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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളും 

പ്പാപടാപകാളുകളും 

 

മനുഷ്യവികസനത്തെകുറിച്ചുള്ള ഐകയരാഷ്ട്ര സപേളനം 
 

1972-ൽ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്കസ്റ്ഹോമിൽ നടന്ന മനുഷ്യവികസ്നലെക്ുറിച്ചുള്ള 

ഐകയരോഷ്ക്ട സ്സ്റ്േളനം മനുഷ്യ പരിസ്ഥിതിലെക്ുറിച്ചുള്ള ്പഖ്യോപനം എന്നും 

അറിെലെടുന്നു. ഇതക വിവിധ അന്തോരോഷ്ക്ട പോരിസ്ഥിതിക ്പശ്നങ്ങൾ, റിസ്റ്സ്ോഴ്സക 

മോസ്റ്നജകലമനകറക, മെിനീകരണം തടെൽ, പരിസ്ഥിതിെും വികസ്നവും തേിെുള്ള ബന്ധം 

എന്നിവ സ്റ്രഖ്ലെടുെുന്നു. 

 

്ബണ്ടടലാൻഡട റിപപാർടട (നേുത്തര ത്തപാതു ഭാവി) - 1987 

 

സ്ുസ്ഥിര വികസ്നം, അതോെതക ഭോവി തെമുറെുലട ആവശ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ലെയ്യോലത 

ഇന്നലെ തെമുറെുലട ആവശ്യങ്ങൾ നിറസ്റ്വറ്റുക എന്ന ആശ്െമോണക റിസ്റ്െോർട്ടക നൽകിെതക. 

ദോരി്ദയനിർമോർജനം, െിംഗസ്മതവം, സ്മ്പെക പുനർവിതരണം എന്നിവെുലട രൂപെിെുള്ള 

മോനവ വിഭവസ്റ്ശ്ഷ്ി വികസ്നം പരിസ്ഥിതി സ്ംരക്ഷണെിനുള്ള ത്ന്തങ്ങൾ 

രൂപലെടുെുന്നതിൽ നിർണോെകമോലണന്നക ്ബണ്ടകെൻഡക കേീഷ്ൻ റിസ്റ്െോർട്ടക 

അംഗീകരിച്ചു. 

 

UNCED അത്തെങ്കിൽ എർെട സേിറ്റട 1992, ്ബസ്ീെിലെ റിസ്റ്െോ ഡി ജനീസ്റ്റോെിൽ നടന്നു. 

പരിസ്ഥിതിെും വികസ്നവും സ്ംബന്ധിച്ച െുണണറ്റഡക സ്റ്നഷ്ൻസ്ക സ്റ്കോൺഫറൻസ്ക 

(UNCED) 1992-ലെ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടി എന്നറിെലെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിെും വികസ്നവും 

സ്മനവെിെിസ്റ്ക്ണ്ടതിനകലറ ആവശ്യകതലെക്ുറിച്ചക ലപോതുജനങ്ങളിൽ അവസ്റ്ബോധം 

വളർെുന്നതിൽ 1992-ലെ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടി വിജെിച്ചു. സ്റ്ദശ്ീെ-്പോസ്റ്ദശ്ിക തെെിെുള്ള 

സ്ുസ്ഥിര വികസ്ന െക്ഷയങ്ങളിസ്റ്െക്ക തങ്ങളുലട സ്ംഭോവനകൾ വോഗ്ദോനം ലെയ്ത ക 190-

െധികം രോജയങ്ങൾ പരിപോടിെിൽ പലെടുെു. 1992-ലെ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടിെുലട 

തുടർച്ചെോെി, 2002-ൽ ദക്ഷിണോ്ഫിക്െിലെ സ്റ്ജോഹന്നോസ്കബർഗിൽ നടന്ന സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്നലെക്ുറിച്ചുള്ള സ്റ്െോക ഉച്ചസ്റ്കോടി (റിസ്റ്െോ+10). െുണണറ്റഡക സ്റ്നഷ്ൻസ്ക 

സ്റ്കോൺഫറൻസ്ക ഓൺ സ്ണറനബിൾ ലഡവെപകലമനകറക റിസ്റ്െോെിെും നടന്നു, ഇതിലന 

സ്ോധോരണെോെി റിസ്റ്െോ+20 അലെെിൽ റിസ്റ്െോ എർെക സ്േിറ്റക 2012 എന്നും വിളിക്ുന്നു. 

െർച്ച ലെയ്ത വിഷ്െങ്ങൾ ഇനിെറെുന്നവെോണക: 

 ഗയോസ്റ്സ്ോെിനിലെ ലെഡക അലെെിൽ സ്റ്റഡിസ്റ്െോ ആക്ടീവക രോസ്വസ്തുക്ൾ 

ഉൾലെലടെുള്ള വിഷ് മോെിനയങ്ങൾ സ്റ്പോെുള്ള വിഷ് ഘടകങ്ങളുലട ഉതകപോദനം 

പരിസ്റ്ശ്ോധിക്ുന്നു. 

 സ്റ്ഫോസ്ിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക പകരമോെി വികസ്ിെിച്ച ഊർജ്ജെിനകലറ ബദൽ 

സ്റ്്സ്ോതസ്സുകൾ എന്തോെിരിക്ോം? 

 

1992ലെ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടിെും ഇനിെറെുന്ന സ്റ്രഖ്കളിൽ കെോശ്ിച്ചു: 
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റിപ ാ ്പഖ്യാപനം: ഭോവിെിലെ സ്ുസ്ഥിര വികസ്നെിൽ രോജയങ്ങലള നെിക്ോൻ 

ഉസ്റ്േശ്ിച്ചുള്ള തതവങ്ങളോണിവ. 

 

അജണ്ട 21: സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുമോെി ബന്ധലെട്ടക ഐകയരോഷ്ക്ടസ്ഭെുലട സ്റ്നോൺ-

ണബൻഡിംഗക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ആെിരുന്നു അതക. െുണണറ്റഡക സ്റ്നഷ്ൻസ്ിനും മറ്റക 

ബഹുരോഷ്ക്ട സ്ംഘടനകൾക്ും സ്റ്െോകലമമ്പോടുമുള്ള വയക്തിഗത ഗവൺലമനകറുകൾക്ും 

്പോസ്റ്ദശ്ിക, സ്റ്ദശ്ീെ, ആസ്റ്ഗോള തെങ്ങളിൽ നടെിെോക്ോൻ കഴിെുന്ന ഒരു ്പവർെന 

അജണ്ടെോണിതക. അജണ്ട 21-ലെ "21" എന്നതക 21-ാോാം നൂറ്റോണ്ടിലന സ്ൂെിെിക്ുന്നു. ആസ്റ്ഗോള 

സ്ുസ്ഥിര വികസ്നം ണകവരിക്ുകെോണക ഇതിനകലറ െക്ഷയം. അജണ്ട 21 സ്ംരംഭെിനകലറ 

ഒരു ്പോഥമിക െക്ഷയം ഓസ്റ്രോ ്പോസ്റ്ദശ്ിക സ്ർക്ോരും അവരുസ്റ്ടതോെ ആഭയന്തര അജണ്ട 21 

വരെകക്ണം എന്നതോണക. 

 

 
 

വന തെവങ്ങൾ: എെോെരം വനങ്ങളുലടെും സ്ംരക്ഷണവും സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവും 

സ്ംബന്ധിച്ച നിെമപരമോെ ബന്ധമിെോെ സ്റ്രഖ്െോണക ഇവ. 

 

റിപ ാ ്പഖ്യാപനങ്ങൾ 

റിപ ാ+ 10 (2002) 

 

ദക്ഷിണോ്ഫിക്െിലെ സ്റ്ജോഹന്നോസ്കബർഗിെോണക ഉച്ചസ്റ്കോടി നടന്നതക. സ്റ്ദശ്ീെ, ്പോസ്റ്ദശ്ിക, 

അന്തർസ്റ്ദശ്ീെ തെങ്ങളിെുള്ള സ്ഥോപനങ്ങൾക്ോെുള്ള സ്മ്ഗമോെ െക്ഷയം, അജണ്ട 21 നകലറ 

പൂർണ്ണമോെ നടെോക്െിലന അതക പരോമർശ്ിക്ുന്നു. RIO ഉച്ചസ്റ്കോടിെുലട പെുവർഷ്ലെ 

തുടർനടപടിെോെിരുന്നു അതക. 

റിപ ാ +20 ( 2012) 

 

 കഴിഞ്ഞ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടികളിൽ നടെിെ രോഷ്ക്ടീെ ്പതിബദ്ധതകളുലട 

സ്ഥിരീകരണം ഉറെോക്ോനും അജണ്ട 21-ൽ പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന െക്ഷയങ്ങളിസ്റ്െക്ുള്ള 

പുസ്റ്രോഗതി വിെെിരുെി അടുെ 20 വർഷ്സ്റ്െക്ക ആസ്റ്ഗോള പരിസ്ഥിതി അജണ്ട 

നിശ്ചെിക്ോനും Rio+20 ്ശ്മിച്ചു. റിസ്റ്െോ ഭൂമിെുലട 20 വർഷ്ലെ 

തുടർനടപടിെോണിതക. ഉച്ചസ്റ്കോടി. 

 1992-ൽ റിസ്റ്െോ ഡി ജനീസ്റ്റോെിൽ നടന്ന ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടി െുഎൻ സ്റ്കോൺഫറൻസ്ക ഓൺ 

എൻവസ്റ്െോൺലമനകറക ആൻഡക ലഡവെപകലമനകറക (UNCED) എന്നും അറിെലെടുന്നു. 
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 ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടി 2002 ലജോഹോനസ്കബർഗിൽ നടന്നു) സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്നലെക്ുറിച്ചുള്ള സ്റ്െോക ഉച്ചസ്റ്കോടി എന്നോണക അറിെലെടുന്നതക. 

 റിസ്റ്െോ ഡി ജനീസ്റ്റോെിൽ നടന്ന ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടി, 2012-ലന സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്നലെക്ുറിച്ചുള്ള െുഎൻ സ്റ്കോൺഫറൻസ്ക (UNCSD) എന്നക വിളിക്ുന്നു. 

ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടിെുലട ്ശ്സ്റ്ദ്ധെമോെ സ്റ്നട്ടം കോെോവസ്ഥോ വയതിെോന കൺലവൻഷ്നിലെ ഒരു 

കരോറോണക, ഇതക സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ രൂപീകരിക്ുന്നതിസ്റ്െക്ക നെിച്ചു, തുടർന്നക 

പോരീസ്ക ഉടമ്പടിെിൽ കെോശ്ിച്ചു. ഈ ഉച്ചസ്റ്കോടിെിൽ രണ്ടക നിെമപരമോെ കരോറുകളും 

ഒെുവച്ചു. ണജവ ണവവിധയലെക്ുറിച്ചുള്ള കൺലവൻഷ്ൻ CBD എന്നക വിളിക്ുന്നു. 

മരുഭൂവൽക്രണലെ ലെറുക്ുന്നതിനുള്ള ഐകയരോഷ്ക്ടസ്ഭെുലട കൺലവൻഷ്ലന 

UNCCD എന്നക വിളിക്ുന്നു. 

 

UNFCCC:  കാലാവസ്ഥാ വയതി ാനത്തെകുറിച്ചുള്ള  ുണണറ്റഡട പനഷ്ൻസട 

ത്ത്െ ിംവർകട കൺത്തവൻഷ്ൻ 

ഐകയരോഷ്ക്ടസ്ഭെുലട കീഴിെുള്ള ഒരു അന്തോരോഷ്ക്ട പരിസ്ഥിതി ഉടമ്പടിെോണിതക. 1992 

ലെ ഭൗമ ഉച്ചസ്റ്കോടിെിൽ ഇതക െർച്ച ലെയ്യലെട്ടു. 197 രോജയങ്ങൾക്ോണക  ഇസ്റ്െോൾ അംഗതവം.  

 

ഏതക രോജയെിനും ഉതകപോദിെിക്ോൻ കഴിെുന്ന ഹരിതഗൃഹ വോതകങ്ങളുലട എണ്ണെിെും 

എ്ത അളവിെും പരിധി നിശ്ചെിക്ോൻ െക്ഷയമിടുന്ന സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോളുകൾ 

എന്നറിെലെടുന്ന ്പസ്ക്തമോെ ഉടമ്പടികളുലട െർച്ചകൾക്ക ഇതക ഒരു െട്ടക്ൂടക നൽകുന്നു. 

"നരവംശ് ഘടകങ്ങൾ" മൂെമുള്ള കോെോവസ്ഥോ വയതിെോനം കുറെകക്ുന്നതിനക 

അന്തരീക്ഷെിലെ ഹരിതഗൃഹ വോതകങ്ങളുലട സ്ോ്രത സ്ഥിരലെടുെുക എന്നതോണക 

UNFCCC െുലട െക്ഷയം. 

 

പകയാപടാ പ്പാപടാപകാൾ 
 

UNFCCC മീറ്റിംഗുകൾ, COP (കക്ഷികളുലട സ്സ്റ്േളനം) എന്നും അറിെലെടുന്നു. ജെോനിലെ 

സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോെിൽ UNFCCC െുലട 3rd CoP െിൽ സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ ഒെുവച്ചു. 

 2005-ൽ ്പോബെയെിൽ വന്ന സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ ഏകസ്റ്ദശ്ം 192 അംഗരോജയങ്ങളിെുണ്ടക, 

്പധോന മെിനീകരണ രോജയങ്ങളോെ െുഎസ്ും (ഒരിക്െും സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ 

പോടിെിട്ടിെ), കോനഡെും (2012-ൽ പിൻവെിച്ചു) ഇെ. 

 1992-ലെ കോെോവസ്ഥോ വയതിെോനലെക്ുറിച്ചുള്ള ഐകയരോഷ്ക്ട െട്ടക്ൂടക 

കൺലവൻഷ്ൻ (UNFCCC) വിപുെീകരിക്ുന്ന ഒരു അന്തോരോഷ്ക്ട ഉടമ്പടിെോണിതക. 

കോർബൺ ണഡ ഓകകണസ്ഡക (CO2), മീലഥെകൻ (CH4), ണന്ടസ്ക ഓകകണസ്ഡക, 

ണഹസ്റ്്ഡോഫ്ലൂസ്റ്റോകോർബൺസ്ക (HFC), ലപർഫ്ലൂസ്റ്റോകോർബൺസ്ക (PFC), സ്ൾഫർ 

ലഹക്സോഫ്ലൂണറഡക (SF6) എന്നിവെോണക അലനക്സിൽ െിറുലെയ്തിരിക്ുന്ന ആറക 

ഹരിതഗൃഹ വോതകങ്ങൾ. 

 സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോെുലട ആദയ ്പതിബദ്ധത കോെെളവക 2012-ൽ അവസ്ോനിച്ചു (2008- 2012), 

രണ്ടോം ്പതിബദ്ധത കോെെളവക ആരംഭിച്ചതക സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോളിലെ സ്റ്ദോഹ 

സ്റ്ഭദഗതി (2013 - 2020) എന്നോണക. 

 സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ രോജയങ്ങലള അലനക്സു കൾ എന്നക വിളിക്ുന്ന ഇനിെറെുന്ന 

്ഗൂെുകളോെി വിഭജിക്ുന്നു: - 
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സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോെുമോെി ബന്ധമുള്ള രോജയങ്ങൾ നെങ്ങളും ആഭയന്തര നിെമ നടപടികളും 

മുസ്റ്ഖ്നെുള്ള ആഭയന്തര നടപടികളിെൂലട തങ്ങളുലട കുറെകക്ൽ െക്ഷയങ്ങൾ നിറസ്റ്വറ്റോൻ 

ബോധയസ്ഥരോണക. എന്നോൽ നൽകിെിരിക്ുന്ന ലമക്ോനിസ്െിെൂലട അവർക്ക അവരുലട 

െക്ഷയങ്ങളുലട ഒരു ഭോഗം സ്റ്നടോനും കഴിെും:- "വിപണി അടിസ്ഥോനമോക്ിെുള്ള 

ലമക്ോനിസ്ങ്ങൾ". 

 

സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ ലഫ്ലക്സിബിൾ മോർക്റ്റക സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ ലമക്ോനിസ്ങ്ങളിൽ ഉൾലെടുന്നു: 

 ക്ലീൻ ലഡവെപകലമനകറക ലമക്ോനിസ്ം (സ്ിഡിഎം) 

 എമിഷ്ൻ സ്റ്്ടഡിംഗക(ET) 

 സ്റ്ജോെിനകറക ഇംപ്ലിലമനകസ്റ്റഷ്ൻ (JI) 

 

എന്താണട കാർബൺ ത്ത്കഡിറ്റുകൾ? 

അതിനോൽ, ഞങ്ങൾ വോസ്റ്ങ്ങണ്ട കോരയങ്ങൾക്ോെി െിെവഴിക്ോൻ ഞങ്ങളുലട 

മോതോപിതോക്ളിൽ നിന്നക ഒരു നിശ്ചിത തുക ഞങ്ങൾക്ക നൽകിെോൽ, നിങ്ങൾ സ്റ്പോെി ഒരു 

ല്ഡസ്ക, ഒരു സ്റ്പ്ല സ്റ്റഷ്ൻ, കുറച്ചക ലഗെിമുകൾ എന്നിവ വോങ്ങൂ, എന്നോൽ നിങ്ങൾ അവെിൽ 

കൂടുതൽ ലെെവഴിക്ുന്നതക എന്തോലണന്നക ഊഹിക്ുക, നിങ്ങൾക്ക െിെ "ല്കഡിറ്റുകൾ" 

കുറവോണക. ഇതോ പണം. അതിനോൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുലട സ്ുഹൃെിനകലറ അടുസ്റ്െക്ക 

സ്റ്പോെി കടെിൽ അടെകക്ോൻ നിങ്ങൾ അമിതമോെി ലെെവഴിക്ുന്ന ഞോൻ ല്കഡിറ്റക 

െൂണിറ്റക കടം വോങ്ങുക, പകരം നിങ്ങളുലട സ്ുഹൃെിനക ആവശ്യമോെ എലന്തെിെും 

നൽകുക. ഈ രീതിെിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുസ്റ്പരും നിങ്ങൾക്ക ആവശ്യമുള്ളതക െഭിച്ചു. 

 

അതുസ്റ്പോലെ, രോജയങ്ങൾ വികസ്നെിസ്റ്െക്ുള്ള അവരുലട അസ്റ്നവഷ്ണെിൽ, അവർ 

അവർക്ക നൽകിെിട്ടുള്ള കോർബൺ ല്കഡിറ്റുകൾ അമിതമോെി ഉപസ്റ്െോഗിക്ുന്നതിനക 

്പവണത കോണിക്ുന്നു, പറെുക (1 കോർബൺ ല്കഡിറ്റക = 1 ടൺ കോർബൺ ണഡ 

ഓകകണസ്ഡക). അതിനോൽ, അണസ്ൻ ലെയ്ത ല്കഡിറ്റുകൾ ഉപസ്റ്െോഗിക്ോെ മലറ്റോരു 

രോജയെക നിന്നക അവർ ഈ ല്കഡിറ്റുകൾ വോങ്ങുന്നു. ഉദോഹരണെിനക, ഇസ്റ്ന്തോസ്റ്നഷ്യ 

സ്റ്പോലെെുള്ള ഒരു ലെറിെ രോജയം സ്റ്വഗെിൽ വികസ്ിസ്റ്ച്ചക്ിെ, കൂടോലത സ്കലപെർ 

ല്കഡിറ്റുകളും ഉണ്ടക, അതിനോൽ ഈ ല്കഡിറ്റുകൾ സ്റ്റോക്ക മോർക്റ്റുകൾക്ക സ്മോനമോെ 

കോർബൺ വിപണികളിൽ "വയോപോരം" ലെയ്യലെടും. അതിനോൽ ആവശ്യമുള്ള രോജയം അവ 

വോങ്ങുന്നു, വിൽക്ുന്ന സ്ംസ്ഥോനെക ഏതക വികസ്ന ്പവർെനങ്ങൾക്ും പണം 

വിനിസ്റ്െോഗിക്ോം. 
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ഒരു രോജയം സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ സ്റ്്പോസ്റ്ട്ടോസ്റ്ക്ോൾ പോെിക്ുന്നിലെെിൽ എന്തുലെയ്യും? 

 

ഏലതെിെും രോജയം സ്റ്കയോസ്റ്ട്ടോ സ്ംവിധോനങ്ങൾ പോെിക്ുന്നിലെെിൽ, സ്ംെുക്ത 

നടെോക്െിെൂലട രോജയെിനക  ല്കഡിറ്റക സ്റ്നടോൻ അനുവദിക്ിെ. കോർബൺ 

ല്കഡിറ്റുകളുലട അനുവദനീെമോെ തുകസ്റ്െക്ോൾ കൂടുതെോെ വയതയോസ്സ്റ്െക്ോൾ മുെതക 

ശ്തമോനം അധിക പിഴെും രോജയം നൽസ്റ്കണ്ടി വരുകെും ലെയ്യും. 
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