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 اإلقليمي حوللمؤتمر التقرير الختامي ل 
 " االستثمار والتكامل االقتصادي"

 2014ديسمبر  9-10
 القاهرة -مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 
 

 :هدف المؤتمر
قتصــادي بالتعــاون والتنســيق مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي عقــدت إدارة التكامــل االقتصــادي العربــي بالقطــاع اال

) المــــؤتمر اإلقليمــــي حــــول " االســــتثمار sida) والوكالــــة الســــويدية للتعــــاون اإلنمــــائي الــــدولي (OECDوالتنميــــة (
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بالقـاهرة، وقـد  2014ديسمبر  10-9والتكامل االقتصادي" خالل يومي 

اسـتثمار عربيـة وفقـًا مزايـا إنشـاء منطقـة  أخـذا فـي االعتبـارالمؤتمر إلى تعزيز التكامـل اإلقليمـي واالسـتثمار  هدف
 . 2014عام  العربية التنموية التي عقدت في الكويت االجتماعيةاالقتصادية و القمة أعمال خالل  لما تم اقتراحه

علـــى  يةطقـــة، وتحليـــل اإلصـــالحات القانونيـــة االســـتثمار وفـــر المـــؤتمر فرصـــة لتقيـــيم التـــدفقات االســـتثمارية فـــي المن
الصعيدين الوطني واإلقليمي والدولي، واتخاذ األسهم من األدوات االقتصادية والقانونية القائمـة لتحفيـز االسـتثمار، 
 والتعلم من تجارب التجمعات اإلقليمية األخرى، وال سيما رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتقاسم المناصب
ـــــــــــــــــــــــــــــــة. ـــــــــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــــــــتثمارية حـــــــــــــــــــــــــــــــرة متكامل ـــــــــــــــــــــــــــــــاء منطق ـــــــــــــــــــــــــــــــى بن ـــــــــــــــــــــــــــــــدول األعضـــــــــــــــــــــــــــــــاء عل  ال

واألمانــة العامــة بــين منظمــة التعــاون والتنميــة القــائم  تعزيــز التعــاون فــي ضــوء المــؤتمر اإلقليمــي جــاء انعقــاد ذلــك و 
ة بـين اتفاقيـة انتقـال رؤوس األمـوال العربيـورشة عمل فنيـة مشـتركة حـول " بعقدجامعة الدول العربية، والتي بدأت ل

جـاء قـد . و 2014نيسـان عـام  /: التحسينات الرئيسية وعملية التصديق"، الذي عقد فـي ابريـلالدول العربية المعدلة
ديســـمبر  8-7 يـــوميالـــذي عقـــد و  للجنـــة الفنيـــة المعنيـــة بشـــؤون االســـتثمار الجتمـــاع األولانعقـــاد ذلـــك المـــؤتمر ل

 باالستثمار على أساس منتظم.تسعى إلى معالجة القضايا ذات الصلة  كانت ، والتي2014
 المشاركين
دولـــة عربيـــة،  13مشـــاركا، بمـــا فـــي ذلـــك واضـــعي السياســـات االســـتثمارية مـــن  50المـــؤتمر اإلقليمـــي  شـــارك فـــي

ــين مــن دول  (بمــا فــي ذلــك االتحــاد األوروبــي)، مــن المنظمــات اإلقليميــة (مركــز القــاهرة اإلقليمــي  OECDوممثل
الصناعة والزراعة للـبالد العربيـة، صـندوق و  ة، االتحاد العام للغرف التجاري)CRCICAللتحكيم التجاري الدولي (

شــارك  ، كمــا قــد العربــي، مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن القطــاع الخــاص ( الشــركة العربيــة لمصــائد األســماك)الن
 جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون والتنمية.خبراء من منظمي المؤتمر، واألمانة العامة ل

 
 الحظات افتتاحيةم

 العام المساعد للقطاع االقتصادي بجامعة الدول العربية األمين -التويجري إبراهيمبن الدكتور محمد قام  -
لورشــة  والــذي يعــد بمثابــة  اســتكماال  المــؤتمر اإلقليمــيهــذا أهميــة  بافتتــاح أعمــال المــؤتمر مشــيرًا إلــى

موال العربية بين الدول العربية المعدلة: التحسـينات العمل الفنية المشتركة حول "اتفاقية انتقال رؤوس األ
وأعـــرب عـــن تقـــديره لتعزيـــز ، 2014الرئيســـية وعمليـــة التصـــديق"، التـــي عقـــدت فـــي ابريـــل/ نيســـان عـــام 
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وشــدد علــى قيمــة حــوار السياســات وتبــادل  ن والتنميــة وجامعــة الــدول العربيــةالتعــاون بــين منظمــة التعــاو 
عربية لدعم جهودها لجذب االستثمارات من داخل وخارج المنطقة. وأعلن الممارسات الجيدة بين الدول ال

االســتثمار المعدلــة مــن قبــل األردن وفلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية  يــةالتصــديق مــؤخرا علــى اتفاق
وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن االتفاق سيدخل حيز النفاذ بعد تصديق دولة عضو خامس لجامعة الـدول 

 العربية.

بمنظمــة  العالقــات العالميــة ، ســكرتارية قســم الشــرق األوســط رئــيس يد كــارلوس كونــدي، رئــيس شــعبةالسـ -
لتعـاون مــع جامعـة الــدول العربيـة. وشــدد فيهــا بفرصـة ارحـب   )،OECDالتعـاون االقتصـادي والتنميــة (

لـد النمــو تـي تو علـى الحاجـة إلـى جـذب المزيــد مـن االسـتثمارات المنتجـة فـي المنطقــة، أي االسـتثمارات ال
زيــادة التــدفقات االســتثمارية البينيــة. وأكــد مجــددا  أهميــة إلــى باإلضــافةجديــدة عمــل الشــامل وخلــق فــرص 

لتعزيز التعاون بين المنظمتين، وكذلك لمساعدة كل مـن الجامعـة العربيـة والـدول العربيـة  OECDالتزام 
 المنطقة؛ في جهودها الرامية إلى تشجيع االستثمار وتعزيز مناخ االستثمار في

أشـــارت إلـــى إعتقـــاد العبـــدلي، مستشـــار فـــي الســـفارة الســـويدية فـــي القـــاهرة، -الســـيدة مارجريتـــا ديفيدســـون  -
المحــددات الرئيســية للنمــو االقتصــادي وتحســين مســتوى معيشــة  مــناالســتثمار والتجــارة أن  الســويد فــي 

الشـــرق األوســـط لمنظمـــة  رنـــامج االســـتثمار فـــيالمـــواطنين، األمـــر الـــذي يفســـر اســـتمرار دعـــم الســـويد لب
 .التعاون االقتصادي والتنمية

 
 نتائج اجتماع:

 تحفيز التكامل اإلقليمي من خالل االستثمار -التمهيدية  الجلسة
  أشاروا إلى األتي:ناقش المشاركون العالقة بين االستثمار والتكامل اإلقليمي. في هذا السياق، 

ــــدفق أن حركــــة − ــــي المباشــــر هــــي  ت ــــة االســــتثمار األجنب ــــة العالمي ــــار األزمــــة المالي بدايــــة للتعــــافي مــــن آث
٪ مـن إجمـالي االسـتثمار األجنبـي 54ات الناشئة هي محركـات النمـو الجديـدة، وهـو مـا يمثـل يواالقتصاد

، لكنـــه تراجـــع حصـــة الـــبالد العربيـــة فـــي تـــدفقات االســـتثمار األجنبـــي 2013المباشـــر العـــالمي فـــي عـــام 
 .2013٪ في عام 3.3٪ إلى  5.3المباشر العالمية من 

مـن ت دولـة اقتصـادية وسـتة اقتصـاديا 20مـن أفضـل  فقـطالنامية واالنتقالية تشكل نصـف  تاالقتصاديا −
 مستثمرين في الخارج في العالم. 20النامية واالنتقالية مرتبة بين أكبر الدول 

دية نميــة االقتصــاالتجــارة واالســتثمار العربيــة البينيــة لــم تصــل بعــد إلــى المســتويات المطلوبــة لتحقيــق الت −
وظهــرت ٪ فقــط. 5.8مؤشــر التكامــل االقتصــادي العربــي فــي المســتدامة فــي الــدول العربيــة، حيــث يمثــل 

مجلـس  االسـتثمار داخـل المنطقـة مـن قبـل دولبفي اآلونة األخيرة على قدر أكبر من االهتمـام عالمات 
 التعاون الخليجي.

واتفاقـات التجــارة واالســتثمار بـين األقــاليم أصــبحت  ات االســتثمار،يـمـن بــين االتجاهـات الحديثــة فــي اتفاق −
أكثر أهمية في تحفيز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلـى المنـاطق وداخلهـا. وتشـمل هـذه االتفاقـات 

دولــة)، وعبــر  TPP - 12ابيــك وغيرهــا تحــت المفاوضــات بمــا فــي ذلــك الشــراكة عبــر المحــيط الهــادئ (
٪ من النـاتج 45بما في ذلك البلدان التي لديها حصة  - TTIPتثمارية (األطلسي التجارة والشراكة االس

دولـــة ويعـــد  17يشـــمل  RCEPالمحلـــي اإلجمـــالي العـــالمي)، والشـــراكة االقتصـــادية اإلقليميـــة الشـــاملة (



إحــداث تغييــر كبيــر فــي أنظمــة أن تقــوم تلــك التكــتالت باألكبــر مــن حيــث عــدد الســكان). ومــن المتوقــع 
 مل االقتصادي في المنطقة العربية.تعامل معها بنجاح تحتاج إلى مزيد من التكاولل، هاالستثمار وأنماط

معظم الدول العربية هي أعضاء في منظمة التجارة العالميـة والتجمعـات اإلقليميـة المختلفـة بمـا فـي ذلـك  −
 ) ودول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي، وبالتــــالي توســــيعGAFTAمنطقــــة التجــــارة الحــــرة العربيــــة الكبــــرى (
 األسواق وفتح قطاعات جديدة لالستثمار.

األثر اإليجـابي لمزيـد مـن التكامـل االقتصـادي اإلقليمـي، وال سـيما بشـأن قضـايا االسـتثمار، ومـن المسـلم  −
 به تماما.

 
 وأشار المشاركون أيضا ما يلي:

لشـاملة، إجراء إصـالحات لتعزيـز بيئـة األعمـال امـن أن العديـد مـن الـدول العربيـة قـد قامـت بـ على الرغم −
األولـــى فـــي قائمـــة  50دول عربيـــة مرتبـــة فـــي األمـــاكن ال  6(فقـــط  لكـــن الطريـــق مـــا زال أمامنـــا طويـــلو 

بلــدا). معظــم االســتثمارات فــي البلــدان العربيــة ال تلمــس  189ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال مــن بــين 
أو نقـل المعرفـة دة جديـعمـل خلـق فـرص  إلـىاالهتمـام دون  الربح السريع إلىاالقتصاد الحقيقي وتسعى 

 والتكنولوجيا.

عـــدم وجـــود االســـتقرار واألمـــن، والقيـــود فـــي  وتتمثـــل ،تتمثـــل التحـــديات الرئيســـية علـــى المســـتوى القطـــري −
ـــة باإلضـــافة إلـــى المفروضـــة علـــى الملكيـــة األجنبيـــة،  هيمنـــة القطـــاع العـــام فـــي مجـــال األعمـــال التجاري

 علــى المســتوى اإلقليمــيبينمــا نفيــذ ســيادة القــانون. والنشـاط االقتصــادي، وانعــدام الشــفافية والضــعف فــي ت
 التي تؤثر على حركات المستثمرين.و التأشيرات  على قيوديعد التحدي الرئيسي هو ال

 
 :األدوات الموجودة لتشجيع االستثمار في المنطقة موقف - 1جلسة 

 
 تقيـــــــــــــــــــــــــــيم المشـــــــــــــــــــــــــــاركين األدوات القانونيـــــــــــــــــــــــــــة واالقتصـــــــــــــــــــــــــــادية القائمـــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــدعم االســـــــــــــــــــــــــــتثمار.

 لى المستوى الدولي، الحظوا أن:ع
) يجري التفـاوض فـي جميـع أنحـاء العـالم TPP ،TTIP ،RCEPالمزيد من المعاهدات الضخمة (مثل  −

 وتشكل ميزة جديدة من المشهد االستثماري اليوم.

 ) فـي جميـع أنحـاء العـالم، وقعـت الـدول العربيـةBITSمعاهـدات االسـتثمار الثنائيـة ( 2،902 ضمن من −
ة كـأداة للدبلوماسـية أبرمت العديـد مـن هـذه المعاهـدات منـذ سـنوات عديـد هذه المعاهدات، من 734 على

. من بـين تلـك حيز النفاذلم تصدق على عدد كبير من المعاهدات وبالتالي فهي ليست في االقتصادية، 
ي نتهــاء بهــم. وتعكــس معظــم المعاهــدات االســتثمار فــالتــاريخ اإلــى اآلن الــبعض منهــا قتــرب يالمعمــول 

االسـتثمار، وتـوفير اآلليـات التقليديـة  عـام عـنقـائم لطريقة التقليدية. لـديهم تعريـف المنطقة العربية على ا
المنازعــــات االســــتثمارية التــــي قــــد ال تعكــــس األولويــــات الخاصــــة بفــــض لحمايــــة االســــتثمارات والمعــــايير 

تميـل الـدول أيضـا إلـى فـي جميـع أنحـاء العـالم،  اليـوم. لالسـتثماراتالبلدان المضـيفة  فيواالستراتيجيات 
االسـتثمار والخـدمات. الخاصـة بإبرام اتفاقات للتجارة الحرة (اتفاقيات التجارة الحـرة) التـي تشـمل األحكـام 

 حرة من هذا النوععقد اتفاقيات تجارة العربية قد  الدولقليل من  مع العلم بأن عدد



المنطقــة (وقــد رفــع لدولــة آخــذة فــي االرتفــاع، بمــا فــي ذلــك فــي وا بــين المســتثمر  االســتثماريةالنزاعــات  −
 )؛2011عام  منذ يةستثمار ي ضد مصر لتسوية منازعات استثمار حالة نزاع ا 14المستثمرون 

 
'' هي الركائز االساسية لتدريب اليوم الى جانب اعادة التوازن بين حقوق  ''تناسق تعاون و توحيد −

 -الدول و حقوق المستثمرين
 

 المستوى الوطني، الحظوا أن:على 
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة فـــي عمليـــة مراجعـــة األطـــر القانونيـــة والمؤسســـية لتقـــديم بيئـــة اســـتثمارية أكثـــر  −

 جاذبية:

 بعض الدول سنت مؤخرا قوانين استثمار جديدة (مثل األردن)؛ 

  عراق)؛(مثل مصر والمغرب وتونس وال في اصالح انظمتهم االستثمارية بدأت بعض البلدان 

 ت القادمة (مثل الجزائر واليمن).بعض الدول أعلنت اإلصالحا 
 تتقيـــيم شـــامل وعمليـــة تشـــاور شـــاملة، وجمعـــبإعـــداد فـــي إصـــالح قـــانون االســـتثمار بهـــا، قامـــت تـــونس  −

بــاع نهــج أكثــر الخــاص والجهــات المعنيــة األخــرى. ونــص مشــروع القــانون أيضــا إتوجهــات نظــر القطــاع 
 الحقوق والواجبات. تشمل دول والمستثمرينلتوازنا ل

 
 وعلى المستوى اإلقليمي، وناقش المشاركون:

اتفاقيــة االســتثمار لجامعــة الــدول العربيــة  علــى 2013ينــاير الــذي أجــري فــي لتعــديل وا المالمــح الرئيســية −
لمســــتثمرين العــــرب (أي عادلــــة يضــــمن الحمايــــة والمعاملــــة ل، وٕالــــى أي مــــدى 1980عــــام علــــى اتفاقيــــة 
دلة، والحق في نقل بحرية رأس المال والعائدات بعد الوفاء بااللتزامات القانونية وفي عملـة والمعاملة العا

قابلة للتحويل المعترف بها من قبل صـندوق النقـد الـدولي، الحـق فـي الحصـول علـى تعـويض عـادل فـي 
ازعـات بـين حالة نزع الملكية، والحق في توظيف العمالة الماهرة مهنيـا، وتوسـيع نطـاق آليـات تسـوية المن

 المستثمرين والدولة)؛

كـأداة  االسـتعانة بهـااقتراح للحصول على تأشيرة موحدة لرجال األعمـال والمسـتثمرين العـرب التـي يمكـن  −
. في هذا السـياق، نـاقش االعتبـارات التـي يجـب أن تؤخـذ بعـين االقتصادي العربي البيني لتعزيز التكامل

لمــؤهلين، واالمتيــازات المحــددة الممنوحــة لحــاملي التأشــيرات تحديــد المســتثمرين ا االعتبــار، بمــا فــي ذلــك
تلقـــت  وفـــي هـــذا اإلطـــار ، ووضـــع المعـــايير والتزامـــات المســـتثمر.التأشـــيراتإصـــدار المعنيـــة بوالكيانـــات 

بطاقـة وشـروطها، ال، وٕاعـداد يـةتفاقالمحددة الستكمال صياغة ا فترةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 جراءات والمتطلبات ذات الصلة.مع الدول العربية لإلوكذلك التنسيق 

 
 

فــي حــين تنــاول آليــات تســوية المنازعــات والمؤسســات المتاحــة فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مركــز القــاهرة اإلقليمــي 
الفـرق بـين التحكـيم االسـتثمار و التحكـيم التجـاري خاللـه عـرض  والذي تم)، CRCICAللتحكيم التجاري الدولي (

وما هي القواعد للحصول علـى اسـتخدام التحكـيم االسـتثمار، و كيفيـة تعزيـز دورهـا فـي المنطقـة العربيـة. الدولي ، 
متطـرقين التحكيم التجاري الدولي فـي منازعـات االسـتثمار الدوليـة والعربيـة  في CRCICAتجربة  كما أشاروا إلى



 تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير التحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم والوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطة الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي CRCICAدور إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 الحاجة لتعزيز الشفافية في التحكيم االستثمار؛ الرؤية المستقبلية وأهمية وأشاروا إلى

 
 ودعا المشاركون إلى:

الثنائية القائمة في ضوء استراتيجيات التنميـة الوطنيـة وأولويـات االسـتثمار وااللتزامـات  اتتقييم االستثمار  −
 الدولية واإلقليمية.

 يمي لتعزيز المبادرات الوطنية.نهج إقلب وتكمل تطوير نماذج جديدة وتعزيز المعاهدات الثنائية −

 اإلقليمية والثنائية والمحلية. ضمان قدر أكبر من االتساق بين سياسات وقواعد االستثمار −

علـى وجـه الخصـوص، اتفاقيـة في الدعم التكامـل االقتصـادي العربـي، و تعزيز دور جامعة الدول العربية  −
وتعمـل علـى  أهمية إنشاء أجهزة تعمل على تنفيذ االتفاقيـة،ى عل ، والتي تنصالمعدل المعدلة ماراالستث

أثــار  يــة، وتفســر المــواد الخاصــة بهــا، كمــانشــر المعلومــات المتعلقــة باالســتثمار، وتعزيــز أهــداف االتفاق
المشــاركون بعــض المخــاوف بشــأن األحكــام الموضــوعية لالتفاقيــة. وذكــروا أيضــا أن ضــعف التنفيــذ قــد 

 م. 1980اق أثرت سلبا على أثر اتف

ضــع و موحــدة لرجــال األعمــال العــرب. و التأشــيرة التعزيــز دور األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة فــي تنفيــذ  −
 مع الدول العربية. في صياغة االتفاقيةاللمسات األخيرة 

 
 استثمار عربية:نحو إنشاء منطقة  الجلسة الثانية:

فـــي بنـــاء التكامـــل االســـتثماري اإلقليمـــي، الحـــظ  تنـــاول تجربـــة رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا (آســـيان) اطـــارفـــي 
 ):ACIAالمشاركون أن اتفاقية االستثمار الشامل لالسيان (

 حماية، وتسهيل وتعزيز والتحرير. كان تتمحور حول أربع ركائز، أي −

فــــي تحريــــر قطاعــــات االســــتثمار والشــــفافية مــــن قــــوانين االســــتثمار وحمايــــة المســــتثمرين  امبادئهــــتكمــــن  −
ــــدول  واالســــتثمار، ــــة بالمثــــل بــــين ال ــــة التفضــــيلية والمعامل وآليــــات واضــــحة لتســــوية المنازعــــات، والمعامل

 األعضاء في الرابطة.
 ينص على تعريف واضح لالستثمار والمستثمرين ؛ −
 تحتضــن أفضــل الممارســات الدوليــة ويســهم فــي جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى منطقــة اآلســيان. −

 
تــم عرضــها علــى جــدول اعمــال القمــة  التــيو ، لالســتثمار العربيــةمنطقــة النشــاء ح إاقتــراونــاقش المشــاركون أيضــا 

 في هذا السياق، الحظوا: )2014العربية ( الكويت 
األسـاس المنطقـي إلنشـاء منطقــة حـرة عربيـة لالســتثمار، والتـي تهـدف إلـى تشــجيع االسـتثمار بـين الــدول  −

 العربية.
الــذي ســلط الضــوء و ) ألنهــا تنبــع مــن تحليــل شــامل SWOTنقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتهديــدات ( −

 على الحاجة إلى توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص.
 
 
 



 الطريق إلى األمام - 3جلسة 
 المشاركين:قام  خالل هذه الدورة لتبادل األفكار

 واضــحة مــن اتفاقيــة االســتثمار الجامعــة العربيــة المعدلــةالبشــأن بعــض األحكــام غيــر  أعربــوا عــن قلقهــم −
(علــــى ســــبيل المثــــال تعريــــف االســــتثمار / المســــتثمرين، معاملــــة الدولــــة األكثــــر رعايــــة، وآليــــات تســــوية 
المنازعـــات، ونقـــل األمـــوال) التـــي قـــد تتـــرك الكثيـــر مـــن المجـــال للتفســـير مـــن قبـــل المحكمـــين فـــي حالـــة 

 المنازعات .

والواجبــات بــين الــدول  مــا اذا كــان االتفــاق المعــدل يحقــق التــوازن الصــحيح بــين الحقــوقحــول ل اؤ ســالت −
 والمستثمرين.

 مناقشة كيفية ضمان التنفيذ الفعال. −

 ر نحو مزيد من المواءمة؛إعادة النظتدعوا الى أوصت بأن تشريعات االستثمار المحلية  −

ـــــــــــــيم االســـــــــــــتثمار  − ـــــــــــــة القائمـــــــــــــة قبـــــــــــــل  اتهنـــــــــــــاك حاجـــــــــــــة لتقي ـــــــــــــدة. اتفاوضـــــــــــــاجـــــــــــــراء مالثنائي  جدي
 

 واقترح بعض المشاركين إلى:
بمثابة األساس إلطـالق تعد بهدف اق المعدل لتوضيح بعض التعديالت ديث وتحسين االتفالنظر في تح −

 منطقة استثمارية الحرة العربية الكبرى.

 لحد من الروتين وزيادة الشفافية؛النظر في تبسيط إجراءات االستثمار، وا −

مـن لهـا لما النتاج واعليم النظر في االستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية لالتصاالت وكذلك في الت −
 تأثير على االبتكار واإلبداع.

 
 :OECDودعا المشاركون إلى دعم 

مـــن خـــالل المقارنـــة مـــع  اومضــمونه اتقيــيم اتفاقيـــة االســـتثمار الجامعـــة العربيــة المعدلـــة وتوضـــيح نطاقهـــ −
تفاعالتهـا مـع )؛ ودراسـة ACIAغيرها من االتفاقات اإلقليمية القائمـة ذات الصـلة باالسـتثمار (ال سـيما 

 أطر االستثمار الوطني واإلقليمي القائمة؛

 واإلقليمية والدولية القائمة؛تقييم وتحليل المحتوى وتأثير االتفاقات المتعلقة باالستثمار الثنائية  −

لحفاظ على حـوار السياسـات بشـأن التكامـل االسـتثمار اإلقليمـي بـين الـدول األعضـاء فـي جامعـة الـدول ل −
 ع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين؛اإلقليمية األخرى والقطا العربية والمنظمات

(علـى  العربـياالسـتثمار االقتصـادي و التكامـل بتقديم أنشطة بناء القدرات لمعالجـة قضـايا محـددة تتصـل  −
 ســـبيل المثـــال دورة تدريبيـــة حـــول أحكـــام حمايـــة االســـتثمارات األساســـية فـــي اتفاقـــات االســـتثمار الدوليـــة)

 
 مالحظات ختامية

لمتابعـة األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة كد الدكتور النسور على ضرورة قيام الدول األعضاء فـي أ −
وســيدا علــى  OECDالحــوار حــول قضــايا االســتثمار والتكامــل اإلقليمــي. وكــرر أيضــا عــن تقــديره تجــاه 

 دعمهم.

ثمار اإلقليمــي قــد نضــجت علــى أن حــوار السياسـات بشــأن التكامــل االســت الهرمــاني أشـارت الســيدة نيكــوال −
مسـتعدة لمواصـلة تيســير هـذه العمليـة مــن خـالل بنـاء القــدرات وحـوار السياسـات. وســلطت  OECDوأن 



الضوء على أهمية إشراك القطاع الخاص عند معالجة قضايا االستثمار. وأخيرا، أشارت إلـى أن الفريـق 
سـتثمار يـوفر منتـدى آخـر للمناقشـة حول السياسـات وتشـجيع االبالمنظمة  األوسطبمنطقة الشرق العامل 

 وتبــــــــــــــــــادل الخبـــــــــــــــــــرات والممارســــــــــــــــــات الجيـــــــــــــــــــدة بشــــــــــــــــــأن سياســـــــــــــــــــات االســــــــــــــــــتثمار والتـــــــــــــــــــرويج.
االســتثمار فــي الشــرق األوســط لمنظمــة  عبــدلي دعــم ســيدا لبرنــامج-أكــدت الســيدة مارجريتــا ديفيدســون• 

آلثـار المترتبـة تحليـل لجـراء إل األمانة العامة لجامعة الدول العربية التعاون االقتصادي والتنمية وشجعت
علــى تــدفقات االســتثمار األجنبــي المباشــر. وأعربــت عــن اعتقادهــا بــأن اتفاقــات االتفاقيــة المعدلــة علــى 

 التجارة واالستثمار اإلقليمية القوية تلعب دورا هاما في تعزيز النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل.

 


