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  مؤمتر قمة قادة العامل من أجل االستثمار    
مؤمتر قمة قادة العامل مـن      "،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢١يف الدوحة، بقطر، يف      عقد  -١

. ات وكبار أرباب األعمـال    ، وهو حدث دويل رفيع املستوى جيمع احلكوم       "أجل االستثمار 
 الرئيسية يف العامل املتصلة     م هذا احلدث لتيسري احلوار والعمل بشأن التحديات الناشئة        وقد ُنظِّ 

مت اجللسة يف شكل حلقة نقاش دامت ثالث ساعات وأدارها تيمور نبيلي،     وُنظِّ. باالستثمار
  .من قناة اجلزيرة القطرية

وكان أعضاء فريق النقاش هم معايل الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين، رئيس                 -٢
ن زيد آل حممود، نائب رئيس الوزراء ووزير وزراء قطر، ميثله معايل السيد أمحد بن عبد اهللا ب   

الدولة لشؤون جملس الوزراء، بقطر؛ ومعايل السيدة شيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغالديش؛            
السيد إيسوفو حممـد، رئـيس       وفخامة السيد إيكيليلو ضوينني، رئيس جزر القمر؛ وفخامة       

دة تارجـا كارينـا     الـسي  السيد منصف املرزوقي، رئيس تونس؛ وفخامة      النيجر؛ وفخامة 
لفريق الرفيع املستوى املعـين باالسـتدامة       هالونني، رئيسة فنلندا سابقاً والرئيسة املشاركة ل      

؛ وسعادة السيد عبد القادر بن صاحل، رئيس جملـس          العاملية التابع لألمني العام لألمم املتحدة     
أنـد كومبـاين    األمة اجلزائري؛ والسيد دومينيك بارتون، املدير العام لـشركة مـاِكرتي            

)McKinsey & Company, Inc.( ليتماث، رئيس شـركة نِـستليه؛   -؛ والسيد بيتر برابيك 
 غي كاريري، األمني العام لغرفة التجارة الدولية؛ والـسيد كريـستوف دي             -والسيد جان   

مارجريي، الرئيس وكبري املوظفني التنفيذيني لشركة توتال؛ والسيد ْستني ريسغارد، الرئيس           
؛ والسيد هوغو سيغمان، الرئيس     )Novozymes(املوظفني التنفيذيني لشركة نوفوزميس     وكبري  

، سوباتشاي بانيتشباكدي؛ والسيد )Grupo Insud(وكبري املوظفني التنفيذيني جملموعة إينسود 
  .األمني العام لألونكتاد

ش وأدىل رؤساء دول وحكومات بسبعة بيانات، تلتها أجوبة من أعضاء فريق النقـا        -٣
  .ورسالة بالفيديو من السيد بيل كلينتون، الرئيس األسبق للواليات املتحدة األمريكية

ووضع املشاركون القمة يف السياق العاملي الراهن الذي تال األزمة االقتصادية واملالية              -٤
ويف سياق حتديات التنمية اليت تواجه كثرياً من البلدان، مبا يف ذلـك أن انتعـاش تـدفقات             

وركز أعضاء فريق النقـاش  . ار األجنيب املباشر قد ختلف عن ركب التجارة واإلنتاج   االستثم
على االستثمار الدويل يف االقتصاد احلقيقي، يف مقابل االستثمار يف املنتجات املاليـة الـذي               
كثرياً ما يكون استثمار مضاربة والذي لوحظ مؤخراً يف كثري من االقتصادات، وكيف ميكن              

  .نيب املباشر أن يسهم يف حل أزمة التوظيف والنمو على الصعيد العامليلالستثمار األج
املتعلقة باالستثمار  الشاملة لعدة قطاعات و   وحبث املشاركون عددا من املوضوعات        -٥

  :الدويل
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على أن البطالـة مـشكلة      اتفق أعضاء فريق النقاش     . استحداث الوظائف   )أ(  
 وأن االستثمار الـدويل مـصدر       - امية وحدها  وليس البلدان الن   - موجودة يف كل البلدان   

من قطاع األعمال أن احلوافز قد تساعد علـى         مناقشون  والحظ  .  فرص عمل  ي إلجياد رئيس
ومـن  . اجتذاب املستثمرين األجانب ودعم استحداث الوظائف يف مناطق وقطاعات بعينها         

انـب املتعلـق    مصلحة الشركات العاملية على األمد البعيد أن تساعد علـى أن تبلـغ باجل             
باستحداث الوظائف يف االستثمار األجنيب املباشر أقصى احلدود، وأن تساعد علـى زيـادة            

الشركات عـرب الوطنيـة     منتجات  قصد رفع مستوى االستهالك، مبا فيه استهالك        بالدخل  
الصغرية واملتوسـطة   األعمال  تنظيم املشاريع وتطوير مؤسسات     ومن الضروري   . وخدماهتا
 وميكن للحكومات والشركات    ،اندماجها يف سالسل اإلمداد العاملية    حتسني  من أجل   احلجم  

  أن تدعم هذه الروابط وتعززها؛على السواء عرب الوطنية 
عدة مناقشون  لفت  .  واحلد من الفقر   ،االستثمار الذي يراعي مصاحل الفقراء      )ب(  

والحظ أحـد   .  والنيجر سيما يف بلدان مثل بنغالديش     الواالنتباه إىل قضية التنمية الريفية،      
أن الشخص الذي ينتقل من بيئة ريفية إىل بيئة حضرية يستعمل من املوارد أربعـة               املناقشني  

لإلسهام يف التنميـة    الفنية  رأس املال واخلربة    يقدموا  ، وميكن للمستثمرين الدوليني أن      أمثال
  ؛ أكربكفاءةباستعمال املوارد يف الريفية و
إىل أنه ال ميكن    أعضاء فريق النقاش    خلص  . الستدامةاالستثمار املسؤول وا    )ج(  

القيمـة بـني    جرى تقاسم    إال إذا    اًكون مستدام ياألجل الطويل أن    لنشاط أعمال ُمربح يف     
فإذا أنشأ هذا النشاط القيمة لنفسه فقط، فلن يكون مستداماً يف           . أصحاب املصلحة واجملتمع  

يف أن الشركات معنية باالستدامة     عمال  والحظ مناقشون من قطاع نشاط األ     . األجل الطويل 
األجل الطويل يف البلدان اليت تعمل فيها، ليس ألسباب خريية فقط، وإمنا ألن القضايا الـيت                

 فاملنِتج الذي حيتاج إىل كميـات   وعلى سبيل املثال  - تعاجلها تقترب من احتياجاهتا التجارية    
  ؛النظيفةكبرية من املياه معين بقضايا املياه 

عدة بضرورة تعزيـز تـرويج   مناقشون  أوصى  . االستثمار واجتذابه ترويج    )د(  
خاصة عن طريق إنشاء    ودخوهلم البلدان،   عند  االستثمار وتبسيط اإلجراءات أمام املستثمرين      

نشاط من قطاع   مناقشون  وقال  . للمستثمرين األجانب يف البلدان املضيفة    واحد  مركز اتصال   
كبرية يف االستثمار يف مشاريع البنية    مصلحة  وغريها  تقاعدية  الإن لصناديق املعاشات    األعمال  

لكن عدم وجود شـخص واحـد       أحد االحتياجات الرئيسية يف جمال التنمية،       التحتية، وهو   
وضـرب  . اإلمكاناتهذه  ما يبطّئ حتقيق    املعنية كثرياً   مكلف باالتصال يف البلدان املضيفة      

تسهل على الـشركات    ، وهي بلدان    ورية كوريا أمثلة من إندونيسيا والصني ومجه    املناقشون  
  .إليهارؤوس األموال نقل 
ولوية لالسـتثمار   الضوء على بعض القطاعات ذات األ     أعضاء فريق النقاش    وسلط    -٦

  :الدويل يف البلدان النامية
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البلـدان  اهلائلة لـدى    حتياجات  االعدة إىل   مناقشون  أشار  . البنية التحتية   )أ(  
 واخلـدمات   ، والسكك احلديدية  ، مثل الطرق  ،من اجملاالت كثري  من البنية التحتية يف     النامية  

وميكن للشراكات بني القطـاعني العـام       .  واملعلومات  وتكنولوجيا االتصاالت  ،االجتماعية
قد تطـرح   هذه  من املستثمرين الدوليني، وإن كانت أنواع العقود        متويالً  واخلاص أن حتشد    

  ؛مشكالت لبعض احلكومات
ـ أعضاء فريق النقاش إن املناقشة املتعلقة بتغري املناخ قـد           قال  . املياه  )ب(    تألق
 على قضية عاملية من املمكن أن تكون أعظم، وهي قضية املياه واحلصول على امليـاه                ابظالهل
مـن أجـل    سيما   ، األمر الذي يستلزم استثمارات كبرية يف البنية التحتية املناسبة، ال          النظيفة

  ؛ بكفاءة أكرباملياهاستعمال 
ركز النقاش علـى االسـتثمار الزراعـي يف أفريقيـا خاصـة،            . الزراعة  )ج(  

من فئـة أقـل    والبلدان غري الساحلة بلدان منواًالأقل   املتوفرة يف  واإلمكانات الزراعية الكبرية  
ار واالستثم للعمل   إمكانات كبرية تنطوي على    احلجماألنشطة الصغرية   يد أن   ب. البلدان منواً 

 لـدعم   األّويلتمويـل   الوبإمكان الوكاالت الوطنية والدولية أن تنشئ مرافق تـوفر          . فيها
  ثمار يف املشاريع الصغرية احلجم؛تاالس

الطاقـة   إىل   حالياًيفتقرون   مليار شخص    ١,٥ أناملناقشون  الحظ  . الطاقة  )د(  
ويف وسع  . عال وغري ف  ئيلارات شخص إمدادهم بالطاقة ض     ملي ٣,٢ يضاف إليهم واملأمونة،  

 العقـود   قدسـية غري أن   . املستثمرين الدوليني أن يوفروا املتطلبات من الطاقة الالزمة للتنمية        
وآفـاق  كـبرية     غري القابلة لالسترداد   تكاليفالذات أمهية بالغة يف قطاع الطاقة حيث         تعترب

مني دوليـة   سياسات تأ يلزم وجود   ه   ممثلون لقطاع األعمال إن    وقال. االستثمار طويلة األجل  
  .يف هذا الصدد

  الدويلاملشهد املتغري لالستثمار     
.  من مسات مشهد االستثمار الدويل املتغري   دالضوء على عد  أعضاء فريق النقاش    ألقى    -٧
 السيادية، يتيحـون فرصـاً    الثروة  على صعود مستثمرين جدد، مثل صناديق       النقاش  كز  ور

اجلغرافيـا  أيـضاً   عـين   تو.  الفقـراء  عي مصاحل ترا لالستثمار يف مشاريع التنمية اليت       حمتملة
  مقصداً فشيئاً  تصبح شيئاً  ،أن البلدان الصاعدة يف اجلنوب، بتطورها     املتغّيرة  االقتصادية العاملية   

أنـواع  إىل  املناقـشون    وأشار   ،أسهميتخذ هذا االستثمار شكل     وال حاجة ألن    . لالستثمار
 وإدماج شركات   ة على املسامهة يف رأس املال،     شكال غري القائم  من االستثمار، مثل األ   خمتلفة  

 املائة من    يف ١٥ أفريقيا تبلغ نسبة سكاهنا      ورغم أن . البلد املضيف يف سالسل اإلمداد العاملية     
االسـتثمار  تـدفقات    مـن ، فإن نصيبها    طبيعيةالوارد  ثروة هائلة من امل    ومتلكسكان العامل   

  .ضئيل جداًعلى صعيد العامل األجنيب املباشر 
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  االستثمار على الصعيدين الوطين والدويلاملتصلة بسياسات ال    
سياسات استثمار أذكى أقدر على تيسري االستثمار الدويل واإلسهام يف          يلزم وجود     -٨

 أن  ، على سبيل املثال،   ومن شأن سياسات من هذا القبيل     .  للجميع التنمية املستدامة والشاملة  
 األونكتاد  مناداةإىل  وأشار املناقشون   . لي لالقتصادات ي والتحّول اهليك  تنويع االقتصاد التدعم  

يل جديد من سياسات االستثمار القادرة على دعم االستثمار من أجل التنمية املـستدامة،              جب
وأشـري إىل   .  الشباب بسرعة  تتزايد فيها أعداد  ن اليت   خاصة دعم إجياد فرص عمل يف البلدا      و

 االستثمارية على الصعيدين الوطين والدويل على       اتعمل األونكتاد املتعلق برصد بيئة السياس     
حـدوث  تحرير االقتصادي رغم    فعلى الصعيد الوطين، استمر اجتاه السياسات حنو ال       . السواء

ومـن  . من قطاع األعمال من العودة إىل الرتعات احلمائية       مناقشون   وحذر   ،بعض التخندق 
  .هة هذه االجتاهاتاملهم مواصلة احلوار الدويل بشأن قضايا االستثمار ملواج

 أيضاً إضفاء النظام واالتساق على العدد املتزايـد مـن           على الصعيد الدويل  ويلزم    -٩
إىل أن ذلـك  املناقشون وأشار . اتفاق ٦ ٠٠٠ أكثر منالذي بلغ  االستثمار الدوليةاتفاقات  

 نظـراً و. أفضل املمارسات ُنُهج  من  ما  نوع    انتهاج ال يعين بالضرورة وضع القواعد، بل رمبا      
 يف مشهد االستثمار على مدى السنوات األربعني املاضية، وحتديات           اليت حدثت  إىل التغريات 
على الصعيد العـاملي    أكثر تنسيقاً    هنج   اتباعاليت تواجه العامل اليوم، ينبغي      الكثرية  االستثمار  

  .ملعاجلة هذه القضايا

  االستثمار الدويلبغية تعزيز استكشاف الشراكات     
وزيادة االستثمار الدويل   تعزيز  دور الشراكات يف    أعضاء فريق النقاش    عدد من   حبث    -١٠

 إلخـراج البلـدان مـن الظـروف          ليس الشراكات مهمة و. مسامهته يف التنمية املستدامة   
ولكن أيضاً لضمان أن تتمكن البلدان من املزيد من         ،   اليت تعيشها فحسب   االقتصادية الصعبة 

وإضافة إىل الشراكات بني القطـاعني العـام   . وائد اإلمنائية منهالفاالستثمار وجين املزيد من    
لفريق الرفيع  ايف سياق االستثمار يف البنية التحتية، أشار املشاركون إىل          مثالً   املهمة   ،واخلاص

 مـن   الذي قـدم عـدداً  ،املستوى املعين باالستدامة العاملية التابع لألمني العام لألمم املتحدة      
بصورة خاصة إىل العمل الذي يقوم به       وأشار املشاركون   . تثمار الدويل التوصيات بشأن االس  

األونكتاد، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والبنك الـدويل والـصندوق             
 الطوعية املتعلقة باالستثمار الزراعي املسؤول، واملعايري       لزراعية، بشأن مبادئها  الدويل للتنمية ا  
 استفادة املزارعني احملليني واالقتصاد املضيف من االستثمار الـدويل          تأكد من الاليت تسعى إىل    

  .يف قطاع الزراعة يف البلدان النامية

        


