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خواستههایی که در توافقنامه �ار�س درج نشد
اعضایکنفرانسبيستويکمين: نقیزادهناهيد - زيستمحيط > شهر

تا٩(٢٠١۵دسامبر١٢تانوامبر٣٠ازهواوآبتغييراتکنوانسيون

.شدبرگزارپاريس،در)گذشتهآذرماه٢١

بامرتبطديپلماتيكنشستهايبزرگترينازيكيكنفرانساين

ازمختلفذينفعگروههايازنفرهزار36ازبيشكهبودمحيطزيست

نمايندگانبينالمللي،نشستايندر. بودآوردههمگردرادنياسرتاسر

پيشنهادهايارائهبرايجهانسراسرازمردميتشكلهايازمتعددي

ايرانكشوراز. داشتندحضورپاريستوافقنامهدراثرگذاريبرايخود

بهروستاييبرنامهريزيوجغرافيادكتريدانشجوينقيزاده،ناهيدنيز

حضوركنفرانسدرمحيطزيست،پايدارتوسعهمؤسسهازنمايندگي

طيكهاستكردهتهيهكنفرانسايندرمحليوبوميجوامعسازمانهايومردمنهادتشكلهايحضورازگزارشينقيزاده. داشت

.استشدهتبيينمحيطزيستيمردمنهادتشكلهاينمايندگانومحليوبوميجوامعاثرگذارنقشآن،

سازمانهايبهخصوصدنيا،مختلفنقاطازمحليوبوميجوامعپررنگوقويحضورپاريسكنفرانسمهمرويدادهايازيكي

بوداقيانوسهاحاشيهمناطقوآسياييآفريقايي،كشورهاي؛)آمازونجنگلهايجملهاز (التينآمريكايكشورهايمحليوبوميجوامع

محلدرآراماعتراضهايطريقازآنانسازمانهايوبوميجوامعمواضعوخواستهها. بودتاملقابلوتأثيرگذاربسياركه

پيدانمودجلسهونشستومطبوعاتيمصاحبهدولتها،نمايندگانوشركتكنندگانگذرمحلدرايستادنوپالكاردنوشتنكنفرانس،

.ميكرد

،»پاريسكنفرانستوافقنامهوتصميماتدرجوامعاينحقوقحفظواحترام: «ازبودعبارتآنانخواستههايازمهميبخش

حفظدرسرزمينبرحقوارضيامنيتتأمين «،»بوميجوامعنوآوريهايوبوميدانشارتقايوحفظشناختن،بهرسميت«

،»دارندهواوآبتغييراتبرابردرمؤثرراهحلهايبهدستيابيدرحياتينقشونيستند،مسئلهازبخشيبوميجوامع «،»زمين

تجارتبهنهوفسيليسوختهاياستخراجي،صنايعزيستي،سوختهايهستهاي،انرژيبزرگ،سدهايزمينخواري،: بهنهگفتن«

فكرراهحلهاييبهودستبردارنددروغينراهحلهايارائهازدولتهاكهبودندآنخواهانمحليوبوميجوامعسازمانهاي». كربن

برآوردازاما. شودمؤثرترهواوآبتغييراتاثراتبامقابلهدركنوانسيونهدفهايبهدستيابيدرجوامعايننقشايفايكهكنند

.استنشدهدرجپاريستوافقنامهدرقويومؤثربهطورجوامعاينخواستههايكهميشوداستنباطاينطورسازمانها،ايننظرات

آنانشبكههايومحيطزيستغيردولتيفعاالن

فعاالنجوانان،زنان،ماهيگيران،عشاير،كشاورزان،تشكلهايازبسياريفعاالنبينالملليسطوحدرو) فرانسهاز (مليسطوحدر

Climate Action (كنشبكهعضوغيردولتيسازمانهايميانايندر. داشتندشركتمتعددرويدادهايدر... ومحيطزيست
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(/service/Thoughts) (/service/Science)

(/service/Culture) (/service/Children)

(/service
/Onlinedesk)

Network (CANدربيشترهرچهاثرگذاريبرايپاريسكنفرانسرونددرفعالشركتيجهان،درغيردولتيسازمان950شبكه

نشستهايبرگزاريكنفرانس،محلدردستهجمعيآراماعتراضهايطريقازنيزگروههااينفعاليت. داشتندپاريستوافقنامه

درآنارائهومتعددبيانيههايتدوينبهويژهوخبرنامهانتشارتلويزيوني،ومطبوعاتيمصاحبهمشورتي،جلسههايحاشيهاي،

موارديسازمانهاايندرخواستبيشترين. ميكردپيدانمودمدنيجامعهسازمانهايسويازنمايندگيبهكنفرانسرسمينشستهاي

تغييراتپيامدهايبامقابلهجهانياقدامهايدرماليحمايتهايومكانيسمهاافزايشفسيلي،سوختهايازاستفادهبهدادنپايانهمچون

دولتهاتعهدميزانافزايشزيان،وضرركاهشسازگاري،موضوعدربهخصوصآسيبپذير،وتحتتأثيركشورهايدرهواوآب

سانتيگراد،درجه1.5حدتازمينگرمايشكردنمحدودكربن،بدوناقتصادسويبهحركتگلخانهاي،گازهايانتشاركاهشجهت

در... و،)INDCs (دولتهامليمشاركتبرنامههايكردنبهروزونظرتجديدبررسي،تجديدپذير،انرژيهايسويبهحركت

.بودپاريستوافقنامه

پاريستوافقمورددرغيردولتيسازمانهايديدگاههايازبرگرفتهنكاتي

ازگذروانتقالدرپاريسكنفرانسخروجيآيااينكهبررسيدرهواوآبتغييراتبامرتبطغيردولتيسازمانهايشبكهاعضاي

ارائهرانظراتيبود،خواهدمؤثرهواوآبتغييراتتحتتأثيرجوامعازحفاظتوتجديدپذيرانرژيهايسمتبهفسيليسوختهاي

.استزيربهشرحآنهاازبرخيكهدادهاند

)Actionaid International (بينالمللِايدَاكشناجراييمدير

زندگيطبيعيباليايدائميتهديدباكهكسانيبود؛دنيامردمفقيرترينگرفتندرنظراولداشتيم،انتظارپاريستوافقنامهازماآنچه

نااميدي،وجودبا. نيستكافيدنياسرتاسردرنفرميليونهاشكنندهشرايطبهبوددرزياداست،شدهارائهآنچهحالاينبا. ميكنند

وآبتغييراتچالشكهآنجايياز. كنندمطرحراخوددرخواستهايبتوانندجوامعكهاستآوردهفراهمرامسيريپاريستوافقنامه

تحولوتغييردرخواستبرايتحتتأثيرجوامعبنابرايناست،نفرميليونهادادنقرارتحتتأثيروشدنوخيمترحالدرهمچنانهوا

وداريمدستدرآبوهواتغييربرايعمليراهحلهايما. كردهاندشروعراحركتهاييدولتهاازآيندهوشغلمسكن،تأميناساسي،

.استسفرآغازمنزلهبهمابرايپاريسواستسياستگذارانسويازكافيحمايتهايحاضرحالدرمانياز

نيوزيلندهوا،وآباقدامشبكه

دورانپايانبراينشانيهوا،وآبتغييراتبامقابلهدراقدامبرايمسيريچوناستجلوييبهروومهمگامپاريستوافق

انرژيهايدرصد100باآيندهايسويبهحركتبرايمسيريوتجديدپذيرانرژيهايازاستفادهبرايطلوعيوفسيليسوختهاي

.استتجديدپذير

آراماقيانوسجزايرهوا،وآباقدامشبكه

ومصالحهميتوانيمچگونهماباشد؛آراماقيانوسجوامعمسائلوهواوآبتغييراتبامقابلهبرايسريعاقداميبايدپاريس،توافق

طيمادرخواستمنعكسكنندهپاريستوافقنامهامااستدادهارائهرامناسبيپيشنهادهايهميشهآراماقيانوسمنطقهبپذيريم؟راسازش

زمينههايشناساييدرجلوبهگاميكمرحلهبهآنراماونيستمرحلهآخرينپاريسكهباوريماينبرما. نيستشده،ارائهبيانيههاي

استراتژي،وخطمشيمدير. بودخواهيمغالبوپيروزروزيما. ميپنداريمهواوآبتغييراتازناشيپيامدهايبامقابلهدرمشترك

برايشماتالشهايانكار،وفريبدههچندازپس: فسيليسوختصنايعبهروشنپياميكارسالعالقهمنددانشمنداناتحاديه

مورددرعمومينگرانيافزايشبهرورشد. استبيثمرهواوآبتغييراتپيامدهايازجلوگيريدرمؤثراقدامهايازجلوگيري

بايددنياسياسيرهبرانكهاستراهحليتجديدپذيرانرژيهايازاستفادهبودنصرفهبهمقرونودسترسدرهوا،وآبتغييراثرات

بخش.كننداتخادانرژيشرايطشدنبدترازجلوگيريوپاكانرژيهايبرتكيهبااقتصاديايجادوفسيليآلودهكنندهصنايعمقابلدر

رسالت،انعكاسبهكنفرانسدرحاضرسازمانهايازبسياريكهنمايشگاهيبرگزاريبهداشتاختصاصكنفرانساينازديگري

.بودندپرداختهانتشاركاهشدرخودبرنامههايوفعاليت

ايراندولتازانتظار

بامرتبطسياستهايمورددردنياسراسرانسانيجوامعمختلفاقشارآگاهيارتقايجهتدرعطفينقطهبهعنوانپاريستوافقنامه

توافقنامهاينكهبهتوجهبا. استموضوعاينبامرتبطمسئوليتهايبهعملكرددردولتهاتعهدبرايآغازيوهواوآبتغييرات

مسئوليتهايوهدفهابهتوجهبانيزايراناسالميجمهوريدولتميرودانتظاراست،كنوانسيونعضوكشورهايتمامتعهدپاريس

ديگرمسئوالنههمكاريومشاركتبرايمناسبيبرنامهريزيهوا،وآبتغييراتكنوانسيونكنفرانسبيستويكميندرشدهارائه
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پاكانرژيهايازاستفادهوسيعترويجوكمكربناقتصادسويبهحركتتابآوري،توانافزايشدرگروههاديگرودولتيسازمانهاي

.باشدداشتههواوآبتغييراتازناشيپيامدهايبامقابلهدر

دستاوردمهمترين

اقتصادتغييرآن،كليهدفكهاستهواوآبتغييراتكنوانسيوناعضايكنفرانسبيستويكميندستاوردمهمترين» پاريستوافقنامه«

بامقابلهدرعطفينقطهتوافقنامهاين. استكرهزمينشدنگرمآهنگكردنكندوآينده،دههچنددرفسيليسوختهايمبنايبر

گروههايديگروبينالمللينهادهايوسازمانهادولتها،مشتركتعهدومسئوليتانجاموهواوآبتغييراتازناشيپيامدهاي

،2030سالتا2020سالازغيرمشروطبهصورتگلخانهايگازهايدركاهشايرانمشاركتبرنامه. استامرايندرغيردولتي

ظرفيتسازيوفناوريمالي،كمكهايشدنفراهموتحريمهارفعدرصورتو) 2010سال (پايهسالبهنسبتدرصد4معادل

ميشدشاملرانشست200بهنزديكپاريسكنفرانسحاشيهايجلسات. شدخواهداضافهميزاناينبهنيزديگردرصد8بينالمللي،

سياستهاي،)Mitigation (انتشاركاهش،)Resilience (تابآوريتوان؛)adaptation (سازگاريموضوعهايدرعمدتاكه

.بود... وريسكمديريتنوآوري،وابتكارتجديدپذير،انرژيهايظرفيتسازي،مالي،منابعهوا،وآبتغيير

غيرفعال؟يافعالپاريس؛كنفرانسدرايرانحضور

كردند؛انتقادكنفرانسايندرايرانكمرنگحضورازمحيطزيستكـارشـنـاســانازشماريپاريس،كنفرانسكارپايانباهمزمان

نشدديدهايرانازموضعگيريهيچاجالساينطولدر: گفتهمشهريبهدريااكوبيولوژيمتخصصفاطمي،محمدرضادكترازجمله

رسانهةايدرمهمنشستايندربارهتامليقابلگزارشهيچواقعدر. نگرفتصورتالزماطالعرسانيزمينهايندرآنكهيا

اين. كردمنتشرزمينهايندررامحدودياطالعاتهممحيطزيستحفاظتسازماناطالعرسانيسايتحتينشد؛منتشرفارسيزبان

درصد28گلخانهايگازهايتوليددركهچينبهنسبتهرچندوداردسهمگلخانهايگازهايتوليددردرصد1.6ايرانكهاستدرحالي

برهمين. ميشودمحسوبگلخانهايگازهايتوليدنظرازكشوردهمينماكشوراين،وجودباامااستناچيزايرانسهمداردسهم

هممحيطزيستحفاظتسازمانمشاوركهرم،اسماعيلدكتر. شودظاهرپررنگترايرانهيأتاجالسايندربودشايستهاساس

وشدحاضراجالسدراينروحانيدكترازنمايندگيبهمحيطزيستحفاظتسازمانرئيساينكهاعالمباهمشهريبادرگفتوگو

ايرانيهيأتاينكه: گفتكرد،وگفتوگوديدارآلمانصدراعظمومللسازماندبيركلفرانسه،رئيسجمهوربانخستروزهايدرهمان

بودهاندهيأتاينعضوكسانيچهنميدانمحتي. ندارمآنبرايپاسخيكهاستپرسشيبوده،فعالاندازهتاچهاجالسدرشركتكننده

كنفرانسدردفترايناعضايبودشايستهكهداريمعنواناينتحتدفتريحتيداريموهواتغييرآبمتخصصمااستمسلمآنچهاما

.متأسفمبگويمميتوانمكلمهيكدراستنبودهفعالاجالسدرايرانيهيأتكهميگويدسيبيبياگرحاال. ميشدندحاضر

پاريسدرهواييوآبتغييراتنشستدرايرانحضور: گفتاظهاراتازاينپسروزچندمحيطزيستحفاظتسازمانرئيساما

محدوديتعدادمتأسفانهاين،وجودباداشتند؛حضوراينازخوبيانعكاسنيزخارجيرسانههايازبسياريوبودفعالوقويبسيار

اعالمتأثيرگذاربسيارايرانحضورزيرابود،اشتباهكهكردنداظهارنظرپاريسنشستدرايرانحضورزمينهدرافرادورسانههااز

حفاظتسازماننمايندگانازمتشكلهيأتيوداشتحضورپاريساجالسمقدماتينشستهايتمامدرايران: كردتصريحابتكار. شد

.داشتندحضوراتميانرژيواستانداردمليسازمانجهادكشاورزي،نيرو،نفت،خارجه،اموروزارتمحيطزيست،

كربندياكسيدكاهشبرايتمهيداتي

سازمانهايبينالمللي،سازمانهايدولـتها،تـوسطبزرگوكوچكغرفههايازمتشكلنمايشگاهيكنفرانس،برگزاريمحلدر

كهبودشدهبرپادنياسرسرتاازخصوصيبخشوجوانانزنان،گروههايدانشگاهها،محلي،وبوميجوامعسازمانهايغيردولتي،

.بودهواوآبتغييراتبامرتبطموضوعهايدرسازمانهااينتوليداتديگروانتشاراتفعاليت،هدف،رسالت،منعكسكننده

هواوآبدهكده

ايستگاهآخرينازدسترسيبرايمحيطزيستباسازگارگزينهچندينبا» هواوآبدهكده «عنوانتحتفضاييكنفرانس،ازقسمتيدر

محلدرنيسانشركتتوسطنيزبرقياتومبيل300رايگان،عمومياتوبوسهايغيراز. بودشدهفراهمكنفرانسمحلبهمترو

راننده200آنكناردر. كننداستفادهآنهاازحضوريياآناليندرخواستباميتوانستندعالقهمندانكهبودشدهفراهمكنفرانس

شركت. ميدادندارائهكنفرانسبرايراالزمخدماتاكسيدكربن،ديتوليدكاهشجهتنيزداوطلبرانندهزياديتعدادوحرفهاي

كاستهتوليديدياكسيدكربنميزانازتن16.5حدوداتومبيلهااينازهفتهاي2استفادهپيدركهكرده،اعالماتومبيلها،اينتوليدكننده

سيستم «نامبهگروهيسويازهمراهتلفنشارژايستگاهزياديتعدادميشد،شارژروزطولدراتومبيلهادرحاليكه. استشده
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همراهتلفنهايميتوانستندمحلدرشدهتعبيهدوچرخههايدرسريعزدنپدالباشركتكنندگانكهبودشدهفراهم» خورشيديصوتي

.بنوشندميوهآبوروشنراآبميوهگيريدستگاهياشارژراخود

ايرانيزيستمحيطيشبكههايبراياكوايترجايزه

وبيستباهمراه،)Equator Prize(2015سالاكوايترجايزهدريافتبرايدنياسراسرمحليوبوميجوامعازتشكل21نمايندگان

دريافتشانسجايزه،اينمنتخبمحليتشكلهاي. داشتندحضورپاريسدر) COP 21 (هواوآبتغييراتكنوانسيونكنفرانسيكمين

يكمينوبيستدررامحليوبوميجوامعخاصرويدادهايوگفتوگوهاونشستهادرنيزشركتدالرهزار10مبلغوتقديرلوح

واقدامهاكهمحليوبوميزيستمحيطيتشكلهايازتعداديبهسالههرجايزهاين. كردندخودآنازهواوآبتغييراتكنوانسيون

تهديدمعرضدراكوسيستمهايوتاالبهاازحراستوحفظآب،منابعازمحليحفاظتومديريتجهتدرتوجهيقابلنوآوريهاي

.ميشوداعطاميدهند،انجام

چترنامبازيستمحيطيتشكلهايسويازنمايندگيبهانتخابيسيروسوقاسميحاجمنيژهايران،اسالميجمهوريكشوراز

،»داغياشيل «،»آذربايجانسولدوزسبزجبهه «،»سولدوزطبيعتدوستداران «،»آذربايجانزنانيوردياشيل «شاملكهنقدهسمنهاي

بهصورتزيستمحيطياموردرتشكلهااينهمهمشتركاقدامات. كردندعزيمتفرانسهبه» سولدوزشانلي «و» آذربايجاندورناي«

وگرفتقرارمذكور،جايزهدريافتبراي) UNDP-GEF (متحدمللعمرانبرنامهمحيطزيستجهانيتسهيالتتأييدموردشبكهاي

دواين. كردنددريافترا2015سالاكوايترجايزهنقدهسمنهايچترزيستمحيطيتشكلهايازنمايندگيبهمحيطزيستفعالدواين

وگفتوگويكدرسپسوشروع) UNESCO (متحدمللتربيتيوفرهنگيعلمي،سازمانازراخودبازديدايراني،محيطزيستفعال

اشتراكبهيكديگرباراخودمحليتجاربشركتكنندگاننشستاينطي. كردندشركت» بوميجوامعجهانيشبكه «روزه8نشست

محيطزيستجهانيتسهيالتكوچككمكهايبرنامهنمايندهازجملهجايزهايندريافتبامرتبطنمايندگانباوگذاشته

)UNDP/GEF/SGP (كردندگفتوگووديدار.

پاريستوافقنامهازبندهايي

.استيادشدهآندرمحليوبوميجوامعازكهپاريستوافقنامهازبندهايي

هواوآبتغييراتبهمرتبطاقدامهايدربايددولتهااست،بشرنوععمومينگرانيهواوآبتغييراتاينكهبهآگاهيبا: 1صفحه

موردرازنانكردنتوانمندوجنسيتيبرابريبهخصوصوپذيرآسيبگروههايوپناهندگانكودكان،محلي،وبوميجوامعحقوق

.دهندقرارمالحظهواحترام

شاملغيردولتيذينفعگروههايودولتهاقويترهرچهبسيجبرايبينالملليومنطقهايهمكاريهايارتقايباموافقت: 2صفحه

.محليوبوميجوامعوگيرتصميممقامهايديگروشهرهامالي،نهادهايخصوصي،بخشمدني،جامعه

وعملكردهافناوري؛دانش؛تقويتبراينيازهاشناختنبهرسميت: غيردولتيذينفعگروههاي: 5بخشاز136ماده،19صفحه

برايهمانديشيگروهيا) Platform (فرميپلتتاسيسوهواوآبتغييراتبهپاسخگوتحتتأثيرمحليوبوميجوامعتالشهاي

.يكپارچهبهصورتهواوآبتغييراتبا) انطباق (سازگاريوكاهشدراجراييعملكردهايبهترينوتجاربتسهيموتبادل

هواوآبتغييراتبهمرتبطاقدامهايدربايددولتهااست،بشرنوععمومينگرانيهواوآبتغييراتاينكهبهآگاهيبا: 20صفحه

موردرازنانكردنتوانمندوجنسيتيبرابريبهخصوصوپذيرآسيبگروههايوپناهندگانكودكان،محلي،وبوميجوامعحقوق

.دهندقرارمالحظهواحترام

كشور،هرمناسبرويكردهايطبقميبايستيسازگاريبامرتبطاقدامهايكهآگاهنددولتها: توافقنامه- 7مادهاز5بند- 24صفحه

وبودهاكوسيستمهاوجوامعپذيرآسيبگروههايدرنظرگرفتنباوشفافكامالمشاركتي،جنسيتي،رويكردبهكارگيريبرايپاسخگو

وانطباقيكپارچگيبوده،محليدانشنظامهايوبوميجوامعدانشسنتي،دانشلزومدرصورتودانشبهترينازبهرهگيريبابايد

.باشدداشتهمدنظررامناسبياقدامهايوداشتهرازيستمحيطيواقتصادياجتماعي،سياستهايباسازگاري

)Climate Action Network, CAN» (كن «غيردولتيسازمانهايشبكهمعرفي

بامرتبطموضوعهايدرسازمانهااين. است) كشور110 (دنياسرتاسرازغيردولتيسازمان950ازمتشكلشبكهايCAN» كن«

ازجلوگيريدرمرتبطفعاليتهايانجامآنهاهدفوهستندفعالبينالملليومنطقهايومليمحلي،سطوحدرهواوآبتغييرات

توسطشبكه،اين» منشور «نسخهآخرين. استاكولوژيكيواقتصادياجتماعي،ابعادتمامدرهواوآبتغييراتپيامدهايواثرات
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.استرسيدهاعضاتأييدبه،2012سالدرهواوآبتغييراتكنوانسيوناعضاينشستهجدهميندرشبكه،عموميمجمع

يككردندرستبهمعنايمنشورداشتنوهستندهواوآبتغييراتزمينهدرمشتركنگرانيهايدارايشبكهاينعضوسازمانهاي

ومنطقهايملي،سطوحدرهمبابتوانندشبكهايناعضايتاميكندتعيينراقواعديوراهنمامنشوراينبلكهنبودهجديدسازمان

درزمينرويحيات: ميكندبيانشبكهاين. دهندانجامراالزمهمكاريهايوباشندداشتهمساعيتشريكومشتركحركتهايجهاني

لذااست،گلخانهايگازهايتوليددرانسانوقفهبدونفعاليتهايازناشيكهاستهواييوآبتغييراتشديدخطرمعرض

آيندهنسلهايبرايرازمينمادرومقابلهجهانسرتاسردرامراينازناشيتهديدهايباتاهستنددرصددشبكهاينعضوسازمانهاي

.كنندحفظ

وجهانمردمانمياناجتماعيعدالتبرابري،متضمنبتواندكهبهطورياستجهانيهوايوآبازحفاظتشبكه،اينچشمانداز

جامعهسازمانهايكردنتوانمندوحمايتنيزشبكهاينرسالت. باشدجهانيمحيطزيستازحفاظتوجوامعتمامبيندرپايدارتوسعه

اجرايازاطمينانوگلخانهايگازهايكاهشدرمؤثرجهانياستراتژيهايتوسعهوطراحيدرمؤثرومثبتاثرگذاريبرايمدني

ومليبينالمللي،سطوحدرهواوآبتغييراتبامرتبطموارددرپايدارتوسعهوبرابريارتقايوزمينهايندرمؤثرفعاليتهاي

.استمحلي

آفريقا،شمالآمريكايالتين،اروپا،ميانه،آسيايوقفقازاروپايشرقي،آفريقايشرقي،درمنطقهايشبكههايدارايجهاني،شبكهاين

:سايتدربيشتراطالعات. استمركزيوآفريقايغربيوجنوبشرقيآسيايآفريقا،جنوبآسيايجنوبي،آرام،اقيانوس

http://www.climatenetwork.orgوحشحياتجهانيصندوقانرژي،نوآوريوهواوآبجهانيمسئول) WWF (دولتها

تادماافزايشبرايمحدوديتهااعمالطريقازاصليهدفگذاريودارندنگهسانتيگراددرجه2زيررازمينگرمايشكهپذيرفتهاند

بهدستيابيدربايدآنهاآنكهمهمتر. شوداندازهگيريهدفاينمقابلدرميبايستياقداميهرهماكنونازلذااست،سانتيگراددرجه1.5

قراراساسيمالحظهموردميبرند،رنجهواوآبتغييراتفورياثراتازكهراكسانيوپذيرآسيبجوامعفقرا،بهكمكهدف،اين

سران. رودپيشعلمباراستاهموهدفاينبهدستيابيدرسريعابايداقدامهاواستشدنبدتروتشديدحالدراثراتاين. دهند

.باشندزمينهايندرماليمنابعتأمينوسازگاريكاهش،جهتدرقويتريومحكمتراقدامهايفكردربايدكشورها

هواوآبتغييراتبامقابلهدراسترالياجوانانائتالف

گرممعرضدرهنوزدنيااماميدهد،نويدرافسيليسوختهايبدونآيندهايداشتنبرايجوانقشربهزيادياميدتاريخيلحظهاين

موضوعاينداشتننگهبرايساختارينيازمندحال. ميزندرقمآسيبپذيرجوامعبرايراتاريكيآيندهكهداردقراردرجهاي3شدن

شروعهواييوآبعدالتبهدستيابيبرايماجنبش. شوندفراخوانآنازاستفادهبرايبايدجوانانوهستيمدرجه1.5ازكمتردر

.دادخواهندگسترشرامااقدامهايتمامنهضت،اينمقدمخطدرجوانان. شدخواهدبرندهوشده

(https://telegram.me
/hamshahrionlinenews)

:زمينههميندر

)details/317969/City/environment/ (پاريساجالسدرايرانکمرنگحضورازانتقاد

details/317950/world/ (پاريساقليمیتغييراتنشستدرتاريخیتوافقبهواکنشها
/internationalorganization(

)details/316837/world/america/ (خواندبشرتاريخدرعطفینقطهراپاريستوافقاوباما
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