
 

 تاريخچه و ساختار كنوانسیون تغییر آب و ھوا

United nations framework on climate change convansion 

 
  مقدمه

با اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات و وقوع انقالب صنعتی، رشد افزایشی   
زدایی، یکی دیگر از معضالت محیطھای فسیلی توسط بشر و جنگلکاربرد سوخت
ھا پس از انقالب صنعتی، منجر به ھای صنعتی دولتفعالیت. شد زیستی پدیدار

تدریج سبب گرمو این پدیده بهای در ھواسپھر شده ازدیاد تراکم گازھای گلخانه
ای در الزم به ذکر است که وجود گازھای گلخانه. ترشدن کرۀ زمین شده است

و ھاکلروفلوئور کربن اکسیدکربن، متان، مونواکسید نیتروژن،ھواسپھر، از جمله دی
ھوای کرۀ خاک را به سامان و دمای متعادل برای ادامۀ حیات و، آبھاپرفلوئور کربن

لیکن افزایش تراکم انھا از حدود مجاز انتشار . کنندبشر روی زمین را فراھم می
پیامد ھای تغییرات آب. می باشدسبب گرمایش زمین و تغییر آب و ھوای کره زمین 

ھا، افزایش سطح آب دریاھا و شدن یخچالذوب: و گرمایش زمین شاملھوایی  و
ھای و شیوع بیماری شدیدھای طوفان وقوعخشکسالی، وقوع ھا، اقیانوس

نامناسبی  است که پیامدھای مسری، تغییرات در محیط زیست گیاھی و جانوری
سیستمھای طبیعی، عملکرد ترکیب، قابلیت انعطاف، بازدھی اکوسیستم برای

  . ھای اجتماعی و اقتصادی یا سالمت بشری دارد
المللی را به واکنش سریع در برابر این پدیده وادار نموده و منجر این امر، جامعۀ بین

وھوایی شده منظور مقابله با تغییرات آبالمللی بهبه تصویب اسناد حقوقی بین
میالدی  ١٩٨٨ر سال تشکیل ھیئت درون دولتی ناظر بر تغییرات آب و ھوا د. است

  .یکی از این اقدامات است

 

  تغییر آب و ھوا نحوه شكل گیري كنوانسیون
، شواھد علمي نشان دادند كه انتشار گازھاي ١٩٨٠ھاي دھه در سال   

ھاي انساني خطراتي براي آب و ھواي جھان ايجاد اي ناشي از فعالیت گلخانه
اي و  ھاي بین المللي دورهايجاد كنفرانسكند و به اين ترتیب افكار عمومي لزوم  مي

 ه منظورھا بدولت. نداي براي حل اين مسئله را احساس كرد تشكیل پیمان نامه
بین المللي برگزاركردند و تنظیم قراردادي  ھایافكار عمومي كنفرانس بازتاب
  . المللي را براي بررسي اين مسئله خواستار شدند بین

) INC(مجمع عمومي سازمان ملل متحد كمیته مذاكرات بین الدول  ١٩٩٠در سال 
  .تشكیل داد) UNFCCC(را جھت تدوين كنوانسیون تغییر آب و ھوا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ماه مه  ٩كمیته مذاكرات، پیش نويس كنوانسیون را تھیه كرد و اين پیش نويس در 
زمین، اين كنوانسیون در اجالس . در مقر سازمان ملل در نیويورك تصويب شد ١٩٩٢

اين كنوانسیون . ، جھت امضاء اعضاء آماده گرديد)برزيل(در ريودوژانیرو  ١٩٩٢در ژوئن 
كشور دنیا امضاء و از  ١۵۴در طول جلسه ريو توسط سران كشورھا و مقامات ارشد 

 ١٧۵بیش از  ١٩٩٩تا اواسط سال . الزم االجراء شناخته شد ١٩٩۴مارس  ٢١تاريخ 
صويب كردند يا پذيرفتند و به اين ترتیب خود را ملزم به كشور عضو سازمان ملل آنرا ت

پس از تصويب ھیئت  ١٩٩۶ايران نیز در سال . رعايت مفاد كنوانسیون دانستند
  .دولت و مجلس شوراي اسالمي به عضويت اين كنوانسیون در آمد

ھاي انگلیسي، عربي، چیني، ماده، به زبان ٢۶كنوانسیون تغییر آب و ھوا در 
روسي و اسپانیولي توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد تھیه و تدوين فرانسه، 

  .گرديده است
  

  اھداف كنوانسیون
ھدف نھائي اين كنوانسیون و ھر ابزار قانوني مرتبط كه توسط اعضاء كنفرانس    

اي در اتمسفر تا  مورد پذيرش قرارگیرد، دستیابي به تثبیت غلظت گازھاي گلخانه
ھاي بشر با سیستم آب و ھوايي خطرناك فعالیتسطحي است كه از تداخل 

چنین سطحي بايد در يك چھارچوب زماني كافي حاصل گردد تا . جلوگیري نمايد
طور طبیعي با تغییر آب و ھوا خود را وفق دھند و اطمینان هھا باكوسیستم

اقتصادي به طور پايدار ايجاد   شود و توسعه غذايي تھديد نمي  شود كه امنیت حاصل
  .گردد يم
  

  تعھدات كشورھا
با توجه به مبناي تساوي و  اعضاي كنوانسیون با توجه به اصول كنوانسیون بايد   
ھاي خود از سیستم آب و ھاي مشترك ولي متفاوت و قابلیتمسئولیتبا طبق من

كشورھاي پیشرفته بايد نقش . ھاي فعلي و آتي بشر حمايت كنندھوا به نفع نسل
اين كشورھا . بگیرند  عھدهه با تغییر آب و ھوا و آثار سوء آن ب پیشرو را در مقابله

ھا و اقدامات موجه از نظر اقتصادي در رابطه با تغییرات بايست با ارائه سیاست مي
  .ھزينه تضمین نمايند کمترینآب و ھوا، منافع جھاني را با 

  
-نیز اولويتتمامي اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیتھاي مشترك ولي متمايز خود و 

ھاي خاص ملي و منطقه اي خود براي توسعه، بايد میزان انتشار گازھاي 
ھاي كلیه وسیله چاھكه ھاي بشري و نحوه جذب آنھا باي حاصل از فعالیت گلخانه

را مكتوب، منتشر و ) شوند كه توسط پروتكل مونترال كنترل نمي(اي  گازھاي گلخانه
. دھند را در دسترس اعضاء كنفرانس قرار كنند و آن اي بازنگري صورت دورهه ب

كشورھا بايد برنامه ھاي ملي و يا منطقه اي را براي تعديل تغییرات آب و ھوايي در 
منتشر، اجراء و   ھاي بشري تدوين،اثر انتشار گازھاي گلخانه اي ناشي از فعالیت

  .طور منظم بازنگري نماينده ب
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اي را  ھايي كه گازھاي گلخانه ربیات و رويهھا، تجفن آوریكشورھا بايد استفاده از 
كند، ترويج نمايند و با مديريت مستمر در حفظ و افزايش چاھك ھاي  كنترل مي

. ھا و غیره بكوشندھا، اقیانوساي نظیر موجودات زنده، جنگل جذب گازھاي گلخانه
العات در اين راستا تمام اعضاي كنوانسیون بايستي به تبادل كامل، آزاد و فوري اط

علمي، تكنولوژيكي، فني، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مربوط به سیستم آب و 
ھوا، تغییرات آب و ھوا و پیامدھاي اقتصادي، اجتماعي و اقدامات مقابله اي مختلف 

  .نمايند بپردازند و در موارد مزبور با ساير اعضاء ھمكاري
  

لي در خصوص كشورھاي پیشرفته عالوه بر رعايت موارد فوق، تجارب عم
ھاي كاھش انتشار براي دستیابي به تعھدات كمي خود را، با ساير  سیاست

منابع جديد و مضاعف ملي را براي پرداخت  ،اين اعضاء. كشورھا مبادله خواھندنمود
ھزينه ھايي كه كشورھاي در حال توسعه عضو كنوانسیون صرف نموده اند، فراھم 

ي دسترسي ساير اعضاء به دانش فني و ھمچنین اقدامات الزم برا. خواھند كرد
  .انجام خواھند داد  تكنولوژي سازگار، محیط زيست را

  
اعضاي كنوانسیون بايستي امكانات الزم را جھت توسعه و اجراي برنامه ھاي 

آموزشي، افزايش آگاھي عموم مردم در مورد تغییرات آب و ھوا و اثرات آن، 
در مقابله با تغییر آب و ھوا فراھم  دسترسي عمومي به اطالعات و شركت ھمگان

  .نمايند
  

اساس اين كنوانسیون، ھیئتي فرعي براي مشاوره علمي و تكنولوژيكي جھت  بر  
از اھم وظايف . است ارائه به موقع اطالعات به كنوانسیون اعضاء تاسیس شده

توان به ارزيابي وضعیت علمي، تعیین تكنولوژيھاي نوين موثر و  ھیئت فرعي مي
تحقیقاتي و جوابگويي به سئوالھاي كنفرانس -ھاي علمي شرفته، ارائه مشاورهپی

  .اعضاء در ارزيابي و بررسي اجراي موثر كنوانسیون اشاره كرد
  

تبادل اطالعات مربوط به اجراي كنوانسیون از طريق دبیرخانه كنوانسیون انجام مي 
اي از جمله منابع  انهاين اطالعات، مواردي نظیر آمار ملي كلیه گازھاي گلخ. شود

ھاي آنھا، شرح كلي اقدامات انجام شده يا آتي ھر عضو براي  انتشار و چاھك
  . شود اجراي تعھدات كنوانسیون و ساير اطالعات را شامل مي

اولین  ،ماه پس از الزم االجراء شدن كنوانسیون براي آن عضو ۶عضو  ھایكشور
شده توسط اعضاء  طالعات مبادلها. د دادنتبادل اطالعاتي خود را انجام خواھ

بايست در اولین فرصت توسط دبیرخانه كنوانسیون در اختیار اعضاء كنفرانس  مي
)COP (اين اطالعات تا زمان مطرح شدن در . ھاي فرعي ديگر قرار گیردو يا ھیئت

كنفرانس اعضاء در اولین نشست خود . شوند كنفرانس اعضاء، محرمانه تلقي مي
ا براي پشتیباني فني، مالي و اطالعاتي كشورھاي در حال توسعه ترتیبات الزم ر

نمايد و نیازھاي مالي و فني الزم براي پروژه ھاي پیشنھادي و اقدامات  ارائه مي
 .اي را تعیین خواھد كرد مقابله
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