوانس سسیون س لم نامزا ل رد دحتم 

    

صوصخ

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از سندهای مهم حقوق بین الملل محیطزیست همکاری وس و اهروشک عی تدعاسم    
1

. UNFCCC
. KP
3
. IPCC
4
. INC
5
. UNFCCC
2
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بین المللی را خواهان است .با این وصف در خصوص مقابله با تغییرات آب و هوایی بهت جنا یماظن هنیزگتسا ر ام     
نشود چرا که ماهیتًاًا و ذاتًاًا مضر است چنانکه اعالمیه ریو اذعان می داردکه جنگ ذاتًاًا مخرب است و ص عسوت و حل ه   
و حفاظت از محی 
طزیست را به خطر می اندازد( .)Taqavi and Taybi, 2012: 14کنوانسیون کلیات درب یغت هرا ی تار   
آب و هوا همزمان با کنفرانس ریو به تصویب رسید .سیر و نحوه تدوین این کنوانسیون متأثر از نحوه تهیه و ت نیود
کنوانسیون وین  985 1درباره حفاظت از الیه اوزون و پروتکل مونترال  1987درباره مواد تضعیف کنن زوا هیال هد ون   
است(.)Amir Arjmand, 1994: 393
کنوانسیون کلیات آب و هوایی دارای سه عنصر ذیل استک
 .1اعالم اهداف و اصول و تکالیف کلی
لهای ضمیمه
 .2تعیین نحوه دنبال نمودن مذاکرات و تصویب پروتک 
 .3تمهیدات الزم جهت تشویق دولتها به قبول تعهدات اداری ،کنترل نحوه اجرای تعه وکذم تاد رر ررر( Taghizadeh

.)Ansari and Faeghi Rad, 2010: 20
کنوانسیون کلیات  ،2 99 1در بردارنده یک سری مقررات کلی است که میتواند عنوان یک دی دوخ هب ار یلک هاگد     
اختصاص دهد .این کنوانسیون در حقیقت مصالحه ای را بین دولتهایی که اهداف و برنامههههاای زم ار صاخ ینا   
برای کاهش انتشارهای گازهای گلخانه ای تعقیب می کردند و دولتهایی که تنها خواستار تش بوچراچ کی لیک    
کلی به عنوان مبنایی برای پروتکلهای آینده بودند ،ایجاد کرده است .از عنوان کلیات کنوانسیون مشخص اس هک ت   
کنوانسیون تغییرات آب و هوا دارای نظامی دو مرحله ای یا دو زمانه است؛ خود کنوانسیون قواع و یلک د

ر اهداهن ا   

مشخص می کند و تعیین تکالیف اساسی(به ویژه تکالیف دولتها در زمینه تقلیل انتشار گازهای گلخانه ای) موک لو
به مرحله دوم و زمانی دیگر یعنی پس از تصویب پروتکلهای ضمیمه است .همچنین ،کنوانسیون  ،2 99 1تعهداتی را
برای تثبیت تراکم گازهای گلخانه ای در هواسپهر در یک سطح ایمن در طوالنی مدت ،مکانیزم مالی و تعه یخرب د   
کشورهای توسعه یافته برای تأمین منابع مالی و تعهد برخی کشورهای توسعه یافته برای تأمین منابع مالی و مک مزینا
اجرای بالقوه را پیش بینی کرده است .کنوانسیون مذکور نخستین موافقت نامه بین المللی محیطزیستی م دش هرکاذ ه   
بود(.)Navari, 1994: 54
به موجب بند  2ماده  1کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و ه یاو ی یغت  :ی و بآ رد ر

هب اوه    

معنی آن گونه تغییری در آب و هوا است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای انسانی باشد که باعث
تغییر در ترکیبات هواسپهر جهانی می گردد .این تغیی زا ریغ هب تار و بآ رد یعیبط تارییغت رد هک تسا اوه

   

  

دورههای زمانی مشابه مشاهده م 
یشود( .)Abdollahi, 2009: 194کنوانسیون پی تفای ور ههههههاای علم هدمآ تسدب ی    
گازهای گلخانه ای را باعث تغییر توازن ترکیبات هواسپهر جهانی می داند .گازهای گلخانه زا رظن فرص یا  عبنم     
انتشار ،آن قسمت از ترکیبات گازی هواسپهر هستند که اشعه گرم ف زا یساکعنا خرس ور
دوباره به سوی زمین می تابانند(بند  5ماده  1کنوانسیون) (.)Ibid., 195

ن را ج و هدرک بذ
یمز نننن نننن
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اهداف و اصول کنوانسیون تغییرات آب و هوا
کنوانسیون تغییرات آب وهوا در ضمن ماده  2هدف و در ضمن ماده  3اصولی را در خص یغت صو ی و بآ تار

اوه    

بیان کرده است .ماده  2اشعار می دارد« :هدف نهایی این کنوانسیون و هر گونه اسناد حقوقی مربوطه که ممکن است
توسط کنفرانس اعضا مورد تصویب قرارگیرد دستیابی به ثبات در تراکم گازهای گلخانه ای در اتمس دافم قباطم رف    
مربوطه کنوانسیون در سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نمایددد».
این سطح می بایست در آن چنان چارچوب زمانی حاصل گردد که اکوسیستمها بتوانند به صورت طبیعی با تغیی تار
آب و هوایی تطابق یابند و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غ یاذ ی ور هب ور دیدهتاب 

 هدوبن و یداصتقا هعسوت        

بتواند به صورتی پایدار ادامه یابند( .ماده  2کنوانسیون) .از ای ر ن ووو ،ب دام قبط ر ه      UNFCCC 2ه فد
پیشگیری از خطرات انسانی داخل در سیستم آب و ه یاو ی و بآ تارییغت رضم تارثا .تسا 

نویسناونک   

یتواند
من ییاوه ییی یییی ییییییی

تغییراتی را به دلیل تغییر پذیری طبیعی اتف ار داتفا یم قا نک لالتخا راچد دددددد ددددددد(.)Nilsson and Savarsi, 2011: 29
همچنین ماده  2این کنوانسیون هدف از تثبیت تراکم گازهای گلخانه ای در اتمسفر دانس هب ندیسر یارب و هت نیا     
اصول پنج گانه ای را مقرر می کند .این کنوانسیون حاوی تعهدات عام مانند ارزیابی ملی از انتش رثا اب ییاهزاگ را   
گلخانه ای و انجام برنامههای ملی به منظور تخفیف و کاهش تغییرات آب و هوا که شامل تمامی کشورهای عض و و
تعهدات خاص که فقط کشورهای توسعه یافته را در بر می گرد ،می ی
یشودد( Taghizadeh Ansari and Faeghi Rad,
.)2010: 20
اصول اصول پنجگانه جهت تثبیت تراکم گازهای گلخانهای در اتمسفر در بند  5در ماده در ماده  3آورده شده اند .به
تهای خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون ب یارجا یار   
این صورت  3بیان می دارد :اعضای کنوانسیون در فعالی 
مفاد آن از جمله توسط موارد زیر مورد راهنمایی قرار خواهند گرفت .به موجب بند  1م هدا  :3اعض تسیاب یم ا    
سیستم آب و هوا را به نفع نسلهای فعلی و آتی بشر بر مبنای مساوی و بر طبق مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و
تهای خود مورد حمایت قرار دهند .بنابراین کشورهای پیشرفته می بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب و ه او
قابلی 
و اثرات سوء آن باشند(بند  1ماده  3کنوانسیون).
بند  2در این خصوص استکه نیازهای خاص و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه به ویژه آنه یا ی لباقم رد هک     
اثرات سوء آب و هوا آسیب پذیر می باشند و مخصوصًاًا کشورهای در حال توس ویسناونک نیا طسوت هک یا هع ن      
تحت مسئولیت غیرعادی یا متناسب

ارق ر گ یم  ی دنب(دنریگ رارق لماک هجوت دروم تسیاب یم دنر

            2م هدا 3

کنوانسیون).
بند  3نیز اعالم می کند که اعضای کنوانسیون می بایست اقدامات پیشگیرانه جهت پیش بینی ،جلوگیری یا به ح لقاد
رساندن دالیل تغییرات آب و هوا و کاهش سوء آن را به کار گیرند .در مواردی که احتمال بروز آسیبهای جدی یا
برگشت ناپذیر وجود داشته باشد نمی بایست از فقدان قطعیت علمی به عنوان دلیلی برای به نیا نتخادنا قیوعت      
گونه اقدامات استفاده نمود و این نکته را باید در نظر داشت که سیاستها و اقداماتی که در رابطه ب یغت ا ی و بآ تار
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هوا وجود دارند می بایست از لحاظ مالی قابل توجیه باشند تا منافع جهانی را با حداقل هزینه ممکن تضمین نمایند
برای دست یابی به این امر این گونه سیاستها و اقدامات می بایست زمینههای مختلف اقتصادی اجتماعی را در نظر
گرفته و به صورت جامع بوده و تمامی منابع و حفرهها و مخازن مربوطه گازهای گلخانه ای و تنظیم آنه شوپ ار ا ش   
داده و تمامی بخشهای اقتصادی را در برگیرند .تالشها جهت رویارویی ب یغت ا ی و بآ تار

یتوانن هب د   
م ییاوه ی ییی یییی

صورت همکاری بین اعضای ذی نفع انجام پذیرند(بند  3ماده کنوانسیون).
تهاا و اق روظنم هب تاماد    
بند  4نیز اشاره دارد که اعضای محق بوده و باید توسعه مداوم را تشویق نماین سایس .د تت تت
حفاظت از سیستم آب و هوا در مقابل تغییرات ناشی از فعالیتهای بشر می بایست متناسب ب ره صاخ طیارش ا
عضو بوده و هماهنگ با برنامههای توسعه ملی باشندو این نکته هک دنریگ رظن رد ار 

   
   

رب یداصتقا هعسوت ا هب ی     

تهای مقابله با تغییرات آب وهوا امری ضروری می باشد(بند  4ماده  3کنوانسیون).
کارگیری سیاس 
نهایتًاًا بند  5از این اصول پنج گانه اشعار می داردکه اعضا می بایست برای ایجاد یک سیستم باز اقتص یللملا نیب دا    
که منجر به رشد اقتصادی توسعه پایدار و توسعه در تمامی اعضا مخصوص ًاًا و هدیدرگ هعسوت لاح رد یاهروشک     
بتواند با مشکالت تغییرات آب وهوا بهتر رو به رو شود همکاری نمایند .اقداماتی که برای مبارزه ب یغت ا ی و بآ تار
هوا معمول می گردد من جمله اقدامات یک جانبه نباید در تجارت بین المللی باعث ایجاد ازار تعیین غیرقابل توجیه
تهای پنهان گردد(بند  5ماده  3کنوانسیون).
یا عمدی یا محدودی 
با توجه به بند  5ماده  ،3این ماده شامل اصول رویکرد پیشگیرانه ،عدالت بین نسلی و مسئولیت مشترک ام توافتم ا   
است .این اصول باید هر گونه فعالیت در حال توسعه برای به هدف را در نظر بگیرند(.)Hegstad, 2011: 14
تهاایی مش  توافتم اما کرت و
با توجه به ماده  3در  ،UNFCCCطرفین از سیستم آب و هوایی مطابق ب یلوئسم ا تت تت
قابلیتهای مربوطه محافظت کنند .تعهد به جبران خسارت برای تغییرات آب و هوایی تحت حقوق بین الملل عرفی
نمیتواند برقرار شود .بحث در مورد شکل جبران خسارت بالقوه تغییرات آب و هوایی تاکنون بر روی جبران تمرکز
شده است .با این حال ،طبیعت برگشت ناپذیر آسیب تغییر آب و هوا به چا للل ش م ناربج سیسات لاکشا دشک ی      
خسارت ،از قبیل عنوان جبران خسارت .جبران خسارت به تنهایی کفایت نمی کند به عنوان یک ابزار علی الحس با
برای ضرر غیرمالی قابل ارزیابی برگشت ناپذیر که به عنوان دلیل تغییرات آب و هوایی اتفاق خواهد افتادد( Nilsson

.)and Savarsi, 2011: 12
پروتکل کیوتو
پروتکل کیوتو در  16مارس  998 1به جهت امضا گشوده شده است در راستای ساختار مناسب اجرایی برای حص لو
ن ،م خرو
به اهداف کنوانسیون( .)Alizadeh et al., 2015: 186پیمان کیوت ضعا سالجا نیموس رد و ا یدهعتم  ننننن ننننن

11

دسامبر  1997میالدی در کیوتو ژاپن تصویب و به مدت یکسال جه روشک یاضما ت ه ضعا و ا ا ویسناونک ی ن زاب 

    

گذاشته شد )Ben Saeed and Samadyar, 2013: 2( .و  90روز پس از گشوده شدن برای امضا به وسیله حداقل 55
گروه از طرفهای متعاهد کشورهای توسعه یافته که عامل پخش و انتشار حداقل  55درصد از کل دی اکس نبرک دی   
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یشودد( Sadeghi and Andargoli, 2011:
تولید شده به وسیله گروههای صنعتی در سال  1990هستند را نیز شامل م 

 .)5لذا با الحاق روسیه به پروتکل کیوتو در اواسط ماه نوامبر سال  2004میزان انتشار کشورهای ضمیمه  1امضاکننده
پروتکل به  61 /6درصد رسیده و پروتکل در تاریخ  16فوریه  2005اجرایی شد .لذا اجالس بعدی اعضا اولین جلسه
پروتکل نیز بود که در تاریخ  7تا  81نوامبر  2005برگزار گردید .در واقع ،پروتکل کیوتو دومین سند مادر اس هک ت   
در سومین نشست اعضای ( )COPبه تصویب رسید(هویدی ، 1389 ،ص  )69و تابع ترین دولتها پروتکل کیوت ار و
با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تصویب و امضا کردند(.)Magdi Mohammad, 2010: 17
در این پروتکل ،کشورها در دو دسته کشورهای عضو پیوست الف و کشورهای غیرعضو پیوست ا هدش میسقت فل    
اند .هر یک از اعضایپیوست الف به طور مستقل یا مشترک توسط پروتکل کیوتو متعهد شده اند که یاهزاگ راشتنا     
گلخانه ای را حذف یا کاهش دهند به طوری که می  هناخلگ زاگ شش راشتنا ناز ا هعسوت یاهروشک ی
محدوده سالهای  2018تا  2012به  %5/2زیر انتش لاس را   

رد هتفای         

 1990ک و هدازیلع(دبای شها اراکمه ننن نننن ) 186 :4931 ،و

تعهدات کاهش گازهای گلخانه ای مربوطه توسط کشورهای عضو پیوست الف در پای لاس نا   

 2012منقض دش ی ه   

است(.)Rahimi and Bakhtiari, 2006: 80
هدف اصلی پروتکل کیوتو تصویب سند الزام آوری برای تدقیق و تفصیل تعهدات من تخاس نویسناونک رد جرد ا یر    
تهای عضو است(عبدالهی : 1389 ،ص  ) 207به لکش نیا     
بود از این رو در پروتکل نیز شاهد تفاوت تعهدات دول 
که اهداف تعیین شده برای هریک از طرفین پروتکل متفاوت است اما در مجموع دولتها باید  6گازی که به وس هلی
پروتکل مونترال پوشش داده نشده را حداقل  5درصد کمتر از سطح  1990کاهش دهند .به عنوان مثال ،کانادا متعهد
به کاهش تشعشعات گازهای گلخانه ای در طول دوره اول تعهدش تا  6درصد زیر سطح سال  1990شد؛ ام داناک ا ا   
تنها کشوری است که تعهداتش را کام ًالًال انکار کرده و به موجب پروتکل کیوتو آنها را غیرممکن م عقاو رد .دناد ی    
دولت کانادا هیچ اقداماتی را برای انتشار یک برنامه برای رسیدن به اهدافش در  0202ندارد(.)Clark, 2011: 36
پروتکل کیوتو به طور گسترده مورد انتقاد می باشد( .)Magdi Mohammad, 2010: 17دالیل کشورهای م اب فلاخ   
الزم االجرا شدن پروتکل کیوتو شامل موارد ذیل می باشد:
• اقدامات اتخاذ شده در پروتکل نباید برای کشورهایی که مسئول اصلی تغییرات زیست محیطی نیستند اثرات سو
در برداشته باشد،
• عدم پذیرش تعهد در مورد کاهش نشر گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای گروه  77و چین به واس رصقم هط   
نبودن در فرآیند تغییر انسان ساخت آب و هوا،
• مشخص نبودن تعهد کمی مشارکت در کاهش نشر گازهای گلخانه ای برای کشورهای در حال توسعه،
• گران بودن فرآیندهای کاهش نشر گازهای گلخانه ای و عدم امکان اجرای پروتکل براساس س رد یداصتقا هناما   
کشور متعاهد پروتکل و غیره(.)Rahimi and Bakhtiar, 2006: 82
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اقدامات بین المللی در خصوص تاثیرات تغییرات آب و هوایی
گرمایش جهانی در کنفرانس  2 97 1استکهلم ،همچنین نخستین کنفرانس جهانی تغیی و بآ تار ه یاو ی لاس رد هک     
 1979برگزار شد ،موضوع مذاکره قرار گرفت و برنامه و بآ یناهج 

قهاای گس و هدرت
ب ار ییانبم اوه را قحت ی ی ققق ق قق قققققق

همکاری علمی از طریق کارگروهها و کنفرانسها فراهم کرد .در اکتبر  ، 985 1کنفرانس مه بآ هنیمز رد یرگید م و
طزیست ملل متحد در وی دش رازگرب شیرتا شال  ..... ....دانش نم ددد 29
هوا توسط سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محی 
کشور توافق کردند که به اثر افزایش گازهای گلخانه ای دمای کره زمین در پنج س دنیآ لا ه سوسحم یا هنوگ هب       
افزایش خواهد یافت( )Amir Arjomand, 1994: 394و برای نخستین بار در تاریخ ،یک وفاق علمی بر سر تغیی تار
آب و هوا ناشی از فعالیتهای بشری ایجاد شد .دانشمندان در ویالش تأکید کردند که اگر روند فعلی ادامه یابد ،یک
افزایش میانگین دمایی باالتر از هر دوره ای در تاریخ بشر میتواند در نیمه اول قرن  12روی دهد .دوم ممین کنف سنار
تهاا خواس گ راشتنا هک دش هت از ید      
جهانی تغییرات آب و هوا در جوالی  988 1در تورنتو برگزار شد و از دولت ت
اکسیدکربن خود را تا سال  2005تا  02درصد نسبت به سطح این گاز در س لا  988 1ک دنهد شها  ... ..کنف نار سسسهاای
دیگری از جمله اوتاوا ،تاتا ،الهه ،کنفرانس وزارتی نوردیک ،پیمان ق رد نگرب سنارفنک و هرها

اس لللل لللللهاای  1989و

 ، 1990تشکیل شد و بر لزوم تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای تأکید کردند(.)Navari, 2014: 51
بوهوا
آثار و پیامدهای تغییرات آ 
ینامناسبی ی
ی
ی ،پیام اهد ی ی
ی و ج رونا ی ی
ی گی ها ی ی
ی زن گد ی ی
آثار زیان بارتغییرات آبوهوا ،بهعنوان تغییرات در محی ططط زیستی ی
ی یاا س مال ت ت
ت
ی و اقتص دا ی ی
ی اجتم عا ی ی
برایترکیب ،قابلیت انعطاف ،بازدهی اکوسیستمهای طبیعی ،عملکرد سیستمهای ی
ی)
ی غیرمس یقت ممم (اقتص دا ی ی
ی مس یقت ممم و آسی بببهای ی
بشری دارد .پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم را میتوان به آسی بببهای ی
طبقهبندی کرد .در حوزه آسیبهای مستقیم ،روند افزایش دما به افزایش سطح آب دریاها بر اثر ذوبشدن یخچالها
منجر میشود .این مسئله به افزایش سطح آب اقیانوسها به  02سانتیمتر تا سال  030 2و  65سانتیمتر تاا آخررر قرننن
ی را کههه مح للل
ق س لحا ی ی
یمتررر ،من طا ق ق
بعدی منجر میشود .افزایش سطح آب دریاهای جهان به اندازه حدود  50س تنا ی ی
ت ،همانن دالگنبد ششش
یکند .مناطق عظیمی از کشورهای پرجمعیت ت
اقامت بخش عمدهای از جمعیت جهان است ،نابود م 
یا اندونزی ،غیر قابل سکونت خواهند شد و براساس یک برآورد ،ممکن است حدود پنجمیلیون کیلومتر مربع تا سال
ت
 2075مورد تهدید قرار گیرد که دربرگیرنده  3درصدحجم خشکیهای جهان و محل اقامت میلیونننهاا انساننن است ت
ی
ح دریای ی
ش سطح ح
 .) 2007برخی از جزایر کوچک که ارتفاع کمی از سطح دریا دارند ،در برابر تغییر آبوهوا و اف یاز ش ش
ناشی از آن در بسیاری از موارد (مانند :جزایر باهاماس ،کیریباتی ،مولداوی و مارشال) آسی بببپذیرند د
د( Rumi, 2008:
 .)36پیامد دیگر تغییرات آبوهوا ،پدیده خشکسالی است که میتواند کمبود آب را در مناطق خشک و نیمهههخشک ک
ک
تشدید کند .خشکسالی همچنین میتواند کشاورزی جهان را تحت تأثیر قرار دهد :برخی از مناطق حاصلخیز خشک ک
ک
ن کههه
ی س یگن ن ن
یهای ی
ت ،بارن گد ی ی
ش حش ار ت ت
و لم یزرع خواهند شد .کمبود منابع آب شیرین ،طوفانهای استوایی ،اف یاز ش ش
میتواند مناطقی را دچار سیل کند و سبب شیوع و گسترش بیماریهای واگیردار مانند :ماالریاا و ت ببب زرد شودد ،از
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نرفتننن همیشگی ی
ی
یتوانددد سبب بب ازبین ن
عواقب تغییرات آبوهوایی قلمداد میشود .تغییرات آبوهوا در قط ببب هاا می ی
بوهوایی همچنین ن
ن
یکنند ،شود( .)Amir Arjmand, 1994: 45تغییرات آ 
گونههای نادری که در این مناطق زندگی م 
میتواند حوادث ناگهانی در مقیاس وسیع و فاجعهآمیز ایجاد کند .این حوادث میتوانند ش ما للل تخری ببب جریاننن آب
ی یخخخ در
ی ص حف ههههای ی
گلفاستریم (که موجب تعدیل هوای اروپای شمال غربی است) و فروپاشی یا ازهمگس گتخی ی ی
گریلند ،شود .در حوزه آسیبهای غیرمستقیم ( اقتصادی) ،کشورهای عمده صادرکننده نفت از کاهش تقاضای نفت ت
ت
یشد نن ن سیاس تت تهایی ی من رد جج ج در پروتک للل کیوت وو و کهه خواها نن ن کاه شش ش
متضررر خواهن دد د شددد .در ص رو تت ت اجراییی 
ی
هیدروفلوئورکربنها (گازهای نفتی) است ،دولتهای صادرکننده نفت ،ساالنه ح ود دد  63میلی را دد دالر از درآم اهد ی ی
ی حفاظتتت از
ت الزم ب ار ی ی
خود را از دست خواهند داد ( .)Abdullahi, 2010: 59عالوهبراین ،هزینههه ایجادد تأسیسات ت
تها بسیار سنگین است.
مناطق کمارتفاع ساحلی که در معرض سیل قرار گرفتهاند ،برای دول 
ابزارهای مبارزه با تغییرات آب و هوایی
گام اول و مهم در راه کاهش گازهای گلخانه ای و در نتیجه جل یغت زا یریگو ی و بآ تار

هب ییاوه

وتویک نامیپ       

مربوط است .انطباق با تغییرات آب و هوایی و کاهش تولید گازه ود ره یا هناخلگ یا در راچ چ ویسناونک بو ن      
کلیات سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا ( )UNFCCCبه عنوان پاسخ به تغییر آب و هوایی انسانی ش هب عور   
کار کرده اند ( .)May Durant, 2008: 25( )UNFCCC1992به عبارت دیگر دو روش برای پاسخ به تغیی و بآ تار
هوایی وجود دارد :کاهش و انطباق ق
ق( .)Alvarsdotier, 2010: 11ک ریگولج ینعی(شها ی یاهزاگ رتشیب راشتنا زا       
گلخانه ای) و انطباق (ایجاد ساختارها و نهادها که این امکان را فراهم می سازد اثرات منف یغت ی ی و بآ تار

ییاوه    

کاهش داده شود( .)West, 2011: 31به عبارتی ،کاهش تغییرات آب و هوایی یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه یا 
با وجود فشارهایی از قبیل کاهش سوختهای فسیلی و ارتقا عرضه انرژی .از آن جایی که کاهش آسیب پ ای یریذ   
قهای ش ییاوه و بآ دید   
باالبردن جهندگی در پاسخ به تغییرات پیش بینی شده و مشاهده شده در آب و هوا و اتفا 
مرتبط است .به طور خاص انطباق شامل فشارهایی از قبیل سرمایه گذاری در حفاظت از زی خاس ر تت تتتهاای س یلحا
برای کاهش کاهش آسیب پذیری افزایش سطح دریا( )Alvarsdotir, 2010: 9لذا ،این یک فرض نسبتًاًا خ تسا بو   
ی ،بهبود د
هدایت گازهای گلخانه ای اثرات مثبتی دارد بر کسانی که ای  ار تیاده ن ا ک ماجن م د ی ه دن  :::::: :::::تولی ژرنا د یی یی
کشاورزی و ایجاد زیرساختهای ضروری برای توسعه و رف ار یناسنا عماوج ها

دزاس یم نکمم  ....... ......باا توجه هب    

وابستگی حاضر اقتصاد جهانی به سوختهای فسیلی ،هرتغییری برای این ساختار ضرورتًاًا هزینه و دوب دهاوخ رب    
بنابراین بعد کاهشی نظام تغییرات آب و هوایی ،دو بعد عدالت ت  مهب ار یعیزو م یم طبتر

تامادقا هرابود .دنک        

یشود که آنها را انجام م و دنهد ی
انطباقی میتواند منجر به تحمیل بار اضافی به لحاظ هزینه ای بر کسانی م 

عیزوت    

این هزینهها نگرانی زیادی برای عدالت توزیعی به همراه دارد .همچنین هر دو جنبه نیاز به صصخت و ینف شناد      
قابل توجهی دارد که در حال حاضر به طور غیرمصنفانه در سر تاسر جوامع جهانی توزیع میشود .نمیتوان ادعا کرد
که اقدامات قابل قبول برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی ،مس راب عیزوت هوحن زا هداس لئا یصاخ

نتسه ددددددد دددددددد ،ما
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میتوانیم چگونه این بعدی ارزشمند از پرس و جو است و به کدام س نام یطیحم تسیز تلادع راتخا به روط    

    

خاص وابسته است(.)West, 2011: 18
جامعه بین المللی تالش کرده اقدامی هماهنگ به منظور تسهیل انطباق ب یغت ا ی و بآ تار

رد ییاوه سراسر ج  ه نا      

انجام دهد .بحث انطباق بیشتر بر اثرات مضر تغییرات آب و هوایی متمرکز است .اثرات مض هدام رد ر    UNFCCC 1

تعریف شده به عنوان تغییراتی در محیط فیزیکی یا موجودات زنده نتیجه تغییرات آب و هوایی است که ا مهم تارث   
زیان آوری در ترکیب ،انعطاف پذیری ،با بهره وری طبیعی و مدیریت اکوسیستم یا در بهره ب تسیس زا یرادر مم مممهاای
اقتصادی یا در سالمت و رفاه انسان( .)Nilsson and Savarsi, 2011: 12به شکل تئوری رابطه بین انطباق و ک شها
این گونه است که هر چه بیشتر طول می کشد ،انطباق کمتر مورد نیاز خواههد ب .سکعلاب و دو

)یراگزاس( قابطنا     

تنظیمات سیاست محور مانند سیاستهای انرژی نسبت به تغییرات آب و هوا به روشک رد صوصخ  ه رد یا

لاح     

توسعه را نشان می دهد و به عنوان عنصر استاندارد در برنامههای سازمان توسعه کار ت سا هتفای جیور تتت تتت
ت( Herbert,
ت؛
 .)2007: 4بنابراین انطباق (سازش) به عنوان یک ابزار مهم در مبارزه با تغییرات آب و ه یاو ی سا هدش هتخانش  تتتت تتتت
زیرا سادگی محدودیت سطح انتشار با اثرات مضر تغییرات آب و هوایی مبارزه نخواهد کرد .اهمیت انطباق به عن ناو
راهی برای مقابله با اثرات منفی تغییرات آب و هوایی شناخته است(.)Nilsson and Savarsi, 2011: 12
برنامه تدوین شده برای طبقه بندی پروژههای آب و هوا نوع اقدام در نظر گرفته شده برای مبارزه با تغییر آب و ه او
را توجیه می کند .بر این اساس ،پروژههای کاهش ،شامل پروژههایی است که برای کاهش یا توق یاهزاگ راشتنا ف    
گلخانه ای یا جذب آنها طراحی شده است و پروژههای انطباق شامل سیاستها و یا اق ب هک تسا یتاماد ه روظنم      
آمادگی در مواجهه با اثرات تغییر آب و هوا تعریف شده اند(.)Mohammad Bagheri, 2008: 47
امروزه سیاستهایی برای به حداقل رساندن خطرات ناشی ازتغییر آب و هوا ازراه کاهش انتشار گازهای گلخانه یا 
تهاای ب یارب گرز   
یشود .کشورهای با اقتصاد در حال گذر به دلی صرف دوجو ل تتت تتت
همراه با برچسب قیمت اتخاذ م 
افزایش بازدهی انرژی م 
یتوانند افزایش تولید ناخالص ملی خود را تضمین کنند(.)Hoveydi, 2010: 84
کاهش گازهای گلخانه ای از طریق دو مجموعه مجاز شناخته شده است:
• کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از منابع صدور
کهای جذب کربن از اتمسفر(.)Atabi and Heibati, 2015: 5
• افزایش چاه 
در حال حاضر بسیاری از فنون و سیاستها مبتنی بر کاهش هزینه به منظور ک زا یخرب .دنسرتسد رد راشتنا شها

  

نهای بادی ،اق نوچ یتاماد   
لها ،توربی 
فناوریهای نوین که به بازار معرفی شده است ،شامل موتورهای هیبرید اتومبی 
لهاای س ستخو
ثبت ذخیره دی اکسیدکربن موجود در زیر زمین و پیشرفت در فناوری پی 

سا تت تت
ت( Hoveydi, 1990:

.)84
اگر چه  UNFCCCضرورت انطباق را به رسمیت شناخت ،قانون توسعه انطباق و سیاست ت اک زا نونکا ه بقع ش   
مانده است UNFCCCیکی از اصول عملی سازگاری را تاسیس کرد ،رهبری کشورهای عضو نسبت به انطباق ک یفا

راهکارهای مقابله با تاثیرات تغییرات آب و315 ...

تغییرات آب و هوا از طریق تدوین ،اجرا و انتشار اندازهگیری تطبیقی ملی تسهیل کند UNFCCC.بر من یفلتخم قطا   
برای انطباق تمرکز دارد از جمله بر مدیریت و حفاظت از مناطق ساحلی ،منابع آب ،کشاورزی و زمینننهاای مس دعت
ابتالء به بیابان زایی یا جاری شدن سیل تاکید بیشتری داشت .پروتکل کیوتو در کنوانسیون تغییرات آب و ه یاو ی هب    
وسیله کشورهای توسعه یافته عضو ساخته شده است(.)May Durant, 2014: 69
بنابراین ،میتوان گفت که در زمینه مبارزه با خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی ،قواعد حق یا هتفای لماکت یقو   
تدوین شده است و بسترهای حقوقی الزم جهت انجام اقدامهای مناسب در این زمینه فراهم شده است .با این حاللل،
به نظر می رسد با وجود برطرف شدن فقر قواعد حقوقی در این حوزه ،هم چنان باید اقدام م ثؤ رتری به ویژه توسط
کشورهای صنعتی و توسعه یافته در راستای مبارزه ب یغت ا ی و بآ تار

د .دریذپ تروص ییاوه ر مز نیا  ی هن هم ممممممم ممممممممم،

یتواند کلید رهایی از بحران تغییرات آب و ه یاو ی شاب  دد دد
تها در عرصه بین المللی م 
همکاری دول 
د( Navari, 2014:
.)60
بررسی گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی در ایران
بند  13رئوس برنامههای ریو که ایران نیزدر آن مشارکت داشت بر گسترش قوانین کش تراسخ ناربج یارب اهرو     
ناشی از آلودگی تاکید دارد .تاکنون ایران به چند کنوانسیون بین المللی در خصوص محیطزیست پیوسته است که زا 
جمله میتوان به کنوانسیون بازل  ،2 99 1کنوانسیون منطقه ای کویت  978 1و کنوانسیون لندن  2 97 1درباره جلوگیری
از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید ،اشاره کرد .در عرصه داخلی نیز قوانینی به تصویب رسیده اس هم هک ت م    
لهاا
ترین آنها عبارتند از :قانون صید و شکار  ، 335 1قانون صید و شکار  ، 1346قانون حفاظت و بهره برداری از جنگ 
طزیست  ، 1353قانون حفاظت از دریاها و رودخانههاای م هب یگدولآ زا یزر    
 ، 1346قانون حفاظت و بهسازی محی 
مواد نفتی ،الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها  ، 1359قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر
جنگلی کشور  ، 1371قانون حفاظت و بهره برداری از محیط و منابع آبزی جمه  یرو ااس ناریا یمال     374 1و ق نونا
پسماندها .)Rumi, 2008: 110( 1383
یتوان عبانم د   
یتوان به آلودگی هوا اشاره داشت .منشأ آ م اوه یگدول ییی ییی
طزیست م 
از جمله دیگر از مصادیق بارز محی 
مختلفی مانند استفاده از سوختهای فسیلی ،وسایل نقلیه ،فعالیتهای صنعتی ،به اتش کشیدن زبالههههاا و فض تالو
باشد ماده  2قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بیان می دارد :منظور از آلودگی هوا وجود یا پ دنچ ای کی شخ     
آلوده کننده اعم از جامد ،مایع ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفی هب ار نآ ت   
طوری که زیان آور برای انسان و سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد د
د( Qasemzadeh,
.)2007: 111
با توجه به اینکه مسئله گرم شدن هوای کره زمین یک بحران جهانی است که مرز نمی شناسد ،بالطبع کش مه ام رو    
نم 
یتواند خود را از تاثیرات این تغییرات به دور نگه دارد( .)Rumi, 2009: 783متداول ترین پیام یغت یاهد ی و بآ ار
هوا در ایران عبارتند از:
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بهای وارده بر منابع آبی
• آسی 
بهای وارده بر بخش انرژی
• آسی 
بهای وارده بر بخش کشاورزی
• آسی 
بهای وارده بر پوشش گیاهی.)Hoveydi, 2010: 73( ....
• آسی 
ی،
ت ،همچن لاس کشخ نی یی ی ییی
بروز طوفان گونو در سواحل دریای عمان پدیده ای نادر در نیم قرن گذش سا هدوب هت تتت تتت
طوفانهای شن و گرد و غبار در مناطق جنوب و جنوب غربی در سالهای اخیر نشانههایی از تغییرات آب و ه یاو ی
در کشور هستند.
ایران و اسناد بین المللی تغییر آب و هوا
کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام کنوانسیون کلی ابرد للم نامزاس تا رهه هه ههههه تغیی لاس رد ییاوه و بآ تار     2 99 1
متجلی شده است و به عنوان منشور همکاریهای جامعه بین الملل برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به بیوصت 
اکثر کشورهای جهان رسیده است .قانون الحاق جمهوری اسالمی ای وه و بآ رییغت نویسناونک هب نار ااااا اااااا ،در س لا
 ،) 1996 ( 375 1به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید(مقصودی : 1389 ،ص ) 70؛ یعنی جمهوری اسالمی ایران نیز
بعد از امضای کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سال  ، 1371این کنوانسیون را در خرداد ماه  375 1به تصویب هی تا
دولت و مجلس شورای اسالمی رسانید و از آن تاریخ مفاد کنوانسیون مذکور الزم االجرا گردید( Atabi et al., 2010:

 .)151بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون کلیات تغییر آب و هوا ،در تاریخ  19خرداد  375 1به ری سی

غالبا روهمج    

طزیست از س یر یو ی جا رومام روهمج س ر یسناونک یا و ش ن ددددددد دددددددد
نمود و در تاریخ  23خرداد ،سازمان حفاظت محی 
(.)Hoveidi, 2010: 187
ایران به بسیاری از تعهدات خود نسبت به کنوانسیون عمل کرده و به دلیل وجود سابقه کهن قانونگذاری و مجموعه
غنی از قوانین زیست محیطی بسیاری از مقررات کنوانسیون در ایران قابلیت اجرای لو .دراد ی ی هم  م فعض نیرت 

    

قوانین مربوط به تغییر آب و هوا در ایران فقدان عناصر تحقیق و تشویق در قانون و همین طور ض ریدم فع ی رد ت   
فهاا موجب
مورد فعالیتهای اجرایی می باشد که برطرف ک عض نیا ندر ففف ففف

اب اهروشک نیناوق رتشیب ییوسمه       

کنوانسیون تغییرات آب و هوا خواهد شد(.)Atabi et al., 2010: 153
عالوه بر این ،در س لا

ی ،در س  نویسناونک سالجا نیمو و وتویک رد عقا ی پاژ 
 1997م دالی ی ی

ن ،پروتک یقاحلا ل   
نننننن نننننن

کنوانسیون تحت عنوان پروتکل کیوتو در مورد گستره و چگونگی تعهدات کشورهای صنعتی ،تنظیم ش نآ قبط هکد   
کشورهای صنعتی عضو پیوست الف در کنوانسیون در سال  1990میالدی و برای دوره زمانی ما بین سالهاای 2008
تا  2012میالدی ،متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان  5/2درصد زیر سطح انتشار شدند .این پروتکل
در یازدهمین اجالس کنوانسیون در سال  2005میالدی ،با الحاق  55کشور به آن ،الزم االجرا شد و در ح رضاح لا   
 193کشور ،عضو آن هستند(مقصودی : 1389 ،ص  .) 70لذا پروتکل کیوتو در سال  1383در دستور کار دو ارق تل ر   
گرفت و مجلس در پاییز  1383آن را تص بیو

رد یلو درک

ناتسمز رد نابهگن یاروش       

 1383رد ش زا دعب و د   

راهکارهای مقابله با تاثیرات تغییرات آب و317 ...

مذاکرات مجلس با شورای نگهبان و توجیهات سایر سازمانها از جمله وزارت امور خارجه شورای نگهب لاس رد نا   
 384 1پروتکل کیوتو را تصویب کرد و به دبیرخانه سازمان ملل رسمی در تابستان سال  384 1م سکعن

مسر    ًاًا

و دش

ایران عضو پروتکل کیوتو شد و  3ماه بعد از ارسال نامه به سازمان ملل در  29آبان  384 1ای مسر نار ًاًا ار دوخ راک 
شروع کرد(هویدی .) 187 : 1389 ،در نتیجه ،دولت جمه اریا یمالسا یرو ننن نننن ،از س لا

  

ی ،به تیوضع    
 2005م دالی ی ی

پروتکل کیوتو درآمده است(.)Maghsoudi, 2010: 70
اما با وجود تالشهای فراوان و فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در مورد تحقق اهداف کنوانسیون تغییرات آب و
شهایی در این مورد در کشور وجود دارد که شامل موارد زیر است:
تها و چال 
هوا ،باز هم محدودی 
تهای صنعتی و اقتصادی در کشور
• استقرار نامناسب فعالی 
• بهره برداری غیر اصولی و ناپایدار از امکانات کشور
• عدم رعایت کافی مالحظات زیست محیطی در تصمیمگیری زیست محیطی در تصمیمگیری
یهای عمومی از اهمیت تغییر آب و هوا
• ضعف آگاه 
• وجود ضعف در اجرا و نظارت قانون :مانند نح ریگولج هو ی بوصم اوه یگدولآ زا       

 374 1/2/3و آی همان نی   

یشود.
اجرایی آن که هنوز به طور کامل اجرا نم 
• عدم هماهنگیهای الزم بین بخشها و وزارتخانههای مختلف در کشور :با توجه به معضالت مربوط به یگدولآ    
طزیست خصوصًاًا آلودگی هوا طیف بسیار گسترده ای را در بر می گیرد.
محی 
• عدم تناسب بین جرایم زیست محیطی و پاسخی تعیین شده.
• پایین بودن سطح آگاهی و تخصص محاکم زیست محیطی در کشور(.)Atabi et al., 2010: 152
باید توجه داشت کشور ایران را نمیتوان با کشورهای عضو پیوس یانبم هک ارچ دومن هسیاقم لکتورپ فلا ت
تعهدات ایران با این کشورها کام ًالًال متمایز استتت( .)Alizadeh et al., 2015: 188برخ مادقا ی ا رد ناریا ت

      

تسار ای     

قطعنامه کیوتو:
• تشکیل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور در سال  1379به منظور بهینهسازی مصرف سوخت کشور.
• حذف تدریجی بنزین سرب دار و ارائه بنزین بدون سرب به مص فر

نک ن زاغآ زا روشک رسارس رد ناگد       س لا

. 1381
• توزیع نفت و گاز کم گوگرد و در حد استانداردهای اروپایی در شهر تهران ،اصفهان ،شیراز و کرج وبرنامهریزززی
تدریجی برای توزیع تدریجی آن در سراسر کش زا هدافتسا شرتسگ و رو ناونع هب یعیبط زاگ

 کاپ تخوس و   

    

جایگزین فرآوردههای نفتی
• اجرای طرح تبدیل سوخت  25هزار دستگاه مینی بوس و  51هزار دستگاه اتوبوس به گاز طبیعی
• اجرای طرح گاز سوز کردن تاکسیها تقریبًاًا در کلیه شهرهای بزرگ
• همکاری با صنایع خودروسازی و همیاری با آنها برای ارتقای بازدهی سوخت در موتورهای دیزلی و بنزینی
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عهای صنعت و پتروشیمی برای جلوگیری از انتشار آالیندههای هوا ،آب و خاک
• سرمایه گذاری در مجتم 
• دریافت گواهینامه زیست محیطی  ISO14001توسط برخی پاالیشگاههای کشور(.)Hoveydi, 2010: 147
با پیوستن ایران به پروتکل کیوتو ،از دیدگاه کمک به بهینهسازی مصرف انرژی ،افزایش مصرف منابع تجدی یذپ د رر ررر،
امکان بهبود شرایط عملکرد نیروگاههای فسیلی جدید ،کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ذخیرهسازی آنه یارب ا   
لهای آتی و نی اک ز ه زاگ رشن و یطیحم تسیز تاعبت ش ه یا        
سوختهای فسیلی و ذخیرهسازی آنها برای نس 
گلخانه ای در کشور با تصویب آن به سود خواهد بود(هویدی : 1389 ،ص  .) 147در نهایت نتایج نشان می ده هک د   
ایران جز آخرین کشورهای شدت انرژی و شاخص انتشار  CO2قرار دارد؛ بنابراین علی رغم اینکه تویک لکتورپ  و    
در سیاست گذاری انرژی ایران رسیدگی کرده است ،در عمل خیلی موفق نبوده است.
طرح ملی تغییر آب و هوا
طرح توانمندسازی جمهوری اسالمی ایران برای ارائه نخستین گزارش ملی تغییر آب و هوا به سازمان ملل متح اب د   

کمک تسهیالت جهانی محی 
طزیست و ب للم نارمع رتفد یراکمه ا م حت دددددد ددددددد 1از س لا

 1377در س تظافح نامزا   

محیطزیست آغاز گردیده است .این طرح در راستای تعهدات ایران در قبال کنوانس یغت نوی ی و بآ ر

نامزاس یاوه     

ملل متحد اجرا م 
یشود( .)Atabi et al., 2010: 151درفتر طرح ملی تغییر آب و هوا ،اولین گزارش مل یغت ی ی  ر ر رد ا   
 5بخش تدوین و به سازمان ملل ارسال کرده است .این گزارش قب ار هتیمک طسوت لاسرا زا ل هبر دروم حرط ی

     

ارزیابی و بررسی قرار می گیرد .این کمیته از نمایندگان وزارتخانههای نفت ،نیرو ،جهاد کشاورزی ،صنایع و معادن و
امور خارجه و سازمان هواشناس س یناسنا تنواعم تسایر هب و ی ا تظافح نامز

یحم طططططططططططططططططزیس  لیکشت ت ش هد    

است( .)Atabi et al., 2010: 151به عبارت دیگر ،در راستای اولین گزارش ملی تغییر آب و هوا در  5ب تحت شخ   
عناوین ذیل تدوین شده است و برای نظرخواهی در اختیار ارگانهای ذیربط قرار گرفته است:
 .1گزارش وضعیت ملی
 .2گزارش موجودی گازهای گلخانه ای
شهای کاهش انتشار
 .3گزارش رو 
 .4گزارش ارزیابی آسیب پذیری و تطبیق
تهای پیشنهادی در قبال تغییر اب وهوا
 .5گزارش سیاس 

طرح توانمندسازی جمهوری اسالمی ایراندر ارائه دومین گزارش ملی تغییر آب و هوا به سازرمان ملل متحد 2اهداف
طرح عبارتند از:

 عمل به تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای کنوانسیون تغییر آب و هوا مصوب خرداد 375 1
 تدوین گزارش ملی دوم جهت ارائه به دبیرخانه

. UNDP
. UNFCCC

1
2
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 ظرفیتسازی و توانمندسازی دولت جمهوری اسالمی ایران در شناسایی آسیبهای ناش یغت زا ی ی میلقا تار ی و 
تدوین برنامه عمل ملی در جهت انطباق با موضوعات تغییر آب و هوا.
نهایتًاًا ،در گزارش طرح ملی تغییر آب و هوا جهت ارائه به سازمان ملل ،موجودی انتشار گازه یلصا یا هناخلگ یا    
نظیر  CO2 ،N2O ،CH4و فرعی نظیر  CO ،NOXگزارش می گردد(.)Atabi and Heybati, 2015: 14
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
در طول  100سال گذشته ،كره زمين به طور غيرطبيعي  0/4درجه سانتيگراد گرمتر شده كه اين موضوع دانشمندان را
نگران كردهاست .آنها حدس ميزنند فعا يل تهاي صنعتي در ايجاد اين مش لك بسيار موثر است و به گرممم شدننن رك هه
ت« .تغ يي ررر آب و هواا» در اثررر ايننن
ن است ت
زمين كمك ميكند .منظور از«گرم شدن زمين» افزايش ميانگين دما ييي زمين ن
افزايش دما به وجود ميآيد .گرم شدن زمين موجب تغ يي ر الگوي بارش ،افزايش سطححح آب درياها ييي آزاد و هاك ش ش
ش
سطح آب درياچهها و تا يث رات وسيع بر گياهان ،حيات وحش و انسانها ميشود .به مجموعهاي از گازها كههه مق راد ييي
از انرژي خورشيد را در جو زمين نگه ميدارندو باعث گرم شدن جو ميشوند ،گازهاي گلخانهاي م ييي گوينددد .ب اخ ررر
آب) (H2Oدي اكسيدنيتروژن) ، (NO2دي اكسيدكربن ) (CO2و متان ) (CH4گازهاي گلخانهاي اصلي هس نت ددد .اگررر
اين گازها در جو نبودند ،انرژي گرما يي خورشيد مجددا به فضا بر ميگشت و به اين ترت بي

هواي زميننن  33درجههه

سانتيگراد سردتر از االن ميشد .اثر گلخانهاي به افزايش دماي كره زمين در اثر وجود گازهاي گلخانهاي در جو زمين
گفته ميشود .در سالهای دهه  ، ۱۹۸۰شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی
ی بیننن المللی ی
ی
خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می کند و به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد کنف نار سسس های ی
ی
ی یکسری ی
دورهای و تشکیل پیمان نامهای برای حل این مسئله را احساس کرد .دولتها برای انعکاس افکاررر عم مو ی ی
کنفرانس بین المللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بینالمللی را برای بررسی این مس لئ ههه خواس ندش رات ددددد .در ساللل
ن کنوانس وی ننن تغییررر آب و هواا
ت ت یود ن ن
ن ا ودل للل را جهت ت
 ۱۹۹۰مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین ن
تشکیل داد .اهم اهداف کنوانسیون و فعالیتهای مرتبط با آن به قرار زیر است:
ی بشررر بررر سیستممم اقلیممم
ت خطرناککک فعالیتهای ی
ی کههه از ا ارث ت ت
 .1تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در جو در س حط ی ی
جلوگیری نماید.
 .2ارائه گزارش دوره ای وضعیت ملی تغییر آب وهوا به کنوانسیون.
 .3تهیه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و جذب توسط چاهکها درکشور بصورت دوره ای.
 .4تنظیم و اجرای برنامههای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای.
ف ان ژر ییی ،حم للل ونق للل ،
ی مختلف ف
شهای ی
 .5همکاری و توسعه روشهای انتقال تکنولوژی برای کاهش انتشاررر در بخش ش
صنعت ،کشاورزی ،جنگل و زایدات جامد و مایع.
 .6همکاری منطقه ای و بین المللی درتهیه روشهای تطبیق با پدیده تغییر آب وهوا.
 .7در نظر گرفتن موضوع تغییر آب وهوا در سیاستها و برنامهریزیهای توسعه.
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پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات آب و هوا
ن کنوانس وی ننن را بههه عن او ننن س وک ییی
دولتها با پذیرش کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل در ساللل  ، ۱۹۹۲این ن
یو
ی از ش خان تتت علمی ی
ت ناشی ی
خ بههه تغیی ار ت ت
پرتابی برای اقدامات اساسی تر در آینده مورد توجه قرار دادنددد .در پاسخ خ
خواست سیاسی ،کنوانسیون امکان پذیرش تعهدات اضافی دیگری را از طریق بازنگری ،بح ثثث و تب دا للل نظررر ف هار ممم
میسازد .اولین بازنگری در مورد کفایت تعهدات کشورهای توسعه یافته که در نخستين جلسههه كنف نار سسس اعضاءء ياا
متعاهدين بر ضرورت آن تاکید شده بود ،در سال  ۱۹۹۵در برلین انجام شد .هیئتهای حاضر به این نتیجه رسیدند کههه
ح موجودد در
تعهدات کشورهای توسعهیافته برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای آنها در سال  ۲۰۰۰بههه سطح ح
سال  ۱۹۹۰با هدف درازمدت کنوانسیون برای جلوگیری از تداخل ضایعات خطرناک انساننن ساززز باا سیستممم آب و
ی
ت ب ار ی ی
ن و آغاززز دور جدیددد م ارکاذ ت ت
هوایی ،تناسب ندارد .وزراء و مقامات اجرائی همراه با پذیرش توافقنامههه ب لر ین ن
ن ب ار ی ی
ی
تقویت تعهدات کشورهای توسعهیافته ،تعهدات جدیدی را پذیرفتند .گروه ویژه اینکار که در توافقتنامههه ب لر ین ن
تهیه پیش نویس پروتکل تشکیل شده بود ،بعد از  ۸جلسه این پروتکل را به سومین جلسه اعضا یا متعاهدین ارساللل
ت
کرد .در کنفرانسی که به میزبانی کشور ژاپن در شهر کیوتو در دسامبر  ۱۹۹۷برگزار شد ،حدود  ۱۰هزار نفررر ش کر ت ت
ی ص تعن ییی متعهددد
داشتند .یکی از نتایج مثبت این کنفرانس پذیرش پروتکل جدیدی بود که بههه موج ببب آن کش اهرو ی ی
میشدند که میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را تا سالهای  ۲۰۰۸ - ۲۰۱۲به میزان  ۵درصد زیررر می از ننن انتشاررر در
ی
ی باالروندهه انتشاررر گازهای ی
ی ،منحنی ی
سال  ۱۹۹۰کاهشدهند .با اطمینان میتوان گفت که این تعهد اجباری و ق نونا ی ی
س خواهددد کردد.
گلخانهای کشورهای صنعتی را که در  ۱۵۰سال گذشته روند صعودی داشته است ،به تدریج معکوس س
پروتکل کیوتو در  ۱۶مارس سال  ۱۹۹۸جهت امضاء اعضاء آماده شد .این پروتکل  ۹۰روز پس از تص یو ببب ح قاد للل
ن  ۵۵عضووو از ۵۵%
 ۵۵هیئت عضو کنوانسیون ،قابل اجراءمیشد مشروط بر اینکه میزان انتشار گازهای گلخانهای این ن
ن اعضاءء کنوانس وی ننن
کل گازهای گلخانهای منتشر شده در سال  ۱۹۹۰توسط کشورهای صنعتی بیشتر باشددد .همچنین ن
تغییر آب و هوا به اجرای تعهدات خود در برابر کنوانسیون و آمادگی برای اجرای پروتکل در آیندهه ،ادامههه خواهنددد
داد.
ت؛ به گید ترابع  ررر رررر،
مسئله حفاظت از محیطزیست ،از جمله مهم ترین تحرکات سالهای پای سا متسیب نرق ینا تتتت تتتت
بحرانهای جهانی باید مشکالت و بحرانهای محیطزیستی همچون تغییر آب و هوا ،گ ار نوزوا هیال ندش مر

زین     

افزود .به عبارتی ،تغییرات آب و هواییو گازهای گلخانه ای تهدیدی بزرگ برای جامعه یم بوسحم یللملا نیب 

   

شوند و دولتها باید به فکر مقابله با این پدیده که اگ  ه وم رثکا رد اما یعیبط ثداوح لیلد هب ی ا لیلد هب عق

         

فعالیتهای انسانی اتفاق می افتد ،باشند .آن قسمت از تغییرات آب وهوا که ناشی از حوادث طبیعی می باشد خ جرا
از اراده دولتها است و در جهت کاهش آن نمیتوان اقدامی انجام داد زیرا به طور طبیعی اتفاق می افتند؛ اما قسمت
تهای مختل دیلوت ثعاب ف    
عظیمی از دالیل تغییرات آب وهوا ناشی از فعالیتهای انسانی است .بشر با انجام فعالی 
گازهای گلخانه ای میشود .در واقع برخالف دیگر آالیندههای ه یا هناخلگ یاهزاگ او ا ساس ًاًا ناهج تعیبط رد 
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هستند اما انتشار بیش از حد آنها باعث آلودگی هوا میشود .یا هناخلگ یاهزاگ اذل رد

  

و بآ تارییغت تالکشم

هوایی جهان دخیل هستند .تغییرات آب و هوایی و گازهای گلخانه ای با بسیاری از امور از جمله حقوق بشر ،امنیت
بشری و توسعه پایدار مرتبط است و آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .با توجه به ضرورت مسا لئ محی طططزیس یت
علی ا خل صوص تغییرات آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانهای در حوزه حقوق بین الملل ،دولتتته شالت دیاب ا    
کنند تمهیداتی بیاندیشند تا جامعه جهانی دچار خطر انقراض و نابودی بشر و موجودات زن وشن هد دد ددد؛ زی طیارش ار   
اقلیمی به نوعی یکی از مهم ترین عوامل حیات موجودات زنده است.
از سوی دیگر ،تغییر آب و هوا به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و مکانهای ام ک هدش هتخانش ن ه    
موضوع صالحیت دادگاه شورای امنیت سازمان ملل است .از این رو ،از زم  یاروش هک ینا ا و بآ تارییغت تینم

  

هوایی و پیامدهای آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده ،دولتها موظ تامیمصت زا دنتسه ف    
شورا تبعیت نمایند .از این رو ،کل جامعه بین المللی موظف به کاهش گازهای گلخانه یا 

و جل یغت زا یریگو ی تار   

آب و هوایی هستند .در نتیجه میتوان این گونه استدالل کرد که کاهش تشعشعات گازه  یا هناخلگ یا ی دهعت ک     
ارگاامنس است و همه جامعه جهانی متعهد به رعایت آن میباشند .تا به امروز ،دو سند مهم حقوقی ب یگدیسر یار   

به مسئله تغییر آب و هوا که شامل کنوانسیون سازمان ملل کتحد در چارچوب تغیی وه و بآ ر اا ااا 1و پروتک تویک ل وو ووو

2

هستند ،در سطح جهانی به وجود آمدند .این دو موافقت نامه بین المللی تایید می کنندکه تغییرات آب و هوا از جمله
مشکالت جهانی هستند که نیاز به راه حل جهانی دارند که این باعث نگرانی عمومی و مسئولیت عمومی بش دش ر ه   
است .در این راستا ،این دو سند بین المللی ،شامل محتوایی مبنی بر جلوگیری ازانتشار گازهای گلخانه ای به منظ رو
جلوگیری از تغییرات آب و هوایی است که مهم ترین این راهکارها سیاستهای انقباض و کاهش هستند .همچنیننن،
گزارشات علمی عوامل تغییرات آب و هوایی و اثرات پیش بینی شده را شناسایی کردند که ب و یسایس تارکاذم ر
وظایف خاص اتخاذی کاهش تشعشعات تأثیر می گذارند؛ اما واقعیت این است که هیچ کدام از کشورها در راس یات
کاهش گازهای گلخانه ای و تغییرات آب وهوایی فعالیتی نداشتند.
اگر چه مذاکراتی در سطح بین المللی انجام میشود اما قوی ترین اقدامها در رابطه با تغییر آب و هوا در س یلم حط   
انجام خواهد شد .ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده سهم ب یالا ی
در انتشار گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن دارد .ایران به کنوانس  تایلک نوی ت بآ رییغ ه و و رپ و ا و ووو وووووتک وتویک ل   
پیوسته و متعهد به کاهش انتشار شده است .در راستای انجام وظایفش بر طبق مواد پروتکل دفتر طرح ملی تغییر آب
و هوا را زیر نظر سازمان حفاظت محیطزیست تأسیس کرد .وظیفه اص غت یلم حرط رتفد یل ی و بآ ری هئارا اوه       
گزارش ملی تغییر آب و هوا به کنفرانس متعاهدین کنوانسیون کلیات تغییر آب و هوا است.
در نتیجه ،تالشها برای استفاده از قانون محیطزیست داخلی ،منطقه ای و بین المللی برای رسیدن به عدالت تغییرات
ی،
آب و هوایی متنوع و گسترده بوده است؛ و برای پاسخگویی اثر بخش به تغییرات آب و ه یاو ی ناهج سایقم رد  ییی ییی
. UNFCCC
. KP
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شتنا ا خلگ یاهزاگ ر ا تارثا و یا هن

جامعه بین المللی باید به مشارکت سیاسی کاملی دست یاب هب خساپ رد ات د
. قانون ملی و بین المللی مناسب پایه گذاری شود،تغییرات آب و هوایی
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Abstract
Given the key role and importance of the environment in improving the quality of
human life, addressing the environmental concerns that have caused international
concern has become essential. Undoubtedly, one of the categories that has degraded
the quality of the environment is the climate change of greenhouse gases. Therefore, in
this paper, the causes and consequences of climate change and greenhouse gases and
international measures to deal with them are discussed. At the international level, the
most important of these activities are the adoption of two international instruments, the
General Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, which provide
appropriate solutions for reducing greenhouse gases and adaptation. Due to the
importance of reducing climate change and greenhouse gases in Iran, it has joined
these two international legal documents and in line with its obligations to establish the
office of the National Plan for Climate Change and has so far prepared and submitted
two reports. Melli has taken action in this regard.Because climate change poses a
major threat to environmental health and human life, the commitment of the
international community to address this phenomenon is a kind of ergonomic
commitment that doubles the need to address this issue.
Keywords: Climate Change, Greenhouse Gases, Tokyo Protocol.
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