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آماده کردش در کنفورانس کیرتور،    1۹۹۷برای کاپ سرم در کیرتری ژاپن در دسامبر 
بر سور مبواحثی تراتوق کردنود کوه       اقلیمی سازمان مل  اعضای کنرانسیرن تغییرات

کیرتر تعهدات کاهشی را بورای   پر تو کیرتر لنا ته لدش  پر تو  عنرانِ بعدها به
 ی کوه د ره  نود تعیوین کرد  ۲۰1۲تا  ۲۰۰8کشررهای صنعتی برای چارچرب زمانی 

هودتی  ا ل عنران قدم  به پر تو ترتیب قرار برد این  همین لدش بهاجرای ا ل نامیده 
هوا   ترجهوات      بلندمدت قلمداد لردش بسیاری از کشررهای ار پوایی از کواهش  

 لی به این مسال  در کنفورانس کیرتور    ،تری حمای  کردند اهداف دمایی بلندمدت
باعوث کواهش نشور     پر توو  ترجه محود دی لودش در آن زموان قورار بورد ایون       

 شدالو ب 1۹۹۰منتشره در سال  تر از میزان درصد پایین ۵/۲کشررهای صنعتی تا مرز 
(Adly & Stavins, 2007, p. 8) 

در مراکش، کشررهای صونعتی لور ع    ۲۰۰1در سال  ءپس از کنفرانس اعضا
در آمریوا اعالم کرد که  «جرج برش» کیرتر کردندش البته د ل ِ پر تو به تصریب 

را  تشیحموا  عودم استرالیا نیوز بالتاصوله    کندش د ل ِ کیرتر را تصریب نمی پر تو 
  ارد توازِ  ۲۰۰۵کیرتر در سوال   پر تو رغم  ر ج این د  کشرر،  اعالم کردش علی

حوداق      باید ا الً ؛لرط د گانه برای آن الزامی برد که البته یک پیش ،اجرایی لد
کشرر میزان انتشارلان حوداق    ۵۵کشرر آن را به تصریب رسانده بالند   این  ۵۵
 قطعواً  (Aldy & Stavins, 2007, p. 10)ش لود با 1۹۹۰درصود انتشوارات سوال     ۵۵

 1۹۹۷ پر توو  مسئرلی  مشوترک  لوی متفوا ت در     یریکارگ مشهردترین منطق به
مجبورر بردنود انتشوار     اتتوه ی ترسوعه کیرتر متجلی اس  که در آن تقط کشوررهای  

ایون لوویره نووامرتق بووردش   هرحووال بووهای  وورد را محود د کننوودش   گازهوای گلخانووه 
آمریوا هرگز آن را تصریب نورد، کانادا از آن  وارج لود   ژاپون       متحده االتیا

آن بور  د م اجرای آن ندالتندش عال ه ی برای د ره یا محد دکنندهر سیه هیچ هدف 
ای   انوه  لان از انتشار گازهای گ  اقتصادهای درحال ظهرری مث  چین   هند سهم

تغییورات اقلیموی سوازمان    بندی کنرانسیرن  گر ه لدت بهرت  که  باال می سرع  به
را زیور   1  کشررهای غیور از پیرسو  الوف    1به لو  کشررهای پیرس  الف مل 
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