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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
  من جدول األعمال) د(٨البند 

    حنو حتقيق منوٍ وتنمية مستدامني وشاملني للجميع :عوملة حمورها التنمية

  الثانيةاملائدة املستديرة     
النهوض باالستثمار والتجارة وتنظيم املـشاريع القائمـة علـى روح               

املبادرة وما يتصل بذلك من سياسات التنمية حتفيزاً لنمـو اقتـصادي     
  مطرد خيدم التنمية املستدامة والشاملة

  ألونكتاد الثالث عشرا    
  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٢، املعقود يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
استفاد اجتماع املائدة املستديرة الثاين الذي شكل جزءاً من مـداوالت األونكتـاد             -١

 وزيراً من بلدان متقدمة وبلدان نامية واقتصادات متر مبرحلـة           ٤٠الثالث عشر من مشاركة     
ياسات وناقش املشاركون كيـف ميكـن لـس       . نظمات دولية ملرؤساء  انتقالية، فضالً عن    

االستثمار وتنمية املشاريع القائمة على روح املبادرة أن تيسر بناء القدرة اإلنتاجية واالندماج             
  .يف سالسل القيمة العاملية دعماً للتنمية االقتصادية املستدامة

وركز الوزراء على سبل ووسائل تسخري سياسات االستثمار وتنظـيم املـشاريع              -٢
وقدموا إىل األمانة توجيهات بشأن أولويات العمـل يف         . شاملةألغراض التنمية املستدامة وال   

املستقبل، وأكدوا دور األونكتاد كمركز اتصال لألمم املتحدة يف جمال االستثمار وتنظـيم             
  .املشاريع والتنمية
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وقال الوزراء إن منتدى االستثمار العاملي هو املنتدى الرئيسي جلميـع أصـحاب               -٣
اروا إىل استمرار اتساع جمتمع املستثمرين املشارك، مبا يف ذلـك           املصلحة يف االستثمار، وأش   

وأعرب الوزراء عن تقديرهم ألعمال البحث والتحليل اليت جيريهـا          . صناديق الثروة السيادية  
، ومرصدا االستثمار واالجتاهات الـسياساتية،      تقرير االستثمار العاملي  األونكتاد مبا يف ذلك     

. اتفاقات االسـتثمار الدوليـة    ر، واألعمال املنفَّذة يف ميدان      ونظام املعلومات عن االستثما   
وأعربوا عن دعمهم ألعمال املساعدة التقنية اليت ينفذها األونكتاد، مبا يف ذلك استعراضات             

  .سياسات االستثمار، واتفاقات تيسري االستثمار
 املـشاريع   وأفاد الوزراء عن التحديات اليت يواجهوهنا يف تسخري االستثمار وتنظيم           -٤

ويف حني أن بعض التحديات قد مشلت عـدداً كـبرياً           . ألغراض التنمية الشاملة واملستدامة   
. وخمتلفاً من البلدان، فإن غريها كان راسخاً يف سياقات التنمية اليت تواجهها بلدان بعينـها              

اسـتجابة  واعُترب الترسيخ السليم لسياسات تنظيم املشاريع واالستثمار يف استراتيجية التنمية           
  .مهمة وشاملة يف هذا الشأن

وتقاسم الوزراء أفكاراً وجتارب تتصل بسياسات حمـددة اسـُتخدمت لتـشجيع              -٥
االستثمار األجنيب املسؤول وتعظيم دوره يف تعبئة االستثمار احمللي وتنظيم املـشاريع وبنـاء              

 ونكتاد اجلديـد  األإطاروبوسع البلدان احلصول على توجيهات قيمة من    . القدرات اإلنتاجية 
، وهو إطار يقدم اقتراحـات ملموسـة   لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة 

وأعربت البلدان عن اهتمامها باستخدام هذا اإلطـار        . لالستثمار وما يتصل به من سياسات     
وطلب الوزراء من األونكتاد إن يدعم اجلهود اليت تبـذهلا          . من أجل حتسني مناخ االستثمار    

  .البلدان لتحسني مناخ االستثمار عن طريق املساعدة التقنية باختاذ هذا اإلطار مرشداً هلا
واستفاد الوزراء من تقرير املؤمتر السنوي التفاقات االستثمار الدولية الـذي قـدم               -٦

اقتراحات بشأن سبل ووسائل حتسني نظام هذا اإلطار من أجل تشجيع االستثمار املـسؤول          
وشجع املندوبون األونكتاد على مواصلة أعماله يف هذا        . إلمنائي هلذه االتفاقات  وتقوية البعد ا  

اجملال، بتوفري خيارات سياساتية ملموسة من أجل البلدان النامية لصوغ سياسات االسـتثمار      
. سياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املـستدامة       على املستوى الدويل كجزء من إطار       

  .وأعرب الوزراء عن اهتمامهم بوضع جمموعة من املبادئ الرئيسية لسياسات االستثمار
واتفق الوزراء يف الرأي على أنه يف حني أن توفري الضمان املناسـب للمـستثمرين                 -٧

يشكل بعداً رئيسياً يف تعبئة االستثمار األجنيب املباشر، فالسياسات احمللية الرامية إىل هتيئة مناخ 
واتفقوا على أن مواصلة العمل على املـستوى      . لالستثمار ال تزال هي العامل احلاسم     جاذب  

الدويل من شأهنا املساعدة يف تشجيع استثمار أجنيب مباشر أفضل وقادر على تعزيز التنميـة               
  .وإنشاء الوظائف وحتديث املهارات
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 االسـتثمار   واعُترب أن اتباع هنج شفاف ومستنري وقابل للتنبؤ جتاه وضع سياسـات             -٨
الوطنية والدولية يكتسي أمهية بالغة للقطاع اخلاص الذي يشكل املصدر النهائي لالسـتثمار             

  . مع اعتبار االستثمار احمللي على درجة من األمهية مماثلة ألمهية االستثمار األجنيب-األجنيب 
والتنمية كما أن التشجيع على تنظيم املشاريع يشكل مكوناً حيوياً للنمو االقتصادي              -٩

فإن له القدرة على املسامهة يف حتقيق أهداف حمددة للتنمية املستدامة، من بينـها              . االقتصادية
كما أن بإمكان منظمي املشاريع املوجهة حنو النمو أن يسامهوا يف           . توظيف النساء والشباب  

اريع يف  واتفق الوزراء على أن إدراج تنظيم املـش       . التحول اهليكلي وبناء الصناعات اجلديدة    
جدول أعمال وضع السياسات يهيئ الفرصة لتحسني الربط بني االستثمار وتنمية القطـاع             
اخلاص من جهة وغايات التنمية الشاملة واملستدامة من اجلهة األخرى، بطرق منها تـشجيع              

  .االستثمار ونشاط تنظيم املشاريع يف إطار النمو األخضر
رهم إلطار سياسات تنظيم املشاريع اجلديـد  وأعرب الوزراء يف هذا الشأن عن تقدي      -١٠

الذي وضعه األونكتاد والذي يهـدف إىل مـساعدة واضـعي الـسياسيات يف تـصميم                
وتتضمن اجملاالت املهمة اليت وجه املشاركون االنتبـاه        . استراتيجيات وطنية لتنظيم املشاريع   

 والتعلـيم والتـدريب؛   إليها من أجل تنمية االستثمار وتنظيم املشاريع الوصول إىل التمويل؛    
الروابط وإجياد قواعد وأنظمة جتارية قوية لألعمال التجارية على أن تكون ميسرة هلا؛ وتيسري             

. ؛ وحوكمة الشركات ومسؤوليتها االجتماعية؛ ومحاية حقوق امللكيـة الفكريـة          التجارية
اإلمنائية النامجة عن واعُترب عدد من جماالت السياسة العامة األخرى بالغ األمهية لتعظيم الفوائد        

وناقش الوزراء، من بني املواضيع األخرى اليت تناولوها، الـصلة          . االستثمار وتنظيم املشاريع  
  .بني االستثمار والتجارة، واقترحوا أن يواصل األونكتاد حبث هذه العالقة

وألقى اجتماع املائدة املستديرة الضوء على املكاسب اليت ميكن اخلروج هبـا مـن                -١١
عاون الدويل فيما يتعلق بتسخري سياسات االستثمار وتنظيم املشاريع ألغـراض التنميـة             الت

والحظ الوزراء أن املشاركة املتعددة األطراف تستطيع املساعدة بإتاحة الفرصـة           . املستدامة
أمام تقاسم اخلربات وأفضل املمارسات، مما حيدو بالعامل إىل التوصل إىل نظـام لالسـتثمار               

 مبزيد من التنسيق والتماسك، ومما يساهم يف إجياد فهم مشترك للتقـدم علـى               الدويل يتسم 
  .طريق وضع السياسات الوطنية لتنظيم املشاريع واالستثمار

        


