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 الرصنية عمل اانباثات الكررهو   كثيفة التكنهلهجيا النعيفةالرادراتثر أ
 لمذركاء التجاريصن

The Impact of China's Clean Technology-Intensive 

Exports on CO2 Emissions for Partners 

 ثريا دمحم عبد النبي جاد***,  صابر عدلي شاكر, ** جمال محمهد عطية*

 مدتخمص النحث
ييجف ىحا البحث إلى اختبار أثخ الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا 

 شخكاء تجارييؽ 10 ألكبخ CO2 عمى انبعاثات الكخبؾن  CH_CTXالشغيفة
، Panel Data ، باالعتساد عمى بيانات(2018-2001)لمريؽ خالل الفتخة 

 ,Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM) نساذج وىي 3باستخجام 
and Random Effects model (REM) واختيار األندب بيشيؼ طبقًا الختبار 

Hausman Test وأعيخت الشتائج أن نسؾذج االثار العذؾائية ،REM ىؾ 
 CO2 & CH_CTXاألفزل والحي تؾصل إلى وجؾد عالقة معشؾية وعكدية بيؽ

أي تديؼ الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة في تقميل انبعاثات الكخبؾن 
 .  في دول الذخكاء التجارييؽ لمريؽ خالل فتخة البحث

، الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا CO2انبعاثات الكخبؾن  :كممات مفتاحية
 REM، نسؾذج االثار العذؾائية CH_CTXالشغيفة 
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Abstract 

     The Research aims to Estimate and Testing the Impact of 

Chinese Clean Technology-Intensive Exports CH_CTX on the 

CO2 Emissions for the Top Ten Trading Partners of China 

during (2001-2018), Using Three Panel Data OLS Regression 

Models: Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM) and Random 

Effects Model (REM), as well as  Choosing the Appropriate 

Model  is depending on the Hausman Test, the Results shows 

that the Random Effects Model (REM) is the Best, it Founds a 

Significant and Negative Relationship between CH_CTX and 

CO2, which mean that Chinese Clean Technology-Intensive 

Exports CH_CTX Contributes to educe CO2 Emissions for 

Partners within this Period. 

Key Words: CO2 Emissions, Chinese Clean Technology-        

Intensive Exports CH_CTX, Random Effects Model REM. 

: مقدمت البحج 1/1

تفخض القزايا الستجاخمة بيؽ التجارة الجولية وانبعاثات الكخبؾن نفديا عمى كافة 
السدتؾيات العالسية واإلقميسية والسحمية بإعتبارىا مؽ أكبخ التحجيات التي تؾاجو 

 لحلػ تبشى  لجسيع الجول عمى حج سؾاء،التشسية السدتجامة خالل القخن الحالي
االقتراد العالسي في الفتخة األخيخة سيشاريؾ يتؼ فيو بحل مديج مؽ الجيؾد العالسية 
لتخفيض انبعاثات الكخبؾن، مسا جعل االىتسام الستدايج بتخزيخ التجفقات التجارية 

Greening of Trade Flows ليذ مفاجئًا، وبالتالي تدميط الزؾء عمى جؾدة 
الرادرات وليذ فقط كؼ الرادرات وىؾ ما يحقق مديج ترجيخي عالسي متسيد يديج 

وخاصة -مؽ وتيخة الشسؾ االقترادي العالسي مع تقميل انبعاثات الغازات الجفيئة 
، وىحا االطار يسثل أىسية كبخى لمجول الشامية باعظاءىا الفخصة -انبعاثات الكخبؾن 
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 قادرة عمى السشافدة Green Export Portfolioلتظؾيخ محفغة ترجيخ خزخاء 
 (Goldar, et.al, 2011, p.7037)واالستفادة مؽ مدايا التجارة الجولية

تعج الريؽ واحجة مؽ أكبخ مدتيمكي الظاقة عالسيًا، وبالتالي فيي أكبخ دولة و
 فيي مدئؾلة عؽ CO2 لمغازات الجفئية في العالؼ وخاصة غاز Emitterباعثة 
عيخت عجيج مؽ الجراسات التظبيكية أمؽ إجسالى االنبعاثات العالسية، حيث % 30

ن الدبب الخئيدي لديادة ىحه االنبعاثات العالسية ىؾ زيادة التجارة الجولية أ
 (Aldy, et.al., 2016, p.2)  ..لمرادارات الريشية

 وفي سبيل التحؾل نحؾ استخجام الظاقة مشخفزة الكخبؾن أو الظاقة الستججدة 
 كؾاحجة مؽ الرشاعات 2010الشغيفة تؼ ادارج صشاعة الظاقة الستججدة مشح عام 

 اعتسجت الخظة الخسدية الثالثة 2013االستخاتيجية الشاشئة في الريؽ، وفي عام 
نذاء نغام طاقة حجيث نغيف إعذخ لتشسية الظاقة الستججدة وذلػ لإلسخاع في 

ومشخفض الكخبؾن آمؽ وفعال، وتحقيق ىجف الظاقة غيخ األحفؾرية والتي تسثل 
  الريؽ أصبحتكسا، 2020مؽ استيالك الظاقة األولية وذلػ في عام % 15

تسثل استثسارات صشاعة طاقة الخياح ، فسثاًل أكبخ مدتثسخ لمظاقة الستججدة عالسياً 
الرادرات وُقجرت . 2016 وفقًا لبيانات عام  مميار دوالر25وحجىا أكثخ مؽ 

 عام Renew Energy Products REPالريشية مؽ مشتجات الظاقة الستججدة 
 REPمؽ اجسالي الرادرات % 24،3 مميار دوالر أي بشدبة 83,4 بكيسة 2016

. (Cao, and Tong, 2018, p.2)العالسية وتحتل بحلػ السختبة األولى عالسياً 
 الدمع صادرات مؽ عمى الةن أكبخ دولة مييسؽ في أمذكمة النحثوتتسثل 

خاصًة كبخ باعث النبعاثات الغازات الجفيئة وأيزا أكثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة ىي 
 تعتبخ ،طبقًا ألحجث احرائيات مخكد التجارة العالسي ف.انبعاثات الكخبؾن عالسياً 
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أي  مميار دوالر 97كبخ ُمرجر لمدمع كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة بكيسة أالريؽ 
 ITC)مؽ اجسالى الرادرات كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة عالسياً % 18.5 بشدبة

statistics, 2019)  ، كبخ ُمشتج أيزًا أنيا أولكؽ عمى الجانب اآلخخ نجج
 نريب تحجيجًا مشح بجاية القخن الحالي حيث وصل ،النبعاثات الغازات الجفيئة عالسياً 

 GHGs الغازات الجفيئة مؽ اجسالي انبعاثات% 26,5 مايعادل  إلىانبعاثاتيا
 11255.8 وحجىا CO2العالسية، في حيؽ بمغ نريبيا مؽ انبعاثات الكخبؾن 

 مؽ اجسالي انبعاثات الكخبؾن % 29.8ي بشدبة أ CO2/مميؾن طؽ
 (EDGAR, 2019, p.15)العالسية

:  في التالىفرضية النحثوتتسثل 
تديؼ الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة في التقميل مؽ انبعاثات "

 في اختبار هدف النحثومؽ ىشا يتسثل ". الكخبؾن لجى الذخكاء التجارييؽ لمريؽ
.  التى قام عميياالفرضيةمجي صحة أو خظأ 

:  مؽ خالل عجة اعتبارات أىسياأهمصتهويكتدب ىحا البحث 
  الشسؾ الستدايج في التجارة الجولية لمدمع البيئية بؾجو عام، وال سيسا السشتجات

، وما لحلػ مؽ آثار ونتائج ستشعكذ عمى CTPsكثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة 
معجالت الشسؾ والسؤشخات االقترادية وأىجاف التشسية السدتجامة مدتكباًل خاصة 

 .لمجول الشامية
  قمة الجراسات التظبيكية ندبيًا التي تشاولت مؾضؾع البحث بذكل مباشخ، كسا أن

عالقة ربط أثخ الرادرات كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة بانبعاثات الكخبؾن ىي 
 . حجيثة ندبيًا ومتذعبة في اكثخ مؽ تخرص بحثي

  ،نجرة الجراسات واألبحاث ذات التأصيل الشغخي بالمغة العخبية لسؾضؾع البحث
وبالتالي يأخح ىحا البحث أىسية متدايجة في نقل خالصة الجراسات التظبيكية 
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األجشبية ونتائجيا، طبقًا ألحجث ما تؼ تؾثيقو وادراجُو عالسيًا لسؾضؾع البحث 
 .حتى اآلن

عمى السشيج االستشباطي في عخض مؾضؾع البحث مؽ منهجية النحث     وتعتسج 
خالل عخض االطار الشغخي والتحميل االقترادي لسؾضؾع البحث واستعخاض عجد 
مؽ الجراسات الدابقة ذات الرمة بستغيخات البحث، والختبار فخضية البحث الدابقة 
تظبيكيًا يتؼ االعتساد عمى نساذج تقجيخ االنحجار الختبار تأثيخ الرادرات الريشية 

 لمذخكاء CO2عمى انبعاثات الكخبؾن CH_CTXكثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة 
 Pooled OLS, Fixed وىي  Panel Dataالتجارييؽ، باستخجام بيانات 

Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM) وذلػ خالل 
 (. 2018-2001)الفتخة 

     يتكؾن البحث الحالي مؽ ستة أجداء بخالف السقجمة والتي تتزسؽ االطار 
العام لمبحث، حيث يعخض الجدء األول السفاليؼ الستعمقة بستغيخات البحث، ثؼ يأتي 

عخض االطار الشغخي لسؾضؾع البحث في الجدء الثاني، ويذسل الجدء الثالث 
تحميل لتظؾر الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة، ويعخض الجدء الخابع 
الشسؾذج الكياسي السدتخجم ليحا البحث، ويتسثل الجدء الخامذ في عخض الشتائج 

 . التي تؾصل إلييا البحث، ثؼ في الجدء األخيخ يتؼ تقجيؼ تؾصيات لمبحث
 اطار مفاهيمي: الدمل كثيفة التكنهلهجيا النعيفة  اانباثات الكررهو  1/2

نغام السشاخ العالسي عمى مدار ترادمي مع الشغام التجاري العالسي، يعتبخ 
وعميو قج تؾفخ عاىخة التغيخ السشاخي فخصة إلعادة ترسيؼ الشذاط التجاري الجولي، 

فيسكؽ لمتغيخات السشاخية أن تخمق فخصًا لمتشسية في تكؾيؽ االنتاج الغيخ تقميجي، 
 مع ىحه Adaptationحيث يسكؽ لمتجارة أن تداعج الجول الشامية في التكيف 
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الغاىخة مؽ خالل تؾليج عائجات الرادرات الخزخاء والشغيفة، باإلضافة إلى دور 
 مؽ حجة االنبعاثات عؽ طخيق نذخ وتبشي Mitigationالتجارة أيزًا في التخفيف 

  Dinda, 2011, p.1))التكشؾلؾجيات الشغيفة مشخفزة الكخبؾن 
 كل مؽ انتاج Clean Technology التكنهلهجيا النعيفةويذسل مرظمح 

الظاقة والبشية التحتية والتقشيات والخجمات التي تعسل عمى تعديد أو تحديؽ أو 
تظؾيخ، تشؾع مرادر اإلمجاد والتؾزيع واإلرسال، الكفاءة في استخجام الظاقة، تقميل 

 (Shaker, 2019, p.1).اآلثار البيئية الدمبية وأىسيا انبعاثات الغازات الجفيئة
 Cleantech Exportsبالرادرات كثيفة التكنهلهجيا النعيفة وفيسا يتعمق 

CTX التكشؾلؾجيا "، ىي الدمع التي يتؼ انتاجيا بؾاسظة نؾع مؽ التكشؾلؾجيا تدسى
والتي تؾلج " تكشؾلؾجيا الظاقة الستججدة"أو " أو التكشؾلؾجيا الخزخاء" صجيقة البيئة

تأثيخات خارجية بيئية أقل سمبية أو إيجابية، وأىسيا تقميل انبعاثات الكخبؾن، 
باإلضافة إلى أنيا تعسل عمى تحديؽ االنتاجية والكفاءة في استخجام 

. (ESCWA, 2019, p.2)الظاقة
 وىي ثاني أكديج  اطالال الغازات الجفيئة في الغالف الجؾي باالانباثاتويقرج 

 F Gases، باالضافة الىN2O وأكديج الشيتخوز CH4 والسيثان CO2الكخبؾن 
 ,UNFCCC, 1992)وذلػ عمى مداحة جغخافية محجدة خالل فتخة زمشية محجدة

p.7). وقج ازدادت انبعاثات غازات االحتباس الحخاري ،GHGs Emissions 
بدبب الشسؾ الدكاني واالقترادي برفة مدتسخة إلى اآلن، فقج بمغت انبعاثات 

CO2 جيجا 30 البذخية السشذأ وحجىا مشح الثؾرة الرشاعية حتى اآلن أكثخ مؽ 
، ويسثل نريب انبعاثات (السشبعث مؽ حخال الؾقؾد األحفؾري والترشيع)CO2 /طؽ

 2018مؽ اجسالي انبعاثات الغازات الجفيئة لعام % 65الكخبؾن وحجىا ندبة 
(IPCC, 2018, p.4). 
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الريؽ : ويغيخ أكبخ ست دول باعثة النبعاثات الكخبؾن عالسيًا ىي بالتختيب
 فيي CO2 لمغازات الجفئية في العالؼ وخاصة غاز  Emitterأكبخ دولة باعثة 

، تمييا 2018 العالسية عام CO2مؽ إجسالى انبعاثات % 29.7مدئؾلة عؽ 
، ثؼ اليشج %9.13، ثؼ االتحاد األوروبي بشدبة %13.9الؾاليات الستحجة بشدبة 

وباقي % 3.16، واليابان بشدبة %4.6، ثؼ االتحاد الخوسي بشدبة %6.9بشدبة 
. (EDGAR, 2019)%33دول العالؼ 

 االطار النعري لتأثصر التجارة الد لية عمل ظاهرة اانباثات الغازات 1/3
 :GHGsالدفصئة 

  التي تؤثخ بياكيفيةال لجراسة تحميمياً  االقترادييؽ إطارًا  عجد مؽلقج طؾر
ول مخة لجراسة أالتجارة الجولية عمى انبعاثات الغازات الجفيئة، وُاستخجم ىحا االطار 

، وتؼ (كديج الكبخيتأثيخ الشافتا عمى انبعاثات ثاني أت)ثيخ البيئي لتكتل الشافتا أالت
 لتحخيخ نتائجثيخات تشذأ كأ ثالثة تقمة أوثيخ الى ثالثة متغيخات مدتأتقديؼ ىحا الت

 ,Grossman)  وذلػ عشج دراسة العالقة بيؽ التجارة الجولية وتغيخ السشاخ، التجارة
and Krueger, 1995) ويسكؽ تؾضيح كل مشيؼ كالتالي: 

 Scale Effectثر الحجم أ -1

يذيخ ىحا األثخ إلى أنو مع زيادة التبادل التجاري سيديج الشذاط االقترادي 
وزيادة االنتاج وبالتالي زيادة استخجام الظاقة وخاصة الؾقؾد األحفؾري وىؾ ما يؤدي 

 Copeland and)لى مدتؾيات أعمى مؽ انبعاثات غازات االحتباس الحخاري إ
Taylor, 2004, p.39)  
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لى زيادة خجمات الشقل الجولي مسا إن زيادة التجارة الجولية تؤدي ألى إباالضافة 
% 90-70ن ندبة أ، حيث ركبألى ارتفاع انبعاثات الغازات الجفيئة بذكل إيؤدي 

مؽ اجسالي التجارة الجولية تشقل عبخ وسائط الشقل البحخي والحي يشتج حؾالي ثمث 
، وبالتالي CO2اجسالي االنبعاثات الشاتجة مؽ التبادل التجاري الجولي وخاصة 

 . االنبعاثاتثخ الحجؼ عمى زيادة انبعاثات الغازات الجفيئة مسا يديج مؽأيعسل 

 Composition Effectثر التركصب أ -2

ثيخ التبادل التجاري الجولى عمى ندب قظاعات اليياكل أ يذيخ ىحا األثخ إلى ت
االنتاجية لكل دولة حيث يغيخ التبادل التجاري انتاج الجول نحؾ السشتجات التي 

امكانات انتاجية، وبالتالي أو تتستع فييا بسدايا ندبية سؾاء كانت مؾارد اقترادية 
 عمى القظاعات التي تتستع بيا الجولة بسدايا كخبؾن يعتسج التأثيخ عمى انبعاثات ال

ندبية، حيث تقل انبعاثات غازات االحتباس الحخاري إذا كانت قظاعات التجارة أقل 
  (Copeland and Taylor, 2004, p.39)  استيالكًا لمظاقة والعكذ صحيح

 Technique Effectثر التقنية أ -3

 يذيخ ىحا األثخ إلى إمكانية أن تؤدي التجارة إلى تحديشات في كفاءة استخجام 
:  يسكؽ أن يحجث بظخيقتيؽىؾ ما الظاقة حيث يتؼ االنتاج بانبعاثات أقل، و

تعسل التجارة الحخة عمى تدايج تؾافخ الدمع والخجمات والتكشؾلؾجيات : أوالً 
م بذكل خاص إلى الجول التي ال تدتظيع ىاالرجيقة لمبيئة وبتكمفة مشخفزة، وىحا 

الشفاذ إلى تمػ الدمع والخجمات والتكشؾلؾجيات أو التي ال تشتجيا محميًا عمى نظاال 
لى التكشؾلؾجيات السدتخجمة االنتاج إن الؾصؾل أواسع أو بأسعار معقؾلة، كسا 

الدمع والخجمات صجيقة لمسشاخ يقمل مؽ الظاقة السدتيمكة في االنتاج وبالتالي 
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يخفض االنبعاثات، وبالشدبة لمسرجريؽ فإن تؾافخ أسؾاال أخخى يسكؽ الشفاذ إلييا 
.  يؾفخ حؾافد ليؼ لتظؾيخ مشتجات وتكشؾلؾجيات ججيجة لمتخفيف مؽ تغيخ السشاخ

إن زيادة الجخل الشاتج عؽ التجارة يقؾد الجول إلى طمب نؾعية بيئية : ثانياً 
 زيادة الجخل دفع حيث ت،أفزل أو بعبارة أخخى انبعاثات أقل لمغازات الجفيئة

ىؼ أ ىؾ ما يسثل ثخ وىحا األ،فزلأ جؾدة بيئية بالحرؾل عمىالىتسام لالسؾاطشيؽ 
لى تحديؽ البيئة وتقميل االنبعاثات إولكي يؤدي زيادة الجخل ، ثيخ التقشيةأنتيجة لت

يجب عمى الحكؾمات االستجابة ليحا الظمب عؽ طخيق التجابيخ واإللتدامات السالية 
السشاسبة، وفي حالة تظبيق ىحه التجابيخ ستتبشى الذخكات تكشؾلؾجيات  ةيوالتشغيؼ
قل مؽ الغازات الجفيئة مقارنة بسا أنغف لكي يتؼ االنتاج بسدتؾيات انبعاثات أانتاج 
 (WTO & UNEP, 2009, p.51).سبق

 الدبيل الخئيدي الحي يسكؽ مؽ Technique Effectوبالتالي يسثل أثخ التقشية 
 وذلػ مؽ خالل زيادة االنبعاثاتخاللو أن تداعج التجارة الجولية في التخفيف مؽ 

تؾافخ التكشؾلؾجيات التي تحدؽ مؽ كفاءة الظاقة أو التي تدتخجم مؾارد متججدة غيخ 
 التقشية يعسالن في اتجاىيؽ أثخ الحجؼ و أثخن كل مؽأضارة بالبيئة، حيث يتزح 

 التخكيب عمى السدايا الشدبية لمجول، وفي السقابل ال يسكؽ أثخمتزاديؽ، بيشسا يعتسج 
 حيثثيخ التجارة عمى انبعاثات الغازات الجفيئة بديؾلة، لتأتحجيج األثخ االجسالى 

 Grossman and) . معاً  الدابقةثيخات الثالثةأو قؾة التأيعتسج عمى حجؼ 
Krueger, 1993, p.7 

 : تطهر الرادرات الرصنية كثيفة التكنهلهجيا النعيفة1/4
تظؾرت تجارة الرادرات الريشية لمدمع كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة خالل العقجيؽ 

 واستسخت في زيادة 2001 مميار دوالر عام 6الدابقيؽ، فقج حققت ما يديج عؽ 
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،  وتسثل حرة الريؽ مؽ 2018 مميار دوالر عام 97مظخدة إلى أن وصمت إلى 
، 2018وىي بحلػ تحتل السخكد األول عالسيًا لعام % 18.5ىحه الرادرات ندبة 

 إلى إجسالي  CTXكسا بمغت ندبة صادرات الدمع كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة
تظؾر معجل نسؾ  (1)، ويؾضح الججول رقؼ %3.9الرادرات الدعمية في الريؽ 

 وكحلػ تظؾر ندبتيا إلى اجسالي الرادرات الدمعية CTX%الرادرات الريشية 
 لىإ ندب ضئيمة تذيخ ، ويؾضح تظؾر ىحا السعجل إنيا%CTX/GXالريشية 

 عمى الخغؼف .مثلأ نحؾ تظبيق تكشؾلؾجيات الشغيفة بذكل الريؽ ندبياً ضعف تؾجو 
و مشتجات الظاقة أن الرادرات الريشية مؽ الدمع التكشؾلؾجية الشغيفة أ مؽ

اجو العجيج مؽ السذاكل ونيا ال زالت تأال إداءًا جيجًا، أ حققت REPالستججدة 
 وسياسات الجعؼ الحكؾمي غيخ ،لى التكشؾلؾجيات العاليةإ االفتقار نياوالتحجيات م
 ,.Zhu, et. al).لتجارة الجولية التي ال يسكؽ التشبؾ بيال  العالسيةبيئةالالسدتجامة، و

2018, p.99) 
 (القيمة بالمميار د الر )(1) رقم جد ل

 %CTX GX CTXالسٌت 
CTX/

GX% 

2002 7.4 325.5 19 2.3 

2004 14.1 593.3 28 2.3 

2006 26.4 969 30 2.7 

2008 56.4 1430.6 31 3.9 

2010 76.2 1577.7 34 4.8 

2012 82.7 2048.7 -8 4 

2014 93.9 2342.2 7.3 4 

2016 85.2 2097.6 -8.6 4 

2018 97 2486.6 9.3 3.9 

 ITC Calculations تؼ حدابيا بؾاسظة الباحثة باستخجام بيانات :المردر
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وفيسا يتعمق بييكل صادرات الريؽ لمدمع كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة يؾضح الججول 
أكبخ عذخة مشتجات صيشية مرجرة مؽ الدمع كثيفة التكشؾلؾجيا  (2)التالي رقؼ 

. 2018الشغيفة لعام 
 (القيمة بالمميار د الر )(2)جد ل رقم 

قيمت الصادراث  Product Labelاسم المىتج  HS Codeالرقم الكودي 

854140 
أخِسة أشباٍ الوْصالث الحساست للضْء، 

بوا فٖ رلك الخالٗا الضْئ٘ت سْاء تن 
 تدو٘عِا أّ عذم تدو٘عِا

23.1 

 18.3هحْالث استات٘ك٘ت  850440

848180 
األخِسة الخاصت باألًاب٘ب ، أّ اصذاف 

الغالٗاث ، أّ الخساًاث ، أّ األحْاض أّ 
 (ها شابَ ّغ٘رُا

11.2 

850300 
خساء هٌاسبت لالستخذام فقظ أّ بشكل 

أساسٖ هع الوحركاث ّالوْلذاث 
 الكِربائ٘ت ّالكِربائ٘ت

4.3 

848190 
أخساء هي الصواهاث ّاألصٌاف الوواثلت 
لألًاب٘ب أّ أصذاف الغالٗاث أّ الخساًاث 

 أّ األحْاض أّ ها شابَ
3.2 

 DC 2.8 هْلذاثDCهحركاث  850131

900190 
عذساث ّهراٗا ّعٌاصر بصرٗت اخرٓ 

هي إ هادة غ٘ر هثبتت 
2.7 

841370 
هضخاث طرد هركسٕ تعول 

 (باستثٌاء الْاردة فٖ بٌْد اخرٓ)بالطاقت
2.5 

 2.3اخساء هي الوحْالث الكِربائ٘ت  850490

850431 
 kVA 1= >هحْالث راث قذرة هعالدت  

 (باستثٌاء الوحْالث العازلت السائلت)
1.8 

 ITC Calculations اعجاد الباحثة باستخجام بيانات :المردر
أكبخ عذخة  (3)     وفيسا يتعمق بالذخكاء التجارييؽ لمريؽ يؾضح الججول رقؼ 

أسؾاال مدتؾردة لمرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة باالضافة إلى حجؼ 
 وحرتيا مؽ انبعاثات الكخبؾن العالسية، ويتزح مؽ CO2انبعاثات كل دولة مؽ 

 وىي أيزًا CTXالبيانات أن الؾاليات الستحجة أكبخ سؾال مدتؾرد مؽ الريؽ لمدمع 
.  أكبخ باعث لمكخبؾن مقارنة بباقي الجول
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 مه الصيه CTXأكبر األسواق المستوردة ل  (3)جدول رقم 
 دول 10أكبر 

 مستوردة
قيمت الصادراث 

 CTXالصيىيت 
اوبعاحاث الكربون 
Mt/CO2/yr 

Share of World 
CO2 Emissions% 

 13.92 5275.478 15562 الْالٗاث الوتحذة
 0.12 45.312 9301.7 ًُْح كًْح

 3.16 1198.546 6197.5 ال٘اباى
 6.92 2621.919 4753.6 الٌِذ

 1.99 752.654 3456.1الواً٘ا 
 1.31 495.777 3165.3 الوكس٘ك

 1.84 695.356 3159.4 كْرٗا الدٌْب٘ت
 1.13 415.309 2883.5 استرال٘ا
 0.72 271.474 2727.3 ف٘تٌام
 0.43 162.292 2030 ُْلٌذا

 ITC Calculations, and EDGAR اعجاد الباحثة مؽ بيانات :المردر
 CTXوفيسا يتعمق باالطار التظبيقي الختبار آثار الرادرات الريشية مؽ الدمع

الدراسات عمى حجؼ االنبعاثات في الجول السدتؾردة مشيا، ندتعخض أحجث 
 نسؾذج تاستخجم والتي (Shaker,2019) في ىحا الرجد ومشيا دراسة التطبيقية

 CTXثيخ الرادرات الريشية مؽ الدمع أ لفحص تPanel VECMترحيح الخظأ 
، (2013-2001)عمى انبعاثات الكخبؾن لمذخكاء التجارييؽ لمريؽ في الفتخة 

 لو تأثيخ كبيخ في الحج CTX الشتائج أن زيادة الرادرات الريشية مؽ الدمع وججتو
 ال يؾجج ىحا ولكؽ ،عمى السجى القريخ التجارييؽ  لمذخكاءCO2مؽ انبعاثات 

ًا في ي حيؾاً وىحا يعشي أن الريؽ يسكؽ أن تمعب دور  عمى السجى الظؾيل،التأثيخ
خخى تتعمق أوججت الجراسة نتيجة ، كسا التحجيات البيئية خاصًة عمى السجى القريخ

 عشرخًا مؽ عشاصخ CO2 حيث تعتبخ انبعاثات CTXبالحؾافد النتاج الدمع 
.  عمى السجى الظؾيل فقطCTXالظمب السحفدة التي تؤثخ عمى انتاج الدمع 

استشادًا الى قاعجة بيانات  -(Cao and Tong, 2018)دراسة     وقامت 
COMTRADE-كبخ مرجري مشتجات أ دولة يسثمؾن 29 ليكل صادرات  باختبار
 :، أوالً نتائجكانت الو ،(2016-2007)خالل  في العالؼ REPsالظاقة الستججدة 
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ساسًا في السدتؾى الستؾسط مؽ التعقيج أ ترشف REPsصادرات الريؽ مؽ 
 HTCPs، ويؾجج القميل مشيا مختقعة التعقيج التكشؾلؾجي MTCPs التكشؾلؾجي

التقشي العام في السشترف مؽ سمدمة الكيسة الرشاعية  يقع مدتؾاىاوبالتالي 
  بيافجؾةو ما يسثل وه REPs تجىؾر ليكل الرادرات الريشي مؽ :، ثانياً العالسية

تتدايج معجالت نسؾ تكشؾلؾجيات : ثالثاً مقارنة بالجنسارك وىؾنج كؾنج وسشغافؾرة، 
REPs  لكل مؽ كؾريا واليابان وماليديا بفارال كبيخ عؽ الريؽوالسشافدة بيشيا. 

 باعادة تقجيخ مشحشى كؾزنتذ البيئي (Gozgor and Can,2017)وقامت دراسة 
EKC في الريؽ باستخجام نسؾذج ARDL وذلػ 2010-1971 خالل الفتخة 

، واستخجمت CO2لبحث تأثيخ جؾدة السشتجات السرجرة عمى انبعاثات غاز 
الجراسة مؤشخ جؾدة الرادرات كستغيل مدتقل وعجد مؽ الستغيخات التابعة وىي 

 واستيالك الظاقة واالنفتاح التجاري، ويأخح شكل الشسؾذج GDPنريب الفخد مؽ 
 :المؾغاريتسي االتي

 
وتؾصمت الجراسة إلى قابمية تظبيق مشحشى كؾزنتذ البيئي في الريؽ، وجؾد  

، وجؾد عالقة مؾجبة بيؽ CO2عالقة مؾجبة بيؽ استيالك الظاقة وانبعاثات 
، التأثيخ الدمبي لجؾدة الرادرات عمى انبعاثات CO2االنفتاح التجاري وانبعاثات 

CO2.  
 تظؾر صادرات الريؽ مؽ لؾائح الظاقة الذسدية الكيخوضؾئيةولبحث 
Solar PV ومكؾنات طاقة الخياح WETC والؾضع التشافدي لرشاعات الظاقة 

لى تحجيج إ (Cao, and Groba, 2013) دراسة الستججدة في الريؽ، ىجفت
 تسثل panel dataبيانات و ،محجدات تمػ الرادرات باستخجام نسؾذج الجاذبية
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 دولة متقجمة ونامية استؾردت لؾائح الظاقة 43التجفقات التجارية الثشائية الدشؾية ل
واتخحت ، 2008-1996الذسدية ومكؾنات طاقة الخياح مؽ الريؽ خالل الفتخة 

: معادلة مايميالشكل 

 
ىؾ الستغيخ التابع الحي يرف تجفقات الرادرات التكشؾلؾجيا السحجدة : 𝑋𝑖𝑗𝑡 حيث

، أي الريؽ، كجالة تتشاسب مع كتمة jوالبمج السرجرة  i بيؽ البمج السدتؾردة
 الستغيخات التفديخية ، ومجسؾعة مؽ (Y)الستغيخات التفديخية االقترادية

. D ومتغيخ يتشاسب عكديًا مع تكاليف التجارة مثل (z)اإلضافية
ذات الدؾال و الجول ذات الجخل السختفع أواًل،:  اآلتيلىإتؾصمت الجراسة و

الكبيخ لمظاقة الستججدة وسياسات داعسة لجانب الظمب مؽ حيث التعخيفات 
 تكاليف  ثانيًا،التحفيدية، تدتؾرد بذكل متدايج لؾائح الظاقة الذسدية مؽ الريؽ،

ثيخ سمبي عمى صادرات مكؾنات المؾائح الذسدية ولكؽ ليذ عمى أالتجارة ليا ت
يجابي لسخررات البحث إثخ آ وجؾد ثالثًا،صادرات مكؾنات طاقة الخياح، 

 .والتظؾيخ خاصة مؽ حكؾمات السقاطعات في الريؽ
:  تقدير النمهذج القياسي لمنحث1/5

يقؾم ىحا البحث باختبار أثخ الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة 
وىؼ بالتختيب، )عمى انبعاثات الكخبؾن ألكبخ عذخة دول مدتؾردة مؽ الريؽ 

الؾاليات الستحجة، ىؾنج كؾنج، اليابان، فيتشام، اليشج، ألسانيا، ىؾلشجا، كؾريا الجشؾبية، 
 Panel Dataباستخجام بيانات  (2018-2001)، خالل الفتخة  (استخاليا، السكديػ

  حيث ان عجد الدشؾاتData   Long Panel بيانات  نؾع عمى تعتسج الجراسةو)
T السقاطع  سشة اكبخ مؽ عجد18 وىؾ Cross-Sections  الجولوىي Nعجدىا و 
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  التظبيكية عمى الجراساتاً وبشاء، ( مذاىجة180، واجسالي عجد السذاىجات 10
 البحثية وىي انبعاثات ، تؼ تحجيج الستغيخاتت سابقاً ُعخض االتجاىات الشغخية التيو

CO2،عمى متغيخ مدتقل بحثعتسج الي وفيسا يتعمق بالستغيخ السدتقل  كستغيخ تابع 
 باالضافة إلى CH_CTX التكشؾلؾجية الشغيفة  الريشية كثيفةرئيدي وىؾ الرادرات

 الخاصة بالذخكاء التجارييؽ لمريؽ األخخى عجد مؽ الستغيخات االقترادية السدتقمة
 Tran and) مثل  الدابقة معغؼ الجراسات التظبيكيةوالتي وججت نتائج

Kalirajanm, 2018),(Twumasi, 2017) ,(Meng, et.al., 2018) 
(Gozgor and Can,2017)  (Micheal, et.al, 2015 ) عالقات معشؾية

نريب ، عجد الدكان، قيسة السزافة لمرشاعة ال: التابع وىيبيشيا وبيؽ الستغيخ
 . ، االستثسار األجشبي السباشخالفخد مؽ الجخل القؾمي

: وفيسا يمي تؾصيف لستغيخات البحث ومرادر بياناتيا
  يخمد لو بالخمد  انبعاثات غاز ثاني اكديج الكخبؾنCO2 ومرجره مؽ ،

. قاعجة بيانات البشػ الجولي
   الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة ويخمد لو بالخمدCH_CTX 

 ITC Statisticsومرجره مؽ احرائيات مخكد التجارة العالسي 
  الكيسة السزافة لمرشاعة ويخمد لو بالخمدIVA ومرجره مؽ مؤشخات 

 . مؽ قاعجة بيانات البشػ الجوليWDIالتشسية العالسية 
  عجد الدكان ويخمد لو بالخمدPOP ومرجره مؽ قاعجة بيانات البشػ 
. الجولي
  نريب الفخد مؽ الجخل القؾمي ويخمد لو بالخمدGNI ومرجره مؽ 

 . مؽ قاعجة بيانات البشػ الجوليWDIمؤشخات التشسية العالسية 
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 ويخمد لو بالخمد  (صافي التجفقات)االستثسار األجشبي السباشخFDI 
 .ومرجره مؽ قاعجة بيانات البشػ الجولي

 :ويدتخجم البحث ثالثة نساذج لتقجيخ معمسات متغيخات البحث وىؼ كاالتي
 Pooled OLS Model  نسؾذج االنحجار لمبيانات السجسعة  -

 لجسيع السقاطع Common Constant  ىؾ الشسؾذج ذو الثابت السؾحج
 ,Myoung, 2011)الجول عجم وجؾد اختالف بيؽ ، أي يفتخض (الجول)

p.3) ،خح معادلة الشسؾذج الذكل التاليأوت :
LCO2it= β1 + β2LCH_CTXit + β3LGNIit + β4LPOPit + β5LIVAit + 

β6LFDIit + uit 

ويسثل الجانب اي الدشؾات،  يعبخ عؽ الدمؽ ىؾ t،  الجوليعبخ عؽ i: حيث
 في حيؽ يسثل الجانب األيسؽ  ثابت CO2األيدخ مؽ السعادلة الستغيخ التابع وىؾ 

 وىي ىشا الجول واجسالي الستغيخات  Cross-Section لجسيع السقاطع β1السعادلو 
 لى حج الخظأإ باالضافة  تعبخ عؽ لؾغاريتؼ،L  بسعامالتيا،Regressorsالسدتقمة 
  .u العذؾائي
 Fixed Effects Model نسؾذج اآلثار الثابتة  -

وذلػ لمتعبيخ  (دولة) لكل مقظع B1     يدسح ىحا الشسؾذج باختالف الحج الثابت 
خح معادلة أوتعؽ االختالفات والتبايشات بيؽ الجول، ولكشو ال يختمف عبخ الدمؽ، 

: الشسؾذج الذكل التالي
LCO2it= β1i + β2LCH_CTXit + β3LGNIit + β4LPOPit + β5LIVAit + 

β6LFDIit + uit 

 حيث لكل مقظع β1iوىؾ عجد الجول لمحج الثابت   iيالحظ في السعادلة أنو تؼ وضع 
 . خاص بياConstantأو دولة حج ثابت 

 Random Effects Modelنسؾذج االثار العذؾائية  -
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  يتكؾن مؽ جدئيؽ، األول ىؾ حج ثابت β1i    يفتخض ىحا الشسؾذج أن الحج الثابت 

β1 والجدء الثاني متغيخ عذؾائي بستؾسط  صفخ وتبايؽ ثابت وىؾ ،éi ( غيخ مختبط
مزافًا إليو جدء مؽ الخظأ العذؾائي لمشسؾذج، وبالتالي يتؼ  (بالستغيخات السدتقمة

 :التعبيخ عؽ الحج الثابت ألي مقظع كسا يمي
β1i= β1+éi 

: خح معادلة الشسؾذج الذكل التالي أوت
LCO2it= β1i + β2LCH_CTXit + β3LGNIit + β4LPOPit + β5LIVAit + 

β6LFDIit + wit 

 حصث
wit = éi  + uit 

 حيث يتكؾن مؽ جدئيؽ الخظأ witويتزح أن الخظأ العذؾائي مخكب 
 .uit ، والخظا العذؾائي لمشسؾذج éiالعذؾائي لمسقاطع او لكل دولة وىؾ 

     وقبل تقجيخ الشساذج تؼ فحص بيانات الستغيخات مبجئيًا مؽ خالل إجخاء 
 بيؽ الستغيخات السدتقمة، وطبقًا لمشتائج ال Correlation Matrixمرفؾفة االرتباط 

، حيث أعمى Multicollinearityيؾجج ارتباط خظي متعجد بيؽ الستغيخات السدتقمة 
 0.57قيسة لسعامل ارتباط بيؽ الستغيخات ىي 

مرفهقة االرتناط بصن المتغصرات التفدصرية  (1)شكل رقم 

 
 Eviews مخخجات البخنامج االحرائي :المردر
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 Panel Dataوفيسا يمي نتائج تقجيخ معمسات ثالث نساذج لل 
 Panel Dataاتائج اماذج  (4)جد ل رقم 

              الٌوارج 

الوتغ٘راث 

الوستقلت 

Pooled Data 

Coefficient 

Probapility) )

Fixed Effects 

Coefficient 

(Probapility) 

Random Effects 

Coefficient 

(Probapility) 

LCH_CTX -0.081 

(*0.000 )

-0.073 

( *0.000 )

-0.083 

( *0.000 )

LGNI 0.378 

( *0.000 )

0.409 

( *0.000 )

0.385 

( *0.002 )

LIVA 0.290 

( *0.000 )

0.174 

(0.064 )

0.199 

( *0.024 )

LPOP 0.759 

( *0.000 )

0.495 

(0.104 )

0.79 

(*0.000 )

LFDI 0.006 

(0.744 )

0.017 

(0.286( 

0.017 

(0.286( 

اختباراث الٌوارج االحصائ٘ت 

R-squared 

Adj. R-squared 

0.963 

(0.962 )

0.993 

(0.993 )

0.722 

(0.713 )

F-statistics 

Prob(F-stat.) 

903 

( **0.000 )

1821 

( **0.000 )

87.8 

( * *0.000 )

( LCO2ٗرتبظ بالوتغ٘ر التابع )حصائ٘ا إى الوتغ٘ر التفس٘رٕ هعٌْٕ ألٔ إتش٘ر * 

حصائ٘اً إى الٌوْرج هعٌْٕ ألٔ إتش٘ر ** 

 Eviewsاعجاد الباحثة مؽ مخخجات البخنامج اإلحرائي : المردر
 ألنيا Pooled Data OLS   يالحظ أنو ال يفزل االعتساد عمى نتائج نسؾذج 

تترف بعجم االتداال والتحيد، حيث ال يعبخ ىحا الشسؾذج عؽ االختالفات بيؽ 
 لكل الجول، وبالتالي Common Intercept الجول ألنو يعتسج عمى ثابت مؾحج 

يسكؽ تحجيج اختيار الشسؾذج األفزل بيؽ نسؾذج اآلثار العذؾائية أو نسؾذج اآلثار 
، حيث يتسثل الفخض Hausman Test اختنار الثابتة، مؽ خالل االعتساد عمى

العجمي ليحا االختبار في ان نسؾذج االثار العذؾائية ىؾ األندب والسالئؼ لمبيانات، 
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في حيؽ يتسثل الفخض البجيل في مالئسة نسؾذج األثار الثابتة لمبيانات، وذلػ مؽ 
 (:2) لالختبار كسا مؾضح بالذكل التالي رقؼ P.valueخالل قيسة احتسالية 

 Hausman Testاتائج  (2)شكل رقم 

 
 Eviewsنتائج بخنامج االحرائي : المردر         

، بالتالي نقبل الفخض %5وىي أكبخ مؽ  0.75 لالختبار  P جاءت قيسة 
 ىؾ Random Effects model (REM)العجمي بأن نسؾذج التأثيخ العذؾائي 

 .الشسؾذج السالئؼ واألدال مؽ حيث الشتائج لظبيعة بيانات نسؾذج الجراسة
 : تكؾن السعادلة السقجرة ليحاالشسؾذجREMوفيسا يتعمق بالشتائج االحرائية لشسؾذج 

LCO2 = -0.083*LCH_CTX + 0.38*LGNI + 0.199*LIVA + 
0.796*LPOP + 0.017*LFDI - 15.8 + [CX=R] 

ان جسيع الستغيخات معشؾية يتزح        وطبقًا لشتائج تقجيخ معمسات الشسؾذج
Significant ماعجا متغيخ حرائياإ ،LFDI قيسة ) فيؾ غيخ معشؾي إحرائيًاP 

 طخديًا مع الستغيخ LGNI, LPOP, LIVAتختبط الستغيخات  ، كسا(%5أكبخ مؽ 
، LCO2 عكديًا مع الستغيخ التابع LCH_CTX بيشسا يختبط متغيخ ،LCO2 التابع

 ىحه الستغيخات التفديخية مدؤولة عؽ R-squared  معامل التحجيجطبقًا لكيسةو
مؽ التغيخات % 28، وأن LCO2مؽ التغيخات التي تحجث في الستغيخ التابع % 72

التي تحجث في الستغيخ التابع تخجع إلى متغيخات أخخى ال يذسميا الشسؾذج، كسا أن 
 وىحه الشتائج تتفق F-statisticsالشسؾذج معشؾي إحرائيًا ككل طبقا لكيسة احتسالية 

 .مع التؾقعات الشغخية
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، نقؾم OLSفيسا يتعمق بالكذف عؽ السذكالت الكياسية الخاصة بشساذج 
 :باجخاء عجة اختبارات قياسية لمتأكج مؽ صالحية الشسؾذج السدتخجم، كسا يمي

  تؼ اجخاء اختبارResiduals Normality Test وطبقا لكيسة احتسالية ،
تؼ قبؾل فخض العجم الحي % 5 والتي تعجت Jarque-Beraاختبار 

 .يقزي بأن البؾاقي تتبع تؾزيع طبيعي

  تؼ اجخاء اختبارPesaran CD لمكذف عؽ وجؾد ارتباط تدمدمي بيؽ 
 لالختبار P.value، وطبقا لكيسة panel data لبيانات ،متغيخات الشسؾذج

نقبل فخض العجم، أي اليؾجج ارتباط %  5 اي اكبخ مؽ 0.26وىي 
 .تدمدمي بيؽ البؾاقي

  لمكذف عؽ وجؾد مذكمة عجم ثبات التبايؽ لمبؾاقي، تؼ استخجام اختبار
Panel Period Heteroscedasticity LR Test  وجاءت قيسة ،

P.value مسا يعشي قبؾل فخض العجم، مسا يعشي عجم 0.05 أكبخ مؽ 
 . في الشسؾذج Heteroscedasticityوجؾد مذكمة 

  اتائج النحث1/6
 : في اآلتيREMتتسثل نتائج نسؾذج اآلثار العذؾائية 

 CH_CTX جاءت العالقة بيؽ الرادرات كثيفة التكشؾلؾجية الشغيفة الريشية  -
 في أكبخ الجول السدتؾردة معشؾية وعكدية، وبالتالي CO2وانبعاثات الكخبؾن 

 في دول الذخكاء CO2 في التقميل مؽ انبعاثات الكخبؾن CH_CTXتديؼ 
التجارييؽ لمريؽ، وتتفق ىحه الشتيجة مع فخضية البحث واالطار التحميمي 

الشغخي لكال الستغيخيؽ، والجراسات التظبيكية الدابقة ليحه العالقة 



  ثريا دمحم عبد النبي جاد,  صابر عدلي شاكر,  جمال محمهد عطية
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 ,Cao & Tong) ,(Shaker, 2019)  (Gozgor & Can, 2017)ومشيا
2018) ,(Cao & Groba, 2018) 

 وانبعاثات الكخبؾن في GNIجاءت العالقة بيؽ نريب الفخد مؽ الجخل القؾمي  -
 في ارتفاع GNIاكبخ دول الذخكاء التجارييؽ لمريؽ معشؾية ومؾجبة، اي يديؼ 

انبعاثات الكخبؾن ليحه الجول، ومؽ ىحه الجول الؾاليات الستحجة واليابان وألسانيا 
 مؽ أصل عذخة دول مختفعة 7)وىؾلشجا واستخاليا وكؾريا الجشؾبية وىؾنج كؾنج 

 كسا أن ىحه الجول مؽ أكبخ GNI، ىؼ مؽ أعمى الجول التي يختفع بيا (الجخل
، وبالتالي تتدق ىحه الشتيجة مع التحميل *الباعثيؽ عالسيًا النبعاثات الكخبؾن 

، (Adamu & Shafique, 2019)االقترادي ومع عجد مؽ الجراسات مثل 
(Tran & Kalirajanm, 2018) 

 وانبعاثات اكخبؾن  في اكبخ IVAجاءت العالقة بيؽ الكيسة السزافة لمرشاعة  -
 في ارتفاع IVAدول الذخكاء التجارييؽ لمريؽ معشؾية ومؾجبة، اي تديؼ 

انبعاثات الكخبؾن ليحه الجول، وتتفق ىحه الشتيجة مع االطار االقترادي الشغخي 
والتحميمي، فبالشغخ إلى دول العيشة نجج سبع دول مؽ أكبخ الجول الرشاعية 

، وىؼ الؾاليات الستحجة، ألسانيا، اليابان، استخاليا، (G20اعزاء في )عالسيا
اليشج، كؾريا الجشؾبية، السكديػ كسا تؤيج ىحه الشتيجة عجد مؽ الجراسات 

 .(Zugravu, 2018)، (Tran & Kalirajanm, 2018)التظبيكية 

                                                 
*
، اليابان خامذ باعث لمكخبؾن عالسيًا %13.9فسثال الؾاليات الستحجة ثاني باعث لمكخبؾن عالسيًا بشدبة   

، كؾريا تاسع باعث لمكخبؾن عالسيًا بشدبة %2، ألسانيا سادس باعث عالسيا لمكخبؾن بشدبة %3016بشدبة 
 . (EDGAR, 2019)2018وذلػ لعام % 1.84
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 مع انبعاثات الكخبؾن معشؾية ومؾجبة POPجاءت العالقة بيؽ عجد الدكان  -
وذلػ في دول الذخكاء لمريؽ، أي تؤدي زيادة اعجاد الدكان إلى زيادة انبعاثات 

الكخبؾن، وىي نتيجة تتفق مع التحميل االقترادي واالطار الشغخي ليحه 
ىؾ زيادة - السرجر الخئيدي لالنبعاثات–العالقة، فاألصل في زيادة االنبعاثات 

أعجاد البذخ، وطبقًا لمتحميل الجيسؾجغخافي نجج أن مؽ عيشة دول الشسؾذج مثل 
، %17.5 مميار ندسة بشدبة 1.36اليشج ثاني أكبخ عجد سكان عالسيًا بكيسة 

، السكديػ عاشخ دولة %4.27الؾاليات الستحجة ثالث أكبخ عجد سكان بشدبة 
، تمييا %1.61، تمييا اليابان بشدبة %1.62مؽ حيث عجد الدكان بشدبة 

، تمييا كؾريا الجشؾبية بشدبة %1.23، تمييا فيتشام بشدبة %1.06ألسانيا بشدبة
% 30.6مجتسعة يداىسؾن بشدبة  (دول10مؽ أصل )ىحه الدبع دول% 0.66

مؽ اجسالي انبعاثات الكخبؾن، وتتفق مع ىحه الشتيجة دراسات مثل 
(Twumasi, 2017) ،(Tran & Kalirajanm, 2018) 

 : خالصة  تهصيات النحث1/7

       ومسا سبق يسكؽ القؾل بأن الرادرات الريشية كثيفة التكشؾلؾجيا الشغيفة 
تؤدي إلى تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكديج الكخبؾن في أكبخ الجول السدتؾردة 

 . مشيا وىؾ ما يثبت صحة فخضية البحث
    وعمى الخغؼ مؽ ليسشة الرادرات الريشية كثيفة الكشؾلؾجية الشغيفة عالسيًا، إال 

( 2018لعام % 3.8)أن ندبتيا ضعيفة ندبيًا مقارنًة باجسالي صادراتيا الدمعية 
تكشؾلؾجيات الشغيفة ال نحؾ تظبيق  السحمي لمريؽتؾجوال ضعف وىؾ ما يذيخ إلى

، وفي ىحا الرجد يسكؽ اقتخاح عجد مؽ الدياسات واالجخاءات لمحكؾمة مثلأبذكل 
 :الريشية في شكل تؾصيات، كسا يمي
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 اتفاقياتصياغة وتشفيح ب  لكي تقؾملريؽل  التجارييؽشخكاءالحكؾمات تذجيع  -
، بيجف زيادة صادراتيؼ التكشؾلؾجية الشغيفة  مع الريؽPTAsتفزيمية تجارة 

 . لجييؼCO2  الكخبؾن تقميل انبعاثاتمداىستيا في  لمؽ الريؽ،
تؾسيع نذاط التعاون مع الجول ذات التؾجو نحؾ تكشؾلؾجيات االنتاج األنغف  -

الخائجة في ىحا السجال وأىسيؼ الؾاليات الستحجة وكشجا وألسانيا واليابان، وذلػ 
 والتجارة الخزخاء، والتعاون RETsالرساء معاييخ تكشؾلؾجيات الظاقة الستججدة 

في مجاالت البحؾث والتظؾيخ ألنذظة الظاقة الستججدة، وتبادل الشساذج 
 .والظفخات التكشؾلؾجية

 CO2  انبعاثات نغام محاسبي قائؼ عمى مدؤولية السدتيمػ لسخدون ترسيؼ -
 . بجاًل مؽ الشغام الحالي القائؼ عمى مدؤولية السشتجمحميةال

تعديد زيادة الؾاردات الريشية مؽ التكشؾلؾجيات الشغيفة ومعجات الظاقة  -
 (خاصة كشجا والؾاليات الستحجة واليابان وألسانيا)الستججدة مؽ الجول الستقجمة 

لقجرتيا عمى تحديؽ وتظؾيخ استخجام التكشؾلؾجيات الخزخاء محميًا بؾجو عام 
 .وفي قظاع الترجيخ بؾجو خاص

وفي مجال العسل السشاخي يتؾجب عمى الريؽ أن ترل إلى ىجفيا السشاخي  -
 الحالية، وىي الؾصؾل إلى ذروة NDCsفي عل السداىسات السحجدة وطشيا 

، باإلضافة إلى خفض كثافة الكخبؾن لكل وحجة 2030 قبل عام CO2انبعاثات 
 الؾقؾد حرة ، وزيادة2005مقارنة بسدتؾيات % 65-60 بشدبة GDPمؽ 
 .2020 وذلػ بحمؾل عام ٪20 حؾالي إلى الظاقة استيالك مؽ األحفؾري  غيخ
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