
 

 نشرة صحفية 
 

 حظر

يُحَظُر اقتباس محتويات هذا البيان الصحفي والتقرير المتعلق به   
أو  أو تلخيصها في وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية

ت بتوقي 00/17الساعة ، 2017حزيران/يونيه  7اإللكترونية قبل يوم 
بتوقيت  00/19بتوقيت نيويورك، والساعة  00/13غرينتش. (الساعة 
 8من يوم  00/02بتوقيت دلهي، والساعة  30/22جنيف، والساعة 

 بتوقيت طوكيو). 2017حزيران/يونيه 
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ت سياسااستثمارات جديدة، مع زيادة تعقيد الالبلدان تقلص البيروقراطية الجتذاب 
  وغموضها وتباينها وتذبذبها

 

ف،  ه  ٧جني رى  - ٢٠١٧حزيران/يوني اد ي المي لألونكت تثمار الع ر االس تثمار واالق2017تقري اد : االس تص
ام  التي اعتُِمدتفي المائة من تدابير سياسات االستثمار  ٧٩الرقمي أن  ي ع ر  تهدف 2016حديثاً ف ى تحري إل

   كل).في المائة منها فقط تدخل قيوداً أو أنظمة جديدة (انظر الش ١٩االستثمار وتعزيزه، في حين أن 

 

رِّ ومعظم البلدان التي أدخلت تدابير للتحرير وا د ُح خول درت شروط لتعزيز والتيسير بلدان نامية في آسيا. وق
دمت أالمستثمرين األجانب في صناعات مختلفة. وعمدت بلدان عديدة أيضاً إلى تبسيط إجراءات التسجيل  و ق

   حوافز استثمارية جديدة أو تابعت عمليات الخصخصة. 

 

تثمار ة االس ود أو األنظم س القي ي أدخ يةوتعك دة الت ام الجدي ي ع ت ف أن ال 2016ل واغل بش اً ش ة عموم ملكي
لشواغل اتجلى هذه الوطني والقدرة التنافسية للمنتجين المحليين. وال ت ية للصناعات االستراتيجية واألمناألجنب

وابط  ي سياق ض يما ف دان المضيفة، وال س ة للبل رارات اإلداري ي الق دماج افي التشريع فحسب، بل أيضاً ف الن
   االستيالء األجنبية. المتصلة بعمليات
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ر الحدود من 2017ويبين تقرير االستثمار العالمي لعام  تثمار عب وانين  أيضاً أن عدة بلدان تنظم االس خالل ق
ة. ويقت يةاستثمار تثمار الدولي ات االس ى غرار اتفاق اد رح األونكمحددة تعالج مجموعة مماثلة من المسائل عل ت

   الدولية بتحديث الشروط المقابلة في قوانين االستثمار.أن يقترن إصالح اتفاقات االستثمار 

 

ب االس ه سياسات تجل د في ذي نري ت ال ي الوق ويي، "ف ا كيت اد، موخيس ام لألونكت ين الع ىوقد قال األم  تثمار إل
   ".السياسات شاملة للجميع ومستدامة البلدان النامية، يجب علينا أن نضمن أن هذه

 

 ً ذباً.  أصبحت أكثر تعقيداً  يةسياسات االستثمارال، يجد التقرير أن صنع وعموما اً وتذب ن الووتباين د م ذب للح تذب
ى قواعد وذا  ع صداقية ويموتحسين استقرار العالقات االستثمارية، يقترح األونكتاد نظام استثمار قائماً عل تمت

   بدعم دولي واسع النطاق ويشجع االستدامة والشمولية. 

 
  2016-1992االستثمار الوطنية لتغيرات في سياسات 

 (بالنسبة المئوية)
 

 

  .٢٠١٧األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي  المصدر:
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