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The Human Consequences of Climate Change with Emphasis on Human Rights 

Considerations and the 2015 Paris Convention 

 

The Paris Agreement is one of the most important global climate change agreements that has 

created requirements in international and domestic laws that have affected the rights of 

individuals and human rights in various cases. The purpose of this article is to explain the human 

consequences of climate change. Emphasis is placed on human rights considerations and the 

2015 Paris Convention. The research method is descriptive-analytical. The research method is 

descriptive-analytical. The results of the study showed that climate change and measures taken to 

reduce climate change and adapt to the adverse effects of those communities and nations have 

been severely affected and a threat to the destruction of people's culture, uninhabitable land ¬ 

Their deprivation of livelihoods, the global spread of deadly diseases, and the serious threat to 

human rights to international peace and security. The negative impact of water resources and the 

effective enjoyment of the right to water and food has also been exacerbated by climate events, 

such as floods and droughts. Therefore, States Parties to the Convention on Climate Change 

should incorporate general support into the climate change system in their climate change 

activities and, by providing sufficient transparency, the opportunity for public participation in 

decision-making processes. - Create a catch. It is therefore necessary to integrate human rights 

considerations into the relevant processes of the United Nations Structural Convention on 

Climate Change, including any institutional and legal structure resulting from the agreed results 

of the new negotiations. 
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 پاریس 2015کنوانسیون با تاکید بر مالحظات حقوق بشری و  یمیاقل راتییتغ یعواقب انسان

 1محمدباقر محمودی

 2مریم مرادی 

 3سیدباقر میرعباسی 

 

 

 چکیده

 المللی وبین در قوانین است که الزاماتی راتوافقات جهانی تغییرات اقلیمی توافقنامه پاریس یکی از مهمترین 

و  تاثیر قرار داده استحقوق افراد و حقوق بشر را در موارد مختلف تحتها به وجود آورد که داخلی کشور

 2015 ونیو کنوانس یبر مالحظات حقوق بشر دیبا تاک یمیاقل راتییتغ یعواقب انسانتبیین  مقالههدف این 

تغییرات اقلیمی  باشد. نتایج تحقیق نشان داد کهتحلیلی می-. روش تحقیق به صورت توصیفیباشدیم سیپار

-و اقدامات انجام شده مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق یافتن با تاثیرات نامطلوب آن جوامع و ملت

قرار داده است و تهدیدی نسبت به ویرانی فرهنگ افراد، غیر قابل سکونت کردن  ریتأثها را به شدت تحت 

ی دیتهد ی مهلک وهاجهانی بیماریهای آنان و محروم ساختن آنان از وسایل امرار معاش، شیوع سرزمین

منابع  منفی ریتأث شده است. همچنینی المللنیب تیامن و صلح نسبت به حق برخورداری بشر از یبرای جد

شده  یرویدادهای اقلیمی، مانند سیل و خشکسالاز طریق  و غذا از حق نسبت به آب مؤثرآب و برخورداری 

ها و اقدامات خود در ارتباط با کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی، باید در فعالیتاز این رو، . است

را در نظام مقابله با تغییرات اقلیمی ترکیب کنند و با ایجاد شفافیت  کلیهای تغییرات اقلیمی، باید حمایت

ضروری است تا مالحظات  بنابراینگیری را ایجاد کنند. کافی، فرصت مشارکت عموم در فرآیندهای تصمیم

و توجهات حقوق بشری در فرایندهای مربوطه کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، 

 ساختار نهادی و قانونی حاصل از نتایج مورد توافق مذاکرات جدید، ادغام شود.شامل هر 

 .، تعهداتپاریس، تغییر اقلیم 2015انسیون کنوحقوق بشر، کلید واژگان: 
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 مقدمه. 

با توجه به عدم موفقیت چشمگیر معاهدات مربوط به تغییرات اقلیمی آب و هوا کنفرانس پاریس در سال 

نامه پاریس در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا به عنوان سند  در این زمینه شکل گرفت. موافقت 2015

وضعیت اقتصادی و توسعه کشورها و ای برای  المللی بسیار مهمی که آثار و پیامدهای قابل مالحظه بین

های روز در جهان خواهد داشت. پس از  گذاری و انتقال فناوری دهی تولید و مصرف انرژی و سرمایه جهت

های اختالف مابین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در زمینه تعیین سهم و چگونگی  سال

های هر یک از دو گروه  ختلف اقتصادی و تقسیم مسئولیتهای م ای در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه

در این زمینه، سرانجام در بیست و یکمین اتجالس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد 

به نتیجه رسیده و با اجماع مورد تأیید کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قرار  1394در پاریس در آذرماه سال 

نماید که با طراحی و پیگیری  ها را متعهد می کنوانسیون پاریس دولت .(41-43: 1394، باباییگرفت )

های مناسب در زمینه کاهش انتشار گازهای  ، به ویژه برنامه2030های بلندپروازانه تا سال  ها و برنامه سیاست

آب و هوا بر های مختلف اقتصادی و در راستای کاهش پیامدهای ناگوار تغییرات  ای در بخش گلخانه

زیست، امنیت غذایی، سالمت و توسعه پایدار، اقدامات خود را اجرایی نمایند. در کنوانسیون  وضعیت محیط

پاریس عالوه بر این که کشورها باید اقدامات ملی خود را جهت اجرای مفاد کنوانسیون انجام دهند بلکه باید 

عمل کنند. حق داشتن و هوای سالم در قالب حق در یک رویکرد یا عملکرد جمعی نیز در رسیدن به اهداف 

-)خوش پاریس بیان گردیده است 2015رسد در کنوانسیون  زیست قابل تجلی است که به نظر می بر محیط

تنها  2021از سال  یاگلخانه یتعهدات کاهش انتشار گازها س،یواسطه توافقنامه پار به .(65: 1395رفتار، 

مسئله  نیا ریآب و هوا درگ راتییتغ ونیعضو کنوانس یو همه کشورها ستین افتهیتوسعه  یمتوجه کشورها

را  INDCخود موسوم  یمل یها از کشورها قرار شد داوطلبانه برنامه کیهر طبق توافقنامه اقلیم  هستند.

 یا گلخانه یتوانند کاهش گازهایم یزانیتا چه م 2030اعالم کنند که تا سال  ریمس نیمشارکت در ا یبرا

 قدامماه سال گذشته برنامه ا در آبان یجامعه جهان یها حرکت نیبا ا ییدر همسو زیداشته باشند، کشور ما ن

و  ها تیبرنامه شامل فعال نیا .(67: 1396)صالحی،  رساند رانیوز اتیه بیو به تصو نیرا تدو یمشترک مل

 یدر بخش کشاورز یسازگار نهیو در زم یاگلخانه یو کاهش انتشار گازها لیتعد نهیبود که در زم یاقدامات

خود  یها بهداشت و... برنامه ،یجهاد کشاورز ع،ینفت، صنا یها وزارتخانه م،یانجام ده میتوانیها م و جنگل

است که  قرار .دیرس بیبرنامه به تصو نیصورت گرفت و ا یزیرو برنامه یبند دادند، جمع لیرا تحو

انجام  یو مقابله با آثار سوء آن اقدامات یجهان شیگرما دهیمقابله با رشد پد یتوافق نامه برا نیکشورها طبق ا

 شینه بالعوض پ یکمک منابع مال یبرا ییسازوکارها سیدر قالب توافقنامه پار .(18: 1397)صدر،  دهند

 نیشود، بنابرا یگذار هیسرما یمختلف برا یها که بتواند جذب بخش یشده است، وجود منابع مال ینیب

در  یاست که بتوانند کشورها یصنعت یجزو تعهدات کشورها یو انتقال و توسعه تکنولوژ یساز تیرفظ

 یسازوکار زین یو انتقال تکنولوژ یساز تیظرف یبرا همراه کنند. یا گلخانه یرا در کاهش گازها وسعهحال ت

 ستیز طیمح میو داوطلب در حال توسعه به صندوق اقل افتهیتوسعه  یشده است که کشورها ینیب شیپ

( ساالنه سیساله توافق پار 10 ی)در بازه زمان 2025منابع کنند و در نظر گرفته شده که حداقل تا سال  قیتزر
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 یقیتشو یها با نرخ یمنابع مال نیتأمدر قالب بالعوض، چند جانبه و دوجانبه  ردال اردیلیم 100معادل 

 50در حال توسعه و  یدر کشورها یا گلخانه یدرصد آن صرف کاهش انتشار گازها 50تا  ردیصورت گ

تا  یالدیم 2016 یاز ابتدا نیبنابرا .(74: 1399)توکلی و زرشناس،  شود یدرصد آن صرف اقدامات سازگار

وجود دارد  افتهیکشور توسعه  40 یدر قالب تعهدات برا یشتریب افتهیاقدامات شتاب  یالدیم 2020 انیپا

کاهش انتشار  یبرا دیدر قالب برنامه اقدام عمل مشترک با ونیعضو کنوانس 195، 2021 یاز ابتدا یول

: 1397)امینی و همکاران،  اقدام کنند نیکره زم شیو سازگار کردن خود با آثار سوء گرما یا گلخانه یگازها

152). 

در زمینه موضوع رساله ما تاکنون تحقیقاتی چه در حوزه مفاهیم و چه در حوزه اصول و تفسیر تعهدات 

، با توجه به نو بودن موضوع صورت نگرفته است. اما در مورد موضوع در کلیت 2015مندرج در کنوانسیون 

های  نامه چند نمونه از پایانخود یعنی بررسی تغییرات اقلیمی و اثرات آن تحقیقاتی وجود دارد. در زیر به 

ای با ( در مقاله1400شکیبایی و همکاران ) ایدر مطالعه .کنیم صورت گرفته و مقاالت مربوطه اشاره می

بیان  ها یباز هینظر کردی: روسیپار یطیمح ستینامه ز از توافق کایواکنش اروپا در برابر خروج آمرعنوان 

و دودرجه  NDC انتشار کربن طبق هدف یو اروپا بر حسب فضا کایآمر یتعادل نش باز جهینتکردند که 

کربن، عدم خروج  متیو اروپا برحسب ق کایآمر ینش باز و اروپا، تعادل کایهوا، خروج آمر یکاهش دما

و  کایآمر جعدم خرو ،یو اروپا برحسب اثرات کالن اقتصاد کایآمر ینش باز تعادل نیو اروپا، همچن کایآمر

( 1399توکلی و زرشناس )همچنین  ندارد. یتخط زهیانگ کنانیاز باز کی چینقطه ه نیاروپا است؛ چون در ا

بیان کردند که  جهان ندهیآن بر آ راتیو تاث یمیاقل راتییتغ یبررس ندهیآ س،یتوافق، پار ؛یمیاقل راتییتغ

در  یاقتصاد ،یاجتماع قیعم راتیو تاث یستی، کاستن از تنوع زها گونهسبب انقراض  یمیاقل دیشد راتییتغ

 ،یقابل توجه بر کشاورز ریتأثموجب  یجهان شیگرما یطور کل به .شود یم رانیجهان و به طبع آن در ا

کنفرانس ای با عنوان ( در مقاله1399آجیلی و عسکری )در ادامه نیز  .شود یم یستیز وعو تن یگردشگر ،میاقل

 یا وهیشبا  سیپار یمیکنفرانس اقل ی بیان کردند کهالملل نیب یاسیس یها یهمکارآن بر  ریو تأث سیپار یمیاقل

 جیتعهدات کشورها بود. نتا نییکنفرانس در نوع تع نی. تفاوت ادی، برگزار گردها کنفرانس گریمتفاوت از د

حل  یبرا ییبه صورت الگو تواند یمخواهد بود و  یالملل نیب یها یهمکاردر  یعطف ی نقطهکنفرانس  نیا

ای با ( در مقاله2021) 1استرادا و بوتزنالمللی نیز در مطالعات بین. در نظر گرفته شود یالملل نیمسائل ب ریسا

بیان کردند که  سیتوافق پار تیتحت شکست و موفق ییآب و هوا راتییو خطرات تغ یاثرات اقتصادعنوان 

که  یو زمان شوند یم عیکشورها و در داخل کشورها توز نینابرابر ب اریبس یاقتصاد یها سکیو ر ها نهیهز

است.  یتر از برآورد قبل بزرگ شود، یدر نظر گرفته م راتیو تداوم موقت تأث یشهر یگرم شدن در نواح

کرد، اما در صورت عدم  ودمحد یبه طور قابل توجه هاپروتکل قیدق یبا اجرا توان یمو خطرات را  ها نهیهز

 2دسندیهمچنین  .ابدی یم شیافزا یمتحده، به طور قابل توجه االتیبزرگ، مانند ا یا گلخانه یگازها تیرعا

تحت توافقنامه  میاقل رییتغ یمشارکت با سالمت در تعهدات ملای با عنوان ( در مقاله2021و همکاران )

                                                           
1- Estrada & Botzen 

2- Dasandi 
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 ییکشورهای بیان کردند که شده مل نییتع یها مشارکتاز  یجهان یبیترک یها روش لیو تحل هی: تجزسیپار

 یشدند، در حال یبند با درآمد باال دسته یدر کشورها کردند یخود به سالمت اشاره نم یکه در مشارکت مل

و متوسط متمرکز بود. تنوع در مشارکت سالمت  نییبا درآمد پا یدر کشورها شتریکه مشارکت سالمت ب

کشورها به  کردیدر رو تر گسترده یها تفاوت نندهمسائل مرتبط با آب و هوا بود و منعکس ک ریاز سا شتریب

 یراهبردها یبررسای با عنوان ( در مقاله2021و همکاران ) 1علیهمچنین  بود. یشده مل نییتع یها مشارکت

 میو نگرش تصم ریتأثقدرت بیان کردند که  سیاز توافق پار کایآمر یچیپس از سرپ یداریو پا میاقل رییتغ

 میرژ یوهایسنار جیبر نتا ییامدهایپ حاتیبر ترج ریتأث نی. اگذارد یم ریآنها تأث حاتیبر ترج رندگانیگ

 یها یکه استراتژ دهد یبر قدرت و نگرش نشان م یمبتن یها لیتحل جیآب و هوا دارد. نتا یهانج تیحاکم

و توسعه  یداریپا یمشترک برا یعیطب یمحافظت از آب و هوا یآب و هوا برا یجهان تیحاکم میرژ یجمع

-الملل و توافقنامهنیحقوق ب نهیدر زمدهد که بررسی مطالعات باال نشان می هستند. یضرور یطیمح ستیز

 لیهوا به دل یو آلودگ یجهان شیگرما م،یاقل راتیتغ رینظ یطیمح ستیمربوطه به مسائل ز یالملل نیب یها

دشوار است، چرا که منابع موجود در  یبس یمطالب به زبان فارس یآور جمع هابودن متن توافقنامه یسیانگل

و  ستیزطیمح، و مفاد آن یمورد بررس یباتوجه به محورها ایباشد و هر توافقنامهیم کندهپرا نهیزم نیا

موارد  یو در برخ ستیزطیمح یالمللنیب یهامسائل آن را مورد توجه قرار داده است. اگر چه توافقنامه

و  سندگانینو نیاست، ا یمختلف یهانهیمو مؤلفان در ز سندگانیموضوع مورد توجه نو یمیاقل یهاتوافقنامه

 نیثار و تبعات آن در قوانآکشور و  یها براتوافقنامه نیاز ا یالزامات و تعهدات ناش یمؤلفان کمتر به بررس

 یمنابع فارس زیموارد ن یاند. در برخالملل پرداختهنیو حقوق ب رانیا یحقوق داخل دگاهیاز د یطیمح ستیز

 یالمللنیآنکه بر حقوق ب ایپردازند و یاز آن م یو مسائل و مشکالت ناش یمورد واردم یصرفاً به ذکر برخ

 یفارس یهااز کتاب یاریدر واقع بس تمرکز دارند. داریو توسعه پا نیقوان نیوضع ا یو چگونگ ستیزطیمح

از آن  یناش یامدهایعلل، عوامل و پ یبررس هیموضوع را از زاو م،یاقل رییو تغ ستیزطیمح نهیموجود در زم

و  سیتوافقنامه پار رینظ ییآب و هوا یالمللنیب یهاتوافقنامه یدهند و به بررسیقرار م یمورد بحث و بررس

 قیتحق نیپردازند که در ایاز آنها نم یللالمنیب تیحما یاز آن در کشور و چگونگ یالزامات و تعهدات ناش

به  پاریس 2015با تاکید بر مالحظات حقوق بشری و کنوانسیون  یمیاقل راتییتغ یعواقب انسانتبیین 

 .ردیگیقرار م یمورد بررس یتخصص کامالًصورت 

 2015ماهیت حقوق بشری تعهدات کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس . 2

، ماهیت حقوق بشری نیز دارد. در واقع، عدم رعایت 2015تغییرات آب و هوایی پاریس مفاد کنوانسیون 

الملل حقوق بشر مورد حمایت شود که در نظام بینهایی میتعهدات مندرج در کنوانسیون منجر به نقض حق

 اند.قرار گرفته

 تغییرات آب و هوایی و اهداف توسعه هزاره .1. 2

چشمگیر و زیان بخش بر محیط زیست، عناصر اساسی زندگی مردم سراسر جهان را تغییرات اقلیمی، با آثار 

رساند و میزان دسترسی به آب، غذا و زمین را محدود کند، به سالمت و محیط زیست آسیب میتهدید می

                                                           
1- Ali 
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کند. این موضوع باعث خواهد شد کودکان در معرض خطر قحطی قرار گرفته و منابع آب مورد استفاده می

ابد. در واقع، تغییرات اقلیمی باعث خواهد شد احتمال دستیابی به یرب و مصارف بهداشتی کاهش جهت ش

های انجام شده برای ریشه کنی فقر، بهبود های توسعه هزاره کاهش یافته و از سرعت تالشتمامی آرمان

ی امروزه کودکان نه تنها همه اهداف توسعه هزاره برای زندگحفاظت از محیط زیست کاسته شود.  سالمت و

-بسیار حائز اهمیت و مرتبط با آن بوده بلکه دستاورد آنها نیز برای جهانی که ما برای بزرگساالن فردا و نسل

گذاریم نیز حیاتی است. بنابراین الزام به شرکت دادن کودکان و جوانان در تالش برای های آینده باقی می

در اروپا، کنوانسیون راجع به ». (71: 1393)خدام،  شودتوجیه می کامالًرسیدن به اهداف توسعه هزاره 

گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست محیطی دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیم

سازد، ( به طور آشکار حقوق بشر و حقوق محیط زیست را به یکدیگر مرتبط میAarhus)کنوانسیون 

کند که توسعه پایدار تنها از طریق مشارکت کلیه بخشد و ثابت میرا تحقق می 1مفهوم عدالت میان نسلی

کنوانسیون، مردم حق دسترسی به اطالعات، مشارکت در « سه رکن»ها قابل دسترسی است. براساس طرف

باشند. بنابراین این نه تنها یک موافقنامه زیست محیطی است تصمیم گیری و دسترسی به عدالت را دارا می

نسیون درباره پاسخگو بودن و مسئولیت دولت، که عناصر مهم رویکرد جهانی الزم برای بلکه یک کنوا

. مقدمه (97: 1395)خوش رفتار، « باشند، وجود داردواکنش اساسی به تاثیرات تغییرات اقلیمی بر کودکان می

انجام  هر شخص حق دارد در محیطی زندگی کند که برای سالمت و رفاه شخص و برای»کند که بیان می

وظیفه او )چه به صورت فردی و چه در رابطه با دیگران( نسبت به حمایت و ارتقاء محیط زیست برای 

 ،جدول زیرنگارنده با ترسیم  (97: 1395)خوش رفتار،  «های حاضر و آینده مناسب باشد.مندی نسلبهره

 دهد.ارتباط میان تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره را نشان می

 

 روی اهداف توسعه هزاره اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر .1جدول 

اهداف بیانیه 

جهانی 

 توسعه هزاره

 مرتبط با تغییر آب و هوا یها رهیزنج

 :1هدف 

ریشه کن »

 و کردن فقر

 گرسنگی

 «شدید

که تغییر اقلیم از طریق تغییر در امرار معاش مردم اثر  شود یمپیش بینی  -

بگذارد به عنوان مثال اثر روی سالمتی، دسترسی به آب و مسکن و کلیه 

 زیرساختهای الزم

با تغییر در رشد اقتصادی از طریق تغییر در منابع طبیعی  رود یمانتظار  -

درآمد و تولیدات موجب کاهش رشد اقتصادی که بطور مستقیم بر روی 

 گردد. گذارد یمافراد اثر 

با تغییر بر روی امنیت غذایی باعث بدتر شدن این مسئله  رود یمانتظار  -

 به ویژه در آفریقا گردد.

                                                           
1- Intergenerational Justice. 
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 :2هدف 

 دستیابی به»

تحصیالت 

 «ابتدایی

تواند به مربوط به تغییر اقلیم کمتر مرتبط است ولیکن می یها حلقهبه 

بروری امرار معاش مردم فرصتهای آموزش  ریتأثطور غیر مستقیم از روی 

 و پرورش را به دلیل مهاجرتهای اجباری و نداشتن وقت از دست بدهند.

رود تغییر اقلیم موجب تشدید نابرابری جنسی گردد، تخلیه انتظار می -

منابع طبیعی و کاهش تولیدات کشاورزی ممکن است که باعث فشار بر 

سترس بودن آنها برای مشارکت سالمت زنان و کاهش مدت زمان در د

 در تصمیم گیری گردد.

 :3هدف 

ترفیع »

کیفیت 

و  جنسیت

نیرومند 

 «ساختن زنان

را بر  ریتأثبیشترین  تواند یمحواث غیر مترقبه مربوط به تغییر اقلیم  -

 زنان خانه دار به ویژه آنها که دارایی کمتری دارند بگذارد.

، 5، 4اهداف 

6 

اهداف 

مربوط به 

 :سالمت

 مبارزه ـ 1

 بیماریهای با

 مهم

 کاهش ـ 2

 میر و مرگ

 کودکان

 بهبود ـ 3

 سالمت

 مادران

اثرات مستقیم تغییر اقلیم از طریق مرگ و میر ناشی از گرما و  -

 بیماریهای ناشی از امواج گرمایی

 از برخی شیوع افزایش باعث  تغییرات آب و هوایی ممکن است -

 آب، به پذیری آسیب  طریق از نیز و دانگ تب و ماالریا مثال بیماریها

 .گردد خونی اسهال و وبا مثال بیماریهایی موجب غذا

واگیردار و منتقله از آب  ها یماریبکودکان و زنان باردار مستعدتر به  -

 علت مرگ و میر مادران ماالریا است. 4/1.باشند یم

بر کاهش کمیت و کیفیت آب آشامیدنی، که  ریتأثتغییر اقلیم به دلیل  -

شرط الزم برای سالمت است و نیز تشدید سوء تغذیه منبع مهم بیماری 

در میان کودکان است. همچنین از طریق کاهش بهره وری از منابع طبیعی 

موجب تهدید امنیت غذایی، به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 

 است.

 7هدف 

تضمین »

توسعه 

 «پایدار

و موجب  دهد یمتغییر اقلیم کیفیت و بازدهی از منابع طبیعی را تغییر  -

 .گردد یم ها ستمیاکوسخسارات برگشت ناپذیر به 

همچنین موجب کاهش تنوع زیستی و بدتر شدن و نابودی محیط  -

 .گردد یمزیست 

همکاری تغییر آب و هوا یک نگرانی و دغدغه جهانی است و نیازمند  - یها مشارکت
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و پاسخگویی جهانی می باشدبه خصوص در زمینه کمک به کشورهای  جهانی

 در حال توسعه جهت سازگاری با اثرات مضر تغییر آب و هوا

 

 تغییرات اقلیمی و حق حیات. 2. 2

المللی حقوق بشر متوقف بینی شده در اسناد بینترین حق انسانی است. دیگر حقوق پیشحق حیات بنیادین»

جایی است. حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنبر حق حیات 

که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، 

گیرد.  های مختلفی ممکن است مورد مخاطره قراردیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. حق حیات در حالت

 «ای از نقض حق حیات استپذیر، جلوههای در معرض تهدید و آسیبعدم حمایت دولت از افراد و یا گروه

آمریکایی حقوق بشر به طور صریح  جهانی حقوق بشر و اعالمیه در اعالمیه .(150: 1379)قاری سیدفاطمی، 

، حقوق بشر ییکایآمر ونیکنوانس 4ماده  1)بند  حق حیات ذکر شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

، نیز بر احترام به (حقوق بشر و مردم ییقایمنشور آفر، 4ماده ) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل (1969

( و 6المللی حقوق مدنی و سیاسی )ماده  حق حیات به روشنی در میثاق بین اند.این حق تاکید کرده

( مورد حمایت قرار گرفته است. کنوانسیون حقوق کودک به طور شفاف 6کنوانسیون حقوق کودک )ماده 

مرتبط « به کسب اطمینان تا باالترین حد ممکن از زنده ماندن و رشد کودک»ها حق حیات را به تعهد دولت

 .(حقوق کودک ونیکنوانس 6ماده  2بند ) کندمی

، تهدیدات مستقیم و غیر مستقیمی بر حیات بینی شده تغییرات اقلیمیبرخی از تاثیرات مشاهده شده و پیش

ها با چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی، افزایش رویارویی انسان»باشند. بشر می

-سوزی و خشکسالی را با اطمینان باال پیشمرگ، بیماری و جراحت ناشی از امواج گرما، سیل، طوفان، آتش

های تغییرات اقلیمی حق حیات را از طریق افزایش گرسنگی، سوء تغذیه و بیماریکند. همچنین، بینی می

تنفسی مربوط به کاهش سطح ازن  -های قلبیمرتبط که بر رشد و پرورش کودک، مرگ و میر و بیماری

 .(4 ی.سی.سی.پیآ یابیگزارش ارز) «دهدقرار می ریتأثاست، تحت  مؤثر

ها از حق حیات را به ویژه اکنون مردم و برخورداری آنو هوا را که هم تغییرات اقلیمی فجایع مرتبط با آب»

، 2004تا  2000کند. به عنوان مثال، از سال دهد، تشدید میقرار می ریتأثدر جهان در حال توسعه تحت 

ر ها د% آن98اند که بیش از فجایع اقلیمی قرار گرفته ریتأثمیلیون انسان به طور ساالنه تحت  262حدود 

 یبرنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسان) کنندکشورهای در حال توسعه زندگی می

. رویدادهای چرخه باد (شده میدر جهان تقس یانسان ی: همبستگیمیاقل راتیی، مبارزه با تغ2007/2008

نفر  250000 دهد، موجب مرگ حدودقرار می ریتأثمیلیون انسان را تحت  120گرمسیری که زندگی حدود 

 .(317: 2 یگزارش گروه کار و 4.پی.سی.سی یا یابیارزگزارش ) «شده است 2000تا  1980از سال 

حفاظت از حق حیات به طور کلی و در رابطه با تغییرات اقلیمی، با اقدامات برای تحقق سایر حقوق، از 

 جمله حق نسبت به غذا، آب، سالمت، و مسکن ارتباط نزدیک دارد.

 مخاصمات مسلحانه کنندهایجادتغییرات آب و هوایی . 3. 2
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 یها جنگاثرات منفی امنیتی آینده تغییرات آب و هوا بیشتر بر روی مناطقی است که امروزه خود میزبان » 

گردباد  1970در سال . مسلحانه هستند مانند بخش شرقی و مرکزی آفریقا، خاورمیانه و مرکز و شرق آسیا

ای بنگالدش را که در آن زمان از حیث نظامی و سیاسی تحت سیطره بخش غربی پاکستان بود، نابود کننده

طلب اعتنایی آشکار رهبران پاکستان، به تشکیل جنبش جداییناچیز و بی یها کمکدرنوردید، در این میان 

 1971بنگالدش سرعت بخشید و باعث جنگ و درگیری، سپس استقالل بنگالدش از پاکستان در سال 

یکی از مهمترین دالیل  2007از سویی دیگر براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال  .گردید

 30زایی بوده است، زیرا بارش باران در این ناحیه های دارفور، فرسایش خاک و بیابانبرخوردها و تنش

یک  هر .(225: 1394ش، )خوش من «درصد کاهش یافته و باعث خشکی میلیونها هکتار زمین گردیده است

رسد نوع و شدت نظر می روند، اما بهالمللی به شمار میشده، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین از عوامل یاد

دلیل بعضی عوامل فرهنگی، تاریخی و  شود بهبینی میپیش»درگیریها در مناطق مختلف یکسان نیست. 

در مقایسه با کشورهای واقع در قطب شمال، تضادها و اقلیمی، کشورهای منطقة خاورمیانه، آفریقا و آسیا، 

ترین کشورهای جهان در این درگیریها را با شدت و وسعت بیشتری تجربه خواهند کرد؛ زیرا پرجمعیت

مناطق قرار دارند و همواره شکاف میان تقاضا و منابع، عامل مهمی در بروز نارضایتی و تنش در این مناطق 

ای که استعمارگران اروپایی در دوران استعمار و در راستای اهداف ی ساختگیبوده است. همچنین مرزها

ساز اند، همواره منشأ درگیری بوده است. عامل مشکلخود بر کشورهای آسیایی و آفریقایی تحمیل کرده

یة دیگر، اقلیم ویژة این مناطق است که اغلب بیابانی و گرمسیری است. مناطق بیابانی و گرمسیری برای تغذ

اند. همچنین ساکنان این مناطق که اغلب با کمبود آب مواجه حالی جمعیت خود به آبیاری نیاز دارند، در

ای جز قطع درختان و استفادة مستقیم از طبیعت ندارند و این مسئله در برای امرار معاش خود، چاره

شود که در تسریع روند تغییرات زایی میهای بزرگتر و پایدارتری مانند بیابانبلندمدت موجب ایجاد معضل

 .(93: 1392)ظهوری زنگنه،  «کندهوایی نقش مهمی را ایفا می و آب

 منابع آب و غذا تغییرات آب و هوایی تهدید کننده. 4. 2

ترین عواقب گرم شدن کره زمین کاهش تولید کشاورزی و به تبع آن، افزایش رقابت بر سر غله یکی از اصلی

 کاهش درصد 10 به ازاء افزایش هر یک درجه حرارت در فصل رشد باروری برنجکه  طوریه ب» .است

بی سابقه و خشکسالی همراه با آن محصول غله هند، ایاالت متحده و کانادا را  گرمای 2002 سال در. ابدی یم

: 1385)لستر براون،  «میلیون تن کمتر از مصرف آن شد 89به شدت کاهش داد و در اثر آن تولید غله جهان 

افزایش درجه حرارت و در پی آن افزایش آفات نباتی موجب نابودی محصوالت  2006در سال » .(44

کشاورزی در استرالیا، اوکراین، آرژانتین و آمریکای شمالی شد و باعث شد که قیمت غالت به اندازه ده سال 

تواند درجه سلسیوس دما در هند می 5/3-2یش افزا»نشان داده  ها یبررس (77: 2007، 1)پاسکال «رشد کند

استیجاری کشاورزی شود. همچنین به ازای هر درجه  یها نیزمدرصد در آمد  25تا  9منجر به کاهش 

 (.87: 2007، 2)ونتون «کند یمدرصد کاهش پیدا  10سلسیوس افزایش دما میزان تولید برنج در منطقه آفریقا 

                                                           
1- Paskal 

2- Venton 
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میر  و هوایی تأثیری منفی بر منابع غذایی بر جای خواهد گذاشت. مرگ و بدیهی است تغییرات آب( غذا: 1

ت و سبزیجات و نیز الشدن آبها یا حوادثی مانند سونامی، کاهش چشمگیر غ آبزیان به دلیل شور و آلوده

سوزی، امنیت  زایی و آتش دلیل نوسانهای بارندگی، بیابان خسارت در بخش دامداری و صنایع گوشتی به

که با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا  . این مسئله، هنگامیسازد یمرو  به را با بحران رو جهانی غذا

کند. کمبود منابع غذایی، همگام با رشد سریع جمعیت، ضمن ایجاد تر میهمراه شود، وضعیت را بحرانی

آشوبهای سیاسی و شود و به افزایش ناگهانی و شدید قیمت محصولهای اساسی منجر می «مالتوسی»تضادی 

معنای دسترسی نامحدود،  حق داشتن غذای کافی، به»که مطابق گزارشها،  حالی در .اقتصادی را رقم میزند

ناپذیر بشری  منظم و دائمی، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با دارابودن قدرت خرید، از حقوق تفکیک

حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و . (95: 1392)ظهوری زنگنه،  «است

تحقق این »دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. 

کند و از حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می

حق نسبت به غذا مستلزم سطح و نوعی  .(221: 1387گل، )ابراهیم «هت با کرامت انسانی مرتبط استاین ج

کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق نسبت به غذا را به »از غذاست که سازگار با شرافت انسانی باشد. 

-حقوق مندرج در منشور بینداند که برای استیفای سایر ناپذیر با کرامت انسانی مرتبط میای جداییگونه

شماره  ینظر عموم ،یکاف یحق بر غذا) «(12( تفسیر کلی شماره 4المللی حقوق بشر ضروری است. )بند )

 .(4، بند یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد تهی( کم1999 ستمی)جلسه ب 12

حق نسبت به غذا، به  (25نخستین بار در اعالمیه جهانی حقوق بشر به حق نسبت به غذا اشاره شد. )ماده 

(، کنوانسیون حقوق کودک )ماده 11المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ماده  روشنی در میثاق بین

(c)241( و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ( ماده(f)25  بیان شده و در مواد کلی 28ماده  1و بند )

( و 14ماده  2(hرفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان )بند )راجع به استانداردهای کافی زندگی در کنوانسیون 

به عالوه، در اعالمیه  ( به طور ضمنی بیان شده است.5(e)ماده ) 2کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی

 (، پروتکل سن34آمریکایی )ماده  یها(، منشور سازمان دولت11امریکایی حقوق و تعهدات فرد )ماده 

-جنگی )ماده رانیاس با رفتار به ژنو راجع (، کنوانسیون12(1امریکایی حقوق بشر )ماده ) نسالوادور کنوانسیو

(، نیز 55و  23های مخاصمات، )ماده زمان در غیرنظامیان از حمایت به ژنو راجع (، کنوانسیون51و  26های 

با افزایش میانگین دمای شود در ابتدا بینی میدر اثر تغییرات اقلیمی، پیش»حق اشاره شده است.  این به

های جغرافیایی وسط تا باال پتانسیل تولیدات غذا افزایش یابد. درجه سانتی گراد، در عرض 3تا  1جهانی بین 

شود تولید محصوالت کشاورزی کاهش یابد که خطر بینی میتر، پیشهای جغرافیایی پاییناما در عرض

)گزارش ارزیابی آی.پی.سی.سی،  «دهدجهان افزایش می گرسنگی و عدم امنیت غذایی را در مناطق فقیرتر

 میلیون انسان دیگر با سوء تغذیه ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو هستند 600براساس یک تخمین، ». (48

 «، و به ویژه در منطقه جنوب صحرای آفریقا تاثیرات منفی دارد(275: 2006)گزارش توسعه یوندپ، 

                                                           
1- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 

2- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). 
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. به ویژه مردم فقیر که در کشورهای در حال توسعه (275: 2، گرو کاری )گزارش ارزیابی آی.پی.سی.سی

ها به منابع حساس نسبت به اقلیم برای غذا و امرار معاش به دلیل وابستگی نامتناسب آن»کنند زندگی می

عالوه، بر اساس گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به حق نسبت به غذا،  به .«پذیرتر هستندخود آسیب

فقیر هستند و ممکن  ذاتاًهایی وابسته هستند که نیمی از مردم گرسنه جهان... برای زنده ماندن خود به زمین»

تر و نابارورتر هایی مکرر، تغییرات اقلیمی و استفاده ناپایدار از زمین، کم حاصلخشکسالی ریتأثاست تحت 

رویدادهای »گزارشگر ویژه راجع به حق نسبت به غذا، اثبات کرده است که  .(54-56: 1394)بابایی، «شوند

در . (54-56: 1394)بابایی، «کندای تهدید میطور فزایندهها را بهشدید اقلیمی چگونه امنیت غذایی و زندگی

پذیر و های آسیبتحقق و درک حق نسبت به غذا نیازمند آن است که به گروه»پاسخ به این تهدید، 

ها کنند و مردم بومی که زندگی آندیده، شامل افرادی که در مناطقی که در معرض بالیا زندگی میسارتخ

 .(54-56: 1394)بابایی،  «مورد تهدید است توجه کافی شود

کند؛ ثبات کمک میش برای دستیابی به آب، به درگیری و جنگهای مسلحانه در مناطق بیالت» ( آب:2

شوند؛ در خاورمیانه، شمال آفریقا مثل مراکش، الجزیره، تونس و لیبی با خطر سقوط مواجه می یها حکومت

های دیرینه را در تحلیل از سوی دیگر، دشمنی حال سو و ذخایر آب در رشد جمعیت از یک به روند رو

ای نامعلوم ه آیندهفلسطین ب -های صلح اسرائیلبرای ایجاد توافق ها تالشکند؛ سراسر این منطقه تشدید می

تصور است؛ عراق، سوریه و ترکیه درگیر  شود و حتی احتمال جنگ میان اسرائیل و اردن قابلموکول می

شوند. در کشورهای حاشیة خلیج فارس، شاهد های دجله و فرات می-نزاعی شدید بر سر کنترل رودخانه

م بود و همین امر زمینه را برای افزایش کردن آب دریا خواهی زدایی ای برای نمکتوسعة سریع توان هسته

همانطورکه »حقیقت،  در(. 44: 1989)گلیک، « کندای در منطقه فراهم میکشورهای دارای تسلیحات هسته

آب ممکن است ملتهای منطقه را به جنگ با »هشدار داد:  1990حسین، پادشاه اردن در پایان دهة  شاه

گیرند هایی که از هیمالیا و فالت تبت سرچشمه میتمام رودخانههمچنین در آسیا، «. یکدیگر سوق دهد

رودها و پوشش برفی سطح  دلیل ذوب یخ در آغاز به (وین، مکونگ و یانگتزالسند، گنگ، برهماپوترا، س)

دلیل اتمام این سطوح یخی و برفی،  های متمادی طغیان خواهند کرد و سپس بهها، برای دههزمین و اقیانوس

قارة  های گسترده بر سر آب در شبهروند. این مسئله به منازعهشدت رو به تحلیل می در تابستان، بهویژه  به

 «دهدای را بر سر رودخانة سند، مقابل هم قرار میح هستهالشود و هند و پاکستان مجهز به سهند منجر می

حق همه »آب را به عنوان کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حق نسبت به  (.81: 2007، 1)هالدن

های شخصی و افراد نسبت به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترسی و در استطاعت افراد برای استفاده

( 2002) 15شماره  ینظر عموم) «کندخانگی، مانند آشامیدن، تهیه غذا و نظافت شخصی و خانگی تعریف می

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، که در میثاق بینحالی. در (2(، بند 12و  11در مورد حق بر آب )مواد 

)سالمت(  12)حداقل استاندارد زندگی( و ماده  11فرهنگی به روشنی بیان نشده است، این حق از ماده 

(، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 24ماده  2(cشود. کنوانسیون حقوق کودک )بند )برداشت می

( به روشنی به دسترسی به 28ماده  2(aو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت )بند ) (14ماده  2(h)بند )

                                                           
1- Halden 
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ها باید به عنوان بخشی از اقداماتی که دولت« آب آشامیدنی سالم»خدمات مربوط به آب در مواد راجع به 

رودها و کاهش یخشود فقدان بینی میپیش»کند. برای مقابله با بیماری و سوء تغذیه اتخاذ کنند اشاره می

منفی بر میزان دسترسی به آب برای بیش از یک ششم جمعیت  ریتأثپوشش برف موجب افزایش و ایجاد 

شوند. رویدادهای آب و هوایی، مانند سیل و می نیتأمها کوهجهان شود که از آب ذوب شده از رشته

تغییرات ». بنابراین (48-49)گزارش ارزیابی آی.پی.سی.سی،  «گذارندمی ریتأثخشکسالی، نیز بر منابع آب 

کند و مشکل دسترسی به آب آشامیدنی سالم که هم اکنون اقلیمی فشار موجود بر منابع آب را تشدید می

-میلیارد نفر در جهان از آن محروم هستند و یک دلیل اصلی مرگ و میر و بیماری است را پیچیده 1.1حدود 

تغییرات اقلیمی با برخی از دالیل دیگر استرس و مسائل آب مانند  .(78-79: 1390روی، )شی «کندتر می

براساس  متقابل دارد. ریتأثافزایش جمعیت، تخریب محیط زیست، مدیریت ضعیف آب، فقر و نابرابری 

در ای بحران کنونی آب بیشتر ، عوامل ریشه2006گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد در سال 

مطالعات مختلف  .(78-79: 1390)شیروی،  مدیریت ضعیف آب، فقر و نابرابری است تا در کمبود منابع آب

تواند از از حق نسبت به آب می مؤثرمنفی تغییرات اقلیمی بر منابع آب و برخورداری  ریتأث»کند که اثبات می

تغییرات اقلیمی باعث  .(78-79: 1390)شیروی،  «ها و اقدامات مناسب کاهش یابدطریق پذیرش سیاست

تر و ذوب  های گسترده شود الگوهای بارش باران و رطوبت خاک تغییر کند که موجب بروز خشکسالی می

شود و فجایع مرتبط با آب مانند سیل و خشکسالی شده که به سهم خود اثرات  های طبیعی می شدن یخچال

کند.  گذارند و در نهایت، میزان تولید و عرضه منابع مورد نیاز جهان را کم میمنفی بر تولیدات کشاورزی می

درصد از جمعیت دنیا است،  60در این گزارش سازمان ملل متحد اضافه شده است که آسیا محل زندگی 

 44موارد مذکور  2070ولی فقط حدود یک سوم منابع آب جهان را دارد. براساس برآورد این گزارش تا 

 .(29: 1391)مورگان،  «دهدقرار می ریتأثن انسان در جهان را تحت میلیو

 بر گسترش فقرتغییرات آب و هوایی  ریتأث. 5. 2

وضعیت دارفور در سودان نمونه غیر قابل »تغییرات آب و هوایی بر گسترش فقر نیز آثار قابل توجهی دارد. 

 امروز تا و شده آغاز  80فرسایی است که به دلیل خشکسالی فاجعه آمیز دهه انکار از تنازع بقا و فقر توان

در سودان بلکه در  تر کمت بلند مدت اقلیم نه تنها به ریزش باران تغییرا رسد یم نظر به. است یافته ادامه

بستگی بخش اعظم آفریقا به ویژه در جنوب ناحیه صحرای آفریقا منجر شده است، جایی که زندگی به باران 

های تاریخ اقیانوس اطلس توفان نیتر یقوتوفان میچ که یکی از  .دارد و خشکسالی به معنای مرگ است

کیلومتر در ساعت بود و باعث شد که ظرف دو تا سه  360روی داد. سرعت این توفان  1998است، در سال 

خانه، مدرسه، کارخانه، جاده، پل و غیره، روز، در نیکاراگوئه و هندوراس دو متر باران ببارد. در اثر آن غیر از 

 .(88: 1396)باکلی،  «درصد خاک حاصلخیز هندوراس از بین رفت 70

 درون و برون مرزی یها مهاجرتبر تغییرات آب و هوایی  ریتأث .6. 2

و از همه  الملل بشرترین اسناد حقوق بینحق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی در چند سند از مهم

(، به عنوان یک جزء از حق نسبت 11المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ماده تر در میثاق بینجامع

-(، کنوانسیون بین25ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر )بند ) به حداقل استاندارد زندگی ارج نهاده شده است
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 2رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان )بند (، کنوانسیون 5(ی( )3المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی )ماده )

المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران (، کنوانسیون بین27ماده  3(، کنوانسیون حقوق کودک )بند 14ماده 

 1(الف(، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت )بند )43ماده  1(دها )بند )های آنمهاجر و اعضای خانواده

حق نسبت زندگی در جایی در »حق نسبت به مسکن کافی به عنوان ». (28ده ما 1و  2(بو بند ) 9ماده 

 یتبصره عموم ،یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد تهیکم) «تعریف شده است« امنیت، صلح و احترام

 ،یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد تهیکم) امنیت استخدام». اجزای مهم این حق شامل (6، بند 12شماره 

، حمایت در ((ثاقی( م1) 11از مسکن مناسب )ماده  ی( در مورد حق برخوردار1997) 7شماره  ینظر عموم

به خدمات، وسایل، تسهیالت و زیرساختارها، قابل استطاعت بودن، قابل  برابر اخراج اجباری، دسترسی

 ،یحقوق اقتصاد تهیکم) «سکونت بودن، در دسترس بودن و مناسب بودن از نظر مکان و فرهنگ است

 .(8، بند 12شماره  یتبصره عموم ،یو فرهنگ یاجتماع

قرار  ریتأثبینی شده حق نسبت به مسکن کافی را از چند طریق تحت تغییرات اقلیمی مشاهده شده و پیش»

 «های ساحلی خواهد داشتگاهمستقیم بر بسیاری از سکونت ریتأثدهد. طوفان و افزایش سطح دریا می

ای واقع شده در ارتفاع کم چنین تاثیراتی هم های جزیرهدر منطقه قطب و دولت». (79: 1393)برادن و شلی، 

ها انسان و خانه های اخیر، میلیونطور که در سال. همان«جایی مردم و جوامع شده استاکنون موجب جابه

ویژه در معرض  طورهای قرار گرفته در دلتاهای بزرگ کم ارتفاع نیز بهگاهاند، سکونتسیل بوده ریتأثتحت 

ها، که بخشی از آن ناشی از تغییرات اقلیمی نابودی معیشت». (79: 1382)تقدیسیان و میناپور،  باشندخطر می

-است، یک عامل اصلی اجبار برای افزایش مهاجرت شهری و روستایی است. بسیاری از افراد به مناطق زاغه

هایی باشند در آنجا پناهگاهند که اغلب مجبور میاهای غیر رسمی مهاجرت کردهگاهنشینی شهری و سکونت

نشینی شهری در امروزه یک میلیارد نفر در مناطق زاغه». (79: 1393)خدام،  «در مناطق پر مخاطره بسازند

پذیری نسبت به کنند و با آسیبای در معرض سیل زندگی میهای سست یا سواحل رودخانهدامنه تپه

براساس اصول  .(82-83: 1394)پورهاشمی و پرنده مطلق،  «به رو هستندرویدادهای اقلیمی شدید رو 

دار باید، صرف نظر از شرایط و بدون تبعیض، کشورهای دارای صالحیت»راهبردی راجع به آوارگی داخلی، 

حداقل برای افراد آواره داخلی پناهگاه اولیه و مسکن با دسترسی ایمن به آن فراهم کنند و آن را تضمین 

 (18)اصل « کنند.

-بالیای طبیعی به طور غیر منتظره ریتأثفاجعه بارترین اثر گرمایش جهانی مهاجرت است. تعداد افراد تحت »

بالیای  ریتأثتحت  ها آندرصد  98میلیون نفر در سال رسیده که  231ای زیاد شده است و به طور متوسط به 

میلیون نفر در اثر جنگها و درگیریهای ناشی از  42عداد تعداد ت 2008در سال  .مربوط به تغییر اقلیم هستند

نشان داده است که  راًیاخانجمن نجات نروژ  .هوایی مبادرت به مهاجرت و جابجایی کردند تغییرات آب و

میلیون نفر به دلیل فجایع طبیعی ناگهانی ناشی از تغییر آب و هوا مهاجرت  20، تعداد 2008تنها در سال 

میلیون نفر مهاجر زیست محیطی در جهان وجود داشته  25تعداد  1995س آمار دیگر، در سال براسا. اند کرده

میلیون نفر برسد، یعنی در  250آمار مهاجرین زیست محیطی در جهان به  2050شود تا سال و پیش بینی می

مردم زیاندیده از  .(226: 1394منش، )خوش «برابر خواهد شد 10مدت زمانی حدود نیم قرن تعداد مهاجرین 
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شدن مداوم  شود با گرمبینی می دهند. پیشهوایی واکنش نشان می و این تغییرها، با مهاجرت به تغییرات آب

یای طبیعی ناشی از آن، هر سال به تعداد این مهاجرتها افزوده شود. النتیجه، افزایش و شدت ب زمین و در

مدن سطح آبها، باال آیایی چون المیلیون نفر بر اثر ب 200بینی مجلة استرن تا اواسط قرن حاضر،  مطابق پیش

 .شوندگاههای خویش میخانمان و مجبور به مهاجرت از سکونتها، بیهای شدید و خشکسالیبالسی

 طور مستقیم افراد را به ترک مناطقی مجبور کنند که در اثر تغییرات ناگهانی جوی هوایی به و تغییرات آب»

موجب  زاییدلیل تغییراتی مانند بیابان اند یا در بلندمدت بهسکونت شده توفان و... غیرقابل مانند سیل، زلزله،

طور غیرمستقیم زمینه را برای مهاجرت مهیا  شوند. همچنین این تغییرها بهکاهش استانداردهای زندگی می

دیده منجر  یا منطقة آسیب کمیاب، ابتدا به نارضایتی و درگیری در کشور کنند؛ یعنی رقابت بر سر منابعمی

 که ناراضیان خود را از ماندن در این کشور یا منطقه ناتوان ببینند، برای مهاجرت، به شود و سپس هنگامیمی

دو  حال، هر این با (4: 2007)گلدیتسچ و همکاران،  «گیرندویژه مهاجرت به کشورهای همسایه، تصمیم می

دو،  درگیریهایی را در مناطق مهاجرپذیر ایجاد کنند، هرچند هرها ممکن است تنشها و نوع این مهاجرت

 طور مستقیم و فقط به که به ییها مهاجرت» .دنبال ندارند تبعات و نتایج یکسانی در مناطق مهاجرپذیر به

دهند، بدون اصطکاک و تنش نیستند، اما عموماً به هوایی رخ می و های ناشی از تغییرات آبدلیل آسیب

دلیل شرایط نامساعد  سال تعداد زیادی مهاجر به شوند. هرشده منجر نمی شدید و سازماندهی درگیریهای

کنند و به امید یافتن شغل و موقعیتی بهتر راهی کشورهای اروپای غربی و جوی، سکونتگاه خود را ترک می

 .(362: 2006)گلدیتسچ و همکاران،  «شوندآمریکای شمالی می

آمیز مناطق درگیر خشونت، پتانسیل بیشتری برای ورود به فعالیتهای نظامی و خشونتمقابل، مهاجران  در

کننده است. در موارد  علیه کشور مبدأ یا مقصد دارند. با وجود این، عملکرد دولتها در این زمینه بسیار تعیین

روند تبدیل  ویژه دولتهای مقصد، نقش مؤثری را در زمینة ، بهها دولت»متعددی مشاهده شده است که 

دادن آنها با  توانند با اسکان مهاجران و تطبیقمی ها آناند. هوایی به مهاجرت و تضاد ایفا کرده و تغییرات آب

و  «میتچ» یها توفانمند در کشور خود شوند؛ برای مثال، های نظامگیری درگیری شرایط تازه، مانع شکل

به کوچ هزاران نفر منجر شد، اما در مناطق میزبان هیچ خشونت  «سونامی اقیانوس هند»و نیز  «کاترینا»

نقش مؤثر دولتهای » (.362: 2006گلدیتسچ و همکاران، «)دنبال نداشت ای را بهشده و گسترده سازماندهی

مقصد در تقویت خشونت مهاجران بر ضد دیگر گروههای اجتماعی و پرورش تضاد، در خشونت میان قبایل 

و در  1990و  1989در سالهای  (مالی و موریتانی)درة رود سنگال  ،1980در دهة  (دشالبنگ)چیتاگونگ 

در این  (.1704: 2009و همکاران،  1)سولومون «شودخوبی دیده می به 1980در دهة  (هندوستان)آسام 

دولت عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف و اعمال سیاستهای اقتصادی و قومیتی  موارد، از مهاجران به

شود و دولت به امید اینکه در درگیریهای احتمالی آتی بتواند از این مهاجران در جبهة خود مقصد استفاده می

موج مهاجرت، به تیرگی روابط میان دولتهای مبدأ و مقصد  .کندای میبهره ببرد، از آنان حمایتهای گسترده

دادن  حمایت از آنان و کشورهای مبدأ به کوچدادن به فراریان و  کشورهای مقصد به پناه»شود. منجر می

شوند. درگیری میان گروههای مهاجر با دولت خود ممکن است به فراریان به کشورهای همسایه متهم می

                                                           
1- Solomon 
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جنگ میان دولتهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر منتهی شود؛ برای مثال، پس از آنکه فراریان هوتو از رواندا، 

خود علیه دولتشان اقدام کردند، رواندا با جمهوری دموکراتیک کنگو درگیر در کنگو به تسلیح و سازماندهی 

که  ویژه هنگامی به)حال در اغلب موارد، ورود مهاجران  این با (.6: 2006و همکاران،  1)گلدیتسچ«جنگ شد

ایجاد سبب  دلیل رقابت برای دستیابی به موقعیت اجتماعی بهتر و به به (مهاجرت در سطح وسیع اتفاق افتد

هایی در میان مهاجران و ساکنان اصلی سرزمین رخنه در یکپارچگی قومیتی، موجب بروز نارضایتی و نگرانی

 .شودمی

 تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت. 7. 2

المللی حقوق مشترک میثاق بین 1ماده  1الملل است. بند حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی حقوق بین

کلیه مردم دارای »کند که المللی حقوق مدنی و سیاسی، بیان میفرهنگی و میثاق بین اقتصادی، اجتماعی و

کنند و آزادانه توسعه آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می»موجب آن  که به« حق تعیین سرنوشت هستند

و  1 مواد) حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد« کنند.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می

 در آمدن اجرا به با سرنوشت تعیین حق که ای معتقدندعده» (.96: 1396)دسونی،  ( ارج نهاده شده است55

چنین در اعالمیه حق این حق هم است. گرفته خود آور بهالزام حقوقی اثر ،1976سال  در میثاق دو این

( نیز آورده شده 4و  3های )ماده 3( و اعالمیه ملل متحد راجع به حقوق مردمان بومی1ماده  2)بند  2توسعه

، «هاملت روابط دوستانه به راجع المللبین حقوق اصول اعالمیه»مجمع عمومی با عنوان  2625است. قطعنامه 

)ظهوری زنگنه،  «تعریف کرده است المللبین اصول حقوق از یکی عنوانبه ها راملت سرنوشت تعیین اصل

1392 :103). 

های موجودیت و ادامه های مهم حق تعیین سرنوشت شامل حق یک ملت مبنی بر محروم نشدن از شیوهجنبه

حیات خودشان و تعهد یک دولت به ارتقاء تحقق حق تعیین سرنوشت، شامل افرادی که خارج از سرزمین 

 نیی)حق تع 1( در مورد ماده 1984) 12شماره  یحقوق بشر، نظر عموم تهیکم) باشدکنند، میآن زندگی می

که حق تعیین سرنوشت یک حق جمعی است که بیشتر توسط مردم )ملت( . در حالی(6سرنوشت(، بند 

از حقوق بشر  مؤثرری شود تا افراد، تحقق آن یک شرط اساسی و ضروری برای برخورداپیگیری و دنبال می

ش سطح دریا و رویدادهای شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی، قابلیت سکونت، و افزای»افراد است. 

کند. ای واقع شده در ارتفاع کم را تهدید میدر دراز مدت، موجودیت سرزمینی تعدادی از کشورهای جزیره

منابع امرار  شان وهای سنتیچنین، تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای محروم کردن مردم بومی از سرزمینهم

زیر آب رفتن و ناپدید شدن  .«معاش آنها است. هر یک از این تاثیرات، بر حق تعیین سرنوشت تاثیراتی دارد

ای کوچک تاثیراتی بر حق تعیین سرنوشت، و نیز برای همه انواع حقوق بشر که افراد برای کشورهای جزیره

د شدن یک دولت به دالیل مرتبط با تغییرات اقلیمی، ناپدی»ها وابسته به دولت برای حمایت هستند، دارد. آن

های در موجب افزایش انواع تقاضاهای قانونی، شامل در نظر گرفتن وضعیت مردمی که در چنین سرزمین

که  شود. در حالیالملل میکنند و حمایت داده شده به آنها تحت حقوق بینحال ناپدید شدن زندگی می

                                                           
1- Gleditsch 

2- Declaration on the Right to Development. 

3- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
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برای دنبال کردن وجود ندارد، واضح و روشن است که تاکنون که تغییرات اقلیمی های قبلی موارد و رویه

ها وظیفه دارند اقدامات مثبتی، به کند، دولتتهدیدی بر حق مردم نسبت به تعیین سرنوشت تحمیل می

خاذ ها تعهد به اتچنین دولتصورت انفرادی و مشترک، برای توجه و جلوگیری از این تهدید اتخاذ کنند. هم

-اقداماتی برای جلوگیری از تاثیرات تغییرات اقلیمی که هویت فرهنگی و اجتماعی مردم بومی را تهدید می

 .(226: 1394منش، )خوش «کند دارند

 تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی. 8. 2

مردمان بومی از »المللی حقوق بشر، راجع به حقوق مردمان بومی و سایر اسناد بین 2007بر اساس اعالمیه 

: 1396)هانتر،  «باشندهای فرهنگی، آداب و رسوم خود برخوردار میحق انجام و دوباره احیا کردن فعالیت

مردمان بومی »ک ارتباط ذاتی و طبیعی بین فرهنگ بومی و زمین وجود دارد. براساس نظر کارشناس، ی. (94

حساس کنند که اکوسیستم تغییر کرده است، این یک بینند اگر آنان ازمین را جدا و متمایز از خودشان نمی

خود، که مسئول محافظت « کشور»کنند کنترلشان را بر ها احساس میهاست. آنتنش روحی و ذهنی برای آن

اند. به این دلیل حق نسبت به شرکت در زندگی فرهنگی مردمان بومی باشند، از دست دادهو مراقبت از آن می

: 1389)نواری،  «گیردطور مستقیم توسط آثار تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار میهو نسبت به تقویت آن ب

گیرند زیرا تغییرات تغییرات اقلیمی قرار می ریتأثطور کلی، مردمان بومی به شکل نامتناسبی تحت به .(283

بین سازمانی راجع ، گروه حمایت 2007کند. در سپتامبر ها تحمیل میاقلیمی خطراتی را به بقای جوامع آن

ترین بررسی علمی به این نتیجه رسیده است که تغییر در اقلیم، به پیشرفته»اعالم کرد که  ،به مردمان بومی

زند و و بسیاری از گیاهان و حیواناتی اجدادی مردمان بومی به شدت آسیب می یهاها و زمینسالمت آب

 «گیرندمورد تهدید آثار فوری تغییرات اقلیمی قرار میباشند، که مردمان بومی برای بقا به آن وابسته می

در سال  ،1مردم اینویت شمالگان مثالً .(1: 2008ی، سازمان ملل متحد در مورد مسائل بوم یمجمع دائم)

مطرح نمودند  2میالدی دادخواستی را علیه ایاالت متحده آمریکا در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر 2005

در میزان دسترسی به منابع غذایی سنتی و مرسوم و افزایش خطرات مربوط به سفر و  که تغییرمبنی بر این

نسبت به  ،3ساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشرها و شرایط آب و هوایی متغیر، حقوق آنان بر اتردد در یخ

 کند.( را نقض می11( و حریم شخصی )ماده 17(، خانواده )ماده 4حیات )ماده 

 گیرینتیجه

تغییرات اقلیمی و اقدامات انجام شده مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق یافتن با تاثیرات نامطلوب آن 

های قرار داده است و تهدیدی نسبت به ویرانی فرهنگ افراد و ملت ریتأثها را به شدت تحت جوامع و ملت

آنان از وسایل امرار معاش و های آنان و محروم ساختن سراسر جهان غیر قابل سکونت کردن سرزمین

و  پذیر شامل زنان، کودکان، سالخوردگانتاثیرات تغییرات اقلیمی برای جمعیت آسیب باشد.زیست آنان می

 و است صلح نسبت به حق برخورداری بشر از یبرای جدی دیتهدی میاقل راتییتغشدت بیشتری دارد.  فقرا

مختلف که  طبیعیبروز بالیای . تغییرات اقلیمی منجر به دهدیم قرار خطر معرض در رای المللنیب تیامن

                                                           
1 - Inuit People of the Arctic 

2- Inter-American Commission on Human Rights 

3- The American Convention on Human Rights. 
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 کهگردد را در پی دارد میتخریب منابع و امکانات حیات، دسترسی محدود به انرژی، کمبود آب و غذا 

های برداری بیش از حد از محیط زیست موجب بروز درگیریبه دنبال رشد جمعیت و بهرههمین مسئله 

گردد. صلح و امنیت واقعی و پایدار در یک جامعه بشری نتیجه منطقی تعامل یبیشتر و نقض صلح و امنیت م

است. ابعاد سیاسی، فرهنگی،  و طبیعت و محیط زیست و تعادل در تمام ابعاد مختلف زندگی بشری

اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی زندگی بشر باید با یکدیگر در تعامل و تعادل باشند تا در آن جامعه 

های صلح و ترین پایهتوسعه پایدار و در نتیجه صلح پایدار برقرار گردد. امنیت زیست محیطی یکی از اصلی

قعی شاهد برقراری یک صلح و امنیت پایدار و وا توان ینمرگز امنیت پایدار است که چنانچه تأمین نگردد ه

و همچنین حق نسبت به مسکن کافی حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب، تغییرات اقلیمی . در جهان بود

 .کندتهدید میسالمت و امنیت را که جهان  حق

المللی حقوق  حقوق بشر، میثاق بینجهانی  ویژه اعالمیهحقوق گسترده بسیاری در اسناد بنیادین حقوق بشر به

های حقوق المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در سایر کنوانسیون مدنی و سیاسی و میثاق بین

ها از سوی تغییرات اقلیمی مورد است که به شرایط مردمی که شیوه زندگی آنبه رسمیت شناخته شده بشر 

به شدت امنیت، سالمت و  یمیتغییرات اقل ریاخ که در سالهای آن رغمیعلگیرد مرتبط است. تهدید قرار می

گونه که در خور بوده و شایسته  معاش مردم را مورد تهدید قرار داده است، حقوقدانان توجه خاصی را آن

ها وظیفه دارند برای حفاظت از محیط زیست الملل، دولتبراساس حقوق بین .اندباشد بدان مبذول نداشته

باشد. بنابراین درک کامل ابعاد در مقابله با تغییرات اقلیمی نیز می مؤثرهمکاری کنند که شامل اتخاذ اقدامات 

چه در کنوانسیون واقع شده و منجر به اقدامات جدید )از جمله آن مؤثرتواند انسانی تغییرات اقلیمی می

ها و منصفانه برای تغییرات اقلیمی شود. دولت مؤثرده است( برای رسیدن به یک راه حل تغییرات اقلیمی آم

چنین وظیفه دارند درون قلمرو خودشان نیز از محیط زیست حمایت کنند. توجه کافی به تغییرات اقلیمی هم

محترم شمرده شود را  المللیهای مربوط به اقلیم در آینده در سطح ملی و بینکه فعالیتتواند احتمال اینمی

در مرکز مذاکرات راجع به  قاًیدقافزایش دهد. بنابراین درک و توجه به عواقب انسانی تغییرات اقلیمی 

ها و اقدامات خود در کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی، باید در فعالیت تغییرات اقلیمی قرار دارد.

را در نظام  کلیهای را محترم شمرند. کشورهای عضو باید حمایت محیط زیستارتباط با تغییرات اقلیمی، 

-مقابله با تغییرات اقلیمی ترکیب کنند و با ایجاد شفافیت کافی، فرصت مشارکت عموم در فرآیندهای تصمیم

تواند یک گروه های عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی، میگیری را ایجاد کنند. به عنوان مثال کنفرانس دولت

-شناس راجع به تغییرات اقلیمی برای کشف و پیگیری ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی ایجاد کند. میکار

های عضو، گروه گروه کارشناس راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق توان در قالب یک تصمیم کنفرانس دولت

تواند شامل ارائه ها میبشر ایجاد شود، اعضای آن تعریف شوند و حوزه فعالیت آن تعیین شود. این فعالیت

های عضو یا یکی از ارکان فرعی راجع به موضوعات مربوط به حقوق نظرات مشورتی به کنفرانس دولت

توانند مسائل حقوق بشری را مورد توجه نهادهای کنوانسیون تغییرات اقلیمی از چند روش می بشر باشد.

بشر، کنوانسیون  اقلیمی در شورای حقوقهای حقوق بشری تغییرات ضروری است تا جنبه قرار دهند.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن  های مربوطه در نظر گرفته شوند.تغییرات اقلیمی و سایر نهادها و مکانیسم
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تاثیرات تغییرات اقلیمی و اقدامات اتخاذ شده برای کاهش و تطبیق یافتن با تغییرات اقلیمی بر طیف وسیعی 

تا مالحظات و توجهات حقوق بشری در فرایندهای مربوطه کنوانسیون از حقوق بشر، ضروری است 

ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، شامل هر ساختار نهادی و قانونی حاصل از نتایج مورد توافق 

 مذاکرات جدید، ادغام شود.

 منابع فارسی

 کتاب

 ترجمه محمدکاظم شمس پویا، تهران، انتشارات پاپلی.هوا، و(، حکمروایی تغییر آب1396پیتر، )باکلی، هریت، تیوول،  (1

جلد اول، آب وهوا،  رییتغ یدفتر طرح مل میبدان دیآب وهوا، آنچه با رییتغ ،(1382)، دیسعمیناپور، و  نیحس ان،یسیتقد (2

 ، چاپ اولستیز طیسازمان حفاظت محتهران، 

آن  راتیو تاث یمیاقل راتییتغ یبررس ندهیآ س،یتوافق، پار ؛یمیاقل راتییتغ ،(1399) ا،یمحمد و زرشناس، پور ،یتوکل (3

 یو فناور یدر علوم، مهندس شرفتهیپ قاتیتحق یالملل نیکنفرانس ب نیجهان، پنجم ندهیبر آ

(، درآمدی بر مباحث تغییرات آب و هوایی، مجله مدیریت امور اوپک و روابطه با مجماع انرژی، 1393خدام، محمد، ) (4

 محیط زیستاداره مطالعات 

 (، تغییرات آب و هوا و میراث جهانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.1395خوش رفتار، رضا، ) (5

 (، آب و هوا: علل و اثرات تغییرات آب و هوایی، ترجمه زهرا عربی، تهران، نشر راز نهان.1396دسونی، دنا، ) (6

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.(، جامعه و تغییرات آب و هوا، تهران، 1396صالحی، صادق، ) (7

 نشر آرامش.  ترجمه حمید طراوتی، ،خارج از تحمل کره زمین (،1385) لستر براون، (8

 (، تغییرات آب و هوایی، ترجمه محمدرضا داهی، تهران، شرکت انتشارات فنی ایران.1391مورگان، سالی، ) (9

 هران، انتشارات فنی ایران.(، تغییرات اقلیمی، ترجمه بهرام معلمی، ت1396هانتر، نیک، ) (10

 مقاالت

 امور مرکز المللی، نشریهحق بر غذا: پیش شرط تحقق سایر حقوق، مجله حقوقی بین(، 1387)گل، علیرضا،  ابراهیم (11

 .39، شماره 25جمهوری، سال  ریاست مجلس امور و حقوقی معاونت المللیبین حقوقی

ی، الملل نیب یاسیس یها یآن بر همکار ریو تأث سیپار یمیکنفرانس اقل(، 1399آجیلی، نصراهلل و عسکری، نصراهلل، ) (12

 6-36: 10ی، الملل نیب یسازمانهافصلنامه 

 نی. فصلنامه بسیپار یمینامه اقل در موافقت یپلماسینقش د ،(1397) ،ناصر ،نداف .،حجت ی،آبادانیم .،اعظم امینی، (13

 148-175 :(49)14 ،کیتیژئوپل یالملل

(، بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر حقوق بشر، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 1394بهنوش، )منش، خوش (14

17(4 :)234-223 

 طیجبران خسارات وارده بر مح یبررس ،(1389) ،السادات میمر ی،موسو .،عباس دیس ی،پورهاشم .،فرهاد ی،ریدب (15

: 1شماره ، 8دوره  ،ستیز طی. انسان و محستیز طیمح یالملل نیب بیو تخر یفرامرز یهایاز آلودگ یناش ستیز

50-43 

نامه  از توافق کایواکنش اروپا در برابر خروج آمر ،(1400) ،میمر ،زادهنیحس ی.،مهد ی،نجات .،رضایعل یی،بایشک (16

 209-230 :(1)6 ،هی. توسعه و سرماها یباز هینظر کردی: روسیپار یطیمح ستیز



  

 

1059 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره هفتم، مهر
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

1401
 

 توسعه، در حال در کشورهای اقتصادی های طرح مالی کیوتو و تأمین پروتکل (،1390) عبدالحسین، شیروی، (17

 32 شمارة ،13 سال و سیاست، حقوق فصلنامةپژوهش

 32 -31حق حیات،، مجله تحقیقات حقوقی، شماره (، 1379)قاری سید فاطمی، سید محمد،  (18

، 2010 مکزیک کنکان اجالس: جهانی گرمایش در دام سالم زیست ازمحیط برخورداری حق (،1389) علی، نواری، (19

 278-284: 18 شمارة حقوقی، های مجلة پژوهش

 ها نامهپایان 

دورنمای نظام حقوقی تغییرات آب و هوا: مواضع کشورهای در حال توسعه با تأکید بر (، 1394)بابایی، مجتبی،  (20

 تهراندانشکده الهیات، ، استان تهران، دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد نامه گانه ایران، پایان سناریوهای سه

 دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی پایان زیست، محیط المللبین در حقوق پایدار توسعه (، مفهوم1397صدر، شادی، ) (21

 سیاسی. و علوم حقوق دانشکده تهران،

تغییرات آب و های نوین امنیتی ناشی از (، نقش شورای امنیت در برخورد با چالش1392ظهوری زنگنه، آذین، ) (22

 .هوایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

 منابع انگیسی

23) Ali, S., Xu, H., & Ahmad, N. (2021). Reviewing the strategies for climate change and 

sustainability after the US defiance of the Paris Agreement: An AHP–GMCR-based 

conflict resolution approach. Environment, Development and Sustainability, 1-32. 

24) Dasandi, N., Graham, H., Lampard, P., & Mikhaylov, S. J. (2021). Engagement with 

health in national climate change commitments under the Paris Agreement: a global 

mixed-methods analysis of the nationally determined contributions. The Lancet 

Planetary Health, 5(2), e93-e101. 

25) Estrada, F., & Botzen, W. W. (2021). Economic impacts and risks of climate change 

under failure and success of the Paris Agreement. Annals of the New York Academy of 

Sciences. 

26) Gleditsch, N. P., Furlong, K., Hegre, H., Lacina, B., & Owen, T. (2006). Conflicts over 

shared rivers: Resource scarcity or fuzzy boundaries?. Political Geography, 25(4), 361-

382. 

27) Gleick, P. H., (1989), Global Climate Change and International Security, 

Colo.j.int’1Envt1.1. and pol’y, Vol. 4, PP. 41-56. 

28) Halden, P., (2007), The Geopolitics of Climate Change: Changes to the International 

System, 1 st Edition, Cambridge University Press, Cambridge. 

 


