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چکیده
موافقتنامۀ پاریس در سال  2015بهعنوان یک سند راهبردی برای جهتدهی به سیاستگذاری
محیطزیست در دنیا بهتصویب رسید .این موافقتنامه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای تدوین
شد و برای رسیدن به این هدف با برگزیدن ساختار پایین به باال این امکان را برای طرفها فراهم کرد که
باتوجهبه ظرفیت و توان خود حدو ِد تعهداتشان به کاهش انتشار این گازها را تعیین کنند .بنابر موافقتنامه
ِ
رفتاری الزامآوری دارند .کشورها
طرفها به ارائۀ گزارش برنامۀ مشارکتیِ تعیینشده در سطح ملّی تعه ِد
در تهیۀ برنامههای مشارکتی با چالشهایی مواجهاند و بررسی و مطالعۀ تجربۀ آنها در تهیۀ این برنامهها
کمک شایانی به دولت جمهوری اسالمی ایران خواهد کرد .مقالۀ حاضر ضمن بررسی دو اصل مهم در
تعهدات دولتها درخصوص برنامههای مشارکت ملی آنها به سیاستگذاران کشور در شناخت نوع
تعهدات ایران در برنامههای مشارکتی و نیز نحوۀ تنظیم این برنامهها یاری خواهد رساند .این پژوهش از
روش کتابخانهای استفاده کرده است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی توضیح میدهد که این موافقتنامه
تاکنون دستورالعملی برای تنظیم برنامۀ مشارکتی ارائه نکرده اما چارچوب جدیدی ایجاد نموده است
که شفافیت را افزایش میدهد و میزان پیشرفت فردی و جمعی دولتها را در کاهش انتشار گازهای
گلخانهاینشانمیدهد.
کلیدواژهها:موافقتنامۀپاریس،سیاستگذاریمحیطزیستی،برنامۀمشارکتملی،اصلتمایز،اصل
عدمواپسگرایی.
.1تاریخ دریافت1396/08/25 :

تاریخ پذیرش1397/05/13 :

 .2عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مد ّرس (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهhmianabadi@modares.ac.ir :
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ رایانامهamini.az@um.ac.ir :
 .4کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه شیراز؛ رایانامهehsandaryadel2020@gmail.com :

 .1مقدمه
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طرفهای کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص تغییرات اقلیمی در بیستویکمین
کنفرانس اعضا در پاریس مورخ دسامبر  2015متعهد شدند افزایش دمای جهانی را به زیر 2
درجۀ سلسیوس برسانند .آنها همچنین برنامههایی را در قالب اهداف ،خطمشیها و اقدامات
تحت عنوان برنامههای مشارکتی تعیینشده در سطح ملّی تنظیم کردند که طرفها پیش از
کنفرانس آنها را تسلیم کرده بودند.
بااینکه اثربخشی نهایی این برنامههای مشارکتی در تحقق هدف ایجاد محدودیت در
افزایش دمای کرۀ زمین بلندپروازانه و تقریباً غیرممکن اعالم شده است تمام کشورها یک
هدف مشترک دارند و آن بهنتیجهرساندن برنامههای اقدام اقلیمیشان است .هرچند تعهد
به این برنامهها از اجرا و دستیابی به اهداف آنها آسانتر است سؤال اصلی این است که
کشورها چگونه باید تضمین کنند که بهترین موقعیت را نهتنها برای انجام تعهداتشان بلکه برای
بهنتیجهرساندن آنها دارند؟
هدف از این پژوهش در وهلۀ اول شناخت نوع تعهدات ایران به تهیه و تنظیم برنامۀ
مشارکتی در صورت پیوستن به موافقتنامۀ پاریس و در وهلۀ دوم آشناکردن سیاستگذاران
حیطۀ محیطزیست کشور با نحوۀ تنظیم و تدوین برنامههای مشارکتی و الگوهای این برنامهها
است .نویسندگان امیدوارند این پژوهش راهنمایی باشد برای تدوین برنامۀ مشارکتی ملی
جدید ایران چراکه هر کشور بعد از پیوستن به موافقتنامۀ پاریس تنها یک بار حق دارد برنامۀ
مشارکتی خود را ارائه یا تغییر دهد.
این مقاله با روش دگماتیک و به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانهای
و دادههای موجود دربارۀ برنامههای مشارکتی تعیینشده در سطح ملّی انجام شده است و
در یک مطالعۀ تطبیقی به توصیف و تفسیر قواعد و تعهدات حقوقی مندرج در موافقتنامۀ
پاریس درخصوص تهیه و تنظیم برنامههای مشارکتی و نیز نحوۀ تنظیم و تدوین برنامههای
مشارکتی و الگوهای این برنامهها توسط دولتها میپردازد .ازاینرو ،نخست ،تعهدات
دولتها را درخصوص برنامههای مشارکت ملّی براساس آنچه در موافقتنامه مورد پذیرش
قرار گرفته است بررسی میکند و سپس دو اصل موردپذیرش یعنی تمایز و واپسگرایی
را تحلیل مینماید .در قسمت دوم ،چگونگی ثبت برنامههای مشارکتی و نیز برخی نکات
محوری در زمینۀ این برنامهها مطابق با موافقتنامه تببین میگردد .درنهایت ،با مطالعه و مقایسۀ
ِ
نکات اساسی در تهیه و تنظیم این برنامهها بررسی و سپس شیوههای
برنامههای مشارکتی ملّی
دولتها در ارائۀ برنامههای مشارکتی تحلیل میشود.

 .2برنامههای مشارکتی ملی در نظر

(5. Paris Agreement, UN Doc FCCC/CP/2015/10/Add.1, annex,Article 3)1()2()8()13()15
)16()19(, Article 4)1()2(, Article 5)1()2(, Article 6)1()3()8(, Article 7)2()4()5()6()7(, Article
8)1()3(, Article 9)2(, Article 10)1()2(, Article 12, Article 14)3(.

 .6طرفها در تعهد به رفتار ملزماند تمام تالش و امکانات خود را بهکار گیرند تا به نتیجۀ موردتعهد نائل
شوند اما رسیدن به نتیجه تضمین نمیشود.
 .7تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد رسیدن به نتیجۀ معینی را برعهده میگیرد.
 .8ویرگول مسلّم میدارد که بند آخ ِر ماده واژۀ «طرفها» را تعدیل میکند ،طرفهایی که آن اقدامات را دنبال
میکنند نه اینکه خود اقدامات را پیگیری کنند ،به این ترتیب واژۀ «با» نه حرف اضافهای نیست که اقدامات را
مقیّد میسازد بلکه حرف ربطی است که فعل «دنبال میکند» را مشروط میکند.

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز 97

 .1 .2تحلیل تعهدات
مهمترین تعهد حقوقی موافقتنامۀ پاریس مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
است .بهمنظور تحقق هدف بلندمدت محدودکردن افزایش دما طرفها در رابطه
با برنامههای مشارکتی ملّی خود در حوزۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای مقیّد به
تعهدات رفتاری الزامآوری هستند ( .)Falk, 2017مهمترین این تعهدات در بند  2مادۀ
 4موافقتنامه گنجانده شده است« :هریک از طرفها باید برنامههای مشارکتی ملّی
پیدرپی خود را که قصد دستیابی به آن را دارند تهیه ،اعالم و حفظ کنند .طرفها باید
اقدامات ملّی در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای را با هدف دستیابی به اهداف
هریک از برنامههای مشارکتی دنبال کنند».
در متن موافقتنامۀ پاریس که مذاکرات دقیقی درخصوص آن انجام گرفته موارد
ارزشمندی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد .ابتدا ،برخالف اغلب مقررات
موافقتنامۀ پاریس که درمورد همۀ طرفها اعمال میشود 5جملۀ نخست این مقرره
درمورد هر طرف اعمال میگردد و بهاینترتیب تعهدات فردی را ایجاد میکند .دوم،
این مقرره مانند مقررات انتخابی در موافقتنامۀ پاریس فعل امری «باید» را هم در ارتباط
با تهیه ،گزارش و حفظ برنامههای مشارکتی ملّی و نیز درخصوص پیگیری اقدامات ملّی
در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهکار میبرد .سوم ،این تعهدات الزامآور
هستند اما تعهداتی رفتاری 6محسوب میشوند و از نوع تعهد به نتیجه 7نیستند.
اصطالح «قصد دستیابی به آن را دارد» در جملۀ نخست توقع همراه با حسن نیتی را مقرر
میدارد که هر طرف قصد دارد در برنامههای مشارکتی خود به آن دست یابد اما تا ح ّد
ملزمکردن آن طرف به انجامدادن چنین کاری پیش نمیرود .عبارت دوم در جملۀ دوم این
بند کارکردی مشابه را اعمال میکند .این جمله طرفها را به پیگیری اقدامات برای دستیابی به
هدف برنامههای مشارکتیشان ملزم میکند 8.در دورۀ منتهی به موافقتنامۀ پاریس بسیاری از
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طرفها ازجمله اتحادیۀ اروپا ،آفریقای جنوبی و دولتهای ساحلی کوچک معتقد بودند که
طرفها بایستی ملزم باشند به اهداف برنامههای مشارکتیشان دست یابند و بهاینترتیب تعهد
به نتیجه به آنها تحمیل گردد .آمریکا ،چین و هند بهشدت با این موضوع مخالفت کردند
زیرا نمیخواستند تعهدات الزامآور حقوقی به نتیجه را برعهده بگیرند .درنهایت ،موافقتنامۀ
پاریس طبق نظر گروه دوم تنظیم شد (.)Rajamani, 2016: 353
جملۀ دوم بند  2مادۀ  4بیان میکند که « ...طرفها باید اقدامات داخلی مربوط به کاهش
انتشار گازهای گلخانهای را با هدف دستیابی به اهداف چنین برنامههایی دنبال کنند» .این بند از
موافقتنامه طرفها را صرفاً به پیگیری اقدامات داخلی و نه اجرای واقعی آنها ملزم میکند.
تعهد به پیگیری اقدامات داخلی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای مسلماً تعهدی
جمعی است نه فردی زیرا این ماده بهصورت تعهدی قابلاعمال درمورد طرفها و نه هر
طرف تنظیم شده است .عبارت «جهت دستیابی به اهداف برنامههای مشارکتی تعیینشده در
سطح ملّی» در بند  2مادۀ  ،4با هر معنایی که از آن برداشت میشود ،جهت اجرا و دستیابی به
برنامههای مشارکتی تعیینشده در سطح ملّی هر طرف تعهدی فردی ایجاد نمیکند (Bodan-
 .)sky, 2016: 8هرچند موافقتنامه برای کمک به تضمین اینکه طرفها با حسن نیت عمل
میکنند آنها را ملزم به ارائۀ اطالعات ضروری جهت پیگیری پیشرفت در اجرا و دستیابی
به اهداف برنامههای مشارکتی ملّی مینماید (( )Paris Agreement, Article 13)7()bو
همچنین آنها را به بررسی چندجانبۀ پیشرفت به نحو تسهیلکننده و با احترام به چنین اجرا و
موفقیتی مقیّد میکند (.))Ibid, Article 13)11
عالوهبر تعهدات الزامآور در تهیه ،اعالم و حفظ برنامههای مشارکتی و نیز اتخاذ اقدامات
داخلی ،طرفها مقیّد به تعهدات رویهای بیشتری هستند .هر طرف ملزم است هر پنج سال
یکبار درخصوص برنامههای مشارکتی خود گزارشی ارائه کند ( .))Ibid, Art 4)9در هنگام
اعالم گزارش درخصوص برنامههای مشارکتی ،طرفها ملزم به ارائۀ اطالعات الزم برای
ایجاد شفافیت و درک بهتر هستند ( .))Ibid, Article 4)8این مقررات با بهکارگیری فعل
«باید» دارای بیان اجباری هستند و بنابراین تعهدات الزامآوری را برای طرفها ایجاد میکنند.
برخی مقررات نیز طرفها را متعهد میکند طبق تصمیمات مربوطۀ اتخاذشده توسط
کنفرانس طرفهای موافقتنامۀ پاریس اقدام کنند و بهاینترتیب عم ً
ال به کنفرانس طرفها
اختیارمیدهدتصمیمات حقوقی الزامآوری اتخاذ کنند 9.اگرچهشایانذکر استکهتصمیمات
مربوطه میتوانند به طرفها اختیار بدهند .برای مثال تصمیم شمارۀ  1بیستویکمین کنفرانس
 .9در سالهای آتی باید دربارۀ این تصمیمات مذاکره شود و کنفرانس طرفها در سال  2018آنها را
تصویب کند.

طرفها مقرر میدارد که «طرفها میتوانند به نحو مقتضی برخی اطالعات طبقهبندیشده را
بگنجانند اما آنها را به چنین کاری ملزم نمیکند.)Decision 1/CP.21 para 27( ».
عالوهبراین ،موافقتنامۀ پاریس طرفها را به ارائۀ گزارش و تبیین برنامههای مشارکتی
ملّی خود طبق دستورالعملهای مصوب کنفرانس طرفها ملزم میکند (Paris Agreement,
 .)Art 4)13( & Decision 1/CP.21 paras 31 and 32اگرچه این مقرره دارای بیان الزامآور
«باید» است با استفاده از واژۀ «دستورالعمل» طرفها را ملزم نکرده است .از سوی دیگر ،میتوان
چنین تفسیر کرد که تصمیمات کنفرانس طرفها درخصوص اعالم گزارش و تبیین برنامههای
مفصل را تحمیل
مشارکتی بایستی دستورالعملهایی کلّی ارائه کند نه اینکه قواعد و مقرراتی ّ
کند .باتوجهبه ابهام موجود ،تصمیم مربوط به ارائۀ گزارش و تبیین برنامههای مشارکتی که
کنفرانس طرفهای پاریس آن را تهیه کرده میتواند سرنخهایی برای فهمیدن این موضوع ارائه
کند که آیا طرفها باید آن را الزامآور تلقی کنند یا اختیاری و داوطلبانه.

10. Bounded Self-Differentiation
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 .2 .2پذیرش اصل تمایز
موافقتنامۀ پاریس برخالف پروتکل کیوتو (Annex 1 of the UNFCCC; Annex B
 )of the Kyoto Protocolبهطور خاص مشخص نمیکند که کدام کشورها باید بهعنوان
کشورهای درحالتوسعه تلقی شوند ( .)French, 2000: 39-40درعوض ،موافقتنامه
رویکرد «خودمتمایزسازی محدود» 10را اتخاذ میکند که به کشورها اجازه میدهد خودشان
موقعیت خود را در منشور کشورهای توسعهیافته /درحالتوسعه بسنجند .بااینحال موافقتنامه
تنها از طرفها درخواست میکند که در راستای شرایط و امکانات ملّی خود عمل کنند و
درخصوص اینکه چگونه این گروهها باید تعریف شوند توضیح بیشتری ارائه نمیدهد و آن
را عمدا ً مبهم باقی میگذارد زیرا این رویکرد مستلزم ساختاری منعطف است که به طرفها
(که بنا به اختیار خود در ذیل چارچوب حقوقی مشابهی قرار میگیرند) امکان میدهد شرایط
و امکانات ملّی خود را با سطح حفاظت زیستمحیطی متعادل سازند .خطر این رویکرد
این است که کشورها میتوانند بهطور بالقوه خود را در ردههای پایین جا دهند تا از اتخاذ
اقدامات گستردهتر پرهیز کنند .ازآنجاکه هیچگونه مقررۀ خاصی وجود ندارد که نشان دهد
چه ارزشی باید بر روی مالحظات مختلف گذاشته شود ،اگر یک طرف ارزیابی صحیحی
انجام نداده باشد ارزیابی انجامگرفته در قالب سازوکار رعایت تعهدات میتواند پیچیده شود.
رویکرد خودمتمایزکننده میتواند ارزشمند باشد آنهم در شرایطی که برخی طرفها که
پیش از این کشورهای درحالتوسعه تلقی میشدند امروزه مشخصاً ظرفیت پذیرش تعهدات
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زیستمحیطی سنگینتری دارند (.)Danneman, 2016: 29-30
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مقررات مربوط به بحث کاهش انتشار گازهای گلخانهای در موافقتنامۀ پاریس
دربردارندۀ یک الگوی خودمتمایزسازی محدود است که البته با برخی انتظارات هنجاری
که بر عهدۀ طرفها گذاشته شده تعدیل شده است (.)Bodansky et al, 2017: 297
برخالف پروتکل کیوتو ،در موافقتنامۀ پاریس بهاستثنای یک مورد 11میان تعهدات
حقوقی طرفها در بحث کاهش انتشار گازهای گلخانهای تمایزی نیست .این تعهدات
عمومی عبارتاند از :تعهد به تهیه ،اعالم گزارش و حفظ برنامههای پیدرپی مشارکتی
ملّی ،ارائۀ اطالعات ضروری بهمنظور روشنکردن مسئله ،ایجاد شفافیت و درک و
آگاهی ،اعالم گزارش درخصوص برنامۀ مشارکتی پیدرپی ملّی هر  5سال یکبار و تبیین
برنامههای مشارکتی خود .مقرراتی که دربردارندۀ تمایز هستند همگی در قالب توصیه یا
انتظارات ( )Paris Agreement, Art 4.4 and 4.19و نه تعهدات حقوقی ()Ibid, Art 4.3
مطرح میشوند و حتی بسیاری از آنها نشانگر یک الگوی خودمتمایزسازی (البته به شکل
محدود) هستند .برای مثال ،در ارتباط با این مقرره که «برنامههای مشارکتی پیدرپی در
زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای نشانگر پیشرفتی ورای برنامههای مشارکتی جاری و
منعکسکنندۀ بیشترین میزان بلندپروازی یک طرف موافقتنامه خواهد بود» هر طرف باید
حداقل در ابتدا معین کند که چه برنامۀ مشارکتی موجب پیشرفت میشود و باتوجهبه اصل
مسئولیت مشترک اما متفاوت بیشترین میزان بلندپروازی خود را نشان دهد .به همین نحو،
در رابطه با مقرراتی که براساس آنها تمام طرفها بایستی تالش کنند راهبردهای مربوط
به توسعۀ بلندمدت انتشار گازهای گلخانهای را تدوین و اعالم کنند ( )Ibid, Art 4.19هر
طرف باید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در تعیین راهبردهایش مد نظر قرار دهد.
مادۀ  4شاید مهمترین موردی باشد که رویکردی صریح را نسبتبه امر تمایز نشان میدهد.
بنابر این ماده کشورهای اعضای درحالتوسعه بایستی از طریق متعهدشدن به اهداف کاهش
انتشار مطلق گازهای گلخانهای پوششدهندۀ سراسر بخشهای اقتصاد به هدایت و رهبری
رژیم اقلیمی ادامه دهند .اعضای درحالتوسعه باید به تقویت تالشهای کاهشی خود ادامه
دهند و در طول زمان و در پرتو شرایط ملّی متفاوت بهسمت اهداف کاهش یا محدودیت
انتشار گازهای گلخانهای پوششدهندۀ سراسر بخشهای اقتصاد تشویق شوند (Ibid, Article
 .))4)4استفاده از اصطالح «اعضای توسعهیافته» و «اعضای درحالتوسعه» و مفهوم «رهبری
رژیم اقلیمی» یادآور کنوانسیون چارچوب است .موافقتنامۀ پاریس عالوهبر تمایز میان
 .11طبق بند  5مادۀ  4باید از کشورهای درحالتوسعه حمایت شود .با نگاه به بند  1مادۀ  9مشخص
میشود که این حمایت باید از طریق کشورهای توسعهیافته تأمین شود.

کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در بند  4مادۀ  4تصدیق میکند که رسیدن به اوج انتشار
در کشورهای درحالتوسعه مدتزمان بیشتری بهطول میانجامد (.))Ibid, Article 4)1
بهاینترتیب ،بخش مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در موافقتنامۀ پاریس اصل
مسئولیت مشترک اما متفاوت را از طریق خودمتمایزسازی عملیاتی میسازد اما در رابطه با
انواع اقداماتی ،که اعضای توسعهیافته و درحالتوسعه اتخاذ خواهند کرد ،انتظارات هنجاری
را تعیین میکند و نیاز به انعطافپذیری کشورهای درحالتوسعه و حمایت از آنها را شناسایی
میکند .این موافقتنامه همچنین از طریق چرخههای پیدرپی برنامههای مشارکتی انتظارات
هنجاری را در ارتباط با اصل پیشرفت و باالترین میزان بلندپروازی ممکن تعیین میکند.

 .12مفهوم پیشرفت اولین بار در کنفرانس لیما مطرح شد.
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 .3 .2پذیرش اصل منع واپسگرایی
عالوهبر مجموعۀ تعهدات در رابطه با برنامههای مشارکتی ملّی ،موافقتنامۀ پاریس از طرفها
قویاً انتظار دارد که در برنامههای مشارکتی بعدی خود نسبتبه هر دورۀ پنجساله پیشرفت داشته
باشند .طبق مقررۀ مربوطه «هریک از برنامههای مشارکتی تعیینشدۀ پیدرپی در سطح ملّی
نشاندهندۀ پیشرفتی ورای برنامۀ مشارکتی تعیینشدۀ ملّی جاری آن طرف و منعکسکنندۀ
باالترین میزان ممکن اشتیاق آن طرف در پرتو شرایط ملّی متفاوت خواهد بود و این حاکی از
مسئولیت مشترک اما متفاوت و قابلیتهای مربوط به آن است (».))Ibid, Article 4)3
این مقرره درمورد هر طرف و نه طرفها بهطور کل اعمال میشود .استفاده از فعل کمکی
«خواهد» نشانگر نوعی انتظار و توقع از طرفها است و نه تعهدی بر دوش آنها و طبق آن
هر طرف اقدامات بلندپروازانهتری را در طول زمان برعهده خواهد گرفت (Decision -/
 12.)CP.20, Para 10بهعالوه ،مادۀ  4موافقتنامۀ پاریس بیان میکند که هر برنامۀ مشارکتی
پیدرپی نشانگر پیشرفتی ورای برنامۀ مشارکتی سابق خواهد بود .نشاندادن این مسئله میتواند
چالشبرانگیز باشد بهخصوص اگر یک طرف موافقتنامه انواع مختلف برنامههای مشارکتی
پیدرپی را اعالم کند (.)Briner & Moarif, 2017: 11
در اعالم برنامههای مشارکتی طبق مادۀ  4و روشها ،آیینهای کار و دستورالعملهای
مربوط به پیگیری پیشرفت در برنامههای مشارکتی ذیل مادۀ  13باید این حقیقت مد نظر
قرار گیرد که طرفها میتوانند نوع برنامۀ مشارکتی خود را تغییر دهند.
مقررۀ مربوط به پیشرفت در برنامههای مشارکتی در رابطه با نحوۀ تعیین پیشرفت (از لحاظ
قالب یا میزان سختی) تجویزی نیست و نسبتبه مرجع تعیین پیشرفت در این برنامهها ساکت
است .در عمل ،هر طرف خود درمورد ماهیت برنامههای مشارکتی خود تصمیم خواهد گرفت
و نیز اینکه چگونه این برنامههای مشارکتی باالترین میزان ممکن بلندپروازی آن طرف و
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اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را منعکس کند .بااینحال ،استانداردهای پیشرفت و
باالترین میزان ممکن بلندپروازی هر طرف مسلماً جنبۀ عینی دارد تا خودقضاوتگر باشد.
بهاینترتیب برنامۀ مشارکتی ملّی تعیینشدۀ طرفها در معرض نظرات و انتقادات سایر دولتها
و سازمانهای جامعۀ مدنی خواهد بود (.)Bodansky et al, op cit: 311
عالوهبر انتظاری که از طرفها وجود دارد که برنامههای مشارکتی بلندپروازانهتری را
در طول زمان برعهده خواهند گرفت ،موافقتنامۀ پاریس مقرر میدارد که تالشهای تمام
طرفها نشانگر پیشرفت در این زمینه در طول زمان خواهد بود (Paris Agreement, Art
 .)3پیشرفت در برنامههای مشارکتی از طریق بررسی جامع جهانی صورت میگیرد .البته این
بررسی در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت و تعهدات الزامآور هر دولت در یک دورۀ
پنجساله محقق میشود که به آن چرخۀ بلندپروازی میگویند .این چرخۀ بلندپروازی درصدد
ارتقای برنامههای مشارکتیِ بهتدریج قویتر در طول زمان است 13.موافقتنامۀ پاریس و
تصمیم کنفرانس پاریس جدول زمانی ذیل را برای چرخۀ بلندپروازی مقرر میدارد:
در سال  2018طرفها گفتمان تسهیلکنندهای را با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای
گلخانهای برگزار خواهند کرد تا پیشرفت جمعی خود را در نیل به اهداف مربوط به انتشار
گازهای گلخانهای مندرج در بند  1مادۀ  4به شکلی جامع و جهانی بررسی کنند (Decision

.)1/CP.21, para 20
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تا سال  2020از طرفهایی که برنامههای مشارکتی اجرایی تا سال  2025دارند خواسته
میشود مطابق اطالعرسانی گفتمان تسهیلکننده یک برنامۀ مشارکتی جدید ارائه کنند.
طرفهای دارای برنامههای مشارکتی درحالاجرا برنامههای موجود خود را ادامه خواهند داد
یا آن را بهروز خواهند کرد (.)Ibid, paras 23 and 24
تا سال  2020از طرفها دعوت میشود راهبردهای توسعۀ بلندمدت خود را در زمینۀ انتشار
کم گازهای گلخانهای تا اواسط قرن جاری ارائه دهند (.).Ibid, para 35
تا سال  2023کنفرانس طرفها نخستین بررسی جامع جهانی خود را در زمینۀ انطباق با تغییر
اقلیم ،تأمین مالی و نیز کاهش انتشار گازهای گلخانهای انجام خواهد داد (Paris Agreement,

.))Article 14)2

تا سال  2025همۀ طرفها باید برنامههای مشارکتی پیدرپی خود را مطابق اطالعرسانی
بررسی جامع جهانی تا دوازده ماه پیش از جلسۀ بعدی کنفرانس طرفها اعالم کنند (Decision

.)1/CP.21, Para 25

13. Synthesis Report on the Aggregate Effect of the Intended Nationally Determined Contributions’ )30 October 2015( FCCC/CP/2015/7.

تا سال  2028کنفرانس طرفها دومین بررسی جامع جهانی خود را انجام خواهد داد و
در قالب آن دربارۀ برنامۀ مشارکتی پیدرپی هر طرف که باید تا سال  2030را شامل شود
اطالعرسانی خواهد شد.
بنابراین یک چارچوب پیشرفتۀ شفافیت مؤلفۀ اصلی رژیم سیاست اقلیمی بینالمللی برای
دورۀ پس از سال  2020ذیل موافقتنامۀ پاریس خواهد بود که مبنای روند پویای بهروزرسانی
برنامههای مشارکتی ملّی و تأمینکنندۀ منبع ورودی بررسی جامع جهانی در دورههای پنجسالۀ
متوالی است .این چارچوب پیشرفتۀ شفافیت موظف است انعطافپذیری برای اعضای
درحالتوسعه را که در پرتو ظرفیتهای ملّیشان به آن نیازمندند تأمین کند تا مشارکت تمام
طرفها تسهیل شود.

 .5 .2برخی نکات محوری مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
یک برنامۀ مشارکتی میتواند در هر زمانی تعدیل گردد بهشرط آنکه چنین تعدیلی سطح
بلندپروازی آن طرف را نسبتبه گذشته افزایش دهد .برنامههای مشارکتی ملّی مدّنظر که
قب ً
ال توسط طرفها ارسال شدهاند زمانی به برنامۀ مشارکتی ملی آنها تبدیل خواهد شد که
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 .4 .2ثبت برنامهها
برنامههای مشارکتی ملّی مندرج در بند  2مادۀ  4باید در دفتر ثبت عمومیِ دبیرخانه بایگانی
شود ( .))Paris Agreement, Article 4)12ایاالتمتحده ،کانادا و نیوزلند ازجمله کشورهایی
بودند که این رویکرد را تأیید کردند با این استدالل که ثبت برنامههای مشارکتی در خارج از
حوزۀ معاهده موجب بهروزرسانی سریع و یکپارچۀ این برنامهها خواهد شد .در مقابل ،سایرین
این نگرانی را داشتند که اگر برنامههای مشارکتی خارج از موافقتنامه ثبت شود ممکن
است طرفها از اختیار زیادی در اصالح برنامههای مشارکتی خود حتی بهصورت قهقرایی
برخوردار شوند ( .)Bodansky et al, op cit:10موافقتنامۀ پاریس برای رفع این نگرانی به
طرفها اجازه میدهد برنامههای مشارکتیشان را تنها درصورت افزایش میزان بلندپروازی
و مقیّد به دستورالعملهای کنفرانس طرفها اصالح کنند (.)Paris Agreement, Art 4.11
تصمیم کنفرانس پاریس نیز از کنفرانس طرفها میخواهد که روشها و آیینهای نحوۀ
عملکرد و استفادۀ دفتر ثبت عمومی را به تصویب برساند که بهطور بالقوه اختیار طرفها را
محدود میکند ( .)Decision 1/CP.21, op.cit, para 29درهرصورت ،باوجود این حقیقت
که برنامههای مشارکتی در خارج از سند به ثبت میرسد ساختار کلی موافقتنامه و مخصوصاً
مادۀ  4تأکید دارد که برنامههای مشارکتی ملّی رکن اساسی موافقتنامۀ پاریس هستند.

27

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ ﻣ ّﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎرﯾﺲ :از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ

28

به موافقتنامه ملحق شده باشند .طرفهای دارای برنامۀ مشارکتی ملّی باید تا سال 2020
برنامۀ مشارکتی جدیدی را برای سال  2025اعالم کنند و طرفهای دارای برنامۀ مشارکتی
برای سال  2030باید تا سال  2020برنامههای مشارکتیشان را اعالم یا بهروزرسانی کنند.
چارچوبهای زمانی مشترک باید در نخستین جلسۀ کنفرانس طرفهای پاریس بررسی
شود (.)Briner & Moarif, 2016: 9
براساس موافقتنامۀ پاریس ،طرفها موافقت نمودهاند درخصوص ویژگیهای
برنامههای مشارکتی ملّی و نیز اطالعات موردنیاز برای تسهیل ایجاد شرایط آشکار ،افزایش
شفافیت و آگاهی نسبتبه برنامههای مشارکتی و پیگیری پیشرفت در اجرای برنامهای مزبور
دستورالعملهایی را تهیه و ارائه کنند .طبق موافقتنامۀ پاریس تمام طرفها باید اقدامات
کاهشی داخلی را برای تحقق برنامههای مشارکتیشان دنبال کنند .عالوهبراین ضروری است
که هماهنگی روششناختی میان اعالم و اجرای برنامههای مشارکتی وجود داشته باشد .اما اینکه
درخصوص اقدامات کاهش داخلی چه اطالعاتی باید گزارش شود و هماهنگی روششناختی
در عمل به چه معناست نامشخص است .مقررات مربوط به شفافیت در موافقتنامۀ پاریس و
تصمیم کنفرانس پاریس در ارتباط با کاهش انتشار گازهای گلخانهای در جدول  1آورده
شده است (.)Ibid
در کنار اطالعات مرتبط با برنامههای مشارکتی ،موافقتنامۀ پاریس بیان میدارد که تمام
طرفها بایستی درجهت اعالم راهبردهای توسعۀ انتشار کم گازهای گلخانهای در چارچوب
توسعۀ پایدار و در جهت ریشهکنکردن فقر تالش کنند .از طرفها دعوت میشود چنین
راهبردهایی را تا سال  2020به دبیرخانۀ کنوانسیون چارچوب اعالم کنند .هرچند جزئیات
بیشتری درخصوص قلمرو و محتوای این راهبردها ارائه نشده و هیچ برنامۀ کاری جهت تهیۀ
14
دستورالعملهای مربوطه مقرر نگردیده است.
ّ
درجهت اجرا و نیل به اهداف برنامههای مشارکتی بررسی فنّی و تخصصیِ فهرست ملی
گازهای گلخانهای و اطالعات ارسالی طرفها دربارۀ پیشرفتهای خود یک امر ضروری
است .طرفها باید در فرایند تسهیلکننده و چندجانبۀ بررسی میزان پیشرفت در دستیابی به
اهداف برنامههای مشارکتی مشارکت کنند.

14. Previous CCXG work )Clapp, Briner and Karousakis, 2010( explored past experience with
developing LEDS and identified common features of such strategies.

جدول  .1مقررات مندرج در موافقتنامۀ پاریس و تصمیم کنفرانس پاریس در ارتباط با
شفافیت در کاهش انتشار گازهای گلخانهای ()Briner & Moarif, 2016: 13-16
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 .1 .3برخی نکات محوری در تنظیم برنامهها
بسیاری از طرفهای کنوانسیون چارچوب اعالم اهداف یا اقدامات کاهشی از قبیل اهداف
کاهش مطلق انتشار گازهای گلخانهای ذیل پروتکل کیوتو (طرفهای ضمیمه  )1و توافقات
کانکیون( 15برای کشورهای توسعهیافته) ،اقدامات کاهشی مناسب در سطح ملّی ذیل توافقات
کانکیون (برای کشورهای درحالتوسعه) و برنامههای مشارکتی برای دورۀ پسا( 2020برای
همۀ طرفها) را تجربه کردهاند .تا به امروز درمورد برنامههای مشارکتی و اهداف و اقدامات
کاهشی ارسالی ذیل توافقات کانکیون دستورالعملهای محدودی درخصوص اطالعات
موردنیاز جهت ایجاد شرایط آشکار ،افزایش شفافیت و آگاهی نسبتبه این اهداف و اقدامات
15. Concun Agreement.
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کاهشی و پیگیری پیشرفت حاصله در آنها ارائه شده است (.)Briner & Moarif, 2017: 11
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تعدادی زیادی از طرفها برنامههای مشارکتی موردنظر تعیینشده در سطح ملّی خود
را برای دورۀ پسا 2020اعالم نمودهاند ( .)Dodwell, 2016: 4ارائۀ برنامههای مشارکتی
از وظایفی است که هر دولت مطابق با موافقتنامۀ پاریس برعهده دارد اما تهیه و تنظیم
آن تجارب گستردهای میطلبد .موارد ذیل برخی از مهمترین نکات محوری است که
دولتها در زمان تهیۀ برنامۀ مشارکتی میتوانند آنها را مدنظر قرار دهند:
منافع اجتماعی و اقتصادی از شاخصهای اصلی بلندپروازی در کشورها است که در
نتیجۀ اقدامات اقلیمی بهدست میآید تا بهواسطۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای توسعۀ
برنامههای مشارکتی فرصتی را برای تقویت گفتمان سیاسی 16فراهم کند و چشمانداز
بلندمدّتی را ،که با اولویتها و آرمانهای کشور هماهنگ است ،برای تابآوری اقلیم
دارای کربن کم تبیین نماید .بنابراین تصادفی نیست که بسیاری از برنامههای مشارکتی
حو ِل محور اولویتها و خطمشیهای مندرج در طرحهای توسعۀ ملّی موجود طراحی
شدهاند .این برنامهها دسترسی بیشتر به انرژی ،کاهش وابستگی به انرژی ،ارتقای
شهرنشینی و حملونقل پایدار و پایهریزی رشد اقتصادی پایدار را دربر میگیرند .برتری
اولویتهای توسعۀ ملّی سبب حفظ حمایت سیاسی از برنامههای سیاسی و درنتیجه تداوم
آن و موفقیت این برنامهها خواهد شد .دستیابی به اهداف طرحهای اقلیمی بدون وجود
یک نظام حاکمیتی مؤثر جهت نظارت بر اجرای برنامههای مشارکتی و هماهنگی آنها
کام ً
ال غیرممکن است (.)Ibid: 5
پیروی از یک راهبرد گامبهگام در هر بخش کلیدی کشورها را از موقعیت خوبی
برخوردار میسازد تا چشمانداز مندرج در برنامههای مشارکتی خود را به خطمشیهایی
تبدیل کنند که از تغییرات بنیادین ضروری در اقتصادشان حمایت میکند .مبنای درست
انتشار آتی گازهای گلخانهای در سطح بسیار دقیق ،میزان مشخصی از بلندپروازی برای
راهبرد کلّی اعالمشده در قالب یک چشمانداز بلندمدت ،و اقدامات اولویتبندیشدهای
که میان کاهش انتشار گازهای گلخانهای و رشد اقتصادی تعادل ایجاد میکند و اینکه
این اقدامات چگونه میتوانند یکدیگر را تقویت کنند نیز ازجمله راهبردهای کاهشی در
برنامههای مشارکتی است که دولتها باید مدنظر قرار دهند .بررسی برخی از برنامههای
مشارکتی نشان میدهد که این برنامهها اغلب شامل یک هدف یا اهداف ک ّمی اصلی
درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانهای است و نیز اطالعات مربوط به حمایت از
کارها و اقدامات داخلی در این زمینه را دربر میگیرد که جهت نیل به هدف یا اهداف
اصلی برعهده گرفته خواهد شد .برینر و موریف ( )Briner & Moarif, 2017: 11تعدادی
از دستهبندیهای برنامههای مشارکتی را از البهالی برنامههای مشارکتی موردنظر تعیینشده
16. Political Narrative

در سطح ملّی که تا به امروز ارسال شدهاند شناسایی نمودند:
الف) اهداف خنثیسازی کربن و انتشار گازهای گلخانهای پوششدهندۀ سراسر بخشهای
اقتصاد؛
ب) اهداف بخشی در زمینۀ انتشار گازهای گلخانهای؛
ج) اهداف مربوط به اوج انتشار در یک سال معین؛
د) اهداف کاهش انتشار پوششدهندۀ سراسر بخشهای اقتصاد برمبنای کسبوکار مرسوم؛
هـ) اهداف بخشی در زمینۀ انتشار گازهای گلخانهای برمبنای کسبوکار مرسوم؛
و) اهداف مربوط به انتشار گازهای گلخانهای در هر واحد از تولید ناخالص داخلی یا
اهداف مربوط به سرانۀ انتشار؛
ز) اهدافی که از شاخصهایی غیر ازگازهای گلخانهای استفاده میکنند؛
ط) اقدامات کاهشی کیفی.

برای وضع یک راهبرد هماهنگ با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهعنوان گام
ملّی نخست در تهیۀ برنامۀ مشارکتی مسئله باید بخشبهبخش و گامبهگام بررسی شود.
تحلیل گستردۀ دادهمحور بایستی قابلیت کاهش انتشار گازهای گلخانهای را شناسایی
کند و زمینه را برای ارائۀ گزینههای سیاستگذاری ،تعیین هزینهها و سودها و بررسی
گزینههای تغییر فنی و رفتاری فراهم کند .پس بهترین گزینهها را میتوان از طریق تکرار
میزان بلندپروازی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،منافع مشترک اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی ،و مجموع هزینۀ قابلقبول انتخاب کرد.
ارزیابی تحلیلی آسیبپذیری اقلیمی و اثرات ناشی از تغییر اقلیم ،هدفگذاری گزینههای
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مربوط به انطباق با تغییرات اقلیمی در چارچوب راهبردهای بخشی و استانی برمبنای هزینه و
سود ،توسعۀ دقیق خطمشیهای برگزیدۀ موردحمایت منابع مالی شناساییشده و درنهایت
ارزیابی اثربخشی آنها ازجمله مواردی است که دولتهایی که قصد دارند انطباق را هم در
برنامههای مشارکتی خود لحاظ کنند باید به آنها توجه کنند .همچنین اگر فرض شود که
نیاز است انطباق با تغییرات اقلیمی در جریان اصلی فعالیتهای ملّی مثل خدمات بهداشتی یا
طرحهای زیرساختی ادغام شود ایجاد آگاهی و ظرفیتسازی در میان بخش زیادی از ذینفعان
حکومتی ،جامعۀ مدنی و بخش خصوصی ضروری خواهد بود (.)Dodwell, op cit: 7
کلید ایجاد یک چارچوب تأمین مالی مؤثر بررسی هر دو طرف معادله در آ ِن واحد است:
تعریف نیازهای مالی به شکل مشخصتری شامل نوع و میزان بودجه و نیز شناسایی مناسبترین
منابع ازجمله بخش خصوصی و نحوۀ دسترسی به آنها است .طرحهای سرمایهگذاری
تغییرپذیرِکشوری نهتنها شامل تأمین مالی پروژههای اقلیمی است بلکه ظرفیتسازی و ارزیابی،
گزارشدهی و بررسی را نیز دربر میگیرد .مجموع نیازهای مالی بهصورت بخشبهبخش و
همتراز با اولویتهای توسعۀ ملّی و طرحهای تأمین مالی ایجاد خواهد شد .مناسبترین نوع
تأمین مالی جهت کاهش خطرات سرمایهگذاری از سیاستی به سیاست دیگر (کمکهای مالی،
یارانهها ،وامها ،سرمایهگذاریهای سهام ،تضمینات یا سایر سازوکارها) متفاوت خواهد بود.
منابع شامل بودجههای دولتی ،کمکهای توسعهای بینالمللی از جانب اهداکنندگان دوجانبه یا
چندجانبه،سرمایهگذاریهایبخشخصوصیومشارکتهایبخشدولتیمیشود.تأمینمنابع
مالی کافی برای اجرای برنامههای مشارکتی مستلزم اتخاذ تصمیماتی درخصوص نحوۀ تطبیق
نیازهای حمایتی مختلف در مقابل جریانهای مالی موجود خواهد بود .حال سؤال این است که
اگر سیاست مزبور مستلزم ظرفیتسازی است آیا کمکهای مالی مقتضی موجود هستند؟ اگر
منابع مالی بخش خصوصی برای زیرساختها نیاز باشد آیا بانکی وجود دارد که بهطور خاص
مشتاق به سرمایهگذاری در آن نوع توسعه و در آن بخش خاص از جهان باشد؟ و اگر چنین بانکی
وجود ندارد چه عواملی میتواند موجب جذب سرمایۀ آن بانک شود؟ بر این نکته باید تأکید کرد
که این یک فرایند تکراری است .موضع رقابتی در دستیابی به جریانهای مالی میتواند مجموعۀ
سیاستهای کاهشی و انطباقی برگزیده را تحتتأثیر قرار دهد .انتخابهای سخت مستلزم دانش،
تالش ،برنامهریزی و شجاعت است .ازاینرو نیاز است کشورها ظرفیتهایی را برای آگاهی از
منابع مالی ،مزایا و مضرات و قواعد آنها ایجاد کنند (.)Ibid: 8-9
بهرهگیری از نظامهای ارزیابی ،گزارشدهی و بررسی یکی دیگر از نکات مهم در تهیۀ
برنامههای مشارکتی ملّی است .این ابزار نهتنها زمینۀ بررسی پیشرفت در برنامههای مشارکتی را
نسبتبه قبل فراهم میسازد بلکه ابزاری برای اطالعرسانی تغییرات موردنیاز در آن طرح جهت
دستیابی به برآیندهای مطلوب است .اطالعات مربوط به مشخصات جاری انتشار گازهای

گلخانهای به هدفمندشدن انتشار آتی گازهای گلخانهای کمک میکند و وزارتخانهها و
نهادها را نسبتبه حوزههای داخلی پاسخگو نگه میدارد .همچنین به کمککنندگان نشان
میدهد که خطمشیها و برنامهها مقرونبهصرفهاند و با این کار پشتیبانی مداوم آنها را تأمین
میکند .این اصول بهطور برابر نسبتبه اقدامات مربوط به انطباق با تغییرات اقلیمی اعمال
میشود .ارزیابی آمادگی (جهت شناسایی ساختارها ،رویهها و ظرفیتهای فنی و شکافهای
موجود) ،ظرفیتسازی (جهت ایجاد درک و توافق درمورد اهداف نظام ارزیابی و پرکردن
خﻸهای موجود) ،طراحی سیستم (جهت شناسایی نقشها و مسئولیتها و تخصیص آنها به
نهادهای مناسب) و درنهایت مدیریت اطالعات (از طریق جمعآوری ،تحلیل ،سنجش کیفیت،
انتشار ،مستندسازی و بایگانی مداوم اطالعات) اقدامهای ضروری جهت ایجاد نظام ارزیابی،
گزارشدهی و بررسی است ( .)Iibd: 10چند محور کلیدی فوق را میتوان بهطور خالصه در
نمودار شکل  2ترسیم کرد.

 .2 .3الگوهای پیگیری پیشرفت در کاهش گازهای گلخانهای
پیشرفت در برنامههای مشارکتی میتواند بهطور بالقوه به چندین طریق نشان داده شود .برای مثال
این مسئله را میتوان از طریق تعهدات ک ّمی سختتر با همان شکل ،یعنی کاهش شدّت انتشار
از سال پایه بیش از هدف کاهش شدّت انتشار قبلی ،یا افزایش میزان کاهش مطلق انتشار بیش از
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هدفکاهشمطلقانتشارقبلینشانداد.اینپیشرفتهمچنینمیتوانددرقالبتعهداتمنعکس
شود .برای مثال ،طرفهایی که به اقدامات بخشی متعهد شدهاند میتوانند اهداف کاهش شدت
انتشار پوششدهندۀ ّ
کل اقتصاد یا اهداف انحراف کسبوکار معمول را برعهده بگیرند یا آنهایی
ال چنین اهدافی را پیش گرفتهاند میتوانند اهداف کاهش مطلق انتشار پوششدهندۀ ّ
که قب ً
کل
اقتصاد را برعهده بگیرند .ایجاد آگاهی نسبتبه برنامههای مشارکتی و قابلپیگیریبودن این
برنامهها نیازمند اطالعات درست قبلی است .پیگیری منظم پیشرفت در برنامههای مشارکتی نیز
نیازمند اطالعات الحقی است .شکل  3جهت شناسایی انواع برنامههای مشارکتی از رویکرد
درخت تصمیم استفاده میکند که انواع متنوعتری از برنامههای مشارکتی را نسبتبه رویکردهای
دستهبندیسابقارائهمیدهدوجدول 2اطالعاتموردنیازجهتایجادآگاهینسبتبهبرنامههای
مشارکتی و پیگیری پیشرفت در آنها را نشان میدهد .مسئلۀ دیگر در این خصوص اطالعات
موردنیاز جهت پیگیری پیشرفت در برنامههای مشارکتی است که مستلزم حمایت و پشتیبانی
(مالی) است (.)Briner & Moarif, 2016: 24
شکل  .3درخت تصمیم برای تعیین اطالعات مورد نیاز جهت پیگیری پیشرفت در انواع
مختلف برنامههای مشارکتی ()Briner & Moarif, 2016: 28
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جدول  .2اطالعات موردنیاز جهت ایجاد آگاهی و پیگیری انواع مختلف برنامۀ
مشارکتی ()Briner & Moarif, 2016: 29
نوع

هدف و شاخﺺ

الف اهـــداف کاهـــش
انتشار پوششدهنـدۀ
سراسر بخشهــای
اقتصــاد(معادلهــزار
کیلـــــو دیاکسید
کر بن )
نیلبهخنثیسازی
کربن

قالب زمانی ،ســـال پایه،
کشـورهای
گازهای تحتپوشـــش،
ضـمیمۀ ،1
بوتسـوانا ،برزیل ،قابلیتهـــای گرمایش
جهانی 1مورداســـتفاده،
اتیـــوپی،
جزایـــــر مارشال ،رویکرد مورداســـتفاده
نروژ ،بوتان
جهـــت تبییـــن کاربری
(هدفحفـظکـربن زمیـــن ،تغییـــر کاربری
خنثی)
زمین و جنـــگلداری،
اســـتفاده از رویکردهای
مشـــارکتی بینالمللـــی
موردنظـــر طبـــق مادۀ 6
موافقتنامـــۀ پاریـــس
شـــامل مشـــارکت در
انتقـــال نتایـــج کاهش
گازهـــای
انتشـــار
گلـــــخانهای در سطح
بینالمللـــی (اگر وجود
داشته باشـــد) ،پیشبینی
انتشار درصــورتیکــــه
دردســـترس باشد.

فهرســـت گازهای گلخانهای،
اســـتفادۀ واقعی از رویکردهای
مشـــارکتی بینالمللی طبق مادۀ
 6شـــامل مشـــارکت در انتقال
نتایج کاهش انتشـــار گازهای
گلخانهای در ســـطح بینالمللی
(اگـــر وجود داشـــته باشـــد)،
پیشبینی دســـتیابی به اهداف
برنامـــۀ مشـــارکتی (اعمـــال
دســـتورالعملهای آتی مربوط
بـــه شـــمارش درخصـــوص
کاربری زمیـــن ،تغییر کاربری
زمیـــن و جنـــگلداری و نتایج
کاهـــش انتشـــار گازهـــای
گلخانهای انتقالیافته در ســـطح
بینالمللی) ،هرگونـــه تغییر در
اطالعـــات قبلی گزارششـــده

نمونههای
برنامههای
مشارکتی ارسالی

ب

اهداف کاهش انتشار
غیرپوشـــش دهندۀ
سراســـر بخشهای
اقتصاد (معـــادل هزار
کیلـــو دیاکــــسید
کر بن )

گویان ،لیبریا

مانند نوع الف بهعالوۀ مانند نوع الف
تعریف و تعیین
بخشهای تحتپوشش

ج

اوج انتشار در یک
زمان معین

چین

ماننـــد نـــوع الـــف مانند نوع الف
بهعـــالوۀ ســـطح اوج
انــتشـــــار موردانتظار
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اطالعات قبلی
موردنیاز جهت تسهیل
ایجاد شرایط آشکار،
افزایش شفافیت و
آگاهی

اطالعات گزارششدة منظم
جهت پیگیری پیشرفت در
اجرای برنامههای مشارکتی
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مانند نـــوع الف ،بهعالوۀ
اطالعـــات مربـــوط به
مبنای کسبوکار مرسوم
و فرضیـات مورداستفاده
(ماننـــد جمعیـــت و
پیشبینی تولید ناخالص
داخلی) ،مقـاصد مرتبط با
بـــه بهروزرســـانی مبنا

ماننــد نوع الــف بهعــالوۀ اطالع
بهروز درخصوص مبنا ،پیشبینی
جمعیت و تولیــد ناخالص داخلی
اگرقابلاعمال باشد.

د

اهداف پوشـشدهندۀ
سراسـر بخشهـای
اقتصـاد جهت کاهش
انتشـار برمبنای کسب
وکار مرسـوم (معـادل
هـزار کیلو دیاکسـید
کربن)

الجزایـــر ،آرژانتین،
بنـــگال د ش ،
باربادوس ،ســـاحل
عـــاج ،اکـــوادر،
گرجستان ،ایران،
کریبـــــاتی ،کـره،
مکزیـــک ،ترکیه،
و یتنا م

هـ

اهداف مربـــوط به
بخش معین برمبنای
کســـبوکار مرسوم
(معادل هـــزار کیلو
دیاکســـید کربن)

آلبانی ،کریباتی

ماننـــد نـــوع د بهعالوۀ مانند نوع د
بخشهای تحتپوشش

و

اهداف شدت انتشار
(کیلوگـــرم کربـــن
در هر واحـــد تولید
ناخالص داخـلــــی)،
اهداف ســـرانۀ انتشار
(معادل هـــزار کیلو
ســـرانۀ دیاکســـید
کر بن )

شیلی ،چین ،هند،
سنگاپور ،غنا،
اسرائیل ،زیمباوه

ماننــد نــوع الــف بهعــالوۀ ماننـــد نـــوع الـــف بهعـــالوۀ
پیــشبیـــنی تــولیــــد پیـــش بیـنی هـــــا ی به ر و ز
ناخلــص داخــــلی یــا درخصـــوص جمعیـــت و تولید
ناخالـــص داخلی اگر مــــوجود
جمعیــت
با شد .

ز

ا هــد ا ف مـــتنو ع
غیــــر گــا ز هــا ی
گلخـــا نه ا ی شا مل
انـرژی غیرفسـیلی یـا
تجدیدپذیر ،بهرهوری
انــــرژی ،پوشــــش
جنگلهـا و ...

آنتیگـــوا و باربادوا،
چیـــن (سهــــــم
انرژی غیرفســـیلی،
پوشـــش جنگلها)،
هنـــد (ســـهم برق
غیرفسیلی)،مـــیانمار

پیشـــرفت حاصله با اســـتفاده از
شـــاخص برگزیـــده ،هرگونه
تغییـــر در پیـــــشبینیها و
اطالعـــات قبلی گزارششـــده.

ح

اجرای سیاستها
و اقدامات ک ّمی،
ایجاد تأسیسات و...

گینۀ بیسائو،
موزامبیک،
سیرالئون

چارچــوب زمانــی و نقاط پیشــرفت حاصلــه در نقــاط
عطــف اجــرا ،بــرآورد عطــف ،هرگونــه تغییــر در
اثــر انتشــار اگــر موجــود پیشبینیهــا و اطالعــات قبلــی
گزارش شــده.
باشــد.

ط

هیچگونه هدف
قابلسنجش

پاکستان ،عربستان
سعودی

نقــاط عطــف اجــرا اگــر اطالعـــات کیفـــی درخصوص
پیشـــرفت اگر موجود باشـــد.
موجــود باشــد.

چــــارچوب زمـــــانی،
بخشهـــا یـــا منابـــع
تحتپوشـش ،پیـشبینی
بخشـــی انتشـــار اگـــر
موجـــود باشـــد.

این نکته حائز اهمیت است که میان دو نوع اطالعات زیر تمایز وجود دارد :الف) اطالعات
درست قبلی موردنیاز برای هموارساختن بستر موردنیاز جهت ایجاد شرایط آشکار و افزایش

شفافیت و آگاهی (یعنی ارسال و تسلیم برنامۀ مشارکتی)؛ ب) اطالعات موردنیاز برای
پیگیری پیشرفت در اجرا و نیل به اهداف برنامۀ مشارکتی که بهصورت منظم گزارش شده
(یعنی گزارشهای پیشرفت) .اطالعات درست قبلی بر اهداف و انتظار طرفها برای نحوۀ
دستیابی به آنها تمرکز دارد درحالیکه اطالعات الحق بر پیشرفت حاصله تا به امروز متمرکز
است .استفاده از رویکردهای مشارکتی بینالمللی که از پیش مدنظر بوده است طبق مادۀ 6
موافقتنامه ،شامل «مشارکت در انتقال بینالمللی نتایج کاهش انتشار گازهای گلخانهای»،
یک مثال از «اطالعات درست قبلی» است .همچنین «استفادۀ واقعی از رویکردهای مشارکتی
بینالمللی طبق مادۀ  »6نمونهای از «اطالعات الحق» است .هر دو نوع اطالعات میتوانند شامل
پیشبینیهای روبهجلو بهعالوۀ گرایشهای تاریخی باشند (.)Ibid
تمام انواع تعهدات مندرج در جدول  2نقاط مثبت و منفی دارند .جدول  3برخی از این موارد را نشان
میدهد ( .)Philibert, 2005a; 2005bشایان ذکر است که قاطعیت و میزان بلندپروازی

جدول  .3نقاط مﺜبت و منفی انواع مختلف تعهدات ()Philibert, 2005a; 2005b

نوع تعهد

نقاط مثبت

نقط منفی

تعهـــد بـــه کاهـــش ســـاالنۀ � اعتمــاد بــاال درخصــوص ســطوح � شــرایط اقتصــادی متغیــر را
انتشـــار گازهـــای گلخانـــهای انتشــار آتــی (اگــر تعهــدات تحقــق مطمــح نظــر قــرار نمیدهــد.
پوشـــشدهندۀ سراسر بخشهای یابنــد)
اقتصـــاد نســـبتبه ســـال پایـــه
� تجارت انتشار را تسهیل
میکند
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ویژگی ذاتی هیچ نوع واحد از تعهدات نیست .هر نوع از تعهدات میتواند بلندپروازانه
باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا هدف شدّت انتشار یا تعهد مربوط به کسبوکار
ِ
مطلق کاهش انتشار گازهای
معمول نمیتواند به همان نسبت بلندپروازانه باشد یا از هدف
گلخانهای بلندپروازانهتر باشد .هرچند اهداف شدّت انتشار و تعهدات تصریحشده در
ارتباط با کسبوکار معمول میتوانند الزامات اطالعاتی یا الزامات سنجش ،گزارشدهی
و شناسایی بیشتری نسبتبه اهداف ساالنۀ کاهش انتشار گازهای گلخانهای داشته باشند.
عالوهبر انواع تعهدات ک ّمی مندرج در جدول  ،3کشورها میتوانند انواع دیگر تعهدات
دارای اثرات بالقوۀ قابلتوجه درخصوص انتشار گازهای گلخانهای مانند تعهد به اعالم
قیمتگذاری کربن ،حذف یارانههای سوخت فسیلی یا اصالح چارچوبهای قانونی
بخش انرژی را اظهار کنند.
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تعهد به کاهش ســـاالنۀ انتشـــار � میتوانـــد مشـــارکت کشـــورهای � اعتماد پایین درخصوص
سطوح انتشار آتی
گازهای گلخانهای پوششدهندۀ درحالتوســـعه را تســـهیل کنـــد.
سر ا سر
� میتواند گام نخســـت بهســـمت سایر � میتواند تجارت انتشار را
بخشهای اقتصاد بر
دشوار سازد.
انواع تعهدات باشـــد.
مبنای کسبوکار معمول
� میتواند شفافیت کمتری
داشته باشد.

� ممـکن اسـت سنــجش،
گزارشدهی و شناسایی را
پیچیده سازد.
تعهد به کاهش انتشار ساالنۀ
گازهای گلخانهای در واحد
تولید ناخالص داخلی نسبت به
سال پایه

� شــرایط اقتصــادی متغیــر را مطمــح � اعتمــاد پاییــن درخصــوص
ســطوح انتشــار آتــی
نظــر قــرار میدهــد.
� اگر رشد اقتصادی روبهافزایش
باشد میتواند به انتشار
بیشازانتظار گازهای گلخانهای
منجر شود.
� میتوانــد تجــارت انتشــار را
دشــوار ســازد.

تعهد به کاهش انتشار سالیانۀ � اعتمــاد بــاال درخصــوص ســطوح � امکــانریزشمیـــانبخــــشی
گازهای گلخانهای ناشی از یک آتــی انتشــار ناشــی از بخشهــای درصورتیکه تولید به بخشی تغییر
یا چند بخش نسبتبه سال پایه تحتپوشــش (و نــه بخشهایــی کــه پیدا کند که تحتپوشش نیست.
تحتپوشــش نیســتند)
� تمــام منابــع انتشــار گازهــای
گلخانــهای ناشــی از اقتصــاد را
� تجارت انتشار را آسان میکند.
مدّنظــر قــرار نمیدهــد.
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تعهدات تصریحشده به لحاظ � میتوانــد مشــارکت کشـورهـــای � اعتمــادپاییــن درخصــوص
سطوح آتی انتشار
معیارهای غیرگازهای گلخانهای درحــالتوسعــــه را تســهیل کنــد.
� میتوانــد بــر منافــع مشــترک و � میتواند تجــارت انتـشار را
بخشهایــی از اقتصــاد تمرکــز کنــد دشوار سازد.
کــه حکومــت کام ـ ً
ال بــر آنهــا مســلط
اســت.

 .1 .2 .3اهداف گازهای گلخانهای
تجربۀ قابلمالحظهای درخصوص پیگیری پیشرفت در اهداف کاهش مطلق انتشار گازهای
گلخانهای (نوع الف) وجود دارد چراکه این مسئله از انواع اهدافی بود که کشورهای ضمیمۀ 1
درخصوص تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو و کشورهای توسعهیافته ذیل توافقات کانکیون
برای سال  2020از آن استفاده کردند .وجوه تمایز این نوع برنامۀ مشارکتی شامل کاهش انتشار
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گازهای گلخانهای از یک سال پایه (مث ً
ال کاهش  20درصدی از سطوح سال  ،)1990کاهش
انتشار تا یک سطح انتشار مشخص (مانند معادل  300تن متریک دیاکسید کربن) یا دستیابی به
خنثیسازی کربن تا یک تاریخ معین (یعنی سطح انتشار خالص مشخص صفر است) میشود.
برخی اهداف کاهش مطلق انتشار گازهای گلخانهای نسبتبه اهداف پوششدهندۀ سراسر
بخشهای اقتصاد پوشش کمتری دارند (نوع ب) .در وضعیتی که تعاریف ارائهشده از بخش
مورداستفاده در برنامۀ مشارکتی با موارد مورداستفاده در فهرست گازهای گلخانهای متفاوت
است ارائۀ توضیح درخصوص چنین اختالفاتی در هنگام ارسال برنامۀ مشارکتی جهت تسهیل
ایجاد شرایط آشکار ،افزایش شفافیت و آگاهی امکانپذیر است (.)Ibid: 25
حداقل یک کشور (چین) هدف رسیدن به اوج انتشار را در یک سال معین اعالم کرده
است (نوع ج) .ارائۀ گزارش درخصوص سطح اوج انتشار گازهای گلخانهای موردانتظار
بهعالوۀ تاریخ مدنظر برای چنین کشورهایی بررسی جامع جهانی را تسهیل خواهد کرد.
بهطورکلّی برآورد میزانی که در آن انتظار میرود بهمحﺾ رسیدن به اوج انتشا ْر این میزان
کاهش یابد ،برای تمام تولیدکنندگان بزرگ گازهای گلخانهای درصورت امکان الزم
خواهد بود .این از آن جهت است که افزایش متوسط دمای جهانی به انتشار انباشتۀ گازهای
گلخانهای و نه سطح انتشار در هر سال معین بستگی دارد (.)Ibid
تعداد قابلتوجهی از طرفها اهداف انتشار گازهای گلخانهای پوششدهندۀ سراسر
بخشهای اقتصاد یا در بخش مشخص را برمبنای کسبوکار مرسوم اعالم نمودهاند (نوع
د و هـ) .درخصوص این نوع از برنامههای مشارکتی ،بهمنظور آگاهی از ماهیت برنامههای
پیشنهادی ،اطالعات ک ّمی قبلی مرتبط با سطح انتشار در کسبوکار مرسوم و فرضیات
پشت آن ضروری است .همچنین اعالم اینکه آیا مبنا برای مدتزمان برنامۀ مشارکتی ثابت
است یا امکان بهروزشدن آن هست مفید خواهد بود .بند  31تصمیم پاریس هماهنگی
روششناختی ازجمله در زمینۀ مبناهای اعالم و اجرای برنامههای مشارکتی را خواستار
است و شقّ ب بند  95تصمیم پاریس به هماهنگی میان روش اعالمشده در برنامۀ مشارکتی
و روش گزارشدهی درخصوص پیشرفت حاصله درجهت نیل به اهداف برنامۀ مشارکتی
اشاره دارد ( .)FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1اینکه تا چه حد هماهنگی روششناختی میان
مبناهای انتشار طرفهای مختلف از طریق دستورالعملهای تعیین مبنا نیاز است همچنان
محل بحث است.
درخصوص اهداف اعالمشده از نظر شدت انتشار یا سرانۀ انتشار (نوع و) نشانههای قبلی
حاکی از روندهای موردانتظار (یعنی تولید ناخالص داخلی یا جمعیت) برآور ِد اثر موردانتظار
بر مجموع انتشار گازهای گلخانهای را تسهیل میکند .ارائۀ گزارش بعدی درخصوص
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هرگونه بهروزرسانی در پیشبینیهای مربوط به تولید ناخالص داخلی یا جمعیت از زمان
ارسال برنامۀ مشارکتی آگاهی از پیشرفت حاصله در اجرای برنامۀ مشارکتی را افزایش
خواهد داد (.)Briner & Moarif, 2016: 25
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 .2 .2 .3اهداف ﻏیرگازهای گلخانهای
عالوهبر اهداف بیانشده درخصوص انتشار گازهای گلخانهای ،برنامههای مشارکتی طیف
وسیعی از اهداف احتمالی غیرگازهای گلخانهای را در بخشهای انرژی ،جنگلداری
و سایر بخشهای اقتصاد (نوع ز) شامل میشود .باتوجهبه راههای متنوعی که طبق آنها
اهداف غیرگازهای گلخانهای میتوانند ابراز شوند هرگونه دستورالعمل اضافی درخصوص
اطالعاتی که باید برای این نوع برنامۀ مشارکتی ارائه شود احتماالً کلّی باقی میماند.
برآورد اثرات موردانتظار برنامههای مشارکتی نوع (ز) در سطوح انتشار ملّی و جمعی اغلب
چالشبرانگیز است .هرچند روشهایی برای برآورد اثر گازهای گلخانهای ناشی از انرژی و
سایر اهداف غیرگازهای گلخانهای (نظیر استاندارد سیاستها و اقدامات پروتکل گازهای
گلخانهای مؤسسۀ جهانی منابع) وجود دارد (.)WRI, 2014: www.ghgprotocol.org
مقررات مربوط به گزارشدهی برای چنین اهدافی نبایستی بیشازحد سختگیرانه باشد
زیرا این امر ممکن است برخی طرفها را از اتخاذ اقدام دلسرد کند.
برخی برنامههای مشارکتی دربردارندۀ اهداف ک ّمی نیستند اما جهت ارتقای همکاری
میانوزارتخانهای درخصوص خطمشی اقلیمی یا اجرای اقدامات خاص نظیر تعرفۀ
تغذیه ،سازوکارهای قیمتگذاری کربن یا مقررات مربوطه شامل اهداف کیفی (نوع
ح) نظیر تهیۀ فهرست ملّی گازهای گلخانهای ،تأسیس دفتر تغییر اقلیم یا سایر تأسیسات
هستند .مانند برنامۀ مشارکتی نوع «ز» اهداف متنوع بسیاری ممکن است و جهت دستیابی
مناسب به اهداف کیفی مختلف که در برنامههای مشارکتی تا به امروز پیشبینی شده
است انعطافپذیری قابلتوجهی در دستورالعملها نیاز خواهد بود .تعداد کمی از
برنامههای مشارکتی هیچگونه هدف ک ّمی یا کیفی قابلسنجشی را دربر نمیگیرند (نوع
ط) .فقدان صراحت در این نوع برنامۀ مشارکتی آگاهی از آن و پیگیری پیشرفت در اجرا
و نیل به اهداف آن را چالشبرانگیز میسازد (.)Briner & Moarif, 2016: 25
 .3 .3سایر مسائل مرتبط با پیگیری پیشرفت در کاهش انتشار گازهای گلخانهای
تفاوت میان اهداف یکساله (مانند سال  )2030و اهداف چندساله (مانند دورۀ )2030-2025
که یک دورۀ زمانی مستمر را پوشش میدهد یک بُعد مهم در بحث شمارش است .اهداف

 .4نتیجه

 )1اهداف آرمانی بیانشده در موافقتنامۀ پاریس همراه با ترتیبات تشریفاتی و نهادی آنها
فرصتی را برای دولتها فراهم میکند که با استفاده از آن آرمانهایشان را برای مواجه با تغییر
اقلیم و مدیریت آن محقق کنند .موافقتنامه برای عملیساختن این آرمانها از ساختار پایین
به باال استفاده کرده و از دولتها خواسته است اعالم کنند که در راستای شرایط و امکانات
ملّی خود چه مقدار از گازهای گلخانهای را میتوانند کاهش دهند .این اقدام با ابزار برنامۀ
مشارکتی تعیینشده در سطح ملّی تحقق مییابد .به عبارت دیگر موافقتنامه طرفها را به
اجرای برنامههای مشارکتی تعیینشده در سطح ملّی ملزم نمیکند بلکه آنها را به پیگیری
اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانهای ملزم میکند.
 )2ساختار موافقتنامۀ پاریس درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانهای دربردارندۀ
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یکساله و چندساله میتوانند مستلزم دستورالعملهای شمارشی متفاوت و اطالعات مختلف
جهت پیگیری پیشرفت ذیل موافقتنامۀ پاریس باشند () Prag, et al: 2013:26-28استفاده از
اهداف یکساله عدمقطعیت مرتبط با برآوردهای میزان انتشار انباشتۀ ملّی و جهانی گازهای
گلخانهای را افزایش میدهد .بهعالوه ،در نظامی که هم نمایانگر اهداف یکساله است و هم
چندساله شمارش و ارائۀ گزارش درخصوص استفاده از نتایج کاهش انتشار گازهای گلخانهای
انتقالیافته در سطح بینالمللی در جهت دستیابی به اهداف برنامههای مشارکتی پیچیده خواهد
بود ( .)Briner, et al, 2014:11تا به امروز اغلب طرفها برنامههای مشارکتی خود را در قالب
اهداف یکساله ارائه کردهاند.
از سوی دیگر تعدادی از طرفها اهداف چندگانه یا ترکیبی از اهداف ک ّمی و سیاستها
و اقدامات کیفی را در برنامههای مشارکتی خود دارند .این طرفها باید اطالعات موردنیاز
جهت پیگیری پیشرفت در هریک از این اهداف و اقدامات مندرج در شکل  1و جدول  2را
ارائه کنند.
هدف از بررسی جامع جهانی ارزیابی پیشرفت جمعی درجهت دستیابی به اهداف
موافقتنامۀ پاریس است .بررسی جامع جهانی تأثیر کلّی برنامههای مشارکتی طرفها را
مد نظر قرار میدهد .برآورد میزان انتشار آتی گازهای گلخانهای درخصوص برخی انواع
برنامههای مشارکتی دشوار است و بهشدّت به عواملی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی یا
جمعیت بستگی دارد .موافقتنامۀ پاریس اعضای درحالتوسعه را به حرکت بهسمت اهداف
کاهش یا محدودیت انتشار گازهای گلخانهای پوششدهندۀ سراسر بخشهای اقتصاد در طول
زمان و در پرتو شرایط ملّی متفاوت تشویق میکند.
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طیفی از ابزارهای حقوقی ،نهادی و سیاسی است که میتواند این امکان را فراهم کند که با
اعمال فشار از سوی سایرین بلندپروازیهای طرفها را در کاهش انتشار گازهای گلخانهای
افزایش دهد .زمانی که اثرات واقعی و پیشبینیشدۀ اقلیمی سرعت گیرد و پیامدهای اقتصادی
و غیراقتصادی رکود آشکارتر شود مسلماً این فشار قابلایجادشدن است.
 )3موافقتنامۀ پاریس چارچوب جدیدی ایجاد میکند که در آن با ملزمنمودن دولتهای
عضو به ارائۀ برنامههای مشارکتی و پذیرش اصل عدم واپسگرایی در تقبل تعهدات کاهش
انتشار شفافیت در برنامههای کاهش انتشار بیشتر میشود .این چارچوب دو هدف عمده دارد:
نخست ،وضوح و درک اهداف و اقدامات موردتعهد هر طرف و پیشرفت آنان را فراهم
میسازد و دوم ،با ارزیابی صورتگرفته توسط بررسی جامع جهانی تمامی طرفها از پیشرفت
جمعی بهسمت اهداف بلندمدت موافقتنامۀ پاریس مطلع میگردند.
 )4پنج ستون اصلی اجرای برنامههای مشارکتی که مسلماً از تقبل تعهد آن سختتر
است عبارتاند از .1 :خواست سیاسی و حاکمیت مؤثر؛  .2راهبردهای بلندمدت کاهشی؛
 .3برنامهریزی منسجم در حوزۀ انطباق با تغییرات اقلیمی؛  .4چارچوبهای تأمین مالی؛ .5
نظامهای پایش ،گزارشدهی و بررسی .وجود این پنج ستون در کنار هم به اجرای برنامههای
مشارکت ملی کمک میکند و نبود هر کدام از آنها اجرای این برنامهها را با چالش مواجه
خواهد ساخت.
 )5طرفهای موافقتنامۀ پاریس در مادۀ  13توافق نمودهاند که از تجربۀ چارچوب
شفافیت تحت کنوانسیون چارچوب استفاده کنند .کشورها در سطح بینالمللی از هفت الگوی
برنامۀ مشارکت ملی پیروی کردهاند که هریک از دولتها بسته به شرایط یکی از این الگوها را
برمیگزینند .گزارشدهی ،بررسی ،تحلیل و مالحظات چندجانبه میتواند در تقویت اقدامات
کاهشی کشورها در سطح ملی به آنها کمک کند .این فرایندها میتوانند به پایدارنمودن
توجه سیاسی سطح باال به خطمشی اقلیمی داخلی ،تخصیص منابع جهت نظارت بر دادهها و
اطالعات مربوطه و تحلیل آنها و ارائۀ مدارک به ذینفعان داخلی که کشورهایشان درحال
اتخاذ اقدام هستند ،و تسهیل توسعۀ برنامههای مشارکتی ملّی و اقدامات کاهشی داخلی کمک
کنند .بنابراین ،چارچوب شفافیت میتواند در روند پویای موردنیاز برای مسیر توسعۀ انتشار کم
گازهای گلخانهای نقش مهمی ایفا کند.
 )6دستورالعملهای شفافتر و مفصلتر گزارشدهی درخصوص کاهش انتشار گازهای
گلخانهای براساس نوع برنامۀ مشارکتی میتواند مفید باشد؛ بهخصوص برای برنامههای
مشارکتی که اهداف مطلق انتشار ندارند .طرفهایی که دارای اهداف مربوط به سطوح
کسبوکار معمول هستند میتوانند درخصوص اطالعات مربوط به الگوی استفادهشده جهت
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محاسبۀ خط مبنا و فرضیههای ارائهشده برای متغیرهای کلیدی (مانند روندهای تولید ناخالص
داخلی ،جمعیت ،قیمتهای انرژی و توسعۀ فناوری) و نیز اینکه آیا این خط مبنا ثابت است یا
میتواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد گزارش ارائه دهند .طرفهایی که دارای اهداف شدت
انتشارند میتوانند درخصوص پیشبینیهای مربوط به تولید ناخالص داخلی ،منبع آمارهای
مورداستفاده درخصوص تولید ناخالص داخلی و اینکه اگر رشد تولید ناخالص داخلی بهطور
قابلتوجهی باالتر یا پایینتر از سطح موردانتظار باشد چه بر سر هدف مزبور میآید گزارش
ارائه دهند .باتوجهبه انواع گستردۀ شاخصهای موجود بعید است که بتوان دستورالعملهای
دقیقی درخصوص اهداف مربوط به شاخصهای غیرگازهای گلخانهای ارائه کرد؛ اگرچه
در برخی موارد ممکن است درمورد شیوههای مطلوب ارائۀ چنین اهدافی توافق حاصل شود.
 )7اطالعات گزارششدۀ طرفها احتماالً بهعنوان بخشی از چارچوب پیشرفتۀ شفافیت
یکی از ورودیهای بررسی جامع جهانی درخصوص پیشرفت جمعی انجامشده بهسوی
اهداف بلندمدت جهانی طرفهای موافقتنامه خواهد بود .برآوردهای مربوط به انتشارات
تجمعی موردانتظار آتی گازهای گلخانهای با طول عمر باال (عالوهبر اطالعات دریافتی از
سایر منابع درخصوص جنبههایی از قبیل سرمایهگذاری در زیرساختهای نیازمند کربن کم و
تحقیق ،توسعه و انتشار فناوری پاک) میتواند جهت ارزیابی پیشرفت بهدستآمده درجهت
نیل به هدف بلندمدت جلوگیری از افزایش متوسط دمای جهانی تا زیر  2درجۀ سلسیوس
مورد نیاز واقع شود.
 )8چالش اصلی چارچوب افزایش شفافیت دستیابی به سطح مناسب انعطافپذیری
خواهد بود .اگر انعطافپذیری بسیار کمی وجود داشته باشد ممکن است چارچوب شفافیت
نتواند به اندازۀ کافی برای شرایط و ظرفیتهای متنوع کشور خدماترسانی کند .اگر این
انعطافپذیری خیلی زیاد باشد چارچوب شفافیت نمیتواند به هدفش در مطلعساختن بررسی
جامع جهانی و ایجاد درک روشن از اقدام در زمینۀ تغییر اقلیم دست یابد .انواع مختلف
برنامههای مشارکتی جهت پیگیری پیشرفت در اجرا و نیل به اهداف آنها مستلزم مجموعههای
متنوع اطالعات است .برخی انواع برنامههای مشارکتی (مانند اهداف کاهش انتشار گازهای
گلخانهای برمبنای کسبوکار مرسوم و اهداف اعالمشده درخصوص غیرگازهای گلخانهای)
مخصوصاً ارزیابی تأثیر کلّی موردانتظار برنامههای مشارکتی بر گرایشهای آتی انتشار جهانی
گازهای گلخانهای را دشوار میکند.
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