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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 الدورة التاسعة
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  24-20جنيف، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 
صفهما ع بو شاريمن القرارات إىل اإلجراءات: االستثمار وتنمية امل

 االستثمار - 2030 لعام حمف ِّزين إلجناز خطة التنمية املستدامة

 امةتشجيع االستثمار األجنيب يف أهداف التنمية املستد  
 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
تركزززز  زززذر املزززذكري عازززث تشزززجييب ا أزززفثمات األجنزززت ا أ زززدا  الفنميززز  امل زززفدام ،  

مات تقريزر ا أزفث املقدمز  اأفناداً إىل برانمج الفعاون الفقين لألونكفاد الذي يفابيب الفوصزيا  ا
تززدع   كمززا  ،خطزز  عمزز  -الفنميزز  امل ززفدام    : ا أززفثمات ا هأ ززدا 2014 لعززا  العززامل 

ا  الفنميزز  ا  أب ززدجهززود الباززدان الناميزز  الراميزز  إىل جززذ  ا أززفثمات ا املشززاتييب  ا  ال زز
 ميزز  امل ززفدام ا  الفنامل ززفدام و وتفنززاول املززذكري أتيزز  اأززفثمات القطززاق اهززا  ا  قيزز  أ ززد

اتجزززز  ا وكززززا   ا أزززفثماتا  اه، ودوت وكزززا   تشززززجييب ا أزززفثمات و 2030 عززززا  حبازززول
 زززفدام ، ميززز  املتوجيزززال ا أزززفثمات األجنزززت املباطزززر ذزززو القطاعزززا   ا  ال زززا  أب زززدا  الفن

قزرت  املزذكري دا و وتواهطوا  املخفاف   أرتاتيجي  لفشجييب ا أفثمات الذي يرّكز عاث األ ز
املقززد  إىل  الززدع  ا لزززةديا  لززت تززدابن اكززن ا ا  زز مبززا م ززا   ملزيززد مززن النقززا  املوأززيب،

 احلكوما  ا أياق حشد ا أفثمات األجنت املباطر ا األ دا و
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 مقدمة  
إىل مواجهزززززز  الفحززززززدة  ا جفماعيزززززز   2030 لعززززززا  هتززززززد  خطزززززز  الفنميزززززز  امل ززززززفدام  -1

وا قف زززززادي  والبيويززززز ، و فزززززا  مزززززن أجززززز   لزززززت إىل اأزززززفثماتا   ا اززززز و وأبزززززر   خطززززز  عمززززز  
الززأ أصزززدت ا املززؤيلر الززدول الثالزززن لفمويزز  الفنميزز ، أتيززز  اأززفثمات القطززاق اهزززا  أاباب،  أديزز 

بوصزززفال مكمزززًد لهزززود القطزززاق العزززا  الراميززز  إىل  قيززز  أ زززدا  الفنميززز  امل زززفدام  )األ زززدا (و 
وتشزززن تقزززديرا  األونكفزززاد إىل أن ا أزززفثماتا  الرا نززز   ا  ال زززا  ابأل زززدا ، الزززأ يقزززو   زززا 

تريايززززززون دو ت، وأن  1.4العززززززا  واهززززززا  لفمعززززززان ا الباززززززدان الناميزززززز ، ت زززززز  إىل القطاعززززززان 
ت ززززز   2030 عزززززا  احفياجزززززا  ا أزززززفثمات ال زززززنوي الكاززززز  الزززززد   لفحقيززززز  األ زززززدا  حبازززززول

تريايززززززززون دو ت  2.5تريايززززززززون دو تو ومعززززززززس  لززززززززت وجززززززززود فجززززززززوي أززززززززنوي  قززززززززدت ا  3.9 ذززززززززو
أززيما ا الباززدان املنخف زز     أززد  ززذر الفجززوي، و وقززد يعجززز القطززاق العززا  عززن(1)(1 )الشززك 

ا  لت ا أفثمات األجنت املباطزر،  مبا الدخ ، ولذلت ينبغ  حشد اأفثماتا  القطاق اها ،
لفنفيذ املشاتييب  ا  ال ا  ابأل دا  ا لا   مث  توليد الطاق  واإلمداد ابلكهرابء، واهلياك  

عززن األمززن الغززذا  ، والفخفيززف مززن نات تغززن املنززا   األأاأززي ، واملززاء وال ززر  ال ززح ، ف ززدً 
 و(2)والفكيف معها، وال ح ، والفعاي 

  1الشك  
 صة القطاا  ااااياة مساامأهداف التنمية املستدامة: احتياجاات االساتثمار السانومل املقادرة وإمكان

 مريكي (األ)برتيايوان  الدو تا  

 

 و2014األونكفاد،  امل دت:

ويشزززززاتد العديزززززد مزززززن املؤأ زززززا  والهزززززا  الفاعاززززز  ا حشزززززد تأ  املزززززال مزززززن أجززززز   -2
ا أزززززفثمات ا األ ززززززدا ، وتشززززززم   ززززززذر الهززززززا  أصززززززحا  تأ  املززززززال، والوأززززززطاء املززززززالي ، 

__________ 

الفعايز  لدأززفثمات  زدفاًو ويُفوقززيب أن تكزون ا حفياجزا   17أ ززدا  مزن أصز   10ُح زبت  زذر الفقزديرا  لزز  (1)
 ا مجييب األ دا  أعاث من  لتو

خطززز  عمززز   -: ا أزززفثمات ا هأ زززدا  الفنميززز  امل زززفدام   2014تقريزززر ا أزززفثمات العزززامل  لعزززا  األونكفزززاد،  (2)
 ، نيويوتد وجنيف(و E.14.II.D.1)منشوتا  األم  املفحدي، تق  املبييب 

 احفياجا  ا أفثمات ال نوي  الكاي 

 م فوى ا أفثمات ال نوي الرا ن

 فجوي ا أفثمات ال نوي
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مسااتمدمو رأا املااا  ماان 
أجااااس االسااااتثمار املت ااااس 

 ابألهداف
  احلكوما 
   املنظمززززززززززززا  الدوليزززززززززززز

 وم ات  الفنمي 
   العامززززززززززز  املؤأ زززززززززززا

 وطبال العام 
  الشززززززززززركا  املفعززززززززززددي

 القوميا  واحملاي 
 منظمو املشاتييب 
  املنظمززززززززززززززززززا   زززززززززززززززززززن

 احلكومي 
 امل فثمرون املؤثرون 

م ززززادت ا أززززفثمات ا األ ززززدا  كززززًد مززززن امل ززززات ، (و وقززززد تشززززم  2وامل فشززززاتين )الشززززك  
وصزززززنادي  املعاطزززززا ، وطزززززركا  الفزززززةم ، واملؤأ زززززا  املفعزززززددي القوميزززززا ، وصزززززنادي  الثزززززروي 

و ويفززوافر لززدى املؤأ ززا  املفعززددي الن ززيا  ذززو   زز  تريايززوان  دو ت ا طززك  (3)ال ززيادي 
 دو ت ا ا قف ززززادا  الناميزززز ونقززززدي، واأززززفثمر   ززززذر املؤأ ززززا  ابلفعزززز  ت ززززع  تريايززززوان  

أييت اأزززفثمات الشزززركا  الدوليززز  ا املشزززاتييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا  ب زززوتي تاقا يززز ، لزززذلت  و 
 ينبغ  تشجيعال وتي نر بنشاطو

  2الشك  
 أهداف التنمية املستدامة: سلسلة االستثمار واجلهات الفاعلة الرئيسية

املؤسسااااااااات 
 الرئيسية

 األسواق صناديق األصو  م ادر رأا املا  
   احلكومززززززززا  )مزززززززززثدً امل زززززززززاعدي اإل ا يززززززززز

 الرمسي (
  األأززر املعيشززي  و/أو األفززراد، مبززا ا  لززت

 ما يا :
   م فثمرو جتاتي الفجز 
 األثرةء 
  املعاطا 
  أق اط الفةم 

  الشزززززززززززركا  )مزززززززززززثدً ا حفيا يزززززززززززا  و/أو
 األتاب  احملفجزي(

  املؤأ ا  أو اهليوا  اهني 
   احفيا يزززززززززززا  مؤأ زززززززززززا  أخزززززززززززرى  ا

 تأمسالي  )كالامعا (

 )أو الوأطاء األوليون(
  امل ات 
  صنادي  املعاطا 
  طركا  الفةم 
  ال نادي  املشرتك 
  صنادي  الثروي ال يادي 
  صنادي  اهلبا 
  األأه  اهاص 
 تأ  املال ا أفثماتي 
 امل فثمرون املؤثرون 

  األأه 
  ديون الشركا 
  ال يادي الديون 
   األأززواق واألدوا

 املالي  األخرى

  املؤأ ي  األصولمديرو   م ات  ا أفثمات وطركا  امل اتب    الوسطاء          

 امل فشاتون املاليون   املستشارون          
  مديرو الثروا 
 اهرباء ا أفشاتيون ا ا أفثمات 

  وكزززززززا   تقزززززززدير الزززززززداتي
 ا  فماني 

 

 و2014األونكفاد،  امل دت:

يُعد ا أفثمات األجنت املباطر أكرب م دت لافموي  اهاتج  لابادان النامي و و و أي اً  -3
لرمسيززززز  ا ا يززززز  م زززززدت مهززززز  لافمويززززز  ا أقززززز  البازززززدان  زززززواً، جنبزززززاً إىل جنززززز  مزززززيب امل زززززاعدي اإل

وظزززا ف  ر اأزززفحدا األجنزززت املباطزززوالفحزززويد  النقديززز و وتشزززم  الفوا زززد احملفماززز  لدأزززفثمات 
اق ىل األأزززو إتفطاززز  مهزززاتا  أعازززث، وإدخزززال الفكنولوجيزززا وا بفكزززات، و  ززز  أزززب  الوصزززول 

 الدولي و
ولفوجيزززززال ا أزززززفثمات األجنزززززت املباطزززززر ذزززززو  قيززززز  أ زززززدا  الفنميززززز  امل زززززفدام ، ينبغززززز   -4

نزززززد اإلمكززززان وال زززززروتي، لاحكومززززا  أن هتيززززو بيوززززز  مواتيزززز  ويلكينيززززز  لدأززززفثمات، وأن تفززززي ، ع
لام فثمرين من القطاق اها ، مبزن فزيه  امل زفثمرون األجانز ، م زفوة  مناأزب  مزن الوصزول 

بعززا القطاعززا   ززن املففوحزز  بعززد أمززا  ا أززفثمات  وا إىل القطاعززا   ا  ال ززا  ابأل ززدا و
شززراكا  بزز  األجنززت، اكززن فززف   ززذر القطاعززا  تززدتنياً، مززثًد عززن  ريزز  عقززود اهززدما  وال

 القطاع  العا  واها و
__________ 

 Promoting Low-carbon Investment (United Nations publication, New York and، 2013األونكفزاد،  (3)

Geneva); UNCTAD, 2016, Promoting green foreign direct investment: Practices and lessons from 

the field, The IPA [Investment Promotion Agencies] Observer No. 5. ؛ ويفعزاون األونكفزاد مزيب بزرانمج
   قي  اقف ادا  مراعي  لابيو ولابيو  ا إعداد تقرير مقب  عن دوت ا أفثمات األجنت املباطر ااألم  املفحدي 
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ويشزززززززك  الفمويززززززز  العزززززززا  امل زززززززدت الر ي ززززززز  لدأزززززززفثمات ا القطاعزززززززا   ا  ال زززززززا   -5
ي من تي ر احل ول عاث اهدما  العامز  واألأاأزي  وإمكانيز   مز  تكاففهزاو  مما ابأل دا ،

األ ززدا ، أن  وينبغزز  لوايززع  ال ياأززا ، ا أززياق ثمزز  ا أززفثمات اإليززاا الززد   لفحقيزز 
ي زززعوا إىل  قيززز  الفزززوا ن ال زززاي  بززز  هتيوززز  منزززا  مزززوا ل لدأزززفثمات و ايززز  امل زززا  العامززز ، وأن 
يافم زززوا نليزززا   قززز  مل زززفثمري القطزززاق اهزززا  عا زززدا  جذابززز  عازززث ذزززو كزززا ل مزززيب يزززمان 

ز  الزدفيب ذزو مزيزد وا إمكاني  ح ول المييب عاث اهدما و مزن  الوقت نف زال، ينبغز  أن يكمّ 
 اأفثمات القطاق اها  دفعاً موا ةً ذو  ةدي اأفثمات القطاق العا و

ويزززدع  عزززدد مزززن مماتأزززا  القطزززاق اهزززا  ومبادتاتزززال  ةدي مشزززاتك  الشزززركا  ا ُ ُزززج  -6
م ززؤول  و ويازز  األجزز  بشززةن ا أززفثمات، مثزز  اإلبززدد الطززوع  عززن اإلداتي ا جفماعيزز  والبيويزز  

ي األمززز  املفحزززدي ألأزززواق األوتاق املاليززز  امل زززفدام ؛ ومبزززاد  ا أزززفثمات وإداتي الشزززركا ؛ ومبزززادت 
امل زؤولو ومزيب  لززت،  فزا  القطززاق اهزا  إىل معزد   عا ززدا  جذابز  مقابزز  املخزا ر، و زز  

 ققهززززا العديززززد مززززن املشززززاتييب  ا  ال ززززا  ابأل ززززدا و وي ززززفاز   لززززت تززززدخد     معززززد  
تييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا ، وتعزيزززز الشزززفافي  ا بيوززز  أياأزززاتي  ةزززددي اهلزززد ، وتشزززجييب املشزززا

 ابملخا ر احملفما  لامشاتييبو يفعا  فيماا أفثمات و 
ومثزز  أمززر نخززر  ززو أن لززدى بعززا القطاعززا   ا  ال ززا  ابأل ززدا  ا الباززدان الناميزز   -7

قززززدتي أعاززززث مززززن  ن ززززا عاززززث  ةدي إطززززراد القطززززاق اهززززا و وتبزززز  مشززززاتك  القطززززاق اهززززا  ا 
طاعززززا   ا  ال ززززا  ابأل ززززدا  ا الباززززدان الناميزززز  أن احفمززززال مشززززاتك  القطززززاق اهززززا  ا الق

مشاتييب البني  الفحفي  املفعاق  ابلكهرابء والطاق  املفجددي، والنق ، واملزاء وال زر  ال زح ، يزيزد 
عاززث احفمززال مشززاتكفال ا مشززاتييب الرعايزز  ال ززحي  والفعاززي و وفيمززا جززً املشززاتييب األقزز  جززذابً 

أزفثمات القطزاق اهزا ، اكزن لام ززفثمرين الزدولي  احل زول عازث الززدع  مزن عزدد مفزايزد مززن  
املؤأ ززا  املاليزز  الززأ تززدير بززرامج خاصزز  تنطززوي عاززث اعفبززاتا  مشززجع ، مززن حيززن الفمويزز  

 والفةم  يد املخا ر، لدأفثماتا  الأ ت ه  ا  قي  األ دا و

واااااريف يف تشااجيع االسااتثمار األجناايب  دور وكاااالت االسااتثمار الااداخس -أوالا  
 املباشر يف األهداف

ابإليززاف  إىل ال ياأززا  احلكوميزز  الراميزز  إىل ال ززما  اب أززفثمات ا القطاعززا   ا   -8
ال ززا  ابأل ززدا  و فيززز  ززذا ا أززفثمات، ي ززفاز   قيزز   ززد  تشززجييب وتي ززن  ززذر املشززاتييب 

طبال عام  مفخ    لديها و ي  لزذ  ودعز   أو ا ا   ج اأرتاتيج ، ووجود مؤأ ا  عام 
ا أزززفثمات األجنزززت املباطزززر ا املشزززاتييب وتفمفزززيب ابلقزززدتي عازززث  لزززتو ولزززدى العديزززد مزززن البازززدان 
وكزا   لفشزجييب ا أزفثمات أُنشززوت لغزرا جزذ  ا أززفثمات األجنزت، واأزفهدا  امل ززفثمرين، 

ايز  والزدعوي إىل ال ياأزا و ويواجزال بعزد الرع مزا ودع   ذر املشاتييب عن  ري  الفي ن وخزدما 
العديزززد مزززن  زززذر الوكزززا  ، وااصززز  ا البازززدان الناميززز ، صزززعواب  تعزززرتا أداء الوظزززا ف  ا  
ال ا  ب ب  ةدوديز  املزواتدو وابإليزاف  إىل  لزت، طزاتكت  زذر الوكزا   أأاأزاً، حز  ا ن، 

الفززةثن  أو ًء عاززث حجزز  ا أززفثماتا تشززجييب مشززاتييب ا أززفثمات الفقايديزز ، الززأ تُززوىل أولويزز  بنززا
تكزن عوامز  الفنميز  ا جفماعيز  والبيويز  تُزدت  عزادًي  ومل احملفمز ، مثز  عزدد الوظزا ف امل زفحدث و
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تُنفززززززذ ا كثززززززن مززززززن األحيززززززان املشززززززاتييب  ا  ال ززززززا   مل ا عمايزززززز   ديززززززد األولززززززوة ، ولززززززذلت
 ابأل دا و

 أزززفثمات ا األ زززدا  عزززدي توصزززيا  وتشزززم  لموعززز  إجزززراءا  األونكفزززاد املفعاقززز  اب -9
 اتيجيا ياززز : ويزززيب اأزززرت  مزززا تفعاززز  بعمززز  وكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات، منهزززا توصزززيا  بشزززةن

  وي  أا زززاجديزززدي لفشزززجييب ا أزززفثمات؛ وتركيزززز وكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات عازززث إعزززداد وت ززز
فز حززززواوجيززززال مشززززاتييب تفعازززز  ابأل ززززدا  مقبولزززز  م ززززرفياً؛ وإقامزززز  طززززراكا  جديززززدي؛ وإعززززادي ت
اون إقامززز  تعزززو ا أزززفثمات ويزززماان  ا أزززفثمات مزززن أجززز  دعززز  ا أزززفثمات املفعاززز  ابأل زززدا ؛ 

األأززواق  دي توجيززالإقايمزز  ا إنشززاء  ياكزز  أأاأززي  ولموعززا  صززناعي ؛ والفمويزز  املبفكززر وإعززا
 (و3ك  املالي ؛ وإحدا  تغينا  ا  ط تفكن األعمال الفجاتي  العاملي  )الش

  3الشك  
 اف التنمية املستدامة: جمموعة إجراءات من أجس االستثمارأهد
       
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 و2014األونكفاد،  امل دت:       

حلززن وكزززا   تشززجييب ا أزززفثمات عاززث الرتكيزززز عاززث ا أزززفثمات ا األ ززدا ، يشزززجيب  -10
األونكفززاد تبززادل أف زز  املماتأززا  عززن  ريزز  برانلززال اهززا  ابمل ززاعدي الفقنيزز  ا لززال تشززجييب 

 جيس جديد من اسرتاتيجيات
 ومؤسسات تشجيع االستثمار

 امل فوى الو ين 
  اأزززرتاتيجيا  جديزززدي لفشزززجييب ا أزززفثمات

 تركز عاث القطاعا  املف ا  ابأل دا 
  :مؤأ ززززا  جديززززدي لفشززززجييب ا أززززفثمات

ا أززززززززززززفثمات املف زززززززززززز  وكززززززززززززا   تنميزززززززززززز  
ابأل ززززززززدا  لفطززززززززوير وت ززززززززوي  أدأزززززززز  

 املشاتييب املقبول  م رفياً 
 : جي  جديد من اتفاقا  ا أفثمات الدولي 

   تشزززززززجييب وتي زززززززن ا أزززززززفثمات ا أزززززززفباق
 املف   ابأل دا 

  يمان حيز أياأايت لافنمي  امل فدام 

 إعادة توجيه حوافز االستثمار
  املوجال ذو األ دا حوافز ا أفثمات 

   اأزززززززززززززززفهدا  القطاعزززززززززززززززا  املف زززززززززززززززا
 ابأل دا 

  يفوقف عاث امل اتا  امل فدام 
   يززززززززماان  ا أززززززززفثمات املف زززززززز  ابأل ززززززززدا

 وخمططا  الفةم 

 آاثر االستثمار اإلقليمي
 املت س ابألهداف

  تعززززززاون اقف ززززززادي إقايمزززززز  و/أو بزززززز  باززززززدان
 النو  يركز عاث:

  البنيزززز  الفحفيزززز  اإلقايميزززز  والعززززابري تطززززوير
 لاحدود املف ا  ابأل دا 

   اجملموعزززا  ال زززناعي  اإلقايميززز  املف زززا
ابأل زززززدا ، مبزززززا ا  لزززززت اأزززززفحدا  

 أدأ  قيم  إقايمي 
  اتفاقا  الفعاون ال ناع  اإلقايم 

 للشراكة من أجس جديدةأشكا  
 ابألهدافاالستثمار املت س 

  طززززراكا  بزززز  وكززززا   ا أززززفثمات اهززززات  ا
الباززدان األصززاي  ووكزززا   تشززجييب ا أزززفثمات 

 ا البادان امل يف 
   صززززززنادي  عاززززززث اإلنرتنززززززت لامشززززززاتييب املقبولزززززز

 م رفياً املف ا  ابأل دا 
  برامج الروابط املوجه  ذو األ دا 
   ا ادا  امل اعدي الفقني  املفعددي الوكا 
  ا قف زززززاد ال زززززعيف ال زززززغن، والفعزززززاون عزززززرب

الزززززو ين والشزززززراكا  املفعزززززددي األ زززززرا  بززززز  
 م ات  الفنمي 

 تيسري التمويس املبتكر وإعادة توجيه
 األسواق املالية

  وأا   جديدي لافموي  املف   ابأل دا 
  مؤطرا  تقيي  ا أفثمات املف   ابأل دا 
   إأززززهامه  دتجززززا  تقيززززي  امل ززززفثمرين حب زززز

 املف   ابأل دا 
   اإلبززدد املفكامزز  والرصززد مززن جانزز  جهززا

 مفعددي صاحب  م اح 
  أأواق األوتاق املالي  امل فدام 

 تغيري طريقة تفكري األعما 
 العاملية التجارية

  دتجززززز  املاج زززززفن ا الفزززززةثن العزززززامل  ا لزززززال
 إداتي األعمال

  املف ز  ابأل زدا  برامج تدتيبيز  ا ا أزفثمات
)مزثدً، إداتي ال ززنادي  و/أو مززن  طززهادا  ا 

 لال األأواق املالي (
  برامج تنظي  املشاتييب ا املدات 

1 2 3 
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ا أززفثمات وت ززهياال، وبفقززدز جززوا ز إىل أف زز  وكالزز  لفشززجييب ا أززفثماتو وقززد أززّاطت جززوا ز 
 قدمها األونكفاد مزؤخراً ال زوء عازث موايزييب وجوانز  تشزجييب ا أزفثمات تشجييب ا أفثمات الأ

 و(4)املوجَّال ذو األ دا ، ومشات وكا   ا أفريقيا ونأيا ومنطق  البحر الكاتيت وأوتواب
 وت ز  مفعزددي، أطزكا ً  األ زدا  ا اب أزفثمات املفعاقز  الديدي الشراكا  ثخذ وقد -11

و والزدول قايمز واإل والزو ين احملاز  امل زفوى عاث وخاص ، عام  م اح ، صاحب  خمفاف  جها 
 وإجززززا ي اتييباملشزززز مقرتحززززا  إلعززززداد احلكوميزززز  الوكززززا   بزززز  الفعززززاون يززززؤدي أن املمكززززن ومززززن

 ا  ابأل زدا ، ا  ال ز اً ا إعداد أا زا  مزن املشزاتييبحامس املشاتييب وتي ن ا أفثماتا  دوتاً 
نزززا   إنشزززاء م مزززن أجززز  جهودتزززاكزززن لاقطزززاع  العزززا  واهزززا  توحيزززد تنفيزززذ املشزززاتييبو وا وا

 فزر  ا  وتزوفناقف ادي  خاص  م فدام  هتد  إىل جذ  وتوليد املشاتييب  ا  ال ا  ابأل د
وفر تززز نأأل ززدا  اب  ا  ال ززا  العمزز  الد زز و وابإليززاف  إىل  لززت، اكززن ملشززاتييب ا أززفثمات

 يوامل اواي ب  الن   ويلك  املرأي ه  ا  قي   مما فر  عم  لان اء،
وتشم  املؤأ ا  الأ اكنها القيزا  بزدوت حيزوي ا دعز  ويلويز  املشزاتييب  ا  ال زا   -12

ابأل ززدا  كززًد مززن وكززا   تشززجييب ا أززفثمات اهززات ، ومؤأ ززا  يلويزز  الفنميزز ، وخمططززا  
بفقززدز وإداتي بززرامج وخمططززا  يززمان ا أززفثماتو ويقززو  العديززد مززن وكززا   ا أززفثمات اهززات  
أزززياق اأزززفعراا ُأجزززري  وا خاصززز  لزززدع  املشزززاتييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا  ا البازززدان الناميززز و

ا املا ز  منهزا إىل أ زا  45وكالز  مزن وكزا   ا أزفثمات اهزات ، أطزات  ن زب   100ألكثر من 
و وترتكززززز  البيزززز  (5)تقززززد  م ززززفوى معينززززاً مززززن اهززززدما  والززززدع  لدأززززفثمات املفعازززز  ابأل ززززدا 

الوكززا   ا الباززدان املفقدمزز ، وإن كززان أصزز  عززدد منهززا مززن اقف ززادا  انميزز  وانفقاليزز ؛ ويقززد  
 ذا الّدعَ  ج  الوكا   اإلقايمي  واملفعددي األ را  الأ اأُفعريتو وفيما يا  أمثاز  لوكزا   

 ا أفثمات اهات  الأ تقد  خدما   ا  صا  ابأل دا :
الفنميززززز  ا أزززززيوي: إداتي عمايزززززا  القطزززززاق اهزززززا  ويلويززززز  اهلياكززززز   م زززززر  )أ( 
 األأاأي ؛
 امل ر  الو ين لافنمي  ا قف ادي  وا جفماعي ، الربا ي : صندوق األما ون؛ ) ( 
 الوكال  الكندي  لفنمي  ال ادتا : ال ندا  اه راء وال ادتا  البيوي ؛ ) ( 
__________ 

 تشم  قا م  الفا زين مؤخراً ما يا :  (4)
 ;Invest India; Invest South Africa: لافميززز ا الشززراك  الراميزز  إىل تشززجييب ا أززفثمات: 2016 )أ(

Wesgro Cape Town and Western Cape Tourism, Trade and Investment, South Africa; 

Lesotho National Development Corporation؛ 
 Germany Trade: لافميزز ا تشزجييب ا أزفثمات األجنزت املباطزر املراعز  لابيوز ، عازث اإلنرتنزت:2015 ) (

and Invest; Invest in Morocco; Singapore Economic Development Board; Investment and 

Export Promotion Organization, Republic of Moldova؛ 
 For excellence in: لافميزززز ا تشزززجييب ا أزززفثمات األجنزززت املباطزززر ا الفنميززز  امل زززفدام :2014 ) (

promoting foreign direct investment in sustainable development: Invest Trinidad and 

Tobago; Rwanda Development Board; Trade and Investment South Africa; Trade and 

Investment, United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandو 
(5) UNCTAD, 2015, Outward investment agencies: Partners in promoting sustainable development, 

The IPA Observer No. 4و 
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 يلوي  األعمال الفجاتي ؛ وكال  الفنمي  الدولي ، الدا رد: )د( 
 مؤأ   بروابتكو، فرن ا: ال كود املالي ، وامل اعدي الفقني ؛ )ه( 
م ززززززر  اليززززززاابن لافعززززززاون الززززززدول: اإلجززززززراءا  العامليزززززز  لافوفيزززززز  بزززززز  النمززززززو  )و( 

 ا قف ادي وحفظ البيو ؛
 وكال   ولندا لامشاتييب: ال ندوق اهلولندي لانمو اليد؛ ) ( 
الفعاون اإل ا  ، النرويج: الفعاون بشةن الشزروط اإل اتيز  لفنميز  القطزاق وكال   ) ( 

 اها  ا النو ؛
م ر  الفنميز  لاجنزو  األفريقز : بزرانمج ا أزفثمات ا البنيز  الفحفيز  لنزو   )ط( 
 أفريقيا؛

طزززرك  ا أزززفثمات اهزززا  اهزززاتج ، الزززو ة  املفحزززدي األمريكيززز : ال زززماان   )ي( 
 اه راءو

ومززززن املمكززززن أن  قزززز  الفعززززاون بزززز  وكززززا   ا أززززفثمات اهززززات  ا الباززززدان األصززززاي   -13
ووكززا   تشززجييب ا أززفثمات ا الباززدان امل ززيف  فا ززدي لاطززرف ، وينبغزز  تشززجييب  ززذا الفعززاونو 
وتشم  الفوا د احملفما  تبادل املعاوما  بشةن األولوة  املفعاقز  ابأل زدا ، وفزر  ا أزفثمات، 

أزززفثمات؛ والفعزززاون الفقزززين ا إعزززداد مقرتحزززا  املشزززاتييب؛ وت زززوي  فزززر  ا أزززفثمات وطزززروط ا 
املفعا  ابأل دا  عن  ري   زد  الزرتويج املشزرتك ؛ والفعزاون ا تصزد املشزاتييب وتقيزي  نات زاو 

بفحديد املشاتييب وتشجيعها وتنفيذ او  يفعا  فيماويفوقف جنا   ذا الفعاون عاث فعالي  الشراك  
 ززب  إىل احلكومززا  امل ززيف  ووكززا   تشززجييب ا أززفثمات، قززد تكف زز  معرفزز  بززرامج الززدع  وابلن

املفعاقز  ابأل ززدا ، الززأ تقززدمها وكززا   ا أززفثمات اهزات ، أتيزز  ابلغزز  لاح ززول عاززث الفمويزز  
قززد يففقززد العديززد مززن  ززذر املشززاتييب ن ززب   إ  الززد   ملقرتحززا  املشززاتييب  ا  ال ززا  ابأل ززدا ،

 مقاب  املخا ر الأ يافم ها م فثمرو القطاق اها والعا د 
 مثاً  لفي ن يلوي  مشروق  تاع  عن  ري  وكال  لدأفثمات اهات و 1ويعرا اإل ات  -14

  1اإل ات 
 وكالة هولندا للمشاريع

تزززدع  وكالززز   ولنزززدا لامشزززاتييب الشزززركا  الزززأ تقزززو  أبعمزززال جتاتيززز  ا األنشزززط  الدوليززز   
وامل فدام  والزتاعيز و وتشزجيب الوكالز  اأزفثمات القطزاق اهزا  الزدول ا األأزواق الناميز  املبفكري 

والناطززززو  عززززن  ريزززز  تززززوفن األدوا  املاليزززز  واملعاومززززا  املفعاقزززز  ابألأززززواق والاززززوا   الفنظيميزززز ، 
 يقف زززر الزززدع  عازززث الشزززركا  القا مززز  ا و  ابإليزززاف  إىل  ديزززد الشزززركاء الفجزززاتي  الزززدولي و

 ولندا، فقد عريت الوكال  عدي برامج لفشزجييب ا أزفثماتا  امل زفدام  ا البازدان الناميز و وقزد 
، ال ززندوق اهلولنززدي لانمززو اليززد، الززذي تززديرر جز يززاً الوكالزز ؛ ويهززد  2014 عززا  أُنشززو، ا

 باززداً  68ال ززندوق إىل م ززاعدي املشززاتييب ال ززغني واملفوأززط  احلجزز  ا  ولنززدا ابأززفثماتا  ا 
انطواً، عن  ري  تقدز القروا وال ماان  واملشاتك   ن املباطري مبباز  ي ز  إىل عشزري مديز  

 يوتوو
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يزوتو( إىل مشزروق ا مجهوتيز   750 000فمثًد، قدمت الوكال  ن زف الفمويز  الزد   ) 
 90مولدوفا يهد  إىل  قي  قيم  م اف  إلنفا  وت نييب بذوت   زري الشزم ، حيزن اأزُفخد  

ا املا زززز  منهززززا ل ززززوق املخبززززو ا  الفززززاخري  10املا زززز  مززززن البززززذوت ا إنفززززا  الزيززززت وُخ ززززً ا 
وملكزززوان  الوجبزززا  اهفيفزززز و وقزززد ظزززز  أصزززحا  األعمززززال املشزززاتكون ا املشززززروق، ملزززدي أتبززززيب 
أنوا ، يوتدون البذوت من مجهوتي  مولدوفا إىل  زذا القطزاق الفزاخر مزن ال زوق، َّ ت زنَّيب  زذر 

لنززززدا ب ززززب  طززززروط الززززودي العاليززززز  الززززأ يطابهززززا العمززززدء ا  ززززر  أوتوابو وقزززززد البززززذوت ا  و 
، إقامز  م زنيب حزدين ا مجهوتيز  مولزدوفا 2011 عزا  اأفهد  املشروق، الذي بزدأ تنفيزذر ا

فرصزز  عمزز ، مززيب دفززيب أجززوت أعاززث مززن  23لف ززنييب البززذوت العاليزز  الززودي قبزز  الف ززدير، وتززوفن 
مزاتعزاً عازث  120 زدم  املطابقز  مل زفوى ا  زاد األوتوم؛ وم زاعدي املفوأط ومراعاي معزاين ال

ا  لزززت احلزززد مزززن اأزززفخدا  األمسزززديو وكزززان املشزززروق  مبزززا   ززز  ة زززوهل  ابلفقنيزززا  احلديثززز ،
املشززرتد مق ززماً عاززث النحززو الفززال: طززركفان مززن  ولنززدا )طززرك  لف ززنييب البززذوت والززو ، وطززرك  

ا املا  ، وطرك  ةاي  )لشراء بذوت   ري الشم (  25   قدت ا لفجاتي احلبو ( لك  منهما ح
ا املا  و واعُفرب  خما ر املشروق منخف  ، نظراً إىل أن الشركاء اهلولنزدي   50هلا ح   قدت ا 

و ولكزززن قبززز  املوافقززز  عازززث القزززرا، كزززان عازززث فاأزززو بوتكينزززاحققزززوا جناحزززاً ا مشزززروق مماثززز  ا 
املاليزز  وطززروط امل ززؤولي  ا جفماعيزز  لاشززركا  الززأ حززددهتا الوكالزز ، املشززروق أن افثزز  لاشززروط 

 و   طروط تفناول امل ا   البيوي  وم ا   أدم  األ ذي  والعدقا  ميب املزاتع و

 Private Sector Investment Programme, 2010, Project overview 2010, available at امل دت: 
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/PSI%20Project%20overview%202010.pdf 

(accessed 22 September 2017)و 

مثال لدوت وكال  إقايمي  لدأفثمات اهات  ا دع  مشزروق اأزفثماتي  2ويرد ا اإل ات  -15
 ا قطاق ال ح و

  2اإل ات 
 م رف التنمية للجنوب األفريقي

، إىل اإلأزها  ا النمزو 1983 عزا  يهد  م ر  الفنمي  لاجنو  األفريقز ، املنشزة ا 
يزؤثر إنابيزاً بزدوتر ا نوعيز  احليزاي وي زاعد عازث  مزا ا قف ادي و قيز  الفكامز  اإلقايمز ، و زو

احلززززززد مززززززن الفقززززززر وعززززززد  امل ززززززاوايو وتززززززدع  اأززززززرتاتيجي  امل ززززززر  الفنميزززززز  امل ززززززفدام  والفنميزززززز  
ا قف ززادي  العادلزز ، وتركززز عاززث أتبززيب صززناعا  ت ي ززي ،  زز  امليززار والطاقزز  والنقزز   - ا جفماعيزز 

وتكنولوجيا املعاوما  وا ت ا  و ويقد  امل ر  الدع  ا إعداد ويلوي  وتنفيذ مشاتييب البنيز  
الفحفيزززز  امل ززززفدام  إىل امل ززززفثمرين ا جنززززو  أفريقيززززا وامل ززززفثمرين األجانزززز  ا أأززززواق أفريقيزززز  

مشززاتييب ا أززفثمات األول لام ززر  خززات  جنززو  أفريقيززا بززرامج وكانززت ملشززاتييب ترمجزز  اتيو خمفزز
، ات زعت و يزز  1998 عززا  وا لفنميز  املززاتق ال ززغني ا لي زوتو ومو امبيزز  وانميبيزا وأزوا ياندو
وحززدي لززدع  الشززراك   2002 عززا  امل ززر  تمسيززاً لفشززم  النززو  األفريقزز ، وأنشززة امل ززر  ا

،  اد ات اق نطزاق و يز  امل زر  لفشزم  بازدان 2014 عا  وا من أج  تنمي  أفريقياو الديدي
أفريقي  خمفاتي خات  الماع  اإل ا ي  لاجنو  األفريق و وت طايب طعب  الفموي  الدول لام ر  
ابمل ؤولي  عن عمايا  ا أفثمات خات  جنو  أفريقيا، و   يلول أأاأاً مشزاتييب البنيز  الفحفيز  
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 طاق  والنق  وامليار ال ا ب ولا

تف ززز  ابلبنيززز  الفحفيززز ، منهزززا بنزززاء م فشزززفث ا    ويّ زززر امل زززر  أي زززاً مشزززاتييب مهمززز  
لي زززوتو، و زززو أول طزززراك  بززز  القطزززاع  العزززا  واهزززا  ا قطزززاق ال زززح  ا النزززو  األفريقززز  

ا  م فشززفث خززا  خزات  جنززو  أفريقيززاو وتززوىل قيززادي ا ززاد الشزراك  بزز  القطززاع  العززا  واهزز
ولموعزز  لارعايزز  ال ززحي  ا جنززو  أفريقيززاو وابلنظززر إىل تزايززد عززدد ال ززكان وا نفشززات الواأززيب 
النطاق لا   وملرا اإليد  والعدوى بفنوأال، عانت لي وتو من ا كفظاظ ا م فشفث املاك  

جنزززو   و وكزززان بعزززا املريزززث ي زززافرون إىل1957 عزززا  يفوأزززيب منزززذ مل إليزابيزززن الثانيززز ، الزززذي
أفريقيا من أجز  العمايزا  الراحيز  املفخ  ز  ألن امل فشزفث كزان يففقزر إىل املعزدا  املطاوبز و 
وكززان امل ززر   ززو املززنظ  وال ززامن الر ي زز  لعمايززا  ت ززمي  وإنشززاء م فشززفث جديززد ا قريزز  

 و 2010 عا   بي  قريب  من مدين  ماأنو وجتديد ثد  عيادا  مرتبط  ابمل فشفث بداي  من

 J Holman, 2010, Development Bank of Southern Africa supports public-private partnership امل ادت: 
hospital development in Lesotho, Engineering News, 16 April; D Monyae, 2011, The role of 

South African development finance institutions in regional infrastructure development in 

Africa, Development Bank of Southern Africa Policy Brief No. 2و 

 اسرتاتيجية لتشجيع االستثمار تركز على األهداف -اثنياا  
لك  تركز احلكوم  الهود املفعاق  بفشجييب وتي ن ا أفثمات عاث املشاتييب  ا  ال ا   -16

تدت  وتع ّد جيًد جديداً من اأزرتاتيجيا  تشزجييب ا أزفثماتو وينبغز  ابأل دا ، ينبغ  هلا أن 
إطراد العديد من كياان  القطاق العا  ا جذ  ا أزفثمات األجنزت املباطزر ا القطاعزا   ا  
ال زززا  ابأل زززدا ، وإن كزززان لوكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات دوت ت ي ززز  ا قيزززادي وتن زززي   زززذر 

يد زز  اأززرتاتيجي  جديززدي هتززد  إىل  مبززا    ززذر الوكززا  الهززودو ولززذلت نزز  تكييززف عمايززا
قزززد ي زززفاز  تغيزززناً مؤأ زززياً، وبنزززاًء لاقزززدتا ، وإقامززز   مزززا تشزززجييب ا أزززفثمات ا األ زززدا ، و زززو

طراكا  جديديو وتقف    ذر ا أرتاتيجي  ا ا  عدي خطوا  نزري تناوهلزا ابلفف زي  ا  زذا 
 الف  و

 ثمار املتعلق ابألهدافتعميم تشجيع مشاريع االست -ألف 
تفطازززز  أيزززز  اأززززرتاتيجي  لفشززززجييب ا أززززفثمات تركززززز عاززززث األ ززززدا  أن تعمزززز  وكززززا    -17

تشجييب ا أفثمات أ زدا  الفنميز  امل زفدام  ا مجيزيب أنشزطفها، وأن تغزن الطريقز  الزأ تعمز   زا 
ابإليزاف  إىل النظزر  داخاياً، وأن تغن كذلت  ريقز  اتتبا هزا ابلبيوز  اهاتجيز و وينبغز  لاوكزا  ،

ا  لزززت ا أزززفثماتا  ا ال زززناعا   مبزززا ا ثثزززن مجيزززيب ا أزززفثماتا  عازززث الفنميززز  امل زززفدام ،
الفقايديززز ، أن تعزززّ  فريقزززاً خاصزززاً إلعزززداد املشزززاتييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا و وتقف ززز  الوكزززا   

ي عاززززث تقيززززي  تنميزززز  خززززربا  مفخ  زززز  ا القطاعززززا  املفعاقزززز  اب أززززفدام  واأل ززززدا ، والقززززدت 
املشززاتييب وإعززداد مقرتحززا  ومززواد ترونيزز  عاليزز  الززودي، وتاززفم  أطززكاً  مفنوعزز  مززن الفمويزز و 
وينبغزز  أن يشززرتد كبززات املززوظف  ا إقامزز  طززراكا  جديززدي ابإليززاف  إىل عدقززا  مززيب و اتا  

ي ؛ واملنا   ال ناع  والفجاتي وا أفثمات؛ ومنظما  تشجييب الفجاتي؛ ووكا   الفنمي  ا قف اد
 ا قف ادي  اهاص ؛ ومنظما  القطاق اها و
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و   ززس عززن إقامزز  عدقززا  وطززراكا  جديززدي مززيب لموعزز  مفنوعزز  مززن املنظمززا  مززن  -18
 أزفثماتا   مزا أج   ديد واخفيات وتنفيذ املشاتييب  ا  ال ا  ابأل دا ، وكزذلت  أزفعراا

 زززدا و ومزززن الوأزززا   املفاحززز  لوكزززا   وأياأزززا  الفشزززجييب القا مززز  مزززن ثثزززن عازززث  قيززز  األ
تشزززززجييب ا أزززززفثمات ا  زززززذا ال ززززززدد أن تعمززززز  مزززززيب الهزززززا  الفاعازززززز  الزززززأ  ززززز  عازززززث دتايزززززز  

ا  لزززت  مبزززا يابهزززا ال زززوق عازززث ذزززو كامززز ، مل اب حفياجزززا  ا جفماعيززز  والبيويززز  الر ي زززي  الزززأ
ا   ا أززززفثمات اهززززات ، الززززو اتا ، وإداتا  احلكومزززز  احملايزززز ، واملنظمززززا   ززززن احلكوميزززز ، ووكزززز

(و وابإلياف  إىل  لت، ينبغ  لوكا   تشجييب ا أفثمات أن تعم  4والوكا   املاذ  )الشك  
عن كث  مزيب القطزاق اهزا  مزن أجز   ديزد الشزركا  اهاصز  الزأ اكنهزا أن ت زه  ا  قيز  

اأزرتاتيجي  لفشزجييب  األ دا و وتكف    ريق  تنظزي   زذر العدقزا  وإداتهتزا أتيز  ابلغز  ا أي
 ا أفثمات املفعا  ابأل دا و

  4الشك  
 أهداف التنمية املستدامة: الشركاء املشاركون يف تشجيع االستثمار

 
 أمان  األونكفادو امل دت:

 حتديد واختيار القطاعات املستهدفة املتعلقة ابألهداف -ابء 
ت زززفاز  العمايزززز  الززززأ تقزززو   ززززا احلكومززززا  ووكززززا   تشزززجييب ا أززززفثمات لفحديززززد واخفيززززات  -19

القطاعزززا  امل زززفهدف  دتاأزززً ، ابإليزززاف  إىل تفزززاعد  ومناقشزززا  مزززيب لموعززز  واأزززع  مزززن الهزززا  
بغ  لاجها  صاحب  امل اح  أن تشرد ممثا  لاو اتا  املشزات إليهزا ا الشزك  صاحب  امل اح و وين

، ابإلياف  إىل املنظما  البحثي   ا  ال ا ، واملنظما   زن احلكوميز ، والشزركاء ا الفنميز و ومزن 4
 امله  إطراد منظما  القطاق اها   ا  ال ا  ووكا   ا أفثمات اهات  العاما  ا البادو

مث  أحد األ دا  الر ي ي  ا إطزراد الهزا  صزاحب  امل زاح  ا اخفيزات القطاعزا  ويف -20
 ا  ال ا  ابأل دا  الأ ينبغ  الرتكيز عايها، ميب مراعزاي ا أزرتاتيجيا  واألولزوة  وال ياأزا  
احلكومي و وقد تثن عماي  ا خفيات نقاطاً ب  الها  صاحب  امل اح  املشاتك ، ولكنال طزرط     

صجمموعات القطا  ااا

يةالوزارات احلكوم

ة اجلهات األخرى صاحب
امل لحة

ون املستثمرون واملاحن
ذوو ال لة ابألهداف

 الشركاء التقليديون
 و اتا  ال ناع ، والفجاتي، وا أفثمات، واهاتجي 
  منظما  تشجييب الفجاتي، ووكا   الفنمي

واملنا    ا قف ادي ، واملنا   ال ناعي ،
 ا قف ادي  اهاص 

ر  الفجاتي وتابطا  الف نييب  

 شركاء الدعم ذوو ال لة ابألهداف
 ، و اتا  الطاق ، وال ح ، والفعاي ، والزتاع

 والعم 
 احلكوما  احملاي 
 املنظما   ن احلكومي  وممثاو القطاق  ن الرمس 
 وكا   ا أفثمات اهات  والوكا   املاذ 
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 ززمان إعززداد أا ززا  عاليزز  الززودي مززن املشززاتييب الززأ أززينظر فيهززا امل ززفثمرون  ديزز ، ولامحافظزز  ل
ح ززيا   ززذر اهطززوي فهزز  ا تفززاق عاززث اجملززا   الر ي ززي   أمززا عاززث  ززذر ال ا ززا  مززن املشززاتييبو

 ا  ال زززا  ابأل زززدا  الزززأ ينبغززز  الرتكيزززز عايهزززا، وعازززث األولزززوة ،  زززد  إ حززز  دليززز  ومرجزززيب 
 انمج أنشط  وكا   تشجييب ا أفثماتولرب 

 اختيار وترتيب املشاريع ذات ال لة ابألهداف -جيم 
عقزز  اخفيززات القطاعززا  امل ززفهدف ، قززد ت ززه  وكززا   تشززجييب ا أززفثمات ا عمايزز   -21

اخفيات و ديزد أولزوة  املشزاتييب  ا  ال زا  ابأل زدا  مزن أجز  إعزداد  زذر املشزاتييب والزرتويج 
راد الوحزدا  املعيَّنز  املعنيز  ابلشزراك  بز  القطزاع  العزا  واهزا  داخز  وكزا   هلاو واكزن إطز

الززو اتا  األخززرى ا عمايزز  اخفيززات املشززاتييب  ا   أو الوكززا   احلكوميزز  أو تشززجييب ا أززفثمات
األولوي  وترتيبهاو فإ ا ايطاعت مؤأ ا  أخرى ابمل ؤولي  عن إحال  املشاتييب، اكزن لوكزا   

أززفثمات تقززدز املشززوتي إىل  ززذر املؤأ ززا  بشززةن كيفيزز  إجززراء تقييمززا  أوليزز  لكزز  تشززجييب ا 
اكزززن احملافظززز  عازززث املشزززاتييب القّيمززز  احملفماززز  والفوصزززي   زززاو وأحزززد الزززنُزُهج املمكنززز   زززو ت زززنيف 
املشزززاتييب عازززث م زززفوى عزززالل بنزززاًء عازززث معزززاين تشزززم  األأزززا  املنطقززز  وال زززروتي، واملخزززا ر، 

 ينبغزز  إطززراكها، واملززواتد الد مزز ، واملخرجززا  العاجازز  والنفززا ج األ ززول أجززًد، واملؤأ ززا  الززأ
عاث النحو املب  ا الدولو ومن طةن  ذا النهج أن يفي  ترتيبزاً أوليزاً لامشزاتييب مزن أجز  مزيزد 

 من الدتاأ و وينبغ  أن ُ دد بويو  املعاين املطبق  وأن تكون طفاف  لاجها  املشاتك و
 قييم املشاريع واملقارنة بينهاعوامس ت

 املخا ر األأا  املنطق  وصف املشروق
املؤأ ا  

 املشاتك 
املواتد 
 الد م 

املخرجا  
 النفا ج العاجا 

 املقيا 

 النطاق

 احلج 

 األ دا 

 مرحا  اإلعداد

املشكا  الأ ينبغ  
 معالفها

 ُ   مل ملا ا
 تُعاجل بعد؟ أو

ما    األ دا  
  ا  ال ا ؟

يروتي  ما مدى
 املشروق؟

 املخا ر احملفما 

 بيع  وطدي 
 واحفمال املخا ر

كيف اكن 
تقاي  املخا ر 
 إىل احلد األدىن؟

 عام 

 خاص 

 مفعددي األ را 

وكال  اأفثمات 
 خات 

منظم   ن 
 حكومي 

 من؟

 ما ا؟

 م ؟

 ك ؟

النفا ج املاموأ  
 و ن املاموأ 

ا ات األ ول 
أجدً الأ تؤثر 
عاث ال كان 
 امل فهدف 

 أمان  األونكفادو امل دت:
تنطززوي بعززا املشززاتييب عاززث خمززا ر أكثززر مززن  ن ززاو فمززثًد، قززد تعفمززد النفززا ج اعفمززاداً   -22

تفعزززرا لظزززرو  ي زززع  الزززفحك  فيهزززا، مثززز  العوامززز  املرتبطززز   أو كبزززناً عازززث عوامززز  اجفماعيززز 
خمفاف املخا ر الأ ينطزوي عايهزا ابملنا و وينبغ  إجراء عمايا  لفقيي  املخا ر من أج  دتاأ  

أي مشروق وتقيي  طدي  ذر املخا ر واحفمال حزدوثهاو واكزن لوكزا   تشزجييب ا أزفثمات أن 
ي زززا و ولزززدى بعزززا    ومزززا ي زززا  مزززا تكف ززز ، عزززن  ريززز  الفعقيززز  املفواصززز ، خزززربي بشزززةن

ييب، واكنهزا تقزدز الوكا   واملؤأ ا  عقود من اهربي ا عمايا  تقيي  املخا ر وتنفيذ املشات 
 املشوتي بشةن  رق  فيف املخا ر وتقيي  املشاتييب واخفيات او
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 إعداد سلسلة من مقرتحات املشاريع -دا  
اكززن أي ززاً ت ززنيف القا مزز  امل ززغري لامشززاتييب بنززاًء عاززث دتجزز  اأفح ززا ا واحفمززال  -23

امل فح زززن  جزززداً،  يزززؤدي إىل ت زززنيف أا زززا  املشزززاتييب ا فوزززا  تشزززم  املشزززاتييب ممزززا جناحهزززا،
واملشززاتييب الززأ مززن املززرج  جززداً جناحهززا، واملشززاتييب امل فح ززن  جززداً ولكنهززا  ا  احفمززال جنززا  

أززب ، مززيب   ززيً املززواتد  مززا أقزز ، وفوززا  أخززرىو واكززن بعززد  لززت إداتي  ززذا املاززف بنززاًء عاززث
ييب بنزززاًء عازززث املناأزززب و وينبغززز  إجزززراء اأزززفعراا منزززفظ  لامازززف ولعمايزززا  تقيزززي  وترتيززز  املشزززات 

اهزززربا  املكف زززب  والفعقيبزززا  الزززواتدي مبزززروت الوقزززت، وإيزززاف  مشزززاتييب وحزززذفهاو وينبغززز  مواصزززا  
جتديزززد أا زززا  املشزززاتييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا  ليزززاف  مشزززاتييب عاليززز  الزززودي قزززد تنشزززة نفيجززز  

 قنوا  ات ال جديديو أو فر  أو ظهوت أولوة 
ن تقزززد  معاومزززا  مف زززا  إيزززافي  عزززن املشزززاتييب واكزززن لوكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات أ -24

 ا  ال ا  ابأل دا  الأ  ظث ابألولوي  ا ال ا ا ، و لت ابأزفخدا   زو   ي زفوا طزروط 
امل ززفثمرينو وقززد تززفمكن وكززا   ا أززفثمات اهززات ، ووكززا   تشززجييب ا أززفثمات دون الززو ين، 

ين األجانززز ، والمعيزززا  ال زززناعي ، والشزززركا  احملايززز  الزززأ تازززفم  طزززركاء أجانززز ، وامل زززفثمر 
والززززو اتا  املخف زززز ، و ززززن  لززززت مززززن الهززززا ، مززززن تقززززدز إأززززهاما  مفيززززدي ودعزززز  ا ويززززيب 

 واأفكمال  ذا النمو  و
واكزززن لام زززفثمرين والشزززركاء احملفماززز  بزززذل العنايززز  الذاتيززز  الواجبززز و وتشزززم  اجملزززا    -25

وي املشروق، وموا ن يزعفال، وفرصزال وخمزا رر، أزواء الر ي ي  الأ ينبغ  النظر فيها  اي  موا ن ق
ال ياأززي  و/أو املاليزز  و/أو ا جفماعيزز  و/أو القانونيزز  و/أو الفقنيزز ؛ والفززدفقا  املاليزز ؛ واإلداتي؛ 

 والشروط الفنظيمي  والدع ؛ والنفا ج املفوخاي وأ ر ا الزمني  و رق قياأها؛ وا أفدام و

 لشركاءالرتويج للمشاريع وحتديد ا -هاء 
ينبغزز  لامززواتد املخ  زز  لاززرتويج لامشززاتييب  ا  ال ززا  ابأل ززدا  أن تكززون مطابقزز   -26

مزربت    لويعها الن ت ا أي ماف مشروقو وابلن ب  إىل املشزاتييب  ا  الرتتيز  املزنخفا الزأ
لفخ زيً مززواتد كبزني هلززا، اكزن النظززر ا مبززادتا  ترونيز  منخف زز  الفكافز و ومززن املمكززن أن 

 تكون املن ا  اإللكرتوني  واملؤيلرا  واألحدا  أبًد مفيدًي لف وي   ذر املشاتييبو
وينبغزززز  لوكززززا   تشززززجييب ا أززززفثمات أن  ززززدد الشززززركاء املناأززززب ، وأن تنشززززو قنززززوا   -27

ات زززال مناأززززب ، وأن تفبزززادل املعاومززززا  ابنفظزززا ، لكزززز  اكزززن القيززززا  بفعاليززز  بفشززززجييب  ززززدين 
املشاتييب الديدي امل زاف  إىل ال ا زا و ومزن طزةن الشزراكا  الطوياز  األجز   أو املشاتييب القا م 

أن   زززن عمايزززا  ويزززيب وجتميزززيب وتشزززجييب املشزززاتييب  ا  ال زززا  ابأل زززدا  وأن تقزززد  أفكزززاتاً 
بشزززةن األ زززدا  واهطزززطو وقزززد يعمزززد الشزززركاء إىل إطزززراد ال زززاطا  الو نيززز  ودون الو نيززز  ا 

 زً وتشزجييب املشزاتييبو ويشزم  الشزركاء احملفمازون ا خزرون عماي  ويزيب لموعزا  الزدع  املخ
وكا   ا أفثمات اهات  الأ اكنها دع  وكا   تشجييب ا أفثمات ا الرتويج لامشاتييب  ا  
ال ا  ابأل دا  ا البادان األصاي  لام فثمرينو وينبغ  لوكا   تشجييب ا أفثمات، ا أياق 

لززأ اكززن إقامزز  طززراك  معهززا، أن تكززون عاززث دتايزز  ابلنطززاق  ديززد وكززا   ا أززفثمات اهززات  ا
الغراا لوكا   ا أفثمات اهزات  وأ زدافها، وخرباهتزا، وأولوةهتزا، ف زًد عزن مواتد زا ومعاين زا 

 املفعاق  ابملشاتييب  ا  ال ا  ابأل دا و
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 املتابعة والتيسري وتقدمي الرعاية الالحقة -واو 
 س أي اً عن  و  بعد جنا  إقام  اأفثماتا   ا  صا  ابأل دا و   س عن املفابع   -28

خزدما  الفي زن الفعالز  ل زمان تنفيزذ ا أزفثماتا  املدتجز  ا الزدولو وقزد تزؤدي ال زعواب  
حيزززز  أو احل زززول عازززث األتا أو البنوقرا يززز  ا احل زززول عازززث الف زززاتي  واملوافقزززا  الد مززز ،

ثخن ززا، وصززر  امل ززفثمرين  أو ؤ ا ، إىل تغيززن م ززات املشززاتييبتعيزز  املززوظف  املزز أو املكاتزز ،
ا خرين وتشويال مسع  وكال  تشجييب ا أفثمات والباد بوصفال مكاانً لاقيا  ابلعم  الفجاتيو ومزيب 

يفطازز  تي ززن ا أززفثمات عمومززاً تكززاليف اب ظزز ، ومززن طززةن إقامزز  طززراكا  قويزز  مززيب     لززت،
ن ب زوتي فعالز  عمايز  تزوفن الها  الر ي ي  صاحب  امل اح   من أج  تي ن ا أفثمات أن   ّ 

و ومن طةن جنا  تنفيذ املشاتييب أن يؤثر ثثناً إنابياً عاث تدفقا  املشاتييب ا امل فقب و (6)موقيب
ولفعزيز جهود تي ن ا أفثمات، الزأ ينبغز  أن تزدع  ا  ايز  األمزر الفنميز  امل زفدام ، ينبغز  أن 

اإلجزززراءا  العامليززز  الراميززز  إىل تي زززن ا أزززفثمات تزززدابن اكزززن لاوكزززا   ا ا  زززا  تشزززم  قا مززز 
 وتوصيا  تفعا  ب ياأا  ا أفثمات الو ني  والدولي و

ومزززززن املهززززز  أن تبقزززززث وكزززززا   تشزززززجييب ا أزززززفثمات عازززززث ات زززززال وثيززززز  ومنزززززفظ  مزززززيب  -29
دع  مزن أجز  مات والزدي ا أفثبعد الرعاي  أن  فّ ز جهود إعا ما امل فثمرينو ومن طةن خدما 

 يززوء األ ززدا   ديززد مزيززد مززن ا أززفثماتا  احملفمازز و وينبغزز  تصززد املشززاتييب  ا  ال ززا  اب
أل زدا  مزن ى  قز  ااأل دا  احملزددي واملقاصزد القاباز  لاقيزا ، بغيز  امل زاعدي عازث تقيزي  مزد
فثمات ييب ا أز  تشزجعدمالو ومن طزةن املفابعز  أن تزوفر أي زاً تعقيبزا  لفح ز  خزدما  وكزا 

مشززاتييب فثمات لاومززدخد  قيمزز  ا عمايززا  اأززفعراا ال ياأززا  الراميزز  إىل   زز  بيوزز  ا أزز
  ا  ال ا  ابأل دا و

 تقدمي التعقيبات -زامل 
مزززن طزززةن تقزززدز تعقيبزززا  منفظمززز  إىل خمفازززف الهزززا  صزززاحب  امل زززاح  فيمزززا يف ززز   -30

ززن ا لعززداد وجتميززيب وتشززجييب وتي ززن املشززاتييب  ا  مل ززفقباي  ألنشززط  اال ززا  ابأل ززدا  أن   ّ 
لززززدقي  ال ززززبط ا والقززززدتي الفناف ززززي  لاموقززززيبو ومززززن املمكززززن أن تفيززززد  ززززذر الفعقيبززززا  ا توجيززززال

املمكزن  يزديو ومزن  زيً املزواتد وويزيب ُ ُزج جد وا الفخا  عنهزا، أو لا ياأا  واإلجراءا 
ر ي ززززي  ثمرين الر فعاليزززز   ويزززز  امل ززززفأي ززززاً أن تبزززز   ززززذر الفعقيبززززا  كيززززف اكززززن بطريقزززز  أكثزززز

شزززجييب املشزززاتييب تات زززا ا احملفماززز  إىل املشزززاتييب املنفَّزززَذي، وتزززذكن الهزززا  صزززاحب  امل زززاح  أبدو 
ثمات، شززد ا أززفح ا  ال ززا  ابأل ززدا  والفمززا  مشززاتكفها امل ززفمري، واقززرتا  أززب   أززفمرات 

 امل فدام و ويمان أن يؤثر ا أفثمات ثثناً أكرب عاث الفنمي 

__________ 

(6) UNCTAD, 2017, Investment facilitation: The perfect match for investment promotion, The IPA 
Observer No. 6و 



TD/B/C.II/35 

GE.17-16781 14 

 االستنتايف ومسائس املناقشة -اثلثاا  
اث  ت وي  املشاتييب  ا  ال زا  ابأل زدا  لزدى امل زفثمرين نشزا اً مفخ  زاً جفازف  -31

و (7)عزززن نشزززاط الفشزززجييب مزززن اليززز  الثالزززن املعفزززاد الزززذي تقزززو  بزززال وكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات
ات، وتنميزز  قززدتا  داخايزز  مفخ  زز  وي ززفاز   ززذا النشززاط اأززرتاتيجي  جديززدي لفشززجييب ا أززفثم

لزززدى وكزززا   تشزززجييب ا أزززفثمات، وإعزززداد أا زززا  مزززن املشزززاتييب املقبولززز  م زززرفياً  ا  ال زززا  
ابأل دا ، وت وي   ذر املشاتييب، وإقام  طراكا  جديدي ميب خمفاف الها  صاحب  امل زاح  

 املعني  اب أفثماتو
ولديزال    مفنوعز  مزن الزربامج واملنفجزا ،ويدع  األونكفزاد  زذر الهزود عزن  ريز  لموعز -32

 ت ا ويززززيبمشززززروق مكززززر  لام ززززاعدي الفقنيزززز  يقززززد  امل ززززاعدي إىل وكززززا   تشززززجييب ا أززززفثما
   ذر الوكزا زمقرتحا  مشاتييب مقبولز  م زرفياً  ا  صزا  ابأل زدا  وتشزجييب الشزراكا  بز  

شجييب وتي ن جهود ت تدع  ووكا   ا أفثمات اهات و وفيما يا  برامج وأدوا  األونكفاد الأ
 ا أفثمات ا الفنمي  امل فدام :

تشززجييب وتي ززن ا أززفثمات: الززدع  املؤأ زز ، وبنززاء القززدتا ، وتقززدز املشززوتي  )أ( 
  األ زدا ،اأزفثمات بشةن ا أزرتاتيجيا  وال ياأزا  واألدوا  واملماتأزا  الراميز  إىل تشزجييب ا 

 لفي ن ا أفثمات؛ا  لت قا م  اإلجراءا  العاملي   مبا
اأززفعراا أياأززا  ا أززفثمات: عمايززا  تقيززي  م ززفقا  وتقززدز املشززوتي بشززةن  ) ( 

  فدام ؛ال ياأا  الو ني  واأل ر الفنظيمي  واملؤأ ي  لدأفثمات ا الفنمي  امل
اتفاقززا  ا أززفثمات الدوليزز : الفززدتي  وتقززدز املشززوتي بشززةن قواعززد ا أززفثمات  ) ( 

 جيب ب وتي فعال  الفنمي  امل فدام  والنمو الشام ؛الدولي  الأ تش
اإلداتيز   الاوا   الفنظيمي  اإللكرتوني : من   عاث اإلنرتنزت لازوا   واإلجزراءا  )د( 

ر ا أفثمات ا األ دا ؛  اكن أن تي ّ 
أدلزز  ا أززفثمات: أداي عاززث اإلنرتنززت لززذ  ا أززفثمات تفعازز  بفززر  وطززروط  )ه( 

  دا ؛ر ا األا  لت ا أفثمات األجنت املباط مبا ن امل ففيدي،ا أفثمات ا البادا
ا أزززززفثمات األجنزززززت املباطزززززر املراعززززز  لابيوززززز : من ززززز  عازززززث اإلنرتنزززززت تف زززززمن  )و( 

ت  أزفثمات األجنزابيوز  وااملعاوما   ا  ال ا   ذ  وإبقاء ا أفثمات األجنت املباطر املراع  ل
 املباطر امل فدا و

__________ 

ا الي  األول ل ياأا  ومماتأا  تشجييب ا أفثمات، تعمد البادان إىل  رير نظ  ا أزفثمات األجنزت املباطزر  (7)
ين األجانززز ، امل زززفثمر  باطزززر الزززداخ ، وتقويززز  معزززاين معاماززز عزززن  ريززز  احلزززد مزززن عوا ززز  ا أزززفثمات األجنزززت امل

شزززجييب ا أزززفثمات تا  بعمايززز  وا اليززز  الثزززاين، تبزززدأ البازززدان ا الزززرتويج لامواقزززيب، وا عزززرت و  ززز  أداء ال زززوقو 
 مكينيزززز  العامزززز لبيوززز  الفابعفبات زززا وظيفزززز  عامززز ، وإنشززززاء وكززززا   تشزززجييب ا أززززفثماتو وا اليززز  الثالززززن، تكززززون ا

يا  الزززأ ت زززفهد   أزززرتاتيجلدأزززفثمات األجنزززت املباطزززر والزززنهج ا أزززفباق  تزززا نقطززز  البدايززز ، وتفزززوخث البازززدان ا
 ا أززززفثمات اامل ززززفثمرين عاززززث امل ززززفوى القطززززاع  وم ززززفوى الشززززركا و ويركززززز جيزززز  تابززززيب جديززززد عاززززث تشززززجييب 

 األ دا و
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املززذكري ال ززوء عاززث األتيزز  احملفمازز  لدأززفثمات األجنززت املباطززر ا  قيزز   وت ززاط  ززذر -33
، وتعزززرا دوت وكزززا   ا أزززفثمات الزززداخ  واهزززات ، واأزززرتاتيجي  2030 عزززا  األ زززدا  حبازززول

 لفشجييب ا أفثمات الزدول ا املشزاتييب  ا  ال زا  ابأل زدا و وملواصزا    ز  جهزود احلكومزا 
ل املفعاق  بفموي  جهود  قي  األ زدا  عزن  ريز  ا أزفثمات األجنزت، قزد الو ني  واجملفميب الدو 

 تود لن  ا أفثمات واملشاتييب والفنمي  أن تناقش امل ا   الفالي :
الفحدة  الر ي ي  الزأ تعزرتا توجيزال ا فمزا  وكزا   تشزجييب ا أزفثمات إىل  ()أ 

 تشجييب ا أفثمات األجنت املباطر ا األ دا ؛

الفززدابن األخززرى الززأ اكززن أن تفخززذ ا وكززا   ا أززفثمات اهززات  مززن أجزز   ()  
 تعزيز قدتهتا عاث تقدز اهدما  املالي  والفقني  إىل ا أفثماتا  املوجه  ذو األ دا ؛

كيززززف اكززززن تعزيززززز فهزززز  املخززززا ر الززززأ تنطززززوي عايهززززا املشززززاتييب  ا  ال ززززا   ) ( 
 ا؛ابأل دا ، و فيف  ذر املخا ر وإداتهت

  رق تعزيز مشاتك  القطاق اها  ا يلوي  املشاتييب  ا  ال ا  ابأل دا ؛ )د( 
األدوا  واملن ا  املفاح  لفشجييب وتي ن ا أزفثمات ا املشزاتييب  ا  ال زا   )ه( 

 ابأل دا ؛
أزيما أقز  البازدان    برامج امل اعدي الفقني  اهاص  الأ تدع  البادان الناميز ، )و( 
 جهود ا الرامي  إىل جذ  ا أفثمات األجنت املباطر ا القطاعا   ا  ال ا  ابأل دا ؛ واً، ا 
اهطزززوا  األخزززرى الزززأ اكزززن أن يفخزززذ ا األونكفزززاد لزززدع  البازززدان الناميززز  ا  ) ( 

 جذ  ا أفثمات األجنت املباطر ا القطاعا   ا  ال ا  ابأل دا ؛
 ت املباطر عاث األ دا وكيف اكن تصد ثثن ا أفثمات األجن ) ( 

    


