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لوده ترسوط کشوررهای     هوای ترلیود    لوی آلوردگی   ؛ها برای بقا برده اس  نیاز آن
 طبیعتوواًش هووا اسوو  آن موورردنظرامپریالیسووم اقتصووادی  توودا مِ صوونعتی در جهوو ِ

های نالوی از ترا انوی ترلیود   نیوز      نالی از تالش برای بقا   آلردگی های آلردگی
   نخراهود مانود  با هم برابر نخراهند بردش اما این حقیق  پرلیده  ،ر یه مصرف بی
 ،لوده اسو    برگوزار زیسو    المللی که پیرامورن محویط   نهای متعدد بی در کنفرانس

کیود  أزیسو  ت  مراتب بر مسئرلی  تاریخی کشررهای صنعتی در تخریوب محویط   به
تصمیم گرتته لد که کشررهای جهوان   1۹۹۲لده اس ش در کنفرانس ریر در سال 

زموین بوا    های کره باید در نگهداری   حف    بازیات  سالم    انسجام اکرسیستم
صراح  اعالم لد که با ترجوه بوه سوهم       نیز این نوته به ؛ر همواری کنندیودیگ

هوا دارای مسوئرلی     د لو   ،زیسو   متفا ت کشررهای جهوان در تخریوب محویط   
اص  مسئرلی  مشترک  لی متفا ت که ا لین بوار در   شهستندمشترک  لی متفا ت 

؛  جوه  سو  الو  گرت  دارای د   جوه   کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل 
تغییرات اقلیموی    جوه    اریخی متفا ت اعضا در ایجاد مشو ِهای ت ا ل مسئرلی 
( Bodansky, 2016, p. 14)ش هوا در ر یوار یی بوا آن    هوای متفوا ت آن   د م ترانوایی 

معتقد بردند کوه تنهوا نیور ی عظویم        1۹8۹کنندگان سازمان مل  در سال  هدای 
دس  بگیرد   بشری  را از بحران ر  به تزایود  تراند سوان را در  ای که می هان الق

کشوررها   ی کشررها اس ش هموه  ی پارچگی همه جهانی نجات دهد،  حدت   یک
ای پایودار   مسوتمر    هوا در مقابو  ترسوعه    باید بد ن ترجه به تقیر یا غنی بردن آن

کوه پایوداری    ،قورار گیرنود   مررداسوتفاده  یا گرنه بهمسئرل بالندش منابع طبیعی باید 
های آینوده قابو      اکی برای نس  زیس  سالم مررد  دله قرار نگیرد   کره محیط

 (۲1صش  ،13۷۲ ،)لراسانیش زیس  بالد
 1۹۹۲که در ریر در سوال    1چارچرب کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل 

 ی اعضوا بایود سیسوتم اقلیموی را بورای اسوتفاده      »دارد کوه   موی  الواره  ،پذیرتته لد
 لوی   ،تسا ی   در تناسب با مسوئرلی  متفوا ت   ی   آینده بر پایه های کنرنی نس 

برای مخاطبینی که در ن موذاکرات   ش«حف  کنند ،های نسبی  رد مشترک   ترانایی
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