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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  حمفل االستثمار العاملي    

  ٢٠١٢ لعام الستثمارا شجيعجوائز األونكتاد لت    

 األونكتاد الثالث عشر    

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠ لمؤمترات، بالدوحة، يفكز قطر الوطين لاملعقود يف مر

   أمانة األونكتادموجز أعدته    
ُمنحت لثالثة فائزين احتلوا املرتبة األوىل ولفائزان احتال املرتبـة الثانيـة جـوائُز                -١

/  نيسان ٢٠األونكتاد لتشجيع االستثمار يف أثناء االفتتاح الرئيسي حملفل االستثمار العاملي يف            
  .االستثمار الذي ينشئ الوظائف وينمي املهاراتوذلك عن تشجيع ، ٢٠١٢أبريل 

وحضر كثريون حفل االفتتاح الرئيسي، الذي اشتمل على نشاط ثقـايف بعنـوان               -٢
 رمسياً كل   ٢٠١٢وافتَتح حمفل االستثمار العاملي لعام      ". االستثمار من أجل التنمية املستدامة    "

معايل نائب رئيس الـوزراء     ي، و تشاي بانيتشباكد سوبامن األمني العام لألونكتاد، الدكتور      
بقطر، السيد أمحد بن عبد اهللا بن زايد آل حممود، واألمني العام للغرفة التجاريـة الدوليـة،                 

. كز قطـر الـوطين للمـؤمترات بالدوحـة        مر غي كاريي، يف حفل أقيم يف        -السيد جان   
ل ووزراء، حضر احلفـل     وباإلضافة إىل كوكبة من كبار الشخصيات، من بينهم رؤساء دو         

ومن أبرز أحداث حفل االفتتاح حدث ثقـايف علـى          . كثريون من أوساط األعمال القطرية    
  .خشبة مسرح حول موضوع االستثمار يف التنمية املستدامة الطويلة األجل
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وُتمنح جوائز األونكتاد لتشجيع االستثمار سنوياً ألفضل وكاالت تشجيع االستثمار        -٣
ويف سياق ارتفاع معـدل     .  جمال االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة       على إجنازاهتا يف  

البطالة يف مناطق عدة من العامل، كافأت جوائز هذه السنة، حتديـدا، التميـز يف تـشجيع                 
  .الذي ينشئ الوظائف وينمي املهارات االستثمار

 ثالث منها صلحومن أصل أربعني وكالة من شىت أحناء العامل شاركت يف املسابقة،   -٤
  :، وهي٢٠١١-٢٠١٠عمل يف الفترة الفرص إلنشاء جهود ما بذلته من  األوىل ععلى اجلائزة
جهودها  باجلائزة عن  الوكالةفازت: )Malta Enterprise(مالطة إنتربرايز   )أ(  

 ٢٠١٠ينـاير   / وظيفة وإبقائها عليها منذ كانون الثاين      ٩٥٠ أكثر من    نشاءللمساعدة على إ  
 االستثمار ولتقدمي خدمات ما بعد اإلفراج إىل املستثمرين،         شجيعليب مبتكرة لت  بواسطة أسا 

ومن ذلك برنامج مثري لإلعجاب إلعادة تدريب عمال بناء السفن الزائدين عن احلاجة الذين              
  وجدوا وظائف جديدة يف شركة لصيانة الطائرات؛

 تعاوهنا مع   ناجلائزة ع على  الوكالة  حصلت  : )ProMéxico(برومكسيكو    )ب(  
وأشـري إىل   .  االستثمار األجـنيب املباشـر     شجيعشركاء وأصحاب مصلحة متنوعني على ت     

 وظيفة بتشجيع الشراكات ٤٠٠ إنشاءعلى به  الوكالة ساعدتمشروع استثمار يف الطريان، 
بني الشركة املستثمرة ومراكز التعليم وباملساعدة على تنفيذ برنامج مشترك إلدارة املواهـب             

  ؛ اجلويع الفضاءيف قطا
ـ التابع ملصلحة تنمية    ان  يمكتب خايد   )ج(    يف مدينــة بكـني      ارـاالستثم

)Beijing Haidian Investment Promotion Bureau( : تـشجيع اعُترف للمكتب بدوره يف 
. ذات قيمة مضافة عاليـة    وظائف  التكنولوجيا املتطورة إلنشاء    االستثمار األجنيب املباشر يف     

اصةً على دوره يف جلب مشاريع كربى للبحـث والتطـوير يف جمـال              وأشيد باملكتب خ  
وظيفة جديدة، منها وظائف كثرية خاصة       ٣ ٨٠٠املعلومات واالتصاالت مكنت من إجياد      

  .باملوظفني ذوي املهارات الفائقة
ـ نامية غري   البلدان  وكاالت ال  املرتبة الثانية وكالتان من      تواحتل  -٥ ـ ية و لساحال دول ال
  :نامية، ومهاالرية صغالزرية اجل

ـ    )أ(    Swaziland Investment( االسـتثمار  شجيعاهليئة الـسوازيلندية لت

Promotion Authority( : حظيت هذه اهليئة باالعتراف خاصة على دورها يف جلب مشاريع
   وظيفة يف البالد؛٨٥٠استثمار أجنيب مباشر يف قطاع النسيج وصنع املالبس، وقد أنشأت 

 Grenada Industrial Development(ا للتنمية الـصناعية  شركة غريناد  )ب(  

Corporation( :بت هذه الشركة االنتباه باخلصوص لدورها يف تسهيل توسـع مركـز            ذج
  . وظيفة٨٠مكاملات هاتفية داخلي مقره الواليات املتحدة باستحداث 
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ة، الـشيخة   رئيسة وزراء مجهورية بنغالديش الشعبي      للفائزين فخامةُ   اجلوائزَ توَمنح  -٦
فنلندا الـسابقة والرئيـسة     مجهورية  رئيسة  لونني،  هافخامة السيدة تارجا كارينا     حسينة؛ و 
؛ للفريق الرفيع املستوى املعين باالستدامة العاملية التابع لألمني العام لألمم املتحـدة           املشاركة  
جـواكيم  السيد  رئيس مجهورية جنوب أفريقيا السابق؛ وفخامة       السيد تابو مبيكي،    وفخامة  

الدكتور محد بن عبد العزيز الكـواري،        ومعايل   ؛رئيس مجهورية موزامبيق السابق   شيسانو،  
  .٢٠١٢وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، وهو الراعي الرمسي حملفل االستثمار العاملي لعام 

        


