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 روش پایین به باال .5

کشورر از میوان کشوررهای غیور از      6۹دهود کوه    اطالعات بانک جهانی نشوان موی  
 ،پیرس  الف، امر ز از ا کراین کوه در میوان کشوررهای پیرسو  الوف قورار دارد      

منودترین   جنوربی در میوان ثور ت    مندتر هستندش قطر، کری ، سنگاپرر   کوره  ثر ت
تعریوف   ترسوعه  درحوال کشوررهای   ی  لی هنرز در زمره ،هستندکشررهای جهان 

( همچنوین اظهوار   ۲۰14چوری   هموواران )   (Cherry et al., 2014, p. 6)ش لرند می
دالیلوی   نیتور  مهوم مندی کشررها یوی از  این تفا ت در ثر ت   تران دارند که می

موداران،   سیاسو   کوردش  اس  که لز م تغییر در ر ش تعیین تعهدات را ترجیوه موی  
کوه   ؛جملگی ابراز ناامیدی کرده بردند س یز طیمح، علما   طرتداران ها برر کرات

ناکام مانده اس ش این ناامیودی   مؤثریک تراتق اقلیمی  ی ارالهبیس  سال مذاکره از 
 ی ارالوه  باهدف ،های باال به پایین به پیشنهادهایی منت  لد که اندیشه طراحی پیمان

  طورش ر ش پوایین بوه بواال      ؛کنار گذالوته لورد   ،غییرات اقلیمیمشو  ت ح  راه
 ؛لرند که در آن کشررها ملزم به محد دی  یا کاهش انتشار می شجایگزین آن لرد

 ش پذیر بالد که ازنظر اقتصادی، سیاسی   اجرایی اموان
ترایند باال به پایین متمرکز اس    به مذاکرات کنفرانس کنرانسویرن تغییورات   

کشررهای عضر سازمان مل  برای تراتق  ی که همه ،سازمان مل  لبیه اس  اقلیمی
حقرق   تعهوداتی را بورای    اساس براین ش؛کنند ر ی پیمان اقلیمی جهانی مذاکره می

صوررت   یوی تمرکززدادش در مقاب ، از ترایند پایین به باال نکن همه کشررها تعیین می
 شای ناهماهنگ آغواز لورد   تراند با ابتوارات منطقه گیرد؛ برای مثال این ترایند می می

 Cherry et)ش المللی مبدل لورد    سپس ایجاد ارتباط کرده   لاید به یک رژیم بین

al., 2014, p. 168) ( ۲۰14چری   همواران )در طراحوی  اند که  همچنین بیان دالته
؛  لوی در مقابو  در   «چه چیزی باید انجوام لورد  »که  اس   نباال به پایین تمرکز برآ

هور چیوزی کوه در هور کشورر      »مسوئله اسو :   طراحی پایین به باال تمرکز بر ایون  
 ،هوای منطقوی   عملیواتی    مجمرعوه انودازه  « شمنطقی   میسر اسو   ،کننده مشارک 

هوا   ممون اس  به تعهدات دیگران بستگی دالته یا ندالته بالدش اهوداف   انودازه  
اقتصادی   حاکمیتی _سیاسی  ازنظرکه  ، بسته به آنکننده مشارک ترسط هر کشرر 


