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، ي
 من التغير المناخ 

ّ
ي الحد

ي أحدث بحث لها حول التقاعس ف 
 ف 

 2070العام ترليون دوالر بحلول  178ديلويت تتوقع أن يتكبد االقتصاد العالمي خسائر بقيمة 

 
ي االقتصاد العالمي مكاسب بقيمة 

 ترليون دوالر خالل السنوات الخمس القادمة   43بالمقابل، قد يجن 
ي االنبعاثات الصفري 

 من تشي    ع إجراءات االنتقال إىل صاف 
 

ي التقرير: 
 
 النقاط الرئيسية ف

المناخية • التحول  نقطة  العالمي حول  ديلويت  تقرير  العالمي من خسائر    ،بحسب  االقتصاد  ي 
سيعان 

ي عىل حالها ولم يتفق قادة العالم عىل    178بقيمة  
ي حال بقيت معدالت التغير المناخ 

ترليون دوالر ف 
ي االنبعاثات الصفري 

 صاف 

ي أحدث تقرير صادر عن مركز ديلويت للتقدم المستدام •
دعوة إلجراء التحليالت الشاملة القائمة    ،ف 

تها نحو االستدامة عىل البيانات واألب  ي مسير
 حاث الموجهة نحو النتائج إلرشاد المنظمات ف 

 
، رسم   – 2022يونيو  13 جديد صدر اليوم عن   تقرير عىل هامش االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي

. وأكد التقرير أن    المستداممركز ديلويت للتقدم   ي
صورة قاتمة عن مستقبل كوكب األرض من جراء التغير المناخ 

ي سوف يلحق  
 من اآلثار السلبية لظاهرة التغير المناخ 

ّ
استمرار تقاعس دول العالم عن اتخاذ إجراءات فاعلة للحد

 القادمة، أو انخفاض بنسبة  ترليون دوالر خالل السنوات الخمسير   178خسائر فادحة باالقتصاد العالمي بقيمة 
ي العام  7.6

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي ف 
لوحده. وحذر التقرير نفسه من أن وصول درجة حرارة   2070% ف 

إىل   البشر   3سطح األرض  ة من  أعداد كبير يودي بحياة  الحراري سوف  االحتباس  لظاهرة  نتيجة  درجات مئوية 
ة والمحرومة، ي ندرة    معظمهم من الفئات الفقير

كما سيؤدي إىل فقدان القدرة اإلنتاجية وفرص العمل، وزيادة ف 
ي 
ي مستويات الصحة والرفاهية، األمر الذي سيؤدي إىل انخفاض كبير ف 

الموارد الغذائية والمائية، وتدهور خطير ف 
 مستوى المعيشة العام عىل مستوى العالم. 

ة إىل بحث أجراه معهد ديلويت لالقتصاد اشتمل عىل يستند تقرير ديلويت العالمي حول نقطة التحول المناخي
ي كل من آسيا المحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وخلص    15تحليل غىط  

منطقة جغرافية ف 
ي مكاسب جديدة بقيمة  و إىل نتيجة تبعث عىل التفاؤل  

ترليون دوالر    43تشير إىل أن االقتصاد العالمي قد يجن 
ي الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي بنسبة  خالل العقود  

 ف 
ً
ي العام  3.8الخمس القادمة، كما سيشهد ارتفاعا

،  2070% ف 
ي االنبعاثات الصفري. 

 غير أن التقرير رهن ذلك باتفاق دول العالم عىل االنتقال المنتظم نحو صاف 

كة دي  عىل نتائج هذا التقرير، شدد بونيت رينجن، الرئيس التنفيذي لشر
ً
ورة التوقف  تعقيبا لويت العالمية، عىل ض 

عن المناقشات واالجتماعات، واالنتقال إىل اتخاذ خطوات رسيعة وجريئة وواسعة النطاق تشمل جميع القطاعات  
: ”أال تستدعي مثل هذه الخطوات القيام  

ً
، وتساءل قائال ي

 من اآلثار السلبية لظاهرة التغير المناخ 
ّ
من شأنها الحد

كات العالمية والحكومات والمنظمات غير الربحية؟ اإلجابة بال شك ’نعم‘ ألن باستثمارات ضخمة من ق بل الشر
 باهظ الثمن  

ً
كل البيانات. إزاء    هلعالم بأرسه، وهذا ما تؤكدا  عىلالتقاعس عن اتخاذ هذه الخطوات سيكون خيارا

االقتصاد  مسار  توجيه  ي كل جيل إلعادة 
ف  فقط  واحدة  فرصة  أمامنا سوى  توجد  نمو    ذلك، ال  ، وخلق  العالمي

فإن    ، ي رأني ي 
وف  والمساواة.  الصمود  والقدرة عىل  االستدامة،  من  أعىل  بمستويات  يتسم  األجل  اقتصادي طويل 

 السؤال الذي يطرح نفسه اآلن لم يعد لماذا يتوجب علينا القيام بهذا االستثمار، بل كيف ال يتسن  لنا ذلك؟“

، الرئيس التنفي ي
ق األوسط، كذلك، أفاد  معتصم الدجان  كة ديلويت الشر أن األرقام تتحدث عن نفسها ”ذي لشر

ي بناء مستقبل أكير استدامة للجميع. إن اتخاذ خطوات 
كات إعادة تصور ممارساتها للمساعدة ف  ويجب عىل الشر
ي المستقبل

ي بثماره ف 
ي االتجاه الصحيح سيؤن 

ة ف  لقد أصبح من الواضح أنه إذا لم تعط  وأضاف : ". "صغير
ها عىل البيئة، فقد تضيع المواهب القيمة واإليرادات وحصة السوق كات األولوية لالستدامة وفهمت تأثير  ."الشر
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التنسيق  من  مكثفة  درجة  يستدعي  الكربونية  االنبعاثات  منخفض  مستقبل  نحو  العالمي  االقتصاد  تحويل  إن 
ي جميع ال

ي العالم. كما يتعير  عىل الحكومات  وعىل مستوى جميع المناطق الجغ  صناعاتوالتعاون الدوىلي ف 
رافية ف 

التقدم   المبادرة بشأن  المالية والتكنولوجيا، وان تتوىل زمام  اكة وثيقة مع قطاعات الخدمات  إقامة عالقات رسر
النظيفة، واعتماد مزي    ج  الطاقة  ي أنظمة 

العالمية، وزيادة االستثمارات ف  المستدام من خالل صناعة السياسات 
اء عير جميع القطاعات. وأشار تق  جديد من التقنيات ير ديلويت المذكور إىل أن انتقال دول العالم مجتمعة  ر الخض 

من اقتصاد يعتمد عىل الوقود األحفوري إىل اقتصاد تحركه بصورة رئيسية الطاقة المتجددة من شأنه خلق مصادر 
ي هذا المجال، يلعب التعاون العالمي والتشر 

ي وضع األرضية  جديدة من النمو وفرص العمل. وف 
 ف 
ً
 حيويا

ً
يعات دورا

 . تحولالمناسبة لمثل هذا ال

ي هذا الصدد، أشار 
، من معهد ديلويت لالقتصاد، إىل أهمية نهوض االقتصاد العالمي إىل الدكتور براديب فيليبف 

: ”لقد أظهرت نتائج التحليل الذي أجرينا
ً
، وأضاف قائال ي

ي يفرضها التغير المناخ 
ي معهد مواجهة التحديات الن 

ه ف 
ورة اجتماعية فحسب، بل اقتصادية  ديلويت أن االنتقال إىل مستقبل منخفض االنبعاثات الكربونية ال يمثل ض 
األعمال   ونماذج  الالزمة،  التقنيات  باألصل  لدينا  تتوفر  أنه   

ً
ممكنا  

ً
أمرا االنتقال  هذا  مثل  من  يجعل  وما   .

ً
أيضا

آٍن   ي 
للعمل ف  يدفعنا  ما  السياسية  نمو  والمقاربات  لمعدالت  العنان  ي وإطالق 

المناخ  التغير  أزمة  لمحاربة  واحد 
العالم عىل مسار   ي 

كات والمجتمعات ف  اقتصادي مرتفعة، لكننا نحتاج لهذا الغرض إىل توافق الحكومات والشر
ي نهاية األمر إىل مستقبل انبعاثات صفري.“ 

ي بالعالم ف 
 محدد يفض 

نهارد لوريني   ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز ديلويت للتقدم المستدام، ومسؤول   من جهته، ضح الدكتور بير
هذا   بشعة  اآلن  يتعلق  برمته  األمر  ”إن  العالمية:  ديلويت  ي 

ف  المناح  اتيجية  واسي  االستدامة  استشارات  قطاع 
من  االنتقال ونطاقه. إن إيجاد حلول جديدة ودائمة لهذه التحديات المجتمعية يحتم علينا صياغة نماذج جديدة  

المناخية  التحول  الذي أجريناه بشأن نقطة  التحليل  القطاعات. إن  التعاون، واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة 
يوفر لنا حجة قوية العتماد الخيارات الصحيحة اآلن من أجل تحفير  المنافع والنمو االقتصادي الذي سيؤدي إىل  

“.  االزدهار عىل المستوى الفردي والجماعي

ي العالم: فيما يلي المرا
 
ي االنبعاثات الكربونية الصفري ف

 
ي حددها تقرير ديلويت للوصول إىل صاف

 حل األرب  ع الت 

االتحاد والتعاون الوثيق بير  القطاعير  العام والخاص لبناء أطر عمل وسياسات فاعلة وتأسيسية من  .1
ات العملية.  شأنها دفع عجلة  التغيير

العالم   .2 ي 
كات ف  الحكومات والشر قادة  االقتصاد  قيام  ي 

ات هيكلية ف  باستثمارات ضخمة، وإجراء تغيير
ي سلم أولوياتها 

ي  العالمي تضع القطاعات منخفضة االنبعاثات الكربونية ف 
، وتعمل عىل االنتقال إىل صاف 

 االنبعاثات الصفري. 

ي العالم إىل مقاربة ”نقاط التحول المناخية“ الخاصة بها ومعالجتها   .3
أي    –مبادرة كل منطقة جغرافية ف 

ي االنبعاثات الصفري عىل كفة التكاليف  
والعمل عىل    –عندما ترجح كفة المنافع من االنتقال إىل صاف 

ي األقاليم التابعة لها. 
ي نهاية األمر ف 

ي والقيمة ف  ي النمو اإليجانر
 دفع صاف 

ة  .4 حيث تعمل األنظمة   –عند اتباع نقطة التحول المناخية، سيصل كل مجتمع إىل مستقبل أكير خض 
و ال بينها  فيما  ابطة  من المي  الخاىلي  النظيف  االقتصاد  تعزيز  عىل  الكربونية  االنبعاثات  منخفضة 

المعتمد بشكل  البديل  االقتصاد  ايد من  ينمو بمعدالت أرسع بشكل مي   الكربونية والذي  االنبعاثات 
 مكثف عىل االنبعاثات الكربونية. 

ي مسار واحد    تجدر اإلشارة إىل أن التحليل الذي أجراه مركز ديلويت
للتقدم المستدام ال يدعو دول العالم إىل تبن 

ي االنبعاثات الصفري، بل  
شدد عىل عدم تشابه المسارات بير  دول العالم حيث تتبع كل منطقة يللوصول إىل صاف 

 بها تحدده مجموعة من العوامل مثل طريقة هيكلة المؤسسات الحكومية الحاكمة وبنية  
ً
 خاصا

ً
جغرافية مسارا

ي تهدد كل منطقة جغرافية، وقدرات المجت
الن  المناخية  المخاطر  ، وحجم  ي

المناخ  للتغير  مع، ومدى االنكشاف 
ونقاط القوة لكل سوق. وعىل نحو مماثل، سوف تتبع كل منطقة جغرافية نقطة التحول المناخية الخاصة بها. 

ي  منافع االنتقال إىل اقتصا  منطقة آسيا المحيط الهادئمن المتوقع أن تشهد  ف
د منخفض االنبعاثات الكربونية ف 

ي  
ينيات من هذا القرن، بينما لن تجن  ي هذا المجال قبل الخمسينيات من   القارة األوروبيةالعشر

عوائد االستثمار ف 
هذا القرن، األمر الذي يشير إىل أن معدل رسعة هذا االنتقال ستختلف من منطقة ألخرى. رغم ذلك، إذا بادرت  

ي العالم التخاذ خطوات رسيعة، فإنها ستصل جميعها إىل نقطة التحول المناخية بحلول كل المناطق الجغرافية  
ف 

ة طويلة بعد ذلك. 2070العام  ي المنافع من هذا التحول لفي 
 ، وستواصل جن 

 نبذة عن مركز ديلويت للتقدم المستدام

ة التحول بمعدالت عالية من خالل مركز ديلويت للتقدم   يهدف مركز ديلويت لالستدامة والمناخ إىل تشي    ع وتير
ام ديلويت بالتصدي لمسائل المناخ واالستدامة عىل نطاق واسع من خالل   المستدام الذي يعمل بناء عىل الي  
األبحاث   بإعداد  المركز  يقوم  العالم.  دول  جميع  من  والمؤلفير   الصناعيير   والمؤثرين  اء  للخير العمل كمنصة 

الب إىل  العملية، والمستندة  الملحة  والمطبوعات  االحتياجات  ي  تلنر ي 
الن  الموثوقية  يانات، وعىل درجة عالية من 

 للوقت الحاض  حيث تكتسب الرؤى والتعاون من أجل التحول المجتمعي أهمية أكير من ذي قبل. 

 مالحظات: 



ي تدرس  •
يمثل التقرير العالمي بشأن نقطة التحول المناخية خالصة للعديد من التقارير اإلقليمية الن 

ي عىل صعيد العالم. 
ات االقتصادية لظاهرة التغير المناخ   التأثير

  تدامة والمناخقطاع االسللتعّرف عىل المزيد من المعلومات حول  •
ً
 . الذي أسسته ديلويت مؤخرا

ي  •
ون  ي    الستدامة والمناخاللمزيد من المعلومات حول قطاع وخدمات    ُيرخر زيارة موقع ديلويت اإللكي 

ف 
 العالمية.  ديلويت
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ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرخر االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( رسر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رسر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي رسر ق األوسط( رسر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي رسر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي رسر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .رسر ي منطقة  د إم إي إن وجود رسر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقير

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رسر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل رسر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من رسر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر و  أوعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل رسر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرخر مراجعة موقعنا االلكي 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتير ديلويت رسر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير  خمس رسر رسر
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