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  إفساح اجملال للسياسات العامة
 ع االستثمار األجنيب املباشر

 
نَّ هذه االتفاقات ونتيجةً لذلك، . ُتؤثِّر يف االستثمار األجنيب املباشر     

وحلماية قدرة البلدان النامية على اتباع السياسات       . يف جمال االستثمار           
فاقات الدولية  اً، فال بدَّ من إقامة التوازن الصحيح بني مزايا إبرام االت                   

 .الذي نشرته األونكتاد اليوم 1تقرير االستثمار العاملي،يف 

فإ

ليربالية اليت تزداد حترُّراً، يف سبيل االستثمار األجنيب املباشر، فإن عدد            
وكما أن العديد من    . شيئاً، ال سيما على الصعيدين الثنائي واإلقليمي               
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وهي ال تعكس وُتكمل السياسات العامة الوطنية فحسب، بل إهنا ُتحدِّد أيضاً ثوابت             . االتفاقـات األخـرى يف طـور اإلجنـاز        
 .ضعةً االستثمار عند ملتقى السياسات العامة الوطنية والدولية ضمن االقتصاد العاملي املَُتَعوِلمالسياسات العامة الوطنية، وا

وهكـذا، فـإنَّ هذه القضايا، اليت تتمحور حول آثار اتفاقات االستثمار الدويل على قُدرة الُبلدان النامية على اجتذاب                    
تصّدر جدول األعمال االقتصادي، كما يتبيَّن من مناقشات االستثمار اجلارية          االسـتثمار األجنيب املباشر واالستفادة منه، تتقدَّم لت       

اآلن بالفعل   وستبقى هذه القضايا بارزةً بغضِّ النظر عن نتائج تلك املناقشات، جملرد ما حيدث            . حالـياً يف منظمة التجارة العاملية     
فاقات االستثمار الدويل، وعلى أيِّ مستوى وأليِّ غَرٍض        وعن مسألة تفاوض احلكومات على ات     . على الصعيدين الثنائي واإلقليمي   

 .تقوم بذلك، فذاك قرار يعود اختاذه إىل تلك احلكومات
 إقامة توازن 

 -يقول التقرير اجلديد لألونكتاد ِإنَّ أهمَّ حتدٍّ للبلدان النامية يف أيِّ مفاوضات مستقبلية بشأن اتفاقات االستثمار الدولية                   
ـ       هو إقامة توازٍن بني إمكانات هذه االتفاقات لزيادة تدفُّقات          -ات ثنائية أم إقليمية أم متعدِّدة األطراف        سـواًء أكانـت مفوض

ويعين ذلك احلفاظ على    . االسـتثمار األجنيب املباشر وقُدرة البلدان على اتباع سياسات استثمار أجنيب مباشر تكون إمنائية املَنحى              
ح احلكومات املرونة الستخدام هذه السياسات يف إطار االلتزامات اليت حددهتا اتفاقات            حـيٍِّز كـاٍف مـن السياسات العامة ملن        
فزيادة حيِّر السياسات عن احلدِّ ختَفِّض قيمة االلتزامات الدولية؛         : وإن التوتر واضح هنا   . االسـتثمار األجنيب اليت هي طرف فيها      

 .وإن إجياد توازٍن هو التحدي. طة على جمال السياسات الوطنيةوااللتزامات اليت تزيد صرامتها عن احلدِّ تضع قيوداً مفر
وكما أن  . وهـذا الـتحدي ُيواجه عند التفاوض على أهداف اتفاقات االستثمار الدولية وهيكلها ومضموهنا وتنفيذها               

وإن هذه القضايا   . ا أساسية مضمون هذه االتفاقات جوهرّي، إذ أنَّ السعي إىل إحداث توازن يؤايت التنمية يتحقَّق أثناء حلِّ قضاي               
هلا أمهّية خاصَّة بالنسبة لقدرة البلدان النامية على انتهاج سياسات وطنية إمنائية املنحى لالستثمار األجنيب املباشر، وهي حسَّاسة،                  

 .بوجه خاص، يف مفاوضات االستثمار الدويل

 :وُيحلِّل التقرير بعض هذه القضايا األساسية، هي

 ، ألنَّه ُيحدِّد نطاق األحكام املوضوعية أليِّ اتفاق؛"راالستثما"تعريف  •

، ألنَّها ُتحدِّد إىل أيِّ مدى وبأيِّ الطرق ُيمكن منح          )خاصة فيما يتعلق منها باحلق يف التوطُّن      (واملعاملة الوطنية    •
 األفضلية للمؤسَّسات احمللية؛

كومة على أنَّها من باب االستيالء التنظيمي، ألنَّ        والظـروف اليت ينبغي أن ُينظر فيها إىل السياسات العامة للح           •
 ذلك يقتضي اختبار احلدود الفاصلة بني احلق املشروع يف التنظيم وحقوق أصحاب امللكية اخلاصة؛

ونطـاق تسوية الرتاعات، ألنَّه يؤثِّر يف مشاركة جهات فاعلة أخرى من غري الدول، ويف مدى استقاللية تسوية                   •
 رية؛ الرتاعات االستثما

واسـتخدام شـروط األداء، واحلوافز، وسياسات نقل التكنولوجيا، والسياسة التنافسية، ألنَّها تستطيع أن تدفع               •
 .أهداف التنمية قُُدماً
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وُتالحظ األونكتاد أنَّ الطريقة    . وبالنسـبة إىل كلٍّ من هذه القضايا، تُوجد حلولٌ مؤاتيةٌ أكثر وأخرى مؤاتيةٌ أقل للتنمية               
، من منظور العديد من البلدان النامية، هي هنُج القائمِة اإلجيابية من النوع املستخدم يف االتفاق العام بشأن التجارة، عوضاً                    املفضلة

وسبب ذلك أنَّه هنٌج يسمح لكلِّ بلد أن ُيقرِّر أّي القضايا ينبغي عليه االلتزام هبا يف اتفاقات االستثمار                  . عـن هنج القائمة السلبية    
 .بأيَّة شروط وبأيَّة وترية، مبا يتناسب واحتياجاته وظروفه اخلاصةالدولية و

 ينبغي التشديد على دور بلدان املنشأ

 أيضاً أنَّه ينبغي على االتفاقات املستقبلية، على أيِّ صعيٍد كانت، أن ُتعري             ،2003تقريـر االسـتثمار العاملي،      يقـترح    
 لنامـية مـن شـأهنا أن تسـتفيد إذا مـا ُجِعلـت تدابري بلدان املنشأ                 فالـبلدان ا  . اهـتماماً أكـرب لـَدْور بلـدان املنشـأ         

ويذهب التقرير أيضاً إىل    .  أكثر شفافيةً واستقراراً وتوقعاً هبا     - الرامية إىل تعزيز تدفُّقات أكرب وأفضل لالستثمار األجنيب املباشر           -
اإلمنائي الستثمارها يف البلدان النامية، وذلك كجزٍء من        أنَّ الشـركات عـرب الوطنـية ذاهتا ينبغي أن ُتشجَّع على زيادة التأثري               

وُيمكن حتقيق ذلك من خالل العمل التطوعي أو من خالل عملياٍت تستند أكثر إىل              . مسؤوليات املواطنة الصاحلة لتلك الشركات    
 .القانون

تنمية جيب أن يكون جزءاً ال يتجزَّأ من        وصـفوة القـول، إنَّ الرسالة اإلمجالية اليت تتخلّل تقرير هذا العام هي أنَّ ُبعد ال                
 .اتفاقات االستثمار الدولية، دعماً للسياسات الوطنية العامة الجتذاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر واالنتفاع به
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