
 

 

 أزمة كورونا سيئة للغاية لالقتصاد
 

التدابير ضد فيروس كورونا مدمرة للغاية لالقتصاد النمساوي. انخفضت المبيعات في كل مكان بشكل حاد. وهذا يعني 
 67، انخفضت مبيعات الشركات النمساوية بنسبة أقل. في المتوسط أن الشركات تقوم بعمل أقل بكثير وتكسب أمواالً 

  IMASفي المائة. كان هذا نتيجة دراسة أجراها معهد
 

٪ لم يحققوا أي مبيعات. ومع ذلك ، 22مارس وأبريل. لكن  ها فيفض المبيعات فينخفقط من الشركات لم ت 17٪
 .مية الصارمة صحيحة. على األقل هذا ما تقوله الدراسةيرى جميع رؤساء الشركات تقريبًا أن اإلجراءات الحكو

 

 عدد العاطلين عن العمل ال يزال مرتفعا
  

شخص عاطل عن العمل حاليًا في النمسا. في  523.300البطالة تنخفض ببطء في النمسا ، لكنها ال تزال مرتفعة. 
هذا  ÖVP ريستين أشباخر منعاطل عن العمل. أوضحت وزيرة العمل ك 9000األسبوع السابق ، كان هناك 
 .كورونامليون شخص يعملون لوقت قصير بسبب أزمة  1.3الثالثاء. هناك أيًضا حوالي 

 
شخص عاطل عن العمل عن األسبوع  5،000انخفضت البطالة ، وخاصة في قطاع المطاعم. هناك اآلن أقل من 

.السابق  
 

 شرح: عمل قصير
 

لعمل لوقت قصير. إنهم يحصلون على فاقصير الشركات وموظفيها. يعمل الموظفون أقل اليجب أن يساعد العمل 
عليك فصل  يتوجبأموالهم من الدولة وليس من الشركات. وهذا يساعد الشركات ألنها توفر الكثير من المال. ثم ال 

.موظفيك  
 

وظيفة اماكن 300فقدت   Laudamotion 
  

جزًءا من شركة  Laudamotion من نهايتها. كانت Laudamotion تقترب شركة الخطوط الجوية النمساوية
في  Laudamotion إلغالق قاعدة Ryanair لمدة عامين. تخطط Ryanair الطيران األيرلندية منخفضة التكلفة

 .موظف وظائفهم 300مايو. ونتيجة لذلك ، فقد  29فيينا في 
 

ديدة. على سبيل المثال ، كان بعض المضيفات يكسبون أقل اتفاقية جماعية ج نقابة العمالمن  Ryanair طلبت شركة
 .يتفقانس  Ryanairو النقابةالنقابة. لكن ال يزال هناك أمل ضئيل في أن  تمن الحد األدنى لألمان. رفض

 
 شرح: اتفاق جماعي

 
ا. حقوق الموظفين االتفاق الجماعي هو عقد لجميع العاملين في المهنة. هناك عقود جماعية للعديد من المهن وموظفيه

عليهم القيام به في عملهم وكم األجور التي يحصلون عليها. االتفاق  يجبواردة في اتفاق جماعي. كما ينص على ما 
.الجماعي مصمم لحماية العمال  

 



 

 

النقابةشرح:   
من أجل الدولة. غالبًا ما  ونعملييسمى الشخص الذي يعمل في شركة عامل. موظفو الخدمة المدنية هم أيضا عمال. 

.يكون من الصعب على الموظف الواحد تنفيذ رغباته  
 

إذا انضم العديد من العمال معًا في مجموعة ، يمكن لهذه المجموعة تأكيد رغباتهم بسهولة أكبر. تسمى هذه المجموعة 
.أجور أعلى للحصول على، على سبيل المثال ،  تشفع للعمال. النقابة النقابة  

 

غالبية النمساويين في التطعيم ضد كورونا يرغب  
 

. وقال استطالعإذا كان هناك تطعيم ضد فيروس كورونا ، فإن معظم النمساويين يريدون التطعيم. كان ذلك نتيجة 
.٪ ممن شملهم االستطالع ال يريدون التطعيم25ممن شملهم االستطالع إنهم يريدون التطعيم ضد كورونا.  62%  

 
. من غير المعروف حتى اآلن متى سيتم إعطاء هذا كورونايعمل العديد من العلماء حول العالم حاليًا على تطعيم 

.التطعيم. يمكن أن يستغرق شهوًرا أو حتى سنوات  
 

 يريد النمساويون "إعادة بناء خضراء" بعد كورونا
 

قد حل محل الخوف كورونا ا. الخوف من فيروس كان العديد من النمساويين خائفين من تغير المناخ قبل أزمة كورون
من تغير المناخ. لقد ألحقت التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا الكثير من الضرر باالقتصاد. لهذا السبب يقلق الكثير 

.من الناس بشأن المستقبل. إنهم يريدون من الدولة أن تساعد االقتصاد على إعادة البناء بالمال  
 

يريدون أن يعمل االقتصاد تماًما كما كان قبل أزمة كورونا. بدالً من ذلك ، يجب اآلن بناء اقتصاد لكن الكثيرين ال 
أجرته منظمة  استطالعيأخذ في االعتبار البيئة وتغير المناخ. وهذا ما يسمى "إعادة بناء األخضر". كان هذا نتيجة 

.حماية البيئة غرينبيس  
 

 شرح: تغير المناخ
على األرض. وهذا ما يسمى احترار األرض أو تغير المناخ. بسبب تغير المناخ ، تتغير درجات الجو يزداد حرارة 

.الحرارة على األرض أكثر مما يمكن للطبيعة تحمله. درجات قليلة أكثر يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة  

 

 يمكن ألزمة كورونا أن تزيد من الفقر العالمي
  

عدد الفقراء للغاية في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ. وقد حذرت األمم  ، يمكن أن يزداد كورونابسبب أزمة 

المتحدة من ذلك. وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في إفريقيا ، إن الماليين من الناس في حاجة 
.ماسة  

 
جميع أنحاء العالم. وحذر مليون شخص قد يعانون من الفقر المدقع في  60تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 

.جوتيريس من أنه قد يكون هناك المزيد من الجوع واألمراض ، خاصة في إفريقيا  
 
 



 

 

 شرح: االمم المتحدة
 

UNO  اللغة اإلنجليزية وتعنيبهي"United Nations Organization"  منظمة األمم المتحدة". يمكن  بالعربي او"
 من ضمنهمللمرء أن يقول أيضا "األمم المتحدة". األمم المتحدة هي اتحاد لجميع دول العالم تقريبًا. النمسا أيضا 

. 
.يجتمع ممثلو الدول األعضاء بانتظام للحديث عن المشاكل في العالم وإليجاد الحلول معا   



 

 

 


