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رهبوری   ر انی لوسو  لجسوتیوی،  وعفِ    به مرتق لدن کپنهاگ نوردندش آسیبِ
،   سر رردگی کامو   کننده مذاکرههای  مقام ریاس ، اعتماد  ردلده در میان گر ه

ش صفر رسواند  ی بازیگران بخش  صرصی   غیرد لتی مذاکرات اقلیمی را به نتیجه
ترمرل تراتوق سیاسوی غیرمحود دیتی کوه     های کنفرانس کپنهاگ  بر الف نارسایی

لرد بذر کنفرانس پاریس را بورای   می ترسعه درحالیاتته    لام  کشررهای ترسعه
ش تواز  ۲۰1۵  آغوازی لود بورای تواز چهوارم در سوال        ؛کال  ازآن پسلش سال 

 .Streck et al, 2016, p)ش اسو  تر  تر   متعادل تر، گسترده ای اتقی چهارم دارای لیره
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به ایستگاه کپنهاگ رسیدش سوایه لوو     ۲۰۰۹قطار مبارزه با گرمایش زمین در سال 
آغاز لود، اداموه    ۲۰۰۷که در سال  ۲۰1۲د ره بعد از  ی قانرنی بر مذاکرات درباره

دال ش بسیاری امید ار بردند که  ر جی کپنهواگ یوک پیموان بالودش  لوی عودم       
کوردش   رممونیو غنرنی پوذیرش یوک پیموان را    لوو  قوا   ی مسئلهها در مررد  تراتق

 ی متقوارن هموه   طرر بهمند برد تقط دستگاه قانرنی را بپذیرد که  عالقه متحده االتیا
هوای بوزرگ    حالی برد که چین، هند   سایر د ل   این در، لرد میاعضا را لام  

کوه تقوط الزاموات کواهش      ؛تمای  دالتند تراتق قوانرنی را بپذیرنود   ،ترسعه درحال
ایون بورد    ح  راه  ع کندش  اتتهی ترسعههای  انحصاری برای د ل  طرر بهانتشار را 

که قرار کپنهاگ را به لو  یک دستگاه بد ن محد دی  ارالوه دهنود کوه موراد آن     
( ۲۰16بردانسووی )  (Bodansky, 2016, p. 10)ش الزامات سیاسی هستند   نه قوانرنی 

ها، قرار کپنهاگ در نطفگی  ردش، راه بوه   امیدی نا ی رغم همه علیمعتقد اس  که 
کیرتر که اهداف کاهش انتشوار   پر تو سم  جلر را نمایان سا  ش در مقایسه با 

قورار کپنهواگ    ؛را از طریق یک ترایند مذاکراتی جمعی باال به پایین تعیین کرده برد
شررها اهداف   اقدامات  رد که در قالب آن ک شسا تاری پایین به باال را اراله کرد

چنوین در   کردندش هوم  المللی ثب  می بین صررت بهرا  ها آندادند   سپس  را اراله می
   اتتووهی ترسووعهمقایسووه بووا کیرتوور قوورار کپنهوواگ تفووا ت حوواد بووین کشووررهای  

هند، برزی    سایر اقتصادهای  را مضمح  کردش برای ا لین بار چین، ترسعه درحال


