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 مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا 
 

 1  رضا ملکی 

 *   2مسعود راعی  
 

 چکیده 
با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسااانو و 

کااه   کندومایجاب  تغییرات آب و هوایو بر این دو مقوله، اصول حاکم بر مسئولیت دولت،    ریتأث
از که ممکن است ناشااو هر کشور پاسخگوی تخلف خود از حقوق بین الملل باشد. این تخلف 

 ،، کشور خسارت دیده را بر طرح دعوی بر علیه کشااور متخلاافباشد  یا عرفو  یامعاهدهحقوق  
با توسل به مکانیزم های بین المللو )در صورتو کااه  خواه یا  ق دیپلماتیک وبا توسل به طر  خواه

اصلو این است که  سؤال، سازدوم قادر  موجود باشد(نزاع چنین مکانیزم هایو در موضوع محل 
مهمترین موانع برای طرح مسئولیت بین المللو برای یک دولت خاطو که با نقض تعهد منجر به 

مشااکل در  رساادومچیست؟ به نظاار  اندازدومو امنیت غذایو را به خطر   شودومتغییرات اقلیم  
موانع برای اعمال قواعد   نی ترمهم  هادولتقابلیت انتساب، اثبات نقض وظیفه و مسئله حاکمیت  

بااا   در ایاان نوشااتار،  باشد.  حقوق بین الملل در طرح مسئولیت بین المللو تغییرات آب و هوایو
باارای  پیش بینو شده در اسناد بااین المللااو راهکارهایو پس از بررسوروش توصیفو و تحلیلو  
 نیتااأم  آن  تبااع  بااه  و  تغییرات آبوهوایو  در  هادولت  بینالمللو  مسئولیت  مقابله با تغییرات اقلیمو،

در ایاان  هااادولتمسئولیت بین المللو طرح  یهاچالشکرده و در نهایت به   مطرح  را  غذا  و  آب
 .شودومزمینه و ارائه راهکار پرداخته 
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 مقدمه 

در حقوق بشر، حتی برای دستیابی به   هاحق نیتریادیبن حق بر غذا و آب بعنوان یکی از 

طوریکه   به  است  حیات ضروری  و حق  بر سالمتی  مانند حق  دیگر  از حقوق  بسیاری 

در میان حقوق بشر به شمار    هاحق  نیترمهمامروزه حق دسترسی به غذا و آب یکی از  

که در سالهای اخیر و در اسناد حقوق بشری بعنوان امنیت غذایی و آب به بحث    رودیم

بزرگترین  از  یکی  غذا  و  آب  کمبود  حال،  این  با  است.  شده  مرتبط  انسانی  امنیت 

مشکالت در جهان امروز است که به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک را به شدت  

ایدهدیمقرار    ریتأثتحت   که  هستند  مختلفی  عوامل  تحت .  را  بشری  مسلم  دو حق  ن 

که یکی از آنها تغییرات آب و هوایی است. در حقیقت، تغییرات آب و   دهدیمقرار  ریتأث

هوا منجر به افزایش متوسط دمای ساالنه هوا و تغییر در بارشهای منطقهای شده است و  

یابد.    رودیمانتظار   آینده شدت  در  تغییرات  این  ک   ریتأثکه  بر  هوا  و  آب  و  تغییر  میت 

منابع   از یک    یهاآبکیفیت  که بیش  از اهمیت جهانی برخوردار است؛ چرا  زیرزمینی 

زیرزمینی وابسته هستند. از طرفی، بیش از یک میلیارد    ی هاآبمیلیارد نفر در جهان به  

که سه چهارم آنها در مناطق روستایی زندگی    برندیمنفر در سراسر دنیا از گرسنگی رنج  

به کشاورزی وابسته هستند. بحران گرسنگی    ماًیمستقتهیه غذای خود  که برای    کنندیم

تشدید   هوایی  و  آب  تغییرات  توسط  بینی  شودیمکنونی  پیش  طوریکه  به    شودیم، 

حال   در  کشورهای  در  غذایی  امنیت  و  کشاورزی  تولیدات  بر  هوایی  و  آب  تغییرات 

آس افراد  و  روستایی  کارگران  کوچک،  کشاورزان  خصوص  به  دیگر توسعه  پذیر  یب 

 را بگذارد. ریتأثبیشترین میزان 

اصلی این نوشتار این است که با توجه به تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر    سؤالحال  

چه   جهانی  پیچیده  چالش  این  با  مقابله  برای  الملل  بین  حقوق  آب،  و  غذایی  امنیت 

 رسد یمه نظر  گفت که ب  توانیمراهکاری در نظر گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش  

از   ناشی  خسارات  به  رسیدگی  برای  آن  ظرفیت  ارتقای  و  المللی  بین  مسئولیت  نهاد 

الملل در   تواندی متغییرات آب و هوایی   بین  از ضمانت اجراهای قوی در حقوق  یکی 

زمینه  این  در  باشد.  کافی  آب  و  غذا  به  دسترسی  در  فرد  از  حمایت  و  حوزه  این 

ذهن   به  که  آیا    رسدیمموضوعاتی  که  است  الملل    توانیماین  بین  حقوق  براساس 
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د مسئولیت  را مسئول تغییرات آب و هوایی زمان حاضر و آینده دانست؟ آیا نها  هادولت 

المللی   جمله    هادولت بین  من  آمده  وجود  به  خسارات  جبران  و  جلوگیری  زمینه  در 

تهدید امنیت غذا و آب ناشی از تغییرات آب و هوایی تاکنون نقشی داشته است؟ چه  

المللی   بین  مسئولیت  برای طرح  به    هادولت موانعی  و  هوایی  و  آب  تغییرات  زمینه  در 

نسبت   بر  ریتأثهمان  موانع   بر حق  این  رفع  برای  راهکاری  آیا  دارد؟  غذا و آب وجود 

نظر   به  دارد؟  از  رسدیموجود  ناشی  المللی  بین  مسئولیت  مسأله  به  پرداختن  اهمیت   ،

المللی   بین  جامعه  توسط  هوا  و  آب  تغییر  تعهدات  مسأله    دییتأنقض  این  است؛  شده 

 یهادولت ار، تعیین دولت یا  نیازمند پرداختن به مسائل مهم از قبیل تعیین حد مجاز انتش

تغییرات آب و هوا و  از  ناشی  آسیب  میان  رابطه علیت  ایجاد  تعیین و  توانایی  مسئول، 

وقوع آن است. بنابراین این مسائل شرح مسئولیت دولت برای تغییرات آب و هوایی را  

جر  مختلفی در این زمینه من  یهادگاهیدبه    هایدگ یچیپبا مشکل مواجه کرده است و این  

با توجه به مطالعات هیأت بین دولتی تغییر اقلیم در مورد پیامدها و تهدیدات   شده است.

برای    ی اندهیفزاآب بر امنیت غذایی و آب، نیاز    ریتأثتغییرات آب و هوایی به خصوص  

این   در  که  دارد  تغییرات آب و هوا وجود  از  ناشی  به مسأله جبران خسارت  رسیدگی 

پیشگیرانه جامعه بین الملل در مقابله با   یهات یفعالاه کارها و  نوشتار، پس از بررسی ر

تغییرات آب و هوایی، تاثیری که این تغییرات بر امنیت غذایی و امنیت بر دسترسی به  

را در    هادولت نهاد مسئولیت بین المللی    تاًینهامورد مطالعه قرار گرفته و    گذارندیمآب  

 ایجاد تغییرات اقلیمی و تهدید حق بر امنیت غذا و آب مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 

 تحقیق پیشینه  .1

المللی   بین  مسئولیت  و هوایی و  تغییرات آب  پیرامون موضوع  زیادی  مطالعات  تاکنون 

 رسد ی مو مقاالت زیادی نگاشته شده است، اما به نظر    هاکتابصورت گرفته و    هادولت 

قرار گرفته و نگارشی که امکان یابی    در میان آنها از منظری که در این مقاله مورد مطالعه

المللی   بین  نهاد مسئولیت  تغییرات آب و    ها دولت پیاده سازی  زیانبار  اثرات  به دلیل  را 

نگاشته نشده و لذا به نظر    هوایی من جمله امنیت غذا و آب مورد مطالعه قرار داده باشد،

آثار  ه  رسدیم به مقاله آقای فرشاد   توان ی ممچنان جای کار فراوان دارد. من جمله این 

پیامدهای تغییرات آب و هوایی  نگارش شده است اشاره کرد که  1390رومی که در سال 
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گازهای   کاهش  زمینه  در  کیوتو  پروتکل  دید  از  ساختاری   یاگلخانهفقط  کنوانسیون    و 

المللی   بین  مسئولیت  نهاد  سازی  پیاده  امکان  نهاد  به  توجهی  و  داده  قرار  توجه  مورد 

در سال    هادولت  معروفی  و خانم سعیده  عبدالهی  محسن  آقای  است.  در    1389نکرده 

عنوان  یامقاله مسئول  "تحت  مشتر یاصل  ب  ک ت  حقوق  در  متفاوت  محیاما  ط  ینالملل 

وایی پرداخته و بیشتر به دنبال تبیین و معرفی  آب و ه  یهاتوافقنامهبه بررسی    "ست یز

در سال   آزاد  مریم  مقاله خانم  در  است.  المللی  بین  معاهدات  این  تحت   1396اهداف 

به بررسی    "مسئولیت بین المللی در قبال تغییرات آب و هوایی و محیط زیست "عنوان  

با تاکید بیشتر    نتها م  در قبال تغییرات آب وهوایی پرداخته،  هادولت مسئولیت بین المللی  

اما تحلیلی نسبت   باشدیمبر معاهدات بین المللی که یکی از اهداف پژوهشی اینجانب  

به ضمانت اجرای هر کدام از این معاهدات نسبت به نقض تعهداتشان توسط دولتها ارائه  

در   هادولت اقدامات و تدابیر  تحت عنوان    یارساله. خانم صدف عطاردی در  دهندینم

در    هادولت با هدف بررسی اقدامات    ه با پدیده تغییرات جهانی آب و هوایی کهمواجه

نگارش   وهوایی  آب  تغییرات  که    اندنمودهخصوص  گشتند  نائل  نتیجه  این  اگرچه  به 

المللی در راستای مقابله با گرمایش جهانی درخور توجه و  های حقوقی جامعه بینتالش

یافته  های عملی و موثرتری به ویژه از سوی کشورهای توسعه، اما گاماست گسترده بوده  

یافته  ، همکاری کشورهای توسعهرسدی مصنعتی باید در این زمینه صورت پذیرد. به نظر  

 لذا  .نمایدسزایی ایفا می، در حل این بحران، نقش بهییوهوا آبتغییرات صنعتی در زمینه 

المللی   بین  مسئولیت  موضوع  به  توجهی  هم  نگارش  این  خصوص   هادولت در  در 

 تغییرات آب و هوایی نگشته است.

 رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی   .2

اخیر،   قرن  دو  انق  یهات یفعالطی  از  پس  دوران  از  دولتها  متراکم  صنعتی، الصنعتی    ب 

  منجر به ازدیاد تراکم گازهای گلخانهای در هوا سپهر شده و این پدیده بهتدریج سبب

است  شده  زمین  انرژی  توازن  خوردن  هم  به  و  شدن  در  (  48:  1393)نواری،    گرمتر 

تغییرات آب و هوای مانند  تغییرات زیستمحیطی  اساسی را    ییهاچالشی،  سالهای اخیر، 

معض افزون  روز  تشدید  که  کردهاند  ایجاد  جهان  سراسر  در  انسانی  امنیت  ت البرای 

زیستمحیطی همچون گرمایش جهانی، کاهش منابع آب و نابودی تنوع زیستی در قرون  
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بسیاری از کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی    یهادغدغه  نیترمهمآتی، به یکی از  

)جاجرمی،  دتبدیل شدهان دیگران،  194:  1392.  و  کاظمی  اخوان  بنابراین  10:  1398؛   )

ایجاب   زمینه  این  در  را  المللی  بین  جامعه  سریع  امروزه  کندیماقدام  حال،  این  با   .

که تعهدات کاهش انتشار آلودگی که توسط دولتها ایجاد    دهندیممطالعات علمی نشان  

برای بررسی  مؤثر  ر عینی این تعهدات به طور  از آن جایی که از نظ)شدهاند ناکافی بوده  

( نیستند(  کافی  هوایی  و  آب  اجرا    ( den Elzen, 2008: 54تغییرات  کافی  طور  به  و 

نیستند(. موانع قابل    خود  تعهدات  انجام  مسیر  در  کشورها  از  بسیاری  رو  این  )از  اندنشده

اقدامات جمعی   با   مؤثرتوجهی برای  به    در مواجهه  تغییرات آب و هوایی وجود دارد. 

طور مثال در بین کشورها اختالفات فاحشی از نظر سهم کربن در جو، پیشرفت صنعتی  

و آسیب پذیری آب و هوا وجود دارد. فقر در برخی از    هاندهیآالو ثروت، طبیعت انتشار 

همراه   به  جهان  افزا  یها ینابرابرنقاط  به  رو  کشورها  بیرون  و  درون  استمداوم    یش 

((World Bank, World Development Report 2006  در بسیاری از جوامع و در .

زندگی و توسعه وجود دارد   یهاوهیشمیان سیاستمداران بی میلی آشکاری برای اصالح  

فنی برای رفع مشکالت پیچیده تغییرات آب و هوا    یها حلو به اصطالح در مورد راه  

 ( 160: 1394اری، میر عباسی، اختالف نظر وجود دارد. )اسفندی

این  هادولت  چارچوب  رژیم    در  یک  ایجاد  به  اقدام  گذشته  دهه  دو  طی  محدودیتها 

حقوقی بینالمللی در حال تکامل برای رسیدگی به تغییرات آبوهوا و اثرات آن نمودهاند؛ 

اولین   2"پروتکل کیوتو "و    1"کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا"

این نگرانیها است. این ابزار در سطح گام قابل توجه جامعه بینالمللی برای پرداختن به  

جهانی مورد توجه قرار گرفت و هدف اساسی آن ایجاد یک چارچوب حقوقی بینالمللی  

و انتشار آن و    3یاگلخانهبرای مسئولیت مشترک اما متمایز در رابطه با کاهش گازهای  

به ویژه  توجه  با  جهانی  نگرانی  این  با  مواجهه  برای  ملی  اقدامات  از  نیازهای    حمایت 

 
1 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Report 

of the Conference of the Parties on its Seventh Session, Addendum, 

UNFCCC/CP/2001/13/Add.1 (Jan. 21, 2002) [hereinafter UNFCCC]. 
2 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 

Dec. 11, 1997, 37 I.L.M. 22 [hereinafter Kyoto Protocol]. 
3 greenhouse gas (GHG) 
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توسعه درحال  و    کشورهای  توسعهیافته  کمتر  کشورهای  جمله  از  پذیر،  آسیب  و 

عباسی،  باشدیمتوسعهنیافته   میر  )اسفندیاری،  دولتهای عضو    (.161:  1394.  کنوانسیون 

با تعهدات مختلف تقسیم   به دو گروه اصلی  به اصطالح کندی مخود را  . گروه اول که 

؛ کشورهایی که عمدتاً پیشرفته و صنعتی بوده و از نظر باشندیم  "1ضمیمه    یهادولت "

کاهش   موضوع  اساس  براین  که  هستند  گلخانهای  گازهای  از  بسیاری  مسئول  تاریخی 

قرار   گلخانهای  غیر ضمیمه  رندی گ یمگازهای  دولتهای  دوم  گروه  که   "1.  بیشتر    هستند 

ویژهای دریافت    یهاکمککه    باشدیمشامل کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته  

سال  کنندیم در  که  نیز  کیوتو  پروتکل  سال    1997.  در  و  االجرا   2005تصویب  الزم 

به   قانونی  الزامآور  تعهدات  در    187گشت،  الزامآور  محدودیت  شامل  آن  عضو  دولت 

کنوانسیون برای دوره اول تعهدات یعنی مابین    1انتشار گازهای گلخانهای برای ضمیمه  

  "تشویقی"تعیین کرد )که در این زمینه متمایز از تخفیف مجازات    2008-2012سالهای  

سازگاری"و   اساس،    "اقدامات  براین  کرد(.  عمل  هوایی  و  آب  تغییرات  کنوانسیون 

مورد    هادولت  در  انجام شده  اقدامات  و  انتشار  میزان  مورد  در  اطالعات مشخصی  باید 

مکانیزمها را برای تسهیل این    کاهش انتشار ارائه دهند و پروتکل کیوتو طیف وسیعی از

کار »سازو  مانند  مکانیزمی   امر  و  المللی«  بین  انتشار  تجارت  »سیستم  مشترک«،  اجرای 

 .(Voigt, 2008: 3)  فراهم کرده است  موسوم به »مکانیزم توسعه پاک«

دیگر   مانند  به  آبوهوایی  تغییرات  متحد  ملل  کنوانسیون چارچوب سازمان  کلی  طور  به 

گازهای   انتشار  تثبیت  خصوص  در  کلی  تعهد  یک  واجد  چارچوب  کنوانسیونهای 

انتشار سال   اساس سطح  بر  این   1990گلخانهای  ایفای  شیوه  و  آنکه حدود  بی  است؛ 

الزامآور   سندی  که  کیوتو  پروتکل  در  وشیوهها  حدود  این  باشد.  مشخص  کلی  تعهد 

مندرج   آبوهباشدیماست،  تغییرات  که  اثراتی  برخالف  من جمله .  بشر  بر حقوق  وایی 

؛ هیچ یک از اسناد  گذاردیمموضوع این نوشتار یعنی حق دسترسی به غذا و آب کافی  

نیستد؛  اسناد  این  در  موجود  تعهدات  ضمانتاجرای  زمینه  در  مقرراتی  دربردارنده  فوق 

آبوهوایی،  تغییرات  از  ناشی  دولت  بینالمللی  مسئولیت  بحث  برای  شروع  نقطه  بنابراین 

اد ارتباطی بین چارچوب حقوقی ایجاد شده توسط کنوانسیون چارچوب سازمان ملل  ایج



261 

 

 

 

 

 یالملل  نیب  تیمسئول

  ییآب و هوا  راتییتغ

 آب و غذا تیو امن

  و حقوق بین الملل عام است.   1997و پروتکل کیوتو    1992در مورد تغییرات آب وهوا  

 (94: 1396)پورخاقان شاهرضایی، 

 امنیت غذا و آب  و تغییرات آب و هوا . 3

گی حق دسترسی به غذای کافی را به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهن

  ته ی( کمICESCR Article 11(1)).  کندیمعنوان یک عنصر حق زندگی مناسب تلقی  

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اذعان داشته که حق دسترسی به غذا برای کرامت  

بشر   حقوق  اعالمیه  در  مندرج  حقوق  سایر  تأمین  برای  و  بوده  ضروری  انسان  ذاتی 

را بعنوان فراهم بودن و دسترسی   "حق غذای کافی داشتن"این کمیته    .1باشد یمضروری  

ه بین محیط زیست و حق دسترسی به غذا وابستگی  ک  کندیممعنا کرده و بیان    به غذا

مناسب    یهااست یس  "که حق دسترسی به غذا نیازمند اتخاذ    کندیموجود دارد و اشاره  

اجتماعی و  محیطی  زیست  بر    .2است  "اقتصادی،  آبوهوایی  تغییرات  از  ناشی  تهدیدات 

و فرهنگی قرار    حق دسترسی به غذا از مدتها پیش مورد توجه کمیته اقتصادی، اجتماعی

جدی   یهات یمحدودبا توجه به اظهارات کمیته »حتی در جایی که دولت با   گرفته است. 

و   آب  شرایط  اقتصادی،  رکود  اقتصادی،  تنظیم  فرایند  از  ناشی  چه  شود،  مواجه  منابع 

هوایی و یا عوامل دیگر، اقدامات الزم باید صورت گیرد تا حق دسترسی به غذا به ویژه  

و   تحت    یهاهگروافراد  جامعه  پذیر  نگیرد  ریتأثآسیب   CESCR, General)  "قرار 

Comment No. 12 ) 

خود بر اهمیت    2ماده  کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب وهوا در  

. این امر نیازمند تثبیت گازهای گلخانهای  کندیماطمینان از در دسترس بودن غذا تاکید  

در اتمسفر است که در یک چارچوب زمانی خاص برای حصول اطمینان از اینکه تولید 

در کل تغییرات آب و   (UNFCCC Article 2)  .گرددیم، حاصل  شودی نمغذا تهدید  

نم فراهم  امکان دسترسی و  تغییرات ممکن است  با  مقابله  احتمالی  اقدامات  و  ودن هوا 

 
1. CESCR General Comment No. 12, Right to Adequate Food, supra note 66. 128. Id. 

Para. 4. See also Food and Agriculture Organization, Voluntary Guidelines to Support 

the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food 

security (Nov. 2004) 
2 Food and Agriculture Organization, Voluntary Guidelines to Support the progressive 

realization of the right to adequate food in the context of national food security (Nov. 

2004) 
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غذا را تهدید کند. در اسناد هیئت بیندولتی تغییر آب و هوا بیان شده که افزایش میزان  

دما تاثیرات منفی و پیچیدهای را بر کشاورزان خرده پا، کشاورزان معیشتی و ماهیگیران 

 ( Christian Aidm, 2009: 12. )گذاردیم

ب برای  اساسی  شرط  یک  عنوان  به  آب،  به  دسترسی  طرفی، حق  یک از  بعنوان  تنها  قا، 

بعنوان یک پیوند ناگسستنی با دیگر حقوق بشر مانند   شرط ذاتی برای بقا نیست، بلکه 

باالترین   از  برخورداری  حق  زندگی،  مناسب  استانداردهای  از  برخورداری  حق 

و   بهداشتی  شناخته    نیتأماستانداردهای  کافی،  اصلی شودیمغذای  واسطه  آب،  منابع   .

، میکن یممحیط زیست است که از طریق آن تاثیرات مستقیم تغییرات اقلیمی را احساس  

 ,Warner)  منجر به کمبود منابع آب شود.  تواندیمدر نتیجه آب و هوای غیر طبیعی  

به عبارت دیگر، تغییرات آب و هوا به شدت بر میزان دسترسی به آب کافی   (68 :2007

بیان    .گذاردیم  ریتأث مطالعات خود  در  استرن  آقای  افزایش   کندیمبه طوریکه  که حتی 

درجه    5و افزایش    کندیممیلیون نفر را تهدید    50آب    نیتأمیک درجه سلسیوس دما،  

یک   برای  آب  کمبود  تهدید  و  هیمالیا  یخچالهای  شدن  ناپدید  به  منجر  دما،  سلسیوس 

 (Jung et al, 2018: 103) .شودیمندی چهارم جمعیت کشور چین و صدها میلیون ه

المللی  .  4 بین  بر    هادولتمسئولیت  تهدید حق  و  هوایی  و  آب  تغییرات  ایجاد  در 

 امنیت غذا و آب 

مسئولیت   ثانویه  قواعد  همراه  به  هوا  و  آب  تغییرات  خصوص  در  اولیه  قوانین  وجود 

المللی  توانندیم بین  نظم  از    به  مسئولیت  قواعد  حقیقت،  در  کنند.  کمک  زمینه  این  در 

و   آب  تغییرات  مسأله  دارد.  سروکار  گسترده  مسائل  با  که  هستند  ثانویه  قواعد  جمله 

ا توجه به ماهیت فرامرزی و میزان این نوع از آسیب از  هوایی و پیامدهای منفی آن نیز ب

  ی اگونه  به   است   بشری  جامعه  برای  جدی  تهدیدی  مسئله  این قاعده مستثنی نیستند. این 

 .بود  نخواهد  مصون  فرسا  طاقت   تهدید  این  از  کشوری  هیچ  پذیرفت   توانیم  که

(Taqizadeh et al, 2010: 107)   انتشار شرایط  و  روند  میزان،  باید  زمینه  این  در 

آن،   بر  عالوه  کرد.  بررسی  دارند  پی  در  را  کشور  یک  بینالمللی  مسئولیت  که  گازهایی 

زمان شروع چنین انتشاری و همچنین مدت زمان آن یکی از مباحث چالش برانگیز در 

  بر   که  چنین شرایطیاین زمینه است. تعیین حد و آستانه و مجوز انتشار این گازها و هم 
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  خود   المللی  بین  تعهدات  با  مغایر  رفتار  مسئول  کننده  کمک  یهادولت   یا  دولت   آن  اساس

عالوه بر    .دارند  تحلیل  و  تجزیه  و  تحقیق  به  نیاز  که  مهمی است   موارد  دیگر  از  هستند،

تعیین  جبران   و  متخلفانه  رفتار  از  جلوگیری  ،هادولت   یا  دولت   مسئولیت   محتوای  این، 

همچنین،   .دارد  جهانی  جامعه  ویژه  توجه  و  رسیدگی  به   نیاز  که  است   مواردی  خسارت

تشریح مقررات مقدماتی اولیه و اساسی رجوع به مسئولیت دولت برای انتشار گازهای  

دقیق تعیین شود تا بتوان سیستم   یاوهی شو شروط کاهش حق استفاده باید به    یاگلخانه

را هوا  و  آب  تغییر  ثانویه    مسئولیت  قواعد  چارچوب  در  باید  مسائل  این  کرد.  ایجاد 

دولت  مواد،   مسئولیت  این  عملکرد  شود.  گنجانده  هوایی  و  آب  تغییر  حقوقی  رژیم  و 

ه  تعیین محتوا و ماهیت قواعد اساسی در متن معاهدات مربوط به تغییر آب و هوا گنجاند

شده است اما فاقد هرگونه تعهدی مربوط به مسئولیت دولت و تعیین کشور مسئول و  

تغییرات   این  از  ناشی  خسارت  جبران   :Ahmadinezhad, 2012).  باشدیمهمچنین 

در مطالعه مبنای مسئولیت دولت برای تغییر آب و هوا، براساس اصول مسئولیت    (961

ند دیگر مسائل زیست محیطی، عمدتاً تحت نظام بین المللی، پدیده تغییر آب و هوا، مان

و چارچوب نظام سنتی بر آن غالب است. در    ردیگ یممسئولیت سنتی مورد بحث قرار  

که  شد  باعث  آن،  پیرامون  مسائل  به  پاسخ  در  سیستم  این  بودن  ناکافی  زمانها  طول 

قی  تغییرات آب و هوایی همانند سایر خسارات زیست محیطی بدون جبران خسارت با

محیطزیست  در حوزه حقوق  بینالمللی  مسئولیت  امروزه حوزه  آن جائیکه  از  اما  بماند. 

نیاز به ایجاد یک چارچوب   همزمان با پیشرفت صنعتی و توسعه، گسترش یافته است، 

احساس    مؤثر بیشتر  موضوع  این  در  مسئولیت  نظر  شودیمبرای  به  تعهدات    رسدیم. 

داردهای زیستمحیطی برای جلوگیری از تغییرات آب  در رعایت استان   هادولت بینالمللی  

بُعد عام و خاص   و هوایی و به همان نسبت  دو  از  بتوان  امنیت غذایی و آب را  حفظ 

زیستمحیطی استانداردهای  رعایت  عام،  منظر  از  داد.  قرار  بررسی  ایجاد   مورد  عدم  در 

الم مورد بررسی  از حق انسان به داشتن محیطزیست س  توانیمتغییرات آب و هوایی را  

سرآغاز تحولی جدید در این زمینه به شمار   1972قرار داد که کنفرانس استکهلم در سال  

و از این طریق پیوندی بنیادین بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر دولتها    رودیم

به    توانیماز بعد خاص هم    .دینمایمرا موظف به عدم ایراد خسارات به محیط زیست  
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مانند   هستند،  هوایی  و  آب  تغییرات  به  مربوط  که  المللی  بین  کنوانسیون  کنوانسیونهای 

پ توافق  و  کیوتو  پروتکل  تدریجی که  اریس  ساختاری،  کاهش  راستای  در  تعهداتی  با 

 (Voigt, 2008: 3)اشاره کرد.  انتشار این گازها شکل گرفته است 

گازهای   انتشار  کاهش  تعهد  گردید،  بیان  که  در    یاگلخانههمانطور  دولتها  توسط 

تغییرات آب و هوا مانند کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد   یهاونیکنوانس 

ت آب و هوا و پروتکل کیوتو گنجانده شده است. مسئله اصلی این است که عدم تغییرا

؟ در پاسخ باید گفت، ابزار مورد  کندیمرعایت تعهدات فوق، مسئولیت بین المللی ایجاد 

برای تغییرات آب و هوا، موضوعی رمزآلود نیست!    مؤثرنیاز برای تحقق سیستم پاسخ  

مساله وجود دارد.   مؤثرهمراه با تضمین    مؤثردر این راستا، امکان ایجاد یک چارچوب  

از   یکی  راستا،  این  که    یهاحوزهدر  بینالمللی    توانیمکه  مطرح    هادولت مسئولیت  را 

وا و پیامدهای منفی آن فرامرزی است که مسأله تغییر آب و ه  یهایآلودگ کرد، موضوع  

نوع   این  از  روشنی  نشانه  کافی،  آب  به  دسترسی  و  غذایی  امنیت  افتادن  به خطر  مانند 

تمامی  باید  کارآمد،  مسئولیت  سیستم  یک  توضیح  برای  رابطه،  این  در  است.  آلودگی 

برای اینکه به  لذا    (Omidi, 2012: m39. )نظرات به صورت موازی در نظر گرفته شود

  دولت از لحاظ آلودگی فرامرزی استناد نماییم، دولت شاکی باید سه عامل   مسئولیت یک

الملل بین  تعهد  یک  نقض  برساند:  اثبات  به  و  یرا  شده  انجام  عمل  بین  سببیت  رابطه   ،

. لذا در این بخش عناصر مسئولیت بین  خسارت وارده و سرانجام وجود خسارت مادی

 .میدهیمبررسی قرار المللی دولت را در طی سه بند جداگانه مورد 

 . نقض یک تعهد بین المللی؛ عمل زیان آور دولت1-4

منظور  به  زیست،  محیط  حقوق  حوزه  در  نشده  منع  اعمال  از  ناشی  مسئولیت  جزء  به 

تواند یک کشور باید مرتکب عمل خالف گردد که میاثبات مسئولیت بین المللی دولت،  

  تنها   دولت   بینالمللی  مسئولیت  ثانویه  قواعد  دیگر  بیان  به   شامل فعل یا ترک فعل باشد؛

  به.  دهد  تشکیل   را  بینالمللی  اساسی  تعهد  نقض  کشور  ل عم   که  هستند  اعمال  قابل  زمانی

  بار   داد،  استناد  خسارت  منشأ  دولت   به  را  نظر  مورد  عمل  بتوان  اگر  حتی ت دیگر،عبار

 نقض  المللی  بین  تعهد  یک  که  دارد  این  به  نیاز  باز  دولت   آن  دوش  بر  مسئولیت   نمودن

  که  ردیگ یم  تعلق  دولتی  به  عمل  انتساب  مسئولیت   فرامرزی،  آلودگیهای  برای.  باشد  شده
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به موجب این اصل، یک دولت    ز سرزمین را نقض کرده باشد.ا  غیرزیانبار   استفاده  اصل

وارد آوردن آسیب و خسارت به    وظیفه جلوگیری از اعمالی را بر عهده دارد که سبب 

دیگر   قلمرو کشوری  در  اموال  یا  کنوانسیون حقوق    194ماده    2بند  .  گرددیماشخاص 

 : داردیمابراز  اینگونه این تعهد و مسئولیت را باشدیمیاها که یک معاهده الزام آور در

را انجام داده تا اطمینان حاصل نمایند، که فعالیتهای  آور  م اباید کلیه اقدامات الز  ها»دولت 

به   یا قلمروشان  نظارت  از جهت   یاگونهواقع در تحت  پذیرد که  آلودگی باعث    انجام 

وارد آمدن خسارت به کشورهای دیگر و محیط زیستشان نگردد و نیز آلودگی ناشی از 

حوادث یا فعالیتهایی که تحت نظارت یا قلمروشان است به فراسوی مناطقی که آنان در  

اعمال   کنوانسیون  این  مقررات  طبق  بر  را  حاکمیت  به  مربوط  حقوق  ، ندینما یمآنها 

 ( 3-4: 1394سعید، عیسی زایی، « )فرشا گسترش نیابد

و    1992همچنین کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا  

تغییرات آب و هوا، حقوق معاهدات   1997پروتکل کیوتو   از  ناشی  در زمینه خسارات 

بین تعهد  یک  نقض  برای  طبیعتاً  هستند.  در  مرتبط  باید  تعهد  محتوی  معاهده  المللی، 

  گازهای  بیشترین   که  کشورهایی  بنابراین   بوطه در زمان نقض، الزم االجرا باشد.کشور مر

نمود  کندمی   آزاد  را  ایگلخانه تصویب  را  کیوتو  پروتکل  تاکنون  ایاالت  هاو  مانند  ند، 

که تعهدی برای کاهش انتشار این گازها ندارند، مانند چین و هند   ییهایکشورمتحده یا  

البته سوالی که در   .اق با اهداف پروتکل مسئول شناخته شوندتوانند برای عدم انطبنمی

آیا وجود آستانه خاصی از خسارت برای مسئول شناخته    این است که  دیآیماینجا پیش  

زمینه،   این  در  خیر؟  یا  است  الزم  کشور  یک  به    1979کنوانسیون    1ماده  شدن  راجع 

مقرر   فرامرزی  دوربرد  هوای  »آثار    کندی مآلودگی  به  منجر  باید  نظر  مورد  آلودگی  که 

انداخته، به منابع جاندار و    زیانبار باید با چنان ماهیتی باشد که سالمت انسان را به خطر

یا سایر   مطبوعیت  در  رسانده و  آسیب  مادی  اموال  از    یهااستفادهاکوسیستم و  مشروع 

زیست  مونترال،    1982قواعد    2  ماده  عالوه  به   1کند«  ایجاد  نقصان  یا  اخالل   محیط 

میپیش آلودگی  بینی  کنترل  و  کاستن  پیشگیری،  به  متعهد  کشورها  که  فرامرزی کند 

 
خود به »پیامدهای خسارتبار مهم« اشاره   2995قابل توجه است که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه . 1

 نموده است. 
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 چنین.  نگردد  دیگر  کشورهای  قلمرو  متوجه  معتنابهی  آسیب  هیچ  که  نحوی  به   هستند؛

 از  یک  هیچ  در  که  طوری  به  بوده  تعریفی  مشکالت  دهنده  نشان  صرفاً  پردازیهایی  عبارت

.  نشده است   ارائه صالحیت،  احراز  برای  الزم  خسارت  آستانه  از  توصیفی   مرتبط،  اسناد

به عنوان    البته اهمیت شرایط وقایع دربرگیرنده هر پرونده،  هر چند، مسئلهی نسبیت و 

، اما با  ردیگ یمعوامل اساسی در تعیین میزان آستانه خاصی از خسارت مورد توجه قرار  

سرزمین  از  منصفانه  و  معقول  استفاده  مفهوم  با  مسئولیت  بودن  مرتبط  حال،  که    1این 

، در این مقطع زمانی از حمایت  کندیمتفادهای ایجاب  مسئولیت را در ماوراء چنین اس

 2کمتری برخوردار است. 

   عمل زیان آور و عوامل ورود خسارت ی بینارتباط سبب  .2-4

سنتیبراساس   بینالمللی  مسئولیت  بینالمللی    رژیم  مسئولیت  طرح  ارکان  از  دیگر  یکی 

در همین  رابطه سببیت میان خسارت وارده و فعل زیانبار است.    ، اثبات و احرازهادولت 

نمی تسبیب  که  است  بیان شده  آلودگیزمینه  موارد  در  که    یهوا  تواند  در جایی  وسیع 

آسیب از منابع مختلف وارد شده و منتشر کننده منفردی صریحاً قابل شناسایی نیست، یا  

به خودی خود درگیر  از طرفین  که عمل هیچ یک  آسیب    جایی  آوردن  به وجود  برای 

گردد ثابت  نیست،    تسبیب  اوالً   :شود  مطرح  زمینه   این   در  تواندیم  پیشنهاد   چند .کافی 

  عامل   یک  وسیله  به  آبوهوایی   تغییرات  مسئله  در  بودن  سهیم  مبنای  بر  تنها  تواندیم

سئله که چه میزان خسارتی باید از طریق سهیم بودن  م  این    .گردد  اثبات  خاص    (بازیگر)

ایجاد شده باشد، اینجا   آن عامل    و  نمودن  مشخص  مرحله  در  زیرا   است؛  نامربوط  در 

  گازهای   انتشار  هرگونه  که  کرد  استدالل  توانمی   ثانیاً.  کندیم  ایفا  نقش  هزینهها   تقسیم

افزایش گازهای    تغلیظ  در  مشارکت   وسیله  به  را  خاص  خسارت  خطر  ایگلخانه به  رو 

  توافق   مورد  رویکرد  یک  فقدان  در  وجود  این  با   گلخانهای در اتمسفر افزایش داده است.

  یک  چگونه  که  نیست   مشخص   تسبیب،  نمودن  مشخص  مورد  در   المللبین  حقوق  در

 خواهد  برخورد  چندگانه  و  مرکب   سببهای  موضوع  با  المللی بین  داوری  دیوان  یا  دادگاه

 
1 Reasonable and equitable use territory 
2 See the views of e.g. R. Quentin-Baxter, Yearbook of the ILC. 1981, Vol. II, Part 1, 

pp. 112-19; Boyle, “ Nuclear energy”, p. 274, and “ Chernobyl and development of 

international Enviromental law” perestroika and International law (ed. W. Butler), 

London, 1990, pp. 203,206. 
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موجود  نیترمحتمل   .نمود اصول  به  توسل  است    داخلی  حقوق  ی هانظام  در حالت، 

(Boyle, 1990: 250) 

 معیار مطلوب برای تعیین عامل خسارت . 3-4

است.   دشوار  زیست  محیط  مورد  در  بینالمللی  متخلفانه  عمل  از  ناشی  مسئولیت  احراز 

ا یه، قواعد مربوط به مسئولیت محض  کا میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینیزیرا،  

به عبارت دیگر،    مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بینالمللی محقق نشده است.

در مطلق  نظریه مسئولیت  از  در    گاهی  معیار مطلوب  به عنوان  موارد  رفتار  برخی  مورد 

  فزونی   موجب  که  جهت   آن  از  را  نظریه  این  که  این  با   .شودیماستفاده  کشورها،  

  ابهام  این گرفت، اما  نظر در  مزیتی پر نظریه عنوان به توانیم ،گرددیم کشورها مسئولیت

  داده   قرار  پذیرش  مورد  را  عامیاصل    چنین  واقع  در  بینالملل  حقوق  آیا  که  ماندیم  باقی

 مسئولیت   نظریه  مثالً   باشد.می  غیرقاطع  پرسش،  این  به   پاسخ  در  قضایی  رویه  است؟

  واقع  پذیرش  مورد  کورفو   تنگه  اختالف  به  راجع  صادره  یرأ  در  واضحی  شکل  به  مطلق

  عنوان  به  توانیمرا    کانادا   و  متحده  ایاالت  بین  ما  2گات   سد  داوری  پرونده   اما 1.نشد

 زد. مثال  مطلق مسئولیت  کننده دییتأ قضایی رویه بر شاهدی

در حقیقت معیاری است که به عنوان    3معیار تعهد به مراقبه یا تالش مقتضی در مقابل،  

معاهدات  معیار،    ن یترستهیشا اکثر  است.در  شده  واقع  پذیرش  که    مورد  معنی  این  به 

شناخته   مسئول  مشخص،  اسناد  در  شده  تعیین  تعهدات  نقض  اثر  در  تنها  کشورها 

که کشورها    کندیمحقوق دریاها، مقرر    1982کنوانسیون    194برای نمونه ماده    .شوندیم

»موظف به اتخاذ تمام اقدامات الزم در جهت پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی 

در دسترس  که  های عملی  باید در این راستا تمام روشو  لودگی بوده  از طریق هر منبع آ

خود   تواناییهای  با  مطابق  و  می   باشدیماست  پس  ببندند«.  کار  به  اینگونه  را  توان 

دولت نتیجه که  نمود  هر  گیری  در  دخیل  عوامل  تمام  لحاظ  بدون  و  کلی  طور  به  ها 

و ممکن است که    گردندینمی  وضعیت، به طور قهری مسئول خسارات به بار آمده تلق

تعهد اساس    برای   ضروری  اقدامات  تمام  به  که  باشند  موظف   مراقبه  به  خود   بر 

 
1 .ICJ Reports, 1949, pp. 4. 3-22; 16 AD, pp. 155-158. 
2 The Gut Dam Arbitration. 
3 Diligent Control 
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 خوب«   »دولت   یک  از  که  نمایند  رفتار  ای گونه  به  ورزیده  مبادرت   آلودگی  از  پیشگیری

 اقتضا  را  رسانی  اطالع  و  مشاوره  نظام  یک  سیتأس  تواندیم  رفتاری  چنین.  رودیم  انتظار

 (30-33 :1392)ملکم شاو،  .بنماید

این است که پس از اینکه فعل زیانبار و رابطه سببیت    د یآیماما سوالی که در اینجا پیش  

به معنای سنتی احراز شد، چه نوع از عمل متخلفانه یا نقض تالش مقتضی برای تحقق 

 مسئولیت کافی است؟ در این ارتباط دو نظریه وجود دارد: 

دولت کند، الف(  نقض  را  بینالملل  حقوق  قواعد  یا  ندهد  انجام  مقتضی  تالش  که  ی 

 مسئولیت دارد.

 . شودیمب( جایی که یک خسارت زیست محیطی مهم واقع شده باشد، مسئولیت ایجاد 

دارند،    هادولت  از  ک وظیفه  جلوگیری  جهت  در  را،  متعارف  و  معقول  معیارهای  لیه 

نماید رعایتی  فرامرزی  هنگامی   :خسارات  مثال،  عنوان  ی ک به  وضع    که  در  دولت، 

، به دولت منتسب شود  تواندیم، آن فعالیت  دینمایموتاهی  کمقررات الزم محیط زیستی  

در حقیقت،   نقض  ک شور مذک و  را  بینالمللیاش   :1386)وفادار،    .رده است ک ور، وظایف 

106) 

در حوزه تغییرات آبوهوایی؛    هادولت ارزیابی کارکرد نظام مسئولیت بین المللی    .5

 و راهکارها  هاچالش

اهمیت  هوایی،  و  آب  تغییرات  به  مربوط  تعهدات  نقض  برای  المللی  بین  مسئولیت 

حقوقی زیستمحیطی    یهاحوزهدر ارتباط با ابعاد مختلف عالوه بر تعامل با سایر    یاژهیو

به   این اهمیت به دلیل عالقه رو  افزایش جامعه بینالملل به  و نیز قوانین بینالمللی دارد. 

منافع   بر  مبتنی  عمدتاً  که  قانونی  تالش  به  توجه  با  و  است  محیطزیست  از  حفاظت 

پدیده  از  ناشی  خساراتهای  و  ناپذیر  جبران  خسارات  وجود  دلیل  به  و  است  اقتصادی 

تغییر آب و هوا، این موضوع باید به طور جدی و فوری توسط جامعه بینالمللی در نظر  

 ( Raisi, 2010: 13). گرفته شود

پیش   اینجا  در  که  سوالی  محیطی    دیآیم حال  زیست  معاهدات  رویکرد  که  است  این 

نسبت به نقض تعهداتشان چیست؟ آیا اگر دولتها به هیچ یک از تعهدات مندرج در آن 

این  به  پاسخ  در  دارد؟  وجود  اجرایی  ضمانت  بنمایند،  نقض  و  نکنند  عمل  معاهدات 
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  مؤثر شاره به هر یک از این تعهدات، بر ضرورت ضمانت اجرای  ، الزم است با اسؤال

متحد  ملل  سازمان  چارچوب  کنوانسیون  مثال،  طور  به  شود.  تاکید  دولت  هر  تعهدات 

درباره تغییر آبوهوایی شامل تعهدات مهمی مانند ارتقا مداوم مدیریت، توسعه دورهای  

اطالعات و ... است. همه این  ملی و منطقهای، بررسی انتشار گازهای گلخانهای، تبادل  

در  و  گلخانهای  گازهای  انتشار  کاهش  یعنی  کنوانسیون  نهایی  با هدف  مطابق  تعهدات 

در صورت است.  آن  از  ناشی  و خسارات  پیامدها  کاهش   به  دولت   اجرای  عدم  نتیجه 

از    تعهدات  انجام  از  خودداری  یا  راستا  این  در  خود  تعهدات بتوان  خود، مهم است که 

اظهارات دولت در مورد تعهدات مربوطه و همچنین ضمانتاجرای نقض  نیروی محرکه 

این تعهدات بهره برد. همچنین، پروتکل کیوتو نیز شامل تعهداتی پیشگیرانهای است که 

تعهدات،   این  بر  عالوه  پروتکل،  این  در  حتی  هستند.  آن  اجرای  به  موظف  دولتها 

با این حال، مفاد پروتکل  سازوکارهای   انعطاف پذیر برای دولتها پیش بینی شده است. 

عضو، چه ضمانت    یها دولت نیز روشن نکرده است در صورت نقض تعهدات از سوی  

نیاز   اساسی  قوانین  و  مکانیزم  به  مسائل،  این  به  توجه  با  بنابراین  دارد؟  وجود  اجرایی 

د تا از طریق اعمال قوانین ثانویه مسئولیت  است که دولتها را ملزم به اجرا و انجام نمای

 ( Raisi, 2010: 13)بین المللی از هرگونه نقض تعهدات جلوگیری شود. 

  این  به  هوایی و آب تغییرات  حوزه  در دولت  المللی بین  مسئولیت  نظام کارکرد  ارزیابی با

در حقیقت، به صورت کلی،  .  است   مواجه  نسبی  ناکارآمدی  با  نظام  این  که  میرسیم  نتیجه

پیشگیرانه   رویکرد  یک  آبوهوایی  تغییرات  برای  المللی  بین  جامعه  رویکرد  حال،  به  تا 

بوده است و علی رغم اقدامات مثبت انجام شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و  

در نتیجه پدیده تغییر آبوهوا، رژیم حقوقی تغییر آبوهوا یک سیستم ناکارآمد و ضعیف 

و    مؤثروده است. زیرا شرط اصلی اجرای نظام بین المللی دولت، وجود ضمانت اجرای  ب

کارآمد است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع تغییرات آبوهوایی و پیامدهای منفی آن، 

حقوقی   نظام  این  تقویت  جهت  الزم  مالحظات  اعمال  و  موجود  شکافهای  حذف 

 (Davanlou, et al, 2018: 202) ضروری است.

 مالکیت،  متعدد  معیارهای  پذیرش  و  وجود  دلیل  به  انتساب؛  قابلیت   رکن  با  رابطه  در

  به   دولتی واحدهای رفتار انتساب قابلیت  بحث کنترل، و  هدایت  و حکومتی اقتدار اجرای
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  واحدهای   رفتار  انتساب  قابلیت   بحث   در  طرفی،  از  است؛  مواجه  ابهام  با   مربوطه  دولت 

  به   «مقتضی  تالش»  اصل  قالب   در  دولت   به  ایگلخانه  گازهای  کننده  منتشر  دولتی  غیر

  مواجه   مشکل  با  رفتار  انتساب  الزم،  کنترل  و  مراقبت   میزان   آستانه  نبودن  مشخص  دلیل

  نیز   مسئولیت،  کننده  ایجاد  دوم  رکن  عنوان  به  نقض،   وقوع  تشخیص  خصوص  در  .است 

  آب   تغییرات  رژیم  گانهسه   معاهدات  از  هیچکدام   در  سو   یک  از  چراکه  دارد،  وجود  ابهام

  خاص   سطح  برای  انتشار  صرفاً  و  نیست  ممنوع  ایگلخانه  گازهای   انتشار  نفس  هوایی،  و

  در  تعهد  رعایت   تشخیص  مبنای  دیگر  سوی  از.  سازدمی   فراهم   را  تعهد  نقض  موجبات

 این  در  و  است   مربوطه  تعهدات  ایفای  برای  ملی  توانایی  و  ظرفیت   اسناد،  این  از  برخی

  ایجاد  به  مربوط  مباحث   از  فراتر.  شود  گرفته  تصمیم  مورد   به  بسته  است   الزم  صورت

  طرح   قابل  دولت  المللی  بین  مسئولیت  ناکارآمدی  نیز  خسارت  جبران  بحث   در  مسئولیت

 هیچگونه   خسارت  جبران  به  آبوهوایی  تغییرات  معاهدات  در  عموماً  که  چرا  است؛

  است  شده  استفاده  زیان  و  ضرر  واژه  از  که  پاریس  توافق  در  حتی  و  است   نشده  یااشاره

  شده   مستثنی   خسارت  جبران  و   دولت   مسئولیت   بحث   یافته،   توسعه  کشورهای  اصرار   به

  خود   کارکردهای  ایفای  در  دولت   المللی  بین  مسئولیت   نظام  دهدمی  نشان  امر  این.  است 

  یا   شرایطی  چنین  وجود  با  .است   مواجه  نسبی  ناکارآمدی  با   آبوهوایی،   تغییرات  زمینه  در

 پدیده  باالخص  محیطزیست،  مسئله  فرد  به  منحصر  شرایط  و  ماهیت   لحاظ  با  ست یبایم

  فرای   بایستی  یا  شود،  ایجاد  حوزه  این  برای  خاصی  مسئولیت   نظام  هوایی،  و  آب  تغییرات

  رژیم  معاهدات  مفاد  اجرای   موجبات  دیگری  طریق  از   مسئولیت،  حقوقی  چارچوب

 (Zhang et al, 2014: 338) .شود فراهم آبوهوایی تغییرات

راستا این  ی،  در  تحول  و  توسعه  لحاظ  به  موفقیت  عدم  به  توجه  مسئولیتی   کبا  نظام 

ه حیطه مسئولیت و تعهدات ک ارآمد، بسیاری از حقوقدانان بینالمللی، تالش نمودهاند  ک 

سئولیت دولتها را  ه، مکدولتها را وسعت بخشند. بر خالف محققان و حقوقدانان سنتی  

نظر   در  فرامرزی  زیستمحیطی  خسارت  وقوع  از  امروزی،  گرفتندی مپس  تحلیلگران   .

الیفی نظیر ارزیابی خسارات  کلی و اجرایی بر دولتها هستند )تکالیف شکدرصدد اعمال ت

  شور دیگر ک   کو زیانهای بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیتها و اقدامات درون مرزی ی

نمودن   مطلع  وظیفه  نیز  فعالیتی  ک و  از  دیگر  خسارات  ک شورهای  ایجاد،  لحاظ  به  ه 
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( تا آموزه مسئولیت دولتها را، قبل  شوندیمننده محسوب  ک زیستمحیطی فرامرزی تهدید  

این نمایندکاز  اعمال  پذیرد،  آلودگی صورت  معتقدند،  کمتف.  ه  بینالملل  ران جدید حقوق 

گسترش و رشد   از وقوع خسارت، در بدو امر موجب اعمال نظریه مسئولیت دولت پس  

البته، نظریه مخالف    .شودیمان جلوگیری از زیان  کاری و عدم امکمنازعات، تضعیف هم

نادرستی    ک ه نظام فوق االشعار، درک ست  ا   با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر این

لی و اجرایی،  کف شالی کت در راستای تکو حر  هاست دولت از نظام مسئولیت بینالمللی  

بینالمللی است  اتحاد  اتفاق و  از  نهائی ظاهری،  ارائه دهنده  نظر  .  تنها  برای  رسدیمبه   ،

مستقرکاین مزبور  نظر  به  مسئولیت    ه  از  را  متخلفانه  اعمال  از  ناشی  مسئولیت  باید  شد، 

و  نمود.    کیکدیگر تفک ه به وسیله حقوق بینالملل ممنوع نشدهاند، از یک ناشی از اعمالی  

 . میسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است ک ار  ک از این رو، 

  بر   مبنی  حقوقی  مسئولیت   به  صرف  اتکای  جای  به  آبوهوایی  تغییرات  رژیم  همچنین،

 کاهش   بر   مبنی  دولتها  اخالقی  مسئولیت   به   بایستی  ای،گلخانه  گازهای   انتشار  ممنوعیت 

 چنین   درک   با  توسعه،  حال  در  یهادولت   باالخص  هادولت .  کند  توجه  نیز   انرژی  مصرف

 تعهدات  بر   حقوقی   تعهدات  کنار   در  رژیم،  این  معاهده  سه   هر   در  ابتدا  همان  از   وضعیتی

  در   انصاف  رعایت   یافته،  توسعه  کشورهای   به   رهبری  پذیرش   شکل   به   ها دولت   اخالقی

. اندداشته  تاکید  پایدار  توسعه  به  نیل  برای  تالش  به  تعهد  و  پذیر  آسیب   کشورهای  قبال

  به   دیگری  نشست   در  توافق  این  عضو   هایدولت   ،2015  پاریس  توافق  انعقاد  از  بعد  حتی

 تغییرات  به  مربوط  اخالقی  اصول  سند  تهیه  با  پاریس،  در  2017  سال  در  یونسکو   میزبانی

 چند هر. نمودند مجدد تاکید حوزه این در  هادولت  اخالقی مسئولیت  بر نیر  هوایی و آب

 اصول  اندازه  به  اخالقی  اصول  الملل،  بین  حقوق  به  پوزیتیویستی  رویکرد  چارچوب  در

  حاکی   آورالزام  غیر  اعالمیههای  در  اصول  این  درج  ولی نیستند،  آورالزام  و  محکم  حقوقی

  با  مقابله جریان به دهیشکل در اصولی چنین رعایت  و وجود  به هادولت  اکثریت  باور از

  بین   مسئولیت  حقوقی  نظام  مسیر  دهدمی  نشان  امر  این.  است   آبوهوایی  تغییرات  پدیده

  توانیم  آن،  نمودن  هموار  برای  که  است  بوده  ناهموار  مسیر   پاریس،  تا  توکیو   از  المللی،

 (Davanlou, et al, 2018: 203) ..شد متوسل  دولتها اخالقی مسئولیت  به
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 نتیجه گیری

تغأمس آبوهییله  از  ی  ییاو رات  ب  یهاچالش  نیترمهمکی  محیحقوق  و  یز  طینالملل  ست 

از تهدی آن اوضاع و احوال کشورهای توسعهیکی  افته را ین  دات جدی است که وجود 

و   سازدیمکشورهای درحالتوسعه را با چالشهای جدی مواجه    ،کندی متر  دروز ب  به  روز

بهیزنگ خطری است برای کشورهای توسعه و استفادههای    ک رناتهای خطیفعال  افته که 

مح از  طبینابجا  دهند.یط  خاتمه  طرفی،    عی  از از  یکی  بعنوان  آب  و  غذا  بر  حق 

مانند    هاحق  نیتریادیبن دیگر  از حقوق  بسیاری  به  برای دستیابی  بشر، حتی  در حقوق 

به غذا و   حق بر سالمتی و حق حیات ضروری است به طوریکه امروزه حق دسترسی 

که در سالهای اخیر و    رودیمدر میان حقوق بشر به شمار    ها حق  نیترمهمآب یکی از  

بحث   به  آب  و  غذایی  امنیت  بعنوان  بشری  اسناد حقوق  شده در  مرتبط  انسانی  امنیت 

که    دهدیمقرار    ریتأثاست. عوامل مختلفی هستند که این دو حق مسلم بشری را تحت  

 یکی از آنها تغییرات آب و هوایی است. 

پیچیده جهانی   این چالش  با  مقابله  برای  الملل  بین  المللی و  حقوق  بین  نهاد مسئولیت 

ز تغییرات آب و هوایی را بعنوان  ارتقای ظرفیت آن برای رسیدگی به خسارات ناشی ا

یکی از ضمانت اجراهای قوی در این حوزه و حمایت از فرد در دسترسی به غذا و آب 

المللی   بین  مسئولیت  نهاد  برای  است.  گرفته  نظر  در  از   هادولت کافی  دسته  دو  به  نیاز 

عام.   قواعد  و  خاص  قواعد  است:  تمام  قواعد  به   یهاتالش با  توجه  و  گرفته  صورت 

معاهدات   بینالمللی،  و  منطقهای  ملی،  سطح  در  هوایی  و  آب  تغییرات  موضوع  اهمیت 

نیز   موجود  معاهدات  همین  و  اندکند  بسیار  هوایی  و  آب  تغییرات  زمینه  در  بینالمللی 

آبوهوایی   تغییرات  در حوزه  ما  بنابراین  نیستند.  روشنی  و  قواعد مشخص  دارای  اغلب 

بتوان که  خاصی  قواعد  و  قوانین  دولت  شاهد  بینالمللی  مسئولیت  بدانها  مبادرت  با  یم 

تنها   لذا  نیستیم.  نماییم،  مطرح  را  تعهدات  بین    میتوانیمناقض  عام  قوانین  به  توسل  با 

متوسل شدن به حقوق عرفی و با استناد به اصل ممنوعیت آسیبهای فرامرزی    المللی و با

اما در این  ، اقدام کنیم.  دینمایمعلیه دولتی که مبادرت به نقض تعهدات آبوهوایی خود  

 زمینه بسیاری از ابهامات مفهومی و جزئیات مهم هنوز حل نشده باقی مانده است: 
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نتو  تاکنون  دولت  مسئولیت  نهاد  زیست  اوالً:  خسارات  مسئولیت  زمینه  در  است  انسته 

محیطی نقش عملی و فعالی بازی کند و بیشتر نگرانیهای فرامرزی زیستمحیطی از طریق 

قضایی   رویه  زمینه  این  در  لذا  است.  شده  توافقنامه حل  تصویب  و  مذاکره  دیپلماتیک، 

  ربوط بهو در مورد خواستههای زیست محیطی و ادعاهای م  خوردینمچندانی به چشم  

 خسارات ناشی از تغییرات آبوهوایی رهنمودهای کمی ارائه شده است. 

است. مواجه  کمبود  و  نقص  با  اولیه  تعهدات  تعریف  اولیه   دوماً،  تعهدات  به خصوص 

نسیتند.   واضح  و  روشن  آنها  از  بسیاری  دارند.  تفسیر  به  نیاز  معاهدات  بر  مبتنی 

ت و  بالتکلیفی  موجب  مبهم  و  گسترده  در  گردندی مردید  اصطالحات  مثال،  طور  به   .

آن در کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی سازمان ملل    4و بند    2حالیکه در ماده  

 رهایتفسهنوز هم    کندیمناشی از تغییرات آب و هوایی تاکید    یهاب ی آسبه جلوگیری از  

 و حواشی زیادی پیرامون این ماده وجود دارد. 

بانیان ناشی از تغییرات آبوهوایی ممکن است مشکالت اثبات  سوماً، تعدد آالیندهها و قر

بین  خسارت  تقسیم  نحوه  مورد  در  رابطه  این  در  باشند.  داشته  همراه  به  را  ناپذیری 

متخلفان متعدد یا علل تغییرات آبوهوایی، هیچ قاعده روشنی در حقوق بینالملل وجود  

بستگ لذا تقسیم مسئولیت به مالحظات کلی عدالت  با  ندارد.  که در هر مورد و  ی دارد 

از  پایداری  ترجیح  این حیث هیچ  از  و  باشد  متفاوت  پرونده ممکن است  به هر  توجه 

 و باز هم بار اثبات بر عهده دولت آسیبدیده است.  دیآینمدادرسی قضایی پدید 

وجود   اکولوژیکی  صرفاً  خسارت  جبران  مورد چگونگی  در  کمی  رهنمودهای  چهارماً، 

 دارد.

کشور   یک  بینالمللی  دعویهای  به  رسیدگی  برای  صالحیت  دارای  مجمع  یافتن  پنجماً، 

علیه کشور دیگر، به رضایت دولت دیگر بستگی دارد که ممکن است به دست آوردن 

مسئولیت   که  دولتهایی  از  معدودی  تعداد  هم  عمل  در  نباشد.  آسانی  کار  رضایت  این 

از و  گرفته  عهده  بر  را  محیطی  زیست  رسیدگی شده    خسارات  بینالمللی  مجامع  طریق 

 باشد وجود دارد.

با   مقابله  برای  بتواند  الملل  بین  اینکه، حقوق  برای  مانند    ی هاچالشلذا  پیچیده جهانی 

  تغییرات آبوهوایی تجهیز شود، به تفکر جدید و توسعه حقوقی در این زمینه نیاز دارد.
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سختگیرا  یهامیرژتوسعه   استانداردهای  با  اجرایی  معاهدهای  سازوکارهای  و    مؤثر نه 

نیازمند تکمیل با نهاد کلی مسئولیت دولت است. چرا که با توجه به مواردی که در پی  

وجود   به  آبوهوایی  تغییرات  بینالمللی  نظام  از  دیآیمتعریف  ناشی  خسارات  جبران   ،

با   زیرا  است.  برخوردار  ویژهای  اهمیت  از  آبوهوایی  خسارتهای  و  آبوهوایی  تغییرات 

اجرای   تضمین  آبوهوایی،  تغییرات  ناپذیر  جبران  گاهاً  اثرات  به  کارآمد،   مؤثرتوجه  و 

به   تعهد به جبران خسارت  بینالمللی است و  نظام پاسخگویی  اولین شرط برای اجرای 

. هر چند در کنار آن به نظر  شودیممهمترین عامل مسئولیت بین المللی محسوب    عنوان

  بر   مبنی  حقوقی  مسئولیت   به  صرف  اتکای  جای  به  اییهو   و  آب  تغییرات  رژیم  رسدیم

  بر  مبنی   هادولت   اخالقی  مسئولیت   به  تواندیم  ای،گلخانه  گازهای  انتشار  ممنوعیت 

 کند. توجه نیز انرژی مصرف کاهش
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