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Abstract 
Climate change is the big tragedy of our era, which has affected or will affect all of 

the inhabitants of the Earth. The extent and intensity of the climate change 

phenomenon is such that combating it is impossible without global participation, and 

the mobilization of all available capacities. The law of climate change needed a way 

by which such a public participation could be realized. The formation of the 

“common but differentiated responsibility” (CBDR) principle was a response to this 

need. However, the efficiency of this principle has been doubted. Due to the 

continuation of climate change and its adverse effects, the question arises: is the 

CBDR principle efficient enough to solve a crisis which is threatening the survival 

of mankind? In this paper, some of challenges the CBDR principle is facing as a rule 

of international climate change law have been examined in order to evaluate its 

efficiency. 
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 نظام در متفاوت اما مشترک مسئولیت اصل کارایی تحلیل
 اقلیم تغییر المللیبین حقوقی
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 چکیده

ای آنچنان عظیم که  جرهرت تمهاما سهاکنان سهیار       تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده
تأثر از آثار نامطلوب خود ساخت  است یا خواههد سهاختو وسهعت و  هدن ایهن پدیهده       زمین را م

پهییر  حدی است ک  بدون مشارکت همگانا و بسیج تماما امکانان مورود، مقابل  بها آن امکهان  ب 
تغییر اقلیم نیازمند راها بود تا ایهن مشهارکت همگهانا را م قه       المللارو نظات بیننیستو ازاین
گیری اصل مسئولیت مشترک امها متاهاون بها رهاهری منطقها و من،هاان ،       قع،  کلسازدو در وا

حل مورد توافه  همگهان، همهواره    عنوان راهپاسخا ب  این نیاز بودو با این حال، کارایا این اصل ب 
مورد تردید بوده استو با ادام  و حتا تشدید تغییر اقلیم و آثهار نهامطلوب آن در مقیهاه ریهانا،     

آید ک  آیا اصل مسئولیت مشهترک، امها متاهاون از کهارایا جزت بهرای حهل       پیش مااین پرسش 
ب رانا ک  بقای نوع بشر را مورد تیدید ردی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقال  با بر همردن  

المللها تغییهر   ها ک  اصل مسئولیت مشترک، اما متااون برای حاکمیت بر نظهات بهین  برخا چالش
 روست، میزان کارایا این اصل در این نظات بررسا و ت لیل  ده استوروب اقلیم با آن 
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 مقدمه

را  1وههوایا وکینگ تغییر اقلیم یا همهان تغییهران آب  برخا اندیشمندان بزرگ مانند استیون ها
ههای بشهری   اندو این پدیده ک  اغلب ریش  در فعالیتترین تیدید علی  نوع بشر تلقا کردهبزرگ

دارد، دارای دامنة وسهیع و آثهار نهامطلوب فراوانها اسهت و مقابله  بها آن، ارمهاع کهل رامعهة           
طلبدو رامعة ریانا برای حهل مسهئلة   ای مورود ماهالمللا را با استااده از تماما ررفیتبین

المللها توسهل   ای، ب  تهدوین اسهناد و مقهرران بهین    تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخان 
المللها تغییهر   نظات )رژیم( بهین »طور معمول با عنوان رست  استو این چارچوب از قواعد ک  ب 

ون ساختاری ملل مت د بر تغییر اقلیم، پروتکهل   ود، اغلب  امل کنوانسیاز آن یاد ما 2«اقلیم
آور در زمینهة  وهوایا پاریس استو هرچند ایهن نظهات فاقهد تعیهدان الهزات     کیوتو و توافقنامة آب

(، پایه  و  118: 1397ای اسهت )سهلیما ترکمهانا،    انتشار گازههای گلخانه   « مطل »ممنوعیت 
آیدو با اینک  تغییر حساب ماوهوایا ب آبهای ریانا برای مقابل  با پدید  تغییران اساه اقدات

نهوعا در  اقلیم نگرانا مشترک و تیدیدی ردی علی  تماما ملل ریان است، لکهن مسهئل  به    
(و در کنهار  Josephson, 2017: 1کنش متقابل با اصل حاکمیهت ملها کشهورها نیهز قهرار دارد )     

 :Cullet, 2003ئز تور  اسهت ) ها نیز حاارتباط نزدیک با اصل حاکمیت ملا، اصل برابری دولت

(و در واقع این اصول باید تعدیل  وند تا بتوان تغییر اقلهیم را متوقهس سهاخت یها آثهار آن را      19
تر و بیشتری در یافتة فعلا نقش بسیار فعالکاهش دادو از سوی دیگر، با اینک  کشورهای توسع 

ترین تبعهان ایهن تغییهران را تجربه      اند، برخا از فقیرترین کشورها بدایجاد تغییر اقلیم دا ت 
 برابری اقت،ادی نیز باید مورد تور  قرار گیردو کنندو در نتیج ، براساه اصل ان،اف این ناما

المللا میم ب  چنین نابرابری اقت،ادی، و در عهین حهال رهیب حهداک ری     یک واکنش بین
a, 2009: 316Okow-اسهت )  3های ریان، طراحا اصل مسئولیت مشهترک امها متاهاون   دولت

عنهوان تکنیکها   نظران اصل مسئولیت مشترک، اما متاهاون به   (و ب  اعتقاد بسیاری صاحب317
المللا م یط زیسهتا و در نتیجه    های بینها برای ایجاد کنوانسیونرریس ب  همبستگا دولت

خ،وص در حوز  تغییر اقلهیم،  الملل م یط زیست، ب ت ق  حاکمیت قانون و توسعة حقوق بین
(و در واقع، هدف اصلا از تهدوین ایهن   202: 1389کمک  ایانا کرده است )عبدالیا و معرفا، 

ها برای مقابل  با معضل ریانا تغییر اقلهیم و در عهین حهال    اصل، رلب تور  ردی همة دولت
ههیا، اصهل مسهئولیت    های هر کشور در ایهن تقابهل اسهتو مهع    ها و ررفیتل اظ کردن توانایا
ها و امتیازهایا بهرای آنیها   ن متمایل ب  منافع کشورهای فقیرتر است و تااونمشترک اما متااو

  ودو قائل ما

________________________________________________________________ 
1. Climate Change  
2. International Climate Change Regime  

3. Common but Differentiated Responsibilities Principle (CBDR)  



 1907متفاوت...    اما مشترک مسئولیت اصل کارایی تحلیل

های مختلس ریهان  منط  مورود در اصل مسئولیت مشترک اما متااون سبب  د تا دولت
، توافه   1990المللا برای مقابل  بها تغییهر اقلهیم، در دههة     بتوانند بر یک چارچوب حقوقا بین

های رایا ساختن اصل میکور براساه کنوانسیون ساختاری ملل مت د، مسئولیتکنندو برای ار
ای ک  صورن گرفت، از یکهدیگر متمهایز  هدو دسهتة     بندی دوگان اعضای مختلس براساه دست 

ههای   امل کشورهای عضهو سهازمان همکهاری    1992ک  در سال « 1ضمیمة »کشورهای عضو 
بودنهد، در مقابهل    2سوی اقت،اد بازار  در حال گیار ب ع و  کشورهایا ک، ب 1اقت،ادی و توسع 

 د، طرفین ایهن  طور عات ماتوسع  ب ک   امل کشورهای در حال « 1غیر ضمیمة »کشورهای 
بنهدی  توسع  با حمایت از دسهت   بندی دوگان  را تشکیل دادندو امروزه کشورهای در حالتقسیم

اً تمهاما کشهورهایا که  الگهوی انتشهار گازههای       کنند که  تقریبه  میکور بر این نکت  تأکید ما
توسهع  فقیرنهدو از   قهرار دارد، کشهورهای در حهال    « وهوادوستدار آب»ای آنیا در حدود گلخان 

حه  بهر   »کننهد   تواند تضمیندیدگاه آنیا، اررا و اِعمال اصل مسئولیت مشترک اما متااون ما
یافت  و در رأه در مقابل گروه کشورهای توسع (و Kartha  et al., 2014: 51آنان با د )« توسع 

آور حقوقا مورد اعتهرا  قهرار داده و در ته ش    عنوان یک اصل الزاتآنیا آمریکا، این اصل را ب 
 (وHarris & Symons, 2013: 12-13برای افزایش همگنا و یکسانا تعیدان اعضا هستند )

توسهع  و  حهال   وه کشهورهای در های ساختاری میان کشورهای عضو گهر گوناگونا و تااون
ایجاد و ر د بسیار سهریع اقت،هادهای نوریهوری همچهون چهین و هنهد که  ههر دو در زمهر           

ای قرار دارند، اعتبار قرائت اولیة اصل مسئولیت مشترک اما کنندگان عمد  گازهای گلخان تولید
رها به  دو گهروه   بنهدی کشهو  (و تقسهیم Deleuil, 2012: 271متااون را زیر سهاال بهرده اسهت )   

های فعلا انتشهار گازههای   توسع  ب  سختا واقعیتیافت  و کشورهای در حال کشورهای توسع 
یافته   کندو با اینک  در چند سال گی ت  میزان انتشار کشورهای توسع ای را منعکس ماگلخان 

 ایهن   هده، بها   توسع  چند برابر ای توسط کشورهای در حالثابت مانده و انتشار گازهای گلخان 
توسهع  بهرای دارا   بنهدی کشهورهای در حهال    کنون اقدات م بتا در زمینة اص ح تقسیمحال، تا

(و در نتیج ، بسیاری Parikh & Baruah, 2012: 67 دن تعیدان متااون صورن نگرفت  است )
ثر و قابهل  ها و میاکران ریانا بدون تعریس من،اان ، مها از حقوقدانان بر این اعتقادند ک  ت ش

توسع  را دقیقاً معین کنهد، م کهوت   پییرش برای همگان ک  حدود مشارکت کشورهای در حال 
 (و Walsh  et al., 2011: 265-66ب   کست است )

المللها  های حقوقا بیناز آنجا ک  اصل مسئولیت مشترک اما متااون پایة اصلا تمات اقدات
المللها تغییهر اقلهیم به  آن     د، کارایا کهل نظهات بهین   آیحساب مابرای مقابل  با تغییر اقلیم ب 

تواند ب  کهاهش  بستگا تات داردو در واقع، هر علتا ک  سبب کاهش کارایا اصل مزبور  ود، ما

________________________________________________________________ 
1. Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)  

2. Countries in Transition to Market Economy  
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المللا برای توقس یا کاهش تغییر اقلیم منجهر  هود و حتها فروپا ها ایهن      های بینتأثیر اقدات
ن تشهری  پدیهد  تغییهر اقلهیم و آثهار آن و اصهل       نظات را در پا دا ت  با دو در این مقال  ضهم 

مسئولیت مشترک اما متااون، برخا عواملا ک  از مطلوبیت این اصل برای حکومهت بهر نظهات    
 ک نواقص اندو بااند، ت لیل  دهالمللا تغییر اقلیم کاست  و کارایا آن را ب  چالش کشیدهبین

رو بهازنگری در  ر پا خواهد دا ت؛ ازاینهای این اصل تبعان ردی برای کل بشریت دو کاستا
ههای  تاسیر و اررای اصل مسئولیت مشترک اما متااون برای انطباق هرچ  بیشهتر بها واقعیهت   

 نمایدوناپییر مامورود، ارتناب
 

 تغییر اقلیم و آثار آن
زده اسهت که  بها    وهوایا  امل مجموعة رو، خهاک، آب و سهطوح یهخ   نظات )سیستم( طبیعا آب

های طبیعا، سیسهتما پویاسهت؛   ر ارتباط متقابل قرار دارندو این نظات همانند سایر نظاتیکدیگر د
 هودو  های آن ایجاد مها رو در اثر تغییر در بخشا از این نظات، جررت تغییراتا در سایر بخشازاین

ان تواند آثار وارده را خن ا کند، اما اگر  هدن تغییهر  وهوایا مادر حالت معمول نظات طبیعا آب
دهد )عبدالیا و همکهاران،   ود و تغییر اقلیم روی مافزونا یابد، از حد کنترل و انطباق خارج ما

ای تواند نا ا از عوامل طبیعها یها عوامهل انسهانا با هد، پدیهده      (و این تغییران ک  ما34: 1391
 و(133: 1386دهد )وارثا و م مدی، ای رخ مااقیانوسا است و در مقیاه سیاره-اتمساری

نظریة گرمهایش ریهانا نا ها از تغییهر      1ک  دانشمند سوئدی اسوانت آرنیوه 1896از سال 
تازگا متوره    ده برای بشر استو با این حال، ب ای  ناخت اقلیم را مطرح کرد، این پدیده مسئل 

های انسانا خطر تغییر اقلیم در مقیاه ریانا نیهز ممکهن اسهت ورهود     ایم ک  بر اثر فعالیت ده
های انسانا در قالب دامداری صهنعتا، قطهع   (و فعالیت33: 1395 ت  با د )کاویانا و علیجانا، دا

هها،  درختان رنگلا، توسعة مناط  مسکونا، احداث سهدهای بهزرگ آبیهاری، خشهکانیدن بهات ق     
ههای  های صنعتا، وسایل نقلیة موتهوری و سیسهتم  های فسیلا در کارخان م،رف فزایند  سوخت

کنهدو ایهن   ای را در رو زمین منتشهر مها  ا و غیره، مقادیر عظیما از گازهای گلخان حرارتا خانگ
 هود و بها افهزایش    ای در رو منتیا مها و اثر گلخان  2ایمسئل ، ب  افزایش میزان سپیدایا سیاره

 (و17-18: 1391دهد )هاردی، وهوایا را ت ت تأثیر قرار مادمای زمین، روند آب
یاهها در مقیهاه بسهیار وسهیع، منهاط  سهاحلاع پررمعیتها ماننهد         خطر طغیان رودهها و در 

بنگ دش، سواحل کارائیب، خلیج مکزیهک، فلوریهدا، سهواحل رنهوبا آمریکها و سهواحل هنهد را        
________________________________________________________________ 

1. Svante Arrheius  
ب –زمین   سپیدایا سیاربرای م ال ( یا سپیدایا، درصد بازتاب نور از سط  یک رسم استو Albedoبدو )بآل و2

درصد آن را ریب  63درصد انرژی خور ید را منعکس و  37زمین   است؛ یعنا کر 37/0 -عنوان یک رسم
 کندوما
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در خطر م هو از نقشهة    -مانند مالدیو-کند و  یرها و حتا کشورهای متعددی  دن تیدید ماب 
در مناطقا از ریان مانند اسکاندیناوی، سهیبری و کانهادا    اندو بارش بیشتر بارانرغرافیا قرار گرفت 

کشاورزی را در آن مناط  رون  خواهد داد، لکن خشک و غیرقابهل اسهتااده  هدن خهاک نهواحا      
ناپهییر خواههد بهودو  وب نهواحا تونهدرای قطهب  همال و        ارتنهاب  -ماننهد ایهران  –ای قهاره میان

ا، از بین رفتن پو ش گیاها و آزاد  دن متهان  ههای قطبا و باج آمدن سط  آب اقیانوهیخچال
های وحشا، فرسایش روزافزون خهاک، کهاهش  خهایر    اکسید کربن بیشتر در هوا، زوال گون و دی

های مناط  گرمسیری مانند ماجریا همگا بخشا از آثاری هستند که   آب  یرین، افزایش بیماری
-14: 1391 هوند )عبهدالیا و همکهاران،     ود در اثر تغییر اقلیم در ریان حهادث  بینا ماپیش
(و ت لیل جیة اوزون خود معضل بزرگا است ک   یوع سهرطان چشهم در چارپایهان گو هتا،     12

های گیهاها راهبهردی ماننهد گنهدت، بهرنج و  رن را در پها       و نابودی بسیاری از گون  انواع آلرژی
لیم زمینة مساعدی بهرای نقه    (و همچنین تغییر اقAnwar  et al., 2016: 132-34خواهد دا ت )

آورد و هرچ  این تغییران  دیدتر  ود، نقه   گسترد  حقوق بشر در اق،ا نقاط ریان فراهم ما
 (Azizi  et al., 2017: 135 ود )تر ماحقوق متنوع بشر نیز  دیدتر و گسترده

ههای  هدید در اق،ها نقهاط     تر  دن کر  زمین احتمال وقوع خشکسالااز سوی دیگر گرت
ههای  توانهد میلیاردهها دجر به  طهرح    دهد هر گون  تغییر در چرخ  آبا مها یان را افزایش مار

مربوط ب  مدیریت آب خسارن وارد کنهدو حتها ایهن امکهان ورهود دارد تها نتهایج اقت،هادی و         
ویژه بر سهر منهابع آب   ب –المللا های بینارتماعا وخیما گریبانگیر کشورها  ود و کشمکش

در حقیقت آثار تغییر اقلیم ب  مسائل طبیعا م دود نمانده و اخیراً با مسهائل   رخ دهدو - یرین
المللا نیز ارتباط یافت  استو  اهد این مدعا نشست وزارتا  ورای امنیت در صل  و امنیت بین

ب  ابتکار وزیر خاررة وقت بریتانیاست ک  در آن مسئلة تهأثیر تغییهر اقلهیم و     2007آوریل  17
( ارتبهاط تغییهر اقلهیم بها     Spring  et al., 2014: 43-44المللا بررسا  د )یت بینانرژی بر امن

المللا، مسئلة امنیت انسانا را نیز پیش کشیده است ک  نیاز ب  دخالت نظهات  صل  و امنیت بین
توان تغییهر اقلهیم را   سازدو در واقع ماالملل برای رویارویا با این پدیده را آ کار ماحقوق بین

 همار آورد  المللها به   منشور ملل مت د، تیدیدی علیه  صهل  و امنیهت بهین     39اه ماد  براس
 (و215: 1390زاده و افشاری، )بیگ
 

گیرری و تبییرت اصرل مسرئولیت مشرترک امرا متفراوت در نظرام         شکل
 المللی تغییر اقلیمبین

من ،هر نیسهتو   المللها تغییهر اقلهیم    تکامل اصل مسئولیت مشترک اما متااون تنیا ب  نظات بین
الملل م یط زیست ریور کرده، مایهوت آن در نظهات عمهوما    اگرچ  این اصل در حوز  حقوق بین
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المللا، نقطة آغازین برای اصهل  الملل نیز توسع  یافت  استو در نظات م یط زیستا بینحقوق بین
( 1972مسئولیت مشترک اما متااون، کنارانس ملل مت د بر م یط زیست انسهان در اسهتکیلم )  

صراحت از اصل مسئولیت مشهترک امها    ودو اگرچ  در اع میة نیایا این کنارانس ب م سوب ما
خوبا در آن منعکس استو از دیگر مراحهل  متااون ناما برده نشده است، لکن مایوت کلا اصل ب 

توان ب  گزارش نیهایا کمیسهیون   گیری اصل مسئولیت مشترک اما متااون، مااولیة ر د و  کل
( و اع میهة پایهانا کناهرانس    1987) 1زیست و توسع  موسوت ب  کمیسیون برنتلندانا م یط ری

 ، ا اره کردو  2( موسوت ب  اع میة نوردویک1989وزیران بر آلودگا روی و تغییر اقلیم )
 4«ار ه زمین»ک  با عنوان  3کنارانس ملل مت د بر م یط زیست و توسع  1992در سال 

ریودوژانیرو برزیل برگزار  دو در میان اسناد متعدد این کنارانس، اع میهة   نیز مشیور است، در
توسعة پایدار ریو  ایان تور  استو با تور  ب  رابطهة تنگاتنهگ مایهوت توسهعة پایهدار و اصهل       

برد و آن را از صراحت از اصل مزبور نات مااین اع می  ب  7مسئولیت مشترک اما متااون، اصل 
هیا،  اید  ناسدو معزیست، ب  رسمیت ما ی متااون در تخریب و زوال م یطهامنظر مشارکت

با د ک  زمین   5ترین دستاورد کنارانس ریو، کنوانسیون ساختاری ملل مت د بر تغییر اقلیممیم
منظور مقابل  با تغییر اقلیم فراهم ساخت  است و المللا ب های بینرا برای قانونگیاری و همکاری

یز پس از گی ت نزدیهک به  سه  دهه ، همچنهان پایه  و اسهاه مهیاکران و توافقهان          امروزه ن
 (و141-142: 1394رود )مسعودی،  مار ماالمللا در حوز  تغییر اقلیم ب بین

کنوانسهیون سهاختاری رهای گرفته  اسهتو       3اصل مسئولیت مشترک اما متااون در مهاد   
های حاضر و آیند  بشر، براساه را ب  ناع نسل اعضا باید نظات اقلیما»این ماده:  1براساه بند 

رو، های آنیا، حاظ کننهدو ازایهن  های مشترک اما متااون و قابلیتان،اف و با تور  ب  مسئولیت
«و بایست در مبارزه با تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن پیشرو با ندیافت  عضو ماکشورهای توسع 

به  اصهل مسهئولیت     6«ههای مربوطه   قابلیت»  عبارن نکتة  ایان تور  در این بند آن است ک
یافته  بهود تها از بهار     این ت  ا از سوی کشورهای توسع  مشترک اما متااون اضاف   ده استو

« هاقابلیت»خود  ان  خالا کنند و مسئولیت خود را با عن،ر م بت « مسئولیت تاریخا»مناا 

________________________________________________________________ 
1. Final Report of World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)  

2. Ministerial Conference on Atmospheric Pollution and Climate Change, Noordwijk, Netherlands, 1989.  

3. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)  
4. Earth Summit  

5. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

ایههن  -از رملهه  ایهران –کشهور   198، 2018و تها آگوسههت    ههداجرهرا  جزت 1994مههاره  21ایهن کنوانسهیون در   
المللها دیگهری که  براسهاه ایهن      اندو هدف غایا کنوانسیون ساختاری و هر تواف  بینهکردکنوانسیون را ت،ویب 

ای در اتمسار تا سط ا است که  از  انسیون  کل گرفت  یا بگیرد، ت بیت و سپس کاهش غلظت گازهای گلخان کنو
  دوکنزمین، رلوگیری   وهوایا کرهای بشری با سیستم طبیعا آبتداخل خطرناک فعالیت

6. Related Capacities  
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های یافت  از سوختیم تاریخا کشورهای توسع برداری و استااد  عظبپییرند؛ بدون آنک  از بیره
(و همچنین براساه مقدمة کنوانسیون ساختاری با Deleuil, 2012: 273فسیلا ناما برده  ود )

توسهع  هنهوز پهایین اسهت، سهیم ایهن       میزان انتشار سرانة کشورهای در حال »تور  ب  اینک  
ای خود را برطرف نیازهای ارتماعا و توسع کشورها در انتشار ریانا باید افزایش یابد تا بتوانند 

دقیه  و نهامعین، بهرای کشهورهای در حهال       ده اما غیرمعنا ک  یک رواز ت،دی بدان«و سازند
 توسع  ورود دارد تا بتوانند توسعة اقت،ادی و ارتماعا خود را تسییل کنندو

کیوتهو و   اصل مسئولیت مشترک امها متاهاون پهس از کنوانسهیون سهاختاری، در پروتکهل      
که   کهر   گونه  وهوایا پاریس نیز اصل اساسا م سوب  ده استو همچنین همانتوافقنامة آب

المللا مقابل  با تغییهر   د، ماهیت و مایوت کلا اصل مسئولیت مشترک اما متااون ب  نظات بین
ضهرورن،   المللا و اسناد مرتبط با آنیا، بنهابر های حقوقا بیناقلیم م دود نبوده و در سایر نظات

توان ب  کنوانسهیون تنهوع زیسهتا، کنوانسهیون مبهارزه بها       کار رفت  است ک  در این میان ماب 
 زایا، اسناد سازمان ریانا تجارن و غیره ا اره کردوبیابان
 

 دهندة اصل مسئولیت مشترک اما متفاوتاجزای تشکیل. 1
ولیت مشهترک تمهاما   اصل مسئولیت مشترک اما متااون دارای دو مالاهة اصهلا اسهت: مسهئ    

های متااونِ هریهک از بهازیگران دخیهل    ها برای مقابل  با تغییر اقلیم و مسئولیتها و دولتملت
مبارزه بها تغییهر اقلهیم     سازد ک  مسئولیتدر این عرص و در وهلة نخست، این اصل مشخص ما

ایهن حقیقهت    هها از سازدو این ا هتراک در مسهئولیت  گیرد و حتا مورس ماهمگان را در برما
یها   ساده نشأن گرفت  است ک  تماما کشورها ت ت تأثیر آثار نامطلوب تغییر اقلیم قهرار گرفته   

ههای ملها در مهورد مسهئلة     رو قانونگیاری و سیاست(و ازاینStone, 2009: 280خواهند گرفت )
گیری در ایهن  مای صرفاً داخلا تلقا کردو بنابراین، هر گون  ت،میتوان مسئل تغییر اقلیم را نما

(و در واقهع،  Honkonen, 2009: 710المللا صورن پییرد )خ،وص باید از طری  کل رامعة بین
ههای  نگرانها »و  1«میهراث مشهترک بشهریت   »های مشترک ارتباط نزدیکا با مباحث مسئولیت

انهد )پورها هما و ارغنهد،    المللا فراوانا منعکس  دهدارد ک  در اسناد بین 2«مشترک بشریت
 (و109-108: 1394

اندو بخشها از  ها در عین مشترک بودن، برای کشورهای مختلس، متااوناز دیگر سو، مسئولیت
توان ب  این حقیقت نسبت داد که  کشهورهای مختلهس امکانهان و منهابع      این متااون بودن را ما

(و همچنهین  Honkonen, 2009: 711متااون و نابرابری برای مقابل  با تغییر اقلیم در اختیار دارند )
اند، با یکهدیگر تاهاون دارنهد،    از آنجا ک  کشورها ب  ل اظ مشارکتا ک  در ایجاد تغییر اقلیم دا ت 

________________________________________________________________ 
1. Common Heritage of Mankind.  

2. Common Concern of Human Being  
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ههای تهاریخا   توانهد براسهاه تاهاون   رنبة متااون بودنع اصل مسئولیت مشترک اما متااون مها 
راسهاه  بهر ایهن ب  (و افهزون Chircop & McDorman, 2010: 210کشورهای مختلس  کل بگیهرد ) 

توانهد  پییر نیهز مها  زیست بسیار آسیباع میة ریو، نیازهای خاص کشورهای دارای م یط  6اصل 
ها قلمداد  ودو برای م ال، قرار گرفتن کشوری در معر  باج سازی مسئولیتمبنایا برای متااون
دنبهال  تری برای کشور دیگر برای حل مسهئلة مهیکور به    تواند تعیدان سنگینآمدن آب دریا، ما

 دا ت  با د، حتا اگر کشور اخیر در آن اندازه در معر  تأثیر و خطر نبا دو
دول »کنوانسیون ساختاری، تعیدان تماما اعضا و تعیداتا را که  صهرفاً بهر عیهد       4ماد  
ههای  کندو هرچند تماما دولهت است، بیان ما« 1یافت  و سایر اعضای مندرج در فیرست توسع 

ههای کهاهش انتشهار ایجهاد و     ای خود را ثبت کنند، برنامه  ا گازهای گلخان عضو باید انتشار مل
متعیهد به  اتخها      1سازی را تسییل کنند؛ تنیا گروه کشورهای عضو ضمیمة های منطب اقدات

های واکنشا برای کاهش آثار تغییر اقلهیم از طریه  م هدود سهاختن انتشهار      ها و اقداتسیاست
حقیقت مسئولیت کاهش تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن بر عیهد    ای هستندو درگازهای گلخان 

 1نیافته   ده اغلب قواتگیارده  ده استو هرچند، اهداف تعیین 1کشورهای مندرج در ضمیمة 
(و پروتکل کیوتهو  Huggins & Karim, 2016: 448اند )های زمانا نیز مبیم و نامعلوتو چارچوب

آوری را بهر دوش    برای انتشار را تعیهین کهرد و تعیهد الهزات    یافتنیز تنیا سیم کشورهای توسع 
 د  ملا وهوایا پاریس هم از اهداف تعیینسایر دول قرار ندادو تعیدان مندرج در توافقنامة آب

 گیاردوتوسع  قابل پییرش هستند، پا را فراتر نماک  داوطلبان  از سوی کشورهای درحال
های مالا و انتقهال  کنوانسیون ساختاری، مسئلة کمکاز دیگر مظاهر مسئولیت متااون در 

کنوانسیون اسهت،   2فناوری استو تعیدان مربوط ب  این حوزه بر عید  کشورهای عضو ضمیمة 
، تماما کشورهای عضهو  12(1و براساه ماد  )1ای از کشورهای عضو ضمیم  یعنا زیرمجموع 

ب  ا تراک بگیارندو در مقابل، کشهورهای   ، ثبت و4(1باید انتشار ملا خود را مطاب  ماد  )الس()
توسع  در این زمین ، منهابع مهالا    متعیدند تا برای اررای تعیدان دول در حال 2عضو ضمیمة 

بر این با ت،دی  صهری  مقدمهة کنوانسهیون    را تأمین کنند و فناوری جزت را انتقال دهندو افزون
ای توسهط  فعلا انتشهار گازههای گلخانه    ساختاری مبنا بر دارا بودن بیشترین سیم تاریخا و 

ای که   توسهع  های در حال اند تا ب  آن دست  از ملتیافت ، این کشورها مورسکشورهای توسع 
سهازی  ههای منطبه   های مالا برای اقهدات پییرند، کمکطور ویژه در مقابل تغییر اقلیم آسیبب 

سهتیابا به  توافه  من،هاان  اسهت      ههای مهالا و فنها کلیهد د    ارائ  کنندو در واقع این حمایهت 
(Climate Action Network, 2013: 4      و برای نمونه ، کناهرانس  هانزدهم اعضهای کنوانسهیون)

مهدن  منظور تأمین مهالا بلنهد  را ب  1( صندوق اقلیم سبز2010مکزیک ) 2ساختاری در کانکون

________________________________________________________________ 
1. Soft Law  
2. Cancun  
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توسهع    حهال  های درسازی در کشورسازی و تدابیر منطب های اقلیما، ررفیتها و برنام پروژه
میلیهارد دجر بهود، اغلهب توسهط کشهورهای       2/10تأسیس کردو سرمایة اولیة این صندوق که   

آور را بهر دوش  ای از تعیهدان الهزات  یافت  تأمین  دو همچنین توافقنامة پاریس مجموعه  توسع 
توسهع   گیارد تا منابع مهالا را بهرای کمهک به  کشهورهای در حهال       یافت  ماکشورهای توسع 

ههای  ها نیز ب  ارائهة حمایهت  سازی فراهم آورندو سایر دولتمنظور کاهش انتشار و نیز منطب ب 
یافت  باید در تأمین مهالا  کند ک  کشورهای توسع اندو این توافقنام  تأکید مامالا تشوی   ده

ر ایهن زمینه    های گونهاگون پیشهگات با هند، و د   المللا اقلیما از طری  منابع و کانالنظات بین
المللا، مانند صندوق اقلیم سهبز، را یهادآور  هده    های بیناهمیت صندوقنقش  ایان تور  و پر

میلیارد دجر در سال تا قبل از سال  100تر آنک  هدفا رمعا مبنا بر تأمین حداقل استو میم
یابهدو   توسع  اخت،هاص  های کشورهای در حالتعیین  د، تا ب  نیازهای خاص و اولویت 2025

یافته   توافقنامة پاریس گاما ب  رلو برای ارائة اط عان دقی  و  ااف از سوی کشورهای توسع 
 توسع ، بردا ت  استو منظور حمایت،پشتیبانا و تجییز کشورهای در حالب 
 

 های اجرایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوتموانع و چالش. 2
 هاسازی مسئولیتنحوة متفاوت. 1. 2

اه اصل مسئولیت مشترک اما متااون، دو عامل تعیدان یک دولت را در قبهال تغییهر اقلهیم    براس
ای؛ و کندو اولین عامل مشارکت خاص در تغییر اقلیم از طری  انتشار گازههای گلخانه   مشخص ما

های اقت،هادی و فنها آن دولهت در کهاهش انتشهار چنهین گازههایا اسهت         دومین عامل ررفیت
(Posner & Sunstein, 2008: 1602-1603   و این اصل اغلب  کل گرفت  است تها سهطوح)«  انتشهار

هها ایهن اسهت که      ای مقایس   وندو مشکل ایهن  هاخص  گازهای گلخان « انتشار سرانة»یا « ملا
هها کهارایا   های مسئولیت را منعکس سازند، هر دو در سایر رنبه  اگرچ  ممکن است برخا رنب 

مشهارکت  »ای رنبهة  کشور در انتشار ریهانا گازههای گلخانه     دهندو سیم هرخود را از دست ما
ههایا که  بهالقوه    کندو لکن، سهایر رنبه   های کشورها را رو ن مامربوط ب  مسئولیت 2«تسبیبا
سازدو میزان انتشار سهرانة ههر کشهور از سهوی دیگهر،      را منعکس نما -مانند رمعیت -اند مرتبط
ما در انعکاه مشارکت تسبیبا نهاتوان اسهتو بهرای    کنند  عامل رمعیت هر کشور است، امنعکس

های نسبتاً مشابیا ممکن است بر عیهد  کشهورهایا ماننهد    م ال براساه انتشار سران ، مسئولیت
، بها  1عنوان یک کشهور عضهو ضهمیمة    توسع  و لتونا )جتویا( ب عنوان یک کشور در حال چین ب 

(، قهرار گیهردو ایهن مسهئل  بها      2014و  1990های البین سانتشار سرانة مشاب  )میانگین انتشار ما

                                                                                                                                        
1. Green Climate Fund (GCF)  
2. Causal Contributions  
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داری دارد؛ چراک  میانگین کل انتشار گازههای  میزان انتشار کل هریک از این کشورها تعار  معنا
ههای  در سهال  1برابر کشور لتهونا بهوده اسهتو    500ها، بیش از ای توسط چین در این سالگلخان 

و کشورهای غیرعضو این  1کشورهای عضو ضمیمة های اخیر ت ش  ده تا  کاف میان مسئولیت
توسهع  بایهد   ضمیم  تا حدودی پر  ودو برای م ال، براساه توافقنامة پاریس کشورهای در حهال  

 ب  انجات برسانندو 2 ده ملاهای متناسب کاهشا ملا را در قالب مشارکت تعییناقدات
و  1وه کشورهای عضو ضهمیمة  توسع  تقسیم کشورها ب  دو گرب  اعتقاد کشورهای در حال 

کندو این در حالا اسهت که  برخها    سازی کاایت ما، برای متمایز1کشورهای غیرعضو ضمیمة 
ای، های دیگری مانند حجهم کهل انتشهار گازههای گلخانه      دنبال ل اظ کردن  اخصکشورها ب 

ههای  ئولیتانتشار براساه هر واحد تولید ناخالص ملا، رمعیت و توسعة فنا برای برقراری مس
سهازی  (و در واقهع، ن هو  متاهاون   Ciplet  et al., 2013: 51متاهاون میهان کشهورها هسهتند )    

تواند ب  کاهش مشهارکت  یافت  بوده و این مسئل  ماها مورد اعترا  کشورهای توسع مسئولیت
یو  آنیا در اقدات ریانا علی  تغییر اقلیم منجر  ودو البت  رو ن است ک  این چالش ریش  در  

 بندی کشورها داردودست 
 

 بندی کشورها با تکیه بر تولید ناخالص ملی و انتشار تاریخیدسته
مندرج در ضهمیمة   بندیهای مختلس در مقابل  با تغییر اقلیم براساه طبق های دولتمسئولیت

این کنوانسیون متشهکل از   1کنوانسیون ساختاری ملل مت د، از یکدیگر متمایز  دو ضمیمة  1
های اقت،هادی و توسهع  در سهال    کشور عضو  امل تماما کشورهای عضو سازمان همکاری 43

ع و  تعدادی از سایر کشورهای در حال انتقال ب  بازار، استو ب  دیگر سهخن، تمهاما   ، ب 1992
م سوب  1فیرست نشده است، کشورهای غیرعضو ضمیمة  1هایا ک  نامشان در ضمیمة دولت
ترین  اخص برای قرار گرفتن یک کشور در ضمیمة میکور، سط  ک  میم وندو واض  است ما

(و امهروزه، برخها از   Deleuil, 2009: 278توسعة اقت،ادی آن کشهور در آن زمهان بهوده اسهت )    
بنهدی دوگانه    دارنهد که  ایهن دسهت     کنوانسیون ساختاری اریار ما 1کشورهای عضو ضمیمة 

کننهد که  سهرانة تولیهد     برای نمون  استدجل ما های مورود نیستوکنند  همة واقعیتمنعکس
ماننهد کشهورهای ثروتمنهد حهوز      -توسهع   خالص داخلا تعداد زیادی از کشورهای در حهال  نا

 استو 1بیشتر از این سران  در برخا کشورهای عضو ضمیمة  -فارهخلیج
مانهدو اغلهب   نخورده بهاقا  ن وی ک   کر  د، در پروتکل کیوتو نیز دستبندی اولی  ب طبق 

________________________________________________________________ 
 برای دیدن و مقایسة آمارهای مختلس در این زمین  ببینید: و1

World Development Indicators: Energy Dependency, Efficiency and Carbon Dioxide Emissions. 

Available from: https://wdi.worldbank.org/table/3.8   
2. Intended Nationally Determined Contribution (INDC)  

https://wdi.worldbank.org/table/3.8
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منظهور م دودسهازی یها کهاهش انتشهار      آور حقوقا ب با اهداف الزات 1کشورهای عضو ضمیمة 
نیهز پروتکهل را ت،هویب     1ای خود، موافقت کردندو کشورهای غیرعضو ضهمیمة  گازهای گلخان 
سهازی یها کهاهش    آور حقهوقا بهرای م هدود   یک از اهداف الزاتتنیا مشمول هیچکردند، لکن ن 

ای خود، حتا قادر ب  افهزایش  ای، نبودند، بلک  با تور  ب  نیازهای توسع گازهای گلخان  انتشار
کنوانسیون سهاختاری   1رو تعیدان مشترک کشورهای غیرعضو ضمیمة تولید نیز هستندو ازاین

 (و Honkonen, 2009: 233 وند )مورد انتقاد قرار گرفت  و صوری انگا ت  ما
وایا پهاریس نیهز تاهاون چنهدانا بها دو معاههد  پیشهین نهداردو         وهه رویکرد توافقنامهة آب 

ای چشهمگیر  گونه  یافت ، میزان آجیندگا خهود را به   رود کشورهای توسع ک  انتظار مادرحالا
انهد تها متناسهب بها افهزایش       هده « تشهوی  »توسهع  تنیها   کاهش دهنهد، کشهورهای در حهال    

ای اقدات کننهدو ایهن کشهورها تها     گازهای گلخان تدریج برای کاهش انتشار هایشان، ب توانمندی
ک  ب  آن درر  از توانمندی برسند، فقط باید مراقبت کنند ک  همزمان با ر د اقت،هادی،  زمانا

ای را افزایش ندهندو براساه این توافقنامه  میهزان مشهارکت ههر کشهور      انتشار گازهای گلخان 
ی برای وادار کردن یک کشور برای تعیین  ود؛ لکن هیچ سازوکارتوسط همان کشور تعیین ما

مشارکت ملا آنیا در باز  زمانا معین ورود نهدارد و ههیچ اربهاری نیهز بهرای ارهرای اههداف        
 ده در نظر گرفت  نشده استو از اصل مسئولیت مشترک اما متااون نیز تنیا یک بهار در  تعیین

رهای ایهن توافقنامه  به      در رهای توافقنامة پاریس نات برده  ده است؛ لکن م توا و مایوت آن 
طور مشخص از اصل مزبور نات برده، م تهوای اصهل در   ک  ب  2(2بر ماد  )خوردو ع وهچشم ما

گونه   رو هنا گنجانهده  هده اسهتو البته  ههیچ      ب  15و  13، 11، 9، 7، 6، 4، 3مقدم  و مواد 
 هود؛  دیگهر دیهده نمها   رایا از گروها به  گهروه   ب بندی کشورها یا راتغییری در ن و  دست 

 المللا تغییر اقلیم دا توتوان توقع تغییر زیادی را در پویایا نظات بینرو نماازاین
 

 پیدایش اقتصادهای نوظهور
یافتهة عضهو   المللها تغییهر اقلهیم، تنیها کشهورهای توسهع       دهند  نظات بینتماما اسناد تشکیل

 هد  انتشهار گازههای    از سهط  تعیهین  کنوانسیون ساختاری را متعید ب  عدت تجاوز  1ضمیمة 
حسهاب  به   1 ةاز اعضای ضهمیم  اقت،ادهای نوریور، این در حالا است ک سازندو ای ماگلخان 
ای، منشهأ  تهرین منتشهرکنند  فعلها گازههای گلخانه      عنوان بزرگبرای م ال چین ب  ودنآینما

ال از قهدرن اقت،هادی و   بوده و در عین ح 1ای در ریاندرصد گازهای گلخان  30انتشار حدود 
فنا بسیار زیادی نیز برخوردار استو براساه منط  مورهود در اصهل مسهئولیت مشهترک امها      

________________________________________________________________ 
1. See: Ritchie, Hannah & Roser, Max, (2017), "CO2 and other Greenhouse Gas Emissions", Our World 

in Date. Available from: http://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions   

http://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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رود ک  این کشور مسئولیتا کمابیش متناسب با ایهن سهیم و قابلیهت بهرای     متااون انتظار ما
وه خواسهتة ایهن کشهور در گهر    مقابل  با تغییر اقلیم بر عیده دا هت  با هدو لکهن عضهویت خهود     

آوری بهرای کهاهش انتشهار    سبب  ده است تها ههیچ تعیهد الهزات     1عضو ضمیمة کشورهای غیر
المللا تغییر اقلیم، بر عیده ندا ت  با دو سایر اقت،ادهای نوریور مانند هنهد،  براساه نظات بین

برزیل، آفریقای رنوبا، اندونزی و غیره نیز از وضعیتا مشاب  برخوردارندو وضعیت این کشهورها  
المللا برای مقابله  بها تغییهر اقلهیم را ت هت      ر برخورد با مسئلة تغییر اقلیم توانایا رامعة بیند

ویهژه آمریکها( از فقهدان    ای )به  دهندگان گازههای گلخانه   دهد؛ چراک  سایر انتشارتأثیر قرار ما
د در منظور توری  عدت مشهارکت خهو  آور برای چین و سایر اقت،ادهای نوریور، ب تعیدان الزات
برندو  اهد این مدعا عدت پییرش پروتکهل کیوتهو از سهوی    المللا تغییر اقلیم بیره مانظات بین

وهوایا پاریس است ک  ب  بیانة عدت کاایهت تعیهدان   آمریکا و خروج این کشور از توافقنامة آب
توسع  و در اعتهرا  به  تهداوت اصهل مسهئولیت      حال  کاهش انتشار چین و سایر کشورهای در

 شترک اما متااون صورن گرفتو م
بینها  ، پهیش «انداز بلندمدنچشم»با عنوان  1طب  گزارش ماسسة پرایس واترهاوه کوپرز

رهای   ود تا س  دهة آینده چین گوی سبقت را در حوز  اقت،اد ریانا از آمریکا برباید و ب ما
می دی، چین و  2050این کشور در رایگاه نخست اقت،ادی ریان قرار گیردو همچنین تا سال 

هنههد فاصههلة خههود از آمریکهها را بهه  طههرز چشههمگیری افههزایش خواهنههد دادو بهها ورههود چنههین  
 هود، میهان   صورتا ک  اخیهراً ارهرا مها   هایا، اصل مسئولیت مشترک اما متااون، ب بیناپیش
ای ک  اهمیت اساسا اقت،هادهای نوریهور مهورد توره  قهرار      گون توسع ، ب های در حال دولت
 ودو در واقع جزت است طبقة دیگهری در ایهن میهان بهرای رهای      فت  با د، تااوتا قائل نماگر

دهنهدگان عمهده، و بهازیگرانا که      عنهوان انتشهار  دادن آنیا، طراحا  هود تها ایهن کشهورها به      
المللها تغییهر اقلهیم روی مشهارکت و عملکهرد سهایر کشهورها تهأثیر         مشارکتشان در نظات بین

(و مبارزه با تغییر اقلیم الزاماً یهک  51: 1393بیشتری بر عیده گیرند )نواری، گیارد، تعیدان ما
المللها بایهد   رو رامعة بینمبارز  ریانا است و مشارکت کامل همة کشورها حیاتا استو ازاین

اِعمال و کاربرد اصل مسئولیت مشترک اما متااون را بازنگری کند و مسئلة پیدایش اقت،ادهای 
 نوان یک مسئلة تأثیرگیار، مدنظر قرار دهدوعنوریور را ب 

 

 تفسیر میهم و اجرای ضعیف اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
ویهژه در  به  –المللها  اصل مسئولیت مشترک اما متااون از مقبولیت نسبتاً باجیا در رامعة بین

کران برخوردار است و ب  نقش م وری و مرکزی خهود در مهیا   -توسع حال  میان کشورهای در

________________________________________________________________ 
1. Price Waterhouse Coopers  
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(و با این حال، انتقادهایا نیز ب  ن و  Stone, 2009: 290مربوط ب  تغییر اقلیم ادام  خواهد داد )
اررا و تاسیر این اصل وارد  ده استو این انتقادهها در واقهع نا ها از تاسهیر متاهاون از ایهن       

ب و توسهع  مناسه  یافت  یا کشورهای در حال موضوع است ک  چ  چیزی برای کشورهای توسع 
عادجن  استو هرچند برخا ابیامان علما در مورد آثار تغییر اقلیم باقا مانده اسهت، امها اتاهاق    

های نامتجهانس و نامتناسهبا را   توسع  آسیبای ورود دارد ک  کشورهای در حال نظر گسترده
دهنهد،  هها نشهان مها   بینها دلیل تغییر اقلیم مت مل خواهند  هدو برخها مطالعهان و پهیش    ب 

 4گراد افزایش یابد، کشورهای آفریقهایا نزدیهک به     دررة سانتا 5/2ک  دمای زمین رتادرصو
 ان را از دست خواهند داد؛ ایهن مقهدار بهرای کشهورهای اروپهایا      درصد تولید ناخالص داخلا

 (وStone, 2009: 292درصد خواهد بود ) 45/0درصد و برای ایاجن مت د  آمریکا  83/2
ههای منتشهره توسهط    ز  یروندان روزگار مدرن بخواهیم تاوان آلهودگا برخا معتقدند اینک  ا

ههای  ای ناعادجن  استو چنین اسهتدجلا منهافعا را که  نسهل    های گی ت  را بپردازند، مسئل نسل
برند، نادیده گرفت  استو در واقهع،  یافت  برده و همچنان نیز مافعلا از زندگا در یک کشور توسع 

زندگا، ثبان مملکهت، و قهدرن اقت،هادی همگها از آثهار بعهدی توسهع  و         سط  باجی استاندارد
انهدو از  دست آمدهای ب صنعتا  دن است ک  از طری  انتشار مقادیر چشمگیری از گازهای گلخان 

ههای انتشهار پیشهین    یافت  اکنون در حال لین بهردن از میهوه  آنجا ک   یروندان کشورهای توسع 
تری را نیهز  های سنگینها بخواهیم مسئولیتن  این است ک  از این ملتخود هستند، تنیا راه عادج

 (وFriman & Hjeper, 2015: 307برای حل مشکل تغییر اقلیم، بر عیده گیرند )
روستو ایهن مشهک ن ایهن    اصل مسئولیت مشترک اما متااون در اررا نیز با مشک تا روب 

ههای ریهان ارهازه    افشاری روی این اصل ملهت کند ک  در صورن اصرار و پمسئل  را تداعا ما
دهند صورن ماثری مقابل  کنندو مطالعان ردید نشان مانخواهند یافت تا با گرمایش ریانا ب 
ای در اتمسار از مقدار مورد انتظهار بیشهتر اسهت و دلیهل     ک  نرخ میزان انبا ت گازهای گلخان 

رو  هودو ازایهن  های نوریور ارزیابا مااصلا آن ر د اقت،ادی بسیار سریع چین و سایر اقت،اد
تهر  المللا تغییر اقلیم را مشروط ب  تاسیر دقی کشوری مانند آمریکا مشارکت خود در نظات بین

(و Winkler & Rajamani, 2013: 8کنهد ) تر از اصل مسئولیت مشترک اما متاهاون مها  و رو ن
بها دلیهل و توریه  خهاص خهود از       ای هریهک کنندگان گازهای گلخان معنا ک  عمد  تولیدبدان

ها در راستای منافع ملا خود و در ریت زنندو در واقع، دولتکاهش انتشار این گازها سر باز ما
کننهدو ایهن مسهئل  بها توره  به  ورهود        پییرش حداقل تعیدان ممکن این اصل را تاسیر مها 

سئولیت مشترک امها  های ماهوی در منافع ملا کشورهای مختلس، بر ابیات مایوت اصل متااون
 کندوافزاید و اررای آن را تضعیس مامتااون ما
ای مانند برزیهل، چهین و هنهد بها کشهورهایا      توسع وهوایا میان کشورهای در حال نظات آب

ترین رایا ک  در آن میان کشهورهای در  همچون اتیوپا یا بوتسوانا تمایز خاصا قائل نیستو میم



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1918

اند، در آنجایا است ک  بر لزوت کمهک به  کشهورهایا    ی قائل  دهتوسع  عضو تااون و تمایز حال
پییرند، تأکیهد  هده اسهتو براسهاه     صورن خاص در مقابل آثار نامطلوب تغییر اقلیم آسیبک  ب 
های خود براساه کنوانسیون بایسهت به  نیازههای    کنوانسیون ساختاری، اعضا در اقدات 4(8ماد  )

ای کوچهک،    تور  ویهژه دا هت  با هندو کشهورهای رزیهره     توسعحال  خاص برخا کشورهای در
کشورهای ساحلا پسهت، کشهورهای م هاط در خشهکا، کشهورهای دارای آلهودگا ههوای بهاج،         

های  هکننده، کشهورهای در معهر  خشکسهالا  هدید، کشهورهای       کشورهای دارای اکوسیستم
ا در معر  نابودی خشک و نواحهای فسیلا و کشورهای مناط  خشک و نیم وابست  ب  سوخت

خهود   11و  9، 7، 6وههوایا پهاریس نیهز در مهواد     ها در ایهن زمهره هسهتندو توافقنامهة آب    رنگل
امتیازهای مشابیا برای این دست  از کشورها در نظر گرفت  استو لکن، این مسهئل  نیهز در عمهل    

دو برای م ال، دولت ها قرار گرفت  تا از مزایای بیشتری برخوردار  ونمورد سوءاستااده برخا دولت
چین با ا اره ب  م یط زیست  کننده، برخا مناط  ساحلا پست ک  در اثر باج آمدن سهط  آب  

عنوان کشهوری  ب  زیر آب خواهند رفت و مناطقا ک  در معر  پیشروی بیابان هستند، خود را ب 
ان کشهوری که    عنهو بیند، توصیس کرده است؛ یعنا به  صورن خاص از تغییر اقلیم لطم  ماک  ب 

المللا در حوز  تغییر اقلهیم آنقهدر   باید ب  آن تور  ویژه نشان داده  ودو متأساان ، زبان اسناد بین
رو هنا  واقعا و زیرکانه  رلهوگیری کنهدو در واقهع به      های غیرصراحت ندارند تا از چنین توصیس

ت کشور بایهد توریهان   آور قرار گیرد و کدامشخص نیست ک  کدات کشور باید موضوع تعیدان الزات
 (وHochstetler & Milkoreit, 2015: 211ویژه دریافت کند )

ای در ریان است و سهایر اقت،هادهای نوریهور    امروزه چین سردمدار انتشار گازهای گلخان 
ای قرار دارندو در کمال تعجب، این مسهئل   دهندگان عمد  گازهای گلخان نیز در فیرست انتشار

ا کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو، توافقنامهة پهاریس و تاسهیر مورهود از     کام ً در انطباق ب
سهبب عهدت انطبهاق بها     تهوان به   اصل مسئولیت مشترک اما متااون است و این کشورها را نما

(و امهروزه  100: 1396المللا تغییر اقلیم مسئول دانست )پورخاقان  اهرضایا، اهداف نظات بین
حدی سریع در حال ر د است که   توسع  ب توسط کشورهای در حال ای انتشار گازهای گلخان 

ای خود را به  صهار کهاهش دهنهد،     یافت  انتشار گازهای گلخان حتا اگر تمات کشورهای توسع 
 18ای در رو را در عر   ،ت سهال،  توسع  انبا ت گازهای گلخان  های در حالانتشار دولت

انگیزی در پا خواهد دا ت، چراک  انبا هت  نتایج غم درصد افزایش خواهد دادو چنین افزایشا
درصد افزایش دا ت  و ب ران فعلا تغییهر اقلهیم    35ای در دویست سال گی ت  گازهای گلخان 

(و این حقای  زنگ خطر را در مهورد  Friedrich & Damassa, 2014: 1-8ورود آورده است )را ب 
مدن بهرای کهاهش انتشهار    های درازدر ت شتوسع  ق،ور در درگیر ساختن کشورهای در حال 

ای ب  صدا درآورده استو تهداوت ارهرای اصهل مسهئولیت مشهترک امها متاهاون        گازهای گلخان 
آور کهاهش  توسع  ارازه دهد تها از اههداف الهزات   دهندگان عمد  در حال ای ک  ب  انتشارگون ب 
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مقهادیر  هایان تهوریا از گازههای      ای احتراز کنند، سبب خواهد  د تها انتشار گازهای گلخان 
 مند نشودوای منتشر ده، قاعدهگلخان 
توان گات اصل مسئولیت مشترک اما متااون اغلب بر انتشار تاریخا کشورها و انبا هت  ما

فعلا ک  نا ا از گازهای منتشره در زمان صهنعتا  هدن اقت،هادهای بهزرگ ماننهد آمریکها و       
توسهع  و   ای توسهط کشهورهای در حهال   تشار گازهای گلخان در واقع، ان 1اروپاست، تمرکز داردو

ت ت پو ش حضور ایهن کشهورها در گهروه     -در زمان حال و آینده-ویژه اقت،ادهای نوریور ب 
توسع  قرار گرفت  و از دامنة  مول تعیهدان حقهوقا کاهشها خهارج  هده      کشورهای در حال 

نگاه ب  گی ت  دا ت  با د، برای مقابل  استو اینک  اصل مسئولیت مشترک اما متااون من ،راً 
بهدون توره  به  انتشهار آینهد        2ای ب  وسعت و  دن تغییر اقلیم، کهافا نیسهتو  ماثر با پدیده
ای از گازههای  ای، اررای فعلا اصل مسئولیت مشترک اما متااون، بخش عمهده گازهای گلخان 

المللها  رده و تأثیرگیاری نظات بهین المللا مست نا کای منتشره را از مقرران کاهشا بینگلخان 
 (وHochstetler & Milkoreit, 2015: 213-214سازدو )تغییر اقلیم را دچار مانع و اخت ل ما

 

 نسلیعدم انطیاق اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با اصل انصاف بین
صهل  بین نسبت ب  اصل مسئولیت مشترک اما متااون، انطباق ایهن اصهل بها ا   حقوقدانان خوش

کنوانسهیون   3آورنهدو براسهاه مقدمه  و مهاد       همار مها  ان،اف را یکا از امتیازهای بارز آن ب 
ساختاری، تماما اعضا باید نظات اقلیما را ب  ناع نسهل حاضهر و آینهد  بشهر و براسهاه اصهل       

نسهلا در کنهار ان،هاف    رو هنا بهر رعایهت ان،هاف بهین     به   3ان،اف حاظ کنندو هرچند مهاد   
توسع  با تأکید بر اصهل ان،هاف و انتشهار تهاریخا      کند، کشورهای در حالکید مانسلا تأدرون

یافت  بر ادامة قرائت فعلا از اصهل مسهئولیت مشهترک امها متاهاون پافشهاری       کشورهای توسع 
ههای  (و این حقیقت ک  ب ران فعلا تغییر اقلهیم منبعهث از فعالیهت   Stalley, 2013: 5کنند )ما

گیری ک  بار مسئولیت مبارزه با ایهن ب هران بایهد بهر     است، ب  این نتیج یافت  کشورهای توسع 
بخشدو لکهن روی دیگهر چنهین اسهتنتارا که       دوش همین کشورها با د، راهری من،اان  ما

ای نسلا صورن گرفت ، صدور مجوز برای انتشار روزافزون گازههای گلخانه   براساه ان،اف درون
 توسع  استوتوسط کشورهای در حال 

________________________________________________________________ 
ای بهوده اسهتو   ههای گلخانه   گاز  ترین انتشاردهندک  آمریکا ب  ل اظ تاریخا بزرگ استحاکا از آن  هاگزارش و1

ای منتشر ده تا کنون، توسط این کشور در رهو انتشهار   درصد کل گازهای گلخان  29 ود ک  تخمین زده ما
 داده  ده استو

دهند ک  اقت،ادهای نوریور مانند رمیوری خل  چین، اندونزی، برزیل و هندوستان در سهال  مطالعان نشان ما و2
 ای را در رو منتشر خواهند ساختوهای گلخان درصد کل گاز 55بیش از  2030
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نسهلا  قائل ب  تاکیک  دو ان،اف بین 1نسلانسلا و ان،اف بیندر واقع باید میان ان،اف درون
های آتا بشر و متعاقب آن بقای نسهل انسهان تأکیهد دارد    مایوما ارز ا است ک  بر حقوق نسل

(Onuzo et al., 2013: 4-5    و این مایوت خود ریش  در س  اصل دارد؛ اول اینک  هر نسل ملهزت به)
ن وی که   ارت از تنوع طبیعا و فرهنگا منابعا است ک  از نسل گی ت  ب  ارث برده است؛ ب حا

طهور نهاروایا م هدود    های آتا برای حل مسائل و رفهع نیازهایشهان به    های در اختیار نسلگزین 
 ودو دوت، هر نسهل ملهزت به  نگیهداری     اط ق ما« هااصل حاارت از گزین »نشودو ب  این مایوت 

اصهل  »ای ک  آن را از نسل قبلا ب  ارث برده است، استو این مایوت ب  گون سیاره زمین ب  کیایت
معروف استو در آخر، هر نسل باید ح  دسترسها من،هاانة اعضهای خهود را     « حاارت از کیایت

نسبت ب  میراث نسل گی ت  فراهم کرده و این ح  دسترسا را برای نسل آتها نیهز حاهظ کنهدو     
 (وShelton, 2012: 645است )« اصل حاارت از دسترسا» این همان مایوت

توسهع  را از کهاهش انتشهار گازههای     ههای در حهال   اصل مسئولیت مشترک اما متااون دولت
انهدو بها ایهن حهال،     سازد؛ چراک  آنیا در ایجاد تغییر اقلیم نقش زیادی ندا هت  ای معاف ماگلخان 

های آتها بشهر بهر عیهده دارنهدو در      قلیم برای نسلای در تشدید تغییر اهمین کشورها نقش عمده
واقع، تغییر اقلیم ک  در آینده گستره و  دن بسیار بیشهتری خواههد دا هت و مبهارزه بها آن نیهز       

ای تر خواهد بود، بهیش از ههر عهاملا م ،هول انتشهار گازههای گلخانه        تر و پرهزین بسیار سخت
بر کاهش کیایت زمین، چنین انتشاری ع وه مندسازیتوسع  استو عدت قاعدهکشورهای در حال 

های آینده برای مقابل  با تغییر اقلیم و ح  دسترسها آنیها به  میهراث     های در دستره نسلگزین 
 نسلا استو دن م دود ساخت ، و در نتیج  در مغایرن آ کار با ان،اف بینقبل از خود را ب 

 

 گیرینتیجه
رخ دادن تغییر اقلیم در مقیاسا ریانا استو همچنهین،    واهد دقی  و انکارناپییر علما ماید

کمتر  کا ورود دارد ک  عامل انسانا دلیل اصلا بروز چنین تغییراتا استو از آنجا ک  تغییهر  
الملهل بهرای انجهات رسهالت      ود، حقوق بیناقلیم تیدیدی ردی علی  بقای نوع بشر ارزیابا ما

المللها تغییهر اقلهیم را    المللا، نظهات حقهوقا بهین   خود وارد عمل  ده و از طری  معاهدان بین
های نسبتاً ماثری در مقابل  با تغییر اقلیم برداردو با ایهن  بنیان نیاده استو این نظات توانست  قدت

المللا تغییر اقلهیم در  حال، ادام  و حتا تشدید تغییر اقلیم گویای این نکت  است ک  نظات بین
المللها تغییهر   ود زیادی ناتوان بوده استو از آنجا که  نظهات بهین   دستیابا ب  اهداف خود، تا حد

توان آن را از متیمان اصهلا   دن متأثر از اصل مسئولیت مشترک اما متااون است، مااقلیم ب 
عدت موفقیت قابل قبول این نظات قلمداد کردو البت  اید  اولی  این اصل کهام ً منطقها و موره     

________________________________________________________________ 
1. Intergeneration Equity  



 1921متفاوت...    اما مشترک مسئولیت اصل کارایی تحلیل

کند ک  با توره  به  ریهانا بهودن     طور ص ی  تأکید ماین اصل ب نمایدو در وهلة نخست، اما
دههد  ها ضرورن داردو در ثانا، این اطمینان را مها تغییر اقلیم، بسیج تماما امکانانِ همة دولت

المللا، مانند انتشار گیار برای تعیین مسئولیت هریک از اعضای رامعة بینک  همة عوامل تأثیر
های مهالا و فنها را ل هاظ خواههد     پییری و ررفیتا، میزان آسیبیافتگتاریخا، سط  توسع 

های متعار  مورود را ب  یکهدیگر پیونهد بزنهد و    توانست دیدگاهکردو این تنیا راها بود ک  ما
امکان مشارکت ریانا را برای مقابل  با تغییر اقلیم فراهم آوردو با این حال، این اصهل همچنهان   

توسع  است، و تااسیر متااون ههر گهروه از ایهن    یافت  و در حال مورد مناقشة کشورهای توسع 
 اصل را  اهدیمو

المللا نتوانست  است با استااده از سازوکارهای اررایا مناسب ب  اهداف در واقع رامعة بین
اصلا خود از طراحا و تهدوین اصهل مسهئولیت مشهترک امها متاهاون، دسهت یابهدو در ب هث          

انهدو بها اینکه  روی سهخن     صهورن توصهی  بهاقا مانهده    مقرران ب های مشترک، غالب مسئولیت
توسع  است، این کشهورها بها اسهتناد به  بدعهد دوت      های مشترک با کشورهای در حال مسئولیت

های متااون، در عمل مسئولیت خاص و تأثیرگیاری بهر عیهده ندا هت  و    اصل، یعنا مسئولیت
ایش انتشار خود نیز هستندو این کشورها تنیها  ای، مجاز ب  افزهای توسع حتا براساه سیاست

ههای مشهارکت ملها بهر عیهده      ممکن است برخا اهداف کاهشا را داوطلبان  و براساه برنامه  
رو قسمت اول المللا بر عیده ندارندو ازاینبگیرند، ک  البت  در قبال اررای آن هم مسئولیت بین

های متااون نیز، هرچند  اهد آنیم ک  ولیترسدو در مورد مسئنظر مااثر ب اصل تا حدودی با
یافت ، ثابت باقا مانده، لکهن ابعهاد   میزان انتشار طرف اصلا این تعیدان یعنا کشورهای توسع 

توسهع  و  وهوایا به  کشهورهای در حهال    ها یعنا انتقال دانش و فناوری آبدیگر این مسئولیت
 اندوآور، ماثر و دقی کارهای الزاتوپیشرو بودن در مقابل  با تغییر اقلیم، فاقد ساز

پیدایش اقت،ادهای نوریور مشهکل اساسها دیگهری را هویهدا سهاخت  اسهتو بهرای ایجهاد         
بنهدی کهردو لکهن،    ها، جررت بایسهت کشهورهای مختلهس را دسهت     تعیدان متااون برای دولت

ش از حهد  المللها تغییهر اقلهیم، بها ورهود تنیها دو دسهت ، بهی        بندی مورود در نظات بهین دست 
ای یافته  نیهز دسهت    انگاران  و دور از واقعیان مورود استو هرچند دستة کشورهای توسهع  ساده

های اقت،هادی  همگن نیست، لکن ورود دو زیرمجموع ، یعنا کشورهای عضو سازمان همکاری
و توسع  و کشورهای دارای اقت،اد در حال گیار، تا حدودی تعهادل را در گهروه فهراهم سهاخت      

گونه  تعهادل و   توسع  است ک  هیچمشکل اصلا در گروه بسیار بزرگ کشورهای در حال  استو
ای یعنا چهین،  ترین تولیدکنند  گازهای گلخان  ود؛ برای م ال بزرگهمگنا در آن دیده نما

از وضعیتا مشاب  کشورهای فقیر آفریقایا ک  نقشا در انبا هت ایهن گازهها ندارنهد، برخهوردار      
رو اولین گهات  ها، متناسب با وضعیت واقعا آنیا نیستو ازاینتعیدان برخا دولت استو در واقع،

ههای ردیهدی بهرای    برای افزایش کارایا اصل مسئولیت مشهترک امها متاهاون، ایجهاد دسهت      
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دههد  المللا تغییر اقلیم را ارتقا ماتر انعطاف نظات بینهای متنوعبندی کشورهاستو دست طبق 
آوردو البته  ن هو  عضهویت در ههر گهروه خهود       تر را فهراهم مها  ان متناسبو امکان ایجاد تعید

فعلا و آزادی کشورها برای انتخهاب  « خوداریاری»ای تازه خواهد بودو بدون  ک قاعد  مسئل 
حل مناسبا با دو در واقع باید قرارگیری هر کشور در گروها خهاص را  تواند راهگروه خود، نما

منهد سهاختو در طراحها چنهین     های مشخ،ا قاعدهز طری  فرمولبا تعیدان رو ن و دقی ، ا
یهافتگا و وضهعیت اقت،هادی،    بر مسئلة انتشهار تهاریخا، بایهد میهزان توسهع      هایا ع وهفرمول

ای که   پییری در مقابل تغییر اقلیم، اقلیم خاص منطقه  رمعیت، وسعت، میزان و فوریت آسیب
ههای طبیعها، مهالا و فنها     مسایگان، ررفیهت کشور در آن قرار گرفت  است و وضعیت خاص ه

های در خطر نابودی بر اثر تغییهر  های فسیلا با منابع انرژی پاک، فرهنگبرای رایگزینا انرژی
های در خطر و ووو را در نظر گرفتو هرچه   سیستمهای فسیلا، اکواقلیم، اتکا ب  صادران سوخت

 یابدوها نیز افزایش ماولگیار بیشتر با د، دقت این فرمتعداد عوامل تأثیر
تهوان  های اصل مسهئولیت مشهترک امها متاهاون مها     با ت لیل م توا و بررسا برخا کاستا

دلیل فقدان مقرران دقی  و رو ن و ورود ابیامهان فهراوان و تاسهیرهای متاهاون و     دریافت ک  ب 
کنهدو از آنجها که      عنوان س حا مناسب در مقابل تغییر اقلیم عملمتناق ، این اصل نتوانست  ب 

اصل مسئولیت مشترک اما متااون مانعا بر سر انتشار روزافزون کشهورهایا چهون چهین و هنهد     
 هودو در  صورن قانونا ب  رو افزوده مها ای ب کند؛ مقادیر چشمگیری از گازهای گلخان ایجاد نما

گهر، در صهورن   توان ب  متوقس کردن تغییر اقلیم چندان دل بستو از سوی دیچنین  رایطا نما
دلیهل مزیهت   یافت  نیز ب ادامة حاکمیت اصل مزبور بر نظات تغییر اقلیم بعید نیست ک  دول توسع 

ای از توسع  آنیا در انتشار آزاد و ارزان گازهای گلخان رقابتا ک  رقبای اقت،ادی قدرتمندِ در حال 
للها تغییهر اقلهیم خهارج  هوند یها       المآن برخوردارند، راه آمریکا را در پیش بگیرند و از نظات بهین 

تواند حتا فروپا ا کهل ایهن نظهات را    ای ماکم از سط  تعیدان خود بکاهندو چنین مسئل دست
در پهها دا ههت  با ههدو بنههابراین، وضههعیت فعلهها اصههل مسههئولیت مشههترک امهها متاههاون چنههدان 

المللها  ه نظهات بهین   هد کننده نیست و از دیدگاه کلا نتوانست  در دستیابا ب  اهداف تعییندلگرت
 تغییر اقلیم راهگشا با د، مگر آنک   اهد اص حان کلا در اررا و تاسیر اصل مزبور با یمو
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