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 "ترجمة غیر رسمیة. في حالة وجود تناقض ، تسود النسخة اإلنجلیزیة"
 

العالمي  التحول في نموا البلدان أقل لدعم إجراءات  یحدد  األونكتاد  

الكربون  المنخفض  

 فرصة  لتسریع العمل  لتحقیق األھداف  المناخیة یمثل)  COP 27بتغّیر المناخ (األمم المتحدة المعني   مؤتمرإن  تقریر جدیدیقول 
 واإلنمائیة ذات  المنفعة المتبادلة في أكثر بلدان العالم ضعفا 

 
( 2022 نوفمبر 3 سویسرا، جنیف، ) 

 )حدد مؤتمر األمم المتحدة  للتجارة والتنمیة (األونكتاد مؤتمر األمم المتحدة  السابع والعشرین للمناخفي   الدول في الوقت الذي تجتمع فیھ 
 . اإلجراءات الالزمة لضمان أال  تترك الجھود  العالمیة الرامیة إلى  مستقبل منخفض  الكربون أقل  البلدان نموا  متخلفة  عن الركب

 
 ویقول تقریر األونكتاد عن أقل البلدان نموا لعام 2022 الذي  نشر  في  3 تشرین الثاني/نوفمبر إن أقل  البلدان نموا ھي "االختبار

 الحاسم "الذي سیحكم التاریخ على مدى فعالیة الجھود المبذولة  لجعل التحول  المنخفض  الكربون في النظر في االحتیاجات  اإلنمائیة
 . وااللتزامات والقدرات المختلفة للبلدان لمكافحة تغیر المناخ

 وقد ساھمت أقل البلدان نموا  البالغ عددھا 46 بلدا في  العالم، والتي یقطنھا حوالي 1.1 ملیار شخص،  بالحد األدنى من  انبعاثات ثاني
   أكسید الكربون .في عام  2019 ،  مثلت أقل من  4٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفیئة في العالم  .ومع ذلك، على مدى  السنوات

 .من الوفیات  العالمیة الناجمة  عن الكوارث المرتبطة بالمناخ في أقل البلدان نموا  ٪وقعت 69 ،الماضیة الخمسین

 وقالت  األمینة العامة لألونكتاد ریبیكا غرینسبان إن "أقل  البلدان نموا تتحمل بشكل غیر متناسب  عبء آثار  تغیر المناخ ."ویجب  على
 ."بشكل مستدام المجتمع الدولي أن  ینظر في احتیاجاتھ اإلنمائیة وأن یدعمھا بالكامل  لضمان انتقال عادل ومتوازن و  منخفض الكربون

 الدعم الدولي ألقل  البلدان نموا أمر بالغ األھمیة  للتصدي  للتحدیات المتشابكة  التي تھدد تنمیتھا وتجعلھا تدفع ثمنا باھظا بشكل  غیریعتبرو
 . متناسب في  التصدي  لتغیر المناخ

الضعف  من  یزید األساسیة السلع فخ  

 
* Contacts: UNCTAD Communications and Information Unit, Dan Teng'o, +41 22 917 80 33, +41 76 691 11 52, 

 http://unctad.org/press, unctadpress@unctad.orgor  dan.tengo@unctad.org 

.//unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspxhttp:To receive our press material, please register at:  

 حظر

یُحظر االستشھاد بمحتویات ھذه النشرة الصحفیة أو التقریر المتعلق بھا أو 
 تلخیصھـا

 في وسائل اإلعالم المطبوعة، أو المسموعة أو المرئیـة أو اإللكترونیة قبل 

 بتوقیت جرینتش 17:00،   2022 نوفمبر  3

 جنیف) بتوقیت  18:00بتوقیت نیویورك ،  13:00( 
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 على انبعاثات   وتعتمد اقتصادات أقل البلدان نموا إلى حد كبیر على صادرات السلع األساسیة مثل المعادن والفلزات  والوقود، التي تنطوي
 في سالسل  القیمة العالمیة كثیفة الكربون بما في ذلك المنتجات المعدنیة أو األسمنت وغالبا ما تكون مدخالتعالیة من ثاني أكسید الكربون

 . أو األسمدة  أو  الكھرباء

 ٪وبین عامي 2018 و2020،  صنف نحو 80٪  من أقل البلدان نموا  على أنھا تعتمد على السلع األساسیة، مما یعني أن أكثر من 60
 . من صادراتھا السلعیة  تتألف من منتجات  أولیة

 .ولذلك، فإن الحملة  العالمیة للحد  من انبعاثات الكربون قد  تؤثر سلبا  على قطاعات  التصدیر في أقل  البلدان نموا، كما یحذر التقریر
 ویمكن أن یواجھ  أكثر من ثلثي أقل  البلدان نموا التي تعتمد اقتصاداتھا على تصدیر السلع األساسیة العالیة  االنبعاثات الكربونیة قیودا

 . مالیة شدیدة وخسارة في الناتج االقتصادي إذا ما عانى استخراج  ھذه السلع األساسیة من انخفاض حاد

 وقد تفاقم  الضعف  الناجم عن قواعد التصدیر الضیقة  ألقل البلدان نموا  واالعتماد الكبیر على الواردات الغذائیة بسبب آثار  الحرب  في 
 الذین(   أوكرانیا على األسواق  العالمیة وجائحة  كوفید-19،  التي دفعت 32 ملیون شخص  إضافي في أقل البلدان نموا إلى  الفقر المدقع

 . في  عام 2020 وحده) دوالر  في الیوم 1.9 یعیشون على أقل من

 وفي حین أن تعزیز القدرة  التصدیریة ألقل البلدان  نموا ال  یزال  أمرا حاسما، فإن األونكتاد یحث  ھذه البلدان  على استخدام  أسالیب إنتاج
 . مستدامة وزیادة االستثمار في بناء قدرات إنتاجیة  جدیدة  وتوسیع قدراتھا القائمة، وال  سیما في األنشطة المنخفضة  الكربون

 وینبغي ألقل البلدان نموا  أیضا أن  تعزز القیمة المضافة المحلیة وروابط اإلنتاج األقوى المشتركة  بین القطاعات، التي  بدونھا سیستمر
 . یفشل في معالجة  التخلف  اإلنمائي الناجم عن فخ االعتماد على السلع األساسیة، في حین المزید من استخراج الموارد في تدھور البیئة

 الحاجة  إلى  تعزیز القدرة على  الصمود  في وجھ المخاطر المناخیة 

 تحسین إدارةمن أجل   ویدعو التقریر إلى "تحول  ھیكلي أخضر "للحد  من الفقر في أقل  البلدان نموا وتعزیز قدرتھا على الصمود
 . المخاطر  المناخیة والتكیف معھا واالستجابة لھا 

 والتحول  الھیكلي یعني االنتقال من اإلنتاج المنخفض اإلنتاجیة  والكثیف العمالة إلى  األنشطة االقتصادیة  ذات  القیمة المضافة األعلى 
 . واإلنتاجیة األعلى

 یجمع التحول  الھیكلي األخضر بین النمو المسؤول  اقتصادیا واجتماعیا وبیئیا والتحول االقتصادي  الھیكلي .وھو یتألف من  االنتقال من
الكفء    قطاعات  "غروب الشمس "كثیفة الكربون إلى األنشطة االقتصادیة  "شروق  الشمس "المنخفضة الكربون ، وتعزیز االستخدام 

 .على طول  مسار التنمیة  ) المواد  والطاقة  واألراضي  والمیاه(   للموارد

 غیر(   یقول األونكتاد إن التحول  الھیكلي األخضر  ھو  ھدف  سیاسي  بالغ األھمیة ألقل  البلدان نموا  - والعدید من  البلدان النامیة األخرى
 . المناخیة   -ألنھ  یجمع بین ضروراتھا اإلنمائیة واالعتبارات ) األقل  نموا

 االمتثال لسیاسات الشركاء  التجاریین یثیر تحدیات جدیدة  ألقل البلدان نموا 

 ویثیر التقریر القلق من أن  أقل البلدان نموا، المھمشة  في  التجارة  العالمیة، تواجھ  اآلن ریاحا  معاكسة  إضافیة بسبب  السیاسات البیئیة
 .لشركائھا التجاریین

 تستھدف انبعاثات الكربون  المتولدة عن إنتاج السلع  المصدرة  أثر قوي  مثبط على التي  ویمكن أن یكون ألي  سیاسات للشركاء التجاریین
 . صادرات  أقل البلدان نموا،  حتى وإن كانت أقل البلدان نموا معفاة بصورة غیر مباشرة 

 الصناعات الملوثة  من البلدان المتقدمة إلى أقل البلدان ستحول   عواقب وخیمة  إذا كانتلھذه السیاسات    یقول التقریر إنھ یمكن أن یكون
 . الكربون وھذا ما یعرف باسم  تسرب الكربون نموا كوسیلة  للبلدان السابقة  للوفاء بالتزاماتھا بالحد من انبعاثات

 ویحث  األونكتاد المجتمع الدولي  على مراعاة مصالح  أقل البلدان نموا  وتجنب تدابیر السیاسة العامة التي تحد من حیز السیاسات العامة
 . لھذه البلدان وتزید من احتمال ظھور مالذات  تلوث  فیما بینھا

 دعوة  إلى "إعادة تشغیل  "الدعم  الدولي  وتمویل المناخ 

 ویقول التقریر  إن التحدي  العالمي إلزالة الكربون  یدعو إلى  "إعادة تشغیل األنظمة "في  الدعم الدولي ألقل  البلدان نموا، التي تمثل حوالي
 . الحادة من البلدان التي لدیھا أكثر النداءات المتكررة  للحصول على  األموال كرد  فعل على  أزمات  الطقس  22٪
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  ,UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11جهة االتصال:    * 
http://unctad.org/press, unctadpress@unctad.org  . 

 .   https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx من أجل احلصول على منشوراتنا الصحفية، يرجي التسجيل على الرابط:

 وعلى الرغم من  النداء العاجل من  البلدان الضعیفة مناخیا، ال یوجد حتى  اآلن اتفاق  دولي  بشأن تكالیف التمویل المتصلة  بالخسائر 
 . واألضرار  الناجمة  عن األحداث  السریعة الحدوث  المتصلة  بتغیر المناخ

 كما أن أقل البلدان نموا  معرضة بشدة للمخاطر، التي تتفاقم  بسبب فشل البلدان المتقدمة النمو في تحقیق  الھدف السنوي  البالغ 100 ملیار
 . دوالر في تمویل  المناخ الذي وعدت  في  األصل بتحقیقھ  بحلول عام 2020 لدعم الدول  النامیة للتكیف مع أزمة المناخ 

 وقد حظي التكیف  مع المناخ بدعم دولي أقل  بكثیر من التخفیف، لیس  فقط من حیث  التمویل، ولكن  أیضا من حیث تطویر التكنولوجیا
 .ونقلھا، وتنمیة القدرات، والمساعدة  التقنیة

 لتشمل أقل  البلدان نموا عن طریق  توفیر  تمویل محدد  على  توسیع نطاق المعاملة  الخاصة  والتفضیلیةشركاء التنمیة  ویحث  األونكتاد
 األھداف ومرن بما فیھ الكفایة  وطویل األجل  وھذا  یستلزم الوفاء بالتزاماتھا المتعلقة بتمویل المناخ ورفع مستوى طموحھا  بشأن أھداف

 . التمویل

 ومن الناحیة المثالیة، ینبغي أن یكون ذلك إضافة  إلى األموال  المقدمة  من البلدان المانحة التي  تفي بالتزامھا بتقدیم المساعدة اإلنمائیة
 .في  المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمانحین 0.20 الرسمیة إلى  أقل البلدان نموا  بما یعادل 0.15 في المائة  إلى 

 وباإلضافة إلى  ذلك، یلزم اتخاذ  خطوات  عاجلة  لتعزیز نقل  التكنولوجیا إلى أقل البلدان نموا  وتعزیز قدراتھا المؤسسیة عن طریق زیادة 
 . المساعدة التقنیة ودعم بناء القدرات  إلى حد  كبیر في  جمیع مجاالت التحول المنخفض الكربون، بما في ذلك البیانات والقدرات اإلحصائیة 

 أقل البلدان نموا بحاجة إلى سیاسات محلیة لالنتقال المنخفض الكربون 
 

 ویحث  األونكتاد أیضا أقل  البلدان نموا على اعتماد "سیاسات صناعیة خضراء "تعجل  باالنتقال من الصناعات كثیفة الكربون إلى
 الصناعات المنخفضة الكربون  .ویستلزم ذلك تشجیع اعتماد التكنولوجیا الخضراء  واالبتكار وبناء بیئة مواتیة لالرتقاء التكنولوجي

 . واالبتكار على نطاق أوسع

 ویقول التقریر  إن السیاسات الصناعیة الخضراء  یجب  أن تشمل  تدابیر لتوسیع نطاق  تنمیة ریادة األعمال  المحلیة، وزیادة  مھارات  العلوم 
 .والتكنولوجیا واالبتكار، وتعزیز القدرات اإلنتاجیة،  وتشجیع البحث والتطویر، وتوفیر البنیة التحتیة  الداعمة 

   ویمكن ألقل  البلدان نموا أیضا  أن تستخدم سیاسات المشتریات العامة  للتعجیل بالتحول  الھیكلي األخضر  وإحداث  تغییر إیجابي من جانب 
 .والمستھلكینالفاعلین االقتصادیین 

 وینبغي لھا أیضا أن تعزز قدراتھا على تعبئة الموارد المحلیة للمساعدة  في  تمویل انتقالھا المنخفض الكربون، ألن احتیاجاتھا من التمویل
 . اإلنمائي تتجاوز بكثیر مساعدتھا اإلنمائیة الرسمیة

 ویقول التقریر  إن ھذا سیشمل تجدید الضرائب،  ومضاعفة الجھود  للحد  من التدفقات المالیة غیر المشروعة  والقضاء علیھا في نھایة
 . والبنوك المركزیة الحكومیة   بنوك  التنمیة دور  المطاف،  وتعدیل

 

----------------------------------------------- 

 األونكتاد نبذة عن 

  عام   في  المتحدة  لألمم   العامة  الجمعیة  أنشأتھا  دائمة  دولیة   حكومیة   ھیئة   ووھ   والتنمیة.  بالتجارة  المعنیة  المتحدة   األمم  منظمة   وھ  األونكتاد
1964. 

  یدعم  المتحدة.  األمم  منظومة مؤسسات أكبر أحد  وھو  دولة، 195 أعضائھا عدد یبلغ والتي المتحدة لألمم العامة األمانة  من جزء األونكتاد
 وفعالیة.   عدالة أكثر بشكل المعولم االقتصاد فوائد  إلى  الوصول بھدف النامیة البلدان األونكتاد

  تجارة ال  استخدام  على  النامیة   الدول  لمساعدة   التقنیة  المساعدة   ویقدم اآلراء،   توافق   بناء  وییسر والتجاري،  االقتصادي   التحلیل   األونكتاد  یقدم
 والمستدامة.   الشاملة التنمیة أجل  من والتكنولوجیا  والتمویل  واالستثمار
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