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

انفورادی تعیوین    صوررت  بوه لرندش این اهداتی که  تعیین می ،میسر بالد ها آنبرای 
هوا کوه بورای     بر ی تالشاز نظر ایشان  شرسند المللی می سپس به ثب  بین ،اند لده

قبرل نیس ش کاهش انتشوار  مرردکشرر دیگر  لز ماً برای ،اس  قبرل قاب یک کشرر 
ممون اسو  بورای یوک کشورر      1درصدی از طریق طرش سقف   مبادله انتشار 1۰
کوه در هموین زموان ا تصواص دادن میزانوی پورل بورای         حالیدر ،قبرل نبالد قاب 

 ری انورژی کوه    های تجدیدپذیر   بهبرد بهوره  های انرژی گذاری حمای  از سرمایه
 شبالد قبرل قاب بتراند برای همان کشرر  ،لرد رصدی نشر مید 1۰مرجب کاهش 

مودت، قورارداد پواریس کشوررها را ملوزم       کاهش انتشارات طورالنی  منظرر به
هوای مونظم ارالوه دهنودش هموین اتووای بوه          ورد را در د ره  تعهودات کند که  می

عزیمو  از   ی تورین نقطوه   اصولی  ،های اقلیمی دا طلبانه کشررها اس  کوه  سیاس 
بار اراله لورند   هر پن  سال یک تعهداتکندش قرار اس   کیرتر را ایجاد می پر تو 

 ,Falkner)ر دش  موی از کشررها تعهدات بیشتری انتظوار   ،پن  ساله ی   در هر د ره

2016, p. 1115) هوای   استرات ی ی این تراتق تغییری اساسی در تفور درباره  اقع در
کنودش   رسود را مونعوس موی    که به ذهن می ،لیمیتغییرات اق ی درباره مؤثرمدیری  

یک هدف کمّی عمرمی برای محد د کوردن   یطررکل بهمرکزی این قرارداد  ی هسته
درجوه   1/۵زمین به د  درجه   تالش برای ایون دموا توا حود      اتزایش دمای سطحِ

 لی در تراصو  معینوی بوازبینی     ،محد دکننده نیستند  رد ی رد بهاس ش تعهدات 
آنچوه بورای نیو  بوه      ی  رد را در سوایه  تعهداتر د که اعضا  انتظار می شلرند می

ترانیم این تغییر را انتقوالی   ارتقاء بخشندش بر ی معتقدند که ما می ،اس هدف نیاز 
باال قلمداد کنیمش اما یک ترصویف بهتور    به پایین به استرات ی پایین از استرات ی باالبه

مقام نرلتن قراعد به مدیری  در مقام تعیوین  از این تغییر آن اس  که مدیری  در 
 (Young, 2017, p. 8)ش بدل لده اس  ،هدف

 ؛مانود  گذاری باقی می در این لیره که به لو  دقیقی تنظیم لده اس ، تفا ت
یک چارچرب جهانی  عنران بهتران از آن به لولی منصفانه   لی در لرایطی که می

چرن چین، هند   برزی   ظهرر جهان هم حالترک یاد کرد که اقتصادهای ملی درمش
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