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المنتدى االقتصادي العالمي: 395 ملیون فرصة عمل جدیدة بحلول عام 2030 إذا ما أعطت الشركات األولویة 
للطبیعة  

یخلص التقریر إلي أن وضع الطبیعة في المقام األول یصب في صالح األعمال والمرونة االقتصادیة •
ستوفر الحلول اإلیجابیة على الطبیعة 10.1 تریلیون دوالر متجسدة في فرص أعمال ومالیین من الوظائف الجدیدة •
تأثیر فیروس كوفید-19 تذكیر صارخ بعدم توازننا مع العالم الطبیعي، ولكن التقریر یشیر إلى وجود فرص للشركات •

والحكومات إلعادة البناء على نحو أفضل 
تبرز مسوّدة السیاسات المرافقة للتقریر كیفیة تمكن وزراء المالیة من البدء في إنشاء اقتصاد إیجابي على الطبیعة •
یتوفر التقریر كامالً عبر ھذا الرابط وللمزید عن أجندة أعمال المنتدى الخاصة بالطبیعة الرجاء زیارة ھذا الرابط •

 جـنیف، سـویسـرا، 15 یـولـیو 2020 – تسـببت جـائـحة فـیروس كـوفـید-19 الـعالـمیة بـفقدان الـوظـائـف عـلى نـحو غـیر مسـبوق وحـالـة مـن عـدم الـیقیم 
االقـتصادي. وفـي الـوقـت الـذي تـتطلع فـیھ الـحكومـات والشـركـات إلـى تـحفیز الـنمو، أثـبتت دراسـة جـدیـدة لـلمنتدى االقـتصادي الـعالـمي أن الحـلول 

"اإلیجابیة على الطبیعة" یمكن أن تخلق 395 ملیون وظیفة بحلول عام 2030. 

 یـقدم تـقریـر "مسـتقبل الـطبیعة واألعـمال" مخـططات للشـركـات لـالسـتفادة مـن فـرصـة أعـمال بـقیمة 10.1 تـریـلیون دوالر، مـع الـتركـیز عـلى اتـخاذ 
إجراءات صناعیة إیجابیة على الطبیعة، مما یعني أنھا تضیف قیمة إلى الطبیعة. 

 ویسـتند ھـذا الـتقریـر إلـى أمـثلة حـقیقیة، أدت فـیھا الحـلول اإلیـجابـیة عـلى الـطبیعة إلـى تحسـین نـتائـج األعـمال. فـقد أدت الـزراعـة الـذكـیة بـاسـتخدام أجھـزة 
االسـتشعار وصـور األقـمار الـصناعـیة فـي إنـدونیسـیا إلـى تحسـین غـلة الـمحاصـیل فـي الـمتوسـط بنسـبة 60%. وشھـدت الـتنمیة الـخضراء فـي حـدیـقة 
سـوتـشو الـصناعـیة بـالـصین زیـادة فـي نـاتـجھا المحـلي اإلجـمالـي بـمقدار 260 ضـعفاً، وذلـك عـلى نـحو جـزئـي مـن خـالل الـتنمیة الـخضراء. أمـا فـي 

فیتنام، فشھد سكان المجتمعات الساحلیة زیادة مدخولھم بمقدار أكثر من الضعف بعد ترمیم أشجار المنغروف بالغة األھمیة.  

وصـرحـت أكـانـكشا خـاطـري، رئـیس أجـندة الـعمل الـخاص بـالـطبیعة لـدى الـمنتدى االقـتصادي الـعالـمي، قـائـلة: "یـمكننا الـتصدي ألزمـة الـتنوع الـبیولـوجـي 
الـتي تـلوح فـي األفـق وإعـادة تـنظیم االقـتصاد بـطریـقة تخـلق وتحـمي مـالیـین الـوظـائـف. بـات الـرأي الـعام یـطلب مـن الشـركـات والـحكومـة تحسـین أدائـھا 
أكـثر فـأكـثر. یـمكننا حـمایـة إمـداداتـنا الـغذائـیة، واالسـتفادة عـلى نـحو أفـضل مـن بـنیتنا الـتحتیة، واالسـتفادة مـن مـصادر الـطاقـة الجـدیـدة مـن خـالل االنـتقال 

إلى إیجاد الحلول ذات التأثیر اإلیجابي على الطبیعة." 

م الـتقریـر، الـذي ھـو ثـمرة تـعاون الـمنتدى االقـتصادي الـعالـمي مـع AlphaBeta، اإلجـراءات إلـى الـمجاالت أو الـنظم االجـتماعـیة االقـتصادیـة  یـقسِّ
الثالثة التالیة، والتي یمكن فیھا تحدید حجم التغیر.   

اسـتغالل الـغذاء، والـیابـسة، والـمحیطات: یـشكل مـا نـأكـلھ ونـزرعـھ نـحو 10 تـریـلیون دوالر مـن الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي الـعالـمي، ویـعمل بـھ مـا یـصل 
إلـى 40% مـن الـقوى الـعامـلة الـعالـمیة. ویـمكن للحـلول اإلیـجابـیة عـلى الـطبیعة أن تخـلق 191 مـلیون وظـیفة جـدیـدة وتـوفـر 3.6 تـریـلیون دوالر مـن 

اإلیرادات اإلضافیة أو الوفورات في التكالیف بحلول عام 2030. وفیما یلي بعض األمثلة:  

تـنویـع الـنظام الـغذائـي: یـعتمد حـوالـي 75% مـن األغـذیـة الـعالـمیة عـلى 12 نـباتـاً وخـمسة مـوارد حـیوانـیة. تـوفـر الـمنتجات الـحیوانـیة -
18% مـن الـسعرات الحـراریـة، ولـكنھا تسـتھلك 80% مـن األراضـي الـزراعـیة. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، یـمكن لـنظام غـذائـي أكـثر 

تنوعاً یتكّون من الخضروات والفواكھ أن یوفر 310 ملیار دوالر من فرص األعمال سنویاً بحلول عام 2030.  
 الـتكنولـوجـیا المسـتخدمـة فـي الـمزارع الـكبیرة: یـمكن لـتقنیات الـزراعـة الـدقـیقة أن ُتـنتج أكـثر مـن 4.3 مـلیون وظـیفة و195 مـلیار -

دوالر مـن فـرص األعـمال بحـلول عـام 2030. ومـع تـحّسن بنسـبة 40% فـي الـعائـدات، یـمكن لـالسـتثمارات أن تـحقق عـوائـد تـزیـد 
عن %10.   

- ً الـبیع بـالتجـزئـة: یـتم طـمر أو حـرق مـا یـعادل شـاحـنة كـامـلة مـن الـمنسوجـات كـل ثـانـیة، مـما یـعني فـقدان 500 مـلیار دوالر سـنویـا
نـتیجة لـنفایـات الـمالبـس. ویـمكن السـتخدام الـمزیـد مـن الـمدخـالت المتجـددة وإعـادة اسـتخدام الـمالبـس، وتجـدیـدھـا، وإعـادة تـدویـرھـا أن 

یوفر 130 ملیار دوالر ویمنع ھدر 148 ملیون طن من نفایات المنسوجات بحلول عام 2030.  
 الـصید: یسـتغرق صـید ذات الـكمیة مـن الـسمك الـیوم خـمسة أضـعاف الجھـد الـمبذول فـي عـام 1950 لـصید الـكمیة نـفسھا. إذا مـا -

اسـتمر الـعالـم عـلى ھـذا الـنھج بـدون أي تـغییر، فسـتنخفض األرصـدة الـسمكیة غـیر المسـتزرعـة بنسـبة 15%. مـا سـیكلف الـصناعـة 
83 مـلیار دوالر، حـیث سـیتعین عـلى الـقوارب الـسفر إلـى مـناطـق بـعیدة والـصید فـي أعـماق أبـعد. لـذا، فـإن اإلدارة المسـتدامـة لـلنظام 

البیئي تمثل إحدى الطرق التي تعمد إلى االستفادة من فرصة بقیمة 40 ملیار دوالر في القطاع البحري في جمیع أنحاء العالم. 
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 الـبنیة الـتحتیة والـبیئة الـعمرانـیة: یـعتمد حـوالـي 40% مـن الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي الـعالـمي عـلى الـبیئات الـتي نـنشأھـا، مـن مـبانـي الـمكاتـب والـمنازل، 
ووسـائـل الـنقل. ویـمكن للحـلول اإلیـجابـیة عـلى الـطبیعة أن تخـلق 117 مـلیون وظـیفة جـدیـدة وتـوفـر 3 تـریـلیون دوالر مـن اإلیـرادات اإلضـافـیة أو 

الوفورات في التكالیف بحلول عام 2030. وفیما یلي بعض األمثلة:  

الـمبانـي الـذكـیة: یـمكن ألنـظمة الـتعدیـل التحـدیـثي، واسـتخدام تـكنولـوجـیا أكـثر كـفاءة فـي الـمبانـي الجـدیـدة  825 مـلیار دوالر بحـلول -
عـام 2030. ھـذا ویـمكن لـلتحول إلـى اسـتخدام مـصابـیح LED واسـتبدال الـضوء الـطبیعي تـوفـیر أكـثر مـن 650 مـلیار دوالر 
بحـلول عـام 2030. كـما یـمكن لـألسـطح الـخضراء تـوفـیر تـكالـیف الـطاقـة، والـتخفیف مـن حـدة مـخاطـر الـفیضانـات، والحـد مـن تـلوث 
الـھواء، وأیـضاً إنـتاج الـغذاء. ویـمكن لـسوق ھـذا الـمجال أن یشھـد نـمواً بنسـبة 12% سـنویـاً لـیصل إلـى 15 مـلیار دوالر بحـلول عـام 

 .2030
 أجھـزة االسـتشعار الـذكـیة: یـمكن أن یـوفـر الحـد مـن تسـرب الـمیاه عـلى مسـتوى الـبلدیـات مـبلغاً بـقیمة 115 مـلیار دوالر بحـلول عـام -

2030. كما یمكن أن یزید عائد االستثمارات في تحسین كفاءة المیاه عن %20. 
 إدارة الـنفایـات: مـن خـالل الـحصول عـلى 305 مـلیار دوالر مـن اإلیـرادات اإلضـافـیة، یـمكن أن یـتضاعـف الـسوق الـعالـمي إلدارة -

الـنفایـات فـي غـضون 10 سـنوات عـن طـریـق االسـتثمارات الـصحیحة فـي جـنوب آسـیا، وشـرق آسـیا، وأفـریـقیا جـنوب الصحـراء 
الكبرى.  

الـطاقـة والـصناعـات االسـتخراجـیة: تـمثل الـطاقـة الـتي نـنتجھا ومـا نسـتخرجـھ مـا یـقارب ربـع الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي الـعالـمي و16% مـن الـعمالـة عـلى 
الـصعید الـعالـمي، ومـع تـزایـد الـطلب عـلى الـطاقـة، ھـناك فـرصـة لخـلق 87 مـلیون وظـیفة وتـوفـیر مـبلغ قـدره 3.5 تـریـلیون دوالر مـن فـرص األعـمال 

بحلول عام 2030. وفیما یلي بعض األمثلة: 

 الـتعدیـن واسـتخراج الـموارد: یـمكن أن یـوفـر تحسـین اسـترداد الـموارد فـي عـملیة االسـتخراج 225 مـلیار دوالر ویـقلل اسـتخدام -
الـمیاه بنسـبة 75% فـي الـعقد الـمقبل. كـما یـمكن لـلتكنولـوجـیا الحـدیـثة والـمزیـد مـن الـمیكنة أن تـعزز مـعدالت اسـترداد الـمواد بنسـبة 

تصل إلى %50. 
الـنماذج الـدائـریـة فـي قـطاع صـناعـة السـیارات: إن تجـدیـد بـعض قـطع غـیار الـمركـبات وإعـادة اسـتخدامـھا، مـثل نـواقـل الحـركـة، -

یـحتفظ بـقیمة أكـبر ویسـتخدم طـاقـة أقـل مـن تـلك الُمسـتخَدمـة فـي إعـادة الـتدویـر. ویـمكن تـوفـیر نـحو 870 مـلیار دوالر عـن طـریـق 
استرداد تكالیف التصنیع بحلول عام 2030. 

 مـصادر الـطاقـة المتجـددة: مـن الـمتوقـع أن تـصل فـرص االسـتثمار إلـى 650 مـلیار دوالر، وأن تـزیـد الـعوائـد عـن 10% بسـبب -
االعـتماد عـلى مـصادر الـطاقـة المتجـددة بحـلول عـام 2030. حـیث یـمكن لِحـَزم الـتحفیز الـخاصـة بـالـطاقـة الشمسـیة وغـیرھـا مـن 
مـصادر الـطاقـة المتجـددة الـتجاریـة أن تخـلق مـالیـین مـن الـوظـائـف الجـدیـدة. فـإن الـطاقـة الشمسـیة دون أیـة إعـانـات مـالـیة، تـضاھـي 
تـكالـیف الـوقـود األحـفوري فـي أكـثر مـن 30 دولـة وكـان مـن الـمتوقـع أن تـكون أرخـص مـن الفحـم فـي الـصین والـھند بحـلول عـام 

 .2021
 مـضاعـفة تـدفـق اإلیـرادات: تـبلغ مـساحـة األراضـي الـمخصصة إلقـامـة مـشاریـع الـطاقـة المتجـددة مـا بـین ثـالثـة إلـى 12 ضـعفاً مـقارنـةً -

بحجـم األراضـي الـمخصصة إلقـامـة الـمشاریـع الـتي تـدار بـالفحـم. وتـعمل بـعض الشـركـات عـلى تـطویـر محـطات تـولـید الـطاقـة 
الكھـروضـوئـیة الـشاھـقة، الـتي یـمكن دمـجھا مـع تـربـیة الـحیوانـات، والسـیاحـة الـبیئیة، لـتوفـیر مـصادر دخـل إضـافـیة عـلى قـطعة 

األرض نفسھا. 
  

دلیل توجیھي لوزراء المالیة   

تـبرز مـسوّدة السـیاسـات ھـذه كـیف یـمكن لـلحكومـات تـطویـر أداء الشـركـات وتـمكینھا. إذ یـمكن لـوزراء الـمالـیة الجـمع بـین سـتة تـدابـیر سـیاسـیة شـامـلة، 
لـوضـع الـحوافـز الـمناسـبة كجـزء مـن حـزم الـتحفیز وخـلق الـوظـائـف دون تـدمـیر الـطبیعة. تـشمل تـلك الـتدابـیر قـیاس أفـضل لـألداء االقـتصادي یـتجاوز 
الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي، وحـوافـز االبـتكار، وتحسـین التخـطیط الـمكانـي، وإدارة األصـول البحـریـة والـبریـة، وإلـغاء اإلعـانـات الـتي تھـدد االسـتقرار 

الوظیفي على المدى الطویل، واالستثمار في تعلیم مھارات جدیدة، وزیادة الدعم المالي للحلول الطبیعیة.   

 تھـدف ھـذه الـمسوّدة الـمرافـقة لـلتقریـر، والـتي تشھـد تـعاون الـمنتدى مـع SYSTEMIQ إلـى مـساعـدة صـناع الـقرار عـلى الـنظر إلـى الـطبیعة 
بـاعـتبارھـا شـكًلً مـن أشـكال رأس الـمال، وإذا مـا تـمت إدارتـھا بـشكل سـلیم، فـإنـھا سـتمثل أسـاسـاً لـتحقیق رفـاھـیة الـمجتمعات، وقـدرتـھا عـلى الـصمود، 

ورخائھا على المدى الطویل. 

اقتباسات وأقوال من الشركاء  

ح فـخامـة كـارلـوس ألـفارادو كـیسادا، رئـیس جـمھوریـة كـوسـتاریـكا، قـائـالً: "یـجب أن نـغتنم األزمـة الـتي تسـببت بـھا جـائـحة فـیروس كـورونـا إلعـادة  صـرَّ
ضـبط عـالقـة اإلنـسانـیة بـالـطبیعة. إن االسـتثمار فـي الـبیئة والـتنوع الـبیولـوجـي یـتیح الـفرصـة لـبناء اقـتصادات أفـضل ویـزیـد مـن قـدرتـنا (قـدرة البشـر 
بـوصـفنا نـوعـاً بـیولـوجـیاً) عـلى الـصمود. أثـبتت كـوسـتاریـكا أن االنـتقال إلـى اقـتصاد مـحایـد كـربـونـیاً، وإیـجابـي عـلى الـطبیعة یـحقق مـزیـداً مـن الـرخـاء، 

ویساعد على خلق الوظائف وحدوث تطورات جدیدة، لذا فقد حان الوقت لتعمیم ھذا النموذج." 

أمـا إنجـر أنـدرسـون، وكـیل األمـین الـعام لـألمـم المتحـدة والـمدیـر الـتنفیذي لـبرنـامـج األمـم المتحـدة لـلبیئة، فـقالـت: "بـینما نـحن عـلى أعـتاب عـقد تـاریـخي مـن 
الـعمل لـوقـف فـقدان الـتنوع الـبیولـوجـي وعـكس مـساره بحـلول عـام 2030 والـتصدي لـتغیر الـمناخ، فـإن قـطاع األعـمال یـلعب دوراً حـاسـماً فـي 
اإلشـراف الـبیئي عـلى كـوكـبنا، فھـذا الـقطاع یـمتلك الـتكنولـوجـیا، واالبـتكار، والـتمویـل الـمطلوب إلجـراء الـتحوالت الـتي نـحتاجـھا نـحو زیـادة االسـتثمار 

في البنیة التحتیة الخاصة بالطبیعة والحلول القائمة على الطبیعة." 

وأوضـح فـرایجـر تـومـسون الـمدیـر اإلداري لشـركـة AlphaBeta، قـائـًال "بـاتـت تھـدیـدات الـتنوع الـبیولـوجـي مـصدراً أسـاسـیاً لـلقلق الـمتزایـد لـألعـمال 
فـي مـختلف الـقطاعـات االقـتصادیـة، ومـا عـلیھ فـإن مـا ُیـسمى بـ "الـعمل كـالـمعتاد" لـم یـعد خـیاراً. إال أن األمـر اإلیـجابـي ھـو أن ھـذا الـتقریـر یـوضـح أن 

ھناك مساراً لقطاع األعمال یعزز من القدرة على الصمود في العملیات، ویخلق فرص نمو جدیدة ھائلة."   

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-nature-and-business-policy-companion
https://www.systemiq.earth/


ھـذا وقـد صـرح آالن جـوب، رئـیس شـركـة یـونـیلیفر، قـائـًال "فـي حـین أنـھ ال یـزال ھـناك عـدم یـقین بـشأن كـیفیة اسـتمراریـة فـیروس كـوفـید-19، یـجب 
عـلینا أن نـقر أن ھـذا یـتیح فـرصـة لتسـریـع الـجھود الـرامـیة لـوضـع الـطبیعة فـي صـمیم جـمیع عـملیات صـنع الـقرار، حـیث  لـن تـتوفـر وظـائـف أو یـتحقق 

الرخاء على كوكب میت!" 

وأوضـح جـیریـمي أوبـنھایـم مـؤسـس شـركـة SYSTEMIQ والشـریـك الـرئیسـي فـیھا، قـائـًال "إن لـلطبیعة أھـمیة حـاسـمة فـي خـلق الـوظـائـف، بـاإلضـافـة 
إلـى دعـم الـصحة الـعامـة والـقدرة عـلى الـصمود. فـفي الـوقـت الـذي یـتطلع فـیھ وزراء الـمالـیة إلـى تـحفیز الـنظم االقـتصادیـة لـدیـھم فـي وسـط الـھشاشـة الـتي 
كـشفھا فـیروس كـوفـید-19، یـجب عـلیھم اغـتنام الـفرصـة لـدمـج الـطبیعة فـي السـیاسـة الـمالـیة، عـن طـریـق كـل مـن دعـم الشـركـات لـالسـتثمار فـي الـفرص 

اإلیجابیة على الطبیعة والتأكد من أننا نحمي الطبیعة خالل مرحلة التعافي." 

مالحظات للمحرر"ن 
اقرأ التقFQر 7الOامل  واستكشف المFGد عن أجندة أعمال المنتدى الخاصة 7الطب2عة  

` وخFQطة التحول التا7عة للمنتدى ]شأن تغUV المناخ   ab2ات cVاء االسfاستكشف منصة المنتدى للذ
اقرأ أجندة المنتدى 7اللغة الفرoس2ة | اإلسlان2ة | الماندرFن | ال2ا7ان2ة 
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