
 
 

 تقرير:

 املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر واملعرض املصاحب له 
 واحتفالّية الذكرى الثالث� لتأسيس الغرفة 

 

 

املنتدى االقتصادي العربي  فعالّيات 2019تشرين األّول/أكتوبر  23ُعِقَدت في فييّنا يوم األربعاء 

النمساوي احلادي عشر لغرفة التجارة العربّية النمساوّية واملعرض املصاحب له واحتفالّية الذكرى الثالث� 

شخص، بما في ذلك عدد كب� من الشخصّيات  تمائة وخمسونلتأسيس الغرفة، والتي حضرها قرابة الس

لكب� من املشارك� إال خ� دليٍل على االهتمام والسعي واملتحّدث� رفيعي املستوى. وليس هذا العدد ا

النمساوّية في شّتى القطاعات االقتصادية والعلمّية وعلى -املتبادلَ� لتوطيد الشراكات والعالقات العربّية

 كاّفة األصعدة.
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البارزة والسفراء ومّما ال شّك فيه أّن املشاركة الفّعالة لنسبٍة ال ُيستهان بها من الشخصّيات الرسمّية 

وممّثل� عن أجهزة صنع القرارات والشركات الضخمة من مختلف القطاعات، كاالقتصاد، والتجارة، 

من النمسا  والطاقة، واإلعمار، والعلوم، والتكنولوجيا، والطب، والسياسة على سبيل املثال ال احلصر،

يعكس  ة، مصر، اإلمارات، قطر، إلخ...)ليبيا، الكويت، العراق، السعوديّ والعديد من الدول العربّية (

 األهمّية البالغة لهذا املنتدى.

ُعمر عامر يوسف،  ف�افتتح املعرض سعادة الس

سف� جمهورّية مصر العربّية لدى النمسا ورئيس 

ره في فييّنا، حيث أعرب عن سرو مجلس السفراء العرب

العربّية في الدول سفارات واعتزازه بمشاركة جميع 

مة بذلك ثقافتها وفنونها وتقاليدها بأبهى مقدّ ، النمسا

 حّلة.

وقد استُِهّلت أعمال املنتدى بالكلمة االفتتاحّية 

سعادة السيناتور د. ريتشارد شينس، رئيس  ألقاهاالتي 

غرفة التجارة العربّية النمساوّية، مش�اً إلى فرص 

العالم العربي واخلربات  التي يتيحهااالستثمار الهائلة 

لى التي جعلت النمسا رائدة في مجاالت عّدة، وإالنمساوّية 

في مّد اجلسور وتعزيز  ساسكمدماك األالغرفة  دور

 الشراكات العربّية النمساوّية.

بدوره عرّب رئيس اّتحاد الغرف العربّية السّيد محّمد 

ساوّية النم-عبده سعيد عن اعتزازه بتطّور العالقات العربّية

وأعرب عن رغبٍة عربّيٍة حقيقّيٍة  على مّر العقود القليلة املاضية

 للعب دورٍ بّناء في الثورة الصناعّية الرابعة والثورة الرقمّية الثانية

 شراكات اسرتاتيجّية ب� الدول العربّية والنمسا.ودعا إلى 

 

وشّدد رئيس اجلمهورّية النمساوّية األسبق على 

العالقات املستقّرة واملبنّية على الثقة ب� اجلانب� أهّمّية 

ة النمسا وسّلط الضوء على أهميّ  النمساوي والعربي

للحوار السياسي  كمقّر للمنظمات الدولّية ومنربٍ 

 واالقتصادي ب� أوروبا والعالم العربي.
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نائب عضو املجلس الرئاسي الّليبي وأشاد و

الّليبّية  الوفاق الوطني في حكومةاملجلس  رئيس

بالتعاون ب� النمسا  معالي الدكتور أحمد معيتيق

مع  وليبيا، إذ سّجلت األخ�ة أعلى نسبة تبادل تجاري

ودعا  2018/2019النمسا من ب� الدول العربّية للعام 

 االستثمار في ليبيا. املزيد من الشركات النمساوّية إلى

 

نائب سعادة السف� كمال حسن علي، أّما 

ة للشؤون االقتصادّية، أم� عام جامعة الدول العربيّ 

غرفة التجارة العربّية مكانة فقد أضاء على 

والدور املمّيزة ضمن غرف التجارة املشرتكة  النمساوّية

كمنرب فّعال يسهم في تمت� األساسي الذي تلعبه 

وفي مناقشة أبرز  العالقات العربّية النمساوّية

فضل التي يواجهها العالم وتبادل اخلربات وأالتحدّيات 

 في شّتى املجاالت. املمارسات

 هذا وقد وصف نائب وزير اخلارجّية النمساوي

السف� الدكتور اندرياس ريكن الغرفة باملحّرك 

، األمر ب� النمسا والدول العربّية للعالقات التجارّية

يسهم في تطّوٍر ملحوٍظ في أن الذي كان من شأنه 

ب� اجلانّب� منذ تأسيس الغرفة في  التجارّية العالقات

وفي بناء الثقة  والتعاون العلمي والثقافي 1989عام 

  والتفاهم املتبادل ب� الطرّف�.

وبدوره تطّرق سعادة السف� عمر عامر يوسف إلى 

 جيعها وتعزيزوتشإبراز سبل االستثمار املتبادلة أهمّية 

تبادل الزيارات ب� الطرف� العربي والنمساوي على 

أصحاب الصعيد الرسمي وعلى صعيد القطاع اخلاص و

األعمال. كذلك دعا للعمل على استحداث املزيد من 

في الصادرات والواردات ب� النمسا وكلًّ من الدول التوازن 

 العربّية.
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أّما أم� عام غرفة التجارة العربّية النمساوّية 

 املهندس مضر اخلوجة، فقد أشار إلى أنّه رغم

االضطرابات التي تشهدها املنطقة العربّية، هنالك 

 الكث� من الفرص للتفاعل والتعاون اقتصادّيًا وثقافّيًا 

ومجاالت عديدة لالستفادة من اخلربات النمساوّية، 

مبهرٍ لنقلٍة نوعّيٍة مستشهداً بوالية بورغنالند كمثاٍل 

على صعيد التنمية عدة، وال سّيما متعّددة األص

 .نتاجها وتصديرهات�اد الطاقة إلى إانتقالها من اسو االقليمّية

 التجارة العربّية النمساوّية. غرفةدة ليلى كابالن من السيّ اجللسة االفتتاحّية  هذا وقد أدارت

 

العربّية معالي الدكتور تال اجللسة االفتتاحّية جلسة رفيعة املستوى برئاسة أم� عام اّتحاد الغرف 

ومستقبله ب� الشركات العربّية إظهار مجاالت التعاون االقتصادي ، والتي كان الهدف منها خالد حنفي

والتجارب الناجحة في  التوصياتوالتي قد تواجهها الشراكات ب� الطرف�  والنمساوّية ومناقشة التحّديات

وتزايد  السريع التكنولوجي السكان والتوّسع العمراني حول العالم والتقّدم عدد مع ارتفاعفهذا السياق. 

وشراكات ، واالقتصاد عمالي األبعض التغي�ات في قطاعَ أصبح ال بّد من احتياجات املجتمعات، 

 حماية املناخو كفاءة استخدام الطاقةناحية وجهود حثيثة ل ،مبنّية على الثقةاسرتاتيجّية طويلة األمد 

إّن كون النمسا رائدًة في مجال واالستجابة ملتطّلبات املجتمعات.  ومواكبتها جميع التغّ�اتللتعامل مع 

ّكل فرصًة ملّد جسور جديدة تطبيق التكنولوجّيات الصديقة للبيئة وخطط البنى التحتّية املستدامة يش

الروابط االقتصادّية وتمت� التعاون ب� النمسا والدول العربّية، مّما يخلق فرص استثماٍر في  عزيزلت

 (Wiener Linien)شبكة مواصالت فييّنا و ،والية بورغنالندذلك في نموذج ويتجّلى  قطاعات عّدة.

شركة النفط النمساوّية الوطنّية ساعي ، إضافًة إلى ميورو في السنة) 365الفّعالة واملنخفضة الكلفة (

(OMV)  من إنتاج النفط اخلام االصطناعي  والتي نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر تقنّيةوانجازاتها
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 CSR) املسؤولية االجتماعية للشركات، تنفيذ مشاريع (re-oil technology)النفايات البالستيكّية 

Projects)، .والتوعية حول أفضل املمارسات في قطاع النفط والغاز 

انعقدت جلستا نقاش عقب اجللسة الرفيعة املستوى، بحيث تمحورت اجللسة األولى حول كما 

معالي وزير الدفاع النمساوي السابق السّيد ه�ب�ت شايبنر، في ح� موضوَعي الطاقة والتصنيع وأدارها 

، وَعي املياه والبنية التحتّية وأديرت من ِقبل السّيدة نيال هينكستِلرموضتمحورت اجللسة الثانية حول 

اجللستان  تستقطبا  الفيدرالّية. إلفريقيا والشرق األوسط في غرفة االقتصاد النمساوّية املديرة اإلقليمّية

. وقد شارك ةلالهتمام ونقاشات نّ�  عروض مث�ةعدٌد من اخلرباء واملتمّرس�  مَ ، حيث قدّ عدداً من احلضور املهتمّ 

السّيد فتحي أونيس، السّيد حس� شكري ممّثًال سعادة  نائب وزير االقتصاد الّليبيفي اجللسة األولى 

ّ  DAS Energyاملدير التنفيذي لشركة ، Siemens Austriaشركة  ة ركش رئيس س سراير،الدكتور يوهان

  Burgenland Energie، املدير التنفيذي لشركة الشريبيؤاد نسما السعودّية لالّتصاالت الدكتور ف

واملدير  ،السّيد تزفيبِلر Efficent، املدير التنفيذي لشركة املهندس فولفغانغ  تريِمل للّطاقة الهوائّية

 السّيد شتيفان تاش. Lumitechالتنفيذي لشركة 

 

ممّثًال دائرة املياه في حكومة فييّنا  أّما اجللسة الثانية فقد شارك فيها الدكتور فولفغانغ تس�وب�

ممّثًال املديرّية ، والدكتور محّمد أبو الدهب ILF Groupواملهندس أندرياس رامهاتر ممّثًال شركة املحلّية، 

هيلموت ه�ليسكا ممّثًال هيئة املياه في والية  ، الدكتورالعاّمة للمنطقة االقتصادّية لقناة السويس

� ممّثًال والسّيد برونو ميالخالدكتور أندرياس هوفر،  Zeman Groupنفيذي لشركة بورغنالند، املدير الت

 .Andritz Hydro Groupشركة 
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طت وسلّ مهّمة نمساوّية -شراكات عربّيةفرص حقيقّية لهذا وقد فتحت اجللستان املجال أمام 

، الشرق األوسط وشمال إفريقياوتوّسع املشاريع التنموّية في منطقة االستثمار الهائلة  الضوء على سبل

في مجال الطاقة  االبتكارات النمساوّية الرائدة بعضتّم استعراض  كماومصر. باألخّص في السعودية 

باإلضافة إلى مشاريع في منطقة الشرق األوسط، عديدة  ُاخرى واألنظمة الفوتوفولتّية وتقنّياتالهوائّية 

 ومعاجلة مياه الصرف الصحي. بتحلية املياه وتوليدهااملعنّية  ILFونخّص بالذكر مشاريع شركة 

مهندس� إضافًة إلى  من مختلف القطاعات، ات ثنائّية جمعت ب� بعض الشركاتتال اجللستان لقاء

  وطالب اجلامعات الذين يبحثون عن فرص عمل.

، والذي )Wiener Rathausأقامت الغرفة حفل العشاء السنوي في دار بلدّية فييّنا ( وفي املساء،

على تأسيس غرفة التجارة  سنةً مرور ثالث�  2019العام اّتسم بعّدة مناسباٍت مهّمة ومتمّيزة، إذ صادف 

 .وجة منصبهاخلالعربّية النمساوّية وعشر سنوات منذ تولّي األم� العام السّيد 

كعربون شكٍر كما تمّيز احلفل بتقليد السّيد خوجة وسام االستحقاق الذهبي لوالية فييّنا 

وتقدير لعطاءاته والعمل الذي يقوم به إن كان من خالل مبادراته الفردّية أو بصفته املهنّية كأم� عام لغرفة 

في  الشؤون الدولّيةرئيس جلنة  شتوتزنبيشر،الدكتور كورت  وقّدم الوسام التجارة العربّية النمساوّية.

محافظ فييّنا الدكتور ، وذلك نيابًة عن بلدّيتها ومجلس فييّنا واليةوعضو برملان  حكومة فييّنا املحّلّية

 ايل لودفيك.ميش
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حفل العشاء  الدكتور كريستوف اليتِلرئيس الغرف األوروبّية والعاملّية  كان للغرفة الشرف بحضورو

البّناء في مد ودورها نجازات الغرفة على امتداد العقود الثالثة املنصرمة بإ إذ أشاد، احلاضرينومخاطبته 

وفائدة  وتأسيس روابط وعالقات طويلة األمد ب� النمسا والدول العربّية، خالقًة بذلك ثقة جسورٍ 

في خلق الفرص وتسخ� التعليم  أصحاب األعمال املسؤولّية التي تقع على عاتقطّرق إلى متبادلَت�. كذلك ت

 والنجاح حول العالم.م ق التقّدم، واالستقرار، والسالللشباب بهدف تحقيواملهارات 

 

 

الذي و قطام�"آفاق املعرفة" ورئيسها الدكتور معن ال كان للغرفة الشرف بحضور مؤّسس كذلك

 قّدم عرضًا بعنوان "سوريا: مهد احلضارات".

املشهورة  الكمنجة عازفةل حرٌ سا عرٌض موسيقيٌّ  الذي قّدمته السّيدة ليلى كابالن العشاءرافق حفل 

 .Vienna Ensembleومجموعة  ليديا بايج
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