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یووی از دسوتا ردهای لوا ص تراتوق      مسوئله کنودش ایون    کام  متحد می طرر بهرا 
کیرتر، تراتق پواریس   پر تو در مقایسه با  (Bodansky, 2016, p. 18)ش پاریس اس 

کنودش در   توک اعضوا مشوخص نموی     بورای توک   ،کاهش نشر   اهداف محد دکننده
کنود   بوه    می یبند ترمرلیک هدف جامع تغییر اقلیمی را عرض کنفرانس پاریس 

مسئرلی  مشوترک  لوی   » کند که برای تحقق آن هدف بر طبق اص  اعضا اعالم می
تراننود مشوارک     ی موی در سایه لرایط متفوا ت مل و  « های نسبی متفا ت   ترانایی

ایون مشوارک     شکنندش کشررها باید سهم کاهش  رد را هر پن  سال مشخص کنند
لوان   هوای  تا بیشترین هم  ممون در تغییر ترانایی ،باید در طرل زمان اتزایش یابد

هور پون     1منعوس گرددش برای اطمینان از دستیابی به هدف کام  کنفورانس، اعضوا  
بار سهم پیشرت  هر عضر را در مسیر رسیدن این کنفورانس بوه هودف       سال یک
یوک قوانرن    مثابه بهیمانی اس  کندش کنفرانس پاریس پ بررسی می بلندمدتشاهداف 

ش لورند  با لور ط آن ملوزم موی    کننده بیتصربه این معنا که کشررهای  ،المللی بین
(Streck et al., 2016, p. 5) 
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کشرر سرریه به پیمان پاریس ملحق نشده اس ش این کشرر به  اسطه جنگ دا لی 
در لرایطی نبرد که بتراند در این کنفرانس لرک  کند   یا بتراند تعهداتی را برای 

محیطوی در    رد تعیین کندش اگر چه به  اسطه جنگ اموان ایجاد مشوالت زیسو  
تران بورای ایون کشورر     ای را نمی این کشرر  جرد دارد  لی ترلید گازهای گلخانه

متصرر برد   همچنین این امید  جرد دارد که پس از استقرار صلح در ایون کشورر   
آ ری  نیواراگرله نیز به دلی  آنچه کوه عودم الوزام   سرریه نیز به این قرارداد بپیرنددش 

نامید   در اعتراض به عدم کفای  تعهدات حا ر نشد ایون پیموان را بوه     کاتی می
هوایش پیرامورن گرموایش     برساندش ناگفته پیداس  که این کشرر اگور نگرانوی   امضا

همچنین این امید  جورد دارد کوه    زمین بیشتر از سایر کشررها نبالد، کمتر نیس ش
نیز پس از اجرایی لدن پیمان پاریس   بوه دسو  آمودن ا لوین نتوای        لهنیواراگر

 ب  به این پیمان بپیرنددشثم
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