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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر 

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦-٢١
  من جدول األعمال املؤقت) د(٨البند 

النهوض باالستثمار والتجارة وتنظيم املشاريع القائمة علـى روح         
من سياسات التنمية حتفيزاً لنمو اقتصادي      املبادرة وما يتصل بذلك     

  مطرد خيدم التنمية املستدامة والشاملة

 التـصدي   -اجتماع املائدة املستديرة الثاين يف األونكتاد الثالث عشر             
  لتحديات السياسة العامة اليت تواجه التنمية املستدامة وتطوير املشاريع

  دمذكرة قضايا من إعداد أمانة األونكتا    

  خلفية  -أوالً  
يف وقت يشهد اختالالت عاملية مستمرة وحتديات اجتماعية ملّحة، أصبح تـسخري              -١

النمو االقتصادي املطرد من أجل حتقيق التنمية املستدامة والشاملة أكثر أمهية من أي وقـت               
ومن شأن انتهاج سياسات استباقية يف جمايل االستثمار وتطـوير املـشاريع، علـى              . مضى

 والدويل، أن يساعد يف تعزيز هذا النمو وأن حيقق فوائد إمنائية متس احلاجة              املستويني الوطين 
وقد أخذ صانعو السياسات يف شىت أحناء العامل يسعون لتحديد أفضل اخليارات املمكنة            . إليها

اليت تتوافق مع مستويات التنمية اليت بلغتها بلداهنم ومع اإلمكانات املتصلة مبوقع هذه البلدان              
  .تنظيم املشاريع فيها وكذلك، وهذا هو األهم، مع استراتيجياهتا اإلمنائية الشاملةوقدرات 

وعلى مدى العقد األخري، وحىت ظهور األزمة املالية على األقل، نشأ عـدد مـن                 -٢
االجتاهات املواتية يف البيئة االقتصادية العاملية، وهي اجتاهات دعمت تسريع وترية النمـو يف              

ومع ذلك، ظل االفتقار إىل متويل االستثمار اإلنتاجي ميثّل قيداً حيّد من            . ميةمعظم املناطق النا  
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األدىن حلجـم   املطـرد للحـد     ومع االرتفاع   . النمو املستدمي والشامل يف العديد من البلدان      
االستثمار الالزم للعمل يف بيئة دولية أكثر انفتاحاً وتنافساً، أصبح تطوير املـشاريع حتـدياً               

  .كرب بالنسبة للعديد من البلدان الناميةسياساتياً أ
وحيثما تكون القدرات احمللية على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرية قدرات ضـعيفة،              -٣

ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن ُيسهم يف االرتقاء باملستوى الصناعي ويف توليـد هـذه               
. يات ولوائح تنظيمية مناسبة   القدرات احمللية بصورة تدرجيية شريطة أن تكون هناك استراتيج        

ولقد أصبح التحدي السياسايت ذو الصلة أكثر تعقيداً بالنظر إىل التطور الدينامي لالقتـصاد              
العاملي، حسبما تدل عليه األمهية املتزايدة لسالسل القيمة العاملية وظهور طرائـق لإلنتـاج              

ة، والتعاقد مع جهات خارجية مثل الصناعة التعاقدي(الدويل غري قائمة على املشاركة السهمية 
والتفاعالت املعقدة على حنو متزايد بني خمتلف جماالت        ) لتوفري اخلدمات، أو الزراعة التعاقدية    

على سبيل املثال بني سياسات التجارة واالستثمار والسياسات البيئية         (عملية صنع السياسات    
املستويات الوطنية واإلقليميـة    (واملستويات املختلفة لعملية صنع السياسات      ) أو االجتماعية 

  ). مثالًوالدولية
ويهدف اجتماع املائدة املستديرة هذا، الذي يشكل أيضاً جزءاً من منتدى االستثمار    -٤

، إىل املساعدة يف معاجلة التعقيدات اليت ينطوي عليها تسخري االسـتثمار            ٢٠١٢العاملي لعام   
ع وزراء حكوميني ورؤسـاء منظمـات       وسيضم االجتما . وتنظيم املشاريع من أجل التنمية    

دولية للنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز السياسات القائمة على الـصلة بـني االسـتثمار       
والتجارة وتنظيم املشاريع هبدف تيسري بناء القدرات اإلنتاجية للبلـدان الناميـة واالرتقـاء              

  .بصناعاهتا وحتقيق اندماجها يف سالسل القيمة العاملية
وعلى حنو أكثر   . ذه املذكرة هي وثيقة معلومات أساسية أُعّدت ألغراض املناقشة        وه  -٥

 حتقيق التنميـة املـستدامة؛      مسامهة االستثمار وتطوير املشاريع يف    ) أ(حتديداً، تبني املذكرة    
ي لـضمان حتقيـق هـذه الفوائـد؛         حتديات السياسة العامة اليت تنشأ لدى الـسع        )ب(و
وُتختـتم  . طـراف  قدماً، مبا يف ذلك دور التعاون املتعـدد األ         الطرق املمكنة للمضي   )ج(و

  .جمموعة من األسئلة لكي يتناوهلا اجتماع املائدة املستديرة )د(املذكرة بطرح 

   التنمية املستدامةحتقيقاالستثمار وتطوير املشاريع يقدمان مسامهات قيمة يف   -ثانياً  
وال تـزال  . ك األساسي للتنمية االقتصاديةإن االستثمار احمللي اخلاص والعام هو احملرّ     -٦

تعبئة هذا االستثمار متثل حتدياً رئيسياً أمام البلدان النامية، وخباصـة أقـل البلـدان منـواً                 
وبالنظر إىل فجوات    .واالقتصادات الضعيفة هيكلياً اليت تتدىن فيها مستويات املّدخرات احمللية        

 ميكن لالستثمار األجنيب أن يكون مكمِّالً ضـرورياً         التمويل اإلمنائي اهلائلة يف هذه البلدان،     
وينطوي االستثمار األجنيب، بوصفه مصدراً لتمويل التنمية، على العديد من          . لالستثمار احمللي 
ورغم أن هذه الفوائد تتحقق يف مجيع قطاعات األنشطة االقتصادية، فـإن            . الفوائد احملتملة 

مكانات األبرز ملسامهة االستثمار األجنيب يف حتقيـق        هناك بعض اجملاالت اليت تتركز فيها اإل      
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ومن األمثلة على ذلك قطاعا اهلياكل األساسية والزراعة والقطاعات ذات          . التنمية املستدامة 
الصلة باالقتصاد األخضر، رغم أن هذه تشكل أيضاً جماالت تتطلب وجود إطـار تنظيمـي    

  .ستثمار األجنيبمتوازن بدقة، وهو إطار ضروري لكي تتحقق فوائد اال
وميكن لالستثمار األجنيب أن ينقل رؤوس األموال والتكنولوجيا واملهـارات عـرب              -٧

كما ميكنه أن يوفر فرص العمل ويزيد اإليرادات الـضريبية؛ وبإمكـان            . خمتلف القطاعات 
 بوسائل منها مثالً  (االستثمار األجنيب أيضاً أن ينشئ روابط جتارية ويعزز القدرات التصديرية           

؛ وبإمكانه كذلك أن ُينشئ روابط بني مشاريع        )ربط الشركات احمللية بسالسل القيمة العاملية     
ميكن لـسالسل   كما  . ة غري مباشرة وحيقق فوائد إمنائية أخرى      ف آثاراً تبعيّ  األعمال وأن خيلّ  

ة هامة ختدم   وطرائق املشاركة غري السهمية أن تولِّد عملية دينامي       املتزايدة األمهية   القيمة العاملية   
دين االندماج يف   مصاحل الفقراء بقدر ما يكون بإمكان اجملتمعات احمللية املهّمشة وصغار املورّ          

وهذا . سالسل القيمة العاملية أو اإلقليمية كمنتجني أو موردين أو مقدمني للسلع واخلدمات           
دامة حيثمـا   يتيح فرصاً من خالل تعزيز مسامهة الشركات األجنبية يف حتقيق التنمية املـست            
ويف هـذا   . يكون سلوك هذه الشركات سلوكاً مسؤوالً من الناحيتني االجتماعية والبيئيـة          

السياق، ميكن ملعايري املسؤولية االجتماعية للشركات، اليت متتد على حنو متزايد عرب سالسل             
 املمارسات تؤثر تأثرياً فعاالً يف      اإلمداد وشبكات اإلنتاج املتكاملة للشركات عرب الوطنية، أن       

  .االجتماعية والبيئية ملؤسسات األعمال على نطاق العامل
 ةوميكن لالستثمار األجنيب أن يكون مفيداً بصفة خاصة عندما يتفاعل بطريقة تآزري             -٨

ل، أو يعـزز،  كّمفعلى سبيل املثال، ميكن لالستثمار األجنيب أن يُ  . مع االستثمار احمللي والعام   
شركات اململوكة حملياً وأن يكون أداة مفيدة يف حشد القدرات          تكوين رأس املال من قبل ال     

هو احلال يف أقل البلدان     كما  وإذا كانت مستويات االستثمار احمللي متدنية،       . اإلنتاجية احمللية 
منواً بصفة خاصة، فإن مثة حاالت كثرية ميكن فيها للشركات األجنبية واحمللية أن تعمل معـاً    

  .النسبية لكل منها وحتقيق نتائج تعود عليها مبنافع متبادلةمن أجل استغالل املزايا 
وقد أصبح الدور اهلام لالستثمار العام كأداة ملواجهة التقلبات الدورية وكوظيفة بالغة              -٩

األمهية من وظائف الدولة بوصفها املستثمر األخري دوراً أكثر بروزاً خالل األزمة االقتـصادية              
 وعالوة على ذلك، يتسم االستثمار العام بأمهية عظيمـة بالنـسبة            .واملالية اليت حدثت مؤخراً   

القـدرات  تعزيـز   لتحقيق النمو والتنمية على املدى الطويل، وال سيما من خالل مسامهته يف             
وهنـا أيـضاً، تـشكل      . اإلنتاجية، وحتفيز الطلب الكلي، وختصيص املوارد عرب االقتـصاد        

األساسية واالستثمارات ذات الصلة بتغري املناخ أمثلة       االستثمارات يف قطاعي الزراعة واهلياكل      
  . واالستثمار العام واخلاصواحملليعلى التفاعل الذي يعود مبنافع متبادلة بني االستثمار األجنيب 

ويرتبط جبميع املسائل املذكورة أعاله نشاط تنظيم املشاريع القائمـة علـى روح               -١٠
فمن شأن إطالق العنان للقدرة     . ة للنمو االقتصادي  املبادرة، وهو أحد أقوى األدوات احملرك     

 أعمـال  مـشاريع على تنظيم املشاريع وتيسري إنشاء املشاريع اجلديدة أن يعزز تطوير قطاع           
صغرية ومتوسطة احلجم موجهة حنو النمو، األمر الذي ميكن أن يؤدي بدوره إىل حتفيز خلق               

ومن شأن ذلك أن ييسر     . يرادات الضريبية فرص العمل، واالبتكار، وزيادة القيمة املضافة واإل      



TD/457 

GE.12-50140 4 

وميكن لتشجيع تنظيم املشاريع القائمة على روح       . بالصناعةعملية التحول اهليكلي واالرتقاء     
األعمـال مـن أجـل      ألنشطة  املبادرة أن يعزز منو اإلنتاجية ويساعد يف إجياد حلول عملية           

ة اقتصادية تراعي االعتبـارات     التصدي للتحديات االجتماعية والبيئية، مثل استحداث أنشط      
وهذه مسة أساسية من مسات   . البيئية أو إتاحة فرص العمل للنساء والشباب أو الفئات احملرومة         

معظم االقتصادات التنافسية، وهي تنطوي على إمكانات املسامهة يف حتقيق أهداف التنميـة             
  .الشاملة واملستدامة

وير املشاريع احمللية أو يؤديا معاً إىل حتفيـز          األجنيب وتط  لالستثماروباملقابل، ميكن     -١١
  .دورة إجيابية من النمو والتنميةنشوء 

  يلزم اختاذ إجراءات يف جمال السياسات العامة   -ثالثاً  
 التنمية املستدامة والـشاملة،     قيقلكي ُيسهم االستثمار األجنيب على حنو فعال يف حت          -١٢

فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تكون      . ات العامة ينبغي بذل عدد من اجلهود على صعيد السياس       
التدابري الرامية إىل اجتذاب االستثمار األجنيب مصحوبة بتدابري هتدف إىل تعزيز أثـر هـذا               

بوسائل منها مثالً ضمان عمل املـستثمرين علـى حنـو           (االستثمار على التنمية املستدامة     
السـتثمار احمللـي واألجـنيب    ، وبسياسات ترمي إىل املزج على أفضل حنو بـني ا          )مسؤول

  .واالستثمار العام واخلاص
كما يلزم انتهاج سياسات ترمي إىل حتقيق الفوائد اإلمنائية لسالسل القيمة العامليـة               -١٣

فعلى سبيل املثال، يتطلب التعقد املتزايد لـسالسل القيمـة          . وطرائق املشاركة غري السهمية   
العاملية أن تعمل البلدان على تعزيز القدرة التنافسية ملنتجيها احملليني وعلى زيـادة موثوقيـة               

كما يلزم أن تكون هناك استجابات سياساتية ملنع الشركات عرب          . كفاءة عملياهتم اإلنتاجية  و
 وحصر نشاط املنتجني احملليني يف أجزاء القيمة املـضافة          صناعات احمللية الوطنية من إقصاء ال   

  . األدىن لعملية اإلنتاج وإحداث آثار اجتماعية وبيئية غري مرغوب فيها
ة النتهاج سياسات استباقية لدعم أنشطة تنظيم املشاريع القائمـة           مثة حاج  ،وأخرياً  -١٤

ففي الوقت احلاضر، يفتقر العديد من البلدان إىل مبادرات سياساتية تركّز           . على روح املبادرة  
 مؤسسات أعمال جديدة وتيّسر إنشاء وتطوير مشاريع األعمال البالغة الـصغر            نشوءعلى  

  .والصغرية واملتوسطة احلجم

يلزم إدماج سياسات االستثمار يف صلب االسـتراتيجيات اإلمنائيـة            -رابعاً  
  الشاملة للبلدان

تواجه احلكومات حتدي اختيار أدوات سياسة االستثمار الصحيحة وإدماجها علـى       -١٥
وهي حتتاج للقيام بذلك يف سياق اقتصاد عاملي يبدو أنه          . حنو سليم يف استراتيجياهتا اإلمنائية    

ديدة من مراحل العوملة تعّد فيها التنمية الـشاملة واملـستدامة ضـرورة             يدخل يف مرحلة ج   
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ونتيجة لذلك، بدأ يظهر جيل جديد من سياسات االستثمار، سعياً إىل وضع جدول             . حتمية
أعمال أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً على صعيد السياسة اإلمنائية ضمن إطار يهدف إىل احلفاظ              

  . عامةعلى مناخ استثماري موات بصورة 
أخذت حكومات عديدة تعتمد وعلى مستوى السياسات الوطنية، على سبيل املثال،        -١٦

هذه البلدان إىل النظـر يف      مما دفع    ،التنمية االقتصادية لتوجيه  سياسات استباقية إىل حد أبعد      
انتهاج سياسات حمددة األهداف لتحسني مناخ االستثمار ولتوجيه االستثمارات حنو تلـك            

األكثر قدرة على املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلياكل األساسـية        اجملاالت  
ومن أجل تسخري فوائد طرائق املشاركة غري السهمية، ينبغـي          . والزراعة واالقتصاد األخضر  

وهذا أمر يتسم بأمهيـة     (لالستجابات السياساتية أن هتدف إىل تنويع القاعدة الصناعية للبلد          
وإىل االرتقاء بقدرة البلـد الـصناعية يف        ) سبة ألقل البلدان منواً والبلدان األفريقية     خاصة بالن 

  ).خصوصاً بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل(سلسلة القيمة 
وقد أدت اهلواجس املتعلقة بالتأثريات االجتماعية والبيئية السلبية لالستثمار فـضالً             -١٧

 يف البلدان النامية، إىل ظهور دعوات النتـهاج         عن طرائق املشاركة غري السهمية، خصوصاً     
وينبغي . سياسات ترمي إىل تشجيع االمتثال ملعايري سلوك الشركات وإىل تعزيز رقابة الدولة           

 على امتداد سالسل القيمـة العامليـة         املنفّذة تشجيع سلوك الشركات املسؤول يف األنشطة     
  .ة غري السهميةللشركات عرب الوطنية، مبا يف ذلك يف طرائق املشارك

وفيما يتعلق بالتفاعل بني االستثمار األجنيب واحمللي، مثة حتد سياسايت رئيسي يكمن              -١٨
يف حتديد التوازن األمثل بني هذين النوعني من االستثمار، وجتنب اإلقصاء، وحتقيق إمكانات             

ـ        يم الـروابط  االستثمار األجنيب القادر على حشد جهود بناء القدرات اإلنتاجية احمللية وتعظ
أنشطة البحث والتطـوير    ب بدءاًوأوجه التآزر احملتملة على خمتلف مستويات سلسلة القيمة،         

وفيما يتعلق بالتفاعل بني االستثمار اخلاص واالستثمار العام، تشمل         . أنشطة اإلنتاج وانتهاًء ب 
لعام واخلاص،  التحديات السياساتية حتديد مشاريع االستثمار املالئمة للتعاون بني القطاعني ا         

أنـواع  خمتلـف   -واستهداف أنسب أنواع الشراكات الواعدة بتحقيق األهداف اإلمنائيـة     
 وحتقيق توزيع منصف للتكـاليف  -على سبيل املثال   الشراكات بني القطاعني العام واخلاص      

، يتـسم وضـع األطـر     ويف إطار كال السيناريوهني   . واملخاطر بني القطاعني العام واخلاص    
تعزيز سيادة القانون أو البـت يف مـدى         بوسائل منها مثالً     -ة والتنظيمية املناسبة    السياساتي

  .  بأمهية حامسة-االنفتاح أو التحرير 
وفيما يتصل بالسياسات على املستوى الدويل، ميكن التفاقات االستثمار الدولية أن             -١٩

مستقرة وشفافة وميكـن    تسهم مسامهة هامة يف هتيئة بيئة لسياسات االستثمار الدولية تكون           
ويف الوقت نفسه، تطرح هذه االتفاقات عدداً . التنبؤ هبا لتيسري تدفقات االستثمار عرب احلدود

ظمية واملوضوعية أمام املفاوضني وصانعي السياسات وغريهم من اجلهـات          من التحديات النُّ  
األساسـية،   معاهدة من معاهدات االستثمار     ٣ ٠٠٠ وبوجود ما يزيد عن   . صاحبة املصلحة 

والكثري من املفاوضات اجلارية واآلليات املتعددة لتسوية املنازعات، أصبح عـامل اتفاقـات             
االستثمار الدولية من الضخامة حبيث بات يصعب على الدول التعامل معه، ومـن التعقيـد               



TD/457 

GE.12-50140 6 

حبيث أصبح من الصعب على الشركات االستفادة منه، ومن التشابك حبيث أصبح يـصعب              
وعالوة على ذلك، تواجه هذه االتفاقات هـواجس        . احبة املصلحة رصده  على اجلهات ص  

ومثة حتد رئيسي يتمثل يف كيفية إعـادة        . عدها املتصل بالتنمية املستدامة   متزايدة فيما يتعلق ببُ   
توازن تلك االتفاقات، مبا يف ذلك باستخدام آليات اتفاقات االستثمار الدولية للحفاظ على             

  . دون التسبب بتقليص كبري ملستوى احلماية الذي توفره للمستثمرينحيز السياسات املتاح، 
ومن أجل مساعدة صانعي السياسات على التصدي للتحديات املـذكورة أعـاله،              -٢٠

وضع األونكتاد إطاراً لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وهو يتناول أبعاد       
  .والدويل معاًالسياسة العامة على املستويني الوطين 

ينبغي أن تكون سياسات االستثمار مكمَّلة بسياسات حتفِّـز تنظـيم             -خامساً  
  املشاريع القائمة على روح املبادرة

يتمثل التحدي السياسايت الرئيسي، يف جمال إنشاء وتطوير املشاريع، يف أن اجملاالت              -٢١
مية الصناعية، واهلياكل األساسـية،   التن-السياساتية العديدة املختلفة اليت ينطوي عليها األمر  

 ينبغي أن ُتنسَّق    -واملوارد البشرية، واملهارات وتطوير التكنولوجيا، واهلياكل األساسية املالية         
وال ميكـن فـصل     . تنسيقاً وثيقاً من أجل تعظيم أوجه التآزر وزيادة تأثريها إىل أقصى حد           

ة الوطنية األوسع نطاقاً وعن الواقـع       سياسات تنظيم املشاريع عن سياسات التنمية االقتصادي      
وهذا يتطلب األخذ بنهج يشمل مجيع مستويات احلكومة وينطـوي علـى التـزام              . املتغري

حكومي قوي وتنسيق فيما بني الوزارات، بالشراكة مع القطاع اخلاص وغريه من جهـات              
  . اجملتمع املدين صاحبة املصلحة

ر سياسايت أن يوفر مرجعاً قيِّمـاً لـصانعي         ويف هذا اجملال أيضاً، ميكن لوجود إطا        -٢٢
ورغم أنه ال يوجد حل واحد مالئم جلميع احلاالت، فإن إطار سياسات تنظـيم          . السياسات

د ستة جماالت ذات أولوية هلا تأثري مباشر على         املشاريع الذي وضعه األونكتاد مؤخراً قد حدّ      
وطنيـة لتنظـيم املـشاريع؛      صـياغة االسـتراتيجيات ال     )أ: (نشاط تنظيم املشاريع، وهي   

حتسني التعليم واملهارات يف جمال تنظيم       )ج(حتسني البيئة التنظيمية إىل احلد األمثل؛ و       )ب(و
حتسني فرص الوصول إىل التمويل؛      )ه(تيسري تبادل التكنولوجيا واالبتكار؛ و     )د(املشاريع؛ و 

  . زيادة التوعية والربط الشبكي )و(و

  األطراف والطريق إىل األمامالتعاون املتعدد   -سادساً  
الالزمـة  عناصر  اليشكل االستثمار اإلنتاجي وتطوير املشاريع عنصرين رئيسيني من           -٢٣
ورغم أنه ليس مثة شّك يف أمهية هذين العنصرين بالنـسبة لتحقيـق             . قتصاد عاملي دينامي  ال

  . يزال يشكل حتدياً رئيسياً التنمية املستدامة، فإن وضع السياسات السليمة ال
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وتثري التحديات املذكورة أعاله املتصلة باالستثمار وتطوير املشاريع، باإلضـافة إىل             -٢٤
النقاش األوسع نطاقاً بشأن احلوكمة االقتصادية العاملية، مسألة ما إذا كانت االسـتجابات             

 تركز تركيزاً مناسباً على النـهوض باالسـتثمار         - يف شكلها احلايل     -السياساتية للبلدان   
ظيم املشاريع القائمة على روح املبادرة، وعلى ضمان أن تؤدي هذه االستجابات علـى              وتن

ويتيح اجتماع املائدة املستديرة الوزاري فرصة ممتـازة        . حنو فعال إىل حتقيق وعودها اإلمنائية     
ملناقشة كيفية تعزيز السياسات املتعلقة باالستثمار وتطوير املشاريع بغية تعظيم الفوائد الـيت             

  .ن أن ُتحقِّقَهاميك
 االستثمار وتطوير املشاريع من أجل حتقيق  يف جمايل وهتدف األطر السياساتية الشاملة       -٢٥

ُعرضت يف هذه املذكرة، إىل تقـدمي        و التنمية املستدامة، وهي األطر اليت اقترحها األونكتاد      
ت إرشادات ومشورة موضوعية لوضع السياسات ولكي تكون مبثابة مرجع لرسم الـسياسا           

يف هذه األطر عـن طريـق تبـادل    ومن خالل النظر . العامة على املستويني الوطين والدويل 
هج سياساتية خمتلفة، سُيساعد اجتماع املائدة املستديرة       خلربات والدروس املستفادة بتطبيق نُ    ا

كما أنه سيساعد بـذلك يف      . يف تعزيز املبادرات السياساتية من أجل حتقيق التنمية املستدامة        
ديد الرؤى واالستراتيجيات واخلربات اليت ميكن أن ُتسهم يف اعتماد منوذج سياسايت جديد             حت

  .وتطوير املشاريع) عرب سالسل القيمة العاملية(لالستثمار والتجارة 
  :وانطالقاً ّمما تقدم، ميكن الجتماع املائدة املستديرة الوزاري أن يتناول األسئلة التالية  -٢٦

 السياساتية البالغة األمهية اليت تواَجه اليـوم يف تـسخري           ما هي التحديات    )أ(  
وما هي جتارب البلدان      املشاريع من أجل حتقيق التنمية املستدامة؟       وتطوير االستثمار وتنظيم 
  يف هذا الصدد؟

ما الذي ميكن فعله لضمان االستثمار األجنيب املسؤول واملستدام وتعظـيم             )ب(  
ي وبناء القدرات اإلنتاجية احمللية؟ وما هي الدروس اليت ميكـن           دوره يف تعبئة االستثمار احملل    

  استخالصها من جتارب البلدان؟
ما الذي ميكن فعله لتحسني قدرة نظام اتفاقات االستثمار الدوليـة علـى               )ج(  

  حتقيق هدفه املتمثل يف تعزيز االستثمار من أجل التنمية؟
ـ          )د(   شاريع يف االسـتراتيجيات    ما الذي ميكن فعله إلدماج سياسات تطوير امل

  اإلمنائية الشاملة للبلدان بغية تعظيم الفوائد اليت تعود هبا هذه السياسات على التنمية املستدامة؟
ما هي مبادرات التعاون والتنسيق الدوليني اجلديدة اليت ميكن تـصورها يف              )ه(  
  هذا اجملال؟

        


