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

کوه ایون   گرنه اسو    له اینئاما مس برسد،لاید این یک اص  منطقی به نظر  ،نبردند
حیوات   (Cherry et al., 2014, p.4)ش اجرا گذالوته لورد   ی چگرنه به مرحله (1)اص 

کنرانسویرن  رسویدن   ءمقرراتی منظم با به امضا عنرانِ به 1۹۹۲رژیم اقلیمی در سال 
اصلی آن ایجاد مقرراتی باال به پوایین   ی آغاز لدش ایده تغییرات اقلیمی سازمان مل 

 هایی بورای  کننده برای کشررهای صنعتی   موانیسممحد د اساس قرانینِکه بر ،برد
 برای پذیرش تعهد در طرل زموان بوردش بوا گوذرِ     ،ترسعه درحالترغیب کشررهای 

 ،بازمانوده جلرگیری از تغییرات اقلیمی در رات تنها این مقر  زمان مشخص لد که نه
 (Young, 2017, p. 8)ش طرر مهلوی ناقص هستند س  که به هایی بلوه دارای ترض

   اتتوه ی بوین کشوررهای ترسوعه   اق اتتور  1۹۹۵در کاپ ا ل در برلین در سال 
کند کوه   با پذیرش تعهد برلین گامی تراتر رت ش این تعهد تصدیق می ترسعه درحال

ای جهانی ریشه در کشوررهای ترسوعه یاتتوه      انه تر انتشار گازهای گ  سهم بزرگ
 ی نیواز دارنود کوه ترسوعه     ترسوعه  کشوررهای درحوال   ،له کهئداردش تصدیق این مس

  کشووررهای ، دا لووی  وورد را در ا لریوو  قوورار دهنوود اجتموواعی   اقتصووادی 
کوه   آنچوه ای نبوردش   پیچیوده  ی ایوده  ،ر  کاهش انتشوار بالوند   باید پیش اتتهی ترسعه
به که در آن یک گر ه  ؛ساز برد جداسازی کشررها در د  گر ه متفا ت برد مشو 

انعطاف    نیز عدمِ شدندار جرد در گر ه دیگر هیچ الزامی   د لر ملزم میتعهدات 
اسوو    کوودام کشوورر  اتتووهی ترسووعهکووه کوودام کشوورر  بوودین ترتیووب  ،در تعریووف

 (Todd et al., 2014, p. 5) شترسعه درحال
کوه   1۹۹۵در سوال   در ا لین کنفرانس کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل 

د ر جدیودی از   ،جهوانی تصومیم گرتو     ی جامعوه  برگوزار لود،   در برلین آلمان
ای از تعهدات برای کشررهای صنعتی آغاز کندش دسوترر   ای مجمرعهمذاکرات را بر

اصو    شبرد ۲۰۰۰صنعتی برای پس از سال برلین  راستار تعهداتی برای کشررهای 
را موررد   مسئرلی  مشترک  لی متفا ت کنرانسیرن تغییرات اقلیموی سوازمان ملو    

را از تعهودات کاهشوی    ترسوعه  ثری کشررهای درحالؤطرر م تا به ،تصریح قرار داد
متحوده از   فرانس اعضا در ژنر سرلیس، ایاالتمعاف کندش در سال بعد در د مین کن

صوحنه را   ،دتاع کوردش ایون موذاکرات د  سواله     محد دکنندهتعهدات کاهشی کمّی 


