
 

 

 تميم بن حمد آل ثاني، نائبسمو الشيخ 
األمير وولي عهد قطر، يحضر الجلسة 

ة اإلفتتاحية لمؤتمر قمة الغرف التجاري
 العالمية في الدوحة.

سمو الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل 
ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، 

يرحب بأعضاء الوفود المشاركة في 
 .3102مؤتمر غرف التجارة العالمية 

 

تدعم مؤتمر غرف  الوطنية غرفة التجارة األمريكية  العربية
 التجارة العالمية في الدوحة، قطر

 

حدث من نوعه في الشرق األوسط لنشر السالم من خالل النمو اإلقتصادي  أول
 واإلستقرار

 
 

شاركت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية في المراسم اإلفتتاحية  –الدوحة، قطر  
وجلسات العمل في المؤتمر الثامن لغرف التجارة 

إنعقد في الدوحة، قطر.  وحطّم هذا  العالمية الذي
المؤتمر، الذي يعتبر المؤتمر األول من نوعه الذي يعقد 
في دولة عربية، األرقام القياسية للحضور، حيث حضره 

 دولة. 041مندوباً من أكثر من  3011أكثر من 
 

وشارك المسؤولون بغرف التجارة وقيادات رجال 

يتبادلوا خبراتهم األعمال في هذا المؤتمر العالمي لكي 
ويتعلموا من بعضهم البعض ويبنوا شبكات جديدة من 
الفرص.  وكانت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 
قد شاركت في إستقطاب العديد من الشركات األمريكية 

وحثها على المشاركة في هذا المؤتمر.  ومثّل كيرتس 
ألمريكية سيلفرز، نائب الرئيس التنفيذي، غرفة التجارة ا

 العربية الوطنية في هذا المؤتمر العالمي في الدوحة.
 
على مدار أربعة أيام شمل برنامج المؤتمر العالمي عدداُ  

اُ من ندوات العمل والجلسات العامة وفرص التعارف متنوع
والتواصل بين المشاركين، والتي صممت كلها من أجل 
بناء مجتمع غرف تجارية عالمي أقوى.  واشترك في تنظيم 
المؤتمر غرفة التجارة العالمية واتحاد غرف التجارة 
العالمية، وغرفة قطر للتجارة والصناعة، وعقد في مركز 

للمؤتمرات، وهو أول مركز مؤتمرات في قطر الوطني 



 

 

بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، 
يؤكد على الدور الحيوي لغرف التجارة في 

 .3102تشجيع أهداف األلفية 

الدكتور حمد الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث 

القطري، يرحب بأعضاء الوفود في مأدبة الغذاء 

 ..اإلفتتاحية

 

 المنطقة يحصل على الشهادة الذهبية من مؤسسة ليد العالمية.
 

وحضر الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر سمو الشيخ تميم بن  
ثاني، نائب األمير وولي عهد قطر.  كما رحب  حمد آل

سمو الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس 
غرفة تجارة وصناعة قطر، بالوفود المشاركة في 
المؤتمر خالل الجلسة اإلفتتاحية، وأكد على أهمية دور 
غرف التجارة العالمية في المساعدة في دعم اإلستقرار 

دية للجميع.  وعبّر الشيخ اإلجتماعي والفرص اإلقتصا
خليفة عن أهمية هذا الدور بقوله: "إن المؤتمر الثامن 
لغرف التجارة العالمية ينعقد تحت شعار "الفرص 
للجميع" من أجل دعم التنمية المستدامة واإلستقرار 
اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية لكل شعوب العالم 

الكرامة اإلنسانية للجميع وفتح آفاق فرص وتجارة حرة فعالة  من أجل تحقيق قيم الخير و
 توظيف جديدة للماليين من الباحثين عن العمل."

 
كما رحب بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، في كلمة نقلت تليفزيونيا عبر األقمار 
الصناعية، بالمشاركين في المؤتمر العالمي.  وأشار في كلمته إلى أن "غرف التجارة تلعب 

حيوياُ في اإلقتصاد العالمي. وإن الشركات يمكن أن تعمل فارقاً كبيراً عندما تستطيع أن   دوراً 
تقيم شراكات مع الحكومات والمجتمع المدني." وحث األمين العام الشركات على إستخدام 

نفوذها من أجل تحسين وضع المرأة، وهو موضوع ضروري من أجل تشجيع حقوق اإلنسان.  
العام إلى المهلة النهائية لتحقيق أهداف تنمية األلفية، وحث الزعماء كما أشار األمين 

والمشاركين في المؤتمر على التعامل مع مشاكل 
الفقر والجوع والمرض وعدم المساواة في 
أهدافهم اإلستراتيجية.  وقال: "آمل أن يلهمكم 
مؤتمركم من أجل اإللتزامم بالمساهمة في 

 مستقبل أكثر إستدامة للعالم."
 

ورحب سعادة حمد بن عبد العزيز الكواري، 
وزير الثقافة والفنون والتراث في قطر، بالوفود 
على مأدبة العشاء اإلفتتاحية.  وقال إن "هذا 

أجل البحث عن توازن في المؤتمر يعقد من 



 

 

كيرت سيلفرز، نائب الرئيس التنفيذي  لغرفة التجارة األمريكية 

طنية، وعبد الرحمن حسن نقي، األمين العام إلتحاد العربية الو

الغرف التجارية بمجلس التعاون الخليجي، يستعدان إللقاء كلمة أمام 

أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر غرف التجارة العالمية في 

الندوة التي عقدت تحت عنوان "الوصالت السريعة في الشرق 

 تواصل!" –األوسط 

 

التعامل مع التحديات اإلقتصادية والتجارية العالمية قديمها وحديثها. وأنا واثق من أن مؤتمر 
 غرف التجارة العالمية سوف يضاف إلى النجاحات المشهودة في الدوحة."

*  *  * 
 

نائب الرئيس  وشارك كيرت سيلفرز، 
التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية، 
ُ إلى جنب مع  في الجلسة اإلفتتاحية، جنبا
عبد الرحمن حسن نقي، األمين العام إلتحاد 
الغرف التجارية بمجلس التعاون الخليجي. 
وشرح المسؤوالن في غرفتي التجارة كيف 
تتعاون الغرفتان التجاريتان في ربط 

اء يتمتعون بسمعة طيبة الشركات مع شرك
في الخارج.  وتناول سيلفرز البرامج التي 

نفذتها غرفة التجارة األمريكية العربية 
الوطنية خالل الفترة األخيرة لشرح مدى 
النشاط الذي نفذته الغرفة والعديد من 
الشركاء الذين تعمل الغرفة معهم.  وذكر 
سيلفرز أن البرامج التي نفذتها غرفة 

 مريكية العربية في اآلونة األخيرة  تشمل ما يلي:التجارة األ
 

  دعم سفارة األردن خالل زيارة جاللة الملك عبد هللا ووفد رجال األعمال المرافق له
 خالل زيارة العاهل األردني األخيرة إلى واشنطن العاصمة.

  ،المشاركة في رعاية مأدبة غذاء حضرها سعادة السفير محمد بن عبد هللا الرميحي
سفير قطر لدى الواليات المتحدة، واإلحتفال بافتتاح الخط الجوي الجديد المباشر 

 للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وشيكاغو.

  العمل مع السفراء العرب والشركات الهندسية وشركات البناء األمريكية الكبرى من
 أجل اإلستفادة من فرص مشروعات البنية التحتية األساسية في المنطقة.

  إستضافة كبار المسؤولين التجاريين األمريكيين في سفارات الواليات المتحدة في
المغرب ومصر واألردن واإلمارات العربية المتحدة من أجل التواصل مع الشركات 

 في منطقة شيكاغو.



 

 

فالنتينا رجوبيزا، نائب المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية، تحث الوفود على بحث 

 توصيات منظمة التجارة العالمية.

  قيادة وفود تجارية على مستوى عال لزيارة قطر وسلطنة عمان والسعودية واإلمارات
 يبيا وموريتانيا وتونس.ولبنان واألردن ول

  إستضافة شركات من اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مكتب الخدمة التجارية
األمريكية، في كل من نيويورك وأتالنتيك سيتي ومنيابوليس وسياتل وداالس/فورت 

 ورث.

  تنظيم بعثتين تجاريتين عكسيتين من ليبيا إلى الواليات المتحدة، بالتعاون مع وكالة
 التجارة والتنمية األمريكية وتحت إشرافها.

  العليا في لوس أنجيليس وبورتالند  3133المشاركة في رعاية جولة وفد لجنة قطر
 وسياتل.

  تنظيم زيارات العديد من قيادات رجال األعمال العرب في قطاع التكنولوجيا المتطورة
مه غرفة التجارة للمشاركة في المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة الذي تنظ

األمريكية العربية الوطنية، والذي شمل زيارة المعرض الدولي لألجهزة األليكترونية 
المتطورة في الس فيجاس، ولقاءات على مستوى عال مع شركات التكنولوجيا 

 األمريكية المتطورة في وادي السيليكون ولوس أنجيليس.
 

األمريكية حريصة على التواصل مع شركاء واختتم سيلفرز كملته بقوله: "كثير من الشركات 
 في العالم العربي، وغرفة التجارة األمريكية العربية تلعب دوراً قيادياُ في هذه العملية."

 

*  *  * 
 

في إطار مؤتمر غرف التجارة العالمية عقدت قمة  
خاصة لقيادات األعمال، وهى قمة جدول أعمال التجارة 

عالمة على الطريق بالنسبة العالمية، والتي كانت بمثابة 
لمبادرة جدول أعمال التجارة العالمية التي أطلقت في 

بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.   3100عام 
وقد وجهت الدعوة إلى خبراء السياسة التجارية وممثلي 
الغرف التجارية للمشاركة في هذه القمة من أجل حشد 

ل في تحديد الدعم الشامل لدور إستباقي لرجال األعما
أولويات التجارة العالمية.  وبحثت القمة عشر توصيات 

من قيادات رجال األعمال إلى منظمة التجارة العالمية.  
وعقّبت فالنتينا رجوبيزا، نائب المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية، على هذه المناسبة بقولها: "إن 



 

 

دخالت قوية على األسلوب الذي تشق المشاركين المرموقين في هذه القاعة سوف يضيفون م
  منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء بها الطريق إلى بالي )إندونيسيا( وما بعدها."

 
ال التجارة العالمية شمل مؤتمر الغرف التجارية العالمية على وباإلضافة إلى قمة جدول أعم

ثالثة أيام من البرامج التجارية التي تهدف إلى بناء عالقات وصالت جديدة، ونشر المعرفة 
الخاصة بأفضل وأحدث الممارسات التجارية، وفهم أفضل لقطر والثقافة السائدة في مجال 

آلفاق اإلقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال األعمال التجارية في الشرق األوسط، وا
إفريقيا.  ونظم إتحاد الغرف التجارية العالمية أيضاً مسابقة بين الغرف التجارية العالمية، وهو 
برنامج الجوائز العالمية الوحيد الذي يمنح الجوائز ألفضل المشروعات الخالقة التي تنفذها 

وهيأت هذه المسابقة فرصة فريدة للغرف التجارية  الغرف التجارية في جميع أنحاء العالم. 
إلظهار أصالتها وإبداعها وإبداء عزمها على دعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة 

 لتحسين الخدمات المقدمة إلى األعضاء.
 
وهنأ ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، دولة 

وغرفة تجارة وصناعة قطر وقمة غرف التجارة العالمية، على نجاح المؤتمر.  وعبّر قطر 
ديفيد حمود عن ذلك بقوله: "إن كرم ضيافة شعب قطر والعالم العربي كان مشهوداً في 
الدوحة، مما قدّم رؤى قيّمة للثقافة العربية والنظم اإلقتصادية المزدهرة في المنطقة."  وأضاف 

مندوباً شاركوا  3111انت قمة الغرف التجارية العالمية تجربة عظيمة ألكثر من قائالً: "لقد ك
فيها، ولكن األهم من ذلك رسالة السالم التي عبّرت عنها القمة من خالل الرخاء الذي سيتردد 

 في أنحاء العالم لسنوات كثيرة في المستقبل."
 
 
 


