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تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسالمی ایران به
توافقنامۀ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی
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چکیده
آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحلد در خصلو غ ییلرات اقلیملی
بهمنظور مقابله با غ ییرات اقلیمی غنظیم شده ،غوافقنامۀ پاریس است .دولتها بلرای الحلا بله
غوافقنامۀ مذکور موظف به ارائۀ برنامۀ مشارکت ملی خود در خصو کاهش انتشار و سلازااری
با غ ییرات اقلیمی شدهاند .بنابراین غعهدات دولتها بلر مبنلای مشلارکت ایشلان قابل ارزیلابی
است .عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در این غوافقنامه و آثار حقوقی آن بهویژه بلا غوجله
به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به غوسعۀ انرژی های فسیلی از زوایای اونااون قاب
بررسی است .در این مقاله ماهیت غوافقنامه و آثار حقوقی الحا به آن با غوجله بله کنوانسلیون
چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد غوجه قلرار ارفتله اسلت .پلس از بررسلی ماهیلت و م لاد
غوافقنامۀ پاریس مشخص شد برخی غعهدات مندرج در غوافقنامۀ پلاریس قلبالا در دیگلر اسلناد
متناظر مورد پذیرش قرار ارفتهاند و از سوی دیگر ،الحا به غوافقناملۀ پلاریس بلهطلور خلا
غعهدات جدیدی با غوجه به برنامههای ارائهشده برای دولتهای عضو بلههملراه خواهلد داشلت؛
بهویژه آنکه غکالیف مشخصی در زمینۀ ش افیت در ارائۀ اطالعات و همکاری در کنترل پایبندی
دولتها در اجرای برنامههای ملی در غوافقنامه مورد غوجه قلرار ارفتله اسلت .در نتیجله بلرای
الحا به غوافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب غوسط دولت در جهت غحقق اهلدا و
غکالیف مندرج در غوافقنامه و برناملۀ مشلارکت مللی انجلای پلذیرد غلا علالوهبلر بهلرهمنلدی از
همکاریهای بین المللی مندرج در غوافقنامه با محدودیتهای بین المللی ناشی از عدی پایبنلدی
به م اد موافقتنامه مواجه نشود.
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مقدمه
در سالیان اخیر غ ییرات آبوهوایی بهعنوان یکی از مسائ مشترک بشریت از زوایلای مختل لی
بررسی شده است .با غوجه بله ماهیلت و رونلد رو بله رشلد غ ییلرات آبوهلوایی کله ناشلی از
فعالیتهایی با منشأ انسانیاند و عدی امکان کنترل واقعۀ مذکور بهصورت محلی ،نیاز برای غالش
جمعی غوسط کلیۀ دولتهای جهان بهوضوح احساس شد .با غوجه به اهمیت موضلو و مالزملۀ
آن با غوسعۀ اقتصادی دولتها و ضرورت فقرزدایی از سوی دیگر ،دولتها اقدای به غصویب انلوا
مختل ی از اسناد بینالمللی با ضمانت اجراهای مت اوت در جهت کنترل غ ییلرات آبوهلوایی و
آثار زیانبار ناشی از آن کردند .این اقدامات همسو با دیگر اهدا غعیینشده اغلب بهمنظور غ ییر
الگوی مصر انرژی از انرژیهای فسیلی به منابع غجدیدپذیر و کاهش انتشلار اازهلای الخانله
صورت پذیرفتهاند .کنوانسیون سازمان مل متحد در خصو غ ییرات آبوهوایی بهعنوان اولین
سندی که بهطور خا به مسئلۀ غ ییرات آبوهوایی پرداخته است ،مکانیزیهایی را برای کاهش
انتشار و سازااری با شرایط جدید برای دولتهای عضو غعیین کرده است.
در چارچوب کنوانسیون مذکور ،کن رانس اعضا که متشک از نماینلداان دوللتهلای عضلو
هستند ،قریب به بیستودو بلار غشلکی جلسله داده 1و مصلوبات متعلددی در راسلتای ای لای
غعهدات مندرج در کنوانسیون فو الذکر غصویب کرده است .از جملله مصلوبات ملذکور کله در
قالب یک سند الزی االجرا به غصویب رسیده ،پروغک کیوغو است .با این حال بلا غوجله بله علدی
مشارکت برخی دولتهای غوسعه یافته که سهم شایان غوجهی در انتشار اازهای الخانهای دارند
و از سوی دیگر کاهش چشمگیر انتشار غوسط برخی دولتها ،اهدا پروغکل بلهطلور کامل و
مطلوب محقق نشد 2.عالوهبر آن در دور بعدی کن لرانس دوللتهلای عضلو کنوانسلیون کله در
دوحه قطر برازار شد ،غوافق جامعی در خصو غعیین اهدا کمی در بازۀ زمانی معین حاصل
نشد 3.در نهایت در کن رانس اعضا که در سال  2015در پاریس برالزار شلد ،دوللتهلای عضلو
غوافقنامه ای را در این خصو امضا کردند که به غوافقنامۀ پلاریس معلرو شلده اسلت .دوللت
جمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدا بله عضلویت کنوانسلیون سلازمان ملل متحلد در خصلو
غ ییرات آبوهوایی درآمده و متعاقباا با عدی غعیین اهدا کملی بلرای کلاهش انتشلار اازهلای
الخانهای به پروغک کیوغو نیز پیوسته بود .البته دولت جمهوری اسالمی ایران با وجلود غعیلین
 .1اجالس بیستوسوی در  13و  14نوامبر  2017در دولت آلمان برازار شد.
 .2برای مطالعۀ بیشتر در خصو نتایج اجرای پروغک کیوغو ر.ک:
Gerald Kutney, (2014), Carbon Politics and the Failure of the Kyoto Protocol, Routledge

 .3غاکنون صرفاا  66دولت اصالحات مذکور را غصویب کردهاند ،درحالیکه اجرایی شدن غوافق ملذکور بله مشلارکت
 144دولت نیاز دارد .برای مطالعۀ بیشتر ن.ک:
last visited 16/9/2016))http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php
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غعهدات کملی ،اقلداماغی هرچنلد محلدود للیکن درخلور غوجله بله موجلب قلوانین داخللی و
سیاستهای کلی نظای در جهت کاهش انتشار اازهای الخانهای به انجای رسانیده است1.
در سال  2015همسو با دیگر دولتها دولت جمهوری اسالمی ایران نیز غوافقنامۀ پلاریس را
امضا و فرایند رسمی الحا به غوافقنامۀ مذکور در دولت و مجلس شورای اسالمی را آغلاز کلرد
که در نهایت در  23آبان  1395به غصویب مجلس شورای اسلالمی رسلید ،للیکن هنلوز ملورد
غأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است .ایلن غوافقنامله دربرایرنلدۀ غعهلدات بلینالملللی دارای
ضمانت اجرا برای غمامی دولت های عضو از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران اسلت .ازایلنرو
الحا دولت ایران به غوافقنامۀ مذکور از جنبههای اونااون مورد غوجه کارشناسلان و مسلئوالن
امر قرار ارفت .بنابراین بررسی آثار و غبعات حقو الحلا ایلران بله غوافقناملۀ ملذکور اهمیلت
وافری خواهد داشت .البته در این نوشتار صرفاا غعهدات دولت ها در صورت الحا و آثار حقلوقی
آن مورد غوجه قرار ارفته است .بدیهی است بررسی غمامی آثار الحلا از جنبلههلای اونلااون
خارج از ظرفیت این مقاله است.
شایان ذکر است موافقتنامۀ پاریس در چارچوب رژیم حقو بینالمل در رابطه با غ ییلرات
اقلیمی و به طور خا کنوانسیون چارچوب در خصو غ ییلرات اقلیملی غنظلیم شلده اسلت،
بنابراین نمیغوان بدون بررسی رژیم حقوقی بینالمللی حاکم بر غ ییرات اقلیمی بهطور کلی بله
بررسی غعهدات دولتها در ذی غوافقنامۀ پاریس پرداخت .با وجود این نظر به بررسی و مطالعلۀ
رژیم حقوقی غ ییرات اقلیم در پژوهشهای صورتارفته و بهمنظور اجتناب از غکرار بلهصلورت
بسیار مختصر به بررسی غعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران ذیل کنوانسلیون سلازمان ملل
متحد در خصو کاهش اازهای الخانهای و پروغکل کیوغلو خلواهیم پرداخلت .سلاس م لاد
غوافقنامۀ پاریس و غعهدات دولتهای عضو در چارچوب رژیم بین المللی حاکم بررسی میشلود.
در نهایت آثار حقوقی الحا به کنوانسیون مذکور بررسی میشلود و در خاغمله نتیجلهایلری و
جمعبندی خواهیم کرد.

تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایرران ییرک کنوایوریون سرا مان ملرک
متحد در خصوص تغییرات آبوهوایی (اقلیمی)
کاراروه بینالدولی غ ییرات آبوهوایی 2در سال  1988با همکاری برناملۀ محلیط زیسلت ملل
متحد ( )UNEPو سازمان هواشناسی جهانی در سال  1988غشکی شد .متعاقباا در سال 1992
کنوانسیون چارچوب سازمان مل متحد در خصو کاهش انتشار اازهلای الخانلهای غصلویب
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :موسوی و پیری.257-287 :1394 ،
)2. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change

 890فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،4زمستان 1397

شد ) .(Pallemaerts & Rhiannon, 2006: 25دولت جمهوری اسالمی ایران نیز فرایند الحا به
کنوانسیون مذکور را در سال  1996به انجای رسانید و به عضویت کنوانسلیون ملذکور درآملد1.
کنوانسیون مذکور صرفاا چارچوب کلی همکاری دولتها در خصو غ ییرات اقلیملی را غعیلین
کرده است .در نتیجه م اد و الزامات این کنوانسلیون بلر دیگلر اسلنادی کله در چلارچوب ایلن
کنوانسیون غصویب میشوند ،از جمله غوافقنامۀ پاریس نیز حاکم ملیشلود .کنوانسلیون ملذکور
به طور کلی بر دو پایۀ کلی کاهش انتشار اازهای الخانه ای و سازااری با پیاملدهای آن اسلتوار
شده است (عبدالهی .)200 :1389 ،کنوانسیون دولتها را به شرح ضمیمۀ شلمارۀ  1و ضلمیمۀ
شمارۀ  2به دو دسته غقسیم کرده است .دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1دولتهلایی هسلتند اغللب
غوسعهیافته که متعهد به کاهش انتشار اازهای الخانهای شدهاند و دولتهای ضمیمۀ شلمارۀ 2
دولتهایی غوسعهیافتۀ متعهد به غأمین مالی و حمایت از دولتهای در حلال غوسلعه بلهمنظلور
غحقق اهدا کنوانسیون هستند .سایر دولتهای عضو که در هلی کلدای از دو دسلتۀ بلاال قلرار
نگرفته اند ،صرفاا متعهد به غالش در راستای غحقق اهدا کنوانسیون شدهاند و غعهدی معین در
راستای کاهش برای ایشان در نظر ارفته نشده است .دوللت جمهلوری اسلالمی ایلران نیلز در
هی کدای از دو دستۀ مذکور قرار نگرفته است .با غوجه به محلدودیت نوشلتار حاضلر از بررسلی
غعهدات دولت ضمیمۀ یک و دو صر نظر کرده و صرفاا غعهدات کلی که شلام غعهلدات دوللت
جمهوری اسالمی ایران نیز می شود ،بررسی خواهد شد 2.در مقدمۀ کنوانسیون ملذکور بله ایلن
مهم اشاره شده است که دولتهای غوسعهیافته بهطور غاریخی سهم عمدهای در انتشار اازهلای
الخانهای داشتهاند 3و در حال حاضر نیز برخی دولتهای در حال غوسعه برحسب غولیلد سلرانه
سهم ناچیزی از مجمو انتشار جهانی را به خود اختصا دادهاند .بنابراین دولتهلای در حلال
غوسعه میغوانند بهمنظور رشد و غوسلعۀ اقتصلادی خلود و غلأمین نیازهلای خلود مبلادرت بله
استرش فعالیتهای اقتصادی ورزند 4.بهعبارت دیگر به دولتهای در حال غوسعه اجازۀ انتشلار
حجم بیشتری از اازهای الخانه ای را اعطا کرده است .مادۀ  2کنوانسیون هلد از انعقلاد ایلن
کنوانسیون را ثابت نگهداشتن میزان انتشار اازهای الخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی اعلالی
می کند .در این ماده اارچه هد کمی برای میزان انتشار غعیین نشده است ،للیکن بلا بررسلی
 .1قانون الحا دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون غ ییرات آبوهوا مصوب  1371هجری شمسی برابلر بلا
 1992میالدی که در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ ششم خردادماه یکهلزار و سیصلد و ه تلادوپنج مجللس
شورای اسالمی غصویب و در غاریخ  1375/3/13به غأیید شورای نگهبان رسلیده و طلی ناملۀ شلمارۀ 4973لل ِ
مورخ  13/3/1375جهت اجراء ابالغ اردید.
 .2برای مطالعۀ بیشتر در خصو م اد و اصول کنوانسیون ر.ک :عبدالهی .200 :1389
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
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اجزای ماده میغوان به راحتی استنتاج کرد که میزان انتشار نباید از سال پایۀ زمان انعقاد فراغلر
رود ،بنابراین در این ماده بهطور ضمنی دولتهای عضو متعهد بله جللوایری از انتشلار بیشلتر
نسبت به سال پایۀ زمان انعقاد شدهاند.

 .1اصول حاکم بر کنوایویون
در ابتدای مادۀ  3کنوانسیون بهصراحت اشاره دارد که دولتهلای عضلو هلدایت ملیشلوند کله
اصول ذی را رعایت کنند .عدی است اده از واژهای که دولتهای عضو را متعهد سلازد و اسلت اده
از واژۀ هدایت کردن بهجای آن بدان معناست که اصوالا اصول منلدرج در ملادۀ  3از اسلتردای
م هومی برخوردار خواهند بود.
با غأملی بر بند اول این اصول می غوان استنباط کرد که اصوالا کنوانسیون قائ به غعدی نیاز
نس امروز و نس آینده با رعایت اص انصا است ،بنابراین اقداماغی که غوسط دولتها صلورت
میپذیرد ،باید در عین اینکه غأمینکنندۀ نیاز نس امروز باشد ،نیمنگلاهی نیلز بله نسل آینلده
داشته باشد .در بند دوی این اصول به مسئولیت مت اوت دولتهای غوسعهیافته و در حال غوسعه
شده اشاره است .در ظاهر این اص مورد پذیرش غمامی دولتها بلوده و چالشلی در اجلرای آن
بهنظر نمی رسد ،لیکن در صورت غأم دقیق در این اص بهعنوان یک غعهلد حقلوقی ملیغلوان
عدی ش افیت و کلی بودن اص مذکور را استنباط کرد .بهعبارت دیگر ،در صلورت علدی غعیلین
مکانیزیهای کمکرسانی دولتهای غوسعهیافته به دولتهای در حال غوسعه و در صلورت علدی
غعیین مصادیق غ اوت مسئولیتهای دولتهای در حال غوسعه و غوسعهیافته ،اجرای ایلن اصل
به احتمال زیاد با مشکالت عدیدهای روبه رو خواهد شد ،چراکه ایناونه نگارش ممکن است بله
غ اسیر مختل ی در خصو مسئولیت دولتهای در حال غوسعه و غوسعهیافتله منجلر شلود .در
نهایت در صورت عدی اجرای اص مذکور مکانیزی کنترلی مورد قبول غمای یلا بیشلتر دوللتهلا
برای غشخیص و احراز اجرا یا عدی اجرا اص مذکور در نظر ارفته نشده است.
در بند سوی اصول حاکم به اص اقدای پیشگیرانه اشاره شده است .اص اقدای احتیلاطی1
در حال حاضر از اصول کلی حقو بینالمل بهشمار میرود ) .(Peel, 2005:16-17با غوجه به
امکان ارائۀ نظریاغی در مخال ت با غأثیر چشمگیر دی اکسید کربن در ارمایش زملین بلهنظلر
می رسد اشارۀه کنوانسیون به اص اقدای پیشگیرانه به منظور جلوایری از است ادۀ منتقدان از
نظریات علمی مخالف است 2.ازاین رو غأکید بر این اص بدین منظور صورت پذیرفته است که
1. Precautionary Principle

 .2در خصو غ ییرات آبوهوایی و اری شدن زمین بهعلت اازهای الخانهای برخی دانشمندان نظرهای مت لاوغی
ابراز کردهاند و در برخی موارد اثر انتشار ااز دیاکسید کربن را در حال حاضر بسیار ناچیز دانستهاند ،بنلابراین
اقداماغی را که در راستای کاهش انتشار صورت پذیرد ،کماثر میدانند ( (Padget & Dunning-Davies, 2008:8
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در صورت عدی قطعیت اثبات علمی رابطلۀ سلببیت فلی ملابین انتشلار اازهلای الخانلهای و
غ ییرات آب وهوایی عذری برای عدی همکاری دولت ها در کاهش انتشلار اازهلای الخانله ای
وجود نداشته باشد .غوسعۀ پایدار به عنوان یکی دیگر از اصول کلی حقلو بلین الملل کله در
بسیاری از اسناد بین المللی ذکر شده نیز به منزلۀ یکی از اصول حلاکم بلر کنوانسلیون ملورد
غأکید و غوجه قرار ارفته است .م هوی غوسلعۀ پایلدار بلا وجلود غوضلیحات متعلددی کله در
خصو آن در اسناد متعدد بین المللی ذکلر شلده ،ا ز آن دسلته اصلولی اسلت کله در علین
پیچیدای به صور مختل ی قاب غ سیر است و در غعریف آن معانی مت اوغی ذکر شلده اسلت
) .(Caldwell,2009:5به طور کلی غعریف اص غوسعۀ پایدار به موضلو غوسلعه بسلتگی دارد.
قاطبۀ نویسلنداان غوسلعۀ پایلدار را بله عنلوان غوسلعه ای بلا در نظلر الرفتن ضلرورتهلای
زیست محیطی و نیازهای نس امروز و فردای بشریت باشد ،غعریف کرده انلد .(Fitzmaurice,
) 2010:113با عنایت به غعریف مذکور بهنظر ملی رسلد کله کنوانسلیون بلر ضلرورت غوسلعۀ
اقتصادی با لحاظ ضرورت های زیست محیطی غأکید کلرده اسلت .در نهایلت اصل پلنجم بله
اقتصاد باز غوجه دا رد که بر ضرورت غوسعه و همکاری دولت ها در رابطله بلا کلاهش اازهلای
الخانه ای غکیه دارد .به عبارت دیگر با غوجه به وضعیت زمان غصلویب کنوانسلیون (فروپاشلی
بلوک شر ) غأکید بر اص اقتصاد آزاد به معنای باز نبودن اقتصاد دولت ها به ویلژه در زمینلۀ
انرژی های سبز بوده است .در نتیجه در کنوانسیون یکی از اصول حاکم جهت غحقلق اهلدا
باز بودن اقتصاد دولت ها در نظر ارفته شده است غلا مکلانیزی هلای حقلوقی و اقتصلادی الزی
برای غجارت صنایع و غکنولوژی های دوستدار محیط زیست فراهم شود.

 .2تعهدات دولتهای عضو
مادۀ  4کنوانسیون به غعهدات دولتها اشاره دارد .در مقدمۀ ماده و پیش از غشریح غعهلدات بله
این مهم اشاره شده است که دولتهای عضو با رعایت اص مسئولیت مشترک اما مت لاوت و بلا
در نظر ارفتن اولویتهای غوسعۀ منطقهای و داخلی و شلرایط آنهلا اقلدای بله اجلرای غعهلدات
مندرج در متن کنوانسیون خواهند کرد .غعهدات اعضا ذی کنوانسیون به سه دستۀ کللی قابل
غقسیم است :دستۀ اول به غعهدات کلی که برای غمامی دولتهای عضو الزیاالجرا خواهلد بلود،
اشاره میکند .دستۀ دوی به غعهدات دولتهای غوسعهیافته مندرج در ضلمیمۀ شلمارۀ  1اشلاره
می کند که متعهد به کاهش انتشارند و دستۀ سوی به دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  2اشاره دارد که
متعهد به حمایت مالی از دولتهای در حال غوسعه بهمنظور غحقق اهدا کنوانسیون میباشند.
دستۀ اول غعهدات به شرح ذی است:
الف) انتشار ازارشهای دورهای در خصو میان انتشار اازهای الخانهای منابع آن؛
ب) غنظیم و انتشار دورهای برنامههای ملی و منطقهای در خصو اقدامات صورتپذیرفتله
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برای کاهش انتشار با غشلریح میلزان انتشلارهای صلورتپذیرفتلۀ ناشلی از اقلدامات انسلانی و
کاهشهای انجایارفته؛
ج) ارغقا و همکاری در جهت غوسعه و اجرای اقداماغی که به کاهش یلا جللوایری از انتشلار
اازهای الخانهای از طریق فعالیتهای انسانی منجر می شود .ایلن ملوارد ممکلن اسلت شلام
انتقال فناوری شود و در غمامی زمینههای مرغبط انجای پذیر؛
د) ارغقای مدیریت پایدار و همکاری در زمینۀ ح اظت از چاهکهای اازهای الخانهای؛
ه) همکاری برای آماده شدن برای مقابله با اثرات غ ییرات آبوهوایی؛
و) همکاری در زمینه های علمی غکنولوژی غحقیقاغی و نظلارت سلازمانیافتله در رابطله بلا
سیستمهای آبوهوایی؛
ز) همکاری کامل و سلریع در زمینلۀ غبلادل سلریع اطالعلات علملی ،فنلاوری ،اقتصلادی
اجتماعی و حقوقی مرغبط با سیستمهای آبوهوایی؛
ح) همکاری در زمینۀ آموزش افزایش آااهیهای عمومی در خصو غ ییرات آبوهلوایی و
غرغیب برای مشارکت در پروژههای غ ییرات آبوهوایی؛
ط) ارغباط مستمر با کن رانس دولتهای عضو در خصو اقدامات انجایارفته.
غعهدات مذکور اصو اال از آن دسته غعهداغی هستند کله امکلان بررسلی ای لا یلا علدی ای لای
غعهدات مذکور بهآ سانی میسر نخواهد بود .برخی غعهلدات ملذکور از جملله غعهلدات شلکلی و
برخی دیگر از دستۀ غعهدات ماهوی هستند .در خصو غعهلدات شلکلی ممکلن اسلت صلر
رعایت غشری ات الزی غأمینکنندۀ غعهدات دولتها در نظر ارفته شود .بهعبلارت دیگلر ،غنظلیم
برنامه برای کاهش و ارائۀ اطالعات در خصو وضعیت فعلی انتشار و اقلدامات صلورتپذیرفتله
برای کاهش انتشار بهطور کلی و با ارائۀ برنامۀ کلی یا ارائۀ اطالعات کلی نیز قاب انجلای خواهلد
بود .از سوی دیگر ،همکاری در زمینههای کاهش انتشار در فضلای بلینالملللی اصلوالا نیازمنلد
مشارکت دو یا چند دولت از طریق امضای غوافقات دو یا چندجانبۀ مجزا خواهد بود .لیکن انجای
برنامههای معین به منظور کاهش انتشار اازهای الخانهای غعهلدی ملاهوی اسلت کله نیلاز بله
غعیین مصادیق معین خواهد داشت و در صورت عدی غعیین مکانیزی غحقق یلا علدی غحقلق آن
بهآسانی قاب ارزیابی نخواهد بود.
در دستۀ دوی از غعهدات مندرج در این ماده دولتهای ضمیمۀ شلمارۀ  1متعهلد بله اغخلاذ
برنامۀ ملی برای کاهش انتشار اازهای الخانهای ناشی از فعالیت انسانی شلدهانلد .بلا غوجله بله
اینکه نای دولت جمهوری اسالمی ایران در ضمیمۀ شمارۀ  1و  2کنوانسیون ذکلر نشلده اسلت،
بنابراین دولت ایران غعهداغی در این خصو نخواهد داشت ،لیکن صرفاا بلهمنظلور آشلنایی بلا
عناوین غعهدات مندرج در کنوانسیون برای دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1و  2رئلوس غعهلدات در
ادامه ذکر خواهد شد .دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1موظف شدهاند بلا شلرایطی کله در ملادۀ 12
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کنوانسیون بدان اشاره شده است ،ازارش دوره ای در خصو اقلدامات خلود در ملورد کلاهش
انتشار ارائه دهند .در دستۀ سوی غعهدات ،دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  2کنوانسیون متعهد به ارائۀ
حمایتهای الزی از دولتهای در حال غوسعه است .این حمایتهلا شلام حمایلتهلای ملالی،
انتقال دانش فنی و فناوری بهمنظور ای لای غعهلدات منلدرج در بنلد  1ایلن کنوانسلیون بلرای
دولتهای در حال غوسعه است.
در مادۀ  12کنوانسیون غمامی دولتهای عضو موظف به ارائۀ میزان انتشار و جذب اازهلای
الخانه ای مطابق با سازوکارهایی که غوسط کن رانس اعضا غعیین خواهند شد ،هستند .علالوهبلر
آن دولتهای عضو باید اقدامات اجرایی صورتارفته در خصلو غعهلدات ذیل کنوانسلیون را
اعالی کنند .در ادامله در ملادۀ  17کنوانسلیون بله کن لرانس دوللتهلای عضلو اجلازۀ غنظلیم
پروغک های بعدی در خصو م اد غعهدات ذی کنوانسیون اعطا شده است.
در کنوانسیون مذکور با غوجه به نقش محوری دولتهای غوسعهیافته و امکان اقتصادی آنهلا
برای کاهش میزان انتشار ،عمده غعهدات در خصو کاهش به عهدۀ دولتهای غوسعهیافته قرار
داده شده است و دولتهای در حال غوسعه صرفاا با قبول همکلاری در خصلو ارائلۀ اطالعلات
مرغبط با انتشار و همکاری با دیگر دولتها در خصو غدوین سیاسلتگذاری و برناملهریلزی در
مورد کاهش انتشار اازهای الخانهای ،به عضویت کنوانسیون مذکور درآمدهاند.

تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران ییک پروتکک کیوتو
در سال  1997در کیوغو ژاپن اولین پروغک در خصو غعیین اهدا کمی معلین بله امضلای
دولت های عضو رسید 1.در پروغک ملذکور متعاقلب غعهلدات منلدرج در کنوانسلیون غ ییلرات
آب وهوایی ،اهدا کمی معینی برای کاهش انتشار برای دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1کنوانسیون
غعیین شده است .اهدا مذکور به طور کلی در خصو الزای بر غعیین برنامهها و سیاسلتهلای
ملی مطابق با شرایط ملی در خصو است اده از انرژیهای سبز و در جهلت کلاهش انتشلار در
نظر ارفته شده است .بنلابراین عملده غعهلدات درنظرارفتلهشلده ذیل پروغکل کیوغلو ،اللزای
دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1کنوانسیون سازمان مل در جهت برنامهریزی و نی به اهدا کملی
غعیین شده است .این البته بدان معنا نیست که دولتهای غیر ضمیمه بلهطلور کللی فاقلد هلر
اونه غعهدی ذی پروغک کیوغو هسلتند ) .(Mustafaet et al., 2000:525-536للیکن غعهلدات
معینی که نقض آنها قاب ارزیابی و استناد باشد ،صرفاا برای دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1در نظلر
ارفته شدهاند.
مطابق با مادۀ  2پروغک دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1موظف به انجای اقداماغی مانند افلزایش
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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کارایی انرژی در بخشهای مربوط به اقتصاد ملی ،محافظت و افلزایش چاهلکهلا و انبلارههلای
اازهای الخانهای و غرغیب غحقیق ،غوسلعه و اسلترش اسلت اده از انلوا جدیلد و غجدیدپلذیر
انرژی و فناوریهای کنترل انتشار دیاکسید کربن و فناوریهای پیشرفته و جدید بیخطر برای
محیط زیست شده اند .نحوۀ اجرای غعهدات مذکور در اختیار و به صالحدید دوللتهلای ملذکور
نهاده شده است و برنامه های دقیق کمی برای انجای غعهدات مذکور مبتنلی بلر غوانمنلدیهلای
اقتصادی و فنی دولت های مذکور انجای خواهد پذیرفت .در بند «ب» ملادۀ ملذکور دوللتهلای
ضمیمۀ شمارۀ  1موظف به همکاری با سایر اعضلا بلرای افلزایش کلارایی فلردی و مشلترک در
جهت غرسیم سیاستها و اقدامات الزی در راستای اهدا کنوانسیون در اجلرای ردیلف  1جلزء
«ت» بند  2مادۀ  4کنوانسیون هستند.
در مادۀ  3غمامی دولتهای ضلمیمۀ شلمارۀ  1متعهلد بله کلاهش میلزان انتشلار اازهلای
الخانهای فهرستشده در ضمیمههای الف پروغک کیوغلو هسلتند .دوللتهلای ملذکور متعهلد
می شوند که میزان انتشار را غا بازۀ زمانی بین سالهای  2008غلا  2012از مقلدار غعیلینشلده
برای آنها در ضمیمۀ «ب» پروغک غجاوز نکند .این میزان برابر است با حداق پنج درصد ()% 5
کمتر از میزان انتشار در سال  1990میالدی .عالوهبر آن در همین ماده مقلرر شلده اسلت کله
پیش از اولین کن رانس اعضا هر عضو مندرج در ضمیمۀ 1دادههایی را بلهمنظلور احلراز میلزان
موجودی کربن خلود در سلال  )1369( 1990و امکلان بلرآورد غ ییلر در موجلودی کلربن در
سالهای بعدی برای هیأت فرعی مشاورۀ علمی و فنی فراهم خواهد کرد .در مواد دیگر پروغکل
البته به امکان جابه جایی و انتقال غعهدات فیمابین دولتهای عضو پروغک نیز اشاره شده است
که غوضیح بیشتر در این زمینه در این نوشتار ضروری نیست1.
در مادۀ  10پروغک غعهدات دولتهای غیر ضمیمۀ  1که شام جمهوری اسالمی ایران نیلز
است ،به کاهش انتشار اازهای الخانه اشاره شده است .در این ماده بدون ایجاد غعهلد جدیلد و
صرفاا بهمنظور غالش برای نی به اهدا کلی ،دولتها موظف به غهیۀ فهرستهای مللی انتشلار
اازهای الخانهای از منابع و جابلهجلایی از طریلق چاهلکهلا مطلابق بلا رهنمودهلای مصلوب
کن رانس اعضا شدهاند .در ادامه دولت های مذکور متعهد به غنظیم اجرا و انتشار برنامههای ملی
به منظور غعدی و سازااری با غ ییرات آبوهوا و اقداماغی برای غسهی سازااری الزی بلا غ ییلر
آبوهواست ،شده اند .البته غعهدات مربوط به انتشارات اطالعات مذکور مطلابق بلا رهنمودهلای
مصوب کن رانس اعضا صرفاا بلرای دوللتهلای ضلمیمۀ  1الزاملی اسلت .ملادۀ  11کنوانسلیون
دولتهای غوسعهیافته مندرج در ضمیمۀ  2متعهد به غأمین منابع ملالی جدیلد و اضلافی بلرای
حمایت از دولتهای در حال غوسعه بهمنظور انجای برنامههلای کلاهش انتشلار از جملله انتقلال
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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فناوریهای موردنیاز اعضا شدهانلد .در نهایلت در ملادۀ  12بله پروغکل مکلانیزی غوسلعۀ پلاک
بهمنظور کمک به دولتهای غیر ضمیمه جهت غوسعۀ پایدار و همچنین کملک بله دوللتهلای
ضمیمۀ  1جهت غأمین اهدا مندرج در پروغک اشاره شده است1.
همسو با غعهدات منلدرج در کنوانسلیون سلازمان ملل در خصلو غ ییلرات آبوهلوایی،
پروغک کیوغو صرفاا غعهدات دولتهای ضمیمۀ «الف» و «ب» کنوانسلیون را بلا غعیلین اهلدا
کمی در خصو کاهش انتشار و امکان مبادلۀ اازهای الخانهای اجرایی کرده اسلت .بلا وجلود
این با غوجه به اجما موجود مبنی بر مسئولیت دولتهلای غوسلعهیافتله ،غعهلدی جلز انتشلار
اطالعات و همکاری در جهت غنظیم برنامله هلای کلاهش انتشلار و برخلی ملوارد مشلابه بلرای
دولتهای در حال غوسعه در نظر ارفته نشده است.
در پروغک کیوغو در مقایسه با کنوانسیون جزئیات بیشلتری و نله غعهلدات بیشلتری بلرای
دولت های در حال غوسعه در نظر ارفته شده است .با وجود این و علیرغم نتایج بهدستآمده از
اجرای پروغک کیوغو ،برای غعیین دور بعدی کاهش انتشار و میزان غعهدات دولتها و همچنین
غقسیمبندی جدید دولتها به اروههای غوسعه یافته و در حال غوسعه اجملا جهلانی بلهوجلود
نیامد .بنابراین اارچه در دور دوحه ( )2012برخی دولتهلا اهلدا کملی جدیلدی بلرای بلازۀ
زمانی  2012-2013غا  2020را پذیرفتند ،2مواد  20و  21پروغک کیوغو غوسط اصلالحات دور
دوحه اصالح شد .عدی مشارکت بیشتر دوللتهلای جهلان در پلذیرش اهلدا کملی معلین در
غوافقات دور دوحه مقدمه ای برای غدوین غوافقنامۀ جدیدی در کن رانس اعضا شد که با غوجه به
مح برازاری نشست مذکور غوافقنامۀ پاریس نامگذاری شد .شایان ذکلر اسلت غلاکنون دوللت
جمهوری اسالمی ایران اصالحات دور دوحه را ناذیرفته است.

تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران در صورت الحاق بره توافقنامرۀ
پاریس
غوافقنامۀ پاریس در سال  2015با غوافق  195دولت به غصویب اولیه رسیده و مقرر شده متعاقباا
دولت های مذکور اقدای به غصویب و الحا به غوافقنامۀ مذکور کنند .ازایلنرو غوافقناملۀ ملذکور
جزئی از پیکرۀ کنوانسیون چارچوب غ ییرات آب وهوایی و در راستای غحقق اهدا آن غصلویب
و اجرا خواهد شد .غوافقنامۀ مذکور پس از امضا غوسلط دوللتهلای منتشلرکنندۀ  55درصلد از

 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :فریده عتآبی و سید محمدرضلا هیبتلی ،بررسلی موقعیلت ایلران در اجلرای پروغکل کیوغلو و
است اده از مکانیزی غوسعۀ پاک ) (cdmمرکز غحقیقات مجمع غشخیص مصلحت نظای ازارش ،شمارۀ .1-84-5-04
2. Doha Amendment to the Kyoto Protocol Doha, 8 December 2012.
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انتشار ک اازهای الخانه در جهان اجرایی خواهد شد و در حلال حاضلر بعلد از غصلویب 175
دولت غوافقنامۀ مذکور اجرایی شده است1.
در این بخش ابتدا غوضیحات مختصری در خصو غعهدات مندرج در غوافقنامه ارائه خواهد
شد و ساس به بررسی غعهداغی که عالوه بر کنوانسیون و پروغک کیوغو برای دولتهای عضو بلا
امضای غوافقنامۀ پاریس ایجاد خواهد شد ،خواهیم پرداخت.
غوافقنامۀ پاریس حاص غ ییر رویکرد جهانی در غعیین میزان اهدا کمی در خصو نیل
به کاهش جهانی انتشار اازهای الخانهای است 2.به بیان دیگر ،بلا غوجله بله اسلتقبال نکلردن
دولتها از غعیین اهدا دقیق کمی برای کاهش انتشار ،رویکرد نظای بینالمللی بهسوی غعیلین
میزان مشارکت ملی در جهت کاهش با غوجه به غوان داخلی معطو شده است.
با غوجه به واژاان به کاررفته در متن غوافقنامه و نیز فرایند الحاقی که برای غوافقنامۀ پاریس
در نظر ارفته شده است ،در ابتدا باید ا ت که غوافقنامۀ مذکور برخال عنلوان آن کله ممکلن
است ماهیت آن را غیرالزایآور نشان دهد ،یک معاهدۀ بینالمللی بهشلمار ملیرود کله متضلمن
غعهدات الزیاالجرایی برای دولتهای عضو اسلت ) .(Leggett & Lattanzio, 2017:8در ملادۀ 2
کنوانسیون از جمله اهدا اصلی غوافقنامه جلوایری از افزایش متوسط دمای زمین غا سلقف 2
درجه نسبت به دوران صنعتی شدن و غالش در راستای کاهش آن به  1/5درجه افزایش اسلت.
عالوهبر آن به افزایش غوان سازااری با آثار نامطلوب غ ییر اقلیم ،آموزش انعطا پذیری با اقلیم،
غأمین منابع مالی در راستای کم کردن انتشار اازهای الخانهای و غوسعۀ انعطا پذیری اقلیمی
اشاره شده است .در ادامه برخی غعهدات دولتها در غوافقنامۀ مذکور بررسی میشود.

 .1تعهد دولتها به ارائۀ اهداف مشارکتهای ملی
مهمغرین بخش غوافقنامۀ پاریس که حاکی از غ ییر رویکرد جهانی در خصو کاهش انتشار نیز
است ،اشاره به ارائۀ اهدا مشارکتهای ملی 3بهمنظور کاهش انتشار اازهای الخانلهای اسلت.
مطابق با مادۀ  3غوافقنامه غمامی دولتهای عضو موظفانلد میلزان و نحلوۀ مشلارکت خلود در
غحقق اهدا غوافقنامه را مطابق با قواعد غعیین شده در دیگر مواد غوافقنامه غهیه و ارائله کننلد.
شایان غوجه است برنامههایی که ارائه خواهند شد ،متضمن غالشهای دولتهای عضو طی یلک
دورۀ زمانی و با عنایت به حمایتهای موردنیاز دولتهای در حال غوسعه در نظر ارفتله خواهلد
شد .در نتیجه غمامی کشورها امکان مشارکت در غوافقنامله بلدون داشلتن نگرانلی در خصلو

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
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امکان دستیابی به اهدا غعیینشده را خواهند داشت ،چراکه اصوالا خود دولتها میزان کلاهش
انتشار را برحسب غوانمندیهای فنی و اقتصادی ملی غعیین خواهند کرد.
شایان ذکر است دولت ها اغلب پلیش از الحلا بله غوافقناملۀ ملذکور اقلدای بله ارائلۀ اهلدا
مشارکتهای ملی درنظرارفتهشده کردهاند 1.اهدا مذکور غا پلیش از الحلا دوللتهلا از وصلف
الزامی برخوردار نخواهد بود .صرفاا پس از الحا دولتهلا از وضلعیت اهلدا مشلارکتهلای مللی
درنظرارفتشده به اهدا مشارکتهای ملی غ ییر وضعیت میدهند .آنچه مسللم اسلت انتشلار و
ارائۀ اهدا مشارکتهای ملی معین برای هر یک از دولتهای عضو غعهدی حقوقی بلرای اجرایلی
کردن برنامههای مذکور بهوجود خواهد آورد و دولتهلای متعهلد موظلف بله غحقلق برناملههلای
مندرج در برنامۀ ملی خود در زمینۀ کاهش انتشار در زمان غعیینشده در غوافقنامله خواهنلد بلود.
البته قابلیت اصالح اهدا مشارکتهای ملی که در مادۀ  4غوافقنامه در نظلر ارفتله شلده ،صلرفاا
بهمنظور افزایش غعهدات و نه کاهش آنهاست .بنابراین در صورت اعالی برنامۀ مللی ضلروری اسلت
دقت الزی در این خصو انجای پذیرد .سؤالی که ممکن است در اینجا مطلرح شلود نلو غعهلدی
است که در خصو اعالی مشارکتهای ملی در متن غوافقنامه اشاره شده است .بلهعبلارت دیگلر،
ممکن است پرسیده شود که آیا دولتهای عضو صرفاا به اعالی مشارکتهای ملی متعهدنلد یلا بله
غحقق مشارکتهای اعالمی نیز غعهد دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید ا ت دولتها هم متعهلد
به اعالی میزان مشارکتهای ملی در زملانبنلدیهلای غعیلینشلده در غوافقنامله و بلا مشخصلات
خواستهشده هستند و هم متعهد به اجرای برنامههای مذکور در مدت زملان غعیلینشلده در ملتن
غوافقنامه ،چراکه در متن مادۀ  3بهصراحت دولتها متعهلد بله غلالش در راسلتای غحقلق اهلدا
غوافقنامه از طریق اجرای برنامههای ملی مطابق با برنامۀ ارائهشده اردیدهاند.
مطابق با مادۀ  6غوافقنامه ،ارائۀ برنامۀ ملی مشارکت های داوطلبانه و مستلزمات اجرایلی آن
از دیگر مواردی است که در غوافقنامه به آن اشاره شده است .افلزودن قیلد داوطلبانله و امکلان
ارائۀ برنامههای داوطلبانه و مشروط و غیرالزامی مؤید الزامی بودن دیگر برنامهها که فاقد وصلف
مذکورند ،است .با وجود این برنامههای داوطلبانه بهمنزلۀ غالش دوللتهلا بلرای کلاهش انتشلار
بیش از غعهدات پذیرفتهشده در برنامههای مشارکت ملی است .منظور از غعهدات الزایآور برنامۀ
مشارکت ملی مندرج در مادۀ  3غوافقنامۀ پاریس است .این اقدامات البته باید بهنحلوی صلورت
پذیرد که غمایز آشکار آن با برنامههای الزایآور مشخص باشد و بلدینسلبب دسلتورالعم هلای
غعیین شده غوسط کن رانس اعضا در این خصو باید به مورد اجرا درآیند .عالوهبر آن در اداملۀ
مادۀ  ،6بند  8آن به رویکرد غیربازاری در انتقال دانش فنی و غسهیالت برای کمک بله کلاهش
انتشار و همچنین فقرزدایی در انجای غعهدات ذی غوافقنامه اختصا دارد که از ایلن نظلر نیلز
رویکرد بازارمحور پروغک کیوغو دستخوش غ ییرات عمدهای شده است.
)1. Intended Nationally determined contributions(INDCs
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شایان غوجه است که ارائۀ اهدا دولت جمهوری اسالمی ایران نیز با غوجه به اهدا مندرج
در غوافقنامه اقدای به انتشار اهدا مشارکت ملی موردنظر بهمنظور کاهش میزان انتشار  4درصد
به نسبت سال پایه کرده است و مطابق با مکانیزی غعبیهشده در جهت اقدای داوطلبانه اقلدای بله
اعالی کاهش  8درصدی عالوهبر  4درصد الزامی و در مجمو  12درصد در صورت رفع غحریمها
کرده است 1.این میزان بهمنزلۀ غعیین غعهد کمی برای دولت در جهت دستیابی به میزان کاهش
ذکرشده در افق  2030است .با عنایت به م اد غوافقنامه درصورغیکه در این ازارش اطالعلات و
دادههای مبنی بر چگونگی دستیابی به درصد کاهش مذکور ذکر شده باشد یا سازوکار رسلیدن
به اطالعات مذکور ذکر شده باشد و کمیسیون بررسیکنندۀ پایبندی دوللتهلا نادرسلت بلودن
اطالعات مذکور را احراز کند ،ممکن است به نقض م اد غوافقنامله از جانلب دوللت ارائلهکننلدۀ
برنامۀ مشارکت ملی منجر شود .در متن برنامۀ ارائهشده از جانب جمهوری اسالمی ایران غحقلق
کاهش  4درصدی از طریق راهکارهایی ماننلد اصلالح چرخلۀ سلوخت ،اسلت اده از انلرژیهلای
غجدیدپذیر افزایش چاهکها ،کاهش ااز همراه غعیین شده است .البته حتلی غحقلق کلاهش 4
درصدی نیز منوط بر عدی غحمی هر اونه غحریم و محدودیت بینالمللی است.
از سوی دیگر ،غحقق کاهش  8درصدی بهعالوۀ  4درصد اولیه صلرفاا مشلروط بله علدی هلر
اونه غحریم غیرعادالنه ،در دسترس بودن منابع مالی بینالمللی ،انتقال فناوری و دسترسلی بله
مکانیزیهای دو یا چندجانبه در جهت اجرای غوافقات و برخی موارد مشابه خواهد بود .همچنین
در متن برنامۀ اعالمی ،نحوۀ محاسبه ،ارزیابی و ازارشدهی بلر مبنلای دسلتورالعم صلادره از
سوی کاراروه غ ییرات آب وهوایی در سال  2006است .بنابراین اجرای دستورالعم ملذکور در
غهیۀ ازارشها و ارائۀ برنامۀ ملی عمالا الزی االجرا در نظر ارفته شده اسلت .در ادامله در برناملۀ
مذکور رشد سالیانه  8درصد در نظر ارفته شده است .البتله در ملتن برنامله غالشلی در جهلت
ارغباط دهی بین میزان کاهش و رشد سالیانه صورت ناذیرفته ،لیکن این بدان معنا نخواهلد بلود
که این دو مسئلۀ مجزا از یکدیگر در نظر ارفته شوند .بهعبارت دیگر ،با عنایت بله غلالزی رشلد
اقتصادی و میزان انتشار اازهای الخانه ای ،ذکر میزان رشد اقتصادی سالیانه موجلب بلهوجلود
آمدن ارغباط غیرمستقیم فیمابین عدد رشد و میزان انتشار خواهد بود.
مشخص است که دولت جمهوری اسالمی ایران مطابق بلا اختیلارات منلدرج در غوافقناملۀ
پاریس دارای اختیارات الزی برای غعیین برنامۀ ملی و در صلورت نیلاز غعیلین اهلدا کملی در
جهت غحقق اهدا موردنظر است .لیکن هی اونه الزامی برای غعیین میلزان معینلی از کلاهش
 .1برای دسترسی به برنامۀ مشارکت ملی ایران ر.ک:
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20
Text.pdf

آخرین بازدید در غاریخ 1397/02/01
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انتشار یا روش خا الزای آوری برای غعیین میزان انتشار در متن غوافقنامه در نظر ارفته نشلده
و این مهم در اختیار دولتها قرار داده شده است .بدانمعنا که ارائۀ برنامه و روش غنظیم برنامۀ
مذکور در اختیار دولتها و با عنایت به اقتضائات ملی است .در نهایت مطلابق بلا ملادۀ  9قلانون
مدنی کنوانسیونهای بین المللی که مطابق با فرایند قلانونی در نظلر ارفتله شلده در اصل 77
قانون اساسی به غصویب مجلس شورای اسالمی برسند ،در حکم قانون هستند .در نتیجه پس از
الحا ایران به غوافقنامۀ مذکور اجرای م لاد آن بلرای غملامی سلازمانهلا و نهادهلای ذیربلط
الزایآور خواهد شد.

 .2تعهد به کاهش ایتشار گا های گلخایهای با رویکرد توسعۀ پایدار
در مادۀ  4غوافقنامه دولتهای عضو متعهد به کاهش انتشار بلر مبنلای بهتلرین دانلش موجلود
شده اند ،البته این کاهش انتشار باید براساس غوسعۀ پایدار و در راسلتای برناملههلای فقرزدایلی
صورت پذیرد .این موارد مالحظاغی هستند که بهمنظور در نظر ارفتن شرایط خا دولتهلای
در حال غوسعه در نظر ارفته شده است و ضرورغاا مبنایی برای غعدی برنامهها غوسط دولتهای
در حال غوسعه محسوب می شوند .مطابق با مادۀ مذکور ارائۀ ازارشهلا بایلد طلی زملانبنلدی
پنج ساله و بر مبنای غصمیمات کن رانس اعضا صورت پذیرد .مشارکتهلای اعضلا در سیسلتمی
که دبیرخانۀ کن رانس معین خواهد کرد ،ثبت میشوند و اعضا در قبال برنامههای مشارکت ملی
و در محاسبات صورتپذیرفته برای غدوین برناملههلای ملذکور بایلد مسلئول باشلند .بنلابراین
برخال پروغک کیوغو که دستورالعم های کن رانس اعضا در خصو شیوۀ کاهش صرفاا بلرای
دولتهای غوسعه یافته الزامی شده بود و غعهدی برای رعایت دستورالعم های بعلدی کن لرانس
اعضا برای دولت های در حال غوسعه در نظلر ارفتله نشلده بلود ،در غوافقناملۀ پلاریس رعایلت
دستورالعم های مصوب کن رانس اعضا برای غمامی دولتهای عضو الزیاالجرا خواهد بود.

 .3تعهدات دولت ها در خصوص ایجاد یظرا بری المللری سرا گاری برا تغییررات
آبوهوایی
غوجه و ایجاد یک نظای بین المللی برای سازااری با آثار ناشی از غ ییلرات آبوهلوایی و جبلران
خسارات ناشی از آن ،از دیگر مواردی است که در مواد  7و  8غوافقنامه به آن اشاره شده اسلت.
غالش دولتها در جهت سازااری البته باید با مدالیتهای که غوسط کن رانس اعضا بعداا به غصویب
خواهد رسید ،مطابقت داشته باشد .این مدالیته برای غمامی دولتهای عضو الزیاالجرا خواهد بود
و غوافقنامۀ پاریس اجازۀ هی اونه حق شرطی را به دولتهای عضو در زمان الحا به غوافقنامله
نخواهد داد .در خصو اقدامات مرغبط با سازااری که در غوافقنامه بدان اشاره شده است ،بایلد
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به غیرالزایآور بودن عمده اقدامات مطروحه اشلاره کلرد ،للیکن ضلرورت متابعلت از غصلمیمات
کن رانس اعضا در این خصو ممکن است متضمن مسئولیت برای دولتهلای عضلو در جهلت
ای ای غعهدات بعدی شود .در بند  9مادۀ  7غوافقنامه هلر یلک از اعضلا بلهصلراحت متعهلد بله
مشارکت در اغخاذ برنامهریزی و انجای اقدامات اجرایی در راستای سازااری با غ ییرات آبوهوایی
شدهاند .بدینمنظور نیز وظای ی به عهدۀ دولتهای عضو نهاده شده است .للیکن آنچله اهمیلت
دارد الزای به غنظیم و اجرای برنامه و نه غعهد به غحقق نتیجه در ایلن خصلو اسلت .بنلابراین
صر رعایت دستورالعم های شکلی مندرجله و مصلوبات بعلدی کن لرانس اعضلا در خصلو
سازااری با غ ییرات اقلیم به نظر ای ای غعهدات بهشمار خواهد رفت .بنابراین در خصو کاهش
انتشار و سازااری با غ ییرات اقلیمی دو رویکرد متمایز در نظر ارفته شده است.
در خصو ضرورت مقابله و به حداق رسانیدن خسارات ناشی از آثلار نلامطلوب غ ییلرات
آب وهوا دستورالعم بین المللی ورشو که در نوزدهمین کن لرانس اعضلا در ورشلو بله غصلویب
رسیده ،مورد غأکید قرار ارفته و غداوی اجرای آن غا اصالحات بعلدی در کن لرانس اعضلا ملورد
غوجه و غأکید قرار ارفت 1.در دسلتورالعم ملذکور الردآوری و غسللیم اطالعلات موردنیلاز در
خصو خسارات ناشی از غ ییرات اقلیمی ،همکاری بینالملللی در خصلو ارزیلابی و کلاهش
خسارات ناشی از غ ییرات اقلیمی ،استرش و غوسلعۀ اقلدامات شلام غلأمین ملالی و فنلاوری،
ظرفیتسازی بهمنظور پوشش خسارات ناشی از غ ییر اقلیم مورد غوجه قرار ارفته است.

 .4ایجاد یظا شفافیت و اعتماد چندجایبه
در مادۀ  13غوافقنامه در راستای ایجاد ش افیت و اعتماد چندجانبه ،دولتهای عضو متعهلد بله
ارائۀ اطالعات الزی در خصو میزان انتشار و منابع آن مطابق با سازوکارهای غرسیمشده غوسط
کمیتۀ بینالدولی و مصوبات کن رانس اعضا شدهاند .با غوجه به آنکه غعهدات دولتها بلر مبنلای
سطح غوسعه یافتگی آنها متمایز خواهد بود ،مکلانیزی شل افیت و اعتملاد چندجانبله بله ای لای
غعهدات با غوجه به سطح غوسعهیافتگی کشورها کمک خواهد کرد .در این چارچوب دوللتهلای
عضو موظف به ارائۀ اطالعات در خصو غوانمندیهای اقتصلادی ،برناملههلای اجلرای اهلدا
مشارکتهای ملی و سازوکار نی به آنها شدهاند .این اطالعات و ازارشها بهمنظلور بررسلی بله
کمیتۀ فنی ارسال خواهند شد و مبتنی بر غوانمندی هر دولت کمیتۀ مذکور اقدای به مسلاعدت
و همکاری در خصو اصالح رویههای انجایارفته خواهد کرد .این سازوکار با غوجه به رویکلرد
غوافقنامۀ پاریس بر مبنای اختیار دولتها در ارائۀ اهدا مشارکت ملی در نظر ارفته شده است
و نقش چشمگیری در کنترل اهدا پیشبینیشده و اقدامات دولتها در این خصو دارد.
1. See Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts,
2013
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 .5ایجاد تعهدات مجزا برای دولتهای توسعهیافته
همراستا با کنوانسیون و پروغک کیوغو ،غعهدات دوللتهلای غوسلعهیافتله و در حلال غوسلعه از
یکدیگر مجزا شده بود در غوافقنامه نیز برای دولتهای غوسعهیافته غعهدات مجزایی بلهویلژه در
زمینۀ حمایت مالی از دولتهای در حال غوسعه در نظر ارفتله شلده اسلت .مطلابق بلا ملادۀ 9
دولتهای غوسعهیافته متعهد به حمایت مالی از مکانیزیها و فناوریهلای ملورد اسلت اده بلرای
کاهش انتشار و سازااری با آثار زیانبار غ ییرات اقلیمی شدهاند .دولتهای غوسعهیافته متعهد به
ارائۀ اطالعات در خصو حمایتهای مالی صورتارفته بهصورت دوساالنهاند .علالوهبلر ملوارد
مذکور دولت های عضو موظف به همکاری در خصلو انتقلال دانلش و غ نلاوریی در خصلو
کاهش انتشار و سازااری با غ ییرات اقلیمی شدهاند .بهطور خا دولتهای غوسعهیافته غا سال
 2025متعهد شدهاند سالیانه مبلغ  100میلیون دالر برای کمک به دولتهای در حلال غوسلعه
برای غحقق اهدا غوافقنامۀ پاریس غأمین مالی کنند)(Leggett and Lattanzio, 2017: 3

آثار حقوقی الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به توافقنامۀ پاریس
غوافقنامۀ پاریس از جمله معاهدات بینالمللی بهشمار می رود که اارچه غعهلدات معینلی بلرای
دولت های عضو در نظر ارفته شده ،در عین سادای از پیچیدایهای خا خود برخوردار است
بهنحوی که بسیاری از مکانیزیهای درجشده در آن نیز غصمیمایریهای بعدی اعضا در چارچوب
غوافقات اجالس سران آن است ) .( Lattanzio & Leggett, 2017: 7در این بخش مهمغرین آثار
حقوقی الحا دولت جمهوری اسالمی ایران به غوافقنامۀ مذکور بررسی میشود .شایان ذکر است
با غوجه به عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسلیون و پروغکل در ادامله صلرفاا بلر
غعهدات جدیدی که در غوافقنامۀ پاریس مورد غوجه قرار ارفته است ،غمرکز میشود.

 .1ایجاد تعهدات مشخص برای ارائۀ اهداف مشارکت ملی و تحقق موارد مذکور
اولین و مهم غرین اثر حقوقی الحا به غوافقناملۀ پلاریس الزاملی شلدن اهلدا مشلارکت مللی
موردنظر که قبالا به دبیرخانۀ کنوانسیون ارائه شده است ،خواهد بود .اجرای م اد برنامۀ ملذکور
برای دولت الزی االجراست و هر اونه اطالعاغی که در این خصو منتشر ملیشلود ،در کمیتلۀ
فنی بررسی خواهد شد .بنابراین برخال اسناد قبلی که دولت غعهد کمی برای کاهش انتشار یا
سازااری با آثار غ ییرات آبوهوایی نداشت ،در صورت الحا دولت متعهد به اجرای م اد اهدا
مشارکت ملی ارائه شده خواهد بود .این موضو درست است که هر دولتی در ارائۀ برنامۀ مللی و
شیوۀ ارائۀ برنامه های مذکور دارای اختیار عم است ،لیکن درصلورغیکله اطالعلات ارائلهشلده
م شوش باشند ،ممکن است موجب ایجاد مسئولیت بلرای دوللت منتشلرکننده شلود .مکلانیری
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مندرج در ملواد  13و  15غوافقنامله در چلارچوب مصلوبات کن لرانس اعضلا اقلدای بله کنتلرل
اطالعات و ازارشهای ارائهشده و مطابقت اهدا ارائهشده با برنامههای اجرایی دولتها خواهلد
کرد و مکانیزی کنترل پایبندی دولتها به غعهدات مذکور در جهت مطابقت اقدامات انجایارفته
با غعهدات دولتها اقدای خواهد کرد.

 .2الزامی شدن رعایت دستورالعمکها و رهنمودهای مصوب کنفرایس اعضا
همان طورکه در ابتدای نوشتار ذکر شد ،غعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران در رژیم حقلوقی
غ ییرات اقلیمی و با عنایت به اسناد بینالمللی مذکور بلهعنلوان دولتلی در حلال غوسلعه قابل
ارزیابی است .در کنوانسیون غعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران اغللب دربرایرنلدۀ غعهلدات
شکلی مانند ا نتشار اطالعات در خصو میلزان انتشلار و منلابع انتشلار اازهلای الخانلهای و
چاهلکهلا ،همکلاری فلیملابین دوللتهلا در خصلو انتقلال فنلاوری ،و انتشلار برناملههلا و
سیاستهای ملی در خصو کاهش انتشار است .همچنین بررسی ای ای غعهدات ملذکور صلرفاا
از طریق بررسی ارسال ازارشهای و اطالعات ارسالی محقق خواهد شد و نه غحلی ازارشهای
مذکور و مطابقت دادن آنها با برنامهها و اهدا ارائه شلده .در پروغکل کیوغلو دوللتهلای غیلر
ضمیمه ( شام دولت ایران) عالوه بر وظایف مندرج در کنوانسیون ،موظف به غهیۀ فهرستهای
ملی انتشار اازهای الخانهای از منابع و جابهجایی از طریق چاهلکهلا شلدهانلد و دوللتهلای
مذکور در انتشار فهرست های مذکور ملزی به رعایت رهنمودهای مصوب کن رانس اعضا نیستند،
درحالیکه دولتهای ضمیمۀ شمارۀ  1ملزی به رعایت رهنمودهای کن لرانس اعضلا هسلتند .از
سوی دیگر ،غسهیالت بسیاری مانند مکانیزی غوسعۀ انرژی پاک  1در ملادۀ  12پروغکل ملذکور
مورد غوجه قرار ارفته است که عمالا بهمنظور کمک به دولتهای در حلال غوسلعه در راسلتای
غوسعۀ پایدار و غسهی ای ای غعهدات دولت های ضمیمه در غحقق اهدا کنوانسلیون غ ییلرات
اقلیمی مورد غوجه قرار ارفته است ( شیروی.)1390 ،
در غوافقنامۀ پاریس برخال دو سند بینالمللی قبلی عملده غعهلدات منلدرج بلرای هلر دو
دسته دولتهای در حلال غوسلعه و غوسلعه یافتله در نظلر ارفتله شلده و بلرای هلر دو دسلته
الزیاالجراست .بدانمعنا که رویکرد نظای بین المللی غ ییری جدی در خصو غ کیک غعهلدات
دولتهای در حال غوسعه و غوسعهیافته کرده اسلت .بلرخال دو سلند قبللی ارائلۀ اطالعلات و
ازارش ها نه صرف اا در خصلو میلزان انتشلار ،بلکله در خصلو اقلدامات اجرایلی مطلابق بلا
برنامههای ملی باید انجای پذیرد و بدینمنظور زمانبنلدی دورهای در نظلر ارفتله شلده اسلت.
عالوه بر آن سازوکارهای غعیین ازارش و ارائۀ برنامه بایلد مطلابق بلا مصلوبات کن لرانس اعضلا
1. Clean development mechanism
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صورت پذیرد .بنابراین رعایت سازوکارها و رهنمودهای کن رانس اعضا در طول اجرای غوافقنامله
ضروری خواهد بود.

 .3ایجاد مکاییز کنترل پایبندی دولتهای عضو
در غوافقنامۀ پاریس عالوه بر غعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب غ ییرات اقلیمی و پروغکل
کیوغو غمامی دولتهای عضو متعهد به ارائۀ برنامۀ مشارکت بلهصلورت متنلاوب هلر پلنج سلال
یکبار ،در راستای مشارکت در برنامههلا و اقلدامات کنترللی نظلارت بلر پایبنلدی و همچنلین
همکاری در مکانیزیهای کنترل ش افیت در اجرای م اد برنامۀ مشلارکت مللی و نظلارت بلر آن
شدهاند .بنابراین اارچه برای دولتهای غوسعهیافته غعهدات کلی در جهت همکاری با دولتهای
در حال غوسعه به منظور کاهش انتشار و سازااری در نظر ارفته شده است ،رژیم کلی غعهلدات
در خصو کاهش انتشار و مشارکت در مکانیزی کنترل پایبندی بهصورت مشابه در نظر ارفتله
شده است .در نتیجه دولتهای عضو فارغ از سطح غوسعهیافتگی و مطابق با برنامۀ اعالمی خلود
موظف به ای ای غعهدات مذکور شدهاند .شایان ذکلر اسلت در ملتن غوافقناملۀ پلاریس ضلمانت
اجرایی برای عدی ای ای غعهدات در نظر ارفته نشده و بهصراحت بر ش ا بلودن ،1غیرخصلمانه
بودن 2و غیرغنبیهی بودن 3مکانیزی مذکور غأکید شده است .البته این بهمنزلۀ نداشتن هی اونه
عواقب در صورت عدی رعایت م اد غوافقنامه و غأیید عدی رعایت م اد غوافقنامه غوسلط مکلانیزی
کنترلی مذکور نخواهد بود .در حال حاضر در بسیاری از پروندههای بینالملللی محلیط زیسلتی
حتی در صورت اثبات مسئولیت بینالمللی دولت ها ،رویکرد محاکم بلر صلدور آرای غیرغنبهلی
خواهد بود و صرفاا محدود به جبران خسارات وارده خواهد بود 4.از سوی دیگر ،اخطار و الزارش
عدی پایبندی از یک سو و ایجاد برخی محدودیتهای بین المللی از جمله اقداماغی هسلتند کله
بهطور کلی در نتیجۀ عدی پایبندی به م اد کنوانسیونهای محیط است اده شدهاند5.
شایان ذکر است که در مادۀ  15غوافقنامه مکانیزمی برای غوسعه و غسهی اجرای برنامههای
ملی از طریق کمیتۀ غخصصی کارشناسی غعیین شده و کمیتۀ مذکور باید ش ا و بدون در نظر
ارفتن غنبیهات اقدای به ارزیابی اجرای غعهدات کند .بهعبارت دیگر ،وظی ۀ کمیتۀ مذکور بررسی
پایبندی دولتهای عضو به برنامۀ مشارکت ملی ارائهشده و دیگر غعهلدات منلدرج در غوافقنامله
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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است .بنابراین بهنظر می رسد با وجود عدی ذکر هر اونه اقلدای غنبیهلی در ملتن غوافقنامله املا
مکانیزیهایی مانند انتشار فهرست دولتهایی که همکاری مناسبی نداشته اند یا به غعهدات خود
عم نکردهاند ،می غواند بستری جدید بر کاهش اعتبار بین الملللی و علدی غمایل شلرکتهلای
چندملیتی و دولتها در مشارکت در سرمایه اذاری در دولت خلاطی شلود .شلایان ذکلر اسلت
فرایندهای مشابه در بسیاری موارد در حال حاضر در نظای بینالملللی بله ملورد اجلرا اذاشلته
شدهاند و عدی ذکر هر اونه غنبیه معین و اعالی این موضو که رویکرد کمیتۀ نظارغی غیرغنبیهی
خواهد بود ،به منزلۀ فاقد اثر بودن غصمیمات کمیتۀ مذکور نخواهد بود .بهعبارت دیگر ،مکلانیزی
کنترلی موجود در حال حاضر نامعین و منوط به غصمیمات کن رانس اعضا خواهد بود.

 .4درج تعهدات معی برای دولت ها در خصوص سا گاری برا شررایت تغییررات
اقلیمی
دولت ها ذی غوافقنامۀ پاریس متعهد به ارائۀ برنامه در خصو اقدامات سازااری با آثار ناشی از
غ ییرات اقلیمی شدهاند و بدینمنظور مطابق با قواعلد منلدرج در غوافقنامله و مصلوبات بعلدی
کن رانس اعضا ضروری است اقدای به ارائۀ ازارشهای الزی بهصورت دورهای و با رویکردی رو به
جلو اقدای کنند .عالوهبر آن ابتکار عم دولتها صرفاا غا پیش از ارائۀ برنامههای ملی است و بعد
از آن نظارت بر اجرای آن در حوزۀ صالحیت کن رانس اعضا قرار خواهد ارفت .مطابق با مادۀ 7
غوافقنامۀ پاریس دولتها موظف میشوند در راستای غوسعۀ پایدار و بهمنظور مقابله بلا غلأثیرات
غ ییرات اقلیمی و سازااری با شرایط آن اقدامات الزی را انجای دهند .برای این منظور دوللتهلا
موظف خواهند بود مطابق با مدالیتهای که غوسط کن رانس اعضا غصویب میشود ،عمل کننلد.
شایان ذکر است مطابق با بند  14مادۀ  7غوافقنامله برناملههلای سلازااری طلی مواعلد زملانی
مشخص با غوجه به بازنگریها و ضرورتهای موجود باید مورد ارزیابی و احتماالا ارغقای کملی و
کی ی قرار ایرند.

 .5الزا دولتها در مینۀ بهرو رسایی بریامههرای مشرارکت ملری در چرارچوب
مصوبات کنفرایس اعضا
غعهدات دولت جمهوری اسالمی ذی غوافقنامۀ پاریس از غعهدات شکلی صر در خصو ارائلۀ
میزان انتشار به غعهدات شکلی و ماهوی با رعایت دستورالعم های کن رانس اعضا و نه محلدود
به میزان انتشار ،بلکه در خصو اقدامات صورتپذیرفته غوسعه پیدا خواهد کلرد .علالوهبلر آن
غعهد به ارائۀ برنامۀ مشارکت ملی که مبتنی بر نو غعهد ،ممکن است دستیابی به اهدا کملی
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البته مبتنی بر غوانمندیهای داخلی را در برداشته باشد نیز از جمله غعهلدات دوللت جمهلوری
اسالمی ایران خواهد بود .بنابراین د ر اینجا نه صرفاا ارائۀ برنامه ،که غالش در جهت غحقق برنامۀ
ارائه شده نیز از جمله غعهدات اصلی دولتهاست .بدیهی است نحوۀ ازارشدهی و سلازوکارهای
ازارشدهی نیز متناسب بلا دسلتورالعم هلای کن لرانس اعضلا غعیلین خواهلد شلد .از جملله
مهمغرین مباحثی که در غوافقنامۀ پاریس بدان غوجه شده ،بررسی برنامههای اعالملی دوللتهلا
در زمینۀ کاهش انتشار و سازااری و اقدامات انجایارفته از سوی ایشان بهطلور متنلاوب اسلت.
بدینغرغیب درصورغیکه اقدامات انجایارفته اهدا جمعی مندرج در غوافقنامه را محقق نکلرده
باشد ،کن رانس اعضا در دورههای پنجساله اقدای به اعالی ازارش در خصو اهدا محققشلده
و انتظارات محققنشده خواهد کرد و دولتهای عضو موظف خواهند بود مطابق با اعلالی ملذکور
اقدای به بهروزرسانی اهدا و برنامههای ملی خود کنند .در نتیجه اهدا و برنامههای دوللتهلا
در چارچوب ارزیابی و غحقق اهدا غوافقنامه غوسط دولتها بهروزرسانی خواهد شد.

جمعبندی و یتیجهگیری
رژیم حقوقی حاکم بر غ ییرات آب وهوایی از زمان انعقلاد کنوانسلیون ملل متحلد در خصلو
غ ییرات آب وهوایی غاکنون دستخوش غ ییرات عمدهای شده است .در کنوانسیون سازمان ملل
در خصو غ ییرات آبوهوایی غعهدات دولتها بهویژه دولتهای در حال غوسعه ماننلد دوللت
جمهوری اسالمی ایران از جمله غعهدات کلی و صرفاا در راستای ارائلۀ الزارشهلای دورهای در
خصو میزان انتشار و اقدامات و برنامههای صورتپذیرفته یا در دست اقدای در جهلت کلاهش
و سازااری با غ ییرات آبوهوایی بوده است .در پروغک کیوغو اارچه غعهدات کمی معینی برای
کاهش میزان انتشار برای برخی دولتهای غوسعهیافته در نظلر ارفتله شلده بلود ،للیکن بلرای
دولت های در حال غوسعه مانند دولت جمهوری اسالمی غعهدات کمی و اهلدا معینلی غعیلین
نشده بود .حال در غوافقنامۀ پاریس با عنایت به الزای غمامی دولتها به ارائۀ برنامۀ ملی بهنلوعی
دستهبندی غعهدات دولتها برای میزان کاهش انتشار از غقسیمبندی دوللتهلای جهلان بله دو
دستۀه غوسعه یافته و در حال غوسعه غ ییری اساسی پیدا کرده اسلت و در حلال حاضلر غملامی
دولت های عضو متعهد به ارائۀ برنامۀ ملی جهت کاهش میلزان انتشلار و برناملههلای سلازااری
شده اند .با وجود این میزان کاهش انتشار و نحوۀ غحقق آن با عنایت به غوانمنلدیهلای داخللی
دولت در اختیار خود دولت ها قرار داده شده است .در نتیجه دولتها آااهانه با ارائۀ برنامۀ مللی
کاهش و روش رسیدن به آن غعهداغی را متقب میشوند.
از سوی دیگر با غوجه به ماهیت غوافقنامۀ پاریس بهعنوان یک معاهدۀ بلینالملللی ،طلرفین
معاهدۀ مذکور عالوه بر ملزی بودن بر اجرای غعهدات شکلی مانند ارائۀ اطالعات درست ،همکاری
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با دیگر دولتها در زمینه های مطروحه ،متعهد خواهد شد م اد برنامۀ ملی را نیز اجرایی کننلد.
همچنین در سازوکار کنترل پایبندی به غعهدات بهنحوی که مقلرر خواهلد شلد نیلز مشلارکت
داشته باشند .بدان معنا که با غوجه به ماهیت غوافقنامه و م اد غعهدات آن ضروری است شلک و
ماهیت برنامۀ ملی ارائه شده و غوان داخلی دولت برای اجرای برناملۀ ملذکور و همچنلین اغخلاذ
سیاستها و برنامه های داخلی برای غناسب با برنامۀ ارائهشده ،اطالعات بیلانشلده و روشهلای
حصول به آن مورد غوجه جدی قرار ایرد .شایان غوجه است مکانیزی کنترل پایبندی دوللتهلا
در چارچوب مصوبات کن رانس اعضا غوسعه پیدا خواهد کرد .اارچه غصلمیمات کمیتلۀ کنتلرل
پایبندی غنبیهی و خصمانه نباید باشد .این بدان معنا نیسلت کله فاقلد هلر اونله آثلار حقلوقی
مشخص بهویژه در خصو اعالی پایبندی دولتها به غعهدات پذیرفتهشده خواهد بود.
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