
   

  موجز تنفيذي    
قد يفضــــي التدهور الواســــع النطاق في التوقعات االقتصــــادية العالمية إلى انتكاســــات على صــــعيد 

  تحقيق األهداف اإلنمائية

يشــــــكل االقتصــــــاد الدينامي الشــــــامل للجميع متطلبا أســــــاســــــيا لتحقيق الغايات الطموحة خلطة   
. ووســـــــــط النزاعات التجارية اليت طال أمدها والطائفة املتنوعة من أشـــــــــكال 2030التنمية املســـــــــتدامة لعام 

النطاق. وهذا انعدام اليقني الســـياســـايت، يشـــهد االقتصـــاد العاملي منذ العام املاضـــي تدهورا شـــديدا وواســـع 
يهدد بعرقلة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر، وإجياد فرص العمل الالئق، وزيادة فرص احلصــــــــــــــول على 
الطاقة النظيفة بتكلفة ميســـــورة، وحتقيق العديد من أهداف التنمية املســـــتدامة األخرى. وقد اخنفض معدل 

وهو أدىن معّدالته منذ األزمة املالية العاملية  - 2019يف املائة يف عام  2,3منو الناتج اإلمجايل العاملي إىل 
ا الفرتة  . ويرتافق هذا التباطؤ مع تنامي السخط االجتماعي جتاه نوعية النمو من 2009-2008اليت شهد

املنظورين االجتماعي والبيئي يف ظل تفشـــــــــــــي أوجه التفاوت وتفاقم األزمة املناخية. وحىت مع أن التوترات 
ــا عــاليــة، ذلــك أن هنــاك التجــاريــة العــامل ــا على بعض اجلبهــات، فــإن احتمــاالت عود يــة قــد خفــّت حــد

قضــــــــايا مهمة تكمن وراء هذه املنازعات مل تتم معاجلتها بعمق. وعلى أســــــــاس افرتاض أن االنتكاســــــــات 
يف املائة يف  2,5احملتملة لن تتحقق، تشــــــــــــــري التوقعات إىل حدوث زيادة متواضــــــــــــــعة يف النمو العاملي إىل 

  ، وإن ظل انعدام اليقني السياسايت يلقي بظالله على اخلطط االستثمارية.2020 امع
  

كان النعدام اليقين فيما يتصـــــل بالســـــياســـــة التجارية كلفته على صـــــعيدي االســـــتثمارات والصـــــادرات 
  العالمية

أدى ارتفاع التعريفات اجلمركية والتأرجح الذي اســـــــــتمر لشـــــــــهور بني تصـــــــــعيد التوترات التجارية   
دئتها إىل تفاقم حالة انعدام اليقني الســـــياســـــايت، مما أحدث نقصـــــانا شـــــديدا يف االســـــتثمارات،  العاملية و

مستوياته خالل عقد من  وهو أدىن - 2019يف املائة يف عام  0,3وهبوطا يف معدل منو التجارة العاملية إىل 
الزمن. وشــهد التبادل التجاري الثنائي بني الواليات املتحدة األمريكية والصــني هبوطا حادا، مما أســفر عن 
اضـــطرابات شـــديدة يف ســـالســـل اإلمداد الدولية. وتضـــرر بشـــكل خاص قطاعا اإللكرتونيات والســـيارات 

اج عابرة للحدود القطرية. ومع ذلك، على مســـــــــتوى العامل، حيث يتســـــــــم هذان القطاعان بشـــــــــبكات إنت
هناك بلدان عديدة اســتفادت من ارتفاع حصــتها يف ســوق الصــادرات العاملية على إثر اجتاه الشــركات إىل 
البحث عن مصــــادر جديدة للمدخالت يف بلدان مل تتأثر بشــــكل مباشــــر من ارتفاع التعريفات اجلمركية. 

نتمية إىل فئة أقل البلدان منوا، وهي إمجاال ال تكون مندجمة ويف الوقت نفســــــــــــــه، فإن العديد من البلدان امل
بشــدة يف شــبكات التجارة العاملية، بقيت بعيدة نســبيا عن التأثر باملنازعات التجارية. وعلى عكس معظم 

  .2019بلدان العامل األخرى، شهدت أغلبية أقل البلدان منوا تسارعا يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
  

  تصبح التوترات التجارية متشابكة مع أوجه الهشاشة الماليةقد 

لقد تكاثرت على االقتصـــاد العاملي خماطر مهّددة لالســـتقرار املايل. ويف ظل الســـياســـات النقدية   
املرتاخية املتبعة منذ أمد طويل يف االقتصــــــــــادات املتقدمة وســــــــــرعة النمو االئتماين يف بعض االقتصــــــــــادات 

ت مســـتو  يات املديونية العالية. واملشـــكلة ليســـت منحصـــرة يف أن مســـتويات املديونية العالية الناشـــئة، تفشـــّ
ا خماطر مالية، فهي تتسبب أيضا يف اخنفاض قدرة االقتصاد على استيعاب الصدمات،  تشكل يف حد ذا
وهو ما يشــكل مصــدرا للهشــاشــة يف حال حدوث مزيد من التدهور يف النشــاط االقتصــادي. وقد يصــبح 
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التوترات التجارية متشابكا مع مواطن اهلشاشة هذه إذا وّلد حالة هروب من املخاطرة يف صفوف تصاعد 
املســتثمرين، مما ســيزيد من قيمة دوالر الواليات املتحدة ويفضــي إىل تضــييق ضــمين للســياســات النقدية يف 

الديون، قد يؤدي  البلدان النامية. ويف ظل ما ســـتواجهه األســـر املعيشـــية والشـــركات من صـــعوبة يف ترحيل
ارتفاع معدالت اإلفالس وزيادة التشـــــــــــــدد يف شـــــــــــــروط االئتمان إىل حالة ختّلص من املديونيات بصـــــــــــــورة 

  منضبطة، وإىل حتركات تصحيحية كربى يف أسعار األصول. غري
  

  ثمة قلق متنام من أن تكون السياسات النقدية قد بلغت حدودها القصوى ...

املثقلة باألعباء عدم كفايتها حلفز االستثمار، ذلك أن تأثري انعدام لقد أثبتت السياسات النقدية   
اليقني وانعــدام ثقــة قطــاع األعمــال يكون يف كثري من البلــدان أقوى من تــأثري تكــاليف التمويــل يف الثين 
االســــــــــــــتثمار. وكثري من املديونيات اليت تراكمت يف اآلونة األخرية على مســــــــــــــتوى العامل قد ُوّجهت إىل 

وهو ما يبّني ما بني القطاع املايل والنشـــاط االقتصـــادي من  -ل املالية، ال إىل رفع القدرة اإلنتاجية األصـــو 
انفصـــام مقلق. ويف الطلب القوي على الســـندات الســـيادية ذات العائد الســـالب داللة على أن الكثري من 

و ما يدل على نظرة تشاؤمية املستثمرين يفّضلون حتمل خسارة صغرية على القيام باستثمارات إنتاجية، وه
للغاية جتاه النمو االقتصـــــادي يف املســـــتقبل. ومع عدم وجود أي بوادر حلدوث انتعاش كبري يف االســـــتثمار 

  يف املستقبل القريب، سيظل منو اإلنتاجية ضعيفا يف األجل املتوسط.
  

  ... وإذا ُأجري مزيد من التيسير فإن هذا سيؤدي إلى تفاقم المخاطر

فراط يف االتكال على الســــياســــة النقدية ليســــت حمصــــورة يف أن هذا األمر غري كاف مشــــكلة اإل  
إلعادة إحياء النمو؛ فهو ينطوي أيضــــــــــــا على تكاليف باهظة، ومنها تفاقم املخاطر املرتبطة باالســــــــــــتقرار 

طر املايل. فقد شكل اخنفاض أسعار الفائدة عامليا وضخامة حجم السيولة عاملني أسهما يف تسعري املخا
بأقل من قيمتها احلقيقية، مما دفع أســـــــعار األصـــــــول إىل أعلى وشـــــــّجع على زيادة املديونيات العاملية. وقد 

  تتسّبب إطالة فرتة السياسة النقدية التيسريية يف زيادة تراكم االختالالت املالية.
  

  ما زالت كّفة المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي 

متوّقفة على فرضية  2020ستكون االنتعاشة املتواضعة للنمو العاملي اليت تشري إليها توقعات عام   
فال تزداد حدة التوترات التجـارية وصــــــــــــــراع التعريفـات  -عدم حتقق املخـاطر املتعـددة اليت تلوح يف األفق 

روج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب لتتمخض عن إطار شـــــــفاف ملســـــــتقبل اجلمركية؛ وتُنجز عملية خ
العالقة بني اململكة املتحدة واالحتاد األورويب؛ وال تتصـــــاعد االحتكاكات اجليوســـــياســـــية؛ ويســـــتمر احتواء 

ف، املخاطر احملدقة باالســــــــــــــتقرار املايل؛ وتظل الصــــــــــــــدمات املناخية الكارثية يف حدود املعقول. وأي احنرا
. فعلى 2020 طفيف، عن أي من هذه الشـــــــروط قد يفضـــــــي إىل مزيد من تباطؤ النمو العاملي يف عام  ولو

ســــبيل املثال، إذا اشــــتدت وطأة التوترات التجارية بشــــكل يدفع الشــــركات يف االقتصــــادات املتقدمة النمو 
ا، فإن هذا سـيؤدي إىل 1ويف شـرق آسـيا إىل تأجيل  تباطؤ منو التجارة العاملية  يف املائة فقط من اسـتثمارا

. وهــذا مقــابــل 2020يف املــائــة فقط يف عــام  1,8يف املــائــة وتبــاطؤ منو النــاتج اإلمجــايل العــاملي إىل  0,6إىل 
  يف املائة، على التوايل. 2,5يف املائة و  2,3قيمتني لتوقعات خط األساس مها 

ويف حال حتّقق الســــــــــــــيناريو الســــــــــــــليب ألي من املخاطر، فإن هذا قد يزيد من احتماالت حتقق   
الســيناريوهات الســلبية ملخاطر أخرى، وهو ما قد ُخيرج االقتصــاد العاملي عن مســاره. ومع األثر املضــاعف 
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دودية الناجم عن تفاقم حالة االســـتقطاب الســـياســـي وازدياد التشـــكك يف مكاســـب تعددية األطراف وحم
احليز الســياســايت العاملي، قد ُحتدث هذه العوامل املعاِكســة الصــعبة اليت ســتجابَه يف األجل القريب أضــرارا 
ديدا كبريا لفرص حتقيق أهداف التنمية املســتدامة  شــديدة وطويلة األجل تلحق باجملتمعات، وقد تشــكل 

  .2030حبلول عام 
  

  ثمة حاجة إلى مزيج سياساتي أكثر توازنا

ط الشــــــــــواغل املتعلقة بالســــــــــياســــــــــات النقدية اليت ُمحّلت فوق طاقتها، يتطلب األمر مزجيا وســــــــــ  
ســــــــــياســــــــــاتيا أكثر توازنا. فبينما اســــــــــتجابت املصــــــــــارف املركزية بســــــــــرعة لتدهور التوقعات العاملية، كانت 

ع بلوغ أســـعار الســـياســـات املالية إمجاال غري مســـتغلة مبا فيه الكفاية كأداة ملعاكســـة الدورة االقتصـــادية. فم
الفائدة مســـــــــــــتويات منخفضـــــــــــــة بصـــــــــــــورة غري مســـــــــــــبوقة، ينبغي للحكومات اليت لديها حّيز مايل رحب 
واحتياجات ملحة على صــعيد االســتثمارات العامة أن تســتغل الظروف املؤاتية يف أســواق التمويل. بيد أن 

اح العتماد احملّفزات املالية يف ارتفاع مســـــــــــتويات املديونية ووجود عجوزات مالية كبرية يضـــــــــــّيقان اجملال املت
  العديد من احلاالت.

ويف ظل حمدودية اجملال املتاح يف العديد من البلدان الختاذ تدابري تيســـــــــريية على صـــــــــعيد كل من   
السياستني املالية والنقدية لتعويض أثر تباطؤ االقتصاد العاملي، يصبح لعمليات تقرير السياسات اليت ترّكز 

متزايد األمهيـة. وهذا يتطلـب التحول عن الرتكيز على األهداف القصــــــــــــــرية األجل إىل على الكفـاءة دور 
ختطيط طويل األجل لتنمية اقتصـــــــــــادية شـــــــــــاملة للجميع. وينبغي أن يتم بعناية خلق تكامل بني النقالت 

يل املال اهليكلية يف تصـــميم الســـياســـة املالية وبني مبادرات ســـوق العمل والضـــوابط التنظيمية املؤاتية يف جما
واألعمال، ونظم احلماية االجتماعية الفعالة، واحلوافز االستثمارية احملددة األهداف حبصافة. وهذا يتطلب 
ج ســــــــياســــــــايت متوازن حيّفز النمو االقتصــــــــادي ويدفع يف الوقت ذاته إىل التحرك صــــــــوب مزيد من  اتباع 

الك املســــــــــتدامني بيئيا. وصــــــــــحيح أن اإلدماج االجتماعي، واملســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني، واإلنتاج واالســــــــــته
األولويات الوطنية ختتلف، ولكن هناك بضــــــــــــعة أولويات عاملية جامعة تشــــــــــــمل زيادة حجم االســــــــــــتثمار 
ومواءمة الســــــــــــــياســــــــــــــات جلعل أنشــــــــــــــطة الطاقة والزراعة والنقل غري موّلدة لالنبعاثات الكربونية؛ والقيام 

فرص احلصـــــــول على الطاقة النظيفة واملتجددة واملياه باســـــــتثمارات حمددة اهلدف يف البىن التحتية لتوســـــــيع 
النظيفة والربط بوســــــــــــائل النقل؛ ودعم تكافؤ الفرص يف احلصــــــــــــول على التعليم اجليد والرعاية الصــــــــــــحية 

  والعمالة الرمسية.
  

  يجب تكملة السياسات الوطنية بتعاون عالمي أكثر فعالية

ن هي حتـــديـــات عـــامليـــة بطبيعتهـــا، وال ميكن كثري من التحـــديـــات اإلمنـــائيـــة اليت تواجههـــا البلـــدا  
معاجلتها بشــــــكل واف عن طريق الســــــياســــــات اهليكلية احمللية وحدها. وجيب تكملة الســــــياســــــات الوطنية 
بتعاون دويل أكثر فعالية من أجل حتقيق األهداف املشــــــــــــــرتكة، وخاصــــــــــــــة يف جماالت تغري املناخ والتجارة 

صـــادي العاملي انتقاال من كّفة االحتاد األورويب والواليات املتحدة الدولية والتمويل. وإذ تشـــهد موازين االقت
وغريمها من البلدان املتقدمة النمو إىل كّفة الصــــــــــني واهلند وغريمها من البلدان النامية، فإن موازين قوة اختاذ 

ذا القرارات االقتصـــــــــــادية العاملية تشـــــــــــهد انتقاال هي األخرى. وينبغي آلليات التعاون العاملي أن ت عرتف 
ا.   التحول يف املوازين، مع استمرارها يف متكني الشرائح الناقصة التمثيل من إمساع صو
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أرقام الناتج المحلي اإلجمالي التي تنبئ بها العناوين الرئيســـــــــــية تغفل جوانب بالغة األهمية لنوعية 
  االقتصادي النمو

دامــا لتقييم الرخــاء واألداء صــــــــــــــحيح أن النــاتج احمللي اإلمجــايل هو املقيــاس األشــــــــــــــيع اســــــــــــــتخــ  
االقتصــــــاديني، بيد أنه ال يبّني شــــــيئا عن كيفية توزيع الدخول يف البلد؛ أو عن تأثري النشــــــاط االقتصــــــادي 
على املوارد الطبيعية والبيئة؛ أو عن نوعية حياة الســــــــــــــكان يف جماالت التعليم أو الصــــــــــــــحة أو الســــــــــــــالمة 

ال الرفاه العاملي دون املســــــــتويات املســــــــتهدفة وبفارق الشــــــــخصــــــــية. وإىل جانب أبعاد عديدة أخرى، ما ز 
يســـــــتهان به. وما زالت النزاعات الفتاكة مســـــــتمرة، واألزمة املناخية تزداد عمقا، وأعداد َمْن يعانون من  ال

انعـــدام األمن الغـــذائي ونقص التغـــذيـــة ترتفع، وهنـــاك اعرتاف متنـــام بـــأن التفـــاوتـــات يف الـــدخـــل والتعليم 
تاحة تشــكل األرض اليت يضــرب التمييز االجتماعي جبذوره العميقة فيها. ومثة دعوات والصــحة والفرص امل

نوعية النمو الذي يشــــــــكل مرتَكز الوضــــــــع  املتنامي إزاءللتغيري منتشــــــــرة حول العامل، مما يعكس الســــــــخط 
  االقتصادي واالجتماعي والبيئي الراهن.

  
  بة للكثيرينتعّثرت خطى التقدم صوب مستويات المعيشة األعلى بالنس

يف املائة يف  1,5قياســـــــا بنصـــــــيب الفرد، تشـــــــري التوقعات إىل حتقيق االقتصـــــــاد العاملي منوا مبعدل   
. ويف ســـيناريو خط األســـاس، يُتوّقع أن حيدث تســـارع متواضـــع يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف 2020 عام

كثري من املناطق النامية، مع اســــــتمرار منطقيت شــــــرق أفريقيا وشــــــرق آســــــيا يف حتقيق معدالت منو ســــــريعة 
هذا العام. للدخول. ومع ذلك، ســيشــهد بلد من كل مخســة ركودا أو تراجعا لنصــيب الفرد من الدخل يف 

وقد تعثّرت بالفعل خطى التقدم صــــــوب مســــــتويات املعيشــــــة األعلى بالنســــــبة للكثريين. ويف ثلث البلدان 
مليون نســـــمة)، يقل متوســـــط الدخل احلقيقي  870النامية املعتمدة على الســـــلع األســـــاســـــية (حيث يقطن 

  .2014اليوم عّما كان عليه يف عام 
  

  يدة على التصدي للتفاوتسيتوقف القضاء على الفقر بصورة متزا

شـــــهدت نســـــبة الســـــكان الذين يعيشـــــون يف فقر مدقع اخنفاضـــــا مطردا وكبريا على مدى العقود   
القليلة املاضــــــــــــية، وهو ما يعزى بدرجة كبرية إىل التجربتني الناجحتني يف الصــــــــــــني واهلند. وعلى الرغم من 

ن يعيشــــون يف فقر مدقع يف عّدة بلدان التقدم احملرز على مســــتوى العامل، فقد ازداد عدد األشــــخاص الذي
يف أفريقيا جنوب الصــــــحراء الكربى وأجزاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وغرب آســــــيا. وســــــتتطلب 
اســـــتمرارية التقدم صـــــوب احلد من الفقر طفرًة كبرية يف منو اإلنتاجية والتزامات قوية بالتصـــــدي ملســـــتويات 

فيضـــات حادة يف مســـتويات التفاوت، ســـيتطلب القضـــاء على الفقر يف التفاوت العالية. وإذا مل حتدث خت
يف  8,7البلدان غري املنتمية لفئة أقل البلدان منوا يف أفريقيا منوا ســـــــــــــنويا لنصـــــــــــــيب الفرد من الدخل مبعدل 

  يف املائة. 0,5مقابل معدل غري كاف على اإلطالق ُسّجل على مدى العقد املاضي عند  - املائة
  

  المناخية تهديدا لإلنسانية بشكل متزايد ... تشكل المخاطر

أصـــــــــبحت املخاطر املتصـــــــــلة باألزمة املناخية تشـــــــــكل حتديا أكرب مما جوبه يف أي وقت مضـــــــــى   
بالنسبة لكثري من البلدان، وجيب أن يكون العمل املناخي جزءا ال يتجزأ من أي مزيج سياسايت. والسبيل 

ات الدفيئة والنشاط االقتصادي هو تغيري مزيج مصادر الطاقة. الوحيد إىل فض االرتباط بني انبعاثات غاز 
  وسيستلزم وقف االحرتار العاملي إرادة سياسية قوية وتوظيفا كامال جلميع األدوات السياساتية املتاحة.



5/6 

  
 

... هذا في وقت تفتقر فيه اإلجراءات الســــــياســــــاتية الحالية إلى رؤية طويلة األجل، مما يؤدي إلى 
  العالميةتفاقم المخاطر 

ال تزال وطأة املخاطر املناخية تقّدر بأقل من حقيقتها، مما يشـــــــــــــّجع على اختاذ قرارات قصـــــــــــــرية   
النظر تفضي إىل زيادة حجم االستثمار يف األصول الكثيفة األثر الكربوين. فإذا مت االنتقال إىل عامل يسّعر 

ف أوجه الكربون، حبيث يتحّمل امللوثون حصـــة متزايدة من التكاليف البيئ ية املرتبطة بأنشـــطتهم، ســـتتكشـــّ
الضعف املنتشرة على نطاق واسع بني حائزي األصول الكثيفة األثر الكربوين. وعندئذ سيجد العديد من 
م أصـــوٌل عفا عليها الزمن قبل انقضـــاء  هم عرضـــة خلســـائر مفاجئة ويف حوز احلكومات واملســـتثمرين أنفســـَ

االفتقار احلايل إىل رؤية طويلة األجل أن يصبح حتقيق الغايات  عمرها التشغيلي. وبصورة أعّم، سينتج عن
  البيئية أمرا بالغ الصعوبة.

  
  هناك بلدان كثيرة لديها فرصة لجني المكاسب من التحوالت في عالم الطاقة ...

قــد يــأيت التحول إىل مزيج من مصـــــــــــــــــادر الطـــاقــة األنظف ليس فقط بفوائــد بيئيـــة، بــل وبفوائـــد   
اقتصـــــادية أيضـــــا للعديد من البلدان. فعلى ســـــبيل املثال، ســـــيســـــتفيد كبار مســـــتوردي الوقود األحفوري من 

ن من أمن إمدادات الطاقة لديهم ومن م وازين اســـــــــــتغالل املصـــــــــــادر احمللية للطاقة املتجددة، مما ســـــــــــيحســـــــــــّ
م. ويف الوقت نفســــــــــــــه، ســــــــــــــيشــــــــــــــهد بعض البلدان زيادة يف الطلب على املوارد املســــــــــــــتخدمة يف  مدفوعا
التكنولوجيات اخلفيضـــة الكربون، مبا يف ذلك املعادن واملواد الالزمة لنظم الطاقة املتجددة واملباين الكفؤة يف 

اية املطاف، سين تج عن التحّول إعطاء قيمة أكرب للموارد استخدام الطاقة واألشكال اجلديدة للنقل. ويف 
ا باعتبارها  الطبيعية كالشـــــــــــــمس والرياح واجملاري املائية، وزيادة الدعم حلماية الغابات وتوســـــــــــــيع مســـــــــــــاحا

  .“بالوعات للكربون”
  
  .. بيد أنه لن يتم تقاسم التكاليف والمكاسب بالتساوي.

ســـــــــــيكون للتحول العاملي يف جمال الطاقة تبعات اقتصـــــــــــادية واجتماعية بعيدة األثر بالضـــــــــــرورة.   
وســــتتوزّع التكاليف واملكاســــب بشــــكل بعيد متاما عن التكافؤ، ســــواء داخل البلد الواحد أو بني البلدان؛ 

ل عادال. وتشكل وجيب إدراك التفاوتات ومعاجلتها عن طريق االتفاقات التعاونية لضمان أن يكون التحوّ 
التدابري املتخذة للتخفيف من العبء امللقى على كاهل من ســـيتحملون نصـــيبا غري متناســـب من اخلســـائر 

وذلك حلماية الضــــعفاء واحلفاظ يف الوقت ذاته على إمكانية التقّبل الســــياســــي إلجراءات  -أمرا أســــاســــيا 
  سياساتية ستكون صعبة ولكن مطلوبة بإحلاح.

  
ذ اإلجراءات العاجلة اإلســـــــــــراع بوتيرة التقدم صـــــــــــوب تحقيق أهداف التنمية يمكن عن طريق اتخا

  المستدامة فيما يتعلق بالطاقة ...

ال تزال هناك فجوة شــــــــــــــاســــــــــــــعة بني عامل اليوم والعامل الذي يتوافق فيه نظام الطاقة مع اهلدفني   
اقة واهلواء النقي. ومثة اسرتاتيجيات العامليني املتمثلني يف محاية املناخ وإتاحة اجملال حلصول اجلميع على الط

موجودة بالفعل لتوفري طاقة خالية من الكربون ميكن الوصــــــــــــــول إليها والتعويل عليها، ولكنها حباجة إىل 
إعطائها األولوية السياسية وإىل دعم اجلمهور. وسيستلزم حتقيق االخنفاض الالزم يف مستويات االنبعاثات 

ن لكفاءة اســــتخدام الطاقة؛ والتغيري الســــلوكي املفضــــي إىل تعزيز حفظ مزجيا من التغيري التكنولوجي ا حملســــّ
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الطاقة وزيادة مســـــــــــــاحات بالوعات الكربون؛ واالســـــــــــــتثمار يف البىن التحتية والتكنولوجيات الالزمة لتغيري 
  تركيبة مزيج مصادر الطاقة؛ وتطوير واستخدام تكنولوجيات احتجاز وعزل الكربون.

  
  خر في اتخاذ اإلجراءات الحاسمة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف النهائية... في حين أن التأ

إن الفرصـــة املتاحة حاليا يف طريقها إىل الضـــياع. وســـيؤدي أي تأخر يف اختاذ اإلجراءات احلامسة   
دة إىل زيادة كبرية يف التكاليف النهائية. وقد أُعلن هذا العقد من جانب الدول األعضـــــــــــــاء يف األمم املتح

، وجيب أن يتبّوأ إحراز تقدم سريع حنو 2030عقداً للعمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 
  حتقيق التحول يف جمال الطاقة مرتبة عالية يف جدول األعمال هذا.

  


