
 

(A)   GE.12-52036    070113    090113 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار
  تنمية املستدامةوتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وال

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣٠-٢٨جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات           
  النامية واالنتقالية

  د أمانة األونكتاأعّدهتامذكرة     

   تنفيذيموجز    
لتكامل االقتصادي اإلقليمي واألقاليمي مسةً هامةً      تشكل اجلهود الرامية إىل حتقيق ا       

. من مسات املشهد االقتصادي احلايل وتؤثر أيضاً يف تدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر         
جمموعة خمتارة من اجلهـود     هذه املذكرة أمناط االستثمار األجنيب املباشر يف ضوء         وتبحث  
تشارك فيها مناطق نامية واقتـصادات      ليت  وااألقاليمي  التكامل اإلقليمي و  لتحقيق  املبذولة  

وتقترح املذكرة إطاراً مفاهيمياً ملواصلة العمل التحليلـي يف هـذا اجملـال،              .انتقالية شىت 
تعلق بالتوصيات السياساتية اليت ميكن أن      ي فيماوتطرح عدداً من األسئلة لينظر فيها اخلرباء        

ليمي واالستثمار األجنيب املباشر من أجل      تزيد من تكثيف العالقة املتبادلة بني التكامل اإلق       
  .التنمية املستدامة
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الـدورة األوىل   ُتحدَّث من خالل أعمـال      ، وس جارياًعمالً حبثياً   املذكرة  ومتثل    
علـى  املفروضـة  لقيود إىل ا ونظراً.  وأعمال أخرى املتعدد السنوات هذا  اخلرباء  جتماع  ال

اإلمنائي الناجم  تأثري  ال املتصلة ب  سائلذكرة امل  امل تتناول هذه   ال طول الوثائق، على  البحث و 
  . التكامل اإلقليميذي يقودهاالستثمار األجنيب املباشر العن 

مـسامهات    آسـيا   وجنوب  آسيا شرق وجنوب شرق   ب ومشل الفرعان املتعلقان    
  .اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئمقدمة من 
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  مقدمة    
تشارك قليمي،  تحقيق التكامل االقتصادي اإل   ل كبرية   اًجهودكل مناطق العامل    تشهد    -١

ميكن أن تؤدي هذه اجلهـود يف جمملـها إىل          و.  البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء      فيها
املتعلقـة  الـسياسات   وتنسيق  الستثمار  أمام ا فتح قطاعات   بباشر  نيب امل زيادة االستثمار األج  

حترير التجارة املترتبة على  اآلثار املباشرة وغري املباشرة      املستثمرين األجانب، من خالل    مبعاملة
هـا األطـر    ، مبا في  األطر السياساتية العامة  تنسيق  من خالل   وواالستثمار وتكامل األسواق،    

 املشاريع االستثمارية   يفكة، ومن خالل التعاون املباشر      بلدان املشار الستثمار، يف ال  با اخلاصة
  .على املستوى اإلقليمي

إىل  التجارة واالستثمار عدم إحراز تقدم يف التعاون املتعدد األطراف يف جمايلويؤدي    -٢
وتـشكل  . على جهود التكامل االقتصادي اإلقليمي يف العديد مـن املنـاطق          التركيز جمدداً   

ـ  اإلقليمية القتصاديلتكامل ا ومنظمات ا  ة اإلقليمية ي التجار اتاالتفاق  تني الرئيـسي  تنياآللي
قـد أخطـرت   منظمة التجارة العاملية كانت ، ٢٠١١هناية عام  وحىت  . هذا التكامل تحقيق  ل

، مثل ستثمارلال  إقليميةاتفاقاتأيضاً وتنشأ . ساري املفعول اً إقليمي ياً جتار اً اتفاق ٢٢١ بوجود
  اتفاقات االستثمار يف أحكاٌم تتعلق ب   جنوب شرق آسيا، و    أممرابطة  ستثمار اخلاص ب  اتفاق اال 

إىل تشجيع تدفقات االسـتثمار  هذه االتفاقات وهتدف . ة وغريها من املعاهداتالتجارة احلر 
ـ    نطقة ومن داخلها بوضع   املاألجنيب املباشر من خارج      ار  االسـتثم  اتسياسنظام مشترك ل

  . للتجارة واالستثمارواحدةمتكاملة ق سو  أواألجنيب املباشر
 واتفـاق   جتربة اجملموعات اإلقليمية الراسخة والناجحة مثل االحتاد األورويب       وتشري    -٣

لـروابط   دفعة قوية    تيحياإلقليمي  االقتصادي  إىل أن التكامل    مريكا الشمالية   التجارة احلرة أل  
 التوسع التدرجيي لالحتاد األورويب     ت وقد أثب  .االستثمار العابر للحدود داخل املنطقة الواحدة     

 يدعم النمو الصناعي، من خالل نقل اإلنتاج إىل بلدان أقـل تكلفـة               ذلك التكامل   أن أيضاً
 املنـال إىل    ةبعيد األمناط   تبّين حىت اآلن أن هذه    ومع ذلك،   . إلقليمي يف اإلنتاج  والتخصص ا 

  .لبلدان الناميةلموعات اإلقليمية اجملخيص  فيماحد كبري 
التكامل اإلقليمـي    لدراسة العالقة بني     اًحتليلي اًإطار يف البداية تقترح هذه املذكرة    و  -٤
  واملشاكل العالقات السببية  حتديد   اليت تواجه صعوبات  اليف ظل   . ألجنيب املباشر االستثمار ا و

مبادرات التكامـل اإلقليمـي     تبحث املذكرة التطورات اليت شهدهتا      توافر البيانات،   ب املتعلقة
ت قليلة من التكامل     حاال  أيضاً تتناول املذكرة و.  من حيث االستثمار األجنيب املباشر     ةلرئيسيا

اخلـرباء  ليتناوهلا  بعض األسئلة   طرح  بوختتتم املذكرة   . أكثر  أو الذي يشمل قارتني   األقاليمي
ا  يف هذ  لبحثومدى قابليته للتطبيق يف ا    طار املفاهيمي   صالحية اإل خيص    ما ومنها،  ملناقشةبا

  . مستقبالًاجملال
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  إطار مفاهيمي  -أوالً  
من خالل إعادة   االستثمار، وحتويل اجتاهه أحياناً،     خلق  التعاون اإلقليمي إىل    يؤدي    -٥

 إىل زيـادة    جهود التكامـل اإلقليمـي عمومـاً      وتفضي  . اهليكلة داخل جمموعات متكاملة   
 املتعلقة مبعاملـة  السياسات  وتنسيق  الستثمار  أمام ا فتح قطاعات   بنيب املباشر   االستثمار األج 

ريـر التجـارة   حتاملترتب علـى    غري املباشر    ألثُرنتيجة ل ذلك  ويتحقق  . املستثمرين األجانب 
كة،  يف البلدان املـشار    األطر السياساتية العامة  تنسيق   رامية إىل  ال اجلهوُدو،  تكامل األسواق و
 املشاريع االستثمارية يفن املباشر والتعاو، )احلماية والتحرير (الستثماربا ها األطر اخلاصة في مبا

  ).١اجلدول ( على املستوى اإلقليمي
    ١اجلدول 

  آليات تأثري التكامل االقتصادي اإلقليمي يف االستثمار األجنيب املباشر
اآلثار يف تدفقات االسـتثمار       اآلليات

  األجنيب املباشر داخل املنطقة
اآلثار يف تدفقات االستثمار األجـنيب      

  فدة من خارج املنطقةاملباشر الوا
األحكام املتعلقة بتحرير االستثمار    

  أو محايته يف االتفاقات اإلقليمية/و
مزيـد مـن    تـشجيع   إتاحة  

التدفقات مـن املـستثمرين     
، مبن فـيهم     بذاهتم اإلقليميني

مـن  املستثمرون املوجودون   
  املنطقةبلدان ثالثة من خارج 

مزيد من التدفقات من    تشجيع  إتاحة  
غـري  ثالثـة   من بلـدان    املستثمرين  
  حالياً داخل املنطقةمستقرين 

األحكام املتعلقة بتكامل التجـارة     
  واألسواق يف االتفاقات اإلقليمية

إتاحة إمكانية إعادة تنظـيم     
ــستوى   ــى امل ــاج عل اإلنت
ــك  ــا يف ذل ــي، مب اإلقليم
  االستثمار وتصفية االستثمار

جذب مستثمرين جدد مـن بلـدان       
يف  واق، مبامن خالل توسيع األسثالثة 

  ذلك ضمن سالسل القيمة العاملية

تنفيـذ  يف إطار   تنسيق السياسات   
  االتفاقات اإلقليمية

باحلد مـن   تشجيع االستثمار   
مـن  وتكاليف املعـامالت    

  امللموسةاملخاطر 

مزيد مـن التـدفقات     تشجيع  إتاحة  
أنظمة الوافدة إذا مشلت عملية التنسيق 

 االستثمار السارية على املستثمرين من    
  ثالثةبلدان 

املشاريع االستثمارية  توسيع نطاق   
 مثل اهلياكل األساسـية   (اإلقليمية  

ــوير أو ــة ) البحــث والتط نتيج
كعنـصر    أو التفاقات اإلقليميـة  ل

  أساسي فيها

إتاحة مزيـد مـن فـرص       
  االستثمار

  إتاحة مزيد من فرص االستثمار

  . األونكتاد:املصدر
  .فية هذه اآلليات واآلثار ليست متنا:ملحوظة

 لرفـع  وميكن أن يتزايد االستثمار األجنيب املباشر بني بلدان املنطقة الواحدة نتيجـة             -٦
 تقلـيص   أو )مثل حترير االستثمار يف صناعات معينـة      (القيود املفروضة على االستثمارات     

نظم تقارب   أو إزالة احلواجز التجارية بني الدول األعضاء      عن الناتج مثالً (تكاليف املعامالت   
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 التـساع نتيجـة   من خارج املنطقة     االستثمار األجنيب املباشر     وميكن أن يتزايد  ). سياساتال
اليت تضم اقتصادات   جملموعات اإلقليمية   إىل ا  بالنسبة   هذا عامل هام خصوصاً   حجم السوق، و  

التكامل احلاالت اليت ينطوي فيها     الواردات، يف   إحالل  لآلثار املترتبة على     نتيجة  أو صغرية،
فُيلجأ إىل االستثمار األجنيب املباشر     (دي اإلقليمي على حواجز خارجية أمام التجارة        االقتصا

وميكن أن يتزايد االستثمار من خارج املنطقة أيـضاً نتيجـة           ). لتفادي التعريفات اجلمركية  
  .تنسيق اجلهود الرامية إىل تعزيز االستثمار على املستوى اإلقليمي

 يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من جراء قيـام          ويؤثر التكامل اإلقليمي أيضاً     -٧
مـن اخنفـاض    نظراً الستفادهتا   الشركات عرب الوطنية بترشيد مرافق اإلنتاج داخل املنطقة،         

وميكن أن تؤدي هذه العملية إىل زيادة تدفقات االسـتثمار          . تكاليف التجارة داخل املنطقة   
احلواجز التجارية، مـثالً،    ختفيض  ار عندما يسمح    إىل حتويل اجتاه االستثم     أو األجنيب املباشر 

باستفادة بعض الشركات من وفورات احلجم بتركيز أنشطتها على الصعيد الوطين والعمل يف    
  .أسواق إقليمية أوسع نطاقاً يف الوقت ذاته

كل وقوة تكامل األسواق،    وتشمل العوامل اليت تؤثر يف اجتاه هذه اآلثار ودرجتها ش           -٨
ويتوقـف  . الوطين واإلقليمي، وخصائص الشركات املعنية    على املستويني    عينا الص والسياق
الترتيبات املؤسسية على قرارات الشركات بشأن االسـتثمارات  على كيفية تأثري   أيضاً  التأثري  

 ٢٠٠٨ففي عام . النهائي أيضاً على اإلطار الزمين للتحليلالتأثري ويتوقف . والعمليات الدولية
قصاء أجرته وزارة التجارة واالقتصاد للشركات اليابانية عرب الوطنيـة إىل أن            مثالً، أشار است  

تتوقع أن تؤثر خمططات التكامل اإلقليمي تـأثرياً        كانت   يف املائة من الشركات      ١٠أقل من   
اإلنتاج، بينما توقع ضعف تلك النسبة أن يـستفيد مـن       أو للعملكبرياً يف تقسيمها الدويل     

 ١٣قد أبرمت   اليابان  كانت  ،  ٢٠١٢ومع ذلك، فحىت منتصف عام      . توسع أسواق التصدير  
  .اتفاقاً للتجارة احلرة

ويبدو من التجربة أن تأثري التكامل اإلقليمي يف االستثمار األجنيب املباشر من داخل               -٩
فحصة اجملموعات اإلقليمية النامية    . كبرياً حبسب املناطق  يتفاوت تفاوتاً   املنطقة ومن خارجها    

تثمار األجنيب املباشر داخل املنطقة من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر الوافد أقـل             من االس 
  ).٢اجلدول ) (أي االحتاد األورويب(بكثري من حصة اجملموعات اإلقليمية املتقدمة 
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    ٢اجلدول 
مشاريع االستثمار األجنيب املباشر من داخل املنطقة ومن خارجها يف جمموعات إقليميـة             

    خمتارة
  )بباليني الدوالرات وبالنسبة املئوية(

احلصة من اجملموع (  )بباليني الدوالرات(    
  )بالنسبة املئوية

ــل   )أ(اجملموع  الفترة  املنطقة داخ
  املنطقة

خــارج 
  املنطقة

داخــل 
  املنطقة

خارج 
  املنطقة

ــشتركة  ــسوق امل ال
ــا   ــشرق أفريقي ل

  واجلنوب األفريقي
٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

١٧,٩  
٣٤,٠  

٠,٢  
٢,٦  

١٧,٧  
٣١,٤  

١  
٨  

٩٩  
٩٢  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣  مجاعة شرق أفريقيا
٢٠١١-٢٠٠٩  

٢,٣  
٩,٩  

٠,٠  
١,٤  

٢,٣  
٨,٥  

٢  
١٤  

٩٨  
٨٦  

ــة  ــة اإلمنائي اجلماع
  للجنوب األفريقي

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٢٣,٣  
٣٢,٠  

١,٠  
٣,٢  

٢٢,٣  
٢٨,٨  

٤  
١٠  

٩٦  
٩٠  

رابطة أمم جنـوب    
  شرق آسيا

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٥٨,٢  
١١٧,٤  

٦,٣  
١٤,٤  

٥٢,٠  
١٠٣,٠  

١١  
١٢  

٨٩  
٨٨  

رابطة جنوب آسـيا    
  للتعاون اإلقليمي

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٣٩,٧  
٧١,٦  

٠,٨  
٢,٠  

٣٨,٩  
٦٩,٦  

٢  
٣  

٩٨  
٩٧  

جملس التعاون لدول   
  اخلليج العربية

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٤٣,٠  
٤٧,٩  

٧,٠  
١١,٢  

٣٦,٠  
٣٦,٧  

١٦  
٢٣  

٨٤  
٧٧  

ــشتركة  ــسوق امل ال
ــروط  ــدان املخ لبل

  اجلنويب
٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٤٢,١  
٧١,٣  

١,٦  
١,٥  

٤٠,٥  
٦٩,٨  

٤  
٢  

٩٦  
٩٨  

اتفاق التجارة احلرة    
  ألوروبا الوسطى

٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٤,١  
٤,٤  

٠,٠  
٠,١  

٤,١  
٤,٣  

١  
٢  

٩٩  
٩٨  

ــاون   ــدى التع منت
االقتــصادي آلســيا 

  واحمليط اهلادئ
٢٠٠٥-٢٠٠٣  
٢٠١١-٢٠٠٩  

٤٢٥,٨  
٥٩٦,٤  

٢٥٨,٧  
٣٤٤,٢  

١٦٧,١  
٢٥٢,٢  

٦١  
٥٨  

٣٩  
٤٢  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣  حتاد األورويباال
٢٠١١-٢٠٠٩  

٣٢٥,٧  
٣١٠,٥  

١٦١,٢  
١٢٩,٢  

١٦٤,٥  
١٨١,٣  

٥٠  
٤٢  

٥٠  
٥٨  

، اندماج الشركات واحتيازهـا عـرب احلـدود       قاعدة بيانات األونكتاد اخلاصة بعمليات       :املصدر
ـ     www.fdimarkets.com (Financial Times Ltd, FDI Markets(ن ومعلومـات مـستقاة م

  .يع االستثمار األجنيب املباشر يف اجملاالت اجلديدةيتعلق مبشار فيما
تشري البيانات إىل جمموع قيمة عمليات اندماج الشركات واحتيازها عرب احلدود ومشاريع             :مالحظة

وتشري البيانات املتعلقة بقيمـة مـشاريع       . االستثمار األجنيب املباشر يف اجملاالت اجلديدة     
  .يةالالرأمس اتستثمارالة من االت اجلديدة إىل املبالغ املقدرااالستثمار األجنيب املباشر يف اجمل

  . السنوي لثالث سنواتاملتوسط  )أ(
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ضوء جهـود   دراسة أمناط االستثمار األجنيب املباشر يف         ما إىل حد ميكن   هورغم أن   -١٠
ر االستثماأن  من البديهي   و .حتديد العالقة السببية بينهما   من الصعب للغاية    التكامل اإلقليمي،   

وزيـادة  .  تشكيل التكـتالت اإلقليميـة     تتجاوزجموعة من العوامل    األجنيب املباشر يتأثر مب   
 يف التكامـل  أيضاًالوافدة بني بلدان املنطقة الواحدة تسهم  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر     

االسـتثمار  التكامل اإلقليمـي يف     تأثري  لقاطع  حتليل  جراء  وباإلضافة إىل ذلك، فإ   . قليمياإل
الثنائية وبيانات قطاعية   تطلب بيانات عن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر        ي املباشر   األجنيب
يف هذه الوارد التحليل وعليه، ف. عظم املناطق الناميةدى ممتاحة لغري هذه البيانات   و. تفصيلية

  .خمتارة فقطبيانات   أوالستثمار األجنيب املباشركلية ل على بياناتاملذكرة يعتمد 

  املنطقةسب حباالستنتاجات الرئيسية   -ثانياً  

  أفريقيا  -١  
 بداية دفعة جديـدة حنـو تعزيـز         ١٩٨٠اعتماد خطة عمل الغوس يف عام       شكل    -١١

لتنميـة   ا زيـادة هنـج إقليمـي ل    على اتباع   خلطة  وشجعت ا . التعاون يف مجيع أحناء القارة    
قتصادي تشار منظمات التكامل اال   انأدى يف فترة الثمانينات والتسعينات إىل         ما االقتصادية،

معظم هذه املنظمات السبع عشرة القائمة حالياً خالل العقدين          أُسستو. اإلقليمية يف القارة  
منظمات التكامـل االقتـصادي اإلقليميـة،       عدد  ونتيجةً الرتفاع    ).١الشكل  (املذكورين  

هـي  (دان فقـط    وتكتفي ثالثة بل  . ية أعضاء يف أكثر من جمموعة     أصبحت عدة بلدان أفريق   
قتصادي التكامل ا واحدة من منظمات ال    منظمة   بعضوية) أس األخضر وموزامبيق  اجلزائر والر 

 ١٩و يف جمموعتني،    واً عض بلداً ١٤: بينما تتوزع البلدان األخرى على النحو التايل      ،  قليميةاإل
 يف أربـع جمموعـات، وبلـد واحـد          عـضواً   بلداً ١٦و،   جمموعات  يف ثالث  بلداً عضواً 

 ١٩البلدان األفريقية   وباإلضافة إىل ذلك، أبرمت     . يف مخس جمموعات  عضو  ) ديفوار كوت(
  . خارج القارةمع اقتصادات من اً إقليميياً جتاراتفاقاً
مزيد من االسـتثمار     توليد   يف تأثريها   ظل مبادرات التكامل اإلقليمي،     ورغم كثرة   -١٢

األساسية يف مسار مخس من     عامل  امل على   التركيزو. جذبه حمدوداً بوجه عام     أو األجنيب املباشر 
السوق املشتركة لـشرق أفريقيـا واجلنـوب         (امل االقتصادي اإلقليمية  منظمات التك أهم  

مجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسـط أفريقيـا، واجلماعـة             و األفريقي،
باسـتخدام أسـلوب   ،  )اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي   و االقتصادية لدول غرب أفريقيا،   

 احمللـي  النـاتج إىل   املباشر األجنيب ستثماراللبسيط يتمثل يف مقارنة متوسط النسبة املئوية        
، بـل تراجـع يف حـاالت      معظم احلاالت  يف   اًثابتيكن    مل هذا االستثمار  أن   بني ي ،اإلمجايل
قيا واجلنوب   مثل إنشاء منطقة االستثمار املشترك التابعة للسوق املشتركة لشرق أفري          - معينة

اً منخفـض بلدان املنطقـة     بني فيما املباشر   االستثمار األجنيب وظل   ).٢الشكل   (-األفريقي  
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من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة قد ارتفعـت          حصته  وإن كانت   ،  أيضاً
  ).٢اجلدول (خالل العقد املاضي 

يف  االقتصادي اإلقليميـة     منظمات التكامل بشأن  اليت أُجريت   حددت الدراسات   و  -١٣
االسـتثمار  يف جمال    اً نسبي ة تلك املنظمات  عدم فعالي تؤدي إىل    مسائل ثالث    عموماً اأفريقي

  :هي كاآليتو، األجنيب املباشر
عـدم   يف حد ذاته إىل   انتشار منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية      أدى    )أ(  

تنفيـذ    أو االزدواجنفيذ الـربامج، و   الوفاء التام بدفع اشتراكات األعضاء، وتدين مستوى ت       
ة أدت العضويات املتداخل  وعالوة على ذلك،    . االجتماعات، وقلة احلضور يف     برامج متضاربة 

 زيادة اجلهود الرامية إىل     عرقلت بالتايل سياسات واألطر املؤسسية، و   التنسيق  إعاقة عملية    إىل
  ؛التكامل

منظمـات التكامـل   يف   حـىت و. لقضايا االسـتثمار  هناك تغطية حمدودة      )ب(  
تكون   ما غالباً املتصلة باالستثمار،    للقضايا يها تغطية واسعة نسبياً   االقتصادي اإلقليمية اليت لد   

نظمات التكامـل    مل ءوكشف استقصا . تطبيقالصياغة و من حيث ال    ما األحكام عامة إىل حد   
حريـة  وسالم واألمن؛ القضايا أولوية أقل من ُتمنح  قضايا االستثمار   االقتصادي اإلقليمية أن    

  ؛ والطاقةياكل األساسية واهلة، والزراع؛تنقل األشخاص والسلع ورؤوس األموال واخلدمات
ت منظماوساد لدى   . مل ُيحَرز عموماً أي تقدم على مستوى التنفيذ العملي          )ج(  

  املدى ضمن أطر   كامل بعيد تلتحقيق   السعي   حنوميل  ا  أفريقييف  التكامل االقتصادي اإلقليمية    
تشكيل منـاطق التجـارة احلـرة       يكتمل   ونتيجة لذلك، مل  . من الالزم زمنية طموحة أكثر    

  .يف أغلب األحيان املواعيد النهائية دائماً ومل ُتحترمواالحتادات اجلمركية 
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  ١الشكل 
  شبكات االتفاقات املربمة داخل املنطقة الواحدة

 مصر*
إريتريا*

اجلماعة االقتصادية لبلدان
 البحريات الكربى

ليبيا*

 اجلزائر
 موريتانيا*
املغرب* 
 تونس*

كينيا*
 أوغندا

الصومال*

 ليسوتو
 ناميبيا

جنوب أفريقيا

 رواندا

بوروندي

مجهورية ترتانيا 
 املتحدة

بنن* 
بوركينا فاسو* 
 غينيا -  بيساو*

 مايل*
النيجر* 
 السنغال*
توغو* 

كوت ديفوار* 
 

 غينيا*
ليبرييا 

 
غامبيا* 
غانا* 

نيجرييا* 
 سرياليون

 
 

 الرأس األخضر

سان تومي
وبرينسييب*

أنغوال

الكامريون 
مجهورية أفريقيا الوسطى*

تشاد* 
الكونغو 

غينيا االستوائية 
مجهورية الكونغو غابون

 الدميقراطية
 جيبويت*
 إثيوبيا

 السودان*

 مدغشقر
 موريشيوس
 سيشيل

الرينيون 
 (فرنسا)

موزامبيق

 بوتسوانا

 مالوي
 زامبيا
 زمبابوي

سوازيلند

 جزر القمر*

 احتاد املغرب العريب

السوق املشتركة لشرق 
أفريقيا واجلنوب األفريقي

اهليئة احلكومية الدولية 
 املعنية بالتنمية

 مجاعة شرق أفريقيا

 جلنة احمليط اهلندي

املنطقة النقدية املشتركة

االحتاد اجلمركي للجنوب
 األفريقي

اجلماعة االقتصادية لدول
 غرب أفريقيا

اجلماعة اإلمنائية للجنوب
 األفريقي

منطقة فرنك اجلماعة 
املنطقة النقدية  املالية األفريقية

لغرب أفريقيا

اجلماعة االقتصادية لدول
 وسط أفريقيا

اجلماعة االقتصادية 
 والنقدية لوسط أفريقيا

االحتاد االقتصادي 
 والنقدي لغرب أفريقيا

احتاد هنر 
 مانو

  
 :UNCTAD (2009), Economic Development in Africa 2009هذا الشكل صيغة حمّدثة مـن    :املصدر

Strengthening Regional Economic Integration for Development. United Nations 

publication. Sales No. E.09.II.D.7. New York and Geneva.  
  .أعضاء يف جتمع دول الساحل والصحراء  *

إنشاء منظمـة   ظل  ،  سابقة ال جهود التكامل شابت  اليت  لضعف هذه   عاجلة نقاط ا  ومل  -١٤
يف القارة مـدة  ل أعمال واضعي السياسات  تكامل اقتصادي إقليمية لعموم أفريقيا على جدو      

 للجماعـة االقتـصادية     املنشئةاعتماد املعاهدة   يف  يف هذا الصدد    ومتثلت أهم خطوة    . طويلة
  هذه املعاهـدة   أحكاموتكفل  ).  باسم معاهدة أبوجا    أيضاً ةاملعروف (١٩٩١فريقية يف عام    األ

  .القيود املفروضة على حتويالت رأس املالبإزالة  ماعةخل اجل رأس املال داتنقلحرية 
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    ٢الشكل 
تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل مخس منظمـات إقليميـة للتكامـل         

    ٢٠١١-١٩٨٦االقتصادي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، 
  )بالنسبة املئوية(
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ــريقي السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األف مجاعة شرق أفريقيا   اجلماعة االقتصادية لدول وسط  أفريقيــا اجلماعة االقتصادية لدول غرب  أفريقيــا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفـريقي 

معاهدتا السوق املشتركة لشرق أفريقيـا  
ــدول  واجلنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية ل

غرب أفريقيا 

إعادة إطالق اجلماعة االقتصـادية  
لدول وسط أفريقيا

معاهدة مجاعة  
شرق أفريقيا 

معاهدة اجلماعة اإلمنائية    
للجنوب األفريقي 

مدونة مجاعة شرق أفريقيا النموذجية    
لالستثمار وبورتوكول اجلماعة اإلمنائية     

للجنوب األفريقي بشأن االستثمار والتمويـل 

ــتركة  منطقة االستثمار املشترك التابعة للسوق املش
لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   

القانون التكميلي للجماعة االقتصادية     
لدول غرب أفريقيا بشأن قواعد االستثمار     

  
  .الشركات عرب الوطنية/قاعدة بيانات األونكتاد بشأن االستثمار األجنيب املباشر  :املصدر
الوافدة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      يفرغم التأثري احملدود للتكامل اإلقليمي      و  -١٥

سبيل فعلى .  املستقبليةفاقذر بشأن اآلاحلتفاؤل التدعو إىل إىل القارة حىت اآلن، هناك أسباب 
يف سياساهتا  أمهية أكرب   قضايا االستثمار    منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية   املثال، أعطت   

اتساع من جتليات هذا االجتاه     . سياسات االستثمار يف السنوات األخرية    تنسيق  زيادة  وسعت ل 
السوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب       نطاق األحكام املتعلقة باالستثمار اليت وضعتها       

  .اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، األفريقي،
التكتالت اإلقليمية ميكن أن    بأن تعدد العضويات وتداخلها يف       أيضاًاعتراف  هناك  و  -١٦
التطلعات اليت أُعـرب    واتساقاً مع   .  التكامل اإلقليمي  يت ُيحتمل جنيها من    املكاسب ال  اعوقي

 ٢٠٠٦حتاد األفريقي يف عام عموم أفريقيا، قرر اال  تشمل   معاهدة أبوجا إلنشاء كتلة      يفعنها  
لتكامل االقتصادي باسـتثناء    إقليمية جديدة ل  نظمات  مب، حىت إشعار آخر، االعتراف      أن يعلق 
وجتمع دول الساحل والصحراء، والـسوق املـشتركة        احتاد املغرب العريب،     ( منظمات مثاين

واجلماعة االقتصادية لدول وسـط      وب األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا،    لشرق أفريقيا واجلن  
واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة،       أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،     

  ).اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيو
لسوق املشتركة لشرق املبادرة الثالثية اليت تضم ايف هذا السياق ومن املبادرات اهلامة   -١٧

تسعى أفريقيا واجلنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، و          
منطقة للتجارة احلرة إنشاء وستشمل املبادرة  .  الثالث نظماتامل بني   نسجاملتعزيز التعاون واال  
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ـ بشأهنا يف   فاوضات  بدأت امل وهي املنطقة اليت    بني اجلهات الثالث     . ٢٠١١صف عـام    منت
السوق املشتركة لشرق   ب اخلاصةنشئ ملنطقة التجارة احلرة الثالثية      تفاق امل مشروع اال "وينص  

 ،"أفريقيا واجلنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي            
 إنشاء منطقة اسـتثمارية واحـدة، ووضـع       بتعهد األعضاء   ي على أن    ، حالياً املتفاوض عليه 

 يف  أنشطة األعمـال  سياسات واستراتيجيات تعزز االستثمار عرب احلدود، واحلد من تكلفة          
لتحقيـق   الثالثية تسعى    وملا كانت املبادرة  . ة القطاع اخلاص   بيئة مواتية لتنمي   هتيئةاملنطقة، و 
ـ امل االقتصادي، فمن املرجح أن      لتكقليمية ل اإلنظمات  املأهم  من  بني ثالث   االتساق   سهم ت

  .مجاعة اقتصادية أفريقيةإقامة تقدم حنو از إحريف 
، وهو آليـة    شاملة لعدة مناطق   مبادرة أخرى    يشكل برنامج احلد األدىن للتكامل    و  -١٨

ذات أولويـة   قليلة  جماالت  القتصادي اإلقليمية، ويركز على     للتقارب بني منظمات التكامل ا    
 إقليمي وقاري لتـشجيع     فلء حم  إنشا إىلاألوىل  الربنامج   مرحلة   دفهتو.  االستثمار من بينها 
مدونة صياغة  و ،وتنسيقها الستثمارإقليمية ل بروتوكوالت  وضع  ذلك  يستلزم  وس. االستثمار
  .، والتعجيل بإنشاء املصرف األفريقي لالستثمار يف القارةلالستثمار

لى أن تكون أحكام االستثمار واسعة النطاق وشاملة وتنفيذها تنفيذاً تاماً           والعمل ع   -١٩
تدفقات االستثمار األجـنيب    غىن عنهما لزيادة تأثري التكامل اإلقليمي يف          ال ان مسبقان شرط

جمـال  املشاكل العامـة يف     من  واالتساق  التنسيق  نقص  ال يزال   و. املباشر إىل البلدان املعنية   
  .يتعلق باالستثمار فيماال سيما التكامل اإلقليمي يف أفريقيا و

   آسياشرق وجنوب شرق  -٢  
 يف البلدان النامية يف شرق وجنوب شرق      اإلقليمي  لتكامل االقتصادي   اتسارع   لقد  -٢٠

اضطلعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا بدور       و. ١٩٩٨عام  ل منذ األزمة املالية اآلسيوية   آسيا  
مركزي يف عملية التكامل، إىل جانب اقتصادات إقليمية كربى، مبا فيها الـصني واليابـان               

ن أرغم ، "٣+آسيان"رابطة هذه االقتصادات الثالثة جمتمعة باسم وُتعرف ال. ومجهورية كوريا
 وقد تطـور    .ية مستقلة مع الرابطة   اقتصادترتيبات وعالقة   ثالثة  من تلك االقتصادات ال   كل  ل

، وأثـر يف عمليـة      آسـيا  شرقوجنوب  نطاق اجلغرايف لشرق    الالتكامل االقتصادي خارج    
سـيا واحملـيط   آل يتفاق التجـار  اللفة، مثل ا  من خالل آليات خمت   التكامل اإلقليمي األوسع    

منـذ عهـد     و ،يط اهلادئ سيا واحمل منتدى التعاون االقتصادي آل   ، وقمة شرق آسيا، و    اهلادئ
  .قريب من خالل اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلادئ

ـ  كبرية لتحسني ال    جهوداً ،١٩٦٧نشائها يف عام    منذ إ وبذلت الرابطة،     -٢١ أي (بط  ارت
 ، والطاقة ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  و ، وتيسري التجارة  ، والنقل ،مار واالستث ،التجارة

شكل ،  ٢٠٠٣يف عام   و.  على املستوى اإلقليمي   والتكامل) والتعاون املايل تنقل األشخاص،   و
معلماً بارزاً   ٢٠٢٠ حبلول عام    اجلماعة االقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا       إنشاء   قرار
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تسريع العملية وحتديد ، قررت الرابطة ٢٠٠٧يف عام و. تصادي اإلقليميالتعاون االقيف مسار 
يؤد إىل إضعاف صالت   ملوتعزيز الروابط بني بلدان املنطقة   . موعداً هنائياً جديداً   ٢٠١٥عام  

يف  سريعة النمو أصبحت البلدان النامية ال   فقد  . الرابطة بباقي مناطق العامل يف اجملال االقتصادي      
والبلدان املتقدمة يف آسيا واحمليط اهلادئ      )  كوريا الصني واهلند ومجهورية  (امية   آسيا الن  منطقة

تعقد الرابطة معها اجتماعات    جمموعة من شركاء احلوار     تشكل  )  واليابان ونيوزيلندا  سترالياأ(
وتعمل الرابطة واجملموعة معاً مـن أجـل        . العريضةاملصاحل اإلقليمية والعاملية     ملناقشة   منتظمة

  . شرق آسيامجاعةتشكيل 
في ف.  كبرياً  تقدماً رابطةاالستثمار، حققت ال  يف جمال   يتعلق بالتعاون اإلقليمي     فيماو  -٢٢
إلطاري املتعلق مبنطقة االستثمار لرابطة أمـم جنـوب          االتفاق ا  أعضاؤهاع  ، وقّ ١٩٩٨عام  

ستثمار قادرة على املنافسة ومواتية لال    متحررة  شرق آسيا، هبدف جعل بلدان الرابطة منطقة        
االتفـاق  للرابطـة   االستثمار الشامل  اتفاق، عزز٢٠٠٩يف عام و .باختاذ عدة تدابري منسقة  

 بـشأن تعزيـز االسـتثمارات       ١٩٨٧واتفاق عام    ١٩٩٨ملنطقة االستثمار لعام    اإلطاري  
املعروف أيضاً باسم اتفاق ضمان االستثمار اخلاص برابطة أمم جنـوب شـرق             (ومحايتها  

، اتفق  ٢٠١١أغسطس  /االقتصاد يف بلدان الرابطة املعقود يف آب      ع وزراء   اجتمايف  و ).آسيا
 علـى   ، مع التركيز  ٢٠١٥ عام   إىل غاية تنفيذ برامج املنظمة    على مواصلة دفع عجلة     وزراء  ال

  .زيادة تشجيع االستثمار وتيسريهاملبادرات الرامية إىل 
 حتسني بيئة االسـتثمار يف      ملنطقة االستثمار وتنفيذه إىل   االتفاق اإلطاري   وقد أدى     -٢٣

بلدان الرابطة، األمر الذي أفضى إىل تعزيز قدرة اجملموعة اإلقليمية على املنافسة يف جـذب               
ومن أهداف إنشاء منطقة االستثمار معاجلة       .االستثمار األجنيب املباشر وزيادة تدفقاته الوافدة     

أهنا حققت هدفها املتمثل يف استعادة      اآلثار السلبية النامجة عن األزمة املالية اآلسيوية، ويبدو         
 االتفـاق    توقيـع  علىعامني  مرور  ، بعد   ٢٠٠٠يف عام   و .ثقة املستثمرين يف بلدان الرابطة    

بلدان الرابطة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  حصة تتراجعملنطقة االستثمار، اإلطاري 
 منتصف العقد يفاً  يف املائة تقريب٥ إىل   ت ارتفع ا يف املائة، ولكنه   ٢العاملية الوافدة إىل أقل من      

اتفاق االستثمار الشامل للرابطـة يف      ال يزال من السابق ألوانه تقييم أثر        و. األول من األلفية  
 االستثمار األجنيب املباشر     حصة الرابطة يف   ، ولكن الوافدةاالستثمار األجنيب املباشر    تدفقات  

يتعلـق   فيمـا فوباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠١١عام  يف املائة يف ٦ إىل أكثر من    تالعاملي وصل 
يف الـسائد   االجتاه  يدعم  ج احمللي اإلمجايل،    االستثمار األجنيب املباشر كنسبة مئوية من النات      ب

باسـتثناء فتـرة    ،   منطقة االستثمار   لفعالية جيايباإل تقييمالت االستثمار األجنيب املباشر     تدفقا
  .)٣الشكل (ية األخرية األزمة املالية اآلسيوية واألزمة العامل
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    ٣الشكل 
تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل رابطة أمم جنوب شرق آسيا كنسبة             

    ٢٠١١-١٩٨٠مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، 
  )بالنسبة املئوية(
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آسيان  ) رابطة أمم جنوب شرق آسيا     ( آسيان  +3

اعتماد االتفاق اإلطاري املتعلق مبنطقة  
االستمثار لرابطة أمم جنوب شرق آسيا     

اعتماد اتفاق االستثمار الشامل
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

إنشاء منطقة التجارة احلرة املشتركة بني   
الصني ورابطة أمم جنوب شرق آسيا

  
  .ةالشركات عرب الوطني/قاعدة بيانات األونكتاد بشأن االستثمار األجنيب املباشر  :املصدر

ومثة أدلة على أن اجلهود املبذولة يف جمال االستثمار حتديداً، يف إطار عملية التكامل                -٢٤
بني بلدان الرابطة، وذلـك      فيمااإلقليمي، قد شجعت على تدفق االستثمار األجنيب املباشر         

وزيادة فرص وصـوهلم إىل     املعاملة الوطنية   املستثمرين من داخل املنطقة     منح  مثالً من خالل    
السوق اإلقليمية  إىل توسيع نطاق     حترير التجارة    أدى وباإلضافة إىل ذلك،     .طاع الصناعات ق

 .باملنطقة الفرعية اليت متثلها بلدان الرابطة وزيادة جاذبيتها لالستثمار الـدويل          وتعزيز الوعي   
 ،فريـدة وجهة اسـتثمارية    نطقة جنوب شرق آسيا الفرعية بوصفها       هذه اجلهود مل  وروجت  

ـ يخارج التجمع اإلقليمي تقع  بلدانستثمرين من جعل امل  ما إقليميـة   اسـتراتيجية  وندعتم
ت خـالل الـسنوات     ونتيجة لذلك، ارتفع  .  شبكات إقليمية للعمليات   ئوننشويالستثمار  ل

 االستثمار األجنيب املباشـر بني بلدان الرابطة من     فيمااالستثمار األجنيب املباشر    حصة  املاضية  
  . إليهادالوافاإلمجايل 

االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف        مستوى املشاريع أن  على  املتاحة  وتثبت البيانات     -٢٥
، االتفاق اإلطاري ملنطقة االسـتثمار     منذ اعتماد    جماالت جديدة قد ارتفع يف قطاع التصنيع      

 هـا ، مبـا في   الرابطةت البلدان املنخفضة الدخل يف      استفادو. سيما يف السنوات األخرية    الو
الوافد من االستثمار تزايد  من الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وفييت نام،    هورية  كمبوديا ومج 

ماليزيا، وكذلك  تايلند وسنغافورة و  مثل  كثر تقدماً من الناحية االقتصادية،      ول األعضاء األ  الد
ارتقـاء صـناعي    إىل  ذلك  يشري  و. الصنيمجهورية كوريا و  ، مثل    شرق آسيا  اقتصاداتمن  
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وهي عملية شق الطريـق يف جمـال التـصنيع بقيـادة             -‘ الطائراإلوز  ‘نمط  وفقاً ل إقليمي  
إىل بني بلـدان املنطقـة       فيمااملباشر  االستثمار األجنيب   وأدت زيادة   . اقتصادات أقل تقدماً  

 مـن   جتربة عـدد  أبرزت   الرابطة، و  ضمن بلدان  شبكات اإلنتاج الدولية     إقامةاإلسراع يف   
وهـذا  . املرتبطة بذلك املزايا    واملالبس املنسوجاتعات مثل   البلدان املنخفضة الدخل يف صنا    

 الـدول األعـضاء يف      أطلقتـها ، اليت   داخل الرابطة لتكامل  من أجل ا  بادرة  املعززته  االجتاه  
لـشعبية   ا الو الدميقراطية مجهورية  بلدان الرابطة و   بني   يف التنمية  لتضييق الفجوة    ٢٠٠٠ عام

  .بلدان الرابطة ككلز القدرة التنافسية ل وتعزي،وميامناروفييت نام وكمبوديا 

  جنوب آسيا  -٣  
التكامـل االقتـصادي    جمـال   مل حيقق جنوب آسيا سوى تقدم ضعيف وبطيء يف            -٢٦

 املنطقـة   حتقق  مل  ونتيجة لذلك،  .يف هذه العملية بعد   قضايا االستثمار   مل ُتدرج    و ،اإلقليمي
التكامل اإلقليمـي،   ب املرتبطة    املباشر إمكاناهتا يف أن جتذب إليها تدفقات االستثمار األجنيب       

 العقد األول من األلفية، أدى النمـو  منتصفمنذ و .سيما التكامل داخل املنطقة الواحدة   وال
لتكامـل  لالفرعية إىل توليـد زخـم       االقتصادات الكربى يف املنطقة     االقتصادي القوي يف    

 علـى   هاساعدييمي ميكن أن     أن التكامل اإلقل   تدركنوب آسيا    ج ما فتئت بلدان  اإلقليمي، و 
االستثمار يف عملية   ب برنامج خاص إدراج  أن يؤدي   ميكن  و. حتسني مناخ االستثمار واألعمال   

  . يف هذا التحسن هاماً دوراً، وال سيما إنشاء منطقة لالستثمار اإلقليمي،التكامل اإلقليمي
وبـنغالديش  رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، اليت أسستها باكـستان       وكانت    -٢٧

لتكامل ل املخطط واملنفذ الرئيسي، ١٩٨٥يف عام وبوتان وسري النكا وملديف ونيبال واهلند 
التكامل يف عملية  الرابطة وشرعت. ٢٠٠٧اإلقليمي؛ وانضمت أفغانستان إىل الرابطة يف عام  

يف ه  حلت حمل ، الذي   التفضيلية بدأ نفاذ اتفاق الرابطة للتجارة        عندما ١٩٩٥التجاري يف عام    
 /اليت بدأت حترير التجارة يف متوز  منطقة جنوب آسيا للتجارة احلرة٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

يف اختاذ  اتفقت الدول األعضاء يف الرابطة على النظر        االستثمار،  ب يتعلق فيماو .٢٠٠٦يوليه  
 جنـوب  ق منطقة مبوجب اتفا  الرابطةبلدان  الستثمارات داخل   املعوقة ل تدابري إلزالة احلواجز    
 ٢٠١٠ اتفاق الرابطة بشأن التجارة يف اخلدمات يف عاموهذا األمر عززه . آسيا للتجارة احلرة

  .الذي وسع نطاق اتفاق منطقة التجارة احلرة ليشمل اخلدماتوهو االتفاق 
بدعم تقـين مـن اللجنـة       ت جمموعة دون إقليمية جديدة      نشئأُ،  ١٩٩٧يف عام   و  -٢٨

 وأُطلقت مبادرة خليج البنغال للتعاون الـتقين        .ا واحمليط اهلادئ  الجتماعية آلسي االقتصادية وا 
، واالجتماعية بني الدول األعـضاء    واالقتصادي املتعدد القطاعات، لتعزيز التنمية االقتصادية       

وتشجيع التعاون، وتوفري املساعدة يف جمايل التدريب والبحث وكذلك يف جمـاالت أخـرى      
حلقة وصل بني رابطـة أمـم       وسيلة إلقامة   تبار إطالقها   اعميكن  و. االهتمام املشترك حتظى ب 

املبادرة، اليت ركـزت يف  وأنشأت  . جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي       
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، أنشئت ٢٠١١ويف عام . ٢٠٠٤البداية على التعاون القطاعي، منطقة للتجارة احلرة يف عام          
عن شـواغلها ورصـد األنـشطة    إلعراب من البلدان األعضاء لتمكني ايف دكا  أمانة دائمة   
  .املضطلع هبا

رابطـة   أعضاء منطقة جنوب آسيا للتجارة احلرة، ركز  عملية  يف  التقدم  ونظراً لبطء     -٢٩
اتفاق التجـارة   ومشلت هذه الروابط    . ثنائيةروابط   على إقامة  جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي   

. االستثمار األجنيب املباشـر   يز تدفقات   الذي جنح يف تعز   وبني اهلند وسري النكا     املربم  احلرة  
مـن  ، ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر       ٢٠٠١يف عام    هذا االتفاق بدء نفاذ   بعد  ف

البلدان العشرة األوىل املقدمة لالستثمار األجنيب      فئة  اهلند من   قفزت  إذ  النكا،   اهلند إىل سري  
الستثمار إىل هذا   ا يأكرب مقدم بني  رابع  لاملركز ا ، إىل   ٢٠٠٠املباشر إىل سري النكا يف عام       

وزادت أيضاً تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من سري النكـا إىل           . ٢٠٠٥البلد يف عام    
ومن األسباب الرئيسية اليت جعلت اتفاق التجارة احلرة يعزز االستثمار األجنيب املباشر            . اهلند

املواد اخلام إىل سري النكا بإرسال نود اهلأن اخنفاض التعريفات اجلمركية يسمح للمستثمرين      
حتتـل  ظلت اهلنـد    ،  ٢٠١١يف النصف األول من عام      و. مث إعادة تصدير املنتجات إىل اهلند     

ومع ).  مليون دوالر٤٧(كا االستثمار األجنيب املباشر إىل سري الن    بني مقدمي   ثالث  املركز ال 
 ٣بنسبة  ان الرابطة، بوجه عام، سوى      بني بلد  فيمااالستثمار األجنيب املباشر    يساهم    مل ذلك،

ومل تـنجح   ). ٢اجلدول  (يف املائة من جمموع تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة          
ـ   اتفاق التجارة احلرة بني     مثل   (لتجارة احلرة خرى ل األات  تفاقاال  يف  )اباكستان وسري النك

  .تعزيز االستثمار األجنيب املباشر
ومل يرَق التقـدم    . من أقل املناطق النامية تكامالً يف العامل      سيا  جنوب آ ورمبا يكون     -٣٠

مام التجارة  أالقائمة  احلواجز  واحملرز يف التكامل االقتصادي اإلقليمي إىل مستوى اإلمكانات،         
 اجلهود املبذولة لتحريـر     رغممن أعلى احلواجز يف العامل،      هي   ارو اجل بلدانواالستثمار بني   

كنسبة مئوية من الناتج احمللي      ،باشر إىل هذه اجملموعة   تثمار األجنيب امل  تدفقات االس و. التجارة
أقـل مـن    مبعدل    أيضاً بل زادت  ،)٤الشكل   (تكن من أقل التدفقات فحسب      مل اإلمجايل،

  ).٣الشكل  ( رابطة أمم جنوب شرق آسيا مناطق أخرى مثلالتدفقات الوافدة إىل
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    ٤الشكل 
 ومبادرة  رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي    ملباشر إىل   تطور تدفقات االستثمار األجنيب ا    

خليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات كنسبة مئوية من الناتج احمللي            
    ٢٠١١-١٩٨٥اإلمجايل، 

  )بالنسبة املئوية(
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رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي     مبادرة خليج البنغال للتعاون التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات       

إنشاء رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي     

اتفاق التجارة التفضيلية لرابطة جنوب     
آسيا للتعاون اإلقليمي  

إطالق مبادرة خليج البنغال للتعاون    
التقين واالقتصادي املتعدد القطاعات   

منطقة جنوب آسيا    
للتجارة احلرة 

  
  .الشركات عرب الوطنية/قاعدة بيانات األونكتاد بشأن االستثمار األجنيب املباشر  :املصدر
أن ، ميكـن    بني بلداهنا  فيما و جنوب آسيا منطقة   االستثمار إىل    اتتعزيز تدفق وبغية    -٣١
 خاص  وجهلتكامل اإلقليمي، مع التركيز ب    االرامية إىل حتقيق    يف تسريع جهودها    ا  بلداهن تنظر
  . يف جمال االستثمارليمياإلق تكاملالعلى 

  غرب آسيا  -٤  
  وهـي  - ة الـست  اخلليج العريب بلدان   بني   اً مشترك اًهدفالتنويع االقتصادي   يشكل    -٣٢

 اليت  -سعودية   واململكة العربية ال   والكويتوعمان وقطر   البحرين  اإلمارات العربية املتحدة و   
 تكدوأُ. ١٩٨١ام يف ع) يجيجملس التعاون اخلل(جملس التعاون لدول اخلليج العربية أسست 

الـذي  و،  ٢٠٠١الذي وقعته بلدان اجمللس يف عام        يف االتفاق االقتصادي     ة ذلك التنويع  أمهي
وحظي هذا التكامـل يف اآلونـة       .  التكامل االقتصادي بني الدول األعضاء     زيادةينص على   
يتزايـدون  ذين  التعلمني  املشباب  الآفاق توظيف   انسداد  ألن  أولوية سياسية عالية،    األخرية ب 

  .بسرعة كان سبباً رئيسياً يف اندالع االضطرابات السياسية يف البلدان العربية
أسعار النفط منذ أواخر التسعينات لبلدان اجمللس فرصة        املفاجئ يف   رتفاع  االوأتاح    -٣٣

. جديدة إلدخال تغيريات على هياكلها االقتصادية باستخدام إيراداهتـا النفطيـة املتراكمـة            
لسنوات املاضية، ُشجع القطاع اخلاص على املشاركة بنشاط أكرب يف هذه املرحلـة             ل اًوخالف
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اليت أُبرمت بني   ذلك يف االتفاقية االقتصادية     ويتجلى  . اجلديدة من جهود التنويع االقتصادي    
تنميـة االسـتثمارات احملليـة والبينيـة      "اليت أبرزت احلاجة إىل     و ٢٠٠١عام  بلدان اجمللس   

االتفاقيـة  " (دول اجمللس، وتوفري بيئة استثمارية تتسم بالشفافية واالسـتقرار        واخلارجية يف   
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١، ٥االقتصادية بني دول جملس التعاون اخلليجي، املادة 

وقد اتُّخذت تدابري سياساتية ملموسة على املستوى الوطين وعلى صعيد اجملموعـة              -٣٤
 فعلى مستوى اجمللس، اتفقت البلدان على تعزيـز التكامـل           .لضمان زيادة حترير االقتصاد   

 الـسلع واخلـدمات     تنقـل  حرية   اليت تعترض لحواجز  لكبري  ض  يفختمن خالل   االقتصادي  
 حبيازةلس  األعضاء يف اجمل  دول  الالسماح ملواطين   بوالعمالة ورأس املال بني الدول األعضاء، و      

على املستوى الـوطين،    و. الدول األعضاء العقارات واالستثمار يف أسواق األسهم يف مجيع        
االستثمار جديدة بشأن   برامج اخلصخصة واعتمدت سياسات     يف تنفيذ   مجيع البلدان   شرعت  

زيادة حترير دخول االستثمارات، وتقليص شروط األداء، وزيادة         تنطوي على    األجنيب املباشر 
 التنفيـذ الفعلـي     أنية، رغم   واجز التنظيمية واإلدار  احلاحلوافز والضمانات واحلماية، وإزالة     

  .من بلد إىل آخر وحسب جماالت النشاط االقتصاديخيتلف 
قات االستثمار األجنيب    زيادة كبرية يف تدف    إىلقد أدى هذا التحول يف السياسات       و  -٣٥

باإلضـافة  ،   اجلديد ات إطار السياس  أفضىو. ٢٠٠٣منذ عام   وإليها   لساجمل بلدان مناملباشر  
تـدفقات  ال ، إىل ارتفـاع    عائدات النفط  يفالطفرة  أتاحتها   اجلديدة اليت    ية الفرص التجار  إىل

بـني  قدره بليون دوالر سنوياً يف املتوسط   نسبياًمتواضعمبلغ   من   برمتهاإىل اجملموعة   الوافدة  
 لتصل إىل مستوى    ،٢٠١١-٢٠٠١  الفترة  دوالر يف  بليون ٢٨، إىل   ٢٠٠٠ و ١٩٩٠عامي  

 بلداناالستثمار األجنيب املباشر يف  رصيد  وزاد.٢٠٠٦عام  دوالر يف بليون ٦٠قياسي قدره 
تليها و إىل اململكة العربية السعودية،      جه معظمه ُوو يف عقد واحد،   مثالعشرة أ مبقدار  لس  اجمل

  .ومها أكرب اقتصادين يف املنطقةاإلمارات العربية املتحدة، 
يف الذي ساد   النمط   بعكس ،أصبح قطاع اخلدمات  ،  وخالل العقد األول من األلفية      -٣٦

 بلـدان إىل  الوافـدة   الوجهة الرئيسية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر       السنوات السابقة،   
أن هـذا القطـاع      لساجمل ثالثة بلدان أعضاء يف    من   ة املتاح رصدةبيانات األ وتظهر  . لساجمل

، لـوارد اتثمار األجـنيب املباشـر       يف املائة من رصيد االس     ٤٢  بنسبة ٢٠١٠يف عام   حظي  
 يف مراحل اإلنتاج     يف املائة، وصناعة النفط والغاز     ٣٥نسبة  على   عيصنتقطاع ال حصل   بينما

مـشاريع  أكرب نـصيب مـن      اً  قطاع اخلدمات أيض  لوكان  .  يف املائة  ١٦ نسبةعلى  األوىل  
 يف املائة من قيمتـها اإلمجاليـة        ٥٥جذب  إذ  االت جديدة،   اجملاالستثمار األجنيب املباشر يف     

ـ قطـاع ال   يف املائـة     ٤٠  استهدفت نسبة  ، بينما ٢٠١١-٢٠٠٣  الفترة ة يف املقدر  ،عيصنت
  .إىل الصناعات االستخراجية يف املائة ٥ُوجهت نسبة و

العقد األول  خالل  الوافدة  أصبح املنشأ اجلغرايف لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر        و  -٣٧
 شهدت الفترة   سعودية، على سبيل املثال،   في اململكة العربية ال   ف.  أيضاً  أكثر تنوعاً  من األلفية 
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رصيد االستثمار األجنيب املباشر من البلدان املتقدمة       زيادة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ املمتدة بني عامي  
الستثمار األجنيب الرصيد اإلمجايل ليف هذه البلدان  حصة، يف حني أن  تقريباًمثال سبعة أمبقدار

االسـتثمار  طفرة   عن هذا التحول    نتجو. ائة يف امل  ٥٦ يف املائة إىل   ٨٠ ت من املباشر اخنفض 
 ٣٩ يف املائة إىل ١٨من  تهامن البلدان اآلسيوية النامية اليت قفزت حصالصادر األجنيب املباشر 

وزادت بلدان اجمللس، بوجه خاص، حجم رصيدها من االستثمار األجنيب املباشر يف         . يف املائة 
.  يف املائة٢٢ يف املائة إىل ١٠، لترتفع حصتها من اململكة العربية السعودية مبقدار عشرين مثالً

أمهيـة  تزايد  ديدة  اجلاالت  اجملشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف      وتؤكد البيانات املتعلقة مب   
الطفرة  عن لس، فضالًاجمل بلدانكمصادر لالستثمار األجنيب املباشر يف النامية البلدان اآلسيوية 

  ).٥الشكل (بني بلدان اجمللس  فيما املباشر اخلاصة يف االستثمار األجنيب
    ٥الشكل 

مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف اجملاالت اجلديدة يف بلدان جملس التعاون اخلليجـي             
، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، و ٢٠١١-٢٠٠٣حبسب املنشأ اجلغرايف، متوسـطات الفتـرات        

  ٢٠١١-٢٠٠٥و
  )احلصة من اجملموع(

  
  .Financial Times Ltd, FDI Markets (www.fdimarkets.com) إىل األونكتاد، استناداً  :املصدر
عائدات النفط  بدعم من   املباشر  لالستثمار األجنيب   بلدان اجمللس   جاذبية  زادت  وقد    -٣٨

انفتـاح  وتنبع تلك اجلاذبية أيضاً مـن       . النمو االقتصادي والطلب احمللي   عززت  القوية اليت   
السياسات الصناعية النشطة    منتثمار األجنيب املباشر، و   السأمام ا جمموعة واسعة من األنشطة     

اريع وتشجيع املستثمرين األجانب     عائدات النفط إلقامة مش    ت مستخدمة  احلكوما اليت تتبعها 
 وتكرير النفط، وبناء منـاطق اقتـصادية        يائيةالبتروكيمالصناعات  ، يف   ، مثالً ملشاركةعلى ا 

 البلدان املتقدمة

 البلدان النامية

 بلدان جملس التعاون اخلليجيبلدان آسيوية نامية أخرىبلدان نامية أخرى
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ضة على مشاركة القطاع اخلـاص يف األنـشطة         وأدت القيود املتبقية املفرو   . جديدةومدن  
الصناعية املتعلقة باهليدروكربونات يف مراحل اإلنتاج األوىل إىل احلد كثرياً من االستثمار يف             

  .االستخراجيةاألنشطة غري 
التكريـر يف   امش الربح يف قطاع      ه ازديادأسعار النفط و  اهلائل يف   رتفاع  وشجع اال   -٣٩

تروكيماوية إلنتاج منتجات   ب/جممعات تكرير على إنشاء    خلليجدان ا العقد األول من األلفية بل    
شركات النفط  بشكل أوسع أمام     أبواهبا    أيضاً ت هذه البلدان  فتحو. أعلىقيمة مضافة   حتقق  

هـي يف    أومشاريع عدةوأنشئت   .باعتبارها مصدراً للتكنولوجيا واخلربة يف السوق     الدولية،  
عـرب  أجنبيـة    مع شركات    سهميةاتفاقات غري     أو ةيع مشترك مشارعن طريق   اإلنشاء  طور  
مع سوميتومو (رابغ بتروويقع عدد من هذه املشاريع يف اململكة العربية السعودية، مثل . ةوطني

واليات ال(مع إكسون موبيل    (، وفوجيان   ))فرنسا(مع توتال   (اجلبيل  و،  ))اليابان(كيميكال  
اإلمـارات العربيـة    يف    أيضاً مشاريع مماثلة وُنفذت  )). الصني(سينوبك  و) املتحدة األمريكية 

  .ن وقطرعمااملتحدة و
  خـالل   غري النفطية  اقطاعاهت يف   كرب أ اًمنو قد شهدت    لساجمل ومن املؤكد أن بلدان     -٤٠

االستثمار األجـنيب   ب اهتا املتعلقة يف سياس الذي حدث   تحول  العقد األول من األلفية، ومسح ال     
. املباشرين باملشاركة يف هـذه العمليـة      األجانب  ثمرين  مستهل ذلك العقد للمست   املباشر يف   

العمـل   يف حرية التنقل و    لسمواطين بلدان اجمل  يف املساواة يف املعاملة بني      احملرز  التقدم  وأدى  
إىل  ،امللكية العقاريـة  وألنشطة االقتصادية، وحركة رؤوس األموال       واملشاركة يف ا   اإلقامةو

 تطوير أنشطة   علىالذي ساعد   األمر  ،  بني بلدان اجمللس   يماف االستثمار األجنيب املباشر  تنشيط  
هي الـربط بـني      لسبني بلدان اجمل  لتكامل  طط ا يف خم املقبلة  خلطوة  رمبا تكون ا  و. اخلدمات

تصميم استراتيجية متكاملـة    خمتلف جهود التنويع الوطنية وتنسيقها تدرجيياً والتقدم صوب         
مرافق اإلنتاج  يف   ة االزدواجية املفرط  فادي أجل ت  اإلقليمي من االقتصاد على املستوى    تنويع  ل

  .العرضفائض واحلد من خماطر 

  أمريكا الالتينية والكارييب  -٥  
أكثر مشاريع التكامل االقتـصادي      السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب    تشكل    -٤١

 وأوروغـواي وبـاراغواي   رجنـتني   األواألعضاء املؤسسة للسوق هي     .  يف املنطقة  طموحاً
وأعربت بريو  . منتسبنيأعضاء  ، أصبحت فرتويال وشيلي وبوليفيا      ٢٠٠٨يف عام   و. والربازيل

تظهـر  املكـسيك  ما فتئـت  استعدادها لالنضمام إىل اجملموعة، و عن  كوادور وكولومبيا   إو
  .٢٠١٢ هيولي/متوز كامل العضوية يف أصبحت فرتويال عضواًو.  هبا متزايداًاهتماماً
، إىل ١٩٩١نسيون يف عام معاهدة أسأُنشئت مبوجب  اليت ،تركةهتدف السوق املشو  -٤٢

فسوقٍ مشتركة ، موحدةاعتماد تعريفة خارجية ب مجركي ، مث احتاٍد للتجارة احلرة  إنشاء منطقةٍ 
 ،على املستوى الـوطين   ونفذت مجيع البلدان األعضاء يف السوق املشتركة،        . يف هناية املطاف  
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خمتلفة يف نطاقها ومداها، لتتجاوز منـوذج التـصنيع      ة   إصالحات اقتصادي  التسعينات،خالل  
لـسماح لألسـواق    إىل ا هدف   التوجه السياسايت اجلديد، الذي ي     نتضّمو. البديل لالسترياد 

مشل تثمار األجنيب املباشر االسبدالً من احلكومات، حتوالً يف سياسات ختصيص املوارد بتوجيه 
واملـساواة يف   ،  الضمانات واحلماية زيادة   و ،افزاحلوزيادة حترير دخول االستثمارات، وتوفري      
 وشهدت األرجنتني والربازيل، حتديـداً، تنفيـذ     . املعاملة، وإزالة احلواجز التنظيمية واإلدارية    

ذلـك اخلـدمات     من األنشطة، مبا يف      كبرية جمموعة   مشلت خصخصة واسعة النطاق  برامج  
بشأن توحيد  نيلسوق املشتركة اتفاق اع أعضاء، وق١٩٩٤ّيف عام و. اهليدروكربوناتالعامة و

توكـول   وبرو  بوينس آيـرس   بروتوكول(ومحايته  االستثمار األجنيب املباشر     تعزيزلاألحكام  
  .تصدق عليهما أية دولة عضو حىت اآلن  ملني االتفاقين هذغري أن). كولونيا

خالل كبرية زيادة إىل بلدان السوق املشتركة الوافد االستثمار األجنيب املباشر  وشهد    -٤٣
، )٦الشكل  (٢٠٠٠ يف عام تراجع حبدة، مث ١٩٩٩ و١٩٩٥ وخاصة بني عامي التسعينات،

منـو  يف   السوق املشتركة     دور اتفاق  فصلصعب  وي. ٢٠٠٣يف عام   أن يستعيد منواً قوياً     قبل  
فقد اقتـرن   . رى اليت وقعت طوال هذه السنوات     ريات األخ ن التغ عاالستثمار األجنيب املباشر    

اليت كانت  فتح جمموعة واسعة من األنشطة       االستثمار األجنيب املباشر يف التسعينات ب      ازدهار
مناخ حتسن   و ،اخلصخصةتكثيف عمليات    و ،مغلقة يف السابق أمام االستثمار األجنيب املباشر      

 ١٩٩٨بـني عـامي     الذي شهدته الفترة املمتدة      االقتصادي    الركودُ سبقو. كليال قتصاداال
املوجـة  وتزامنـت   . ٢٠٠٣-٢٠٠٠الفتـرة   ستثمار األجنيب املباشر يف      اال  تراجعَ ٢٠٠٢و

مـستمرة يف أسـعار     زيادة  مع   ٢٠٠٤ منذ عام    تدفقات االستثمار األجنيب املباشر   لاجلديدة  
تنميـة يف بلـدان     السلع األساسية اليت دشنت مرحلة جديدة من النمو االقتصادي وفرص ال          

ويف حـني أن     .ع األساسـية  لُمصّدرة هامة للـس   بلدان  تشكل مجيعاً   اليت  السوق املشتركة،   
، ساهم اتفاق الـسوق     )٢ اجلدول (ظلت حمدودة السوق املشتركة   بني بلدان   ستثمارات  الا

  .منواً خيتلف باختالف القطاعاتمنو االستثمار األجنيب املباشر يف املشتركة 
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    ٦الشكل 
شتركة لبلـدان املخـروط   تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل السوق امل  

    ٢٠١١-١٩٩٠اجلنويب كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، 
  )بالنسبة املئوية(
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اتفاق السوق املشتركة  
لبلدان املخروط اجلنويب  

األرجنتني : قانون  
االستثمار اجلديد 

باراغواي : قانونا االستثمار اجلديدان    (القانون  
60/90 والقانون رقم   91/117) رقم

الربازيل: أدى اإلصالح الدستوري    
إىل إزالة تدرجيية للقيود املفروضة    

على رأس املال األجنيب  

أوروغواي   : القانون املتعلق   
بتعزيز االستثمار ومحايته  

  
  .الشركات عرب الوطنية/قاعدة بيانات األونكتاد بشأن االستثمار األجنيب املباشر  :املصدر
،  االقتصاد رحتريالرامية إىل   صالحات  اإلواملنفتحة  اإلقليمية  اتباع هنج   عد فترة من    وب  -٤٤

 .نذ بداية العقد األول مـن األلفيـة       ملدى السوق املشتركة    منوذج التكامل    حدث حتول يف  
متيـزت  مرحلة جديدة   يف  ) األرجنتني والربازيل (قتصادا السوق املشتركة الرئيسيان      ا دخلو
الـذي   الـصناعية،    اتفهوم السياس مل االعتبارإعادة تقييم دور الدولة يف االقتصاد وإعادة        ب
يف  الـسوق    ضحى يعود تدرجيياً بعد أن اسُتبعد تقريباً من النموذج االقتصادي الذي تقوده           أ

تعلنـان   ٢٠٠٣يل يف عام    والرباز ٢٠٠١يف عام   األرجنتني  وبدأت   .الثمانينات والتسعينات 
الدولـة  لعمـل   املمنوحـة   األمهيـة    وتـشكل    .خطط لتعزيز قطاعات وأنشطة حمددة    عن  

 يف التغيري الذي حـدث يف       اًحامس ة عنصراً الوطنياإلمنائية   املصاحل   االستراتيجي يف الدفاع عن   
  .السوق املشتركة

هذا التحـول حنـو     إىل تسارع   األزمة االقتصادية العاملية    أدت  ويف اآلونة األخرية،      -٤٥
تعزيز االستثمار  بت لدعم الصناعات     سياسا األرجنتني والربازيل ونفذت  .  الصناعية اتالسياس

اللذين أضعفهما   -احمللي  ماية السوق احمللية والتصنيع     حب أيضاًوتجارة اخلارجية،   واالبتكار وال 
ملواجهـة ضـعف    الصنع، سعياً   السلع الرخيصة   تدفق   من   - تني احمللي تنيارتفاع قيمة العمل  

 احملليـة   ماصناعاهت يف أن تستفيد  كال البلدين   ويرغب  . الطلب يف الواليات املتحدة وأوروبا    
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صناعة حملية عالية التكنولوجيا تساعدمها على       إىل إنشاء    انهدفي و ،ك احمللي االستهالطفرة   من
  .ةقتصاد واالرتقاء يف سلسلة القيماالتنويع 
 تقييداًحواجز مجركية أعلى، ومعايري أكثر       على الصعيد الوطين، تشمل هذه التدابري     و  -٤٦
علـى  و. يف املشتريات العامة  لإلنتاج احمللي   املمنوحة   ألفضلية وزيادة هامش ا   ،تراخيصلنح ا مل

تعريفـة  لى فرض   ع ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول عضاء يف   األفق  تا،  د السوق املشتركة  صعي
ظمة التجـارة   قصى املسموح به مبوجب قواعد من      وهو احلد األ   ، يف املائة  ٣٥ تهاية نسب مجرك

شتركة على  امللتعريفة املوحدة اليت تفرضها السوق       إضافية، ختضع ل   ةسلع ١٠٠العاملية، على   
 /ول كـانون األ إىل غايـة  اجلديـدة    تعريفـات فرض ال وسـتُ . كتلةالواردات من خارج ال   

  .د الكيميائيةالسلع الرأمسالية واملنسوجات واملواوستستهدف واردات . ٢٠١٤ ديسمرب
ىل تفادي احلواجز باالستثمار األجنيب املباشر يف بلـدان      إهذه السياسات   تؤدي  وقد    -٤٧

فـي  ف. عرب الوطنيـة   بل يبدو أهنا أثرت بالفعل يف استراتيجية الشركات          السوق املشتركة، 
  عـن فـورة يف  صـناعة الـسيارات   عرب الوطنية املختـصة يف      شركات  الالربازيل، أعلنت   

ختطط شـركة   وباإلضافة إىل ذلك،    . ٢٠١١االستثمارات يف قطاع السيارات يف هناية عام        
يف و.  مخسة مصانع إضـافية يف الربازيـل        حوافز ضريبية، لبناء   تنحبعد أن مُ  فوكسكون،  
راعيـة وسـوق    الصادرات الز انتعاش  يف سياق   ،  ٢٠١١بدأت احلكومة يف عام     األرجنتني،  

 شركات صناعة   مفاوضات مع ،  ) يف املائة سنوياً   ٣٠يبلغ حوايل   منو  مبعدل  (السيارات احمللية   
، أعلن عدد مـن     هنفسالعام  يف  و .للتوريد واإلنتاج حملياً  ة  يالزراعاآلالت  السيارات ومنتجي   

  .داستثمارات جديدة يف البلعن الشركات عرب الوطنية 
تـضع  لتنمية والتكامل اإلقليمي    لحنو منوذج جديد    السوق املشتركة تنتقل    يبدو أن   و  -٤٨

فيه كل حكومة سياسات واستراتيجيات نشطة لتعزيز التصنيع والقدرة التنافسية، وتتـوخى            
وتركز هذه اإلجراءات يف معظم األحيان على املـستوى         . نطاقاًحتقيق أهداف إمنائية أوسع     

ومع ذلك، هناك جمال أيضاً لتنسيق السياسات الوطنية بغية تقوية الروابط االقتصادية            . الوطين
بني البلدان كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية وتكثيف      اإلنتاجي  اإلقليمية، وتعزيز أوجه التكامل     

  .العالقات التجارية

  االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية  -٦  
  مكثفة مبرحلة انتقالية إصالحات اليت مترقتصاداتاال أجرت العقدين املاضيني،   طوال  -٤٩

: ثالث مراحل رئيسية هي   بمرت هذه االقتصادات    و.  اقتصاد السوق املفتوح   قامةهتدف إىل إ  
 ؛ر القـانوين والتنظيمـي    إصالح اإلطا ) ب (؛ والتكيف اهليكلي  حتقيق االستقرار برامج  ) أ(
 تحقيـق اسات التعـاون اإلقليمـي ل  سيوضع  و الصناعييف اجملال   القدرة التنافسية   بناء   )ج(

 حتريـر    بعد بدأ حترير االستثمار  و .بناء قدرات الشركات  وفورات احلجم يف اإلنتاج وزيادة      
وجـرت   .عمومـاً أواخرها    أو التسعينات يف منتصف    جارة واملعامالت الدولية األخرى،   الت
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عملية حترير االقتصاد على املستوى الوطين بالتزامن مع عمليات التحرير اخلارجية، أي قبول             
االلتزامات املتعلقة بتحرير االستثمار يف ترتيبات التكامل اإلقليمي التفـضيلية وااللتزامـات            

حترير  بشأنقواعد  وضع  الترتيبات اإلقليمية، إىل    إطار   يف   احلاجة،ودعت  . املتعددة األطراف 
تكييـف  كـان مـن الـضروري     ؛ و  صاحلة االتفاقات اإلقليمية القدمية  تعد    مل إذاالستثمار  

  .احتياجات تدفقات االستثمارات القائمة على السوقمع ديدة اجلات تفاقاال
فتئـت هـذه      ما ،فمن جهة : مزدوجةبلدان جنوب شرق أوروبا استراتيجية      وتتبع    -٥٠

. االستثمارية ملواءمتـها مـع معـايري االحتـاد األورويب         سياساهتا  والبلدان تطور مؤسساهتا    
جنـوب شـرق    يف إصالح السياساتأحد أكثر األبعاد تطوراً يف  هي  وسياسات االستثمار   

مبعاملـة  جلذب االستثمار األجنيب املباشـر،      نظاماً ليربالياً   مجيع البلدان   أقامت  فقد  . أوروبا
، ومنح ضمانات ضد نـزع  )املعاملة الوطنية(اة  املستثمرين األجانب واحملليني على قدم املساو     

  .حرية نقل األموالكفالة كية، ولامل
اتفاق اتفاقات إقليمية مثل إىل بلدان جنوب شرق أوروبا انضمت  ومن جهة أخرى،   -٥١

أمام معظم هـذه البلـدان يف      إليه  التجارة احلرة ألوروبا الوسطى، الذي فتح جمال االنضمام         
هذا االتفاق، الـذي    ويشكل  ). ٢٠٠٣واتيا، اليت انضمت يف عام      باستثناء كر  (٢٠٠٦ عام

االنضمام إىل االحتـاد األورويب     يف مسار     كبرياً جنازاًإستثمار،  هاماً يتعلق باال   يتضمن فصالً 
بلدان جنوب شرق أوروبـا واالحتـاد       ف. الطويليف األمد   ام  ونقطة انطالق هامة لنمو مستد    

املنشودة يف  عضوية  للعداد  لإل هامةًرة ألوروبا الوسطى آليةً      َتعترب اتفاق التجارة احل    األورويب
بوجـه   فعالة    أداةٌ  االحتاد األورويب  َتبّين أن التكامل اإلقليمي الذي يدعمه     و. االحتاد األورويب 

 ك االستثمار مـن خـالل      يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذل      اتالسياسإصالح  لدفع عجلة   خاص  
  .ب، على سبيل املثالواالنتسااالستقرار اتفاق حتقيق 

 تتجنـب  منطقـةً من املنطقة    يةسلسلة من الصدمات األمن   جعلت   ويف التسعينات،   -٥٢
 من الناتج احمللي    حصة االستثمار األجنيب املباشر ك    بعد ركود و. ا من جذهب  االستثمارات بدالً 

اليـة  األزمة امل إىل أن ضربت     ه زيادة كبرية  ، زادت تدفقات  ٢٠٠٥-٢٠٠٢  الفترة اإلمجايل يف 
  .)٧الشكل  (٢٠٠٧  عاميف الرئيسية بلدان املستثمرةالية العامل
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    ٧الشكل 
تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلدان األعضاء يف اتفاق التجـارة             

    ٢٠١١-١٩٩٢احلرة ألوروبا الوسطى كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، 
  )بالنسبة املئوية(
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اتفاق حتقيق االستقرار   
ـاد األورويب   واالنتساب بني االحت

لبانيا    وأ

اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب     
بني االحتاد األورويب وصربيا     

والبوسنة واهلرسك 

اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب بني      
ــة  االحتاد األورويب وكرواتيا ومجهوري

مقدونيا اليوغوسالفية الســابقة اتفاق حتقيق االستقرار   
ـاد األورويب   واالنتساب بني االحت

واجلبل األسود

اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسـطى 

  
  .الشركات عرب الوطنية/اعدة بيانات األونكتاد بشأن االستثمار األجنيب املباشرق  :املصدر
 إىل خفض االسـتثمار األجـنيب       املنطقةيف  وأدت إزالة احلواجز التجارية الداخلية        -٥٣

الشركات املوجودة يف البلدان األعضاء     حافز  إضعاف  ب) الباحث عن األسواق  ( األفقي   املباشر
تفادي يب املباشر كوسيلة ل   االستثمار األجن للجوء إىل    ة ألوروبا الوسطى  يف اتفاق التجارة احلر   
داخل املنطقة  الرأسي  حتفيز االستثمار األجنيب املباشر     ويف املقابل، ميكن    . التعريفات اجلمركية 

  قد بلغت  البلدان األعضاء تكون   عندما   ال سيما حلواجز التجارية الداخلية، و   عن طريق إزالة ا   
بني البلدان األعضاء  فيماالتدفقات الوافدة  حصة  وظلت  . ن التنمية االقتصادية  مراحل خمتلفة م  

، )٢اجلـدول   ( يف املائة    ٢نسبة  تتعدى    ال يف االتفاق من جمموع املشاريع االستثمارية قليلة      
 حوايل ثلثي االسـتثمارات     -صة كبرية   حبالتدفقات اخلارجة من تلك البلدان      سامهت  بينما  

  .٢٠٠٨يف اجملاالت اجلديدة يف عام األجنبية املباشرة 
 بينـها  فيما من االتفاقات اإلقليمية     اً كبري اًعت بلدان رابطة الدول املستقلة عدد     وقّو  -٥٤

 األوروبيـة   اجلماعة االقتصادية وتشكل  . إلحياء الروابط السابقة بعد اهنيار االحتاد السوفيايت      
االستثمارات تشجيع  اتفاق بشأن    عُوق،  ٢٠٠٨يف عام   و .أحد أبرز هذه االتفاقات    اآلسيوية

، يتضمن أحكاماً تنص على أن هتيئ األطراف توفري احلماية املتبادلة هلاوداخل الدول األعضاء    
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ظروفاً مواتية لتنفيذ تلك االستثمارات، وتسمح بذلك وفقاً لقوانينها، ويـوفر كـل منـها               
أن التعاون بـني بلـدان   ومن ش .الضمانات واحلماية الالزمة الستثمارات األطراف األخرى   

االستثمار األجـنيب   اجلماعة االقتصادية األوروبية اآلسيوية يف قطاعي النقل والطاقة أن يعزز           
لطاقـة  ل هذه البلدان يف مشاريع مـشتركة  مشاركةبني بلدان املنطقة من خالل     فيمااملباشر  
  . آسيا الوسطىيفمائية الكهر
منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية مثـل       األدلة التجريبية إىل أن عضوية    وتشري    -٥٥

تسهم يف زيادة التدفقات الوافدة مـن االسـتثمار           ال اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى    
مثل اإلصالحات الـشاملة يف نظـام       األجنيب املباشر إال إذا كان ذلك مقترناً بعوامل أخرى          

  .االستثمار واستقرار االقتصاد الكلي

  قاليميةاجملموعات األ  -٧  

  منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ  )أ(  
رمبا يشكل منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ حالة استثنائية، ضـمن              -٥٦

وأدت األهـداف  . اجملموعات األقاليمية، يف جذب االستثمار األجنيب املباشر وتيسريه بنجاح     
لنمـو االقتـصادي    لمحرك  إىل نشوء املنتدى ك   ) رمثل أهداف بوغو  (وااللتزامات املشتركة   

وزادت . بقية العـامل  على  اً يف ذلك    فوقلسنوات اخلمس عشرة املاضية، مت    على مدى ا  العاملي  
اقتصادات الدول اإلحدى والعشرين األعضاء يف املنتدى من حصتها يف النـاتج والتجـارة              

كانت هـذه   ،  ٢٠١١في عام   ف. نيالعامليني، بفضل انفتاحها على التجارة واالستثمار الدولي      
ائة من الناتج احمللي    امل يف   ٥٦ بنسبةوتساهم  ائة من سكان العامل     يف امل  ٤٠تضم   داتاالقتصا

الوافـد إىل اقتـصادات     تدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر       وبلغ حجم   . اإلمجايل العاملي 
قات العاملية مـن    التدفنصف  يعادل زهاء     ما أي،  ٢٠١١ دوالر يف عام     بليون ٧٧٨ املنتدى

بني بلدان  فيمااالستثمار األجنيب املباشر    وتشكل تدفقات وأرصدة     .االستثمار األجنيب املباشر  
، إذ بلغـت     يف هذه البلدان   من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر     اً  املنتدى جزءاً هام  

  .٢٠١١يف عام  يف املائة ٤٠حصتها حوايل 
والدولية منطاً بـارزاً يف     األحادية اجلانب    والتيسري   تحرير ال عملياتالتفاعل بني   وميثل    -٥٧

دينامية املنتدى، حيث يسري التحرير بوترية خمتلفة تراعي اختالف مستويات التنمية االقتـصادية            
أن اقتصادات البلدان األعضاء قد أحرزت تقدماً كـبرياً يف          من الواضح   و. بني بلدانه األعضاء  

وأن هذا التقدم كان    ،  خلمس عشرة املاضية   على مدى السنوات ا    ريهايس وت  نظم االستثمار  حترير
  .بني بلدان املنطقة فيماعامالً هاماً جلذب االستثمار األجنيب املباشر، مبا يف ذلك االستثمار 

وكما يتبني من جتربة هذه اجملموعة، فاجلهود املبذولة على مستوى الشركات هامة               -٥٨
ملناطق الشريكة، غري أن التفاعل بني جهـود فـرادى البلـدان            ا/بني البلدان  فيمالالستثمار  
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وميكن أن تساعد   . واملبادرات اإلقليمية عامل مفيد أيضاً يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر         
احلكومات أيضاً يف إقامة عالقات استثمارية، بطرق تشمل تعزيز العالقات بني املـستثمرين             

زيادة استثمارات الشركات   فإن  زايا اليت متنحها كل منطقة،      ونظراً إىل امل  . والشركات احمللية 
 ،التعاون االقتصادي بدعم من املبـادرات اإلقليميـة       توطيد   من املناطق الشريكة، يف سياق    

  . املناطق املعنيةعزز على حنو متبادل النمو يف مجيعتإال أن ميكنها  ال

  اجملموعات األقاليمية األخرى  )ب(  
حتدث   ملغري أهناقارات ومناطق نامية،  أخرى تشملأقاليمية ت ظهرت عدة جمموعا  -٥٩

وبعبارة أخـرى،  . ناطقبني امل فيمااجتذاب االستثمار األجنيب املباشر أثراً يذكر حىت اآلن يف   
منطقة أكثر تقدماً     أو أكرب حجماً من جانب واحد من سوق      االستثمار األجنيب املباشر    يتدفق  

أقيمـت  على سبيل املثـال،     ف .يظل مستواه منخفضاً  ، و تقدماًمنطقة أقل     أو أصغرإىل سوق   
 ورويبتعزيز العالقات بـني االحتـاد األ  ، هبدف   ١٩٩٥الشراكة األوروبية املتوسطية يف عام      

 ٢٧ -  عضواً ٤٤حالياً  هذه الشراكة   وتضم   .واملغرب العريب العريب  منطقيت املشرق    وبلدان
ومع ذلك، ظلت تدفقات االستثمار األجـنيب       . كاً بلداً شري  ١٦االحتاد األورويب و  عضواً من   
 يف املائة فقـط يف      ٢,٥(بلدان الستة عشر قليلة نسبياً       هذه ال  إىلاالحتاد األورويب   املباشر من   

إسرائيل وتركيـا وتـونس   ( البلدان املضيفة تتركز يف عدد قليل فحسب من ، و )٢٠١٠ عام
 االحتاد األورويب بلدان حنوباشر من هذه الاالستثمار األجنيب املأما  ). املغرب و مصر و كرواتياو
يثري الدهشة يف تدين مستوى االستثمار األجنيب املباشر مـن            ما وليس هناك . ذكرال يكاد يُ  ف

ى ومستومن هذه البلدان    كل  اقتصاد  حجم   بالنظر إىل    االحتاد األورويب البلدان الشريكة إىل    
االحتاد األورويب يف هذه البلدان     من  ملباشر  اخنفاض مستوى االستثمار األجنيب ا    ، غري أن    منوها

عالقات الشراكة مع   لالشريكة يتعارض مع جهود تشجيع االستثمار اليت ميكن توقعها نتيجة           
تشمل عـدم    فيماقد تشمل   عوامل ممكنة،   عدة  وميكن أن يعزى ذلك إىل      . االحتاد األورويب 

 األزمة توأضاف.  الصعيد اإلقليمياالستثمار األجنيب املباشر على  وجود سياسات إقليمية إزاء     
االستثمار األجنيب املباشر يف بلدان احتاد املغرب ف.  يف هذا السياق آخراًالسياسية األخرية عنصر

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف         ١,٧ميثل سوى     ال العريب اخلمسة، على سبيل املثال،    
  .يتعلق جبميع البلدان النامية مافي يف املائة ٣ بينما تبلغ هذه النسبة ٢٠١١ عام
، بذل جهود كبرية على مستوى كل بلد       االستثمار من آسيا إىل أفريقيا، تُ      ومع تدفق   -٦٠
وهذه اجلهود الوطنية املبذولـة لزيـادة       . التعاون يف الصني واهلند   لتعزيز  ،  على سبيل املثال  و

ن تستفيد من تعـاون نـشط       أميكن  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر من آسيا إىل أفريقيا         
ومن األمثلة يف هذا الصدد اإلعالن عـن الـشراكة          . وعملي بني مؤسسات كلتا املنطقتني    

األفريقي يف   -مؤمتر القمة اآلسيوي    االستراتيجية اآلسيوية األفريقية اجلديدة الذي اعُتمد يف        
آلسـيوية   على ضرورة تعزيز التعاون االقتصادي بـني البلـدان ا  يشددالذي  و،٢٠٠٥عام  

  .االستثماريف جماالت تشمل واألفريقية، 
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  للمناقشةقضايا   -ثالثاً  
تطلب دراسة متأنيـة    يالرئيسية  القضايا   من   اًأن عدد ُتبني التجارب املعروضة أعاله       -٦١

حتديـد  و،   الوافـدة  لفهم العالقة بني التكامل اإلقليمي وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر        
  . العالقةتوطيد تلك لختاذهااإلجراءات اليت ميكن ا

مار الستثل دةدالعوامل احملأحد باعتباره دور التكامل اإلقليمي  باألوىل  القضية   وتتصل  -٦٢
سـيما وأن مـن الـصعب        ال ،عنصرين السببية بني ال   العالقةإثبات  األجنيب املباشر وصعوبة    

البيانـات املتاحـة    ندرة  ويزداد األمر صعوبة بسبب      .يةالة العكس التحقق من افتراضات احل   
األمهية أما املسألة الثانية فتتعلق ب    . عنصرين بني ال  - حتديد اجتاهها  و -السببية  العالقة  الختبار  
رئيسي، يبـدو   حمدد  عامل  رغم أن حجم السوق     ف. اتيةسادية والسيا  لألسس االقتص  القصوى

 خباصةالضرورة، و بمنافع  لب  جي  ال قد) ا أكثر ازدهاراً  ورمب(أكرب  جتمُّع اقتصادي   أن تشكيل   
ُتتح الظروف االقتصادية املواتية واألطـر        ما مل  من حيث اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر،     

  .السياساتية التمكينية
كرب يف حتديد مـدى إسـهام       السؤال األ فيتمثل  ،   االقتصادية سس حيث األ  فأما من   -٦٣

اركة يف عمليـة التكامـل      العمل االستباقي على حترير االستثمار بني الدول األعضاء املـش         
إذا كانـت    ماحتديد  أواإلقليمي إسهاماً مباشراً يف زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر،     

من جراء الفرص اليت يتيحها توسيع نطاق السوق        ) على حنو غري مباشر   (هذه التدفقات تزداد    
نتيجـة  ) هـا منـها  وتستمد موارد(للشركات عرب الوطنية كي تقدم خدماهتا ملنطقة برمتها      

 االستثمار مـن أجـل      اتسياسوكما يرد يف إطار األونكتاد ل      .للتكامل التجاري يف املنطقة   
 يف  رئيـسياً تعزيز التكامل التجاري على املستوى اإلقليمـي عـامالً  ُيعترب ة،  التنمية املستدام 

)  التجاريةالسياسات (١-١-٣املبدأ التوجيهي املتعلق بالسياسات الوطنية (تشجيع االستثمار 
وميكن  .*)من املبادئ التوجيهية الواردة يف إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة  

الستثمار األجنيب املباشر إىل    لتدفق  إمكانية حدوث   الذهاب إىل حد أبعد وطرح سؤال بشأن        
باإلضافة إىل   و . وحجم هذا التدفق وأسبابه    ُتبذل فيها جهود لتحقيق اإلقليمية      ال منطقة بعينها 

عقبات وجود  جهود التكامل اإلقليمي يف     تسبب  التساؤل عن مدى     من املناسب أيضاً  ذلك،  
قد يترتب على جهود التكامـل        ما مثل(إضافية غري مقصودة أمام االستثمار األجنيب املباشر        

  ).مفرطتنظيم و ،بريوقراطية و،إدارية غري ضروريةأعباء اإلقليمي من 
إذا   مـا  عرفـة مبالسؤال احلاسم   فيتعلق  طر السياساتية التمكينية،    وأما من حيث األ     -٦٤

عملية حترير االستثمار  بالكامل  تشمل  من مث    وجمدية، و  مناسبةكانت جهود التكامل اإلقليمي     
وجود تطلب  فذلك ي . ن أجل حتقيق التنمية املستدامة    سياسات االستثمار م  وتنسيق  األساسية  

__________ 

  *  UNCTAD (2012). World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment 

Policies.  
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وكما سبق بيانه يف إطار سياسات االستثمار من أجل         . ةمتجانسة ومتناسق سياسات استثمار   
بد من اتباع ُنهج سياساتية متسقة يف عدد من اجملاالت لضمان إسـهام               ال التنمية املستدامة، 

التحديات جهود التكامل اإلقليمي    وتضاعف   .االستثمار يف السعي لتحقيق األهداف اإلمنائية     
لى ضرورة اتساق سياسات االستثمار احمللية بني       وال يقتصر ذلك ع   . اليت تعترض هذا املسعى   

مجيع أطراف اجملموعة اإلقليمية املعنية ومبا يتماشى مـع سياسـات االسـتثمار اإلقليميـة               
والسياسات املتبعة يف جماالت أخرى، مثل التجارة واملنافسة والبيئة؛ بل يرتبط أيضاً بالبعـد              

السياسات إقليمياً وحق هـذا البلـد يف        نسيق  تالسياسايت للتوازن الذي يود البلد حتقيقه بني        
  .التنظيم ألغراض املصلحة العامة

إقليميـة للتكامـل    منظمـة   وية  عضإذا كانت     ما بتحديدمثة مسألة أخرى تتعلق     و  -٦٥
ـ ختتثمار األجنيب املباشر مـن خـالل        االسيف   اًيإجيابتأثرياً  ؤثر  االقتصادي ت  ملمـوس  ض يف

منظمـة  االنضمام إىل   بف .من أثر يف املستثمرين احملتملني    ، وما ميكن أن يفضي إليه       لمخاطرل
 بأن إصالحاته السياساتيةاملستثمرين البلد يطمئن ، ميكن أن   قتصاديالتكامل ا إقليمية كربى لل  

  . املستثمرين احملتملنيثقةعزز فتترجعة فيها،  ال
  : األسئلة التاليةحبث ميكن للخرباء تقدم،  مايف ضوءو  -٦٦

اهيمي املقترح يف هذا املذكرة كاٍف وسليم؟ وكيف ميكـن تطبيقـه      هل اإلطار املف   •
 على أرض الواقع؟

إلجراء تقيـيم دوري لتـأثري التكامـل        ) أفضل(على بيانات   احلصول  كيف ميكن    •
يـستطيع  اإلقليمي يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر واالستفادة منه؟ وكيـف           

 دة يف هذا الصدد؟ألونكتاد وغريه من املنظمات الدولية املساعا

ما هي السبل والوسائل اليت ميكن اتباعها لتقييم تأثري التكامل االقتصادي يف اجتذاب           •
االستثمار األجنيب املباشر واالستفادة منه، وما هي أوجه ضعفها وقوهتـا؟ وكيـف     

 ميكن إثبات السيناريوهات العكسية؟

رة يؤدي إىل مزايا أيـضاً      ما هي الظروف اليت جتعل التكامل اإلقليمي يف جمال التجا          •
يف جمال االستثمار؟ وما هي املخاطر القائمة يف هذا الصدد؟ وما هي أهم اجلوانـب             
املتعلقة باالستثمار اليت ينبغي إدراجها يف اتفاقات التكامل اإلقليمي وكيف ميكـن            

 ضمان كُلٍّ متناسق يف هذا الصدد؟

دور املتزايد للعالقة بـني التجـارة       ما هي اآلثار املترتبة يف التكامل اإلقليمي على ال         •
واالستثمار ولسالسل القيمة العاملية؟ وكيف ميكن مواصلة تعزيز التكامل اإلقليمـي           
من حيث تشجيع سالسل القيمة اإلقليمية والتجمعات الـصناعية عـرب احلـدود؟             

 هي األدوات السياساتية املنطبقة يف هذا الصدد، وما هي أوجه ضعفها وقوهتا؟ وما
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تدعم اإلقليمية وسالسل القيمة    لكي   اجلوانب اليت ينبغي أخذها يف احلسبان        ما هي  •
 وزيادة املزايـا    - قدر املبتغى    -اإلقليمية مشاركة البلدان يف سالسل القيمة العاملية        

 ؟)مع ختفيض التكاليف واملخاطر إىل أدىن حد(بذلك إىل أقصى حد املتصلة اإلمنائية 

 على مستوى التدابري القطرية املتعلقة بالتجارة       كيف ميكن ضمان اتساق السياسات     •
لدى منظمـة التكامـل االقتـصادي       (واالستثمار، بني الفصل املتعلق باالستثمار      

واتفاقات االستثمار الدولية األخـرى، وبـني سياسـات االسـتثمار           ) اإلقليمية
 والسياسات األخرى؟

على املـستوى   قها  وتنسيكيف ميكن ضمان التوازن املناسب بني اتساق السياسات          •
اإلقليمي وحق البلد يف التنظيم ألغراض املصلحة العامة؟ وما هي اآلليات املؤسسية            

 الالزمة يف هذا الصدد؟

ما هي اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها واإلجراءات اليت ينبغي جتنبها يف هذا الـصدد؟               •
هذه املذكرة؟  وما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من األعمال املنجزة، مبا فيها            

وما هي اجلوانب اليت يلزم توضيحها؟ وما هو برنامج البحوث املؤسـساتية الـذي              
 ينبغي تناوله مستقبالً، يف هذا الصدد، ومراعاةً ملا تقدم؟

تكييفها على املستوى املتعدد األطراف لتيسري        أو ما هي اآلليات اليت ميكن إنشاؤها      •
  موعات اإلقليمية؟تبادل اخلربات والدروس املستخلصة بني اجمل

        


