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 دور التجارة في تحول عالمي في مجال الطاقة بدافع التنمية  

 مذكرة من األمانة  

 موجز  

إن تحقيق التحول العاالمي في مااال القااقان، من ااااااااااااااااتياداى الوقوا األ  و   إل  ااااااااااااااااتياداى   
من ح  وقت مضااا ، لضااامان توفير ظاقن نمي ن وميلاااو أ الت   ن ًا  إلحا المصااااا  المتاداأ، ح ااار  ح ثر 

وموثوقن. ويتوقف ضااااااااااامان الزيااأ المق وتن في قد أ توليد القاقن المتاداأ ع   توااااااااااااي  حااااااااااااوا  القاقن  
المتاداأ في الب دان النامين،  يث ح ااااااااارحت  عل مصااااااااااا  القاقن النمي ن مث  ال يد وجين األ ضااااااااار 

المنافلااااااان من  يث الت   ن. ويمان ل لااااااايااااااااان التاا ين ع   الصاااااااعد الوظنين وا ق يمين  ال ع  قاا أ ع    
والدولين حن تلاااعد ع   التعاي  في التحول في ماال القاقن والملااافمن في تحلااين لروو الو ااول إل  

زي  اللاا    األاااوا ، ومواةمن ال وا، ، وا لءاة التد ياي  عاناا الوقوا األ  و   رير ال عالن، وضاامان تو 
 .واليدماا البيئين، لتعزيز القد أ ا نتاجين المح ين في الب دان النامين
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 مقدمة  

 ادا األمين العااى لممم المتحادأ، في ماه رتاا عن التااا أ الادوليان والتنميان التي ح ي ات إل  الادو أ   -1
القاقن، ونمر في الدو  الداعم اله   اللاااااااااا عن واللااااااااارعين ل اماين العامن، ا تاافاا الحالين في حااااااااااوا   

عن الوقوا األ  و   ونحو مصاااااااااااااااا   ًا يمان حن تؤاياا التااا أ في التحول العاالمي في مااال القااقان،  عياد
القاقن المتاداأ، و هلك في تيلير التنوي  الاءرافي  نتاج القاقن من المصاا  المتاداأ والل   واليدماا  

وفها  .  (1)فرص اللااااااو  المحتم ن ل ب دان النامين في فها الماا اذاا الصاااااا ن، م  تلاااااا ي  الضااااااوة ع    
 التحول ضرو   لتحقيق التنمين الملتدامن في مواج ن حزمن المناخ الملتمرأ.

وشااااااااااادا فريق ا ااااااااااااتاا ن لمزماا العالمين المعني  الءهاة والقاقن والتموي  التا   لممم المتحدأ، في   -2
  حفمياان التعاياا   ااالتحول العااالمي في ماااال القاااقاان ل تء ااة ع   حزماان القاااقاان.  إ اااظتااا ا ع مياان الثااالثاان، ع  

وااااا   فريق ا اااااتاا ن الضااااوة ع    يا اا اللااااياااااان العامن الممانن في األج  القصااااير والمتوااااا  والقوي ،  
لقد أ في الب دان  وحشااااا  إل  الحاجن إل  جم ن حمو  من ا زيااأ عم ياا نق  الت نولوجيا والتموي ، ال زمن لتعزيز ا 

 . ( 2) النامين ع   توفير القاقن من المصاا  المتاداأ والمنتااا ذاا الص ن إل  األاوا  المح ين والدولين 

واألون تااا، وو اااااااااااااا اا ج ان التنلاااااااااااااايق اا ا  منمومان األمم المتحادأ ل معاالاان المت اام ان ل تااا أ   -3
  الممان ل لااااااايااااااااان التاا ين ع   الصااااااعد  والتنمين، في موق  جيد  جراة مناقشااااااااا متعمقن  شااااااا ن ال يا

الوظنين وا ق يمين والمتعداأ األظراو، من حج  ا اااااااااااااا اى ع   نحو حفضااااااااااااا  في تحقيق تحول ملاااااااااااااتداى  
م  التح ي  وتو ااااياا اللااااياااااان العامن الوا اأ في ًا  في ماال القاقن في الب دان النامين. وتمشاااايًا  اقتصااااااي

ى فها المه رأ،  غين اعم المناقشااااا التي ااااتار  في الدو أ الثالثن  المه رأ وا  اظن المه و تين حع ا،   تقد ِّ
عشرأ ل انن التاا أ والتنمين، مع وماا وتح ي ا إضافين فيما يتع ق  حتمين التحول في ماال القاقن ع    

للااااايااااااان  الصاااااعيد العالميل وتالميزأ التنافلاااااين ل ب دان النامين في تاا أ القاقن من المصااااااا  المتاداأل وتا
 التاا ين وا نما،ين الداعمن لتحول القاقن.

 حتمية التحول العالمي في مجال الطاقة -أولا  

  ظ ال ريق العام ، في ملاااااااااااافمتا في تقرير التقييم اللااااااااااااال ل  يئن الحاومين الدولين المعنين   -4
ا جن مئوين وا جتين مئويتين اااااااايتم تااوزا   ل    1,5وتءير المناخ، حن "ملاااااااتوا ا  ترا  العالمي الرال   

من انرعاثاا   وريراثاني ح لااااااااااايد ال رتون  القرن الحاا  والعشااااااااااارين ما لم يحدف   ل  بير في انرعاثاا  
وع   وجا اليصاااااااوص، ياة حن تب   انرعاثاا ثاني ح لااااااايد ال رتون  .  (3)رازاا الدفيئن في العقوا المقب ن"

، وحن  2030في الما،ن ع   األق   ح ول عاى    43، وحن تني ل ونلاااااااااااااارن  2025العالمين ذ وت ا قب  عاى  
يفيضاااااااا ال بيرأ في رازاا الدفيئن  ، إل  جانة الت2050عاى     اااااا ر   ح ول حوا، تني ل إل   ااااااافي  

األ را، لتحقيق ال دو الوا ا في ات ا   ا يس المعتمد  موجة ات اقين األمم المتحدأ ا ظا ين  شاااااا ن تءير 
ا جن مئوين فو  ا جاا الحرا أ التي  انت ااااا،دأ قب    1,5المناخ والمتمث  في ح  تتااوز الزيااأ العالمين  

  

(1) A/77/207 . 

(2) United Nations, Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, 2022, Global impact 

of war in Ukraine: Energy crisis،     فيمتااا:  https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-

energy-crisis. 
 . 2022: تمت زيا أ جمي  المواق  الشراين المشا  إلي ا في الحواشي في حي ول/ابتمبر م  من 

 . /https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-iانمر (3)

https://undocs.org/ar/A/77/207
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/


TD/B/C.I/53 

3 GE.22-15140 

مؤتمر األظراو في ات اقين األمم المتحدأ ا ظا ين  شاااا ن تءير المناخ، في او تا  وح د  .  (4)الثو أ الصاااانا ين
اللااااااااااااااااااااااااااااااان والعشاااااااااااااارين، الحااجان الم حان إل  حن تعزز األظراو ج وافاا الراميان إل  الي ل الامااعي  

 م   ت ا   ا يس، وااااااًا  ل نرعاثاا من   ل التعاي  في اتياذ إجراةاا وتن يه تداوير التيفيف المح ين وفق
ا جن مئوين يتق اة تيفيضاااااااااااااااا اااااااااااااااريعان و بيرأ   1,5  ن  صاااااااااااااار ا  ترا  العاالمي في  د   يتاااوز  

وملاااااااااااتدامن في انرعاثاا رازاا الدفيئن العالمين،  ما في ذلك   ل انرعاثاا ثاني ح لااااااااااايد ال رتون ع    
و  ض ا إل  ملتوا ،  2010في الما،ن مقا نن  ملتوا عاى    45ونلرن    2030الصعيد العالمي  ح ول عاى  

 .(5)  ر   او  ح ول منتصف القرن تقريرًا، فضً  عن تحقيق   ل  بير في رازاا الدفيئن األ را 

اولن تع داا وتحقيق  ااااااااافي  اااااااا ر ، ح  التزاماا    137، قدمت  2022و ت  آب/حرلااااااااقس   -5
  2045عامي   ي ل  اااااافي انرعاثاا ثاني ح لااااايد ال رتون الوظنين إل  الصااااا ر  ح ول اااااانن محداأ وين 

2070و
 116وتا ضااااااااافن إل  فها التع داا من جانة الحاوماا الوظنين، حهع نت تع داا من جانة  .  (6)
في الماا،ان من انرعااثااا ثااني   83وتءقي فاها التع اداا ماتمعان  . (7)شاااااااااااااار ان  739مادينان و  239منققان و

في الما،ن من ااااااااان    80في الما،ن من الناتج المح ي ا جمالي العالمي، و  91ح لاااااايد ال رتون العالمين، و
العالم. وع   الررم من العدا ال بير من تع داا  اااافي ا نرعاثاا الصااا رين، فبن رالبين مقدمي التع داا  
  لم يد جوا  ت  اآلن ت ا اااااي  عن اللااااايااااااااا واليق  والاداول الزمنين والمقاييس ال زمن لتحقيق حفداو

 .(8)فها التع داا و  د التقدى المحرز 

وينرءي حن ياون ققاااا القاااقان،  مااا في ذلاك إنتاااج القاااقان المتع ق  ققاااعااا الصاااااااااااااناااعان والنقا    -6
  2020لبياناا عاى  ًا  لصاااااااافي التع داا الصااااااا رين،  يث إنا وفقًا  والمراني وتوليد ال  رتاة والن   والءاز، فدف

في الما،ن من انرعاثاا رازاا الدفيئن، ومن وين    73من مشروا "وياناا عالمنا"، يمث  ققاا القاقن ح ثر من  
في الما،ن من ت ثيراا ا  ترا  العالمي. ويتق ة    75فها الءازاا، يمث  ثاني ح لااااااااااااايد ال رتون ما يقرب من  

عن مما ااااااااااااااا العم   ًا   عيدًا  ومتزامنًا  ه يج  الحد من انرعاثاا ثاني ح لاااااااااااايد ال رتون من ققاا القاقن تحو ً 
، تم تلاااااااااا ي  الضااااااااااوة ع   الحاجن إل  فها التحول في عم ياا  1992 المعتاا في جمي  الب دان. ومنه عاى  

 المناخ. ات اقين األمم المتحدأ ا ظا ين  ش ن تءير المناخ وفي تقا ير ال يئن الحاومين الدولين المعنين وتءير 

الماضااااين، حه رز تقدى محدوا في التحول إل  اقتصاااااا عالمي مني ل   30  وفي اللاااانواا الااااااااااااااااااا -7
ال رتون. وع   الررم من التع داا واليق  والا وا التي تبهل ا الحاوماا لمعالان حاااااااااراب تءير المناخ،  

ونتيان لهلك،  .  1992في الما،ن منه عاى   60زااا انرعاثاا ثاني ح لاااايد ال رتون من ققاا القاقن ونلاااارن  
النال  اآلثا  الضاااا أ لتءير المناخ في شاااا  موجاا  ر وعوا اااف يزااا تواترفا وشااادت ا، وفتراا  يشاااعر  

ج ااو ظوي ان، وا ت ااا في ملااااااااااااااتويااا اااااااااااااااق  الرحر. ويعتماد النااا  في الحاد من آثاا  تءير المنااخ في 
ا نتقال من الملاااااااااااااتقب  ع   القد أ ع   تحوي  القريقن التي يتم و ا إنتاج القاقن وااااااااااااااات    ا. ويتق ة  

عالميا في ماال   تحو ً  2050ا قتصاااااا الحالي العالي ال رتون إل  اقتصاااااا مني ل ال رتون  ح ول عاى  
القاااقاان، يتمثاا  في ا وتعاااا عن الوقوا األ  و   وا تااااا نحو مصاااااااااااااااااا  القاااقاان المتاااداأ. وتشااااااااااااااادا  

يئن الحاومين الدولين المعنين وتءير اللااااااااينا يوفاا العالمين لصااااااااافي ا نرعاثاا الصاااااااا رين التي اقتر ت ا ال 
المناخ والو الن الدولين ل قاقن والو الن الدولين ل قاقن المتاداأ ع   الحاجن إل  زيااأ  بيرأ في ااااااااااااااااتيداى  
مصاااااااااا  القاقن المتاداأ والمني ضاااااااان ال رتون في إمداااا القاقن األولين،  ما في ذلك مصاااااااااا  القاقن  

  

  ./https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressreleaseانمر  (4)

(5) FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1. 

 ./https://zerotracker.netانمر  (6)

 . المرج  ن لا (7)
 .https://eciu.net/netzerotrackerانمر  (8)

https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/
https://undocs.org/ar/FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1
https://zerotracker.net/
https://eciu.net/netzerotracker
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 ياد وجين والءااز القبيعيل ونزا ال رتون من الصاااااااااااااانااعان والنقا  والمرااني من النوويان والوقوا األ ياا،ي وال
من اااااااات  م ال حم  ًا  وإل  الحد فو    ل  ل زيااأ   رتن العم ياا الصاااااانا ين ومر راا النق  وتدفئن المراني

اعم التحول  الحاجن إل   ًا  وتهبرز اللااااينا يوفاا حيضاااا.  (9)والن   وتعزيز   اةأ ااااااتيداى القاقن  شااااا   بير 
ال وجلااااااتي في الب دان النامين، عن ظريق جم ن حمو  من ا تواااااااي  نقا  الحصااااااول ع   ال  رتاة ليشاااااام  
الماتمعااا الريفيان الناا،يان من   ل نمم القااقان المتااداأ  اا ج الشااااااااااااااراانل واعم ا وت اا  والت نولوجيااا  

زينا   ااأ انتقالين في الب دان التي تعتمد  الناشئنل وااتيداى ت نولوجياا التقاط ثناااااااااا،اااااااااي ح ليد ال رتون وتي
ع   ال حم والن   والءاازل وإلءااة اعم ال حم والوقوا األ  و   تاد ياياال و ماايان العماال والماتمعااا  ًا  االيا

المتضاااااار أ من التحول في ماال القاقنل وضاااااامان إتا ن ال ر اااااان لامي  الب دان والمناظق ل مشااااااا  ن في 
 قاقن وا ات ااأ منا.التحول العالمي في ماال ال

من النا ين ا قتصاااااااين، و  اااااايما في ًا  ينرءي حن ياون ماديًا،  ول ي ياون فها التحول ملاااااتدام -8
الب دان النامين. ويمان للااااااااااايااااااااااااان إنما،ين محداأ األفداو تءقي التاا أ والقاقن، ونماى تاا   ااعم، حن  

م مواااااااااان من التحول العالمي في ماال القاقن،    يلااااااااااعدا الب دان النامين في الحصاااااااااول ع   فوا،د إنما،ين
 في ذلك في التاا أ والد   والعمالن.  ما

 الميزة التنافسية للبلدان النامية في تجارة الطاقة من المصادر المتجددة -ثانياا  

 حجم سوق الطاقة المتجددة -ألف 

الحام. وتشير تقديراا  من المتوق  حن ت ون او  القاقن المتاداأ  بيرأ ورير ملبوقن من  يث  -9
الو االان الادولياان ل قاااقان والو االان الادولياان ل قاااقان المتاااداأ إل  حن الن قاااا العااالمياان ع   التحول في ماااال  

، وفو  2019في الما،ن من الناتج المح ي ا جمالي العالمي في عاى   5القاقن ااااتصااا  إل  ملاااتوا يعاال  
ل قاقن. وتتق ة اينا يوفاا  افي ا نرعاثاا الص ر    ضعف ا ن ا  العالمي الحالي ع   البنين التحتين

في الما،ن من   90ل و الن الدولين ل قاقن والو الن الدولين ل قاقن المتاداأ حن تمث  مصااا  القاقن المتاداأ  
ل وتحتاج ظاقن الريا  وت نولوجياا القاقن الشاملاين ال  روضاو،ين و دفا  2050توليد ال  رتاة  ح ول عاى  

في المااا،اان من ماموا ا  تياااجاااا من ال  رتاااة، وينرءي حن توفر الت نولوجياااا األ را،    63  إل  توفير 
مث  القاقن ال  روما،ين، والقاقن األ يا،ين، والقاقن الحرا ين األ ضاااين، والقاقن الشاااملاااين المر زأ، والقاقن  

  630لقاقن الشملين  مقدا   في الما،ن. وفها يتق ة زيااأ انوين في ظاقن الريا  وقد أ توليد ا 27الرحرين،  
او   من او  اا    1,30وتاألااااااااااااااعا  الحالين، التي يب   متوااااااااااااااق ا .  2050-2020جيءا واط في ال ترأ  

الو ياا المتحدأ )او  ( ل    ي وواط، فبن اللااااو  العالمين اللاااانوين ماتمعن لملوا  الشااااملااااين وتو تيناا  
وح اارحت مصاااا  القاقن المتاداأ  .  (10)المقب ن  30ال    م يا  او   ع   مدا اللاانواا 820الريا  اااتب    

لقاقن الريا  والقاقن الشااملااين ح  ا مصاااا  ال  رتاة في اللاانواا األ يرأ، وإل  جانة مصاااا  القاقن  
لم ت ن فنام انرعاثاا لثاني ح لاااااااااااااايد  (،  النمي ن األ را )مث  القاقن ال  روما،ين والقاقن الحيوين والنووين

2021الما،ن من عم ياا توليد ال  رتاة في العالم عاى  في 38ال رتون في 
(11). 

  

 /https://www.ipcc.ch/sr15/, https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 and https://irena.orgانمر (9)

publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport .   

 /https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 and https://irena.org/publications/2022/Marانمر (10)

World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport . 

 .A/77/207انمر  (11)

ع   النمو اللاااااري  ل تاا أ في القاقن من المصااااااا  المتاداأ والنمم والماوناا ذاا  ًا فها الوثيقن الضاااااوة حيضااااا  : تلااااا  م  من  
 . الص ن، و هلك في المواا ال زمن لتوليد القاقن

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://irena.org/%20publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport
https://irena.org/%20publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://irena.org/publications/2022/Mar/%20World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport
https://irena.org/publications/2022/Mar/%20World-Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport
https://undocs.org/ar/A/77/207
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إل  وياناا من قاعدأ وياناا  ًا  وفيما يتع ق  التاا أ في القاقن من المصااااااااااا  المتاداأ، اااااااااااتناا -10
  2000األمم المتحادأ   صاااااااااااااااةاا التااا أ الادوليان، فابذا افترضااااااااااااااناا حن  ام التااا أ في فاها القااقان عااى  

ل بترول. وم  ذلك، فبن    170ل ءاز القبيعي و  240، مقا نن وااااااااااااااااااااا 270،  2021، فقد و  ، عاى  100  ان
 ام تاا أ ال حم، اله  يحتو  ع   حع   ملتوا من انرعاثاا ثاني ح ليد ال رتون ل   و دأ من ال  رتاة  

وماوناا   وت ءت قيمن التاا أ في حنممن.  300المتولدأ، ااااااااااااااااتمر في الزيااأ  معدل ح بر، وو اااااااااااااا  إل   
م يااا     270و 2000م يااا  او   في عاااى    90القاااقاان المتاااداأ التي تءقي اآل ا واألج زأ المياااانياياان  

وفي  .  2021م ياااا  او   في عااااى    370وااااااااااااااااتمرا في الزياااااأ، لتصاااااااااااااااا  إل     2010او   في عااااى  
في الما،ن.    45إل     23 صاااان الب دان النامين في فها التاا أ، من ًا ، تضاااااع ت تقرير2021-2000 ال ترأ

وفيما يتع ق  التاا أ في المواا، اااااايلاااااتمر الق ة ع   المنتااا المعدنين ال زمن  نتاج القاقن المتاداأ،  
مث  ال يثيوى والب تين وميت ف ال  زاا األ ضااااين الناا أ، في ا  ت اا، مما يولد  وافز ح بر ل اااااتثما  في 

البرازيا  وجنوب حفرييياا )المنءنيز( وشااااااااااااااي ي )ال يثيوى( وجم و يان    الب ادان التي توجاد في اا فاها المواا، مثا 
وياد حن معمم مو ا  فاها المعااان من الب ادان النااميان، و  ااااااااااااااايماا حقا  (.  ال ونءو الاديمقراظيان )ال وتاالات

  يولدون اااااااااااااااوا الق ي  من الييمن المضااااااااااااااافن في إنتاج الماوناا ال زمن لتوليد القاقن من ًا،  الب دان نمو 
،  2021ا  متاداأ،  ت  في المرا   الواااااايقن من اااااا اااااا  الييمن. فع   اااااابي  المثال، في عاى  مصاااااا

في الما،ن من  قا ياا ال يثيوى يون ) مز النماى المنلق لتو يف الل   وترميزفا    96تصدير ح ثر من   تم
ا، في  م يا  او  ، من قب  ح تعن اقتصاااااااااااااا  61,3وفي ااااااااااااو  تب   قيمت ا  (  850760الياص و ا فو  

في الما،نل وا تحاا األو وتي،    53,5ونلاااااااارن (،  الصااااااااين ) ما في ذلك فون   ون ، الصااااااااين، وما او، الصااااااااين 
 في الما،ن.   2,6في الما،نل والو ياا المتحدأ األمرياين، ونلرن    5,5في الما،نل واليا ان، ونلرن    34,5 ونلرن 

 مثال: إنتاج الهيدروجين األزرق واألخضر -باء 

يتي  النمو المتوق  في تااا أ القااقان المتااداأ مثا  ال ياد وجين فر اااااااااااااان اااااااااااااااوقيان فاامان ل ب ادان   -11
النامين. فال يد وجين فو وقوا  ال من ال رتون يلاااااااااتيدى في محر اا ا  ترا  حو الي يا الوقواين لتوليد  

عاااأ التشااااااااااااااايا   القااقان. ويتم تولياد ال ياد وجين الرمااا  من الءااز القبيعي من   ل عم يان تلاااااااااااااام  "إ 
الريا  "، والتي تتق ة ا جاا  را أ وضءوط عالين وينرعث من ا ثاني ح ليد ال رتون. ويشير ال يد وجين  

في الما،ن من   90-80ح ليد ال رتون وتيزينا،  يث تتم إزالن    األز   إل  ااتيداى عم ين التقاط ثنااااااااا،ااااااااي
نل وينقو  ال يد وجين األ ضااااار ع   اااااااتيداى  انرعاثاا ثاني ح لااااايد ال رتون من عم ين إنتاج ال يد وجي

التح ي  ال  رتا،ي م  القاقن من مصااااا  متاداأ، وفي عم ين تنقو  ع   انرعاثاا  ااا رين لثاني ح لااايد  
وتتوق  الو ااالاان الاادولياان ل قاااقاان والو ااالاان الاادولياان ل قاااقاان المتاااداأ في .  (12)ال رتون ل ن ااا ما  اان نلاااااااااااااابياااً 

في الما،ن من إجمالي   15-10ااااااينا يوفات ما المتع قن  صاااااافي ا نرعاثاا الصااااا رين حن يوفر ال يد وجين  
 .(13)ل واياون ث ثا فها ال يد وجين ح ضر وث ثا اآل ر حز   2050ا ات  م الن ا،ي ل قاقن في عاى 

تبين الرحوف الحااالياان  يفياان تيفيل انرعاااثاااا ثاااني ح لاااااااااااااايااد ال رتون التي تحول ال يااد وجين  و  -12
الرماا  إل  فيد وجين حز   حو التي ا منا، و يفين تيفيل ت   ن ا نتاج ال  ي ل  يد وجين األ ضااار،  

  ملاتوياا مماث ن  او  اا ل    ي ورراى من ال يد وجين في ا قتصااااا المتقدمن، إل  5,5ًا  التي تب    الي
او   ل ا   ي ورراى من ال ياد وجينل وع   النييل    2ًا  لت   ان إنتااج ال ياد وجين الرمااا ، التي تب    االيا

من ذلك، فبن ت   ن إنتاج ال يد وجين األ ضار في الب دان النامين ذاا الموا ا األ بر ل قاقن الشاملاين تق  
  

 . /https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogenانمر  (12)

 -https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 and https://irena.org/publications/2022/Mar/Worldانااااااماااااار  ( 13)

Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://irena.org/publications/2022/Mar/World-%20Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport
https://irena.org/publications/2022/Mar/World-%20Energy-Transitions-Outlook-2022/digitalreport


TD/B/C.I/53 

GE.22-15140 6 

من  ياث الت   ان مقاا نن  ًا  وجين، مماا ياع اا  اال عا  تناافلاااااااااااااايااو  اا ل ا   ي ورراى من ال ياد   3عن ًا   االيا
وقد تلاااات شااااف الب دان النامين التي لدي ا ا تياظياا من الءاز القبيعي ال ر اااان  .  (14) ال يد وجين الرماا 

في الما،ن من   11، ضمت حفريييا  2021 نتاج وتصدير ال يد وجين األز  . فع   ابي  المثال، في عاى  
 .(15)وجين المنتج  شا  ملتداىمشا ي  ال يد  

 السياسة التجارية واإلنمائية الداعمة لتحول الطاقة -ثالثاا  

تؤثر حاواا اللااااياااااان التاا ين التي تحدا شااااروط و ااااول القاقن المتاداأ إل  األاااااوا ، ونماى   -13
الب اادان النااامياان ع   ارتنااى  وماوناااا إنتاااج القاااقاان المتاااداأ وتو يااد  اادماااا القاااقاان المتاااداأ، ع   قااد أ 

 ال رص اللوقين في ماال القاقن المتاداأ.

 شروط وصول منتجات الطاقة المتجددة إلى األسواق -ألف 

تيت ف شااااااروط الو ااااااول إل  األاااااااوا  فيما يتع ق  منتااا القاقن المتاداأ والوقوا األ  و  ،   -14
 لب دان تقريرا.في جمي  اًا  بير ًا منتااا القاقن "البنين"، ا ت ف حو

فيما يتع ق  التداوير رير الامر ين، يبدو حن منتااا القاقن البنين تيضاااااااااااااا  لتنميم ماثف ،  حو ً  -15
فيما يتع ق  منتااا ًا ح ثر من منتااا القاقن اليضااااااااراة. و  يعني ذلك  الضاااااااارو أ حن التاا أ ح ثر تقييد

اليضااااااااراة جديدأ ولم تضاااااااا     ذلك فو ح، منتااا القاقنالقاقن البنينل ومن المرج  حن ياون اللاااااااابة في 
المشااامولن  قاعدأ وياناا نماى التح ي ا   104الب دان لوا،  تنميمين ل ا  عد. ومن وين ا قتصااااااا الااااااااااااااااا  

تداوير  ًا،  من حق  الب دان نمو ًا   صاااااو اااااًا،  اقتصااااااا  76والمع وماا التاا ين التا   لمون تاا، لم ين ه ااااااوا  
رير جمر ياان لمنتااااا القاااقاان المتاااداأ. وثماان ااااااااااااااابااة آ ر محتماا  لق اان تقبيق التااداوير رير الامر يان  

وتبين البياناا الملاااااااتمدأ من قاعدأ  ًا.  لمنتااا القاقن المتاداأ يتمث  في حن  ام اللاااااااو    يزال محدوا
رير الامر يان حناا   ماا زاا ا تااا   منتج ماا، زاا تنميماا من   ل تاداوير رير   وياانااا األون تااا ل تاداوير 

جمر ياان. وإذا زااا التاااا أ في منتااااا القاااقاان المتاااداأ، فاابن ااااااااااااااااتيااداى التااداوير رير الامر ياان ل ااها  
التحام    (،ولهلك، من الم م، عند تصاااميم  ،حن تقنين جديدأ )مث  مايا  اللااا منًا.  المنتااا قد يزيد حيضااا

 في ت   ن ا متثال، ألن ا يمان حن ت رض ت اليف تاا ين حع  .

في ًا  عا،قًا  فيما يتع ق  التعري اا الامر ين، تواجا وا ااا منتااا القاقن اليضاااااراة عمومًا،  ثاني -16
ا قتصاااااااين. واأل قاى  الو اااااول إل  األااااااوا  حع   مما تواج ا منتااا القاقن البنين في جمي  التامعاا  

ًا  المامعن،  ما فو مبين في الادول،   تدل إ  ع   لروو الو ااااااااول إل  األاااااااااوا ، التي تت اوا ت اوت 
وين الب دان اا   الماموعن الوا دأ، مما يعاس ا  تياجاا والقيوا اليا اااااااااان  ا  و د ع    دأ في ًا  بير 

تقدمن التعري اا الامر ين ع   منتااا القاقن البنين،  ماال التاا أ في القاقن. وقد ترف  ا قتصاااااااااااا الم
نققن مئوين، و دو اااتيداى الزيااأ في ا يراااا الامر ين، ل ملااعدأ في اف  ت اليف التحول    2,5 معدل 

في ماال القاقن. ويرج  ذلك إل  ال اوأ وين متوااااااا  معدل التعري ن الامر ين المقرقن والتعري ن الامر ين  
 منممن التاا أ العالمين.التي تحدافا 

  

 .https://ieefa.org/resources/green-hydrogen-fuelling-indias-ambition-energy-independenceانمر  (14)

(15) A/77/207. 

https://ieefa.org/resources/green-hydrogen-fuelling-indias-ambition-energy-independence
https://undocs.org/ar/A/77/207
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 متوسط التعريفات الجمركية العالمية على واردات منتجات الطاقة   
 ) النلرن المئوين( 

 حق  الب دان نمواً  ا قتصاااا النامين  ا قتصاااا المتقدمن  

 6,04 4,55 1,05 منتااا القاقن المتاداأ  

 3,18 2,08 0,63 الوقوا األ  و    

 قاعدأ وياناا نماى األون تاا ل تح ي ا والمع وماا التاا ين. :المصد 
وتت ون   (. 2021- 2019إل  ح دف وياناا التعري اا المتا ن ) ًا ااتناا ًا  المعدل الرلي  ل تعري اا المقرقن فع ي  : م  ماا 

في إظا  النماى المنلااق لتو اايف اللاا   وترميزفا ع   ملااتوا  ًا  منتا 32منتااا القاقن المتاداأ من 
والزيوا والمنتااا البترولين ( 2701األ قاى اللاااااااااااتن. ويشااااااااااام  الوقواه األ  و   ال حم  ) مز النماى المنلاااااااااااق  

 (.2711والءاز الن قي وال يد و رتوناا الءازين األ را )  ( 2710و  2709) 

 القصيرة األجل ألزمة الطاقة الستجابات السياساتية -باء 

ل حاوماا، ع   األق  في األج   ًا  عم ي ًا  لن ياون  ف  التعري اا الامر ين ع   الوقوا األ  و    يا   -17
ألزمان القااقان التي حثاا ت اا الحرب في حو رانياا. وا  ع   العاس من ذلاك، زااا ا قتصااااااااااااااااا  ًا  القصاااااااااااااير، نمر 

، و   إجمالي الدعم  2021حم والن   والءاز القبيعي زيااأ  بيرأل وفي عاى  الر،يلااااين اعم ا  نتاج واااااات  م ال  
م ياااا  او  ، ح  ماااا يقرب من ضاااااااااااااعف مب   الااادعم في    697,2اولااان،    51الحاومي ل وقوا األ  و  ، في  

2022، ومن المتوق  حن يزااا الادعم ا جماالي ل وقوا، و اا ااااااااااااان اعم ا اااااااااااااات  م، في عااى  2020 عااى 
 (16 ) .

ل التاا أ  وا اااااتثما    عيد وتشااااا  ا  عن مشااااا ي   ًا   عانااه ع   زيااأ إنتاج واااااات  م الوقوا األ  و   وقد تحو ِّ
القاقن المتاداأ نحو مشااا ي  الوقوا األ  و  . وقب  الحرب، تم التلاا يم  الحاجن الم حن إل  تقويم إعاناا الوقوا  

ع   التعاي   الا وا الرامين إل   ًا  و د   197 و، ات ق األ  و  . وفي الدو أ اللااااااااااااااان والعشاااااارين لمؤتمر األظرا 
  45، ح اااااااااااد   2021التي ا التد ياي من إعاناا الوقوا األ  و   رير ال عالن. وفي  انون األول/ايلااااااااااامبر 

 شااا ن اعم الوقوا األ  و  ، ظالبين، في جم ن حمو ، ترشااايد اعم  ًا  وزا ي ًا  في منممن التاا أ العالمين ويان ًا  عضاااو 
لادول زمني واضاااا ، م  ضاااارو أ حن ي  ه ا  اااا    ًا  الوقوا األ  و   رير ال عال والتي ا التد ياي منا وفق 

"في ا عترااا  ال اااماا  ا  تياااجاااا والمروو المحااداأ ل ب اادان النااامياان ويق اا  إل  حان   ااد من اآلثااا  اللااااااااااااا بياان  
 . ( 17) المحتم ن ع   تنميت ا  قريقن تحمي ال قراة والماتمعاا المتضر أ" 

وحشااااا  فريق األمم المتحدأ المعني  ا اااااتاا ن لمزماا العالمين المعني  الءهاة والقاقن والتموي    -18
إل  حن آثا  حزمن القااقن تيت ف من و اد إل  آ ر، واقتر  حن تيتاا  الب ادان المرت عان الد   ااااااااااااااايااااااااااااااااااا  

التي قاد تؤا  إل  ت ااقم اا، مثا    من الحماايان القصاااااااااااااايرأ األجا  موج ان نحو التيفيف من  ادأ األزمان واد ً 
والتعام  م  حزمن القاقن حمر حاااااااااااااااااااااااي ل ي تتمان الب دان  .  (18)تقديم إعاناا شااااااااااام ن ل وقوا حو ال  رتاة

النامين من  لااااااار الح قن الم ررن المتمث ن في ا ت اا ت اليف المايشااااااان وا ت اا ملاااااااتوياا ال قر وا ااااااااتياة  
فريق ا ااتاا ن إل  حن الب دان النامين  حاجن إل  اااتاا اا ملاتدامن  ا جتماعي. وفي فها الصادا، حشاا   

تعقي األولوين لماار المايشاين والماتمعاا المح ين واللااان الضاع اة، وحن تداوير اللايااان العامن الرامين  
إل  إعقاة األولوين ل محتاجين ع   حفضاااااااااا  وجا قد تتق ة إاا أ العرض والق ة، مث  ااااااااااااتيداى القاقن  

  

-https://www.oecd.org/newsroom/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowingانااااااااماااااااار   (16)

progress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm. 

(17) WT/MIN(21)/9/Rev.1. 

 . 2022األمم المتحدأ، فريق ا اتاا ن لمزماا العالمين المعني  الءهاة والقاقن والتموي ،  (18)

https://www.oecd.org/newsroom/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowing-progress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm
https://www.oecd.org/newsroom/support-for-fossil-fuels-almost-doubled-in-2021-slowing-progress-toward-international-climate-goals-according-to-new-analysis-from-oecd-and-iea.htm
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من ظاقن الديزل ل حد من ا ن ا  ع   الوقوا، والحد، في ن اين المقاو، من   شااملااين ال  روضااو،ين ود ً ال
 .(19)ت   ن ا نتاج الز اعي

 السياسة التجارية للتحول في مجال الطاقة في األجلين المتوسط والطويل -جيم 

ينرءي حن تلااا م اللااايااااان التاا ين في  لتيلاااير التحول في ماال القاقن الملاااتدامن في الب دان النامين،   -19
الحاد من ا  تنااقااا في إماداااا القااقان المتااداأ،  ت اك المتع قان  عادى إمااانيان الحصاااااااااااااول ع   المواا واألج زأ  

 . ( 20) المياانياين ال زمن لتوليد القاقن المتاداأ واأل راة التنميمين فيما يتع ق  المنشآا المااين المتص ن  ا نتاج 

 سة التجارية على الصعيد الوطنيالسيا -1 

ع   الصااااعيد الوظني، يتوقف ا تيا  اللااااياااااان التاا ين ع   ما إذا  انت األولوين تعق  لتيلااااير   -20
من مصاااااااااااااااا  متااداأ حو لتعزيز ا نتااج المح ي ل ماونااا المااايان ال زمان  نتااج القاقن  ًا  تولياد القااقان مح يا

األفمين في التحول الملااااااااتداى في ماال القاقن. ول تعاي  في تحول الصااااااااناعاا  المتاداأ. و  فما  اااااااااام  
المح ين إل  مصاااااااااا  القاقن المتاداأ، يمان حن يبدح تلاااااااا لاااااااا  اللااااااااياااااااااااا وتحرير وا ااا المواا واألج زأ  

ع    المتصاااا ن  القاقن المتاداأ من   ل تيفيل التعري اا الامر ين و/حو ترلااااي  المعايير التقنين المقرقن  
فها الوا ااا. ويد حن العيراا الحالين في الحصااول ع   المواا واألج زأ المياانياين الضاارو ين يشااير ووضاو   
إل  ضاارو أ حن تعزز الب دان النامين القد اا المح ين ع   تصااني  فها المنتااا. ويمان لهلك ودو ا حن يلا م  

في عدا  ااءير من  ًا  التو يد التي تتر ز  اليفي تنوي  ااا ااا  قيمن منتااا القاقن المتاداأ  ا ج ااا ااا   
ا قتصاااااااااااا. وفي فها الصاااااااادا، حل را إ دا الد اااااااااااا حن " والي ث ثن ح تاا القاقن ا نتاجين العالمين  

عن ح ثر    األنوا، فضااااااااااااا ً  في الما،ن من قد أ  85في الما،ن من قد أ ال اثوا و  70لي يا الرقا ياا، و والي  
 .(21)لياى العالمين ل يثيوى وال وتالت والارافيت"، تق  في و د وا دمن نصف معالان المواا ا

 السياسة التجارية على الصعيد اإلقليمي -2 

لتعزيز   فعا ً ًا  يعد تحرير التاا أ ع   الصااااااااعيد ا ق يمي من   ل ات اقاا التاا أ ا ق يمين  يا   -21
ع   نقا  المنققن ا ق يمين. وإل  جانة إلءاة  إنتاج القاقن المتاداأ وما يرتر  و ا من منتااا و دماا  

في تعزيز التنلاااااااااايق التنميمي  ًا  التعري اا الامر ين، يمان حن تلاااااااااااعد ا ت اقاا التاا ين ا ق يمين حيضاااااااااا
 والتعاون فيما يتع ق  بنتاج وتو يد القاقن المتاداأ اا   منققن ما.

في    97و ءت و ا منممن التاا أ العالمين، يتضااااااااامن  ومن وين جمي  ا ت اقاا التاا ين ا ق يمين التي حه  - 22
وفو موجوا  ًا، والتعاون  شا ن القضاايا البيئين فو الحام األ ثر شايوع . ( 22) ع   األق  ًا  وا د ًا ويئي ًا  الما،ن من ا  ام 

من ا ت اقاا المب   عن ا. وتتضااااامن  عل ح دف ا ت اقاا، مث  ا ت اقاا التي تشااااام   ندا    في الما،ن   45في  
 اااريحن  شااا ن  ًا  والمم  ن المتحدأ لبريقانيا العمم  وحيرلندا الشااامالين والو ياا المتحدأ وا تحاا األو وتي، ح اام 

وإذا  اان  (.  والت يف معاا )انمر ا ظاا    تءير المنااخ، تتنااول التعااون في تاداوير التيفيف من آثاا  تءير المنااخ 
من الممان تحقيق إنتاج إق يمي قو  للاااااااا   و دماا القاقن المتاداأ الموج ن إل  األاااااااااوا  ا ق يمين، فبنا من  
الممان ل ب دان النامين حن تلااااااااتوعة الولا،ف والتاا أ والد   وتنمين القد اا التقنين المرترقن  التحول في ماال  

 ل إق يمي، مما يم د القريق لتحول محو ا التنمين في ماال القاقن. القاقن ع   حاا 
  

 .المرج  ن لا (19)

 .المرج  ن لا (20)

 .https://www.iea.org/reports/securing-clean-energy-technology-supply-chainsانمر  (21)

(22) World Trade Organization, 2021, Trade and climate change, Information Brief No. 2, available at 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_intro_e.htm. 

https://www.iea.org/reports/securing-clean-energy-technology-supply-chains
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_intro_e.htm
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 معالجة التجارة وتغير المناخ في التفاقات التجارية اإلقليمية: سنغافورة والتحاد األوروبي
.  8201لحماين ا اااااتثما  في عاى  ًا  لحماين التاا أ وات اقًا  وقعت ااااانءافو أ وا تحاا األو وتي ات اق 

واااااايد   ات ا   ماين ا ااااااتثما    2019وا   ات ا   ماين التاا أ  يز التن يه في تشااااارين الثاني/نوفمبر  
  يز التن يه  عد التصديق ع يا من قب  جمي  الدول األعضاة في ا تحاا األو وتي.

ًا  ميصاصاًا المتع ق  التاا أ والتنمين الملاتدامن، يتضامن ا ت ا  التاا   فرع  12وتموجة ال صا    
او عازمن ع   وهل ج وا  ا اااااااااان ل تاا أ وا اااااااااااتثما  لتعزيز التنمين الملااااااااااتدامن، ينا ع   حن األظر 

متوا ااااا ن لتيلاااااير وتعزيز التاا أ وا ااااااتثما  في اللااااا   واليدماا البيئين،  ما في ذلك من   ل معالان 
لتيلاااير إزالن العيراا  ًا   ا اااًا  وحن ا تولي افتمام(ل  1-11-12الحواجز رير التعريفين ذاا الصااا ن )المااأ  

تع ق  الل   واليدماا الصديقن ل مناخ، مث  ا   القاقن المتاداأ  التي تعترض التاا أ حو ا اتثما  فيما ي
(ل  2-11-12الملاتدامن واليدماا ذاا الصا ن والمنتااا واليدماا ذاا ال  اةأ من  يث القاقن )المااأ  

وان ا تتقااااام فدو التيفيل التد ياي لنعاناا المقدمن ل وقوا األ  و   وااااتعزز ونشااااط تقوير اقتصاااا  
 (.3-11-12ن مني ل ال رتون )المااأ ملتداى وآم

 European Commission, 2022, Singapore and European Union free trade agreement and :المصد  

investment protection agreement, available at https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-

relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-

greement_ena . 

 مسارات متعددة للمفاوضات التجارية المتعلقة بالبيئة -دال 

 ت  اآلن، تر ز اليقاب الدولي ع     ل التعري اا الامر ين ع   اللاااا   البيئين التي يمان  -23
راو، لم  حن تي ل ت ااااليف ا نتااااج المح ي ل قااااقااان المتااااداأ. وفي إظاااا  النمااااى التااااا   المتعااادا األظ

تتو ااااااااا  الم اوضااااااااااا  شااااااااا ن تيفيضااااااااااا التعري اا الامر ين البيئين التي حظ ق ا المؤتمر الوزا   الرا    
عن   لمنممن التاا أ العالمين إل  ات ا   شاا ن اللاا   البيئين، ح  تعريف المنتج والتصاانيف الامر ي، فضاا ً 

التاا أ العالمين في م اوضااااا  ظرا،ق تيفيل التعري اا الامر ين. وشااارعت ماموعن من حعضااااة منممن 
متعداأ األظراو، ملااتق ن عن م اوضاااا جولن الدو ن ا نما،ين، من حج  التو اا  إل  ات ا   شاا ن اللاا    
البيئين، ي دو إل  تعزيز التاا أ في عدا ق ي  من المنتااا البيئين الر،يلين، مث  تو تيناا الريا  واأللوا   

في فها الم اوضاا الرامين  ًا  اقتصاا 18ًا  ويشا م  الي.  (23)ن المتاداأالشملين، التي تل م في إنتاج القاق
وااااااايهصااااااملم ات ا  اللاااااا   البيئين  قريقن . (24)إل  إلءاة التعري اا الامر ين ع   المنتااا البيئين الر،يلااااااين

تتي ، عنااد اعتمااااا، تقبيق ا لءاااة المت ق ع يااا ل تعري اااا الامر ياان ع   الوا ااا من جمي  حعضااااااااااااااااة  
ًا  عضاااااااااااو   50منممن التاا أ العالمين وليس فق  ع   الموقعين ع يا. وفي ا ظا  المتعدا األظراو، حظ ق  

مراا أ  جراة مناقشاااااا منممن  شاااا ن التاا أ    2020الثاني/نوفمبر  في منممن التاا أ العالمين في تشاااارين 
وا اااااااتدامن البيئين لتحقيق جم ن حمو  وين ا إظ   مناقشاااااااا ميصااااااصاااااان  شاااااا ن "ال يفين التي يمان و ا  
ل تداوير واللااايااااااا المنا ين المتصااا ن  التاا أ حن تلااا م ع   حفضااا  وجا في تحقيق األفداو وا لتزاماا  

لبيئين وذلك  ما يتماشااا  م  قواعد ومراان منممن التاا أ العالمين"، وااااات شااااو ال رص المتا ن  المنا ين وا
"لتعزيز وتيلاااير التاا أ في اللااا   واليدماا البيئين من حج  تحقيق األفداو البيئين والمنا ين،  لاااب  من ا  

  

 .https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htmانمر  (23)

حاتراليال  ندال الصينل فون   ون ، الصينل مقاظعن تايوان الصينينل  واتا ياال آيل ندال إارا،ي ل اليا انل لييتنشتاينل نيوزي ندال   (24)
 . المتحدأل ا تحاا األو وتيالنرويجل جم و ين  و يال انءافو أل اويلرال تر يال الو ياا 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-agreement_en.
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-agreement_en.
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-agreement_en.
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-agreement_en.
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/singapore/eu-singapore-agreement_en.
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
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من حعضااااااة منممن ًا  عضاااااو  47ًا  ويشاااااا م  الي. (25)معالان اااااا لااااا ن التو يد والعنا ااااار التقنين والتنميمين"
عن التقدى اله  ح رزا إل  المؤتمر الوزا   الثاني  ًا التاا أ العالمين في فريق المناقشاااااااااااااان. وقدى ال ريق تقرير 

عشار،  ما في ذلك إنشااة ح تعن حفرقن عام ن رير  اامين معنين  اللا   واليدماا البيئين، والتداوير المنا ين  
، ناقش ال ريق  2022وفي تموز/يوليا  .  (26)دا،ر ، والدا،رين وا عانااالمتصاااااااااااااا ن  التاا أ، وا قتصاااااااااااااااا ال

التحضاااايراا لحدف  في  الملااااتوا ااااايعقد في  انون األول/ايلاااامبر لتقييم عم  األفرقن  ت  اآلن، و دو  
2023التقدى نحو ا ت ا  ع   إجراةاا م موان لتقديم ا إل  المؤتمر الوزا   الثالث عشر في عاى 

(27). 

 مسائل معروضة للنقاش -رابعاا  

قد تررة لانان التااا أ والتنميان، في او ت اا الثاالثان عشاااااااااااااارأ، في حن تنااقش وتعمق ال ياا  الممان   -24
ل لايااان التاا ين ع   الصاعد الوظني وا ق يمي والمتعدا األظراو، من حج  ا اا اى ع   نحو حفضا  في 

القاقن في الب دان النامينل واااااااااب  قياى الماتم  الدولي وتقديم  في ماال  ًا  تحقيق تحول ملااااااااتداى اقتصااااااااااي
الدعم ال عال، لملاااااعدأ الب دان النامين الملااااتو اأ الصااااافين ل قاقن والب دان المصااااد أ ل وقوا األ  و   ع    

 تق ي  ا عتماا ع   الوقوا األ  و  .

مندوتون في الدو أ الثالثن عشاارأ وتا ضااافن إل  الملااا،  المعروضاان في فها المه رأ، قد يررة ال -25
  :في النمر في األائ ن التالين

ما في األمث ن الموجواأ ع   اللااااياااااااا الوظنين المتا ن لدعم التحول نحو ااااااتيداى   )ح( 
 القاقن من المصاا  المتاداأ؟

 ف ماذا؟  ف  اللياان التاا ين عنصر من عنا ر فها اللياااا؟ وإذا لم يان األمر  هلك،  )ب(  

ف  فنام حمث ن ع   مزايا وعيوب الت اليف الوظنين في إنتاج وتاا أ القاقن الملاااااتمدأ   )ج( 
من مصاااااا  متاداأ؟ وفي ح  ققاا من ققاعاا القاقن المتاداأ )مث  ظاقن الريا  حو القاقن الشااااملااااين  

 حو القاقن ال  روما،ين حو ريرفا( يمان م  من فها األمث ن؟

  الملاااااااااااتوا الوظني في إنتاج وتاا أ القاقن الملاااااااااااتمدأ من ما في ح بر العيراا ع  )ا( 
 المصاا  المتاداأ؟

ف  عززا حزمن القاقن الحالين حو ق صااااااات فرص اللاااااااو  ع   الملاااااااتوا الوظني في  )فا( 
 ماال القاقن المتاداأ؟

فيماا يتع ق  اا ت ااقااا التااا يان ا ق يميان التي تتنااول التعااون البيئي ووجاا عااى وإنتااج   )و( 
لقااقان وا تااا  و اا من مصاااااااااااااااا  متااداأ ووجاا  ااص، ماا مادا فعااليت اا في تعزيز التحو ا في مااال  ا

 القاقن ع   الصعيدين الوظني وا ق يمي؟

ف  من حمث ن ع   التاا ب الوظنين فيما يتع ق  الحصااااااااااااول ع   الت نولوجيا والتموي    )ز( 
 ال زمين لتحقيق التحول في ماال القاقن؟

    

  

(25) WT/MIN(21)/6/Rev.2 . 

 .https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/envir_13jun22_e.htmانمر  (26)

 .https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tessd_20jul22_e.htmانمر  (27)

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/envir_13jun22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/tessd_20jul22_e.htm
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