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 چکیده
آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی 

توافقنامه موجب این . بهمنظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامۀ پاریس استبه
ها موظف هستند برنامه مشارکت ملی خود که مشتمل بر اقدامات آنها در هر یک از دولت

باشد شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی میای و سازگاری با راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه
ی الحاق به . در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقرا با توجه به توان داخلی خود ارائه نماید

پس از  ت.آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته اس
قبالً در دیگر  آنبررسی ماهیت و مفاد توافقنامۀ پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در 

طور اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامۀ پاریس بهاسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته
همراه خواهد های عضو بهشده برای دولتهای ارائهبا توجه به برنامهرا خاص تعهدات جدیدی 

ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینۀ شفافیت در ارائۀ اطالعات و همکاری در کنترل داشت؛ به
در در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است.  نیز های ملیها در اجرای برنامهپایبندی دولت

نتیجه برای الحاق به توافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت 
بر تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا عالوه

ناشی از عدم پایبندی به مفاد  آثارالمللی مندرج در توافقنامه با های بینمندی از همکاریبهره
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 مقدمه

عنوان یکی از مسائل مشترک بشریت از زوایاای مختلفای   وهوایی بهدر سالیان اخیر تغییرات آب
وهاوایی کاه ناشای از    باه ماهیات و روناد رو باه رشاد تغییارات آب       بررسی شده است. با توجه

صورت محلی، نیاز برای تالش اند و عدم امکان کنترل واقعۀ مذکور بههایی با منشأ انسانیفعالیت
وضوح احساس شد. با توجه به اهمیت موضاو  و مالزماۀ   های جهان بهجمعی توسط کلیۀ دولت

ها اقدام به تصویب اناوا   رورت فقرزدایی از سوی دیگر، دولتها و ضآن با توسعۀ اقتصادی دولت
وهاوایی و  المللی با ضمانت اجراهای متفاوت در جهت کنترل تغییارات آب مختلفی از اسناد بین

منظور تغییر شده اغلب بهآثار زیانبار ناشی از آن کردند. این اقدامات همسو با دیگر اهداف تعیین
های فسیلی به منابع تجدیدپذیر و کاهش انتشاار گازهاای گلخاناه    یالگوی مصرف انرژی از انرژ

عنوان اولین وهوایی بهاند. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آبصورت پذیرفته
هایی را برای کاهش وهوایی پرداخته است، مکانیزمطور خاص به مسئلۀ تغییرات آبسندی که به

 های عضو تعیین کرده است.دید برای دولتانتشار و سازگاری با شرایط ج
هاای عضاو   در چارچوب کنوانسیون مذکور، کنفرانس اعضا که متشکل از نماینادگان دولات  

و مصاوبات متعاددی در راساتای ایفاای      1ودو باار تشاکیل جلساه داده   هستند، قریب به بیست
ماذکور کاه در    الذکر تصویب کرده است. از جملاه مصاوبات  تعهدات مندرج در کنوانسیون فوق

االجرا به تصویب رسیده، پروتکل کیوتو است. با این حال باا توجاه باه عادم     قالب یک سند الزم
ای دارند یافته که سهم شایان توجهی در انتشار گازهای گلخانههای توسعهمشارکت برخی دولت

مال و  طاور کا ها، اهداف پروتکال باه  و از سوی دیگر کاهش چشمگیر انتشار توسط برخی دولت
هاای عضاو کنوانسایون کاه در     بر آن در دور بعدی کنفارانس دولات  عالوه 2مطلوب محقق نشد.

دوحه قطر برگزار شد، توافق جامعی در خصوص تعیین اهداف کمی در بازۀ زمانی معین حاصال  
هاای عضاو   در پاریس برگازار شاد، دولات    2015در نهایت در کنفرانس اعضا که در سال  3نشد.

ا در این خصوص امضا کردند که به توافقنامۀ پااریس معاروف شاده اسات. دولات      ای رتوافقنامه
جمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدا باه عضاویت کنوانسایون ساازمان ملال متحاد در خصاوص        

 گازهاای  انتشاار  کااهش  بارای  کمای  اهداف تعیین وهوایی درآمده و متعاقباً با عدمتغییرات آب
بود. البته دولت جمهوری اسالمی ایران با وجاود تعیاین    پیوسته نیز کیوتو پروتکل به ایگلخانه

                                                           
 در دولت آلمان برگزار شد. 2017نوامبر  14و  13وسوم در اجالس بیست .1
 برای مطالعۀ بیشتر در خصوص نتایج اجرای پروتکل کیوتو ر.ک:. 2

Gerald Kutney, (2014), Carbon Politics and the Failure of the Kyoto Protocol, Routledge  
که اجرایی شدن توافق ماذکور باه مشاارکت    اند، درحالیدولت اصالحات مذکور را تصویب کرده 66تاکنون صرفاً  .3

 دولت نیاز دارد. برای مطالعۀ بیشتر ن.ک: 144

last visited 16/9/2016))http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php 
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 و داخلای  قاوانین  موجاب تعهدات کمای، اقاداماتی هرچناد محادود لایکن درخاور توجاه باه         
  1است. رسانیده انجام به ایگلخانه گازهای انتشار کاهش جهت در نظام کلی هایسیاست

المی ایران نیز توافقنامۀ پااریس را  جمهوری اس دولت هادولت دیگر با همسو 2015در سال 
 فرایند رسمی الحاق به توافقنامۀ مذکور در دولت و مجلس شورای اسالمی را آغااز کارد   امضا و

به تصویب مجلس شورای اساالمی رساید، لایکن هناوز ماورد       1395آبان  23که در نهایت در 
المللای دارای  عهادات باین  تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است. ایان توافقناماه دربرگیرنادۀ ت   

رو های عضو از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران اسات. ازایان  ضمانت اجرا برای تمامی دولت
های گوناگون مورد توجه کارشناساان و مسائوالن   الحاق دولت ایران به توافقنامۀ مذکور از جنبه

افقناماۀ ماذکور اهمیات    امر قرار گرفت. بنابراین بررسی آثار و تبعات حقوق الحااق ایاران باه تو   
ها در صورت الحاق و آثار حقاوقی  وافری خواهد داشت. البته در این نوشتار صرفاً تعهدات دولت

هاای گونااگون   آن مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است بررسی تمامی آثار الحااق از جنباه  
 خارج از ظرفیت این مقاله است.

الملل در رابطه با تغییارات  وب رژیم حقوق بیننامۀ پاریس در چارچشایان ذکر است موافقت
طور خاص کنوانسیون چارچوب در خصوص تغییارات اقلیمای تنظایم شاده اسات،      اقلیمی و به
باه   طور کلیالمللی حاکم بر تغییرات اقلیمی بهتوان بدون بررسی رژیم حقوقی بینبنابراین نمی

. با وجود این نظر به بررسی و مطالعاۀ  پرداخت سیپار ۀتوافقنامها در ذیل تعهدات دولت یبررس
صاورت  منظور اجتناب از تکرار باه گرفته و بههای صورترژیم حقوقی تغییرات اقلیم در پژوهش

بسیار مختصر به بررسی تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران ذیال کنوانسایون ساازمان ملال     
رداخات. سا س مفااد    ای و پروتکال کیوتاو خاواهیم پ   متحد در خصوص کاهش گازهای گلخانه

شاود.  المللی حاکم بررسی میهای عضو در چارچوب رژیم بینتوافقنامۀ پاریس و تعهدات دولت
 و گیاری شاود و در خاتماه نتیجاه   در نهایت آثار حقوقی الحاق به کنوانسیون مذکور بررسی می

 خواهیم کرد.   بندیجمع
 

 ملرک  تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایرران ییرک کنوایوریون سرا مان    
 وهوایی )اقلیمی(  تغییرات آب خصوص در متحد

 ملال  زیسات  محایط  برناماۀ  همکاری با 1988در سال  2وهواییالدولی تغییرات آبکارگروه بین
 1992متعاقباً در سال  .شد تشکیل 1988 سال در جهانی هواشناسی سازمان و( UNEP) متحد

ای تصاویب  ار گازهاای گلخاناه  کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص کاهش انتش

                                                           
 .257-287 :1394برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: موسوی و پیری،  .1

2. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
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دولت جمهوری اسالمی ایران نیز فرایند الحاق به  (Pallemaerts & Rhiannon, 2006: 25).شد 
 1به انجام رسانید و به عضویت کنوانسایون ماذکور درآماد.    1996کنوانسیون مذکور را در سال 

اقلیمای را تعیاین   ها در خصوص تغییرات مذکور صرفاً چارچوب کلی همکاری دولت کنوانسیون
کرده است. در نتیجه مفاد و الزامات این کنوانسایون بار دیگار اسانادی کاه در چاارچوب ایان        

شاود. کنوانسایون ماذکور    شوند، از جمله توافقنامۀ پاریس نیز حاکم مای کنوانسیون تصویب می
ن اساتوار  ای و سازگاری با پیامادهای آ طور کلی بر دو پایۀ کلی کاهش انتشار گازهای گلخانهبه

و ضامیمۀ   1ها را به شرح ضمیمۀ شامارۀ  (. کنوانسیون دولت200: 1389شده است )عبدالهی، 
هاایی هساتند اغلاب    دولت 1های ضمیمۀ شمارۀ به دو دسته تقسیم کرده است. دولت 2شمارۀ 
 2های ضمیمۀ شامارۀ  اند و دولتای شدهیافته که متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهتوسعه

منظاور  های در حاال توساعه باه   یافتۀ متعهد به تأمین مالی و حمایت از دولتهایی توسعهلتدو
کادام از دو دساتۀ بااال قارار     های عضو که در های  تحقق اهداف کنوانسیون هستند. سایر دولت

اند و تعهدی معین در اند، صرفاً متعهد به تالش در راستای تحقق اهداف کنوانسیون شدهنگرفته
ی کاهش برای ایشان در نظر گرفته نشده است. دولات جمهاوری اساالمی ایاران نیاز در      راستا
کدام از دو دستۀ مذکور قرار نگرفته است. با توجه به محادودیت نوشاتار حاضار از بررسای     هی 

نظر کرده و صرفاً تعهدات کلی که شاامل تعهادات دولات    تعهدات دولت ضمیمۀ یک و دو صرف
در مقدمۀ کنوانسیون ماذکور باه ایان     2شود، بررسی خواهد شد.ز میجمهوری اسالمی ایران نی

ای در انتشار گازهاای  طور تاریخی سهم عمدهیافته بههای توسعهمهم اشاره شده است که دولت
های در حال توسعه برحسب تولیاد سارانه   حال حاضر نیز برخی دولت و در 3اندای داشتهگلخانه

هاای در حاال   اند. بنابراین دولتهانی را به خود اختصاص دادهسهم ناچیزی از مجمو  انتشار ج
منظور رشد و توساعۀ اقتصاادی خاود و تاأمین نیازهاای خاود مباادرت باه         توانند بهتوسعه می

حال توسعه اجازۀ انتشاار   های درعبارت دیگر به دولتبه 4های اقتصادی ورزند.گسترش فعالیت
کنوانسیون هادف از انعقااد ایان     2عطا کرده است. مادۀ ای را احجم بیشتری از گازهای گلخانه

های انسانی اعاالم  ناشی از فعالیت ایداشتن میزان انتشار گازهای گلخانهکنوانسیون را ثابت نگه
کند. در این ماده اگرچه هدف کمی برای میزان انتشار تعیین نشده است، لایکن باا بررسای    می

                                                           
 باا  برابار  شمسی هجری 1371 مصوب وهواآب تغییرات کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون .1

 مجلاس  تاادوپنج هف و سیصاد  و یکهازار  خردادماه ششم مورخ یکشنبه روز علنی جلسۀ در که میالدی 1992
ِ  اا 4973 شامارۀ  ناماۀ  طای  و رسایده  نگهبان شورای تأیید به 13/3/1375 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای
 .گردید ابالغ اجراء جهت 1375/3/13 مورخ

 .200 :1389برای مطالعۀ بیشتر در خصوص مفاد و اصول کنوانسیون ر.ک: عبدالهی  .2

3. See CAIT Climate Data Explorer. 2015. Washington, DC: World Resources Institute. Available online 

at: http://cait.wri.org (last visited 06/10/2016) 

4. The principle of 'common but differentiated responsibility’ 

http://cait.wri.org/


 891...   ثار حقوقی الحاق جمهوری اسالمی ایرانآ ملی برأت

کرد که میزان انتشار نباید از سال پایۀ زمان انعقاد فراتار   راحتی استنتاجتوان بهاجزای ماده می
های عضو متعهد باه جلاوگیری از انتشاار بیشاتر     طور ضمنی دولترود، بنابراین در این ماده به

 اند.  نسبت به سال پایۀ زمان انعقاد شده

 

 اصول حاکم بر کنوایویون . 1

شاوند کاه   هاای عضاو هادایت مای    ه دولتصراحت اشاره دارد ککنوانسیون به 3در ابتدای مادۀ 
های عضو را متعهد ساازد و اساتفاده   ای که دولتاصول ذیل را رعایت کنند. عدم استفاده از واژه

از گساتردگی   3جای آن بدان معناست که اصوالً اصول منادرج در ماادۀ   از واژۀ هدایت کردن به
 مفهومی برخوردار خواهند بود. 

توان استنباط کرد که اصوالً کنوانسیون قائل به تعدیل نیاز صول میبا تأملی بر بند اول این ا
ها صاورت  نسل امروز و نسل آینده با رعایت اصل انصاف است، بنابراین اقداماتی که توسط دولت

نگااهی نیاز باه نسال آیناده      کنندۀ نیاز نسل امروز باشد، نیمپذیرد، باید در عین اینکه تأمینمی
یافته و در حال توسعه های توسعهوم این اصول به مسئولیت متفاوت دولتدر بند د داشته باشد.

چالشای در اجارای آن    ها باوده و شده اشاره است. در ظاهر این اصل مورد پذیرش تمامی دولت
تاوان  حقاوقی مای   عنوان یک تعهاد رسد، لیکن در صورت تأمل دقیق در این اصل بهنظر نمیبه

عبارت دیگر، در صاورت عادم تعیاین    کور را استنباط کرد. بهعدم شفافیت و کلی بودن اصل مذ
حال توسعه و در صاورت عادم    های دریافته به دولتهای توسعهرسانی دولتهای کمکمکانیزم

یافته، اجرای ایان اصال   های در حال توسعه و توسعههای دولتتعیین مصادیق تفاوت مسئولیت
گونه نگارش ممکن است باه  رو خواهد شد، چراکه اینای روبهبه احتمال زیاد با مشکالت عدیده

یافتاه منجار شاود. در    های در حال توسعه و توسعهتفاسیر مختلفی در خصوص مسئولیت دولت
هاا  نهایت در صورت عدم اجرای اصل مذکور مکانیزم کنترلی مورد قبول تمام یاا بیشاتر دولات   

 ظر گرفته نشده است.ن برای تشخیص و احراز اجرا یا عدم اجرا اصل مذکور در
 1در بند سوم اصول حاکم به اصل اقدام پیشگیرانه اشاره شده است. اصل اقدام احتیااطی 

با توجه به  (Peel, 2005:16-17).رود شمار میالملل بهدر حال حاضر از اصول کلی حقوق بین
نظار  باه  اکسید کربن در گرمایش زماین امکان ارائۀ نظریاتی در مخالفت با تأثیر چشمگیر دی

منظور جلوگیری از استفادۀ منتقدان از رسد اشارۀه کنوانسیون به اصل اقدام پیشگیرانه بهمی
رو تأکید بر این اصل بدین منظور صورت پذیرفته است که ازاین 2نظریات علمی مخالف است.

                                                           
1. Precautionary Principle 

 یمتفااوت  هایدانشمندان نظر یبرخ ایگلخانه گازهایعلت به نیو گرم شدن زم ییوهواآب راتییدر خصوص تغ. 2
 نیبناابرا  اند،دانسته زیناچ اریکربن را در حال حاضر بس اکسیددیموارد اثر انتشار گاز  یو در برخ اندکردهابراز 
 Padget & Dunning-Davies, 2008:8))  دانندمیاثر مک ،ردیکاهش انتشار صورت پذ یکه در راستا ی رااقدامات
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ای و ماابین انتشاار گازهاای گلخاناه    فای  در صورت عدم قطعیت اثبات علمی رابطاۀ ساببیت  
ای ها در کاهش انتشاار گازهاای گلخاناه   وهوایی عذری برای عدم همکاری دولتات آبتغییر

الملال کاه در   عنوان یکی دیگر از اصول کلی حقاوق باین  وجود نداشته باشد. توسعۀ پایدار به
 منزلۀ یکی از اصول حااکم بار کنوانسایون ماورد    المللی ذکر شده نیز بهبسیاری از اسناد بین

است. مفهوم توساعۀ پایادار باا وجاود توضایحات متعاددی کاه در         گرفته قرار توجه و تأکید
المللی ذکار شاده، از آن دساته اصاولی اسات کاه در عاین        خصوص آن در اسناد متعدد بین

پیچیدگی به صور مختلفی قابل تفسیر است و در تعریف آن معانی متفاوتی ذکر شاده اسات   
.(Caldwell,2009:5) پایدار به موضاو  توساعه بساتگی دارد.     طور کلی تعریف اصل توسعۀبه

هاای  ای باا در نظار گارفتن ضارورت    عناوان توساعه  قاطبۀ نویساندگان توساعۀ پایادار را باه    
 ,Fitzmaurice).اناد  محیطی و نیازهای نسل امروز و فردای بشریت باشد، تعریف کردهزیست

ضارورت توساعۀ   رساد کاه کنوانسایون بار     نظر مای با عنایت به تعریف مذکور به (2010:113
محیطی تأکید کارده اسات. در نهایات اصال پانجم باه       های زیستاقتصادی با لحاظ ضرورت

ها در رابطاه باا کااهش گازهاای     اقتصاد باز توجه دارد که بر ضرورت توسعه و همکاری دولت
عبارت دیگر با توجه به وضعیت زمان تصاویب کنوانسایون )فروپاشای    ای تکیه دارد. بهگلخانه

ویاژه در زمیناۀ   ها به( تأکید بر اصل اقتصاد آزاد به معنای باز نبودن اقتصاد دولتبلوک شرق
های سبز بوده است. در نتیجه در کنوانسیون یکی از اصول حاکم جهت تحقاق اهاداف   انرژی

هاای حقاوقی و اقتصاادی الزم    ها در نظر گرفته شده است تاا مکاانیزم  باز بودن اقتصاد دولت
 های دوستدار محیط زیست فراهم شود.تکنولوژیبرای تجارت صنایع و 

 

 های عضو تعهدات دولت .2
ها اشاره دارد. در مقدمۀ ماده و پیش از تشریح تعهادات باه   کنوانسیون به تعهدات دولت 4مادۀ 

های عضو با رعایت اصل مسئولیت مشترک اما متفااوت و باا   این مهم اشاره شده است که دولت
ای و داخلی و شارایط آنهاا اقادام باه اجارای تعهادات       ی توسعۀ منطقههادر نظر گرفتن اولویت

مندرج در متن کنوانسیون خواهند کرد. تعهدات اعضا ذیل کنوانسیون به سه دستۀ کلای قابال   
االجرا خواهاد باود،   های عضو الزمتقسیم است: دستۀ اول به تعهدات کلی که برای تمامی دولت

اشااره   1یافته مندرج در ضامیمۀ شامارۀ   های توسعهت دولتکند. دستۀ دوم به تعهدااشاره می
اشاره دارد که  2های ضمیمۀ شمارۀ کند که متعهد به کاهش انتشارند و دستۀ سوم به دولتمی

باشند. منظور تحقق اهداف کنوانسیون میهای در حال توسعه بهمتعهد به حمایت مالی از دولت
 دستۀ اول تعهدات به شرح ذیل است:

 ای منابع آن؛ ای در خصوص میان انتشار گازهای گلخانههای دوره( انتشار گزارشالف
پذیرفتاه  ای در خصوص اقدامات صورتهای ملی و منطقهای برنامهب( تنظیم و انتشار دوره
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پذیرفتاۀ ناشای از اقادامات انساانی و     برای کاهش انتشار با تشاریح میازان انتشاارهای صاورت    
 ؛گرفتههای انجامکاهش

ج( ارتقا و همکاری در جهت توسعه و اجرای اقداماتی که به کاهش یاا جلاوگیری از انتشاار    
شود. ایان ماوارد ممکان اسات شاامل      های انسانی منجر میای از طریق فعالیتگازهای گلخانه

 های مرتبط انجام پذیر؛انتقال فناوری شود و در تمامی زمینه
 ای؛های گازهای گلخانهمینۀ حفاظت از چاهکد( ارتقای مدیریت پایدار و همکاری در ز

 وهوایی؛ه( همکاری برای آماده شدن برای مقابله با اثرات تغییرات آب
یافتاه در رابطاه باا    های علمی تکنولوژی تحقیقاتی و نظاارت ساازمان  و( همکاری در زمینه

 وهوایی؛  های آبسیستم
علمای، فنااوری، اقتصاادی     ز( همکاری کامال و ساریع در زمیناۀ تباادل ساریع اطالعاات      

 وهوایی؛های آباجتماعی و حقوقی مرتبط با سیستم
وهاوایی و  های عمومی در خصوص تغییرات آبح( همکاری در زمینۀ آموزش افزایش آگاهی

 وهوایی؛های تغییرات آبترغیب برای مشارکت در پروژه
 گرفته.  های عضو در خصوص اقدامات انجامط( ارتباط مستمر با کنفرانس دولت

تعهدات مذکور اصوالً از آن دسته تعهداتی هستند کاه امکاان بررسای ایفاا یاا عادم ایفاای        
آسانی میسر نخواهد بود. برخی تعهادات ماذکور از جملاه تعهادات شاکلی و      تعهدات مذکور به

برخی دیگر از دستۀ تعهدات ماهوی هستند. در خصوص تعهادات شاکلی ممکان اسات صارف      
عباارت دیگار، تنظایم    ها در نظر گرفته شود. بهکنندۀ تعهدات دولتتأمینرعایت تشریفات الزم 

پذیرفتاه  برنامه برای کاهش و ارائۀ اطالعات در خصوص وضعیت فعلی انتشار و اقادامات صاورت  
طور کلی و با ارائۀ برنامۀ کلی یا ارائۀ اطالعات کلی نیز قابل انجاام خواهاد   برای کاهش انتشار به

المللای اصاوالً نیازمناد    های کاهش انتشار در فضاای باین  ، همکاری در زمینهسوی دیگر بود. از
مشارکت دو یا چند دولت از طریق امضای توافقات دو یا چندجانبۀ مجزا خواهد بود. لیکن انجام 

ای تعهادی مااهوی اسات کاه نیااز باه       منظور کاهش انتشار گازهای گلخانههای معین بهبرنامه
هد داشت و در صورت عدم تعیین مکانیزم تحقق یاا عادم تحقاق آن    تعیین مصادیق معین خوا

 آسانی قابل ارزیابی نخواهد بود.به
متعهاد باه اتخااذ     1های ضمیمۀ شامارۀ  در دستۀ دوم از تعهدات مندرج در این ماده دولت

اناد. باا توجاه باه     ای ناشی از فعالیت انسانی شاده برنامۀ ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه
کنوانسیون ذکار نشاده اسات،     2و  1ینکه نام دولت جمهوری اسالمی ایران در ضمیمۀ شمارۀ ا

منظاور آشانایی باا    بنابراین دولت ایران تعهداتی در این خصوص نخواهد داشت، لیکن صرفاً باه 
رئاوس تعهادات در    2و  1های ضمیمۀ شمارۀ عناوین تعهدات مندرج در کنوانسیون برای دولت

 12اند باا شارایطی کاه در ماادۀ     موظف شده 1های ضمیمۀ شمارۀ د شد. دولتادامه ذکر خواه
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ای در خصوص اقادامات خاود در ماورد کااهش     کنوانسیون بدان اشاره شده است، گزارش دوره
کنوانسیون متعهد به ارائۀ  2های ضمیمۀ شمارۀ انتشار ارائه دهند. در دستۀ سوم تعهدات، دولت

هاای ماالی،   هاا شاامل حمایات   در حال توسعه است. این حمایت هایهای الزم از دولتحمایت
ایان کنوانسایون بارای     1منظور ایفاای تعهادات منادرج در بناد     انتقال دانش فنی و فناوری به

 های در حال توسعه است. دولت
های عضو موظف به ارائۀ میزان انتشار و جذب گازهاای  کنوانسیون تمامی دولت 12در مادۀ 

بار  ق با سازوکارهایی که توسط کنفرانس اعضا تعیین خواهند شد، هستند. عاالوه ای مطابگلخانه
گرفته در خصاوص تعهادات ذیال کنوانسایون را     های عضو باید اقدامات اجرایی صورتآن دولت

هاای عضاو اجاازۀ تنظایم     کنوانسایون باه کنفارانس دولات     17اعالم کنند. در اداماه در ماادۀ   
 تعهدات ذیل کنوانسیون اعطا شده است. های بعدی در خصوص مفادپروتکل

یافته و امکان اقتصادی آنهاا  های توسعهدر کنوانسیون مذکور با توجه به نقش محوری دولت
 یافته قرارهای توسعهبرای کاهش میزان انتشار، عمده تعهدات در خصوص کاهش به عهدۀ دولت

ری در خصاوص ارائاۀ اطالعاات    های در حال توسعه صرفاً با قبول همکاا داده شده است و دولت
ریازی در  ها در خصوص تدوین سیاساتگذاری و برناماه  مرتبط با انتشار و همکاری با دیگر دولت

 اند.ای، به عضویت کنوانسیون مذکور درآمدهمورد کاهش انتشار گازهای گلخانه
 

 تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران ییک پروتکک کیوتو
اولین پروتکل در خصوص تعیین اهداف کمی معاین باه امضاای    در کیوتو ژاپن  1997در سال 

در پروتکل ماذکور متعاقاب تعهادات منادرج در کنوانسایون تغییارات        1های عضو رسید.دولت
کنوانسیون  1های ضمیمۀ شمارۀ وهوایی، اهداف کمی معینی برای کاهش انتشار برای دولتآب

هاای  ها و سیاسات الزام بر تعیین برنامهطور کلی در خصوص تعیین شده است. اهداف مذکور به
های سبز و در جهات کااهش انتشاار در    ملی مطابق با شرایط ملی در خصوص استفاده از انرژی

شاده ذیال پروتکال کیوتاو، الازام      نظر گرفته شده است. بناابراین عماده تعهادات درنظرگرفتاه    
زی و نیل به اهداف کمای  ریکنوانسیون سازمان ملل در جهت برنامه 1های ضمیمۀ شمارۀ دولت
طاور کلای فاقاد هار     های غیر ضمیمه باه شده است. این البته بدان معنا نیست که دولت تعیین

. لایکن تعهادات   (Mustafaet et al., 2000:525-536)گونه تعهدی ذیل پروتکل کیوتو هساتند  
در نظار   1شمارۀ های ضمیمۀ معینی که نقض آنها قابل ارزیابی و استناد باشد، صرفاً برای دولت

 اند.گرفته شده
 موظف به انجام اقداماتی مانند افازایش  1های ضمیمۀ شمارۀ پروتکل دولت 2مطابق با مادۀ 

                                                           
1. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 1997, U.N. 

Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1, 37 I.L.M. 22 (1998). 
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 هاای انبااره  و هاا چاهاک  افازایش  و ملی، محافظت به اقتصاد مربوط هایبخش در انرژی کارایی
 تجدیدپاذیر  و جدیاد   اناوا  از اساتفاده  گساترش  و توساعه  تحقیق، ترغیب و ایگلخانه گازهای
 برای خطربی جدید و پیشرفته هایفناوری و کربن اکسیددی انتشار کنترل هایفناوری و انرژی

هاای ماذکور   اند. نحوۀ اجرای تعهدات مذکور در اختیار و به صالحدید دولات زیست شده محیط
هاای  وانمنادی های دقیق کمی برای انجام تعهدات مذکور مبتنای بار ت  نهاده شده است و برنامه
هاای  ماادۀ ماذکور دولات   « ب»های مذکور انجام خواهد پذیرفت. در بند اقتصادی و فنی دولت

در  مشاترک  و فاردی  کاارایی  افازایش  بارای  اعضاا  سایر با موظف به همکاری 1ضمیمۀ شمارۀ 
 جازء  1ردیاف   اجارای  اقدامات الزم در راستای اهداف کنوانسیون در و هاجهت ترسیم سیاست

 .کنوانسیون هستند 4 مادۀ 2 بند «ت»
متعهاد باه کااهش میازان انتشاار گازهاای        1های ضامیمۀ شامارۀ   تمامی دولت 3در مادۀ 

هاای ماذکور متعهاد    الف پروتکل کیوتاو هساتند. دولات    هایضمیمه در شدهفهرست ایگلخانه
 شاده ینتعیا  مقادار  از 2012تاا   2008های شوند که میزان انتشار را تا بازۀ زمانی بین سالمی
( % 5)درصد  پنج برابر است با حداقل این میزان تجاوز نکند. پروتکل« ب»آنها در ضمیمۀ  برای

بر آن در همین ماده مقارر شاده اسات کاه     میالدی. عالوه 1990 سال در انتشار میزان کمتر از
 نمیازا  احاراز  منظاور باه  را هاییداده 1ضمیمۀ در مندرج عضو هر اعضا کنفرانس اولین از پیش

در  کاربن  موجاودی  در تغییار  بارآورد  امکاان  و( 1369) 1990 ساال  در کربن خاود  موجودی
در مواد دیگر پروتکال  . کرد خواهد فراهم فنی و علمی مشاورۀ فرعی هیأت برای بعدی هایسال

های عضو پروتکل نیز اشاره شده است مابین دولتجایی و انتقال تعهدات فیالبته به امکان جابه
 1بیشتر در این زمینه در این نوشتار ضروری نیست.که توضیح 
که شامل جمهوری اسالمی ایران نیاز   1های غیر ضمیمۀ پروتکل تعهدات دولت 10در مادۀ 

است، به کاهش انتشار گازهای گلخانه اشاره شده است. در این ماده بدون ایجاد تعهاد جدیاد و   
 انتشاار  ملای  هایفهرست ها موظف به تهیۀتالش برای نیل به اهداف کلی، دولت منظوربه صرفاً

هاا مطاابق باا رهنمودهاای مصاوب      چاهاک  طریاق  از جاایی و جاباه  منابع ای ازگلخانه گازهای
های ملی های مذکور متعهد به تنظیم اجرا و انتشار برنامهاند. در ادامه دولتکنفرانس اعضا شده

 تغییار  باا  الزم سازگاری تسهیل برای اتیاقدام و وهواآب منظور تعدیل و سازگاری با تغییراتبه
اند. البته تعهدات مربوط به انتشارات اطالعات مذکور مطاابق باا رهنمودهاای    وهواست، شدهآب

کنوانسایون   11الزامای اسات. ماادۀ     1هاای ضامیمۀ   مصوب کنفرانس اعضا صرفاً بارای دولات  
بارای   اضاافی  و جدیاد  ماالی  متعهد به تأمین منابع 2یافته مندرج در ضمیمۀ های توسعهدولت

هاای کااهش انتشاار از جملاه انتقاال      منظور انجام برنامههای در حال توسعه بهحمایت از دولت

                                                           
1. Springer, Urs.(2003) "The market for tradable GHG permits under the Kyoto Protocol: a survey of 

model studies." Energy Economics 25.5: 527-551. 
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باه پروتکال مکاانیزم توساعۀ پااک       12اناد. در نهایات در ماادۀ    های موردنیاز اعضا شدهفناوری
هاای  دولات  های غیر ضمیمه جهت توسعۀ پایدار و همچنین کماک باه  منظور کمک به دولتبه

 1جهت تأمین اهداف مندرج در پروتکل اشاره شده است. 1ضمیمۀ 

وهاوایی،  همسو با تعهدات منادرج در کنوانسایون ساازمان ملال در خصاوص تغییارات آب      
کنوانسایون را باا تعیاین اهاداف     « ب»و « الف»های ضمیمۀ پروتکل کیوتو صرفاً تعهدات دولت

ای اجرایی کرده اسات. باا وجاود    ۀ گازهای گلخانهکمی در خصوص کاهش انتشار و امکان مبادل
یافتاه، تعهادی جاز انتشاار     هاای توساعه  این با توجه به اجما  موجود مبنی بر مسئولیت دولت

هاای کااهش انتشاار و برخای ماوارد مشاابه بارای        اطالعات و همکاری در جهت تنظیم برناماه 
 نظر گرفته نشده است.  های در حال توسعه دردولت

ل کیوتو در مقایسه با کنوانسیون جزئیات بیشاتری و ناه تعهادات بیشاتری بارای      در پروتک
آمده از دسترغم نتایج بههای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. با وجود این و علیدولت

ها و همچنین اجرای پروتکل کیوتو، برای تعیین دور بعدی کاهش انتشار و میزان تعهدات دولت
وجاود  یافته و در حال توسعه اجماا  جهاانی باه   های توسعهها به گروهدولتبندی جدید تقسیم

هاا اهاداف کمای جدیادی بارای باازۀ       ( برخی دولت2012نیامد. بنابراین اگرچه در دور دوحه )
پروتکل کیوتو توسط اصاالحات دور   21و  20، مواد 2را پذیرفتند 2020تا  2012-2013زمانی 

هاای جهاان در پاذیرش اهاداف کمای معاین در       شتر دولات دوحه اصالح شد. عدم مشارکت بی
ای برای تدوین توافقنامۀ جدیدی در کنفرانس اعضا شد که با توجه به توافقات دور دوحه مقدمه

محل برگزاری نشست مذکور توافقنامۀ پاریس نامگذاری شد. شایان ذکار اسات تااکنون دولات     
 ه است.جمهوری اسالمی ایران اصالحات دور دوحه را ن ذیرفت

 

تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران در صورت الحاق بره توافقنامرۀ   
 پاریس

دولت به تصویب اولیه رسیده و مقرر شده متعاقباً  195با توافق  2015توافقنامۀ پاریس در سال 
رو توافقناماۀ ماذکور   های مذکور اقدام به تصویب و الحاق به توافقنامۀ مذکور کنند. ازایان دولت

وهوایی و در راستای تحقق اهداف آن تصاویب  پیکرۀ کنوانسیون چارچوب تغییرات آبجزئی از 
درصاد از   55هاای منتشارکنندۀ   و اجرا خواهد شد. توافقنامۀ مذکور پس از امضا توساط دولات  

                                                           
برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: فریده عتآبی و سید محمدرضاا هیبتای، بررسای موقعیات ایاران در اجارای پروتکال کیوتاو و         . 1

 .1-84-5-04ظام گزارش، شمارۀ مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت ن (cdm)استفاده از مکانیزم توسعۀ پاک 
2. Doha Amendment to the Kyoto Protocol Doha, 8 December 2012. 
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 175انتشار کل گازهای گلخانه در جهان اجرایی خواهد شد و در حاال حاضار بعاد از تصاویب     
 1ایی شده است.دولت توافقنامۀ مذکور اجر

در این بخش ابتدا توضیحات مختصری در خصوص تعهدات مندرج در توافقنامه ارائه خواهد 
های عضو باا  بر کنوانسیون و پروتکل کیوتو برای دولتشد و س س به بررسی تعهداتی که عالوه

 امضای توافقنامۀ پاریس ایجاد خواهد شد، خواهیم پرداخت.

رویکرد جهانی در تعیین میزان اهداف کمی در خصوص نیال  توافقنامۀ پاریس حاصل تغییر 
به بیان دیگر، باا توجاه باه اساتقبال نکاردن       2ای است.به کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانه

سوی تعیاین  المللی بهها از تعیین اهداف دقیق کمی برای کاهش انتشار، رویکرد نظام بیندولت
 به توان داخلی معطوف شده است.میزان مشارکت ملی در جهت کاهش با توجه 

کاررفته در متن توافقنامه و نیز فرایند الحاقی که برای توافقنامۀ پاریس با توجه به واژگان به
در نظر گرفته شده است، در ابتدا باید گفت که توافقنامۀ مذکور برخالف عناوان آن کاه ممکان    

رود کاه متضامن   شامار مای  لمللی بهاآور نشان دهد، یک معاهدۀ بیناست ماهیت آن را غیرالزام
 2در ماادۀ   .(Leggett & Lattanzio, 2017:8)های عضو اسات  االجرایی برای دولتتعهدات الزم

 2کنوانسیون از جمله اهداف اصلی توافقنامه جلوگیری از افزایش متوسط دمای زمین تا ساقف  
درجه افزایش اسات.   5/1درجه نسبت به دوران صنعتی شدن و تالش در راستای کاهش آن به 

، اقلیم با پذیریانعطاف آموزش، اقلیم تغییر نامطلوب آثار با سازگاری بر آن به افزایش توانعالوه
اقلیمی  پذیریانعطاف توسعۀ و ایگلخانه گازهای انتشار کردن کم راستای در مالی منابع تأمین

 شود.ذکور بررسی میها در توافقنامۀ ماشاره شده است. در ادامه برخی تعهدات دولت
 

 های ملی ها به ارائۀ اهداف مشارکتتعهد دولت .1
کاهش انتشار نیز  خصوص جهانی در ترین بخش توافقنامۀ پاریس که حاکی از تغییر رویکردمهم

ای اسات.  منظور کاهش انتشار گازهای گلخاناه به 3های ملیاست، اشاره به ارائۀ اهداف مشارکت
اناد میازان و نحاوۀ مشاارکت خاود در      های عضو موظفنامه تمامی دولتتوافق 3مطابق با مادۀ 

شده در دیگر مواد توافقنامه تهیه و ارائاه کنناد.   تحقق اهداف توافقنامه را مطابق با قواعد تعیین
های عضو طی یاک  های دولتهایی که ارائه خواهند شد، متضمن تالششایان توجه است برنامه
حال توسعه در نظر گرفتاه خواهاد    های درهای موردنیاز دولتحمایت دورۀ زمانی و با عنایت به

شد. در نتیجه تمامی کشورها امکان مشارکت در توافقناماه بادون داشاتن نگرانای در خصاوص      

                                                           
1. SEE http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (last visited 19/11/2016). 
2. Rogelj, Joeri, et al.(2016) "Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well 

below 2 C." Nature 534.7609 : 631-639. 

3. Nationally determined contributions(NDCs)  

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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ها میزان کااهش  شده را خواهند داشت، چراکه اصوالً خود دولتامکان دستیابی به اهداف تعیین
 و اقتصادی ملی تعیین خواهند کرد. های فنیانتشار را برحسب توانمندی
اهاداف  ها اغلب پایش از الحااق باه توافقناماۀ ماذکور اقادام باه ارائاۀ         شایان ذکر است دولت

هاا از وصاف   اهداف مذکور تا پایش از الحااق دولات    1اند.کرده شدهگرفتهدرنظر یمل هایمشارکت
هاای ملای   ضاعیت اهاداف مشاارکت   هاا از و الزامی برخوردار نخواهد بود. صرفاً پس از الحاق دولت

دهند. آنچه مسالم اسات انتشاار و    های ملی تغییر وضعیت میشده به اهداف مشارکتدرنظرگرفت
های عضو تعهدی حقوقی بارای اجرایای   معین برای هر یک از دولت ملی هایارائۀ اهداف مشارکت

هاای  تحقاق برناماه   هاای متعهاد موظاف باه    وجود خواهد آورد و دولتهای مذکور بهکردن برنامه
شده در توافقناماه خواهناد باود.    مندرج در برنامۀ ملی خود در زمینۀ کاهش انتشار در زمان تعیین

نظار گرفتاه شاده، صارفاً      توافقنامه در 4که در مادۀ  یمل هایمشارکتاهداف  البته قابلیت اصالح
برنامۀ ملای ضاروری اسات    منظور افزایش تعهدات و نه کاهش آنهاست. بنابراین در صورت اعالم به

دقت الزم در این خصوص انجام پذیرد. سؤالی که ممکن است در اینجا مطارح شاود ناو  تعهادی     
عباارت دیگار،   های ملی در متن توافقنامه اشاره شده است. باه است که در خصوص اعالم مشارکت

عهدناد یاا باه    های ملی متهای عضو صرفاً به اعالم مشارکتممکن است پرسیده شود که آیا دولت
ها هم متعهاد  های اعالمی نیز تعهد دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت دولتتحقق مشارکت

شاده در توافقناماه و باا مشخصاات     هاای تعیاین  بنادی های ملی در زماان به اعالم میزان مشارکت
ر ماتن  شاده د های مذکور در مدت زماان تعیاین  شده هستند و هم متعهد به اجرای برنامهخواسته

ها متعهاد باه تاالش در راساتای تحقاق اهاداف       صراحت دولتبه 3توافقنامه، چراکه در متن مادۀ 
 اند.  شده گردیدههای ملی مطابق با برنامۀ ارائهتوافقنامه از طریق اجرای برنامه

های داوطلبانه و مستلزمات اجرایای آن  توافقنامه، ارائۀ برنامۀ ملی مشارکت 6مطابق با مادۀ 
افازودن قیاد داوطلباناه و امکاان      دیگر مواردی است که در توافقنامه به آن اشاره شده است.از 

ها که فاقد وصاف  های داوطلبانه و مشروط و غیرالزامی مؤید الزامی بودن دیگر برنامهارائۀ برنامه
ار هاا بارای کااهش انتشا    منزلۀ تالش دولات های داوطلبانه بهمذکورند، است. با وجود این برنامه

آور برنامۀ های مشارکت ملی است. منظور از تعهدات الزامشده در برنامهبیش از تعهدات پذیرفته
نحاوی صاورت   توافقنامۀ پاریس است. این اقدامات البته باید به 3ندرج در مادۀ مشارکت ملی م

هاای  سابب دساتورالعمل  آور مشخص باشد و بادین های الزامپذیرد که تمایز آشکار آن با برنامه
بر آن در اداماۀ  شده توسط کنفرانس اعضا در این خصوص باید به مورد اجرا درآیند. عالوهتعیین
آن به رویکرد غیربازاری در انتقال دانش فنی و تسهیالت برای کمک باه کااهش    8، بند 6مادۀ 

انتشار و همچنین فقرزدایی در انجام تعهدات ذیل توافقنامه اختصاص دارد که از ایان نظار نیاز    
 ای شده است.رویکرد بازارمحور پروتکل کیوتو دستخوش تغییرات عمده

                                                           
1. Intended Nationally determined contributions(INDCs)  
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اهداف مندرج  به توجه با نیز ایران اسالمی ریجمهو شایان توجه است که ارائۀ اهداف دولت
درصد  4منظور کاهش میزان انتشار در توافقنامه اقدام به انتشار اهداف مشارکت ملی موردنظر به

شده در جهت اقدام داوطلبانه اقادام باه   به نسبت سال پایه کرده است و مطابق با مکانیزم تعبیه
ها درصد در صورت رفع تحریم 12امی و در مجمو  درصد الز 4بر عالوه درصدی 8اعالم کاهش 
منزلۀ تعیین تعهد کمی برای دولت در جهت دستیابی به میزان کاهش این میزان به 1کرده است.

که در این گزارش اطالعاات و  است. با عنایت به مفاد توافقنامه درصورتی 2030ذکرشده در افق 
ش مذکور ذکر شده باشد یا سازوکار رسایدن  های مبنی بر چگونگی دستیابی به درصد کاهداده

هاا نادرسات باودن    کنندۀ پایبندی دولات به اطالعات مذکور ذکر شده باشد و کمیسیون بررسی
کننادۀ  اطالعات مذکور را احراز کند، ممکن است به نقض مفاد توافقناماه از جاناب دولات ارائاه    

جانب جمهوری اسالمی ایران تحقاق   شده ازبرنامۀ مشارکت ملی منجر شود. در متن برنامۀ ارائه
هاای  درصدی از طریق راهکارهایی مانناد اصاالح چرخاۀ ساوخت، اساتفاده از انارژی      4کاهش 

 4ها، کاهش گاز همراه تعیین شده است. البته حتای تحقاق کااهش    تجدیدپذیر افزایش چاهک
 المللی است.درصدی نیز منوط بر عدم تحمیل هر گونه تحریم و محدودیت بین

درصد اولیه صارفاً مشاروط باه عادم هار       4عالوۀ درصدی به 8وی دیگر، تحقق کاهش از س
المللی، انتقال فناوری و دسترسای باه   دسترس بودن منابع مالی بین گونه تحریم غیرعادالنه، در

جهت اجرای توافقات و برخی موارد مشابه خواهد بود. همچنین  های دو یا چندجانبه درمکانیزم
دهی بار مبناای دساتورالعمل صاادره از     اعالمی، نحوۀ محاسبه، ارزیابی و گزارشدر متن برنامۀ 

 است. بنابراین اجرای دستورالعمل ماذکور در  2006وهوایی در سال سوی کارگروه تغییرات آب
االجرا در نظر گرفته شده اسات. در اداماه در برناماۀ    ها و ارائۀ برنامۀ ملی عمالً الزمتهیۀ گزارش

درصد در نظر گرفته شده است. البتاه در ماتن برناماه تالشای در جهات       8لیانه مذکور رشد سا
دهی بین میزان کاهش و رشد سالیانه صورت ن ذیرفته، لیکن این بدان معنا نخواهاد باود   ارتباط

عبارت دیگر، با عنایت باه تاالزم رشاد    که این دو مسئلۀ مجزا از یکدیگر در نظر گرفته شوند. به
وجاود  ای، ذکر میزان رشد اقتصادی سالیانه موجاب باه  انتشار گازهای گلخانهاقتصادی و میزان 

 مابین عدد رشد و میزان انتشار خواهد بود.آمدن ارتباط غیرمستقیم فی
مشخص است که دولت جمهوری اسالمی ایران مطابق باا اختیاارات منادرج در توافقناماۀ      

و در صاورت نیااز تعیاین اهاداف کمای در      پاریس دارای اختیارات الزم برای تعیین برنامۀ ملی 
گونه الزامی برای تعیین میازان معینای از کااهش    جهت تحقق اهداف موردنظر است. لیکن هی 

                                                           
 ملی ایران ر.ک:برای دسترسی به برنامۀ مشارکت  .1

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20

Text.pdf 
 01/02/1397آخرین بازدید در تاریخ 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
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آوری برای تعیین میزان انتشار در متن توافقنامه در نظر گرفته نشاده  انتشار یا روش خاص الزام
نا که ارائۀ برنامه و روش تنظیم برنامۀ معداده شده است. بدان ها قرارو این مهم در اختیار دولت

قاانون   9ها و با عنایت به اقتضائات ملی است. در نهایت مطاابق باا ماادۀ    مذکور در اختیار دولت
 77المللی که مطابق با فرایند قاانونی در نظار گرفتاه شاده در اصال      های بینمدنی کنوانسیون

حکم قانون هستند. در نتیجه پس از  قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسالمی برسند، در
رباط  نهادهاای ذی  هاا و الحاق ایران به توافقنامۀ مذکور اجرای مفااد آن بارای تماامی ساازمان    

 آور خواهد شد.الزام
 

 ای با رویکرد توسعۀ پایدارتعهد به کاهش ایتشار گا های گلخایه .2
مبناای بهتارین داناش موجاود      های عضو متعهد به کاهش انتشار بار توافقنامه دولت 4در مادۀ 

هاای فقرزدایای   اند، البته این کاهش انتشار باید براساس توسعۀ پایدار و در راساتای برناماه  شده
هاای  منظور در نظر گرفتن شرایط خاص دولتصورت پذیرد. این موارد مالحظاتی هستند که به

های ها توسط دولتبرنامهدر حال توسعه در نظر گرفته شده است و ضرورتاً مبنایی برای تعدیل 
بنادی  هاا بایاد طای زماان    شوند. مطابق با مادۀ مذکور ارائۀ گزارشدر حال توسعه محسوب می

هاای اعضاا در سیساتمی    ساله و بر مبنای تصمیمات کنفرانس اعضا صورت پذیرد. مشارکتپنج
ی مشارکت ملی هاشوند و اعضا در قبال برنامهکه دبیرخانۀ کنفرانس معین خواهد کرد، ثبت می

هاای ماذکور بایاد مسائول باشاند. بناابراین       پذیرفته برای تدوین برناماه و در محاسبات صورت
های کنفرانس اعضا در خصوص شیوۀ کاهش صرفاً بارای  برخالف پروتکل کیوتو که دستورالعمل

 های بعادی کنفارانس  یافته الزامی شده بود و تعهدی برای رعایت دستورالعملهای توسعهدولت
های در حال توسعه در نظار گرفتاه نشاده باود، در توافقناماۀ پااریس رعایات        اعضا برای دولت

 االجرا خواهد بود. های عضو الزمهای مصوب کنفرانس اعضا برای تمامی دولتدستورالعمل
 

المللری سرا گاری برا تغییررات     ها در خصوص ایجاد یظرا  بری   تعهدات دولت. 3
 وهواییآب

وهاوایی و جباران   المللی برای سازگاری با آثار ناشی از تغییارات آب نظام بینتوجه و ایجاد یک 
توافقنامه به آن اشاره شده اسات.   8و  7خسارات ناشی از آن، از دیگر مواردی است که در مواد 

ای که توسط کنفرانس اعضا بعداً به تصویب ها در جهت سازگاری البته باید با مدالیتهدولت تالش
االجرا خواهد بود های عضو الزمد، مطابقت داشته باشد. این مدالیته برای تمامی دولتخواهد رسی

های عضو در زمان الحاق به توافقناماه  گونه حق شرطی را به دولتو توافقنامۀ پاریس اجازۀ هی 
نخواهد داد. در خصوص اقدامات مرتبط با سازگاری که در توافقنامه بدان اشاره شده است، بایاد  
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اقدامات مطروحه اشااره کارد، لایکن ضارورت متابعات از تصامیمات        آور بودن عمدهغیرالزامبه 
هاای عضاو در جهات    کنفرانس اعضا در این خصوص ممکن است متضمن مسئولیت برای دولت

صاراحت متعهاد باه    توافقنامه هار یاک از اعضاا باه     7مادۀ  9ایفای تعهدات بعدی شود. در بند 
وهوایی ریزی و انجام اقدامات اجرایی در راستای سازگاری با تغییرات آبمشارکت در اتخاذ برنامه

های عضو نهاده شده است. لایکن آنچاه اهمیات    منظور نیز وظایفی به عهدۀ دولتاند. بدینشده
دارد الزام به تنظیم و اجرای برنامه و نه تعهد به تحقق نتیجه در ایان خصاوص اسات. بناابراین     

های شکلی مندرجاه و مصاوبات بعادی کنفارانس اعضاا در خصاوص       صرف رعایت دستورالعمل
شمار خواهد رفت. بنابراین در خصوص کاهش سازگاری با تغییرات اقلیم به نظر ایفای تعهدات به

 انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی دو رویکرد متمایز در نظر گرفته شده است.
ت ناشی از آثاار ناامطلوب تغییارات    در خصوص ضرورت مقابله و به حداقل رسانیدن خسارا

المللی ورشو که در نوزدهمین کنفارانس اعضاا در ورشاو باه تصاویب      وهوا دستورالعمل بینآب
رسیده، مورد تأکید قرار گرفته و تداوم اجرای آن تا اصالحات بعادی در کنفارانس اعضاا ماورد     

طالعاات موردنیااز در   در دساتورالعمل ماذکور گاردآوری و تسالیم ا     1توجه و تأکید قرار گرفت.
المللای در خصاوص ارزیاابی و کااهش     خصوص خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی، همکاری بین

خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی، گسترش و توساعۀ اقادامات شاامل تاأمین ماالی و فنااوری،       
 منظور پوشش خسارات ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است.سازی بهظرفیت

 

 ایجاد یظا  شفافیت و اعتماد چندجایبه  .4
های عضو متعهاد باه   توافقنامه در راستای ایجاد شفافیت و اعتماد چندجانبه، دولت 13در مادۀ 

شده توسط ارائۀ اطالعات الزم در خصوص میزان انتشار و منابع آن مطابق با سازوکارهای ترسیم
ها بار مبناای   با توجه به آنکه تعهدات دولت اند.الدولی و مصوبات کنفرانس اعضا شدهکمیتۀ بین

یافتگی آنها متمایز خواهد بود، مکاانیزم شافافیت و اعتمااد چندجانباه باه ایفاای       سطح توسعه
هاای  یافتگی کشورها کمک خواهد کرد. در این چارچوب دولات تعهدات با توجه به سطح توسعه

هاای اجارای اهاداف    ی، برناماه های اقتصااد عضو موظف به ارائۀ اطالعات در خصوص توانمندی
منظاور بررسای باه    ها بهگزارش اند. این اطالعات وهای ملی و سازوکار نیل به آنها شدهمشارکت

کمیتۀ فنی ارسال خواهند شد و مبتنی بر توانمندی هر دولت کمیتۀ مذکور اقدام به مسااعدت  
زوکار با توجه به رویکارد  گرفته خواهد کرد. این ساهای انجامو همکاری در خصوص اصالح رویه

ها در ارائۀ اهداف مشارکت ملی در نظر گرفته شده است توافقنامۀ پاریس بر مبنای اختیار دولت
 ها در این خصوص دارد.شده و اقدامات دولتبینیو نقش چشمگیری در کنترل اهداف پیش

                                                           
1. See Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts, 

2013 
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 یافتههای توسعه. ایجاد تعهدات مجزا برای دولت5
یافتاه و در حاال توساعه از    هاای توساعه  و پروتکل کیوتو، تعهدات دولات  همراستا با کنوانسیون

ویاژه در  یافته تعهدات مجزایی باه های توسعهیکدیگر مجزا شده بود در توافقنامه نیز برای دولت
 9های در حال توسعه در نظر گرفتاه شاده اسات. مطاابق باا ماادۀ       زمینۀ حمایت مالی از دولت

هاای ماورد اساتفاده بارای     ها و فناورید به حمایت مالی از مکانیزمیافته متعههای توسعهدولت
یافته متعهد به های توسعهاند. دولتکاهش انتشار و سازگاری با آثار زیانبار تغییرات اقلیمی شده

بار ماوارد   اند. عاالوه صورت دوساالنهگرفته بههای مالی صورتارائۀ اطالعات در خصوص حمایت
موظف به همکاری در خصاوص انتقاال داناش و تفنااوریی در خصاوص       های عضومذکور دولت

یافته تا سال های توسعهطور خاص دولتاند. بهکاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده
های در حاال توساعه   میلیون دالر برای کمک به دولت 100اند سالیانه مبلغ متعهد شده 2025

  (Leggett and Lattanzio, 2017: 3) تأمین مالی کنند برای تحقق اهداف توافقنامۀ پاریس
 

 آثار حقوقی الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به توافقنامۀ پاریس
رود که اگرچه تعهادات معینای بارای    شمار میالمللی بهتوافقنامۀ پاریس از جمله معاهدات بین

خاص خود برخوردار است  هایهای عضو در نظر گرفته شده، در عین سادگی از پیچیدگیدولت
های بعدی اعضا در چارچوب گیریشده در آن نیز تصمیمهای درجکه بسیاری از مکانیزم نحویبه

ترین آثار . در این بخش مهم)  Leggett, 2017: 7) &Lattanzio  توافقات اجالس سران آن است
شود. شایان ذکر است میحقوقی الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به توافقنامۀ مذکور بررسی 

با توجه به عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسایون و پروتکال در اداماه صارفاً بار      
 شود. تعهدات جدیدی که در توافقنامۀ پاریس مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز می

 

 ایجاد تعهدات مشخص برای ارائۀ اهداف مشارکت ملی و تحقق موارد مذکور .1
ترین اثر حقوقی الحاق به توافقناماۀ پااریس الزامای شادن اهاداف مشاارکت ملای        مهم اولین و

موردنظر که قبالً به دبیرخانۀ کنوانسیون ارائه شده است، خواهد بود. اجرای مفاد برنامۀ ماذکور  
شاود، در کمیتاۀ   االجراست و هر گونه اطالعاتی که در این خصوص منتشر مای برای دولت الزم
هد شد. بنابراین برخالف اسناد قبلی که دولت تعهد کمی برای کاهش انتشار یا فنی بررسی خوا

وهوایی نداشت، در صورت الحاق دولت متعهد به اجرای مفاد اهداف سازگاری با آثار تغییرات آب
شده خواهد بود. این موضو  درست است که هر دولتی در ارائۀ برنامۀ ملای و  مشارکت ملی ارائه

شاده  کاه اطالعاات ارائاه   های مذکور دارای اختیار عمل است، لیکن درصاورتی امهشیوۀ ارائۀ برن
مغشوش باشند، ممکن است موجب ایجاد مسئولیت بارای دولات منتشارکننده شاود. مکاانیرم      
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توافقناماه در چاارچوب مصاوبات کنفارانس اعضاا اقادام باه کنتارل          15و  13مندرج در ماواد  
ها خواهاد  های اجرایی دولتشده با برنامهابقت اهداف ارائهشده و مطهای ارائهاطالعات و گزارش

گرفته ها به تعهدات مذکور در جهت مطابقت اقدامات انجامکرد و مکانیزم کنترل پایبندی دولت
 ها اقدام خواهد کرد.با تعهدات دولت

 

 ها و رهنمودهای مصوب کنفرایس اعضاالزامی شدن رعایت دستورالعمک .2
ابتدای نوشتار ذکر شد، تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران در رژیم حقاوقی  طورکه در همان

عناوان دولتای در حاال توساعه قابال      المللی مذکور باه تغییرات اقلیمی و با عنایت به اسناد بین
ارزیابی است. در کنوانسیون تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران اغلاب دربرگیرنادۀ تعهادات    

ای و عات در خصوص میازان انتشاار و مناابع انتشاار گازهاای گلخاناه      شکلی مانند  انتشار اطال
هاا و  هاا در خصاوص انتقاال فنااوری، و انتشاار برناماه      ماابین دولات  هاا، همکااری فای   چاهاک 
همچنین بررسی ایفای تعهدات ماذکور صارفاً    .های ملی در خصوص کاهش انتشار استسیاست

های سالی محقق خواهد شد و نه تحلیل گزارشهای و اطالعات اراز طریق بررسی ارسال گزارش
 غیار  هاای شاده. در پروتکال کیوتاو دولات    ها و اهداف ارائهمذکور و مطابقت دادن آنها با برنامه
 هایفهرست بر وظایف مندرج در کنوانسیون، موظف به تهیۀضمیمه ) شامل دولت ایران( عالوه

هاای  اناد و دولات  شاده  هاا چاهاک  طریق از یجایجابه و منابع ای ازگلخانه گازهای انتشار ملی
نیستند،  اعضا کنفرانس مصوب های مذکور ملزم به رعایت رهنمودهایمذکور در انتشار فهرست

ملزم به رعایت رهنمودهای کنفارانس اعضاا هساتند. از     1های ضمیمۀ شمارۀ که دولتدرحالی
پروتکال ماذکور    12در ماادۀ   1سوی دیگر، تسهیالت بسیاری مانند مکانیزم توسعۀ انرژی پاک 

حاال توساعه در راساتای     های درمنظور کمک به دولتمورد توجه قرار گرفته است که عمالً به
های ضمیمه در تحقق اهداف کنوانسایون تغییارات   توسعۀ پایدار و تسهیل ایفای تعهدات دولت

 (.1390اقلیمی مورد توجه قرار گرفته است ) شیروی، 
المللی قبلی عماده تعهادات منادرج بارای هار دو      خالف دو سند بیندر توافقنامۀ پاریس بر

یافتاه در نظار گرفتاه شاده و بارای هار دو دساته        های در حاال توساعه و توساعه   دسته دولت
المللی تغییری جدی در خصوص تفکیک تعهادات  معنا که رویکرد نظام بیناالجراست. بدانالزم
 اسات. بارخالف دو ساند قبلای ارائاۀ اطالعاات و       یافته کردههای در حال توسعه و توسعهدولت

ها نه صرفًا در خصاوص میازان انتشاار، بلکاه در خصاوص اقادامات اجرایای مطاابق باا          گزارش
ای در نظار گرفتاه شاده اسات.     بنادی دوره منظور زمانهای ملی باید انجام پذیرد و بدینبرنامه
د مطاابق باا مصاوبات کنفارانس اعضاا      بر آن سازوکارهای تعیین گزارش و ارائۀ برنامه بایا عالوه

                                                           
1. Clean development mechanism  
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صورت پذیرد. بنابراین رعایت سازوکارها و رهنمودهای کنفرانس اعضا در طول اجرای توافقناماه  
 ضروری خواهد بود.

 

 های عضوایجاد مکاییز  کنترل پایبندی دولت. 3
پروتکال  بر تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی و در توافقنامۀ پاریس عالوه

ساال  پانج   هار  متنااوب  صاورت های عضو متعهد به ارائۀ برنامۀ مشارکت باه کیوتو تمامی دولت
و همچناین   یبناد ینظاارت بار پا   کنترلای  و اقادامات  هاا برنامهمشارکت در در راستای  بار،یک

ن آو نظاارت بار    یمشاارکت ملا   ۀمفاد برنام اجرایدر  تیکنترل شفاف یهازمیدر مکان یهمکار
های یافته تعهدات کلی در جهت همکاری با دولتهای توسعه. بنابراین اگرچه برای دولتاندشده

منظور کاهش انتشار و سازگاری در نظر گرفته شده است، رژیم کلی تعهادات  در حال توسعه به
صورت مشابه در نظر گرفتاه  در خصوص کاهش انتشار و مشارکت در مکانیزم کنترل پایبندی به

یافتگی و مطابق با برنامۀ اعالمی خاود  های عضو فارغ از سطح توسعهتیجه دولتشده است. در ن
اند. شایان ذکار اسات در ماتن توافقناماۀ پااریس ضامانت       موظف به ایفای تعهدات مذکور شده

، غیرخصامانه  1صراحت بر شفاف باودن اجرایی برای عدم ایفای تعهدات در نظر گرفته نشده و به
گونه منزلۀ نداشتن هی مکانیزم مذکور تأکید شده است. البته این به 3و غیرتنبیهی بودن 2بودن

عواقب در صورت عدم رعایت مفاد توافقنامه و تأیید عدم رعایت مفاد توافقنامه توساط مکاانیزم   
المللای محایط زیساتی    های بینکنترلی مذکور نخواهد بود. در حال حاضر در بسیاری از پرونده

ها، رویکرد محاکم بار صادور آرای غیرتنبهای    المللی دولتلیت بینحتی در صورت اثبات مسئو
از سوی دیگر، اخطار و گازارش   4و صرفاً محدود به جبران خسارات وارده خواهد بود. خواهد بود

المللی از جمله اقداماتی هساتند کاه   های بینعدم پایبندی از یک سو و ایجاد برخی محدودیت
 5اند.های محیط استفاده شدهدی به مفاد کنوانسیونطور کلی در نتیجۀ عدم پایبنبه

های توافقنامه مکانیزمی برای توسعه و تسهیل اجرای برنامه 15شایان ذکر است که در مادۀ 
ملی از طریق کمیتۀ تخصصی کارشناسی تعیین شده و کمیتۀ مذکور باید شفاف و بدون در نظر 

عبارت دیگر، وظیفۀ کمیتۀ مذکور بررسی کند. بهگرفتن تنبیهات اقدام به ارزیابی اجرای تعهدات 
شده و دیگر تعهادات منادرج در توافقناماه    های عضو به برنامۀ مشارکت ملی ارائهپایبندی دولت

                                                           
1. Transparent  

2. Non-adversarial 
3. Non-punitive  

4. Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area; Construction of a Road in Costa Rica 

along the San Juan River, Costa Rica v Nicaragua, COMPENSATION OWED BY THE REPUBLIC 
OF NICARAGUA TO THE REPUBLIC OF COSTA RICA, [2018] ICGJ 150 (ICJ 2018), 2 

February 2018, International Court of Justice [ICJ], para 30 

5. See Handl, G. (1997) & Heyvaert, V. (2009).  
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رسد با وجود عدم ذکر هر گونه اقادام تنبیهای در ماتن توافقناماه اماا      نظر میبنابراین به .است
اند یا به تعهدات خود که همکاری مناسبی نداشته هاییهایی مانند انتشار فهرست دولتمکانیزم

هاای  المللای و عادم تمایال شارکت    تواند بستری جدید بر کاهش اعتبار بیناند، میعمل نکرده
گذاری در دولت خااطی شاود. شاایان ذکار اسات      ها در مشارکت در سرمایهچندملیتی و دولت

 المللای باه ماورد اجارا گذاشاته     بین فرایندهای مشابه در بسیاری موارد در حال حاضر در نظام
اند و عدم ذکر هر گونه تنبیه معین و اعالم این موضو  که رویکرد کمیتۀ نظارتی غیرتنبیهی شده

عبارت دیگر، مکاانیزم  منزلۀ فاقد اثر بودن تصمیمات کمیتۀ مذکور نخواهد بود. بهخواهد بود، به
 مات کنفرانس اعضا خواهد بود.کنترلی موجود در حال حاضر نامعین و منوط به تصمی

 

ها در خصوص سا گاری برا شررایت تغییررات    درج تعهدات معی  برای دولت. 4
 اقلیمی
ها ذیل توافقنامۀ پاریس متعهد به ارائۀ برنامه در خصوص اقدامات سازگاری با آثار ناشی از دولت

ناماه و مصاوبات بعادی    منظور مطابق با قواعاد منادرج در توافق  اند و بدینتغییرات اقلیمی شده
ای و با رویکردی رو به صورت دورههای الزم بهکنفرانس اعضا ضروری است اقدام به ارائۀ گزارش

های ملی است و بعد ها صرفاً تا پیش از ارائۀ برنامهبر آن ابتکار عمل دولتجلو اقدام کنند. عالوه
 7مطابق با مادۀ  ر خواهد گرفت.از آن نظارت بر اجرای آن در حوزۀ صالحیت کنفرانس اعضا قرا

منظور مقابله باا تاأثیرات   شوند در راستای توسعۀ پایدار و بهها موظف میتوافقنامۀ پاریس دولت
هاا  تغییرات اقلیمی و سازگاری با شرایط آن اقدامات الزم را انجام دهند. برای این منظور دولات 

شود، عمال کنناد.   نس اعضا تصویب میای که توسط کنفراموظف خواهند بود مطابق با مدالیته
هاای ساازگاری طای مواعاد زماانی      توافقناماه برناماه   7مادۀ  14شایان ذکر است مطابق با بند 
های موجود باید مورد ارزیابی و احتماالً ارتقای کمای و  ها و ضرورتمشخص با توجه به بازنگری

 کیفی قرار گیرند.

 

هرای مشرارکت ملری در چرارچوب     بریامه رساییرو ها در  مینۀ بهالزا  دولت .5
 مصوبات کنفرایس اعضا

تعهدات دولت جمهوری اسالمی ذیل توافقنامۀ پاریس از تعهدات شکلی صرف در خصوص ارائاۀ  
های کنفرانس اعضا و نه محادود  میزان انتشار به تعهدات شکلی و ماهوی با رعایت دستورالعمل

بار آن  پذیرفته توسعه پیدا خواهد کارد. عاالوه  رتبه میزان انتشار، بلکه در خصوص اقدامات صو
تعهد به ارائۀ برنامۀ مشارکت ملی که مبتنی بر نو  تعهد، ممکن است دستیابی به اهداف کمای  
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های داخلی را در برداشته باشد نیز از جمله تعهادات دولات جمهاوری    البته مبتنی بر توانمندی
ه صرفاً ارائۀ برنامه، که تالش در جهت تحقق برنامۀ اسالمی ایران خواهد بود. بنابراین در اینجا ن

دهی و ساازوکارهای  هاست. بدیهی است نحوۀ گزارششده نیز از جمله تعهدات اصلی دولتارائه
هاای کنفارانس اعضاا تعیاین خواهاد شاد. از جملاه        دهی نیز متناسب باا دساتورالعمل  گزارش
هاا  های اعالمای دولات  بررسی برنامه شده،ترین مباحثی که در توافقنامۀ پاریس بدان توجه مهم

طاور متنااوب اسات.    گرفته از سوی ایشان بهدر زمینۀ کاهش انتشار و سازگاری و اقدامات انجام
گرفته اهداف جمعی مندرج در توافقنامه را محقق نکارده  که اقدامات انجامترتیب درصورتیبدین

شاده  اعالم گزارش در خصوص اهداف محقق ساله اقدام بههای پنجباشد، کنفرانس اعضا در دوره
های عضو موظف خواهند بود مطابق با اعاالم ماذکور   نشده خواهد کرد و دولتو انتظارات محقق

هاا  های دولات های ملی خود کنند. در نتیجه اهداف و برنامهروزرسانی اهداف و برنامهاقدام به به
 روزرسانی خواهد شد.ها بهولتدر چارچوب ارزیابی و تحقق اهداف توافقنامه توسط د

 

 گیریبندی و یتیجهجمع
وهوایی از زمان انعقااد کنوانسایون ملال متحاد در خصاوص      رژیم حقوقی حاکم بر تغییرات آب

ای شده است. در کنوانسیون سازمان ملال  وهوایی تاکنون دستخوش تغییرات عمدهتغییرات آب
حال توسعه مانناد دولات    های درویژه دولتها بهوهوایی تعهدات دولتدر خصوص تغییرات آب

ای در هاای دوره جمهوری اسالمی ایران از جمله تعهدات کلی و صرفاً در راستای ارائاۀ گازارش  
پذیرفته یا در دست اقدام در جهات کااهش   های صورتخصوص میزان انتشار و اقدامات و برنامه

یوتو اگرچه تعهدات کمی معینی برای وهوایی بوده است. در پروتکل کو سازگاری با تغییرات آب
یافته در نظار گرفتاه شاده باود، لایکن بارای       های توسعهکاهش میزان انتشار برای برخی دولت

های در حال توسعه مانند دولت جمهوری اسالمی تعهدات کمی و اهاداف معینای تعیاین    دولت
ناوعی  به ارائۀ برنامۀ ملی به هانشده بود. حال در توافقنامۀ پاریس با عنایت به الزام تمامی دولت

هاای جهاان باه دو    بندی دولات ها برای میزان کاهش انتشار از تقسیمبندی تعهدات دولتدسته
یافته و در حال توسعه تغییری اساسی پیدا کرده اسات و در حاال حاضار تماامی     دستۀه توسعه

هاای ساازگاری   ناماه های عضو متعهد به ارائۀ برنامۀ ملی جهت کاهش میازان انتشاار و بر  دولت
هاای داخلای   اند. با وجود این میزان کاهش انتشار و نحوۀ تحقق آن با عنایت به توانمنادی شده

ها آگاهانه با ارائۀ برنامۀ ملای  ها قرار داده شده است. در نتیجه دولتدولت در اختیار خود دولت
 شوند.کاهش و روش رسیدن به آن تعهداتی را متقبل می

المللای، طارفین   عنوان یک معاهدۀ باین توجه به ماهیت توافقنامۀ پاریس به از سوی دیگر با
بر ملزم بودن بر اجرای تعهدات شکلی مانند ارائۀ اطالعات درست، همکاری معاهدۀ مذکور عالوه
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های مطروحه، متعهد خواهد شد مفاد برنامۀ ملی را نیز اجرایی کنناد.  ها در زمینهبا دیگر دولت
که مقارر خواهاد شاد نیاز مشاارکت       نحویکار کنترل پایبندی به تعهدات بههمچنین در سازو
معنا که با توجه به ماهیت توافقنامه و مفاد تعهدات آن ضروری است شاکل و  داشته باشند. بدان

شده و توان داخلی دولت برای اجرای برناماۀ ماذکور و همچناین اتخااذ     ماهیت برنامۀ ملی ارائه
هاای  شاده و روش شده، اطالعات بیاان داخلی برای تناسب با برنامۀ ارائه هایها و برنامهسیاست

هاا  مورد توجه جدی قرار گیرد. شایان توجه است مکانیزم کنترل پایبندی دولات  حصول به آن
در چارچوب مصوبات کنفرانس اعضا توسعه پیدا خواهد کرد. اگرچه تصامیمات کمیتاۀ کنتارل    

معنا نیسات کاه فاقاد هار گوناه آثاار حقاوقی        اشد. این بدانخصمانه نباید ب پایبندی تنبیهی و
 شده خواهد بود.ها به تعهدات پذیرفتهویژه در خصوص اعالم پایبندی دولتمشخص به
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