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

در کواهش انتشوارات    را المللوی  بوین  ی نهادها جه  اطمینان از مشارک  گسوترده 
 بور عموق   را گسوتردگی  کوه  هایی استرات ی (Schmalensee, 1996, p. 19)ش پردازد می

 قورار  مدنظر را کمتر ی هزینه با   تر معتدل اهداف کنند می سعی ابتدا دهند می ترجیح

 مربرطوه  نهادهوای  کوه  زموان  بالندش هم ندالته نیز ای پیچیده  یلی الزامات که ،دهند

 اهوداف  ،لورد  موی  نمایوان  هموواری  بیشوتر  هرچوه  مزایوای    کننود  می پیدا ترسعه

 حو ِ  بورای  آمیوز  صولح  راهی دنبالِ به کسی اگر مثال طرر بهلرندش  می تر  بلندپر ازانه

 این در که را، طرف د  که اس  آن منطقی قدم ا لین بالد، تلسطین   اسرالی  مناقشه

 کنار در  احد تضای یک در ،برد  راهد نفع ذی های گر هی  همه لام   اص مررد

 ؛لود   راهد حاص  کم عمقِ با  لی  سیع اقدام یک صررت دراین که کنند، جمع هم
 اهوداف  کننود  موی  پیشورت   مربرطه نهادهای که زمان همبردش   راهد ا ل قدم این  

  راهنود  اهوداتی  چنوان  هم  لی ،لرند مطرش که یابند می را آن لانس تر بلندپر ازانه

 لوام   ترانود  می که شکنند می ایجاد اعضا برای اندکی ی هزینه اجرا صررت در که برد

 توردد  بوه  کموک  یوا    اسو   کمیواب  منطقوه  ایون  در کوه  ،آب تخصویص  چگرنگی

 احسواس  هوم  بوا  هموواری  در مذاکره های طرف که ازآن پس بالدش تقط ها ترریس 

 اهوداف  آینود،   جورد  بوه  اعتبوار  دارای اجرایوی  نهادهوای    بالوند  دالته  شنردی

  راهد یبررس قاب  ها د ل  نهایی ا تیارات   استقرار های موان چرن هم یتر بزرگ

 مشارک  تا کند تالش ا ل گام در باید اقلیمی تغییرات ی مسئله نسب  همین به بردش

 تقوط  کوه  بالد یا گرنه به باید مشارک  این   شبالد بردالته در را کشررها حداکثری

 اهداف سطح آینده در که کند تالش   شکند ایجاد ها د ل  برای را حداقلی های هزینه

 (Stavins, 1997, p. 25) شبخشد ارتقاء را
 لود  مرتق کنفرانس این   گرت  صررت ر ند همین قاًیدق پاریس کنفرانسِ در

 حوداق   کشررها اگرچه   شآ رد دس  به را جهان کشررهای ی همه باًیتقر مشارک 

 در کوه  کنود  موی  ایجواد  را لرایطی کنفرانس این سا تار  لی ،اند پذیرتته را تعهدات

   بورد  بورعوس  ر نود  اگر که اس  درحالی یابدش این ارتقاء کشررها تعهدات ،آینده
 میوزان  بور  قطعاً ،کند طلب ها د ل  از را تعهدات حداکثر که کرد می کنفرانس تالش

 بوا  مبوارزه  بورای  هوا  کنفورانس  کوه  گذلته همانند   ل گذا می منفی ریتأث مشارک 


