
 

 مبادرة الجامعة العربية حول 
 على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص العربي  COVID 19التداعيات االقتصادية لجائحة  مناقشة

 ZOOMبواسطة تطبيق |  بتوقيت القاهرة ظهرا    12:30– 11 :00الساعة  |  2020/  07/  01بتاريخ 
 

  المتحدث الموضوع الفترة الزمنيه 

 جلسة االفتتاح :0111-:0011

 كلمة ترحيبية من -
 سعادة السفير الدكتور/ كمال حسن علي

األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون  
 االقتصادية، جامعة الدول العربية

 كلمة معالي الدكتور/ خالد حنفي -
 األمين العام التحاد الغرف العربية

 

0111:-0211: 

 )الموضوع األول)
على الشركات الصغيرة والتوسطة في الدول العربية،  COVID 19التأثير السلبي لفيروس 

حيث أنها تعرضت لضرر كبير خالل فترة الحجر الذي اتبعته معظم الدول العربية، وقد أثر 
ذلك سلبا على سوق العمل نتج عن ذلك تسريح كبير للعمال وخسارة كبيرة في الوظائف، 

حالي وما هي تصوره لمعالجة هذا كيف يرى المدير العام لمنظمة العمل العربية الوضع ال
 ية، وأهم الدروس المستفادة حتى اآلن في ظل هذا الوباء؟األمر وتخفيف تداعياته السلب

 معالي االستاذ/ فايز المطيري 
 المدير العام لمنظمة العمل العربية

 

11:30-11:20 

 ))الموضوع الثاني
كبير، ويعتبر األمن الغذائي في العالم القطاعات اإلنتاجية بشكل عام تأثرت بشكل سلبي 

يشغل بال الحكومات وتسعى لتأمين العالم العربي بشكل خاص، موضوعا  بشكل عام وفي
احتياجات السوق بشكل مستمر، كيف ترى المنظمة العربية للتنمية الزراعية واقع األمن  

تأثيرها على الزارعين الغذائي العربي في ظل كورونا والتوقعات ما بعد انحسار هذا الفيروس و 

 سعادة الدكتور /  ابراهيم الدخيري 
 المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 



 
 

والقطاع الزراعي، ورؤيتها لالجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومات والقطاع الخاص 
 ؟العربي لضمان امدادات الغذاء وتوفرها

0311:-0411: 

 الثالث()الموضوع 
تولي منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اهتماما كبيرا بريادة األعمال وبدعم المشاريع  

خالل مرحلة  UNIDOالصغيرة والمتوسطة، ما هي السياسات والبرامج الجديدة التي وضعتها 
 ؟  الفيروس وما بعد االنتهاء من هذه الجائحة لدعم هذه القطاعات وتتالئم مع الدول العربية

 الدكتور/ هاشم حسين سعادة
رئيس المركز العربي اإلقليمي لتدريب وتنمية  

 البحرين( –رواد األعمال واالستثمار )يونيدو 
 

0411:-0511: 

 )الموضوع الرابع( 
لقد قام االتحاد األوروبي باتخاذ تدابير مهمة لمواجهة جائحة كورونا وتخفيف قدر اإلمكان 
تأثيره على االقتصاد بشكل عام وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وخصوصا 

فما هي برامج التحفيز التي اتبعتها  والصناعة.تلك العاملة في قطاعات الخدمات والسياحة 
 ؟ بكات األمان التي أقرتها، واستراتيجيتها لما بعد كوفيدهذه الدول وش

 سعادة األستاذ/ عبد العزيز المخالفي
 –األمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية 
 األلمانية، المنسق العام للغرف المشتركة 

 

05:11-00:21 

 )الموضوع الخامس(
تضررت خالل هذه الجائحة وإغالق المصانع يعتبر قطاع الصناعة من أكثر الصناعات التي 

والمعامل الكبرى وكذلك المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كيف تقيمون وضع 
الصناعة في الوطن العربي وتراجع الصادرات الصناعية عالميا وعربيا، وما هي رؤيتكم لدعم 

القطاع الخاص هذا القطاع المهم خصوصا فيما خص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم 
 العربي المعني بالصناعة ؟

 سعادة السفير/ عبد المنعم محمد محمود
األمين العام لالتحاد العربي لتنمية الصادرات  

 الصناعية

 

0012:-0112: 

 )الموضوع السادس(
يالحظ بأن في فترة الجائحة ظهرت أنماط جديدة غيرت ثوابت بيئة العمل في جميع القطاعات 

االقتصادية وأهمها العمل عن بعد، ما هي إيجابيات هذه التغييرات على عمل المنشآت  
 الصغيرة والمتوسطة، وما هي اآلليات والسياسات المقترح تطبيقها للحد من تداعيات األزمة؟ 

 رسعادة الدكتورة/ سارة الجزا
المستشارة االقتصادية في اتحاد الغرف العربية،  

الدولي واللوجستيات في عميدة كلية النقل 
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

  البحري 
   الختام 12:30-12:10


