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الملخص
 كأساليب حديثة لتمويل العجز يف،يهدف هذا البحث إىل حماولة حتديد أمهية أساليب التمويل املبتكرة
امليزانية العامة وكبديل لألساليب التقليدية اليت أثبتت عجزها وعدم قدرهتا على تغطية االحتياجات اإلمنائية
 هذه األساليب احلديثة اليت على الرغم من اإلقرار،خاصة مع ظهور العوملة والتطور التكنولوجي احلاصل
 إال،العاملي بفعاليتها وعلى الرغم من جناح تطبيق بعض األساليب اليت كان هلا أثر اجيايب على التنمية العاملية
 لذا،أن استخدامها مازال جزئيا يقتصر على بعض البلدان فقط كما يقتصر على بعض األساليب دون غريها
من خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على بعض التجارب على غرار جتربة دول منظمة التعاون
 جتربة املغرب يف جمال الشراكة بني القطاع العام والقطاع،االقتصادي والتنمية يف تطبيق الضرائب اخلضراء
اخلاص يف اجملال الزراعي وكل من التجربة اهلندية يف جمال السندات اخلضراء والتجربة األسرتالية يف جمال
.الضرائب البيئية
Abstract
Keywords

The aim of this research is to try to identify the importance of innovative financing
methods as modern methods to finance the deficit in the general budget and as an
alternative to traditional methods that proved their inability to cover development
needs, especially with the emergence of globalization and technological development.
Of the success of the application of some methods that have had a positive impact on
global development, but their use is still partially limited to some countries only and
limited to some methods only Therefore, the study highlighted some experiences such
as the experience of the OECD countries in the application of green taxes, the
experience of Morocco in the field of public-private partnership in the field of
agriculture, and the Indian experience in the field of green bonds and the Australian
experience in the field of Environmental taxes.
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.5مقدمة
على الرغم من الدور الكبري الذي عرفته الدولة يف النشاط االقتصادي والتنمية خاصة املساعدة اإلمنائية ،إال
أن التدخل احلكومي املفرط أدى إىل وجود مشاكل جوهرية متثلت يف تفاقم عجز املوازنة العامة للدولة ،وبالتايل عدم
القدرة على احتواء هذا العجز انطالقا من مصادر التمويل التقليدية املتعارف عليها سواء املباشرة أو غري املباشرة،
الداخلية أو اخلارجية.
هذا القصور الذي عرفته املصادر التقليدية لتمويل التنمية ،أدى إىل وجود مناقشات وحتركات عاملية للوصول
إىل مصادر أخرى جديدة تكون إما مكملة للمصادر املتوفرة أو بديلة متاما هلا ،هذه التحركات والرغبة يف التغيري على
املستوى العاملي ،أفرزت على العديد من املصادر التمويلية اجلديدة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملنافع العامة العاملية.
والتمويل االبتكاري هو آلية من آليات التمويل اجلديدة ظهر مند القرن احلادي والعشرين لتقليص الفجوة بني
املوارد الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية واملوارد املتاحة فعال.
حيث يشري التمويل االبتكاري إىل الآليات والصكو اليت وععت لتوفري التمويل الكايف على نطا واسع
وكبري ،باإلعافة إىل إحداث حتسينات على مستوى القدرات املؤسسية ،نظام التجارة باإلعافة إىل حتسني الصحة
والتعليم ومتكني املرأة ،خلق فرص عمل منتجة ،فضال عن محاية البيئة وإقامة شراكات قوية مع القطاع اخلاص
واملؤسسات املدنية.
من هذا املنطلق تتمحور إشكالية البحث يف السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى مساهمة أشكال التمويل المبتكرة في إحداث التنمية وتغطية عجز أساليب التمويل التقليدية ؟

ومن أجل التحليل املعمق للسؤال الرئيسي مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
-ما املقصود بالتمويل املبتكر ،وما هي أهم أشكاله؟

هل تساهم األساليب املبتكرة يف التمويل يف تغطية االحتياجات اإلمنائية الضرورية؟ هل هنا تطبيق واسع ألساليب التمويل املبتكر من قبل دول العامل؟فرضيات البحث

لإلجابة على األسئلة الفرعية املوعوعة مت طرح الفرعيات التالية:

 يعترب التمويل املبتكر مبثابة آلية تكميلية للمساعدة اإلمنائية الرمسية ،يتكون من جمموعة من األشكال اليت توفرالتمويل الضروري.
 تساهم األساليب املبتكرة يف التمويل يف تغطية االحتياجات اإلمنائية الضرورية على املستوى االجتماعي واالقتصاديةوالبيئي.
 ال يوجد تطبيق واسع ألساليب التمويل املبتكر من قبل دول العامل لتفاوت قدراهتا االقتصادية وعدم القدرة علىالتكيف مع كافة الآليات املطروحة.
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أهمية البحث
تتمحور أمهية املوعوع من األمهية اليت حتض هبا التنمية يف اجملتمع ،واليت عجزت األساليب التقليدية على حتقيقها ما
أبرز موعوع التمويل اجلديد واملبتكر كأساليب حديثة تساهم يف املساعدة اإلمنائية خاصة بالنسبة للدول النامية.
أهداف البحث يهدف البحث إىل:
إبراز مفهوم التمويل املبتكر وأهم أشكاله؛إبراز األمهية اليت حيض هبا التمويل املبتكر يف التنمية العاملية؛ إبراز مسامهة آليات التمويل املبتكرة يف التنمية يف بعض القطاعات وكذا يف حتقيق التنمية االجتماعية خاصة يفحتسني القطاع الصحي واحلد من الفقر.
عرض بعض التجارب العاملية لتطبيق البعض من األساليب التمويلية املبتكرة.منهج البحث

من أجل الوقوف على األمهية اليت حيض هبا التمويل املبتكر على املستوى العاملي وإبراز دوره ومسامهته الكبرية يف

التنمية ومتويل اإلنفا العام ،مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من أجل دراسة األسئلة املطروحة واإلجابة
على الفرعيات املوعوعة.
تقسيمات البحث
من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ودراسة حيثيات املوعوع مت تقسيم البحث إىل حمورين أساسيني
احملور األول :مفاهيم عامة حول التمويل املبتكر
احملور الثاين :مسامهة بعض آليات التمويل املبتكرة يف التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية
وفيما يلي عرض مفصل حملاور البحث.
 .2مفاهيم عامة حول التمويل المبتكر

يعترب التمويل االبتكاري أسلوب مبتكر من أساليب التمويل اجلديدة اليت جاءت مكملة ومدعمة ألساليب التمويل
التقليدية املتعارف عليها ،اليت تعتمد عليها الدول من أجل التنمية ،ومن أجل التعمق أكثر يف مفهوم التمويل املبتكر

البد أوال من التعرف على مفهوم التمويل وأهم أشكاله
.5.0مفهوم التمويل

يعد التمويل ركيزة أساسية ألي مشروع ملا له من دور مهم يف تطور القوى اإلنتاجية ،فبدون التمويل ال يتحول

رأس املال النقدي إىل رأس مال منتج ،على هذا األساس يعرف التمويل على أنه توفري األموال الالزمة أوقات احلاجة
هلا ،مع عرورة حتديد مصدر تلك األموال املطلوبة ،ومن مث توجيهها لالستخدام األمثل مبا حيقق أكرب إيراد ممكن مما
يسمح بإرجاع تلك األموال ملصادرها يف املواعيد والشروط احملددة(.هاجر بريطل)9106 ،
وقد ازدادت أمهية التمويل يف السنوات األخرية بازدياد كل من حدة املنافسة والتضخم والتطور التكنولوجي
وغريها من العوامل اليت جعلت التحدي األكرب الذي تواجهه الدول هو كيفية احلصول على مصادر التمويل الضرورية
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لتغطية خمتلف احتياجاهتا للتنمية ،خاصة مع بروز التوجه حنو حتقيق التنمية املستدامة اليت أصبحت اهلدف الرئيسي
العاملي من أجل محاية التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة.
ومن أهم أشكال التمويل املتعارف عليها جند:
أ.التمويل المباشر
هذا النوع من التمويل يعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملقرتض واملستثمر دون تدخل أي وسيط مايل مصريف
أو غري مصريف ،وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما خيتلف باختالف املقرتعني ،حيث تلجأ احلكومة يف
بعض األحيان إىل التمويل املباشر عن طريق االقرتاض من األفراد واملؤسسات من خالل إصدار سندات متعددة
األشكال ذات مدد زمنية خمتلفة وأسعار فائدة متباينة ،ومن أهم هذه السندات جند أذونات اخلزينة (عمر حمي الدين
اجلباري)9112 ،
ب.التمويل غير المباشر

يشمل هذا النوع كل أساليب التمويل غري املباشرة واملتمثلة يف األسوا املالية والبنو  ،أي كل املصادر املالية اليت
فيها وسطاء ماليني ،حيث يقوم الوسطاء املاليني املمتثلني يف السو املالية وبعض البنو بتجميع االدخارات املالية
من الوحدات االقتصادية ذات الفائض ،مث توزيعها على الوحدات االقتصادية اليت حتتاجها ،فاملؤسسات املالية
الوسيطة حتاول أن توفق بني متطلبات مصادر االدخار ومتطلبات مصادر االستثمار.
.0.0مفهوم التمويل المبتكر
يرى البعض املصادر املبتكرة للتمويل اإلمنائي على أهنا استجابة طبيعية وعملية لتكريس أموال كافية للتنمية
الدولية ،يف حني يرى البعض الآخر أن مبادرة التمويل االبتكاري من أجل التنمية هي ببساطة ممثلة يف التحول اهلام
يف الطريقة اليت يقوم هبا شركاء التنمية باإلعمال التجارية ،هذا التحول يستند بدرجة كبرية إىل اخنفاض دور املساعدة
اإلمنائية الرمسية العامة يف املقابل بروز دور أكرب للقطاع اخلاص يف التنمية.
حيث يقرتن هذا التقدم احلاصل يف األساليب التمويلية للتنمية بالتقدم احلاصل يف اهلندسة املالية اليت غريت
امل شهد لتعبئة الدولة والقطاع اخلاص واملواطنني على حد السواء ،حيث بينت البحوث أن مبادرات املبتكرة لتمويل
التنمية هلا القدرة على توليد موارد كبرية للتنمية البيئة واملناخ.
فالتمويل املبتكر هو من املفاهيم احلديثة أدخل ألول مرة حيز املناقشة والتشاور سنة  ،9119حيث عرفته
منظمة األمم املتحدة على أنه آلية تكميلية للمساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تكون ثابتة ميكن التنبؤ هبا وترتبط ارتباطا
وثيقا بفكرة الصاحل العام ،مبعىن أن هذه الآليات تستخدم يف سيا جديد أو تتضمن ميزات جديدة مقارنة بالتمويل
التقليدي (.)national unies, 2012, p9
كما عرفه البنك الدويل على أنه أي اسرتاتيجية للتمويل تساعد على توليد أموال إعافية ،من خالل استغالل
مصادر متويل جديدة (مبا يتجاوز اإلنفا على امليزانية) ،أو مبساعدة شركاء جدد (املاحنني اجلدد والقطاع اخلاص)؛
مما حيسن من كفاءة التدفقات املالية عن طريق احلد من حاالت التأخري و  /أو التكاليف ( bonque mondial,
.)2010
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كما عرفها " " groupe pilotعلى أنه احللول املالية اإلمنائية اليت ال توفر هلا تدفقات املعونة التقليدية إجابة
كافية ،حيث ينقسم التمويل املبتكر إىل فئتني :اال للتحديات وىل تتمثل يف مصادر مبتكرة تسهم يف توليد تدفقات
مالية جديدة لدعم التنمية املستدامة ميكن أن تأيت من خمتلف القطاعات االقتصادية ،والثانية تتمثل يف آليات مبتكرة
تساعد على تعزيز كفاءة املوارد املوجودة وتأثريها واالستفادة منها (.)OECD, 2015, p197
كما هنا من عرفه على انه هنج لتمويل املشاريع والتداخالت اليت حتسن األثر االجتماعي والبيئي ،باستخدام
مجيع األدوات املالية املتاحة لدعم منو الشركات ورجال األعمال من خالل خلق أدوات مبتكرة وجديدة تعمل باملوازاة
مع األدوات املوجودة أو التقليدية (.)innovative finance in africa revew, 2012, p3
هذا باإلعافة إىل اعتبار التمويل املبتكر مبثابة آلية لتوليد موارد إعافية للمساعدة اإلمنائية التقليدية اليت ميكن
التنبؤ هبا بدرجة أكرب  ،من أهم آلياته املسامهة اإلجبارية أو الطوعية من األفراد أو الشركات يف التمويل ،باإلعافة إىل
الآليات املتعلقة بالسو والشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ( centre d’etude et de recherche sur la
.)philanthropie, 2013,p 17
.2.0تطور أهمية التمويل المبتكر للتنمية في األمم المتحدة
يف عام  ،9110أوصت جمموعة رفيعة املستوى لألمم املتحدة معنية بتمويل التنمية ،برئاسة الرئيس املكسيكي
السابق إرنستو زيديلو ،بعدد من اسرتاتيجيات تعبئة املوارد للوفاء بااللتزام الذي مت التعهد به يف إعالن األمم املتحدة
بشأن األلفية لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،وخلص الفريق إىل أن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق
عليها دوليا سيتطلب موارد مالية كبرية .وأبدى حجة قوية جدا الستخدام املصادر الدولية لتمويل األنشطة ذات
االهتمام العام ،مبا يف ذلك الوقاية من األمراض املعدية ،وتطوير لقاحات وحماصيل جديدة ،ومكافحة وتغري املناخ
واحلفاظ على التنوع البيولوجي،إذا مل يكن هنا تقدير مقبول عموما للتمويل املطلوب لتحقيق األهداف اإلمنائية
املتفق عليها دوليا واالعطالع هبذه األنشطة ذات االهتمام العام.
من هنا جاء طرح مفهوم التمويل االبتكاري ،الذي طرح يف املناقشة الدولية يف وقت مؤمتر مونتريي لعام
 ،9119إىل الآليات اليت تولد موارد جديدة للتنمية بطريقة تكميلية مقارنة باملعونة العامة التقليدية ،وتتيح هذه
الآليات أيضا حتسني املوارد القائمة إىل أقصى حد ممكن من خالل االستفادة من اجلمع بني األموال العامة واخلاصة.
وقد أنشأهتا البلدان طواعية من مستويات متفاوتة من التنمية وتستند إىل شراكات جديدة (جهات فاعلة عامة
وخاصة ،حملية ودولية) ،حيث مت االتفا على أمهية البحث عن مصادر متويل مبتكرة ،شريطة أال تفرض هذه
املصادر أعباء ال لزوم هلا على البلدان النامية".
ويعرتف إعالن الدوحة لسنة  9112بالتقدم احملرز يف جمال احلد من الفقر والسياسات االقتصادية
واالجتماعية ،وقبل كل شيء يسلط الضوء على التحديات اجلديدة اليت ظهرت :األزمة املالية والتباطؤ
االقتصادي ،وتقلب أسعار السلع األساسية؛ ولكنها تدر أيضا العواقب اخلطرية لتغري املناخ.
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ويأخذ اإلعالن يف االعتبار أيضا مسائل التعاون الدويل :إعادة تأكيد االلتزامات بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية
الرمسية ،واالعرتاف باملبادئ املعتمدة من حيث فعالية املعونة ،وأخريا فإنه يسلط الضوء على جناح مبادرات التمويل
املبتكرة اليت حتققت منذ مؤمتر مونتريي .9119
ويف ديسمرب  9101مت وعع قرار بشأن الآليات املبتكرة لتمويل التنمية (القرار  )046/66الذي اعتمدته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول  /ديسمرب  ،9101الذي يؤكد على أمهية آليات التمويل املبتكرة
للتنمية اليت ميكنها أن تساعد البلدان النامية على تعبئة موارد إعافية للتنمية على أساس مستدام وقابل للتنبؤ
وطوعي".
هذا وقد شدد إعالن ريو يف الفقرة( ) 962منه على الدور الذي يؤديه التمويل االبتكاري ،وأكد دعم األمم
املتحدة لعمل الفريق الرائد لتوسيع نطا التمويل االبتكاري للمسامهة يف تطوير التمويل االبتكاري واحلد من الفقر.
وعلى الرغم من أن املوعوع التمويل املبتكر الذي قد تسبب بعض التوترات بني جمموعات البلدان ،إال أنه مت اعتماد
فقرة خمصصة على وجه التحديد للتمويل االبتكاري (الفقرة  )62يف برنامج عمل أديس أبابا لسنة  ،9106كما
اقرتحت فرنسا وشركاؤها يف اجملتمع املدين على اجملموعة التجريبية إعالنا يهدف إىل تسليط الضوء على دور عرائب
القيمة املضافة لضرائب التضامن اليت تدعمها القطاعات االقتصادية( .عرائب املعامالت املالية وعريبة تذاكر
الطريان) يف تعبئة املوارد من أجل التنمية املستدامة وتشجيع الدول األخرى على تنفيذها على أساس طوعي.
 .2.0صيغ التمويل االبتكاري
وميكن حتديد أربع فئات عريضة أو "أمناط" لآليات التمويل املبتكرة (:)united nations,2012, p8
أ .الضرائب أو الرسوم أو الرسوم اإللزامية األخرى على األنشطة المعولمة :ويشمل ذلك مبادرات من قبيل
عريبة تذاكر الطريان اليت تفرض على الصعيد الوطين ولكن يف إطار التنسيق الدويل ،وختصص اإليرادات احملصلة

للتنمية الدولية .كما أن املقرتحات املتعلقة بضريبة املعامالت املالية وعرائب الكربون هي أيضا أمثلة تندرج عمن
هذه الفئة ،وتولد هذه املبادرات تدفقات جديدة من اإليرادات العامة للتنمية من القطاع اخلاص؛
ب.المساهمات التضامنية الطوعية :مينح املستهلكون ،يف إطار هذه املبادرات ،خيار التربع مببلغ صغري للتنمية
الدولية عند نقطة شراء املنتج (مثل حجز الفناد على اخلط) .وعلى الرغم من أن السلطات العامة ،خاصة يف

طبيعتها ،تيسر هذه املسامهات عن طريق احلوافز الضريبية والتسهيالت التقنية يف توزيع املوارد .وتشمل األمثلة املنتج
والصندو العاملي للتضامن الرقمي؛
ج.األدوات القائمة على الدين والعبء القائم على الدين :وهي مبادرة تتيح موارد '' التحميل األمامي '' األموال
العامة املتاحة يف وقت مبكر من أجل التنمية ،وهي تقوم بذلك عن طريق إصدار سندات يف أسوا رأس املال
الدولية ،ومن األمثلة على ذلك مرفق التمويل الدويل للتحصني .فالآليات اليت تؤدي إىل "املوارد األمامية" للتنمية
العامة تولد التزامات ميكن اإلبالغ عنها كمساعدات يف غضون سنوات عديدة ،أي عندما تكون االلتزامات
مستحقة .وتشمل الآليات األخرى القائمة على الديون (اليت تقلل من حجم الدين وخدمة الدين املستحقة،
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وبالتايل حترر موارد إعافية لنفقات التنمية) ،وسندات املغرتبني (أداة دين صادرة عن بلد أو كيان دون سيادي أو
خاص من أجل مجع التمويل من اجلالية يف اخلارج) والسندات املسؤولة اجتماعيا أو "اخلضراء" (السندات اليت
تستهدف املستثمرين الذين يرغبون يف االستثمار يف التنمية أو املبادرات البيئية وبالتايل قد تقبل اخنفاض معدالت
العائد على االستثمارات).
د .ضمانات الدولة والحوافز بين القطاعين العام والخاص ،التأمين واآلليات األخرى القائمة على السوق:
ويشمل ذلك املبادرات اليت تعزز األموال العامة من أجل إجياد حوافز استثمارية للقطاع اخلاص ،من خالل
اإلعانات احلكومية مثال التزامات لشراء منتج معني بسعر حمدد (مثل اللقاح) .وهتدف هذه املبادرات ،عند القيام
بذلك ،إىل تصحيح أوجه القصور يف األسوا  .وهتدف آليات أخرى إىل احلد من املخاطر السيادية و  /أو أوجه
الضعف يف االقتصاد الكلي ،مثل التأمني القائم على الطقس أو القروض املضادة للدورات الدورية (أي أهنا هتدف
إىل حتسني فعالية التمويل بدال من إجياد مصادر جديدة للدخل من أجل التنمية).
.1.0أهمية التمويل المبتكر في المبادرات اإلنمائية
على الرغم من ارتفاع مستوى االهتمام بآليات التمويل املبتكرة احلالية واحملتملة ،إال أن االختالف يكمن يف
التقديرات املتعلقة حبجم املوارد اليت يتم مجعها من خالل أدوات التمويل االبتكارية ،وذلك وفقا للتعريف املستخدم،
ويقدر البنك الدويل أن مجع األموال املبتكر يقدر بنحو  62.0مليار دوالر أمريكي يف التدفقات الرمسية بني عامي
 9111و  ،9112حيث أن هذا املبلغ يشمل طائفة واسعة جدا من التطورات اجلديدة يف جمال التمويل ،مثل
التعاون اإلمنائي الذي تقدمه اجلهات املاحنة الناشئة واملبادرات املصممة لنشر املخاطر السيادية أو إدارة الضعف
االقتصادي الكلي بدال من استغالل موارد جديدة للتنمية يف حد ذاهتا (مثل الطقس أو السلع األساسية ،والتأمينات
القائمة على التأمني).
وتقدر اجملموعة املعنية بالتمويل االبتكاري للتنمية ،اليت تركز على جمموعة أعيق بكثري من االبتكارات يف متويل
التنمية ،أن ما جمموعه  6،6بليون دوالر أمريكي قد مجعت حىت الآن من أجل الصحة من خالل خمططات مثل
عريبة تذاكر الطريان ومرفق التمويل الدويل للتحصني.
أما يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للتمويل املبتكر ،مت مجع  30.3مليار دوالر أمريكي
بني عامي  9119و  9100للمناخ والبيئة ،وكانت الغالبية العظمى من خالل االجتار باالنبعاثات الكربونية مبوجب
بروتوكول كيوتو ( 92مليار دوالر أمريكي) .ومن املبادرات املبتكرة لتمويل التنمية اليت نفذت حىت الآن ،ركز كثري
منها على الصحة ،والسيما الوقاية من األمراض املعدية (مثل فريوس نقص املناعة البشرية  /اإليدز وحتصني األطفال).
وبالنظر إىل الطبيعة املشرتكة من هذه التحديات ،اعتربت املناهج املبتكرة لتجميع مصادر اإليرادات العامة و /أو
اخلاصة مالئمة بشكل خاص ،أما القطاع الرئيسي املستفيد كذلك من هذا التمويل هو البيئة وتغري املناخ ،وقد
استفاد هذا القطاع من مبادرات مثل جتارة انبعاثات الكربون ،أو سندات "إيكولوجية" أو "خضراء" ومبادالت الديون
مقابل الطبيعة.
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 .2مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية.
 .5.2مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية

بعدما تعرعنا هلم أشكال التمويل املبتكر وكذا أمهية هذا النوع من التمويل يف املبادرات االمنائية سيتم عرض

مسامهة بعض آليات التمويل املبتكرة يف التنمية(.)united nations,2012, p p10.11.
أ.الضرائب أو المستحقات أو الرسوم اإلجبارية األخرى على األنشطة المعولمة :وتضم جمموعة من االشكال
والآليات الفرعية اليت نذكر منها:

-ضريبة التضامن الدولي على تذاكر الجو:

هي من أوائل املبادرات املبتكرة لتمويل التنمية اليت مت تنفيذها "عريبة التضامن الدويل على تذاكر الطريان" (أو عريبة
تذاكر الطريان) ،حيث أطلقته يف عام  9116من طرف حكومات الربازيل وشيلي وفرنسا والنرويج واململكة املتحدة،
وأيدها األمني العام لألمم املتحدة الذي وصف املبادرة بأهنا عالمة عظيمة على التضامن العاملي،

وتفرض هذه الضرائب على تذاكر الطريان من قبل حكومات الدول املشاركة يف هذه املبادرة ،يتم دفعها من قبل
الركاب اجلويني الفرديني عندما يشرتون تذاكرهم ،وشركات الطريان مسؤولة عن مجع وإعالن الضريبة ،هذه األخرية اليت
ختتلف تكلفتها من بلد إىل آخر ولكنها منخفضة مقارنة بالتكلفة اإلمجالية للتذكرة .فعلى سبيل املثال تفرض "شيلي"
سعر ثابت قدره  9دوالر أمريكي على مجيع الرحالت اجلوية الدولية .بينما فرنسا متيز بني االقتصاد واألعمال /الدرجة
األوىل السفر اجلوي ،يتم فرض  0 €على الرحالت الداخلية واألوروبية و  € 4على الرحالت الدولية يف الدرجة
السياحية ،على أن يتم توجيه معظم املوارد اليت يتم مجعها من خالل عريبة تذاكر الطريان إىل وكالة  UNITAIDاليت
أنشئت على وجه التحديد لتوجيه املوارد اليت أثريت من خالل هذه املبادرة إىل عالج ورعاية املصابني بفريوس نقص
املناعة البشرية  /اإليدز والسل واملالريا ،ومنذ إنشائها أبلغ املرفق الدويل لشراء األدوية على مستوى الوكالة أنه قد مجع
ما يقرب من  9مليار دوالر أمريكي من املوارد للمساعدة يف توفري العالج حلوايل  42مليون شخص يف مجيع أحناء
العامل.
-

مساهمات التضامن الطوعي

املسامهات الطوعية تشبه إىل حد كبري األشكال التقليدية األكثر شيوعا جلمع التربعات والعطاء اخلريي؛ واالبتكار
يكمن يف طريقة اجلمع ،واليت غالبا ما تكون مدفوعة بالتكنولوجيا .وقد ظهرت مؤخرا عدة مبادرات جتمع "التضامن"
واملسامهات املقدمة من املستهلكني أو الشركات أو جمتمعات املغرتبني من أجل التنمية الدولية على أساس طوعي متاما،
فهي ختتلف عن مبادرات عريبة التضامن الدويل على السفر اجلوي ،اليت تفرعها احلكومة (أي إلزامية) على مجيع
املستهلكني من منتج معني ،يف هذا اإلطار حتث املؤسسات العامة والشركات اخلاصة على التربع بنسبة واحدة يف املائة
من قيمة عقد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الصندو العاملي للتضامن الرقمي الذي يعمل على تقليص الفجوة
الرقمية بني البلدان املتقدمة والنامية ،وكذا تقدمي تربعات صغرية األغراض الصحة العاملية الكربى للحد من املالريا مثال.
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ب .أدوات التحميل والديون

برز عدد من املبادرات اليت تعزز األموال اخلاصة يف أسوا رأس املال الدولية واحمللية للمساعدة يف متويل التنمية
الدولية ،فعلى سبيل املثال ،وعع البنك الدويل وغريه من املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف نطاقا من سندات

االستثمار املستدام ،اليت تستهدف املستثمرين الراغبني يف دمج املخاوف االجتماعية والبيئية يف قراراهتم االستثمارية،
حيث يضمن للمستثمرين عائد آمن ،وتقيد العائدات حلسابات خاصة تدعم صرف القروض من أجل التنمية أو
مشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره .ومن األمثلة على ذلك مالحظات البنك الدويل البيئية،
والسندات اخلضراء للبنك الدويل ،هذا األخري الذي مجع حىت سنة  9112ما جمموعه  9.3مليار دوالر أمريكي من
خالل سندات تستهدف ما يسمى "باالستثمار املستدام" واستخدم بعض املاحنني ،مثل فرنسا وأملانيا ،هنجا مماثلة
ومجعوا األموال من أجل التنمية عن طريق أسوا رأس املال احمللية ،وحتسب هذه املوارد بدورها كمساعدة إمنائية رمسية
تقدمها هذه اجلهات املاحنة.
.0.2عرض تجارب عالمية في بعض أشكال التمويل المبتكر
يضم التمويل املبتكر العديد من األشكال اليت مت اقرتاحها يف اجلمعيات والدورات املتتالية هليئة األمم املتحدة ،وعلى
الرغم من اإلقرار بأمهيتها ودورها الفعال يف التنمية إال أن تطبيقها اقتصر على بعض الدول دون غريها كما اقتصر
التطبيق كذلك عل ى بعض األشكال دون األخرى اليت الزالت حلد الآن قيد التجربة واملناقشة ،وفيما يلي سيتم عرض
جتارب بعض الدول اليت قمت بتطبيق البعض من آليات التمويل املبتكر.
أ.تجربة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تطبيق الضرائب الخضراء

قامت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بإجراء مسح على  14دولة اتضح أنه من بني  153حالة

تطبيقية ألدوات السو يف معاجلة التلوث البيئي وجدت  81حالة منها اعتمدت على عرائب التلوث ،وقد كانت
تلك الضرائب أو الرسوم حافزا حقيقيا على حتسني جودة البيئة ،إال أن بعضها قد حقق موردا مث استخدامه يف متويل
اإلنفا العام على برامج حكومية ،جزء منها على األقل يتعلق بتحسني البيئة (وهلي بوعالم ،9104 ،ص .)021
وعن مدى مسامهة اجلباية البيئية يف الناتج احمللي اإلمجايل لبعض دول اإلحتاد األورويب جند أن عائدات هذا
األخري املرتبطة بالناتج احمللي اإلمجايل مازالت مستقرة منذ عام  9109منذ األزمة االقتصادية ،حيث اختذت
الضرائب البيئية مرة أخرى دورا رئيسيا يف املناقشات السياسية كأداة لزيادة اإليرادات بطريقة مفيدة  -من خالل
حتسني جودة البيئة  -لتوفري ختفيضات يف عريبة العمل ،مما يساعد على زيادة فرص العمل ،وبعد أن اخنفضت
اإليرادات الضريبية البيئية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة ما بني  9119و  ،9112بدأت يف
االرتفاع يف عام  ،9112ومع ذلك يبدو أهنا قد تباطأت سنة  ،9109بينما وصلت إىل  ٪9.4من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام  ،9106حيث ختتلف نسبة اإليرادات الضريبية البيئية إىل الناتج احمللي اإلمجايل بني الدول األعضاء
(.)union,2017,p36 european
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هذا وقد سلطت هذه اإليرادات الضريبية الضوء علی أمهية الضرائب البيئية ممصدر لإليرادات ،وهي نتيجة
للتغريات يف معدالت الضرائب البيئية واألسس الضريبية ،وقد تنشأ زيادة صفرية يف اإليرادات الضريبية عندما تنخفض
القاعدة الضريبية األساسية (مثل استهال الوقود األحفوري) ،ولكن املعدالت الضريبية املقابلة قد ازدادت ،هذه
الديناميكيات "اخلضراء" قد ال يتم التقاطها بالكامل يف بيانات اإليرادات الضريبية.
ب.عرض تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الزراعي
تساعد االستثمارات يف البنية التحتية على تعزيز االستثمار اخلاص واإلنتاج يف القطاع الزراعي .وكثريا ما تؤدي
االستثمارات يف الري والنقل والبنية التحتية لألسوا بصفة خاصة إىل سلع ،عادة يستفيد منها قاعدة واسعة من
النشاط االقتصادي.
ومن أجل حتسني األداء االقتصادي واإلنتاجية يف قطاع األغذية الزراعة ،جيري على حنو متزايد إنشاء البنية
التحتية الصديقة للزراعة من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،اليت هتدف إىل حتسني كفاءة وفعالية هذه
االستثمارات ،مع هيكل رأس املال املختلط الذي يتوافق مع احلوافز واالستثمارات اخلاصة
وسعى مشروع الري يف مدينة "غردان" إىل تأمني مستقبل  0 211من مزارعي احلمضيات ومنتجاهتم الزراعية القيمة
يف املغرب ،من خالل توفري مصدر مستدام وكاف للمياه للمنطقة ،ونتيجة لتضرر زراعة احلمضيات املستدامة مع
اخنفاض مستويات املياه اجلوفية كل عام .طور مشروع شراكة بني القطاعني العام واخلاص لتمويل بناء وإدارة شبكة
الري ونظام التوزيع لنقل املياه من سد يبعد  66كيلومرتا.
يف هذا اإلطار اتصلت احلكومة املغربية مبؤسسة التمويل الدولية (هي مؤسسة خمصصة للقطاع اخلاص تابعة
جملموعة البنك الدويل) لبذل العناية الواجبة إلجراء مناقصة تنافسية وشفافة ،حيث مت منح امتياز ملدة  31عاما لبناء
شبكة الري وشار يف متويلها وإدارهتا وتوزيع املياه على املزارعني ،باإلعافة إىل أنه مت تنظيم االمتياز بطريقة توزع فيها
املخاطر التشغيلية والتجارية واملالية على خمتلف أصحاب املصلحة .وكان معيار االختيار الوحيد لالمتياز هو أدىن
معدل متاح لتوفري إمدادات املياه بأسعار معقولة للمزارعني ،يف حني مت تصميم إعانة عامة للحفاظ على معدالت
املياه قريبة من تكاليف الضخ ،ويعترب هذا املشروع األول يف العامل على أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
).)Greg Snyder, Dalberg, Jenny Scharrer, KFW, 2015, p10

ج .التجربة الهندية في مجال السندات الخضراء و األسترالية في الضرائب البيئية:

تلعب أسوا رأس املال دورا رئيسيا يف تعبئة التمويل الالزم لدعم التزامات اتفاقية باريس للمناخ وتعد السندات
اخلضراء من بني اخليارات التمويلية املتاحة ملؤسسات القطاع اخلاص والعام على حد سواء يف دعم االستثمارات

املناخية والبيئية ،وتعد التجربة اهلندية أحد التجارب املهمة يف جمال السندات اخلضراء حيث حافظت اهلند على
مكانتها عمن 01مؤسسات عاملية مصدرة للسندات اخلضراء مقارنة بالدوالر إذ مت تشكيل جملس السندات اخلضراء
اهلندية يف أواخر عام  9112كمشروع مشرت مع الفيدرالية اهلندية غرفة التجارة الصناعية ومبادرة السندات املناخية
ويهدف املشروع لبناء أسوا الدين األخضر يف اهلند.
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إذ تسهم السندات اخلضراء دورا رئيسيا يف متويل مشاريع الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية وكذا طاقة الرياح
وشبكات النقل والبنية التحتية املرتبطة هبا  ،هذا الذي يعد أحد املرتكزات الرئيسية لدعم عملية التنمية على العموم
ويسهم يف دعم النمو األخضر على اخلصوص.
أما فيما يتعلق بالتجربة األسرتالية  ،فقد مت إدخال عرائب الكربون حيز التنفيذ يف  0جويلية  9109وقد
حددت ب  94.06دوالر حيث تغطي الضرائب جمموعة واسعة من قطاعات الصناعة اليت تؤذي لزيادة االنبعاثات
الكربونية،وتتمثل الضريبة يف نظام لتصاريح االنبعاثات ذات السعر ال الثابت اليت هتدف لتخفيض االنبعاثات غاز
الكربون يف أسرتاليا). (Alex Robson ,2013,p11
حيث ومن أجل حتديد املستوى األمثل للضريبة الكربونية قام صندو االستثمار الدويل بإنشاء وكالتني تنظيميتني
جديدتني مها :
نظم الطاقة النظيفة الذي تتمثل مسؤولياته على اإلشراف على إدارة عريبة الكربون ورصد االمتثال  ،تقييمانبعاثات الشركات الفردية وفرض مدفوعات الضرائب ،أهلية التصاريح اجملانية واإلشراف على مزادات التصاريح خالل
األسعار املرنة.
هيئة تغري املناخ :اليت يتمثل دورها األساسي يف تقدمي املشورة والتوصيات إىل احلكومات بشأن اجلوانب اهلامة منالكربون مبا يف ذلك حدود االنبعاثات املستقبلية ). ( ibid,p18
كما قامت الدولة األسرتالية بإنشاء وكالة متويلية مساعدة من أجل البحث والتطوير ودعم استخدام الطاقات
املتجددة والتكنولوجيات ذات الصلة  ،حيث تساهم الوكالة حبوايل  3باليني

دوالر(. (ibid,p21

.2الخاتمة:

على عوء ما مت عرعه يف البحث فان التمويل املبتكر يعد أحد األساليب احلديثة والذي يساهم يف التنمية املبتكر
ومن بني النتائج املستخلصة ما يلي:
يعد التمويل املبتكر من بني األساليب احلديثة يف متويل عملية التنمية.يسهم التمويل املبتكر يف تفعيل دور القطاع اخلاص يف توفري املدخرات الالزمة لعملية التنمية وعلى تفعيل دوره يفاجملتمع.
يساهم التمويل املبتكر يف حتقيق األهداف الصحية لربنامج األمم املتحدة.يتيح للدول النامية من توسعة مصادر التمويل التقليدية وميكنها من االستفادة من اإلعانات الدولية.يساهم يف إرساء قاعدة للنمو األخضر من خالل مسامهته يف احلد من الفقر وحتسني الوععية البيئية.إن املبادرات االبتكارية جلمع األموال تبقى ععيفة نسبيا من حيث احلجم والنطا .وفي ضوء النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات التالية:
إن جناح أساليب التمويل يف عملية التنمية يتوقف على التحكم يف تلك الآليات بطريقة شاملة وختصيص املواردبصفة منسقة وشفافة.
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.عرورة مضاعفة اجلهود من أجل زيادة االلتزامات املعونة الدولية ومساعدة الدول النامية.تفعيل اجلهاز الضرييب وكذا احملاسبة اخلضراء واليت من شأهنا توفري وتعزيز أساليب مبتكرة للتنمية املستدامة:قائمة المراجع.1
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. اجلزائر، جامعة املسيلة،09  العدد، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،الدول العربية النفطية

4) Alex Robson(2013), Australia’s Carbon Tax: An Economic Evaluation, Finance and
Economics,Griffith University, Brisbane, Australia.
5) innovative finance in Africa review, bertta center for social innovation and university of
cape town, south Africa, 2013.
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