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 وَقع بعد ظھر الیوم وزیر الدولة للتعاون الدولي في قطر، واألمین العام لألونكتاد، – 2011یولیو / تموز4جنیف، 
كل أربع وھذا المؤتمر الذي یعقد . الوثیقة الشاملة التي ستستضیف قطر بموجبھا المؤتمر الثالث عشر لألونكتاد

  .سنوات، ُتحدد فیھ األولویات الرئیسیة للمنظمة وبرنامج عملھا
 

 شخص من بینھم مسؤولون حكومیون، وممثلون عن المجتمع المدني، 6 000وسیشارك في المؤتمر ھذا حوالي 
في الدوحة ومن المقرر اآلن رسمیا أن یعقد ھذا المؤتمر . وخبراء من المنظمة، وممثلون عن الوكاالت الدولیة األخرى

  .2012أبریل / نیسان26 إلى 21في الفترة من 
 

إن "وقال السید خالد بن محمد العطیة، وزیر الدولة للتعاون الدولي في قطر أثناء حفل توقیع اتفاق البلد المضیف 
ید في المؤتمر الثالث عشر لألونكتاد سیكون فرصة عظیمة للبلدان النامیة في سعیھا من أجل تحدید توجھ دینامیكي جد

  ". وھذا المسعى مالئم جدا الحتیاجات منطقتنا التي تشھد اآلن تغیرات ھائلة.خیاراتھا المتعلقة بالتنمیة المستدامة
 

نحن ندرك أیضا ما "وأضاف الوزیر في معرض اإلشارة إلى مفاوضات التجارة العالمیة الدائرة منذ فترة طویلة قائال 
  ".یساعد ھذا المؤتمر على تنشیط محادثات الدوحةوقد . یواجھ جولة الدوحة من جمود وتعثر

 
 13وأعلن السید سوباتشاي بانیتشباكدي، األمین العام لألونكتاد، أمام الوفد القطري الذي شھد حفل التوقیع، ویضم 

  ."إننا نشعر بالسرور حقا ألن مؤتمر األونكتاد سینعقد في المنطقة العربیة ألول مرة"عضوا 
 

أحرز النجاح في إدارة موارده وحقق مستویات عالیة باھرة في مجال ... محاید غني بالموارد بلد "ووصف قطر بأنھا 
وھذا البلد یمكن أن یكون مصدر إلھام ومعارف للوفود الزائرة، وسیتیح المجال للتواصل . التنمیة االقتصادیة والبشریة

  ".من أجل التجارة واالستثمار وغیرھما من أشكال التعاون
 

وإن من األھمیة بمكان بطبیعة الحال إقامة روابط من ھذا النوع ألن مؤتمرنا سینعقد في "ین العام قائال وأضاف األم
وھذا المؤتمر الثالث عشر ھو أول مؤتمر وزاري كبیر لألمم المتحدة بشأن . وقت حساس بالنسبة لالقتصاد العالمي

  ." العالمیة، ویتیح لنا من ثم فرصة طیبة للتفكیر والتدبرالتجارة والتنمیة ینعقد منذ ظھور تداعیات األزمة االقتصادیة
 

وقال . وجرت مراسم التوقیع في القاعة الخضراء في فیال بوكاج، الواقعة في المنطقة الخضراء المحیطة بقصر األمم
عن  عاما 60األمین العام إن القاعة الخضراء ھي القاعة التي دارت فیھا مناقشات ومداوالت أسفرت منذ حوالي 

  .، الذي انطلقت منھ الحقا منظمة التجارة العالمیة)الغات(االتفاق العام للتعریفات والتجارة 
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ووصف . وتحدث في حفل التوقیع أیضا، لویس مانویل بیانتیني مونیغ، رئیس مجلس التجارة والتنمیة التابع لألونكتاد
رسالة ھامة مفادھا أن التنمیة البد "نھ ینطوي على بأ" العولمة القائمة على التنمیة"الموضوع الرئیسي للمؤتمر وھو 

والبد لنا أن نكفل لھذا المؤتمر القادم أداء دور مؤثر، . أن تكون في صمیم عملیة العولمة وأن تكون شاملة ومستدامة
  ."واإلسھام على نحو ملموس في الجھود اإلنمائیة التي تبذلھا دولنا األعضاء

  .قلیمیون للدول األعضاء في األونكتاد، وغیرھم من كبار المسؤولین بالمنظمةوشھد حفل التوقیع المنسقون اإل
 

وكان حفل التوقیع ھو الذروة في وقائع الزیارة التي قام بھا مسؤولون قطریون بغیة االتفاق على التفاصیل النھائیة 
لمسؤولون في األونكتاد أثناء وكانت ھذه الزیارة قد بدأت یوم األحد، وناقش الوفد القطري وا. للمؤتمر الثالث عشر

سلسلة من االجتماعات، موضوعات مثل میزانیة المؤتمر، واإلجراءات اللوجستیة والتحضیریة، ومشاركة منظمات 
  .المجتمع المدني، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الالزمة للمؤتمر، وقضایا األمن

 
  .مو الشیخة موزا بنت ناصروُعقد اجتماع ثنائي خاص ھذا الصباح مع ممثل صاحبة الس

 
وكان الوفد القطري یضم عبد اهللا فالح عبد اهللا الدوسري، السفیر والممثل الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة في جنیف 
ومنظمة التجارة العالمیة؛ وعبد اهللا الجابر، مدیر مكتب وزیر الدولة للتعاون الدولي؛ وأحمد آھن، مدیر إدارة التعاون 

االتفاقات التجاریة بوزارة األعمال والتجارة؛ ونجات مھدي الخالف، مدیر إدارة االتفاقیات والتعاون الدولي الدولي و
بوزارة العدل؛ وعبد اهللا الخویطر مدیر وحدة العالقات العامة واالتصال؛ وأحمد المرزوقي، رئیس إدارة المنظمات 

 للتعاون الدولي؛ وعبد الجلیل محمد علمي، مستشار صاحبة اإلقلیمیة والدولیة؛ ومحمد العثمان بمكتب وزیر الدولة
السمو الشیخة موزا بنت ناصر؛ والعقید خالد عبد اهللا الحوتي، المنسق لألمین القطري المختص بالمؤتمر الثالث عشر 

  .جاريلألونكتاد؛ ومنتصر العوري؛ وعوني بھنام، المستشار األقالیمي األول؛ وناصر إبراھیم لنقاوى، الملحق الت
 

  .وسیعقد المؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، المزود بأحدث المعدات والتجھیزات
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