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ملخص لواضعي السياسات 

مقدمة  

ي الهشاشة 
نسان غاية �ف ي تزداد خطورتها رسالة تذك�ي قوية بأن رخاء الإ

تمثل جائحة كورونا وآثار تغ�ي المناخ ال�ت
ي ل تستطيع القتصادات السيطرة عليها. كما توضح عل نحو جلي كيف أن عالقتنا 

والضعف أمام القوى ال�ت
ي نواجهها. ومن الممكن أن يؤدي 

بالبيئة الطبيعية يمكن أن تؤدي إىل تفاقم العديد من المخاطر الأخرى ال�ت
فه أيدينا إىل عواقب وخيمة، ح�ت وإن لم تكن  ي الآثار طويلة الأجل لما تق�ت

سوء إدارة الطبيعة وعدم التدبر �ف
واضحة عل الفور. ولذلك، نحتاج إىل مجموعة أدوات اقتصادية واسعة النطاق، تشمل تداب�ي أوسع نطاقا 

ك لنا جميعا، والحفاظ عل بقائنا. للتقدم القتصادي، لضمان تحقيق الرخاء المش�ت
ي 

ي تحقق الدخل، و�ف
ي – قيمة جميع الأصول ال�ت

وة – المركز الماىلي للبلد المع�ف ويمثل حساب ال�ث
نسان. ويش�ي إجماىلي الناتج المحلي إىل مقدار الدخل النقدي أو الناتج  نهاية المطاف، تحقق رفاهية الإ
وة فتش�ي إىل قيمة الأصول الوطنية الأساسية، وبالتاىلي آفاق  ي السنة؛ أما ال�ث

ي �ف
الذي يحققه البلد المع�ف

ين يكمالن  وة مؤ�ث الحفاظ عل هذا الدخل وزيادته عل المدى الطويل. ويُعد إجماىلي الناتج المحلي وال�ث
بعضهما بعضا لقياس الأداء القتصادي، ويقدمان صورة أك�ث اكتمال عند تقييمهما معا. ومن خالل رصد 
ي إجماىلي الناتج المحلي يتحقق من خالل 

وة، من الممكن أن نرى ما إذا كان النمو �ف ومتابعة اتجاهات ال�ث
بناء أصول رأسمالية، وهو ما يحقق الستدامة عل المدى الطويل، أم بتصفية الأصول، وهو ما ل يحقق 
وة إىل جانب إجماىلي الناتج المحلي لتوف�ي وسيلة لرصد ومتابعة استدامة  الستدامة. وينبغي استخدام ال�ث

التنمية القتصادية.
الستغالل  بسبب  مهددة:  نسان  لالإ المادية  الرفاهية  أن   2021 لالأمم  ة  المتغ�ي وة  ال�ث تقرير  ويرى 
خاطئ،  نحو  عل  ها  وتسع�ي الوطنية  وة  ال�ث تشكل  ي 

ال�ت الأصول  إدارة  وسوء  للطبيعة،  المستدام  غ�ي 
قليمية. ويتيح هذا التقرير البيانات  كة عل المستويات المحلية والوطنية والإ وعدم اتخاذ إجراءات مش�ت
ي يمكن أن تعزز نهجا أك�ث استدامة لتحقيق الرخاء وتساعد واضعي السياسات عل اجتياز 

والتحليالت ال�ت
هذه التحديات. ويعتمد هذا التقرير عل قاعدة بيانات عالمية فريدة من نوعها لالأصول تسمح بإجراء 
والُمنتج  ي  الب�ث المال  رأس  العتبار  ي 

�ف الأخذ  مع   ، ي
المع�ف البلد  وة  ل�ث الأساسية  للقيمة  مفصلة  دراسة 

والطبيعي، مع مالحظة أين تُدار الأصول عل نحو مستدام أو غ�ي مستدام. ويتيح هذا التقرير الحسابات 
نسان  ي ل تتضمن فقط ما صنعه الإ

وة الأمم ال�ت الأك�ث شمول عل مستوى العالم ح�ت الآن فيما يتعلق ب�ث
ي 

ال�ت وة  ي(، وال�ث الب�ث المال  )رأس  نفسه  نسان  الإ بداخل  الكائنة  وة  ال�ث أيضا  الُمنتج( ولكن  المال  )رأس 
تتيحها الطبيعة )رأس المال الطبيعي(.

دارة  الحديثة والمتطورة لإ الأدوات  يتيح  بل  لالأمم فقط؛  التاريخية  وة  ال�ث التقرير  يتناول هذا  ول 
ية؟ وكيف  وة من أجل المستقبل. وكيف يؤثر ما نقوم به معا عل قيمة أصولنا الطبيعية والب�ث هذه ال�ث
سيؤثر تغ�ي المناخ عل قيمة موارد الوقود الأحفوري وكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ وكيف يمكن 
ي توفرها 

يكولوجية مثل الحماية ال�ت للسياسات العامة أن تحسب عل نحو أفضل قيمة خدمات النظم الإ
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أشجار المنغروف أو قيمة المناطق الطبيعية المحمية بالنسبة للناس؟ واتسمت الإجابات عن هذه الأسئلة 
ي هذا 

بالمراوغة، لكن هذا التقرير أعطى الإجابات القوية والحاسمة. وستساعد قاعدة البيانات والتحليل �ف
وة  قليمية والعالمية، وتحديد كيفية بناء ال�ث التقرير واضعي السياسات عل تقييم المخاطر الوطنية والإ

ي مواجهة هذه المخاطر.
المستدامة عل مر الأجيال �ف

ي كيفية قياس استدامة التنمية القتصادية وتقييمها. ويشمل التقرير 
ا �ف ويمثل هذا التقرير تقدما كب�ي

ي هذا التقرير عل نحو دقيق 
ي التقييم والقياس �ف

146 بلدا، ويتضمن بيانات تعود إىل عام 1995، ويأ�ت
وصارم مع مراعاة مقتضيات الزمان والمكان. ول ندعي أن هذا التحليل يعكس جميع القيم الجوهرية 
ف هذا  ي أو الطبيعي، لكنه يتيح مقاييس تتوافق مع نظم المحاسبة الوطنية. وبالتاىلي يب�ي لرأس المال الب�ث
ية لرأس المال تستحق التدبر عل أعل مستويات الحكومة، كما أنها  التقرير أن الأشكال الطبيعية والب�ث

استثمارات جديرة بتعزيز الرخاء المستدام.

ي 
وة العالمية قط أك�ب مما هي عليه الآن، غ�ي أن المخاطر ال�ت لم تكن ال�ث

نواجهها لم تكن هي الأخرى أك�ب مما هي عليه الآن 

الرخاء  ومستويات  وة  ال�ث إجماىلي  حساب  عل  المحلي  الناتج  إجماىلي  ايد  ف ي�ت البلدان،  من  العديد  ي 
و�ف

يتوقعون  فقد  الواجب،  النحو  عل  الأمر  بهذا  علما  المواطنون  يُحط  لم  وإذا  المستقبل.  ي 
 �ف

ي عل حساب 
أن يستمر تحسن مستويات الرخاء إىل أجل غ�ي مسمى. وإذا كان ارتفاع إجماىلي الناتج المحلي يأ�ت

وة، فلن يكون الرخاء مستداما. وسيؤدي النمو القتصادي إىل تآكل القاعدة   انخفاض نصيب الفرد من ال�ث
ي يرتكز إليها. 

ال�ت
مع  وة  ال�ث من  الفرد  نصيب  بتغ�ي  الخاص   2021 لالأمم  ة  المتغ�ي وة  ال�ث تقرير  مقياس  يكون  قد 
، كما يقدم طريقة عملية لتتبع مسار  الوقت هو المقياس الأك�ث اعتبارا بالإضافة إىل إجماىلي الناتج المحلي
ف عامي 1995 و2018  وة ب�ي ال�ث الفرد من  ي إجماىلي نصيب 

العالمي �ف التوسع  الستدامة. وعل الرغم من 
الطبيعي  مالها  رأس  لأن  للتنمية،  تس�ي عل مسار غ�ي مستدام  البلدان  من  العديد  فإن   ،)1  )الخارطة 
ي يتحقق 

ي البلدان ال�ت
. و�ف ي أو المنتج ينفد لصالح زيادة الدخل أو الستهالك عل المدى القص�ي أو الب�ث
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الصيد  المثال  الوقت، عل سبيل  أو تدهورها مع  الأصول  باستهالك  اليوم  المحلي  الناتج  إجماىلي  فيها 
وة. وهذا يمكن أن يحدث ح�ت مع ارتفاع إجماىلي الناتج  اجع إجماىلي ال�ث بة، ي�ت الجائر لالأسماك أو تدهور ال�ت

ي المستقبل.
، ولكنه يقوض الزدهار �ف المحلي

وة الفردية، لواضعي  وة، والمساهمات من مكونات ال�ث ي نصيب الفرد من ال�ث
ويسمح قياس التغ�ي �ف

ي مواجهة الصدمات. ويمكن للبلدان أن 
السياسات برصد ومتابعة استدامة التنمية وقدرتها عل الصمود �ف

ي المستقبل أك�ث استدامة وأك�ث إنصافا وأك�ث قدرة عل 
ي تجعل الرخاء �ف

تحدد سياسات إدارة الأصول ال�ت
ي كل مكان، 

وة قد زاد �ف ي مواجهة الأزمات. ويخلس التقرير إىل أنه عل الرغم من أن إجماىلي ال�ث
الصمود �ف

وة لم يرتفع. وشهد أك�ث من ثلث  ف البلدان، فإن نصيب الفرد من ال�ث وإن كان ذلك مع اتساع الفجوة ب�ي
وة نظرا لأن  وة عند قياس ذلك من حيث نصيب الفرد من ال�ث ي ال�ث

البلدان المنخفضة الدخل انخفاضا �ف
وة يقوض مبدأ  ي عدد السكان. وانخفاض نصيب الفرد من ال�ث

ة الزيادة �ف وة لم تواكب وت�ي ة تكوين ال�ث وت�ي
ي وضع أسوأ من الأجيال الحالية.

أساسيا لالستدامة: لن تكون الأجيال القادمة �ف
البلدان  وتراجع  تخلف  معدلت  وتزيد  العالمية.  وة  ال�ث ي 

�ف التفاوت  معدلت  ي 
�ف زيادة  وهناك 

وة العالمية. وإذا كان لها أن تلحق بالركب مع بقية البلدان،  المنخفضة الدخل فيما يتعلق بحصتها من ال�ث
ية والطبيعية  ي ذلك الأصول الب�ث

وري أن تنمو ثروتها الإجمالية بمعدل أعل من المتوسط.، بما �ف من ال�ف
البلدان  وتعمل  تماما.  العكس  هو  يحدث  ما  فإن  التقرير  هذا  من  الطبعة  هذه  وبحسب  والُمنتجة. 
ة  ي ف�ت

وة: �ف ي الحصس العالمية لل�ث
ة بطيئة نسبيا، كما يظهر �ف المنخفضة الدخل عل زيادة ثرواتها بوت�ي

ا، حيث ظلت  وة العالمية كث�ي ي ال�ث
السنوات 1995 ــ 2018، لم تتغ�ي حصة البلدان المنخفضة الدخل �ف

عند أقل من 1% عل الرغم من أنها موطن لنحو 8% من سكان العالم.

ويوصي هذا التقرير بأربع أولويات للإجراءات المتعلقة بالسياسات

وة وتقوم  وة ورصدها ومتابعتها لتعزيز الستدامة والرخاء. وينبغي للحكومات أن تقيس ال�ث قياس ال�ث  .1
. ويمكنها استخدام إطار نظام الحسابات الوطنية  برصدها ومتابعتها، إىل جانب إجماىلي الناتج المحلي
ي المراكز المالية 

وة بصورة منهجية �ف ومعاي�ي المحاسبة البيئية والقتصادية لدمج المحاسبة عن ال�ث
ي تتوافق مع نظام الحسابات 

للبلدان. ويتيح هذا التقرير أك�ث البيانات شمول عل مستوى العالم ال�ت
ي حالة عدم وجود حسابات وطنية مفصلة 

ي يمكن استخدامها كمعيار وبديل �ف
وة ال�ت الوطنية بشأن ال�ث

من  الستفادة  المالية  الأسواق  مثل  الأخرى  المعنية  لالأطراف  ويمكن  القمة.  إىل  القاعدة  من  وة  لل�ث
ات الحوكمة. ات الجتماعية ومؤ�ث ات الستدامة والبيئة، والمؤ�ث وة لتتبع مؤ�ث محاسبة ال�ث

المتوازنة  لالستثمارات  المواتية  الظروف  أ  ته�ي أن  للحكومات  ينبغي  المستدامة.  وة  ال�ث ي 
�ف الستثمار   .2 

ي رأس المال 
ي الأصول المُنتجة وغ�ي المتجددة فحسب، ولكن أيضا �ف

وة، ليس �ف ي جميع مكونات ال�ث
�ف

ي تمثل سلعا للنفع العام، مثل التعليم 
ي ورأس المال الطبيعي المتجدد. وبالنسبة لالأصول ال�ت الب�ث

عامة  استثمارات  تستلزم  فإنها  الطبيعة،  تتيحها  ي 
ال�ت وة  ال�ث الأحيان  من  كث�ي  ي 

و�ف العامة،  والصحة 
نفادها  الملكية والستخدام لمنع  قرار حقوق  الحكومات لإ أو إجراءات تدخلية نشطة عل مستوى 
تصحيح  أيضا  الحكومات  واجب  ومن  المال.  رأس  من  أخرى  أشكال  إىل  المستدام  غ�ي  التحول  أو 
وة من خالل مواءمة عائدات القطاع الخاص  ف الستثمار الخاص من توليد ال�ث إخفاقات السوق لتمك�ي

ي تخلقها.
ار ال�ت من الستثمارات مع المنافع العامة والأ�ف

وة وزيادة قيمتها. عند وضع السياسات الحكومية  خلق حوافز عل مستوى السياسات لحماية قيمة ال�ث  .3
وفرص  الدخل  حساب  عل  النتائج  ي 

تأ�ت أن  يمكن  فقط،  القص�ي  المدى  عل  الدخل  تعظيم  بهدف 
وة عل تحديد إخفاقات هذه السياسات وتصحيحها.  ي المستقبل. وتساعد المحاسبة عن ال�ث

الرفاهية �ف
ومن  سليم.  غ�ي  نحو  عل  أيضا  إدارتها  فتتم  سليم،  غ�ي  نحو  عل  ها  تسع�ي يتم  ي 

ال�ت الأصول  أما 
المالحظ أن رأس المال الُمنتج والوقود الأحفوري لهما قيمة أعل من القيمة الخاصة بهما رغما عن 
ي(  ية )رأس المال الب�ث ي الوقت نفسه نجد أن الأصول الب�ث

ي تلحق بالبيئة بسببهما، و�ف
ار ال�ت الأ�ف
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والأصول الطبيعية المتجددة الأساسية مقومة بأقل من قيمتها ومسعرة بأقل من أسعارها. وهذا يؤدي 
إىل نفاد الأصول الطبيعية المتجددة وتدهورها، ويشمل ذلك مخاطر تقوض منظومة استقرار المالية 
. ولذلك ينبغي للحكومات أن تستخدم السياسات  العامة والقتصاد الكلي ومخاطر تهدد وجود الب�ث
ات  التأث�ي ذات  لالأصول  بالنسبة  ذلك  بعكس  والقيام  اجتماعيا  المفيدة  الأصول  لدعم  والتسع�ي 

الخارجية السلبية.

ي وجه الصدمات الخارجية. 
النمو قادرا عل الصمود �ف تنويع محفظة الأصول وإعادة توازنها لجعل   4

بالمحيطات  تلحق  ي 
ال�ت ار  والأ�ف البيولوجي  والتنوع  المناخ  )تغ�ي  المتعددة  البيئية  الأزمات  تزيد 

ي تواجه النمو كما تزيد من معدلت تكرار هذه الصدمات، 
 والتلوث( من شدة الصدمات الخارجية ال�ت

امج القتصادية الموحدة  ي الوقت نفسه تزيد أيضا من صعوبة التنبؤ بهذه الصدمات. ولم تعد ال�ب
و�ف

ا ما تؤدي إىل تراكم  لتنويع المنتجات والصادرات عل نحو يتجاوز السلع الأساسية كافية، لأنها كث�ي
ي عل نحو يؤدي إىل زيادة 

ي الصناعات التحويلية كثيفة النبعاثات واستخدام الأرا�ف
الأصول الُمنتجة �ف

ي تعتمد عليها البلدان لتوليد الدخل - يمكن أن يجعل 
وة - أي الأصول ال�ت النبعاثات. وتنويع مصادر ال�ث

ي مواجهة العوامل الخارجية غ�ي المؤكدة مثل تغ�ي المناخ 
التنمية القتصادية أك�ث قدرة عل الصمود �ف

ي تعتمد عل 
وإزالة الكربون عل مستوى العالم. ومحفظة الأصول المتنوعة أك�ث استدامة من تلك ال�ت

نحو مفرط عل أصول واحدة، ل سيما الأصول الُمسَتنَفدة مثل النفط والغاز وبعض المعادن. 

ي هذا 
وة الموسعة، والتحليل الوارد �ف شد هذه التوصيات المتعلقة بالسياسات بحسابات ال�ث وتس�ت

السياسات  مصفوفة  ي 
و�ف التقرير  هذا  ي 

�ف للسياسات  تفصيال  أك�ث  مناقشة  عل  الطالع  ويمكن  التقرير. 
ي الجدول 1.1 

الواردة �ف

وة ورصدها ومتابعتها لتعزيز  الأولوية )1( عىل مستوى السياسات: قياس ال�ث
الستدامة والرخاء

ا عل إطار نظام  التقرير لتقييم الأصول، الذي يعتمد اعتمادا كب�ي ي هذا 
يتيح نهج المركز الماىلي المتبع �ف

ي 
وة شاملة وقابلة للمقارنة. وهذا يسمح لوزار�ت الحسابات الوطنية والحسابات البيئية والقتصادية، مقاييس لل�ث

اكم الأصول من خالل رأس المال الطبيعي  المالية والخزانة العامة بدراسة المفاضالت النقدية والدور المهم ل�ت
ي ورأس المال المنتج. كما يسلط الضوء عل دور تدهور رأس المال، ونفاده، وإهالكه، وأثر  ورأس المال الب�ث
ذلك عل تقويض استدامة النمو القتصادي. وبالنسبة لبعض الأصول، ل سيما الأصول الطبيعية، يمكن لهذا 
( أن يساعد عل ضمان الحصول عل مستوى مناسب من العتبارات بشأن السياسات  التقييم النقدي )الماىلي

ي تحقيق الرخاء القتصادي المستدام.
القتصادية، نظرا لأهميتها �ف

الأصول  فإن  الأخرى،  الأصول  من  للغاية  قليل  عدد  الدخل  المنخفضة  البلدان  لدى  كان  ولما 
ي الأهمية بالنسبة لها، حيث تمثل نحو 

يكولوجية تعت�ب غاية �ف ي والنظم الإ
الطبيعية المتجددة مثل الأرا�ف

وة المتأتية من رأس المال الطبيعي المتجدد  ي مجموع ال�ث
23% من إجماىلي ثروتها. ويمثل ذلك أعل نسبة �ف

من خدمات  العديد  لأن  متحفظا  التقدير  يكون هذا  أن  المرجح  من  يزال  ول  الدخل.  فئات  ف جميع  ب�ي
تحديث  يتم  ريثما  الآن  إدراجها ح�ت  يمكن  - ل  الطبيعي  الكربون  تخزين  وأبرزها   - يكولوجية  الإ النظم 
منهجيات الحسابات البيئية والقتصادية. ونتيجة لذلك، تسعى الحكومات إىل تعزيز الستهالك والنمو 
ي تعزيز قيمة رأس 

عل المدى القص�ي بتسييل هذه الأصول. ويرتبط ارتفاع مستويات الدخل بالنجاح �ف
المال الطبيعي، وليس تدهوره.

. ولذلك فإن  ف يكولوجية ذات الأداء الجيد والسكان المثقف�ي وتعتمد الرفاهية المستدامة عل النظم الإ
ي هو أساس ما ننعم به من رخاء، ولكن عددا قليال من هذه الأصول تتم المحاسبة  رأس المال الطبيعي والب�ث
ي المراكز المالية للبلدان، وبالتاىلي تبدو غ�ي مرئية أو عديمة القيمة بالنسبة لواضعي السياسات. وعندما 

عنها �ف
كات، وأجهزة الكمبيوتر، والسيارات. ولكن ماذا عن  ي الأصول المالية، أو ال�ث

وة، قد يفكر معظمنا �ف ي ال�ث
نفكر �ف

 الغابات أو أشجار المنغروف أو المياه أو الأسماك أو الهواء النقي؟ وماذا عن الأشخاص الأصحاء وقدرتهم 
ي إدارة ما 

نتاجي؟ وهل يمكننا التعاون وتحقيق تضافر الجهود عندما تتجاوز التحديات �ف عل العمل الإ
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وة عل إدارتها عل  ننعم به من رخاء الحدود الوطنية؟ ويمكن أن تساعدنا المحاسبة الصحيحة عن ال�ث
نحو أفضل، وتضافر الجهود ع�ب الحدود، وضمان استدامة من ننعم به من رخاء. ويتيح هذا التقرير 

ي هذا الصدد.
ي يمكن أن تساعدنا �ف

البيانات والتحليالت ال�ت

وة المستدامة  ي ال�ث
الأولوية )2( عىل مستوى السياسات: الستثمار �ف

ي تتخذها البلدان عل مستوى السياسات - فهي ليست ثابتة 
ترتبط ثروة الأمم ارتباطا وثيقا بالخيارات ال�ت

وتكوينها؛  وة  ال�ث تلك  مسارات  تغ�ي  السياسات  مستوى  عل  فالخيارات  الحكومة.  عن  مستقلة   وليست 
لها  داعي  ل  لمخاطر  القتصادات  تتعرض  وقد  صحيح،  غ�ي  نحو  عل  الأصول  تسع�ي  إىل  تؤدي   كما 

وما يتبعها من تداعيات.
ي أصول 

وة، نالحظ عدم وجود استثمارات كافية �ف اجع فيها نصيب الفرد من ال�ث ي ي�ت
ي الحالت ال�ت

و�ف
، أو إدارتها أو تقييمها عل نحو غ�ي صحيح. وتشمل الإجراءات الرامية إىل تعزيز قيمة رأس  ي

البلد المع�ف
للنهوض  واستثمارات  عادلة،  ورواتب  جودة،  ذات  عمل  فرص  خلق  المثال،  سبيل  عل  ي،  الب�ث المال 
ي رأس المال المنتج إقامة البنية 

ف صحتهم. وستشمل الستثمارات �ف ف وتحس�ي بمستويات تعليم المواطن�ي
ي والمدن وصيانتها والمحافظة عليها ح�ت يتمكن المواطنون من أن يعيشوا حياة 

التحتية العامة والمبا�ف
كانت عليه  ما  إىل  الطبيعة  وة من خالل استعادة  ال�ث بناء  يمكن  الطبيعي،  المال  لرأس   منتجة. وبالنسبة 
يكولوجية الحساسة  ي الزراعية، كما يمكن أن يشمل ذلك أيضا حماية النظم الإ

ف خصوبة الأرا�ف أو تحس�ي
مثل الغابات لتعزيز قيمتها.

من  مكون  أهم  هو  الشخس،  حياة  مدى  عل  الدخل  بقيمة  يقاس  الذي  ي،  الب�ث المال  ورأس 
ي عام 2018. 

وة العالمية �ف وة عل المستوى العالمي. وبلغت نسبة هذا المكون 64% من ال�ث مكونات ال�ث
الوظيفي.  والوضع  الجنس  نوع  مصنفة حسب  ي  الب�ث المال  لرأس  وة  ل�ث حسابات  التقرير  هذا  ويتيح 
ي من حيث الدخل المتوقع مدى الحياة، يتيح هذا التقرير لواضعي  ومن خالل قياس رأس المال الب�ث
فرص  خلق  وسيكون  العمل.  ي سوق 

�ف عليها  الحصول  للناس  يمكن  ي 
ال�ت للقيمة  ة  مبا�ث رؤية  السياسات 

ي تشهد 
ي البلدان ال�ت

ين، ل سيما �ف ي القرن الحادي والع�ث
ا �ف العمل وفرص العمل ذات الجودة تحديا كب�ي

أن  التقرير  هذا  ي 
�ف الواردة  للمقاييس  ويمكن  الشباب.  سيما  ل  السكان  تعداد  ي 

�ف �يعة  نمو  معدلت 
ي -  تساعد واضعي السياسات عل تقييم النجاحات السابقة والفرص المستقبلية لتعزيز رأس المال الب�ث

ي إطار عملية التنمية.
والفرص القتصادية للناس - �ف

وارتفاع مستويات تلوث الهواء وغ�ي ذلك من العوامل الضارة بصحة البيئة ي�ف الناس ويقيد معدلت 
ي تقييمات رأس المال 

ي عل مستوى العالم. ومن الممكن دمج هذه العوامل �ف ي رأس المال الب�ث
النمو �ف

ي المناطق الخارجية 
عاقات تقلل من الدخل المتوقع. يعد تلوث الهواء �ف ي، لأن الوفيات المبكرة والإ الب�ث

ي أك�ث 
العالم، حيث تسبب �ف ي 

الرئيسية وعل الصحة �ف البيئية  المخاطر  المغلقة أحد عوامل   والمناطق 
ي عام 2019.

ف حالة وفاة مبكرة �ف من 6 مالي�ي
ي جميع أنحاء العالم. 

ي عل حياة الناس وسبل كسب عيشهم �ف وكان لجائحة كورونا بالفعل تأث�ي سل�ب
ي معدلت البطالة وفقدان الدخل إىل 

اجع القتصادي بسبب هذه الجائحة وما تبعها من زيادة �ف وأدى ال�ت
ي البلدان المنخفضة الدخل. ويمكن قياس 

انتكاس مسار الحد من الفقر عل المدى الطويل، ل سيما �ف
ي ثروة الأمم.

ي �ف ذلك كميا من حيث التأث�ي عل رأس المال الب�ث

الأولوية )3( عىل مستوى السياسات: خلق حوافز عىل مستوى السياسات 
وة وزيادتها لحماية قيمة ال�ث

عل  تعكس  ومالية  تنظيمية  حوافز  وضع  خالل  من  بها  المنوط  الدور  تؤدي  أن  الحكومات  عل 
المتاحة  بأسعارها  المختلفة  الأصول  فئات  توفرها  ي 

ال�ت المجتمعية  والمنافع  التكاليف  أفضل   نحو 
ف كفاءة استخدام رأس المال الطبيعي واستدامته، عل سبيل  ي الأسواق. ويمكن أن يؤدي ذلك إىل تحس�ي

�ف
ائب عل انبعاثات الكربون لتوعية السوق بالقيمة  المثال، حماية مصائد الأسماك من الصيد الجائر، وفرض �ف
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وة  يكولوجية. ويمكن أن يؤدي ذلك إىل بناء ال�ث المجتمعية الكاملة لالأصول، أو دفع مقابل خدمات النظم الإ
ي التصدي للتحديات العالمية، عل سبيل المثال، تغ�ي المناخ.

الوطنية والمساهمة أيضا �ف
ي تكافح من 

ي كث�ي من الأحيان تلك ال�ت
ي تتخلف عن الركب هي �ف

ويجد هذا التقرير أن البلدان ال�ت
أجل إدارة أصولها بطرق مستدامة. وربما نستدل عل تراجع مخزونات رأس المال الطبيعي المتجدد، عل 
يكولوجية أو تدهورها، وكث�ي من البلدان  سبيل المثال، من خالل الستغالل المفرط لخدمات النظم الإ
ي ينخفض فيها 

وة أو يشهد ركودا هي البلدان ال�ت ي يبلغ عددها 26 وينخفض فيها نصيب الفرد من ال�ث
ال�ت

ي هذا التقرير 
نصيب الفرد من قيمة رأس المال الطبيعي. ومن الممكن أن يساعد التحليل الشامل الوارد �ف

ي تسليط الضوء عل 
وة إىل مكونات كمية ومكونات حسب قيمة الوحدة، �ف ي ال�ث

ات �ف الذي يقسم التغ�ي
محركات هذه الأنماط وكيفية استجابة واضعي السياسات لها.

ء إدارة الطبيعة هي الأك�ث تعرضا لمخاطر الصدمات القتصادية والأك�ث تأثرا بها.  ي تسي
والبلدان ال�ت

ة من  ة لديها موارد وف�ي ي تنويع أصول بلد ما يعرض النمو لمخاطر. وقد كافحت بلدان كث�ي
والإخفاق �ف

ي من هذه الأصول لتنويع قاعدة ثروتها القتصادية. 
المعادن والوقود الأحفوري لستخدام الدخل المتأ�ت

ويجد هذا التقرير أنه عندما تقع صدمة خارجية - مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية - فإن اقتصاد هذا 
ي الوقت نفسه، 

وة. و�ف اجع نصيب الفرد من إجماىلي ال�ث البلد بأكمله يتعرض لمخاطر، ومن الممكن أن ي�ت
ي عملت عل تنويع مصادر ثروتها أفضل استعدادا للتغلب عل مثل هذه العواصف.

فإن البلدان ال�ت
ومن دون ضوابط أفضل وتغي�ي المعاي�ي والأعراف والتقاليد الجتماعية فيما يتعلق بكيفية تقييمنا 
ي، مقومة بأقل  ي ذلك رأس المال الطبيعي والب�ث

وة، بما �ف ة من ال�ث لالأصول غ�ي المالية، ستظل فئات كث�ي
من أسعارها وبالتبعية تُدار عل نحو غ�ي جيد. ولن تلحق البلدان المنخفضة الدخل بالركب، وستتعرض 

. وة العالمية لمخاطر أك�ب ال�ث
ي البلدان المرتفعة الدخل 

ي رأس المال الطبيعي المتجدد أك�ب �ف
وة الموجودة �ف ي ال�ث

ونصيب الفرد �ف
ف التنمية القتصادية  مقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل. وهذه أخبار مطمئنة. لأنه بعيدا عن المفاضالت ب�ي
ي قامت بحماية 

ي تنعم بالرخاء هي تلك ال�ت
والطبيعة، فإن هذا يش�ي إىل إمكانية التكامل بينهما: فالبلدان ال�ت

ي المنتجة، فضال عن 
وتعزيز أصولها الطبيعية، مثل الغابات ومصائد الأسماك والمناظر الطبيعية والأرا�ف

نتاجية القتصادية للطبيعة والناس  ف الإ تعزيز قيمة المناطق المحمية وحجمها ومساحاتها. ويشكل تحس�ي
اتيجية وأن  محركا رئيسيا يدعم هذا التجاه. ولذلك، يمكن للبلدان المنخفضة الدخل أن تحاكي هذه الس�ت

ي الوقت نفسه.
تعطي الأولوية لكل من الطبيعة والرخاء القتصادي إجمال �ف

ي سياق الرفاهية 
ة لالأمم طرائق جديدة لقياس الستدامة �ف وة المتغ�ي وتتيح الحسابات الخاصة بال�ث

ض ضمنا درجة  وة غ�ي مقياس لالستدامة "الضعيفة" يف�ت ي نصيب الفرد من ال�ث
ات �ف المادية. ول تتيح التغ�ي

ف مختلف فئات الأصول. ويُعد ظهور أزمات عالمية متعددة، مثل فقدان التنوع  عالية من الستدامة ب�ي
باستبدال  الخاصة  القيود  بشأن  إنذار قوي  بمثابة جرس  المحيطات،  وتلوث  المناخ،  وتغ�ي  البيولوجي، 

نسان بدل منها. يكولوجية الحرجة واستخدام بدائل من صنع الإ خدمات النظم الإ

الأولوية )4( عىل مستوى السياسات: تنويع محفظة الأصول وإعادة توازنها 

وة الوطنية، ل سيما السلع الأساسية،  ي ال�ث
وزيادة العتماد بصورة مفرطة عل أي فئة من فئات الأصول �ف

ي 
يسبب مخاطر لهذه البلدان. وحققت أصول رأس المال الطبيعي غ�ي المتجددة )عل سبيل المثال، ال�ت

ة من عام 1995 ح�ت نحو عام  وة المعدنية( معدلت نمو �يعة الوت�ي تتكون من الوقود الأحفوري وال�ث
ي ذلك هو انخفاض أسعار النفط. 

، والسبب الرئيسي �ف ف اجع منذ ذلك الح�ي ي ال�ت
2014، ولكن قيمتها أخذت �ف

يرادات الحكومية بشدة من جراء هذا  ي الصادرات والإ
ي تعتمد عل هذه الموارد �ف

رت البلدان ال�ت وقد ت�ف
وة أو يشهد ركودا كانت  ي يبلغ عددها 26 وينخفض فيها نصيب الفرد من ال�ث

النخفاض. وكث�ي من البلدان ال�ت
من البلدان الغنية بالموارد والمعتمدة عل السلع الأساسية. وتقدم هذه الطبعة من التقرير تحليال جديدا 
التنويع القتصادي  فها لمساعدة واضعي السياسات عل تحقيق قدر أك�ب من  بشأن تنويع الأصول وترك�ي

ي المستقبل.
ي إدارة هذه المخاطر والحد منها �ف

للمساعدة �ف
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تحرك  أنه مع  التقرير  يجد هذا  الأحفوري؟  الوقود  ثروة  المناخ عل  تغ�ي  أثر سياسات  وماذا عن 
اوح  العالم نحو مصادر منخفضة الكربون للطاقة، يمكن أن تنخفض قيمة النفط والغاز والفحم بنسبة ت�ت
ي 

أ �ف ف 13 و18% بحلول عام 2050. ولكن الأمر الأك�ث أهمية هو أن هذه المخاطر تقع عل نحو غ�ي متكا�ف ب�ي
ة. وبوسع هذه  العالم. وتواجه بعض البلدان الأك�ث اعتمادا عل الوقود الأحفوري مخاطر اقتصادية كب�ي
البلدان أن تدير هذه المخاطر من خالل اعتماد سياسات استباقية كي تتحول إىل اقتصاد منخفض الكربون 
ي تجاوز الصناعات 

بعيدا عن العتماد عل الوقود الأحفوري. ومن المنظور التقليدي، فإن التنويع يع�ف
ي المستقبل، 

الستخراجية إىل تصدير الوقود الُمصنع والمنتجات كثيفة استخدام الوقود الأحفوري. و�ف
ستسبب هذه الُنهج مخاطر أك�ب وسط الجهود العالمية الرامية إىل إزالة الكربون من الأنشطة القتصادية. 
كثيفة  المستوردة  المنتجات  وتقييد سبل وصول  المناخية  سياساتها  تشديد  ي 

�ف الآن  البلدان  بدأت  وقد 
. ويجد هذا التقرير أيضا  الكربون إىل أسواقها. ومن الممكن إدارة هذه المخاطر من خالل التعاون الدوىلي
أن بعض مصدري الوقود قد تكون لديهم حوافز اقتصادية ضعيفة للتعاون دون اتخاذ إجراءات جريئة 
ي 

ائب تعديل حدود الكربون، ال�ت عل مستوى السياسات من قبل مستوردي الوقود، عل سبيل المثال، �ف
ي بالفعل.  حها التحاد الأورو�ب اق�ت

ة  كب�ي ثروات  الشمس،  وأشعة  والرياح  المياه  مثل  الطبيعة،  تهبها  ي 
ال�ت المتجددة  الطاقة  وثروات 

المالية  المراكز  ي 
المتجددة �ف الطاقة  ي حساباتها. وينبغي إدراج 

البلدان ل تدرجها �ف للبلدان ولكن  للغاية 
للبلدان المعنية عل نحو يماثل احتياطيات الوقود الأحفوري. ويقدم هذا التقرير نهجا للقيام بذلك، 
ويجد أن الطاقة الكهرومائية تهيمن عل ثروة الطاقة المتجددة، وأن قيمتها تتجاوز قيمة الوقود الأحفوري 
الطاقة والمناخ أن يؤدي إىل  ف سياسات  المتجددة. ويمكن لتحس�ي بالموارد غ�ي  الغنية  البلدان  ي بعض 

�ف
ف تحليل جديد كيف يمكن  ة �يعة. ويب�ي ة من أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوت�ي إطالق قيمة كب�ي

توظيف السياسات لزيادة قيمة الطاقة المتجددة لتتناسب مع قيمة أصول الوقود الأحفوري.

وة لتوجيه السياسات  استخدام المحاسبة عن ال�ث

ل يتضمن هذا التقرير حسابات ثروة محدثة وموسعة فحسب، بل يحتوي أيضا عل تحليل واسع النطاق 
ي توجيه الخيارات عل مستوى السياسات. فعل 

وة أن تساعد �ف للسياسات يوضح كيف يمكن لحسابات ال�ث
وة عل تحليل إدارة محافظ الأصول المعرضة للمخاطر وعدم  سبيل المثال، يطبق هذا التقرير منظور ال�ث
ف من عوامل مثل تغ�ي المناخ وإزالة الكربون عل الصعيد العالمي. ول يحاول هذا التقرير التنبؤ بأثر  اليق�ي
ي قد 

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

ي قد تتضمن 
تكون أك�ث تواترا مع الأزمات البيئية المتوقعة، مثل تغ�ي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وال�ت

ف فهما دقيقا  الأحداث المفاجئة، عل سبيل المثال جائحة كورونا، بل يساعدنا عل فهم جوانب عدم اليق�ي
ي ظل العديد من السيناريوهات المحتملة لتغ�ي المناخ 

وة المستقبلية �ف بطرح سيناريوهات تستكشف ال�ث
ي، يكشف هذا التقرير أثر جائحة كورونا وأثر تلوث الهواء  والسياسات المناخية. وبالنسبة لرأس المال الب�ث
للوقود  وبالنسبة  بينهما.  والتفاعل  ية  الب�ث والأصول  الطبيعية  الأصول  إدارة  ف  ب�ي العالقة  ويوضح  عليه، 
خالل  من  المتقادمة  الأصول  مخاطر  دارة  لإ السياسات  مسارات  السيناريوهات  تحليل  يحدد  الأحفوري، 
ائب تعديل حدود الكربون. كما يوضح هذا  اتيجيات تعاونية وغ�ي تعاونية للنمو منخفض الكربون و�ف إس�ت
وة من رأس المال الطبيعي مثل مصائد  التقرير أنه يمكن لالإصالحات عل مستوى السياسات أن تعزز خلق ال�ث

الأسماك والطاقة المتجددة.

المال  رأس  نفاد  مثل  المهمة،  وة  ال�ث اعتبارات  العامة  المالية  التقليدية لستدامة  التداب�ي  وتغفل 

الطبيعي وتدهوره، وح�ت تدم�ي الأصول الُمنتجة بسبب الكوارث الطبيعية. فعل سبيل المثال، قد يكون 

يرادات الحكومية غ�ي مستدام إذا كان من استخراج أصول غ�ي متجددة، مثل الوقود الأحفوري،  مصدر الإ

ي من الصيد الجائر، 
ي يساء إدارتها، مثل قطاع المصائد السمكية الذي يعا�ف

أو إذا كان من أحد الأصول ال�ت

الهولندي  المرض  لتحديات  جديد  تحليل  ف  ويب�ي  . والأعاص�ي الفيضانات  لمخاطر  الممتلكات  تعرض  أو 
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اجع الطلب عل الوقود  والعتماد عل الموارد كيف يمكن للبلدان أن تخفف من هذه المخاطر وتخطط ل�ت

يرادات الحكومية، يمكن  ي تعتمد عليها مصادر الإ
الأحفوري. ومن خالل تقديم معلومات عن الأصول ال�ت

ي توجيه سياسات المالية العامة الأك�ث استدامة.
وة أن تساعد �ف لحسابات ال�ث

جابة عنها ي لم تتم الإ
العمل المستقبىلي والأسئلة ال�ت

ي الآثار المحتملة لتغ�ي المناخ عل قيمة الأصول، فإن هذا 
ف العتبار �ف عل الرغم من أن هذا التحليل ينظر بع�ي

ة لالأمم( ل يتضمن بعد قيمة الحتفاظ بالكربون المرتبطة بخدمات احتجاز الكربون  وة المتغ�ي التقرير )ال�ث

بة والمحيطات(.  يكولوجية البيولوجية )عل سبيل المثال، الغابات وال�ت ي النظم الإ
وة الموجودة �ف كجزء من ال�ث

كما أنه ل يخصم التكلفة الجتماعية للكربون من قيمة الوقود الأحفوري. وهناك بيانات كافية متاحة بشأن 

ي بشأن كيفية حساب قيمة خدمات تنظيم 
البلدان لقياس الأرصدة المادية للكربون، ولكن ل يوجد اتفاق نها�أ

ي نظام المحاسبة القتصادية البيئية.
المناخ �ف

وستشمل الإصدارات المستقبلية من هذا التقرير تحديد كيف يؤثر رأس المال الجتماعي والتنوع 

ي طبيعتها، 
وة. وتختلف هذه التطورات إىل حد ما �ف ي الحسابات الأساسية لل�ث

البيولوجي عل قيمة الأصول �ف

فالتنوع البيولوجي ورأس المال الجتماعي هما ما يش�ي إليه داسغوبتا )2021( عل أنه خصائس داعمة 

ي حد ذاتها. وقد ل يكون 
لالأصول، وهي جودة نوعية تعطي قيمة لالأصول الأخرى، وهي ليست أصول �ف

من السهل جعل رأس المال الجتماعي جزءا من الحسابات النقدية الأساسية، ولكن الأساليب الجديدة 

ي نصيب الفرد من إجماىلي 
ات �ف ات أساسية ومتكاملة للتغ�ي لقياس رأس المال الجتماعي يمكن أن تتيح مؤ�ث

وة حاليا تماما الأثر عل رأس المال الطبيعي المتجدد حيث أدى التدهور  وة. ول توضح حسابات ال�ث ال�ث

ها، مما قد يعجل بوقوع أحداث كارثية عل  ي مكانة يتعذر تغي�ي
يكولوجية �ف والخسائر إىل وضع النظم الإ

نطاق واسع بحيث ل يمكن استيعابها من خالل آليات القتصاد التقليدي.

تقنيات  طريق  عن  جمعها  يتم  ي 
ال�ت البيانات  ذلك  ي 

�ف بما  البيانات،  ي 
�ف التحسينات  زيادة  وتفتح 

وة من حيث الزمان والمكان عل نطاق واسع. فعل  الستشعار عن بعد، الباب أمام إمكانيات قياس ال�ث

وة عل المستويات دون الوطنية  سبيل المثال، يمكن لواضعي السياسات، من خالل تحليل حسابات ال�ث

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

)الولئية/الالمركزية( الوقوف عل مدى عدم المساواة �ف

، وكيف تطور ذلك مع الوقت. وقد يتيح ذلك أيضا بيانات وتحليالت لتوجيه عملية صنع  ي
البلد المع�ف

. القرار عل الصعيد المحلي

 - والموسعة  الجديدة  وة  ال�ث حسابات  من  المتأتية  الرئيسية  النتائج  بعض  التقرير  هذا  ويصف 

يتيح  أن  وينبغي  الوطنية.  الحسابات  نظام  مع  والمتوافقة  شمول  الأك�ث  الآن  المتاحة  وة  ال�ث حسابات 

نت - مجموعة أدوات غنية لواضعي السياسات. ويمكن  ن�ت هذا التحليل وتوفر البيانات - المتاحة عل الإ

ي البلدان المعنية 
استخدام أدوات من خالل برنامج إكسيل وعروض مرئية للبيانات لتحليل التجاهات �ف

ف البلدان المماثلة. ومن الممكن أن  ات زمنية كما يمكن استخدام ذلك لأغراض المقارنة ب�ي عل مدى ف�ت

وة حسب الكمية وقيمة الوحدة، إىل  يؤدي تحليل الحسابات حسب فرادى الأصول، والتحليل الشامل لل�ث

ي المستقبل.
وة �ف توجيه الخيارات المتعلقة ببناء ال�ث
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كا عىل المستويات  ويتطلب تحقيق الرخاء المستدام عمل جماعيا مش�ت
المحلية والوطنية والعالمية 

ويتطلب تحقيق تعاٍف أخ�ف وقادٍر عل الصمود وشامٍل للجميع من جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات 
ي والطبيعي  ي تدير بها الحكومات المحلية والوطنية رأس مالها الب�ث

ي الطريقة ال�ت
ات عاجلة �ف اقتصادية تغي�ي

، بما  والمنتج. كما يتطلب مستويات غ�ي مسبوقة من العمل والتعاون وتضافر الجهود عل المستوى الدوىلي
ها من التحديات العالمية. وهذا  ي ذلك العمل عل التصدي لتغ�ي المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وغ�ي

�ف
ائب عل العوامل الخارجية مثل  ف السياسات المحلية والتفاقيات الدولية بشأن فرض �ف ي الجمع ب�ي

يع�ف
دارة المستدامة لالأصول العابرة للحدود مثل الأسماك أو المياه. انبعاثات الكربون أو التفاقيات المتعلقة بالإ

مستوى  عل  تدخلية  إجراءات  إىل  ماسة  حاجة  هناك  ستكون  المستقبل،  لآفاق  افا  واست�ث
- يكولوجية  الإ النظم  خدمات  مقابل  والدفع  الكربون  ائب  �ف فرض  المثال،  سبيل  -عل   السياسات 
وقيمة خدمات  الكربون  أكسيد  ي 

ثا�ف الجتماعية لنبعاثات  التكلفة  بوضوح  تعكس  السوق  أسعار  لجعل   
ي يتحملها 

ي تتيحها الطبيعة. وبتجاهل آثار التلوث وتغ�ي المناخ والتكاليف ال�ت
تنظيم المناخ العالمية ال�ت

ي الوقت 
ي الأسواق. و�ف

المجتمع بسبب ذلك، نجد أن أصول الوقود الأحفوري مقومة بأعل من قيمتها �ف
يكولوجية  ي جهود التخفيف من آثار تغ�ي المناخ، مثل النظم الإ

ي يمكن أن تساعد �ف
نفسه، فإن الأصول ال�ت

للغابات، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
كات  ى. فالأفراد وال�ث ي تستحوذ عل الأهمية الك�ب

والحكومات ليست الأطراف الفاعلة الوحيدة ال�ت
مهما.  فرقا  تحدث  أن  يمكن  يتخذونها  ي 

ال�ت والخيارات  الأصول،  مديرو هذه  جميعا  والمستثمرون هم 
ي إطار عملية صنع 

فالأسواق المالية، عل سبيل المثال، بدأت تأخذ التنمية المستدامة عل محمل الجد �ف
ات  ات الستدامة والبيئة، والمؤ�ث ي دمج العتبارات الخاصة بمؤ�ث

القرار. ويشمل ذلك إحراز تقدم كب�ي �ف
الستدامة  ات  مؤ�ث وتعتمد  هؤلء.  بكل  الخاصة  الستثمار  خيارات  ي 

�ف الحوكمة  ات  ومؤ�ث الجتماعية 
ي يمكن 

ال�ت البيئية  المقاييس  الأحيان عل  ي كث�ي من 
الحوكم �ف ات  ات الجتماعية ومؤ�ث والبيئة، والمؤ�ث

ي الوقت 
اء للغابات(، و�ف أن تفوق الخصائس المادية )عل سبيل المثال، هكتارات من الغطاءات الخ�ف

دارة المستدامة للموارد الطبيعية بأقل من  نفسه إظهار قيمة الأصول والمنافع القتصادية طويلة الأجل لالإ
ة لالأمم(.  وات المتغ�ي ي ال�ث

قيمتها )عل سبيل المثال، تصويرها من خالل حسابات رأس المال الطبيعي �ف
الجتماعية  ات  والمؤ�ث والبيئة،  الستدامة  ات  مقاييس مؤ�ث ف  وة تحس�ي بال�ث الخاصة  البيانات  ومن شأن 
النقدية  القيمة  ة من حيث  المتغ�ي الطبيعية  وة  ال�ث ثاقبة عن  تقديم رؤى  الحوكمة من خالل  ات  ومؤ�ث
ات  ثراء التصنيف السيادي لمؤ�ث . ويمكن استخدام ذلك، عل سبيل المثال، لإ ي

عل مستوى البلد المع�ف
ات الحوكمة. ات الجتماعية ومؤ�ث الستدامة والبيئة، والمؤ�ث

القدرة  الطبيعية  بيئتنا  نمنح  أن  يمكننا  وتقييمها،  وقياسها  الطبيعية  الأصول  إدارة  ف   وبتحس�ي
ف  ك�ي ي، يمكننا أن نتجاوز ال�ت عل النمو وتعزيز ما ننعم به من رفاهية. وبإقرارنا بأهمية رأس المال الب�ث
ف صحة السكان تحقيقا  ي المهارات وتحس�ي

ف عل الستثمار �ف ك�ي ة الأجل إىل ال�ت عل الأرباح والدخول قص�ي
وقدرة عل  أك�ث شمول  نمو  تحقيق  يمكننا ضمان  وة،  ال�ث توزيع  ي 

�ف التدبر  ومن خالل  المستمر.  للرخاء 
ي مواجهة الصدمات مع تحقيق الرفاهية المادية. ومن الممكن أن تتكامل التنمية القتصادية مع 

الصمود �ف
نسان أن ينعم بالزدهار والرفاهية  نسان والمحافظة عل الطبيعة، بل يتوجب ذلك إذا ما ُقدر لالإ  ازدهار الإ

عل هذه الأرض.
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�ث
 الُمنتج، وال

ف
�

خ س المال الأ
حتية العامة ورأ

ك البنية الت
ي ذل �ف

وة - بما 
�ث
ستدامة من ال

ي أشكال م �ف
 

م.
ستدا

حو م
ل ن

ق الرخاء ع
حقي

ساندة ت
حة( لم

ص
ت وال

ي )المهارا
ث

�
س المال الب

ورأ

صالن 9، و10:
الف

✔
✔

ي
ث

�
س المال الب

رأ
 

	
ي من  �ف

ي تعا �ت
ي البلدان ال �ف

ص 
ل خا

شك
حا ب

مر مل شأنها. وقد يكون هذا الأ
ف ب

صا
إن ق العدل وال

حقي
ية وت

ث
�

وة الرأسمالية الب
�ث
ستوى ال

سن م
ح

ت أن ي
م الفتيا

ي تعلي �ف
يمكن لالستثمار 

ض البلدان الغنية بالموارد.
ك بع

ل ذل
شم

ي هذا التقرير، وي �ف
س الوارد 

ب القيا
س

ح
ي، ب

ث
�

س المال الب
ي توزيع رأ �ف

 للغاية 
ي ت كب�

تفاو
ل 12

ص
الف

✔
✔

 
	

ىل 
ي إ

ث
�

س المال الب
ث الهواء، أن تعزز قيمة رأ

طر تلو
خا

سكان لم
ض ال

ل من تعر
ي تقل �ت

 ال
ي ت والتداب�

سياسا
ستوى ال

ل م
ك ع

ي ذل �ف
حة، بما 

ص
م وال

ي التعلي �ف
ت 

يمكن لالستثمارا
إنتاجية. يف الرفاهية وال

�
س

ح
ب ت

جان
صول 7، و8، و12

الف
✔

✔

ج
س المال الُمنّت

رأ
 

	
جددة 

 المت
ي طبيعية غ�

ت الموارد ال
م عائدا

خدا
حتية(: است

ل المثال، البنية الت
ل سبي

م )ع
س المال العا

رأ
 

س المال.
ي من ندرة رأ �ف

ي تعا �ت
ي البلدان ال �ف

حتية العامة 
ي البنية الت �ف

ط والغاز والمعادن( لالستثمار 
)النف

صالن 9، و10:
الف

✔
✔

 
	

طبيعة، 
ي ال ت �ف

ت من خالل الستفادة من الستثمارا
ضانا

ف والفي
ص

ب العوا
سب

ل المثال، البنية التحتية والمدن، ب
ل سبي

س المال المنتج، ع
ي تهدد قيمة رأ �ت

ف المخاطر ال
من الممكن تخفي

ف الواقية.
ل المثال، أشجار المنغرو

ل سبي
ع

ل 6
ص

الف
✔

✔

 
	

ي  �ف
م "الستثمار 

يف بيئة الستثمار ــ وهي العملية المعروفة باس
�

س
ح

ي ت �ف
ساعدة 

خدامها للم
س المال المنتج واست

ي رأ �ف
جددة 

 المت
ي طاقة غ�

صادر ال
ت من م

من الممكن استثمار العائدا
صادية.

ضال عن تعزيز الستدامة القت
جددة، ف

 المت
ي طاقة غ�

صادر ال
ل م

صول بعيداً عن العتماد ع
جيع تنويع الأ

ش
ل ت

ل ع
ي تعم �ت

الستثمار"، وال
صالن 9، و10:

الف
✔

 
	

صول 
م الأ

جع تراك
ش

ض الكربون، وأن ت
خف

صاد من
ىل اقت

حول إ
طر الت

خا
ضة لم

ت المعر
طاعا

ي الق �ف
س المال الُمنتج 

ر لرأ
ب  الم�

ي م غ�
اك �ت

ب ال
جن

ت المالية العامة أن تت
سياسا

ينبغي ل
 المناخ.

ي جة المقاومة لتغ�
الُمنت

ل 10
ص

الف
✔

✔

ي. ك الدوىل
باء البن ت خ�

سابا
صدر: ح

الم
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وة وغ�ي ذلك  ة لالأمم 2021 وبيانات حسابات ال�ث وة المتغ�ي 1  يمكن الطالع عل تقرير ال�ث

http://worldbank.org/cwon : من المصادر عل الموقع التاىلي
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