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 حاص  ملمرسی ی نتیجه هم کنفرانس این در رسیدند، نمی ای نتیجه به زمین گرمایشِ

کیرتور، تراتوق پواریس اهوداف کواهش نشور بورای         پر تو در مقایسه با  لدش نمی
کند   اعضا را برای مشارک  در تحقوق ایون هودف     کشررهای  احد را تعیین نمی

قدر   چگرنه در  ه  به  رد کشررها بستگی دارد که تصمیم بگیرند چ  راند یترام
قورارداد پواریس کوه در     (Streck, 2016, p. 6)ش تحقوق ایون هودف مشوارک  کننود     

ترانود گوامی در    موی  ،پذیرتتوه لود   ۲۰1۵ یومین کنفرانس اعضا در دسامبر  بیس 
ترانود بوه    پواریس موی   (Young, 2017, p. 8)ش مدا م رژیوم اقلیموی بالود    ی ترسعه
 ی هوا   اعواده   هوای مومو  اقودام، مثو  محاتظو  از جنگو        ای برای حرزه انگیزه

های  اقعی برای محاتظو  از کشوررها        بردالتن گام لده بیتخرهای  سرزمین
 ش تغییرات اقلیمی منجر لرد راتیتأثپذیر در مقاب   های آسیب جمعی 

 گیری نتیجه

 ،کنود  نورم موی    پنجوه  دسو  جهانی که امر ز بشر با آن  یوی از مشوالت مشترکِ
گازهوایی در   ،هوای صونعتی بشور    تعالیو   ی  اسطه بهزمین اس ش  گرمایشِ مشو ِ

  در  شلورند  موانع از  ور ج گرموا از جور موی      ،لورند کوه   اتمسفر زمین جمع می
هوای   د لو   1۹۹۲ش در سوال   راهنود لود  باال رتتن دمای زموین   باعثِ درازمدت

نشس  ریر را برگزار کردند تا بترانند این مشو  را ح  کنندش ایون نشسو     ،جهان
گیری چهارچرب اقلیموی سوازمان    لو  باعثِ ،های بعد ر سالآغاز راهی برد که د

تغییور اقلویم    هایی برای حو  مشوو ِ   هر ساله نشس  1۹۹۵مل  متحد لدش از سال 
کیرتور   پر تو د  دستا رد مهم دالته اس ؛  تاکنرنها  لردش این اجالس برگزار می
 یجوه یدرنتاقتصواد     کوه  آنجوا  از ش۲۰1۵  قرارداد پاریس در سال  1۹۹۷در سال 

 ی هوا اسو    از طرتوی هور پدیوده      هوای د لو    ا لری  نیتر مهمصنع  یوی از 
 مشوو ِ  هموواری بورای حو ِ    ،اسو  ای   انوه  گازهوای گو    ایجادِ مستعدِ ،صنعتی

کشوررها حا ور نبردنود     چراکوه  انود؛  هر  برد گرمایش زمین با چالشی بزرگ ر به
 محد دیتی قرار دهندش گرنه چیه ی صنعتی  رد را در سایه ی ترسعه

کشررهای جنرب پس  مشو  دیگر تقاب  بین کشررهای لمال   جنرب بردش
   ؛صونعتی پیشورتتی ندالوتند    لحاظ ازمستعمره بردند    عمدتاً ،از انقالب صنعتی


