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

ش  لوی از تود ین اهوداف سور بواز زد      ،حمای  کورد  ،داد پیشنهاد می ترسعه درحال
(Streck et al., 2016, p. 23) 

کیرتور   ایجواد اهوداف     پر تو پردازد که به پذیرش  تاز د م به مذاکراتی می
آمریووا   لدش مر عِ  تم می اتتهی ترسعهکاهش انتشار برای کشررهای  محد دکننده

به رهبوری معوا ن ا ل،    کننده کرهمذاتغییر کرده برد   یک تیم  1۹۹۲نسب  به ریر 
ین تا پیرامرن پذیرش الزامات کاهش مباحثه کننودش در همو   ؛گرر تشوی  لده برد ال

در انتشوار   یتورجه  قابو  ظهرر که برای میزان  حالزمان چین   سایر اقتصادهای در
 ،لوده  نیوی تعبرای انجام اقدامات از پیش  ،لرند جهانی مسئرل لنا ته می ی ساالنه

یوک   عنوران  بهپیرستند تا  ترسعه درحالبردند   سرانجام به سایر کشررهای   یم یب
  وعف  نقطوه یک  مسئلهباقی بمانندش این  پر تو بلرک بیر ن از چارچرب کاهش 

  پوذیرش سیاسوی    پر توو  دهوی کشوررها   اثرگوذاری     جدی در مررد پرلوش 
تور   رقودرت ظهورر پ  حالکردش هرچه اقتصادهای در ایجاد میدر طرل زمان  ،پر تو 
 پر توو   یاتو ، لوانس مرتقیو ِ    رتتند    ر جی انتشارلان اتزایش موی  پیش می

کیرتور سوقفی از انتشوار را بوا      پر توو  لودش   کیرتر برای نی  به اهداتش کمتر موی 
کردش بدترین  ربه بوه کوارایی    میجایگزینی پرهزینه برای کشررهای صنعتی تعیین 

جوا   یک صررت بهبرش پیمان را  د ل ِ ۲۰۰1کیرتر زمانی برد که در سال  پر تو 
المللی  گرهای بین را در گف  یمدت یطرالنعدم اعتماد  مسئلهمرد د اعالم کردش این 

 ((Streck et al., 2016, p. 24ش ایجاد کرد که در کنفرانس کپنهاگ نیز مرجرد برد
 ی هموه  کوردن  جموع  باهودفِ هوا   ها   مشارک   قتی تالش ،سرم در آغاز تازِ

انودک   صوررت  بوه کیرتور   پر تو اصلی د ر میز لر ع لده برد،  یها انتشاردهنده
تغییرات اقلیمی را در دسترر کار  رد قرار داد   آن را به  8اجرایی لده بردش گر ه 
 ی اصولی در آسوتانه   انتشواردهندگان منتق  کوردش انجمون    ۲۰کشررهای گر ه جی 
ای از    لومار تزاینوده   ؛ایجواد گردیود   ۲۰۰۹اقلیموی کپنهواگ    رسیدن به کنفرانس

هوای   های ماد ن ملی لو  گرتتندش نوه هموواری   گرهای د جانبه   مشارک  گف 
کیرتور     پر تو اعضا در متن کنفرانس کنرانسیرن تغییرات اقلیمی سازمان مل  یا 

می آن کمووی  متنرع  ارج از سازمان مل    رژیم اقلی گرهای     گف  نه مباحثات


