
 1399بهار  ♦ 1شماره  ♦ 4سال  ♦ المللی های بین سازمان     18

 دالی  ایون گریوزِ   نیتر مهمتصمیم گرت  این پیمان را تصریب نوندش یوی از  ،برد
 شمشارک  این کشرر بیهرده  راهود بورد  ، کرد که احساس میآن برد  متحده االتیا

هوای   مسوئرلی  بورد    ای   انوه  گازهوای گو    بوزرگِ  ی د مین نشر دهنده نیز چین
ایون پیموان    امضواکنندگان چین از  که یدرحالش رت کاهش نشر  رد را بر عهده نگ

، این کشورر را از هرگرنوه   ترسعه درحالکشررهای  ی بندی آن در زمره برد اما طبقه
کانادا از پیموان کیرتور قبو  از     ۲۰1۲دال ش ا ای  سال  مسئرلی  کاهش معاف می

  بالر س، ژاپن، نیرزیلند، ر سیه   ا کراین حا ر  ؛ا ل  ارج لد ی اتمام مرحله
تثبیو   نشدند مشارک   رد را ادامه دهندش پیمان کیرتر بوا هور متور   معیواری در     

پس از سوعی     (Todd et al, 2014)ش برد  ررده لوس ای   انه انتشار گازهای گ 
کم جهان به ایون نتیجوه رسوید کوه بایود       کم ،های پس از ریر  طای متعدد در سال

هوا بورای مبوارزه علیوه گرموایش زموین        لرد   باید در ر ش دراندا تهطرحی نر 
طراحوی   کنفورانس پواریس  وتم لودش    ها به  تالش جهیدرنت به عم  آیدش دنظریتجد

 ،دار این حرک  بالند دارد که کشررهای پیشرتته باید طالیه می الارهتراتق پاریس 
 (Streck, 2016, p. 26)ش قادر به مبارزه با گرمایش اقلیم نیستند ییتنها به ها آن لی 

   وع بوالقره، منوت  بوه     زِیو آم تاجعوه گیور     چشوم  راتیتوأث بحران اقلیمی با 
های تطبیق گردیدش  ای   مهیا نمردن استرات ی  انه محد دی  در انتشار گازهای گ 

توران   کننود را موی   المللوی کوه ایون اهوداف را دنبوال موی       گرهای اقلیمی بوین  گف 
 به چهار تاز تقسیم کرد: یطررکل به

ای از پذیرش کنفرانس کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل   تاز ا ل گستره
ش در طورل ایون   ردیو گ یبرمو را در  1۹۹۵تا پذیرش تعهود بورلین در    1۹۹۲در سال 

اگور  )ترسعه کوه سوهم کموی     درحالهای اقلیمی کشررهای  های ا لیه سیاس  سال
لرندش هودف اصولی    از هرگرنه تعدی    محد دی  معاف می( سهمی دالته بالند

الوزام اقلیموی را    اتحادیه ار پا در آن زمان این برد که آمریوا را متقاعد کند که یک
کوه   ،محد دکننوده بپذیردش در این زمان آمریوا نسب  به مشوارک  در یوک تراتوق    

 لی سورانجام از   ؛برد  یم یبکند  اعضا را در یک لیس  ثاب  در  مالم تفویک می
   اتتووهی ترسووعههووای جداگانووه را بوورای کشووررهای   ای کووه محوود دی  معاهووده


