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 چکیده
 نیز و خود مقررات مؤثر اجرای تضمین برایده است که کررا وضع  نظارتی سیستم ،پاريس نامهموافقت
ضروری است. اين سیستم در قالب  نامهموافقت بلندمدت اهداف جهت در جمعی پیشرفت ارزيابی
 دوگانه ساختار پايین به باال عنصر از بخشی عنوانبهرسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت اطالع

( دريافت اطالعات از طريق پايش، 6به دو روش  نامهسیستم نظارتی موافقتکند. عمل می نامهموافقت
د. در کنارتقای رعايت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کارسازو( ايجاد 1و  آزمايیدهی و راستیگزارش

 ،اندعهده گرفته شان برمتمايز و بنا بر ظرفیت صورتبهها تمامی تعهداتی که دولت ،روش اول
 کارسازو ،در روش دوم. دشوبررسی جامع جهانی ارزيابی میها در سازی و پیشرفت جمعی آنشفاف

آور و عدم اجرای ترتیب به بررسی عدم رعايت تعهدات الزامبه ،ارتقای رعايت و تسهیل اجرای تعهدات
 کدگماتیپردازد. پژوهش حاضر به روش نامه میهای عضو در موافقتآور توسط دولتتعهدات غیرالزام

. کندمیبررسی و تحلیل ، پاريسنامه در مورد رعايت و اجرای تعهدات موافقت راقواعد حقوقی موجود 
بودن غیرخصمانه و غیرتنبیهی ،پاريسنامه نتايج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت

 ،پاريسنامه دهد پیوستن به موافقتو نشان مید کنمیهای اجرايی را اثبات کارسازواقدامات آتی در 
 د. شوهای جديد علیه ايران نمیتحريم رقراریبسبب 
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 مقدمه 
ها ثابت شده است که ه، طی سالدبیش از پیش آشکار ش ،مربوط به تغییر اقلیم مسئلهاگرچه 

برانگیزترين زی مقررات ماهوی و شکلی طبق چنین توافقاتی، يکی از چالشساتوسعه و عملیاتی
با توجه به  مسئله. اين استمحیطی چندجانبه بوده های زيستنامهل در تاريخ موافقتئمسا

های زياد و با محیطی و تالش برای اتحاد میان کشورها با وجود تفاوتعهدات زيستتپیچیدگی 
های پذيریای در جو و توسعه اجتماعی و اقتصادی و آسیبخانهدرنظرگرفتن سهم گازهای گل

تعهدات آتی و نیز اجرا و  ،ین است. اين مالحظات توسعهیقابل تب ،ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم
اجرا و رعايت تعهدات مورد توافق  مسئلهدهد. بررسی رعايت تعهدات جاری را تحت تأثیر قرار می

 مسئلهاين صورت، اين  حقوقی دارای اهمیت است زيرا در غیرهای ها در تمام رژيمطرف
محیطی را تضعیف و محدود کند و نیز منشأ تعارض و عدم تواند اثربخشی تعهدات زيستمی

العمل ثبات نظم حقوقی باشد. بنابراين، ابزارهای کافی برای ارتقای رعايت تعهدات و عکس
ل کلیدی در رعايت تعهدات، يکی از مسائ کارسازو ايجاد ازجمله ،نسبت به عدم رعايت اين موارد

 6.محیطی چندجانبه استهای زيستنامهسازی موافقتهنگام مذاکره و عملیاتی

غییرات ت دربارهملل متحد  یکنفرانس چارچوب اعضا نیکميوستیب در پاريسنامه موافقت
ب کشورها باز و برای امضا و تصوي هپذيرفت 1362دسامبر  61مورخ  1(UNFCCCاقلیمی )

، چگونگی نگارش پاريسنامه های طراحان موافقتترين دغدغهگذاشته شد. يکی از مهم
ای بود که هم بتواند مشارکت بااليی را جذب کند و هم اينکه اثربخشی الزم را داشته معاهده

 يکی از عناصر اثربخشی ،ای با هم در ارتباط هستند و مشارکتگونهباشد. هرچند اين دو به
 ولیتئمس که بازيگرانی جذب هدف آن نیست. مشارکت، اثربخشی را با ةهم ،معاهده است

قاطعیت . کندمی تعیین را دارند، بحث مورد مشکل با رويارويی ظرفیت نیز و علّی يا اخالقی
 اما 0.حتی در نبود قابلیت دادخواهی افزايش دهد تواند اثربخشی راها میآوری آنتعهدات و الزام

 بنابراين، 4.باشد آورزيان ،وسیع مشارکت به نسبت تواندمی بلندپروازی میزان و تعهد یتقاطع
 اقلیم تغییر با مقابله جهت که تعهدی میزان و گسترده مشارکت میان بايد پاريس نامهموافقت
بايست از نامه میاين تعادل، موافقت برقراریبرای  .کردمی برقرار دقیقی تعادل داشت، ضرورت

جست: رهیافت پايین به باال و رهیافت رکیبی از دو رهیافت موجود در ساختار معاهدات بهره میت

 
1. Sands, Philippe, and Jacqueline Peel. Principles of International Environmental Law. Cambridge 

University Press, 2012. p. 136. 

2. United Nation Framework Convention on Climate Change 

3. Abbott, Kenneth W., and Duncan Snidal. ”Hard and Soft Law in International Governance”, 

International Organization 54.3, 2000, p. 421. 

4. Voigt, Christina. “The Compliance and Implementation Mechanism of the Paris Agreement”, Review 

of European, Comparative & International Environmental Law, 25.2, 2016. p. 161. 
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باال به پايین. رهیافت پايین به باال، مبتنی بر تعهدات داوطلبانه شفاف است که تابع بررسی منظم 
ساسی است و رهیافت باال به پايین که مشکالت مربوط به تضمین رعايت تعهدات را با تعهدات ا

آور، اين ماهیت حقوقی الزام باعموماً تشريفاتی  اين سند با ايجاد تعهداتِ 2.کندآور حل میالزام
. اين گذاشتها زيادی به اختیار طرف که محتوای ماهوی را تا حددرحالیکار را انجام داد؛ 

ل برداشت ی قابشده در سطح ملهای مشارکتی تعیینموضوع از رهیافت پايین به باالی برنامه
اساس مفهوم  بر 1360در سال  ورشوها در شهر است که در نوزدهمین کنفرانس طرف

 . با بیان اين رويکرد دربه وجود آمد( 1333) کپنهاگهای داوطلبانه کشورها طبق توافق مشارکت
های مشارکتی و نیز فرآيندهای تکراری برای بلندپروازی معین برای برنامه پارامترهایکنار 
، 4ماده  3ساله مندرج در بند های پنجآمیز و جمعیِ بیشتر در طول زمان )يعنی چرخهیتموفق

آن  برقرارینامه در پی (، موافقت64و بررسی جامع جهانی در ماده  60چارچوب شفافیت در ماده 
نی رساروزرسانی و بهزيادی با آگاهی آور تا حدالزام تعادل است. بدين ترتیب، تعهدات حقوقی

دهی طبق قواعد موضوعه ذيل ه اطالعات ضروری و گزارشهای مشارکتی، ارائنظم برنامهم
 بیشتر ارتباط دارد. ،سیستم شفافیت

ها از اين تعهدات نامه به اين امر نیز وابسته است که تا چه حد طرفاثربخشی موافقت هرچند
اند ايفا نکنند و از رعايت دهکرها آنچه را تعهد به انجام آن تا زمانی که طرف ،کنندپیروی می

تنهايی دارای ارزش کمی هستند. بنابراين، شان خودداری کنند، مشارکت و بلندپروازی بهتعهدات
ها از عوامل مهم تعیین میزان نامه توسط طرفالمللی مندرج در موافقترعايت تعهدات بین

ها که نیاز در میان طرفهمچنین، هر قدر اعتماد و اطمینان  1.شوداثربخشی آن محسوب می
يابد. بدين داليل، به همین نحو، مشارکت و بلندپروازی افزايش می ،بیشتر شود ،ضروری است

های پیروی از ، اکنون دربردارنده آيینپاريسنامه موافقت ازجملهمحیطی برخی معاهدات زيست
ها سهیل اجرای آنممانعت از موارد عدم رعايت مقررات و ت ،مقررات خود است که هدف از آن

  7.مقرر است صورتبهها توسط طرف
تواند همچنین اثر ای میگنجاندن ترتیب مربوط به رعايت مقررات در هر معاهده اگرچه

منجر به  ،رعايت مقررات ای نسبت به مشارکت و بلندپروازی داشته باشد، زمانی که عدمبازدارنده
 از حد مشتاقانه نشان ا در تعهد به اقدامات بیشرمیلی خود ها بیتحريم شود، ممکن است طرف

 
5. Jacquet, Jennifer, and Dale Jamieson. “Soft but Significant Power in the Paris Agreement”, Nature 

Climate Change 6, 2016, p. 643. 

6. Brunnée, Jutta, Promoting Compliance with Multilateral Environmental Agreements, Promoting 

Compliance in an Evolving Climate Regime 2012, pp. 317-342 

7. Redgwell, C., Facilitation of Compliance Promoting Compliance in an Evolving Climate Regime, 

Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2012, p. 177. 
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 8.نامه ملحق نشونددهند. يا حتی در شرايط بدتر ممکن است تصمیم بگیرند که اصالً به موافقت
 بايد در ساختار پیچیده پاريسنامه رعايت مقررات در موافقت بنابراين، ترتیب مربوط به

ها و فرآيندهای ايجادشده برای نوع تفاوت میان طرفدقیق و مت شده، شیوهتعیینـ  های خودمشارکت
شد. اين تعادل ظاهراً با دقت درهم تنیده می کامالً با ،شفافیت بیشتر و افزايش اشتیاق در طول زمان

 شده است. برقرارها نامه و رعايت آنی جهت تسهیل اجرای مقررات موافقتکارسازواستقرار 
 زیمؤثر مقررات خود و ن یاجرا نیتضم یرا برا یتنظار ستمیس کي ،سيپار نامهموافقت

بخشی از  عنوانبهکه  کندینامه وضع مدر جهت اهداف بلندمدت موافقت یجمع شرفتیپ یابيارز
نامه ضروری است. با توجه به اين مقدمه تحلیلی، رهیافت باال به پايین ساختار دوگانه موافقت

های کارسازو ،تحلیلیـ توصیفی صورتبه و دگماتیکهدف اين پژوهش آن است که با روش 
های کارسازوبرای رسیدن به اين هدف، را معرفی و بررسی کند.  پاريسنامه نظارتی موافقت

های ارتقای رعايت و تسهیل کارسازومبتنی بر اطالعات و  کارسازونامه به چند دسته موافقت
 . دشویم جداگانه شرح و تحلیل، اجرای تعهدات تقسیم و سپس هر مورد

 

 های مبتنی بر اطالعاتکارسازو. 8

 شفافیت .8ـ8

 1362ماده در سال  13معاهده مکتوب در  صورتبهدر خصوص تغییر اقلیم  پاريس نامهموافقت
تقويت واکنش جهانی نسبت به تهديدات  ،نامه. هدف موافقته شدتقريباً با اجماع جهانی پذيرفت

 موجببهبنابراين  3ای است.شی از افزايش گازهای گلخانهناشی از تغییر اقلیم و گرمايش زمین نا
 ،نامه و برای محدودکردن افزايش دمای کره زمین، مقرر شد که کشورهای جهاناين موافقت

  63ای ارائه دهند.هايی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهبرنامه
 انیم زياست که تما یجهان یمیاقل یدر حکمران ديجد یکرديگر رونشان پاريسنامه موافقت

پروتکل  هاییاما مرزبند 66ردپذيیها را مآن یافتگيمربوط به درجه توسعه اتیکشورها و واقع
 انطباق 61،ایگازهای گلخانه را در خصوص کاهش انتشار یو تعهدات مشترک دهيرا درنورد کیوتو

و شکل  زانیم نییو جهت تع کندیم جاديهمه کشورها ا یبرا 64تیو شفاف 60با تغییرات اقلیمی

 
8. Voigt, Christina, op. cit, p. 2. 

9. Paris Agreement Article 2.1(a). 

10. Ibid, Article 4(2). 

11. Craik, A. Neil, and Wil Burns. “Climate Engineering under the Paris Agreement: A Legal and Policy 

Primer”, Special Report, Centre for International Governance Innovation, Nov. 2016, p. 13. 

12. Paris Agreement, Article 4(3)(4). 

13. Ibid, Article 7(7)(10). 

14. Ibid, Article 4(8) & 13. 
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به عهده خواهند گرفت،  یمشارکت یهابرنامه قياز طر یمیتعهد که در ارتباط با واکنش اقل
ای کنوانسیون ای به ساختار ضمیمهنامه هیچ اشارهاين موافقت .دهدیم هابه آن یشتریب استقالل

اصل  ،کند و در عوضنمی کیوتوچارچوب سازمان ملل در خصوص تغییر اقلیم و پروتکل 
 62.دکنمیولیت مشترک اما متفاوت را به شکل متفاوتی در عناصر مختلف خود منعکس ئمس

 راتییتغ ،یاگلخانه یکاهش انتشار گازها یعني ز،يمتما یمیاقل یهاواکنش ایپاره نیهمچن
چارچوب  ليذ 61اند،بوده یالمللنیب مباحثاترا که موضوع  يیاقدامات اجرا زیو ن هاانيو ز یمیاقل

  .بخشدیم میواحد تحک یحقوق

اما  67معاهده است، ،در خصوص حقوق معاهدات ويننامه طبق تعريف کنوانسیون موافقت اين
 اینامه مزبور دربردارنده آمیزهموافقت 68کنند.نامه تعهد حقوقی ايجاد نمیهمه مقررات اين موافقت

در حوزه کاهش انتشار گازهای  آور است. تعهدات رفتاری سختآور و غیرالزاماز مقررات الزام
را شکل  پاريسنامه همراه با سیستم نظارتی قوی، هسته موافقت 13و تأمین مالی 63ایگلخانه

دهی و المللی جديدی را با وظیفه پايش، گزارشنامه، چارچوب شفافیت بیندهد. موافقتمی
اين امر بايد  11.کندار میها در ارتباط با اقدام و حمايت برقرتعهدات فردی طرف 16آزمايیراستی

شان را به شکلی هماهنگ ها در ايفای تعهداتهای طرفپیشرفتبتوان به نحوی انجام گیرد که 
د آور مقیدربردارنده تعهدات الزام پاريسنامه موافقت از آنجا که 10.ارزيابی کرد و شفاف مقايسه و

 نامه،یست، چارچوب شفافیت در موافقتها نهای مشارکتی طرفبه نتیجه در رابطه با محتوای برنامه
است. فرض بر اين است که  اتشانعهدتها در انجام داشتن دولتگونگهاصلی برای پاسخ کارسازو

تأثیرقراردادن رفتار تواند به اندازه تعهدات حقوقی در تحتفشار همتايان و فشار افکار عمومی می
 ها مؤثر باشد. آن

 کارسازواز  ،آن یاجرا نیتضم یبرا ی،حقوق یمانت اجراهابرخالف ض سيپار نامهموافقت
 جاديا یتیثیخطر ح ،یاجبار یو بازنگر تیکند و با وضع قواعد شفافیاستفاده م 14یسازشرمنده
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 یسازافشف» یعني ؛دندکر هیتشب «آفتاب»را به  نیتضم کارسازونوع  نيا محققان یکند. برخیم
ها بر اين باورند که آن .«کندیم يیگندزدا ،مانند آفتاببه ،قرارگرفتن گرانيد یو در معرض داور

 نيا. دکنسرزنش او را  یو افکار عموم ودش يیشناسا ،به تعهد خود عمل نکرد یاگر کشور»
 12«.کشور داشته باشد نيبا ا یهمکار یبرا یکمتر اقیاشت یشود که جامعه جهانیسبب م مسئله

مشترک  صورتبهصراحتاً  تنهانهای را چارچوب پیشرفته، پاريسنامه سیستم شفافیت در موافقت
ای گونهنامه بهاين موافقت 11.بلکه نسبت به همه قابل اعمال است ،کنديا يکپارچه منعکس می

طراحی شده است که ايجاد تمايز میان کشورها را نه از طريق رويکرد دوگانه میان کشورهای 
های کشورها، تعهدات با ظرفیت يق ايجاد تناسب عملیيافته، بلکه از طردرحال توسعه و توسعه

آورد پذيری ذاتی و درونی را فراهم میامکان وجود انعطاف ،سیستم مربوطه 17.دهدنظر قرار میمد
ای که در پرتو توسعهو به کشورهای درحال کندلحاظ میها را های مختلف طرفکه ظرفیت

همچنین برای کمک به  18.دهدارند، اختیار میپذيری نیاز دهايشان به چنین انعطافظرفیت
  13.آوردبه وجود میسازی جديدی را برای چارچوب شفافیت ابتکار ظرفیت ،توسعهکشورهای درحال

که در چنان نیست، ایتنها متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ،قلمرو چارچوب شفافیت
جامع است و توجه معقول به کاهش  ،ورچنین بود. در عوض، قلمرو چارچوب مزب کیوتوپروتکل 

شده را در بر شده يا دريافتهای تأمینای، انطباق با تغییر اقلیم و حمايتانتشار گازهای گلخانه
ين خاطر که ه اگیرد. توجه به چنین قلمرو گسترده و جامعی دارای اهمیت است مخصوصاً بمی

، ناديده پاريسنامه های مالی تا زمان موافقتهای انطباقی و پیگیری جرياننظارت و ارزيابی تالش
  03.گرفته شده بود

رأساً امکان  ،تعهدات . ايندنکارکردی دوگانه دار ،گويیمقررات مربوط به شفافیت و پاسخ
 ،گويیکنند. مقررات مربوط به پاسخرژيم را تقويت می جرا دارند و نیز خاصیت تجويزی کلّا

 .نامه نیز قابل اجراستجرا و ارتقای رعايت تعهدات موافقتتسهیل ا کارسازوهمچنین نسبت به 
 را دارد.  پاريسنامه دن تعهدات موافقتکرسازی و سختشفاف توان، کارسازواين 
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 ایانتشار گازهای گلخانه کاهش. الف

رعايت و پايین به باال  بر ساختار ،پاريسنامه ای در موافقتسیستم کاهش انتشار گازهای گلخانه
 ،اين ساختار 06.ها مبتنی استی توسط طرفمل ةشدهای مشارکتی تعییندات در قالب برنامهتعه

دهد تا ان میگیرند، امکها که بنا به اختیار خود در ذيل چارچوب حقوقی مشابهی قرار میبه طرف
. قلمرو ماهوی تعهدات ندکنمحیطی متعادل ی خود را با سطح حفاظت زيستشرايط و امکانات مل

ها، خود در شود و طرفالمللی تعیین نمیبین صورتبهای وط به کاهش انتشار گازهای گلخانهمرب
ای تصمیم های مشارکتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهخصوص تمايل به برنامه

بدان  نيا 01.کنندگیرند و نحوه مشارکت خويش را در هدف کاهشی بلندمدت پیشنهاد میمی
تر از ابتدا و مهم ،اشیطرف در قالب برنامه مشارکت کيتعهدات  تيرعا یبايمعناست که ارز

 ايآن کشور تعهد کرده انجام داده است را موضوع خواهد شد که آنچه  نيا یشامل بررس ،همه
 کند. اهمیت پیدا می ،ارزيابی رعايت تعهدات کارسازو ،به همین دلیل .ریخ

 کردنروشن و شفاف یاطالعات الزم را براخواهد تا ها میاز طرف پاريسنامه موافقت مقررات
برخی تعهدات رفتاری ثابتی را مقرر  ،نامهموافقت. ندکن هیته یمشارکت یهاخاص برنامه یمحتوا

 االجراشدناز الزم شیخود را پ یمشارکت یهابرنامه ديبا هاآن ها بايد دنبال کنند.دارد که طرفمی
 یانتشار گازهاموجودی  فهرست هر طرف مکلف است کنند. میتسل 1313نامه در سال موافقت
 می( تسلانهیسال ،افتهيتوسعه یبار )و در مورد کشورها کيخود را حداقل هر دو سال  یاگلخانه

های برنامهو تحقق تعهدات  اجراها در شرفتیپ یریگیپ یاطالعات الزم برا و مرتباً دکن
 یکارشناس یفن بررسیاطالعات تحت  نيپس اس 00.دهدخود را ارائه  یمل ةشدمشارکتی تعیین

هر  یمل ةشدهای مشارکتی تعییندر برنامهتعهدات اين اجرا و تحقق  تیکه بر وضع ردیگیقرار م
 نيبد ؛دنروز شومنظم به طوربهد و نباش روندهشیپ ديبا یمشارکت یهابرنامه. تمرکز دارد طرف

 یاانهگلخ یگازهابه هدف بلندمدت کاهش انتشار  یابیسال تا زمان دست پنجهر  ديکه با یمعن
د و اطالعات نشو یگانيبا یمنعطف یدر دفتر ثبت عموم ديبا نیها همچنبرنامه نيا 04.دنشو تيتقو

 یبرا یروشن اریمع ،تعهدات ثابت نيند. انک هارائ یو آگاه تیصراحت در کار، شفاف یالزم را برا
 نيدهد. ایدست مه تعهدات ب تيرعا کارسازوها در قالب طرفتعهدات توسط  تياجرا و رعا یابيارز

 یبر رو یعموم یو فشارها یو صراحت در قبال جامعه مدن تیموجب شفاف نیهمچن مسئله
 .شودیاز آن م یناش یهاها و کمبودآن یها در خصوص اقدامات کاهشطرف
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32. Ibid, Article 4(3). 

33. Ibid, Article 13(7). 

34. Paris Agreement, Article 4(3), 4(9). 
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 انطباق با تغییرات اقلیمی .ب

ها در برابر پذيری طرفغییرات اقلیمی جهت کاهش آسیبانطباق با ت مسئلهاهمیت  شدنمطرح
هدف انطباقی خاصی را جهت  ،پاريسنامه ها سبب شد موافقتتغییرات اقلیمی در طی سال

آوری و نیز انطباق با اثرات ناشی از تغییر ايجاد و تأمین تاب منظوربه ها افزايش توانايی طرف
شود. سازی اين هدف میهماهنگی، جهت عملیاتی که شامل تأمین جريان مالیِ کنداقلیم وضع 
ه شده و قابل ارزيابی انطباق با تغییرات اقلیمی بايد از طريق چارچوبی مشخص ببینیهدف پیش

  02.اغلب آرمانی هستند ،طبق اين چارچوب ،دست آيد؛ البته بسیاری از مقررات
ريزی در زمینه د تا در برنامهشونها )هر طرف بايد( متعهد می، طرفپاريسنامه طبق موافقت

اطالعات مربوط  دها بايانطباق با تغییر اقلیم و اجرای اقدامات در اين خصوص مشارکت کنند. طرف
بخشی از برنامه  عنوانبهها و نیازها )احتماالً به انطباق با تغییر اقلیم را ضمن شناسايی اولويت

و همکاری در زمینه انطباق با تغییر  ،روزو به هبرای ثبت در دفتر ثبت عمومی ارائ مشارکتی خود(
 اریبس انطباق با تغییر اقلیم تیچارچوب شفافشود، می هشاهدماقلیم را تقويت کنند. همان طور که 

کند که اطالعات یم هیتوص هاطرفبه  الزام، یجاکند و بهینم ادي انياست و هرگز از ز فیضع
بسیاری از اين  کند.ینم یالمللنیب یگونه بازنگرچیرا تابع هاطالعات  نيمربوطه را ارائه دهند و ا
نامه در اين زمینه به طرف موافقتاين که  ،اندد شدهیمق« به نحو مقتضی»مقررات با عباراتی نظیر 

های شناسايی کند که روشها را موظف میکنفرانس طرف ،پاريسنامه دهد. البته موافقتاختیار می
 در زمینه انطباق با تغییر اقلیم تهیه کند. را توسعه درحال های کشورهایتالش
 

 تأمین مالی .ج

حیاتی است.  ،ثربودن آنهای مالی اقلیمی برای تضمین مؤکمکآزمايی دهی و راستیپايش، گزارش
به درک میزان و مشخصات  تنهانههای مالی اقلیمی، روشن در مورد کمک چارچوب شفافیت

يافته کند، بلکه در اعتمادسازی و خواست همکاری میان کشورهای توسعهمیهای مالی کمک جريان
 نقش اساسی دارد. ،توسعهو درحال

 شدهشده و دريافتهای ارائهدن کمککرمشخص به منظورپشتیبانی »چارچوب شفافیت،  هدف
هدف بررسی »تا حد ممکن و با « های مربوطه در چارچوب تغییرات اقلیمیتک طرفتوسط تک

 ،نامهموافقت 01.است« شده جهت اطالع از بررسی جامع جهانیهای مالی ارائهکامل حمايت
 07.گیردشان را در بر میهای مالی اقلیمیيافته درباره کمکهای قبلی و بعدی کشورهای توسعهگزارش

 
35. Danneman, Michaela. “The Paris Agreement’s Compliance Mechanism”, (2016) Stockholm 

University Supervisor: Jonas Ebbesson, p. 35. 

36. Paris Agreement, Article 13(6). 

37. Ibid, Article 9(5), 9(7). 
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ید ی و کیفی مرتبط خود را در خصوص نحوه تمهيافته بايد هر دو سال اطالعات کمّکشورهای توسعه
نیز  توسعهکشورهای درحال اين گزارش بايد شفاف و منسجم باشد. 08.ها ارائه دهندگذاریسرمايه

های مالی دريافتی و نیازهای مالی خود را هر دو سال گزارش توانند اطالعات مربوط به کمکمی
 ترکه پیشگرچه هیچ تعهدی برای گزارش چنین اطالعاتی وجود ندارد. همچنین چنان 03،دهند

توانند داوطلبانه، اطالعات قبلی و بعدی درباره جديد می ةکنندکمک گفته شد، کشورهای
 شان را گزارش دهند.های مالی اقلیمیکمک

، به همراه شدهارائههای يافته درباره حمايتاز سوی کشورهای توسعه شدهارائهاطالعات 
رسی فنی کارشناسی است. اين ای، تابع برمربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه اطالعات
ها، های بهبود را شناسايی خواهد کرد و يکپارچگی اطالعات را در ارتباط با روشزمینه ،بازنگری

از  شدهارائههای مالی . همچنین اطالعات مربوط به کمککندمیها تحلیل ها و دستورالعملرويه
مورد توجه قرار  ،صوص اجرای توافقای جهانی در خيافته در ارزيابی دورهسوی کشورهای توسعه

هر پنج سال انجام شود. ارزيابی جهانی همچنین کفايت و  1310خواهد گرفت که قرار است از سال 
گرفته از انطباق با تغییر اقلیم را بررسی خواهد کرد. در اين ارتباط، هنوز های انجاماثربخشی حمايت

ايفا  پاريسنامه رعايت تعهدات موافقت کارسازوهای مالی اقلیمی چه نقشی در معلوم نیست کمک
 خواهد کرد.

هايی از چارچوب شفافیت پیشرفته و هماهنگ را برای جلوه ،پاريسنامه ، موافقتمجموع در
رو مورد  های پیشگرچه جزئیات خاص بايد در سال ،دهدهای مالی اقلیمی ارائه میحمايت

اساس  دهی موجود و مذاکرات برمبنای تعهدات گزارش موارد احتماالً بر مذاکره قرار گیرد. اين
يافته در عهده کشورهای توسعه الزام روشنی را بر ،پاريسنامه گیرد. موافقتمیکنوانسیون انجام 

 هایگزارش کنار های مالی اقلیمی درکمک گزارش مربوط به اطالعات قبلی در زمینه هارائ راستای
های مالی اقلیمی کمک خواهد پذيری کمکبینیافزايش پیش دهد. اين قاعده بهبعدی قرار می

توسعه در رژيم اقلیمی ابراز ها از سوی کشورهای درحالای بود که مدتاين امر، نگرانی .کرد
يافته قبالً چنین اطالعاتی را از طريق جريان کاری کشورهای توسعه اگرچه تا حدی، ،شدمی

 43.اندکرده هارائهای مالی بلندمدت مربوط به کمک
 

 
38. Ibid, Article 9(5) 

39. Ibid. 

40. Yamineva, Yulia, “Climate Finance in the Paris Outcome: Why Do Today What You Can Put Off 

Till Tomorrow”, Review of European, Comparative & International Environmental Law 25.2, 2016, p. 
1832. 
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 جامع جهانی بررسی .2ـ8

وسیله بررسی مبتنی بر اطالعات، بررسی جامع جهانی است. چارچوب شفافیت به کارسازو دومین
بار جهت ارزيابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت  جامع جهانی، که هر پنج سال يک

های ر زمینه برنامهد نقش اساسی ،بررسی جامع جهانی 46.دشو، تکمیل میگیردصورت می
ها اجازه ی است که به طرفکارسازوکند. هدف از اين فرآيند، ايجاد ی ايفا میمشارکتی مل

های روزرسانی و ارتقای برنامهکه طبق آن به 1در پرتو اهداف ماده را پیشرفت خود دهد می
ها شرفت جمعی طرفبه پی 64طرز بیان ماده  41.ندنمايکنند، ارزيابی رسانی میمشارکتی را اطالع

به کار ها اشاره دارد و حاکی از آن است که بررسی جامع جهانی، جهت گزينش فردی دولت
اما در عوض،  .(شدبررسی خواهد  62ی اجرايی در ماده کارسازو)تخلفات بر اساس  نخواهد رفت

 ،پاريسنامه د. موافقتکرانداز جهانی ارزيابی خواهد اين فرآيند، پیشرفت را از چشم
کند ه میجامع ارائهای زيادی در خصوص ماهیت، هدف و وظايف و برآيند بررسی دستورالعمل

 40.کندها واگذار میاما تعیین طرز کار اين چارچوب را به کنفرانس طرف
 ،کند. بدين ترتیبکننده تلقی مینامه، بررسی جامع را آيینی جامع و تسهیلاين موافقت

ای، بلکه به امر کاهش انتشار گازهای گلخانه مسئلهبه  تنهانهقت را اين حقی ،پاريسنامه موافقت
 کنندهابتدائاً ابزاری تسهیل کارسازودهد. اين ی میهای مالی نیز تسرّانطباق با تغییر اقلیم و حمايت

 ،شده از طريق چارچوب شفافیتدرج اطالعات تهیه 44.است تا اينکه جنبه تجويزی داشته باشد
که چنین اطالعاتی حاکی از  ای است چرادی بررسی جامع جهانی دارای اهمیت ويژهورو عنوانبه

های در اجرای برنامهرا ها طرف ةگذشتتواند عملکرد اين است که بررسی جامع جهانی می
 42.لحاظ کندها مشارکتی آن
ف به ارزيابی پیشرفت جمعی در پرتو اصل انصاف و مکل ،بررسی جامع جهانی چارچوب

های مذاکراتی برای برخی ن دانش موجود است. گنجاندن اصل انصاف، يکی از موفقیتبهتري
بخصوص گروه کشورهای آفريقايی بود که برای مدت طوالنی از نیاز  ،توسعهکشورهای درحال

ای جاری ها و نیازهای توسعهها، امکانات، توانايیهای تاريخی طرفولیتئبه مدنظرقراردادن مس
ی حمايت کرده بودند. در اين خصوص، های مشارکتی ملرات برای برنامهانتظا ها در تعیینآن

 
41. Paris Agreement, Article 14. 

See also: Van Asselt, Harro & Thomas Hale, “Maximizing the Potential of the Paris Agreement: Effective 
Review in a Hybrid Regime", Workshop Held at Arizona State University, 7–8 April 2016. 

42. Craik, Alastair Neil, and William CG Burns. op. cit. p. 11. 

43. Wewerinke-Singh, Margaretha, and Curtis Doebbler, “The Paris Agreement: Some Critical Reflections 

on Process and Substance”, UNSW Law Journal, 2016, p. 1513. 

44. Bodansky, Daniel, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani, International Climate Change Law, 

Oxford University Press, 2017, p. 321. 

45. Ibid, p. 322. 
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مشخص نیست که انصاف که هنوز در رژيم اقلیمی تعريف نشده است به چه صورت معنی و در 
کننده و بررسی جامع جهانی تأثیر بررسی جامع جهانی گنجانده خواهد شد و در گفتمان تسهیل

ها و ل ديگر توسط کنفرانس طرفها و مسائاست که اين پرسش نیاز روخواهد گذاشت. ازاين
 41.وفصل شوندحل ،پاريسنامه کارگروه موافقت

ها و ولیتئ، اشاره به انصاف، فرصت را برای گفتمان در خصوص تقسیم منصفانه مسحالاينبا
ازه که بايد و شايد هايشان به آن اندها و قابلیتولیتئها با توجه به مسنیز ارزيابی اينکه آيا دولت

دشوار  ،برای رسیدن به توافق مسئلهاگرچه پذيرش اين  ؛گذاردکنند يا خیر، باز میمشارکت می
 47.خواهد بود
زمانی آن هم  48؛انجام گیرد 1310ريزی، قرار است نخستین بررسی جامع در سال برنامه طبق

 ،شد که بررسی جامعمیبررسی جامع مشخص شده باشد. البته اين نیاز احساس  کارسازوزمانی که 
شده های مشارکتی تنظیمهای دارای برنامهها بخصوص طرفپیش از موعدی جهت هدايت طرف

شان انجام شود. های مشارکتیروزرسانی و بازبینی برنامهساله در جهت بههای زمانی پنجبا قالب
جهت بررسی جامع  1368کننده در سال ها در خصوص برگزاری گفتمان تسهیلفبدين ترتیب، طر

نامه در خصوص کاهش انتشار ها در رابطه با هدف بلندمدت موافقتهای جمعی طرفتالش
های مشارکتی دور بعدی، توافق کردند. هدف رسانی در مورد تهیه برنامهای و اطالعگازهای گلخانه

ت دف بلندمدباط با پیشرفت در جهت هها در ارتهای جمعی طرفاين فرآيند، بررسی جامع تالش
بندی اين های مشارکتی است. زمانرسانی در خصوص تهیه برنامهو اطالع 4ماده  6مندرج در بند 

دولتی تغییر اقلیم در خصوص اثرات بین هیئتزمان با انتشار گزارش ويژه هم ،کنندهگفتمان تسهیل
یرهای مرتبط با درجه سانتیگراد بیش از سطوح پیش از انقالب صنعتی و مس 6.2گرمايش جهانی 

ويکمین کنفرانس ها در تصمیم بیستای است که مورد تقاضای طرفانتشار گازهای گلخانه
 43.ها بودطرف
 

 نامه پاریسموافقت 81ماده  کارسازو .2

 محیطیدجانبه زیستنهای چنامههای عدم رعایت در موافقتینیپیشینه آ. 8ـ2
های عدم رعايت ینيظهور آ ،زيستالملل محیطینها در زمینه حقوق بترين پیشرفتيکی از مهم

 
46. Wewerinke-Singh, Margaretha, and Curtis Doebbler, op. cit, p. 1514. 

Also see: Harro van Asselt, “The Role of Non-State Actors in Reviewing Ambition, Implementation, and 

Compliance under the Paris Agreement”, Climate Law 6(1), 2016. 

47. Bodansky, Daniel, Jutta Brunnée, and Lavanya Rajamani, op. cit., p. 322. 

48. Paris Agreement, Article 14(2). 

49. Decision 1/CP.21, “Adoption of the Paris Agreement” (29 January 2016) FCCC/CP/2015/10/Add.1, 

para. 20. 
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ابزارهای کافی برای ارتقای رعايت  23محیطی است.های چندجانبه زيستنامهذيل موافقت ،تعهدات
ای کلیدی در مسئلهرعايت،  کارسازوتعهدات و واکنش در مقابل عدم رعايت تعهدات يعنی ايجاد 

رعايت مقررات  26محیطی است.انبه زيستهای چندجنامههنگام مذاکره و اجرای موافقت
و هايی نامهها ذيل چنین موافقتمحیطی به اين معنی است که طرفهای چندجانبه زيستنامهموافقت

 کارسازوها از عهده تعهدات خود برآيند. بايد توجه داشت که قلمرو و شمول ای به آنهر اصالحیه
ها بايد سنجیده شود و تداوم دارد که رعايت آن به شکل و تفسیر تعهداتی بستگی ،رعايت تعهدات

کند هر طرف چه اقداماتی را بايد انجام دهد يا نامه است که تعیین میيابد. اين تعهداتِ هر موافقت
را مشخص  نامهاز انجام آن ممانعت کند و نتیجتاً قلمرو ماهوی، جغرافیايی و زمانی موافقت

رعايت تعهدات نیز  کارسازوات از روزنه نظارت چندجانبه، با تضمین اجرای مؤثر تعهد 21.کندمی
 ها تا حدبه نحوی که طرف ،نقش کندها ايفای تواند در ايجاد اعتماد و اطمینان میان طرفمی

  20زيادی به مشارکت و اتخاذ اقدام جهت اجرای چنین تعهداتی تمايل يابند.
داختن به امر رکان فرعی را جهت پرا ،توجهی از معاهدات، تعداد قابل6333از اوايل دهه 

 ،اند. نخستین مورددهبه وجود آورها ه اختالفات در صورت عدم رعايت آنرعايت تعهدات و ارائ
شد که بود که شامل کمیته اجرايی می 6387مصوب  مونترالتشريفات عدم رعايت در پروتکل 

هر طرفی که نسبت  مطابق اين تشريفات، 24های پروتکل تأسیس شد.در دومین نشست طرف
همراه تواند نگرانی خود را به اجرای تعهدات ذيل پروتکل توسط طرف ديگر ترديداتی دارد، می

دبیرخانه نیز با کمک  22مکتوب به دبیرخانه پروتکل اعالم کند. صورتبهبا اطالعات مثبته 
در به د که آيا اين طرف قاکرتعیین خواهد  ،طرفی که نسبت به او ادعای نقض تعهد شده

رعايت تعهداتش ذيل پروتکل هست يا خیر و اظهارات اصلی، جوابیه آن طرف و ساير 
کمیته اجرايی متشکل از ده عضو طرف  21اطالعات را به کمیته اجرايی ارسال خواهد کرد.

عادالنه جغرافیايی  ها بر مبنای تقسیمعضو اصلی( که توسط نشست طرف 2پروتکل است )

 
50. Sands, Philippe, and Jacqueline Peel, Principles of International Environmental Law, Cambridge 

University Press, 2012. p. 163. 

51. Danneman, Michaela. op. cit. p. 8. 

52. Gregory Rose, Lal Kurukulasuriya, Amanthy Perera and Martin Krebs, “Compliance Mechanisms 

under Selected Multilateral Environmental Agreements” (UNEP Division of Environmental Law and 

Conventions, 2007, 20. 

53. Danneman, Michaela. op. cit. p. 8. 

54. See Decision II/5 (non-compliance), Report of the Second Meeting of the Parties to the Montreal 

Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, UNEP/OzL.Pro.2/3, 29 June 1990; see now 

Decision IV/5 and Annexes IV and V, adopting the non-compliance procedure, Report of the Fourth 

Meeting of the Parties, UNEP/OzL.Pro.4/15, 25 November 1992, 32 ILM 874 (1993); see Chapter 7, pp. 
265–74, below. 

55. Ibid, Annex IV, para. 1. 

56. Ibid, paras. 2 to 4. 
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دريافت و بررسی  از اين قرار است: شوند. وظايف اين کمیتهخاب میبرای دوره دو ساله انت
، ه گزارشارائ ،ذيل پروتکل توسط طرف ديگر اظهارات هر طرف در مورد اجرای تعهدات

دريافت و بررسی هرگونه اطالعات يا اظهارنظرهای ارسالی از سوی دبیرخانه در رابطه با 
شان ذيل ها مطابق تعهداتاز سوی طرف اساس اطالعات رسیده شده برهای تهیهگزارش

  27ه گزارش.ارائ ،تکلپرو
های نامهذيل ديگر موافقت ،، تشريفات عدم رعايتمونترالها ذيل پروتکل پیشرفت پی در
 6336، پروتکل بازل 6383یون ، کنوانسسايتس 6370محیطی چندجانبه شامل کنوانسیون زيست

و  های پايدار آلیآالينده 6338ار سولفور، پروتکل کاهش انتش 6334ار، پروتکل مواد آلی فرّ
منضم به کنوانسیون آلودگی دوربرد و فرامرزی هوا،  گوتنبرگ 6333پروتکل  ،فلزات سنگین

پسماندها و مواد شیمیايی خطرناک،  6338، کنوانسیون لندنمنضم به کنوانسیون  6331پروتکل 
در  1336های آلی پايدار و معاهده آالينده 1336ايمنی زيستی، کنوانسیون  1333پروتکل سال 

هرچند دو مورد از  ،هستنداند يا در دست تأسیس دهبه وجود آمخصوص منابع ژنتیکی گیاهی 
و  کیوتو 6337های مقررشده ذيل پروتکل کارسازوترين ترتیبات مربوط به عدم رعايت در مهم

سازی و عمومی در تصمیمدر رابطه با دسترسی به اطالعات، مشارکت  6338کنوانسیون 
 28محیطی است.دسترسی به عدالت در مسايل زيست

و نحوه عملکرد و تأثیر احتمالی اين  پاريسنامه با موافقت کیوتوبه دلیل ارتباط پروتکل 
 کارسازوبه معرفی  ،کارسازونگاهی اجمالی به اين پس از  ،پاريسنامه بر روی موافقت کارسازو
 . خته خواهد شدپردا يسپارنامه موافقت 62ماده 

 

 عدم رعایت پروتکل کیوتو کمیته .2ـ2
های مقتضی و مؤثر جهت تعیین و بررسی کارسازوها و ینيخواستار توسعه آ کیوتوپروتکل  68ماده 

دند که رژيم رعايت کرکنندگان پیش از اين تصديق موارد عدم رعايت تعهدات ذيل خود شد. مذاکره
های عدم رعايت تعهدات ذيل پروتکل ینيهای موجود از قبیل آی با مدلآسانتواند بهتعهدات نمی

درک سیستم رعايت تعهدات در پروتکل، يادآوری اين نکته ضروری  به منظورانطباق يابد.  مونترال
ها ینياند. اساس آه مندرج شدهبلکه در چندين ماد 68قط در ماده های اصلی آن نه فاست که مؤلفه

 وضعآزمايی در پروتکل دهی و راستیاز طريق سیستم دقیق پايش، گزارش 68ده های ماکارسازوو 
 2دهی مندرج در مواد ای و گزارششده که دربردارنده الزامات تهیه موجودی انتشار گازهای گلخانه

 
57. Ibid, para. 7(a) and (b). Decision IV/5 and Annex IV. 

58. Sands, Philippe, and Jacqueline Peel, Principles of International Environmental Law. Cambridge 

University Press, 2012. p. 166. 
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  23کند.عمل می 8که ذيل ماده است و فرايند بررسی کارشناسی  7و 
رعايت است که دارای دو شعبه است: رکن  کل از يک کمیتهتشم ،رژيم رعايت تعهدات

ها جهت ارتقای هايی را به طرفها و کمکتوصیه ،کنندهرکن تسهیل 13کننده و رکن اجرايی.تسهیل
پیامدهايی را نسبت به دارد که اختیار  ،که کمیته اجرايیدرحالی 16کند،ه میرعايت تعهدات ارائ

عضو هستند که  63هر دو رکن دارای  11.عمال کنداِاند، هايی که تعهدات خود را ايفا نکردهطرف
توسعه ای کوچک درحالهای جزيرهمنطقه رسمی ملل متحد، يک عضو از دولت 2نماينده از  6شامل 

تصمیمات  است. 6های غیرضمیمه و يکی از طرف 6های ضمیمه و دو عضو ديگر، يکی از طرف
 ،که تصمیمات رکن اجرايیشود درحالییچهارم اعضا اتخاذ مکننده با اکثريت سهرکن تسهیل

 10است. 6های غیرضمیمه طرف و 6های ضمیمه مستلزم اکثريت طرف ،عالوه بر اين اکثريت
دهد و تشکیل جلسه می ،کمیته رعايت نیز در يک جلسه عمومی متشکل از اعضای هر دو رکن

رکن يا رکن ديگر ی در صالحیت يک ان عملکرد کمیته است. تعهدات خاصيک دفتر نیز پشتیب
پذيری که مکمل اقدام داخلی های انعطافکارسازوگیرد. برای مثال، مقرره مربوط به قرار می

 6 های ضمیمهطور که تعهد طرف همان ؛کننده استاست، در حدود صالحیت رکن تسهیل
توسعه در حوزه ب تغییرات اقلیمی بر کشورهای درحالجهت تالش برای کاهش اثرات مخر

رعايت  کننده همچنین در مواردی که يک طرف در خطر عدم. رکن تسهیلاستاين رکن  فعالیت
کننده دهد. در پاسخ به مشکالت، رکن تسهیلاهداف انتشاری خود است، هشدار زودهنگام می

رعايت  به منظورها ی را جهت کمک به طرفهايی بکند و منابع مالی و فنصیهتوتواند می
  14تمهید کند. ،تعهدات
انفعال اين رکن هم،  12کامل حالت منفعل دارد. طوربهتقريباً  ،کننده، رکن تسهیلعملدر 

در واقع، تیم  11شده برای تیم بررسی کارشناسی است.بینیپیش ةکنندتسهیلخاطر نقش بیشتر به
ل از طريق همکاری با طرف مزبور در خالل فرايند بررسی، وفصل مسائبررسی کارشناسی با حل

خالل دوره نخست تعهد در پروتکل، حتی  به تسهیل بیشتر را از میان برداشت. در نتیجه، درنیاز 
کننده ارجاع نشد. تنها يک درخواست به رکن تسهیل ،مربوط به اجرای تعهدات مسئلةيک 
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به اين رکن ارسال شد  1331و چین در سال  77رسیدگی توسط آفريقای جنوبی به طرفیت گروه 
در نیل به را های مربوط به پیشرفت خود گزارش ،يافتهکشورهای توسعهکرد که ادعا می

هرچند اين اظهار به مرحله  ؛اندده بود، تسلیم نکردهکربدان ملزم  0ماده  1شان که بند اهداف
کننده نتوانستند در خصوص اينکه آيا که اعضای رکن تسهیل رسیدگی به ماهیت نرسید، چرا

و چین، مقرره مربوط به درخواست رسیدگی از سوی يک  77گروه شده توسط درخواست انجام
 17طرف پروتکل را رعايت کرده يا خیر، به تصمیم برسند.

، اهداف 6است که آيا طرف ضمیمه  مسئلهول تعیین اين ئاجرايی به نوبه خود، مس رکن
را جهت دهی را رعايت کرده يا خیر يا اينکه شايستگی خود انتشاری خود يا الزامات گزارش

تواند در اين رکن همچنین می 18های پروتکل از دست داده است يا خیر.کارسازومشارکت در 
صورت بروز اختالف میان يک طرف و تیم بررسی کارشناسی در خصوص اينکه آيا موجودی 

های مربوط به گردآوری اطالعات ای يک طرف را تنظیم کند يا پايگاه دادهانتشار گازهای گلخانه
های شیوه 13گیری نمايد.ای آن را اصالح کند يا خیر، تصمیمبه میزان گازهای گلخانهو محاس

تواند در خصوص آن اتخاذ تصمیم کند، بايد با هدف برگشت به اصالحی که اين رکن می
محیطی باشد. در مورد رعايت اهداف وضعیت رعايت تعهدات جهت تضمین يکپارچگی زيست

ای کارشناسی موجودی نهايی ساالنه انتشار گازهای گلخانهانتشاری، پس از اتمام بررسی 
شود تا هرگونه نقصی را در رعايت تعهدات روز وقت داده می 633ها ، به آن6های ضمیمه طرف

آن  ةشددر پايان دوره، اگر انتشارات يک طرف هنوز بیش از میزان تعیین 73خود اصالح کنند.
شارات خود در قالب تجارت انتشار منع کرد و ظرف سه توان آن طرف را از فروش انتباشد، می

ماه، آن طرف بايد يک برنامه اقدام در زمینه رعايت تعهدات به انضمام جزئیات مربوط به 
اقداماتی که جهت تضمین تحقق هدف خود در دوره بعدی تعهد اتخاذ خواهد کرد، تهیه نمايد. 

ای مشابه را تهیه کند و شايستگی ايد برنامهدهی را رعايت نکرده بهر طرفی که الزامات گزارش
اند، متوقف خواهد شد. در ها را رعايت نکردهکارسازوهايی که ضوابط مربوط به مشارکت در طرف

ای عمومی را صادر خواهد کرد که طرف مزبور در وضعیت عدم اعالمیه ،تمام موارد، رکن اجرايی
عمومی اعالم خواهد کرد.  صورتبهشده را مالین پیامدهای اعنرعايت تعهدات قرار دارد و همچ

تواند يا توسط تیم بررسی کارشناسی يا توسط يک بالقوه در زمینه رعايت تعهدات می مسئلهيک 
طرف در خصوص وضعیت رعايت تعهدات خويش يا توسط طرفی که اظهار نگرانی توسط طرف 
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خواهد  بررسی ،مربوطه کمیته رعايتد. پس از بررسی اولیه، آن امر در رکن شوده، اعالم کرديگر 
های مرسوله از تیم بررسی کارشناسی، . کمیته رعايت مالحظات خود را بر مبنای گزارششد

تی دولتی و غیردولهای بینسازمان .دهدها و ساير منابع رسمی قرار میارکان فرعی، طرف
 76دارند.ی مورد نظر را به رکن مربوطه ارسال توانند اطالعات واقعی و فنمی

ل مربوط به اجرا را در کل، رکن اجرايی به شکل موفقی مسائخالل دوره اول تعهد در پروت در
دهی و شايستگی برای مشارکت خصوص رعايت تعهدات هشت طرف پروتکل نسبت به گزارش

 70جز يک قضیه در خصوص اوکراين،به ،رکن اجرايی 71مديريت کرد. کیوتوهای کارسازودر 
ها ل پیامدهايی که در رابطه با موارد عدم رعايت اهداف انتشاری توسط طرففرصتی برای اعما

 74.باشد، پیدا نکرد
کامالً اجرايی شده و طبق تشريفات  کیوتوعدم رعايت ذيل پروتکل  کارسازو حاضر،حال  در

زيادی به جهت ترکیبی از رويکردهايش،  حد تا کارسازواين  72کند.عمل می 1331مصوب سال 
که عناصر  71الملل استها ذيل حقوق بینکارسازوترين يکی از پیچیده عنوانبهترده گس طوربه

ضمن اينکه  ؛رعايت رسیدگی کندکند تا به موارد عدم هم ادغام میکننده و اجرايی را در تسهیل
بازار استفاده کنند و بدين ترتیب  دهد که از ابزارهایاين امکان را می کیوتوهای پروتکل به طرف

 کیوتوزيادی به سبب ماهیت تعهدات ذيل پروتکل  . چنین رويکردی تا حدندبرسه مقصودشان ب
ای در آور و مورد توافق جمعی به کاهش انتشار گازهای گلخانهکه شامل اهداف حقوقی الزام

شود، برگزيده شد. هرچند رکن اجرايی به نحو مؤثری به موارد می 6های ضمیمه خصوص طرف
 کنندهدر خصوص قابلیت رکن تسهیل مسئلهکرده است، اين عايت تعهدات رسیدگی چندی از عدم ر

در رسیدگی  ،از اين کارکرد کننده به جهت فقدان عوامل مؤثر در حمايترکن تسهیل .تحقق نیافت
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 ،پیش از اينکه برای بررسی تحت اختیار رکن اجرايی درآيند ،ل عدم رعايت بالقوهبه مسائ
های تسهیل اجرا کارسازوکه بايد در طراحی را موازنه ظريفی  ،اين تجربهعمل نکرده است.  خوب

محیطی به دست آيد، برجسته های چندجانبه زيستنامهو ارتقای رعايت تعهدات در موافقت
 77سازد.می

آور پروتکل مبنی بر الزامشدت با اهداف به کیوتوعدم رعايت تعهدات در پروتکل  کارسازو
های بازار و کارسازوآزمايی، دهی و راستیای، رژيم پايش، گزارشگلخانه کاهش انتشار گازهای

گره خورده است و اين  6های غیرضمیمه و طرف 6های ضمیمه وجود تمايز قاطع میان طرف
ه است. بنابراين، سیستم رعايت تعهدات در شد کارسازوهای متمايز در اين خود سبب ويژگی

 کارسازوو  پاريسنامه توجهی بر توسعه اجرای موافقتاری قابلاحتماالً تأثیرگذ کیوتوپروتکل 
شده های مشارکتی تعیینمبتنی بر برنامه ،پاريسنامه که موافقت رعايت تعهدات نداشته باشد؛ چرا

جای اعمال صرف بر کنند و بهآوری را مقرر نمیی است که اهداف حقوقی الزامدر سطح مل
های ويژه بعید است که جنبهبه .ت به همه قابل اعمال هستندعضو، نسب ةيافتتوسعهکشورهای 

تکرار شوند.  پاريسنامه به رعايت تعهدات در موافقت کیوتوقضايی رويکرد پروتکل اجرايی و نیمه
حال، تجربه حاصل از رکن اجرايی برای متخصصین امر بسیار سودمند است چرا که  اين با

محیطی های چندجانبه زيستنامهات را در ساير موافقتهای رعايت تعهدتواند طرح رژيممی
 ةکنندتسهیلهای شود، جنبهمربوط می پاريسنامه تحت تأثیر قرار دهد. تا آنجا که به موافقت

 کارسازوهای مربوط به طرح هبرای ايد منبع احتمالی ،کیوتوهای پروتکل کارسازوتشريفات و 
 . استی رعايت تعهدات نامه جهت تسهیل اجرا و ارتقاموافقت
 

 71رعایت تعهدات یتسهیل اجرا و ارتقا کارسازو. 9ـ2

 ترکیب، قلمرو و نحوه کارکرد .الف
ی برای تسهیل اجرا و رعايت کارسازو ،وسیلهبدين »دارد: مقرر می پاريسنامه موافقت 62 ماده

ای ده، شامل کمیتهاين ما 6موضوع بند  کارسازو. آيدبه وجود مینامه بهتر مفاد اين موافقت
کند که شفاف، غیرخصمانه و ی عمل میطوربهکننده خواهد بود و تخصصی و ماهیتاً تسهیل
ها خواهد ی مربوطه و شرايط طرفهای ملای به ظرفیتته توجه ويژهغیرتنبیهی است. اين کمی

ا، که هها و تشريفات مصوب نخستین جلسه کنفرانس طرفد. کمیته مزبور بايد مطابق روشکر
ها که نشست ، عمل کند و ساالنه به کنفرانس طرفاستنامه های اين موافقتنشست طرف
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 73.«، گزارش دهداستنامه های اين موافقتطرف
کارشناس  61ای متشکل از شامل کمیته تسهیل اجرا و ارتقای رعايت تعهدات، کارسازو

ی مندرج در تصمیم پارامترهاها طبق وسیله کنفرانس طرفخواهد بود. انتخاب کارشناسان بايد به
های حقوقی، توزيع منصفانه جغرافیايی و مربوطه انجام گیرد که مستلزم صالحیت در زمینه

. هنوز ها گزارش دهدکمیته موظف است که ساالنه به کنفرانس طرف 83.تناسب جنسیتی است
و به تصويب  کندايجاد را روش کار آن  مقررات و، پاريسنامه کارگروه ويژه موافقت بايد

جای نمايندگان نامه از کارشناسان بهموافقت 62کمیته مذکور در ماده  86.ها برسدکنفرانس طرف
ها بايد طبق ظرفیت مستقل خود به گیرد و بر اين نکته تأکید دارد که طرفکشورها بهره می

نماينده هر طرف  عنوانبهنه  و در قالب ظرفیت شخصی و فردی و طرف و عینیای بیشیوه
با و  یهیرتنبیو غ رخصمانهیشفاف، غ یاوهیبه شاين کمیته بايد  81.نامه عمل کنندموافقت

  ها عمل کند.طرف یمل طيو شرا هاتیدرنظرگرفتن ظرف
در سه بعد ماهوی، جغرافیايی و زمانی دارای  پاريسنامه شناخت قلمرو اجرايی موافقت

در خصوص آن در  پاريسنامه های موافقتصمیمات مهمی که بايد طرفاهمیت است. يکی از ت
های آن مؤثر است و در نحوه عملکرد کمیته و توسعه آيین کنندگیری ها تصمیمکنفرانس طرف

د شونامه میمحدود به آن دسته از مقررات موافقت ،قلمرو ماهوی کمیته است که آيا اين قلمرو
اش شامل ايفای نقش در حمايت هستند يا اينکه عالوه بر آن، وظیفهآور که به لحاظ حقوقی الزام

ای توافق کنند ها بر قلمرو گستردهشود. اگر طرفآور نیز میاز کشورها در اجرای مقررات غیرالزام
آور را در محدوده عمل کمیته قرار دهد، احتمال آور و هم مقررات غیرالزامکه هم مقررات الزام

تری از مقررات قابل اعمال باشد، کننده کمیته نسبت به طیف وسیعتسهیلدارد که کارکرد 
ها خواسته يا از آن انجام دهند دبايها شود که طرفبالقوه شامل اقداماتی می طوربهکه درحالی

تری از قمسلم به مجموعه مضی طوربهارتقای رعايت تعهدات  ، اما قلمروانجام بدهندشود که می
دشوار است که يک طرف بايد چیزی را  مسئلهشود. تصور اين آور اعمال میالزاممقررات حقوقی 

  80رعايت کند که اجباری نیست.
ها توجه ويژه داشته ی طرفها و شرايط ملبه ظرفیت دبايقلمرو جغرافیايی نیز کمیته  نظر از

در  84گذارد.یشوند اثر مباشد و اين خود در پیامدهای احتمالی که در شرايط خاص اعمال می
 

79. Van Asselt, Harro & Thomas Hale, “Maximizing the Potential of the Paris Agreement: Effective 

Review in a Hybrid Regime”, Workshop Held at Arizona State University, 7–8 April 2016. 
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81. Ibid, para. 104. 

82. Bruch Carl, Mrema Elizabeth, “Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral 

Environmental Agreements” (UNEP, 2006) 43. p. 156; Klein, Daniel, et al., eds, op. cit, p. 347. 
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وجود ابزارهايی است که از طريق  ،آنچه اهمیت دارد ،خصوص قلمرو زمانی آغاز به کار کمیته
مربوط به اجرا يا رعايت تعهدات به سمع و نظر کمیته برسد و بدين ترتیب  مسئلهها يک آن

اهد روست خوهکه آيا کمیته قادر به اقدام يا بذل کمک به طرفی که با مشکل روب کندمشخص 
های کمیته از آغازگران مبتنی بر اين است که آيین ،رژيم بود يا خیر. بنابراين اثربخشی کلّ

امکان اتخاذ اقدام  ،عملیات مناسب و متنوع برخوردار باشد. چندين راه وجود دارد که از آن طريق
ها، ولتها يا گروهی از دخودارجاعی، ارجاع توسط ساير دولت ازجمله ؛برای کمیته شکل بگیرد

های بررسی کارشناسی ساس خروجیا توسط دبیرخانه يا آغاز رسیدگی توسط خود کمیته و بر
 يا بر 60ذيل چارچوب شفافیت در اقدام و پشتیبانی ذيل ماده  ،ی يا بررسی چندجانبه پیشرفتفن

 اردی که کلّدر مسايل سیستمی يا مو 64ذيل ماده  ،های بررسی جامع جهانیاساس خروجی
 82دهند.جمعی تحت تأثیر قرار می صورتبهرا ا هطرف
 

 بین دو کارکرد تفکیکب. 

بر دو کارکرد مکمل و متمايز يعنی تسهیل اجرا و ارتقای رعايت  پاريسنامه موافقت 62 ماده
تنها نسبت به در معنای حقوقی  81ند. رعايترتعهدات تأکید دارد. اين دو ماهیت متمايزی دا

 یعني ؛کندها وضع طرف یرا برا یآورالزام ید که تعهدات حقوقشوممکن است اعمال  یمقررات
 تیماه یکه دارا یمقررات ريسا .کندیم نیفعل معترک ايها را ملزم به فعل که طرف یتعهدات
را  یاقدام داخل ین مقرراتیچن کهدر صورتی دارند،  يیاجرا تیهستند، قابل یآوررالزامیغ یحقوق
 تیقابل ،موارد ني، لکن اهستند ميآن رژ یساختار سازمان جاديطرح و ا یراهنما ايدارد میمقرر 

 88.دارد یترعیجنبه وس، تينسبت به بحث رعا 87اجرااصطالح  ب،یترت نيندارند. بد تيرعا
ند و البته دارآور دربردارنده مقررات معینی است که ماهیت حقوقی الزام پاريس نامهموافقت

که چنین ماهیتی ندارند. نمونه مقررات دارای ماهیت حقوقی مقرراتی هم در اين سند هست 
(، 4ماده  1های مشارکتی متوالی است )بند ها به تهیه، اعالم و حفظ برنامهتعهدات طرف ،آورالزام

هايی آور، محتوای چنین برنامهترين نمونه مقررات در خصوص موارد غیرالزامکه برجستهدرحالی
نامه بايد در پرتو اين موافقت 62ب مربوط به رعايت تعهدات در ماده رسد ترتیاست. به نظر می

 تيهم رعا بايدماده  نيهدف اد. شونامه مالحظه ساختار و مشخصات حقوقی مقررات موافقت
 نینامه باشد که چنآن دسته از عناصر موافقت یها و هم اجراآور طرفالزام یتعهدات حقوق
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 ندارند. یحقوق یآورکه الزام یعنم نيه اب د؛دارنن یهنجار تیفیک

اندک بر  یور فردآالزام یتنها چند تعهد حقوق ،سيپارنامه موافقت یباالبه  نيیپا تیماه
هستند نه  یتعهدات رفتار و شکلی مشخصه یتعهدات دارا نيها گذاشته است. اعهده طرف

 د:شویم ليتعهدات شامل موارد ذ نياتعهدات به نتیجه. 

اعالم و حفظ  ه،یرا ته یدر سطح مل شدهنییتع متوالی یمشارکت یهارنامهب ديطرف با هر -
 .(4ماده  1)بند  کند

مربوط به  یاقدامات داخل ،یمشارکت یهابرنامه نیبه اهداف چن لیبا هدف ن ديبا هاطرف -
 .(4ماده  1را دنبال کنند )بند  یاگلخانه یکاهش انتشار گازها

 زیمشخص، شفاف و ن تیوضع جاديا یرا برا یاطالعات ضرور ديها باتمام طرف -
 .(4ماده  8)بند  کنند هيوجودآوردن درک )الزم( ارابه

 کند یرساناطالع بار کيسال  2هر  ،خود یمشارکت یهانسبت به برنامه ديهر طرف با -
 .(4ماده  3)بند 

ن آ یجار تیوضع یورا یشرفتیگر پها نشاناز طرف کيهر ی متوالیمشارکت یهابرنامه -
 .(4ماده  0آن طرف است )بند  بلندپروازیسطح  نيکننده باالترطرف و منعکس

 ديها باخصوص، طرف نيکنند. در ا حيخود را تشر یمشارکت یهابرنامه ديها باطرف -
و ثبات را ارتقا بخشند  یريپذاسیق ت،یدقت، تمام ت،یشفاف ،یطیمحستيانسجام ز

 .(4ماده  60 )بند

و  یاگلخانه یگازها یموجودی ملرا در خصوص  یاطالعات ،نظمم طوربه ديهر طرف با -
به اهداف  لیگرفته جهت اجرا و نانجام شرفتیپ یریگیرا در مورد پ یاطالعات ضرور

 (. 60ماده  7کند )بند  هيخود ارا یمشارکت یهابرنامه

شان را تها تعهداطرف ايآآور اين است که در خصوص مقررات الزام 62ماده  کارسازووظیفه 
اما در  کند. یها را بررستعهدات توسط طرف نيا تيو موارد عدم رعا ریخ اي کنندیم تيرعا

ها جهت بحث کننده برای طرفمجمعی تسهیل ،کارسازواين  ،نامهخصوص ساير مقررات موافقت
د با تواند. اين کمیته میشونامه مربوط میکند که به اجرای مقررات موافقتو مشورت ايجاد می

در جريان  های مناسبی را در ارتباط با مشکالت پیش روتوصیه و کمک ،مشورت طرف مربوطه
 البته با درنظرگرفتن امکانات و شرايط ملی متفاوت آن طرف ارائه کند. ،اجرای مقررات

 

 عدم رعایت تعهدات یا عدم اجرای مقررات وضعیت .ج

از و پیگیری مسائل مربوط به عدم رعايت د، موضوع آغشويک مرحله شکلی که هنوز بايد مقرر 
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چگونه  ،ها خواهد بود. اينکه کمیته تسهیل اجرا و ارتقای رعايت تعهداتتعهدات و عدم اجرای آن
بايد کار خود را در خصوص مسائل مربوط به عدم رعايت يا تسهیل اجرای تعهدات آغاز کند، 

گیری نمايد. البته اين مورد تصمیم ها درموضوعی است که بايد منتظر نشست تا کنفرانس طرف
محیطی پیروی کند و های چندجانبه زيستنامهرود در اين مسیر از ساير موافقتانتظار می

ها و هم بر اساس نتايج واقعی انجام دهد. آنچه از نظرات بینیهم بر اساس پیش ،ها راارزيابی
د اين است که کمیته ماده کرد توان برآورزيست میهای محیطکارشناسان و متخصصین حوزه

بر ها، دن گزارشکرده و با رصدکرارتباط برقرار  60شفافیت در ماده  کارسازوبايد بتواند با  62
اينکه واحد  83.دهدو آن را به سمت رعايت تعهدات سوق کند نظارت  ،عدم رعايت بالقوه تعهدات

و نه  ها را دوساالنهاقدامات طرف آزمايی بايد اطالعات مربوط بهراستیو  یدهگزارش ،یابيارز
آوری و ارزيابی کند، نیز حاکی از اين فقط در پايان دوره اجرايی برنامه مشارکتی هر طرف جمع

 33.است مسئله
رعايت تعهدات را خواهد داشت، به نظر  کارسازواندازی در رابطه با اينکه چه کسی ظرفیت راه

های مربوط به موارد عدم رعايت رای طرح پرسشفرصتی را ب ،پاريسنامه رسد که موافقتمی
 ،یابيارز. تیم کارشناسان واحد کندمیها فراهم هايی غیر از خود طرفتعهدات از طريق کانال

ها هستند، ول بررسی اطالعات دريافتی از سوی طرفئآزمايی، که مسراستیو  یدهگزارش
ل مربوط به ها شناسايی و ارزيابی مسائآن کردعمل چون ،به وجود آورندتوانند چنین ظرفیتی را می

است. همچنین تمرکز بر  های مشارکتیها و میزان اجرا و موفقیت در برنامهاقدامات حمايتی طرف
های جامعه مدنی دهنده اين باشد که سازمانتواند نشاننامه میروی شفافیت و صراحت در موافقت

مربوط به عدم رعايت تعهدات ايفا کنند. برای مثال،  36تتوانند نقشی در آغاز عملیاو غیردولتی می
ل مورد بررسی در شارکت عمومی را در تمام سطوح مسائاهمیت م ،خاص طوربهنامه مقدمه موافقت

ها پذيرفته طرف وسیلهبههرچند احتمال زيادی وجود دارد که اين امکان  ،دکننامه تأيید میموافقت
نامه مردد هستند. ازيگران خارج از موافقتدر مقابل اعطای اختیار به بها عموماً که دولت چرا ،نشود

های سازمان قوی، کمیته تسهیل اجرا و ارتقای رعايت تعهدات از اطالعات و تخصص اما به ظن
 بهره خواهد برد.  ،غیردولتی در تشخیص عدم رعايت و عدم اجرای تعهدات جامعه مدنی و

ص وضعیت عدم رعايت و عدم اجرای مقررات، نوع اقداماتی توجه و مهم در خصو قابل مسئله
وجود داشته باشد و اين خود  پاريسنامه واکنشی موافقت کارسازومطابق ممکن است است که 

 . است پاريسنامه مردان جمهوری اسالمی ايران نسبت به پیوستن به موافقتتنگرانی اصلی دول
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91. Trigger  
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رد عدم رعايت و عدم اجرای تعهدات در خصوص نخست اينکه با توجه به تفکیک میان دو کارک
ها برای انواع طیفی از گزينه ها نیز مسلماً متفاوت خواهد بود.ها، برخوردها و واکنشواکنش به آن

رعايت اتخاذ کند، وجود دارد. تمام اين  کارسازوتواند جهت نیل به هدف اقداماتی که کمیته می
 مقرر شده است. 62ماده  1لی کمیته باشد که مطابق بند های اصها بايد در راستای ويژگیگزينه

اقدامات جهت تسهیل اين موارد شود: تواند شامل جهت تسهیل اجرای تعهدات می هاگزينه
 برقراریی، ارجاع به ساير ارکان يا منابع حمايتی يا ای مشورتی و فنهکمک، تهیه دستورالعمل

سازی، تأمین مالی يا توسعه و انتقال ظرفیت ازجملهی ارتباطات خاص با اين ارکان يا منابع حمايت
ل ها يا مسائسیون چارچوب که نگرانیی کنواناز سوی کمیته با مراکز اقدام مل فناوری، مکاتبه

شده توسط کمیته به طرف موردنظر يا های هدفمند انجام، توصیهندکنمیبالقوه را برجسته 
 31ا.هشده توسط کنفرانس طرفهای انجامتوصیه
همچنین ارتقای رعايت تعهدات نیز هست، برخی  ،کارسازوتوجه به اينکه هدف اين  با
رعايت يا صدور  تری از سوی کمیته از قبیل کشف موارد عدمها خواستار اقدامات قاطعطرف

های آشکار و مکرر عدم رعايت تعهدات بخصوص جهت رسیدگی به نمونه ،اعالمیه عدم رعايت
های بسیار برای ه گزارش در طول چندين سال و پس از تالشد ناتوانی در ارائقوقی اصلی )ماننح

های عدم رعايت هرچند هرگونه اقدامی جهت رسیدگی به نمونه ،تسهیل اجرای تعهدات( هستند
در موارد عدم رعايت تعهدات حقوقی  30.شودکننده کمیته اتخاذ بايد در پرتو ماهیت تسهیل

ارتقای  ،مدنظر و توجه قرار گرفته است ،پاريسنامه نچه در موافقتآ ،هاآور توسط طرفالزام
نامه تصريح دارد که عملکرد کمیته بايد موافقت 62ها. ماده رعايت است نه اعمال تحريم

هايی که کمیته در راهنمايی جهت آيین ،باشد. اين مفاهیم« یهیرتنبیو غ رخصمانهیشفاف، غ»
اطالعات که  کندتقاضا ها از طرف تواندگذارد. اين کمیته میر میآينده اعمال خواهد کرد در اختیا

برنامه اقدامی را مقرر کند و  تواندمیدر وضعیت عدم رعايت آشکار تعهدات، کنند. تهیه اضافی را 
اقدام مزبور به رعايت مقررات توسط طرف مربوطه منجر نشود، اعالمیه عدم  کهدر صورتی 

وضعیت رعايت  یفشار افکار عمومی را برای ارتقا ،که اين امر صادر کندرا رعايت تعهدات 
صرفاً  پاريسنامه مقررات سخت در موافقت ،تعهدات در پی دارد. همان طور که قبالً هم بیان شد

 4ماده  60و  3، 8، 0، 1وجه ماهوی نیست. غیر از مقررات بندهای هیچو به استمقررات شکلی 
. در وضعیت عدم اجرای اين استتعهدات نرم  ،قررات در معاهده، بقیه م60ماده  7و نیز بند 

مسائل اجرايی و  اجرای مقررات از طريق تشريح و حلکمک به تسهیل  ،مقررات، هدف کمیته
تواند در اين راستا صورت مقتضی به طرف مربوطه خواهد بود. اقداماتی که میهای پیشنهاد توصیه

 
92. Klein, Daniel, op. cit., p. 348. 

93. Ibid, p. 348. 
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هايی از سوی حمايتی رژيم تغییر اقلیم و دريافت توصیه از جانب ابزارهایدريافت کمک  ،گیرد
 است.  های کارشناسیگروه

هستند معتقدند عدم  پاريسنامه دوم، بسیاری از کسانی که مخالف پیوستن ايران به موافقت
، ندهيدر آ ایهای هستهنامه ممکن است مانند رژيم عدم اشاعه سالحرعايت تعهدات در موافقت

د زيرا تعهداتی که شوتواند واقع اين امر نمی کهدر صورتی  ،دشومنتهی  به تحريم کشور
ها ملزم از نوع تعهد به رفتار هستند يعنی طرف ،ها گذاشتهبر عهده طرف پاريسنامه موافقت

ند تمام تالش و امکانات خود را به کار گیرند تا به نتیجه مورد تعهد نائل شوند. لکن شومی
اند از نوع عهده گرفته بر تی.پی.انهای د. اما تعهدی که طرفشوین نمیرسیدن به نتیجه تضم

گیرد. عهده می تعهد به نتیجه است يعنی تعهدی که در آن متعهد، رسیدن به نتیجه معینی را بر
ای يا ابزارهای گونه سالح هستههیچ»اند هدها ملزم شطرف ،تی.پی.انمعاهده  1بر اساس ماده 

ها... مبادرت .. دريافت نکنند و به ساخت يا تالش برای دستیابی به سالح. ای وانفجار هسته
به اهداف  دستیابیدولت صرفاً متعهد است تالش خود را برای  ،پاريسنامه در موافقت«. نورزند...
 ،نامه انجام دهد و بار نقض تعهد بر دوش کسانی است که مدعی هستند دولت مربوطهموافقت

بار اثبات بر عهده  ،ایهای هستهدر رژيم منع اشاعه سالح اما .م نداده استتعهد خود را انجا
وقتی قرائنی وجود دارد که وی تعهد خود را نقض کرده است، آن دولت بايد ثابت  .دولت است

 کند به تعهدات خود وفادار بوده و نقض تعهد نکرده است. 
هايی که عدم رعايت رويارويی با وضعیتدر نهايت جهت  البته ناگفته نماند که برخی نويسندگان

تر های قویتعهدات به دلیل فقدان اراده و نه نبود ظرفیت است، پیشنهاد استفاده از اعمال تحريم
اند؛ اما اقدامات تحريمی صرفاً بايد در حدود را مطرح کرده 62کمیته در ماده  کارسازومبتنی بر 

هايی تواند اعمال ممنوعیت يا محدوديتد که اين موارد میباش پاريسنامه گیری از منافع موافقتبهره
های توسعه پايدار و کارسازومانند مشارکت در  ،نامهدر خصوص ابزارهای مشارکتی يا حمايتی موافقت

 و کاهش دسترسی به منابع مالی رژيم تغییر اقلیم باشد.  IMTOهای همکاری مشترک کارسازو
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 34نامه پاریس و تصمیم کنفرانس پاریسهای موافقتو سایر بخش 89ان ماده محور می. پیوندهای کاهش8شکل 

 

 

 
94. Source: Briner, G. & Moarif S., 2016, “Enhancing Transparency of Climate Change Regime under 

the Paris Agreement: Lessons from Experience”, Climate Change Expert Group, Paper No. 2016 (4), 

OECD, p. 11. 
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  نتیجه
 یشگیو هم یچالش لئاز مسا یکي شانکشورها به تعهدات یبنديمعاهدات و پا یضمانت اجرا

 دياهدات جدمع يیاجرا هایکارسازو یاحطر در هاتمام تالش .بوده است المللینیمعاهدات ب
 .کند برقرارتعادلی  ،و اهداف بلندپروازانه به تعهدات یبنديپا نیاست که بتواند ب ایگونهبه

های کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم تصمیم گرفتند جهت اثربخشی طرف
 نامهوافقتترتیباتی را در م ،رعايت تعهدات و اجرای مقررات آن به منظورو  ،پاريسنامه موافقت

رويکرد پايین  نامه، و با اعمال دوها با درنظرگرفتن ساختار ترکیبی موافقتکارسازوبگنجانند. اين 
 . شدبه باال و رويکرد باال به پايین ايجاد 

سازی اجرای تعهدات، برای نخستین بار چارچوب شفافیت شفاف به منظور پاريسنامه موافقت
ای دهی و بازنگری جداگانهگزارشهای سامانهه در موارد پیشین، اينک . بابه وجود آوردجهانی را 

بر  سامانهتنها يک اکنون  ،وجود داشت 6و کشورهای غیرضمیمه  6برای کشورهای ضمیمه 
د. البته قبول تمايزها بین کشورها همچنان وجود دارد اما ديگر آن شوهمه کشورها حاکم می

توجهی الزامات شفافیت را جديد به شکل قابل سامانهراين دوگانگی پیشین و معمول را ندارد. بناب
 ،جديد سامانهحال، دهد. درعینتوسعه افزايش میپیرامون اقدامات کاهشی کشورهای درحال

هم با پذيرش انطباق با تغییر اقلیم و هم الزام کشورهای  ،توسعه راهای کشورهای درحالخواسته
نامه . طبق موافقتدکنمیهای مالی، تأمین ون حمايتيافته به افزايش شفافیت پیرامتوسعه
خود به سمت آن  ه گزارش و ارزيابی پیشرفتها متعهد به تعیین يک هدف و ارائ، طرفپاريس
ی خواهد اهداف و پیشرفت خود و ساير کشورها را بررس ،سال هستند. هر کشور 2در هر  هدف

 دارند.می گو نگهها را پاسخآن ی و جهانی و افکار عمومی نیزد. جامعه مدنی ملکر
برای بررسی اقدامات در رسیدن به هدف کاهش انتشار گازهای نامه همچنین موافقت

بررسی جامع  ،است که کارکرد آن به وجود آوردهبرنامه جامع جهانی را  کارسازوای، يک گلخانه

 به منظوراين فرايند که  نامه است.و نه فردی در جهت نیل به هدف موافقتارزيابی پیشرفت جمعی 
ها در نحوه تقويت رسانی به طرفاجرای تعهدات، ارزيابی پیشرفت جمعی و اطالعبررسی جامع 

 نامه تلقی شود. کننده در اجرای موافقتتواند عاملی تسهیلايجاد شده است، میشان اقدامات

مؤثر جهت تسهیل اجرا و  یکارسازوای برای توسعه مبنای قوی ،نامهموافقت 62در نهايت، ماده 
 دها بايها و تشريفات برای کمیته، طرفارتقای رعايت تعهدات ايجاد کرده است. در توسعه آيین

محیطی و های چندجانبه زيستنامهشده در ساير موافقتهای فراگرفتهصدد استفاده از آموزه در
ها و تشريفات ينکه اين آيینهرچند برای ا ،باشند کیوتونیز ذيل کنوانسیون چارچوب و پروتکل 
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شامل قلمرو  ،پاريسنامه فرد موافقتهای منحصربهمؤثر واقع شوند، نیاز است که با دقت به ويژگی
فرد آن جانبه مقررات و تلقی منحصربهگسترده آن، مشخصه حقوقی متنوع مقررات آن، ماهیت يک

ی است که نسبت به صالحیت و کارکرد امتشکل از کمیته ،کارسازواين  از اصل تمايز تطبیق يابند.
گر همگرايی روشنی نشانبه کارسازوگیری انجام گیرد. هرچند ايجاد اين آن بايد هنوز تصمیم

 کارسازوتا زمانی که اين  ،است پاريسنامه ها بر ضرورت و تمايل به ارتقای رعايت موافقتطرف
انجام گیرد تا جزئیات عملکرد مؤثر مقرره  برقرار است، نیاز است که همچنان مذاکراتی در اين مورد

و کارگروه ويژه  شده نامه پذيرفتهنامه به نظم درآيد. اما آنچه در موافقتمربوط به رعايت موافقت
، ماهیت اين کندتواند از آن عدول ها نمیها و روشتوسعه آيین به منظور پاريسنامه موافقت

که شفاف، غیرخصمانه و ت و بايد طوری عمل کند کننده و ارتقای تعهدات استسهیل کارسازو
آور توسط ای حقوقی الزامارتقای رعايت جهت تضمین تعهدات رويه کارسازوغیرتنبیهی باشد. 

ست اتسهیل اجرای تعهدات نیز برای آن دسته مقرراتی  کارسازواست و  به وجود آمدهها طرف
جهت رعايت  ،آيدبرمی کارسازوز اسم اين آور نیستند. همان طور که اکه به لحاظ حقوقی الزام

اند نه اعمال تحريم به جهت عدم رعايت يا قدرت ارتقا و تسهیل اجرای تعهدات طراحی شده
و هیچ نوع تعهد به است تعهدات رفتاری  ،پاريسنامه مفاد آن. تعهدات برآمده از موافقتاجرای 

دانان و که برخی از حقوق ایراين نگرانینیامده است. بناب پاريسنامه ای در متن موافقتنتیجه
اعمال  از جهت عدم انجام تعهدات توسط ايران و پاريسنامه گذاران در پیوستن به موافقتسیاست

ها با نوع نداشته و اعمال تحريم موردی، کنندمیتحريم در آينده توسط نهادهای نظارتی مطرح 
نامه، موافقت 4ماده  62همچنین مطابق بند  .یستپذير نامکان پاريسنامه تعهدات در موافقت

توسعة درحالها بخصوص کشورهای های طرفنامه بايد نگرانیها در اجرای اين موافقتطرف
. اين ماده در کنندها اغلب تحت تأثیر اقدامات واکنشی قرار دارد، لحاظ عضو را که اقتصاد آن

و تعهدات  پاريسنامه ت زيرا اجرای موافقتقابل توجه اسايران برای  پاريسنامه اجرای موافقت
خیز ايران ای بر صنعت نفت و گاز کشور نفتکشورها در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه

ای جهانی يا انجام به هنگام بررسی دوره ،گذارد و بنابراين بر اساس اين مادهتأثیر منفی می
دن اين تأثیر واکنشی صورت کربا لحاظ های فوق، اجرای تعهدات ايرانکارسازونظارت از طريق 

  گیرد.می
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