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  چکیده  
تهدیـد و  «گشود و بـازنگري در مفهـوم   جهان  هاي امنیتی پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرش

المللـی   رویکردها به امنیـت بـین   را ضروري ساخت. این بازنگري منجر به زایش و رشد» امنیت
کننـد. در   کننده آن تأکید می دهنده و تهدید گردید که بر خصلت چند بعدي امنیت و عوامل شکل

-هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی افزاري، مولفه سخت پاردایم جدید، در کنار متغیرهاي نظامی و
عنوان تهدیدي  توانند به که می شوند عنوان عواملی در نظر گرفته می فرهنگی و محیط زیستی به

تـرین   تـرین و پیچیـده   عنوان یکـی از مهـم   المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به علیه امنیت بین
توانـد   المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دماي زمـین مـی   چالشهاي بین

دگی مـا امـروزه بـه تغییـرات     اي در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زن منجر به خطر بالقوه
الملل به مـرور آثـار ایـن تهدیـدات در روابـط بـین کشـورها         اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین

ات تغییرزه حوي در گیردرلین عنوان او ان بهمیتور را فودارجنگ عنوان مثال  شود. به مشاهده می
هاي سیاسی و مخاصمات  امیاین تهدیدات عالوه بر بروز تنشهاي اجتماعی، نا آرنست. داقلیمی ا

المللی در قالـب   آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهاي بین خشونت
هـاي هیئـت    هاي شخص دبیرکل و بررسـی  کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیري

الملـل   امنیـت بـین   عنوان تهدیدي علیـه صـلح و   الدولی تغییرات اقلیمی در شوراي امنیت به بین
  شناخته شده است. 
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 مقدمه

هـا در عصـر    هـاي دولـت   ترین نگرانـی  اي که یکی از مهم اوزن و مشکل گلخانه هپارگی الی
صورت یکسان و گسـترده بـه خطـر     جدید است تهدیدي است که سالمتی بشر را در کره به

قبل قابل طرح نیسـت. تحصـیل امنیـت در ایـن      هاندازد. این مسئله دیگر در قالب دو دور می
ایـن مسـئله پیامـدهاي     هصورت یکسان و برابر مطـرح اسـت. نتیجـ    ها به مورد براي تمام ملت

هـاي اسـیدي، ضـایعات سـمی      هـا، بـارش بـاران    گرم شدن کره زمین، از بـین رفـتن جنگـل   
بـا همـت    19921زمـین در سـال    هدریا و خاك خواهد بود. اجـالس کـر   -هاي هوا آلودگی

کشور مؤیـد ایـن مسـئله بـود.      178سازمان ملل متحد در شهر ریودوژانیرو برزیل با شرکت 
الملـل   این اجالس هشدار داد که محیط زیست یک سیاست کالن و همسنگ با اقتصاد بـین 
سـوي   و امنیت ملی است. این اجالس کمک کرد تا کانون توجهات از امنیت یک جانبه بـه 

تغییر جهت دهد به این معنی که اقدامات یک جانبـه و ناهماهنـگ از    امنیت چندجانبه عمًال
فایده است یعنی که هر کشوري نیاز به همکـاري دیگـران دارد تـا از     بی ًاسوي کشورها نسبت

) تغییـر زیسـتگاه   1محیط زیست خود حفاظت کند. دو وجه مهم امنیت محیطی عبارتنـد از:  
هـاي   ، تخریـب الیـه ازن و از بـین رفـتن جنگـل     طبیعی انسان، از جمله گرم شدن کره زمـین 

هـاي اسـیدي، ضـایعات سـمی و اشـکال دیگـر        ) آلـودگی، شـامل بـاران   2بارانی اسـتوایی.  
آلودگی هوا، دریا و خاك. هدف امنیتی در اینجا حفظ محیط زیست فیزیکی سیره زمـین و  

شـود.   شـر مـی  هایی است که باعث به خطر افتادن بقا و کیفیت حیات ب جلوگیري از وضعیت
هر دو جنبه امنیت محیطی رابطه تنگاتنگی دارنـد. مشـکالت امنیتـی درخصـوص آلـودگی،      

تـري دارد، گرچـه در کشـورهاي     تـر و مسـتقیم   ها و ابتاع آنهـا حالـت فـوري    براي حکومت
سـوم  جهـان   پیشرفته، مسئله آلودگی از درجه اولویت باالیی برخوردار است، اما کشورهاي

  .)11 :1377نوعی دیگري از آلودگی قرار دارند (ماندل،  نیز در معرض تهدید
ژي نرف اها با مصرننساثـابتی دارد. ا  ًاها نیاز به شرایط آب و هوایی نسـبت  زندگی انسان

                                                                                                                                        
1. UN Conference on Environment and Development 
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را مین ژي زنرازن اگلخانه توي هازحد گااز تولید بیش و فسیلی ي سوخت هااز حاصل 
گی بشـري متـاثر از افـزایش گازهـاي     هـاي زنـد   ها و حـوزه  امروزه بیشتر جنبهنند. زمیبرهم 

اي گشته است. این افزایش موجب افزایش دماي کره زمین طـی قـرن گذشـته شـده      گلخانه
فارنهایت داشته باشیم.  5/11الی  2سال آینده افزایشی معادل  100رود طی  است و انتظار می

یـرات آب و  اي در تغی توانـد منجـر بـه خطـر بـالقوه      این تغییرات کوچک در دماي زمین می
الملل  هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین

شـود   شود که به مرور آثار این تهدیـدات در روابـط بـین کشـورها مشـاهده مـی       مشاهده می
ــه ــال  ب ــوان مث ــهمیتور را فودارجنگ عن ــوان او ان ب قلیمی ات اتغییرزه حوي در گیردرلین عن
هاي سیاسی و مخاصـمات   هاي اجتماعی، نا آرامی این تهدیدات عالوه بر بروز تنش نست.دا

آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. مجموعه این افزایش دما و تغییرات شکل گرفتـه   خشونت
نامگذاري شـده اسـت. بنـا بـر      1المللی تغییرات اقلیمی در وضعیت آب و هوایی در سطح بین

مـدت اطـالق   بلند در قلیم یک محل ت اخصوصیاو یط اشردر غییر به تتعریف تغییر اقلیمی 
المللـی در خصـوص    هـاي تغییـرات اقلیمـی بـین     البته رژیم .)18 :1387زاد،  شود (کاظمی می

کنوانسـیون   1مـاده   2هاي متفاوتی دارند؛ از یکسو طبق بنـد   تعریف تغییرات اقلیمی دیدگاه
طـور   تغییرات اقلیمی تغییري است که بـه « 2چارچوبی ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی

هـاي انسـانی منجـر بـه تغییـر در ترکیبـات جـو جهـانی          مستقیم یا غیر مستقیم در اثر فعالیـت 
هاي زمانی مشابه مشـاهده   شود. این تغییرات از تغییرات طبیعی در آب و هوا که در دوره می
 3»الدولی تغییـرات اقلیمـی   هیئت بین«از طرف دیگر گروه دوم کاري » شود متفاوت است می

هـر تغییـري در آب و هـوا در طـی زمـان کـه ناشـی از        «از واژه تغییرات اقلیمی در اشاره بـه  
از ایـن نظـر   . (IPCC, 2011: 21) کنـد  اسـتفاده مـی  » تغییرات طبیعی یـا فعالیـت انسـانی باشـد    

م اقـدامی بلنـد   عنوان نتیجه ترکیبی است. رسـیدن بـه توافـق در انجـا     به تغییرات اقلیمی اخیرًا
پروازانه در خصوص مقابله با تغییرات اقلیمی براي پیشرفت بشر در قرن بیست و یکم حیاتی 
است. اقدامات چندي در این خصوص در سطح جهانی صورت گرفته است؛ به نحـوي کـه   

عنوان رکـن امنیتـی آن نیـز      المللی یعنی سازمان ملل و شوراي امنیت به بزرگترین محفل بین
المللـی قـرار داده    عنوان تهدیدي علیه صلح و امنیت بـین   مسئله را در دستور کار خود بهاین 

                                                                                                                                        
1. Climate Change 
2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  
3. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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است. بروز ایـن آثـار و افـزایش اهمیـت موضـوع سـؤاالت متعـددي را در ذهـن بـه وجـود           
توانیم کاهش دهیم؟ با وجود یک اجماع علمـی   آورد که آیا خطرات این تغییرات را می می

 ن اجمـاع در خصـوص تغییـرات اقلیمـی نیـز در بـین سیاسـتمداران       در بین دانشمندان، آیا ای
وجود دارد؟ راهبردها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملل با نیازهاي کنـونی  جهان 

المللـی در خصـوص    جوامع بشري تناسب دارد؟ چـالش اصـلی سـازمان ملـل و جامعـه بـین      
ص کاهش تغییرات اقلیمـی در  تواند در خصو تغییرات اقلیمی چیست؟ آیا شوراي امنیت می

هـا   آینده اقـدامات اساسـی را عهـده دار گـردد؟ چنانچـه در خـارج از سـازمان ملـل دولـت         
هـا را   تواننـد دولـت   اقدامات اساسی را به عمل نیاورند؛ آیا سازمان ملل و شوراي امنیت مـی 

  مجبور به رعایت استانداردهاي تغییرات اقلیمی جهانی بنمایند؟
عنـوان   به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که: سازمان ملل متحد بـه اما مقاله حاضر 

المللی در رابطه با این تهدیدات، تاکنون چه اقـداماتی انجـام داده    متصدي صلح و امنیت بین
توانیم بگوییم بـا توجـه بـه اقـداماتی کـه سـازمان ملـل         است؟ در مقام پاسخ به سؤال باال می

توانیم امیـدوار بـه حـل ایـن معضـل باشـیم.        اند، می جام دادهمتحد از جمله شخص دبیرکل ان
ولی اینکه این کارها تا چه اندازه مثمرثمـر بـوده اسـت جـاي تردیـد وجـود دارد و نیـاز بـه         

  شود.  اقدامات مؤثرتري احساس می

  تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن )الف
  اي و تأثیر آن بر دماي کره زمین  . پدیده گازهاي گلخانه1

اي شـامل بخـار آب، گازهـاي دي اکسـید کـربن، ازن، تروپوسـفر، متـان،         گازهاي گلخانـه 
ها) هستند که به جز گازهاي صنعتی بقیه گازهـا   اکسیدنیتروژن و گازهاي صنعتی (هالوکربن

هـاي کـره زمـین ایجـاد      طور طبیعی در نتیجه فعل و انفعـال  در اتمسفر زمین وجود دارند و به
گیرنـد ایـن    کمتر از یک درصد حجم اتمسفر کره زمین را در بر مـی شوند و در مجموع  می

طور طبیعی دماي زمین را در شرایط مطلـوب نگـه    اي به مقدار گاز براي ایجاد پدیده گلخانه
اي و افزایش غلظت این گازهـا در اتمسـفر    دارد. در نتیجه افزایش انتشار گازهاي گلخانه می

ــین طــی  ــا   100زم ــا  10ســال گذشــته ســطح دریاه ــه اســت    20ت ــزایش یافت ــر اف ســانتی مت
). این افزایش در نتیجه گرم شدن سیاره زمـین اسـت. متوسـط    5: 1386(پوراصغرسنگاچین، 

سـال   100رود طـی   فارنهایت گرمتر شده است و انتظار می 4/1دماي زمین طی قرن گذشته 
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  فارنهایت برسد.  5/11الی  2آینده به 
علـت   بـه  1900درجه سانتیگراد را از سال  74/0ی همچنین کره زمین یک افزایش دمای

هـاي   ایـن افـزایش طـی سـال    درصـد   70اي تجربه کرده است البتـه   افزایش گازهاي گلخانه
صورت گرفته است. این افزایش در یک سطح وسیعی طی چند دهه بعد نیـز   2004تا  1970

ییرات اقلیمی تـا سـال   هاي به عمل آمده هیئت بین الدولی تغ ادامه خواهد یافت. طبق بررسی
 درجه سانتیگراد خواهد رسـید  6/6درجه سانتیگراد تا  1/1میانگین دماي کره زمین از  2100

(Rajendra, 2007: 45) .   هـاي انسـانی طـی قـرن گذشـته مقـدار زیـادي         در ایـن بـین فعالیـت
 اي را روانه اتمسفر نمـوده اسـت. ایـن اقـدامات از طریـق      اکسیدکربن و گازهاي گلخانه دي

هـاي صـنعتی و    مصرف سوخت فسیلی براي تهیه انرژي، قطع درختـان جنگلـی، تغییـر رویـه    
  کشاورزي صورت پذیرفته است.  

اي در تغییـرات آب   تواند منجر به خطر بـالقوه  این تغییرات کوچک در دماي زمین می
و هوایی کره زمین شـود. شـواهد گویاسـت. تغییـرات دمـایی همـراه بـا تغییـرات در آب و         

هـا   هاي طبیعی تغییرات زیادي را تجربه کـرده اسـت. اقیـانوس    ها و یخچال ت. اقیانوسهواس
ها در حال افزایش است. اثـرات   ها ذوب شده و سطح آب اند و یخچال گرمتر و اسیدي شده

دیگر این امر شامل گرم شدن سطح آب دریا، تبخیر بیشتر و تغییر در شبکه غـذایی دریـایی   
هـاي   آب دریاها موجب بـروز رخـدادهاي غیرمترقبـه نظیـر توفـان     شود. باال آمدن سطح  می

اي  ویژه در کشـورهاي جزیـره   هاي ساحلی به گاه شدید، به زیر آب رفتن بسیاري از سکونت
هـاي   هـاي شـدید، مهـاجرت    هاي ویرانگر، خشکسـالی شـدید، بـارش    شود. سیل و توفان می

هــایی اســت کــه  پدیــده هــاي هنگفــت اجتمــاعی و اقتصــادي از دیگــر گســترده و خســارت
  تواند جامعه انسانی را در آینده با چالش مواجه سازد.   گرمایش کره زمین می

  الملل . تأثیرات اجتماعی تغییرات اقلیمی در سطح بین2

در سـطح   21هـاي قـرن    تـرین چـالش   تـرین و پیچیـده   عنوان یکـی از مهـم   تغییرات اقلیمی به
هاي زندگی بشـري متـاثر از    ها و حوزه . بیشتر جنبهالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است بین

این تغییرات گشته است. تنوع زیستی، کشاورزي، منابع آب آشامیدنی، صنعت، بهداشـت و  
انـد. افـزایش انتشـار     ثر گشـته أهاي دیگر زندگی متمدن بشـر از ایـن عامـل متـ     خیلی از جنبه

المللـی سـؤاالت    اي شـدت و نـوع تـأثیرات تغییـرات اقلیمـی در سـطح بـین        گازهاي گلخانه
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هاي اخیر درك این تغییرات در سطح جهـانی بهبـود    اساسی را برانگیخته است. البته در سال
 یافته است. تخریب طبیعت و افزایش فشارهاي مربوط به محیط زیست موجب رشد تشـکیل 

ــیون ــق  کنوانس ــا و تواف ــه ه ــا       نام ــت. ام ــده اس ــی ش ــرات اقلیم ــه تغیی ــه در زمین ــاي مربوط ه
هاي پی در پی، سیل و جریان هواي گرم که انتظار تشدید آن با تغییـرات اقلیمـی    خشکسالی

ها نفر و کمبـود مـواد غـذایی شـده اسـت.       جایی میلیون هبینی است، موجب جاب نیز قابل پیش
گی، رطوبت و تغییرات دمایی تغییراتـی را بـر تنـوع زیسـتی، اکـو      تغییرات در سنجش بارند

  سیستم و بهداشت فردي و سبک زندگی مردم بر جاي گذاشته است.  
 عقوو ،مینز هکر نشد مگر و یادر آب سطح نمدآ باال یمیاقل اتتغییر رثاآ یگرد از

 ستا ممکن قتفاا ینا که ستا ساحلی عتفاار کم مناطق حتمالیا نشد قغر و سیل
 .هدد ارقر خطر ضمعر در را سیاآ ساحلی مناطق و جنوبی آرام سقیانوا در قعوا يهارکشو

 نیز یمیاقل ییراتتغ نپناهندگا ريجباا تمهاجر ،مینز دهتو فتنر ستد از و اتتغییر ینا با
 لمللیابین منیتا و صلح ايبر يتهدید را تمهاجر ینا نیز منیتا رايشو و مینمایاند رخ
 نیز یمیاقل اتتغییر .نددامی خلیدا و قومی يها جنگ بر اي مقدمه را مسئله ینا و نستهدا

 را ورزيکشا بخش اتتولید مسئله ینا و ددمیگر باران کاهش و آب منابع کاهش موجب
در  ملل سازمان یستز یطمح برنامه .دمیشو دیجاا اییغذ فقر و داده ارقر ثیرأت تحت
 را رفودار در ها يگیردر از بخشی علت دانسو محیطی یستز جنگ یابیارز ارشگز

 موجب اتتغییر ینا قعوا در .ستا نستهدا یستز محیط تخریب و یمیاقل اتتغییر
 روز تهدیدها ینا .ستا هشد یزن ییها يگیردر موجب که هیددگر ییزا نبیابا و خشکسالی

 خطر ینا که داده ارقر دهگستر خطر در را لمللیا بین منیتا و صلح و مییابد یشافزا روز به
  .(saul, 2009: 9) باشدمی آب جنگ

سازي سیاسی است کـه بـه احتمـال زیـاد در کشـورهاي جنـوب در        ثبات تأثیر دیگر بی
ایم و یـا   ویژه تأثیرات منفی مواردي که شاهد بوده نتیجه تغییرات اقلیمی ایجاد خواهد شد. به

کشورهاي در حال توسعه یـا کمتـر   در آینده رخ خواهند داد. این تأثیرات در نواحی شهري 
توسعه یافته که بیشترین تمرکز جمعیتی و داراي خطرات بـاال هسـتند توصـیف شـده اسـت.      

گیرد  ها مورد بررسی قرار می تغییرات اقلیمی همچنین در ارتباط با حقوق بشر و حقوق ملت
نـایی بـراي   اي براي تهدید دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی به مسکن مناسب و مب و پایه

  .(UIO, 2013: 8-9) شود هاي عضو سازمان ملل متحد محسوب می نقض حاکمیت دولت
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ــانی که یک تهدید ات اقلیمــی تغییرن ین میادر ا همیت د از امیشوب محسوي جدجه
، تـأثیرات  (Gupta, 2008: 1) ه اسـت شدد » یامبه «تهدید نراز آن ست که ردار ابرخویـی  باال

عنوان مثال در شـاخ آفریقـا ایـن تـأثیرات مشـهود اسـت.        ز دارند بهاي نی فرامرزي و فرامنطقه
عنـوان مثـال ایـن تغییـرات باعـث افـزایش        اي نیز در حـال افـزایش اسـت بـه     تأثیرات فراقاره

تحت وقـایع   مهاجرت از قاره آفریقا به قاره اروپا شده است. شهرهاي ساحلی اغلب مستقیمًا
راه با پیامدهاي اقتصادي و سیاسی در سطح ملـی  پذیرند و این هم و فشارهاي محیطی آسیب

خواهد بود. اگرچه تـأثیرات تخریبـی فـوري باشـند امـا صـدمات وارده طـی زمـان آشـکار          
خواهـد   خواهد شد. وابستگی مردمان جوامع بومی به منابع طبیعـی باعـث افـزایش فقـر آنهـا     

دهد ما  نشان می ها سمت شهرها معطوف شده است ولی تحلیل ات بهشد. هرچند اخیرا توجه
هـاي در حـال گـرم شـدن، تشـخیص منـاطق پرخطـر،         اطالعات کمی در خصـوص سیسـتم  

  هاي اقدام داریم.   تشخیص ارتباط بین تغییرات اقلیمی و فقر شهري، تنظیم و تصویب طرح
کـه  جهـان   یکسان نیست. کشورهاي فقیرجهان  تأثیرات تغییرات اقلیمی در همه مناطق

طور متناقضی بیشـترین تـأثیر را از ایـن     اي دارند به د گازهاي گلخانهکمترین نقش را در تولی
اي براي کمک بـه کشـورهاي فقیـر     پذیرند. به همین دلیل است که اعتبارات ویژه پدیده می

هــایی  در واکــنش بــه تــأثیرات ایــن پدیــده اختصــاص یافتــه اســت. در بــروز چنــین پدیــده  
تـري قـرار دارنـد میـزان      وقعیـت ضـعیف  کشورهایی که از نظـر سـاختاري و اقتصـادي در م   

  پذیري باالیی دارند.  آسیب

  المللی در خصوص تغییرات اقلیمی . سیر تکامل مناظرات بین3

الملل در خصوص تغییرات اقلیمی در محافل مختلفـی صـورت    اقدامات زیادي در سطح بین
  اي به آن خواهیم داشت:   طور مختصر اشاره پذیرفته که به

عنـوان یـک معظـل     بر تغییرات اقلیمی بـه  1979ژنو  انس آب و هواییدر اولین کنفر -
هـات بیشـتر   جبینـی و تو  المللـی اشـاره شـد کـه خواسـتار پـیش       ضروري مطلق در سطح بـین 

ها بـه خطـرات آب و هـوایی اسـت. در همـان زمـان برنامـه آب و هـوایی جهـانی بـا            دولت
شـوراي  «و  2»سـازمان ملـل   برنامـه محـیط زیسـت   «و  1»سازمان هواشناسی جهـانی «همکاري 

                                                                                                                                        
1. World Meteorological Organization (WMO)  
2. United Nation Enviornment Programm (UNEP) 
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الـدولتی نیـز در    هاي بین شروع به کار کرد. یکسري کنفرانس 1»هاي علمی المللی اتحادیه بین
  خصوص تغییرات اقلیمی نیز متعاقب آن تشکیل شد. 

کشور برگزار گردید  46در تورنتو کنفرانس تغییرات جوي با حضور  1988در سال  -
کنوانسیون براي حمایـت از آب و هـوا احسـاس    که در آن ضرورت توسعه یک چارچوب 

  شد. 
سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محـیط زیسـت سـازمان ملـل،     1988در همان سال  -

الدولی تغییرات اقلیمی را براي ارزیابی کلیـت و سـرعت تغییـرات، تـأثیرات آن و      هیئت بین
  گذاري کردند.  هاي مقابله با آن را پایه استراتژي

الــدولی خواســتار  دومــین کنفــرانس جهــانی آب و هـوا و هیئــت بــین  1990در سـال   -
اي براي تغییرات اقلیمی شدند. متعاقب آن مـذاکرات مجمـع عمـومی سـازمان ملـل       معاهده

  پیرامون یک کنوانسیون چارچوبی آغاز به کار کرد. 
، کنوانسیون چـارچوبی سـازمان ملـل    1992در کنفرانس سران زمین در ریودو ژانیرو -

نسـیون تنـوع زیسـتی    اهـاي خواهرخوانـده (کنو   براي تغییرات اقلیمی همزمان بـا کنوانسـیون  
زدایی سازمان ملل) براي امضا به کشورها عرضـه   سازمان ملل) و (کنوانسیون مبارزه با بیابان

اجرایـی شـد و    1994شد. کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل براي تغییرات اقلیمـی در سـال   
  دبیرخانه آن براي حمایت اقدامات کنوانسیون تأسیس گردید. 

 2005تصــویب و در ســال  1997طــور رســمی در دســامبر ســال  پروتکــل کیوتــو بــه -
گـذار بـه اقتصـاد بـازاري      هاي صنعتی و آن دسته از کشـورهاي در حـال  اجرایی شد. کشور

-2012هـاي   طـی سـال  درصـد   2/5کشور) متعهد به رسیدن به کاهش انتشار گازها به  192(
  هستند (معروف به دوره اول)  2008

یـاتی در خصـوص اجـراي پروتکـل     یمـراه جز ه توافقات مـراکش بـه   2001در سال  -
ریـزي   س اتخاذ شـد کـه شـامل تنظـیم ابزارهـاي مـالی و برنامـه       کیوتو توسط اعضاي کنفران

  ي بود. فناورجدید و ایجاد یک چارچوب انتقال 
خـط  2011توافقـات کنکـون و سـال     2010نقشه راه بالی تنظیم شد. سال  2007سال  -

  مشی دوربان اتخاذ شد
 1تعهــداتی جدیــد بــراي اعضــاي ضــمیمه   -1اصــالحیه دوحــه شــامل:  2012ســال  -

                                                                                                                                        
3. International Council for Science Union (ICSU)  
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تـا آخـر    2013کل کیوتو اتخاذ شد مبنی بر توافق بر تعهـداتی در دوره زمـانی تعهـد از    پروت
اي بایسـتی در دومـین دوره تعهـدات     یک لیست بازبینی شده از گازهاي گلخانـه  -2 ؛2020

اصالحاتی نسبت به چندین مـاده پروتکـل متعلـق بـه اولـین       -3 ؛توسط اعضا گزارش گردد
  زمند به روز رسانی براي دوره دوم تعهدات هستند، اتخاذ شد. دوره تعهدات و آنهایی که نیا

  اجالس سران لیما در پرو تشکیل شد.  2014توافقات ورشو و سال  2013سال  -
عنـوان یـک    توافق پاریس در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بـه  2015سال  -

پـذیري تغییـرات اقلیمـی     فاي و ایجـاد انعطـا   نقشه راه براي کاهش انتشار گازهـاي گلخانـه  
  حاصل گردید. 

  . نقش هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی 4

الدولی تغییرات اقلیمی توسط سازمان جهـانی هواشناسـی و برنامـه محـیط زیسـت       هیئت بین
تأسیس شد. هدف اصلی آن بررسی اطالعات علمـی، فنـی    1988سازمان ملل متحددر سال 

ییرات اقلیمی ناشی ازفعالیت انسان درك، اثـرات بـالقوه   و اجتماعی و اقتصادي مربوط به تغ
. ایـن هیئـت تـاکنون    تهاي براي کـاهش و سـازگاري بـوده اسـ     تغییر آب و هوایی و گزینه

یافته براي موجودي ملی گـاز گلخانـه اي،    چهار گزارش ارزیابی، دستورالعمل روش توسعه
ت سه گروه کاري و یک نیـروي  هاي ویژه و مقاالت فنی ارائه نموده است. این هیئ گزارش

  ویژه اجرایی دارد
  کند.  که علم تغییرات اقلیمی را بررسی می )WGI) 1گروه کاري اول −
) که سازگاري، تأثیرات و انطباق با تغییـرات اقلیمـی را   WG II( 2گروه کاري دوم −

  کند.  بررسی می
  کند.   اي را بررسی می ) که کاهش گازهاي گلخانهWG III( 3گروه کاري سوم −
  کند.   اي ملی را بررسی می ) موجودي گازهاي گلخانهTFIنیروي ویژه اجرایی ( −

توسـط هیئـت تغییـرات اقلیمـی چهـاردهمین جلسـه        1998نیروي ویژه اجرایی در سال 
ه کـه از  اي تشکیل گردیـد. ایـن برنامـ    خود براي نظارت بر برنامه موجودي گازهاي گلخانه

توسط گروه کـاري اول هیئـت کـه در همکـاري نزدیـک بـا سـازمان همکـاري          1991سال 
                                                                                                                                        
1. Working Group I (WG I)   
2. Working Group II (WG II)  
3. Working Group I (WG I)   
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انجام شـده اسـت. اهـداف ایـن نیـروي ویـژه        2المللی انرژي و آژانس بین 1اقتصادي و توسعه
  عبارتند از: 

افزاري براي محاسـبه و گـزارش از    المللی مورد توافق و نرم توسعه و بهبود روش بین -
  اي ملی و از بین بردن آنها.  زهاي گلخانهانتشار گا

کننـده در هیئـت    تشویق اسـتفاده گسـترده از ایـن روش توسـط کشـورهاي شـرکت       -
الـدولی و امضـاکنندگان کنوانسـیون چـارچوب سـازمان ملـل متحـد در مـورد تغییـرات           بین

  اقلیمی  
ت اقلیمـی  الـدولی تغییـرا   و در راستاي اقدامات مفید و سازنده هیئت بین 2007در سال 

جمهـور سـابق آمریکـا     معاون رئـیس » ال گور«جایزه صلح نوبل به این هیئت به همراه آقاي 
یس برنامه محیط زیست سازمان ملل اعالم کرد که اعطـاي جـایزه   ئاعطا شد. در این راستا ر

المللی اهمیـت بسـزایی دارد.    دهد که تغییرات آب و هوایی براي صلح و امنیت بین نشان می
اي اعالم کرد کمیته جایزه صلح نوبل امروز ایـن نکتـه را بـه مـا      ر ادامه با انتشار بیانیهایشان د

فهماند که مبارزه با تغییرات آب و هوایی سیاستی اساسی براي صلح و امنیت در قرن بیسـت  
  .)93اسفند  7آید (همشهري آنالین،  و یکم به حساب می

  ب) اقدامات سازمان ملل متحد
  المللی صلح و امنیت بین. تحول مفهوم 1

شـد امـا پـس از انعقـاد      المللی غالبا در حوزه امنیت نظامی تعریـف مـی   در گذشته امنیت بین
ملت، مفهوم امنیت ملی در  -گیري نظام دولت و شکل 1648قرارداد صلح وستفالی در سال 

رصه حیـات  المللی نیز پا به ع المللی مطرح شد و با گذشت زمان مفهوم امنیت بین روابط بین
شـود.   گذارد. این موضوع امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریـف مـی  

المللـی نیـز در گذشـته محـدود بـود و از       به تبع محدود بودن مفهوم صلح، مفهوم امنیت بین
هـا بـود. لـذا اسـتقالل و      رفت و مبتنی بر امنیت ملی دولت ها چندان فراتر نمی مرزهاي دولت

شد. از منظـر ایـن دیـدگاه،     المللی تلقی می ترین رکن امنیت بین ها مهم ت ملی دولتحاکمی
شدند و هم مسئول برقراري امنیت، و تـأمین امنیـت    ها، هم منشا اصلی تهدید تلقی می دولت

                                                                                                                                        
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
2. International Energy Agency 
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المللـی   المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. اما با آغاز عصر جهانی شدن امنیـت بـین   بین
بسـیاري از تهدیـدات نـه     أمفهوم وستفالیایی خـود را از دسـت داد. دیگـر منشـ     تدریجبه نیز 

شدند. ماهیـت تهدیـدات نیـز از نظـامی بـه       ها بلکه عوامل و اشخاص دیگري تلقی می دولت
تسـري یافـت. افـزایش    محیطـی   زیسـت ابعاد دیگري همچون سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 

تخریب محیط زیست و گرم شـدن کـره زمـین    رویه، توسعه فقر،  هاي بی جمعیت، مهاجرت
شوند. در این زمینـه بـاري بـوزان تهدیـدات      ازجمله عوامل تهدید در دنیاي معاصر تلقی می

  امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است:  
الف) تهدیدات سیاسی؛ از نظر وي تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر بـه مسـائلی   

المللی نیز سـاختار آنارشـیک    ثباتی حکومتهاست. در سطح بین بیچون فقدان دموکراسی و 
  شوند.  کننده تهدیدات تلقی می الملل ایجاد نظام بین

هـاي   تـرین چـالش   نیـافتگی مهـم   ب) تهدیدات اقتصادي؛ وي معتقد است فقر و توسعه
اقتصادي است که در بسیاري از موارد، سوء مدیریت نظـام سیاسـی داخلـی آنهـا را تشـدید      

  کند.   یم
ریشـه در   گوید تهدیـدات اجتمـاعی و فرهنگـی غالبـاً     ج) تهدیدات اجتماعی؛ وي می

سـوادي، مـواد    رویـه غیرقـانونی، بـی    هاي بی عوامل اقتصادي دارد. معضالتی چون مهاجرت
تواننـد سـبب بـروز نـاامنی و تهدیـد       هایی هستند که می مخدر و جرایم سازمان یافته، چالش

  صلح شوند. 
عنـوان تهدیـدي بـر صـلح و      هاي دور بـه  ت نظامی؛ تهدیدات نظامی از زماند) تهدیدا

هاي کشتار جمعـی و اختالفـات    اند. امروزه تولید و تکثیر سالح المللی مطرح بوده امنیت بین
  ارضی کشورها با یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است.  

زمین، سوراخ شـدن الیـه ازن   ر) تهدیدات زیست محیطی: از نظر وي، گرم شدن کره 
هــاي بــارانی، بــروز  جنگــل هــا خصوصــًا وتغییــرات اقلیمــی، از بــین رفــتن تــدریجی جنگــل

هــا کــه انســان، عامــل مســتقیم و  خشکســالی و کــم شــدن آب شــیرین، آلــودگی رودخانــه 
غیرمستقیم بسیاري از آنهاست، تهدیداتی است کـه ممکـن اسـت در آینـده نـه چنـدان دور       

  شود. بامی نیز سبب تهدیدات نظ
بسیاري از کشورها این تغییرات را در دستور کار امنیتی خود قرار داده و به آن 

اند. در متن سند راهبردي امنیت ملی  اي در سیاست خارجی خود بخشیده جایگاه ویژه
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عنوان یکی از تهدیدات  نیز تغییرات اقلیمی در کنار سایر موارد به 2015ایاالت متحده در 
و ها  چالش، تهدیدهاص خصودر تبه ر عالیت ئهیتی معرفی شده است. همچنین جدید امنی

بیرکل ي دسواز لمللی ا منیت بینو اصلح م مفهوره بادوتعریف ر منظوبه که ات تغییر
ه بالقوي به مثابه تهدیدرا یست محیطی زتحلیل و فرسایش ، ملل متحد تشکیل شدسازمان 

ات هیارش گز) در HLPTCC Report, 2004ار داد (قرشناسایی رد لمللی موا منیت بیناي ابر
شد محیطی شناخته  یستي زگترین چالشهاربزاز یکی ان به عنوات اقلیمی تغییرر، مذکو

طور که اشاره کردیم، صلح  همانست. رو ا هآن روبحاضر با ل حادر لملل ا جامعه بینکه 
راه دیگر عوامل جدید مساوي با عدم برخورد نظامی نیست بلکه تغییرات اقلیمی به هم

شوند. در این دیدگاه حتی  المللی تلقی می ساز تهدید صلح و امنیت بین عنوان زمینه به
ساز صلح و امنیت  بلکه زمینه ،ها نه تنها غیرقانونی نیست مداخله در امور داخلی دولت

ت که المللی بوده اس شود. بر اساس چنین تفسیري از صلح وامنیت بین المللی تلقی می بین
المللی تلقی کرده است. شوراي  شوراي امنیت تغییرات اقلیمی را تهدید صلح و امنیت بین

عنوان  امنیت عالوه بر این تخریب محیط زیست، تروریسم و حتی بیماري ایدز را نیز به
در صحنه  .)34 :1378المللی تلقی نموده است (بوزان،  تهدیدات جدید صلح و امنیت بین

شود که به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده  ه میالملل مشاهد بین
ات تغییرزه حوي در گیردرلین عنوان او ان بهمیتور را فودارجنگ عنوان مثال  شود به می
ر داشته است: ظهااملل متحد ن مازبیرکل سان دکی مون ستا باراین در انست که داقلیمی ا
  .(Saul, 2009: 5)شد میباو آب عی ي زرانهامید زکمبو، ین جنگ خشکسالیایشه ر«

  . شوراي امنیت و صالحیت آن در بررسی موضوع تغییرات اقلیمی2

حفظ صـلح و   منشور صراحتًا 24ماده  1شوراي امنیت در اجراي وظیفه اصلی خود طبق بند 
اي کـه بـراي انجـام وظـایف مـذکور بـه        المللـی را برعهـده دارد. اختیـارات ویـژه     امنیت بین

بیـان شـده اسـت. شـوراي امنیـت نقـش        12و 8، 7، 6راي امنیت واگذار شده در فصـول  شو
کنـد. تهیـه کننـدگان     عنوان مجري نظم عمل مـی  گري و در چارچوب فصل هفتم به میانجی

منشور، عامدانه موارد نقض صلح و تهدید صلح را تجاوز تعریف ننموده و تعیین هرکدام از 
اند. رویه شوراي امنیت هم مویـد ایـن    ر شوراي امنیت نهادههاي یاد شده را در اختیا وضعیت

است که نه تنها خود را رکن ذیصالح در تعیین و شناسایی تهدید علیه صلح، نقض صـلح و  
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هـاي اخیـر کـه     کند. اما در سال را حق خود محسوب می داند بلکه آن عمل تجاوزکارانه می
مللـی بـه عمـل آورده اسـت ایـن سـؤال       ال شوراي امنیت تفسیر موسعی از صلح و امنیت بـین 

مطرح شده که حدود و اختیارات شوراي امنیت تا کجاست. آیا این شورا در تعیـین تهدیـد   
الملل است یا اینکه تجاوز و نقض صلح و تهدید  مقید به رعایت قواعد ومقررات حقوق بین

جام وظایف گونه محدودیتی ندارد. هرچند طبق یک دیدگاه، شوراي امنیت در ان صلح هیچ
 الملـل نیسـت   ناشی از فصل هفت هیچ محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین

(Kelsen, 1951: 294).  
هـا   المللی بین دولت آمیز بین هاي صلح اگرچه تالش براي ایجاد هماهنگی در همکاري

بحـران   پدیده جدیدي نیست. ابزارهاي در اختیار شوراي امنیت براي بهبود کارایی مداخلـه 
هـاي سـازمان ملـل همچـون      آب و هوایی مناسب اسـت. رویکـرد اخیـر تأسـیس موافقتنامـه     

المللی ناکارآمد هستند. درگیـري   موافقتنامه کیوتو در رسیدن به تغییر معنادار و مطلوبیت بین
هـاي سـازمان ملـل     اعضاي شوراي امنیت باعث اجبـار بقیـه کشـورها در رعایـت موافقتنامـه     

  خواهد شد.  
منیت و ابر صلح ات اقلیمی تغییرثیر تص خصودر منیت راي الین نشست شواودر 

لین اوقع در واند. دکرا پیدر حضوکشور  55ن نمایندگا 2007یل آور 17در لمللی ا بین
ح طرن از نگلستااصلی ف اهدا یرد زین نشست بود اخواري برگزات، کراین مذورد استاد
در برخی مسئله بود. ین ابه ن جهاي هارکشوگاهی آیش افز، امنیتراي اشودر ین بحث ا
با ن یشاافقت اند که تنها علت مودنموالم عاصریحا ده و عملکرط محتار مینه بسیازین ا

ام قداین مباحث نتیجه یا رود انمیر نتظااست که این امنیت راي اشومسئله در ینح اطر
مسئله سی رها بررباعث شد که برخی کشوت شته باشد. همین مالحظال دانبادمستقیمی به 

متولی را ملل ن مازساي هادسایر نهاو نسته امنیت ندراي اصالحیت شوات اقلیمی را در تغییر
  نند. امر بداین ا

ر کار ستوات اقلیمی در دمنیتی تغییري اپیامدهاح مسئله با طر ساسًااهایی که رکشو
ت مخاصماع قوي از وسیاست پیشگیراز  ییجزمسئله را ین ، انددفق بوامنیت موراي اشو
ین ن امیارود. در میر شمابه لمللی ا منیت بینو احفظ صلح اي براري بزد انستند که خودامی
ل حاي در هار کشواز برخی و کوچک اي  هجزیري هارکشو، پاییي اروهارکشووه، گر

ین اد. شتنر داحضودش، ند نظیر بنگالدبوات اقلیمی نوعی قربانی تغییربه توسعه که 
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ین ابا ل بودند. ئقالمللی ا منیت بینو اصلح م مفهواز موسعی  قع به تفسیر نسبتًادر واها رکشو
ست. برخی اقابل مالحظه وت متفاي هاد یکراز رونیز طیفی وه همین گرن میال در حا

منیت راي اشودر ین بحث ح اصلی طراند که علت دبوه ین عقیدابر ن نگلستااها نظیر رکشو
  توجه و آگاهی جهانی نسبت به مسئله تغییرات اقلیمی است. یش افزاشد ره اشاکه نچنا

نمونه اي برد. بوي صل پیشگیرامبتنی بر وه ین گري اهار کشون میاد دوم در یکررو
ي از سیاست پیشگیراز بخشی ات اقلیمی، ند که تغییردبوور ین باانسه بر افرن و لماآ

ار سی قرربررد موي یپلماسی پیشگیراز دموسعی م مفهودر ین باید ابنابرو ست ت امخاصما
ذ تخان اهااخو، لمللیا منیت بینم امفهواز شت موسع داضمن برر ین کشوین سان ابدد. گیر

ات مسئله تغییرس آن، سااند که بر دلمللی بوا جامعه بیني سواز نگر  کلید یکررویک 
ا مستقیم پیدط تبا، ارگیرافري ها ريیا بیماد آب کمبو، منیتی نظیر فقرابا سایر مسائل اقلیمی 

  د. کرمی
ات اقلیمی نسبت به تغییران یگراز دکوچک که بیش اي  هجزیري هار کشود یکرروما ا

منیت راي اشوده و بوري شکاآمنیتی د ابعامســئله داراي این اکه د ین بو، اپذیر هستند آســیب
مقتضی ت مااقداقت ع وسردر ابلکه باید  ،هدار دقرد خور کار ستوآن را در دنه تنها باید 

  .)183-184 :1392(موسوي، نماید ذ تخارا امینه زین در ا
اي  بیشتر یک نقش توصیهد یفا کرامینه زین در امنیت راي انقشی که شو، نهایتدر 

ي در پیشگیرمسئله بر را ین شواتمرکز به ین مطلب با توجه البته اکه ل تا یک نقش فعاد بو
در ست. اقابل توجیه ، غیر نظامیي با تهدید هارا ین شورد ارخوبه همچنین نحوو مینه زین ا

ب یا عامل شتات مخاصماع قودر ولیه اوعامل ان عنوات اقلیمی به تغییرات، کرمذاین ل اطو
ان تودر لمللی باید هر چه ا جامعه بینس سااین اتلقی شد. بر ه آنها بخش یا تشدید کنند

ست منجر به اکه ممکن ات اقلیمی یا تغییرز یدایر تهدید غیرنظامی نظي از پیشگیردارد در 
، به کار شته باشدل دانبادبه آن را سنتی م مفهودر منیتی اتهدید ه و شدل مخاصمه فعاع قوو

  د. بند

  . نقش دبیرکل سازمان ملل3

مسئله تغییرات آب وهوایی بسیار مورد عالقه شخص دبیرکل سـازمان ملـل آقـاي بـان کـی      
ایـد. ایشـان اخیـرا در راهپیمـایی      نامیـده » معضـل عصـر مـا   «مون است. ایشان این موضوع را 
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برگزار شده نیویورك در بین جمعیت بیش از صد هزار نفري مردم پیوسته مـدعی رسـاندن   
ایشان در مصاحبه با خبرگزاري یـورو نیـوز در خصـوص اهمیـت      پیامی به تمام جهانیان بود.
اکنون زمـان عمـل کـردن    «المللی تغییرات اقلیمی چنین بیان داشتند:  توجه و اقدام عاجل بین

ماست و سـیاره مـا در   جهان  است. اگر ما اکنون اقدام نکنیم باید بهاي بیشتري بپردازیم. این
هاي آینده از نظر  ابی، باید این سیاره را براي نسلخاطر سعادت و کامی هحال سوختن است. ب

هـاي آینـده    نسـل جهـان   مـا و جهان  اجتماعی و اقتصادي با محیط زیست سازگار کنیم. این
  .)Euronews, 2014/9/23» (ولیت اخالقی و سیاسی داشته باشیمئماست. ما باید مس

سـت کـه مباحـث    تحت مدیریت ایشان تاکنون چندین کنفرانس اقلیمی برگزار شـده ا 
داد.  کاهش انتشار گازها، مباحث مالی و تکنولوژي و سازگاري را مـورد خطـاب قـرار مـی    

برگـزار   2011و دوربان  2010، کانکون2007نخستین کنفرانس اعضا در بالی اندونزي سال 
بـدون  جهان  و چالش 2012هایی از قبیل انرژي پایدار براي همه  شده است. ایشان کنفرانس

نیـز بـه    2012) در 20براي آب و هوا و کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملـل (ریـو  و مراقبت 
  ابتکار ایشان تشکیل شده است.  

در خصـوص   2007دبیرکل بازدیدهایی نیز از قطب جنوب و پاتاگونیا شـیلی در سـال   
ثر از أداشته است. سایت رسمی سازمان ملل نیز متجهان  تغییرات آب و هوایی و دیگر نقاط

رات دبیر کل اقدام در خصوص تغییرات اقلیمی را مسـئولیت تـک تـک افـراد بشـري      دستو
هاي اجتماعی و اینترنت جهت افـزایش سـطح    معرفی نموده و خواستار اقدام از طریق سایت

  باشد.   آگاهی عمومی در اتخاذ اقدامات الزم می

  . آینده و دورنماي اقدامات پیشگیرانه تغییرات اقلیمی4

مطرح کرد که انـرژي پـاك بایسـتی     2012سپتامبر  28سنت کیتس و نیس در جمهور  رئیس
اولویـت مطلـق جهــانی اطـالق گـردد. احساســاتی کـه در جلسـه انــرژي پایـدار بـراي همــه         

  .(UIO, 2013: 47-48) ابتکارات مجمع عمومی منعکس گردید
ــار یاات زثراپیشرفت ي از جلوگیراي بر ــی، تغییرنب ساسی امشی  باید یک خطات اقلیم

ات تغییر المللــــی بــــینیم ، رژنمونهاي برد. به سرعت عملیاتی شوذ و تخااسطح جهانی در 
وز صلی برامل اعواز که یکی اي، گلخانهي هازگار نتشاان اید تضمین نماید که میزاقلیمی با

ه مشاهدوزه مراکه ي چیزآن تا نصف ، یکمو بیست ن سط قراواتا ، ستات این تغییرا
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ــلمللی باید این خط مشی بین اند. کا کاهش پیدد میشو ــور  هبـ ر ساختادر با تغییر ازي موطـ
  د.  شون همراه نظم سیاسی جهارت در قد

، یـک طـرح کلـی ارائـه     2011طی یک یادداشت رسمی توسط دولت آلمان در سـال  
هاي جدید مربوط به بحـران   شده بود که چگونگی برخورد شوراي امنیت با فرض مسئولیت

رداخته شده بود. این طرح کلی چندین سناریو بـراي مواجهـه بـا معضـالت     تغییرات اقلیمی پ
ها عبارت بودند از: مقابله با تأثیرات افزایش دمایی و بـاال آمـدن    ترسیم شده بود: این سناریو

سطح دریاها، چگونگی مواجهه با آوارگان ناشی از تغییرات، چگونگی جلوگیري از وقـوع  
و آفریقـا کـه کمبـود غـذا مشـهود خواهـد بـود، تشـخیص         هایی از آسـیا   منازعات در بخش

دیگر مفسران نیز  .)S/2011/408بایستی با آنها مواجه گردد ( مشکالت جدیدي که شورا می
ریزي درسـت، آمـادگی    این احساسات را انعکاس داده اند؛ با ایراد پیشنهاداتی از قبیل برنامه

هـا و فهـم جامعـه     ه در قبـال ملـت  براي فجایع، توسعه یک فهم همگانی بـراي خطـرات ویـژ   
المللـی را تسـهیل    هاي بین عنوان یک کل. شوراي امنیت بایستی ایجاد موافقتنامه المللی به بین

اي متعهد سازد. چند پیشنهاد دیگـر   ها را براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه نماید که دولت
  نیز در مجمع عمومی سازمان ملل در همین راستا مطرح شده است. 

ست که با ي اگستردادلمللی ابین ان یومسـئله، د ین امقابله با سازمان ملل در یگر ار دبزا
ند انیز میتور فصل هفتم منشوو باشد ع ین موضواحلی بر  راهند اصالحیت میتول عماا

  .)53-55 :1380ر، حمدپو(اباشد اي آرا جراي اضمانتی بر
ي سندهااز یکی ان به عنونیز ی قلیمات اتغییرص خصودر ملل متحد ن مازسان نسیواکنو
ین است. با ن اهااخورا لمللی ا بینت مساعدو ها رسیع کشوري ولملل همکاا بینق مهم حقو

که ا چرد نشوم نجااست گزینه نظامی ابهتر ات اقلیمی مقابله با تغییرص خصودر صف و
ست ب امخر تًاذاکه جنگ دارد مین عااذیو رعالمیه اچنانکه  ؛ستامضر  تًاو ذا جنگ ماهیتًا

ین ا. بنابر(sindico, 2007: 37)ازدندابه خطر میرا یست زمحیط از حفاظت و توسعه و صلح و 
ات معاهددر حمایتی ل صوف ابرخالات اقلیمی با تغییررزه مبار نظامی به منظوت مااقدا

ین امقابله با اي مناسبی برر هکاراند انمیتور منشو 42تغییرات اقلیمی است و ماده لمللی ا بین
د خودي ها به خورکشون نظامی میاي گیرو درجنگ د جوم وکه عدا باشد چرات تغییر

آن منیت بایستی به راي ایتی که شوودتنها محدو ست المللی امنیت بین و اصلح ه کنند تضمین
  ست. ر امنشو 39ده یط مااشروده پایبند باشد محد
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  گیري نتیجه
تغییرات اقلیمی در حال وقـوع بـوده و   یک اجماع محکمی در محافل علمی وجود دارد که 

کننـد. بـر اسـاس پنجمـین گـزارش       هاي انسانی نقشی اساسی در ایـن رونـد ایفـا مـی     فعالیت
کـه هـیچ    گردد. در حالی درصد می 95این نقش مشمول بر  الدولی تقریبًا ارزیابی هیئت بین

نـدارد، بلکـه    اختالفی در خصوص نقش عامل انسانی در بین دانشمندان بر این قضیه وجـود 
المللی در صدد بررسی این امر هستند که آب و هوا چه پاسخی به روند افزایشی  مباحث بین

خواهـد داشـت. اگـر    جهـان   اي جوي طی زمان و در منـاطق مختلـف   سطح گازهاي گلخانه
المللی شناخته شود  عنوان تهدیدي علیه امنیت بین الملل به مسئله تغییرات اقلیمی در سطح بین

واند باعث ایجاد امید در یکپارچگی اقدامات از طریق ایجاد و سـازوکارهاي همکـاري   ت می
در برخورد با آثار مخـرب آن گـردد. در غیـر ایـن صـورت تغییـرات اقلیمـی بـه تعـارض و          

الملل عمـق بیشـتري بخشـیده و موجـب شـروع مخاصـمات        ها در عرصه روابط بین درگیري
ین و مدیریت مهاجرت و یا بحث جبران خسـارت بـین   المللی بر سر توزیع منابع آب، زم بین

روند و کشـورهایی کـه    شمار می  ههایی خواهد شد که مسئول اصلی تغییرات اقلیمی ب دولت
  ثر از اثرات مخرب آن هستند.  أمت

رسانی همگانی  المللی حاکی از افزایش اطالع هاي بین گیري محافل و رژیم روند شکل
دارد و به مرور از سوي جامعه جهان  تغییرات اقلیمی در سطحو نواختن زنگ خطر تأثیرات 
گیرد. اما این اقدامات عالوه بر کنفرانس اعضـاي کنوانسـیون    جهانی مورد شناسایی قرار می

گـردد، در سـازمان ملـل نیـز      صـورت سـاالنه برگـزار مـی     چارچوبی تغییرات اقلیمـی کـه بـه   
ازي به عمل آمده است کما اینکـه ایـن   س اقدامات مشابهی در راستاي هنجارسازي و آگاهی

ات اقلیمـی بـه   تغییري پیامد هات شداقدامات را شخص دبیرکـل عالقمنـد و پیگیـر هسـتند.     
ر کار ستودر د 2007از سـال  لمللی امنیت صـلح و ا علیه ي تهدیدان عنوطرح این مسـئله بـه   

ات بحث تغییرمنیت به راي اکه شول عین حادر سد رمیبنظـر  ست. انجامیده امنیت راي اشو
ه ینددر آها  تیپلمادلیه اوتمرکز دازد، میپراقلیمـی  منیت ت و ابه ثباط مسائل مربواقلیمی و 

ات تغییرص خصودر ملل متحد ب چورچان نسیوابه کنوط مربوات کراباید متوجه مذ
  تکل کیوتو باشد. وپراقلیمی و 

اقلیمـی   کننـده در مـذاکرات دسـتورکار تغییـرات     اینکـه کشـورهاي شـرکت    برخالف
المللـی،   عنوان تهدیـدي علیـه صـلح و امنیـت بـین      شوراي امنیت در وقوع تغییرات اقلیمی به
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اجماع نظر دارند ولی در خصوص نحوه مقابله بـا خطـرات و صـالحیت شـوراي امنیـت در      
نظرهایی هسـتند. ایـن اختالفـات ناشـی از نـوع       بررسی تهدیدات این تغییرات دچار اختالف

ورهاست. در بین کشورها برخی مسئله را جزیی از سیاست پیشگیري از هاي این کش دیدگاه
وقوع مخاصمات و برخی دیگر معتقد به اصل پیشگیري در تغییرات اقلیمی هستند. اما گروه 
سوم که بیشترین تأثیرات را در آینده پذیرا خواهند بود، عالوه بر فهم امنیتی مسئله معتقد بـه  

رو بـوده   هروبـ نعی ابا مواره هموت مااقدایـن ا عمل در ما ند. ااقدام فوري در ایـن زمینـه هسـت   
ــی و تغییرص خصودر ملل متحد ب چورچان نسیواکنول مثااي ست. برا تکل وپرات اقلیمـــ

ــه دیازتا حد رود، میر مینه به شمازین در اجهانی ت مااقداي اکیوتو که سکویی بر لیل دي ب
ر تکل کیوتو مقروپراول ضمیمه در  کهر، نتشاري اجباامریکا نسبت به کاهش آمخالفت 

المللـی را   هـاي بـین   نامـه  شوراي امنیـت بایسـتی ایجـاد موافقـت    ند. ا هشدرو  هروببا مانع ه، شد
اي متعهـد سـازد. در ایـن     ها را براي کاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه    تسهیل نماید که دولت

المللـی   و حتـی دیـوان بـین   تواند از ابزارهاي کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمـی   زمینه می
  مند گردد.  دادگستري نیز بهره
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