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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

 حبـث   - ستديرة بشأن صناديق الثـروة الـسيادية      املائدة  املاجتماع      
   يف التنمية املستدامةاستثمار صناديق الثروة السيادية إمكانات

  ونكتاد الثالث عشرحدث خاص لأل    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٢، يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحةيف عقد 

  أمانة األونكتادأعدته  موجز    
 بـني    حـواراً  جهاز قطر لالستثمار  ، بدأ األونكتاد و   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٢يف    -١

يرة خـالل منتـدى     صناديق الثروة السيادية وواضعي السياسات يف اجتماع مائدة مـستد         
، وذلك هبدف توجيه املزيد من اسـتثمارات هـذه          ٢٠١٢لالستثمار العاملي لعام    األونكتاد  

  .الصناديق إىل البلدان النامية، مبا فيها أفقر البلدان

 مـن أوغنـدا     حكومات بني ستة وزراء     وقد مشل اجتماع املائدة املستديرة حواراً       -٢
وناميبيا، ومثانية مسؤولني تنفيذيني من صناديق الثـروة        وجيبويت ورواندا وكولومبيا ومنغوليا     

كبـار  السيادية وصناديق املعاشات التقاعدية من الصني وقطر والكويت وهولندا إىل جانب            
رأس احلدث الدكتور حسني عبـد اهللا،       و.  األمم املتحدة وخرباء دوليني    املديرين يف منظمات  

 شركة   من ماهر مشيطلي تثمار، وأداره السيد    تنفيذي يف جهاز قطر لالس    جملس اإلدارة ال  عضو  
  .بلومربج

وأشار املسؤولون التنفيذيون يف صناديق الثروة السيادية والـوزراء احلكوميـون إىل        -٣
 اهلياكل، يف قطاعات مثل     فرص االستثمار الكبرية يف البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً          

  .زراعيةاملنتجات الوجتهيز األساسية والزراعة 
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ولدى صناديق الثروة السيادية، مبا فيها تلك اليت تديرها حكومات البلـدان الناميـة                -٤
 تريليونات  ٥ حوايل   هجمموعما  املصدرة للنفط والقوى االقتصادية الناشئة مثل الصني،        الكربى  
ثمر  ومل تـست   . يف املائة سنوياً   ١٠حوايل  بنسبة  يف النمو   آخذ  ، وهذا املبلغ    من األصول دوالر  

دوالر مليـارات    ١١٠ حـوايل    - صناديق الثروة السيادية إال نسبة صغرية من هذا اجملموع        
وقد أثار هذا السؤال حول الطريقة اليت ميكن هبا توجيه .  يف االستثمار األجنيب املباشر- حالياً

بلـدان يف    بأساليب من شأهنا أن تساعد هـذه ال        هذه املبالغ املالية اهلائلة إىل أقل البلدان منواً       
  .وظائف ورفع مستويات املعيشةوإنشاء التوسيع اقتصاداهتا وتعزيزها 

وذهب املسؤولون التنفيذيون لصناديق الثروة السيادية إىل القول إن الفرصة حقيقية،             -٥
مبا أن االستثمارات يف أسواق األسهم غري املستقرة باتت أقل جاذبية هلذه الصناديق، ومبا أن               

. ارية الطويلة األمد تتماشى مع خصائص املشاريع االستثمارية املعززة للتنمية         االستثمتوقعاهتا  
 يف املائة من حافظة جهاز قطر لالستثمار ُيوجَّـه إىل          ٤٠وقال الدكتور عبد اهللا إن أكثر من        

وظائف تشتد احلاجـة إليهـا يف البلـدان         أنشأ  االستثمار املباشر، وإن استثمار هذا اجلهاز       
  .دوالر يف القطاع الزراعي على مدى السنتني األخريتنيملياري تثمر اجلهاز كما اس. املضيفة

ويف الوقت نفسه، أشار املسؤولون التنفيذيون لصناديق الثروة السيادية يف الـصني              -٦
ممثل عن صندوق املعاشات التقاعدية التابع للقطـاع العـام يف           كذلك   و - وقطر والكويت 

ة الذكية أساسية لزيادة استثمار صناديق الثروة السيادية يف          إىل أن اخلطوات السياسي    - هولندا
املستقرة واملؤسسات القوية واالنفتاح أمام االستثمار      السياسات  أطر  تشكل  البلدان النامية؛ و  

  .األجنيب شروطا أساسية أيضاً

 -  واملقدمة من البلدان النامية     جيداً ورأى هؤالء أن مقترحات املشاريع املنظمة تنظيماً        -٧
 مفيدة للغاية من أجل جذب صناديق الثروة السيادية اليت ليست لـديها             - أو املناطق النامية  

  أيـضاً  وأُشري. القدرة على حتديد مشاريع صغرية احلجم ومتابعتها يف بيئات استثمارية صعبة          
 لتلبية االحتياجـات املاليـة       بتوسيع أسواقها املالية    االقتصادات الناشئة وأقل البلدان منواً     على

  .على حنو أفضل لصناديق الثروة السيادية أو الصناديق احلكومية الكبرية

منوذج  وقال املسؤولون التنفيذيون لصناديق الثروة السيادية إن من الضروري دراسة           -٨
 مـن   أو الواليات اليت تنظم استثماراهتا لالستفادة متاماً      وأطرها التنظيمية   هذه الصناديق   عمل  

على سبيل املثال، قد يكون مـن الـضروري   ف. حها االستثمار األجنيب املباشر  الفرص اليت يتي  
إدخال تغيريات على القواعد من أجل السماح لصناديق الثروة السيادية وصناديق املعاشـات             

  .التقاعدية بزيادة االستثمار يف املشاريع املوجهة حنو التنمية

ملؤسـسة التمويـل    منها شركة إدارة األصول التابعـة       وبني ممثلو منظمات دولية،       -٩
، مستوى االحتياجات االستثمارية ألقل البلـدان       الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   و الدولية
وحسب تقدير منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة        .  األساسية والزراعة  اهلياكليف قطاعي    منواً

 من االستثمارات يف قطاع الزراعة ر سنوياًدوالمليار  ٨٠والزراعة، هناك حاجة إىل أكثر من   
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أن فرصة نشر الواضح ومن . دوالرمليارات  ١٠ يف حني أن املستوى احلايل أقل من - وحده
  .تفويتهافرصة جد قيمة ال ينبغي الفجوة موارد صناديق الثروة السيادية لتغطية جزء من 

أصغر مـن    أقل البلدان منواً   حنو مشاريعٍ يف     اتزيد من االستثمار  املومن أجل توجيه      -١٠
سـتثمار  آليات اال دعوة إىل إقامة شراكات مع      ُوجهت  صناديق الثروة السيادية،    أن تنفذها   

التنمية مصارف   و الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   تخصصة، مثل مؤسسة التمويل الدولية و     امل
  .اليت لديها جتربة وخربة أكرب يف االستثمار يف هذه البلدان

طويـل  الى الوزراء بشدة باالستثمار الذي حيفز النمو االقتصادي املـستدام و          وأوص  -١١
عوا إىل اختاذ مبادرات سياسـية       يف العامل، ودَ    بلداً ٤٨ البالغ عددها    األمد يف أقل البلدان منواً    

ميكنها ختفيف احلواجز أمام التدفقات االستثمارية لصناديق الثروة السيادية، مبا يف ذلك مـن              
  .اون الدويلخالل التع

عـن التـزامهم   أعربـوا   لصناديق الثروة السيادية   املسؤولني التنفيذيني  أنويف حني     -١٢
أكدوا أن وجود توازن يف املـصاحل بـني الـصناديق           فقد  باالستثمار يف التنمية املستدامة،     

 صناديق الثروة السيادية؛ وخالصـة      اتاحلكومية والبلدان املضيفة أساسي جلين مثار استثمار      
 للربح، وهذا أمر ينطبق على صـناديق الثـروة   االستثمار جيب أن يكون مدراً    لقول هي أن  ا

  .ةاخلاصات ستثماراالالسيادية مثلما ينطبق على 

إىل مواصلة  احلكومات  وزراء  ذيون لصناديق الثروة السيادية و    ودعا املسؤولون التنفي    -١٣
ختطي العقبـات الـيت    ة اليت ميكن هبا     احلوار بني األونكتاد والدول األعضاء فيه بشأن الطريق       

 واقترحوا أن يكون للمنظمات الدولية، مبا فيهـا       . صناديق الثروة السيادية  تواجه استثمارات   
. الستثمار واملؤسسات احمللية يف البلدان النامية     سياسات ا بيئة  األونكتاد، دور واضح يف تعزيز      

مـشاريع  قليمية على وضع مقترحات      واملنظمات اإل  وستساعد هذه اجلهود أقل البلدان منواً     
  . ال سيما يف أفريقياوستفيد يف إذكاء الوعي بفرص االستثمار

        


