
 11     المللی سیاسی بینهای  ثیر آن بر همکاریأکنفرانس اقلیمی پاریس و ت

از بوین رتوتن انگیوزه سوایرین      کشوررها مرجوبِ  سراری مجانی بر ی از  لردش می
کانوادا، پیتور کنو      سو  یز طیمحو  زیور   اظهارنظر  رش در  له بهئلردش این مس می
در ترجیوه  ور ج از پیموان کیرتور بیوان       ۲۰11اس  کوه در دسوامبر    مشاهده قاب 

کانادایی بوه سوایر کشوررها،     دهندگان اتیمالانتقال چهارده میلیارد دالر از »دال ؛ 
کیرتور بورای    ی ایون هزینوه  کوه   اسو ؛  هر  وانراده کانوادایی   ازدالر  16۰۰ادل مع

 (Cherry et al., 2014)ش «س ها کانادایی

 رژیم تغییرات اقلیمی  ی عدالت و مساوات در توسعه .2

گیوری آن در   از زموان لوو      المللوی  رژیم تغییرات اقلیمی بین ی در طرل ترسعه
بود ن لوک    برده اسو ش آن همیشگی مناظره   مداتعه  عدال  مر رعِ ،۹۰ ی دهه

له بالیم که ئدنبال تهم این مس که ی قت اس شثیر عدال    مسا ات دارای اهمی  أت
هوای   کارکردهوا    ر جوی   باید ،المللی ترسعه یاتته اس  چگرنه رژیم اقلیمی بین

اتع منوو (Okerek & Coventry, 2016, p. 835)ش سیاسووی کلیوودی آن را درک کنوویم
در ا تیار کشررهای صنعتی قرار گرتته اس     صنعتی لدن بخشی از جهان تماماً

کشوررهای جهوان    ،این کشررها در مسیر اتزایش قدرت صنعتی   اقتصوادی  ورد  
کوه منوابع   موراد  وام را از کشوررهای       آن بور  عال ه ؛اند سرم را به استثمار کشیده

   ؛انود  کشررها را نیز به الغال  ورد درآ رده اند، بازارهای این  جنرب به یغما برده
 اقوع پیشورت     ش درانود  لوده مانع از پیشرت  صونعتی   اقتصوادی ایون کشوررها     

دسو  آموده    کشررهای جنورب بوه   یماندگ عقبکشررهای صنعتی به قیم  تقر   
 بلووه گیور کشوررهای صونعتی نشوده      تقط دامن یطیمح س یزاس ش اما مشوالت 

کند   کشررهای تقیر جهان کوه از   زمین را تهدید می کره هرای  آب    اک ی همه
در  شر  هسوتند  اند نیوز بوا ایون مشووالت ر بوه      صنعتی لدن دنیا هیچ سردی نبرده

هووای  سووالی آن  شووک ی جووهینت دلیوو  تغییوورات اقلیمووی   در بر ووی موورارد بووه
توری از کشوررهای صونعتی را     مراتب تا ان سنگین المدت، کشررهای تقیر به طری 

کشویدند     ای را پویش موی   اندش در چنین لرایطی کشررهای صنعتی مغالطه ردا تهپ
نودش  دکر محیطی اعالم موی  کشررهای جنرب را عام  مشوالت زیس  یماندگ عقب

دلیو    بوه  ،های ترلید لده ترسط کشررهای جنرب آلردگی اس  که نیااما  اقعی  


