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

 ۲۰۰۹المللوی در کپنهواگ در سوال     بوین  بردش لوسو  موذاکرات اقلیمویِ    می سؤال
مشخص لوواف   طرر به چنین هم شبیهردگی ادامه دادن این د گانگی را آلوار کرد

ظهورر را   حوال ترسوعه در  درحال  کشررهای بین کشررهای پیرس  الف  ی تزاینده
 (Mbeva & Pauw, 2016, p. 3)ش کرد نیز آلوار می
 ،کرد که تعهدات انتشاراتی کمّی کشررهای صونعتی  کیرتر تصریح می پر تو 

 ی اگور انتشوارات کشورری از اهوداتش بورای د ره      شاسو  آ ر  قانرنی الوزام  نظر از
د م اجرا آن  ی د برد   باید در د رهنجبران  راه تجا ز کند، ملزم به ۲۰1۲-۲۰۰8

همانند غالوب   پر تو این  دشندرصد جریمه جبران کن 3۰میزان ا اتی را به همراه 
بندی برای کشورری کوه بخراهود از آن  وارج گوردد،       المللی لام ِ های بین پیمان
ترانستند اعالم کنند که چنین قصدی دارنود   سوپس    می یسادگ بهکشررها  ؛لد می

 (Adly & Stavins, 2007, p. 9)ش لودند   از آن  ارج می ،پس از اطالع دادن یک سال
 طورر  بوه هرگوز   ای کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان ملو   در آغاز سا تار  میمه

زمان کوه اقتصواد    اص  مسئرلی  مشترک  لی متفا ت را منعوس نورد   هم ،کام 
 گرتو ش  ای از  اقعی  تاصله می دهتزاین طرر به مسئلهاین  ،داد جهانی تغییر لو  می

مندترین کشوررهای   ترسعه پیدا کرده بردند   جزء ثر ت ،کشررهایی که با سرع 
 ی کشووررهایی چوورن سوونگاپرر   قطوور، هنوورز در زمووره ؛قرارگرتتووه بردنوودجهووان 

 (Bodansky, 2016, p. 15)ش گرتتند قرار می ترسعه درحالکشررهای 
در موررد تغییورات اقلیموی بورد کوه       2«پایین باال به»کیرتر یک تراتق  پر تو 

ای بسویار متصولب اسو ش بورای       انوه  ثاب  کرد در ر ش کاهش نشر گازهای گ 
ای، کنفرانس کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل  جهان   انه کاهش گازهای گ 

کشوررهای  »   4«اتتهی ترسعهکشررهای »یا  3«کشررهای پیرس  یک»را به د  دسته 
قوانرنی تقوط کشوررهای پیرسو  یوک را بوا        ازنظور  شتقسیم کورد  5«سعهتر درحال
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