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ن العام لالتحاد من أجل المتوسط  كلمة السيد نارص كامل، األمي 

 
ي واألدوات امالية الجديدة

ن والقطاع المرصفن  المؤتمر الخامس حول المانحي 
 

2019يونيو  16القاهرة،   

 
 السادة الحضور،

 
بداية، فأود أن أتقدم بالشكر لمعالي رئيس  

، والذي   مدبولي
الوزراء المرصي الدكتور مصطفن

ينعقد هذا المؤتمر تحت رعايته، وأن أعرب عن 
ي هذا المؤتمر لما تحقق 

ن فن تقديري للوزراء المشاركي 
من قفزة نوعية لالقتصاد المرصي بفضل حزمة 
 اإلصالحات الرامية إل جذب االستثمار وتذليل

 العقبات أمام التجارة. 
 

ء إبسوميد   ي
 EBSOMEDكذلك، فأود أن أهنن

النسخة الخامسة من هذا المؤتمر، انعقاد بمناسبة 
ي عىل الجهد ال

نحو بناء بيئة مواتية  مبذولوأن أثنن
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ي منطقة حوض المتوسط ودعم 
لتطوير األعمال فن

النمو االقتصادي الشامل والمسؤول، وخلق فرص 
كاته العمل من خالل الت   ن عىل القطاع الخاص وشر كت 

 والكيانات الداعمة والمساندة لها. 
 

ي هو القطاع الخاص  إن
بمثابة القاطرة األبرز فن

ي من
ق األوسط وشمال توفت  فرص العمل فن طقة الشر

% من 60بنحو القطاع الخاص إذ يساهم أفريقيا، 
، وما يربو عىل  % من 80إجمالي الناتج القومي المحىلي

% من الوظائف، إال أنه ما 90رأس المال، و اتتدفق
ي  . االستغالل األمثلزال غت  مستغل 

إن االستثمار فن
 
ً
كات الناجحة دائما ي دعم الشر

كات الناشئة وفن ما الشر
 مردود ينتج عنه

ً
 إيجابي ا

ً
ي ت ا
التنوع االقتصادي  عزيز فن

ي قويوبناء اقتصادات 
 ة، تساهم بدورها فن

ً
تعزيز كال

 ماعي والنمو االقتصادي. االستقرار االجتمن 
 

 ، ي
أدت الحاجة إل أدوات عىل مدار العقد الماضن

كات الناشئة إل ظهور  تمويلية مبتكرة ومرنة للشر
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 العديد من التقنيات التمويلية واألدوات المالية
، بينما دفعت الثورة الرقمية باالبتكار الحديثة

 فرص أتاحت المرصف إل آفاق جديدة
ً
جديدة  ا

ي تحديات تتعلق بأمن وفرضت 
اضن الفضاء االفت 

ن لتلك  قصاءواالستدامة وكذا إمكانية ا الغت  مواكبي 
،  . المستجدات ، وبالتالي سيعتمد المشهد المالي

ي مستقبل القطاع الخاص، عىل شجاعة 
األسئلة الن 

ي هذا الصدد  نطرحها اآلن
 اإلجابات، وعىل نجاعة فن
ي نقدمها. 

 الن 
 

ي األمانة العامة لال 
تحاد من أجل المتوسط نحن فن

نا أن نتبنن خارطة طريق إيجابية وقائمة عىل  قد اخت 
جمع األطراف نهجية تاألنشطة وعىل انتهاج م

. وكجزء من سياسة  الفاعلة والمعنية بشكل عمىلي
االتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالقطاع الخاص، 
ي العمل عىل تنمية القطاع الخاص، وكذلك 

ننخرط فن
ي جهود 

اكه فن التنمية من خالل الحوار السياسي  إشر
متعدد األطراف، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، 
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ر التجارب الناجحة والمعونة الفنية، وتكرا
 . والممارسات األفضل

 
ي المبادرة 

يحتل القطاع الخاص موقع الصدارة فن
األهم لالتحاد من أجل المتوسط، وهي المبادرة 

انطلقت وقد . Med4Jobsالمتوسطية للتوظيف 
ي تونس عام  هذه

، ثم تحولت 2013المبادرة فن
 إل 

ً
وعات  سلسلة منتدريجيا ها إل وصل عددالمشر

 تركز عىل خلق فرص العمل وبناء  13
ً
وعا مشر

ة والمتوسطة وزرع  كات الصغت  القدرات ودعم الشر
ن الشباب والنساء. تخدم تلك  ثقافة ريادة األعمال بي 

كة  يد وثمانمائةالمبادرة أكتر من مائة ألف مستف شر
 من 

ً
ة ومتوسطة، مما يجعلها جزًءا هاما صغت 

اتيجيتنا لتنمية األعمال ومواجهة التحديات  است 
ي المنطقة. 

 المتعلقة بالتوظيف فن
 

  
ً
 وحوارا

ً
 ناجحا

ً
 مؤتمرا

ً
، فأتمنن لكم جميعا

ً
ختاما

 أن األمانة العامة لالتحاد 
ً
، وأؤكد لكم مجددا

ً
مثمرا
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ام من أجل المتوسط تقف  ن عىل أتم استعداد وبالت 
كامل نحو التعاون معكم من أجل نيل األهداف 
ي تسدد 

ي نصبو إليها، والن 
كة الن  اإلقليمية المشت 

وعة لشعوب  خطانا بهدف تحقيق الطموحات المشر
 .
ً
 المنطقة، وشكرا

 


