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UNITED NATIONS

U N C T A D

  ضرب فيروس كورونا الجديد االقتصادات في جميع أنحاء العالم بشدة ، مما حد من تدفق السلع 
والخدمات ورأس المال واألشخاص. ونتيجة لذلك، تعطلت سالسل التوريد وشبكات اإلنتاج؛ وأدى 
الى تقويض السفر والسياحة وتجارة التجزئة بشكل كبير. لقد حدثت بالفعل اضطرابات في اإلنتاج 

واضطرت العديد من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعليق اإلنتاج وإغالق 
المرافق ومنافذ البيع بالتجزئة ، عالوة على ذلك ، حذرت من تأخيرات في التسليم.

  من المقرر أن يتسبب هذا الوباء في خسائر فادحة ويبدو أنه يأتي في وقت غير مناسب للشركات التي 
تقلصت هوامش أرباحها بالفعل نتيجة للحرب التجارية. في حين أنه ال يزال من غير المؤكد إلى أي 

مدى سيكون تأثير جائحة Covid-19  واسًعا وبعيد المدى ، اعتماًدا على مدى كفاية وشمولية استجابة 
السياسات ، ستتم مناقشة تأثيره المحتمل على تجارة االقتصادات العربية وأداء االستثمار األجنبي 

المباشر في الندوتين.

  ستعرض الندوة األولى عبر اإلنترنت وتناقش آثار الوباء على التجارة واالستثمار األجنبي المباشر في 
المنطقة العربية ، بينما ستعرض الندوة الثانية أدوات لتقدير ومراقبة وتقييم آثار الوباء على سالسل 

القيمة العالمية واإلقليمية. عالوة على ذلك ، نناقش دور التعاون اإلقليمي والدولي في هذا السياق وكيف 
يمكن للمنظمات اإلقليمية والدولية أن تدعم سلطات المنافسة في التكيف مع التحديات الجديدة.

الندوة األولى
 Covid-19 واالنكماش في سالسل القيمة العالمية واإلقليمية:

تأثيرات االستثمار األجنبي المباشر والتجارة.

 االجتماعات االفتراضية 
للتبادل التجاري ووباء الكورونا

28 تشرين األول 2020

الندوة الثانية
 مجموعة أدوات لتسهيل التجارة العالمية واإلقليمية

لدعم االنتعاش االقتصادي

1. برونو كاسيال
تقرير االستثمار العالمي2020: 

عرض اتجاهات االستثمار 
األجنبي المباشر العالمية

1. جوليا سبايس
أدوات ومنصات مركز 

التجارة الدولية لتسهيل 
التكامل التجاري األفريقي

 2. علي السماوي، 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فوائد مؤشرات TiVA التابعة 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 COVID واستخداماتها لتحليل آثار

على سالسل القيمة العالمية

4. محمد إيريس )اإلسكوا(
أنظمة تجارة الخدمات وتدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر: اآلثار 
وخيارات السياسات للتعافي بعد 

COVID-19 تفشي

3. نتالي غراند
أدوات ومنصات اإلسكوا 
لتسهيل التكامل العربي 

العالمي واإلقليمي

تناقش الندوتان عبر اإلنترنت التحديات التي واجهتها سلطات المنافسة في المنطقة 
العربية خالل أزمة COVID-19 وما تالها باإلضافة إلى التدابير التي يمكن للسلطات 
اتخاذها والتي اتخذتها بالفعل في بعض الحاالت من أجل حماية المنافسة وتعزيزها.

2. برونو كاسيال
اإلنتاج الدولي وسلسلة 

القيمة العالمية بعد الوباء

3. رياض بن جليل و محمد شمنغي
تأثير CODIV-19 على تدفقات االستثمار األجنبي 

المباشر في المنطقة

4. محمد إيريس و محمد شمنغي
التأثيرات التجارية لـ CODIV-19 في المنطقة العربية

من الساعة 10:30 صباحا لغاية الساعة 12:00 ظهرا )توقيت بيروت(

من الساعة 12:00 ظهرا لغاية الساعة 13:30 بعد الظهر )توقيت بيروت(

 محمد المختار محمد الحسن
مدير النقاش


