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هل حتقيق أهداف التنمية املستدامة أمٌر بعيُد املنال؟ 

إن أهداف التنمية املستدامة في حاجٍة إلى استثماراٍت ضخمة، ال سيما أن اجلزء األكبر منها يتركز في 

الدول النامية وبنيتها التحتية، ولكن حجم التدفقات املالية احلالية غير كاٍف؛ إذ إن التمويل اخلاص 

مقيٌد باملخاطر ومتطلبات العائد، في حني أن التمويل العام يعتمد على موارد شحيحة. إذا ما ظلت 

نتائج الفجوُة املاليُة قائمًة ولم يتم حلها وتسويتها، فإن احتياجات االستثمار ستزيد مع مرور الوقت 

بسبب األثر التراكمي. فهل يعني هذا أن النتيجة التي توصلنا إليها هي أن أهداف التنمية املستدامة 

أمٌر بعيُد املنال؟ أم أنه من املمكن إعادة التفكير في مناذج العمل بطرق من شأنها زيادة التدفقات 

املالية لهذه األهداف مع األخذ في االعتبار أيضًا أن حتوي قدرًا أقل من املخاطرة؟ وهل من املمكن 

تخفيض تكلفة حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟ 

أهداف التنمية املستدامة: التدفقات املالية السنوية املتوقعة مقارنًة باالحتياجات االستثمارية 

احتياجات االستثمار

 100%

%2 املساعدة اإلمنائية الرسمية 

%1مؤسسات التمويل اإلمنائي 

%4سندات مضمونة برهن

%0.01صناديق الثروة السيادية
االستثمار األجنبي املباشر في 

مجاالت جديدة 
13%

%7احلواالت املالية 

%0.1التمويل البالغ الصغر 

%5األسهم اخلاصة 

%1التمويل اجلماعي 

%0.3املؤسسات 
%2املستثمرون املؤسسون
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الفجوة املالية اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة ليست 

سوى عرٍض للفجوة في منوذج العمل. ميكن االستفادة 

من األثر كنقطة بداية لنماذج العمل ومن أجل توليد 

اإليرادات. سيؤدي هذا إلى خفض التكلفة ومعاجلة 

قضايا تتعلق باملخاطر وحتفيز حلول القطاع اخلاص. 

املمكن  إنه من  إذ  بعد؛  اكتشافها  يتم  لم  املالية  اإليرادات  توليد  على  بإمكانيات  التأثيرات  تتمتع 

تطوير مناذج جديدة من العمل القائم على األثر يكون تقدمي األثر اإليجابي فيها باعثًا على جناح العمل. 

يتميز العمل القائم على األثر بسمتني رئيستني هما: العمل على ضوء التأثيرات من أجل الوصول إلى اتخاذ 

القرار السليم فيما يتعلق باالستثمار، وحتقيق أكبر عدد ممكن من األثر خالل كل عملية استثمار. ومن 

املمكن أيضًا أن تساعد مناذج العمل القائم على األثر في تخفيف املخاطر، في حني تستطيع مكوناتها 

الفجوة املالية  رئيسًا في سد  النماذج دورًا  أن تلعب هذه  النفقات. وإجمااًل، من املمكن  الرقمية تقليل 

اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة. 
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في مسيرته نحو إحداث التأثير، يحتاج القطاع املالي 

ي حتليل األثر الشامل.  إلى تبنِّ

اع السياسة واملجتمع املدني على قطاع التمويل واألعمال إلحداث تأثيرات اجتماعية  هناك ضغط من ُصنَّ

وبيئية واقتصادية إيجابية. وفي نفس الوقت، ميكن للتأثيرات اإليجابية توليد إيرادات مالية جديدة. 

ُيبدي القطاع املالي اهتمامًا إستراتيجيًا بفهم التأثيرات، ومن املمكن أن يلعب دورًا رئيسًا في تسهيل 

االستيعابية  قدرته  حتسني  إلى  حاجة  في  فهو  ذلك،  على  وبناًء  األثر.  على  قائٍم  اقتصاٍد  إلى  ل  التحوُّ

لتحليل التأثير. توفر مبادئ األثر اإليجابي إطاَر يضم تعريف شامل لألثر من أجل إجناز وتعزيز التقارب 

ه القائم على األثر.  والتوافق بني العدد املتزايد من املنهجيات واملعايير ذات التوجُّ
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–متويل أهداف التنمية املستدامة +

جتاهل األثر

النظر في األثر 

السلبي

النظر في األثر 

اإليجابي

نظرة شاملة لألثر

نحو مناذج عمل مؤثرة قائمة على مبدأ النظر في األثر
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منظومة عمل راسخة لتمويل أهداف التنمية املستدامة 

ي
اب

ج
إلي

 ا
ثر

أل
 ا
ي

ذ
د 

صا
ت
ق
ال
 ا
د
ي
ي
تأ

 •

ية
م
و
ك

حل
 ا
ير

غ
ت 

ما
ظ

ملن
ا

املنظمات الدولية 

ي
مي

د
كا

أل
ع ا

م
جت

مل
ا

خ
.إل

.
.
ها

دار
ق
م

و
ثر 

أل
ة ل

ي
مال

مة ال
قي

ول  ال
ث ح

• إجراء أبحا

الطلب

العرض

املؤسسات املالية ومزودو 

ت
ما

و
ك

حل
مال ا

ع
أل
ا

ة
ي
د
بل
ال
س 

ال
ملج

وا

اخلدمات ذوو الصلة

املؤسسات املالية ومزودو 

اخلدمة ذوو الصلة
األعمال

احلكومات واملجالس 

البلدية

بناء القدرة من أجل حتليل األثر  ◾

ومقداره

تطوير منتجات ذات  ◾

أثر  إيجابي    و اخلدمات 

االستشارية

تطوير مناذج عمل مؤثرة  ◾

قائمة على مبدأ النظر في 

األثر

الدعوة لتقدمي عطاءات ذات  ◾

أثر إيجابي

جمع املعلومات حول األثر  ◾

وحتديد األهداف احمللية

إصدار طلبات تقدمي عروض  ◾

األعمال على أساس األثر

دعوة للعمل نحو نظام قائم على األثر من أجل تسريع 

التأثير اإليجابي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

لن يتمكن أحد من حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبعزٍل عن اآلخرين. نحن في حاجٍة إلى إيجاد نظام 

العام  القطاع  عن  فضاًل  واملالي،  اخلاص  القطاع  العالقة:  أصحاب  جميع  ويشمل  األثر  على  يرتكز  عمل 

ُتسرع  لكي  الوقت  حان  لقد  ومجتمعاتهم.  األفراد  إلى  إضافًة  املدني،  واملجتمع  األكادميي  واملجتمع 

أصحاب  بني  والتعاون  التنسيق  إلى مزيٍد من  حاجًة  هناك  أن  وتيرتها، كما  املتزايدة من  األثر  حركة 

العالقة لتوفير نظام عمل مؤثر. ينبغي أن تشتمل مجاالت التركيز الرئيسة على تعزيز ُأُطر العمل اخلاصة 

باألثر في القطاع املالي، فضاًل عن تنظيم األثر الذي يحدثه العرض والطلب، باإلضافة إلى تطوير أدوات 

قياس األثر. 
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اخلاصة  التمويل  ملبادرة  التابعة  اإليجابي  األثر  مبادرة  ُتعنى 

من  املالية  للفجوة  حلوٍل  باستكشاف  للبيئة  املتحدة  األمم  ببرنامج 

أجل التنمية املستدامة وحتقيق أهدافها. تساعد املبادرة على دفع 

التأثيرات  لتحليل  اندماٍج أكثَر شموليًة وأعمق  املالي نحو  القطاع 

في  للتأثيرات  األفضل  الفهم  سيساعد  القرار.  بُصنع  يتعلق  فيما 

وعمليات  األثر  ذات  العمل  مناذج  من  املزيد  حتفيز  على  مجمله 

االستثمار. وبناًء على هذه املبادئ املتعلقة بتمويل األثر اإليجابي، 

على  العالقة  أصحاب  وسلسلة  واملستثمرون  امُلقِرضة  اجلهات  تعتمد 

ُأُطر األثر احلالية في تطوير التوجيهات اإلرشادية واألدوات من أجل 

تعمل  التمويل.  أدوات  من  مجموعة  خالل  من  الشامل  األثر  حتليل 

القائمة من  الطلبات  الستكشاف  العام  القطاع  املبادرة كذلك مع 

على تطوير  اخلاص  القطاع  شأنها حتفيز  تقدمي مقترحات من  أجل 

بتأييد مجموعة  املبادرة  األثر. حتظى هذه  على  قائمٍة  عمٍل  مناذج 

للبيئة  املتحدة  األمم  لبرنامج  التمويل  مبادرة  أعضاء  من  رئيسة 

القطاعني  في  العالقة  أصحاب  من  كبيرة  مجموعة  إلى  باإلضافة 

العام واخلاص.  

األثر  مبادرة  في  للمشاركة  العالقة  أصحاب  لكل  بالدعوة  نتوجه 

املتحدة  األمم  ببرنامج  اخلاصة  التمويل  ملبادرة  التابعة  اإليجابي 

بناء  في  واملساعدة  املمارسات  أفضل  حول  التعاون  أجل  من  للبيئة 

نظام عمل قائم على األثر. ملزيٍد من املعلومات: 

www.unepfi.org/positive-impact/positive-impact/ 

Follow #positiveimpactnews

positiveimpact@unepfi.org

بني  شراكة  هي  للبيئة  املتحدة  األمم  لبرنامج  التمويل  مبادرة 

هذه  ُطرحت  العاملي.  املالي  والقطاع  للبيئة  املتحدة  األمم  مكتب 

أجل  من   1992 عام  ُعقدت  التي  األرض  قمة  أعقاب  في  املبادرة 

مالية  مؤسسة   200 من  أكثر  تعمل  املستدام.  التمويل  تعزيز 

تضم بنوكًا وشركات تأمني ومستثمرين مع برنامج األمم املتحدة 

للبيئة لفهم التحديات اآلنية املتعلقة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة، 

ومدى أهميتها للتمويل، وكيفية املشاركة الفاعلة في معاجلتها. 

www.unepfi.org

http://www.unepfi.org/positive-impact/positive-impact/
mailto:positiveimpact%40unepfi.org?subject=

