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یابد   بور   های اعضا کاهش می هر چه مشارک  اتزایش پیدا کند هزینه شعوس دارد
لواهد   ،گذارنود  مشارک  موی  شیبراتزاهایی که تمرکز  رد را  عوسش لذا در رژیم

عام  اتوزایش مشوارک   راهود     ، ردنیز ها  هزینه کاهشِ شها هستیم هزینه کاهشِ
یک  لردش المللی می نهای بی بردش این ر ش باعث ایجاد نرعی سینرژی در همواری

  هوم   اید هم عمق )تعهدات کاهشی زیواد( المللی اقلیمی برای مرتقی  ب رژیم بین
( بوه  1۹۹8) 1 سع    پهنا )مشارک  حداکثری کشررها( را دالته بالودش الومالنز  

 ی کند کوه بایود بوه ترسوعه     بیان می طرر نیادهد   دلی  آن را   سع  ارجحی  می
توری در کواهش انتشوارات     المللی  سیع ترانند مشارک  بینتا ب ،نهادها زمان بدهیم

نهادهوا،   ی تومیو  کورد کوه ترسوعه     گرنه نیاتران  دالته بالندش استدالل  ی را می
سا تار   ثبات الزم برای حف    از سرگیری تراهم کردنود کوه مموون اسو  بوه      

را کوه چگرنوه ایون لویره      اسو   مهوم آن  سوؤال ی منت  لردش های مل  اتزایش تالش
 سویعی از   ی ترانود گسوتره   اجرایی کنیم   تعیین کنیم که چگرنه رژیم جدیود موی  

های آنان را ارتقواء دهودش    کشررها را به کاهش انتشارات دعرت کند   سپس تالش
هوای   مثوال از طریوق تراینود بررسوی علموی دانوش       طورر  بهیک ر ش اقناع اس ش 

هوای   هوایی بورای د لو     رقاراله دهیمش ر ش دیگر طراحی مش ها آنجدیدی را به 
توران بوه ترایود     های  رد را اتزایش دهندش از ایون مورارد موی    تا تالش ،اس ی مل 

کاهش آلردگی هورا یوا    2،های مترقی، مشاغ  سبز های اقلیمی مث  نرآ ری سیاس 
 (Edenhofer et al., 2013, p. 6)ش امنی  انرژی الاره کرد

هوای متعودد بهتورین اسوترات ی      ل استدالل المالنز آن برد که متعهد لدن د 
ش بلندمدت برای مراجهه با مشووالت اسو    ی برای دستیابی به عمق کاتی در د ره
المللوی بایود ارتقواء سوطح مشوارک        های بین بنابراین ا لری  نخس  در همواری

الومالنز معتقود اسو  کوه سوا تاری کوه        (Barrett & Stavins, 2002, p. 14)ش بالد
 اگرچوه کرد بهتری داردش ا  معتقد اس  که  عم  3دهد جیح می سع  را بر عمق تر

 ی اما در عرض بوه ترسوعه   ،مدت دارد های کرتاه کمتری بر کاهش دیتأکاین ر ش 
                                                                                                                                 
1. Schmalensee 
2. Green Jobs 
3. Broad then Deep 


