العربية-ال ّنمساو ّية يشارك في لقاءات الغرف العربية األجنبية
تقرير :أمني عام غرفة ال ّتجارة
ّ
املشرتكة في مقر جامعة الدول العربية
العربية
القاهرة – جمهور ّية مصر
ّ
 17-16يناير 2022

العامني للغرف
شارك أمني عام غرفة ال ّتجارة
العربية-ال ّنمساو ّية املهندس مضر اخلوجة في لقاء األمناء ّ
ّ
السنوي للغرف العربية األجنبية املشرتكة االجتماع
العربية األجنبية املشرتكة واالجتماع التنسيقي ّ
التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية االجنبية املشرتكة ،وال ّلذان عقِدا بتاريخ  16و 17كانون
الثاني/يناير  2022على ال ّتوالي في مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية في القاهرة ،وذلك برئاسة رئيس
كل من
السيد عبد هللا محمد املزروعي .كما حضر االجتما َعني
َ
اتحاد الغرف العربية سعادة ّ
املذكورين ّ
الس ّيد أحمد ابو الغيط وأمني عام ّاتحاد الغرف العربية معالي الدكتور
أمني عام جامعة الدول العربية معالي ّ
الدول األعضاء باجلامعة ،إلى جانب عد ٍد من رؤساء ،نواب رؤساء واألمناء العامني للغرف
خالد حنفي ،ومم ّثلو ّ
كل من ا ّتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية.
املشرتكة ،واألمانة العامة ل ٍّ
مثمنا اجلهود
الس ّيد أحمد أبو الغيط أعمال االجتماع الت ّنسيقي للغرف املشرتكةّ ،
استهل معالي ّ
ّ
فعالياتها وخدماتها والتنسيق فيما بينها وال
وتنفيذ
تطوير
سبيل
في
املشرتكة
الغرف
تبذلها
احلثيثة التي
ّ
كد أبو الغيط على
خص االقتصاد الرقمي واستحداث منصات الشبكات الرقمية .كما وأ ّ
ّ
سيما فيما ي ّ
املؤسسات العريقة نظرا لدورها
لهذه
عم
الد
كامل
العربية
الدول
جامعة
لدى
االقتصادي
القطاع
تقديم
ّ
ّ
العربية.
للدول
األساسي في خدمة املصالح االقتصاد ّية املشرتكة ّ
ّ
ّ
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بدوره ه ّنأ سعادة الرئيس املزروعي الغرف املشرتكة على املكانة املرموقة التي باتت تمتاز بها بصفتها
أحد أبرز نقاط االتصال بني الدول العربية والدول املضيفة وكذلك على جهودها املتزايدة وعملها املتوالل
واملسؤولية التي تقع على عاتق الغرف الندما
باألخص في ظل تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العاملي
ّ
ّ
االقتصاد العربي في منظومة االقتصاد العاملي الرقمي ،بشك ٍل يضمن احتياجات التنمية العربية املشرتكة
على أسس أكثر توازنا وعدالة ويسهم في نقل التكنولوجيا احلديثة واملتطورة في سبيل التنمية املستدامة.
أهم ّية الغرف العربية االجنبية املشرتكة الكامنة في
لفت معالي د .خالد حنفي خالل كلمته إلى ّ
العلمية،
األكاديمية،
االجتماعية،
السياسية ،اإلدار ّية ،االقتصادية،
كونها كتلة مؤثرة في األوساط
ّ
ّ
ّ
ّ
بلوماسية االقتصاد ّية وتطوير،
الد
قافية
الدؤوب إلى اعتماد ّ
واإلعالمية في دول املق ّر ،إذ ا ّن سعي الغرف ّ
ّ
ّ
ال ّث ّ
الضوء على مجاالت االستثمار في الوطن العربي يجعل منها جسرا للتوالل
والرتويج ألنشطتها ،وتسليط ّ
الصدد ،أعلن حنفي عن
بني
اجلانبني العربي واألجنبي ومواكبة التطورات االقتصادية العاملية .وفي هذا ّ
َ
"أسبوع الغرف املشرتكة" ،املزمع عقده من  30-28آذار/مارس  2022في إطار إكسبو  2020في دبي .هذا
وحث حنفي على استحداث الربط االلكرتوني بني اجلمارك العربية والغرف املشرتكة باإلضافة إلى تصميم
العربية واملشرتكة من جهة وبينها وبني االتحاد واجلامعة من جه ٍة ُاخرى،
برنامج عمل مشرتك بني الغرف
ّ
الصلة.
ثقافية وبرامج
يشمل أنشطة
تدريبي َة تتناول مواضيع عديدة ذات ّ
ّ
ّ
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وتحدث رئيس الغرفة العربية األملانية للتجارة والصناعة سعادة الدكتور بيرت رامزاور ،باسم الغرف
التجارية العربية األجنبية املشرتكة ،مشريا إلى أن الغرف العربية – األجنبية املشرتكة تحت مظلة اتحاد
العربية والرغبة في تنمية القدرات االقتصادية
ثقافية
ّ
الغرف العربية هو خري دلي ٍل على الوحدة االقتصادية وال ّ
للدول العربية.
الضوء خالل
ومن جهته ،فقد س ّلط أمني عام غرفة ال ّتجارة
العربية – ال ّنمساو ّية املهندس مضر اخلوجه ّ
ّ
القيمة لغرف ال ّتجارة العربية-األجنبية املشرتكة في
مداخالته في االجتما َعني
املذكورين على املساهمات ّ
َ
السياق ،لفت اخلوجه
الدول
توطيد العالقات
الثنائية بني ّ
ّ
ّ
املقر على كا ّفة األلعدة .وفي هذا ّ
العربية ودول ّ
تفوق الدول التي تنشط فيها الغرف املشرتكة في
إلى أ ّن مقارنة سريعة بني سرعة تدفق املعلومات تظهر ّ
تفوقها
إعداد الدراسات والتقارير االقتصاد ّية على الدول التي ال يوجد فيها غرف تجار ّية مشرتكة وبالتالي ّ
البينية من خالل الدراسات املتخصصة والقراءات االسرتاتيجية
في تعزيز العالقات االقتصاد ّية وال ّتجار ّية
ّ
الراهنة على أرض الواقع .هذا وتساهم الغرف
لألحداث والتوليات القائمة على قراءة رلينة للت ّ
ط ّورات ّ
نائية بني
اجلانبني – بمعزلٍ عن العالقات ال ّت
اريخية الثّ ّ
ّ
الس ّ
ياسية واإلدار ّية بني َ
املشرتكة في توطيد العالقات ّ
عربية – وذلك من خالل شبكة العالقات السياسية واإلدار ّية واالجتماعية رفيعة
املقر
وكل من ّ
ٍّ
الدول ال ّ
بلد ّ
املستوى التي تتمتع بها الغرف املشرتكة ،والتي تشهد تناميا مطردا وتوسعا في اتجاهات متنوعة.

العربية – ال ّنمساو ّية حول التدريب التأهيلي املهني وآفاقه
كما عرض اخلوجه دراسة غرفة ال ّتجارة
ّ
العربية-ال ّنمساو ّية منذ
املستقبلية وفرص التعاون العربي – األوروبي في هذا املجال ومقرتح غرفة ال ّتجارة
ّ
فصل خوجه دور غرفة
العام  2010إلنشاء بنك املعلومات االقتصادي ّ
ولي املو ّحد .باإلضافة إلى ذلكّ ،
الد ّ
العربية – ال ّنمساو ّية كمركز لألبحاث والدراسات االقتصادية خلدمة اجلانب العربي ،إذا أعدت
ال ّتجارة
ّ
وقدمت مقرتحات متنوعة ،منها على سبيل املثال الدراس َتني املذكورتَني أعاله ،فضال
الغرفة دراسات عديدة ّ
ط ّب ّية في النمسا وسبل استفادة اجلانب العربي منها .وكذلك
عن الدراسة التي نشرتها الغرفة حول اخلدمات ال ّ
العربية – ال ّنمساو ّية دراسة حول تقنيات الطاقة املتجددة التي حققت فيها دولة النمسا
أعدت غرفة ال ّتجارة
ّ
ّ
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العربية ال ّنمساو ّية – باإلضافة إلى التقارير
وتعد غرفة التجارة
خطوات متقدمة بني دول العالم .هذا
ّ
ّ
والرسوم البيان ّية أبرز معالم
االقتصاد ّية الدور ّية – تقريرها االقتصادي السنوي ،والذي يوثّق باألرقام ّ
الفيدرالي وعلى مستوى الواليات وكذلك حجم التبادل التجاري بني النمسا
الصعيد
االقتصاد
النمساوي على ّ
ّ
ّ
(ووالياتها التسع) وجميع الدول العربية ،كما ويطرح أفكارا وفرلا لالستثمار والتعاون الثنائي العربي –
النمساوي.

تطرق إليها اخلوجه خالل مداخالته كان الدور الها ّم للغرف
ومن ضمن النقاط األ
ّ
ساسية التي ّ
والتكيف مع
العربية – ال ّنمساو ّية على وجه اخلصوص للتعامل
املشرتكة على وجه العموم ولغرفة ال ّتجارة
ّ
ّ
أعدت الغرفة منذ بدء
جائحة كوفيد 19-واحتواء تداعياتها الوخيمة
بأقل خسار ٍة ممكنة .وعليهّ ،
ّ
اجلائحة تقارير اقتصاد ّية عديدة حول اإللالحات العاجلة التي اعتمدتها ال ّنمسا إلنقاذ املواطنني والسوق من
تداعيات اجلائحة االقتصاد ّية ،إضافة إلى توليات للتعامل مع التقلبات االقتصادية والتحديات التي تواجه
الشركات والقطاع اخلاص ،والتي انتقلت عرب السفارات العربية في ال ّنمسا إلى دوائر لنع القرار العربي وتمت
استمرت الغرفة في تسخري خدماتها
االستعانة بها في اسرتاتيجيات عدد من الدول ملواجهة اجلائحة .كذلك
ّ
وفض النزاعات
الصعبة واإلقفال العام بسبب اجلائحة – من خدمات ال ّتصديق ،واالستشاراتّ ،
– رغم الظروف ّ
التي تنشأ بني الشركات النمساوية ونظرياتها العربية ،إضافة إلى تنظيم عد ٍد ال يستهان به من املنتديات
العربية في فيي ّنا ،ومع
والسفارات
الدول
االفرتاضية بالتعاون مع بعثة جامعة ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ومجلس السفراء العرب ّ
العربية املح ّل ّية .ومن أبرز املجاالت التي تتمحور حولها منتديات الغرفة
جارة
ت
ال
وغرف
ة
العربي
الغرف
ا ّتحاد
ّ
ّ
ّ
الرقمي ،وكذلك االستفادة من اخلربات
الدول
وفعالياتها جذب االستثمارات
األجنبية إلى ّ
ّ
ّ
العربية ،وال ّت ّ
حول ّ
الص ّح ّية ،والطاقة
الرقمي ،احلكومة
الرعاية ّ
ّ
ال ّنمساو ّية في مجاالت ال ّت ّ
اإللكرتونية ،ال ّتعليم عن بعدّ ،
حول ّ
الرقمي ملدينة
الصددّ ،
ّ
املتجددة ،على سبيل املثال ال احلصر .وفي هذا ّ
قدم اخلوجة عرضا حول مبادرة ال ّت ّ
حول ّ
فيي ّنا.
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ختاما ،أشاد اخلوجه بدور مجلس السفراء العرب املو ّقر في النمسا ،ورئيس بعثة اجلامعة العربية لدى
النمسا سعادة السفري محمد سمري قوبعه ،وحرلهم على التوالل الدائم مع الغرفة واالستفادة مما يصدر
عنها من تقارير ودراسات اقتصادية ،واالستجابة ملا تبادر به الغرفة من دعوات لزيارات ميدانية للشركات
والواليات النمساوية.

تجدر اإلشارة إلى أنّه جرى توقيع مذكرة تعاون بني اتحاد الغرف العربية واملنظمة العربية للسياحة
وتم تقديم ٍ
تقديري إلى األمني العام املساعد
درع
ٍّ
خالل االجتماع التنسيقي للغرف ال ّتجار ّية املشرتكة .كما ّ
ورئيس قطاع الشؤون االقتصادية السابق لدى جامعة الدول العربية سعادة السفري د .كمال حسن علي،
كعربون شك ٍر على تعاونه املثمر مع اتحاد الغرف العربية ولدعمه الالمتناهي ملسرية العمل االقتصادي
العربي املشرتك وللغرف التجارية العربية األجنبية املشرتكة.
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