
  تغییر آب و هوا ساختار کنوانسیون
  

  :این کنوانسیون دارای چندین ركن می باشد 
  (COP)                                                                         کنفرانس اعضاء - ١

                                                                   )Conference of the Parties(   
  

این کنوانسیون می در باالترین مرجع تصمیم گیری  و می شود  سالی یکبار تشکیل
  .باشد

  (COP/MOP)                                            کنفرانس اعضاء ذیل پروتکل کیوتو - ٢
                          (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties)   

  
پس از الزم االجرا شدن پروتکل کیوتو و بطور ھمزمان با كنفرانس اعضاء كنوانسیون 

  .سالی یکبار تشكیل مي گردد
  
  )SBI(                                                                      رکن فرعی اجرایی  - ٣
  

                                                     (Subsidiary Body for Implementation)  
  
  . می دھندجلسه تشکیل سالی دو بار  )
  
  )SBSTA(فنی  - رکن فرعی علمی - ٤

(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)   
  

  . می دھندجلسه تشکیل سالی دو بار جلسه 
  )AWG-LCA(        ذیل کنوانسیونکارگروه ویژه در خصوص ھمکاریھای بلند مدت  - ٥
   

         )Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the convention(  
  

  .دوتعیین مي ش COPتعداد جلسات آن در ھر 
  
  )AWG-KP(        کارگروه ویژه در خصوص تعیین تعھدات بیشتر ذیل پروتکل کیوتو - ٦

(Ad hoc Working Group on further commitments for Annex I parties Under the Kyoto Protocol)   
   

  .دوتعیین مي ش CMPتعداد جلسات آن در 
  (ADP)                               تشكیل كارگروه ويژه دوربان براي تقويت اقدامات -٧ 

The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) (  
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 IPCC رات آب و هواییناظر بر تغ بین الدول مجمع
Intergovernmental Panel on Climate Change  

 
.  

  IPCC درون دولتی ناظر بر تغییرات آب و هوا مجمعتشکیل 
  

 مجمع  سابقه در آب و هواي زمین بود، لذابه بعد بشر شاهد تغییراتی بی 1959از سال 
 وسیله  سازمان هواشناسی جهانی ه ب 1988در سال   IPCC تغییرات اقلیمی بین الدول 

WMO زیستی سازمان مللو برنامه محیط UNEP گرد مجمعوظیفه این . تشکیل شد
سیاستمداران  .آوري اطالعات مربوط به گرمایش کره زمین و تعیین تأثیرات آن است

  .خطرات را ارزیابی کنند مجمعین باید بر پایه اطالعات منتشره از سوي ا
 IPCC  اجرایی  1994کشور امضاء شد و از سال  154توسط  ریودر اجالس  1992در سال

است که به ارزیابی جامع علمی، فنی، اجتماعی  علمی دولتیک ارگان بین ی  IPCC .گردید
 هاي انسانی در سراسربر اثر فعالیت وهواییآبو اقتصادي در مورد مخاطرات تغییرات 

 يهاي احتمالی سازگارهاي بالقوه این تغییرات و گزینهارزیابی پیامد. کنداقدام می جهان
هزاران پژوهشگر به . هاي این نهاد استبا این پیامدها و کاستن از عواقب آن از کوشش

. رسانندها و مرور اطالعات به این نهاد بین دولتی یاري میطور داوطلب در تهیه گزارش
 هاي ویژه آن، انتشار گزارش اصلیهاي کی از فعالیتیدر ژنو است و  IPCCمقر اصلی 
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. است "UNFCCCدرباره تغییرات اقلیمی سازمان مللچارچوب کنوانسیون "مرتبط با 
UNFCCC  بار در کره المللی است که امکان تغییرات آب و هوایی زیانک معاهده بینی

اي به طور گسترده IPCC هايگزارش. کندرا بررسی می گرمایش جهانی زمین از جمله
ایران از .  گیرددر مباحثات مرتبط با تغییرات آب و هوایی کره زمین مورد استناد قرار می

ارائه راهکار  IPCC هدف از تشکیل. درآمد IPCCخورشیدي به عضویت  1375سال 
در سطحی است که هاي صنعتی فعالیتتثبیت تراکم گازهاي گلخانه اي ناشی از براي 

  .اقلیمی بر حیات روي زمین بکاهد ازآسیب هاي ناشی از تغییرات
علمی از کنوانسیون  هاي تغییر اقلیم به منظور حمایتتهیه گزارش IPCCوظیفه اصلی 

 )United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC( مللتغییر آب و هواي سازمان 
   .باشدجهان میکه اصلی ترین معاهده تغییر آب و هواي بین المللی در است 

  :دنباش ها شامل سه بخش میاین گزارش
مبانی تبط با درك اجتمائی مر -و اقتصادي فنیدر زمینه اطالعات علمی،  :گزارش اول 

  .هاي انسانیعلمی تغییرات اقلیمی وابسته به فعالیت
ه هاي مختلف طبیعی و انسانی و ارائدر زمینه اثرات تغییر اقلیم بر سیستم :گزارش دوم 

  .کارهاي سازگاري با آنراه
  .باشد اي میکارهاي کاهش گازهاي گلخانهدر زمینه راه: گزارش سوم 

IPCC  مجمعهمچنین این . شخصا اقدام به انجام پژوهش در زمینه تغییر اقلیم نمی کند 
بلکه . دهد آن انجام نمیتبط با هاي مر اقلیم و یا پدیده پایشفعالیت خاصی را در زمینه 

هاي چاپ شده و یا چاپ نشده در منابع  هاي مقاله بر اساس یافته IPCCهاي گزارش
  .شودمی  تنظیممعتبر علمی 

صورت داوطلبانه و بدون پرداخت حق الزحمه اي از ه ب متخصصو  پژوهشگرهزاران 
 در. ندداشت مشارکت ات اول، دوم و سومو بازبینی گزارش گارشدر ن IPCCطرف 

  . شوندهاي عضو مرور میها توسط دولتایت این گزارشنه
خالصه براي تصمیم گیرندگان  "شامل بخشی تحت عنوان  IPCCهاي گزارش
)Summary for policymakers("  باشد که خط به خط این بخش توسط می
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دلیل ه ب. گیردمورد تایید قرار می) کشور 120بیش از (نمایندگان کشورهاي عضو 
 2007در زمینه مسائل تغییر آب و هوا در سال  IPCCهاي قابل توجه فعالیت

اهدا و آقاي الگور از کشور آمریکا  مجمعمشترك به این به طور جایزه صلح نوبل 
  .گردید

 IPCC شوند تشکیل ها معرفی میها و سازماناز نمایندگانی که توسط دولت
بط با جنبه هاي هاي مرتنمایندگان معرفی شده داراي تخصص . شده است

در سطح  IPCCجلسات با حضور تمامی اعضاء . تغییر اقلیم هستند مختلف
هاي بین  هاي غیر دولتی و سازمانسازمان. شود نمایندگان کشورها تشکیل می

جلسات . عنوان عضو ناظر در این جلسات شرکت کننده المللی نیزمی توانند ب
فقط ها جلسات نویسندگان اصلی گزارشهاي آموزشی و کارگاه ،IPCCهاي کمیته

  .گیردصورت می  IPCCوسیله دعوت از طرف ه ب
 :عبارتند از IPCCهاي اصلی تشکیل دهنده گروه

که با حضور تمامی اعضا هر سال یکبار تشکیل شده و برنامه  :IPCCمجمع عمومی  ·
  .کند می پایشها را ساختاري سازمان کاري و

  شودکه بوسیله مجمع عمومی انتخاب می  :مجمعرئیس  ·

وسیله ه ب را بر عهده دارد که  IPCCمدیریت و انجام تمامی فعالیتهاي  :دبیرخانه ·
UNEP  وWMO  دنشوانتخاب می  

رئیس مدیریت  توسطوسیله مجمع عمومی انتخاب شده و ه که ب :اداري مجمع ·
  باشد عضو می 30شده و داراي 

دیگر یک نفر از کشورهاي پیشرفته و  نفر و رئیس یککه شامل د: هاي کاريگروه ·
گروه هاي کاري شامل سه بخش به . دناز کشورهاي در حال توسعه انتخاب می شو

 :قرار زیر می باشند
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o ارزیابی جنبه هاي علمی سیستم اقلیم کره زمین و تغییر اقلیم :گروه کاري اول 
o IPCC Working Group I (WG I) 

o اجتمائی به -هاي طبیعی و اقتصاديارزیابی آسیب پذیري سیستم: گروه کاري دوم
 کارهاي سازگاري با آثار آنتغییر اقلیم و راه

o IPCC Working Group II (WG II) 
o ايکارهاي کاهش گازهاي گلخانهارزیابی راه: گروه کاري سوم 

o IPCC Working Group III (WG III) 

 ياگروه کار موجودي انتشار گازهاي گلخانه ·
· Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) 

·  

و منابع مالی پرداخت شده از کشورهاي عضو  UNEP ،WMOوسیله ه ب IPCCمنابع مالی 
  .در شهر ژنو است IPCCدبیرخانه . شودتامین می 

هاي بشر در مورد پنج گزارش ارزیابی جامع را در زمینه آخرین یافته IPCCتا کنون 
اي را نیز هاي ویژهگزارش مجمعهمچنین این . تغییرات آب و هوایی منتشر کرده است

ها توسط تیم محققان مربوط که این گزارش. موضوعات خاص ارائه داده است در زمینه
پس از . شودشود تهیه می  می    اداري از نامزدهاي کشورها انتخاب مجمعبوسیله 

ها توسط افراد مختلف در سراسر دنیا مورد قبل از انتشار آن، این گزارشتهیه گزارش و 
 .گیرد بازنگري قرار می

 
  : واحد پشتیبانی فنی

Technical Support Unit (TSU) 
.  
  .باشدهاي ترکیبی میواحد پشتیبانی گزارش 
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  با مجمع بین الدول تغییر اقلیم مراکز مرتبط
 IPCCمرکز توزیع داده

Data Distribution Centre(DDc)  

ها و سناریوهاي به روز شده براي ارزیابی  به منظور تهیه و در دسترس قرار دادن داده
و اجتماعی تشکیل گردیده  تغییر اقلیم بر بخش هاي زیست محیطی، اقتصادي پیامدهاي

   .شوددر دانشگاه کلمبیا شهر نیویورك آمریکا مدیریت می. است
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   مشی و عملکرد تغییر اقلیم سازمان خط
Climate Change Policy & Practice  

توسط موسسه بین المللی توسعه پایدار به منظور میالدي  2008این سازمان در سال 
این سازمان تحت حمایت سازمان  .شناسایی چگونگی مدیریت تغییر اقلیم تأسیس گردید

   . ملل متحد می باشد
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  تغییرپذیري سیستم جو و اقیانوسبینی و  سازمان پیش
Climate Variability and Predictability(CLIVAR)  

  

، یاقلیمات بینی تغییر ، پیشاقلیمی درك بهتر تغییرپذیري این سازمانماموریت اصلی 
 بینی تغییرات آینده سیستم زمین با توجه پیش مشاهدات انجام شده و ارزیابی و تحلیل

   .باشداقیانوس میبه تعامالت میان جو و 
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 سازمان تحقیقاتی تغییر اقلیم، کشاورزي و امنیت غذایی
Climate Change, Agriculture and Food Security(CCAFS)  

  

غذایی از منظر پیامدهاي گرم شدن  این مرکز در باره تغییر اقلیم، کشاورزي و امنیت
هاي مدل مرکزي براي شناساییبه عنوان  .کندپیش روي بشر کار می هايزمین و چالش
 هاينمایی با کیفیت و ریزمقیاس  : GCM (Global Climate Model (اقلیم جهانی  

فضایی مختلف و کاربردي براي تمام مناطق جهان در زمینه تغییر اقلیم و کشاورزي 
  .شود شناخته می
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  مرکز بین المللی تغییر اقلیم و توسعه
International Centre for Climate Change and Development(ICCCAD) 

کمک به روند توسعه جهانی با  تاسیس مر کز بین المللی تغییر اقلیم و توسعه،از هدف 
، تغییر اقلیم هستند تجربیات بومی کشورهایی که تحت تاثیر پیامدهاي توجه به دانش و

  .می باشد
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 شبکه بین المللی فعالیتهاي اقلیمی
Climate Action Network(CAN) 

انسانی  هايمحدود کردن اثرات تغییر اقلیم ناشی از فعالیت در زمینه این شبکهفعالیت 
   باشد زیست می براي رسیدن به سطوح پایداري در محیط
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 سازمان ملی هوا و فضا آمریکا

Nasa   Goddard Institute  for space studies 

تغییرات را از  تغییرات جهانی را در بر می گیرد و این اي از گسترده تحقیق درباره طیف
این   .کندمختلف زمانی و فضایی مطالعه می هايهاي طبیعی و انسانی در مقیاس جنبه

   تغییر اقلیم می باشد  و  سازي جوحال حاضر، یک مرکز پیشرو در زمینه مدل سازمان در
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 آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا
US Environmental Protection Agency(EPA) 

آشکارسازي،  مطالعات تغییر اقلیم این آژانس شامل بررسی علل تغییر اقلیم، بخش
این سازمان براي . باشد اثرات تغییر اقلیم می پیامدها، راهکارهاي سازگاري و کاهش

به انتشار  طهاي مربو آوري داده جمع هایی مانند هاي تغییر اقلیم فعالیت غلبه بر چالش
ها شامل فواید و کاهش انتشار، بررسی سیاست اي، بررسی راهکارهاي گازهاي گلخانه

ایاالت، نواحی و قبایل و  المللی، همکاري در سطح هاي بینهاي آنها، همکاري -هزینه
   .دهد رسیدن به سازگاري در مقابل تغییر اقلیم را انجام می کمک به جوامع براي
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 زیست کانادا شبکه سناریوهاي تغییر اقلیم کاناداسازمان محیط 
Canadian Climate Change Scenarios Network(CCCSN) 

شبکه توزیع سناریوهاي تغییر اقلیم و راهکارهاي  در خصوصاین سازمان به طور مشترك 
   .سازگاري تحقیق میکند
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  مرکز هواشناسی هدلی
Met Office Hadley Centre 

 :این سازمان شامل موارد زیر استاهداف تشکیل 

درك فرآیندهاي زیستی، فیزیکی و شیمیایی در درون سیستم اقلیم و توسعه  §
 هاي کامپیوتريمدل

هاي کامپیوتري براي شبیه سازي تفاوت بین اقلیم جهانی و منطقه استفاده از مدل •
 ولبینی تغییرات در ط سال گذشته و پیش 100اي، تغییرات مشاهده شده در طول 

  سال آینده100
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  مرکز تغییر اقلیم

Beijing Climate Center  (BCC) 

 

اقلیم  منظور مطالعه تغییر اقلیم، پیش بینی هاي اقلیم ، پایش بهمیالدي  2013در سال 
پایش تغییرپذیري اقلیمی و تغییر اقلیم جهانی و ملی و  ،و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم

   .تاسیس گردید اقلیمهاي اخیر تغییر توجه به ویژگی

  
 

 

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

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


  سازمان ملی تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(CSIRO) 

سازي و راهکارهاي سازگاري و یکی از معتبرترین سازمان هاي جهانی در زمینه مدل
تغییر اقلیم این سازمان از سه بخش مرکز مطالعات . باشد کاهش اثرات تغییر اقلیم می

اي و راهکارهاي سازگاري عمده، شامل شناخت تغییر اقلیم، کاهش انتشار گازهاي گلخانه
  .با تغییر اقلیم تشکیل شده است
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  برنامه محیط زیست سازمان بین الملل
(United Nations Environmental Program(UNEP) 

زیست،  ر اقلیم، اداره محیطیمحیطی، تغی زیست اختالالتبالیاي طبیعی و  هايبخش از
  .است مواد آالینده و منابع بهره وري تشکیل شده

 :ها می باشدبخشزیر اینبخش تغییر اقلیم این سازمان شامل 

  )پذیري در مقابل تغییر اقلیم ایجاد انعطاف( سازگاري  -

  )حرکت به سوي جوامعی با کربن کم(کاهش اثرات -

  زدایی و تخریب جنگل و توسعه اي ناشی از جنگل گازهاي گلخانهکاهش  -

Reducing Emissions from Deforestations and forest Degradation(REDD) 
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 هواشناسی سازمان جهانی
World meteorological organization (WMO) 

تعامل آن با  حالت و رفتار اتمسفر ودر خصوص پایش و تحلیل  برايسازمانی تخصصی 
بخش پایش و تحلیل تغییر  .باشدتوزیع منابع آب می تولید داده هاي اقلیمی و ها،اقیانوس

هاي  باشد و در زمینه علل تغییر اقلیم، مولفه اقلیم سازمان زیر مجموعه بخش اقلیم می
  .دنمای می پژوهشهاي اقلیمی  بینی تغییر اقلیم، سناریوهاي انتشار و پیش
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 IPCC گزارشخالصه 

IPCC  تحت عنوانمیالدي  1990اولین گزارش خود را در سال  
 )First Assessment Report, FAR(  ارائه  میالدي 1992و گزارش تکمیلی آن را در سال

 2001و در سال ) Second Assessment Report, SAR(گزارش دوم  1995در سال . داد
منتشر  )Third Assessment Report, TAR( تحت عنوان IPCCگزارش سوم  میالدي

 میالدي 2007در سال ) IPCC )Fourth Assessment Report, AR4شد گزارش چهارم 
 2014سال  در نیز ) Fifth Assessment Report, AR5(منتشر شده و گزارش پنجم 

هاي کاري اول، دوم و که نتایج گروه است هر گزارش شامل سه جلد. منتشر شد میالدي
  .باشد سوم می

 
 

 
  
  
  
  
  
  

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

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


به   IPCCالمللی در خصوص مقابله با تغییرات آب و هوایی  معموال در اقدامات ملی و بین
مورد بازبینی گسترده   IPCC هاي فنیهمه گزارش. شودعنوان مرجع اعتبار تلقی می

) گذارانتحت عنوان چکیده براي سیاست(ها خالصه این گزارش. گیرندعلمی قرار می
هاي کند و شامل بازبینی دولتاي را جلب میمی شود که بیشترین توجه رسانهرائه ا

میالدي برنده  2007در سال  IPCC. عالوه بر بازبینی علمی است مجمعکننده در شرکت
بدین دلیل حائز اهمیت هستندکه، اساس علمی  IPCCهاي ارزیابی. شد نوبلجایزه صلح 

ارزیابی . مذاکرات سازمان ملل درباره پیمان جدید آب و هوایی را تشکیل می دهند
اند، میزان یخ و برف کاهش یافته بیان می کند که جو و اقیانوس گرم شده IPCC علمی 

اي در جو افزایش نهگازهاي گلخااست، سطح میانگین جهانی دریاها باال رفته است و تراکم
ناشی از فعالیت انسانی، به خصوص آزاد  يبه میزان زیاد گرمایش جهانی. یافته است
. سنگ، نفت و گاز استاکسید کربن به درون جو ناشی از سوزاندن زغالشدن دي

IPCC  اکسیدکربن و سایر گازهاي هاي ديخروجی براي کنترلخواستار اقدام جهانی
میالدي باالترین افزایش  2015شکل زیر نشان می دهد که در سال . اي می باشدگلخانه

درجه سانتی گراد  روي داده   4/0میالدي تا  1981 – 2015دما نسبت به متوسط دماي سال 
 .است

 
 
 

 IPCC پنجمین گزارش ارزیابیخالصه نتایج 
 
  و علل آن اقلیمدر تغییرات مشاهده شده  -1
  آینده تغییرات اقلیم  -2
  تأثیرات آن واقلیمی خطر پذیري  -3
  توسعه پایدار برتغییرات اقلیم ، مقابله با آثار سوء  اقلیمی سازگاري -4
 آن و مقابله با آثار سوء اقلیمیآینده سازگاري  -5
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 IPCC هاي مالی مکانیسم

o  مکانیسم توسعه پاك)CDM(  
o  صندوق محیط زیست جهانی)GEF(  
o  برنامه ملی کاهش انتشار)NAMA(  
o  صندوق سبز اقلیم)GCF(  
o صندوق انطباق  
o  مکانیسم اعتباري مشترك)JCM( 

  تغییرات آب و هواییگاه شمار فعالیت هاي صورت گرفته در خصوص 

  اهم فعالیت هاي صورت گرفته  سال
  توسط هارتلی پژوهشگر انگلیسی اُزن سفرکشف منطقه   1880
  داردقرار  در استراتسفر بیشترین مقدار اُزناعالم این که   1913
با آب ترکیب نمی شوند،  CFCS(براي کاربردهاي تجاري و صنعتی  CFCSاختراع    1928

  ) مستقیم وارد جو شده و مولکول اُزن را تخریب می کند
از سطح زمین قرار  کیلومتري 25بیشترین مقدار اُزن در زیر ارتفاع اعالم این که   1929

  .دارد
  ي از سطح زمینکیلومتر 20در زیر ارتفاع تقریبی  کشف الیه اُزن  1934
   تغییرات بی سابقه آب و هواییمشاهده   1959
کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در  در بیانیه اصولی محیط زیست بشر تصویب  1972

حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر براي برخورداري از محیط  براياستکهلم 
ترغیب فعالیت هاي زیست محیطی در سطوح بین المللی و منطقه اي و  .زیست سالم 

توسعه قوانین و معاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست 
 مرتبط بافعالیتهاي این برنامه سطح وسیعی از موضوعات  .ناشی از فعالیت هاي بشري

هوا، فرا مرزي لقوه مضر، آلودگی مواد شیمیائی با ،هاي زمینی اکوسیستم جو زمین و
این موضوعات نقشی . دهد المللی را تحت پوشش قرار می هاي بینه آلودگی آبراه
المللی محیطی، ارتقاء دانش محیطی و اطالعات  در گسترش قراردادهاي بین قابل توجه

 هاي غیراي و سازمان نهادهاي منطقه ،هاي ملیدولت پیگیر ایجاد تعامل بین، دارند
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  .هستندمحیطی زیست دولتی 

نهادي وابسته به سازمان  .)UNEP(تشکیل انجمن برنامه محیط زیست ملل متحد   1973
با هدف گسترش قابل تحمل  محیطی زیستهاي  ملل متحد براي  هماهنگی فعالیت

ن ملل بر روي محیط انسان در این انجمن در نتیجه کنفرانس سازما. مؤثر بر طبیعت
  .قرار دارد کنیا، نایروبیگذاري شد و اداره مرکزي آن در  پایه 1973سال 

پژوهش در به منظور  UNEPتشکیل کمیته اي در برنامه زیست محیطی سازمان ملل   1977
   خصوص الیه اُزن

  توسط امریکا، کانادا و سوئد CFCSممنوعیت استفاده از   1978
   انتشار گازهاي گلخانه ايمشاهده مخاطرات آب و هوایی ناشی از   1980
توسط برنامه زیست محیطی سازمان  المللی براي حفاظت الیه اُزنمذاکرات بین آغاز   1981

  UNEPملل 
توسط دولت ها بر مبناي پژوهش  حفاظت از الیه اُزن براي کنوانسیون وینتشکیل   1985

  هاي علمی و تبادل داده و اطالعات
و درخواست کمک مالی و فنی  و هالون ها CFCSکاهش تولید توافق کشورها براي   1987

  کشورهاي در حال توسعه براي اجراي مفاد پروتکل مونترال 
ارائه گزارش روند  - IPCCدرون دولتی ناظر بر تغییرات آب و هوا  مجمع  تشکیل  1988

توسط سازمان جهانی هواشناسی و برنامه  CFCS انتشار تخریبی الیه اُزن ناشی از
  زیست محیطی سازمان ملل

کنترل الیه  براي UNEPکارشناسان برنامه زیست محیطی سازمان ملل درخواست   1989
  UNEPاُزن توسط 

  
و تاسیس  2000تا سال  CFCSتوقف تولید براي  موافقت نامه لندناصالحیه   1990

براي کمک به کشورهاي در حال توسعه،  صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی
   جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون وین و پروتکل مونترال نپیوست

متیل بروماید و  :UNEPارزیابی برنامه زیست محیطی سازمان ملل  مجمع نشست   1991
HCFCS  کنترل شده وCFCS است در حال کنترل.  

کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هواي " ذیل )پیمان کیوتو  (پروتکل کیوتو تصویب   1992
   . اي با هدف کاهش گازهاي گلخانه) UNFCCC( "سازمان ملل
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 درسازمان ملل  محیط زیست و توسعه  با نام کنفرانس  ( عالى زمین اجالس برگزاري 
و تنوع گونه هاى  آب و هوا کنوانسیونهاى تغییراتتصویب ، )برزیل ریودوژانیرو شهر

  .جانورى –گیاهى 

تا سال  HCFCS، توقف تولید در قبال توسعه و محیط زیست هاتعیین وظایف دولت
تا  CFCSتوقف تولید  -1995توقف تولید متیل بروماید منجمد تا سال  - 1995

  1996سال 
افزایش ذخیره صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی، تشکیل : نشست بانکوك  1993

بیانیه در جوانب مختلف  پیشرفتهاى انجام شدهکمیسیون توسعه پایدار براى بررسى 
  ریو

توقف تولید هالون : UNEPارزیابی برنامه زیست محیطی سازمان ملل  مجمع نشست   1994
  مصر در جمعیت و توسعه   کنفرانس ، برگزاري ها و کنترل شدید متیل بروماید

خصوص نقل و انتقال  و بهامنیت زیست شناختى پروتکلى در زمینه  تصویب  1995
جلوگیرى از نابودى براي تولید شده اند  مهندسى ژنتیکارگانیسم هایى که از طریق 

 کنفرانس توسعه اجتماعى، بر گزاري گیاهى و منابع طبیعى - جانورى  گونه هاى مختلف
  کنفرانس نقش و حقوق زنان پکن،، برگزاري کپنهاگ

کمک مالی به صندوق تسهیالت ترغیب دولت ها به : کاستاریکانشست کارشناسی   1996
در  مستقراعطاى کمکهاىمالى و حمایت از کشورهاى در حال توسعه   و محیط زیست

کنفرانس توسعه شهرى برگزاري  ، با نابودى زمین مقابله برايمناطق خشک 
  .استانبول

توسط  2005سال  توقف تولید متیل بروماید تا: متمم موافقت نامه مونترالتدوین   1997
  براي کشورهاي در حال توسعه  2015کشورهاي صنعتی و تا سال 

براي صادرات و  توقف صدور مجوز: متمم توافق نامه مونترالجلسه تجدید نظر   1997
  .CFCSواردات 

ملزم ساختن براي در کیوتوي ژاپن  UNFCCCضاي اع کنفرانس سومین برگزاري
   .اي گلخانه گازهاي تولید کشورها به کاهش

به عنوان یک نهاد UNEPتوسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل  تاسیس دفتر اُزن  1998
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  چند منظوره براي تقویت برنامه هاي کاهش مواد مخرب الیه اُزن 
، HCFCSیازدهمین نشست کارشناسان اُزن در پکن، کنترل تولید و تجارت   1999

، کمک مالی صندوق به کشورهاي در حال ممنوعیت تولید و تجارت بروموکلرومتان
  HCFCSتوسعه جهت توقف کامل تولید 

هاي اندازه گیري میزان انتشار، کاهش و جذب دي ، تصریح در روشپیمان مراکش  2001
  .تاسیس صندوق ویژه تغییر آب و هوا، اکسید کربن

تغییرات آب و هوا براي کنوانسیون  ، تاکید بر همکاري باژوهانسبورگاجالس   2002
و همکاري مشترك با ، نوآوري تکنولوژي توسعه پایدار و ظرفیت سازيرسیدن به 
  هاي بیابانزایی و تنوع زیستیکنوانسیون

 درباره توافقنامه  توکیو فراگیرترین پروتکلاجراي  - کانادا مونترالاجالس   2005
شامل  :مضر اي گاز گلخانه 4 انتشار کاهش، پایدار توسعه و زیست محیط

دو  در» سولفورهگزافلوئوراید«و » اکساید  نیتروس«، »متان «، »اکسیدکربن دي«
  » ها پرفلوئوروکربن«و » ها هیدروفلوئوروکربن« عمدهگروه 

به یافته   توسعه کشورهاي براي ملزم ساختنپروتکل توکیو امضاي  -اندونزي بالی  2007
به میزان پنج درصد کمتر از حد آنها در سال  اي گازهاي گلخانه انتشارمیزان  کاهش
  .یابد تحقق 2012 تا 2008 از ساله پنج زمانی دوره یک در که این امر باید 1990

مرور تعهدات و پیش  ،کیوهاي پروتکل تو اولین دوره التزام - ، لهستانپوزنان  2008
انتقال تکنولوژي، ظرفیت سازي، نویسهاي مربوط به مکانیسمهاي ملی، گزارشات ملی، 

  و اقدامات مقابله اياثرات نامطلوب  تغییرات آب و هوا 
درصدي هزینه هاي نظامی 10دانمارك، تقاضاي ایران براي اختصاص  کپنهاگ  2009

، ارائه پاکسازي زمینکشورهاي توسعه یافته براي عمل به تعدات خود جهت 
   مکانیسم توسعه پاكراهنماییهاي بیشتر در مورد 

 براي جذب سرمایه و تکنولوژي  تقویت مکانیزم توسعه پاك - مکزیک  کنکون  2010
استراتژي هاي کم برنامه هاي توسعه و  ،در فرایندي چند جانبهکشورهاي صنعتی 

 .مکانیزمهاي بازار ،ارزیابی و گزارش ساالنه گازهاي گلخانه اي،  کربن
موسسه اي براي حفاظت از آسیب پذیرها و استفاده  براي تشکیل اقدامات اولیه 

میلیارد  30اختصاص ، مورد نیاز کشورهاي در حال توسعه از منابع فنی و مالی
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دالر از سوي کشورهاي صنعتی براي اقدامات تغییرات آب و هوایی در کشورهاي 
صندوق  تشکیل، 2020میلیارد دالر تا  100در حال توسعه و رساندن آن به 

 و مرکز ایجاد کمیته اجرایی تکنولوژي، تحت نظر کنفرانس اعضاسبز آب و هوا 
ر راستاي افزایش حمایت از اقدامات انطباق د شبکه تکنولوژیهاي تغییر آب و هوا

  .و کاهش انتشار
 درصدي انتشار گازها 5کاهش هدف با » ضمیمه دوحه«دومین التزام پروتکل توکیو   2012

   ). 2012تا  2008بین (ساله  5در طول یک دوره  1990در مقایسه با سطح سال 
الی  2013از ژانویه (سال  5تمدید پروتکل کیوتو به مدت  - آفریقاي جنوبی  دوربان  2013

توسط کشورهاي  میزان انتشار گازهاي گلخانه ايکاهش ،  )2020یا  2017دسامبر 
مذاکرات جهت  ادامه). درصد 40الی  25 ه میزانب( 2020توسعه یافته تا سال 

  ،  2050انتشارگازهاي گلخانه اي تا سال جهانی کاهش 
به کاهش  الزام کشورهابراي شبکه حقوقی پساکیوتو  در خصوص لیمامذاکرات   2014

  تولید گاز کربنیک 
هزار نفر از ذینفعان دولتی و غیر دولتی با هدف دستیابی به یک رژیم  36بیش از   2015

  .گرد هم آمدند کاهش انتشار گازهاي گلخانه ايحقوقی جدید جهانی براي 
روند جهانی تالش براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، روند  -  پاریسمذاکرت   2016

لزوم به ویژه نفت، تاثیر بر اقتصادهاي نفتی،  کاهش تقاضا براي سوخت هاي فسیلی
  اقتصاد مقاومتی –متنوع سازي اقتصاد ایران 
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