
 

(A)   GE.12-50890    130612    140612 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  األعمال لسيدات جوائز األونكتاد     

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، يف ُعقد 

  أمانة األونكتادأعدته موجز     
 وهي  - )Panama Gourmet(فازت مليسا دي ليون، مؤسِّسة شركة بنما غورميت           -١

األعمال يف إطار برنامج    لسيدات   جبائزة األونكتاد    - شركة تنتج األطعمة اخلالية من الغلوتني     
د العزيز الكـواري، وزيـر      وقد تسلمت اجلائزة من محد بن عب      ). إمربيتيك(تنظيم املشاريع   

  .الثقافة والفنون والتراث بقطر، ورئيس األونكتاد الثالث عشر
وحلت يف الرتبة الثانية باتريشيا باز سيلفا جيورداين، من الـربازيـل، اليت أسست              -٢

نقل النفايات  بهذه الشركة   وتقوم  ). Moura e paz-Solucões Ambientais(شركة حلول بيئية    
 من األعمال التجاريـة يف      زبائنهالفائدة  بطريقة مأمونة   بية اخلطرية ومعاجلتها    الصناعية والط 

وقدمت اجلائزة تارجا كارينا هالونني، رئيسة فنلندا السابقة . واحدة من أفقر واليات الربازيل   
 والرئيسة املشاركة احلالية للفريق الرفيع املستوى املعين باالستدامة العاملية التابع لألمني العـام            

  .لألمم املتحدة
وقدمت اجلائزة عائشة الفردان،    . وحلت رغده كردي، من األردن، ثالثة يف املسابقة         -٣

عمال األ سيدات ي لشبكةقطرالركز امل رابطة سيدات األعمال القطريات ورئيسة       ةنائبة رئيس 
. الشرق األوسط ومشال أفريقيا واملستشارة الشخصية لرئيس جمموعة الفـردان القابـضة           يف  
 تـساعد   رابطـةٌ  الشركة املتطورة للخـدمات الـصيدالنية،         أي مؤسسة السيدة كردي،  و
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سالسـل  مع  وفورات احلجم لكي يتسىن هلا التنافس       االستفادة من   الصيدليات الصغرية على    
  .األردينالصيدلة الشركات الكربى يف قطاع 

 هن خرجيات برنامج إمربيتيك الذي يقدم التدريب يف للتصفيات النهائيةواملرشحات   -٤
األعمال، لصاحبات  وإضافة إىل توفري التدريب     .  بلداً ٣٣تنظيم املشاريع عن طريق مراكز يف       

.  إىل الشباب ومنظمي املشاريع الواعدين يف مجيع قطاعات االقتـصاد          يتوجه الربنامج أيضاً  
 يف بناء -النهائية  للتصفيات شحات العشر من مثل املر-صاحبات األعمال وحتظى إمكانات  

. شركات ناجحة وإجياد فرص عمل يف البلدان النامية باعتراف متزايـد مـن احلكومـات              
ويساعد إطار سياسات تنظيم املشاريع الذي دشنه منتـدى االسـتثمار العـاملي صـانعي               

ريع جديـدة   السياسات يف البلدان النامية على تصميم سياسات ترمي إىل تيسري إنشاء مشا           
  . وإطالق العنان للقدرة على تنظيم املشاريع

اجلزيـرة،  قناة  ، ليلى الشيخلي من     مقدمة فقرات االحتفال  وخالل العشاء، شجعت      -٥
وعرضت شركتان أوروبيتـان  . على تكوين شراكات يف جمال األعمال وعلى الربط الشبكي  

 اليت حتول النفايات إىل طاقـة       )Vecoplan(فعرضت الشركة األملانية فيكوبالن     . تقدمي الدعم 
، وعرضـت بيكولينـوس     للتصفيات النهائيـة  توفري رحالت دراسية الثنتني من املرشحات       

)Pikolinos ( للتصفيات النهائيةمن قطاع األحذية تقدمي هدايا من الشركة جلميع املرشحات.  

       


