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تقرير األونكتاد يقول إن بإمكان الشرآات عبر الوطنية أن تعزز مساهمتها في 
 تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون

 
ف،  وز22جني ه / تم ام   يفي- 2010يولي المي لع تثمار الع ر االس شارآة   2010د تقري أن م اد، ب ن األونكت صادر ع ، ال

ة       ة واالنتقالي صادات النامي ساعدة االقت الشرآات عبر الوطنية واالستخدام االستراتيجي لالستثمارات األجنبية من شأنهما م
 ".المنخفضة الكربون"على تحقيق انطالقة سريعة للتنمية االقتصادية 

 
رغم   ين         وعلى ال سألتين األساسيتين اللت ًا للم إن من الممكن التصدي جزئي اخ، ف ر المن شأن تغي ة ب دم المفاوضات الدولي طء تق من ب

شكل أفضل        -تشغالن البلدان النامية     ة ب ر الوطني شرآات عب سخير موارد ال ر   .  وهما التمويل والتكنولوجيا  عن طريق ت ول التقري ويق
 ".النظيفة" طريق اعتماد برامج وطنية لتعزيز االستثمارات إن باستطاعة الحكومات القيام بذلك عن

 
سي          المي     : وقد أصدر األونكتاد اليوم النسخة العشرين من تقريره الرئي تثمار الع ر االس ام       . تقري ر ع ل تقري  2010ويحم

)("االستثمار في اقتصاد منخفض الكربون  "العنوان الفرعي    ي  . 1 ة ف  التحول  وهو يتناول مشارآة الشرآات عبر الوطني
ل                             سية وعوام ات رئي ساهمات وقطاع ن خصائص وم شارآة م ذه الم رتبط به ا ي ون، وم نخفض الكرب صادي م إلى نمو اقت

 .ويحلل التقرير الخيارات السياساتية الحكومية التي من شأنها تعزيز هذا التحول. محددة
 

ي        ويقول التقرير إن بمقدور الشرآات عبر الوطنية أن تساهم في خفض االنبعاثات            اج ف  عن طريق تحسين عمليات اإلنت
ة،        . أعمالها وعلى امتداد سالسل القيمة، وعن طريق إنتاج وتسويق سلـع وخدمات أنظف            ر الوطني شرآات عب ستطيع ال وت

ا            وال والتكنولوجي اخ، أي رؤوس األم ر المن ة تغي شدة لمكافح ة ب ود العالمي ه الجه ا تحتاج وفر م سياق، أن ت ذا ال ي ه ف
 .التقرير إلى أن الشرآات عبر الوطنية تقدم بالفعل هذا النوع من المساهماتويشير . المتقدمة

 
دها                      ون وح ضة الكرب سية المنخف ة الرئي ال التجاري ادين األعم ي مي ي المباشر ف ويقّدر األونكتاد تدفقات االستثمار األجنب

ام    90ارب بما يق ) مصادر الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والتكنولوجيا المنخفضة الكربون      ( ي ع ار دوالر ف . 2009 ملي
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اً    ع أساس ون مرتف ضة الكرب ة المنخف تثمارات األجنبي ستوى االس م أن م دفقات   ورغ ق ت ة لتحق االت قوي ة احتم إن ثم ، ف

ون                نخفض الكرب صاد م و اقت الم نح ع تحرك الع ون م صناعة     . استثمارية إضافية منخفضة الكرب ة وال ا الطاق دخل قطاع وي
ات             ى خفض االنبعاث رًا عل ًا ومباش أثيرًا هام ا ت ن أن  . ضمن المجاالت التي يمكن أن يكون لالستثمارات األجنبية فيه ويمك

ستفيد ق ن ت ة، ولك ر الوطني شرآات عب شارآة ال ن م دورها م ة ب ريج والزراع ات والتح اء وإدارة النفاي ل والبن ات النق طاع
ر        ي                  . بصورة غير مباشرة غالبًا، حسب التقري ة الت ات الكهربائي وّرد المرآب ثًال، أن ت ة، م ر الوطني شرآات عب دور ال فبمق

ارس نفوذها على موّردي منتجاتها الزراعية لكي ينتهجوا ممارسات تحّد من االنبعاثات في قطاع النقل، أو بإمكانها أن تم
رح                           . مستدامة و يقت ذا فه لبية، ول ار س ن آث ون م ضة الكرب ة الخفي تثمارات األجنبي ى االس ويدرك األونكتاد ما قد يترتب عل

سياسات      استكمال الجهود الرامية إلى اجتذاب األنشطة االستثمارية المنخفضة الكربون للشرآات عبر الوطن            اد ال ة، باعتم ي
 .الحكومية المالئمة في مجال المنافسة وعلى الصعيدين الصناعي واالجتماعي

 
ا      ة فيه شريعات البيئي وثمة شاغل آخر يتمثل في إمكان نقل المرافق التي تنبعث منها غازات الدفيئة إلى مناطق تكون الت

ساهالً  ر ت ذا   . أآث ى ه ر إل رق التقري وني "ويتط سرب الكرب ذه     م" الت ل ه ة بمث ر الوطني شرآات عب ام ال ى أن قي شيرًا إل
سرب     ر أن الت ة، غي درة اإلنتاجي ادة الق ق زي ن طري صادي ع النمو االقت رتبط ب د ت صيرة األم افع ق د من د يوّل ات ق التحرآ

ات ة لخفض االنبعاث ود العالمي ل الجه وني يعرق شطة. الكرب ذه األن اق ه يم نط صعب تقي ن ال اد أن. وم رح األونكت ذا يقت ه ل
ة      دود الوطني د الح ات         (عوضًا عن التصدي لهذه المسألة عن وني للمنتج وى الكرب ى المحت وم عل ق فرض رس أي عن طري

ثًال ات إدارة      ) م طة آلي ل بواس ق العم ن طري صدر، ع ن الم وني م سرب الكرب سألة الت ة م ات معالج دور الحكوم إن بمق ف
 .الشرآات، آتحسين عمليات إعداد التقارير البيئية والرصد

 
ون       "ويقترح األونكتاد، في التقرير،      نخفض الكرب تثمار الم ن أجل     " شراآة عالمية لالس تثمار        ام ز االس ين تعزي ق ب لتوفي

ا               . وتخفيف آثار تغير المناخ    يح تطبيقه وبإمكان هذا النهج أن يسّخر االستثمارات األجنبية المنخفضة الكربون على نحو يت
 : هذه الشراآة من خمس مبادرات سياساتية هيوتتألف. لبلوغ النمو والتنمية المستدامين

دان               . وضع سياسات لتعزيز االستثمار النظيف     -1 اتية للبل ى وضع أطر سياس ا ينطوي عل وهو م
ستهدف    رامج ت ذ ب ون، وتنفي ضة الكرب شطة منخف ي أن ة ف ر الوطني شرآات عب تثمارات ال ذاب اس ى اجت ؤدي إل ضيفة ت الم

 .الدعم الداخلي والدولي لالستثمارات المنخفضة الكربوناالستثمارات المنخفضة الكربون، وحشد 
ة   -2 ا النظيف شر التكنولوجي ن ن ين م شجيع     . التمك ي لت ار تمكين ي إط ى تبن وي عل ا ينط و م وه

درات     د ق ة، وتوطي شرآات المحلي ة وال ر الوطني شرآات عب ين ال روابط ب ز ال دود، وتعزي ر الح ة عب دفقات التكنولوجي الت
 .ستيعاب التكنولوجيا النظيفة، وتشجيع برامج شراآة البتكار التكنولوجيا ونشرها بين البلدانالبلدان النامية على ا

اخ                   -3 ر المن ار تغي ي تخفيف آث ـة ف ـار الدولي ات االستثم ساهمـة اتفاق ستلزم      . تأمين م ا ي و م وه
ساق         استحداث أحكام مواتية للبيئة في اتفاقات االستثمار الدولية المقبلة، والتوصل إلى تفاهم            ضمان االت دد األطراف ل  متع

 .بين اتفاقات االستثمار الدولية القائمة والتطورات السياساتية الدولية والقطرية المتعلقة بتغير المناخ
ة -4 ازات الدفيئ ات غ ة بانبعاث ات المتعلق شرآات عن البيان صاح ال ايير إف ة مع ا . مواءم و م وه

ن بي   شف ع د للك المي واح ار ع شاء معي ى إن وي عل شطة  ينط ات وأن سين عملي ات، وتح ة باالنبعاث شرآات المتعلق ات ال ان
ات         " أفضل الممارسات "الشرآات األجنبية ضمن سالسل القيمة، وتعميم        ة باالنبعاث ات المتعلق ال الكشف عن البيان في مج

 ).آمتطلبات التسجيل في البورصة مثًال(عن طريق اآلليات التنظيمية القائمة إلدارة الشرآات 
ساعد     .  مرآز دولي للمساعدة التقنية في مجال خفض االنبعاثات الكربونية         إنشاء -5 ن أن ي ويمك

ر                                ار تغي ن آث ة للتخفيف م تراتيجيات وطني ذ اس ي صياغة وتنفي وًا، ف دان نم ل البل يما أق هذا المرآز البلدان النامية، وال س
ددة األطراف وغي            االت المتع ن الوآ ة م ة الالزم ة       المناخ، وذلك بتوفير الدراي ـة متكامل وفير حزم صـادر، وبت ن الم ا م ره

ر     شرآات عب ة لل ة والتكنولوجي وارد المالي ن الم تفادة م سبل االس ة ب ا التوصيات المتعلق ا فيه يات، بم ن التوص املة م وش
 .الوطنية فيما يتعلق بخفض االنبعاثات الكربونية

 
المي تثمار الع ر االس ب   تقري ى ش ان عل ه متاح ة ب ات الخاص دة البيان ي   وقاع وان اإللكترون ي العن ت ف كة اإلنترن
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