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  موجز الرئيس  -أوالً  
قرَّر جملس التجارة والتنمية، يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني، أن تعقد جلنـة               -١

اريع والتنمية اجتماع خرباء متعدِّد السنوات بشأن االسـتثمار واالبتكـار           االستثمار واملش 
وقد تناولـت الـدورة     . وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة        

 كـانون   ٣٠ إىل   ٢٨األوىل الجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات اليت ُعِقَدت يف الفتـرة مـن             
ووفقاً لوالية جملـس    . لة التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر      مسأ ٢٠١٣يناير  /الثاين

يف ذلـك     مبـا  التجارة والتنمية، سعت دورة فريق اخلرباء لتحليل تأثري التكامل اإلقليمـي،          
املبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، على تدفُّقات االستثمار وآثار التكامـل الـيت             

متثَّل يف    ما ومن األهداف األخرى لعقد اجتماع اخلرباء     . تثمار اإلقليمية حتدثها تكتُّالت االس  
يتعلَّق باتفاقـات    مايف ذلك  مبااستخالص دروس السياسة العامة املتصلة بأفضل املمارسات، 

يتصل بذلك من آثار علـى التنميـة          وما االستثمار اإلقليمية، وتشجيع االستثمار اإلقليمي    
  .املستدامة

 مشاركاً من اخلرباء واملمارسني املختـصني واملنـدوبني         ١٥٥الجتماع  وقد ضم ا    -٢
 منظمات غري حكوميـة والقطـاع   ٥ منظمة دولية و  ١٢ دولة من الدول األعضاء و     ٧٢ من

وأتاح االجتماع فرصاً للمسؤولني واخلرباء من القطاعني العام        . اخلاص واألوساط األكادميية  
مار اإلقليمي ذات الصلة بالتنمية يف إطار نقاش        واخلاص لبحث خمتلف أوجه سياسات االستث     

وأشاد اخلرباء بأمانة األونكتـاد إلعـدادها وثيقـة         . مفتوح على املستوى املتعدِّد األطراف    
أُّتبع يف االجتماع مـن هنـج         مبا أشادوا  كما ،)TD/B/C.II/MEM.4/2(املعلومات األساسية   

وقد أتاح االجتماع للمشاركني، من     . علشامل إمنائي املنحى يقوم على درجة عالية من التفا        
خالل الشكل االبتكاري الذي اتسمت به مداوالته، إجراء تبادل مباشر للخربات ووجهات            

طُرَِح من    مبا النظر بشأن القضايا الرئيسية والناشئة واملمارسات الفضلى، مسترشدين يف ذلك         
قق االجتماع نوعاً من التفاعل وبفضل اّتباع هذا النهج، ح. أسئلة يف مخسة جماالت مواضيعية

  ". اخلدمات االستشارية اجلماعية"ميكن أن يسمى 

  البيان االفتتاحي  -ألف  
أدىل مدير شعبة االستثمار واملشاريع الذي حتدَّث نيابة عن األمني العام لألونكتـاد               -٣

باشـر  األجنيب امل االستثمار  مبالحظاٍت افتتاحية عرض فيها أحدث االجتاهات بشأن تدفُّقات         
يتصل بالعالقة بني     فيما سلَّط الضوء على بعض القضايا البارزة       كما .على املستوى اإلقليمي  

  .يف ذلك الترابط بني االستثمار والتجارة  مباالتكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر،
  أطـول وقال إن من املتوقّع أن يستغرق حتقيق انتعاش االستثمار األجنيب املباشر وقتاً         -٤
 يف املائة ١٨كان متوقّعاً من قبل، حيث إن التدفُّقات العاملية الواردة تراجعت بنسبة قدرها  مما
وبعد سنتني مـن االنتعـاش،      .  تريليون دوالر  ١,٣بنحو  ُيقدَّر    ما  لتصل إىل  ٢٠١٢  عام يف

ن يـسجِّل    وليس من املتوقّع له أ     ٢٠١٢  عام سّجل االستثمار األجنيب املباشر هبوطاً ثانياً يف      
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 ،وأشار إىل أن هشاشة االقتـصاد الكلـي       . ٢٠١٤ و ٢٠١٣ يسوى انتعاشٍ بطيء يف عام    
وحالة عدم التيقُّن على صعيد السياسات العامة بسبب ضعف البيئة االقتصادية الكلية وعدد             

 والضائقة  ،من عوامل املخاطر املتصوَّرة يف بيئة السياسات العامة املتصلة بأزمة منطقة اليورو           
 وتغيُّرات احلكم يف عدد من االقتصادات الرئيسية، هي         ،الية يف الواليات املتحدة األمريكية    امل

أن تدفُّقات االستثمار األجـنيب املباشـر إىل          إال .أمور قد أسهمت يف حدوث هذا التراجع      
 ٣بنسبة قـدرها      إال ظهر مرونةً وقدرةً على التكيُّف فلم تنخفض      االقتصادات النامية ظلّت تُ   

وألول مرة يف التاريخ،    .  يف املائة يف البلدان املتقدِّمة     ٣٢بلغت  ملائة مقارنة بنسبة اخنفاض     ا يف
جتاوزت تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية مستوى التدفُّقات إىل البلـدان             

  ). مليار دوالر١٣٠مبا مقداره (املتقدِّمة 
وهذه تشمل  .  الدويل تواجه عدداً من التحدِّيات     وتابع قائالً إن سياسات االستثمار      -٥

االفتقار امللحوظ لنظام استثمار متعدِّد األطراف؛ ووجود نظام استثمار دويل بـالغ التعقيـد       
ومتعدِّد الطبقات واألوجه؛ وحاالت عدم االّتساق بني معاهدات االستثمار؛ وعدم االّتساق           

ّول يف النموذج اإلمنائي يف اجتاه منـوذج        بني سياسة التجارة وسياسة االستثمار؛ وحدوث حت      
وقال إن جهوداً كثرية ُتبذَل يف اجتـاه        . يقوم على االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة       

حـني أن جهـود       ويف .حتقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي واألقاليمي يف شىت أحناء العامل        
تزال هناك حاجة لفهم      ال ار عرب احلدود،  التكامل اإلقليمي ميكن أن تفضي إىل تزايد االستثم       

أفضل لألثر اإلمنائي للتكامل اإلقليمي على االستثمار األجنيب املباشر والتأثري اإلمنـائي هلـذا              
  .األخري على التكامل اإلقليمي

  املناقشات غري الرمسية  -باء  
ركَّزت مناقشات اجتماع اخلرباء اليت جرت بعد ذلك يف إطار غري رمسـي علـى                 -٦

هذه العالقة بني التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر والكيفية اليت ميكن أن تسهم هبا              
  .وتناول االجتماع مخسة مواضيع يف هذا الصدد. يف حتقيق التنمية املستدامةالعالقة 

  التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر  -جيم  
  )٣البند (

    ١املوضوع     
  الترابط بني التجارة واالستثمار: مي واالستثمار األجنيب املباشرالتكامل اإلقلي

ناقش اخلرباء مسألة العالقة بني التكامل اإلقليمي واالسـتثمار األجـنيب املباشـر               -٧
باالستناد إىل جتارب التكامل االقتصادي اإلقليمي يف أفريقيا وآسـيا والقـارة األمريكيـة              

ولوحظ أن االفتقار إىل التقدُّم علـى       . ق بالتكامل األقاليمي  يف ذلك البعد املتعلِّ     مبا وأوروبا،
صعيد عملية وضع القواعد املتعدِّدة األطراف يف جمال التجارة واالستثمار قد أفضى إىل جتدُّد              
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وقد شهدت السنوات   . التكامل االقتصادي اإلقليمي يف أحناء عديدة من العامل       على  التشديد  
فاقات االستثمار واتفاقات التجارة احلرة، مع اعتماد فصول        األخرية ظهور عدد متزايد من ات     

يف ذلك اتفاقات بـني اجلنـوب         مبا خاصة باالستثمار على املستويني اإلقليمي واألقاليمي،     
  .واجلنوب وأخرى بني الشمال واجلنوب

وقد كان بعض مبادرات التكامل اإلقليمي هذه أكثر تقدُّماً وعمقاً وأوسع نطاقاً من               -٨
وتبعاً لكثافة ونطـاق    . ، وكانت جتارهبا يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر متفاوتة        غريها

وقوة هذه الترتيبات، ميكن أن يكون للتكامل اإلقليمي واألقاليمي تـأثري علـى اجتـذاب               
 االستثمار األجنيب املباشر وعلى استراتيجيات الشركات عرب الوطنية، لكن التكامل اإلقليمي          

توجد عالقة سببية واضحة بـني        فال .ضرورة إىل تزايد االستثمار األجنيب املباشر     يؤّدي بال  ال
التكامل اإلقليمي وتزايد تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر، ذلك ألن هناك عوامل عديـدة             

أن التكامل اإلقليمـي يفـضي        إال .أخرى هلا دوٌر كعوامل حمدِّدة لالستثمار األجنيب املباشر       
وهـذا  . يتصل بالتجارة واالستثمار واإلنتاج     فيما  ما إقليميادة جاذبية وتنافسية    عموماً إىل ز  

يرجع إىل أن التكامل اإلقليمي يؤدِّي مثالً إىل زيادة حجم الـسوق بالنـسبة للمـستثمرين            
ويشّجع جهود حتقيق املواءمة ويزيل احلواجز التجارية وميكن أن حيسِّن تطوير البىن التحتيـة              

يؤّدي إىل    مما يف ذلك عن طريق حتقيق التقارب بني نظم اللوائح التنظيمية،          ا مب ،اإلقليمضمن  
  .حتقيق وفورات حجم وخفض لتكاليف املعامالت

وسلَّم املشاركون يف االجتماع بأن مثة فرقاً بني آثار التكامل اإلقليمي على تدفُّقات               -٩
.  هذه التدفُّقات داخل اإلقلـيم     االستثمار األجنيب املباشر خارج النطاق اإلقليمي وآثاره على       

فالتكامل اإلقليمي يرتع ألن يشجِّع أوالً تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اإلقليم املعين،             
وهذا ينطبـق بـصفة     . وبذلك فهو يوفِّر للمستثمرين األجانب أسواقاً أوسع وأكثر جاذبية        

ة كصناعة السيارات وصـناعة     بعض جماالت الصناعة التحويلي     ويف خاصة يف قطاع اخلدمات   
أن التكامل اإلقليمي ميكن أن يكون له تأثٌري معزٌِّز لتدفُّقات االسـتثمار              كما .اإللكترونيات

األدلـة علـى      أما .ماإقليم  لترشيد عمليات الشركات عرب الوطنية ضمن         أو األجنيب املباشر 
تلطة بقدر أكرب حني يتعلّـق      تزايد االستثمار األجنيب املباشر نتيجة للتكامل اإلقليمي فهي خم        

يوفِّر بالضرورة    ال فالتكامل اإلقليمي . األمر بتدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر داخل اإلقليم      
ألن   مـا  إقلـيم للتحّول حنو أعضاء آخرين يف      ) األجنبية  أو احمللية(حافزاً للشركات القائمة    

  .السوق اإلقليمية ميكن أن ُتخَدم من مواقع قائمة
واّتفق اخلرباء على أن للسياسة العامة أمهيتها يف زيادة فعاليـة التكامـل اإلقليمـي                 -١٠

فتشجيع تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر داخل اإلقليم       . وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر   
وخارجه يتطلّب توفُّر حدٍّ أدىن من مواءمة اإلطار التنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر بـني              

ويلزم دعم ذلك بآليـات  . ضاء األقاليم املعنية، ورمبا يشمل ذلك مواءمة سياسات املنافسة      أع
 .يتعلّق بتحقيـق التكامـل      فيما رصٍد فّعالة من أجل ضمان تنفيذ التزامات البلدان األعضاء        
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يتعلق باجتذاب    فيما أن مثة حاجة إليالء اهتمام لزيادة املنافسة بني أعضاء اإلقليم املعين           كما
يف " البلدان اخلاسـرة  "الستثمار األجنيب املباشر، وقد تكون هناك مطالبات بالتعويض على          ا

. تستفيد بالتساوي من تدفّقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اإلقلـيم            ال اإلقليم ألهنا 
ومثة شاغل آخر يتصل بتحديد جماالت السياسة العامة بشأن التكامل اإلقليمي والدرجة اليت             

تدفُّقات على  فكلما كان التكامل أعمق زادت آثاره احملتملة        . ينبغي أن ُيعمَّق هبا هذا التكامل     
أن املستثمرين األجانب يفـضلون     حقيقة  تؤكده    ما وهذا. االستثمار األجنيب املباشر الواردة   

  .مشاريع االستثمار اليت هلا روابط إقليمية
 ديناميات الصناعات والقطاعـات يف      كما ينبغي لواضعي السياسات أن ينظروا يف        -١١

فالصناعات املختلفة تتـيح    . إطار النهج اإلقليمي الذي يتبعونه إزاء االستثمار األجنيب املباشر        
وينبغي إيـالء اهتمـام كـبري       . تطرح حتدِّيات خمتلفة أمام جهود التكامل       كما فرصاً خمتلفة 

ومثة حتـدٍّ يف هـذا      . لدان مبزايا نسبية  لتشجيع االرتقاء مبستوى الصناعات اليت تتمّيز فيها الب       
الصدد يتمثَّل يف تقوية الروابط بني االستثمار األجنيب املباشر اإلقليمي والشركات احمللية بسبلٍ   

ويلزم أيضاً االنتباه إىل الدور املزدوج احملتمل للشركات عرب . منها مثالً برامج إنشاء التكتُّالت
 ، ذلك ألن هذه الشركات ميكن أن تكـون أداةً مـشجِّعةً  الوطنية يف إطار التكامل اإلقليمي   

  . ميكن أن تكون حجر عثرة يف هذا الصدد كما
ودعت عّدة وفود إىل إجراء حتليل أعمق للعالقة بني التكامـل اإلقليمـي واالسـتثمار                -١٢

فرسم السياسات العامة على حنو مستنري يستفيد من وجود إطار حتليلـي مـتني              . األجنيب املباشر 
وتقييم منهجي يستند إىل مؤشِّرات موثوقة، باإلضافة إىل جمموعة من املمارسات الفضلى لتحليل             

  .آثار التكامل اإلقليمي على االستثمار األجنيب املباشر وآثار هذا األخري على التكامل اإلقليمي

    ٢املوضوع     
  استخدام سالسل القيمة اإلقليمية لبناء القدرات اإلنتاجية

رباء املشاركون كيفية تأثري سياسات التكامل اإلقليمـي يف اسـتراتيجيات           حبث اخل   -١٣
فالتكامـل اإلقليمـي يـشجِّع      . يتعلق بسالسل القيمة اإلقليمية     فيما الشركات عرب الوطنية  

الشركات عرب الوطنية على اعتماد استراتيجية شبكات اإلنتاج اإلقليمية بدالً مـن اعتمـاد              
ُحيب به اإلقليم املعـين مـن         وما الستناد إىل الفوارق يف التكلفة    منوذج البلد الواحد وذلك با    

وعدا عن حدوث زيادة    . موارد، وهي مزايا ييسِّرها خفض املعدَّالت التعريفية ضمن اإلقليم        
يف تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر حبد ذاهتا، يؤثِّر التكامل اإلقليمـي يف كيفيـة عمـل                

وكيفية ربط عملياهتا احمللية بسالسل القيمة الدولية اخلاصة          ما يمالشركات عرب الوطنية يف إقل    
وميكن للشركات عرب الوطنية أن تستخدم شبكات اإلنتاج اإلقليمية لكي جتعل مصانعها            . هبا

املختلفة تتخصص يف إنتاج جزء معني من سلسلة القيمة من خالل عمليات متكاملة ومنسَّقة              
شبكات اإلنتاج اإلقليمية مهمة بصفة خاصة يف جمـاالت مثـل           وُتعَتَبر  . بني مصانع متعدِّدة  
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 االستهالكية  وصناعة اإللكترونيات صناعة السيارات واألعمال املصرفية وأجهزة احلواسيب       
  . الزراعية-والرباجميات االبتكارية واملالبس وأشباه املوّصالت والزراعة واألعمال التجارية 

 اإلقليمية قد يتطلّب إصالح التجارة احمللية فـضالً         مث إن تعزيز تنمية سالسل القيمة       -١٤
. عن حترير وتيسري التجارة واالستثمار اإلقليميني، بُسبلٍ منها هتيئة بيئة مؤسسية إقليمية متكينية

 بوسائل منها مثالً    -يشمل التعاون دون اإلقليمي       ما ومن املسائل ذات الصلة يف هذا الصدد      
 وتشجيع إقامـة املـشاريع املـشتركة،        -ر عابرة للحدود    إنشاء مناطق للتجارة واالستثما   

وينبغـي  . وعمليات االندماج والشراء، والروابط بني مشاريع األعمال ونقل التكنولوجيـا         
التركيز بصفة خاصة على إدماج املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف سالسل القيمة عن             

فالعديد من املؤسسات الـصغرية     . ملياتطريق بناء القدرات اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى الع      
. واملتوسطة احلجم تفتقر إىل اخلربة الالزمة لتدويل عملياهتا من خالل سالسل القيمة العامليـة   

ولذلك فإن هذه املؤسسات ميكن أن ختتار التكامل اإلقليمي كوسيلة لتدويل عملياهتا والسعي  
  .لالستفادة من احلركات عرب احلدود ومن خفض التكاليف

 تركِّز على قضايا اجلمارك والرسوم فحسب، بل        أالّوينبغي التفاقات حترير التجارة       -١٥
ينبغي هلا أن تشمل أيضاً إجراء إصالحات أمشل هتدف إىل حتقيق التكامل الفّعال لألسواق من  

مثل تيسري التجارة، وإصـالح اجلمـارك، واألمـن القـانوين،     (أجل تعزيز سالسل القيمة     
وحتدَّث أحد اخلرباء عن استراتيجيات قطرية يف سياق حتـالف احملـيط            ). دومكافحة الفسا 

اهلادئ ُحدِّدت فيها الصناعات الواعدة بالنسبة إلضافة القيمة يف سالسل القيمة واشـتملت             
ويتمثَّل أحد  . على هدف حتقيق التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف تطوير هذه الصناعات           

ديد وتنمية صناعات تكميلية يف البلدان الشريكة من أجل تكتيـل           أهداف هذا التعاون يف حت    
  .سلسلة القيمة

واتفق اخلرباء على أن مثّة حاجة لقيام األقاليم بوضع استراتيجيات وبرامج ملـساعدة             -١٦
تكـتُّالت    أو الشركات احمللية املنتسبة لشركاٍت أجنبيٍة يف تعميق اندماجها يف سالسل قيمة          

وهذا يتطلَّب وضع برامج تروجيية استباقية من خالل مؤسسات منها          . دةتشمل صناعات حمدَّ  
وتشمل السياسات املطلوبة توافر خيارات التمويل لدعم الشركات   . مصارف التنمية اإلقليمية  

أن البلدان حتتاج إىل      كما .داخل اإلقليم املعين هبدف التحّول يف تركيزها حنو الُبعد اإلقليمي         
ألوضاع احمللية والنظر إىل طريف سلسلة القيمة لدى وضع اسـتراتيجيات           زيادة التركيز على ا   

وينبغي أن يكون القصد من ذلك هو جين الفوائد من خالل اّتباع استراتيجية             . سلسلة القيمة 
تنطلق من املستويات األدىن وتتحرك حنو املستويات األعلى لسلسلة القيمة على أن يكـون              

قطاعات استهداف  ورة االختيار من بني مجلة خيارات بغية        هناك يف الوقت نفسه إدراٌك لضر     
  ).كاألنشطة الكثيفة التلويث مثالً(حمدَّدة وجتنُّب قطاعات أخرى 

ويعين تكامل سالسل القيمة اإلقليمية أن النجاح التصديري لبعض أعـضاء جتمُّـع               -١٧
يف صناعات (نفسه ميكن أن يتوقّف على الواردات من أعضاء آخرين داخل اإلقليم     ما إقليمي
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وللسياسات التجارية أمهية كبرية يف تطوير سالسـل        ). السيارات والتكنولوجيا العالية مثالً   
مهمة جداً يف اجتذاب كربى الشركات عرب الوطنية من خـارج           أيضاً  القيمة احمللية، ولكنها    

اإلقلـيم ألن   يتجـاوز     مبا ولذلك فإن مثّة حاجة لتعزيز التجارة املفتوحة      . اإلقليم إىل داخله  
من األمثلة على ذلـك أن  (عاملي   أوينطوي على ُبعد أقاليمي    ما تكامل سالسل القيمة كثرياً   

  ).العالمات التجارية اإلقليمية ميكن أن ُتستخَدم الحقاً للنفاذ إىل سالسل القيمة العاملية

    ٣املوضوع     
  التكامل اإلقليمي واّتساق السياسات

 حتقيق اّتساق السياسات يف عمليات التكامـل اإلقليمـي          اّتفق املشاركون على أن     -١٨
بـني البلـدان     فيمافأوالً، مثّة جمال واسع لوجود سياسات غري مّتسقة     . يطرح حتدِّيات هائلة  

هو عليـه احلـال يف جمـال         ملا وخالفاً. بل وحىت داخل فرادى البلدان      ما األعضاء يف إقليم  
تدخل يف نطاق إطـار       ال سات االستثمار ألهنا  يوجد حمور ارتكاز مشترك لسيا      ال التجارة،

ومشاكل االّتساق . يوجد صك متعدِّد األطراف يف جمال االستثمار       وال منظمة التجارة العاملية  
  .يف ذلك املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية  مباميكن أن توجد على مستويات خمتلفة،

لتنسيق بني السلطات الوطنية والـسلطات  فعلى املستوى احمللي، يشكِّل االفتقار إىل ا     -١٩
تكون الربامج املشتركة موضع تنفيـذ        ال وعلى املستوى اإلقليمي، قد   . احمللية مشكلةً رئيسيةً  

وهناك أيضاً مـشكلة    . ، وقد يكون االّتساق متعارضاً مع مصاحل وطنية معّينة        فعالنيورصد  
وُيَضاف إىل ذلك أن    . ستثمار الدولية حتقيق االّتساق بني االتفاقات الدولية، مثل اتفاقات اال       

  .االّتساق ميكن أن يشكِّل أيضاً مشكلة بالنسبة للتعاون األقاليمي
ويتعلَّق حتدٍّ ثاٍن من حتدِّيات السياسة العامة بضرورة القيام، من وجهة نظر وطنيـة،                -٢٠

 واالّتساق ليس   .ضروريةً  أو بتحديد املواضع اليت تكون فيها زيادة االّتساق والتنسيق مرجّوةً        
 يكون االّتساق الكامـل أمـراً مطلوبـاً         ال وقد. غايةً حبدِّ ذاته، بل هو وسيلة لبلوغ غاية       

أن مثّة    إال .بني خمتلف بلدان اإلقليم     فيما إنه ميكن أن يعيق املنافسة الصحية       إذ مرغوباً فيه،  أو
مـستوى   حيـث  حاجة للتحقُّق من كيفية اختالف الدول الواقعة ضمن اإلقليم نفسه مـن   

 وقد الحظ بعض اخلرباء أن التفاوتات ضمن البلدان الواقعـة يف إقلـيم            . االقتصاديةتنميتها  
ومـن  . تنمية غري متكافئة على املستوى القطري     حدوث  تنطوي على خطر تزايد احتمال       ما

يـؤّدي   أالّتقلّ أمهيةً أن التحرُّك باجتاه قدرٍ أكرب من اّتساق السياسات ينبغي              ال األمور اليت 
السياسات املتاح للبلدان األعضاء يف اإلقليم للسعي اختيار داعي له إىل تقييد حيِّز      ال على حنو 

إىل تنفيذ الربامج اإلمنائية اخلاصة بكل منها بوسائل منها مثالً إدراج حتفُّظات خاصة ببلـدان               
تنطوي عليـه     ملا تأنٍّوهذا يتطلَّب إجراء تقييم مسبقٍ وم     .  يف اتفاقات االستثمار الدولية    معينة

سياسات التكامل من خماطر ويؤكِّد أمهية املساعدة التقنية وبناء القدرات لصاحل املسؤولني عن 
  .وضع السياسات يف البلدان النامية يف هذا الصدد
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وشّدد عّدة خرباء على أن تنسيق سياسات االستثمار يشكِّل نقطة انطالق، ولكـن               -٢١
لسياساتية األخرى اليت ميكن فيها توّخي حتقيق املزيد من التنـسيق           هناك العديد من اجملاالت ا    

يـشمل سياسـات املنافـسة،        ما ومن األمثلة على ذلك   . بني البلدان األعضاء يف إقليم ما     
والسياسات الصناعية، وتطوير البىن التحتية، وقانون الشركات، وامللكية الفكرية، وأنظمـة           

  .العمل واألنظمة البيئية
ق العديد من املشاركني على أن حتديد اجملاالت السياساتية املمكنة اليت ُيراد فيها             واّتف  -٢٢

حتقيق املزيد من االّتساق يتطلَّب إجراء استعراض شامل للسياسات واالستراتيجيات، إضافة           
رؤية اعتماد وعلى املستوى اإلقليمي، يشكِّل . إىل التنسيق بني مجيع الكيانات احلكومية املعنية     

وُتعَتَبر مشاركة القطاع اخلاص وغريه من      . كة على مستوى عموم أفريقيا مثاالً مشجِّعاً      مشتر
اجلهات صاحبة املصلحة أمراً بالغ األمهية رغم أنه ميكن أن يؤدِّي أيضاً إىل ظهور دعـوات                

  .للحمائية
يكون تنسيق السياسات مقتصراً على التـرويج التقليـدي لالسـتثمار           أالّ  وينبغي    -٢٣
ته، بل ينبغي أن يشمل أيضاً أدوات سياساتية استراتيجية مثل االرتقاء مبستوى األنشطة             ومحاي

اإلنتاجية يف البلدان املضيفة، واجتذاب االستثمارات اجليدة من خالل إجراء عمليات تقيـيم             
ميكـن أن     إذ وأُشري أيضاً إىل أنه ميكن األخذ بنهج قطاعي،       . مشتركة لألثر ونقل املهارات   

ناعات املختلفة احتياجاٌت خمتلفة لالّتساق مثل تطوير التعليم واملهارات بالنـسبة           تكون للص 
  .لقطاع اخلدمات وتطوير البنية التحتية بالنسبة لقطاع الزراعة

 ومثّة حتدٍّ ثالث نوقش خالل االجتماع، وهو يتعلَّق باخلطوات اليت يتعيَّن اّتخاذهـا              -٢٤
فمن األمهية مبكان أن يكون لدى اإلقليم       . يتعلَّق بعمق واّتساع عملية مواءمة السياسات      فيما

املعين تصّوٌر واضٌح للكيفية اليت يريد هبا تصميم العالقة بني اُألطـر الـسياساتية الوطنيـة                
. واإلقليمية؛ ومن الضروري أيضاً أن تكون البلدان األعضاء يف اإلقليم ملتزمةً بالتكامل حبق            

وجود مؤسسات مشتركة وقوية وذات صالحيات حمدَّدة حتديداً واضحاً أمـراً بـالغ        ُيعَترب  و
 وسياسات االسـتثمار اإلقليميـة    . حمرِّكات للتكامل هي مبثابة    هذه املؤسسات    ألناألمهية  

تشتمل عموماً على املواءمة الكاملة لسياسات االستثمار الوطنية حبيث جيد املـستثمرون             ال
ففي العديد من   . استثمار متكافئة يف كلِّ بلد من البلدان األعضاء يف اإلقليم         أوضاع وشروط   

اّتساق السياسات مـن    مستوى  مبادرات التكامل اإلقليمي، مثل مبادرة اجملتمع اآلندي، يعّد         
مبادرات أخرى، مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي،          ويف .الناحية الفعلية متدّنياً نسبياً   

حالـة الـسوق اجلنوبيـة        ويف .االّتساق تقدُّماً كبرياً يف جمال جتارة اخلدمات      سّجل حتقيق   
املشتركة، ميكن للسياسات الوطنية املّتسقة واملتماسكة أن جتعل مـن احلاجـة إىل املواءمـة             

 أن هذه القواعد    أو توجد فيها قواعد مشتركة     فال املناطق األخرى   أما .اإلقليمية أقل إحلاحاً  
أن عدم وجود إطار تنظيمي مشترك        إال .تكون قابلةً لإلنفاذ    ال  متطّورةً وقد  تكون دائماً  ال

هو أمٌر ميكن التعويض عنه جزئياً على األقل باّتباع استراتيجية استثمار مشتركة على مستوى             
. وُيعَتَبر االحتاد األورويب املنطقة األكثر تقدُّماً من حيث اّتـساق الـسياسات           . اإلقليم املعين 

للطابع فوق الوطين الذي يتمّيز به االحتاد األورويب، فإن قواعده تعلو على األحكـام              ونتيجة  
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يؤدِّي إىل حتقيق اّتساق السياسات على حنو فّعال يف اجملاالت السياساتية   مماالوطنية املتعارضة،
  .اليت تندرج يف نطاق اختصاص االحتاد

اق السياسات ميثِّل عمليـةً متدرِّجـةً       وأشار عدَّة خرباء إىل أن حتقيق املزيد من اّتس          -٢٥
فالتغيريات القانونية واملؤسسية حتتاج إىل وقت لكي تتجسَّد على أرض الواقـع،            . ومتسلسلة

ومن الضروري أن تعمل احلكومات على تعريف اجلمهور بفوائد زيادة اّتساق السياسات من             
ية، مثل منوذج التعاون وميكن لوضع اتفاقات منوذج. أجل ضمان استمرار احلصول على دعمه

أن هناك مناطق     إال .اإلمنائي للجنوب األفريقي، أن ُيقدِّم إرشاداٍت هامةً يف إطار هذه العملية          
ومن ذلك مثالً أن السوق املـشتركة       . تنجح حىت اآلن يف وضع اتفاقات منوذجية        مل أخرى

فإهنا تعتمد علـى إطـار   لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تفتقر إىل معاهدٍة منوذجيٍة ومن مثّ       
وأشار املتحدِّثون إىل إطار األونكتاد لسياسة االستثمار       . إقليمي للتفاوض مع البلدان األخرى    

من أجل التنمية املستدامة بوصفه أداةً مفيدةً لوضع معاهدات منوذجية وإدراج فصول منوذجية           
  .يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليميةبشأن االستثمار 

    ٤املوضوع     
  التكامل اإلقليمي والتنمية املستدامة

رأى املشاركون عموماً أن التنمية املستدامة ينبغـي أن ُتعطَـى مكانـةً أبـرز يف                  -٢٦
ففي الوقت احلاضر، تشكِّل التنمية املستدامة يف املقـام األول          . استراتيجيات التنمية اإلقليمية  

أن هناك أيضاً جماالً كبرياً لتحقيق        إال .مسألةً ُيعَنى هبا واضعو السياسات على املستوى احمللي       
  .مزيد من التعاون اإلقليمي يف هذا اجملال من جماالت السياسة العامة

ومن األمثلة على   . وعلى املستوى احمللي، ميكن تعزيز التنمية املستدامة بطرقٍ عديدةٍ          -٢٧
ألجـنيب املباشـر    كيفية تعزيز التنمية املستدامة أن يتّم ذلك عن طريق تشجيع االسـتثمار ا            

املستدام والقائم على استخدام الطاقة بكفاءة؛ ووضع آليات إلجراء عمليات تقييم لألثر على             
 التنمية املستدامة وآليات إلجراء عمليات فرز سابقة لالستثمار؛ وتقوية اإلطار التنظيمي العام           

ومثّة حاجة  .  حقوق اإلنسان  يتعلَّق باحلماية البيئية واالجتماعية؛ واإلنفاذ الفّعال الحترام       فيما
  .للتعزيز الفّعال للتفكري الطويل األمد واحلوار البّناء مع اجملتمع املدين

يستدعي تعزيز التنمية املستدامة يف سالسل القيمة         ما وشّدد بعض اخلرباء على أن مثّة       -٢٨
عـايري   املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية علـى االمتثـال مل            ومساعدة

ينبغـي    كمـا  .املسؤولية االجتماعية للشركات ومعايري محاية املستهلك يف البلدان املتقدِّمة        
التشديد على جوانب التنمية املستدامة اليت ينطوي عليها تشجيع تـدفُّقات االسـتثمار إىل              

يتـصل    وما اخلارج وذلك بوسائل منها مثالً وضع سياسات بشأن إقامة املشاريع املشتركة          
وعالوةً على ذلك، مثّة حاجة لتحسني األدوات اليت تـستخدمها          . ك من نقل للمعارف   بذل

 حتقيق التنمية املستدامة  هبدف  السلطات احمللية لتقييم فعالية الربامج القائمة لتشجيع االستثمار         
  .يتصل بذلك من نفقات عامة وما



TD/B/C.II/MEM.4/3 

GE.13-50121 10 

سياسات انتهاج  إىل  وعلى العموم، كان هناك رأٌي مشترٌك مفاده أن البلدان حتتاج             -٢٩
 .تركِّز تركيزاً أقوى على نوعية االستثمارات بدالً من النظر إىل اجلوانـب الكميـة فقـط               

 يكون  وأالّالوقت نفسه، ينبغي للبلدان النامية أن هتتمَّ بأن تظلّ جذابةً لالستثمار األجنيب              ويف
 طريق خفض املعـايري     هناك تنافٌس داخل اإلقليم على اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر عن         

  .معايري العمل األساسية  أوالبيئية
واّتفق املشاركون على أن هناك جماالً متاحاً على املستوى اإلقليمي للتعاون من أجـل                -٣٠

تكملة وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية إىل تقوية ُبعد التنمية املـستدامة الـذي ينطـوي عليـه                 
يشمل تغيُّر املناخ والطاقـة       ما يتعلَّق هبذا التعاون    فيما ملةومن جماالت السياسة احملت   . االستثمار

النظيفة، والنقل املستدام، واإلنتاج املستدام، وحفظ وإدارة املوارد الطبيعية مثل األراضي واملياه،            
وهلذه الغاية، مـن املهـم أن تعمـل         . والصحة العامة، واإلدماج االجتماعي واحلدِّ من الفقر      

إدماج االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف صـلب سياسـات          السلطات على تعزيز    
االستثمار اليت تنتهجها البلدان األعضاء يف اإلقليم املعين، والنهوض بالتعليم والبحوث والتمويل            
العام كأدواٍت هامٍة للتحوُّل حنو مسار إمنائي أكثر استدامةً، إضافة إىل تعزيز املبادرات املتعلِّقـة               

  .سؤولية االجتماعية للشركات وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاصبامل
أن هنـاك     كمـا  .ويشكِّل التلوُّث البيئي عرب احلدود حالةً تتطلَّب استجابةً إقليميةً          -٣١

ومن األمثلة اليت أُشـري إليهـا      . إمكاناٍت كبرية للتعاون اإلقليمي يف استغالل املوارد الطبيعية       
وهنـاك بلـدانٌ    . ائية بني بوتان واهلند، ورمبا بنغالديش     ال توليد الطاقة الكهرم   عاون يف جم  الت

ويوجد لدى السوق   . أخرى يف منطقة جبال اهلمااليا تتعاون على حتسني حالة األمن الغذائي          
املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي برنامج تنسيق وزاري بشأن الزراعة والبيئة واملوارد          

 -شكِّل التنمية املستدامة أيضاً موضوعاً جيري تناوله يف إطار الشراكة األوروبية            وت. الطبيعية
وقد طُرَِح اقتراٌح آخر يدعو إىل إنشاء مناطق مشتركة عابرة للحدود ألغـراض             . املتوسطية

  .حتقيق التنمية املستدامة
ة يف إطـار    واقترح العديد من اخلرباء إعطاء قدر أكرب من األمهية للتنمية املـستدام             -٣٢

وهذا يشمل مثالً زيادة تشجيع االستثمار املستدام وزيادة التشديد . اتفاقات االستثمار الدولية
وأُشري إىل أن مـن     . يتعلَّق باالستثمار األجنيب املباشر     فيما على الشواغل االجتماعية والبيئية   

اختيار له إىل تقييد حيِّز     داعي    ال تؤّدي اتفاقات االستثمار الدولية على حنو     أالّ  األمهية مبكان   
السياسات املتاح للبلدان األعضاء يف إقليم ما، األمر الذي ميكن أن يقيِّد اجلهـود الوطنيـة                

عدَّة أمثلة مستقاة من ممارسة التحكيم يف جمـال         وسيقت  . الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة    
لبلد املضيف ألهنم اعتـربوا أن      االستثمار الدويل حيث جلأ املستثمرون األجانب إىل مقاضاة ا        

التدابري السياساتية اهلادفة إىل حتقيق التنمية املستدامة ختلُّ بااللتزامات اليت تفرضها اتفاقـات             
). احلكـم املتعلِّـق باملـصادرة       أو مثل معيار املعاملة العادلة واملنـصفة     (االستثمار الدولية   

تؤّدي   ال اتفاقات االستثمار الدولية حبيث   املشاكل تظهر أمهية الصياغة الدقيقة ألحكام        وهذه
  .إىل تقييد مفرٍط للحيِّز التنظيمي املتاح للبلدان املضيفة
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واقترح العديد من املشاركني وضع معاهدة استثمار منوذجية للبلدان النامية تركِّـز              -٣٣
ائد اإلمنائية حتديداً على احتياجات البلدان املستوردة لرأس املال، وتزيد إىل أقصى حدٍّ من الفو            

 االستثمار من   لسياسةوأُشري إىل إطار األونكتاد     . وتنطوي على بعٍد خاص بالتنمية املستدامة     
تنفيذ : أجل التنمية املستدامة وإىل املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان          

جي عمل مفيـدين    بوصفهما منها " احلماية واالحترام واإلنصاف  "إطار األمم املتحدة املعنون     
أُشري إىل املعاهدة النموذجية      كما .لتحسني النقاش الدويل حول كيفية تعزيز التنمية املستدامة       

 للجنوب األفريقي كمثال آخر، فضالً عن عدَّة اتفاقات متفرِّعة عن           باجملتمع اإلمنائي اخلاصة  
وكان . بيئية واالجتماعية اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة احلّرة تركِّز على جوانب االستثمار ال         

هناك متييز بالغ األمهية بني صكوك االستثمار اإلقليمية امللزمة وغري امللزمـة مـن الناحيـة                
هذا النوع األخري من االتفاقات يتيح للبلدان األعضاء يف اإلقليم املعـين            إن  القانونية، حيث   

  .قدراً أكرب من املرونة والوقت لالمتثال للمعايري اإلقليمية
وأخرياً، أشار عدَّة متحدِّثني إىل أن التعاون اإلقليمي من أجل حتقيق التنمية املستدامة               -٣٤

فمثل هذه اآللية ضرورية كمنتدى للنقاش هبدف       . من اآللية املؤسسية    ما يتطلّب وجود نوع  
هذا الصدد،    ويف .وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج إقليمية ورصد ومتابعة أنشطة التكامل        

وح التعاون اإلقليمي بني أشكال تنسيق غري حمكمة نسبياً تركِّز على وظيفـة حمـض               قد يترا 
  .استشارية وبني تعاون ذي طابع رمسي قوي مع سلطات صنع القرار يف املؤسسة املعنية

    ٥املوضوع     
  الطريق إىل األمام

عراض لقد كان هناك توافٌق يف اآلراء على أنه من املهّم أكثر من أي وقت مضى است                 -٣٥
العالقة بني التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر ووضع االثنني معاً على مسار إجيايب             

واّتفق املندوبون علـى أن التكامـل       . لجميعليف اجتاه حتقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل        
ة حاجة للعمل معـاً     وأُشري إىل أن مثّ   . اإلقليمي ميكن أن يشكِّل لبنةً هامةً لبناء التعاون الدويل        

وأن تنظيم اجتماعات مثل اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات هو مثال جيد على هذا التعاون،              
بوسائل منها تقاسم اخلربات واملمارسات الفضلى وإعطاء زخم للتفكري حول االضـطالع            

زيـد مـن    ُدِعَمت بـإجراء امل     ما وميكن هلذه العمليات، إذا   . مبزيد من العمل يف هذا اجملال     
، وزيادة أثر التكامل اإلقليمي املولِّـد       "املراكز واألطراف "البحوث، أن تساعد يف تعزيز دور       

لالستثمار وتقليص أثره املؤدِّي إىل حرف اجتاه االستثمار، واجلمع بني منظمـات التكامـل              
طـراف  العمليات املتعدِّدة األ  ى  ي يف هناية املطاف إىل تسريع ُخط      يفض  مما اإلقليمي الكربى، 

  ).يف ذلك جولة الدوحة للمفاوضات يف إطار منظمة التجارة العاملية مبا(
 االستثمار من أجـل التنميـة       لسياسةوأشار العديد من اخلرباء إىل إطار األونكتاد          -٣٦

املستدامة باعتباره يوفِّر قائمةً مرجعيةً جاهزةً تشمل أفضل املمارسـات ألغـراض رسـم              
حني أن إطار األونكتاد هذا يقدِّم إرشـادات          ويف .ويات كافة سياسات االستثمار على املست   
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حمدَّدة بشأن السياسات الوطنية والدولية، فإن العديد من هذه العناصر تتسم بأمهية مباشـرة              
واعُتبِرت املبادئ األساسية األحد    . بالنسبة لرسم سياسات االستثمار على املستوى اإلقليمي      

 واليت تبيِّن اخلطوط العريضة للمجاالت الرئيسية للعمل على         عشر اليت يشملها إطار األونكتاد    
يتعلّق باتفاقات االستثمار الدولية، ميكن   وفيما.صعيد السياسات عناصر مفيدة يف هذا الصدد

لتجارب مثل تلك املستقاة من منطقة اجملتمع اإلمنائي للجنوب األفريقي أن تقدِّم إرشـادات              
االستثمار مـن   لسياسة  عهم على النظر يف إطار األونكتاد       يشجِّ  ما وقد وجد اخلرباء  . مفيدة

. يتعلَّق بسياسات االسـتثمار     فيما أجل التنمية املستدامة وذلك لدى تصميم مبادراهتم املقبلة       
وأُشري إىل أن مناذج االتفاقات الدولية للبلدان واألقاليم ينبغي أن تظل مرنةً حبيث تأخـذ يف                

  .االعتبار أحدث التطّورات
واتفق املشاركون على أن من شأن االستعراضات املنتظمة للتطّورات االقتـصادية             -٣٧

والسياساتية والقانونية على صعيد العمل اإلقليمي يف جمال االستثمار أن تـساعد يف عمليـة             
واقُترَِح أن يتّم ذلك على أساس تقدمي تقارير منتظمة مـن  . رسم السياسات على حنو مستنري  

ُنفِّذ يف سياق عمـل األونكتـاد، أن          ما ومن شأن هذا، إذا   . امل اإلقليمي قبل مبادرات التك  
هذا السياق، شجَّع اخلـرباء       ويف .يساعد يف حتديد الفجوات وأوجه التداخل وعدم االّتساق       

األونكتاد على إجراء حبوث بشأن الشروط اليت تفضي إىل حتقيق نتـائج إمنائيـة متوازنـة                
واقُترَِح أن تكون جنـوب   . اض ملختلف التجمُّعات والتجارب   ومستدامة باالستناد إىل استعر   

منطقـتني  ) مثل اجملتمع اآلندي والسوق املشتركة للمخروط اجلنويب      (آسيا وأمريكا الالتينية    
عدم وجود العوامل اليت تفضي إىل التعـاون          أو يف ذلك ألغراض حتديد وجود      مبا للدراسة،
أن من شأن     كما .قات االستثمار األجنيب املباشر   من زيادة يف تدفُّ   ذلك  يعقب    وما واملواءمة

إجراء عملية مسح ملبادرات االستثمار اإلقليمية، باالستناد إىل التقارير املنتظمة اليت يقـدِّمها             
األونكتاد بشأن سياسات االستثمار، أن يشكِّل نقطة انطالق مفيدة ومنهاج عمل مع الدول             

 على سبيل املثال، ميكن أن تقدِّم أيضاً أفكاراً متبصِّرة          فتجربة حتالف احمليط اهلادئ،   . األعضاء
  .هامة بالنسبة للبلدان غري األعضاء

ويتعـيَّن  . ويتَّسم استحداث أدوات لتقييم مدى فعالية سياسة االستثمار بأمهية بالغة           -٣٨
 الذي  أن تعاجل تلك األدوات قضايا معقَّدة مثل تأثري التكامل اإلقليمي على االستثمار األجنيب            

يف ذلك    مبا وباملثل، ميكن للبحوث أن تتناول تأثري أنشطة الشركات،       . يعزِّز التنمية املستدامة  
  .املشاريع الكبرية وتلك املنفَّذة يف جماالت حساسة مثل جمايل التعدين والزراعة

ويف هذا السياق، دعا اخلرباء إىل االضطالع مبزيد من العمل بشأن اإلطار املفاهيمي               -٣٩
يف ذلك على مستوى الشركات املنتـسبة    مبا سني مجع البيانات بشأن االستثمار األجنيب،     وحت

ومن شأن هذا   . ومن قبل الشركات يف البلدان النامية، من أجل سّد الفجوات يف املعلومات           
أن يساعد يف تيسري فهم التأثري اإلمنائي لسالسل القيمة والعالقة بني خمتلف مستويات رسـم               

وأُشري إىل االستثمار بني اجلنوب واجلنوب، ودور االستثمارات        . تنمية املستدامة السياسات وال 
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اخلارجة من البلدان النامية، وتأثري االستثمار اخلارج على البلدان املضيفة، باعتبارها جمـاالٍت    
يف   مبـا ووّجهت دعوةٌ للنظر إىل التطّور املؤسسي للبلدان املضيفة،. تتطلب املزيد من البحث 

وأُشري إىل أن مناطق الرتاع، باعتبارها مناطق ميكـن أن تـؤثِّر يف             . املنتديات اإلقليمية ذلك  
  . تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر، تطرح حتدِّيات حمدَّدة يف هذا الصدد

يف ذلك التعاون بني األونكتاد ومركـز         مبا ومن شأن التعاون بني الوكاالت الدولية،       -٤٠
مسائل مثل البحوث املتعلِّقة باألدوات العملية اليت متكّن الـشركات مـن             يفالتجارة الدولية،   

زيادة أوجه التآزر بني جتارهتا واستثماراهتا، أن يساعد يف تدعيم قدرات البلدان املضيفة علـى               
يّتصل باضـطالع     فيما ومن املقترحات األخرى اليت قدَّمها اخلرباء     . توليد القيمة واالحتفاظ هبا   

ومن األمثلة على ذلك    . يشمل قضايا الضرائب والتسعري التحويلي      ما زيد من العمل  األونكتاد مب 
أن معاهدات االزدواج الضرييب مهمةٌ بالنسبة للعمليات اإلقليمية واملتعدِّدة األطراف ألهنا ميكن            

ويشكِّل توسيع هذه املعاهـدات الثنائيـة لتـصبح         . أن تسهم يف حتقيق كفاءة سالسل القيمة      
يف سياق سالسـل القيمـة        ال حىت متعدِّدة األطراف اعتباراً هاماً      أو ريبية ثالثية معاهدات ض 

ومثّة . يتعلّق بالتفاعل بني العمليات الثنائية واإلقليمية واملتعدِّدة األطراف         فيما فحسب وإمنا أيضاً  
مسألة أخرى يف هذا الصدد تتمثَّل يف التسعري التحويلي حيث توجد حاجة للـوائح تنظيميـة                

الئمة من أجل ضمان حصول البلدان النامية على حصة منصفة من الريع االقتصادي الناشـئ               م
وأُشري إىل أن مثة حاجة لقيام األونكتاد بإجراء املزيد من          . عن أنشطة االستثمار األجنيب املباشر    

يف ذلك من خالل االعتماد على أوجه التآزر مـع املنظمـات              مبا البحوث يف هذه اجملاالت،   
). مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      (ية األخرى اليت تناولت هذه املواضيع       الدول

ينبغي فعلـه يف عمليـة رسـم         ال  وما ينبغي  مبا وأخرياً، وافق اخلرباء على فكرة إعداد قائمة      
  .سياسات االستثمار تبيِّن أفضل املمارسات والدروس املستفادة

بني الدول    فيما هم للمناقشات الغنية وللحوار املفتوح    وأعرب املشاركون عن تقدير     -٤١
  . اعتربوه دليالً على أمهية االجتماع وُحسن توقيته  مااألعضاء واخلرباء واجملتمع املدين، وهو

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
 فتتاحية، أعضاء مكتبه   يف جلسته العامة اال    ،انتخب اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات      -٤٢
  : يلي كما

  )نيجرييا (أورمولوييالسيدة جوالدي أديكوال       :الرئيس  
  )اليابان (سايتوالسيدة موهوكو   : املقرِّر-نائب الرئيس   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
عمـال  أقرَّ اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية جدول األ            -٤٣

 وبذلك كان جـدول األعمـال     ). TD/B/C.II/MEM.4/1الوارد يف الوثيقة    (املؤقّت للدورة   
  :يلي كما

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشـر يف االقتـصادات الناميـة             -٣  

  واالنتقالية
  .ماعاعتماد تقرير االجت  -٤  

  نتائج الدورة  -جيم  
 يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يـوم          ،اتفق اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات      -٤٤

انظـر  (، على أن يعدَّ الرئيس موجزاً للمناقـشات         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠األربعاء،  
  ).الفصل األول

  اعتماد التقرير  -دال  
، أذن اجتماع اخلـرباء املتعـدِّد الـسنوات لنائـب           يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً      -٤٥

 املقرِّر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقرير يف صيغته النهائية بعد اختتام              - الرئيس
  .االجتماع
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  املرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثِّلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

__________ 

ولالطالع على قائمة املـشاركني، انظـر الوثيقـة         . تتضمَّن قائمة احلضور هذه أمساء املشاركني املسجَّلني        *  
TD/B/C.II/MEM.2/INF.1.  

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا
  األردن

  بانياإس
  إكوادور
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  بلجيكا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  فاسو بوركينا
  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تشاد

  جامايكا
  اجلزائر

  جزر القمر
  يةاجلمهورية الدومينيك

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جنوب السودان
  جيبويت
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سنغافورة
  سويسرا
  سيشيل
  الصني
  نام فييت

  كمبوديا
  كندا
  ديفوار كوت

  كولومبيا
  كينيا
  ليتوانيا
  مايل

  ماليزيا
  مصر
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  املغرب
  املكسيك
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
كة املتحدة لربيطانيا العظمى    اململ

  وآيرلندا الشمالية
  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
  ناميبيا

  النمسا
  نيبال

  نيجرييا
  هاييت

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان

  :وحضر الدورة املراقب التايل  -٢
  الكرسي الرسويل  

  :ممثلة يف الدورةالتالية الدولية وكانت املنظمات احلكومية   -٣
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  االحتاد األفريقي  
  السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  
  االحتاد األورويب  
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية  
  .منظمة التعاون اإلسالمي  

  :ابعة لألمم املتحدة ممثَّلة يف الدورةالربامج التالية الت  أواهليئات  أووكانت األجهزة  -٤
  اللجنة االقتصادية ألوروبا  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
  مركز التجارة الدولية  
  مفّوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  

  :وكانت الوكاالت املتخصِّصة التالية واملنظمات ذات الصلة ممثَّلة يف الدورة  -٥
  ظمة الصحة العامليةمن  
  منظمة التجارة العاملية  



TD/B/C.II/MEM.4/3 

17 GE.13-50121 

  : وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلة يف الدورة  -٦
  الفئة العامة  
  للتنميةغري احلكومية العربية شبكة املنظمات   
  املعهد الدويل للتنمية املستدامة  
  املنظمة الدولية ألصحاب العمل  
  زيز التعاون االقتصادي الدويليف أفريقيا وتعدعم التواصل منظمة   
  شبكة العامل الثالث  
  الفئة اخلاصة  
  الرابطة العاملية لوكاالت تشجيع االستثمار  
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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بـشأن االسـتثمار واالبتكـار          
  ية والتنمية املستدامةاملشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاج وتنظيم

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣٠-٢٨جنيف، 

تقرير اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بشأن االسـتثمار واالبتكـار              
وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة عن          

  أعمال دورته األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٨قصر األمم، جنيف، يف الفترة من  يف ةاملعقود

  تصويب    

  ، احلاشية١٥الصفحة     
  .TD/B/C.II/MEM.4/INF.1 بالرمز TD/B/C.II/MEM.2/INF.1يستعاض عن الرمز   
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