
��مجموعة البنك الدو

إدارة الأصول من أجل المستقبل
ملخص واٍف

وة  تقرير ال�ث
ة للأمم 2021  المتغ�ي



1

ملخص واٍف

االستدامة والقدرة عىل الصمود وشمول الجميع تحديات ملحة تواجه 
التنمية االقتصادية

ي 
وة �ف ة لالأمم 2021 قاعدة بيانات محدثة وتحليال ثريا لحسابات ال�ث وة المتغ�ي يتيح تقرير ال�ث

العالم عىل نحو يغطي 146 بلدا مع بيانات سنوية من عام 1995 إىل عام 2018. كما يحتوي 
ي ذلك قيمة 

ي تمت تغطيتها ح�ت الآن، بما �ف
هذا التقرير عىل أوسع مجموعة من الأصول ال�ت

ي مقسمة حسب نوع الجنس، فضال عن العديد من الأشكال المختلفة لرأس  رأس المال الب�ث
ي تشمل المعادن والوقود الأحفوري والغابات وأشجار المنغروف ومصائد 

المال الطبيعي، وال�ت
ي هذا التقرير مقاييس صارمة وقابلة 

وة الواردة �ف ها. وتتيح حسابات ال�ث الأسماك البحرية وغ�ي
للمقارنة لهذه الأصول من حيث القيمة النقدية، مع تأسيس نهج تحديد المركز الماىلي بناء عىل 
إطار نظام الحسابات الوطنية ونظام المحاسبة القتصادية البيئية. وهذا يتيح مجموعة غنية 
ات القتصادية الجاهزة لالستخدام من جانب مجموعة واسعة النطاق من الأطراف  من المؤ�ث
ي ذلك الحكومة والقطاع الخاص، للنظر إىل ما هو أبعد من المقاييس التقليدية 

الفاعلة بما �ف
. مثل إجماىلي الناتج المحىلي

ين بالتعقيد والتداخل مع  ي القرن الحادي والع�ث
وتتسم تحديات التنمية القتصادية �ف

يكولوجية، والغابات، والتنوع البيولوجي؛  البيئة الطبيعية. فتغ�ي المناخ، وفقدان النظم الإ
تهدد مستويات  كلها  التلوث  المختلفة من  الزراعية؛ والأشكال  ي 

المحيطات والأرا�ف وتدهور 
ة )مخاطر الأنظمة الالخطية  الرفاهية المادية، ويشمل ذلك المخاطر المحتملة "غ�ي المبا�ث
نادرة )مخاطر  ي تتعرض لها محافظ الأصول بصورة 

ال�ت المالية  nonlinearities(" والمخاطر 
الذيل fat tail(" )بولتون وآخرون، 2020(.1 وح�ت يتس�ف التصدي لهذه التحديات، فمن شأن 
لتتجاوز مجرد  السياسات  ي ينظر من خاللها واضعو 

ال�ت الرؤية  وة توسيع زاوية  ال�ث حسابات 
سبيل  فعىل  ايد.  ف م�ت نحو  عىل  ذلك  عىل  والحكومات  اء  الخ�ب ويتفق  ؛  المحىلي الناتج  إجماىلي 
تقرير  بإعداد  داسغوبتا  بارثا  وفيسور  ال�ب بتكليف  المتحدة  المملكة  حكومة  قامت  المثال، 
)داسغوبتا 2021(  أوائل عام 2021  ي 

�ف الذي صدر  البيولوجي  التنوع  اقتصاديات  استعراض 
ف قيمة رأس المال المنتج ورأس المال  وة، والجمع ب�ي ودعا الحكومات إىل اعتماد مقاييس ال�ث

ي ورأس المال الطبيعي. الب�ث
وة مع إجماىلي الناتج المحىلي ؛ وعندما يتم فهمهما وتجميعهما عىل نحو صحيح،  افق ال�ث وت�ت
ي حد ذاتهما غ�ي 

دارة القتصادات عىل نحو أك�ث استدامة. وهما �ف فإنهما يتيحان التوجيه الالزم لإ
نسان لأنهما يغفالن اعتبارات إضافية لرأس المال  ف لضمان الستدامة وتحقيق رفاهية الإ كافي�ي
وة  ف العتبارات بالغة الأهمية. وتتيح حسابات ال�ث الطبيعي ورأس المال الجتماعي وهما من ب�ي
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المصنفة نظرة أك�ث عمقا لتوجيه خيارات السياسات عىل نحو أفضل مقارنة بإجماىلي الناتج المحىلي 
ي التنمية المستدامة إذا 

ي رأس المال الطبيعي المتجدد �ف
وحده. وتساهم زيادة نصيب الفرد �ف

الأساسية  وط  ال�ث وتشمل  الطبيعة.  ي 
�ف والستثمارات  دارة  الإ ف  تحس�ي خالل  من  تمت 

ي تجعل قيمة خدمات الطبيعة 
لخلق القيمة - عىل سبيل المثال وليس الحرص - السياسات ال�ت

ي السوق. 
ف وواضعي السياسات رؤيتها �ف ي يمكن للوكالء القتصادي�ي

ي الأسعار ال�ت
تنعكس �ف

نسان.  الإ رفاهية  نفسها  هي  ليست  القتصادية  الستدامة  فإن  ذلك،  إىل  وبالإضافة 
، تهدف إىل تمثيل الرفاهية المادية، وليس الرفاهية  وة، عىل غرار إجماىلي الناتج المحىلي فال�ث
وة قد يكون متماثال بالنسبة  ية الأوسع نطاقا. وعىل الرغم من أن نصيب الفرد من ال�ث الب�ث
المؤسسات،  مثل  عوامل  بسبب  تماما  مختلفة  تكون  قد  ف  المواطن�ي رفاهية  فإن  للبلدان، 
ة  ي لها تأث�ي ولكن ل يمكن دمجها مبا�ث

والحوكمة الرشيدة، والثقافة، ورأس المال الجتماعي ال�ت
ات  المؤ�ث غرار  عىل  وة،  ال�ث مقاييس  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  )المالية(.  النقدية  القيم  ي 

�ف
النهج  من  بدل  القيمة  بشأن  نسان  الإ عىل  تركز  نظر  وجهات  تعكس  الأخرى،  القتصادية 
 . الجوهري أو النهج الذي يركز عىل الحياة إزاء التقييم المستقل عن المنافع المحققة للب�ث
ي نقاط قوتها ونقاط ضعفها لأغراض 

وة أن ينظروا �ف ولذلك ينبغي لمستخدمي حسابات ال�ث
طار (  تطبيقات السياسات )انظر الإ

وة  طار )1( نقاط القوة والقيود المفروضة عىل المحاسبة الخاصة بال�ث االإ

ي مجموعة أوسع نطاقا من الأصول مقارنة 
ف العتبار �ف ي النظر بع�ي

وة �ف يساعد أسلوب المحاسبة الخاصة بال�ث

امات الرأسمالية التقليدية، عىل سبيل المثال،  ف ي تركز عادة عىل الأصول والل�ت
ات المالية العامة التقليدية، ال�ت بمؤ�ث

ة لالأمم عىل تحويل مجموعة أوسع  وة المتغ�ي ي والبنية التحتية. ويعمل هذا التقرير الخاص بال�ث
الآلت والمبا�ف

ام بنهج المركز الماىلي المتوافق مع نظام  ف ية إىل تقييمات نقدية/مالية مع الل�ت نطاقا من الأصول الطبيعية والب�ث

وة عىل  ي السياسة القتصادية. ويؤدي ذلك إىل إيضاح المكونات الأك�ث شمول لل�ث
الحسابات الوطنية المستخدم �ف

ي هذه المكونات بالنسبة لواضعي السياسات القتصادية والمالية. 
، فضال عن جدوى الستثمار �ف نحو جىلي

ي، إىل جانب الأشكال التقليدية لرأس المال  وتسمح المقاييس النقدية المماثلة لرأس المال الطبيعي والب�ث

ي أثر هذه الأصول ومنافعها. ويمكن إدراج هذه 
ف العتبار �ف المنتج، لواضعي السياسات القتصادية بالنظر بع�ي

ي عملية صنع السياسات من جانب وزارات المالية والقتصاد 
المجموعة الأوسع من الأصول بمزيد من السهولة �ف

وة مقياسا مشابها لمقاييسها الخاصة المستخدمة  والخزانة والبنوك المركزية. كما يمكن أن تتيح حسابات ال�ث

لتقييم الأداء القتصادي. 

ام بدقة تحديد المركز الماىلي عىل نحو يتوافق مع نظام الحسابات الوطنية  ف وتس�ي المنافع المتأتية من الل�ت

ي القياس باستخدام أسلوب السوق من 
جنبا إىل جنب مع قيود هذا النهج. وبعض الأصول القتصادية أصعب �ف

ي يمكن مالحظتها بسهولة. أما 
ي ل يمكن تحديد مالكيها وأسعار السوق ال�ت

ها، ل سيما الأصول الطبيعية، ال�ت غ�ي

الموجودات الأخرى، مثل رأس المال الجتماعي )الثقة الئتمانية، والمؤسسات والحوكمة( والتنوع البيولوجي فال 

ة مع أسلوب تحديد المركز الماىلي وفق نظام الحسابات الوطنية، حيث يمكن اعتبارها خصائص  تتوافق بصورة كب�ي

نسان، وتعزز قيمة الأصول التقليدية، فضال  ورية لرفاهية الإ ف الأصول ذاتها. ومع ذلك فهي �ف لالأصول وليست ع�ي

وة الخاصة برأس المال الطبيعي ل  عن أن لها قيمة جوهرية تتجاوز العتبارات النقدية )المالية(. وحسابات ال�ث

ات البيولوجية الطبيعية  يكولوجية وتراكمها ونفادها وتدهورها من دون المؤ�ث تتيح صورة كاملة عن إدارة النظم الإ

الجوهرية، عىل سبيل المثال مقاييس فقدان الأنواع أو الغطاء الشجري. 

ي الصفحة التالية(
)يتبع �ف
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وة قليمية بشأن ال�ث االتجاهات العالمية واالإ

ائح  ف عامي 1995 و2018. وشهدت جميع �ث ة ب�ي وة العالمية معدلت نمو كب�ي حقق إجماىلي ال�ث
ي إجماىلي 

ة. غ�ي أن النمو �ف وة خالل هذه الف�ت وة ونصيب الفرد من ال�ث ي مجموع ال�ث
الدخل زيادة �ف

ي بعض الحالت. 
ي بعض البلدان، بل كان سلبيا �ف

وة كان مخيبا لالآمال �ف نصيب الفرد من ال�ث
وة  ة لالأمم 2021 الخاص بتغ�ي نصيب الفرد من ال�ث وة المتغ�ي قد يكون مقياس تقرير ال�ث
، كما يقدم مقياسا  مع الوقت هو المقياس الأك�ث اعتبارا بالإضافة إىل إجماىلي الناتج المحىلي
من  للفرد  نصيب  إجماىلي  ي 

�ف العالمي  التوسع  من  الرغم  الستدامة. وعىل  مسار  لتتبع  عمليا 
ف عامي 1995 و2018 )الخارطة 1(، فإن العديد من البلدان تس�ي عىل مسار تنمية غ�ي  وة ب�ي ال�ث
ي أو المنتج ينفد لصالح زيادة الدخل أو الستهالك  مستدامة، لأن رأس مالها الطبيعي أو الب�ث

وة أسعار الأصول بناء عىل ما تحدده الأسواق القائمة. وبناء عليه، فإنها قد  وعالوة عىل ذلك، تأخذ حسابات ال�ث

ل تحدد القيمة "الحقيقية" لالأصول المسعرة و/أو المدارة عىل نحو غ�ي جيد. ويمكن للسياسات والمؤسسات وأنظمة 

ي الأسواق، وبالتاىلي 
ف �ف ين والبائع�ي ي أن تشوه الأسعار المتاحة للمش�ت

حقوق الملكية والحوكمة عىل مستوى البلد المع�ف

ا ما تؤدي إىل الستغالل الجائر لقيمة  ف عن القيمة الحقيقية لالأصول، وكث�ي ف والمستخدم�ي ل تتيح معلومات للمالك�ي

الأصول و/أو تدهور قيمتها. وعىل الرغم من أن جميع الأصول يمكن أن تتعرض لإخفاقات السوق، فإن ذلك يمثل 

ي 
ة عىل نحو خاص بالنسبة لرأس المال الطبيعي. ول تشمل تكاليف الوقود الأحفوري أو المصانع ال�ت مشكلة خط�ي

ار غ�ي محددة من انبعاثات الكربون والتلوث  ي يتحملها المجتمع مما يؤدي إىل أ�ف
تحدث تلوثا التكاليف الخارجية ال�ت

يكولوجية عىل الإطالق، وإذا كان يتم  . وعىل الجانب الآخر، ل تقيم الأسواق العديد من خدمات النظم الإ المحىلي

ية، والمياه  نتاجية الب�ث نتاج الأغذية، والإ ي يدفعها المستخدمون ل تعكس منافعها بالنسبة لإ
تقييمها، فإن الأسعار ال�ت

نتاجية. ويمكن أن تتباين تشوهات أسعار  النظيفة والهواء للناس، وسبل كسب العيش، والسياحة، وسالسل القيمة الإ

ي بلد ما أو بعض البلدان، ح�ت بالنسبة لأصل متماثل بصورة تامة من الناحية المادية.
السوق مع مرور الوقت �ف

ي كث�ي من النظم الطبيعية، مثل الغالف الجوي أو المحيطات المفتوحة، ل يوجد لها "مالكون" ول حقوق 
�ف

وم 1990(.  ي من "مأساة المشاعات" )هاردين 1968؛ وأوس�ت
ملكية محددة. وبناء عليه، فإن حوكمة هذه النظم تعا�ف

يكولوجية  ة طويلة من تدهور النظم الإ ول تظهر الكث�ي من الآثار السلبية عىل الأصول لالأسواق إل بعد ف�ت

ي 2015(. ويشكل هذا قيودا إضافية تعوق 
ي الأفق" أيضا )كار�ف

الحرجة، مما يجعلها معرضة لمخاطر "مأساة تلوح �ف

العتماد عىل أسعار السوق الرصيحة لأغراض تقييم الأصول.

ي لم 
اف بمشكلة الأصول ال�ت ومما يبعث عىل التفاؤل هنا أنه عىل مدى العقود العديدة الماضية، تم الع�ت

يتم تقييمها أو تم تقييمها بأقل من قيمتها وتم وضع أدوات لتقييم الطبيعة بشكل أك�ث دقة أو دفع مقابل 

ي التكاليف 
ي تتيحها الطبيعة. وبدأت الأسواق، بما فيها الأسواق المالية، تنظر �ف

يكولوجية ال�ت خدمات النظم الإ

كات الوقود  ي تقدمها الأصول المختلفة. عىل سبيل المثال، عىل الرغم من أن �ث
والمنافع الجتماعية للخدمات ال�ت

كات المنتجة للتكنولوجيات النظيفة والطاقة والمركبات  ي من تصفية الستثمارات"، فإن ال�ث
الأحفوري "تعا�ف

كات إدارة الأصول وبنوك الستثمار صناديق  ي أسعار الأسهم. وأطلق العديد من �ث
الكهربائية تشهد ارتفاعا �ف

رأس المال الطبيعي والصناديق البيئية والجتماعية وصناديق الحوكمة. وهم يراهنون عىل مزيد من التطورات 

دارة الجيدة لها. ولذلك، يمكن للحكومات أن  ي أدوات السياسات لتقييم الطبيعة ودفع مقابل الإ
والتحديثات �ف

تشجع عىل خلق ثروة أوسع نطاقا وإدارة أفضل لالأصول، وذلك بتصحيح العوامل الخارجية من خالل إصالحات 

ة، وتحديد مدفوعات السوق مقابل خدمات النظم  المالية العامة ذات الصلة بالبيئة، ووضع ضوابط مبا�ث

يكولوجية، وإيضاح اتجاه السياسات المستقبلية.  الإ

وة )تابع( طار )1( نقاط القوة والقيود المفروضة عىل المحاسبة الخاصة بال�ث االإ
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باستهالك  اليوم  المحىلي  الناتج  إجماىلي  فيها  يتحقق  ي 
ال�ت البلدان  ي 

و�ف  . القص�ي المدى  عىل 
بة،  الأصول أو تدهورها مع الوقت، عىل سبيل المثال الصيد الجائر لالأسماك أو تدهور ال�ت
، نظرا لأن  وة. وهذا يمكن أن يحدث ح�ت مع ارتفاع إجماىلي الناتج المحىلي اجع إجماىلي ال�ث ي�ت

ي المستقبل.
هذه الممارسات تقوض الزدهار �ف

ي 
يحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ال�ت ف بلدان ال�ث وقد ُوجد أن الأداء الأقوى كان ب�ي

ف عامي 1995 و2018 )الشكل 1(. وشهدت بلدان  وة تزيد عىل 200% ب�ي ي ال�ث
شهدت زيادات �ف

المتوسط  وة أقل من  ال�ث الفرد من  ي نصيب 
البلدان متوسطة الدخل نموا �ف الدنيا من  يحة  ال�ث

ي أن البلدان المنخفضة الدخل أك�ث تراجعا 
العالمي، حيث بلغ 22% مقارنة بما بلغ 44%. وهذا يع�ف

ي نصيب الفرد 
ات �ف وة العالمية. والتغ�ي ي نصيب الفرد من ال�ث

ا �ف عن بقية العالم، مما يخلق تباينا كب�ي
 . ي

وة، نظرا لحساب معامل معدل النمو السكا�ف وة أقل باستمرار من إجماىلي نمو ال�ث من ال�ث
للجميع.  شاملة  تكن  لم  إذا  اجتماعيا  مستدامة  تكون  أن  القتصادية  للتنمية  يمكن  ل 
ي البلدان الأشد فقرا 

وة �ف ويتطلب شمول الجميع ع�ب البلدان أن يتماثل نصيب الفرد من ال�ث
وري تحقيق معدل نمو أعىل  ي بقية العالم. ولكن كي يتم ذلك، من الرصف

مع المعدل السائد �ف
 . ي

ي الأصول- لضمان اللحاق بالركب، ومواكبة المستويات الأعىل للنمو السكا�ف
من المتوسط �ف

يد. ومما يؤسف له أن البيانات تظهر عدم  ف وة العالمية س�ت ي إجماىلي ال�ث
ي أن حصتها �ف

وهذا يع�ف
البلدان  حصة  ارتفعت  و2018،   1995 عامي  ف  ب�ي ة  الف�ت ي 

و�ف �يعة.  ة  بوت�ي ذلك  حدوث 
يحة الدنيا  وة العالمية من 0.5 إىل 0.6% فقط. وكان أداء بلدان ال�ث المنخفضة الدخل من ال�ث
ي عام 2018. وكان أداء 

من البلدان متوسطة الدخل أفضل، حيث زادت حصتها من 5 إىل 7% �ف
وة العالمية  ف هو الأك�ث لفتا لالنتباه، حيث تحولت حصتها المتواضعة من إجماىلي ال�ث الص�ي

ي عام 2018.
ي عام 1995 إىل 21% �ف

من 7% �ف
وة.  ال�ث من  الفرد  نصيب  يزد  لم  مكان،  كل  ي 

�ف الوطنية  وة  ال�ث زيادة  من  الرغم  وعىل 
ي 

النمو السكا�ف وة، حيث تجاوز  ي نصيب الفرد من ال�ث
فقد شهد 26 بلدا انخفاضا أو ركودا �ف

ف بلدان مثل  ي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ب�ي
ي قيمة الأصول، ل سيما �ف

ي �ف
معدل النمو الصا�ف

وة، 2018-1995  الخارطة 1 نمو إجماىلي نصيب الفرد من ال�ث

%50−1
%0−5-
%5- >

بيانات ناقصة

وة � نصيب الفرد من ال�
التغــ�� ��

1995-2018

%100−51
%100 <

/ أيلول 2021 نشــاء والتعم��  45862 | ســبتم�� البنك الدو�� ل��

. المصدر: البنك الدوىلي



5ملخص واٍف

البالغ  البلدان  هذه  تكون  أن  ويمكن  وزمبابوي.  والنيجر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
قدرة  اجع  ست�ت وة،  ال�ث من  الفرد  نصيب  انخفاض  ومع  الدخل.  فئات  جميع  ي 

�ف عددها 26 
الأجيال  فإن  التجاه،  هذا  استمر  وإذا  الدخل.  من  الفرد  نصيب  عىل  الحفاظ  عىل  البلدان 

ي هذه البلدان ستكون أسوأ حال من الأجيال الحالية.
القادمة �ف

رأس المال الطبيعي

الأسماك  المنغروف ومصائد  وأشجار  )الغابات  المتجدد  الطبيعي  المال  رأس  قيمة  ازدادت 
ف جميع  ي الزراعية والمناطق المحمية( منذ عام 1995 عىل الصعيد العالمي وفيما ب�ي

والأرا�ف
فئات الدخل. ول يزال رأس المال الطبيعي بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، 
ي عام 2018 )الشكل 2(. وتمثل هذه الحصة ما 

حيث بلغت نسبته 23% من إجماىلي ثروتها �ف
ي عام 1995 )39%(، حيث قامت هذه البلدان بعمل استثمارات 

يقرب من نصف ما كانت عليه �ف
ي ورأس المال الُمنَتج. ول تزال  وتنوعت محافظ أصولها من خالل بناء قيمة رأس المال الب�ث
الأصول الطبيعية المتجددة مهمة ح�ت مع قيام البلدان بتحقيق النمو والتنمية. وعىل الرغم 
وة مع الدخل، فإن نصيب  ي مجموع ال�ث

من تراجع حصة مصادر رأس المال الطبيعي المتجدد �ف
ي البلدان المرتفعة الدخل التابعة لمنظمة التعاون القتصادي 

الفرد من القيم هو الأعىل �ف
ف هذا النمط أن الطريق إىل الزدهار ل ينبغي أن يكون عىل حساب الطبيعة-بل  والتنمية. ويب�ي

العكس هو الصحيح. 
وكان تعزيز وحماية رأس المال الطبيعي المتجدد لزيادة قيمته جزءا ل يتجزأ من مسار 
ة  المتغ�ي وة  )ال�ث التقرير  هذا  بيانات  وتظهر  الدخل.  المرتفعة  للبلدان  المستدامة  التنمية 
الناتج  إجماىلي  ي 

�ف الأجل  نمو قص�ي  لتحقيق  السعي  تجنب  يمكنها  البلدان  أن  لالأمم 2021( 
المستدامة عىل نحو  التنمية  المال الطبيعي. والبديل هو تحقيق  المحىلي عىل حساب رأس 
أفضل من خالل إدارة الأصول الطبيعية عىل نحو مسؤول واستخدام عائدات الطبيعة لدعم 

ي ورأس المال الُمنَتج.  ي رأس المال الب�ث
الستثمار �ف

وة، 2018-1995 وة ونصيب الفرد من ال�ث ي إجماىلي ال�ث
ات �ف الشكل 1 التغ�ي
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المال الطبيعي  التقرير، للمرة الأوىل، حسابات مكونات رئيسية من رأس  ويعرض هذا 
ي تشكل جزءا بالغ الأهمية من مجموع 

الأزرق: أشجار المنغروف ومصائد الأسماك البحرية، ال�ت
الطبيعي  المال  رأس  وانخفض  بالتباين.  الأداء  اتسم  وهنا،  البلدان.  لبعض  بالنسبة  وة  ال�ث
الأسماك  قيمة مصائد  انهارت  عام 2018، حيث  إىل  عام 1995  من  النصف  بمقدار  الأزرق 
بنسبة 83%، ولم يعوض ذلك إل جزئيا بزيادة قيمة أصول أشجار المنغروف بنسبة %157 
ي رأس 

)الشكل 3(. وتراجعت الأهمية النسبية لغابات المنغروف ومصائد الأسماك البحرية �ف
المال الطبيعي الأزرق بمرور الوقت: فقد انخفضت حصة مصائد الأسماك من 85 إىل %27 
ي 

ف نمت أشجار المنغروف وأصبحت المكون الرئيسي �ف ي ح�ي
من رأس المال الطبيعي الأزرق، �ف

ة لالأمم.  وة المتغ�ي ي حسابات ال�ث
ف العتبار �ف رأس المال الطبيعي الأزرق الذي ينظر إليه بع�ي

ي الوقت نفسه 
ي جميع المناطق باستثناء جنوب آسيا، تراجعت قيمة مصائد الأسماك، و�ف

و�ف
الرئيسي  الشمالية. والسبب  أمريكا  باستثناء  المناطق  ي جميع 

المنغروف �ف زادت قيمة أشجار 
تنسيق  عدم  بسبب  الأسماك  لمخزون  المادي  النضوب  هو  الأسماك  مصائد  قيمة  اجع  ل�ت
ي العتبار عند 

ف البلدان والقطاع الخاص. ولم تؤخذ قيمة الزراعة المائية �ف أنشطة الصيد ب�ي
حساب رأس المال الطبيعي الأزرق. 

المادية  مساحتها  ولكن  عام 1995،  منذ  المنغروف  أشجار  من  العالمية  وة  ال�ث وزادت 
ي 

ال�ت ية  الب�ث الساحلية  نشاءات  والإ ي 
المبا�ف قيمة  أن  هو  والسبب  نفسها.  ة  الف�ت ي 

�ف تراجعت 
ة. وتماشيا مع منهجية نظام الحسابات الوطنية/ تحميها أشجار المنغروف قد زادت زيادة كب�ي

القيمة  من  المنغروف  أشجار  قيمة  من  كب�ي  جزء  ي 
يأ�ت البيئية،  القتصادية  المحاسبة  نظام 

تحميها  ي 
ال�ت الساحل  عىل طول  المادية  التحتية  البنية  من  ها  وغ�ي والطرق  ي 

للمبا�ف السوقية 
أشجار المنغروف من العواصف والمد والجزر. ولو توسعت مساحتها المادية أيضا إىل جانب 
وة.  ال�ث توليد  من  بكث�ي  أك�ب  قدر  حدث  قد  لكان  ية،  الب�ث الساحلية  التحتية  البنية  قيمة 

ي عام 2018 
وة �ف الشكل 2 رأس المال الطبيعي المتجدد: قيمة نصيب الفرد من ال�ث

وة مقابل حصة إجماىلي ال�ث
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ويكشف هذا التحليل عن المنافع القتصادية للسياسات الحكومية لتسهيل الحماية المادية 
وتوسيع نطاق تغطية أشجار المنغروف. 

فيها  ي 
الأرا�ف حسابات  تشكل  ي 

ال�ت الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  وشهدت 
وة  ي ال�ث

وة، تراجعا �ف ا من إجماىلي ال�ث ي الزراعية( مكونا كب�ي
)الغابات والمناطق المحمية والأرا�ف

وة  وة الزراعية. وعىل الرغم من تراجع نصيب الفرد من ال�ث ي ال�ث
الحرجية ولكنها شهدت زيادة �ف

ف عامي 1995 و2018، بسبب  يكولوجية( بنسبة 8% ب�ي الحرجية )الأخشاب وخدمات النظم الإ
ي 

ي الزراعية )الأرا�ف
ي وفقدان مساحة الغابات، زاد نصيب الفرد من ثروة الأرا�ف

النمو السكا�ف
مربع  م�ت  كيلو  لكل  القيمة  وزيادة  المساحة  توسع  بسبب  بنسبة %9  والمراعي(  الزراعية 
ي الوقت نفسه 

ف عامي 1995 و2018، و�ف )الشكل 4(. وزادت المساحة الزراعية بنسبة 4% ب�ي
الزراعة  إىل  التحول  بسبب  عام،  بشكل  بنسبة %4  الحرجية  ي 

الأرا�ف مساحة  تراجعت 
خالل  الزراعية  ي 

الأرا�ف ي 
�ف وة  ال�ث زيادة  من  الرغم  وعىل   . ي

لالأرا�ف الأخرى  والستخدامات 
1995-2018، فإن محاكاة الآثار المستقبلية لتغ�ي المناخ تظهر أن هذا التجاه قد يتباطأ أو 
 . ي

ي درجات الحرارة ومعدلت هطول الأمطار وتدهور الأرا�ف
ات �ف ح�ت ينعكس بسبب التغ�ي

وة لكل كيلو م�ت مربع، وهو ما يب�ث  ي المساحة وال�ث
وتظهر المناطق المحمية زيادة �يعة �ف

ية.  باستدامة التنمية الب�ث
ة �يعة من عام 1995 ح�ت  حقق رأس المال الطبيعي غ�ي المتجدد معدلت نمو بوت�ي
)الشكل 5(.  الأسعار  انخفاض  بسبب  ف  الح�ي ذلك  منذ  القيمة  ي 

�ف وتراجع  تقريبا  عام 2014 
وة غ�ي المتجددة من 46 تريليون دولر إىل 30 تريليون  ومنذ عام 2014، انخفض إجماىلي ال�ث
ي القيمة تسلط 

ة �ف ي أربع سنوات( ح�ت عام 2018. وهذه الخسارة الكب�ي
دولر )بنسبة 35% �ف

ي تعتمد عىل هذه الأصول، ل 
ي تواجهها البلدان ال�ت

الضوء عىل تحديات التنمية الصعبة ال�ت
السياسات  سيطرة  نطاق  خارج  تقع  خارجية"  "صدمات  الأسعار  ات  تغ�ي تكون  عندما  سيما 

كات المحلية.  الحكومية أو قرارات ال�ث

ي رأس المال الطبيعي 
الشكل 3 حصص أشجار المنغروف ومصائد الأسماك �ف

وة الإجمالية، 2018-1995  ي ال�ث
الأزرق، وحصة رأس المال الطبيعي الأزرق �ف
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. اء البنك الدوىلي المصدر: حسابات خ�ب
ي تقدر قيمتها مقابل خدمات 

إيضاح: رأس المال الطبيعي الأزرق هو مجموع أصول أشجار المنغروف ال�ت
حماية السواحل ومصائد الأسماك البحرية.
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ي قيمة االأصول؟
ما الذي يؤدي إىل التغي�ي �ف

وحداتها  وإيرادات  لالأصول  المادية  الأحجام  ي 
�ف ات  للتغ�ي مجمعا  ا  تأث�ي الأصول  قيمة  تمثل 

ي الأحجام المادية 
ات �ف )إيرادات السوق ناقصا منها التكاليف(. والمعلومات المتعلقة بالتغ�ي

ورية من وجهة نظر اتباع نهج قوي إزاء الستدامة البيئية يتطلب إيالء مزيد من الهتمام  �ف
ي ذلك 

ف رأس المال الطبيعي والأشكال الأخرى من رأس المال، بما �ف للقيود عىل الستبدال ب�ي
يكولوجية الحرجة، فضال عن عدم  الحدود البيئية لكوكب الأرض، وحدود خدمات النظم الإ
الطبيعي.  المال  رأس  أشكال  بعض  انهيار  لحتمال  المؤكدة  غ�ي  ات  التأث�ي بعض  تغ�ي 
ات أسعار السوق عىل  ويقدم هذا التقرير لأول مرة تحليال شفافا لفصل الحجم المادي وتأث�ي

قيم الأصول الطبيعية. 

ي نصيب الفرد من 
ي الزراعية والمناطق المحمية: التغ�ي �ف

الشكل 4 الغابات والأرا�ف
وة لكل كيلو م�ت مربع، وتأث�ي التخفيف بسبب السكان، ومساحة الأرض،  وة، وال�ث ال�ث
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. اء البنك الدوىلي المصدر: حسابات خ�ب

الشكل 5 رأس المال الطبيعي العالمي غ�ي المتجدد 1995–2018
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من  ة  الف�ت ي 
�ف الطبيعي  المال  رأس  لأصول  أجزاء   3 من  مكونا  تحليال   1 الجدول  ف  ويب�ي

. وبوجه عام،  التغي�ي ي هذا 
التحليل مساهمة كل عامل �ف ف  إىل عام 2018. ويب�ي عام 1995 

زادت قيمة رأس المال الطبيعي بنسبة 68%، مع زيادة مصادر رأس المال الطبيعي المتجدد 
بنسبة 38% وزيادة رأس المال الطبيعي غ�ي المتجدد بنسبة %129. 

ي تنطوي عليها اتجاهات 
ات الالفتة لالنتباه ال�ت ويسلط هذا التحليل الضوء عىل التغ�ي

وة الرئيسية. وعىل الصعيد العالمي، تراجعت أشجار المنغروف، كما ورد آنفا، من حيث  ال�ث
المساحة ولكن قيمتها الإجمالية قد زادت. ولو توسعت مساحة هذه الأشجار أيضا، لكان قد 

وة - مقيسا بالمنافع الوقائية من أشجار المنغروف. حدث المزيد من توليد ال�ث
تقلبات  أدت  فقد  أيضا.  ة  كب�ي أهمية  والتكاليف(  )الأسعار  الوحدات  إيرادات  ات  ولتأث�ي
ي تقلبات قيم النفط والغاز وثروة الفحم. ويعكس تراجع 

أسعار الوقود الأحفوري دورا رئيسيا �ف
ة  الف�ت نهاية  قرب  الأسعار  انخفاض  جزئيا،  والفلزات،  بالمعادن  الخاصة  الوحدات  إيرادات 
وزيادة   ، ي

الإضا�ف نتاج  الإ من  الحجم  ي 
�ف الزيادات  من  الرغم  عىل  أنه  ي 

يع�ف وهذا  الزمنية. 
ي تظهر عىل مدى الحياة، فإن ضعف أسعار السلع الأساسية أدى 

الحتياطيات بسبب الآثار ال�ت
ا.  ي جميع أنحاء العالم تقليصا كب�ي

وة المعدنية �ف ي ال�ث
إىل تقليص معدلت النمو المحتمل �ف

وكان لنخفاض إيرادات هذه الوحدات آثار وتبعات عىل منظومة المالية العامة والقتصاد الكىلي 
يرادات الحكومية.  ي الصادرات والإ

ا عىل المعادن والفلزات �ف ي تعتمد اعتمادا كب�ي
ي البلدان ال�ت

�ف

الجدول 1 نتائج التحليل الشامل المكون من 3 أجزاء لمخزون رأس المال الطبيعي
ي عام 2018

بالأسعار الثابتة بالمليون دولر أمريكي �ف

يرادات1995 2018تأث�ي مدى الحياةتأث�ي االإ

تأث�ي إيراد تأث�ي الحجم
الوحدات

64,542-38,40922,1205,3811,370رأس المال الطبيعي

35,586-25,7769,4562,0131,660رأس المال الطبيعي المتجدد

2,728-2,54423999154الغابات والأخشاب

4,879912,48707,458الغابات، المنتجات غ�ي الخشبية

3480548-21313أشجار المنغروف

0207-1,225621,080مصائد الأسماك

1,92797184903,747المناطق المحمية

ي المزروعة
14,687-1,506-10,6316,018456الأرا�ف

06,211-4,3562,088233المراعي

12,63312,6653,36829028,956رأس المال الطبيعي غ�ي المتجدد

19,108-9,5886,3453,363188النفط

3,288-1,0901,69555955الغاز الطبيعي

9492,15038303,482الفحم

5333,078-1,0072,475937المعادن والفلزات

. المصدر: البنك الدوىلي
إيضاح: نظرا لأن تأث�ي الحجم )بالدولر( يتم تقييمه حسب إيراد الوحدة، يمكن أن يكون هذا إيجابيا ح�ت لو أظهرت الكميات المادية 

نتاج العالمي الموضح هنا.  ى عىل تأث�ي الإ )مثل الصيد بالأطنان( اتجاها سلبيا. وعالوة عىل ذلك، يمكن أن تهيمن البلدان الك�ب
 . ي عىل رأس المال الطبيعي عىل التواىلي ي وتأث�ي سل�ب اء والوردية إىل تأث�ي إيجا�ب وتش�ي الألوان الخرصف
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ي رأس المال الب�ث

ف  والعامل�ي العاملة  للقوة  المستقبلية  لالأرباح  الحالية  بالقيمة  المقدر   – ي  الب�ث المال  رأس 
ي جميع فئات الدخل، وقد بلغ 64% من إجماىلي 

وأصحاب العمل الحر – هو أك�ب الأصول �ف
ي عام 1995. ويمثل أصحاب العمل الحر 

ي عام 2018، بزيادة طفيفة عما كان عليه �ف
وة �ف ال�ث

ي العديد من 
ي العالمي، ولكن نسبتهم أك�ب بكث�ي من الإجماىلي �ف 13% من رأس المال الب�ث

البلدان المنخفضة الدخل نظرا لزيادة حجم قطاع الزراعة والعمالة غ�ي الرسمية. ويعرض 
ي مصنفة حسب نوع الجنس. ول يزال هناك تفاوت  هذا التقرير حسابات رأس المال الب�ث
ي معظم المناطق وفئات الدخل، ويزيد هذا 

ناث �ف ي للذكور والإ ف رأس المال الب�ث كب�ي ب�ي
ي منطقة أمريكا الالتينية 

ي �ف المال الب�ث ناث يمثلن 44% من رأس  المناطق: فالإ ف  التباين ب�ي
ي منطقة جنوب آسيا. وينمو نصيب الفرد من رأس المال 

، ولكن 13% فقط �ف ي والبحر الكاري�ب
يحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل بمعدل سنوي قدره %5،  ي ال�ث

ة �ف ي بأ�ع وت�ي الب�ث
ي بلدان منظمة التعاون القتصادي والتنمية أبطأ من المتوسط 

ف نجد أن معدل النمو �ف ي ح�ي
�ف

العالمي )الشكل 6(. 
الأجور  نمو  معدلت  باستخدام  ي  الب�ث المال  رأس  التقرير  هذا  يحسب  مرة،  ولأول 
ف تقديرات  ي تحس�ي

المستقبلية الخاصة بالمنطقة ومجموعة الدخل، مما يُعد خطوة مهمة �ف
ي البلدان المرتفعة الدخل 

ي. ومن شأن تباطؤ معدلت نمو الأجور السنوية �ف رأس المال الب�ث
ي  ي رأس المال الب�ث

ي السن، أن يؤدي إىل تراجع حصتها �ف
)نحو 1%(، وتقدم القوى العاملة �ف

المتوسطة  البلدان  بعض  ي 
�ف الأجور  نمو  معدلت  ارتفاع  فإن  نفسه،  الوقت  ي 

و�ف العالمي. 
الدخل )ح�ت 4%( يزيد من حصتها النسبية.

فيما  لالأمم  ة  المتغ�ي وة  ال�ث منهجية  ي صلب 
�ف والمهارات  والتعليم  السكان  ي صحة 

وتأ�ت
يرادات والدخل مدى الحياة. وعىل الرغم  ي من خالل تقدير الإ يتعلق بتقييم رأس المال الب�ث
ات الشاملة والمستمرة لأمد طويل لجائحة كورونا ل تزال غ�ي معروفة، فإن ما نتج  من أن التأث�ي
إىل  بالفعل  أدى  قد  للدخل  وفقدان  بطالة  من  به  يرتبط  وما  اقتصادي  تراجع  من  ذلك  عن 
ي البلدان المنخفضة 

ة التقدم الطويلة نحو تقليص الفقر، ل سيما �ف ي مس�ي
حدوث انتكاسة �ف

ي، 2018-1995 ي نصيب الفرد من رأس المال الب�ث
الشكل 6 معدل النمو السنوي �ف
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البلدان مرتفعة الدخل: منظمة 
التعاون ا�قتصادي والتنمية

البلدان مرتفعة الدخل من غ�� 
� منظمة التعاون   ا��عضاء ��

ا�قتصادي والتنمية

يحة العليا من البلدان  ال�
متوسطة الدخل

يحة الدنيا من البلدان  ال�
متوسطة الدخل

البلدان المنخفضة الدخل

معدل النمو (%)

. اء البنك الدوىلي المصدر: حسابات خ�ب
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ي الحسبان عند 
ي المستقبل �ف

ي لهذه الجائحة عىل نمو الأجور �ف الدخل. وعند أخذ الأثر السل�ب
، مع خسارة  ي ي، فإن البلدان المنخفضة الدخل ستواجه أك�ب أثر سل�ب تقدير رأس المال الب�ث
ي 

�ف تحديدها  تم  ي 
ال�ت بالقيمة  مقارنة  المستقبل،  ي 

�ف ي  الب�ث المال  رأس  إجماىلي  من   %14
ومنطقة جنوب  الصحراء  أفريقيا جنوب  منطقة  ي 

تعا�ف قليمي،  الإ الصعيد  عام 2018. وعىل 
. ويتضمن  ي عىل التواىلي آسيا من أك�ب النتكاسات، حيث فقدتا 13 و6% من رأس المال الب�ث

ي بسبب تلوث الهواء. هذا التقرير تقديرات لخسائر رأس المال الب�ث

سياسات إدارة المخاطر وبناء ثروة الطاقة من أجل المستقبل

ي رأس 
تمثل موارد الطاقة الأولية، مثل الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري، مكونات مهمة �ف

وة. وح�ت الآن،  ي العتبار بوصفها جزًءا من حسابات ال�ث
المال الطبيعي وينبغي أن تؤخذ �ف

ي تقرير 
وة الواردة �ف ي حسابات ال�ث

ي المراكز المالية الوطنية و�ف
ف هذه الأصول، ل تدرج �ف ومن ب�ي

ي باطن الأرض، وأصول الوقود الأحفوري غ�ي 
ة لالأمم سوى الأصول الموجودة �ف وة المتغ�ي ال�ث

المتجددة. ولم يتم تناول قياس موارد الطاقة المتجددة - الرياح والطاقة الشمسية والطاقة 
ي نظام الحسابات الوطنية أو نظام المحاسبة 

الكهرومائية - بوصفها أصول عىل نحو منهجي �ف
ة لالأمم كيفية حساب ثروة  وة المتغ�ي القتصادية البيئية. ويوضح هذا الإصدار من تقرير ال�ث

ي يتم بها حساب ثروة الوقود الأحفوري. 
الطاقة المتجددة بنفس الطريقة ال�ت

إعادة  عىل  بالفعل  الكربون  منخفضة  الطاقة  استخدام  نحو  العالمي  التحول  ويعمل 
ي المحافظ الوطنية لأصول الطاقة. وإذا تحققت أهداف اتفاق باريس، فإن قيمة 

التوازن �ف
هناك غموضا شديدا  ولكن  المتجددة.  الطاقة  قيمة  يد  ف أقل وس�ت الأحفوري ستكون  الوقود 
حول كيفية التحول إىل اقتصاد منخفض الكربون عىل نحو دقيق. ويمكن للسياسات أيضا أن 
ي الأصول المختلفة. 

تعمل عىل صياغة تطور هذه المحفظة وتنميتها، ومستويات الستثمار �ف
ويميط هذا التقرير اللثام عن المخاطر والفرص المتاحة لأصول الطاقة وكيف يمكن التعامل 

ف من خالل التوصل إىل الأسعار الصحيحة والسياسات المناسبة.  مع حالة عدم اليق�ي
وة  ي ال�ث

ا �ف ي تتمتع باحتياطيات طاقة غ�ي متجددة )الشكل 7( نموا كب�ي
وشهدت البلدان ال�ت

عام 2014،  ومنذ  ة.  كب�ي تقلبات  مع  يحدث  ذلك  كان  وإن   ،2014-1995 السنوات  خالل 
انخفاضا  الأحفوري  الوقود  من  المتأتية  الصلة  ذات  يرادات  والإ العالمية  الأسعار  انخفضت 
ي عام 2020 إىل تراجع الأسعار مرة أخرى. 

حادا ولم تتعاف تماما. وقد أدت صدمة كورونا �ف
ي ثروة رأس المال الطبيعي غ�ي المتجددة حسب العوامل 

ات التاريخية �ف ويجري تحليل التغ�ي
ي الأسعار، والتكاليف، 

ات �ف ي ذلك، عىل سبيل المثال، النفاد، والكتشافات، والتغ�ي
المساهمة �ف

ة لالأمم التحديات  وة المتغ�ي ي تقرير ال�ث
ها من العوامل الأخرى. ويكشف التحليل الوارد �ف وغ�ي

ي تعتمد عىل رأس المال الطبيعي غ�ي المتجدد، ويسلط الضوء عىل أن 
ي تواجه البلدان ال�ت

ال�ت
ة عىل أصول الوقود الأحفوري والبلدان  التحول العاجل منخفض الكربون يمثل مخاطر كب�ي

ي تعتمد عليها. 
ال�ت

اقتصاد  نحو  المحتملة  العالمية  التحول  مسارات  من  للعديد  المحاكاة  عمليات  ف  وتب�ي
ا عىل قيمة جميع أصول الوقود  ا كب�ي منخفض الكربون أن مخاطر التحول يمكن أن تؤثر تأث�ي
والبلدان،  المختلفة،  الوقود  أنواع  مستوى  عىل  الأثر  هذا  توزيع  ي 

�ف تباين  مع  الأحفوري، 
عليه  سيس�ي  الذي  المسار  عىل  ا  كب�ي اعتمادا  المخاطر  توزيع  وسيعتمد  الأصول.  وأصحاب 
التحول منخفض الكربون. ويش�ي هذا التقرير عىل نحو جىلي إىل المخاطر عىل قيمة أصول 
الوقود الأحفوري ويكشف هذه المخاطر بصورة كمية من خالل تطبيق نموذج القتصاد الكىلي 
من  السنوات  ة  ف�ت ي 

و�ف والتجارة.  المناخ  لسياسات  متعددة  سيناريوهات  إىل  للوصول 
2018 إىل 2050، إذا تحققت طموحات اتفاق باريس الخاصة بأوضاع المناخ، قد تكون ثروة 
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تريليونات دولر  و6.2  تريليونات دولر   4.4 ف  ب�ي اوح  ي�ت بما  أقل  العالمية  الأحفوري  الوقود 
ي ظل سيناريو بقاء الأمور عىل حالها. وتمثل الأصول النفطية أك�ب 

)13-18%( مما كانت عليه �ف
قيمة معرضة للمخاطر والغاز هو الأصل الأقل تعرضا للمخاطر، وستفقد احتياطيات الفحم 
معظم قيمتها المرجعية كنسبة مئوية وأما النفط فسيشهد النسبة الأقل من حيث الفقدان. 
وشمال  الأوسط  ق  ال�ث منطقة  ي 

�ف للوقود  المصدرة  البلدان  فإن  البلدان،  مجموعة  وحسب 
ة، وكذلك  ي من أعىل مخاطر تواجه القيمة بسبب صادراتها النفطية الكب�ي

ي تعا�ف
أفريقيا هي ال�ت

ف والهند(  الص�ي بينها  الدخل )ومن  المتوسطة  البلدان  الأحفوري من  الوقود  كبار مستخدمي 
الطموحة  المناخ  ولسياسات  )الشكل 8(.  واستخدامه  الفحم  من  ة  الكب�ي احتياطياتها  بسبب 
ة عىل ثروة الفحم، لكنها ل تمثل مخاطر عىل منظومة المالية العامة والقتصاد  ات كب�ي تأث�ي
ي تعتمد عىل الفحم بكثافة، وذلك لأن ثروة الفحم تشكل ح�ت بالنسبة 

ي البلدان ال�ت
الكىلي �ف

وة. وإدارة مخاطر عمال المناجم الذين تقطعت  ا من إجماىلي ال�ث ف حصة أقل كث�ي لأك�ب المنتج�ي
ي تقطعت 

ي تقطعت بها السبل، ومحطات توليد الطاقة بالفحم ال�ت
بهم السبل، والمناطق ال�ت

كبار  ف  ب�ي الإجمالية  وة  ال�ث ي 
�ف الغاز  أو  النفط  بالتحديات وحصة  حافلة  تكون  قد  السبل  بها 

ة عىل القتصاد الكىلي  ف لكل منهما أعىل بكث�ي من الفحم وتشكل مخاطر كب�ي ف الرئيسي�ي المنتج�ي
إذا لم يتحقق تحول منظم عن العتماد عىل الوقود الأحفوري. 

إطار  ي 
�ف بها  الخاصة  المناخ  سياسات  لعتماد  حوافز  للنفط  المصدرة  البلدان  ولدى 

ة لالأمم"  وة المتغ�ي ي تقرير "ال�ث
التعاون مع جهود التخفيف الدولية. وتش�ي النمذجة الواردة �ف

وة، حسب البلدان ذات  ي إجماىلي ال�ث
الشكل 7 حصة الأصول الرأسمالية الطبيعية غ�ي المتجددة �ف

الحصص الأعىل، 2018 
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إىل أن الأصول النفطية قد تفقد المزيد من القيمة بصورة أك�ب إذا قامت البلدان المستوردة 
وقد  باريس.  اتفاق  أهداف  لتحقيق  الجانب  أحادية  مناخية  إجراءات  باتخاذ  وحدها  للنفط 
مستوى  عىل  مبكرة  إجراءات  لتخاذ  أقل  حافز  والغاز  للفحم  المصدرة  البلدان  لدى  يكون 
سياسات المناخ. وقد يؤدي ضبط أوضاع القتصاد الكىلي عىل مستوى القتصاد العالمي إىل 
تشجيع هذه البلدان دون أد�ف تكلفة للعمل عىل التخفيف من حدة تغ�ي المناخ من جانب 
ي 

واحد عىل مستوى بقية العالم والستفادة من مزايا جذب الصناعات كثيفة النبعاثات ال�ت
تعديل  ائب  لرصف ويمكن  عليها.  بقاء  والإ إنتاج  مستلزمات  بوصفهما  والفحم  الغاز  تستخدم 
الوقود  أصول  قيمة  انخفاض  من  يد  ف س�ت ولكنها  الحوافز،  هذه  تغ�ي  أن  الكربون  حدود 
اتيجيات لتشجيع التعاون المناخي  ي هذا التقرير إس�ت

الأحفوري. ويحدد هذا التحليل الوارد �ف
ي من 

ي تعا�ف
ف البلدان المستوردة والمصدرة للوقود وإدارة مخاطر أصول الوقود الأحفوري ال�ت ب�ي

ي الوقت نفسه تشجيع مصادر طاقة أك�ث نظافة لتحقيق النمو المستدام. 
أوضاع غ�ي مواتية، و�ف

رة  ي العالم، ومنها البلدان الهشة والمترصف
ويعتمد العديد من البلدان المنخفضة الدخل �ف

ا عىل عائدات  من الرصاعات، عىل الوقود الأحفوري أيضا. وتعتمد هذه البلدان اعتمادا كب�ي
إنتاج الوقود الأحفوري وصادراته، ولم تحول بعد أصول الطاقة المستخرجة لديها من باطن 
وة الوطنية، ل سيما رأس المال المنَتج الذي يتمتع بالقدرة  الأرض إىل محفظة متنوعة من ال�ث
يرادات المتأتية من مواردها  ف عىل هذه البلدان الستفادة من الإ عىل المنافسة الدولية. ويتع�ي
ي الأنشطة 

ي �ف غ�ي المتجددة كي تتمكن من إحداث تراكم لرأس المال المنَتج ورأس المال الب�ث
القتصادية المستدامة والقابلة للتبادل التجاري. وتزيد عملية التحول منخفض الكربون من 

ي السيناريوهات الأك�ث طموحا 
ي تواجه ثروة الوقود الأحفوري �ف

الشكل 8 المخاطر ال�ت
)سياسات المناخ التعاونية بما يتفق مع هدف اتفاق باريس الخاص بالحد من ارتفاع درجة 

ف )COOP<<2C( سيناريو سياسات المناخ حسب المنطقة الحرارة العالمية بمقدار درجت�ي
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. ف الحرارة العالمية بمقدار درجت�ي
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ي هذا الصدد ليس عىل النحو المرغوب. 
نجاز التاريخي �ف ورة هذه المهمة، غ�ي أن سجل الإ �ف

ي هذه البلدان. 
ورة لدعم التحول منخفض الكربون �ف وستكون التكنولوجيا والتعاون الماىلي �ف

الكهرومائية  الطاقة  لأصول  واضحة  قيمة  تحديد  ينبغي  الأحفوري،  الوقود  غرار  وعىل 
يتم  لم  الآن،  وح�ت  للبلدان.  الوطنية  المالية  المراكز  ي 

�ف الرياح  وطاقة  الشمسية  والطاقة 
ي قيمة 

إدراجها. ويش�ي هذا التقرير إىل أن قيمة الطاقة المتجددة كرأس مال طبيعي ل تظهر �ف
ي المستخدمة لتوليد الكهرباء 

رأس المال المنَتج )مثل محطات توليد الطاقة( أو قيمة الأرا�ف
ي المراكز المالية الوطنية للبلدان يهدر قدرا 

المتجددة. وعدم إثبات أصول الطاقة المتجددة �ف
ي الظهور. وتظهر الحسابات التجريبية لقيم أصول الطاقة المتجددة 

وة الآخذة �ف ا من ال�ث كب�ي
ة السنوات 1990-2017 أن قيمة أصول الطاقة الكهرومائية تتطابق بالفعل  ي 15 بلدا عن ف�ت

�ف
ازيل وكندا(. وكما  ي بعض البلدان )عىل سبيل المثال، ال�ب

مع قيمة أصول الوقود الأحفوري �ف
ة  ي الصناعات الناشئة الأخرى، لم تخلق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثروة كب�ي

هو الحال �ف
ي عام 2017 )وهو العام الأخ�ي الذي تتوفر عنه سلسلة بيانات متسقة(، عىل الرغم 

للبلدان �ف
ي الغالب 

ي العديد من الأسواق، وكان ذلك �ف
من أن محطات الطاقة المتجددة حققت أرباحا �ف

الطاقة  موارد  إيرادات  ب  تق�ت التكاليف،  ي 
�ف ال�يع  النخفاض  ومع  المقدم.  الدعم  بفضل 

الطاقة  ثروة  إجماىلي  ي 
�ف تراجع  وهناك  يجابية.  الإ القيم  من  ب�عة  الرياح  وطاقة  الشمسية 

المتجددة ح�ت عام 2017 )الشكل 9، اللوحة أ( لأن معدل نمو حجم توليد الكهرباء المتجددة 
القيم  من  المنتجة  الكهرباء  كل وحدة من وحدات  إيرادات  بها  ب  تق�ت ي 

ال�ت ال�عة  فاق  قد 
يجابية )الشكل 8، اللوحة ب(.  الإ

قدرة  ف  تحس�ي الأصول  قيم  من  تزيد  أن  يمكن  ي 
ال�ت الأهمية  بالغة  السياسات  تتضمن 

الحرارية ذات  المحطات  ( من  ف )تكه�ي المبكر  التخلص  بإجازة  المنافسة  الكهرباء عىل  أسواق 
الكربون. ومن شأن  انبعاثات  الفرص من خالل تسع�ي  تكافؤ  المرتفعة، وتحقيق  النبعاثات 
هذه السياسات جعل الطاقة النظيفة مربحة لمشغىلي محطات توليد الطاقة، فضال عن خلق 
وة للمجتمع دون الحاجة إىل دعم. ويمكن للتكنولوجيات الحالية أن تجعل الطاقة النظيفة  ال�ث
ي 

وة، ومع السياسات الصحيحة ستبدأ قيمة مصادر الطاقة المتجددة �ف مربحة وأن تخلق ال�ث
تجاوز قيمة أصول الوقود الأحفوري.

وة كأداة لسياسة االقتصاد الكىلي والقطاع الماىلي  حسابات ال�ث

ي يمكن من خاللها أن يقوم واضعو 
ف الطرق المختلفة ال�ت يعرض هذا التقرير تحليال جديدا يب�ي

السياسات بإدارة الستدامة القتصادية والتنوع والستدامة المالية العامة عىل نحو أفضل. 
ومن الأمثلة عىل ذلك استخدام المعلومات المتعلقة بتطور الأصول المختلفة لرؤية عالمات 
نذار المبكر عىل النمو غ�ي المستدام. فعىل سبيل المثال، ارتبط تدهور قيمة رأس المال  الإ
ي الوقت 

وة مع الوقت. و�ف الطبيعي المتجدد بانخفاض أو تراجع نصيب الفرد من إجماىلي ال�ث
ترتفع قيم رأس  الطبيعية، وبالتاىلي  الأصول  ي تحمي وتعزز قيمة 

ال�ت البلدان  نفسه، شهدت 
المال الطبيعي المتجدد فيها، أداًء اقتصاديا أفضل بوجه عام. وتخفي المقاييس التقليدية 
لالأداء القتصادي الأثر الذي يحدثه اختالف مصادر نمو إجماىلي الناتج المحىلي عىل تدهور أو 
لبعض  ويمكن  المستقبل.  ي 

�ف الرخاء  لتحقيق  والطبيعي  ي  الب�ث المال  رأس  قاعدة  تعزيز 
وة،  ي نصيب الفرد من ال�ث

ات �ف المقاييس المأخوذة من هذا التقرير، عىل سبيل المثال، التغ�ي
ي المعدل، أن توفر مقاييس صارمة لواضعي السياسات. ويتيح التناول 

ومؤ�ث الوفورات الصا�ف
التنمية  مصادر  ي 

�ف للنظر  أك�ب  مساحة  الوقت  مع  الأصول  فرادى  قيم  لتطور  عمقا  الأك�ث 
المستدامة وغ�ي المستدامة عىل نحو أك�ث حسما.



15ملخص واٍف

ي 15 بلدا، 2017-1990 
الشكل 9 ثروة الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة �ف
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. المصدر: البنك الدوىلي
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وتفرض وفرة رأس المال الطبيعي غ�ي المتجدد تحديات من نوع خاص تواجه الستدامة 
ي تقوم الحكومة بتحصيلها تكون 

يرادات ال�ت القتصادية. ويرجع ذلك إىل أن الدخل الريعي والإ
الدخل  قيمة  تتعرض  التقليدي،  اف  ف الست�ف أثر  إىل  وبالإضافة  الأصول.  اف  ف است�ف عىل حساب 
ي 

ايدة مع إزالة الكربون من القتصاد العالمي. وهذا يع�ف ف ي من الوقود الأحفوري لضغوط م�ت
المتأ�ت

اف الحتياطيات. ولذلك ينبغي  ف أن ثروة الوقود الأحفوري يمكن أن تتقلص ح�ت لو لم يتم است�ف
إطار  ي 

يرادات �ف لالإ الأحفوري مصدرا غ�ي مستدام بطبيعته  الوقود  ي من 
المتأ�ت الدخل  اعتبار 

ورة  استدامة المالية العامة. ويش�ي التحوط عىل مستوى المالية العامة والقتصاد الكىلي إىل �ف
يرادات المتبقية من الوقود الأحفوري بهدف تحقيق تراكم لأصول  ة من الإ استخدام حصة كب�ي
اء، وتعزيز قيمة رأس  ي، والبنية التحتية المادية الخرصف مستدامة أخرى، مثل رأس المال الب�ث
المال الطبيعي المتجدد. وقد سعت البلدان الغنية بالموارد جاهدة للقيام بذلك-فقد اتخذت 
ي المتوسط مقياسا بقيمة سلبية أك�ب للوفورات الصافية المعدلة مقارنة بالبلدان غ�ي الغنية 

�ف
كو وآخرون، 2020(- ومن الممكن أن تكون  ف بالموارد. تنوع الأصول )جيل وآخرون، 2014؛ ب�ي
الوقود  نتاجية للحد من العتماد عىل استخراج  الإ تراكم مجموعة واسعة من الأصول  عملية 
ومنتجات التصنيع كثيفة استخدام الوقود- مسارا لتحقيق الرخاء المستدام، ويمكن أن تتيح 

ي هذا التقرير وسيلة لقياس هذا التقدم.
ات الواردة �ف المؤ�ث

التنوع القتصادي  بالموارد من تحقيق  البلدان الغنية  ولم يتمكن سوى عدد قليل من 
ة من الموارد  التقليدي، ناهيك عن تنوع الأصول. ويمكن أن يؤدي إنتاج وتصدير كميات كب�ي
غ�ي المتجددة إىل تقييد بقية النشاط القتصادي-وهي ظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي. 
ي قطاعات التصدير الأخرى بسبب ارتفاع قيمة 

وتؤدي صادرات الموارد إىل صعوبة بناء قيمة �ف
العملة المحلية مما يؤدي إىل زيادة التكاليف المحلية. ويقدم هذا التقرير أدلة وشواهد عىل 
الغنية  غ�ي  بالبلدان  مقارنة  أقل  ي  الب�ث المال  رأس  من  الفرد  نصيب  مستوى  متوسط  أن 
ي البلدان 

ف الرجال والنساء �ف ي ب�ي بالموارد. ويخلص هذا التقرير إىل أن توزيع رأس المال الب�ث
ي يميل  الغنية بالموارد أك�ث تفاوتا مقارنة بالبلدان غ�ي الغنية بالموارد وأن رأس المال الب�ث

أك�ث نحو القطاع العام. 
وات الأسواق المالية عىل تقييم  ومن الممكن أن يساعد هذا التقرير والمحاسبة عن ال�ث
ي إطار من عملية صنع القرار بهدف تحقيق 

منافع الأطر البيئية والجتماعية وأطر الحوكمة �ف
السيادية  التصنيفات  ثراء  وة مناسبة عىل نحو فريد لإ ال�ث بيانات  المستدامة. وتعت�ب  التنمية 
وة تضع قيمة دولرية  للجوانب البيئية والجتماعية وجوانب الحوكمة نظرا لأن حسابات ال�ث
ف آفاق المستقبل، ولها تاريخ طويل من البيانات المنسقة  عىل الموارد، وتعتمد منظورا يست�ث
وة توضح  ف 146 بلدا. ولما كانت المحاسبة عن ال�ث ي يمكن مقارنتها عىل مدى 23 عاما وب�ي

ال�ت
ومتممة  مكملة  ي 

تأ�ت أن  الممكن  فمن  الطبيعية،  للموارد  الأجل  طويلة  القتصادية  المنافع 
وات كل 5 سنوات  ات البيئية البحتة لصناع القرار. ونظرا لصدور البيانات الخاصة بال�ث للمؤ�ث
ي هذا 

وة الجديدة الواردة �ف وتأخر توافرها، فقد أدى ذلك إىل إعاقة اعتمادها. وتدعو بيانات ال�ث
القتصاد  أساليب  تساعد  أن  ويمكن  سنويا.  البيانات  تحديث  إىل   )2 طار  الإ )انظر  التقرير 
بعد،  عن  الستشعار  بتقنية  الجديدة  البيانات  مصادر  جانب  إىل   ، ىلي

الآ والتعلم  القياسي 
وة والقرارات الصادرة بهذا الشأن عىل المستوى دون  ي زيادة معدلت توافر وتواتر بيانات ال�ث

�ف
وة.  /الالمركزي. وسيسمح ذلك للتطبيقات الجديدة لحسابات ال�ث ي

الوط�ف
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ي هذا التقرير؟ 
طار 2 ما الجديد �ف االإ

تغطية موسعة لرأس المال الطبيعي

ة لالأمم عىل نحٍو موسع رأس المال الطبيعي من خالل إدراج مكونات  وة المتغ�ي يتناول هذا الإصدار من تقرير ال�ث
وة الأساسية لأول مرة. ويشمل رأس المال الطبيعي الأزرق حسابات  ي صلب حسابات ال�ث

رأس المال الطبيعي الأزرق �ف
ي 

ي يتم تقييمها مقابل خدمة حماية السواحل، وسد فجوة مهمة �ف
مصائد الأسماك البحرية وأشجار المنغروف، ال�ت

البيانات المتعلقة برأس المال الطبيعي المتجدد. ويدعو هذا التقرير إىل دقة تقييم الأصول الخاصة بخدمات النظم 
ف تقديرات رأس المال الطبيعي  ي الزراعية، والمعادن، مما يؤدي إىل تحس�ي

يكولوجية الحرجية، والأخشاب، والأرا�ف الإ
ي من خالل الوفيات  للبلدان. ويتضمن هذا التقرير تحليال لأثر التعرض لمخاطر تلوث الهواء عىل رأس المال الب�ث

ي. كما يكشف هذا التقرير  ف المخاطر الصحية البيئية وتراكم رأس المال الب�ث المبكرة، مما يوضح وجود صلة مهمة ب�ي
ي الإصدارات المقبلة منه، عىل سبيل المثال، 

دراج فئات أصول إضافية �ف ي ينبغي اتباعها ويقوم بتجربتها لإ
الأساليب ال�ت

الطاقة المتجددة والمحيط الحيوي، عىل الأقل من خالل وحدة خدمات تنظيم الأنشطة المناخية.

وة بيانات موسعة عن حسابات ال�ث

ة السنوات من 1995 إىل 2018 بأسعار  وة لما بلغ 146 بلدا عن ف�ت ي هذا التقرير تم حرص تقديرات بيانات ال�ث
�ف

دارة ثروات  ي توجيه واضعي السياسات لإ
ي السوق، وترافق معه تحليل للسياسات للمساعدة �ف

الرصف السائدة �ف
ي 

بلدانهم بغية تحقيق الرخاء المستدام. ويخلص التحليل إىل دور بالغ الأهمية للحوكمة عىل الصعيدين الوط�ف
ي المستقبل.

ي تكوين ثروات الأمم، وبالتاىلي دور حيوي للعمل الجماعي لحماية الرخاء الذي ننشده �ف
والدوىلي �ف

وة تأسيسا عىل مفاهيم وإطار نظام الحسابات الوطنية 2008 )المفوضية الأوروبية  ي حسابات ال�ث
وتأ�ت

ي ذلك لشمول رأس المال الطبيعي من خالل الإطار المركزي لنظام المحاسبة 
وآخرون، 2008(، فضال عن التوسع �ف

ي إطار نظام المحاسبة 
يكولوجية �ف القتصادية البيئية )الأمم المتحدة وآخرون، 2014 أ(، وحسابات النظم الإ

ي،  القتصادية البيئية )الأمم المتحدة وآخرون، 2014ب, 2021(. وعىل الرغم من إجراء تجارب بشأن رأس المال الب�ث
ي إطار نظام الحسابات الوطنية. 

ي المراكز المالية الوطنية للبلدان المعنية �ف
فإنه لم يدرج بعد �ف

وة. فعىل سبيل  ي ال�ث
ات �ف ي أدت إىل حدوث تغي�ي

وللمرة الأوىل يتضمن هذا التقرير تحليال تفصيليا للعوامل ال�ت
ات  وة مدفوعة أك�ث بالتغ�ي ي ال�ث

ات �ف المثال، بالنسبة للوقود الأحفوري والمعادن، يتناول هذا التقرير ما إذا كانت التغ�ي
ي المستقبل، سيتم العمل توسيع نطاق هذا 

نتاج أو الحتياطيات أو عوامل أخرى. و�ف ي الأسعار أو التكاليف أو الإ
�ف

. ف التحليل المفصل وجعله ميسورا لقاعدة أوسع نطاقا من المستخدم�ي

وة لأغراض السياسات استخدام حسابات ال�ث

وة عىل التحليل الخاص بإدارة محافظ  ي أساليب القياس، يطبق هذا التقرير طريقة حرص ال�ث
مع التقدم الكب�ي �ف

. ول يحاول هذا التقرير التنبؤ بأثر الأحداث النادرة  ف الأصول المعرضة للمخاطر ويكتنفها الكث�ي من عدم اليق�ي
ي قد تكون أك�ث تواترا مع 

ي يحتمل أن تكون لها آثار بالغة الخطورة أو واسعة النطاق، وال�ت
وغ�ي المتوقعة ال�ت

الأزمات البيئية المتوقعة، مثل تغ�ي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المفاجئة، عىل سبيل المثال 
وة  ف فهما دقيقا بطرح سيناريوهات تستكشف ال�ث جائحة كورونا، بل يساعد عىل فهم جوانب عدم اليق�ي

ي ظل العديد من السيناريوهات المحتملة لتغ�ي المناخ والسياسات المناخية. وبالنسبة لرأس المال 
المستقبلية �ف

ي، يكشف هذا التقرير أثر جائحة كورونا وأثر تلوث الهواء عليه. وبالنسبة للوقود الأحفوري، يحدد تحليل  الب�ث
اتيجيات تعاونية وغ�ي تعاونية  دارة مخاطر الأصول المتقادمة من خالل اس�ت السيناريوهات مسارات السياسات لإ

ائب تعديل حدود الكربون. كما يوضح هذا التقرير أنه يمكن لالإصالحات عىل مستوى  للنمو منخفض الكربون و�ف
وة من رأس المال الطبيعي مثل مصائد الأسماك والطاقة المتجددة. السياسات أن تعزز خلق ال�ث

ي الصفحة التالية(
)يتبع �ف
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اف المستقبل است�ث

ف القيام به رغما عما تم من تقدم كب�ي للغاية من  ل يزال هناك الكث�ي من العمل الذي يتع�ي
توسيع  تتناول جدوى  تجريبية ومناقشات  برامج  الإصدار  التقرير. ويتضمن هذا  خالل هذا 

وة أك�ث شمول.  ي الإصدارات المستقبلية وجعل حسابات ال�ث
وات �ف نطاق تناول ال�ث

ي 
�ف بالتغ�ي  الخاصة  الأساسية  الحسابات  إىل  والمياه  المتجددة  الطاقة  إضافة  وينبغي 

ثروات الأمم حسب توافر البيانات. ويقدم هذا التقرير دليال عىل جدوى أن الطاقة المتجددة 
يمكن أن تكون جزءا من المراكز المالية الوطنية، ويضع حسابات تجريبية للطاقة المتجددة 

لعينة تضم 15 بلدا. 
ي الآثار المحتملة لتغ�ي المناخ عىل 

ف العتبار �ف وعىل الرغم من أن هذا التحليل ينظر بع�ي
الحتفاظ  قيمة  بعد  يتضمن  ل  لالأمم(  ة  المتغ�ي وة  )ال�ث التقرير  هذا  فإن  الأصول،  قيمة 
يكولوجية  ي النظم الإ

وة الموجودة �ف بالكربون المرتبطة بخدمات احتجاز الكربون كجزء من ال�ث
التكلفة  يخصم  ل  أنه  كما  والمحيطات(.  بة  وال�ت الغابات  المثال،  سبيل  )عىل  البيولوجية 
البلدان  بشأن  متاحة  كافية  بيانات  وهناك  الأحفوري.  الوقود  قيمة  من  للكربون  الجتماعية 
ي بشأن كيفية حساب قيمة خدمات 

لقياس الأرصدة المادية للكربون، ولكن ل يوجد اتفاق نها�أ
ي نظام المحاسبة القتصادية البيئية. 

تنظيم المناخ �ف
ي بهذا التقرير إىل الحصول عىل فرص للوقوف عىل كيفية 

وسيسعى فريق العمل المع�ف
الأساسية.  الحسابات  ي 

�ف الأصول  قيمة  عىل  البيولوجي  والتنوع  الجتماعي  المال  رأس  تأث�ي 

وة المهمة، مثل نفاد رأس المال الطبيعي وتدهوره.  وتغفل التداب�ي التقليدية لستدامة المالية العامة اعتبارات ال�ث
دارة. فعىل سبيل المثال،  وة الشاملة أن تلقي الضوء عىل استدامة سياسات المالية العامة والإ ويمكن لحسابات ال�ث

يرادات الحكومية غ�ي مستدام إذا كان من استخراج أصول غ�ي قابلة للتجديد، مثل الوقود الأحفوري،  قد يكون مصدر الإ
ي تتعرض للصيد الجائر. 

ائب عىل قطاع مصائد الأسماك ال�ت ي يساء إدارتها، مثل فرض الرصف
أو إذا كان من أحد الأصول ال�ت

وة أن تساعد  يرادات الحكومية، يمكن لحسابات ال�ث ي تعتمد عليها مصادر الإ
ومن خالل تقديم معلومات عن الأصول ال�ت

ي ذلك عن طريق حسن إدارة المالية العامة.
ي توجيه عملية صنع السياسات عىل نحو أك�ث استدامة، بما �ف

�ف

ي السوق
ائية وأسعار الرصف السائدة �ف مقارنة ثروات البلدان باستخدام تعادلت القوة ال�ث

ائية بالإضافة  وة ع�ب البلدان باستخدام تعادلت القوة ال�ث أ لل�ث يتناول هذا التقرير للمرة الأوىل التوزيع غ�ي المتكا�ف
ي فهم كيفية 

ي السوق حدود وقيود تساعد �ف
ي السوق. ولأسعار الرصف السائدة �ف

إىل أسعار الرصف السائدة �ف
اء كميات مختلفة من السلع  ف البلدان، لأن دولرا أمريكيا واحدا يمكنه �ث اختالف مستوى الرفاهية المادي ب�ي

ي مرحلة التجريب، تظهر النتائج الأولية أن 
والخدمات بحسب البلد. وعىل الرغم من أن هذا التحليل ل يزال �ف

ف ونصف المرة مقارنة  ائية أعىل بمرت�ي وة العالمية استنادا إىل تعادل القوة ال�ث حصة منطقة جنوب آسيا من ال�ث
ي 2018، وأن حصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء استنادا إىل تعادل 

ي السوق �ف
باستخدام أسعار الرصف السائدة �ف

ي السوق. وبالنظر إىل عدم المساواة 
ي تقريبا ضعف حصتها باستخدام أسعار الرصف السائدة �ف

ائية تأ�ت القوة ال�ث
ي 

وة باستخدام سعر الرصف السائد �ف ف فئات ومجموعات الدخل، بلغ نصيب الفرد من إجماىلي ال�ث والتفاوت ب�ي
ي عام 2018 أك�ث من 58 مرة من المتوسط الخاص بالبلدان المنخفضة 

بلدان منظمة التعاون القتصادي والتنمية �ف
ائية. وة باستخدام طريقة تعادل القوة ال�ث الدخل - ولكن هذه الفجوة تضيق إىل 21 مرة عند تقييم ال�ث

ي هذا التقرير؟ )تابع(
طار 2 ما الجديد �ف االإ
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ي طبيعتها، فالتنوع البيولوجي ورأس المال الجتماعي هما 
وتختلف هذه التطورات إىل حد ما �ف

ما يش�ي إليه داسغوبتا )2021( عىل أنه خصائص داعمة لالأصول، وهي جودة نوعية تعطي 
ي حد ذاتها. وقد ل يكون من السهل جعل رأس 

قيمة لالأصول الأخرى، وهي ليست أصول �ف
المال الجتماعي جزءا من الحسابات النقدية الأساسية، ولكن الأساليب الجديدة لقياس رأس 
ي نصيب الفرد من إجماىلي 

ات �ف ات أساسية ومتكاملة للتغ�ي المال الجتماعي يمكن أن تتيح مؤ�ث
ي هذا التقرير ما نعرفه عن قياس الآثار القتصادية لرأس المال 

وة. ويتناول الفصل 15 �ف ال�ث
ي يضيف بها رأس 

الجتماعي. وقد يسلط المزيد من العمل التحليىلي الضوء عىل الكيفية ال�ت
المال الجتماعي قيمة إىل المراكز المالية الوطنية.

نحو  عىل  التعب�ي  كيفية  ي 
�ف التقرير  بهذا  ي 

المع�ف المستقبىلي  العمل  برنامج  سينظر  كما 
سبيل  فعىل  التحليل.  ي 

�ف الحرج  الطبيعي  المال  ورأس  البيولوجي  التنوع  أهمية  عن  أفضل 
وة حاليا تماما الأثر عىل رأس المال الطبيعي المتجدد حيث أدى  المثال، ل توضح حسابات ال�ث
ها، مما قد يعجل بوقوع  ي مكانة يتعذر تغي�ي

يكولوجية �ف التدهور والخسائر إىل وضع النظم الإ
أحداث كارثية عىل نطاق واسع بحيث ل يمكن استيعابها من خالل آليات القتصاد التقليدي. 
ي 

�ف الستدامة  لقياس  طرائق جديدة  لالأمم  ة  المتغ�ي وة  بال�ث الخاصة  الحسابات  أتاحت  وقد 
وة غ�ي مقياس لالستدامة  ي نصيب الفرد من ال�ث

ات �ف سياق الرفاهية المادية. ول تتيح التغ�ي
ف مختلف فئات الأصول. ويُعد ظهور  ض ضمنا درجة عالية من الستدامة ب�ي "الضعيفة" يف�ت
المحيطات،  وتلوث  المناخ،  وتغ�ي  البيولوجي،  التنوع  فقدان  مثل  متعددة،  عالمية  أزمات 
يكولوجية الحرجة  بمثابة جرس إنذار قوي بشأن القيود الخاصة باستبدال خدمات النظم الإ

نسان بدل منها.  واستخدام بدائل من صنع الإ
ي هذا التقرير( إىل 

ة لالأمم )الواردة �ف وة المتغ�ي وح�ت الآن، أشارت الحسابات الخاصة بال�ث
ي البيانات، 

ات زمنية سنوية. وتفتح التحسينات �ف ي وعىل ف�ت
وة عىل الصعيد الوط�ف مقاييس لل�ث

وة من حيث  ي ذلك عن طريق تقنيات الستشعار عن بعد، الباب أمام إمكانيات قياس ال�ث
بما �ف

الزمان والمكان عىل نطاق واسع. وقد تتمكن الإصدارات المستقبلية من هذا التقرير من كشف 
المزيد من التفاصيل المكانية والزمنية لتلبية احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، ل سيما 
ف استهداف الإجراءات التدخلية عىل مستوى السياسات  المستثمرون والأسواق المالية، وتحس�ي
وة، فعىل سبيل المثال، يمكن لواضعي السياسات، من خالل  دارة المستدامة لل�ث تحقيقا لالإ
وة عىل المستويات دون الوطنية )الولئية/الالمركزية( الوقوف عىل مدى  تحليل حسابات ال�ث
، وكيف تطور  ي

ي جميع أنحاء البلد المع�ف
وة والأصول المختلفة �ف ي توزيع ال�ث

عدم المساواة �ف
ذلك مع الوقت. ومن شأن تعزيز عمليات تقييم بعض الأصول وإصدار تقارير تقييم شهرية 
تلك  المثال  سبيل  عىل  الجديدة،  والتحليالت  التطبيقات  تدعيم  بشأنها  يومية  ح�ت  أو 
عالية  بدرجة  تتسم  معلومات  العادة  ي 

�ف تستخدم  ي 
ال�ت  ، الماىلي القطاع  ي 

�ف المستخدمة 
من التواتر. 

ي 
ي �ف ويمكن تناول القيود المفروضة عىل تقديرات رأس المال المنَتج ورأس المال الب�ث

حسب  المنَتج  المال  رأس  تصنيف  المفيد  من  وسيكون  التقرير.  لهذا  المقبلة  الإصدارات 
النقد  )صندوق  الدوىلي  النقد  صندوق  تقديرات  إدراج  ويمكن  العام والخاص،  ف  القطاع�ي
ي الإصدارات المقبلة لهذا التقرير. ويمكن أن يشمل التحسن الآخر انعكاس أثر 

الدوىلي 2019( �ف
الكوارث الطبيعية عىل قيمة الأصول المنَتجة. ويقاس رأس المال المنَتج بأنه مجموع الستثمار 
ي المراكز المالية الوطنية 

ناقصا منه معدل الإهالك المعتاد، ول تعدل قيمته بصورة روتينية �ف
الإحصاءات  مكتب  أجراها  دراسة  ووجدت  الكارثية.  الأحداث  عن  الناجمة  الخسائر  مقابل 
المستخدمة منذ  المعتادة  الإهالك  أن معدلت   )ONS 2019( المتحدة المملكة  ي 

�ف الوطنية 
المناخ.  تغ�ي  آثار  بسبب  ته  وت�ي تسارعت  الذي   ، الحاىلي الإهالك  تعكس  ل  عديدة  سنوات 
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ح هذه الدراسة إعادة النظر والتنقيح. ودعا آخرون إىل مراجعة ما يعت�ب معدلت الإهالك  وتق�ت
ي ضوء أثر تغ�ي المناخ، سيما وقد أضحى "الوضع الطبيعي الجديد". 

المعتادة �ف
الجديدة  وة  ال�ث حسابات  من  المتأتية  الرئيسية  النتائج  بعض  التقرير  هذا  ويصف 
الحسابات  نظام  مع  والمتوافقة  شمول  الأك�ث  الآن  المتاحة  وة  ال�ث حسابات   - والموسعة 
نت - إىل طرح أسئلة  ن�ت البيانات وتوفرها- المتاحة عىل الإ الوطنية. وينبغي أن يؤدي تحليل 
تعزيز  وكيفية  وة،  لل�ث تراكم  بعمل  البلدان  قيام  كيفية  وديناميكيات  التنمية،  حول  جديدة 
الحادي  القرن  ي 

�ف الستدامة  وستعتمد  وة.  لل�ث والمستدام  والمنصف  الكفء  الستخدام 
ي حفزت التقدم منذ عرص 

ين عىل بناء وإدارة قاعدة أصول أوسع بكث�ي من تلك ال�ت والع�ث
ي القتصاد. 

الثورة الصناعية. وتتطلب التحديات الجديدة مفاهيم وبيانات وأدوات جديدة �ف
ح هذا التقرير بعضها. ويق�ت

إيضاح

تابع.  ف متغ�ي مستقل ومتغ�ي  التغ�ي غ�ي الخطي هو الذي ل يستند إىل عالقة نسبية بسيطة ب�ي  .1
الذيل  ومخاطر  بها.  التنبؤ  يصعب  متوقعة  غ�ي  ات  تغ�ي الخطية  غ�ي  الظواهر  تظهر  وغالبا ما 
ة لحدوثها. وعندما تزيد  ي يحتمل أن تكون لها عواقب كارثية ولكن احتمالت صغ�ي

هي الأحداث ال�ت
ي أن هذه الحتمالت تزيد )فايتسمان 2014(.

مخاطر الذيل فهذا يع�ف
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