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 ۱۹۹۲  ژوئن ٥انعقادـ   تاریخ

 ۱۹۹۳دسامبر  ۲۹ـ  االجرا شدن  الزم  تاریخ

اھداف این کنوانسیون عبارتند از:حفظ تنوع زیستی/استفاده پایدار از گونھ ھاوسھیم شدن عادالنھ وبرابر در 
کاربرد منابع ژنتیکی،از جملھ از طریق دسترسی مناسب بھ منابع ژنتیکی و انتقال صحیح  مزایای حاصل از

تکنولوژی ھای مربوط، با در نظر گرفتن کلیھ حقوق مربوط بھ آن منابع و تکنولوژی ھا، ھمچنین از طریق 
 .تامین مالی الزم

تمایز بین ارگانیسم ھای زنده از ھر منبع بھ معنای قابلیت  :در این کنوانسیون:/ کاربرد اصطالحات ۲ماده -۲
کھ شامل اکوسیستم ھای زمینی، دریایی ودیگر اکوسیستم ھای آبزی،ھمچنین شامل ترکیبات اکولوژی کھ 
بخشی از اکوسیستم ھا را تشکیل می دھند می باشد.این مفھوم شامل تنوع در درون گونھ ھا،بین گونھ ھا 

 .وتنوعاکوسیستم ھا می باشد

بھ معنای مجموعھ پویایی از گیاه،حیوان وموجودات ذره بینی ومحیط پیرامون آنھاست کھ بھ عنوان  :اکوسیستم
 .یک واحد کارکردی بر یکدیگر اثر می گذارند

بھ معنی حفاظت از اجزای تشکیل دھنده تنوع زیستی خارج از محیط زندگی طبیعی شان می : حفاظت بیرونی
 .باشد

 UNFCCC( United  nations framework convention on climateکنوانسیون تغیر اقلیم (
change 

 : در این کنوانسیون: تعاریف -۱ماده 
اثرات سو تغییرات آب و ھوا بھ معنی تغییرات محیط فیزیکی یا زندگی گیاھی و جانوری ناشی از  -۱

سیستم ھای طبیعی یا تحت تغییرات آب و ھوا دارای اثرات زیان آور بر ترکیب ھندگی یا بھره وری اکو
 .کنترل یا بر عملکرد سیستم ھای قتصادی ، اجتماعی یا سالمت و رفاه بشر می باشد

تغییر آب و ھوا بھ معنی تغییری در آب و ھواست کھ بھ صورت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت  -۲
یرات طبیعی آب و ھواست کھ ھای بشری است کھ باعث متغییر نمودن ترکیب جو جھان شده و جدا از تغی

 .در دوره ھای زمانی مختلف پدید می آید
 .سیستم آب و ھوا بھ مجموعھ آتمسفر، ھیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر و داخل آن ھا اطالق می شود -۳
بھ معنی آزاد نمودن گازھای گلخانھ ای یا مواد متشکلھ آن ھا بھ آتمسفر در یک ناحیھ   گازھای منتشره -۴

 .دوره زمانی خاص می باشدمعین و 
بھ معنی آن قسمت از اجزا گازی آتمسفر است کھ طبیعی ناشی از فعالیت بشر بوده   گازھای گلخانھ ای -۵

 .و تششع مادون قرمز را جذب نموده و دوباره منتشر می نمایند
ک منطقھ بھ معنی سازمانی است کھ توسط کشورھای حاکم بر ی  سازمان منطقھ ای ھمبستگی اقتصادی -۶

تاسیس شده و دارای حق تصمیم گیری در مورد مواد این کنوانسیون یا پروتکل ھای آن بوده و بر مبنای 
 .اساسنامھ خود دارای مجوز امضا، تصویب ، پذیرش ، تایید و الحاق بھ اسناد مربوطھ می باشد
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نھ ای یا مواد متشکلھ بھ معنی قسمت یا قسمت ھایی از سیستم آب و ھوایی است کھ گاز گلخا  مخزن – ۷
 .آن را انبار می نماید

بھ معنی ھر روند یا فعالیتی است کھ یک گاز گلخانھ ای ، یا مایع گاز شده یا مواد متشکلھ گاز   حفره -۸
 .گلخانھ ای را از آتمسفر بیرون می برد

واد متشکلھ گاز بھ معنی ھر روند یا فعالیتی است کھ یک گاز گلخانھ ای ، مایع گاز شده یا م  منبع -۹
 .گلخانھ ای را وارد آتمسفر می نماید

 : ھدف -۲ماده 
ھدف نھایی این کنوانسیون و ھر گونھ اسناد حقوقی مربوطھ کھ ممکن است توسط کنفرانس اعضا مورد 
تصویب قرار گیرد، دستیابی بھ ثبات در تراکم گاز گلخانھ ای در آتمسفر مطابق مفاد مربوطھ کنوانسیون 

ت کھ از تداخل خطرناک فعالیتھای بشر با سیستم آب و ھوایی جلوگیری نماید. این سطح می در سطحی اس
بایست در آنچنان چھارچوب زمانی حاصل گردد کھ اکوسیستم ھا بتوانند بھ صورت طبیعی با تغییرات آب 

ھ اقتصادی و ھوا تطابق یابند و اطمینان حاصل شود کھ تولید مواد غذایی با تھدید روبرو نبوده و توسع
 .بتواند بھ صورتی پایدار ادامھ یابد

 : اصول -۳ماده 
اعضای کنوانسیون در فعالیت ھای خود برای دستیابی بھ اھداف کنوانسیون و اجرای مفاد آن از جملھ 

 : توسط موارد زیر مورد راھنمایی قرار خواھند گرفت
تی بشر بر مبنای تساوی و بر طبق اعضا می بایست سیستم آب و ھوا را بھ نفع نسل ھای فعلی و آ -۱

مسئولیت ھای مشترک ولی متفاوت و قابلیت ھای خود مورد حمایت قرار دھند. بنابراین کشورھای 
 .پیشرفتھ می بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب و ھوا و اثرات سو آن باشند

ر مقابل اثرات سو نیازھای خاص و شرایط ویژه کشورھای در حال توسعھ بھ ویژه آن ھایی کھ د -۲
تغییرات آب و ھوا آسیب پذیر می باشند و مخصوصا کشورھای در حال توسعھ ای کھ توسط این 

کنوانسیون تحت بار مسئولیت غیر عادی یا نامتناسب قرار می گیرند می بایست مورد توجھ کامل قرار 
 .گیرند

، جلوگیری یا بھ حداقل رساندن اعضا کنوانسیون می بایست اقدامات پیشگیرانھ ای جھت پیش بینی  -۳
دالئل تغییرات آب و ھوا و کاھش اثرات سو آن را بھ کار گیرند. در مواردی کھ احتمال بروز آسیب ھای 

جدی یا برگشت ناپذیر وجود داشتھ باشد نمی بایست از فقدان قطعیت علمی بھ عنوان دلیلی برای بھ تعویق 
این نکتھ را باید در نظر داشت کھ سیاست ھا و اقداماتی کھ در  انداختن این گونھ اقدامات استفاده نمود و

رابطھ با تغییرات آب و ھوا وجود دارند می بایست از لحاظ مالی قابل توجیھ باشند تا منافع جھانی را با 
حداقل ھزینھ ممکن تضمین نمایند. برای دستیابی بھ این امر، این گونھ سیاست ھا و اقدامات می بایست 

اجتماعی را در نظر گرفتھ و بھ صورت جامع بوده و تمامی منابع و حفره  –ای مختلف اقتصادی زمینھ ھ
ھا و مخازن مربوطھ گازھای گلخانھ ای و تنظیم آن ھا را پوشش داده و تمامی بخش ھای اقتصادی را در 

اعضا ذینفع  برگیرند. تالش ھا جھت رویارویی با تغییرات آب و ھوایی می توانند بھ صورت ھمکاری بین
 .انجام پذیرند

اعضا محق بوده و باید توسعھ مداوم را تشویق نمایند. سیاست ھا و اقدامات بھ منظور حفاظت از  – ۴
سیستم آب و ھوا در مقابل تغییرات ناشی از فعالیت ھای بشر می بایست متناسب با شرایط خاص ھر 

ن نکتھ را در نظر گیرند کھ توسعھ اقتصادی عضو بوده و ھماھنگ با برنامھ ھای توسعھ ملی باشند و ای
 .برای بھ کارگیری سیاست ھای مقابلھ با تغییرات آب و ھوا امری ضروری می باشد

اعضا می بایست برای ایجاد یک سیستم باز اقتصادی بین المللی کھ منجر بھ رشد اقتصاد پایدار و  – ۵
یده و بتواند با مشکالت تغییرات آب و توسعھ در تمامی اعضا مخصوصا کشورھای در حال توسعھ گرد

اقداماتی کھ برای مبارزه با تغییرات آب و ھوا معمول می گردد،  .ھوا بھتر روبرو شود ھمکاری نمایند

ACKU



منجملھ اقدامات یکجانبھ نباید در تجارت بین المللی باعث ایجاد ابزار تعیین غیر قابل توجیھ یا عمدی یا 
 .محدودیت ھای پنھان گردد

 : تعھدات – ۴ماده 
تمامی اعضا با در نظر گرفتن مسئولیت ھای مشترک ولی متمایز خود و اولویت ھای خاص ملی و  – ۱

 :منطقھ ای برای توسعھ و شرایط خود باید
آمار ملی گازھای حاصلھ از فعالیت ھای بشری بھ وسیلھ منابع و نحوه حذف آن ھا بھ وسیلھ حفره  –الف 

کھ تحت کنترل پروتکل مونترال نمی باشند را توسعھ ، مورد بازنگری دوره  ھای کلیھ گازھای گلخانھ ای
و با استفاده از روش ھایی ) ۱۲ای ، منتشر و در دسترس کنفرانس اعضا قرار دھند. این امر طبق ماده (
 .انجام خواھد گرفت کھ توسط کنفرانس اعضا مورد توافق قرار می گیرد

ز برنامھ ھای منطقھ ای کھ شامل اقداماتی برای تعدیل تغییرات آب برنامھ ھای ملی و در صورت نیا –ب 
و ھوایی در اثر گازھای ناشی از فعالیت ھای بشری بھ وسیلھ منابع و رفع آن ھا توسط حرفھ ھای کلیھ 
گازھای گلخانھ ای کھ تحت کنترل پروتکل مونترال نیستند و اقدامات الزم برای تسھیل انطباق آن ھا با 

 .ب و ھوا می باشند را تدوین ، اجرا، منتشر و مورد بازنگری منظم قرار دھندتغییرات آ
توسعھ ، اجرا، و انتشار و انتقال تکنولوژی ھای ، عملیات تجربی و روندھایی کھ گازھای گلخانھ ای  –پ 

ا از ناشی از فعالیت ھا دیگری کھ تحت کنترل پروتکل مونترال نمی باشد را کنترل نموده یا کاھش داده ی
ایجاد آن ھا جلوگیری نماید را ترویج و در موارد مزبور ھمکاری نمایند. این امر در کلیھ بخش ھا شامل 

 .بخش انرژی ، حمل و نقل ، صنعت کشاورزی ، جنگلداری و دفع زبالھ صادق می باشد
ھای مدیریت مستمر را ترویج داده و در صورت اقتضا حفظ و افزایش حفره ھا و منابعی از گاز -ت

گلخانھ ای کھ تحت کنترل پروتکل مونترال نمی باشند از جملھ موجودات زنده ، جنگل ھا و اقیانوس ھا و 
 .سایر اکوسیستم ھای دریایی ، ساحلی یا زمینی را تشویق و در موارد مزبور ھمکاری نمایند

جامع برای مدیریت  برای آمادگی جھت تطابق با اثرات تغییرات آب و ھوا، ایجاد و بسط برنامھ ھای –ث 
نواحی ساحلی ، منابع آب و کشاورزی و حمایت و بازسازی مناطق ، مخصوصا در آفریقا کھ تحت تاثیر 

 .خشکسالی و پیشروی صحرا یا سیل قرار گرفتھ اند ھمکاری نمایند
مالحظات تغییرات آب و ھوا را تا حد امکان در سیاست ھا و اعمال اجتماعی ، اقتصادی و زیست  –ج 
حیطی خود در نظر گرفتھ و روش ھای مناسبی نظیر ارزیابی اثرات تنظیم و تعیین شده در سطح ملی را م

از نظر کاھش اثرات سو پروژه ھا یا اقدامات انجام شده برای کاھش تغییرات آب و ھوا یا تطابق با آن ، 
 .بر اقتصاد و بھداشت عمومی و کیفیت محیطزیست در نظر بگیرند

اجتماعی و غیره و نظارت منظم و ایجاد آرشیوھای  –لی ، تکنولوژیکی ، فنی ، اقتصادی تحقیقات عم –چ 
اطالعاتی مربوط بھ سیستم آب و ھوا بھ منظور درک بیشتر و کاھش یا حذف عدم قطعیت ھای موجود در 

راتژی مورد دالئل ، اثرات ، میزان و زمان بندی تغییرات آب و ھوا و پیامدھای اقتصادی و اجتماعی است
 .ھای واکنشی را تشویق و در موارد مزبور ھمکاری نمایند

اجتماعی و  –تبادل کامل ، آزاد و فوری اطالعات مربوطھ علمی ، تکنولوژیکی ، فنی ، اقتصادی  –ح 
حقوقی مربوط بھ سیستم آب و ھوا، تغییرات آب و ھوا و پیامدھای اقتصادی و اجتماعی استراتژی ھای 

 .ویق و در موارد مزبور ھمکاری نمایندواکنشی مختلف را تش
آموزش ، تربیت و افزایش آگاھی ھای عمومی در مورد تغییرات آب و ھوا را تشویق و نسبت بھ آن  –خ 

 .ھمکاری نموده و شرکت گسترده در این امر، از جملھ شرکت سازمان ھای غیر دولتی را ترغیب نمایند
 .ا را بھ کنفرانس اعضا انتقال دھنداطالعات مربوط بھ اجر) ۱۲مطابق ماده ( –د 
) ۱کشورھای عضو کھ در زمره کشورھای پیشرفتھ می باشند و سایر اعضا مذکور در ضمیمھ ( – ۲

 :مشخصا تعھد می نمایند کھ موارد زیر را بھ انجام رسانند
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 )CMSمھاجر (  وحشیھای از گونھ  حفاظت  کنوانسیون

 CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES CMS)- BON ۱۹۷۹ )    

 ۱۹۸۳نوامبر  ۳ـ  االجرا شدن  الزم  تاریخ

  ، چینی ، عربی ، اسپانیایی ، روسی ، آلمانی ، فرانسھ ـ انگلیسی کنوانسیون  رسمی  زبانھای.   ، آلمان انعقادـ بن  محل

یت کارآمد گونھ ھای مھاجر وحشی کھ از فراز قلمرو ملی کشورھای عضو بھ ھدف این کنوانسیون حفاظت و مدیر
 خارج مھاجرت می کنند . این عمل توسط طرفھای متعاھد با توافق دولتھای مسیر مھاجرت صورت می گیرد .

را   زمین  کره  یعیطب  سیستم  جایگزین  غیرقابل  ، بخش شمارشان بی  در اشکال  وحشی  متعاھد،معتقدند جانوران  طرفھای    
  نسلھای  را برای  زمین  کره  بشر باید منابع  نسلھای  تمامی  شوند؛ آگاھند از اینکھ  حفظ  بشریت  نفع  باید بھ  دھند کھ می  تشکیل

  شود اطمینان می  بکار گرفتھ  کھ  در جایی  میراث  این  خردمندانھ  برداری و بھره  از حفظ  دارند کھ  کنند و التزام  حفظ  آینده
،  ، علمی شناسی ، نسل شناسی ، بوم محیطی  نظر زیست  از نقطھ  وحشی  رشد جانوران  در حال  نمایند؛از ارزش  حاصل
از فراز قلمرو   کھ  وحشی  جانوران  ھای گونھ  آگاھند؛نگران  و اقتصادی  ، اجتماعی ، آموزشی ، فرھنگی ، تفریحی شناسی زیبایی

قلمرو   درون  کھ  وحشی  مھاجر جانوران  ھای گونھ  حامی  باشند؛معتقدند کھ کنند، می می  مھاجرت  از آن  خارج  ھآنھا و یا ب  ملی
کار آمد   و مدیریت  حفاظت  اند کھ متقاعد شده کنند، ھستند و باید باشند؛ کنند و یا از فراز آنھا عبور می می  آنھا زندگی  ملی

آنھا   تمامی  ھماھنگ  گذارنند، اقدام آنھا می  خود را در قلمرو ملی  زندگی  از دورة  بخشی  کھ  یوحش  مھاجر جانوران  ھای گونھ
 طلبد. را می

 :کنواسیون )حدفRotardamکنوانسیون روتردام (

 م�واد برخ�ی الملل�ی ب�ین تج�ارت اعض�ادر بین ھمکاری بر مبتنی ھای تالش و مشترک مسولیت ارتقای کنواسیون این ھدف
 س�ازگاربامحیط اس�تفاده جھت ومساعدتدر بالقوه ھای آسیب از زیست ومحیط انسان سالمت حفظ بمنظور خطرناک شیمیائی
 فراین�د بین�ی پ�یش ب�ا ش�یمیائی م�واد ویژزگیھ�ای خص�وص در اطالع�ات تب�ادل نم�ودن تس�ھیل طریق از کھ آنھامیباشد زیست
 میشود انجام اعضا بھ تصمیمات این اعالن و آنھا صادرات و واردات با رابطھ در ملی گیری تصمیم

 : کنوانسیون این ازنظر: تعاریف ۲ ماده

 خ���واه و س���ازی آم���اده ی���ا مخل���وط ص���ورت ب���ھ خودی���ا خ��ودی ب���ھ خ���واه ک���ھ اس���ت ای م���اده از عب���ارت ش���یمیائی م���اده ال��ف
 ش��امل ش��میائی م��اده نمیش��ود زن��ده موج��ود ن��وع ھ��یچ ش��امل ام��ا باش��د آم��ده دس��ت ب��ھ طبیع��ت ی��اازطریق تولی��د ازطری��ق
 معن��ی ب��ھ ش��ده من��ع ش��یمایئی م��اده: ب وص��نعتی خطرن��اک ش��دت ب��ھ آف��ات از آف��ات دف��ع س��موم: زیرمیباش��د بن��دی طبق��ھ
 اق���دام آخ���رین توس���ط زیس���ت ی���امحیط انس���ان س���المت حف���ظ منظ���ور ب���ھ آن کاربردھ���ای تم���امی ک اس���ت ش���یمیائی م���اده
 .است شده ممنوع بندی یاچندطبقھ یک در قانونی

 ۲۳/٦/۲۰۱۳) تاریخ انفاذ Cartagena protocolکارتاجینا (پروتوکول 

ایم���ن و جابج���ایی و اس���تفاده از  س���ازواره ھ���ای تغیی���ر یافت���ھ  ھ���دف ای���ن پروتک���ل  ای���ن اس���ت ک���ھ در  زمین���ھ  انتق���ال 
ظ تن���وع زیس���تی و ژنتیک���ی زن���ده  ک���ھ حاص���ل  بیوتکنول���وژی  جدی���د  ھس���تند   و ممک���ن  اس���ت اث���رات زی���ان آوری ب���ر حف���

اس����تفاده پای����دار از آن داش����تھ باش����ند اص����ول ایمن����ی و حف����اظتی ب����ھ طورک����افی مراع����ات گردی����ده مخ����اطرات آنھ����ا  ب����رای  
 سالمت انسان  در نظر  گرفتھ شده  و نقل و انتقاالت بین مرزی با دقت بیشتری صورت گیرد.  
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