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الحوار اإلقلیمي حول السیاسات بین األونكتاد واإلسكوا: دور سیاسة المنافسة في دعم االنتعاش االقتصادي للمشروعات المتناھیة الصغر  
وناوالصغیرة والمتوسطة في أعقاب أزمة فیروس كور   

السعادة، أصحاب   

واإلسكوا، الزمالء في األونكتاد   

 سیداتي وسادتي،

أود أن   أوالً،بین "إسكوا" و "األونكتاد" بالشراكة مع ھیئة المنافسة المصریة.  ھذا الحوار اإلقلیمي المشترك یسعدني أن أرحب بكم في
الصغیرة والمتوسطة على مستوى العالم والعمل المقبل في المنطقة  األونكتاد بشأن الشركات  تقدیري لجمیع األعمال التي یقوم بھاب أشید 

القیمة. العربیة. أود أن أشكر جمیع المنظمین والمتحدثین على التزامھم وجھودھم البارزة لتحقیق ھذه المبادرة   

إن األمم المتحدة منبر  یة. خالل التعاون الدولي والقیادة اإلقلیمالعدید من القضایا التي سنناقشھا الیوم ھي شھادة على ما یمكن تحقیقھ من 
سیخدم   واألونكتاد،اإلسكوا  المتحدة،یسعدني أن التعاون القوي بین ھیئتي األمم  حیث  عالمي لبناء توافق في اآلراء من أجل الصالح العام. 
  الدعم الالزم للقطاع الخاص وخاصةتدامة من خالل تقدیم وأھداف التنمیة المس  2030الدول األعضاء بشكل أفضل نحو تحقیق خطة عام 

. الشركات الصغیرة والمتوسطة   

نا والتي أحدثت العدید من التغییرات في العالم والمنطقة العربیة. أدت ھذه التغییرات  وقت في  راھنة األزمة ال ھي 19كوفید  زال جائحةت ال 
عملیات الشركات الصغیرة والمتوسطة   غیرات في مما أدى إلى ت  واالستھالك،إلى اضطراب سالسل التورید وأنماط التجارة والسفر 

توفر مصدًرا رئیسیًا لخلق فرص عمل  حیث االقتصادات العربیة  في قاعدة اساسیة الصغیرة والمتوسطة  تعتبر الشركات  عملھا. وطریقة 
. في المائة من جمیع األعمال التجاریة في المنطقة العربیة  90جدیدة وتمثل أكثر من   

حلول رقمیة جدیدة. ومع  إلى   كل من الشركات والمستھلكین حیث اتجھ  العربیة،إلى تسریع التحول نحو الرقمنة في المنطقة  جائحة ال  تأد
الصغیرة  الشركات العربیة العدید من  بیناإللكترونیة  الرقمنة والتجارة تختلف فوائدف   إن عملیة الرقمنة لیست خالیة من المخاطر. ذلك،

ً  وتختلف والمتوسطة   أمواالً وأصوالً  القطاعات المختلفة. تمتلك العدید من الشركات متناھیة الصغر والصغیرة وبین الدول العربیة  أیضا
امام األزمة الراھنة.  الرقمیة الجدیدة ویزید من ضعفھا لمسارات مما یحد من اعتمادھا ل ،من غیرھا من الشركات محدودة أقل  

  تواجھ  الشركات الناشئة فھناك العدید من الشركات على أعتاب اإلغالق في العدید من البلدان العربیة حیث ضرب الوباء بشدة.   والیوم،
الماضیة بعد تفشي   21األشھر الـ  إن فيف ذلك، نموھا. ومع  الحد منوا یقلل من إنشاءھا وفرص بقائھا مم والتمویل، انھیاًرا في الطلب 

ملحوًظا. قود من الشركات الجدیدة جیل مف نجد ان ھناك المرض،  

مع وجود فجوة واسعة بین الجنسین في المشاركة  فوالتي تواجھ الفئات األكثر ضعفاً.   وخاصة القائمة  عوائقال من زادت األزمة 
م للغایة اإلشارة إلى أن الشركات  . من المھموخلقھ مئة النسائیة تحدیات كبیرة لبقائھتواجھ الشركات الناش العربیة،االقتصادیة في المنطقة 

تحصل الشركات الناشئة    فحیث  . والمتوسطة الصغیرةالشركات و لمشروعات تواجھ مشكالت أكثر من غیرھا من ا الناشئة النسائیة
ً  قد یؤديو . من السوق المملوكة لنساء على تمویل أقل من الشركات المملوكة للذكور ویقل احتمال حصولھا على خروج إیجابي   أیضا

. الدخلالبلدان منخفضة  ال سیما في  النسائیة،الركود االقتصادي المتوقع إلى زیادة تكلفة الشركات الناشئة   

.  اإلقلیميعل المستوى  تحقیق نمو األعمالل فعال وتنافسي   لعمل بشكلعلى مسار القد حان الوقت اآلن للتأكد من أن األسواق العربیة 
المنافسة لتوسیع ریادة األعمال وتعزیز الكفاءة االقتصادیة وتعزیز النمو والتنمیة. الممارسات   نؤكد على التنفیذ الفعال لقانون وھنا 

. العربیة  االقتصاداتفي العدید من  كبیروھیمنة السوق مسؤولة عن ضرر المناھضة للمنافسة    

ففي   السوق.  یةوانب مختلفة من ھیكلترجع العوائق التي تحول دون وصول الشركات العربیة الصغیرة والمتوسطة إلى األسواق إلى ج 
. بقائھاوتعیق  الصغیرة الشركات  المملوكة للدولة ضد الشركات  الرسمیة و تتنافس الشركات غیر األسواق العربیة   

تحتاج ھذه  ویجب أن تخضع األسواق العربیة لتغییرات ھیكلیة.   أفضل، لتحفیز المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز بیئة أعمال و
تشجیع  جل أل وسلطة الدولة وتحسین بیئة األعمال العامة لألسواق إصالحات جادة لتقلیل السمة غیر الرسمیة  االتجاه نحو  التغییرات إلى

األسواق العربیة بشكل رسمي وفعال.  ھا وزیادة دخول  الصغیرة الشركات   

إلى   ودعت . العربیةالمتعلقة بالمنافسة في البلدان  والتحدیاتاالنتباه إلى المشاریع المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة   ولفتت اإلسكوا
. التنمیةجمیع مجاالت   خصأنھا ت  حیث  توفیر المزید من الموارد لمعالجة ھذه القضایا  

مما یسلط الضوء على   "،أطلقنا "بوابة تمكین الشركات الصغیرة والمتوسطة الرقمیة حكومیین،بالتعاون مع خبراء عرب ومسؤولین و 
الذین یشكلون ثروة من الطاقة والتعلیم   للشباب،الحاجة الملحة لالستفادة من االبتكار في الشركات الصغیرة والمتوسطة لخلق فرص عمل 

عقدنا منذ أسبوعین   االقتصادي،االتفاق بین اإلسكوا واألونكتاد ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان  خطابوبموجب  .  في المنطقة العربیة 
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تنفیذ  و تسھل التنسیق والتعاونمنتدى المنافسة المشترك الثاني للمنطقة العربیة للبناء على زخم المنتدى األول ولتطویر منصة إقلیمیة 
. منافسة على المستویین الوطني واإلقلیميالمبادرات المتعلقة بال  

  أود أن أشكر جمیع المتحدثین على التزامھم الراسخ وجمیع المشاركین على إبداء اھتمامھم بھذه المناقشة الھامة للغایة. إنني أتطلع إلى
. أن یزودنا جمیعًا برؤى قیمةحوار إقلیمي مزدھر من شأنھ   

م. شكرا لك  


