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

زمین سورن  دارند، دیگر در صود   تغییر کرده اس ش هف  میلیارد انسانی که بر کره
ها در بیش از صد   نرد کوابین مجوزا از یوک       آن ؛کنند قایق جداگانه زندگی نمی

کنندش اما این قایق یک مشو  داردش این قایق بیش از صود     قایق بزرگ زندگی می
که هر کدام مسئرلی  انحصاری برای کابین  رد را مترجوه  ورد    شنرد کاپیتان دارد

قالو    ،یوک کو    عنوران  بهمیتی برای  رد قایق ها اه کدام از کاپیتان   هیچ ؛دانند می
جهوانی   تورانیم یوک رهبور را بورای د لو ِ       ی معتقد اس  که موا نموی   لردش نمی

بدنوه نهادهوای    ، صورص  بوه تورانیم نهادهوای د لو  جهوانی را       لی می شبپذیریم
 (Mahbubani, 2013, p. 3)ش چندجانبه را زیر چتر سازمان مل  تقری  کنیم

گیری نسب  به آن زمان که کنفرانس کنرانسویرن تغییورات    چشم طرر بهجهان 
تغییر کورده اسو ش    ،تقسیم کرد 1۹۹۲اقلیمی سازمان مل  آن را به د  طبقه در سال 

پنجاه کشرر که  ارج از پیرس  الف بردند، اکنرن درآمود سورانه    باًیتقربرای مثال 
تیوب چهو  کشورر    تر همین به باالتری نسب  به کشررهای تقیر پیرس  الف دارندش

باالتری در لا ص ترسعه انسانی در سوال   یبند رتبهدارای  ، ارج از پیرس  الف
بنووابراین  هووای پووایین کشووررهای پیرسوو  الووف هسووتندش نسووب  بووه رنووک ۲۰۰۷

ای که مسبب انتشار ایون گازهوا در گذلوته،      انه منتشرکنندگان اصلی گازهای گ 
اقودام   مسوئله صفانه در مراجهه بوا ایون   باید با اتخاذ ر لی من ،حال   آینده هستند

تعداد کمی از کشررها آمادگی دالتند توا تعهودات   ( Leal Arcas, 2012, p. 5)ش کنند
کیرتر  پر تو ا ل  ی ای در ا ا ر د ره  انه کاهش گازهای گ  ی هنیزم در رد را 
 وارج لوده    پر تو کام  از  طرر بهتضمین کنندش بسیاری از اعضا  ۲۰1۲در سال 
هیچ رغبتی برای پذیرش تعهدات بیشتر ندالوتندش   ،بردند مانده یباقکه  ها آنبردندش 

دهد که مقررات باید به لولی بالد کوه اجوازه دهود تعهودات      نشان می مسئلهاین 
 ,Young, 2016)ش آ ری لورد  تقری  لرند   اراده سیاسی الزم جمع گام به گاما لیه 

p. 126) 
انتشواردهندگان   نیتور  بوزرگ ان مرتق نشود کوه د  موررد از    این پیم متأسفانه
 ،ای  رد را کواهش دهنود    انه ای را برانگیزد تا حجم گازهای گ   انه گازهای گ 

نشر دهنده  نیتر بزرگکه در آن زمان  متحده االتیایا حتی میزان آن را تثبی  کنندش 


