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متعاد ل، حرکت  د ر مسیر توسعه یک ضرورت است و تالش  د ر جهت 
افزایش  با  بود. کشورهای توسعه یافته  ناگزیر خواهد  به آن  د ستیابی 
کشورهای  آیا  یافته اند؛   د ست  توسعه  به  فسیلی  مصرف سوخت های 
 د رحال  توسعه هم باید همان راه را بروند؟ توسعه پاید ار چگونه تعریف 
و  توسعه یافته  کشور های  پاید ار  د ر  توسعه  شاخص های  آیا  می شود؟ 
کشور های  د ر حال توسعه یکسان است؟ آیا توسعه بد ون افزایش مصرف 
انتشار گازهای گلخانه ای میسر است؟ افزایش  سوخت های فسیلی و 
اخالق: آنچه از اخالق  د ر اینجا مد نظر د اریم پایبند ی به اهد اف و 
آیا  اقلیمی است.  تغییرات  تعهد ات  اصول مطرح شد ه  د ر چهارچوب 
می توان با توجیه  د ر حال توسعه بود ن و نیاز به توسعه، بعضی از اهد اف 
حقوق  گرفت؟  ناد ید ه  یافتن«  توسعه  »فرایند  بهانه  به  را  اقلیم  تغییر 
اجتماعی و انسانی تا چه حد  د ر مالحظات اهد اف تغییر اقلیم مورد 
توجه قرار د اشته اند و باید مورد توجه قرار گیرند؟ آیا رعایت اخالق 
 د ر چهارچوب ملی تعریفی متفاوت از چهارچوب بین المللی د ارد؟ آیا 
رعایت مالحظات اخالقی  د ر د ستیابی به اهد اف تغییر اقلیم  د ر هر حال 

الزامی است؟
ایستگاه های  شد ه  د ر  مشاهد ه  د اد ه های  براساس  اقلیم:  تغییر 
د ید ه بانی هواشناسی، اقلیمی یا ماهواره ای و نیز با توجه به د اد ه های 
ازطریق  که  د یرینه شناسی  از  حاصل   )proxy data( جایگزین 
و  است  شد ه  واقع  اقلیم  تغییر  آمد ه،  به د ست  تحقیقاتی  سیستم های 
براساس نتایج حاصل از به کارگیری مد ل های شبیه سازی شد ه که بر 
مبنای سناریو های مختلف موجود، د اد ه ها را مورد  تجزیه و تحلیل قرار 
د اد ه اند، تغییر اقلیم  د ر آیند ه نیز با شد ت بیشتری روی می د هد. افزایش 
مصرف انرژی، به ویژه سوخت های فسیلی  د ر افزایش و انتشار گازهای 
افزایش د ما نقش مؤثر و مستقیمی د ارد. تغییر  گلخانه ای و  د رنتیجه 
اقلیم بر همه بخش ها و مناطق اثر گذاشته و می گذارد، هرچند ممکن 
است میزان آسیب پذیری متفاوت باشد. لذا  د ر اقد ام ها و سیاست های 
کاهش، تطبیق و سازگاری، همه بخش ها و مناطق باید مشارکت د اشته 
به عنوان مؤثرترین  انتشار گازهای گلخانه ای  کنترل  باشند. کاهش و 
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پیشگفتار
که  است  بشر  رفتارهای  به سبب  اقلیم  تغییر  علت  مسلم  به طور 
بخشی از یک چالش وسیع تر و بنیاد ی تر محسوب می شود؛ چالشی 
که بر اصل پاید اری روی کره زمین تأکید می کند. ما می د انیم کد ام یک 
از اقد ام های بشر د لیل ریشه ای  د ر تمرکز و انتشار گازهای گلخانه ای 
چه  اتخاذ  د اریم،  که  زمانی  محد ودیت  به  توجه  با  اینکه،  و  است 
تصمیم هایی باعث پرهیز از وقوع فجایع مصیبت بار مرتبط با تغییرات 
اقلیمی می شود. تبعات حاصل از انتخاب کنونی و تصمیم های ما  د ر 
سطوح فرد ی و مجموعه ای، تغییر اقلیم را موضوعی مرتبط با مفهوم 

 .)Elliott and Cook, 2016( عد الت می کند
  د ر این نوشتار کوتاه نویسند ه سعی د ارد تا چگونگی ارتباط 
د ستیابی به توسعه را با مالحظات اخالقی و  د ر نظر گرفتن اهد اف 
تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار د هد.  د ر انتها نیز کوشش شد ه تا 
با جمع بند ی نظرها  د ر قالب ارائه »تئوری اخالق  د ر توسعه پاید ار 
با رویکرد تغییر اقلیم« بتوان نظرهای خوانند گان گرامی را  د ریافت 
تد وین  برای   را  خود  نسبی  توان  جمعی  خرد  مبنای  بر  تا  کرد 

استراتژی پاید ار  د ر مواجهه با تغییرات اقلیم افزایش د هیم.

مبانی نظری
عد الت اقلیمی  د ر د نبال کرد ن مسیری که انتشار کربن را تا سال 
این  است.  حیاتی  نیاز  یک  برساند،  صفر  به  میالد ی   2050
هد ف  گذاری  د ر راستای محد ود کرد ن افزایش د ما به میزان 1/5 
 د رجه سانتیگراد  د ر مقایسه با د وران قبل از صنعتی شد ن است، تا 
حد اقل  به  را  آنها  انسانی  حقوق  و  مرد م  بر  منفی  اثرات  میزان 
ممکن کاهش د هد. آیا طی این مسیر و د ستیابی به اهد اف مورد 
ایجاد  و  جوامع  از  بعضی  انسانی  حقوق  رعایت  بد ون  نظر 
 Robinson and( است؟  ممکن  آنها  توسعه  برای  محد ود یت 
Shine, 2018(. مبانی نظری این مبحث مهم  د ر قالب سه مفهوم 

کلید ی توسعه، اخالق و تغییر اقلیم قابل طرح است. 
توسعه:  د ر راستای بهبود معیشت و افزایش امکان زیست 
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راه حل  د ر کنترل افزایش د ما مورد تأکید و تأیید مجامع علمی قرار 
گرفته است.

سابقه 
 IPCC از ابتد ای مطرح شد ن جد ی مسئله تغییر اقلیم پس از تشکیل
 د ر سال 1988 میالد ی و انتشار اولین گزارش ارزیابی جهانی تغییر 

اقلیم )FAR(  د ر سال 1990 میالد ی که به د نبال 
ریو  اجالس  میالد ی  د ر   1992 سال  آن  د ر 
تغییر  کنوانسیون  چهارچوب  سران(،  )اجالس 
اقلیم ملل متحد )UNFCCC( مورد تصویب و 
تأیید کشور ها قرار گرفت، موضوع مقصران و 
جد ی  د ر  به صورت  نیز  اصلی  آلود ه کنند گان 
مذاکرات به چالش کشید ه شد. وجود فهرست 
پیوست شماره یک متن کنوانسیون تغییر اقلیم 
 د ر ارتباط با این مسئله است.  د ر این فهرست 
اسامی کشورهای صنعتی توسعه یافته به عنوان 

مقصران اصلی و کسانی که  باید بار مالی کنترل های بعد ی را بر عهد ه 
بگیرند آورد ه شد ه است. 

 د ر سال 1995 میالد ی د ومین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم 
این گزارش  ارائه شد ه  د ر  یافته های  براساس  )SAR( منتشر شد، که 
زمینه تصویب پروتکل کیوتو )KP(  د ر سال 1997 فراهم آمد. بر مبنای 
پروتکل کیوتو، برای هر کشور از کشورهای صنعتی سهمی برای کاهش 
و کنترل گازهای گلخانه ای،  د ر بازه زمانی معین سال 2012 میالد ی، 
مطلوب  روند  و  موفقیت  با  کیوتو  پروتکل  اجرای  اگرچه  شد.  ارائه 

مواجه نشد ولی زمینه بحث ها و مذاکرات آتی را فراهم آورد. 

انتشار گازهای گلخانه ای
به  د ستیابی  که  باورند  این  بر  اجتماعی  و  انسانی  حقوق  طرف د اران 
د اشته  وجود  جوامع  و  افراد  همه  بین  مساوی  به صورت  باید  توسعه 
باشد. ازطرفی نیز معتقد ند که با به صفر رساند ن انتشار کربن، برای صفر 
کرد ن فقر نیز باید اقد ام کرد. جامعه بین المللی توافق کرد ه  تا برای کنترل 
بعد اً  د ر  )که  از 2  د رجه سلسیوس  پایین تر  د ما  د ر  نگهد اشتن  و  د ما 
یافت(  د ر  کاهش  به 1/5  د رجه سلسیوس  به علت ضرورت  پاریس 
را  انتشار د ی اکسید کربن  باید  از صنعتی شد ن،  قبل  د وران  با  مقایسه 
سال  تا  سریع  اقد ام  با  صفر  کربن  میزان  به  د ستیابی  سازند.  محد ود 
قابل  میالد ی  تا سال 2050  کربن  بد ون  کامل  فاز  و  میالد ی   2020

.)Kartha and Baer, 2014( حصول است

توسعه پاید ار
کاهش  اقلیم  د ر  تغییر  اهد اف  بین رعایت  که  معارضاتی  به  توجه  با 
این  از  خروج  چگونگی  است،  شد ه  ایجاد  پاید ار  توسعه  و  انتشار 
بن بست و یافتن راه حلی منطقی و قابل قبول  د ر د ستور کار متفکران، 
از  یکی  است.  گرفته  قرار  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان  د انشمند ان، 
 Climate( »نظرات مطرح شد ه  د ر این راستا »توسعه سازگار با اقلیم
 )Compatible Development - CCD
است. هد ف از این تفکر، کمک به مرد م برای 
با  مواجهه  خود  د ر  زند گی  وضعیت  ارتقای 
تهد ید ات اقلیم است، بد ون اینکه این تهد ید ات 
یابد.  شد ت  آنها  آتی  و  حاضر  نسل  برای 
چهارچوب این تفکر بر راهبرد عد الت اجتماعی 
خاص گرایش های  که  است  استوار 
)pluralism( تعد د گرایش ها ،)particularism(
  )procedural justice( و عد الـت رویـه ای 
را  د ربرمی گیـرد )Wood et al., 2018(. بر 
مبنـای ایـن فرایند هـا بایـد تشـخیص د اد ه شـود کـه کد ام یـک از 
عد الت هـا یـا بی عد التی هـای اجتماعـی به وجـود آمـد ه کـه بخـش 
جد ایی ناپذیـر از بررسی ها بود ه است؟ آیا »توسـعه سـازگار با اقلیم« 
می توانـد پایـد ار بـود ه و مبنـای تصویر جد ید توسـعه قـرار گیرد؟ و 
شـود انجـام  می توانـد  چگونـه  توسـعه ای  چنیـن  اینکـه 

.)Wood et al., 2018(
 

تعهد ات اخالقی
بحـث بر سـر این نیسـت که اسـتفاد ه از تطبیـق و سـازگاری  د ر متن 
اقد ام های تغییر اقلیم شایسـتگی الزم را نـد ارد، بلکه برعکس، به نظر 
می رسـد بهترین و عملیاتی ترین راه  د ر اجرای قوانین حقوق انسـانی 
اسـت. به د لیل اینکه از این طریق ممکن اسـت، اجازه د اد ن به توسـعه 
ملت هـا امکان پذیر باشـد و  د رجهـت عد م موفقیت هـای روش های 
سـازگاری، زمینه پاسـخگویی الزم فراهم آید. همچنین روش هایی 
جایگزیـن بـه کار گرفتـه شـوند کـه قوانیـن حقـوق انسـانی  د ر 
د هنـد قـرار  مد نظـر  را  اقلیـم  تغییـر  بـه  مربـوط  فعالیت هـای 

 .)Stillings, 2014(

سناریو های تغییر اقلیم
به کارگیری  با  اقلیمی،  تغییرات  برای  پیش بینی  سناریو های 
مد ل های مختلف، متناسب با پیش فرض هایی صورت می گیرد 

به سبب رفتارهای  اقلیم  تغییر 
بشر است که بخشی از یک چالش 
محسوب  بنیاد ی تر  و  وسیع تر 
می شود؛ چالشی که بر اصل پاید اری 
ما  می کند.  تأکید  زمین  کره  روی 
می د انیم کد ام یک از اقد ام های بشر 
انتشار  و  تمرکز  ریشه ای  د ر  د لیل 

گازهای گلخانه ای است.
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 .)Hall and Weiss, 2012( انسانی  د ر آیند ه افزایش یابد
انتشار به اوج خود برسد،  د رآمد سرانه کشور ها   د ر شرایطی که 
تحت تأثیر این وضعیت قرار خواهد گرفت.  د ر شکل 2 میزان پیش بینی 
 د رآمد سرانه ساالنه  د ر تعد اد ی از کشورهای  د ر حال توسعه  د ر بازه 
 Robinson and( زمانی سال 2015 تا 2025 نشان د اد ه شد ه است
Shine, 2018(. تفاوت فراوانی بین  د رآمد کشورهای توسعه یافته و 
 د ر حال توسعه وجود د ارد. بیشتر کشورهای  د ر حال توسعه، وقتی نیاز 
است که میزان انتشار آنها به اوج رساند ه شود،  د ر مقایسه با کشورهای 
قابل  به طور  بود ند  د ارا   2010 سال  که  د ر  میزانی  به  توسعه یافته 
چین  برای  مثال  به طور  هستند.  کمتری  ثروت  د ارای  مالحظه ای، 
پیش بینی شد ه  د ر زمانی که نیاز است تا میزان انتشارش به اوج رساند ه شود، 
 د رآمد ی معاد ل یک ششم تا یک پنجم  د رآمد ایاالت متحد ه آمریکا را  د ر سال 
2010 خواهد د اشت. پیش بینی شد ه که اند ونزی و هند وستان هم زمانی که 
میزان انتشار آنها به اوج برسد،  د رآمد سرانه ای معاد ل د هه 1890 آمریکا 
خواهند د اشت.  د ر د وران صنعتی شد ن آمریکا، فرایند صنعتی شد ن ایاالت 
متحد ه متکی بر مصرف سوخت های فسیلی انجام می شد و میزان انتشار آنها 
به تد ریج افزایش می یافت؛  د ر حالی که برای د ستیابی به همان سطح از توسعه، 
کشورهایی نظیر اند ونزی و هند،  نیاز د ارند تا ضمن سازگاری با استراتژی های 
سبز، میزان انتشار خود را با نرخ  د رصد ساالنه ای مشابه با نرخی که ایاالت 
کنند  می د اد، حذف  افزایش  را  خود  کربن  انتشار  میزان  آمریکا  متحد ه 

.)Robinson and Shine, 2018(

که بر مبنای چگونگی اقد ام آتی ما استوار است. IPCC  برای 
سال  پنج  تقریبًا  د رخالل  که  خود  جهانی  ارزیابی  ششمین 
سناریو  چهار  پنجم،  گزارش  شد،  د ر  خواهد  انجام  آیند ه 
معرف« غلظت  »مسیر  به  که  است  کرد ه  مطرح 
Representative Concentration Pathways )RCPs (

 .)1 )شکل   )RCPs 2.6, 4.5, 6, 8.5( می شوند  شناخته 
رفتارهای متفاوت و اقد ام های گوناگون ما می تواند منجر به 
افزایش توان تابشی بین 2/6 تا 8/5 وات بر مترمربع )w/m2( شود 
بود  خواهد  آنها  با  متناسب  مقاد یر  د ما  د ر  افزایش  آن  نتیجه  که 
)IPCC, 2014(.  د رخالل افزایش مقد ماتی، تقریبًا یک رابطه خطی 
بین د ما و نیروی تابشی وجود د ارد که با طوالنی شد ن ضعیف تر 

.)Kaufmann et al., 2006( می شود
 

اثر تغییر اقلیم بر جوامع انسانی
 د ر بین سال های 2000 تا 2004 میالد ی تقریبًا حد ود 262 میلیون 
نفر ساالنه تحت تأثیر بالیای طبیعی حاصل از تغییرات اقلیمی قرار 
گرفته اند. از این مقد ار حد ود بیش از 98 د رصد  د ر کشور های  د ر 
حال  توسعه بود ه اند )Hall and Weiss, 2012(. با تد اوم تراکم 
طبیعی  بالیای  با  که  افراد ی  تعد اد  جو،  گلخانه ای  د ر  گازهای 
پید ا می کند  افزایش  مواجه می شوند،  اقلیمی  تغییرات  با  مرتبط 
)UNDP, 2007(. انتظار می رود که ریسک شکست های توسعه 
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شکل 1- انتشار ساالنه د ی اکسید کربن بر مبنای پیش بینی سناریو های چهارگانه )خطوط رنگی( و د سته بند ی سناریو های مرتبط )طیف رنگی  د ر د امنه 5 تا 
.)IPCC, 2014( برای سال 2100 ارائه شد ه است Parts per millionا)ppm( که  د ر مقاالت علمی مختلف برای معاد ل د ی اکسید کربن بر مبنای )95 د رصد

انتشار ساالنه دی اکسیدکربن با منشأ انسانی

دسته بندی سناریوها توسط گروه کاری سوم:

:RCP سناریوها
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و  عوامل  تغییرات  وقوع  پی  مستقیم  د ر  به طور  اثرات  از  برخی 
عناصر اقلیمی مثل افزایش د ما و تغییر و نوسانات د ر نوع و چگونگی 
بارش برای جوامع مد نی و انسانی ایجاد آسیب می کنند. ازطرف د یگر 
با  مرتبط  موضوعات  د ر  مستقیم  به طور  می توانند  انسانی  جوامع 
اقد ام های تغییر اقلیم ایفای نقش کنند و حضور ند اشتن نیز به صورت 
اقد  که  د ر پی  اثر مستقیم و ریسکی  قرار گیرد.  ارزیابی  منفی مورد 
ام های تغییر اقلیم می تواند مورد توجه قرار گیرد ممکن است شامل 

همفکری ناکافی با مرد م و جوامع مد نی باشد. 
ازسوی د یگر می تواند جابجایی های نامطلوب 
و تهاجمی یا د ست نیافتن به منابع ضروری و 
 Robinson and( شود  شامل  را  حیاتی 

 .)Shine, 2018
براساس گزارش سازمان بهد اشت جهانی، 
اقلیم  تغییر   2050 تا   2030 زمانی  بازه   د ر 
اثر  باعث افزایش ساالنه 250 هزار مرگ بر 
فقر غذایی، ماالریا، اسهال و تنش های حرارتی 
خواهد شد. خسارت های مستقیم تغییر اقلیم به 
سالمت )به جز آنچه برای ارزیابی بهد اشت  د ر 

بخش کشاورزی و سالمت آب مطرح است( ساالنه بین 2 تا 4 میلیارد 
 .)WHO, 2017( د الر  د ر سال 2030 میالد ی تخمین زد ه می شود

وقوع تغییرات  د ر عوامل و عناصر اقلیمی باعث ایجاد بحران ها و 

حواد ث جد ید ی مثل خشکی ها، سیل ها، کاهش پوشش 
گیاهی و غیره می شوند که  د ر پی آنها میزان تاب آوری 
جوامع انسانی محد ود تر شد ه و میزان آسیب پذیری ثانویه 
به  مربوط  اقد ام های  می یابد.  افزایش  جوامع  این   د ر 
را  مد نی  جوامع  و  انسان ها  حقوق  اگر  اقلیمی،  تغییرات 
 د رنظر نگیرد، می تواند اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم بر 
مرد م و حقوق آنها  د ر پی د اشته باشد. اثرات غیرمستقیم و 
ریسکی که  د ر پی اقد ام های تغییر 
اقلیم می تواند مرد م و جوامع مد نی 
را تحت تأثیر اثرات منفی قرار د هد، 
قیمت  افزایش  شامل  است  ممکن 
غذا و انرژی باشد؛ یا باعث از د ست 
د اد ن شرایط زیستی کسانی شود که 
مشاغل آنها وابسته به سوخت های 
فسیلی است؛ یا کاهش فرایند رشد 
یا توقف این فرایند و توسعه آنها را 
 Robinson( شود  شامل  می تواند 

 .)and Shine, 2018
 د ر مقیاس جهانی، به منظور ارزیابی اثرات افزایش د ما بر 
متحد  ملل  سازمان  محیط زیست  برنامه  انسانی،  جوامع 
)UNEP(  د ر این رابطه مطالعه ای انجام د اد ه که نتایج آن  د ر 

و  عوامل  تغییرات  د ر  وقوع 
عناصر اقلیمی باعث ایجاد بحران ها 
خشکی ها،  مثل  جد ید ی  حواد ث  و 
و  گیاهی  پوشش  کاهش  سیل ها، 
غیره می شوند که  د ر پی آنها میزان 
محد ود تر  انسانی  جوامع  تاب آوری 
ثانویه  آسیب پذیری  میزان  و  شد ه 

 د ر این جوامع افزایش می یابد.

شکل 2-  د رآمد سرانه ساالنه چند کشور توسعه یافته و  د ر حال توسعه  د ر شرایط اوج انتشار. قسمت قهوه ای )پررنگ تر( انتهای ستون د امنه  د رآمد پیش بینی شد ه را نشان 
.)Robinson and Shine, 2018( و مابقی آن پیش بینی  د ر بازه زمانی 2015 تا 2025 را به نمایش گذاشته است )می د هد )براساس برابری قد رت خرید بیان شد ه است

د رآمد سرانه ساالنه )به دالر آمریکا(

ارزش ها د ر سال 2010
ارزش های پیش بینی شده 

)2015 -2025(

آمریکا
کاناد ا

استرالیا
ژاپن

اتحادیه اروپا 28
روسیه
اکراین

چین
مکزیک

برزیل
آفریقای جنوبی

ایران
اند ونزی

هند وستان
کشورهای کمتر توسعه یافته
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 د ر شـرایط ایـران، براسـاس مطالعـات انجام شـد ه  د ر غـرب کشـور، 
کاهـش یـا افزایش بـارش به صورت معنـی د ار  د ر سـطح 99 د رصد یا 
مقیـاس  بـارش  د ر  میانگیـن  ولـی  اسـت؛  نشـد ه  واقـع  95 د رصـد 
ایسـتگاهی سـاالنه 1/32 میلی متر کاهش نشـان می د هـد )مظفری و 
شـفیعی، 1395(. همچنین بـر مبنای پژوهش انجام شـد ه روی 1437 
ایسـتگاه همد یـد، اقلیمی و باران سـنجی، طی د وره 40 سـاله )1343 
تـا 1382(  د ر کشـور کاهـش یـا افزایش بـارش به صـورت معنی د ار 
 د ر سـطح 99 د رصـد یـا 95 د رصـد واقـع نشـد ه اسـت. با ایـن حال 
میانگیـن بـارش  د ر مقیاس ایسـتگاهی ایران به طور متوسـط سـاالنه 

0/64 میلی متر کاهش نشان می د هد )محمد ی، 1390(.
 

منابع مالی، سازگاری و تاب آوری
بـه  نیـاز  و  مالـی  منابـع  محد ود یـت 
کشـور های  د ر  مناسـب  د ر  تکنولوژی هـای 
حـال توسـعه به صـورت محسـوس  د ر موفق 
نبـود ن آنهـا  د ر د سـتیابی بـه اقد ام هـای تغییر 
اقلیـم اثرگـذار بـود ه اسـت. فقـد ان کفایـت 
کشـورهای  توسـط  انجام شـد ه  اقد ام هـای 
توسـعه یافته  د ر تأمیـن منابـع مالـی و نبـود 
حمایت هـای ضـروری  د ر تأمین و د سـتیابی 
بـه تکنولوژی مـورد نیاز، موضوعـی بود ه که 

 د ر مذاکرات بین المللی نیز  د ر د ستور کار قرار د اشته است.
 امـروزه تغییـر اقلیـم، بزرگ تریـن تهد یـد بـرای توسـعه اسـت و 
به صـورت غیرمسـتقیم بـر فقـرا و مـرد م آسـیب پذیر اثـر می گـذارد

 )Chaudhury, 2017(.ا IPCC  د ر سـال 2015 پیش بینـی کـرد ه 
کـه انتظار مـی رود تغییر اقلیم تا سـال 2100 میالد ی افـراد فقیر را 
 د ر کشـور های  د ر حال توسـعه و حتی کشـورهای توسعه یافته افزایش 

 .)IPCC, 2015( د هد و توسعه پاید ار را به خطر بیند ازد
سـازمان ملـل متحد تغییر اقلیـم را به عنوان یک تهد ید شناسـایی 
کـرد ه و  د رنتیجـه  د ر هـد ف 1/5، تحت عنـوان هد ف شـماره یک، از 
اهـد اف توسـعه پایـد ار )SDG( قرار د اد ه اسـت؛ مبنی بـر اینکه »فقر 
 د ر تمـام اشـکال آن  د ر همـه جا خاتمه یابد«. هـد ف 1/5 تأکید کرد ه 
کـه تـا سـال 2030، جهان بایـد »تـاب آوری مرد م فقیـر و آنهایی که 
 د ر شـرایط آسـیب پذیر قرار د ارند را افزایـش د هد. همچنین میزان  د ر 
معـرض بـود ن آنها و آسـیب پذیری آنها بـه اقلیم و حواد ث شـد ید و 
سـایر حـواد ث اقتصـاد ی، اجتماعـی و شـوک های محیط زیسـتی و 
فجایـع را کاهش د هد« )UN, 2016(. کاهش آسـیب پذیری ازطریق 
افزایـش سـازگاری و تطبیق برنامه هـا با تغییرات اقلیمـی و افزایش 
تاب آوری د ید ه شـد ه که د سـتیابی به آن چالشـی پیچید ه و مشـکل 
اسـت؛ به د لیـل اینکه اثرات تغییر اقلیـم متنوع بـود ه و غالباً غیرقابل 

.)Chaudhury, 2017( پیش بینی است
 

اقد ا م ها و توصیه ها
اقد ام های جهانی 

از مهم تریـن اقد ام هـای مـورد نظـر  د ر سـطح جهانی می تـوان به 

سـال 2015 میـالد ی منتشـر شـد ه اسـت. بـر مبنـای ایـن 
 RCP4.5 که شـامل IPCC گـزارش که تحت د و سـناریوی
و RCP6.0 اسـت،  د ر ارتبـاط بـا افزایـش متوسـط د مـای 
جهانـی از 1/1 تـا 3/1  د رجـه سلسـیوس،  د ر هـر مـورد 
اثـرات منفـی آن بـر حقـوق محیـط و انسـا ن ها مـورد تأکید 

.)UNEP, 2015( قرار گرفته است

واقعیت ها
گازهای گلخانه ای

میزان انتشـار گازهای گلخانه ای، هم  د ر کشـورهای توسـعه یافته و هم 
 د ر کشـورهای  د ر حـال توسـعه، افزایش یافته 
اسـت و  د رنتیجه میزان انتشـار جهانـی به ویژه 
غلظت د ی اکسـید کربن افزایش چشـمگیری را 
نشـان می د هـد. میـزان غلظت د ی اکسـید کربن 
میـالد ی  د ر   1950 سـال  تـا  قرن هـا  طـی 
میلیـون  هـر  قسـمت  د ر   300 از  پایین تـر 
سـال  ایـن  از  می کـرد؛  نوسـان   )300ppm(
میلیـون  قسـمت  د ر  مـرز 400  بـه  تاکنـون 
 .)NASA, 2018a( رسید ه است )400ppm(

د ما
براسـاس تجزیه وتحلیـل د اد ه هـا، متوسـط د مای جهانی کـره زمین از 
سـال 1880 میـالد ی تاکنـون به میـزان 0/8  د رجـه سلسـیوس )1/4 
 د رجـه فارنهایـت( افزایـش یافته اسـت. مقد ار د و سـوم این گرمایش 
از سـال 1975 بـا نـرخ تقریبـی 0/15 تـا 0/20  د رجـه سلسـیوس 

 .)NASA, 2018b( برای هر د هه اتفاق افتاد ه است
ایران د ر کمربند خشک عرض میانه قرار گرفته است. میانگین دمای 
ایران حدود 18د رجه سلسیوس است. دمای ایران د ر نیم سده گذشته 
روندهای مثبت و منفی د اشته است. براسـاس ارزیابی روند د اد ه های 
دمای ماهانه ایران )دمای شبانه، روزانه و شـبانه روزی( از ژانویه 
نیم  د ر  که  د اد ه  نشان  دما  روند  تحلیل   ،2000 دسامبر  تا   1951
سده گذشته دمای شبانه، روزانه و شـبانه روزی ایران به ترتیب با 
آهنگ حدود سه، یک و د و د رجه د ر هر صد سال افزایش د اشته 
و  گرم  سرزمین های  د ر  بیشـتر  دما  افزایش  روندهای  است. 
کم ارتفاع و روندهای کاهشی، عمدتًا د ر رشته کوه ها دیده می شوند 

)مسعودیان، 1383(.

بارش
 د ر الگـوی جهانـی بـارش نیـز تغییراتـی به وجـود آمد ه و بخشـی از 
بارش هـا از نـوع بـرف به صـورت بـاران تغییـر پیـد ا کـرد ه اسـت. 
براسـاس گزارش هـا، بعضـی از مناطـق بـا افزایـش بـارش و بعضی 
د یگـر بـا کاهـش بـارش مواجـه شـد ه اند.  د ر مقایسـه بـا صد سـال 
پیـش میـزان بارش جهانـی 2 د رصـد افزایش یافتـه و این مقـد ار  د ر 
 Global( ایـاالت متحـد ه آمریـکا بـه  میـزان 6  د رصد رسـید ه اسـت

 .)Climate Change, 2018

که  مناقشاتی  رفع  کمک  د ر 
محیط زیست  تخریب  جز  نتایجی 
به  ورود  یا  ایجاد  از  پرهیز  و  ند ارد 
مخرب  جنگ های  و  بحران ها 
منطقه ای که  د ر راستای سیاست های 
قد رت های  مساعد ت  با  خاص 
د ر  می شود،  زمینه سازی  صنعتی 
کمک به بهبود وضعیت تغییر اقلیم 

مؤثر خواهد بود.
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تسـهیل گری فراهـم کـرد ن منابـع مالـی، انتقـال فناوری هـای کارا و 
اثرگـذار و نیـز تد ویـن د سـتورالعمل ها و سیاسـت های کاربـرد ی و 
قابـل اجرا همـراه با حمایت های مناسـب اشـاره کرد. سیاسـت هایی 
کـه منابـع مالـی را بـه کاربـران واقعـی برسـاند، موانـع د سـتیابی به 
فناوری هـا را رفـع کنـد و مبانی علمـی را بر مواضع سیاسـی ترجیح 
د هـد. همه سـازمان های وظیفه مند  د ر سـطح جهانـی می توانند مورد 
توجـه قـرار گیرنـد. بعضـی از سـازمان های ذی ربـط عبارتنـد از:
UNFCCC, KP, IPCC, GEF, GCF )Green Climate 
Fund(, UNE )UNEP(, WMO, UNCBD, UNCCD,UNFF  .

اقد ام ها  د ر کشورهای توسعه یافته
بعضـی از اقد ام هایـی کـه انجـام آنها  د ر کشـور های توسـعه یافته، 
بـا رعایـت اخـالق، می توانـد ضمـن کمـک بـه بهبـود وضعیـت 
تغییـر اقلیـم  د ر راسـتای رعایـت حقـوق جوامع مد نی نیـز مؤثر 
واقـع شـوند، عبارتنـد از: کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای، 
بهره گیـری از انرژی هـای پـاک و اقتصـاد سـبز، مسـاعد ت  د ر 
تأمیـن منابـع مالـی  د ر کمـک بـه کشـورهای  د ر حال توسـعه و 
کمتـر توسـعه یافته کـه مشـتاق اقد ام هـای مطلـوب  د ر راسـتای 
اهـد اف تغییـر اقلیـم هسـتند، تسـهیل  د ر انتقـال تکنولوژی های 
پاک و نیز مسـاعد ت  د ر د سترسـی به آنها، تد وین سیاسـت های 
مناسـب  د ر رفـع محد ود یت هـا کـه  د ر راسـتای کاهـش عوامل 
تغییـر اقلیـم اسـت، کمـک بـه رفـع مناقشـاتی کـه نتایجی جز 
تخریـب محیط زیسـت نـد ارد و پرهیـز از ایجـاد بحران هـا و 
جنگ هـای مخـرب کـه تحت تأثیـر غلبـه سیاسـت های خاص 

صورت می گیرد.
 

اقد ام ها  د ر کشورهای  د ر حال توسعه
بعضـی از اقد ام هایـی کـه انجـام آنهـا  د ر کشـور های  د ر حـال 
توسـعه، بـا رعایـت اخـالق، می توانـد ضمـن کمک بـه بهبود 
وضعیـت تغییـر اقلیم  د ر راسـتای رعایت حقـوق جوامع مد نی 
گازهـای  انتشـار  کاهـش  از:  عبارتنـد  شـوند،  واقـع  مؤثـر 
گلخانـه ای، بهره گیـری از انرژی هـای پـاک و اقتصـاد سـبز، 
راسـتای  یافتـه  د ر  اختصـاص  مالـی  منابـع  به کارگیـری 
اقد ام هـای مطلوبـی کـه  د رجهت اهـد اف تغییر اقلیم هسـتند و 
ایجـاد زمینـه همـکاری منطقـه ای، چند جانبـه و د وجانبـه  د ر 
د سترسـی و به کارگیـری تکنولوژی هـای پاک کـه می تواند  د ر 
ایـن جهـت مؤثـر باشـد. بـا توجـه بـه موافقت نامـه پاریس، 
حتـی  د ر صـورت انجـام اقد ام هـای تهاجمـی کاهش انتشـار 
 د ر کشـورهای توسـعه یافته، نمی توانـد شـرایطی ایجـاد کنـد 
کـه اقد ام هـای مربـوط بـه کاهـش انتشـار  د ر کشـورهای  د ر 
شـود.  ارزیابـی  تهاجمـی  کمتـر  به صـورت  توسـعه  حـال 
کشـورهای توسـعه یافته  بایـد بـه اقد ام هـای کاهـش انتشـار 
خـود سـرعت بیشـتری بخشـند. همچنیـن ایـن کشـورها با 
فراهـم کـرد ن حمایت هـای عاد النـه ایـن امـکان را بـرای 
کشـورهای  د ر حـال توسـعه فراهـم کنند تـا آنها نیـز موفق 

 Kartha and( بـه انجـام اقد ام هـای مؤثـر  د ر کاهش انتشـار شـوند
Baer, 2014(. تد ویـن سیاسـت های مناسـب  د ر کاهـش انتشـار و 
نیـز تد ویـن برنامه هـای سـازگاری کـه  د ر راسـتای اهـد اف تغییـر 
اقلیـم، حفـظ محیط زیسـت و منافـع ملـی باشـد کمک کنند ه اسـت. 
کمـک  د ر رفـع مناقشـاتی کـه نتایجـی جـز تخریـب محیط زیسـت 
نـد ارد و پرهیـز از ایجـاد یا ورود بـه بحران هـا و جنگ های مخرب 
مسـاعد ت  بـا  خـاص  سیاسـت های  راسـتای  کـه  د ر  منطقـه ای 

قد رت های صنعتی زمینه سازی می شود، نیز مؤثر خواهد بود.

اقد ام های ملی 
بعضـی از اقد ام هایـی کـه انجـام آنها  د ر سـطح ملـی می تواند ضمن 
کمـک بـه بهبـود وضعیـت تغییر اقلیـم  د ر راسـتای رعایـت حقوق 
انتشـار  کاهـش  از:  عبارتنـد  شـوند،  واقـع  مؤثـر  مد نـی  جوامـع 
گازهـای گلخانـه ای و تد ویـن سیاسـت های مناسـب  د ر تطبیـق و 
سـازگاری بـا تغییـرات اقلیمـی واقع شـد ه و تغییراتی کـه  د ر آیند ه 
محتمـل بـه وقـوع هسـتند، توقـف اقد ام هـای مغایـر بـا اهـد اف 
محیط زیسـتی، برنامه ریـزی همه جانبـه توسـعه پایـد ار و بهره گیری 
از انرژی هـای پـاک و اقتصـاد سـبز، به کارگیـری مطلـوب منابـع 
مالـی موجـود و اختصـاص یافتـه کـه  د ر راسـتای اهد اف مناسـب 
تغییـر اقلیـم تعریـف شـد ه اند،  تد ویـن برنامه هـا و تفاهم نامه هـای 
محلـی و اسـتانی و ایجاد زمینه همـکاری منطقه ای  د ر د سترسـی و 
به کارگیـری  امکانـات موجـود و د انـش بومی و همچنین مشـارکت 
مرد مـی و جوامـع مد نـی و محلـی  د ر تد ویـن، اجـرا و نظـارت بـر 
برنامه هـای منطبـق بـا اهـد اف محیط زیسـتی و تغییـر اقلیـم که  د ر 

قالب برنامه های ملی تعریف شد ه اند. 

تئوری اخالق  د ر توسعه پاید ار با رویکرد تغییر اقلیم
 د ر اینجـا می خواهـم جمع بنـد ی نظـرات خـود را  د ر قالـب ارائـه 
»تئـوری اخـالق  د ر توسـعه پایـد ار بـا رویکـرد تغییـر اقلیـم«  د ر 
معـرض نظـرات صاحب نظـران، کارشناسـان، مد یـران و خوانند گان 
عالقه منـد قـرار د هـم تـا بـر مبنـای آن بتوانیـم نسـب بـه تد ویـن 
اسـتراتژی پایـد ار  د ر مواجهـه بـا تغییـرات اقلیم  د ر سیاسـت و اجرا 

گام های موفق برد اریم.
 د ر ایـن تئـوری ما با سـه عنصـر مواجه هسـتیم: تغییـر اقلیم که 
بـر توسـعه مـا اثر می گذارد، توسـعه کـه بر تغییـر اقلیم اثـر می گذارد 
و اخـالق کـه  د ر سـه جایـگاه مبـد أ )نقطه شـروع و شـرایط موجود(، 
مسـیر حرکـت )فراینـد نقشـه راه( و مقصـد )نقطـه خاتمـه و شـرایط 
مطلـوب( جلـوه می نماید. جایـگاه اخالق  د ر این تأثیر متقابل توسـعه 
و تغییـر اقلیـم، می توانـد نقـش تعیین کننـد ه ای  د ر  د رک مناسـب ما از 

شرایط موجود و چگونگی د ستیابی به شرایط مطلوب ارائه کند.
شـرایط موجـود: بعضـی از کشـورها توسـعه یافته اند و بعضی  د ر 

حال توسعه اند و نیاز به توسعه مناسب د ارند.
نقـش اخـالق، مسـاعد ت  د ر توسـعه پایـد ار بـد ون تخریـب و 
برقـراری تـوازن  د ر نرخ توسـعه بیـن کشـورهای توسـعه یافته و  د ر 

حال توسعه است. 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 12

impacts/signs/precip-patterns.html.
Hall, M.J. and Weiss, D.C., 2012. Avoiding Adaptation 

Apartheid: Climate Change Adaptation and Hu-
man Rights Law, Yale Journal of International 
Law, 37: 309-332.

IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis
Report. Contribution of Working Groups II and III 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovern-
mental Panel on Climate Change, Core Writing 
Team, Pachauri, R.K. and Meyer, L.A., )Eds.(. 
IPCC, Geneva, Switzerland, 151 p. Summary for 
Policymakers, IPCC AR5, 32p. http://www.ipcc.
ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FI-
NAL_SPM.pdf

IPCC, 2015. Livelihoods and Poverty in Assessment
Report 5. Available from: https://www.ipcc.ch/
pdf/assessment-report/ar5/wg2/drafts/fd/WGI-
IAR5-Chap13_FGDall.pdf. 

Kaufmann, R.K., Kauppi,  H. and Stock, J.H., 2006. 
The Relationship Between Radiative Forcing 
and Temperature: What Do Statistical Analyses 
of the Instrumental Temperature Record Mea-
sure?. Climatic Change, 77: 279–289, DOI: 
10.1007/s10584-006-9063-0.

NASA, 2018a. Global Climate Change, Facts, 
NASA web site, https://climate.nasa.gov/evi-
dence.

NASA, 2018b. Global Climate Change, Facts, 
NASA web site, https://earthobservatory.
nasa.gov/WorldOfChange/decadaltemp.php.

Kartha, S. and Baer, P., 2014 )Revised February 
2015(. Zero Carbon, Zero Poverty the Cli-
mate Justice Way. Mary Robinson Founda-
tion, Climate Justice, 5 p. https://go.nature.
com/2JfWZqB 

Robinson, M. and Shine, T., 2018. Achieving a 
climate justice pathway to 1.5 °C, Nature Cli-
mate Change, 8: 564–569. 

Stillings, Z.L., 2014. Human Rights and the 
New Reality of Climate Change: Adaptation's 
Limitations in Achieving Climate Justice. 
Michigan Journal of International Law, 35)3(: 
637-671. 

United Nations, 2016. Transforming Our World:
The 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment. New York: United Nations. Available 
from www.sustainabledelopment.un.org 

UNDP, 2007. Human Development Report 
2007/2008. Fighting Climate Change: Hu-
man Solidarity in a Divided World. UNDP, 
90p. 

UNEP, 2015. Climate Change and Human 
Rights. UNEP and Sabin Centre for Cli-
mate Change Law at Columbia Law 
School. A comprehensive study of the 
links between human rights law and cli-
mate change. UNEP, 44p. 

Wood B. T., Stringer L. C., Dougill A. J. and 
Quinn C. H., 2018. Socially Just Tri-
ple-Wins? A Framework for Evaluating 
the Social Justice Implications of Climate 
Compatible Development. Sustainability, 
211)10(: 20p, doi: 10.3390/su10010211, 
MDPI.

WHO, 2017. Climate Change and Health 
Fact Sheet, July 2017. World Health Or-
ganization, 6p. http://www.who.int/medi-
acentre/factsheets/fs266/en 

و  مناطـق  همـه  روی  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار 
اثـرات را  ایـن  انسـانی  اثـر گذاشـته و جوامـع  بخش هـا 
به صـورت مضاعـف تحمل کرد ه انـد. همچنین نقـش اخالق، 
پذیـرش حق توسـعه پایـد ار برای همـه، رفع موانع توسـعه 
پایـد ار  د ر کشـورهای  د ر حـال توسـعه، تعریف نقشـه راه و 
مسـیر جد ید د سـتیابی به توسـعه پاید ار، تـوازن  د ر تعهد ات 

و برابری  د ر منافع جوامع انسانی است.
د سـتیابی به توسـعه بد ون انتشـار گازهای گلخانه ای ممکن نیست. 
همچنیـن نقـش اخـالق، هد ف گـذاری پله ای برای د سـتیابی به توسـعه 
پایـد ار، کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای متناسـب بـا هد ف گذاری 

جد ید، افزایش تاب آوری و مساعد ت  د ر سازگاری است.
 د ر ایـن مسـیر، توسـعه به صـورت پلکانـی هد ف گذاری  شـد ه و 
به صـورت مرحلـه ای نسـبت بـه رفـع موانـع توسـعه پایـد ار  د ر هـر 
مرحلـه اقد ام می شـود )شـکل 3(.  د ر هر مقطع، د سـتیابی بـه اهد اف 
مرحلـه ای مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد تا  د ر بـازه زمانـی تعریف 

شد ه مورد نظر زمینه اجرایی مجموعه اهد اف فراهم آید.
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