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های اقتصادیمعاونت بررسی

چکیده

من ضد. اقلیمی پرداخته شدده اسدتو خدماتتجارت کاالهادر این مقاله به موضوع 

ناسدان در کارشدسته بندی کاالهای اقلیمی، فهرستی از این گروه کاالها کده توسد 

چندین بدا هم. تنظیم شده، شناسایی و معرفی شده استزدایی های کربنمورد اولویت

ش بررسی موضوع تعرفه کاالهدای اقلیمدی، بده اهمیدت مواندع ریرتعرفده ای و نقد

تی فهرسپرداخته، و محدودیت های تجاری خدمات در کاهش توزیع کاالهای اقلیمی 

.ارائه شده استایموانع اقلیمی ریرتعرفهاز 

مورد در بخش خدمات نیز ضمن ارائه تعریفی از خدمات اقلیمی، فهرست این خدمات

.تهای تجارت خدمات اقلیمی اشاره شده اسبررسی قرارگرفته و به موضوع چالش



های اقتصادیمعاونت بررسی

می توانداقلیم،باسازگارفناوری هایبهسیدستردرسهولتطریقازتجارت

قطریازدولت هاوباشدهدنکنکمک اقلیمیاقداماتازحمایتزمینهدر

گذاریمایهسرتجارت،.باشنداقداماتاینمشوقمی توانندیکدیگرباهمکاری

واالهاکتوسعهتشویقبهمنجرتواندمینیزالمللیبینهایمشارکتو

جهانیعمجماقلیمتجارتابتکارتوس کهگزارشاین.شوداقلیمیخدمات

دهدمیارائهرااقلیمیکلیدیفناوری25ازفهرستیاست،شدهتهیهاقتصاد

یگریدفهرست.کنندتمرکزآنهارویتجارتافزایشبرایبایدهادولتکه

وتهیهتجاریاتمذاکربراینیزتعرفه،کدهایوهاورودیشاملاقالم،از

زیرا،استگرفتهقرارتوجهموردنیزتوسعهحالدراقتصادهایاولویت های

.ستاحیاتیامری،سبزرشدفرصتداشتنشهروندانوکشورهاهمهبرای

مقدمه
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اقلیمیتجارت کاالهای 

5000، کده بدیش از (HS)شناسایی دقیق کاالهای اقلیمی در سیستم هماهنگ سازمان جهدانی گمدر  

.، دشوار استگیرددر بر میکدهای شش رقمی تحت گروه کاالیی را 

، در حالی ود شمیاقلیمی متمایز یک کاالی زیست محیطی یا در قالب برخی از زیرعنوان های شش رقمی 

.ی گیرنددربر ممحیطی را محیطی و هم کاالی ریر زیستکاالی زیستهم ،هازیرعنوانبرخی دیگر از که 

شدخی  ها از استانداردهای داوطلبانه یا مقررات فنی اجباری برای تممکن است بخش خصوصی یا دولت

. محصوالت بر اساس محتوای کربن استفاده کنند

کنونتداشود ولیشروع محسوب مینقطه مشتر ،گازهای گلخانه ایاستاندارد محصول پروتکل اگرچه 

بدوده اوت متفدگونداگون،محصوالت بیندرکربن شدت روش های محاسبه، اندازه گیری، گزارش و تأیید 

.است
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ساختمانانرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

شیشه با کارایی باالسیستم های جزر و مدنیروی باد ساحلی

مواد عایقاجاق گاز بیوگازنیروی بادی فراساحلی

PV (هوشمند)ترموستات های حرارتی با راندمان باالپمپسودمندیمقیاس

PVخورشیدی توزیع شده
سیستم های زباله به انرژی

(راه حل های انتقال)
های اتوماسیون ساختمانسیستم

جذب و ذخیره کربنآبگرمکن خورشیدیانرژی خورشیدی متمرکز

زیست توده
موتورهای کارآمد 

(یا باالتر3با راندمان بین المللی )
حمل و نقل

قطارهای برقیLEDروشنایی ژئوترمال

برقیخودروهایخورشیدیاجاق گاز برق آبی کوچک

هیدروژنسوخت ها

پیشنهادیاقلیمی فهرست کاالهای 

Drawdownمجمع جهانی اقتصاد؛ داده های منتشرشده و تخمین های صرفه جویی از پروژه : منبع

کدده اقلیمددی هددای فهرسددت مرجعددی از فندداوریروبددرو جدددول 

. دهددان مینشرابندی کنندتوانند اولویتگذاران تجاری میسیاست

در مدورد  های تخصصدیاین فهرست بر اسداس صدنعت و مشداوره

تواندد مدیکده استتنظیم شده زدایی های فوری برای کربناولویت

اقلیمدیتجاری در مورد کاالهای محیطدی یدا مذاکرات بخش الهام

یدن ا. یا برای ارزیدابی نتدایح حاصدل از آنهدا اسدتفاده شدودو باشد 

ای ها و موارد مدورد نیداز بدرای از فناوریطرفانهدیدگاه بی،فهرست

.دهدیارائه م،داوری علیه منافع ملی خاصاقدام اقلیمی بدون پیش

فهرست مرجع فناوری های اقلیمی
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کاالهدا بدین گدروه تعرفده  ایدن ندرخ میدانگین ،(OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طبق براورد . معموالً پایین است،بسیاری از کاالهای زیست محیطیبرای واردات تعرفهنرخ 

، امدا تمتفاوت اسگوناگون،باال باقی مانده و در کشورهای همچنان ،اگرچه این تعرفه ها در برخی اقالم-درصد کاهش یافته است 2درصد به کمتر از 3از بیش از 2016و 2003سال های 

اسدت برخدی از ممکدن %(.10در برخدی مدوارد بداالی )کشورهای در حال توسعه بسیار باالتر است در و -%0.5به طور متوس  -پایین است رالبا یافته ها در کشورهای توسعهتعرفهسطح 

های خورشیدی را بده ها و ماژولسلولتعرفه ( WTO)عضو سازمان تجارت جهانی50از قبل.برخوردار شوند( PTAs)ترجیحی تدر قراردادهای تجاریگمرکیتاز معافاقلیمی کاالهای 

می تواندد ،طوح پایینزنجیره های تامین مدرن و یکپارچه که در آن اجزا و قطعات چندین بار از مرزها عبور می کنند، تأثیر تجمعی تعرفه ها حتی در سبه دلیل وجود با این حال، . اندصفر رسانده

.همراه باشدافزایش با 

های تعرفهپروفایل
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بدا اسدتفاده از 2009در سدال یطبق بدرآورد. استدشوار ، هاکاالها ناشی از آزادسازی تعرفهمقیاسافزایش ناشی از ای کاهش انتشار گازهای گلخانهمیزان گیری اندازه

بدا 2030درصد از سطح انتشار سدال 1کمتر از ، هاای ناشی از کاهش تعرفهانتشار گازهای گلخانهموردانتظار برای ای از کاالها، حداکثر کاهش احتمالی فهرست گسترده

ده که فناوری های انرژی تجدیدپذیر کده در ایدن فهرسدت گنجانده استمین تحقیق نشان داده. برآورد شده بود، 2008سیاست جدیدی پس از سال فرض عدم تصویب 

این رقم به جدای اثدر خداص . داشته باشند2030تا سال را ( GtCO2e)گیگاتن معادل دی اکسید کربن 6.5میزانتاساالنهشده اند، می توانند حداکثر پتانسیل کاهش

.شودها مربوط میاین فناوریاستفاده از به افزایش مقیاس آن،تجاری

تجارت در اقالم تحت پوشش ، 2016تا 2014سال های طی ( EGA)کاالهای زیست محیطی نامه نتایح ناشی از مذاکرات موافقتبرآوردهای دیگر حاکی از آن است که 

. داده استکاهش 2030تا سال میلیون خانه 1.6برقمصرف ساالنهمعادل به میزان انتشار گازهای گلخانه ای را و میزان ، افزایشدرصد 1.1به میزانرا

رقابت بیشدتر از ناشی ازتر های پایینزنجیره ارزش در طول زمان و قیمتایجادشده در های سرریز نوآوریاثرات تواند ناشی از ای میکاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه

ود کلدی محدی  بدرای ها باید در چدارچوب بهبدبه عبارت دیگر، در حالی که پتانسیل تسهیل تجارت ناچیز نیست، اقدام اقلیمی ناشی از کاهش تعرفه. طریق تجارت باشد

.قرار گیرداقلیمی کاالهای برداری از بهرهافزایش مقیاس 

ایخانهکاهش انتشار گازهای گلپتانسیل 
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گازهای گلخانه ایمسیرهای کاهش انتشار

پروژه جهانی کربن؛ مک کنزی؛ مجمع جهانی اقتصاد: منبع

ادامه-ایکاهش انتشار گازهای گلخانهپتانسیل 
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ایموانع غیر تعرفه

ارت یدک مطالعده در مدورد تجد.کنددها، به عنوان یک مانع بزرگتر از تعرفه عمل میبرای تجارت جهانی است و تقریباً در همه بخشیچالش( NTBs)ای موانع ریرتعرفه

در اقداماتی که .ی کنندایجاد مده برابر بیشتر از تعرفه ها محدودیتیمتوس  طورترکیب با تعرفه ها، به در ای نشان داده است که موانع ریر تعرفهاقلیمی به وضوح کاالهای 

دسترسی میزان د بر گیرند، اما طراحی آنها گاهی اوقات می توانلزوماً بد نیستند و مواردی مانند ایمنی یا پایداری محصول را در برمی،می شوندانجام ای موانع ریرتعرفهقالب

بدرای صدرفه جدویی هداییالمللی در این زمینه برای اطمینان از حفظ اهداف کلیدی نظارتی و در عین حال فراهم کردن فرصتبینمذاکرات بنابراین . به بازار تأثیر بگذارد

.مقیاس در توزیع محصول، مهم است

، از جمله اقلیمیای کاالهایشواهد بیشتری در مورد موانع ریرتعرفهارائه مصادیق و کنندگان خواستار و تجارت، شرکتاقلیم در مورد جهانی اقتصاد در مطالعه اخیر مجمع 

ای کده ع ریرتعرفدهبندی مواندشناسایی و اولویتدر زمینه اند تا به آنها درخواست کردهمجمع گذاران از همچنین سیاست. شدند"ای سبزموانع ریرتعرفه"از فهرستی ایجاد 

تیجه مذاکرات ن. صنعت و کارشناسان در یک دوره شش ماهه مورد مشورت قرار گرفتنداهل موارد،برای پاسخگویی به این . کمک شودمهم هستند، اقلیمی برای اقدامات 

داده شدد، در قالدب توسعهآنکتاد المللیبندی بین، و طبقهOECD ،Monkelbaanهای صنعتی قبلی توس  ای، که بر اساس بررسیریرتعرفهاقلیمی بندی موانع طبقه

.فهرست صفحه بعد، منتشر شده است
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یاموانع اقلیمی غیرتعرفهفهرست 

استانداردها، مقررات فنی و الزامات برچسب گذاری

های ارزیابی انطباق، آزمایش محصول و صدور گواهینامهرویه

الزامات محتوای محلی

(یارانه، مجوز یا سهمیه)اقدامات مرتبط با صادرات 

های تدارکات دولتیرویه

هاهای گمرکی، از جمله مجوزها و سایر پروانهرویه

مالکیتحقوق نقض 
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اقلیمیخدمات 

مدذاکرات وارشددن همین موضوع موجدب دشوجود ندارد که ،چیستاقلیمی المللی یا کشورها در مورد اینکه خدمات کارشناسان بینبین ای شدههیچ تعریف واضح و توافق

بدا توانندد یاری مدیزیرا خدمات مختلف بساقلیمی نیز با چالش هایی مواجه هستند، خدمات در خصوص تعیین دامنه کنندگان همچنین مذاکره.شودمیتجاری در این زمینه 

بدین تفداوتاسدت، ممکدن هاکردن ایدن پیچیددگیبرای روشن.کاربردهای دیگری مانند خدمات مهندسی نیز داشته باشنددر عین حال مرتب  باشند، اما اقلیمیتغییرات 

:می کنند، به شرح زیر مفید باشد« ضروری»یا « ممکن»را اقلیمی و خدماتی که تجارت کاالهای « ایهسته»یا « سنتی»محیطی خدمات زیست

این خددمات جهانیسازمان تجارت.، زیرا استفاده نهایی آنها صرفاً زیست محیطی استهستندزیست محیطی ماهیتاً خدمات زیست محیطی سنتی خدماتی هستند که -1

ته بنددی، ها بدرای دسدکنندگان تجاری از این فهرستمذاکره. بهداشت قرار داده استو اداره مناطق حفاظت شده را در فهرست طبقه بندی بخش خدماتی مانند فاضالب، 

.کننداستفاده می( GATS)در مورد تجارت خدمات زیست محیطی سازمان تجارت جهانی نامه عمومیتعهدات موافقتبندی زمانمذاکره و 

جدیدپدذیر، بدرای مثدال، انرژی هدای ت. بندی کرددستهاول بند فهرست توان به راحتی در را نمیاقلیمی بسیاری از خدمات ضروری برای تجارت و استفاده از کاالهای -2

اسب هستند کده متنمحیطی سنتی فهرست شده اند، سایر بخش های خدماتی به ریر از آنهایی که در خدمات زیستباانتشار، احتماالً کاهش بهره وری انرژی یا فناوری های 

.است... دیجیتال و ، های خدمات مانند مهندسی، طراحی، ساختمان، حقوقی، فناوری اطالعاتای از بخشطیف گستردهشامل 
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شناسایی قلیمی امهار تغییرات خدمات بر اساس اهمیت آنها برای فعالیت های در این رویکرد . استفاده از رویکرد خوشه ای استاقلیمی،  های شناسایی خدمات روشیکی از 

.بندی خدمات موجود نداردنیازی به اصالح سیستم طبقه،ایشناسایی خدمات از طریق رویکرد خوشهدر صورت . می شوند

خوشه خدمات مرتبط با اقلیم 

Geloso Grossoو Steenblikشورای ملی تجارت سوئد؛  : منبع

خدمات اقلیمیگستره
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های تجارت خدماتچالش

های تحویل تجارت خدماتروش

مجمع جهانی اقتصاد: منبع

بده ویدزا، در یک کشدور، مسدائل مربدوطاستقرار و راه اندازی این موارد شامل موانع . تحقیقات موجود نشان می دهد مجموعه ای از موانع بر خدمات اقلیمی تأثیر می گذارد

و ( 3لدت حا)این موانع عمدتاً در حضور تجارت فرامدرزی و محددودیت های مدرتب  بدا سدرمایه گذاری . داده، استسیستم های مالیاتی تبعیض آمیز و محدودیت های انتقال

همچون نظارت دیجیتالی بر پروژه تامین برق بادی ( 1حالت )با این حال، به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، عرضه فرامرزی . نهفته است( 4حالت )جابجایی افراد حقیقی 

. از خارج از کشور، اهمیت می یابد
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های کشورهای در حال توسعهاولویت

عمددتاً در )از مردم جهان میلیون نفر759در سراسر جهان، . برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، انتقال انرژی در درجه اول به دسترسی به انرژی مربوط می شود

ال توسعه نیدز بایدد از منظر صنعت، کشورهای در ح. عادالنه و سبز بسیار مهم استانتقال رسانی برای برق. به برق دسترسی ندارند(جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا

ره تامین را در اولویت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در زنجی،به انرژی پا  را تضمین کنند، زیرا بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذارانصادرکننده دسترسی شرکت های 

مجموعده های و فناوری های انرژی پا  مانند سلول ها و ماژول های فتوولتائیک خورشدیدی، باتری هدا،ایجاد الکتریسیتهتجارت جنوب به جنوب در قطعا . قرار می دهند

.تولید برق بادی، توربین های هیدرولیک و محصوالت مرتب  با تولید زیست توده، سریع تر از تجارت جهانی در همین محصوالت رشد می کند

بسیاری . شوندکشورهای در حال توسعه بیشتری باید وارد این زنجیره ارزش. با این حال، ارلب رشد به صورت منطقه ای در شرق و جنوب شرق آسیا متمرکز شده است

اقتصادی پیشرفته سایر بازارهاین واز کشورهای کم درآمد می توانند با استفاده از طرح های تعرفه ترجیحی مرتب  با توسعه، به بازارهای اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، ژاپ

در حال توسعه بسیاری از کشورهای. ها بین کشورهای با درآمد کم و متوس  حاصل شوددر واقع برخی از دستاوردها ممکن است از طریق کاهش تعرفه. دسترسی یابند

.اندهایی از آمریکای التین نیز در گذشته در مذاکرات تجاری شرکت کردهبه ویژه در آفریقا، اقیانوس آرام و بخش
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طور مثال، کمک های به. از طریق توسعه هدفمند و کمک های فنی، تغییر دهندوضعیت را هر دو بخش عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته باید تالش کنند تا این 

.شودرکزفنی می تواند بر ارتباط بین برنامه های کربن زدایی کشورها و انواع کاالهای کلیدی و ارتباطات ایجاد شده در زمینه تولید کم کربن متم

، بسیاری در خصوص خدمات اقلیمی. نامه پاریس خواهد داشتبحث های انتقال فناوری نقش مکمل و مهمی در زمینه ایجاد هم افزایی الزم میان محورهای تعهدات توافق

  زیسدت و محدیازاز محققان و خبرگان استدالل و عنوان کرده اند که آزادسازی تجارت و بهبود دسترسی به دانش و فناوری زیست محیطی، منجدر بده حفاظدت بیشدتر

رت در کشدورهای اقتصادی، محی  زیست و تجدا-را برای توسعه اجتماعی"برد-برد-برد"دسترسی به انرژی پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد شد و نهایتاً نتیجه 

ما ممکن است بر این، ممکن است برخی از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر منافع صادراتی در کاالهای اقلیمی نداشته باشند، اعالوه .می کنددرحال توسعه فراهم 

زمانی که هیچ صادراتی از محصوالت مرتب  با فناوری اطالعات 1997به طور مثال، کاستاریکا در سال . توسعه این اقدامات، منافعی را در آینده برای آنها در برداشته باشد

، سرمایه گذاری هایی را در حوزه فناوری اطالعات جذب کرد و برای چنددین سدال، ITAکاستاریکا با پیوستن به . پیوست( ITA)نامه فناوری اطالعات نداشت، به موافقت

. درصد از صادرات کاستاریکا را محصوالت فناوری اطالعات تشکیل می داد20

نداشدته شدابهی مالزامات فنی، مشکالت بیشتری داشته باشند یا ممکن است اسدتانداردهای تامین از آنجایی که بنگاه ها در کشورهای کم درآمد ممکن است در مواجهه و 

جهانی ممکن اسدت زنجیره ارزشرویکرد . توسعه یافته باشدتجارت اقتصادهای در حال توسعه به اقتصادهای باشند، موانع ریرتعرفه ای ممکن است چالش بزرگ تری برای 

.محصوالت و اجزای واسطه ای که بسیاری از کشورهای در حال توسعه تولید می کنند، را نیز در بربگیرد

ادامه-های کشورهای در حال توسعهاولویت
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مشاغل سبز

.  مداران اغلب از تولید و استفاده از کاالهای اقلیمی حمایت می کنندسیاست. خلق مشاغل سبز اولویت بسیاری از کشورهاست

میلیون نفر 11/5انرژی های تجدیدپذیر به تنهایی به ایجاد اشتغال برای ، بخش (IRENA)بین المللی انرژی های تجدیدپذیر طبق براورد آژانس 

.کمک کرده است2020در سال 
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گیرینتیجه

اسدت و اقلیمی مستلزم تسریع تالش ها در همده حوزه هدای سیاسدتیاقدامات . ها پیشرفت محدودی داشته استمذاکرات تجارت کاالها و خدمات اقلیمی در طول سال

ارچوبی آزاد برای الحاق و توسعه چدر حالت ایده آل، گستره وسیعی از کشورها فهرستی از کاالهای اقلیمی را برای تسهیل تجارت . تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست

. دهندبه موقع سایر کشورها به آن، تنظیم و مورداستفاده قرار می

آلدودگی رای کاهش انتشار فشرده، متمرکز و قابل اجرا از مواردی شروع کنید که هم بیشترین پتانسیل را بفهرستکند که با یک توصیه می،انجمن تجارت اقلیمی صفر

ی از دولت ها برای برخای از جدیت نشانهمی تواند اقداماتی در سطح کوچک، حتی . جویی در هزینه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستنددارند و هم از نظر صرفهکربن 

ز جمله کاالهای بدا اضافه کرد، افهرستتوان به این مینیزدر بلندمدت، کاالهای بیشتری را. باشدهمسو کردن سیاست های تجاری و اقتصادی خود با اقدامات اقلیمی 

.مشخ  شده باشند تا کاربردهای اقلیمی را هدف قرار دهندطور دقیق ، به شرطی که به (EPP)خرید ترجیحی محصوالت زیست محیطیاستفاده دوگانه و 

ه اشدترا  آن ها می توانند چالش های مدرتب  بدا تجدارت را بد. زدایی را شناسایی کنندهای ضروری برای کربنها و ورودیتوانند فناوریو کارها و کارشناسان میکسب 

.حمایت کنند، (NTB)و در  موانع ریر تعرفه ای می توانند با مدل سازی تأثیر کاهش نرخ تعرفه نیز محققان . بگذارند و توزیع بیشتری در سراسر جهان داشته باشند
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هادام-گیرینتیجه

ی نظدارتی مدرثر بندی محصوالت اصلی و در سطح کشور بسیار مفید خواهد بود زیرا این سطح از جزئیات بدرای همکداربر اساس دستهموانع ریر تعرفه ای داشتن اطالعات

اسدت گذاران را در سیاطالعات اعتبار زیست محیطی در کوتاه مدت ارزیابی کنند و از نظر گروه های ذینفع چندگانه می توانند محصوالت و خدمات پیشنهادی را . ضروری است

.مورد تغییرات تکنولوژیک در وقت مناسب، به روزرسانی کنند

:تحت چتر سازمان تجارت جهانی، برای حمایت از یک توافق چندجانبه ترتیب داد، از جملهدر صورت انجامنیزمی توان ابتکارات دیگری را

گمرکیکدهای مواجهه با تغییرات برای کمک به مقامات مرزی برای ( TFA)نامه تسهیل تجارت موافقتاجرای . 1

رت هایی بدرای کمدک بده تجداتالشانجام از طریق -دار تا حمایت در اجرا های تجاری اولویتدر همه موارد، از شناسایی جریان-سازی های فنی و ظرفیتکمکارائه .2

(Aid for Trade-AfT )کشورهای کمتر توسعه یافتهدر شده برای حمایت از تجارت و چارچوب یکپارچه پیشرفته طراحی.

شامل اطالعدات در مدورد )برای راهنمایی در مورد بهترین شیوه ها، استانداردها و مقررات فنی TBTمانند کمیته با سازمان تجارت جهانی هماهنگی با نهادهای مرتب  . 3

(.المللیاجرای ملی استانداردهای بین

(CTS)تسهیل تجارت در خدماتی که در کاربرد و استفاده از کاالهای اقلیمی ضروری هستند، از طریق فعالیت در کمیته تجارت در خدمات . 4

.هاگذاری برای کاهش اقلیمی و سازگاری پروژههای اداری در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای رسیدگی به وقفهتسهیل سرمایه. 5
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، در قالدب موافقدت (ACCTS)نامده تغییدر اقلدیم، تجدارت و پایدداری  تری از کشورها مشابه نتایح موافقدتتواند توس  گروه کوچکتجاری اقلیمی هنوز هم میتوافق 

:موارد زیر برای نیل به نتیجه گیری جامع و واقعی کشورها طی زمان، ضروری است. منطقه ای و یا دوجانبه قابل دفاع و بررسی باشد

.یعتطبشناسایی و آزادسازی تجارت نهاده های ضروری برای کاالهای اقلیمی شامل محصوالت مورد نظر کشورهای در حال توسعه  مثل محصوالت مبتنی بر-

از جملده از طریدق بده روزرسدانی بعددی )برای کاالهای مرتب  با تغییدرات اقلیمدی HSبرای بهبود طبقه بندی ( WCO)تعهد به همکاری با سازمان جهانی گمر  -

WCO HS 2027در سال.)

.گسترش دامنه مذاکرات در مورد کاالهای اقلیمی فراتر از تعرفه ها و شامل موانع ریر تعرفه ای-

. در ارزیابی انطباق برای کاالهای اقلیمی(MRA)قراردادهای شناسایی متقابل کارگزاری -

.پایش و انعکاس نتایح تجارت خدمات اقلیمی-

هدای بانکهایی که توس تکمیل مذاکرات تجارت خدمات اقلیمی از طریق ظرفیت سازی نظارتی شامل همکاری در خصوص برنامه های توسعه موجود از جمله برنامه-

.توسعه ای منطقه ای و یا چندجانبه اجرا می شوند

.های برخوردار از سازگاری اقلیمیهای تجاری به فناوریمحدود نمودن حمایت-
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. ند، انجدام شدوندنیستقالتالش های تجاری اقلیمی نباید در خال بلکه در ارتباط با بخش های مختلف از جمله حمایت از آن بخش هایی که قادر به تحمل هزینه های انت

مک مالی برای  های کستهچنین حمایتی می تواند شامل معرفی مشوق هایی برای بهبود اشتغال در بخش های سبز، بازآموزی برای ایجاد مهارت ها و ظرفیت های جدید و ب

.های کوچک و متوس  به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشدشرکت

کندد تدا مشارکت کشورها در مذاکرات تجارت اقلیمی باید به دقت موارد خاص را ارزیابیشود، ها در برخی بخشکاهش اشتغال آزادسازی تجاری گاهی می تواند موجب 

اقلیمدی جدارت تاقددام برای حمایدت از ایدن جندبش، گدروه . موارد ریسک و بهترین روش برای مدیریت آن را به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی اقدام اقلیمی، بیابد

رقابدت پدذیری در در  ارتباط بدین کربن زدایدی صدنعت و. از میزبانی برای انجام گفتگو و بررسی تحلیل های خاص کشوری کشورها استقبال خواهد کرد( CTZ)صفر

کدامیک از کاالها درکهتجارت نیاز به حمایت دارند که این به معنی بررسی صادرات و واردات در زنجیره کلیدی ارزش است که این به کشورها در شناسایی این موضوع

قرار می گیدرد و اینکده چده ، کدام صنایع صادراتی بیشتر تحت تاثیر تالش های تغییر اقلیمی(و اینکه کدام کاالهارا باید وارد کنند)و خدمات اقلیمی مزیت صادراتی دارند 

. مسیرهای تکنولوژیکی قابل اجرا و یا جایگزین وجود دارد، کمک می کند

هسدتند و نحدوه هدای اقتصدادیگذاران برای در  و شناسایی نقاط تقاطع زنجیره ارزش که محر  فعالیدتصنایع محلی و جهانی بهترین منابع برای کمک به سیاست

.شوندتنظیم این جریانات با اقدامات آب و هوایی، محسوب می


