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Abstract 
Today, climate change and its adverse effects - such as glacial retreat, sea-level rise, 

and desertification - are increasingly evident around the world. Such adverse effects 

may continue to occur despite the implementation of the climate change legal 

regime, namely: the obligations under the UN Framework Convention on Climate 

Change 1992, the 1997 Kyoto Protocol and the 2015 Paris Agreement. As a result, 

from the time of the 1992 Convention’s adoption, the issue of “loss and damage 

associated with the effects of climate change impacts" was emphasized by its 

member states, especially the developing countries. Despite the efforts to turn "loss 

and damage" into a basis for reparation and international responsibility/liability for 

climate change, this concept has taken on a special character. Consequently, 

international instruments and legal literatue on climate change are unclear about 

meaning of “loss and damage”. Furthermore, these terminological, legal and 

technical ambiguities overshadow its interaction with the international 

responsibility/liability system and make the current and future status of international 

responsibility for climate change controversial. 
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 یالمللنیبو مسئولیت « ضرر و زیان»

 در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 *شیما عرب اسدی

 چکیده
ی طبیعری  ازریایس سرآب آب    هرا خچرا  ی آب شرنن تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیرر  

کر  امرروزد  ر اق ری    ی خشک و بیابانی  پیامرنهایی اسرت   هانیزم وسعت گرزتنو  هاانوسیاق
پایبیرنی بر     رغرم بر  نقاط جهان قابل مشاهند و رو ب  زیونی اسرت  نیرین پیامرنهایی  تری     

 ونیکیوانسر  ر قالب رژیم  قوقی تغییر اقلریم تتعهرنام میرنرر  ر     آمندعملب ی هایییبسیپ
از پاریس( ب 2015ۀ توازقیامکیوتو و  1997  پروتکل 1992نارنوب سازمان ملل متحن م وب 

ی کیوانسیون نرارنوب  ریگشکلهم قابل وقوع بو د و هستین  ب  همین سبب  از همان ابتنای 
نیری از سروی اعیرای    « ی همرراد برا آثرار سروء تغییرر اقلریم      هاانیزضرر و »تغییر اقلیم  مقولۀ 

ی صرورم هرا تالشا وجو  بکشورهای  ر  ا  توسع  مور  توج  قرار گرزت   ژدیوب کیوانسیون 
 تیمسروول »میظرور جبرران خسرارم و    ب  مبیایی بر  « ضرر و زیان»هت تبنیل مفهوم ج گرزت 

ی بر  خرو  گرزتر  و هرم  ر اسریا       اژدیو ر قبا  تغییر اقلیم  این اصآالح ماهیت « یالمللنیب
ی زیرا ی  هرا ابهرام ی ناظر بر تغییر اقلیم و هم  ر ا بیام  قوقی  توضیب مفهوم آن برا  المللنیب

ضرر »ی معیاشیاختی   قوقی و زیی/تخ  ی از مفهوم ها وزدیی  ر هاابهام مواج  شند است 
 هن و وضعیت زعلی و قرار می الشعاعتحتی را المللنیبک  تعامل آن با نظام مسوولیت « و زیان

  گذار یمی  ر قبا  تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی المللنیبآتی مسوولیت 

 کلیدواژگان
ی ورشرو کراهس و سرازگاری  مسروولیت     المللر نیبر  سرازوکار اریس  جبران خسارم  ۀ پتوازقیام

 ی  المللنیبی  مسوولیت غیرمتخلفانۀ المللنیبمتخلفانۀ 
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 مقدمه
و  ر رأس آن کیوانسیون نارنوب تغییر اقلیم  اقلیم جهانی و  وهوارژیم  قوقی  ر خ وص آب

اصالح و   مشترک مور  نیاز هایقنامجهت   و  اجماع  ارا جمعی  یرویکر   19921م وب 
ایرن   اسرت     کرر د نها ییر  آثار نرامآلوب تغییرر اقلریم    مواجه  با و نظارتی  یهاراهبر تیظیم 

ایجرا   جهرانی  گر همرایی و تبرا   اطالعرام علمری و       اقلیمی یهااستیکیوانسیون هنایت س
یظرور نیرل بر  اهرناد خرو        م ر  ستور کار خو  قررار  ا د و بر   را  زرایینهای جهانینها ها و 

عامرل اصرلی    عیروان بر  ی تاگلخان انتشار گازهای  2ی مانین تثبیت و کاهسای قوقراهبر های 
  4ی کر د است ییبسیپخو   2  را  ر ما ۀ وهواآببا پیامنهای تغییر  3تغییر اقلیم(  و سازگاری

ریق کاهس انتشار گازهای  ر واقع جلوگیری از تغییرام انسانی  ر اقلیم جهانی از ط« کاهس»
 عملکرر ی  و زیراوری  تغییرر سراختاری    توانیم را «سازگاری»  هاستتیظرزی یا تقویت اگلخان 

 آن آثرار مخررب   اصرالح  یرا  اقلیم تغییرپیامنهای  مقابل  ر خو  یریپذبیآس کاهس برای ها ولت

ی مسرتقیم و  هرا بیآسر یی مق و  از پیامنهای تغییر اقلیم ن Brunnee, 2012: 721) 5ت  کر تعریف
غیرمستقیمی است ک  هم خسارام طبیعی ناشی از تغییر اقلیم تمانین باال آمرنن آب  ریرا( و هرم    

ی اقت ا ی  اصل از واکیس نسبت ب  تغییرام اقلیمی تمانین کاهس  رآمنهای نفتری  ر  هابیآس
 (   196 :1389تعبناللهی   ر یگیبرمی( را  ر اگلخان اجرای سیاست کاهس گازهای 

ی  آر یمحسرت یزی هرا ونیکیوانسر ک  کیوانسیون نارنوب تغییر اقلیم  مانین سرایر   آنجااز 
آنکر   رنو  و شریوۀ ایفرای ایرن      بری -راهبر های یا شند اسرت   ر خ وصواجن تعهنام کلی 

سرین اجرایری    سران  بر پروتکرل کیوترو   1997 ر سرا    -تعهنام کلی را مشرخ  کرر د باشرن   
سر     ر خو  تعهنام مینررب   عیییت بخشیننبرای و  6یب رسینکیوانسیون نارنوب ب  ت و

___________________________________________________________________ 
1. The United Nations Framework Convention on Climate Change, 31 ILM 851, 1992. 
2. Mitigation 
3. Adaptation 

هند نهایی این کیوانسیون و هر گون  اسیا   قوقی مربوط  ک  ممکن است توسط کیفرانس اعیا » :2 ۀما   4
تمسفر مآابق مفا  مربوط  کیوانسیون ا ر  یامور  ت ویب قرار گیر    ستیابی ب  ثبام  ر تراکم گاز گلخان 

هوایی جلوگیری نماین  این سآب وبشر با سیستم آب یهاتی ر سآحی است ک  از تناخل خآرناک زعال
صورم طبیعی با تغییرام ها بتوانین ب بایست  ر آنچیان نارنوب زمانی  اصل گر   ک  اکوسیستممی
اقت ا ی  ۀرو نبو د و توسع وهوا تآابق یابین و اطمییان  اصل شو  ک  تولین موا  غذایی با تهنین روبآب

 .«صورتی پاینار ا ام  یابنبتوانن ب 
 ک  آنهاست انتظار مور  یا واقعی آثار و اقلیمی یهامحرک با انسانی یا طبیعی یهاسامان  انآباق واقع  ر سازگاری  5

وهوایی  توج  ب  سازگاری  ر واقع  با پذیرش تغییرام آب  کینیم تبنیل زرصت ب  را تهنینها و تعنیل را هابیآس
ابعا  زننگی خو  را همساز با طبیعت  ۀانسان ملیم است هم ورینازابا پیامنهای این تغییرام گرییناپذیر است  

   ار یانسانی  ر اقلیم ملیم م انباریز یهایبییی و پیشگیری از  گرگونها را ب  پیساین امر   کومت ونماین 
6. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 37 ILM 22, 

December 11, 1997. 
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مقرر   ر این سیاق   3پاک ۀو توسع 2  تجارم انتشار1: سازوکار اجرای مشترککر سازوکار ابناع 
 یهاها ب  تعریف پروژد ولتآزمو د شند  ها  ولتتوسط  اجرای جمعی یهاکیتکی شند بو  ک 
بر  کشرورهای  ر  را  توسرع  کمرک و       ازتر  یرهای توسع و کشو بپر ازنن گریکنیمشترک با 
    (209-211: 1389کیین تعبناللهی  الزم را اعآا  یهامساعنم

  ب  نتیج  رسرین  2015مذاکرام پاریس سا   ر  آخرین تحو   ر رژیم  قوقی تغییر اقلیم
 بررخالد پروتکرل کیوترو  مبتیری برر ایرن ایرند اسرت کر  تعهرنام            4بروننا  اجرالس پراریس  
 ۀاز سروی جامعر   شرند لیر   ب  نسبت تعهنام تحمیالمللنیبازیگران ب 5ۀخو خواست  و  اوطلبان

االجرا الزم 2016نوامبر  4این توازقیام   ک   ر   ر معرض تحقق خواهین بو   شتری  بیالمللنیب
ر این     ار ی پذیراست ک  محتوای بسیار انعآاد یآورو کیوانسیونی الیام یالمللنین  سین بش

و از ایرن  کییرن  ملری خرو  را مشرخ      ۀها  رخواست شند است ک  سهمی ولتتمامی سین از 
 با پیامنهای خو  قابلیت سازگاریسهیم و  ر ازیایس  6زمین ۀطریق  ر  فظ  مای مآلوب کر

 کوشا باشین  تغییر اقلیم
میفری و   ی  ر راستای پیشرگیری و مرنیریت پیامرنهای   المللنیبی هاتالشبا وجو  تمامی 

  7هاانوسیاق خسارام ناشی از تغییر اقلیم   ر جهانِ امروز شاهن وقایعی مانین ازیایس سآب آب
 بیر   تخرآب  ریرا    شور شننیعیطب یهاخچا ی آب شنن  انوسیشنن اق ینیاسازیایس  ما  

یرن  ی مانایناگهران ی هرا بحرران  نیهمچییی و زاابانیبی  ستیرزتن تیوع ز نیو جیگل  از ب نیزم
امکان گریی از آنها  ر نرارنوب   رسنیمنظر هستیم ک  ب  هاجیگل آتس گرزتنسیل و توزان و 

 ی تغییر اقلیم وجو  نناشت  است االجراالزم ر اسیا   شندیییبسیپنظام سازگاری و کاهسِ 
 از یاانتشرار گازهرای گلخانر     ژدیر وبر  و  بو ن خسارام ناشی از تغییرر اقلریم   ریناپذاجتیاب

ی را  ر راسرتای توسرعۀ   المللر نیبر  قواعرن نراظر برر مسروولیت     یییبسیپلیوم   تاکیونذشت  گ
و  8(22اسرتکهلم تاصرل    یها یاصو  مینرر  ر اعالمبا  همگامی  قوقی ملی و زراملی  هانظام

ت رویب قواعرن نراظر برر مسروولیت و جبرران        برا   این ضرورم  ساز یمآشکار  9(13ریو تاصل 
___________________________________________________________________ 

1. Joint Implementation 
2. Emissions trading 
3. Clean Development Mechanism 
4. UNFCCC, ‘Adoption of the Paris Agreement. Proposal by the President’, Decision 1/CP.21 (“Paris 

Outcome”). 
5. Self-Imposed, Voluntary Commitments Or Managerial Approach 

انن ک  گرمایس جهانی نسبت ب   وران پیس از انقالب صیعتی  بیس پاریس توازق کر د ۀنامکشورها  ر موازقت  6
  رج  باقی بمانن   1.5از  و  رج  ازیایس پینا نکین  آنها تالش خواهین کر  تا ازیایس  ما  ر  ن 

7. The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 24 September 2019. 

الملل  ر مور  مسوولیت و جبران قربانیان آلو گی و  یگر خسارام ها بایرن  ر توسرع  بیشتر  قوق بین ولت»  7
صال یت یا نظارم آنها و  ر میاطق  ۀشند  ر میاطق واقع  ر  یآانجام یهاتیمحیط زیستی  ناشی از زعال

 «صال یت ملی آنها  همکاری کیین  ۀخرارر از محنو 
 صنمامر یو سا یآلو گ انیقربان خسارم جبرانو  تیمسوولبا  ارتباطرا  ر  الزم یمل نیقواننن اموظف ها ولت»  8
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  نقل و انتقرا   یا  هست ینفت یهایآلو گ ی ناظر برآیمحستیایر معاهنام زخسارام ک   ر س
 شرند ی یر یبنیری پریس   یکیژنت بیاز مح والم نوترک یخآرناک و خسارام ناش یموا  و کاالها

   شویمتقویت است  
 ر خ وص پیگیری خسارام ناشری از تغییرر   طوالنی  هایی ک   ر سا مبا ث زراوان با وجو 

  ر قبرا  ی المللر نیبر رح شند است   ر رژیم معاهرناتی تغییرر اقلریم  مقولرۀ مسروولیت      مآاقلیم 
نیری بر     پراریس  ۀتوازقیامر  صرا ت مور  توج  قرار نگرزتر  اسرت   خسارام ناشی از تغییر اقلیم ب 

همکاری و تسهیل  با توجر    ۀاعیا باین بر پای»   صرزاً ب  ذکر این نکت  اکتفا کر د ک 8موجب ما ۀ 
از سرازوکار    رک  اقنام و  مایت خرو    م نامآلوب تغییر اقلیمتأثیراناشی از  1یهاانیضرر و زب  
 ر  اعیرای کیوانسریون  کیفررانس  نوز همین  ر با این توضیب ک  «  ارتقا  هین را ورشو یالمللنیب

و  ضررر  ۀتمالی( ورشرو  ر زمییر   یالمللنیسازوکار ب»اعیای کیوانسیون تغییر اقلیم   ورشو لهستان
 اوطلبان  و مبتیی بر همکاری جهت مواجه  با تهنیرنهای   یوجو  آور نن ک  سازوکاررا ب  2«زیان

  3و ساکیان آن است  ریپذبیآس  ناشی از تغییر اقلیم بر کشورهای  ر  ا  توسع 
ی المللر نیب سازوکار»های همراد با پیامنهای سوء تغییر اقلیم و «ضرر و زیان»آیا مفهوم اما 

ی شرند اسرت  همران نظرام  قروقی مسروولیت       ییبسیپۀ پاریس توازقیام 8ک   ر ما ۀ « شوور
 نوشتار ر این ؟ خور یمی تغییر اقلیم ب  نشم االجراالزمآن  ر اسیا   خألی است ک  المللنیب

تعامل یا تقابل آن را با نظرام   ضمن واکاوی مفهوم ضرر و زیان  ر قبا  رژیم تغییر اقلیم  بر آنیم
   ر این زمیی  ضروری است ابتنا یمکیبررسی   ر قبا  تغییر اقلیمی المللنیبقوقی مسوولیت  
ی نراظر برر تغییرر    المللنیب   رر آن  ر اسیا  «ضرر و زیان»ی اصآالح ریگشکلی از اخچ یتار

شیاسی ایرن اصرآالح را از نظرر بگرذرانیم و سرپس رابآرۀ آن برا نظرام  قروقی          اقلیم و مفهوم
 واکاوی کییم   « ضرر و زیان»ی را از مجرای بازاننیشی مفهوم المللنیب مسوولیت

 

 در رژیم حقوقی تغییر اقلیم« ضرر و زیان»تاریخچۀ اصطالح 
نظر کشورهای  ر  ا  توسع   نیتأم میظورب رسمی  طورب نخستین بار « ضرر و زیان»اصآالح 

ی( میعکس شند است  المللنیبی االجرامالزۀ سین مییلب توازق پاریس ت 8 ر ما ۀ  ریپذبیآسو 

                                                                                                                                        
 خسارم جبرانو  تیمسوولبا  ارتباط ر  ک  ارنن  ف یوظ ها ولت نیهمچییین  ک وضع ستیز طیمحبر  وار د
 کیترلشانا ی تی اکم تحت محنو ۀآنها  ر  تیزعالاز  یناش ک  ستیز طیمح ی نابوانبار یز اثرام ب  مربوط

 نیقوانیین و ک یهمکارتر عاً و م ممان یگر سرینیکباشین  با  شانیقانون ارامیاختاز قلمرو  خارر میاطقبر 
 « هین  توسع را  الزم یالمللنیب

1. Loss and Damage 
2. Warsaw international mechanism for loss and damage associated with climate 
3. UNFCCC, COP, Decision2/CP.19, 2013. 
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 -(SIDSت 1ی  ر  را  توسرع   اردیر جیگرود کشورهای  ژدیوب  -ریپذبیآسعبارتی  کشورهای ب 
؛ آثراری کر    انرن برو د ی المللر نیبر شیاسایی رسمی آثار سوء تغییر اقلیم از سوی جامعۀ   رصن 

ی االجررا الزمشرند  ر اسریا    یییبسیپامکان گریی از آنها  ر نارنوب نظام سازگاری و کاهس 
تغییر اقلیم وجو  نناشت  این اصآالح ک  عمر آن ب  قنمت کیوانسیون نرارنوب تغییرر اقلریم    

ۀ پاریس تحوالتی را از سر گذرانند است کر   توازقیام  پیس و پس از  رر رسمی آن  ر رسنیم
 خواهن بو   رگذاریتأث ر بازشیاسی مفهوم و تعامل آن با برخی مفاهیم متیاظر 

 

 ۀ پاریستوافقنامپیش از « ضرر و زیان»اصطالح . 1
مرذاکرام    ر خال  1991و توسل ب  ابیار بیم  برای جبران آن از سا  « ضرر و زیان»اصآالح 

ی اردیر جیی هرا  ولرت تنوین کیوانسیون نارنوب ملل متحن برای تغییر اقلیم توسرط اترتالد   
 عیوانب رود از کشورها بر تشکیل یک صینوق بیم  ( پیشیها  شند بو   این گAOSISت 2کونک

ی ناشری از ازریایس سرآب آب بر  نفرع کشرورهای       هرا انیر زابیاری جمعی برای جبران ضرر و 
ۀ مر یبارتفاع کشرورهای  ر  را  توسرع  تأکیرن  اشرتین  ایرن صرینوق        ی و سوا ل کماردیجی

سوولیت اشخاص ثالرث  ر  بروکسل  ر زمییۀ م 1963پیشیها ی  از زرمو  کیوانسیون تکمیلی 
  3ی الگوبر اری کر د بو  اهست قبا  انرژی 

مور  پذیرش قرار نگرزرت و  ر نتیجر    ر کیوانسریون     نامبر دهرنین ضمیمۀ پیشیها ی اتتالد 
 ب  نشرم کیوانسیون  4ما ۀ  85و 44یی از این بحث  ر بینهای هانشان نیی میعکس نشن؛  1992سا  

___________________________________________________________________ 
1. Small Island Developing States 

« اقیانوس هین  آتالنتیک و  ریای نین ۀکشورهای  وز»نن از: او  ر  ا  توسع  عبارم ریپذبیآساین کشورهای 
از جمل  گرانا ا  بلیی  هاتیتی  « کاراتیب ۀکشورهای  وز»پور و    ؛ از جمل  مالنیو  گیی  بیساتو  بحرین  سیگا

کشور را  ر  60مانین ناتورو  زیجی  پاالتو  تووالو و     ک   نو  « اقیانوس آرام ۀکشورهای  وز»گویان و    ؛ 
  شوننیمسآب جهان شامل 

2. Alliance of Small Island States 
ی المللنیبک   ر اسیا   گرزت  از من  مسوولیت و جبران خسارم بو نوعی الهامپیشیها  این گرود کشورها ب   3

 ی شند بو  ییبسیپ نامبر دپیشین از جمل  کیوانسیون 
Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change 

on the Work of its Fourth Session, held at Geneva from 9 to 20 December 1991 (UN Doc. A/ 
AC.237/15, 29 January 1992), at 127–129. 

The text of the proposed AOSIS Insurance Annex can be found at: <http://unfccc.int 
/resource/docs/a/15_2.pdf>. (accessed 03.05.2019) 

( ب  2ت ۀکشورهای پیشرزت  عیو و سایر کشورهای پیشرزت  مذکور  ر ضمیم»اقلیم:  کیوانسیون تغییر 4.4  بین 4
 ر پر اخت  باشینیم ریپذبیوهوا آسویژد  ر مقابل اثرام سو تغییرام آبکشورهای  ر  ا  توسع  ک  ب 

 «.مذکور کمک خواهین نمو  ءبا اثرام سو سازگاری یهای یهی
 ر اجرای تعهنام موضوع این ما د  اعیا ب  نوع اقناماتی ک  ب  موجب این : »کیوانسیون تغییر اقلیم 4.8  بین 5

اعتبار  بیم  و انتقا  تکیولوژی برای  نیتأماز جمل  اقنامام مربوط ب   باشین کیوانسیون مور  نیاز می
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گرزت  پس از انعقرا  کیوانسریون تغییرر اقلریم توسرط کیفررانس       ی صورماهتالش  با وجو  خور یم
مریال ی  ر خرال     2007   ر اواخرر سرا    2ی آموزشری  ر ایرن  روزد   هرا کارگراد و برگیاری  1اعیا

انرنونیی موضروع ضررر و زیران  تقسریم و انتقرا         برالی سیی همین کیفرانس اعیای کیوانسیون  ر 
بلینمرنم   یهرا ی ر خ وص همکار ژدیو یکار گرودب  تشکیل ریسک مور  توج  زیا ی واقع شن و 

این گرود کراری  ر اولرین جلسرۀ خرو  تشرکیل       4( میجر شن LCA-AWGت 3ونیکیوانس یراستا  ر
ی کاهس ریسک  مانین بیمر  را  ر  سرتور کرار خرو      هامنیریت راهبر   ر خ وصکارگاد آموزشی 

  اترتالد کشرورهای   ا شرند کارگراد آموزشری ی   ر کیفررانس نهرار هم اعیرا و  ر خرال       5قرار  ا  
میظرور رویرارویی برا    ب  6نینمیظورد سازوکاریی را  ر راستای ایجا  یک هاشیها یپی کونک اردیجی

   7مسولۀ ضرر و زیان ارات  کر  ک  شامل ترکیبی از بیم   جبران و منیریت ریسک بو  

                                                                                                                                        
ا اثرام و ی وهواآباثرام سو تغییرام  ب  نیازهای خاص کشورهای عیو  ر  ا  توسع  ک  ناشی از ییجوابگو

 :  توج  کامل خواهین  اشتباشنیم ر موار  زیر  اجرای اقنامام واکیشی مخ وصاً
 هستین  کونک و یاردیجی ک  کشورهایی (الف
 هستین   پست سا لی نوا ی  ارای ک  کشورهایی (ب
 ها جیگل نابو ی معرض  ر نوا ی و جیگلی نوا ی خشک نیم  خشک  نوا ی با کشورهایی (پ
 .ک   ر معرض بالیای طبیعی قرار  ارنن هستینطقی میا  ارای ک  ییکشورها (م
 . ارنن قرار صحرا یروسیپ و خشکسالی معرض  ر ک  میاطقی با کشورهایی (ث
 .برخور ارنن باالتر جوی آلو گی از ک  شهری نوا ی با کشورهایی (ر
 . کوهستانی یهاستمیاکوس جمل من  هستینشکییند  یهاستمیاکوسکشورهایی با میاطقی ک   ارای  (چ
 م رد یا و صا رام و یآورعمل ب  تولین  از ناشی  رآمن ب  زیا ی وابستگی آنها اقت ا  ک  کشورهایی (ح

 . ار  زاانرژی مربوط  کاالهای تولینام و زسیلی یهاسوخت
 .اننشند ا اط  خشکی با ک  آنها و ترانییت کشورهای (خ

 «.عمل آور  ر صورم اقتیا  ر ارتباط با این بین اقناماتی ب  تواننکیفرانس اعیا می نیهمچی
1. UNFCCC, Decision 11/CP.1, Initial Guidance on Policies, Programme Priorities and Eligibility 

Criteria to the Operating Entity or Entities of the Financial Mechanism (UN Doc. FCCC/CP/1995/7/ 
Add.1, 6 June 1995) at paragraph 1(d)(i–ii). 
- UNFCCC, Decision 5/CP.7, Implementation of Article 4, Paragraphs 8 and 9, of the Convention 

(Decision 3/CP.3 and Article 2, Paragraph 3, and Article 3, Paragraph 14, of the Kyoto Protocol) 
(UN Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 January 2002), at paragraphs 9, 34–35. 
- UNFCCC, Decision 1/CP.10 (UN Doc. FCCC/CP/2004/10/Add.1, 19 April 2015), at paragraphs 8–9. 

2. <http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3959.ph>  
<http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3897.php>;  
UNFCCC, Report on the Expert Meeting on Adaptation for Small Island Developing States (UN 
Doc. FCCC/SBI/2007/11, 2 April 2007), at paragraphs 49–51. 

3. Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention 
4. UNFCCC, Decision 1/CP.13, Bali Action Plan (UN Doc. FCCC/CP/ 2007/6/Add.1, 14 March 2008), at 

paragraphs 1(c) (i–iii) and 2. 
5. UNFCCC, Report of the AWG-LCA on its first session (UN Doc. FCCC/AWGLCA/2008/3, 16 May 

2008), at paragraph 26 and Annex I. 
6. Multi-Window Mechanism to address loss and damage 
7. Submission of Alliance of Small Island States, in: UNFCCC, Ideas and Proposals on the Elements Contained 

in Paragraph 1 of the Bali Action Plan, Submissions from Parties, Addendum, Part I (UN Doc. 
FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5/Add.2 (Part I), 10 December 2008), at 9–32 (‘2008 AOSIS Proposal’). 
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ی هررایهمکررارویررت  ر خررال  شررانی همین کیفرررانس اعیررا  ضرررورم تق 2010 ر سررا  
 1ی همرراد برا رویرنا های شرنین اقلیمری     هاانیزی  ر راستای شیاخت و کاهس ضرر و المللنیب

وقرایع   نیهمچیی مانین وقوع سیل  توزان  خشکسالی و    (  و آیمحستیزی هابحرانتزجایع و 
ب شرنن    آانوسیشنن اق ینیاستنظیر ازیایس سآب آب  ازیایس  ما   2یمنتیطوالنو  برزمان

و  یسرت یرزرتن تیروع ز   نیو جیگل  از بر  نیزم بی  تخرآب  ریا   شور شننیعیطب یهاخچا ی
ی برر نرخرۀ طبیعری    رگرذار یتأثقا ر ب   هاانیزاین ضرر و  3یی( مور  تأکین قرار گرزت زاابانیب

تمانین تیوع زیستی( یا انسانی تاعرم از اقت را ی و غیراقت را ی( هسرتین   ر نتیجر   اعیرای       
ی برخاسرت   هاانیزتوج  ب  رویکر های مقابل  با ضرر و »ی را با هند ایکارانسیون  برنامۀ کیو

ی ک   ر معررض آثرار سروء تغییرر اقلریم      اتوسع از پیامنهای تغییر اقلیم  ر کشورهای  ر  ا  
 ر خال  هفنهمین کیفرانس اعیا بر  2011و  ر سا   4 ر  ستور کار خو  قرار  ا نن« هستین
 ر هجنهمین کیفررانس اعیرا  ر    2012 ر اواخر سا   5این برنامۀ کاری توازق کر نن  محتوای
ی برخاست  از آثار سوء تغییر هاانیزقآر ایجا  ترتیبام و نها هایی جهت مقابل  با ضرر و   و  

  6اقلیم بر کشورهای  ر  ا  توسع  ب  ت ویب اعیا رسین 
خال  نوز همین کیفرانس اعیای کیوانسیون لهستان  ر  ورشو ر  2013 ر نهایت  ر سا  

ی ضرر و زیان  ر قبرا  آثرار و   المللنیب سازوکارتغییر اقلیم  طرزین کیوانسیون ت میم ب  ایجا  
پیامنهای شنین و  رازمنم تغییر اقلیم  ر کشورهای  ر  ا  توسع  و  ر معرض خآر گرزتیرن  

ی ایرن  رگرذار یتأثو   ستور کرار ساختار   7( معرود است WIMی ورشو تالمللنیب سازوکارک  ب  
(  Puig et al., 2019: 2برازبییی شرن ت   2016و ومین کیفرانس اعیرای سرا     ر بیست سازوکار
 2019 ر  سرامبر  تکر    ونیکیوانسر  یکیفرانس اعیرا  نیوپیجمستی ر بمقرر است  نیهمچی

میظرور توسرعۀ   ایی بر  بازبییی  و پیشریها ه سازوکار ورشو بار  نی وم( نیی برای شو یمتشکیل 
 اهناد آن از سوی کیفرانس اعیا ارات  شو  

                                                                                                                                        
اعما  کیوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحن  یارتقا ۀبا پروتکل کپیهاگ  ر زمیی 2009این پیشیها   ر سا  

 تکمیل شن   کر یمین مالی مساتل مربوط ب  تغییر اقلیم پیشیها  مأک  صینوقی را  ر جهت ت
AOSIS Submission, ‘Copenhagen Protocol to Enhance the Implementation of the United Nations 

Framework Convention on Climate Change’, in: UNFCCC, Ideas and Proposals on the Elements 
Contained in Paragraph 1 of the Bali Action Plan, Submissions from Parties (UN Doc. 
FCCC/AWGLCA/2009/MISC.8, 18 December 2009). 

1. Extreme weather and climate events 
2. Slow onset events 
3. UNFCCC, Decision 1/CP.16, The Cancun Agreements: Outcome of the Work of the Ad Hoc Working 

Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, 
15 March 2011), at paragraph 25. 

4. Ibid, at paragraphs 26–29. 
5. UNFCCC, Decision 7/CP.17, Work Programme on Loss and Damage (UN Doc. 

FCCC/CP/2011/9/Add.2, 15 March 2012). 
6. UNFCCC, Decision 3/CP.18 (UN Doc. FCCC/CP/ 2012/8/Add.1, 28 February 2013), at paragraph 9. 
7. UNFCCC, Decision 2/CP.19, Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with 

Climate Change Impacts (UN Doc. FCCC/CP/2013/10/Add.1, 31 January 2014), at paragraph 15. 
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بر    20131ت رمیم کیفررانس اعیرای سرا       5ب   کم پراراگراد   سازوکاررسالت و کارکر  این 
گرو  همکراری  انسرجام و    وۀ نراظر برر مرنیریت ریسرک  ارتقرای گفرت      جانبهم شیاخت رویکر های 

ی ناشی از تغییرر  هاانیزو  مایت  ر راستای مبارزد با ضرر و  هانفعان  اتخاذ اقنامیی میان ذیازیاهم
 (   901: 1397ی محنو  شند است تپیری  سازتیظرزاقلیم از جمل  تأمین مالی  تکیولوژیک و 

 ر  2014ورشرو تکر   ر سرا      سرازوکار  ر راستای کارکر های یا شند  برنامۀ کاری ابترنایی  
 9  ایرن   شویمۀ اقنام تشکیل  وز 9ن ت ویب شن( از خال  بیستمین کیفرانس اعیای کیوانسیو

یطروالن توسع   جمعیت و اکوسیستم آنها  منیریت ریسرک  پیامرنهای     ر  ا  وزد  کشورهای 
و  هرا انسران جرایی و کروچ   ی غیراقت ا ی مانیرن مهراجرم  جابر    هاانیزتغییر اقلیم  ضرر و  منم
 :Calliari et al., 2019د خو  قرار  ا د است تابیارها و تسهیالم مالی پیشیها ی را هن نیهمچی

ورشرو اتخراذ شرند     سازوکاری اقنام ها وزدۀ کاری و برنامی ک  ب  پیروی از های(  یکی از اقنام159
وسرومین کیفررانس   است ک  ب  موجب ت میم بیسرت  2مرکی انتقا  ریسک زیجیی اننازراداست  

این مرکی بیا ب  توصیۀ کمیتۀ اجرایری   ر  کرم   ی شن  ییبسیپ 2017اعیای کیوانسیون  ر سا  
   3 نکییمبیم  و انتقا  ریسک عمل   ر خ وصیک پایگاد اطالعاتی 

   ر شرو  یمر ( هنایت ExComت 4ورشو توسط یک کمیتۀ اجرایی سازوکارشایان ذکر است ک  
رنن و کمیتر   نحو مساوی  یور  اب  ازت یتوسع ی  ر  ا  توسع  و ها ولتاین کمیت  نمایینگان 

با این  ا   نحوۀ تأمین مالی و ا امرۀ   5گیارشی را ب  کیفرانس اعیا ارات   هن  سال هم ملیم است 
و  سرازوکار وابسرتگی نهرا ی    لی لب مبهم باقی مانند است؛  ر ضمن  منمیطوالن ر  سازوکارکار 

موجو یرت  قروقی    یرک  عیروان بر  توقع  اشت ک   توانینمکمیتۀ اجرایی آن ب  کیفرانس اعیا  
 (   Verheyen & Mace, 2016: 198-203مستقل خارر از نارنوب نظام تغییر اقلیم زعالیت کین ت

 

و مسئولیت ناشی از آن در « ضرر و زیان»دیدگاه توافق پاریس در خصوص . 2
 نظام حقوقی تغییر اقلیم

توسرع  ورهای کمترر  ( و کشر AOSISی  ر  ا  توسع  تاردیجیاتتالد کشورهای « باینهای»یکی از 
ی ناشی از تغییر اقلیم بو   بر  عقیرنۀ ایرن  سرت  از     هاانیزپیس از توازق پاریس مسولۀ ضرر و  ازت ی

کشورها مسولۀ ضرر و زیان نباین ب  سآب  اخلی کشورها محرنو  شرو  و ضرروری اسرت برا تمهیرن       
نینان بر    ازت یتوسع ای ی اجرایی و تیمین شو   از سوی  یگر  کشورهالمللنیبابیارهایی  ر سآب 

___________________________________________________________________ 
1. Ibid, at paragraph 5. 
2. Fiji clearing house for risk transfer 
3. UNFCCC, Decision 1/CP.23 Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with 

Climate Change Impacts. (FCCC/CP/2017/L.13, 18 November 2017) 
4. Executive Committee 
5. UNFCCC, Decision 2/CP.20, Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with 

Climate Change Impacts (UN Doc. FCCC/CP/2014/10/Add.2, 2 February 2015), at paragraphs 3–4 
and Annex II. 
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ورشرو   سرازوکار نبو نن  ب  عقینۀ آنان مسولۀ ضرر و زیان  ر قالرب   مینعالق طرح مسولۀ ضرر و زیان 
رو ب   ن کازی مور  توج  واقع شند و عملکر  آن باین با گذر زمان مرور  قیراوم قررار گیرر ؛ ازایرن     

  ژدیر وبر  جناگان   ر توازق پراریس نیسرت     یاما د عیوانب نیازی ب  طرح مجن  موضوع ضرر و زیان 
خ وص آمریکرا  برو      ب ازت یتوسع مسولۀ جبران خسارام ناشی از تغییر اقلیم  خط قرمی کشورهای 

شند  ر مذاکرام پاریس این برو   مآرح سؤاالم نیتریاصلرو یکی از (  ازاینBodansky, 2015: 5-8ت
ی همراد برا تغییرر اقلریم کرازی اسرت یرا الزم       هاانیزرر و یی ب  ضپاسخگوورشو برای  سازوکارک  آیا 
ی جناگانر  مآررح   اما دی شو ؟ آیا الزم است موضوع ضرر و زیان  ر ییبسیپجنینی  سازوکاراست 

 ترر ثمرربخس شو  یا همراد با تعهن ب  سازگاری؟ طرح مقولۀ مسوولیت  ر قبا  تغییرر اقلریم بهترر و    
ی کر   ر نهایرت  اصرل شرن   فرظ      اجر  ینت(؟ Burkett, 2016: 118ت است یا سرکوم  ر قبرا  آن  

ویکمرین  ت رمیم بیسرت   51ترا   47ی پراراگراد  روشریگر توازرق پراریس     8ورشو  ر مرا ۀ   سازوکار
و عرنم طررح موضروع مسروولیت و      1 ر خ وص موضوع ضررر و زیران   2016کیفرانس اعیای سا  

 جبران خسارم  ر توازق پاریس بو    

توازق پاریس مبیایی برای ایجا  یا طرح هر گونر    8ما ۀ : » ار یماشعار  ا شندی 51پاراگراد 
 6« 5و  اللتری نیری برر آن نخواهرن  اشرت      4شرو  ینمتلقی   3یا پر اخت غرامت 2ا عای مسوولیت

بنیهی است عبارم ضرر و زیان  ضرورتاً  اللتی برر مسروولیت  قروقی  ر قبرا  خسرارام نرنار ؛       
 (   Verheyen, 2012: 10زیان از بار  قوقی برخور ارنن تهرنین هر  و عبارم ضرر و 

ویکمرین کیفررانس اعیرای    بیسرت  51شرند  ر پراراگراد    ر بازشیاسی اجیای تعریف ارات 
مررا را برر  یکرری از پیامررنهای  قرروقی ناشرری از اعمررا  متخلفانررۀ  7«غرامررت»کیوانسرریون  واژۀ 

ی مرالی جهرت جبرران    هرا پر اخرت  کر  اغلرب   کینیمرهیمون  المللنیبی  ر  قوق المللنیب
  2001م روب   هرا  ولرت ی المللر نیبر طرح مسوولیت  34  ما ۀ ر یگیبرمخسارام وار د را  ر 
را از طریق اعا ۀ وضع ب   ا  سابق  پر اخرت غرامرت و کسرب رضرایت      8جبران کامل خسارم

یمر  یمرال  یابیر گون  خسارم قابرل ارز  هررا غرامت طرح   36ما ۀ  2؛ و بین  اننیم ریپذامکان
 51پاراگراد  بیت ر ب رو ازاین 9نیست  پذیرک  از طریق اعا ۀ وضع ب   ا  سابق جبران شمار 

ورشو ب  معیرای   سازوکاری ییبسیپتوازق پاریس و  8ت میم اعیای کیوانسیون  مق و  از ما ۀ 
   ی وار ۀ ناشی از تغییر اقلیم نخواهن بوهاانیزپر اخت غرامت  ر قبا  ضرر و 

___________________________________________________________________ 
1. UNFCCC, Decision 1/CP.21, Adoption of the Paris Agreement (UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, 

29 January 2016), at paragraphs 47–51. 
2. Liability 
3. Compensation 
4. Article 8 does not provide a basis for ‘any liability or compensation’ 
5. Article 8 does not involve ‘any liability or compensation’. 
6. Ibid. 
7. Compensation 
8. Reparation 
9. Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission (ILC), Report of 

the International Law Commission on its 53rd Session (UN Doc. A/56/10, 2001), Art 34 and 36. 
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تک  زین پرس   المللنیبنشند  ر  قوق یا مسوولیت  ر قبا  اعما  میع Liabilityاصآالح  
( نیری بر  مسروولیت مرننی محرد نها هرای       شرو  یمی نامیند المللنیبمسوولیت غیرمتخلفانۀ 

 یبرخر  ران  یشرگ یپ هرای اقرنام  یوجو  اتخاذ تمام گاد باخ وصی اشارد  ار   با این توضیب ک  
ب  را  یریناپذخسارام جبران هستین  ییخآرناک ن اغلبها ک  مشروع و مجاز  ولت یهاتیزعال
 نیر آنجرا کر  ا   از  کییرن یوار  مر  سرت یز طیخ وص ب  محو ب  المللنیاشخاص  قوق ب ریسا
امرا  ر نیرین     نبا  ننارنرن  را ب  المللنیبرو نقد قواعن  قوق ازاین ستین یممیوع ن هاتیزعال

مت رنی عمرل   ( یالمللر نیعمل خالد بر عنم تحقق زقنان عی ر نقد تعهن ت اب ی تشرایآی  
 سرت یز طیم جرنی بر  محر   اورو  خسرار  لیر  لب  از شخ  خ وصی یا  ولتی( اعمخآرناک ت
ضررر   رسنیم نظرب (  با این توضیحام  99: 1396تپورخاقان شاهرضایی   شو یم یمسوو  تلق

ت میم اعیا  مبیایی برای ایجا  یرا طررح    51پاراگراد  ی همراد با تغییر اقلیم ب   کمهاانیزو 
ی اعرند نخواهرن آمرن  بر  همرین سربب        شرمار ب ی نیی المللنیبا عای مسوولیت غیرمتخلفانۀ 

تیهرا بر  رسرمیت شریاختن      ی نروع بر  ۀ پراریس  توازقیامر  8 ر ما ۀ  کاررزت ب معتقننن ا بیام 
ضرر و زیان ناشی از تغییر اقلریم اسرت و نر  خلرق      میظور رویارویی بامالی  اوطلبان  ب  سازوکار

کیفرانس اعیای نوز هم نیری   5پاراگراد  ( Bodansky, 2016: 142ت زر میح رب تعهن  قوقی 
یی خآراب بر  کیفررانس    ها یتوصورشو را تهیۀ اطالعام و  سازوکارهمین نظر  وظیفۀ  نییتأ ر 

؛ وظایفی  اننیمویارویی با ضرر و زیان ر نیهمچیاعیا  ر راستای کاهس ریسک ضرر و زیان و 
 1 کینینمی  اللت اژدیوک  بر تعهنام  قوقی 

 

در نظاام  « یالمللا نیبا مسائولیت  »و « ضرر و زیاان »بازاندیشی مفهوم 
 حقوقی تغییر اقلیم

ورشو و رابآۀ آن با مسوولیت  سازوکاراز ضرر و زیان  ر نارنوب  شندارات ب  تفسیر  توانیمآیا 
« ضرر و زیان»ت ر برهۀ زمانی پیس و پسا پاریس( اکتفا کر ؟ یا ضروری است مفهوم  یمللالنیب

برا   همسرو یِ المللر نیبر از  یرنگاد  کتررین  برا نظرکرر ی برر اسریا        « یالمللنیبمسوولیت »و 
برا معیاشیاسری    هرا کیوانسیون تغییر اقلیم  مجن اً تعریف و بازاننیشی شو ؟ پاسخ ایرن پرسرس  

و « ی همرراد برا تغییرر اقلریم    هرا انیر زضررر و  »زیان  و بازاننیشی رابآۀ میران   اصآالح ضرر و
 میسر خواهن شن « یالمللنیبمسوولیت »

 

___________________________________________________________________ 
1. Decision 2/CP.19, Opcit, at paragraph 5(c) (ii). 

تحت  ییهستین ن ونیکیوانس یمال یرا ک  نها ها سبی میو صینوق اقل یجهان یآیمحستیز المیپاراگراد تسه نیا
    هنیمشمو  خو  قرار 
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 در نظام تغییر اقلیم« ضرر و زیان»ی اصطالح شناسواژه. 1
تغییر اقلیم   1992 ر متن کیوانسیون  «ضرر و زیان»گفت  شن  معیای  قیقی از مفهوم   کنیان

ۀ پاریس ارات  نشند است  اما مرتن توازرق پراریس ضررر و     توازقیام ر  نینیهمتو و پروتکل کیو
اسرت   موسع  این تعریف بسیار کینیمتوصیف  1«همراد با پیامنهای میفی تغییر اقلیم»زیان را 

  ایرن  ر   هرن ینمر ضرر و زیان است  رهیمرو ی اراتر     نفس یزو  ر تشخی  اییک  ن  نییی 
میظور بازشیاسی رابآۀ میان  و پنیند تضرر و زیان و مسروولیت  گام ب   الی است ک  نخستین

رو ضروری است تعاریف ایرن اصرآالح   ی(  ستیابی ب  تعریفی کامل و جامع است  ازاینالمللنیب
 از  ینگاد  کترین موشکازی شو   نیهمچیی موجو  و المللنیب ر اسیا  

( SBIت 2ر نها  زرعی اجررای کیوانسریون  ب  موجب سینی غیررسمی  « ضرر و زیان»اصآالح 
ی تغییر اقلیم  ر کشورهای  ر  ا  توسرع  کر    بالقودپیامنهای واقعی یا »نیین معیا شند است: 

ضررر و  » ر تعریرف عبرارم    3« میفی بر جای خواهرن گذاشرت   ریتأثی طبیعی و انسانی هانظامبر 
  از سوی 6«زیان»یا  5«خسارم»ست ن  استفا د شند ا 4«پیامنها»از اصآالح  SBIۀ لیوسب « زیان

   هرن یمر قررار   مننظری  ر  ا  توسع  را ها ولت یگر  این تعریف تیها پیامنهای تغییر اقلیم بر 
عبرارتی   شونن  ب  متأثراز آثار تغییر اقلیم  توانینیماین  ر  الی است ک  همۀ کشورها کم و بیس 
 نیست    المللنیبان  قوق برای تعریف خسارم نیازی ب  تفکیک میان تابع

 نبرا  خواهیرن   گرزت  توسط انسان پیامرنهایی را بر   ی صورمهاتیزعالبنیهی است تمامی 
ب  همرین    آورننینمبار ب « زیان»یا « خسارم» المللنیب اشت  ولی همۀ آنها ب  موجب  قوق 

« خسرارم »و « نزیرا »واژۀ  اخر   کامالً متفاوم از معیای« ضرر و زیان»سبب  معیای اصآالح 
نیین  ها ولتی المللنیبمسوولیت  سینوسیپ 31است ک  ب  موجب ما ۀ  المللنیب ر  قوق 

مرا ی و معیروی ناشری از عمرل متخلفانرۀ       7شرامل کلیرۀ خسرارام   « زیان»تعریف شند است: 
ب  مفهوم ضرر و زیان مینرر  ر رژیم تغییر اقلیم با توج   رسنیم نظرب رو ازاین 8« ستها ولت

 ر مترون انگلیسری تاصرآالح     کاررزتر  ب مشابهت  ر اصآال ام  رغمب شند از آن  معیای ارات 
«Damag)»     انجرام    ر صرورم   بیشتر مفهومی تکییکی و علمی باشن تا مفهرومی  قروقی تکر

 ی مبیایی را برای جبران زراهم ساز ( المللنیباعما  متخلفانۀ 
___________________________________________________________________ 

1. "Associated with the adverse effects of climate change" 
2. Subsidiary Body for Implementation 
3. Subsidiary Body for Implementation, 2012b. Thirty-Seventh Session Doha, 26 November to 1 

December 2012, A Literature Review on the Topics in the Context of Thematic Area 2 of the Work 
Programme on Loss and Damage: A Range of Approaches to Address Loss and Damage Associated 
with the Adverse Effects of Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), FCCC/SBI/2012/INF.14. 

4. Impacts 
5. Damage 
6. Injury 
7. Damage 
8. International Law Commission (2001, art. 31 at. 2, p. 91). 
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از ماهیت ویژد و تکییکی  ر رژیم تغییرر اقلریم    « انضرر و زی»با زرض برخور اری اصآالح 
ارات  شند است  پرسس اصلی  و  « ضرر و زیان» ر سآب  کترین نیی تعاریف زیا ی از عبارم 

این محور است ک  رابآۀ بین ضرر و زیان تو  رنو  و ثغرور آن( و رویکرر  سرازگاری و کراهس      
ی اصلی رژیم تغییر اقلیم( نیسرت؟ نگونر    ها یپا عیوانب  ر نظام تغییر اقلیم ت شندیییبسیپ
(  اجمراع  اصرل   راکی از    Doelle, 2014: 40ت این مفاهیم را از یکنیگر تفکیک کرر ؟  توانیم

 ییر یبسیپر ی ناظر بر تغییر اقلریم  المللنیباین است ک  رویکر  سازگاری و کاهس ک   ر اسیا  
یی را برر جرای خواهیرن    هرا بیآسر تما  ورو    هر اننازد هم ک  موزق باشین  کماکان ا اننشند

؛ هرنیرن مررز میران    شوننیمتلقی « ضرر و زیان» ر نظام تغییر اقلیم  هابیآسگذاشت  همین 
 ( Wallimann-Helmer et al., 2019: 39ت سازگاری و ضرر و زیان بسیار باریرک و مربهم اسرت   

  ر خرو   یریپرذ بیآسر  اهسکر  برای ها ولت عملکر ی و اورییز تغییر ساختاری  «سازگاری»

(  Brunnee, 2012: 721تعریف شند است ت آن آثار مخرب اصالح یا اقلیم تغییرپیامنهای  مقابل
 ر نتیج  تعریرف قراطعی از ضررر و     عبارتی  سازگاری رویکر  پیشگیران  از ضرر و زیان است ب 

نیرین پیامرنهایی   زیان و وج  تمایی آن با سازگاری برای پیشبر  مسروولیت جمعری  ر قبرا     
 ضروری خواهن بو   

آثرار  » 1خُسرران  ترر بیصرح عبرارم   ر سآب  کترین نیین مآرح شند است ک  ضرر یا بر  
ی ایمیفر پیامنهای » 2و زیان« نیستمرتبط با تغییر اقلیم است ک  اعا د یا بازسازی آنها ممکن 

نکترۀ کلیرنی ایرن     Burkett, 2014: 120) 3-121ت «اسرت  است ک  اعا د یا بازسازی آنها ممکن
 ر  کر  ی ر رال پیوسرت  اسرت؛    وقروع بر  ی ایمیفر است ک   ر هر  و اصآالح  آثار و پیامنهای 

ی  رونری شرند اسرت     ایمیفر  ر تالش برای پیشگیری یا میع نیین آثار  های یهی  «سازگاری»
ک   اننمیاقلر آن  ست  از پیامنهای تغیی»  ضرر و زیان نظرانصا بی از اعندرو ب  عقینۀ ازاین

 ( Khan et al., 2013: 9« تی کاهس یا سازگاری قابل اجتیاب نباشینهابرنام  ر قالب 
  پرذیر : اجتیراب انرن  دبرخی  یگر از نویسینگان  ضرر و زیان را بر  سر   سرت  تقسریم کرر     

ی هرا نامر  بر  پیامنهایی از تغییر اقلیم را ک  برا  پذیر   ستۀ اجتیابناپذیرو جبران ریناپذاجتیاب
 لیرل    ولری بر   نرن پذیراجتیراب    سرتۀ  وم  ر یر گیبرمر    ر انرن جبرانکاهس و سازگاری قابل 

و  ننناپذیراجتیاب   ستۀ سوم اننوست یپوقوع ی ناظر بر کاهس و سازگاری ب هاتالشناکارامنی 
هس براز  آ  و مآلوبی  ر جهت سرازگاری و کرا  هر گون  تالش ایند رغمب پیامنهایی هستین ک  

___________________________________________________________________ 
1. Loss 
2. Damage 

 ر زبان انگلیسی ب  معیای  Lossنن؛ اما اصآالح ابا یکنیگر مترا د« زیان»و « ضرر»  هرنین  ر زبان زارسی  و واژد 3
  روننیمکار ب « ورو  نق  ب  آنچ  بو د است» ر معیای  Damageبو د و « بو د است آنچ از  ست  ا ن هر »

 لیل م آلب ی  ار   میتها ب همخوان ر نظام  قوقی تغییر اقلیم نیی  ”Loss and Damage“ ی ک  با مفهومایمعان
  ر زبان زارسی  ر ترجمۀ عبارم مور نظر از این عبارم استفا د شند است « ضرر و زیان»بو ن ترکیب 
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قآرع  نقآرۀ اشرتراک و قرنر مآلرق       طرور بر   Verheyen, 2012: 15 )1ت وننننیپیم وقوعب هم 
یمر قررار  « ضرر و زیران » وم و سوم را تحت شمو  اصآالح  های   ست نظرانصا بنظرهای 

و بر   انرن وست یپ وقوعب تعهنام مینرر  ر رژیم  قوقی تغییر اقلیم  رغمب   پیامنهایی ک   هن
 ی  مستلیم جبران خواهین بو  المللنیبل ایرا  آسیب ب  سایر بازیگران  لی

تروازقی  ر خ روص    -ی موجو المللنیباسیا   سانب  - ر سآب  کترین نیی رسنیم نظرب 
مسولۀ جبران خسرارام نراظر برر     شو یممفهوم ضرر و زیان وجو  ننار  و همین مسول  سبب 

 ( Kugler & Sariego, 2016: 106-107تتغییر اقلیم نیی  شوارتر بیماین 
 

 یالمللنیبو مسئولیت « ضرر و زیان». بازاندیشی رابطۀ میان 2
ی تکر   المللنیبو رابآۀ آن با مسوولیت « ضرر و زیان»ی مفهوم سازشفاد ومین تالشی ک   ر 
ن برو    توازق پاریس ب  آن اشارد شن( ثمربخس خواه 8 ر ما ۀ  کاررزت ب  ر تفسیر اصآال ام 

ی بررا عیایررت برر  رویکررر  سررایر المللررنیبرربازاننیشرری رابآررۀ میرران ضرررر و زیرران و مسرروولیت 
 با کیوانسیون تغییر اقلیم است  همسویِ المللنیبی هاونیکیوانس
ی موجرو    ر رژیرم  قروقی تغییرر اقلریم تراکیون هری  مقرررد یرا سرین           ها ا دبراساس  

ی نشند اسرت  البتر  مقنمرۀ توازرق     ییبسیپی لمللانیبمسوولیت   ر خ وصی خاصی المللنیب
 سرازوکار ی ریگشکلک  مبیای -پاریس و  تی ت میم نوز همین کیفرانس اعیای کیوانسیون 

   انن اشت ی ااشارد 2ی مشترک اما متفاومهاتیمسوولب  اصل  -ورشو بو د است 

 ر پراراگراد   liability ر مقنمۀ توازق پراریس و عبرارم    responsibilityاستفا د از عبارم 
ویکمین کیفرانس اعیای کیوانسیون  اکی از آگاهی طرزین توازرق بر  آثرار    ت میم بیست 51

متمایی این  و اصآالح است  هرنین هر  و اصآالح مذکور طی سالیان  راز  ر خال  مرذاکرام  
الزم است تفاوم بین (  بیابراین Doelle, 2014: 45ت اننبو دمربوط ب  تغییر اقلیم تابو و ممیوع  
  قیقاً ن  نییی را مستثیا کر د است  موشکازی شو   51این  و اصآالح  و اییک  پاراگراد 

___________________________________________________________________ 
 ر ک: نیهمچی  1

 Voigt, Christopher, (2008), “State responsibility for climate change damage”, Nordic Journal of Int. 
Law 77. 
UNEP Global Environmental Alert Service, (2014), “Loss and Damage: When Adaptation is not 
Enough”, Avaialable at:  
http://na.unep.net/geas/ getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=111 (accessed 
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2. Common but differentiated responsibilities  
 برای کشورها مشترک مسوولیت: از است عبارم و المللنیان اد  ر  قوق ب یاین اصل ظهور خاص اصل کل

 نظر  ر با نهاآ متفاوم تعهنام  ا  عین  ر و جهانی  و یامیآق  ملی  سآب  ر زیست محیط از  فاظت
 زیی ییهاییو توانا یآیمحستیو خاص کشورها  ر ایجا  مشکالم ز ممتفاو ا وا  و اوضاع و شرایط گرزتن

 م  برای برطرد کر ن مشکال شانیاقت ا  و

http://na.unep.net/geas/
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ی وار د بر  محریط زیسرت    هرا انیر زمحیط زیست  مسوولیت  ر قبرا    المللنیب ر  قوق 
قواعن  باین تعهنی از تعهنام خو  ب  موجب ها ولت  1: کینیمکلی از  و  ینگاد پیروی  طورب 

ی یرا  المللر نیبر مسروولیت متخلفانرۀ   (را نقد کیین تا مسروولیت ا رراز شرو      المللنیب قوق 
برای ا راز مسروولیت   انباریز  تیها ا راز رابآۀ سببی بین خسارم و زعالیت 2ریسپانسبیلیتی(؛ 

اعرن  ی از قواقاعرند عامل زیان و تعهن ب  جبران خسارم توسط او کازی است  بنون اییک  لیومراً  
 ی یا الیبلیتی( المللنیبنقد شند باشن تمسوولیت غیرمتخلفانۀ  المللنیب قوق 

 

 ی و نظام حقوقی تغییر اقلیمالمللنیبمسئولیت متخلفانۀ  .1. 2
  1بر  آن اخت راص یازتر  اسرت     2001م وب  ها ولتی المللنیب ر  ینگاد او   ک  طرح مسوولیت 

ی یا عنم رعایرت  المللنیبریسپانسبیلیتی(  وقوع نقد یک تعهن  ی تیاالمللنیبمبیای ا راز مسوولیت 
ی ک  قابل انتساب بر  آن  نحوب  ر رعایت تعهنام میبور از سوی  ولت مربوط  است   2تالش مقتیی
(  ب  همین سبب  ر اصآالح این قسرم از مسروولیت را مسروولیت    Scovazzi, 2001: 55 ولت باشن ت

  بر  ماهیرت و   شرو  یمر ی نقرد  المللنیبن  زمانی تعهنی  یک یا  اما میخوانیمی المللنیبمتخلفانۀ 
ی  الیام ب  توقرف  المللنیبی تعهن مربوط  میوط شند است  پیامنهای این قسم از مسوولیت هایژگیو

 زعل متخلفان   ر  رجۀ او  و جبران کامل خسارم  ر  رجۀ  وم خواهن بو  
ی و  قایق موجرو  تاز  المللنیبواعن عام مسوولیت تغییر اقلیم  اسیا  مربوط   ق  ر خ وص

جمل  عنم اشارۀ صریب ب  معیای ضرر و زیان و نحوۀ تخ ی  مسوولیت  ر قبا  تغییر اقلریم(   
مبتیی بر انتساب مسروولیت   سازوکارک  توازق پاریس توسع  یک  رساننیمما را ب  این قآعیت 

راد را بررای انتسراب مسروولیت     همچیران نکر د و تریسپانسبیلیتی( را میع  یالمللنیبمتخلفانۀ 
 لیرل  ی همراد با تغییر اقلیم باز گذاشت  است  البت  بر  هاانیزتریسپانسبیلیتی(  ر قبا  ضرر و 

میظور جلوگیری از رویارویی برا آثرار      ر رژیم تغییر اقلیم ب ازت یتوسع وزنۀ سیگین کشورهای 
ی اننیشیند شند است ک  همانا تحمیل  لرادی نیی المللنیب قوقی ناشی از مسوولیت متخلفانۀ 

از مرالی و غیرمرالی(  ر قبرا  قربانیران ضررر و       اعرم آور تتکالیف اخالقی   اوطلبانر  و غیرالریام  
عمل متخلفانرۀ   تواننیمی  شوارب تخلف از آن  ک ی ناشی از تغییر اقلیم است؛ تکالیفی هاانیز
ورشو  ر تشرویق   سازوکارتوازق پاریس و کارکر   8سبب ما ۀ  ی قلمنا  شو   ب  همینالمللنیب

ی  تأمین مالی و تکیولوژیک  ر قبرا   سازتیظرزیی  ازیاهمطرزین توازق ب  همکاری  انسجام و 
 ی ناشی از تغییر اقلیم خالص  شند است هاانیزضرر و 

___________________________________________________________________ 
1. Draft Articles on State Responsibility adopted by the International Law Commission (ILC), Report of 

the International Law Commission on its 53rd Session (UN Doc. A/56/10, 2001) 
2. Due Diligence 

قابل انتساب ب   ولت  المللنیمعیار تالش مقتیی  اکی از این است ک  تیها زمانی عمل خالد از میظر  قوق ب
 ا مور  توج  قرار ننا د است خواهن بو  ک  ثابت شو  آن  ولت تمام مرا ل ضروری برای اجرای تعهن خویس ر
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ایرن سرین    ی مشترک اسرت( نیری بر  موجرب    هاتیمسوولتک  یا آور اصل  هایهمکارتسهیم 
ی ییبسیپی بر مبیای مشارکت و اقنام نینجانبۀ طرزین طرا ی شند است و ن  از طریق المللنیب

بر اییک  عمناً  ر هی  کجای متن توازق ب  انتساب مسروولیت   قوقی  ازیون آورالیامی هاتیمسوول
 ( Mayer, 2014: 7 & 19ی نشند است تااشارد ر قبا  آثار سوء ناشی از تغییر اقلیم 

 

 ی و نظام حقوقی تغییر اقلیمالمللنیب. مسئولیت غیرمتخلفانۀ 2. 2
 نظرصرد  المللنیباما خآرناک  ر  قوق  نشندمیعی هاتیزعالخسارام ناشی از دیدگاه دوم،   ر

یا « الیبلیتی»  ب  این قسم از مسوولیت شو یماز ق ور یا تق یر عامل زیان سبب تحقق مسوولیت 
 انباریزک  مبیای آن مسوولیت محد/مآلق عامل زعل  ینیگویمی المللنیبرمتخلفانۀ مسوولیت غی

مسوولیتی استثیایی و بنون تق یر اسرت کر  براسراس آن  تری اثبرام        1مسوولیت محداست  
تجهییام نیی مسربب خسرارم را از مسروولیت      تجرب   و استفا د از  انس هااطیرعایت تمامی ا ت

  2زعل است ن  کیفیت آن  ۀاز این مسوولیت  تحمیل ضمان ب  نتیج  هند کینیمعاد نم
کرامالً   هرای تیهرا  ر خ روص برخری اقرنام    با توج  ب  ماهیت خاص این قسرم از مسروولیت    

مرور  پرذیرش   محیط زیست استاننار  مسروولیت محد/مآلرق    المللنی ر  قوق ب ییآممخاطرد
نقرل    4یاهست    3ی نفتیهایآلو گۀ  وز ر  ندشبیت وی هاونی  کیوانسواقع شند است ها ولت

م را یقی از   6و خسارام ناشی از مح والم نوترکیرب ژنتیکری   5و انتقا  موا  و کاالهای خآرناک

___________________________________________________________________ 
1. Strict Liability 

( برخالد مسوولیت Absolute Liability ر مسوولیت  یعیی مسوولیت مآلق ت یری ر آخرین  رج  از سختگ  2
 قاهرد نیی وجو  ننار   ۀمحد  امکان معازیت  تی با اثبام قو

هم مرتبط است  کیوانسیون سیون اصلی و ب کیوان 3  شامل یامسوولیت مننی  ر قبا  خسارام هست  میرژ  3
کیوانسیون مسوولیت مننی  ر قبا   س پاری 1960 یااشخاص ثالث  ر قبا  انرژی هست  یالمللنیمسوولیت ب

ونقل  ریایی موا   مل ۀوین و کیوانسیون مربوط ب  مسوولیت مننی  ر زمیی 1963ی اخسارام هست 
   بروکسل 1971ی اهست 

الحاقی  یهاعمند و پروتکل یالمللنیجبران آن از س  توازق ب یهامینفتی و رژ یهایاشی از آلو گمسوولیت ن  4
 یهایآلو گمسوولیت مننی  ر قبا  خسارام ناشی از  یالمللنیبشند است  کیوانسیون  متعن ی تشکیل

 یهایآلو گام ناشی از برای جبران خسار یالمللنیبایجا  صینوق  یالمللنیب  کیوانسیون 1969نفتی م وب 
نفتی  ر اثر استخرار  یهایآلو گ  و کیوانسیون مسوولیت مننی  ر قبا  خسارام ناشی از 1971نفتی م وب 

  1977بر اری از میابع معننی اعماق  ریا و بهرد
See: Churchill, Robin, (2001), “Facilitating (Transnational) Civil Liability Litigation for Environmental 

Damage by Means of Treaties: Progress, Problems, and Prospects”, 12 Yearbook of Int’l 

Environment Law 3, pp. 3-41  
برخاست  از انتقا  زرامرزی موا   یهاانیز ناظر بربنون تخلف و غرامام  یهاتیپروتکل باز   ر خ وص مسوول  5

 .1999 وب سا  خآرناک و  زع آنها مو ن تزا
 .2010مسوولیت موسوم ب  پروتکل ناگویا کواالالمپور م وب  ۀزمیی  ر کارتاهییا پروتکل تکمیلی پروتکل  6
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  مسروولیت برنون   هرا  ولرت کر  برا توازرق     اننالمللنیب ر  قوق  نشندمیعهای خآرناک اما اقنام
شرند  ییر یبسیپ  مسوولیت محد اننندیبرگیبوط  مبیای مسوولیت مت نیان مر عیوانب تق یر را 

از  یجبران خسارام ناشر  ۀ وزک  نیین رویکر ی  ر   هنیممذکور نشان قرار ا ی  یهامیرژ ر 
تبرنیل شرند    یالمللر نیبیۀ مسلط  ر اسیا  و رو یکر یروب   الملل نیبنشند  ر  قوق میعاعما  
 الملرل نیبر کمیسریون  قروق    2006 سا  طرحاصو  مینرر  ر   رویکر ی ک   ر نهایت  ر است

 ی رانظرام جرامع   ( خآرنراک  یهرا تیاز زعال یزرامرزی ناش بی ر موار  آس انیز  یاصو  تخ ت
 1 کر  شیها یپ ییآممخاطرد یهاتیاز زعال یم زرامرزی ناشابرای جبران خسار

ب  هند خو  ک  میظور نیل ی یا شند ب هاونیکیوانسی  ر المللنیبمسوولیت غیرمتخلفانۀ 
 کرر  یروی خآرآزررین اسرت    هرا تیر زعالهمانا تیمین جبران خسارم زوری و کازی  ر قبرا   

 میشرأ از  ولت  تیکر ن مسوول یدیانالرا  ر پیس گرزت  است ک  با ک تیمسوول 2یسازیخ وص
 ی قروق  اخلر   قیر از طر را جبرران خسرارم   ر  رجۀ او    انباریززعل  ب  سمت مت نیزیان 

و بیمر    ۀبر  اراتر   مربوط  انیالیام مت نساخت  و  ر وهلۀ بعنی  با  ریپذامکانزیان  أکشور میش
 3 ینکیمرا تیمین  خآرناک یهاتیزعال ر قبا   جبران خسارم ی جمع یهاصینوق سیتأس

 8شرند  ر مرا ۀ   ییر یبسیپب   رک ظریفی از این  قیقت رسین ک  ساختار  توانیماکیون 
ی هرراتیمسرروولمحررور  ر رژیررم  قرروقی ۀ رویکررر  بیمرر کییررنیاعتررنتوازررق پرراریس هرنیررن 

ویکمین کیفرانس اعیای ت میم بیست 51ی است  اما ب  ت ریب پاراگراد المللنیبغیرمتخلفانۀ 
مبیایی بررای ایجرا  یرا طررح هرر گونر  ا عرای مسروولیت غیرمتخلفانر            تواننینمکیوانسیون  

ی هرا میر رژعبرارتی  تمهیرناتی کر   ر    اهرن  اشرت  بر    تالیبلیتی( باشن و  اللتی نیی بر آن نخو
ی ناشی از تغییرر  هاانیزی غیرمتخلفان  تجویی شند  هیوز  ر خ وص ضرر و المللنیبمسوولیت 

 اقلیم مور  توازق اعیای کیوانسیون قرار نگرزت  است 
ی مشترک اما متفاوم  ر مقنمرۀ توازرق پراریس نیری     هاتیمسوولنیین بر اشتی با مفهوم 

نقس  نیشتریک  ب ازت یتوسع  یها ولت ب   کم این اصل  ضروری است نراک  ی  ار  مخوانه
نسبت بر    یشتریب یهاییانن و از امکانام و توانا اشت  ستیز طیمح بیو تخر یسازرا  ر آلو د

عهرند   ربر  یترر نیسریگ  تیمسروول  یی   ر  فاظت از آن ننن ر  ا  توسع  برخور ار یکشورها
 بیر  ر تخرشران  ب  تیاسرب نقرس کمتر   یی ر  ا  توسع  ن یاساس  کشورها نیهم   بررننیبگ
 نیر ا طیو شررا  ازهرا یو ن خواهیرن  اشرت  بر عهند  یترسبک تیمسوول ن یزم ۀکرستیز طیمح

 ( Simlinger, 2019: 194ت ر یمننظر قرار گ نیبا ییجوامع ن
 

___________________________________________________________________ 
1. Draft principles on the allocation of loss in the case of trans boundary harm arising out of hazardous 

activities, YILC 2006, (A/61/10), vol. II, Part Two. 
2. Privatizing 

  211 -278: 1390ر ک: عبنالهی    3
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ی در المللا نیبا ی بالقوه باه توسا ۀ مفهاوم ضارر و زیاان و مسائولیت       هاپاسخ. 3
 چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم

یی ب  مقولۀ ضرر و زیران و مسروولیت   پاسخگومیظور بالقود ب   لراد   و ا شندبا توج  ب   قایق ی
 ر قبا  تغییر اقلیم: یک( انتساب مسوولیت بر مبیای سرببیت تریسپانسربیلیتی( و  و( مسروولیت    

و نقس بالقوۀ هریرک   ر   روسیپی هانالسی است تالیبلیتی( است ک  ضرور محورم یبمحد و 
 ی  ر قبا  تغییر اقلیم بررسی شو  المللنیبی هاتیمسوولتوسعۀ رژیم  قوقی آتی 

 

 (هاپاسخو  هاچالشی در قبال تغییر اقلیم )المللنیبی متخلفانۀ هاتیمسئول. 1. 3
و  1ی اثبام رکن زاعلیالمللنیبی متخلفانۀ هاتیمسوولک  اشارد شن  الزمۀ ا راز گون همان

زررض را  ر نظرر    نیر اتغییر اقلیم برای مثا    ر خ وص 3مسوولیت است  2رکن موضوعی
 یهرا تیانن ک  زعالنکت  آگاد نبو د نیب  ا ۀ  ور ر گذشت ازت یتوسع  یک  کشورها نیریبگ

  توسع  ک   ر  ا یامروزد کشورها ک یاست؛  ر ال رگذاریتأث میاقل رییبر تغ شانیصیعت
زرض  نی ر ا گون خو  آگاهین  ن یهاتیزعال امنیکامالً ب  پ  ننایصیعت شرزتیپ ۀ ر نرخ

میران اکثریرت ناآگراد و اقلیرت آگراد      را  ی وار دهرا انیزناشی از ضرر و  تیمسوول توانیم
ی پیشررزت  بر    هرا  ولرت میال ی ک   80و  70ی ها ه یا از   ا ؟  یکر  و تخ  میتقس

  نر  میریان از ضررر و    انرن برو د زیا ی آگاد  تا  نو ی اعما  خو  آیمحستیز پیامنهای
ب  اعما  هریک از آنان میتسب کرر  و نگونر ؟    توانیمی وار د ب  اقلیم جهانی را هاانیز

ا رراز  آن مانیرن  ی هرا متخلفان  و مؤلفر   تیمسوول ک   هنیسا د نشان م یهامثا  نیهم
هر  ریتأثواقع شند و  ولت مربوط  تتشخی  مییان  قیق  میان ضرر و زیان تیسببرابآۀ 

 ی برر مبیرای  المللر نیبر  ر گرم شنن کرۀ زمین(  نقد تعهن  ازت یتوسع یک از کشورهای 
 رییتغ می ر رژیا اهما  از ضابآۀ تالش مقتیی ( میاقل رییاز اعما  موجِن تغ یتآگاه ریتق 
 خواهن بو    ندیچی شوار و پ اریبس  میاقل

 ی کیوانسریون اعیرا  کیفررانس ویکمرین  بیسرت  48و پاراگراد  سیتوازق پاروی  یگر  از س
 ر  رل   ییتیهاب  محورم یب کر یانن ک  رو( اقرار  اشت تیمسوول  یتخ  ۀتبنون اشارد ب  نحو

 یگری  نیگییجا یها لاست راد یضروررو نیست  ازاین یکاز انیز ومشکالم مربوط ب  ضرر 
  4یالمللر نیبر ی خراص مسروولیت   هانظام ر غیاب  المللنیبک   قوق  آنجاز ا  شو آزمون  یین

___________________________________________________________________ 
  قابل انتساب ب  آن  ولت باشن المللنیب  موجب  قوق ب زعل ترک ایاعم از زعل  یرزتار  1
   شو یتلق  ولت مربوط  یالمللنینقد تعهن ب   گرزت  رزتار انجام2
  2001م وب  ها ولتی المللنیبنویس مسوولیت طرح پیس 2  ما ۀ 3
 ۀاین موا  تا جایی ک  شرایط تحقق زعل متخلفان» :2001ها م وب  ولت یالمللنیطرح مسوولیت ب 55 ۀما   4
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ام نقرد تعهرن   جیآثرار و نترا  قواعن ثانوی  بر  عیوانب را  ها ولتی المللنیبقواعن عام مسوولیت 
ی  ر قبا  تغییرر  المللنیبرو  ر غیاب نظام خاص مسوولیت   ازاینکینیمی  اکم المللنیباولیۀ 

ی  ر قبا  تغییرر اقلریم  ر  ایررۀ  کومرت طررح      المللنیبی هاتیمسوولان موضوع اقلیم  کماک
قررار خواهرن گرزرت      الملرل نیبر کمیسیون  قروق   2001م وب  ها ولتی المللنیبمسوولیت 

ی ناشری از تغییرر   المللر نیبی بالقود  ر قبا  موضوع مسوولیت هاپاسخشک یکی از بیابراین  بی
  رل راد توانرن یمر   مرنعا خواهرن برو   همرین    « هرا  ولتی المللنیبۀ مسوولیت متخلفان»اقلیم 

کیفرانس اعیای کیوانسیون تلقی شرو   هرنیرن  ایرن قسرم از      48پاراگراد  مور نظرجایگیینِ 
 لیل ماهیت ویژۀ تعهنام ناظر بر تغییر اقلیم و آثرار آن نیازمیرن تفاسریر خراص و     مسوولیت ب 

 نیازمین پژوهشی مستقل است   خو  ی خواهن بو  کزر میح رب 
 

 (هاپاسخو  هاچالشی در قبال تغییر اقلیم )المللنیبی غیرمتخلفانۀ هاتیمسئول .2. 3
 ی قوق امی ر سآب ا بو مبتیی بر مسوولیت محد محور م یب کر یمشکالم رو نیهم لی ل ب

ی هرا ی شروار  و سیاسرتمناران را از  هرا طررد  نراک   برخور ار شند است یشتریب تیاز مقبول
ضرورم انتساب مسوولیت معاد  و تحمل ضرر و زیان را از  وش قربانی ب  بازیگران مختلفی ک  

تبر مبیای تولین ناخال  ملی یا مییان انتشار گازهرای   انن اشت هریک سهمی  ر ایجا  خسارم 
ی است ک  ب  ت رریب پراراگراد   (  این  ر  الWarner et al., 2016ت کینیمی(  میتقل اگلخان 

توازق پاریس  8ی ک  از شمو  ما ۀ ای یگیویکمین کیفرانس اعیای کیوانسیون  تیها بیست 51
 ی تالیبلیتی( است  المللنیبخارر شند است  مسولۀ مسوولیت غیرمتخلفانۀ 

 نر  بخشی از ت میم کیفرانس اعیرای کیوانسریون اسرت و     51شایان یا آوری است پاراگراد 
  ت رمیماتی از ایرن جریس  برا ت رمیمام      نظرانصا بۀ پاریس  ب  عقینۀ توازقیامی از متن بخش

(  Gehring, 2007: 491ت ی  قروقی بعرنی تغییرپذیرنرن   هرا توازقبعنی کیفرانس اعیا یا  ر قالب 
گرزت ک  ت میمام کیفرانس اعیا  قنرم تغییر یا نسخ قواعن کلی  قروق   ج ینت توانیمرو ازاین

 همچیران عمومی  المللنیبشند  ر  قوق یییبسیپی هاجبرانرو عرزی را ننار  و ازاین المللنیب
نیرین   توانرن ینمر ت میم کیفرانس اعیای کیوانسیون نیری   51 ر  سترس خواهین بو   پاراگراد 

   ی تفسیری کشورهای  ر  ا  توسع  مانین جیایر مارشاها یاعالمیی را از میان بر ار ؛ هاجبران
ی برر همرین   نییر تأۀ پراریس نیری مهرر    توازقیامر  8و مرا ۀ   51ناتورو و توالو نسربت بر  پراراگراد    

ی آتری  ر  هرا توازرق ی توازق پاریس از هاطردب  معیای ان راد  51بیابراین  پاراگراد  1منعاست 

                                                                                                                                        
  «شوننیالملل باشن  اعما  نم ولت  تابع قواعن خاص  قوق بین یالمللنییا محتوا یا اجرای مسوولیت ب یالمللنیب

1. See, Declaration made by Nauru: available at: <https://treaties.un.org/pages/View-
Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7 d&chapter=27&- lang=en#EndDec>. (accessed 
12.05.2019) 
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ن  –ی مالی  ر مقابل ورو  خسارام واقعی هاتی ماخ وص رژیم  قوقی مسوولیت  پر اخت یا 
   ( 123: 1397تسلیمانی ترکمانی   نخواهن بو  -یالمللنیبسآب ملی و ن    ر

نقآرۀ آغرازی    توانرن یمر ابهام موجو   ر متن توازق پاریس و عنم اشارد ب  مقولۀ مسوولیت 
ی تلقری شرو     المللنیبی آتی با ابتیای بر مسوولیت محد ها لرادگو  ر خ وص وبرای گفت

  یا  هسرت  ینفتر  یهایآلو گ ۀ وزمحیط زیست  ر  المللنیبوق  ق ر  شتریپیی ک  ها لراد
– یکر یژنت بیر از مح روالم نوترک  یخآرنراک و خسرارام ناشر    ینقل و انتقا  موا  و کاالهرا 

 ی عیو قرار گرزت  است ها ولتمور  توازق  -ی موجو هاتی ساساز  نظرصرد
پروتکرل مکمرل   ارویی با خسرارام   میظور رویی ب المللنیبی اخیر از عملکر  جامعۀ انمون  
 2000 م روب  یایکارتاه یستیز یمییب  پروتکل ا یالحاق 2010 م وب سا  کواالالمپور ایناگو

کر  رویکرر  مسروولیت محرد را  ر قبرا        1( اسرت 1992 یستیتیوع ز ونیکیوانس تالحاقی ب 
رم و پیامرنهای  ب  بروز خسرا  ک شند ژنتیکی یا مح والم  اوی آنها اصالح یهاتجارم اننام 

ترا  ر   کینیعیو را ملتیم م یهانامبر د   ولت پروتکل 2  پذیرزت  است شوننینامآلوب میجر م
زوری   یرسانمت نی مربوط  را ب  اطالع  الوقوعبیب  خسارم قر نیتهن ایصورم ورو  خسارم 

مقرام   زمییر   نیر ا ر  Nijar, 2013: 6) 3-7ت نکییر ملیم  یواکیش ریخسارام و اتخاذ تناب یابیارز
 نییو تع یابیارز رامت نی مسوو   خسارام وار د  ییضمن شیاسا نی ولت عیو با  ارتیصال 

ۀ  روز بنیهی اسرت  ر   4( 5تما ۀ  نکیرا اتخاذ  یواکیش رین  تناب نیبا ا شندیکین ک  مت نی 
کر   یزمان ژدیوب تو جبران خسارم  تیقبو  مسوولی نسبت ب  لیمیب رغمب  ها ولتنیی  نامبر د
ب  مسروولیت   ی سازیخ وص(  با گیییس رویکر  انننشندی خو  المللنیبتعهنام نقد مرتکب 
ی ناشری از  هرا انیر زضرر و   ر قبا ی انسخ رو تجویی نیین ازاینانن   ا دی تن المللنیبمحد 

 ن بو  قابل قبو  خواه بسان و  ریپذامکانتغییر اقلیم نیی  ر آییند این رژیم  قوقی 

 

 یریگجهینت
ت رمیمام کیفررانس اعیرای کیوانسریون     و پراریس   ۀتوازقیام یعیی  «اجالس پاریس بروننا »

  تیها انعکاسری از  «ضرر و زیان» ر رابآ  با مقولۀ   نارنوب ملل متحن  ر خ وص تغییر اقلیم
___________________________________________________________________ 

1. Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol On Liability And Redress To The Cartagena Protocol 
On Biosafety 2010. 

شند اصالح یهااننام  ۀرعامنانی ر زرض رها شنن غ ای یستیتیوع ز بیخسارام میبور ممکن است ب  شکل تخر  2
  نکیبروز  یسازم ون ای ینظارم پیشک یهای یهی جا یمر م و ا یماریب  ب

3. Nijar, Singh, (2013), “The Nagoya- Kuala Lampur Supplementary Protocol on Liability and Redress to 
the Cartagena Protocol on Biosafety: An Analysis and Implementation Challenges”, 13(3), 
International Environmental Agreements Politics, Law and Economics, pp. 6-7. 

 کارتاهییا ر ک: تیزیس ایمیی پروتکل  ر ها ولت یالمللنیب مننی ولیتومآالع   ر خ وص مس   برای4
 .41-71: 1389پور   اراب
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  2013ی کر  از سرا    سرازوکار ورشو برو د اسرت؛    سازوکار  ر نارنوب  گرزتی انجامهاتالش
 نیمأتر ی و سازتیظرز یی ازیاانسجام و هم  یب  همکاراعیای کیوانسیون  قیتشوهند خو  را 

ی همراد با پیامرنهای میفری تغییرر    هاانیزمیظور رویارویی با ضرر و ب  اعیا کیو تکیولوژ یمال
 اقلیم اعالم کر د است 

ر بر تغییر اقلیم و عنم اشرارۀ  ی ناظالمللنیب ر اسیا  « ضرر و زیان»با توج  ب  ابهام عبارم 
 ر « ضرر و زیران »صریب اسیا  مربوط  ب  معیای  قیق این اصآالح  شاین قنر متیقن م ا یق 

نارنوب رژیم  قوقی تغییرر اقلریم آن  سرت  از پیامرنهای تغییرر اقلریم باشرن کر   ر قالرب          
ازگاری  رویکر هرای  عبارم  یگر  کاهس و سر ب  ناپذیرنن ی کاهس یا سازگاری اجتیابهابرنام 

 کر  ی رصرورت   بیرابراین   اننانیزۀ نظام تغییر اقلیم  ر راستای ممانعت از ورو  ضرر و رانیشگیپ
رژیرم   مور نظررویکر های پیشگیرانۀ مذکور ب  هر ترتیبی کارامن نباشن  ضرر و زیان  ر معیای 

اخت غرامت  ار  و ن  مبیایی وقوع پیوست  است؛ ضرر و زیانی ک  ن   اللتی بر پر تغییر اقلیم ب 
  واقعیت ایرن اسرت کر   ر  را   اضرر      شو یمبرای طرح هر گون  ا عای مسوولیت محسوب 

مینرر  ر رژیم تغییر اقلیم بیشتر مفهومی تکییکی اسرت ترا مفهرومی  قروقی؛     « ضرر و زیان»
 ر نرارنوب  -ی( از مرالی و غیرمرال   اعمت آوررالیامیغمفهومی ک  با تکالیف اخالقی   اوطلبان  و 

شرند  یییبسیپی  قوقی هاجبرانن  با  پاسخ  ا د خواهن شن  و -ورشو سازوکارتوازق پاریس و 
 ی المللنیبی هاتیمسوولرژیم  قوقی   ر

ی موجو   نظر ب  پیامنهای روزازیون و مخرب تغییرام اقلیمری و ابهامرام   هاتیواقع رغمب 
 ور توسعۀ نظامی  نینانن ی ایندیآظر بر تغییر اقلیم   ر یِ ناالمللنیبموجو   ر اسیا   شماریب
ی(  ر رابآر  برا مسروولیت    المللر نیبر تو  تری سرایر برازیگران     هرا  ولتی با مشارکت المللنیب
توازرق پراریس    8ی  ر قبا  تغییر اقلیم  خارر از انتظرار نیسرت  نظرامی کر  برا مرا ۀ       المللنیب
رر و زیران ناشری از تغییرر اقلریم( وار  گفتمران  قروق       توج  بر  مقولرۀ ضر     ارپرنم عیوانب ت
ی تغییر اقلیم را از  و بُعرن کراهس و سرازگاری بر  بُعرن      المللنیبی نظام ها یپاشند و  المللنیب

ورشرو   سازوکارسوم ک  همانا منیریت ضرر و زیان است  ازیایس  ا د است   ر نتیج    تی اگر 
های همراد با پیامنهای میفری تغییرر   «ضرر و زیان»ماکان ب  عملکر  زعلی خو  پایبین مانن و ک

 ر « ی و جبران خسرارم المللنیبمسوولیت »ی خو  قرار  هن  مسولۀ هاتیمأموراقلیم را محور 
است ک  ب   الیل  قوقی  عملی و مبیرایی تارتبراط برا     ریناپذاجتیابنظام تغییر اقلیم موضوعی 

 ت  شو  نا یند انگاش تواننینممفهوم عنالت( 
از تغییرر   مترأثر ی هرا  ولت ژدیوب ی المللنیب  قیام و بازیگران 1 قوقنانان ر همین زمیی  

ی  ر قبا  تغییر اقلیم را  ر  ستور کار خرو  قررار   المللنیبی یک نظام مسوولیت ییبسیپاقلیم  

___________________________________________________________________ 
1. Brown and Seck (2013), Burkett (2009), Byrne (2010), Cullet (2007), Faure (2007), Faure and 

Nollkaemper (2007); Koivurova (2007), Stallard (2009), and Voigt (2008). 
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 1«تغییر اقلیم خسارام ناشی از»تا با طرح مفهومی  قوقی ک  بتوانن  اننندیکوش ا د و  ر ابتنا 
انتخراب  « ضررر و زیران  »  جایگیین میاسبی برای اصرآالح  ر یبرگ ر  -یپذیرنحو جبرانب –را 

ی مقتیری سرازگاری قابرل    هرا برنامر  کیین  این مفهوم  قوقی  باین خسراراتی را کر   ر قالرب    
ب را مخاطر  ازت یتوسع نباشن  شامل شو  و هر  و  ست  کشورهای  ر  ا  توسع  و  وز ل ل

ی هرا جبرران بر این تیها خسارام واقعی و ن  پیامنهای تغییر اقلریم هرند     ازیون هنخو  قرار 
بو ن خسارام ناشی از تغییر  پذیر؛ همین مسول  جبرانر یگیمشند  ر این نظام قرار یییبسیپ

 اقلیم را  ر پی خواهن  اشت 
قبا  تغییر اقلیم ب  توسعۀ آتری  ی  ر المللنیبی نظام مسوولیت ییبسیپبرای  هاتالشا امۀ 

ی آتری کیفررانس اعیرای    هرا میت رم    ر مثرا   رایبر  قوقی تغییر اقلیم وابسرت  اسرت     میرژ
مسروولیت  »ی محتمرل  ر آییرند  مقولرۀ    المللر نیبر ی هرا توازرق کیوانسیون تغییر اقلریم یرا  ر   

 ۀ وزی  اصل   ر هازقتواب  تبعیت از اسیا  م وب و  تواننیم« ی  ر قبا  تغییر اقلیمالمللنیب
از  یخآرنراک و خسرارام ناشر    ی  نقرل و انتقرا  مروا  و کاالهرا    یا  هسرت  ینفتر  یهرا یآلو گ

یعیری   -ی تالیبلیتری( المللر نیبر ی  از رژیرم مسروولیت غیرمتخلفانرۀ    کیژنت بیمح والم نوترک
ام تحمیل بیم  و سایر تیامین مالی تا سقف معییی از خسار ی مسوولیت سازیخ وصرویکر  

 تیمسروول ی هامیرژ عمند  شو یممشاهند  نیانک پیروی کین   -ی جمعیهاصینوق سیتأسو 
مور  توازق اعیا قرار گرزت  است کر    المللنیبیی از  قوق ها وزدی   ر المللنیبۀ رمتخلفانیغ

  هرند از  انرن  اشت  سروکاری المللنیبی  ر جامعۀ آیمحستیزی با میازع مشترک نوعب همگی 
برنواً پیشرگیری از وقروع زیران  و  ر صرورم ورو        ها وزدی این نوع مسوولیت  ر این ییبسیپ

ی اگریارد بو د اسرت؛   انباریزبر  وش عامل زعل  ریتق یبخسارم  انتقا  بار آن از  وش قربانی 
تغییر اقلیم و آثار ناشی از گرمایس جهانی کرۀ زمین نیی صا ق خواهن برو   بر      ر خ وصک  
ی  ر قبا  ضررر  المللنیبن سبب پاسخ بالقود و پیشیها ی نوشتار  اضر ب  مقولۀ مسوولیت همی
و تمرکری  ار   البتر   برنیهی اسرت کر        نیر تأک  رل رادی ناشی از تغییر اقلیم  بر این هاانیزو 

 عمومی  هموارد  ر المللنیبقواعن ثانویۀ  قوق  عیوانب  ها ولتی المللنیبمسوولیت متخلفانۀ 
است و   سترسی تاز جمل  تعهنام ناظر بر تغییر اقلیم(  ر المللنیبصورم نقد هر تعهن اولیۀ 

رو  ر صورم وقوع ضرر و زیان ناشی از نقد هریک از تعهنام قنرم اجرایی خواهن یازت  ازاین
 شند از قابلیت انتساب بر  یکری از برازیگران   مینرر  ر رژیم  قوقی تغییر اقلیم  اگر تعهن نقد

ک   ر طررح   ها ولتی المللنیببرخور ار بو   آثار و پیامنهای مسوولیت  المللنیباصلی  قوق 
ی شرند اسرت  برر  ولرت متخلرف      یر یبسیپ المللنیب  قوقکمیسیون  2001سا   سینوسیپ

ۀ زمرر تحمیل خواهن شن  شایان ذکر است تعهرنام میرنرر  ر رژیرم  قروقی تغییرر اقلریم  ر       
تا تب  موجب مرا ۀ    شویمی نیی قرار  ار  و این مسول  سبب المللنیبمعۀ تعهنام ارگاامیس جا

___________________________________________________________________ 
1. Climate change damage 
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 ر پیرروی از بایرنها و    هرا  ولرت ( تمرامی  هرا  ولرت ی المللر نیبمسوولیت  سینوسیپطرح  48
 اشرت  باشرین و بتوانیرن  ر قبرا  نقرد آنهرا بر          یمیفعرت  قروق  ی نظام تغییر اقلریم  نهاینبا

 ن مسوولیت  ولت ناقد استیا  کیی
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