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 سعادة السفيرة أمينة محمد، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا،
   ، األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، موخيسا كيتوييسعادة السيد 

 الزمالء المحترمين،  
 السيدات والسادة،

 
وعلى كرم الضيافة استضافة هذا املؤمتر على أتوجه جبزيل الشكر حلكومة وشعب كينيا أن يف البداية  امسحوا يل

ن ما تتميز به كينيا من خربة واسعة سينعكس اجيابا على اعمال هذا أعلى ثقة ب وإنين .وحسن االستقبال
املمتاز اإلعداد  على اللجنة التحضرييةولرئيس  لألونكتاد بالشكر ايضا لسعادة األمني العامتوجه أكما   .املؤمتر
 .راملؤمتهذا لعقد 

 السيدات والسادة
يأيت انعقاد هذا املؤمتر يف أعقاب قرارات ونتائج تنموية هامة مت اختاذها يف خمتلف احملافل الدولية مبا فيها خطة 

قيق هذه اخلطة وتسخري حتفرصة مثينة لتحقيق توافق يف اآلراء بشأن يشكل و  ،2030التنمية املستدامة لعام 
التجارة الدولية كمحرك للنمو االقتصادي الشامل عرب تعزيز وإعادة تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية 

 املستدامة.
وبراجمها، وقد شرعنا يف رسم عهدا جديدا يف تعزيز املثل العليا لألمم املتحدة وأهدافها  2016وميثل عام 

 .ا السبعة عشروأهدافه 2030خلطة التنمية املستدامة  مسار التحرك
 2030وضعت القيادة الرشيدة يف دولة قطر رؤية قطر الوطنية  ،من مسؤوليتها جتاه األجيال املقبلة وانطالقا  

زامات اليت أخذهتا على عاتقها حنو تسلك نفس املسار الذي وضعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة وااللت اليتو 
 .بناء عامل أفضل من حيث القضاء على الفقر وتعزيز التعليم والتنمية املستدامة

من خالل   2030ن يتم  يف هذا  املؤمتر التمهيد خلارطة الطريق املتعلقة  بتحقيق خطة أمل أن ، فإنناوعليه
 :والسيما ،وضع ركائز اسرتاتيجيات وإجراءات التنمية املستدامة

 واستخدام الطاقة املستدامة؛ متينةتطوير هياكل أساسية  -
  .النمو االقتصادي العادل واملستدام -
 مولية يف التجارة املتعددة األطراف واالستثمار والتمويل والتكنولوجيا لتحقيق االزدهار للجميع.الش -
 يف جمال التنمية وتعزيز التوافق لتحقيق األطراف املتعدد التجاري النظام وفرص التعامل مع حتديات -

 .منوا األقل للبلدان التجارة
 .للتقلبات العنيفة يف األسعار السلبية لتفادي اآلثار السلع منتجي قدرات وتعزيز االقتصادي التنويع -
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 السيدات والسادة
على  ممكنا   لقد وُضعت سياساتنا احلالية والطويلة املدى لتجعل من تطبيق التجارة الشاملة واملنصفة أمرا  

وأثبتت دولة قطر فعال  من خالل جولة الدوحة عزمها على دعم اجلهود الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. 
استئناف املفاوضات  مل ان يتم قريبا  أون .املبذولة على الصعيد الدويل ملعاجلة القضايا واألهداف سالفة الذكر

ال غىن عنه  مرا  أة مع احلفاظ على بعدها اإلمنائي باعتباره  يف منظمة التجارة العاملية الستكمال جولة الدوح
 أهداف التنمية املستدامة.مساعدة الدول النامية يف حتقيق من أجل 

وفيما يتعلق بتيسري التجارة، فقد أكملنا التدابري اخلاصة بتحديث اهلياكل األساسية يف جمال النقل العابر لدينا. 
نسري سريا  حسنا  لتطوير اإلجراءات فإننا  ،2013للتخليص اجلمركي يف عام ومع إدراج النافذة الواحدة 

هذه التدابري متنح االمتياز لشركائنا التجاريني، وخاصة من و  .اجلمركية وتنسيقها لتوفري بيئة مجركية شفافة متاما  
 لة قطر واملنطقة اجملاورة هلا.، للظفر باإلمكانات اهلائلة للمعامالت التجارية يف دو البلدان النامية واألقل منوا  

ط بنا يف تعزيز ناحنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فإننا نقوم  بالدور امل ا  يلكون دولة قطر تسري فعل ونظرا  
الشمولية وخلق بيئة عادلة للتجارة والتنمية، وهو ما يتطابق مع املوضوع الرئيسي للمؤمتر احلايل. وهكذا، فإن 

يف نصفة للتجارة والتنمية إ ى تدابري املقتصادية االبيئة القراراهتا بشأن حتقيق الشمولية و  عال  دولة قطر ترمجت ف
 . أرض الواقع

ليس فقط ملعاجلة االحتياجات املتنامية لألعداد  يةالستثمار االفرص واخلطط بتهيئة ، فقد قمنا ويف هذا السياق
علما  بأن تطوير اهلياكل األساسية  .هبدف تعزيز النمو اإلقليمي والدويل ولكن أيضا   ،املتزايدة لسكان البالد

 وقطاع اخلدمات العامة بطريقة مستدامة يشكل اجلزء اهلام من سعينا هذا. 

 البىن التحتيةيف العديد من املشاريع يف جمال  أمريكيمائة مليار دوالر  ما يزيد عنوتستثمر دولة قطر حاليا 
باإلضافة إ ى رقم يف ارتفاع مستمر بسبب الفرص اجلديدة اليت ختلق لا ازال هذيت. وال والصناعات واخلدما
 املشروعات اجلارية.

 كما أننا خنطط لتحقيق مزيد من االستثمارات العامة يف ثالث مراحل منفصلة على النحو التايل:

 مليار 80 ا ى 70حبوايل  إيراداتلتوليد  خلق فرص مع بىن التحتيةال وتطوير بناء األو ى تشمل املرحلة -
 أمريكي. دوالر

إضافة إ ى  واخلدمات التحتية إضافية يف البنية مشاريع لتنفيذ تتيح فرص االستثمار الثانية املرحلة -
 .أمريكي دوالر مليار 140إ ى   130 بإيرادات تقديرية تناهز حوايل صلة تنفيذية ذات أنشطة
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وتسيري  واالجتماعية اهلياكل األساسية املادية تطوير عن هامة ناشئةإضافية  فرصا   توفر الثالثة املرحلة -
اجملاالت  من لدينا العديدكما أّن  األعمال. خمتلف قطاعات على مباشرة غري فوائد أعماهلا الحقا مع

والسياحية، وجمال  والثقافية االستثمار، من أمهها: اجملمعات واملرافق الرياضية خطط اليت تستهدفها
وتويل دولة قطر أولوية عالية جملالني . والبيئة ،والتعليم الصحية، والرعاية والتأمني،  والتمويل الطاقة،
 قطر وعليه، فإن دولة. املستدامة نظرا ألمهيتهما يف حتقيق التنمية والتعليم الصحية مها الرعاية :رئيسيني

وعقد الشراكات  االستثماراتوتشجع يف نفس الوقت  القطاعات تلك يف هائلة عمل تتوخى فرص
 .والتعليم الصحية الرعاية ومؤسسات مرافق يف

ان هذه املشاريع تتماشى مع أهداف التنمية املستدامة، كما تراعي فعال  تنويع مصادر الطاقة وزيادة استخدام 
 املصادر املستدامة للطاقة.

دور األونكتاد خاصة يف ولست حباجة أن أكد لكم دعمي اخلاص ودعم حكومة بالدي بشكل كامل ل
أقل البلدان منوا حنو رفع أمسائها من القائمة اخلاصة هبذه البلدان. كما تدعم بالدي  ودعمجماالت التنويع، 

جهود األونكتاد املوجهة للشعب الفلسطيين من أجل مساعدته والتخفيف من آثار احلصار املفروض 
تسبب كذلك يف تدهور الوضع االنساين جلميع و  ،عليه والذي أدى إ ى انكماش االقتصاد الفلسطيين

 سكان األراضي الفلسطينية احملتلة.

 السيدات والسادة،

حباجة إ ى تعزيز ودعم عمل األونكتاد يف أركان عمله  ،وأكثر من أي وقت مضى ،إننا نعتقد بأن العامل اليوم
 الثالثة باعتباره احملفل الدويل الفريد الذي يتناول مواضيع التجارة والتنمية واالستثمار والقضايا املتصلة هبا.

 للتحرك يف -والية الدوحة -ونعتقد كذلك أنه ينبغي البناء على ما مت التوصل إليه يف األونكتاد الثالث عشر
والدول  ،ن الدول الناميةكّ اجتاه بيئة اقتصادية عاملية شاملة ومنصفة للجميع وللتوصل خلارطة طريق واضحة مت

يف اجتاه استئصال شأفة الفقر يف كل  من ترمجة القرارات إ ى أفعال تصبّ  ،األقل منوا  على وجه اخلصوص
 .مكان

فارقة يف سياق أهداف التنمية املستدامة، وأشكركم  مة  لألونكتاد عال رابع عشرل املؤمتر الآمل أن يشكّ  ،خريا  أو 
 مجيعا  على حسن انتباهكم.

 


