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  موجز الرئيس    

الستثمارية حنو جيل جديد من السياسات ا     : االستثمار من أجل التنمية       
  وتنمية مستدامة من أجل منو شامل

  ) من جدول األعمال٩البند (

ناقشت الدورة االجتاهات احلديثة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اإلقليميـة             -١
والعاملية وإطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة الذي اعترفت الدول            

  .األمهية لتنفيذ والية الدوحةة أداة حامساألعضاء بأنه 
وبعد املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هبا السيد يوري سيلينتال، رئيس جملس التجارة              -٢

والتنمية، قدم السيد جيمس زان، مدير شعبة االستثمار واملشاريع باألونكتاد، موجزاً لتقرير            
الس، سالسيدة أنابيل غون  : لتايلوحتدث املتحاورون وفقاً للترتيب ا    . ٢٠١٢االستثمار العاملي   

وزيرة التجارة اخلارجية يف كوستاريكا؛ والسيد روب ديفيز، وزير التجـارة والـصناعة يف              
جنوب أفريقيا؛ والسيد جيفري ساكس، مدير معهد األرض، جبامعة كولومبيا الذي شـارك          

. كدي ببيـان  تشاي بانيتـشبا  اوأدىل األمني العام لألونكتاد، السيد سوب     . الفيديوعن طريق   
مارك هال، نائب رئيس املعهد الدويل للتنمية املـستدامة والـسيد           السيد  وشارك يف النقاش    

وأعقب ذلك مناقـشة    . براديب مهتا، األمني العام للجمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني        
  .تفاعلية شارك فيها احلضور

ستثمار األجـنيب املباشـر يف      الالعاملية ل تدفقات  الوأوضح تقرير االستثمار العاملي أن        -٣
 تريليون دوالر، على الرغم     ١,٥ قد جتاوزت متوسط ما قبل األزمة، حيث بلغت          ٢٠١١ عام

غري أن هذه التدفقات ظلت أقـل مـن الـذروة           . من االضطراب الذي ساد االقتصاد العاملي     
اإلضـافة  وب.  يف املائـة   ٢٠تزيد على    بنسبة   ٢٠٠٧بلغتها قبل األزمة يف عام      كانت قد    اليت
 فالتدفقات حنو البلدان النامية بلغت رقمـاً قياسـياً          .تفاوت يف التدفقات  كان هناك   ذلك،   إىل
  اليت متر مبرحلة    يف املائة؛ بينما شهدت االقتصادات     ١١ مليار دوالر، أي بزيادة بنسبة       ٦٨٤ هو

 ٢١املتقدمة بنسبة    يف املائة، وزادت التدفقات إىل البلدان        ٢٥انتقالية زيادة يف التدفقات بنسبة      
غري أن مشهد الزيادة العاملية يف االستثمار األجنيب املباشر هذا يتناقض مع التطـورات              . يف املائة 

  .يف أحناء من أفريقيا ويف أقل البلدان منواً، حيث استمر ركود االستثمار األجنيب املباشر
 يقف عند مفترق    وفيما يتعلق برسم سياسات االستثمار، توضح التطورات أن العامل          -٤

ظل عدد كبري من فعلى املستوى الوطين، . طرق يف االنتقال من عهد التحرير إىل عهد التنظيم  
يأخذ بنهج التحرير وتشجيع االستثمار األجنيب، مع تطبيق تدابري تنظيميـة ورقابيـة             البلدان  

ثـل  أهداف سياسـاتية أخـرى، م     حنو  يف كثري من األحيان     متجهاً  جديدة يف الوقت ذاته،     
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وعلى املستوى الدويل، ظل التفاوض بشأن اتفاقات االسـتثمار الدوليـة    . السياسة الصناعية 
.  يسريان مبعدل أبطأ، وحدث حتول حنو إبرام معاهدات استثمار إقليمية           هذه االتفاقات  وإبرام

  .وصاحب ذلك اهتمام متزايد باعتبارات التنمية املستدامة
ثمار من أجل التنمية املستدامة هو مـساعدة        وكان اهلدف من إطار سياسات االست       -٥

 مرجعي لرامسي السياسات عند وضع سياسات       أساسرامسي السياسات يف هذا الشأن وتوفري       
.  أو تنقيح االتفاقات القائمة    -االستثمار الوطنية والتفاوض بشأن اتفاقات االستثمار الدولية        

ـ   اتهلا رسم سياس  وحيدد اإلطار املبادئ األساسية اليت ينبغي أن يدور حو          ة االستثمار الوطني
، كما حيدد جمموعة خيارات سياساتية للبلدان الساعية جلذب االسـتثمار األجـنيب             ةوالدولي

  .وزيادة مسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أكد املندوبون الدور اهلام الـذي ميكـن أن يؤديـه                  -٦

.  املباشر يف التنمية االقتصادية ويف السعي لتحقيق الـشمول واالسـتدامة           االستثمار األجنيب 
وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار هبوط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املوجهة حنو أفقـر              

التكـاليف   تكـون    حيثبلدان العامل وتركزها يف القطاعات ذات القيمة املضافة املنخفضة          
أشري إىل ضرورة وضع سياسات سليمة ملعاجلة أوجه القصور هذه وإىل و. البيئية مرتفعة أحياناً

  .ضرورة التعاون الدويل
ضع نتائج التنمية املستدامة يف صدارة املناقـشات        إلطار الذي ي  بااملندوبون  ورحب    -٧

املتعلقة بسياسات االستثمار ويعطي دفعة لبعد االستدامة يف النقاش املتعلق مبـستقبل نظـام              
مجيع العناصر  يشمل  لإلطار الذي   األساسية  وأثنوا على األونكتاد للمبادئ     . االستثمار الدويل 
وشجع املندوبون األونكتاد على مواصلة     .  التنمية ربنامج لالستثمار من أجل   لاحلامسة األمهية   

تنفيذ والية الدوحة، وأشاروا إىل أمهية اإلطار يف تشجيع سياسات االستثمار وما يتصل بـه               
  .من سياسات إمنائية لتعزيز النمو االقتصادي من أجل حتقيق التنمية املستدامة والشاملة

 يكون احلل األمثل يف ظروف وطنية       وقال بعض املندوبني إن التحرير الكامل قد ال         -٨
حمددة وإن هناك حاجة التباع سياسات استباقية لضمان مسامهة االستثمار األجنيب املباشـر             
على النحو املتوقع يف النمو املستدام بوسائل منها على سبيل املثال ضمان نقل التكنولوجيـا               

 أن تطوير    املندوبون كروذ. خرىالئمة، وتنمية املهارات والروابط مع قطاعات االقتصاد األ       امل
 إىل فائدة إطار األونكتاد لـسياسات       واتنظيم املشاريع حاسم األمهية يف هذا الشأن، وأشار       

حمـوري يف حتقيـق نتـائج التنميـة         التنظيمي  وذُكر أيضاً أن دور الدولة      . تنظيم املشاريع 
 وتطـوير   -راجية   وخباصة يف تنظيم القطاعات احلساسة مثل الصناعات االستخ        - املستدامة

هذه اجملاالت  و.  وحتسني حوكمة الشركات   تجنب الضرييب الالبنية التحتية العامة، ومكافحة     
  . فيهاأداؤه ينبغي لألونكتاد دورسيكون  دولياً أقوى تستدعي تعاوناًاليت 
وقال ممثلو بعض البلدان واملنظمات غري احلكومية إنه ينبغي أن يوفر اإلطار توجيهاً               -٩

ات املقبلة لتحسني التوازن بني حقوق الدول وحقوق مستثمري القطاع اخلاص عند            للمناقش
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وستستفيد البلدان الصناعية أيضاً،   . جتديد اتفاقات االستثمار الدولية أو توقيع اتفاقات جديدة       
 لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتزايدة الوافدة       يةوخباصة ألهنا أصبحت مقاصد استثمار    

  .صادات الناشئةمن االقت
وكان هناك أيضاً تشجيع لإلصالح لتحسني تسوية منازعات االستثمار، وخباصـة             -١٠

فيما يتعلق بقضايا الشفافية واإلنصاف وما يتعلق أيضاً باحلاجة إىل تقليـل تكـاليف حـل                
ومن القضايا الرئيسية يف هـذا اجملـال كيفيـة إدارة           . منازعات االستثمار إىل احلد األدىن    

تفاقات االستثمار الدولية يكون أكثر مالءمة للتنمية الحات بغية تعزيز انتقال حنو نظام اإلصال
االستقرار املطلوبني من املستثمرين     داعٍ باألمن وبإمكانية التنبؤ و     املستدامة، دون اإلضرار بال   

  .وذُكر أن تبادل اخلربات ميكن أن يكون له دور مفيد يف هذا الشأن. األجانب
ندوبون األونكتاد على مواصلة أعماله املتعلقة باالستثمار من أجل حتقيـق           وشجع امل   -١١

حبوث وحتليالت السياسات، :  مجيعها وهيةالثالثاألساسية خربته جماالت التنمية املستدامة يف 
و فيما يتعلق بالتعاون    . وأنشطة التعاون التقين، وتوفري منرب لبناء توافق اآلراء احلكومي الدويل         

شجع املندوبون األمانة على أمور منها على سبيل املثال االستمرار يف تقدمي املساعدة             التقين،  
التقنية املتعلقة جبمع إحصاءات االستثمار األجنيب املباشر، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقـة             
بتأثري االستثمار األجنيب املباشر إلدخاهلا يف مؤشر مسامهة االستثمار األجنيب املباشر الـذي             

وره األونكتاد مؤخراً؛ واملساعدة عن طريق استعراضاهتا لسياسات االستثمار اليت أُشيد هبا            ط
باعتبارها بالغة األمهية للمسؤولني احلكوميني، وبصورة خاصة لتحديد القطاعات االقتصادية          

النمو؛ وعن طريق دوراهتا    إمكانات  وتشجيع االستثمار األجنيب يف الصناعات اليت تتوافر فيها         
  .لتدريبية وأعماهلا االستشارية املتعلقة باتفاقات االستثمار الدوليةا

وضع إطار سياسات االستثمار من لاهتمام خاص إيالء واتفق املندوبون على ضرورة      -١٢
وذكروا أن أعمال األونكتاد يف     . أجل حتقيق التنمية املستدامة يف صلب هذه األنشطة مجيعها        

. النقاش العاملي املتعلق باالستثمار والتنميةمنحته دوراً طليعياً يف  ته الفنيةاجمال االستثمار وخرب
منـرباً  باعتبـاره  وكان هناك توافق عام يف اآلراء على أن اإلطار يتيح نقطة انطالق قويـة،        

 ويقدم توجيهاً مفيداً لالنتقال حنـو جيـل         ،للمناقشات املتعددة األطراف وبناء توافق اآلراء     
  .ثمار اليت متنح األولوية لنتائج التنمية املستدامةجديد من سياسات االست

        


