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داف کمّوی  یا  یورش غالوب تعهودات لوام  اهو      هستندتا ببیند که آیا کاتی  ؛کند می
که بر وی دیگور    حالیرد ؛بد ن قید   لرط هستندها نیز  انتشار ملی هستندش بر ی

لام  تعهدات کاهش بد ن لرط   تعهدات کاهش انتشار مشر ط ا اته هسوتندش  
 طرر به ،ترسعه درحالاراله لده از سری کشررهای  قراردادهایبرآن بر ی از  عال ه

المللووی لووام  تونرلوورژی، تاینووانس   یووا  هووای بووین کاموو  مشوور ط بووه حمایوو 
 (Averchenkov & Bassi, 2016, p. 6)ش سازی هستند ظرتی 

کوه ایون    اعتبار تعهدات کشررها به د  دلیو  کلیودی حیواتی هسوتندش ا ل آن    
المللوی آینوده تعوال     گرهای اقلیموی بوین    مثبتی را در گف های  تعهدات دینامیسم

لرند )یعنوی دارای اعتبوار    یاتتنی قلمداد می   دس  اتوا قاب هایی که تعهد کنندش می
  یک حرک  ر  بوه بواال را    ؛کنند هستند( اعتماد بیشتری را بین کشررها ایجاد می

 ی مرجوب اراده   یهان در زیآم  یمرتقانگیزندش اجرای  در سطح هم  جمعی برمی
لووان بوورای تجدیوودنظر در  توور در اهووداف کشووررها   عزمووی جووزم ی قطعووی همووه

 راهود   ،لان که هر پن  سال باید تح  نظر تراتق پاریس صررت پوذیرد  تعهدات
جهوانی در تودا م گفتموان در موررد      ی بر ترانایی جامعوه  تنا ب به مسئلهلدش این 

 های نامه تراتق اًیثان راهد گذال ش  ریتأث تر عزم در اد ار آینده سطرش جمعی جامع
ش گوذاری  صرصوی   عمورمی دارنود     معتبر لانس بیشتری بورای جوذب سورمایه   

(Averchenkov & Bassi, 2016)  ناموه اقلیموی پواریس بورای کواهش انتشوار        تراتوق
هوای   مشخص از توالش  طرر بهای را بوار گرتته اس  که  ای لیره  انه گازهای گ 

کنفرانس پاریس دارای هدتی اس  که اتزایش میوانگین دموای    شپیشین متمایز اس 
  تالش  ؛پیشاصنعتی نگه دارد ی نسب  به د ره گراد یسانتجهانی را زیر د  درجه 

یوک   عنوران  بهدرجه کاهش دهدش جامعی  این هدف  1/۵کند که این عدد را به  می
 (Okerek & Coventry, 2016, p. 839)ش لرد می پیر زی برای عدال  قلمداد
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ه آغاز لود  ۲۰۰۵از سال  یجد طرر  به ،به پاریس منت  لد  ینها درمذاکراتی که 
 کوه  ی قتو ، ۲۰1۲جلب لود کوه پوس از سوال      سؤالزمانی که نظرها به این  اس ش
  حوال  دریابد، چه باید کردش کشررهای  کیرتر  اتمه می پر تو ا ل اجرای  ی د ره


