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رژیم مبارزه با گرمایش زمین تغییری انقالبوی صوررت    این نتیجه رسید که باید در
گیردش در لش سال پس از اجوالس کپنهواگ کشوررها لورایط را بورای برگوزاری       

در پواریس مهیوا کردنودش مجمرعوه قراعود رژیوم        ۲۰1۵اجالسی متفا ت در سوال  
تعهودات   یجوا  بوه تمرکز برگزارکنندگان اجالس پاریس  شاقلیمی دگرگرن لده برد

ای تعداد محد دی از کشررها بوه سوم  تعهودات کمتور  لوی بورای       حداکثری بر
قراعود رژیوم پواریس دارای     ازآنجاکوه کشررهای عضر چر ش کرده بوردش   ی همه

کشوررهای جهوان را    اتفواق  بوه ترانس  مشارک  قریوب   ،برد یترجه قاب انعطاف 
گیوری یوک رژیوم ارتبواط مسوتقیمی بوا میوزان         لو  ی نحره همراه دالته بالدش به
های طلب لده از اعضوا بوا     اص میزان هزینهطرر بهرتقی  رژیم  راهد دال ش م

های یک رژیم برای اعضا زیاد  عوس داردش اگر هزینه ی میزان مشارک  اعضا رابطه
 ی کواهش مشوارک ، هزینوه    جوه یدرنتبالد باعث کاهش مشارک   راهود لود     

یرتر مشاهده لد ایون  چه در ک اعضای  تادار به رژیم اتزایش  راهد یات    چنان
تراند مرجب لوس  رژیوم گورددش اموا بورعوس ایون       می  یدرنهاسیو  معیرب 

هوای   ترانود هزینوه   موی  ،رابطه نیز صادق اس ش اگر مشارک  در یک رژیم باال بالد
های پیرستن به یک  چه هزینه چنان متعاقباً   ؛اعضای  تادار به رژیم را کاهش دهد

اتزایش مشارک  منت  لردش در چنین لورایطی رژیوم    تراند به رژیم کاهش یابد می
ترانود بوه بقوا   مرتقیو  رژیوم       موی   یدرنهاگیرد که  در یک سیو  سالم قرار می

 کمک کندش
دارند:  سع  مشارک  در  کننده نییتعبرای مرتقی  یک رژیم د  عام  نقش 

 بد ن حضورر یووی از ایون عرامو      اگرچهش لده رتتهیپذیک رژیم   عمق تعهدات 
مرتقیو  یوک رژیوم دالوتن هور د  عامو         ی بورد   الزموه   نمی ییجا بهرژیم راه 

کنودش   این د  عام  نقشی اساسوی ایفوا موی    تأ راما تقدم    ؛اس  ترأمان صررت به
میوزان   بوه  ،دهنود  هایی که ا لری  را به عمق تعهدات می رژیم ،تر آمد چه پیش چنان

کاتی را نخراهنود   جذب مشارک ِ نیز ترانِ  یدرنها   ؛رسانند مشارک  آسیب می
 ؛گردنود  های بیر ن مانده از رژیم صاحب مرقعیتی  اص موی  د ل  چراکه شدال 

کند   چنان غرق در نقض قراعد  لان تراهم می که مرجبات سراری مجانی را برای


