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

 لوی کشوررهایی کوه تحو       ،کردنود  سیستم کیرتر تالش موی  ی برای ادامه ترسعه
 هووا آن چراکووه ؛رغبتووی بوورای ادامووه آن ندالووتند ،اهووداف کاهشووی کیرتوور بردنوود

، چوین   سوایر   متحوده  االتیو اکوه    حالی در ش راستند تح  محد دی  بالند مین
ش تور بردنود   دهای اصولی معواف هسوتند   در عورض حوامی ر لوی جهوانی       اقتصا

(Bodansky, 2016, p. 5) ازایون اسوترات ی    کوه عزیمتوی بورد    ی تراتق پاریس نقطه 
 ؛کورد  کیرتر موی  پر تو  ازالمللی را به سم  پذیرش   پیر ی  سیاس  اقلیمی بین

تعوداد محود دی     تقط  ؛اقتصادی دال  ی که اهداف مطلق   کاهش نشر با دامنه
کردش در مقابو  طورش    از کشررهای صنعتی را ملزم به محقق سا تن این اهداف می

تراننود    لی  نمی ،باید پیشر  بالند اتتهی ترسعهدارد که کشررهای  پاریس العار می
مرتفع کنندش بنابراین چالش کلیدی، چگرنگی رسیدن  ییتنها بهمشو  تغییر اقلیم را 
نهوایی  ورد از طریوق     بوه هودفِ   ییرات اقلیمی سازمان مل کنفرانس کنرانسیرن تغ

   یرد لتو یغهوای   سهم منصفانه   عادالنه برده   هس ش اعضوای د لتوی، سوازمان   
ها را برای تعیوین اهوداف کواهش      سیعی از ر ش ی المللی گستره های بین سازمان
پیشنهاد کردنودش   «عادالنه بردن»   «بردن مؤثر» ی کاهش بر د  پایه  یمسئرلنشر   

لام  تعهودات   ،پیچیده  سیع ی نیازمند یک معادله ،رسیدن به این هدف هرحال به
اسوتریک   (Streck et al, 2016, p. 26) شاسو   ها آنمشارک  جهانی   برآ ردن  دقیقِ

با تراتق پاریس، مذاکرات اقلیموی  ( همچنین اظهار می دارند که ۲۰16  همواران )
بنودی کشوررها   تخصویص اهوداف      رنه توالش بورای دسوته   المللی اکنرن هرگ بین

را مترقف کرده اس ش در عرض به لو  انحصاری  ها آنکاهش انتشار مشخص به 
کنفورانس پواریس چر شوی در     ر  نیو ازا شبر سهم کاهش دا طلبانه اسوترار اسو   

تغییوور اقلوویم بووا  ی مسووئله اگرچووهش لوورد هووای توورزیعی محسوورب مووی اسووترات ی
ضویه تراتوق دارنود:    کشررها بر سور سوه ق   اما اکثرِ ،مراه لده اس هایی ه نامطمئنی

هوای   تعالیو   ی نتیجوه  ،هوایی  ر داد اس    این اتفاق در بخش حالِتغییر اقلیم در
به آن پردا ته لورد     مهمی اس    باید ی مسئلهکه تغییر اقلیم  بشر اس ؛ د م آن

 شجانبه ح  لرد یک صررت بهتراند  که این مشو  نمی سرم آن
 


