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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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چکیده
تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیرر آب شرنن یخچرا هرای طبیعری ازریایس سرآب آب
اقیانوسها و وسعت گرزتن زمینهای خشک و بیابانی پیامرنهایی اسرت کر امرروزد ر اق ری
نقاط جهان قابل مشاهند و رو ب زیونی اسرت نیرین پیامرنهایی تری بر رغرم پایبیرنی بر
پیسبیییهای ب عملآمند ر قالب رژیم قوقی تغییر اقلریم تتعهرنام میرنرر ر کیوانسریون
نارنوب سازمان ملل متحن م وب  1992پروتکل  1997کیوتو و توازقیامۀ  2015پاریس) باز
هم قابل وقوع بو د و هستین ب همین سبب از همان ابتنای شکلگیری کیوانسیون نرارنوب
تغییر اقلیم مقولۀ «ضرر و زیانهای همرراد برا آثرار سروء تغییرر اقلریم» نیری از سروی اعیرای
کیوانسیون ب ویژد کشورهای ر ا توسع مور توج قرار گرزت با وجو تالشهرای صرورم
گرزت جهت تبنیل مفهوم «ضرر و زیان» ب مبیایی بر میظرور جبرران خسرارم و «مسروولیت
بینالمللی» ر قبا تغییر اقلیم این اصآالح ماهیت ویژدای بر خرو گرزتر و هرم ر اسریا
بینالملل ی ناظر بر تغییر اقلیم و هم ر ا بیام قوقی توضیب مفهوم آن برا ابهرامهرای زیرا ی
مواج شند است ابهامهایی ر وزدهای معیاشیاختی قوقی و زیی/تخ ی از مفهوم «ضرر
و زیان» ک تعامل آن با نظام مسوولیت بینالمللی را تحتالشعاع قرار می هن و وضعیت زعلی و
آتی مسوولیت بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی میگذار

کلیدواژگان
توازقیامۀ پاریس جبران خسارم سرازوکار برینالمللری ورشرو کراهس و سرازگاری مسروولیت
متخلفانۀ بینالمللی مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی
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مقدمه
رژیم قوقی ر خ وص آبوهوا و اقلیم جهانی و ر رأس آن کیوانسیون نارنوب تغییر اقلیم
م وب  11992رویکر ی جمعی را جهت و اجماع اقنامهای مشترک مور نیاز اصالح و
تیظیم راهبر های نظارتی و مواجه با آثار نرامآلوب تغییرر اقلریم نها ییر کرر د اسرت ایرن
کیوانسیون هنایت سیاستهای اقلیمی جهرانی گر همرایی و تبرا اطالعرام علمری و ایجرا
نها ها و زرایینهای جهانی را ر ستور کار خو قررار ا د و بر میظرور نیرل بر اهرناد خرو
راهبر های قوقیای مانین تثبیت و کاهس 2انتشار گازهای گلخان ای تبر عیروان عامرل اصرلی
تغییر اقلیم) و سازگاری 3با پیامنهای تغییر آبوهوا را ر ما ۀ  2خو پیسبییی کر د است 4
«کاهس» ر واقع جلوگیری از تغییرام انسانی ر اقلیم جهانی از طریق کاهس انتشار گازهای
گلخان ای یا تقویت ظرزیتهاست «سازگاری» را میتوان تغییرر سراختاری زیراوری و عملکرر ی
ولتها برای کاهس آسیبپذیری خو ر مقابل پیامنهای تغییر اقلیم یرا اصرالح آثرار مخررب آن
تعریف کر ت 5 )Brunnee, 2012: 721مق و از پیامنهای تغییر اقلیم نیی آسریبهرای مسرتقیم و
غیرمستقیمی است ک هم خسارام طبیعی ناشی از تغییر اقلیم تمانین باال آمرنن آب ریرا) و هرم
آسیبهای اقت ا ی اصل از واکیس نسبت ب تغییرام اقلیمی تمانین کاهس رآمنهای نفتری ر
اجرای سیاست کاهس گازهای گلخان ای) را ر برمیگیر تعبناللهی )196 :1389
از آنجا ک کیوانسیون نارنوب تغییر اقلیم مانین سرایر کیوانسریونهرای زیسرتمحیآری
واجن تعهنام کلی ر خ وص راهبر های یا شند اسرت-بریآنکر رنو و شریوۀ ایفرای ایرن
تعهنام کلی را مشرخ کرر د باشرن -ر سرا 1997پروتکرل کیوترو بر سران سرین اجرایری
کیوانسیون نارنوب ب ت ویب رسین 6و برای عیییت بخشینن ب تعهنام مینرر ر خو سر
___________________________________________________________________
1. The United Nations Framework Convention on Climate Change, 31 ILM 851, 1992.
2. Mitigation
3. Adaptation

 4ما ۀ  « :2هند نهایی این کیوانسیون و هر گون اسیا قوقی مربوط ک ممکن است توسط کیفرانس اعیا
مور ت ویب قرار گیر ستیابی ب ثبام ر تراکم گاز گلخان ای ر اتمسفر مآابق مفا مربوط کیوانسیون
ر سآحی است ک از تناخل خآرناک زعالیتهای بشر با سیستم آبوهوایی جلوگیری نماین این سآب
میبایست ر آنچیان نارنوب زمانی اصل گر ک اکوسیستمها بتوانین ب صورم طبیعی با تغییرام
آب وهوا تآابق یابین و اطمییان اصل شو ک تولین موا غذایی با تهنین روب رو نبو د و توسعۀ اقت ا ی
بتوانن ب صورتی پاینار ا ام یابن».
 5سازگاری ر واقع انآباق سامان های طبیعی یا انسانی با محرکهای اقلیمی و آثار واقعی یا مور انتظار آنهاست ک
آسیبها را تعنیل و تهنینها را ب زرصت تبنیل میکین ر واقع با پذیرش تغییرام آبوهوایی توج ب سازگاری
با پیامنهای این تغییرام گرییناپذیر است ازاینرو انسان ملیم است همۀ ابعا زننگی خو را همساز با طبیعت
نماین و این امر کومتها را ب پیسبییی و پیشگیری از گرگونیهای زیانبار انسانی ر اقلیم ملیم می ار
6. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 37 ILM 22,
December 11, 1997.
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سازوکار ابناع کر  :سازوکار اجرای مشترک 1تجارم انتشار 2و توسعۀ پاک 3ر این سیاق مقرر
شند بو ک تکییکهای اجرای جمعی توسط ولتها آزمو د شند ولتها ب تعریف پروژدهای
مشترک با یکنیگر بپر ازنن و کشورهای توسع یازتر بر کشرورهای ر را توسرع کمرک و
مساعنمهای الزم را اعآا کیین تعبناللهی )209-211 :1389
آخرین تحو ر رژیم قوقی تغییر اقلیم ر مذاکرام پاریس سا  2015ب نتیج رسرین
بروننا اجرالس پراریس 4بررخالد پروتکرل کیوترو مبتیری برر ایرن ایرند اسرت کر تعهرنام
خو خواست و اوطلبانۀ 5بازیگران بینالمللی ب نسبت تعهنام تحمیرلشرند از سروی جامعرۀ
بینالمللی بیشتر ر معرض تحقق خواهین بو این توازقیام ک ر  4نوامبر  2016الزماالجرا
شن سین بینالمللی و کیوانسیونی الیامآوری است ک محتوای بسیار انعآادپذیری ار ر این
سین از تمامی ولتها رخواست شند است ک سهمیۀ ملری خرو را مشرخ کییرن و از ایرن
طریق ر فظ مای مآلوب کرۀ زمین 6سهیم و ر ازیایس قابلیت سازگاری خو با پیامنهای
تغییر اقلیم کوشا باشین
با وجو تمامی تالشهای بینالمللی ر راستای پیشرگیری و مرنیریت پیامرنهای میفری و
خسارام ناشی از تغییر اقلیم ر جهانِ امروز شاهن وقایعی مانین ازیایس سآب آب اقیانوسها7
ازیایس ما اسینی شنن اقیانوس آب شنن یخچا های طبیعی شور شنن آب ریرا تخریرب
زمین و جیگل از بین رزتن تیوع زیستی بیابانزایی و همچیین بحررانهرای ناگهرانیای مانیرن
سیل و توزان و آتس گرزتن جیگلها هستیم ک ب نظر میرسن امکان گریی از آنها ر نرارنوب
نظام سازگاری و کاهسِ پیسبیییشند ر اسیا الزماالجرای تغییر اقلیم وجو نناشت است
اجتیابناپذیر بو ن خسارام ناشی از تغییرر اقلریم و بر ویرژد انتشرار گازهرای گلخانر ای از
گذشت تاکیون لیوم پیسبییی قواعرن نراظر برر مسروولیت برینالمللری را ر راسرتای توسرعۀ
نظامهای قوقی ملی و زراملی همگام با اصو مینرر ر اعالمی های اسرتکهلم تاصرل  8)22و
ریو تاصل  9)13آشکار میساز این ضرورم برا ت رویب قواعرن نراظر برر مسروولیت و جبرران
___________________________________________________________________
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

 6کشورها ر موازقتنامۀ پاریس توازق کر د انن ک گرمایس جهانی نسبت ب وران پیس از انقالب صیعتی بیس
از و رج ازیایس پینا نکین آنها تالش خواهین کر تا ازیایس ما ر ن  1.5رج باقی بمانن
7. The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 24 September 2019.

 « 7ولتها بایرن ر توسرع بیشتر قوق بین الملل ر مور مسوولیت و جبران قربانیان آلو گی و یگر خسارام
محیط زیستی ناشی از زعالیتهای انجامشند ر میاطق واقع ر یآۀ صال یت یا نظارم آنها و ر میاطق
خرارر از محنو ۀ صال یت ملی آنها همکاری کیین »
 « 8ولتها موظفانن قوانین ملی الزم را ر ارتباط با مسوولیت و جبران خسارم قربانیان آلو گی و سایر صنمام
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خسارام ک ر سایر معاهنام زیستمحیآی ناظر بر آلو گیهای نفتی هست ای نقل و انتقرا
موا و کاالهای خآرناک و خسارام ناشی از مح والم نوترکیب ژنتیکی نیری پریسبییری شرند
است تقویت میشو
با وجو مبا ث زراوانی ک ر سا های طوالنی ر خ وص پیگیری خسارام ناشری از تغییرر
اقلیم مآرح شند است ر رژیم معاهرناتی تغییرر اقلریم مقولرۀ مسروولیت برینالمللری ر قبرا
خسارام ناشی از تغییر اقلیم ب صرا ت مور توج قرار نگرزتر اسرت توازقیامرۀ پراریس نیری بر
موجب ما ۀ  8صرزاً ب ذکر این نکت اکتفا کر د ک «اعیا باین بر پایۀ همکاری و تسهیل با توجر
ب ضرر و زیانهای 1ناشی از تأثیرام نامآلوب تغییر اقلیم رک اقنام و مایت خرو از سرازوکار
بینالمللی ورشو را ارتقا هین» با این توضیب ک ر نوز همین کیفررانس اعیرای کیوانسریون ر
ورشو لهستان اعیای کیوانسیون تغییر اقلیم «سازوکار بینالمللی تمالی) ورشرو ر زمییرۀ ضررر و
زیان» 2را ب وجو آور نن ک سازوکاری اوطلبان و مبتیی بر همکاری جهت مواجه با تهنیرنهای
ناشی از تغییر اقلیم بر کشورهای ر ا توسع آسیبپذیر و ساکیان آن است 3
اما آیا مفهوم «ضرر و زیان»های همراد با پیامنهای سوء تغییر اقلیم و «سازوکار بینالمللری
ورشو» ک ر ما ۀ  8توازقیامۀ پاریس پیسبییی شرند اسرت همران نظرام قروقی مسروولیت
بینالمللی است ک خأل آن ر اسیا الزماالجرای تغییر اقلیم ب نشم میخور ؟ ر این نوشتار
بر آنیم ضمن واکاوی مفهوم ضرر و زیان ر قبا رژیم تغییر اقلیم تعامل یا تقابل آن را با نظرام
قوقی مسوولیت بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم بررسی کییم ر این زمیی ضروری است ابتنا
تاریخچ ای از شکلگیری اصآالح «ضرر و زیان» رر آن ر اسیا بینالمللی نراظر برر تغییرر
اقلیم و مفهوم شیاسی ایرن اصرآالح را از نظرر بگرذرانیم و سرپس رابآرۀ آن برا نظرام قروقی
مسوولیت بینالمللی را از مجرای بازاننیشی مفهوم «ضرر و زیان» واکاوی کییم

تاریخچۀ اصطالح «ضرر و زیان» در رژیم حقوقی تغییر اقلیم
اصآالح «ضرر و زیان» نخستین بار ب طور رسمی ب میظور تأمین نظر کشورهای ر ا توسع
و آسیبپذیر ر ما ۀ  8توازق پاریس تب مییلۀ سین الزماالجرای بینالمللی) میعکس شند است
وار د بر محیط زیست وضع کیین همچیین ولتها وظیف ارنن ک ر ارتباط با مسوولیت و جبران خسارم
مربوط ب اثرام زیانبار نابو ی محیط زیست ک ناشی از زعالیت آنها ر محنو ۀ تحت اکمیت یا کیترلشان
بر میاطق خارر از قلمرو اختیارام قانونیشان باشین با یکنیگر سریعاً و م ممان تر همکاری کیین و قوانین
بینالمللی الزم را توسع هین »
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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ب عبارتی کشورهای آسیبپذیر -ب ویژد گرود کشورهای جییرردای ر را توسرع  1ت-)SIDS
رصن شیاسایی رسمی آثار سوء تغییر اقلیم از سوی جامعۀ برینالمللری برو دانرن؛ آثراری کر
امکان گریی از آنها ر نارنوب نظام سازگاری و کاهس پیسبیییشرند ر اسریا الزماالجررای
تغییر اقلیم وجو نناشت این اصآالح ک عمر آن ب قنمت کیوانسیون نرارنوب تغییرر اقلریم
میرسن پیس و پس از رر رسمی آن ر توازقیامۀ پاریس تحوالتی را از سر گذرانند است کر
ر بازشیاسی مفهوم و تعامل آن با برخی مفاهیم متیاظر تأثیرگذار خواهن بو

 .1اصطالح «ضرر و زیان» پیش از توافقنامۀ پاریس
اصآالح «ضرر و زیان» و توسل ب ابیار بیم برای جبران آن از سا  1991ر خال مرذاکرام
تنوین کیوانسیون نارنوب ملل متحن برای تغییر اقلیم توسرط اترتالد ولرتهرای جییرردای
کونک 2ت )AOSISپیشیها شند بو این گرود از کشورها بر تشکیل یک صینوق بیم ب عیوان
ابیاری جمعی برای جبران ضرر و زیرانهرای ناشری از ازریایس سرآب آب بر نفرع کشرورهای
جییردای و سوا ل کم ارتفاع کشرورهای ر را توسرع تأکیرن اشرتین ایرن صرینوق بیمرۀ
پیشیها ی از زرمو کیوانسیون تکمیلی  1963بروکسل ر زمییۀ مسوولیت اشخاص ثالرث ر
قبا انرژی هست ای الگوبر اری کر د بو 3
هرنین ضمیمۀ پیشیها ی اتتالد نامبر د مور پذیرش قرار نگرزرت و ر نتیجر ر کیوانسریون
سا  1992نیی میعکس نشن؛ نشان هایی از این بحث ر بینهای 44و  58ما ۀ  4کیوانسیون ب نشرم
___________________________________________________________________
1. Small Island Developing States

این کشورهای آسیبپذیر و ر ا توسع عبارمانن از« :کشورهای وزۀ اقیانوس هین آتالنتیک و ریای نین»
از جمل مالنیو گیی بیساتو بحرین سیگاپور و ؛ «کشورهای وزۀ کاراتیب» از جمل گرانا ا بلیی هاتیتی
گویان و ؛ «کشورهای وزۀ اقیانوس آرام» مانین ناتورو زیجی پاالتو تووالو و ک نو  60کشور را ر
سآب جهان شامل میشونن
2. Alliance of Small Island States

 3پیشیها این گرود کشورها ب نوعی الهامگرزت از من مسوولیت و جبران خسارم بو ک
پیشین از جمل کیوانسیون نامبر د پیسبییی شند بو

ر اسیا بینالمللی

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

 4بین  4.4کیوانسیون تغییر اقلیم« :کشورهای پیشرزت عیو و سایر کشورهای پیشرزت مذکور ر ضمیمۀ ت )2ب
کشورهای ر ا توسع ک ب ویژد ر مقابل اثرام سو تغییرام آبوهوا آسیبپذیر میباشین ر پر اخت
هییی های سازگاری با اثرام سوء مذکور کمک خواهین نمو ».
 5بین  4.8کیوانسیون تغییر اقلیم « :ر اجرای تعهنام موضوع این ما د اعیا ب نوع اقناماتی ک ب موجب این
کیوانسیون مور نیاز میباشین از جمل اقنامام مربوط ب تأمین اعتبار بیم و انتقا تکیولوژی برای
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میخور با وجو تالشهای صورمگرزت پس از انعقرا کیوانسریون تغییرر اقلریم توسرط کیفررانس
اعیا 1و برگیاری کارگرادهرای آموزشری ر ایرن روزد 2ر اواخرر سرا  2007مریال ی ر خرال
سیی همین کیفرانس اعیای کیوانسیون ر برالی انرنونیی موضروع ضررر و زیران تقسریم و انتقرا
ریسک مور توج زیا ی واقع شن و ب تشکیل گرود کاری ویژد ر خ وص همکاریهرای بلینمرنم
ر راستای کیوانسیون 3ت )AWG-LCAمیجر شن  4این گرود کراری ر اولرین جلسرۀ خرو تشرکیل
کارگاد آموزشی ر خ وص منیریت راهبر های کاهس ریسک مانین بیمر را ر سرتور کرار خرو
قرار ا  5ر کیفررانس نهرار هم اعیرا و ر خرال کارگراد آموزشری یا شرند اترتالد کشرورهای
جییردای کونک پیشیها هایی را ر راستای ایجا یک سازوکار نینمیظورد 6ب میظرور رویرارویی برا
مسولۀ ضرر و زیان ارات کر ک شامل ترکیبی از بیم جبران و منیریت ریسک بو 7
جوابگویی ب نیازهای خاص کشورهای عیو ر ا توسع ک ناشی از اثرام سو تغییرام آبوهوا و یا اثرام
اجرای اقنامام واکیشی مخ وصاً ر موار زیر میباشن توج کامل خواهین اشت:
الف) کشورهایی ک جییردای و کونک هستین
ب) کشورهایی ک ارای نوا ی سا لی پست هستین
پ) کشورهایی با نوا ی خشک نیم خشک نوا ی جیگلی و نوا ی ر معرض نابو ی جیگلها
م) کشورهایی ک ارای میاطقی هستین ک ر معرض بالیای طبیعی قرار ارنن.
ث) کشورهایی با میاطقی ک ر معرض خشکسالی و پیسروی صحرا قرار ارنن.
ر) کشورهایی با نوا ی شهری ک از آلو گی جوی باالتر برخور ارنن.
چ) کشورهایی با میاطقی ک ارای اکوسیستمهای شکییند هستین منجمل اکوسیستمهای کوهستانی.
ح) کشورهایی ک اقت ا آنها وابستگی زیا ی ب رآمن ناشی از تولین ب عملآوری و صا رام و یا م رد
سوختهای زسیلی و تولینام کاالهای مربوط انرژیزا ار .
خ) کشورهای ترانییت و آنها ک با خشکی ا اط شندانن.
همچیین کیفرانس اعیا میتوانن ر صورم اقتیا ر ارتباط با این بین اقناماتی ب عمل آور ».
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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ر سررا  2010ر خررال شررانی همین کیفرررانس اعیررا ضرررورم تقویررت همکرراریهررای
بینالمللی ر راستای شیاخت و کاهس ضرر و زیانهای همرراد برا رویرنا های شرنین
تزجایع و بحرانهای زیستمحیآی مانین وقوع سیل توزان خشکسالی و ) و همچیین وقرایع
زمانبر و طوالنیمنتی 2تنظیر ازیایس سآب آب ازیایس ما اسینی شنن اقیانوس آب شرنن
یخچا های طبیعی شور شنن آب ریا تخریب زمین و جیگل از برین رزرتن تیروع زیسرتی و
بیابانزایی) مور تأکین قرار گرزت  3این ضرر و زیانها قا ر ب تأثیرگرذاری برر نرخرۀ طبیعری
تمانین تیوع زیستی) یا انسانی تاعرم از اقت را ی و غیراقت را ی) هسرتین ر نتیجر اعیرای
کیوانسیون برنامۀ کاریای را با هند «توج ب رویکر های مقابل با ضرر و زیانهای برخاسرت
از پیامنهای تغییر اقلیم ر کشورهای ر ا توسع ای ک ر معررض آثرار سروء تغییرر اقلریم
هستین» ر ستور کار خو قرار ا نن 4و ر سا  2011ر خال هفنهمین کیفرانس اعیا بر
محتوای این برنامۀ کاری توازق کر نن  5ر اواخر سا  2012ر هجنهمین کیفررانس اعیرا ر
و قآر ایجا ترتیبام و نها هایی جهت مقابل با ضرر و زیانهای برخاست از آثار سوء تغییر
اقلیم بر کشورهای ر ا توسع ب ت ویب اعیا رسین 6
ر نهایت ر سا  2013ر ورشو لهستان ر خال نوز همین کیفرانس اعیای کیوانسیون
تغییر اقلیم طرزین کیوانسیون ت میم ب ایجا سازوکار بینالمللی ضرر و زیان ر قبرا آثرار و
پیامنهای شنین و رازمنم تغییر اقلیم ر کشورهای ر ا توسع و ر معرض خآر گرزتیرن
ک ب سازوکار بینالمللی ورشو ت )WIMمعرود است  7ساختار ستور کرار و تأثیرگرذاری ایرن
سازوکار ر بیستو ومین کیفرانس اعیرای سرا  2016برازبییی شرن ت)Puig et al., 2019: 2
همچیین مقرر است ر بیستوپیجمین کیفرانس اعیرای کیوانسریون تکر ر سرامبر 2019
تشکیل میشو ) نیی برای ومین بار سازوکار ورشو بازبییی و پیشریها هایی بر میظرور توسرعۀ
اهناد آن از سوی کیفرانس اعیا ارات شو

اقلیمری1

این پیشیها ر سا  2009با پروتکل کپیهاگ ر زمییۀ ارتقای اعما کیوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحن
ک صینوقی را ر جهت تأمین مالی مساتل مربوط ب تغییر اقلیم پیشیها میکر تکمیل شن

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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رسالت و کارکر این سازوکار ب کم پراراگراد  5ت رمیم کیفررانس اعیرای سرا  12013بر
شیاخت رویکر های هم جانبۀ نراظر برر مرنیریت ریسرک ارتقرای گفرتوگرو همکراری انسرجام و
همازیایی میان ذینفعان اتخاذ اقنامها و مایت ر راستای مبارزد با ضرر و زیانهای ناشی از تغییرر
اقلیم از جمل تأمین مالی تکیولوژیک و ظرزیتسازی محنو شند است تپیری )901 :1397
ر راستای کارکر های یا شند برنامۀ کاری ابترنایی سرازوکار ورشرو تکر ر سرا  2014ر
خال بیستمین کیفرانس اعیای کیوانسیون ت ویب شن) از  9وزۀ اقنام تشکیل میشو ایرن 9
وزد کشورهای ر ا توسع جمعیت و اکوسیستم آنها منیریت ریسرک پیامرنهای طروالنی
منم تغییر اقلیم ضرر و زیانهای غیراقت ا ی مانیرن مهراجرم جابر جرایی و کروچ انسرانهرا و
همچیین ابیارها و تسهیالم مالی پیشیها ی را هند خو قرار ا د است ت Calliari et al., 2019:
 )159یکی از اقنامهایی ک ب پیروی از برنامۀ کاری و وزدهای اقنام سازوکار ورشرو اتخراذ شرند
است راداننازی مرکی انتقا ریسک زیجی 2است ک ب موجب ت میم بیسرتوسرومین کیفررانس
اعیای کیوانسیون ر سا  2017پیسبییی شن این مرکی بیا ب توصیۀ کمیتۀ اجرایری ر کرم
یک پایگاد اطالعاتی ر خ وص بیم و انتقا ریسک عمل میکین 3
شایان ذکر است ک سازوکار ورشو توسط یک کمیتۀ اجرایی 4ت )ExComهنایت مریشرو ر
این کمیت نمایینگان ولتهای ر ا توسع و توسع یازت ب نحو مساوی یور ارنن و کمیتر
ملیم است هم سال گیارشی را ب کیفرانس اعیا ارات هن  5با این ا نحوۀ تأمین مالی و ا امرۀ
کار سازوکار ر طوالنیمنم مبهم باقی مانند است؛ ر ضمن ب لیل وابسرتگی نهرا ی سرازوکار و
کمیتۀ اجرایی آن ب کیفرانس اعیا نمیتوان توقع اشت ک بر عیروان یرک موجو یرت قروقی
مستقل خارر از نارنوب نظام تغییر اقلیم زعالیت کین ت)Verheyen & Mace, 2016: 198-203

 .2دیدگاه توافق پاریس در خصوص «ضرر و زیان» و مسئولیت ناشی از آن در
نظام حقوقی تغییر اقلیم
یکی از «باینهای» اتتالد کشورهای جییردای ر ا توسع ت )AOSISو کشرورهای کمترر توسرع
یازت پیس از توازق پاریس مسولۀ ضرر و زیانهای ناشی از تغییر اقلیم بو بر عقیرنۀ ایرن سرت از
کشورها مسولۀ ضرر و زیان نباین ب سآب اخلی کشورها محرنو شرو و ضرروری اسرت برا تمهیرن
ابیارهایی ر سآب بینالمللی اجرایی و تیمین شو از سوی یگر کشورهای توسع یازت نینان بر
___________________________________________________________________
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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طرح مسولۀ ضرر و زیان عالق مین نبو نن ب عقینۀ آنان مسولۀ ضرر و زیان ر قالرب سرازوکار ورشرو
ب ن کازی مور توج واقع شند و عملکر آن باین با گذر زمان مرور قیراوم قررار گیرر ؛ ازایرنرو
نیازی ب طرح مجن موضوع ضرر و زیان ب عیوان ما دای جناگان ر توازق پراریس نیسرت بر ویرژد
مسولۀ جبران خسارام ناشی از تغییر اقلیم خط قرمی کشورهای توسع یازت ب خ وص آمریکرا برو
ت )Bodansky, 2015: 5-8ازاینرو یکی از اصلیترین سؤاالم مآرحشند ر مذاکرام پاریس این برو
ک آیا سازوکار ورشو برای پاسخگویی ب ضرر و زیانهای همراد برا تغییرر اقلریم کرازی اسرت یرا الزم
است سازوکار جنینی پیسبییی شو ؟ آیا الزم است موضوع ضرر و زیان ر ما دای جناگانر مآررح
شو یا همراد با تعهن ب سازگاری؟ طرح مقولۀ مسوولیت ر قبا تغییرر اقلریم بهترر و ثمرربخسترر
است یا سرکوم ر قبرا آن ت)Burkett, 2016: 118؟ نتیجر ای کر ر نهایرت اصرل شرن فرظ
سازوکار ورشو ر مرا ۀ  8توازرق پراریس روشریگری پراراگراد  47ترا  51ت رمیم بیسرتویکمرین
کیفرانس اعیای سا  2016ر خ وص موضوع ضررر و زیران 1و عرنم طررح موضروع مسروولیت و
جبران خسارم ر توازق پاریس بو
پاراگراد  51یا شند اشعار می ار « :ما ۀ  8توازق پاریس مبیایی برای ایجا یا طرح هر گونر
ا عای مسوولیت 2یا پر اخت غرامت 3تلقی نمیشرو  4و اللتری نیری برر آن نخواهرن اشرت6 »5
بنیهی است عبارم ضرر و زیان ضرورتاً اللتی برر مسروولیت قروقی ر قبرا خسرارام نرنار ؛
هرنین هر و عبارم ضرر و زیان از بار قوقی برخور ارنن ت)Verheyen, 2012: 10
ر بازشیاسی اجیای تعریف ارات شرند ر پراراگراد  51بیسرتویکمرین کیفررانس اعیرای
کیوانسرریون واژۀ «غرامررت» 7مررا را بر یکرری از پیامررنهای قرروقی ناشرری از اعمررا متخلفانررۀ
بینالمللی ر قوق بینالملل رهیمون میکین کر اغلرب پر اخرتهرای مرالی جهرت جبرران
خسارام وار د را ر برمیگیر ما ۀ  34طرح مسوولیت برینالمللری ولرتهرا م روب 2001
جبران کامل خسارم 8را از طریق اعا ۀ وضع ب ا سابق پر اخرت غرامرت و کسرب رضرایت
امکانپذیر می انن؛ و بین  2ما ۀ  36طرح غرامت را هر گون خسارم قابرل ارزیرابی مرالی مری
شمار ک از طریق اعا ۀ وضع ب ا سابق جبرانپذیر نیست  9ازاینرو ب ت ریب پاراگراد 51
ت میم اعیای کیوانسیون مق و از ما ۀ  8توازق پاریس و پیسبییی سازوکار ورشو ب معیرای
پر اخت غرامت ر قبا ضرر و زیانهای وار ۀ ناشی از تغییر اقلیم نخواهن بو
___________________________________________________________________
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.

 886فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،2تابستان 1401

اصآالح  Liabilityیا مسوولیت ر قبا اعما میعنشند ر قوق بینالملل تک زین پرس
مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی نامیند میشرو ) نیری بر مسروولیت مرننی محرد نها هرای
خ وصی اشارد ار با این توضیب ک گاد با وجو اتخاذ تمامی اقرنامهرای پیشرگیران برخری
زعالیتهای مشروع و مجاز ولتها ک اغلب خآرناک نیی هستین خسارام جبرانناپذیری را ب
سایر اشخاص قوق بینالملل و ب خ وص ب محیط زیسرت وار مریکییرن از آنجرا کر ایرن
زعالیتها ممیوع نیستین ازاینرو نقد قواعن قوق بینالملل را ب نبا ننارنرن امرا ر نیرین
شرایآی تی با زقنان عی ر نقد تعهن تعنم تحقق عمل خالد برینالمللری) مت رنی عمرل
خآرناک تاعم از شخ خ وصی یا ولتی) ب لیرل ورو خسرارام جرنی بر محریط زیسرت
مسوو تلقی میشو تپورخاقان شاهرضایی  )99 :1396با این توضیحام ب نظر میرسن ضررر
و زیانهای همراد با تغییر اقلیم ب کم پاراگراد  51ت میم اعیا مبیایی برای ایجا یرا طررح
ا عای مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی نیی ب شرمار نخواهرن آمرن بر همرین سربب عرندای
معتقننن ا بیام ب کاررزت ر ما ۀ  8توازقیامرۀ پراریس بر نروعی تیهرا بر رسرمیت شریاختن
سازوکار مالی اوطلبان ب میظور رویارویی با ضرر و زیان ناشی از تغییر اقلریم اسرت و نر خلرق
تعهن قوقی میح رب زر ت )Bodansky, 2016: 142پاراگراد  5کیفرانس اعیای نوز هم نیری
ر تأیین همین نظر وظیفۀ سازوکار ورشو را تهیۀ اطالعام و توصی هایی خآراب بر کیفررانس
اعیا ر راستای کاهس ریسک ضرر و زیان و همچیین رویارویی با ضرر و زیان می انن؛ وظایفی
ک بر تعهنام قوقی ویژدای اللت نمیکین 1

بازاندیشی مفهوم «ضرر و زیاان» و «مسائولیت باینالمللای» در نظاام
حقوقی تغییر اقلیم
آیا میتوان ب تفسیر ارات شند از ضرر و زیان ر نارنوب سازوکار ورشو و رابآۀ آن با مسوولیت
بینالمللی ت ر برهۀ زمانی پیس و پسا پاریس) اکتفا کر ؟ یا ضروری است مفهوم «ضرر و زیان»
و «مسوولیت بینالمللی» از یرنگاد کتررین برا نظرکرر ی برر اسریا برینالمللریِ همسرو برا
کیوانسیون تغییر اقلیم مجن اً تعریف و بازاننیشی شو ؟ پاسخ ایرن پرسرسهرا برا معیاشیاسری
اصآالح ضرر و زیان و بازاننیشی رابآۀ میران «ضررر و زیرانهرای همرراد برا تغییرر اقلریم» و
«مسوولیت بینالمللی» میسر خواهن شن
___________________________________________________________________
1. Decision 2/CP.19, Opcit, at paragraph 5(c) (ii).

این پاراگراد تسهیالم زیستمحیآی جهانی و صینوق اقلیم سبی را ک نها های مالی کیوانسیون هستین نیی تحت
شمو خو قرار می هن
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 .1واژهشناسی اصطالح «ضرر و زیان» در نظام تغییر اقلیم
نیانک گفت شن معیای قیقی از مفهوم «ضرر و زیان» ر متن کیوانسیون  1992تغییر اقلیم
پروتکل کیوتو و همنیین ر توازقیام ۀ پاریس ارات نشند است اما مرتن توازرق پراریس ضررر و
زیان را «همراد با پیامنهای میفی تغییر اقلیم» 1توصیف میکین این تعریف بسیار موسع اسرت
و ر تشخی اییک ن نییی زینفس ضرر و زیان است رهیمرو ی اراتر نمری هرن ایرن ر
الی است ک نخستین گام ب میظور بازشیاسی رابآۀ میان و پنیند تضرر و زیان و مسروولیت
بینالمللی) ستیابی ب تعریفی کامل و جامع است ازاینرو ضروری است تعاریف ایرن اصرآالح
ر اسیا بینالمللی موجو و همچیین از ینگاد کترین موشکازی شو
2
اصآالح «ضرر و زیان» ب موجب سینی غیررسمی ر نها زرعی اجررای کیوانسریون ت)SBI
نیین معیا شند است« :پیامنهای واقعی یا بالقودی تغییر اقلیم ر کشورهای ر ا توسرع کر
بر نظامهای طبیعی و انسانی تأثیر میفی بر جای خواهرن گذاشرت»  3ر تعریرف عبرارم «ضررر و
زیان» ب وسیلۀ  SBIاز اصآالح «پیامنها» 4استفا د شند است ن «خسارم» 5یا «زیان» 6از سوی
یگر این تعریف تیها پیامنهای تغییر اقلیم بر ولتهای ر ا توسع را مننظر قررار مری هرن
این ر الی است ک همۀ کشورها کم و بیس میتوانین از آثار تغییر اقلیم متأثر شونن ب عبرارتی
برای تعریف خسارم نیازی ب تفکیک میان تابعان قوق بینالملل نیست
بنیهی است تمامی زعالیتهای صورمگرزت توسط انسان پیامرنهایی را بر نبرا خواهیرن
اشت ولی همۀ آنها ب موجب قوق بینالملل «خسارم» یا «زیان» ب بار نمیآورنن ب همرین
سبب معیای اصآالح «ضرر و زیان» کامالً متفاوم از معیای اخر واژۀ «زیران» و «خسرارم»
ر قوق بینالملل است ک ب موجب ما ۀ  31پیسنویس مسوولیت بینالمللی ولتها نیین
تعریف شند است« :زیان» شرامل کلیرۀ خسرارام 7مرا ی و معیروی ناشری از عمرل متخلفانرۀ
ولتهاست»  8ازاینرو ب نظر میرسن مفهوم ضرر و زیان مینرر ر رژیم تغییر اقلیم با توج ب
معیای ارات شند از آن ب رغم مشابهت ر اصآال ام ب کاررزتر ر مترون انگلیسری تاصرآالح
« )»Damagبیشتر مفهومی تکییکی و علمی باشن تا مفهرومی قروقی تکر ر صرورم انجرام
اعما متخلفانۀ بینالمللی مبیایی را برای جبران زراهم ساز )
___________________________________________________________________

"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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با زرض برخور اری اصآالح «ضرر و زیان» از ماهیت ویژد و تکییکی ر رژیم تغییرر اقلریم
ر سآب کترین نیی تعاریف زیا ی از عبارم «ضرر و زیان» ارات شند است پرسس اصلی و
این محور است ک رابآۀ بین ضرر و زیان تو رنو و ثغرور آن) و رویکرر سرازگاری و کراهس
پیسبیییشند ر نظام تغییر اقلیم تب عیوان پای های اصلی رژیم تغییر اقلیم) نیسرت؟ نگونر
میتوان این مفاهیم را از یکنیگر تفکیک کرر ؟ ت )Doelle, 2014: 40اجمراع اصرل راکی از
این است ک رویکر سازگاری و کاهس ک ر اسیا بینالمللی ناظر بر تغییر اقلریم پریسبییری
شندانن هر اننازد هم ک موزق باشین کماکان ا تما ورو آسریبهرایی را برر جرای خواهیرن
گذاشت همین آسیبها ر نظام تغییر اقلیم «ضرر و زیان» تلقی میشونن؛ هرنیرن مررز میران
سازگاری و ضرر و زیان بسیار باریرک و مربهم اسرت ت)Wallimann-Helmer et al., 2019: 39
«سازگاری» تغییر ساختاری زیاوری و عملکر ی ولتها برای کراهس آسریبپرذیری خرو ر
مقابل پیامنهای تغییر اقلیم یا اصالح آثار مخرب آن تعریف شند است ت)Brunnee, 2012: 721
ب عبارتی سازگاری رویکر پیشگیران از ضرر و زیان است ر نتیج تعریرف قراطعی از ضررر و
زیان و وج تمایی آن با سازگاری برای پیشبر مسروولیت جمعری ر قبرا نیرین پیامرنهایی
ضروری خواهن بو
1
ر سآب کترین نیین مآرح شند است ک ضرر یا بر عبرارم صرحیبترر خُسرران «آثرار
مرتبط با تغییر اقلیم است ک اعا د یا بازسازی آنها ممکن نیست» و زیان« 2پیامنهای میفریای
است ک اعا د یا بازسازی آنها ممکن اسرت» ت 3 )Burkett, 2014: 120-121نکترۀ کلیرنی ایرن
است ک ر هر و اصآالح آثار و پیامنهای میفریای بر وقروع پیوسرت اسرت؛ ر رالیکر ر
«سازگاری» هییی ها ر تالش برای پیشگیری یا میع نیین آثار میفریای رونری شرند اسرت
ازاینرو ب عقینۀ عندای از صا بنظران ضرر و زیان «آن ست از پیامنهای تغییر اقلیمانن ک
ر قالب برنام های کاهس یا سازگاری قابل اجتیاب نباشین» ت)Khan et al., 2013: 9
برخی یگر از نویسینگان ضرر و زیان را بر سر سرت تقسریم کرر دانرن :اجتیرابپرذیر
اجتیابناپذیر و جبرانناپذیر ستۀ اجتیابپذیر پیامنهایی از تغییر اقلیم را ک برا برنامر هرای
کاهس و سازگاری قابل جبرانانرن ر برمریگیرر سرتۀ وم اجتیرابپذیرنرن ولری بر لیرل
ناکارامنی تالشهای ناظر بر کاهس و سازگاری ب وقوع پیوست انن ستۀ سوم اجتیابناپذیرنن و
پیامنهایی هستین ک ب رغم هر گون تالش ایندآ و مآلوبی ر جهت سرازگاری و کراهس براز
___________________________________________________________________
1. Loss
2. Damage

 3هرنین ر زبان زارسی و واژد «ضرر» و «زیان» با یکنیگر مترا دانن؛ اما اصآالح  Lossر زبان انگلیسی ب معیای
«از ست ا ن هر آنچ بو د است» بو د و  Damageر معیای «ورو نق ب آنچ بو د است» ب کار میرونن
معانیای ک با مفهوم ” “Loss and Damageر نظام قوقی تغییر اقلیم نیی همخوانی ار میتها ب لیل م آلب
بو ن ترکیب «ضرر و زیان» ر زبان زارسی ر ترجمۀ عبارم مور نظر از این عبارم استفا د شند است
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هم ب وقوع میپیونننن ت 1 )Verheyen, 2012: 15بر طرور قآرع نقآرۀ اشرتراک و قرنر مآلرق
نظرهای صا بنظران ست های وم و سوم را تحت شمو اصآالح «ضرر و زیران» قررار مری
هن پیامنهایی ک ب رغم تعهنام مینرر ر رژیم قوقی تغییر اقلیم ب وقوع پیوست انرن و بر
لیل ایرا آسیب ب سایر بازیگران بینالمللی مستلیم جبران خواهین بو
ب نظر میرسن ر سآب کترین نیی -ب سان اسیا بینالمللی موجو  -تروازقی ر خ روص
مفهوم ضرر و زیان وجو ننار و همین مسول سبب میشو مسولۀ جبران خسرارام نراظر برر
تغییر اقلیم نیی شوارتر بیماین ت)Kugler & Sariego, 2016: 106-107

 .2بازاندیشی رابطۀ میان «ضرر و زیان» و مسئولیت بینالمللی
ومین تالشی ک ر شفادسازی مفهوم «ضرر و زیان» و رابآۀ آن با مسوولیت بینالمللی تکر
ر تفسیر اصآال ام ب کاررزت ر ما ۀ  8توازق پاریس ب آن اشارد شن) ثمربخس خواهن برو
بازاننیشرری رابآررۀ میرران ضرررر و زیرران و مسرروولیت برینالمللری بررا عیایررت بر رویکررر سررایر
کیوانسیونهای بینالمللیِ همسو با کیوانسیون تغییر اقلیم است
براساس ا دها ی موجرو ر رژیرم قروقی تغییرر اقلریم تراکیون هری مقرررد یرا سرین
بینالمللی خاصی ر خ وص مسوولیت بینالمللی پیسبییی نشند اسرت البتر مقنمرۀ توازرق
پاریس و تی ت میم نوز همین کیفرانس اعیای کیوانسیون -ک مبیای شکلگیری سرازوکار
ورشو بو د است  -ب اصل مسوولیتهای مشترک اما متفاوم 2اشاردای اشت انن
استفا د از عبارم  responsibilityر مقنمۀ توازق پراریس و عبرارم  liabilityر پراراگراد
 51ت میم بیست ویکمین کیفرانس اعیای کیوانسیون اکی از آگاهی طرزین توازرق بر آثرار
متمایی این و اصآالح است هرنین هر و اصآالح مذکور طی سالیان راز ر خال مرذاکرام
مربوط ب تغییر اقلیم تابو و ممیوع بو دانن ت )Doelle, 2014: 45بیابراین الزم است تفاوم بین
این و اصآالح و اییک پاراگراد  51قیقاً ن نییی را مستثیا کر د است موشکازی شو
___________________________________________________________________
 1همچیین ر ک:

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
31.03.2019).
2. Common but differentiated responsibilities

این اصل ظهور خاص اصل کلی ان اد ر قوق بینالملل و عبارم است از :مسوولیت مشترک کشورها برای
فاظت از محیط زیست ر سآب ملی میآق ای و جهانی و ر عین ا تعهنام متفاوم آنها با ر نظر
گرزتن شرایط و اوضاع و ا وا متفاوم و خاص کشورها ر ایجا مشکالم زیستمحیآی و تواناییهایی زیی
و اقت ا یشان برای برطرد کر ن مشکالم
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ر قوق بینالملل محیط زیست مسوولیت ر قبرا زیرانهرای وار د بر محریط زیسرت
ب طور کلی از و ینگاد پیروی میکین 1 :ولتها باین تعهنی از تعهنام خو ب موجب قواعن
قوق بینالملل را نقد کیین تا مسروولیت ا رراز شرو )مسروولیت متخلفانرۀ برینالمللری یرا
ریسپانسبیلیتی)؛  2تیها ا راز رابآۀ سببی بین خسارم و زعالیت زیانبار برای ا راز مسروولیت
عامل زیان و تعهن ب جبران خسارم توسط او کازی است بنون اییک لیومراً قاعرندای از قواعرن
قوق بینالملل نقد شند باشن تمسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی یا الیبلیتی)

 .1 .2مسئولیت متخلفانۀ بینالمللی و نظام حقوقی تغییر اقلیم
اسرت1

ر ینگاد او ک طرح مسوولیت بینالمللی ولتها م وب  2001بر آن اخت راص یازتر
مبیای ا راز مسوولیت بینالمللی تیا ریسپانسبیلیتی) وقوع نقد یک تعهن بینالمللی یا عنم رعایرت
تالش مقتیی 2ر رعایت تعهنام میبور از سوی ولت مربوط است ب نحوی ک قابل انتساب بر آن
ولت باشن ت )Scovazzi, 2001: 55ب همین سبب ر اصآالح این قسرم از مسروولیت را مسروولیت
متخلفانۀ بینالمللی میخوانیم اما اییک ن زمانی تعهنی بینالمللی نقرد مریشرو بر ماهیرت و
ویژگیهای تعهن مربوط میوط شند است پیامنهای این قسم از مسوولیت بینالمللی الیام ب توقرف
زعل متخلفان ر رجۀ او و جبران کامل خسارم ر رجۀ وم خواهن بو
ر خ وص تغییر اقلیم اسیا مربوط قواعن عام مسوولیت بینالمللی و قایق موجرو تاز
جمل عنم اشارۀ صریب ب معیای ضرر و زیان و نحوۀ تخ ی مسوولیت ر قبا تغییر اقلریم)
ما را ب این قآعیت میرسانن ک توازق پاریس توسع یک سازوکار مبتیی بر انتساب مسروولیت
متخلفانۀ بینالمللی تریسپانسبیلیتی) را میع نکر د و همچیران راد را بررای انتسراب مسروولیت
تریسپانسبیلیتی) ر قبا ضرر و زیانهای همراد با تغییر اقلیم باز گذاشت است البت بر لیرل
وزنۀ سیگین کشورهای توسع یازت ر رژیم تغییر اقلیم ب میظور جلوگیری از رویارویی برا آثرار
قوقی ناشی از مسوولیت متخلفانۀ بینالمللی نیی راد لی اننیشیند شند است ک همانا تحمیل
تکالیف اخالقی اوطلبانر و غیرالریامآور تاعرم از مرالی و غیرمرالی) ر قبرا قربانیران ضررر و
زیانهای ناشی از تغییر اقلیم است؛ تکالیفی ک تخلف از آن ب شواری میتوانن عمل متخلفانرۀ
بینالمللی قلمنا شو ب همین سبب ما ۀ  8توازق پاریس و کارکر سازوکار ورشو ر تشرویق
طرزین توازق ب همکاری انسجام و همازیایی ظرزیتسازی تأمین مالی و تکیولوژیک ر قبرا
ضرر و زیانهای ناشی از تغییر اقلیم خالص شند است
___________________________________________________________________
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

معیار تالش مقتیی اکی از این است ک تیها زمانی عمل خالد از میظر قوق بینالملل قابل انتساب ب ولت
خواهن بو ک ثابت شو آن ولت تمام مرا ل ضروری برای اجرای تعهن خویس را مور توج قرار ننا د است
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تسهیم همکاریها تک یا آور اصل مسوولیتهای مشترک اسرت) نیری بر موجرب ایرن سرین
بینالمللی بر مبیای مشارکت و اقنام نینجانبۀ طرزین طرا ی شند است و ن از طریق پیسبییی
مسوولیتهای الیامآور قوقی ازیونبر اییک عمناً ر هی کجای متن توازق ب انتساب مسروولیت
ر قبا آثار سوء ناشی از تغییر اقلیم اشاردای نشند است ت)Mayer, 2014: 7 & 19

 .2 .2مسئولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی و نظام حقوقی تغییر اقلیم
ر دیدگاه دوم ،خسارام ناشی از زعالیتهای میعنشند اما خآرناک ر قوق بینالملل صردنظر
از ق ور یا تق یر عامل زیان سبب تحقق مسوولیت میشو ب این قسم از مسوولیت «الیبلیتی» یا
مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی میگویین ک مبیای آن مسوولیت محد/مآلق عامل زعل زیانبار
است مسوولیت محد 1مسوولیتی استثیایی و بنون تق یر اسرت کر براسراس آن تری اثبرام
رعایت تمامی ا تیاطها و استفا د از انس تجرب تجهییام نیی مسربب خسرارم را از مسروولیت
معاد نمیکین هند از این مسوولیت تحمیل ضمان ب نتیجۀ زعل است ن کیفیت آن 2
با توج ب ماهیت خاص این قسرم از مسروولیت تیهرا ر خ روص برخری اقرنامهرای کرامالً
مخاطردآمیی ر قوق بینالملل محیط زیست استاننار مسروولیت محد/مآلرق مرور پرذیرش
ولتها واقع شند است کیوانسیونهای ت ویبشند ر وزۀ آلو گیهای نفتی 3هست ای 4نقرل
و انتقا موا و کاالهای خآرناک 5و خسارام ناشی از مح والم نوترکیرب ژنتیکری 6م را یقی از
___________________________________________________________________
1. Strict Liability

 2ر آخرین رج از سختگیری ر مسوولیت یعیی مسوولیت مآلق ت )Absolute Liabilityبرخالد مسوولیت
محد امکان معازیت تی با اثبام قوۀ قاهرد نیی وجو ننار
 3رژیم مسوولیت مننی ر قبا خسارام هست ای شامل  3کیوانسیون اصلی و ب هم مرتبط است کیوانسیون
مسوولیت بینالمللی اشخاص ثالث ر قبا انرژی هست ای  1960پاریس کیوانسیون مسوولیت مننی ر قبا
خسارام هست ای  1963وین و کیوانسیون مربوط ب مسوولیت مننی ر زمییۀ ملونقل ریایی موا
هست ای  1971بروکسل
 4مسوولیت ناشی از آلو گیهای نفتی و رژیمهای جبران آن از س توازق بینالمللی عمند و پروتکلهای الحاقی
متعن ی تشکیل شند است کیوانسیون بینالمللی مسوولیت مننی ر قبا خسارام ناشی از آلو گیهای
نفتی م وب  1969کیوانسیون بینالمللی ایجا صینوق بینالمللی برای جبران خسارام ناشی از آلو گیهای
نفتی م وب  1971و کیوانسیون مسوولیت مننی ر قبا خسارام ناشی از آلو گیهای نفتی ر اثر استخرار
و بهردبر اری از میابع معننی اعماق ریا 1977

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

 5پروتکل باز ر خ وص مسوولیتهای بنون تخلف و غرامام ناظر بر زیانهای برخاست از انتقا زرامرزی موا
زاتن و خآرناک و زع آنها م وب سا 1999.
 6پروتکل تکمیلی پروتکل کارتاهییا ر زمییۀ مسوولیت موسوم ب پروتکل ناگویا کواالالمپور م وب 2010.
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اقنامهای خآرناک اما میعنشند ر قوق بینالمللانن کر برا توازرق ولرتهرا مسروولیت برنون
تق یر را ب عیوان مبیای مسوولیت مت نیان مربوط برگییندانن مسوولیت محد پیسبییریشرند
ر رژیمهای قرار ا ی مذکور نشان می هن ک نیین رویکر ی ر وزۀ جبران خسارام ناشری از
اعما میعنشند ر قوق بینالملل ب رویکر ی مسلط ر اسیا و رویۀ بینالمللری تبرنیل شرند
است رویکر ی ک ر نهایت ر اصو مینرر ر طرح سا  2006کمیسریون قروق برینالملرل
تاصو تخ ی زیان ر موار آسیب زرامرزی ناشی از زعالیتهرای خآرنراک) نظرام جرامعی را
برای جبران خسارام زرامرزی ناشی از زعالیتهای مخاطردآمیی پیشیها کر 1
مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی ر کیوانسیونهای یا شند ب میظور نیل ب هند خو ک
همانا تیمین جبران خسارم زوری و کازی ر قبرا زعالیرتهرای خآرآزررین اسرت رویکرر
خ وصیسازی 2مسوولیت را ر پیس گرزت است ک با کانالیید کر ن مسوولیت از ولت میشرأ
زیان ب سمت مت نی زعل زیانبار ر رجۀ او جبرران خسرارم را از طریرق قروق اخلری
کشور میشأ زیان امکانپذیر ساخت و ر وهلۀ بعنی با الیام مت نیان مربوط بر اراترۀ بیمر و
تأسیس صینوقهای جمعی جبران خسارم ر قبا زعالیتهای خآرناک را تیمین میکین 3
اکیون میتوان ب رک ظریفی از این قیقت رسین ک ساختار پیسبییریشرند ر مرا ۀ 8
توازررق پرراریس هرنیررن تررناعیکییررنۀ رویکررر بیمر محررور ر رژیررم قرروقی مسرروولیتهررای
غیرمتخلفانۀ بینالمللی است اما ب ت ریب پاراگراد  51ت میم بیستویکمین کیفرانس اعیای
کیوانسیون نمیتوانن مبیایی بررای ایجرا یرا طررح هرر گونر ا عرای مسروولیت غیرمتخلفانر
تالیبلیتی) باشن و اللتی نیی بر آن نخواهرن اشرت بر عبرارتی تمهیرناتی کر ر رژیرمهرای
مسوولیت بینالمللی غیرمتخلفان تجویی شند هیوز ر خ وص ضرر و زیانهای ناشی از تغییرر
اقلیم مور توازق اعیای کیوانسیون قرار نگرزت است
نیین بر اشتی با مفهوم مسوولیتهای مشترک اما متفاوم ر مقنمرۀ توازرق پراریس نیری
همخوانی ار نراک ب کم این اصل ضروری است ولتهای توسع یازت ک بیشترین نقس
را ر آلو دسازی و تخریب محیط زیست اشت انن و از امکانام و تواناییهای بیشتری نسبت بر
کشورهای ر ا توسع برخور ارنن ر فاظت از آن نیی مسروولیت سریگینترری برر عهرند
بگیرنن بر همین اساس کشورهای ر ا توسع نیی ب تیاسرب نقرس کمترشران ر تخریرب
محیط زیستکرۀ زمین مسوولیت سبکتری بر عهند خواهیرن اشرت و نیازهرا و شررایط ایرن
جوامع نیی باین مننظر قرار گیر ت)Simlinger, 2019: 194
___________________________________________________________________
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

 3ر ک :عبنالهی 211 -278 :1390
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 .3پاسخهای بالقوه باه توسا ۀ مفهاوم ضارر و زیاان و مسائولیت باینالمللای در
چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم
با توج ب قایق یا شند و راد ل بالقود ب میظور پاسخگویی ب مقولۀ ضرر و زیران و مسروولیت
ر قبا تغییر اقلیم :یک) انتساب مسوولیت بر مبیای سرببیت تریسپانسربیلیتی) و و) مسروولیت
محد و بیم محور تالیبلیتی) است ک ضروری است نالسهای پیسرو و نقس بالقوۀ هریرک ر
توسعۀ رژیم قوقی آتی مسوولیتهای بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم بررسی شو

 .1 .3مسئولیتهای متخلفانۀ بینالمللی در قبال تغییر اقلیم (چالشها و پاسخها)
همان گون ک اشارد شن الزمۀ ا راز مسوولیتها ی متخلفانۀ بین الملل ی اثبام رکن زاعلی 1و
رکن موضوعی 2مسوولیت است  3ر خ وص تغییر اقلیم برای مثا ایرن زررض را ر نظرر
بگیرین ک کشورهای توسع یازت ر گذشتۀ ور ب این نکت آگاد نبو د انن ک زعالیت هرای
صیعتیشان بر تغییر اقلیم تأثیرگذار است؛ ر الیک امروزد کشورهای ر ا توسع ک
ر نرخۀ پیشرزت صیعتی انن کامالً ب پیامن زعالیت های خو آگاهین نگون ر این زرض
میتوان مسوولیت ناشی از ضرر و زیان هرای وار د را میران اکثریرت ناآگراد و اقلیرت آگراد
ا ؟ یا از ه های  70و  80میال ی ک ولرت هرا ی پیشررزت بر
تقسیم کر و تخ ی
پیامنهای زیست محیآی اعما خو تا نو زیا ی آگاد برو د انرن نر میریان از ضررر و
زیان ها ی وار د ب اقلیم جهانی را میتوان ب اعما هریک از آنان میتسب کرر و نگونر ؟
همین مثا های سا د نشان می هن ک مسوولیت متخلفان و مؤلفر هرای آن مانیرن ا رراز
رابآۀ سببیت میان ضرر و زیان واقع شند و ولت مربوط تتشخی مییان قیق تأثیر هر
یک از کشورهای توسع یازت ر گرم شنن کرۀ زمین) نقد تعهن برین المللری برر مبیرای
تق یر تآگاهی از اعما موجِن تغییر اقلیم) یا اهما از ضابآۀ تالش مقتیی ر رژیم تغییر
اقلیم بسیار شوار و پیچیند خواهن بو
از سوی یگر توازق پاریس و پاراگراد  48بیسرتویکمرین کیفررانس اعیرای کیوانسریون
تبنون اشارد ب نحوۀ تخ ی مسوولیت) اقرار اشت انن ک رویکر بیم محور ب تیهایی ر رل
مشکالم مربوط ب ضرر و زیان کازی نیست ازاینرو ضروری است راد لهای جایگیین یگری
قوق بین الملل ر غیاب نظامهای خراص مسروولیت برینالمللری4
نیی آزمون شو از آنجا ک
___________________________________________________________________
 1رزتاری اعم از زعل یا ترک زعل ب موجب قوق بینالملل قابل انتساب ب آن ولت باشن
 2رزتار انجامگرزت نقد تعهن بینالمللی ولت مربوط تلقی شو
 3ما ۀ  2طرح پیسنویس مسوولیت بینالمللی ولتها م وب 2001
 4ما ۀ  55طرح مسوولیت بینالمللی ولتها م وب « :2001این موا تا جایی ک شرایط تحقق زعل متخلفانۀ
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قواعن عام مسوولیت بینالمللی ولتها را ب عیوان قواعن ثانوی بر آثرار و نترایج نقرد تعهرنام
اولیۀ بینالمللی اکم میکین ازاینرو ر غیاب نظام خاص مسوولیت بینالمللی ر قبا تغییرر
اقلیم کماکان موضوع مسوولیتهای بینالمللی ر قبا تغییرر اقلریم ر ایررۀ کومرت طررح
مسوولیت بینالمللی ولتها م وب  2001کمیسیون قروق برینالملرل قررار خواهرن گرزرت
بیابراین بی شک یکی از پاسخهای بالقود ر قبا موضوع مسوولیت بینالمللری ناشری از تغییرر
اقلیم «مسوولیت متخلفانۀ بینالمللی ولتهرا» خواهرن برو همرین مرنعا مریتوانرن راد رل
جایگیینِ مور نظر پاراگراد  48کیفرانس اعیای کیوانسیون تلقی شرو هرنیرن ایرن قسرم از
مسوولیت ب لیل ماهیت ویژۀ تعهنام ناظر بر تغییر اقلیم و آثرار آن نیازمیرن تفاسریر خراص و
میح رب زر ی خواهن بو ک خو نیازمین پژوهشی مستقل است

 .2 .3مسئولیتهای غیرمتخلفانۀ بینالمللی در قبال تغییر اقلیم (چالشها و پاسخها)
ب لیل همین مشکالم رویکر بیم محور و مبتیی بر مسوولیت محد ر سآب ا بیام قوقی
از مقبولیت بیشتری برخور ار شند است نراک طرردهرا و سیاسرتمناران را از شرواریهرای
ضرورم انتساب مسوولیت معاد و تحمل ضرر و زیان را از وش قربانی ب بازیگران مختلفی ک
هریک سهمی ر ایجا خسارم اشت انن تبر مبیای تولین ناخال ملی یا مییان انتشار گازهرای
گلخان ای) میتقل میکین ت )Warner et al., 2016این ر الی است ک ب ت رریب پراراگراد
 51بیستویکمین کیفرانس اعیای کیوانسیون تیها گییی ای ک از شمو ما ۀ  8توازق پاریس
خارر شند است مسولۀ مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی تالیبلیتی) است
شایان یا آوری است پاراگراد  51بخشی از ت میم کیفرانس اعیرای کیوانسریون اسرت و نر
بخشی از متن توازقیامۀ پاریس ب عقینۀ صا بنظران ت رمیماتی از ایرن جریس برا ت رمیمام
بعنی کیفرانس اعیا یا ر قالب توازقهرای قروقی بعرنی تغییرپذیرنرن ت)Gehring, 2007: 491
ازاینرو میتوان نتیج گرزت ک ت میمام کیفرانس اعیا قنرم تغییر یا نسخ قواعن کلی قروق
بینالملل عرزی را ننار و ازاینرو جبرانهای پیسبیییشند ر قوق بینالملل عمومی همچیران
ر سترس خواهین بو پاراگراد  51ت میم کیفرانس اعیای کیوانسیون نیری نمریتوانرن نیرین
جبرانهایی را از میان بر ار ؛ اعالمی های تفسیری کشورهای ر ا توسع مانین جیایر مارشا
ناتورو و توالو نسربت بر پراراگراد  51و مرا ۀ  8توازقیامرۀ پراریس نیری مهرر تأییرنی برر همرین
منعاست  1بیابراین پاراگراد  51ب معیای ان راد طردهای توازق پاریس از توازرقهرای آتری ر
بینالمللی یا محتوا یا اجرای مسوولیت بینالمللی ولت تابع قواعن خاص قوق بینالملل باشن اعما نمیشونن »
See, Declaration made by Nauru: available at: <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7 d&chapter=27&- lang=en#EndDec>. (accessed
)12.05.2019

1.
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خ وص رژیم قوقی مسوولیت پر اخت یا مایتهای مالی ر مقابل ورو خسارام واقعی –ن
ر سآب ملی و ن بینالمللی -نخواهن بو تسلیمانی ترکمانی )123 :1397
ابهام موجو ر متن توازق پاریس و عنم اشارد ب مقولۀ مسوولیت مریتوانرن نقآرۀ آغرازی
برای گفتوگو ر خ وص راد لهای آتی با ابتیای بر مسوولیت محد بینالمللی تلقری شرو
راد لهایی ک پیشتر ر قوق بینالملل محیط زیست ر وزۀ آلو گیهای نفتری هسرت ای
نقل و انتقا موا و کاالهرای خآرنراک و خسرارام ناشری از مح روالم نوترکیرب ژنتیکری –
صردنظر از ساسیتهای موجو  -مور توازق ولتهای عیو قرار گرزت است
نمون ای اخیر از عملکر جامعۀ بینالمللی ب میظور رویارویی با خسرارام پروتکرل مکمرل
ناگویا کواالالمپور م وب سا  2010الحاقی ب پروتکل ایمیی زیستی کارتاهییا م روب 2000
تالحاقی ب کیوانسیون تیوع زیستی  )1992اسرت 1کر رویکرر مسروولیت محرد را ر قبرا
تجارم اننام های اصالح شند ژنتیکی یا مح والم اوی آنها ک ب بروز خسرارم و پیامرنهای
نامآلوب میجر میشونن پذیرزت است  2پروتکل نامبر د ولتهای عیو را ملتیم میکین ترا ر
صورم ورو خسارم یا تهنین ب خسارم قریبالوقوع مت نی مربوط را ب اطالعرسانی زوری
ارزیابی خسارام و اتخاذ تنابیر واکیشی ملیم کییرن ت 3 )Nijar, 2013: 6-7ر ایرن زمییر مقرام
صال یت ار ولت عیو باین ضمن شیاسایی مت نی مسوو خسارام وار د را ارزیابی و تعیین
کین ک مت نی یا شند باین ن تنابیر واکیشی را اتخاذ کین تما ۀ  4 )5بنیهی اسرت ر روزۀ
نامبر د نیی ولتها ب رغم بیمیلی نسبت ب قبو مسوولیت و جبران خسارم تب ویژد زمانیکر
مرتکب نقد تعهنام بینالمللی خو نشندانن) با گیییس رویکر خ وصیسازی ب مسروولیت
محد بینالمللی تن ا دانن ازاینرو تجویی نیین نسخ ای ر قبا ضرر و زیرانهرای ناشری از
تغییر اقلیم نیی ر آییند این رژیم قوقی امکانپذیر و ن بسا قابل قبو خواهن بو

نتیجهگیری
«بروننا اجالس پاریس» یعیی توازقیامۀ پراریس و ت رمیمام کیفررانس اعیرای کیوانسریون
نارنوب ملل متحن ر خ وص تغییر اقلیم ر رابآ با مقولۀ «ضرر و زیان» تیها انعکاسری از
___________________________________________________________________
1. Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol On Liability And Redress To The Cartagena Protocol
On Biosafety 2010.

 2خسارام میبور ممکن است ب شکل تخریب تیوع زیستی یا ر زرض رها شنن غیرعامنانۀ اننام های اصالحشند
ب بیماری مر م و ایجا هییی های نظارم پیشکی یا م ونسازی بروز کین

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.

 4برای مآالع ر خ وص مسوولیت مننی بینالمللی ولتها ر پروتکل ایمیی زیستی کارتاهییا ر ک:
ارابپور 41.-71 :1389
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تالشهای انجامگرزت ر نارنوب سازوکار ورشو برو د اسرت؛ سرازوکاری کر از سرا 2013
هند خو را تشویق اعیای کیوانسیون ب همکاری انسجام و همازیایی ظرزیتسازی و ترأمین
مالی و تکیولوژیک اعیا ب میظور رویارویی با ضرر و زیانهای همراد با پیامرنهای میفری تغییرر
اقلیم اعالم کر د است
با توج ب ابهام عبارم «ضرر و زیان» ر اسیا بینالمللی ناظر بر تغییر اقلیم و عنم اشرارۀ
صریب اسیا مربوط ب معیای قیق این اصآالح شاین قنر متیقن م ا یق «ضرر و زیران» ر
نارنوب رژیم قوقی تغییرر اقلریم آن سرت از پیامرنهای تغییرر اقلریم باشرن کر ر قالرب
برنام های کاهس یا سازگاری اجتیابناپذیرنن ب عبارم یگر کاهس و سرازگاری رویکر هرای
پیشگیران ۀ نظام تغییر اقلیم ر راستای ممانعت از ورو ضرر و زیانانن بیرابراین رصرورتیکر
رویکر های پیشگیرانۀ مذکور ب هر ترتیبی کارامن نباشن ضرر و زیان ر معیای مور نظر رژیرم
تغییر اقلیم ب وقوع پیوست است؛ ضرر و زیانی ک ن اللتی بر پر اخت غرامت ار و ن مبیایی
برای طرح هر گون ا عای مسوولیت محسوب میشو واقعیت ایرن اسرت کر ر را اضرر
«ضرر و زیان» مینرر ر رژیم تغییر اقلیم بیشتر مفهومی تکییکی اسرت ترا مفهرومی قروقی؛
مفهومی ک با تکالیف اخالقی اوطلبان و غیرالیامآور تاعم از مرالی و غیرمرالی)  -ر نرارنوب
توازق پاریس و سازوکار ورشو -پاسخ ا د خواهن شن و ن با جبرانهای قوقی پیسبیییشرند
ر رژیم قوقی مسوولیتهای بینالمللی
ب رغم واقعیتها ی موجو نظر ب پیامنهای روزازیون و مخرب تغییرام اقلیمری و ابهامرام
بیشمار موجو ر اسیا بینالمللیِ ناظر بر تغییر اقلیم ر آییندای ن نینان ور توسعۀ نظامی
بینالمللی با مشارکت ولتهرا تو تری سرایر برازیگران برینالمللری) ر رابآر برا مسروولیت
بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم خارر از انتظرار نیسرت نظرامی کر برا مرا ۀ  8توازرق پراریس
تب عیوان پرنم ار توج بر مقولرۀ ضررر و زیران ناشری از تغییرر اقلریم) وار گفتمران قروق
بینالملل شند و پای های نظام بینالمللی تغییر اقلیم را از و بُعرن کراهس و سرازگاری بر بُعرن
سوم ک همانا منیریت ضرر و زیان است ازیایس ا د است ر نتیج تی اگر سازوکار ورشرو
ب عملکر زعلی خو پایبین مانن و کماکان «ضرر و زیان»های همراد با پیامنهای میفری تغییرر
اقلیم را محور مأموریتهای خو قرار هن مسولۀ «مسوولیت بینالمللی و جبران خسرارم» ر
نظام تغییر اقلیم موضوعی اجتیابناپذیر است ک ب الیل قوقی عملی و مبیرایی تارتبراط برا
مفهوم عنالت) نمیتوانن نا یند انگاشت شو
ر همین زمیی قوقنانان 1قیام و بازیگران بینالمللی ب ویژد ولتهرای مترأثر از تغییرر
اقلیم پیسبییی یک نظام مسوولیت بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم را ر ستور کار خرو قررار
___________________________________________________________________
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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ا د و ر ابتنا کوشیندانن تا با طرح مفهومی قوقی ک بتوانن «خسارام ناشی از تغییر
را –ب نحو جبرانپذیری -ر برگیر جایگیین میاسبی برای اصرآالح «ضررر و زیران» انتخراب
کیین این مفهوم قوقی باین خسراراتی را کر ر قالرب برنامر هرای مقتیری سرازگاری قابرل
لوز ل نباشن شامل شو و هر و ست کشورهای ر ا توسع و توسع یازت را مخاطرب
خو قرار هن ازیون بر این تیها خسارام واقعی و ن پیامنهای تغییر اقلریم هرند جبررانهرای
پیسبیییشند ر این نظام قرار میگیر ؛ همین مسول جبرانپذیر بو ن خسارام ناشی از تغییر
اقلیم را ر پی خواهن اشت
ا امۀ تالشها برای پیسبییی نظام مسوولیت بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم ب توسعۀ آتری
رژیم قوقی تغییر اقلیم وابسرت اسرت بررای مثرا ر ت رمیمهرای آتری کیفررانس اعیرای
کیوانسیون تغییر اقلریم یرا ر توازرقهرای برینالمللری محتمرل ر آییرند مقولرۀ «مسروولیت
بینالمللی ر قبا تغییر اقلیم» میتوانن ب تبعیت از اسیا م وب و توازقهای اصل ر وزۀ
آلو گیهرای نفتری هسرت ای نقرل و انتقرا مروا و کاالهرای خآرنراک و خسرارام ناشری از
مح والم نوترکیب ژنتیکی از رژیرم مسروولیت غیرمتخلفانرۀ برینالمللری تالیبلیتری) -یعیری
رویکر خ وصیسازی مسوولیت تحمیل بیم و سایر تیامین مالی تا سقف معییی از خسارام
و تأسیس صینوقهای جمعی -پیروی کین نیانک مشاهند میشو عمند رژیمهای مسروولیت
غیرمتخلفانۀ بینالمللی ر وزدهایی از قوق بینالملل مور توازق اعیا قرار گرزت است کر
همگی ب نوعی با میازع مشترک زیستمحیآی ر جامعۀ بینالمللی سروکار اشت انرن هرند از
پیسبییی این نوع مسوولیت ر این وزدها برنواً پیشرگیری از وقروع زیران و ر صرورم ورو
خسارم انتقا بار آن از وش قربانی بیتق یر بر وش عامل زعل زیانبار بو د اسرت؛ گریاردای
ک ر خ وص تغییر اقلیم و آثار ناشی از گرمایس جهانی کرۀ زمین نیی صا ق خواهن برو بر
همین سبب پاسخ بالقود و پیشیها ی نوشتار اضر ب مقولۀ مسوولیت بینالمللی ر قبا ضررر
و زیانهای ناشی از تغییر اقلیم بر این راد رل تأکیرن و تمرکری ار البتر برنیهی اسرت کر
مسوولیت متخلفانۀ بینالمللی ولتها ب عیوان قواعن ثانویۀ قوق بینالملل عمومی هموارد ر
صورم نقد هر تعهن اولیۀ بینالمللی تاز جمل تعهنام ناظر بر تغییر اقلیم) ر سترس است و
قنرم اجرایی خواهن یازت ازاین رو ر صورم وقوع ضرر و زیان ناشی از نقد هریک از تعهنام
مینرر ر رژیم قوقی تغییر اقلیم اگر تعهن نقدشند از قابلیت انتساب بر یکری از برازیگران
اصلی قوق بینالملل برخور ار بو آثار و پیامنهای مسوولیت بینالمللی ولتها ک ر طررح
پیسنویس سا  2001کمیسیون قوق بینالملل پیسبییری شرند اسرت برر ولرت متخلرف
تحمیل خواهن شن شایان ذکر است تعهرنام میرنرر ر رژیرم قروقی تغییرر اقلریم ر زمررۀ
تعهنام ارگاامیس جامعۀ بینالمللی نیی قرار ار و این مسول سبب میشو تا تب موجب مرا ۀ
___________________________________________________________________

1. Climate change damage
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 48طرح پیسنویس مسوولیت بینالمللری ولرتهرا) تمرامی ولرتهرا ر پیرروی از بایرنها و
نباینهای نظام تغییر اقلریم میفعرت قروقی اشرت باشرین و بتوانیرن ر قبرا نقرد آنهرا بر
مسوولیت ولت ناقد استیا کیین
ر نهایت میتوان نتیج گرزت ک رابآۀ میان «ضرر و زیان» تپیامنهای تغییر اقلیم ک ر
قالب برنام های کاهس یا سازگاری اجتیابپذیر نیسرتین) و «مسروولیت برینالمللری» ر نظرام
قوقی تغییر اقلیم ر قالب و راد ل قوقی قابل پاسخ است 1 :اگرر پیامرنهای سروء تغییرر
اقل یم ناشی از نقد تعهنام اولیۀ مینرر ر نظام قوقی تغییر اقلیم و قابل انتساب بر ولرت
ناقد باشن میتوان ب «مسوولیت متخلفانۀ بینالمللی ولت» متوسل شن؛  2ب لیل شرواری
ا راز مسوولیت متخلفانۀ بینالمللی ولتها ر قبا تغییر اقلیم و ب تبعیت از رویکرر جامعرۀ
بین المللی ب میازع مشترک زیستمحیآی «مسوولیت غیرمتخلفانۀ بینالمللی» تک بنون نیاز
ب اثبام تق یر و نقد تعهن ضامن جبران ضرر و زیانهای وار د است) پاسخ مآلوبترری بر
مقولۀ «مسوولیت بینالمللی» ر قبا ضرر و زیانهای ناشی از تغییر اقلیم خواهن بو
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