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 الغرفة تنظم مؤتمرا حول التحديات االقتصادية في ظل جائحة كورونا

 
املصاعب االقتصادية التي يواجهها العالم في ظل انتشار ف�وس كورونا املستجد، واجلهود 
الطبية احلثيثة املبذولة إليجاد عالج له، والتحديات التي تواجه العالقات االقتصادية والتبادل 
 التجاري ب� الدول العربية واألوروبية في زمن كورونا، كانت محاور املؤتمر  الشبكي، الذي

 شخصيات رفيعة املستوى عربيا وأوروبيا. ،نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية بمشاركة

مؤتمرا عرب الفضاء  2020يونيو  3أقامت غرفة التجارة العربية النمساوية يوم األربعاء  فقد
اإللكرتوني؛ ضم صفوة من اخلرباء في املجال� الطبي واالقتصادي، وهم الربوفيسور جوزيف 

ر، مكتشف عالج مرض السارس، والذي يطور حاليا مع فريقه عالجا لف�وس كورونا، بيننغ
والسيناتور ريتشارد شينتس، رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ونائب رئيس الغرفة 
االقتصادية االتحادية النمساوية، ودكتور كريستوف اليتل، رئيس الغرفة االقتصادية 

ي، األم� العام التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد األوروبية، ودكتور خالد حنف
العربية، والدكتور باسل اخلطيب، ممثل مدير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 (يونيدو).

، هي املحور وكانت اجلهود الطبية التي يعكف عليها العالم النمساوي جوزيف بيننغر          
األولى في اللقاء؛ حيث يعكف بيننغر مع فريقه من الباحث� واألطباء في كل من كندا 
والنمسا، على إهداء العالم عالجا لف�وس كورونا قبل نهاية العام. وفي الوقت الذي يسابق فيه 

هانة بيننغر وفريقه البحثي الزمن من أجل تخفيف معاناة العالم، أكد على ضرورة عدم االست



بمرض انتشر سريعا ب� البشر منتقال من احليوان، مش�ا إلى أن حاالت مرضية كث�ة أصابتها 
 انتكاسة بعد أن تماثلت للشفاء، وهو ما يوضح التحور الذي يقوم به الف�وس.

العمل على االرتقاء الدولية في مجال البحث العلمي، وولفت بيننغر إلى أهمية تضافر اجلهود           
بمستويات األبحاث الطبية، ألن ما يشهده العالم حاليا لن ينتهي بانتهاء كورونا؛ حيث من 
املمكن أن تظهر ف�وسات أخرى، وهو ما يستدعي تسلحا علميا طبيا جادا، يمكن من خالله 

 للعالم مواجهة أي تحديات مستقبلية مشابهة.

ن توف� العالج املناسب لف�وس كورونا وأعرب بيننغر  عن أمله أن يتمكن هو وفريقه م          
 قبل انتهاء العام اجلاري، مؤكدا أنه تم بالفعل قطع شوط كب� نحو تحقيق هذا الهدف. 

ومن جانبه أثنى رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية، السيناتور دكتور ريتشارد           
سا في وقت مبكر، وهو ما أسهم في شينتس على االجراءات االحرتازية التي اتخذتها دولة النم

 تحجيم سرعة انتشار املرض ب� املواطن� وتقليص الوفيات وأعداد املصاب�. 

كما نوه شينتس باجلهود التي بذلتها احلكومة، متمثلة في حزم ضخمة لإلنعاش           
التداب�  االقتصادي وتالفي انهيار ات اقتصادية واجتماعية جراء اجلائحة. واستفاد من تلك

االقتصادية اآلالف من الشركات على اختالف أنواعها، واآلالف من العمال واملوظف� في جميع 
 قطاعات الدولة. 

وأوضح شينتس أن من اإلجراءات اقتصادية لدعم االقتصاد، تم ضخ املليارات كدعم مباشر           
أمينية، وكذلك تسهيالت للشركات، سواء بمساعدات مالية مباشرة أو تيس�ات ضريبية وت

في منح القروض وتيس� سدادها. كذلك في خففت احلكومة أعباء عن كاهل الشركات 
واملؤسسات االقتصادية من خالل نظام تقليص ساعات العمل للعمال واملوظف�، مع تحملها دفع 

ياسيا من الدخل املعتاد للموظف� قبل اجلائحة، وهو ما شكل تخفيفا ق %90ما يصل إلى نسبة 
 ألعباء كان سيتحملها أرباب العمل. 

على االقتصاد العاملي، أكد رئيس الغرفة  كورونا ائحةات السلبية جلتأث�الوفيما يتعلق ب          
على أن قطاع اخلدمات أصيب بشلل تام في  دكتور كريستوف اليتلاالقتصادية األوروبية، 

جميع دول العالم، بسبب إقدام الدول على إغالق حدودها ووقف نشاطات املطاعم والفنادق 
 ووصول التدفق السياحي إلى الصفر.

عن تقديره  ألف شركة أوروبية، 20، الذي تقدم مؤسسته املشورة لنحو وأعرب اليتل          
تي اتخذتها دول العالم، وما زالت سارية في معظمها مع تفاوت في درجة للتداب� االحرتازية ال

تخفيف اإلجراءات من دولة إلى أخرى، غ� أنه أشار إلى أن حركة التجارة العاملية تحتاج حرية، 
 استعادة األسواق العاملية لعافيتها.وتتطلب إزالة للعوائق ورفع العراقيل ضمانا لتحقيق االنفتاح و



وأشاد اليتل بالعالقات االقتصادية العربية األوروبية، معتربا أن الدول العربية جار مباشر           
لالتحاد األوروبي، وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما يعود بالنفع على جميع األطراف؛ خاصة 

 في ظل التحديات التي يشهدها االقتصاد العاملي. 

أن اجلائحة ألقت بظالل كثيفة على االقتصاد األوروبي؛ وعلى صعيد آخر لفت اليتل إلى           
مليون عامل وموظف من اإلجراءات التي عمت دول االتحاد األوروبي، غ�  140حيث تضرر نحو 

أنه في الوقت ذاته فقد أسهمت التوصيات التي رفعتها الغرفة االقتصادية األوروبية للحكومة 
 قطاع االقتصادي النمساوي.النمساوية، في تخفيف آثار األزمة على ال

خالد أما األم� العام لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، الدكتور           
، فقد تناول بالشرح والتحليل التأث�ات التي ألقتها جائحة كورونا على البلدان العربية، حنفي

فه الداخلية. وأكد حنفي اجلائحة كل حسب ظرو مش�ا إلى التباين في تعامل الدول العربية مع
تحديا كب�ا لالقتصادات العربية، كبقية  -وما زال –املستجد شكل  كورونا ف�وسعلى أن 

دول العالم، ويزيد على ذلك الرتاجع غ� املسبوق في أسعار النفط العاملية، وهو ما أدى إلى جلوء عدد 
تقديم د من التأث�ات السلبية لألزمة، وفي الوقت ذاته من الدول العربية إلى إجراءات عاجلة للح

 تسهيالت متنوعة للحفاظ على حركة االقتصاد وحمايتها من أي تقلبات مفاجئة. 

وأشار حنفي إلى أن جائحة كورونا دفعت إلى إحداث تغي�ات على سلسلة اإلمداد العاملية،             
. وأكد في هذا الصدد على أن املوقع االسرتاتيجي التطورن هذا ولم تكن الدول العربية بمعزل ع

أوروبا وأفريقيا وآسيا،  ب� محورية نقطة اتصالللدول العربية على اخلارطة العاملية، يجعلها 
لتحقيق اإلفادة من هذه املزية، إلى مزيد من االنفتاح باتجاه املنطقة العربية داعيا الدول األوروبية 

   الدول العربية في التعامل مع بيئتها األفريقية واآلسيوية. ي تتمتع بهاالت ربةاخلإضافة إلى 

، واملدير وبدوره لفت ممثل املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)          
، إلى أن جائحة كورونا أظهرت باسل اخلطيب، الدكتور اإلقليمي للمنطقة العربية باملنظمة

، مش�ا في الوقت ذاته إلى أن واضع النقص لديهاسد معلى بعضها البعض ل العالم لدواعتماد 
األمم كانت ، وهي الفرتة التي 2030و 2020األزمة العاملية التي خلفتها اجلائحة جاءت ب� عامي 

واإلنجاز في مجال التنمية املستدامة عامليا،  خطط أن يكون عقد الفعلالعالم، تدول املتحدة و
األزمة  حتى يتم التمكن من معاجلة ،فرض إعادة النظر في ترتيب األولوياتغ� أن انتشار املرض 
 .قتصاديةالجتماعية واواال صحيةمن جميع جوانبها ال

يونيدو، تعمل وأكد اخلطيب على أن جميع املنظمات التابعة لألمم املتحدة، ومن بينها           
بجهد من أجل معاونة الدول األعضاء في تجاوز آثار جائحة كورونا، يقينا من أن هذه األزمة 

 ليست أزمة صحية وحسب، بل تتجاوز آثارها لتشمل تبعات اجتماعية واقتصادية.



ه، إلى ومن ناحيته أشار األم� العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، املهندس مضر اخلوج          
أن مصطلح األمن القومي يشهد في ظل جائحة كورونا تغي�ا في تعريفه وتطويرا ملفهومه؛ 
حيث لم يعد التسلح والشأن العسكري هو وحده املسيطر على فكرة األمن القومي لدولة ما، بل 
إنه حدث ترتيب جذري في أولويات األمن القومي ارتقى معه البحث العلمي الطبي إلى مكان 

ارة؛ حيث تتجه أنظار العالم بأسره إلى أصحاب املعاطف البيضاء راج� لديهم أمال في خروج الصد
 وشيك من نفق كورونا، الذي دلف إليه العالم جاهال موعد خروجه منه.

صارت هي صاحبة احلظوة عندما يتم اإلمدادات الطبية واألجهزة الطبية وأضاف اخلوجه أن           
واملعرفة،  القومي. الفتا إلى أن مواجهة عدو خفي فتاك يستدعي التسلح بالعلماحلديث عن األمن 

 فيما يرتاجع اللجوء إلى السالح والتسلح إلى ذيل قائمة األولويات العاملية.

وأكد اخلوجه على الكلمات املفتاحية التي وردت على لسان املتحدث� في املؤتمر، واملتمثلة           
ب� احلكومات واملجتمعات والشعوب؛ حتى يمكن  تضامن، والاألملقة، ووالث ،االنفتاحفي 

 للعالم أن يتجاوز أزمة كورونا. 

؛ حيث ذكر دكتور ل األوضاع العاملية في ظل كوروناوشهد املؤتمر  نقاشا وتبادال لألفكار حو
سبة جراء اجلائحة، وهي الن من الشركات النمساوية قد تتعثر  %40نحو ريتشارد شينتس أن 

التي تحاول حزم اإلنعاش االقتصادي احلكومية تقليصها والتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة 
 عن تعثر هذه الشركات.

الدول العربية واألوروبية، أكد الدكتور خالد حنفي على ضرورة  سيولة التعاون ب�وحول 
اتخاذ أن اإلقدام على االنفتاح من اجلانب األوروبي، فيما أشار الدكتور كريستوف اليتل إلى 

 في الوقت املناسب ربما يكون أمرا ذا أهمية كب�ة. مناسبة خطوات

في ظل جائحة كورونا، قال الدكتور باسل لبنان والعراق كل من وفيما يتعلق باألوضاع في 
اخلطيب إن ما تشهده لبنان من أوضاع مالية صعبة قبل اجلائحة يشكل تحديا كب�ا في وجود 

عن كاهل  تخفيف األعباءأيضا، في الوقت الذي تسعى احلكومة اللبنانية إلى  أزمة كورونا
 املطلوبة الستمرار احلركة داخل املجتمع.وتوف� السيولة  االقتصاد

 األوضاعت سلبا بسبب إعادة اإلعمار في العراق تأثروذكر الدكتور خالد حنفي أن عمليات 
، مش�ا في الوقت ذاته إلى أن إعادة أسعار النفطاملرتتبة على جائحة كورونا والرتاجع الكب� في 

 .أولوية لدى العراقاإلعمار ما زالت ورغم ذلك، 

بقيادة مصطفى الكاظمي،  احلكومة العراقية إلى أن اخلوجهوفي هذا الصدد لفت املهندس مضر 
عدد من احلقائب السيادية في  فيها األولى التي اسندت لتكون احلكومةحظيت بموافقة الربملان، 

 كومة على تحقيق إنجازات في املرحلة املقبلة. ، وهو ما يؤشر على عزم احلوقت قص� 


