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چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی؛

 پذیرش موافقتنامه پاریس



به نام خداوند آفریننده زیبایی ها

کشورهای جهان، در جریان اجالس پاریس برای نخستین بار پذیرفتند که افزایش تولید گازهای گلخانه ای را در اولین زمان ممکن متوقف کنند. با توجه 

به پیش بینی دانشمندان محیط زیست، اگر کشورهای صنعتی تولید گازهای گلخانه ای را که مهم ترین محصول صنایع و علت اصلی گرم شدن زمین 

است، کاهش ندهند، دمای کره زمین تا پایان قرن،  2 درجه گرمتر خواهد شد که منجر به نابودی ذخایر یخ در قطبین، ایجاد سیالب ها و تغییرات آب 

و هوایی شدید، طوفان های مرگبار و حوادث زیست محیطی بسیاری خواهد شد. سرانجام این فاجعه، مهاجرت میلیون ها نفر از مناطق ناامن به 

مناطق امن جهان از نظر زیست محیطی است که مشکالت زیاد اجتماعی، اقتصادی و حتی جنگ های احتمالی را بر کشورها، تحمیل خواهد کرد. 

تعادل بین تولید، انتشار و جذب گازهای گلخانه ای برهم خورده است، هرچه غلظت گازهای گلخانه ای افزایش یابد، جذب گرما از تابش خورشید 

بیشتر خواهد شد و در نتیجه دمای زمین افزایش می یابد. تغییرات اقلیمی، اثرات نامطلوب مستقیمی نظیر شیوع بیماری ها، تغییرات در کشت و 

زراعت و خشکسالی و اثرات غیرمستقیمی در وضعیت اقتصادی کشورهایی که وابسته به فروش نفت هستند، به همراه دارد.

عصر مصرف گرایی بدون در نظر گرفتن پیامدها به پایان رسیده است. خوش بین باشیم که تالش در مهار تغییرات آب و هوایی مزایای دیگری همچون 

کمک به ریشه کن کردن فقر، ایجاد مشاغل سبز، از بین بردن گرسنگی و بهبود کیفیت زندگی کودکان و زنان نیز، خواهد داشت.

 در ایران نیز ابالغ سیاست های کلی رهبر معظم انقالب در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و قانون اصالح الگوی مصرف نشان 

از عزم راسخ ایران در این تالش جهانی دارد. اقتصاد کم کربن، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا، 

اصالح الگوی مصرف و افزایش راندمان از جمله مواردی است که در سیاست های کلی رهبر معظم انقالب به آن اشاره شده است.

توافقنامه پاریس برای اولین بار باعث گردید که تمامی کشورها برای انجام کاری مشترک بر اساس مسئولیت های تاریخی، حاضر و آینده شان در 

کنار هم به موافقت برسند. 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی تاریخی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر 

اقلیم و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار، مورد توافق قرار گرفت. تعیین هدف های بلندمدت و 

هدف های کوتاه مدت، ضرورت بازنگری هدف های کوتاه مدت، شفافیت عملکرد کشورها و ضرورت کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای توسعه 

نیافته، از جمله 6 محور مهم توافق آب و هوایی پاریس است  که هدف اصلی آن، جلوگیری از افزایش دمای کره زمین است.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن قدردانی از آقای مهندس بیژن یاور که مسئولیت ترجمه این نوشتار را بر عهده داشتند، امید دارد 

که مطالب و محتوای آن بتواند به بخشی از نیازهای پژوهشی و آموزشی دست اندرکاران مدیریت بحران و مجامع علمی و دانشگاهی پاسخ دهد. 

همچنین موجب امتنان خواهد بود که دیدگاه ها و نظرات ارزشمند صاحب نظران ،در اختیار این سازمان قرار گیرد.

دکتر احمد صادقی
ی و مدیریت بحران شهر تهران رییس سازمان پیشگ�ی
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سازمان ملل متحد 

ات اقلیمی  چارچوب کنوانسیون تغی�ی

چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی
گردهمایی و هم اندیشی اعضاء

نشست بیست ویکم
پاریس، 30 نوامبر تا 11 دسامبر سال 2015 میالدی

4 )b( :ردیف موضوع مورد بحث
مذاکرات دوربان برای ارتقای اقدام: )مصوبه  (

پذیرش پروتکل، ابزار قانونی دیگر، یا معاهده با ضمانت قانونی تحت کنوانسیون قابل اجرا برای کلیه اعضاء

پذیرش موافقت نامه پاریس

پیشنهاد ریاست

CP.21/-  پیش نویس مصوبه
گردهمایی اعضاء، با موضوع بازخوانی مصوبه CP/1.17در مورد ایجاد کارگروه موقت در زمینه مذاکرات دوربان برای ارتقای اقدامات و بازخوانی 
ماده های 2، 3 و 4 کنوانسیون و بازخوانی مصوبه های مرتبط با گردهمایی اعضاء، شامل مصوبه هایCP/1 ،18.CP/2 ،16.CP/1.19 وCP/1.20  برگزار 

شد.
از پذیرش قطعنامه A/RES /70/1 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان " تغییر جهان : دستور کار سال2030 میالدی برای توسعه پایدار1"، 
به ویژه هدف شماره 13 و پذیرش دستور کار اقدام سومین گردهمایی و کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری توسعه برگزار شده در شهر آدیس آبابا و 

پذیرش چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بالیا، استقبال می نماید.
کنوانسیون، تصدیق می نماید که تغییرات اقلیمی، بیانگر تهدیدی اضطراری و بالقوه تغییرناپذیر برای جوامع بشری و زمین می باشد و به همین 
دلیل نیازمند گسترده ترین همکاری ممکن بین کلیه کشورها و مشارکت آنان در مقابله بین المللی مؤثر و متناسب با دیدگاهی متمرکز بر تسریع نمودن 

کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانه ای می باشد.
همچنین به منظور رسیدن به هدف نهایی کنوانسیون و تأکید بر نیاز و ضرورت فوری در اشاره به تغییرات اقلیمی، کاهش قابل مالحظه  انتشار 

جهانی گازهای گلخانه ای مورد توجه خواهد بود.
از آنجا که تغییرات اقلیمی، دغدغه ای عمومی برای همه ی انسانهاست، اعضاء می بایستی زمانی که اقدام به مقابله با تغییرات اقلیمی می کنند 
الزامات مربوطه را رعایت نمایند و در ارتقای آن بکوشند این الزامات در خصوص حقوق بشر، حق بهره مندی از سالمت، حقوق مردم بومی، جوامع 
محلی، مهاجرین )مهاجرت فصلی مانند کوچ نشینی(، کودکان، افراد معلول و مردم در شرایط آسیب پذیری و حق پیشرفت، همین طور تساوی 

جنسیتی، توانمندسازی بانوان و تساوی بین نسلی2  خواهد بود.
همچنین، نیازها و دغدغه های خاص اعضای کشورهای در حال توسعه را که برخواسته و منتج از اجرای تدابیر مقابله ای و با توجه به این، بر اساس  

مصوبه های CP/1 ،10.CP/1 ،7.CP/5.16 و CP/8.17 می باشد را مورد توجه قرار می دهد.

1  - Transforming our world 
2  - Intergenerational Equity 
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