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يف ستينات القرن املاضي وبالتحديد أبريل 1968 ، كشف 
النقاب عن مفهوم التنمية والقضايا العاملية مع تأسيس 

الثالثي أورليو بيشي )إيطالي الجنسية(، وألكسندر 
كنج )أسكتلندي(، وديفيد روكفيلر )أمريكي( ،ما يعرف 

بـ”Accademia dei Lincei” أو نادي روما ، ليكون بمثابة 
مركز أبحاث غير حكومي ملواجهة قضايا تنموية مثل الزيادة 

السكانية وقضايا االحتباس الحراري.

وبعد مرور عقدين من الزمان وتحديدا يف عام 1983، دشنت 
“غرو هارلم برونتالند”، رئيس وزراء النرويج ، اللجنة العاملية 
املعنية بالبيئة والتنمية )WCED( ، وهي اللجنة املعروفة 

باسم لجنة برونتالند ،التي اضطلعت بدور محوري نحو إقامة 
قمة ريو دي جانيرو )قمة األرض( عام 1992 ـ مؤتمر األمم 
املتحدة للبيئة والتنمية )UNCED( ، والذي شهد تدشين 

مفهوم التنمية املستدامة بشكل مؤسسي واعتماد أجندة 
القرن الواحد والعشرين.

تخلل ذلك وتاله العديد من املؤتمرات الدولية املعنية بالبيئة 
والتنمية املستدامة منها ىلع سبيل املثال ال الحصر مؤتمر 

األمم املتحدة املعني بالبيئة البشرية )1972(،اللجنة العاملية 
املعنية بالبيئة والتنمية )1987( ، دورة الجمعية العامة 

االستثنائية املكرسة للبيئة )1997( مؤتمر القمة العاملي 
للتنمية املستدامة )2002( ، مؤتمر األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة )2012(.

ثم تطور مفهوم التنمية املستدامة مع بداية األلفية مع 
 Millennium Development( إطالق األهداف اإلنمائية لأللفية

Goals, MDGs( ، وهي مبادرة من األمم املتحدة تتألف من 
ثمانية أهداف انطلقت هذه األهداف من إعالن األمم املتحدة 
لأللفية الذي تم توقيعه يف سبتمبر 2000 ، بهدف تحقيقها 

بحلول 2015
وتمثلت هذه األهداف يف القضاء ىلع الفقر املدقع والجوع ، 
تحقيق تعميم للتعليم األساسي )االبتدائي( ، تعزيز املساواة 
بين الجنسين وتمكين املرأة ، تقليل وفيات األطفال ، خفض 

معدل الوفيات النفاسية ، مكافحة األيدز واملالريا واألمراض 
األخرى ، كفالة االستدامة البيئية ،إقامة شراكة عاملية من أجل 

التنمية.
ويف سبيل املضي قدما نحو وضع خطط التنمية ملا بعد 

عام 2015، تم عقد”مؤتمر قمة األهداف اإلنمائية لأللفية” يف 

حسن مصطفى
الرئيس التنفيذي لشركة سي إس أر إيجيبت

02
افتتاحية

التنمية املستدامة
من األجندة األممية لألجندة الوطنية 

سبتمبر 2010 ، كما تم إنشاء فرقة عمل ملنظومة األمم 
املتحدة لتنسيق جدول األعمال التحضيري ملا بعد عام 
2015 ، واختيار27 شخصية كأعضاء فريق رفيع املستوى 
لتقديم املشورة بشأن تنفيذ إطار التنمية العاملية بعد 

عام 2015 ، والدعوة إلنشاء فريق عمل حكومي دولي معني 
بوضع مقترحات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وذلك 
استنادا إلى مؤتمر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة 

املعروف بـ “ريو +20” ، ثم إعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية 
املستدامة ، ثم أنشأت الجمعية العامة لألم املتحدة يف 
2013 مجموعة عمل مفتوحة مكونة من 30 عضوا لوضع 

مقترح بشأن أهداف التنمية املستدامة.

ويعد 2015 عاما تاريخيا ومحوريا فيما يخص أهداف التنمية 
املستدامة عامليا السيما مع اعتماد “إطار سينداي للحد 
من مخاطر الكوارث”، خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل 
التنمية )يوليو 2015( ، اعتماد أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عشر يف قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
بنيويورك سبتمبر 2015 ، وأخيرا اتفاق باريس بشأن تغير 

املناخ )ديسمبر 2015(.

وملصر تاريخ حافل يف االهتمام بالتنمية املستدامة عامليا 
وإقليميا ومحليا وإضافات ومساهمات بارزة وأدوار تنموية 
هامة ، حيث أنها من أوائل الدول التي دعت إلى تدشين 

هيكل مؤسسي للتنمية املستدامة ىلع املستوى الوطني 
وإعداد استراتيجية وطنية خالصة، ودعم القدرات لتطبيق 
االتفاقيات الدولية متعددة األطراف ، وتقديم الدعم الفني 

، عالوة ىلع مشاركتها يف أغلب املؤتمرات داخل املحافل 
الدولية املتعلقة بقضايا التنمية املستدامة.

وقدمت مصر تقريرها الوطني حول متابعة تنفيذ األهداف 
الدولية للتنمية املستدامة التي اعتمدتها األمم املتحدة 

عام 2015، وذلك خالل أعمال املنتدى السياسي الذي عقد 
يف يوليو 2018 ، بمقر األمم املتحدة بنيويورك ، والذي جاء 
بالتزامن مع رئاسة مصر ملجموعة الـ77 والصين، التي تعد 

أكبر وأهم مجموعة تفاوضية للدول النامية داخل األمم 
املتحدة ، حيث قاد وفد مصر الدائم لدى األمم املتحدة 

ىلع عاتقه مسئولية التنسيق والتمثيل والتفاوض 
نيابة عن 134 دولة نامية يف مختلف القضايا التنموية 

واالقتصادية املطروحة ىلع أجندة األمم املتحدة.
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ليس هذا فحسب فقد شاركت مصر يف كافة 
املبادرات والجهود املبذولة لتحقيق التنمية 

املستدامة ويف عدد من األحداث ومنها منتدى 2019 
االقتصاد غير الرسمي والتنمية املستدامة بالتعاون 

مع االتحاد اإلفريقي ، وكذلك الحدث الخاص بموضوع 
عدم املساواة ودور املنظمات الدولية بالتعاون مع 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي UNDP وبرنامج الغذاء 
.WFP العاملي

لقد بدأت الحكومة املصرية يف صياغة رؤيتها 
ملستقبل مصر وفقا ألهداف التنمية املستدامة الـ17 
وتم إعداد استراتيجية رؤية مصر 2030 وفقا لألهداف 
األممية للتنمية املستدامة، وانطلق برنامج الحكومة 
لدعم الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق نموا 

اقتصاديا.

وتبنت االستراتيجية مفهوم التنمية املستدامة 
كإطار عام يقصد به تحسين جودة الحياة يف الوقت 
الحاضر بما ال يخل بحقوق األجيال القادمة يف حياة 

أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه 
االستراتيجية ىلع ثالثة أبعاد رئيسية تشمل البعد 

االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

صياغة االستراتيجية املصرية الوطنية للتنمية 
املستدامة)رؤية مصر 2030(

تولت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط و التنمية 
االقتصادية مهام تطوير و تحديث االستراتيجية ، 
وإعداد رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تطوير 

وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، 
لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم االستفادة من 

اإلمكانيات املتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل 
ىلع إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة اإلقليم 

وىلع توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتم تحديث االستراتيجية وإعادة صياغة األهداف 
الخاصة بمصر لتتواكب مع االحتياجات الفعلية للدولة 

املصرية ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وتكون 
متوازنة ألقاليم مصر كافة.

وأعلنت مؤخرا وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
مالمح تلك االستراتيجية لتكون األولى يف افريقيا 

املبنية ىلع مجموعة أهداف وطنية تم بناؤها وفقا 
لالجندة الوطنية ملصر إلنجاز األهداف األممية للتنمية 

املستدامة و ذلك حرصا من الحكومة املصرية ىلع 
تحقيق تنمية متوازنة تشمل أقاليم مصر كافة ، 

وبناء نموذج اقتصادى احتوائى مستدام يضمن حياة 
افضل للمواطن املصرى حاليا و يرسم مستقبل مشرق 

لألجيال القادمة .
لقد تم االعتماد فى إعداد هذه االستراتيجية ىلع 

النهج التشاركي مع ممثلي منظمات املجتمع 

املدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء واألكاديميين 
،وبالتعاون مع الوكاالت الدولية من بينها منظمة العمل الدولية ، 
صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية ، هيئة األمم املتحدة 

للمرأة ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وأصبحت الرؤية هي املؤشر والبوصلة لتوجهات الدولة املصرية 
ومع تسارع املتغيرات العاملية و التوجهات االقتصادية أصبح 

من الضرورى تحديث تلك الرؤية للتحول الى استراتيجية شاملة 
تشمل بين اهدافها مجموعة من البرامج و املشروعات التنموية 

التى تحقق النمو املستدام وفقا لالحتياجات الفعلية للدولة 
املصرية ، وأن تتضمن تلك االستراتيجية اهداف واضحة لها 

موشرات للقياس للتقييم و املتابعة لضمان إنجازها و تنفيذها 
ىلع أرض الواقع .

وتعد استراتيجية مصر 2030 هى امليثاق الوطنى الذى يضمن 
لنا حسن استغالل املوارد و االدارة الرشيدة لها لتحقيق نمو 

اقتصادى ينعكس ىلع مستوى رفاهية حياة املواطن املصرى و 
يضع مصر فى مكانتها الرائدة ىلع خريطة العالم

آليات دمج االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة مع 
األهداف األممية.

ثمانية أهداف وطنية منضوية يف استراتيجية مصر ورؤيتها 
للتنمية املستدامة 2030 ، تلبي سبعة عشر هدفا أمميا، يأتي 

ىلع رأسها االرتقاء بجودة حياة املواطن املصري وتحسين 
مستوى معيشته )تتمثل يف القضاء ىلع الفقر ، القضاء التام 

ىلع الجوع ،الصحة الجيدة والرفاه ، مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة، الحياة النظيفة والنظافة الصحية(.

ويلبي الهدف الثاني من األهداف الوطنية والذي يأتي تحت 
عنوان العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة ، األهداف األممية 

املتثملة يف التعليم الجيد والحد من أوجه عدم املساواة 
واملساواة بين الجنسين.

ويتماشى الهدفان الثالث والرابع من الرؤية الوطنية واملتمثلين 
يف اقتصاد تنافسي ومتنوع واملعرفة واالبتكار والبحث العلمي 
، مع األهدف األممية التعليم الجيد العمل الالئق ونمو االقتصاد 

والصناعة واالبتكار والهياكل األساسية.

ويلبي الهدف الخامس املتمثل يف نظام بيئي متكامل 
ومستدام األهداف األممية املياه النظيفة والنظافة الصحية 

،طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، االستهالك واالنتاج املسؤوالن ، 
العمل املناخي ،الحياة تحت املاء ،الحياة يف البر.

ويستجيب الهدف السادس “حوكمة مؤسسات الدولة و 
املجتمع ” لألهداف األممية للتنمية املستدامة التى يحققها 
وهي السالم و العدل و املؤسسات القوية ، أما الهدف السابع 

املتمثل يف السالم واألمن املصري إلى األهداف األممية للتنمية 
املستدامة املتمثلة يف القضاء ىلع الجوع السالم والعدل 

واملؤسسات القوية ، فيما يلبي الهدف السابع
أخيرا ، يلبي الهدف الثامن من الرؤية الوطنية للتنمية 

املستدامة 2030 ، الهدف األممي عقد الشركات لتحقيق 
األهداف.
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يف حواره لـ »استدامة«.. خالد الحريمل الرئيس
 التنفيذي ملجموعة »بيئة« اإلماراتية:

عقود طويلة األمد إلدارة النفايات 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

 تأسست شركة »بيئة« 
عام 2007، وهي مؤسسة 

رائدة يف مجال االستدامة 
، وتتنوع اسهاماتها يف 

قطاعات متعددة من إدارة 
النفايات، والطاقة املتجددة، 

والتكنولوجيا، والنقل 
املستدام، إلى التعليم 

والتدريب والتطوير. وتتخذ 
الشركة من دولة اإلمارات مقرًا 

لها، وتنطوي استراتيجيتنا 
للمستقبل ىلع ركيزتي 

االستدامة والتحول الرقمي، 
وتمكنت من تحقيق أىلع 

معدالت تحويل النفايات يف 
املنطقة يف إمارة الشارقة 
بنسبة 76% بفضل الحلول 

القائمة ىلع التكنولوجية ، 
وقد أجرت »استدامة« حوارا 

مع خالد الحريمل، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »بيئة« ، 
الذي تولي مهام منصبه منذ 

عام 200٩ ، وخالل فترة توليه 
تحولت »بيئة« من شركٍة 
إلدارة النفايات إلى شركة 

رائدٍة يف مجال االستدامة 
وجاء أبرز مافيه.

خاص : استدامة

04
حوارات

خالد الحريمل

الرئيس التنفيذي ملجموعة »بيئة« اإلماراتية
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كيــف تــدار أنشــطة املســؤولية املجتمعية 
ــركات يف بيئة؟ للش

فقــط  بخدماتهــا  بيئــة  شــركة  تتميــز  ال 
ولكــن أيضــا بجهودهــا الحثيثــة لحيــاة النــاس 
ــم  ــج التعلي ــال برام ــن خ ــم م ــن تخدمه الذي
والتوعيةمــن خــال برامــج مصممــة خصيصــا، 
تعمــل »بيئــة« ىلع تمكيــن املجتمــع ليصبــح 
مشــاركا يف الرحلــة نحــو االســتدامة، ومدهــم 
ــدور نشــط يف  باملــوارد الازمــة لاضطــاع ب

هــذا الســعي.

ــات  ــع املجتمع ــب م ــن كث ــة« ع ــل »بيئ تعم
ســلوكيات  لتعزيــز  اإلمــارات  دولــة  يف 
ــادرات  ــاق مب ــم إط ــة، وت ــؤولية البيئي املس
ــزل،  ــن املن ــات م ــرز النفاي ــر وف ــادة التدوي إلع
والعديــد مــن الحمــات التوعويــة، ومســابقات 
إلعــادة التدويــر ىلع مســتوى الدولــة، وبرنامــج 
مكافــآت »بيئة«للتشــجيععلى إعــادة التدويــر، 
األدوات  األكاديميــة  للمؤسســات  ووفــرت 
ــة  ــال كيفي ــم األطف ــة لتعلي ــة الازم التعليمي

ــة. ــام بالبيئ االهتم

وضع معايير جديدة لتحسين جودة 
الحياة يف أرجاء منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا كافة.

05
حوارات
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مــن خــال  األول  املقــام  ذلــك يف  يتــم   
التــي  البيئــي،  للتثقيــف  بيئــة  مدرســة 
ــا  ــت مبادراته ــام 2010، ووصل ــت يف الع أطلق
إلــى أكثــر مــن ربــع مليــون طالــب و6000 عضــو 
ــة  ــاء دول ــع أنح ــية يف جمي ــة التدريس بالهيئ
اإلمــارات مــن خــال نشــاطات فعالــة وممتعــة، 
العمــل  وورش  البيئــي  التثقيــف  وأدوات 
الســنوية، والتــي يتــم تقديمهــا عبــر موقعهــا 

اإللكترونــي وبرامجهــا امليدانيــة.
االجتماعيــة  املســؤولية  فريــق  ويقــدم   
للشــركات يف »بيئــة« عروضــا وورش عمــل 
للطــاب واملعلميــن ىلع حــد ســواء، باإلضافة 
إلــى تشــجيع النشــاط البيئــي مــن خــال 
املســابقات مثــل جائــزة املــدارس للتميــز 
البيئــي ىلع مســتوى الدولــة ومســابقة إعادة 
ــر بيــن املــدارس يف الشــارقة، وتعقــد  التدوي

ــنوي. ــكل س ــا بش كاهم
: ماهــي انعكاســات هــذه األنشــطة  س 

؟ الشــركة  ىلع  املجتمعيــة 
ملحوظــا  تقدمــا  أيضــا  »بيئــة«  أحــرزت 
تعزيــز  خلــق  يف  املتمثــل  هدفهــا  نحــو 
ــد  ــا الرائ ــال برنامجه ــن خ ــي، م ــي البيئ الوع
ــة« ،  ــآت بيئ ــة، »مكاف ــؤولية االجتماعي للمس
ــن  ــو األول م ــام 2017، وه ــق يف ع ــذي أطل وال
نوعــه يف املنطقــة، ويتمحــور حــول تشــجيع 
إعــادة التدويــر باســتخدام آالت اســتعادة املواد 
األول  وخااللعــام  »بيئــة«.  مــن  املتطــورة 
فقــط مــن إطاقــه، جمــع البرنامــج أكثــر مــن 
200.000 زجاجــة باســتيكية وعلبــة معدنيــة 

ــر. ــادة التدوي ــة إلع قابل
وتدعــم »بيئــة« حاليا مرافــق البحــث والتطوير 
يف جامعــة الشــارقة والجامعــة األمريكيــة 
يف الشــارقة وهــي عضــو مؤســس يف مركــز 
وهــي  »شــراع«،  األعمــال  لريــادة  الشــارقة 

ــارات،  ــة اإلم ــال يف دول ــادة األعم ــة ري حاضن
ــل  ــادل أفض ــة تب ــا بأهمي ــن إيمانن ــا م انطاق
املمارســات والتبــادل املعــريف، ملواصلــة بناء 
ــابة. ــة والش ــب الريادي ــي للمواه ــام البيئ النظ
س : كيــف تقــوم بيئــة بإعــادة تعريــف 
معاييــر االســتدامة؟ مــا هــي األهــداف التي 
ــداف  ــن أه ــا م ــركة لتحقيقه ــعى الش تس

ــتدامة؟ ــة املس التنمي
لترســيخ  الحثيــث  »بيئة«ســعيها  تواصــل 
جميــع  يف  يحتــذى  كنمــوذج  مكانتهــا 
أنشــطتها ومشــاريعها الجديــدة. فعلى ســبيل 
املثــال، سيشــكل املقــر الرئيســي الجديــد 
ــدًا للمبانــي املســتدامة  ــارًا جدي للشــركة معي
ــددة  ــة املتج ــل بالطاق ــل بالكام ــذي يعم ، وال
وبــدون بصمــة كربونيــة ، والــذي ســيكون 
أول مبنــى مكتبــي متكامــل مــع تقنيــات 
ــذكاء االصطناعــي وحلــول املبانــي الذكيــة  ال
ــره بالشــراكة  ــم تطوي ــذي ت يف املنطقــة، وال
و«جونســون  مايكروســوفت  شــركتي  مــع 
ــز« ، وســيكون املقــر بمثابــة مخطــط  كونترول
للمــدن الذكيــة واملســتدامة يف املســتقبل، 
 LEED ومــن املتوقــع أن يحصــل ىلع شــهادة
Platinum، وهــو أىلع تقديــر يتــم منحــه 

للمبانــي املســتدامة.
كمــا أسســنا أيضــا شــركة »أيــون« ، أول شــركة 
للنقــل املســتدام يف املنطقــة، إليجــاد حلول 
مســتدامة لهــذا القطــاع الحيــوي، فيمــا تقــود 
ذراعنــا الرقميــة، »أيفوتــك«، أكبــر مشــروع 
املنطقــة  للبلديــات يف  الرقمــي  للتحــول 
ابتــكارات  مــن  مجموعــة  بتنفيــذ  ويقــوم 

ــة. ــدن الذكي امل
ــم  ــا بدع ــن التزامن ــا م ــك انطاق ــي كل ذل يأت
ــة اإلمــارات، والتــي أعلنــت  رؤيــة حكومــة دول
التزامهــا بتحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة 

تقديم  نموذج مستدام يحتذى 
به يف جميع األنشطة واملشاريع 

الجديدة
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ــادرات  ــال املب ــن خ ــدة 2030، م ــم املتح لألم
مثــل رؤيــة اإلمــارات 2021، واألجنــدة الوطنيــة 
املســتدامة 2015-2030 واســتراتيجية اإلمــارات 
للطاقــة 2050. هدفنــا هــو املســاعدة يف 
ضمــان هــذا املســتقبل املســتدام واملدفــوع 

ــول مبتكــرة. ــا مــن خــال حل بالتكنولوجي
ــال  ــا يف مج ــة« خبراته ــركة »بيئ ــّخر ش تس
قســم  خــال  مــن  املســتدامة  التنميــة 
ــزود  ــكار، والتــي ت االستشــارات واألبحــاث واالبت
ــورة  ــاص باملش ــام والخ ــن الع ــاء القطاعي عم
ــتنيرة  ــرارات مس ــاذ ق ــل اتخ ــن أج ــوث م والبح
بشــأن التأثيــر البيئــي واإليكولوجــي. وتشــمل 
ــال  ــن خ ــواء م ــودة اله ــة ج ــا مراقب خدماته
ــارات  ــورة؛ استش ــة متط ــات مراقب ــبع محط س
ــاه  ــة واملي ــودة الترب ــات ج ــتدامة ودراس االس
املســح  عمليــات  النفايــات؛  إدارة  وبحــوث 

ــم  ــون القس ــامة. ويتك ــم الس ــي وتقيي البيئ
ويف  واملتخصصيــن.  القطــاع  خبــراء  مــن 
هــذا اإلطــار، يقــدم معهــد اإلدارة البيئيــة 
واالســتدامة لشــركة بيئــة، التدريــب والتطويــر 
فتــرة  خــال  بــارزًا  دورًا  ولعــب  للمهنييــن 
ــتجد  ــا املس ــروس كورون ــة في ــي جائح تفش
كوفيــد19، مــع الخدمــات والتقنيــات والتدريــب 

ــد. ــن ُبع ــل ع ــات العم ــهل ممارس ــي تس الت
س : هــل تقــوم الشــركة بتنفيذ مشــروعات 

ــدول العربية ؟ يف ال
نعمــل ىلع وضــع معاييــر وضع معاييــر جديدة 
أرجــاء  الحيــاة يف كافــة  لتحســين جــودة 
ــا ،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
ووقعنــا هــذا العــام أيضــا عقــودا طويلــة األمد 
إلدارة النفايــات وتنظيــف املــدن يف العاصمــة 
اإلداريــة الجديــدة يف مصــر واملدينــة املنــورة 

باململكــة العربيــة الســعودية.
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املســؤولية  أنشــطة  هــي  مــا   : س 
املجتمعيــة للشــركات التــي اتخذتهــا 

كورونــا؟ جائحــة  خــالل  بيئــة 
ــي يف  ــدور رئيس ــة« ب ــركة »بيئ ــت ش اضطلع
برنامــج التعقيــم الوطنــي أثنــاء الجائحــة ، قام 
ــات  ــة، ومئ ــن 100 مركب ــر م ــر أكث ــا بنش فريقن
العمــال، واســتخدم 222000 لتــر مــن املطهرات 
الفيــروس.  انتشــار  احتــواء  يف  للمســاعدة 
ــي  ــدن واملبان ــز امل ــم مراك ــن تعقي وتمّكنام
والطــرق واملناطــق العامــة األخــرى، مثــل 
ــات  ــة ومحط ــق العام ــوق والحدائ ــز التس مراك
الحافــات واملستشــفيات واملــدارس، وتعقيم 

ــة. ــات العام ــق النفاي ــع صنادي جمي
ولضمــان حمايــة عمالنــا يف الصفــوف األمامية، 
ــن  ــا م ــامة وتأكدن ــوالت للس ــا بروتوك وضعن
امتاكهــم ملعــدات حمايــة شــخصية، وزيــادة 
الوعيحــول كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن 
التعــرض املحتمــل للفيــروس. كمــا نفذنــا أيضا 
ــرى  ــق األخ ــا واملراف ــم مكاتبن ــا لتعقي برنامج
وقمنــا بتطويــر أفضــل املمارســات للعمــل 
ــد  ــم عن ــرف تعقي ــا غ ــا أيض ــا وفرن ــان. كم بأم
ــح  ــة املس ــا وأنظم ــا ومرافقن ــل مكاتبن مداخ
الحــراري بــدون تامــس ملراقبــة درجــة حــرارة 

ــرد. كل ف
 وأتيحــت هــذه املبــادرات الحقــا للجهــات 
التطهيــر  يف  متخصصــة  كخدمــة  األخــرى 
ــرة  ــال فت ــك خ ــة ذل ــرزت أهمي ــم. وب والتعقي
الجائحــة لحمايــة العامليــن األساســيين ويوفــر 
ــن  ــل م ــودة للعم ــع الع ــة م ــة حيوي اآلن خدم

ــب. املكات
وخــال هــذه الفتــرة الصعبــة، كان لدينــا غــرف 
ــكن  ــق س ــزل يف مناط ــي والع ــر الصح للحج
العمــال ملنــع انتشــار أي عــدوى محتملــة. 
غرفــة  كل  إشــغال  بتحديــد  أيضــا  وقمنــا 
ــد  ــاظ ىلع التباع ــل، للحف ــات النق ويف حاف
ــرى ىلع  ــركات األخ ــجعنا الش ــي، وش االجتماع
ــا  ــال أيض ــا للعم ــا وفرن ــا. كم ــذو حذون أن تح
تدريبــات حــول النظافــة والســامة برفــع 
االعتنــاء  كيفيــة  حــول  الوعــي  مســتوى 

بأنفســهم وزمائهــم.
وملســاعدة املجتمــع خــال الجائحــة ، أطلقنــا 
ForABetterTomorrow.  ، مصغــرا  موقعــا 
ae، كمنصــة مجتمعيــة تحتــوي ىلع مــواد 
توعيــة بفيــروس كورونــا ومقاطــع فيديــو 
تفاعليــة لألطفــال ونصائــح ومــوارد أخــرى 
ــط  ــا بتراب ــا لتذكيرن ــك مهم ــدة. وكان ذل مفي
ــدول واملجتمعــات وأنهــا ال تعيــش بمعــزل  ال
ــم  ــل عال ــش يف ظ ــن نعي ــا، فنح ــن بعضه ع
مترابــط، وتبــرز قوتنــا عنــد جمــع أفكارنــا 
ومواردنــا معــا لخلــق حلولللتحدياتالصعبــة 

ــا. ــي نواجهه الت
ــق  ــوا يف فري ــا عض ــة« أيض ــت »بيئ ــا كان كم
ــي  ــة تفش ــة ملواجه ــات الحيوي ــل الصناع عم
ــن  ــف م ــتجد، وهوتحال ــا املس ــروس كورون في
الشــركات الصناعيــة العاملة يف دولــة اإلمارات، 
ــات يف  ــل املمارس ــول أفض ــكار ح ــادل األف لتب

ــة. إدارة الجائح

إطاق منصة مجتمعية للتوعية 
بفيروس كورونا
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 بياتي ترانكمان،املمثل املقيم لبرنامج
 األمم املتحدة اإلنمائي يف الصين: لم يعد نموذج استمرار 

العمل ىلع ما هو عليه كافيا

لم يعد نموذج استمرار العمل
ىلع ماهو عليه كافيا
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رب ضارة نافعة ، برغم أن التداعيات الناجمة 
عن تفشي فيروس كورونا عامليا أشد وطئا 

ىلع الجميع ، وهو ماتظهره إحصائيات اإلصابة 
والوفيات ، إال أن هذا األمر جاء مغايرا تماما لصحة 

كوكب األرض واستعادة عافيته السيما يف 
وقت كان الكوكب يف حاجة ملحة إلى معالجة 

التغير املناخي والتدهور البيئي للحفاظ كيونته 
واملكاسب االجتماعية واالقتصادية لسكانه.

صار العالم ىلع مفترق طرق حيث لم يعد نموذج 
استمرار العمل ىلع ما هو عليه كافيا مع بروز 
تحديات وضغوط كبيرة ، والتحول إلى مسارات 

بديلة لتقليل اآلثار الضارة ىلع األرض ومنها 
انبعاثات غاز الكربون عامال هاما للتوازن بين 

التنمية االقتصادية والبيئة املستدامة والحاجة 
إلى االستجابة لتهديدات التغير املناخي.

نماذج العمل مابعد فيروس "كوفيد 1٩" ،ستشمل 
فرص عمل خضراء ىلع املدى الطويل، تنافسا 

أكبر وابتكارات أكثر يف التكنولوجيا ، أخطارا أقل 
لصحة البشر مع التباعد االجتماعي عالوة ىلع 

حماية التنوع الحيوي ، ففي حوار نشره البرنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة عبر موقعه االلكترونى 
ملمثلته املقيمة يف الصين "بياتي ترانكمان" 

رصدت "استدامة" أبرز ماجاء فيه :

حوار ترجمة : 
محمد الغباشي

اعتماد أوضاع جديدة للتحول إلى 
االقتصاد األخضر يف عالم 

ما بعد«كوفيد - 19«
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التــي  القضيــة  مــا  اعتقــادك  يف   : س 
ــة  ــتقبل التنمي ــر ملس ــر تغيي ــتحدث أكب س

، وملــاذا؟ املســتدامة 
ج  : يعتمــد مســتقبلنا ـ بمــا يف ذلــك القــدرة 
ــى  ىلع مكافحــة األوبئــة ومخاطــر أخــرى - إل
ــة  ــة لحماي ــود املبذول ــر ىلع الجه ــد كبي ح
لــذا   ، املناخــي  التغيــر  ومكافحــة  البيئــة 
،بالنســبة لــي ، فــإن القضيــة التــي ستشــكل 
هــي   ، مجتمعاتنــا  لتطويــر  مســار  أفضــل 
إلــى  للتحــول  املتزايــدة  امللحــة  الحاجــة 
ــون . ــاز الكرب ــات غ ــض انبعاث ــاد منخف اقتص

للوفــاء  ســنوات   10 ســوى  لنــا  يتبــق  لــم 
ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــال خط ــا حي بالتزامتن
ــي ،  ــر املناخ ــار التغي ــوأ آث ــب أس 2030 ، وتجن
ــل  ــف تجاه ــاالت ، إن تكالي ــن الح ــر م يف كثي
 ، »19-COVID« قواعــد العلــم أوصلتنــا إلــى
ــة  ــر األوبئ ــإن خط ــي ف ــر املناخ وإذا زاد التغي
يف املســتقبل ســيزداد معــه. فعليــا ،تعمــل 
ــة  ــة الصقيعي ــة الترب ــر ىلع إذاب ــات الح موج
يف كنــدا وأالســكا وســيبيريا بســرعة مــا قــد 
يــؤدي إلــى تحريــر كميــات كبيــرة مــن الغــازات 
الدفيئــة وبســرعة أكبــر مــن املتوقــع ، عــاوة 
ىلع أن هــذه التربــة تغطــي العديــد مــن 
أجســاد الحيوانــات والبشــر املدفونــة أســفلها 
ــراض  ــن األم ــد م ــي العدي ــي تفش ــا يعن مم
املميتــة األخــرى مثــل الطاعــون والجمــرة 
الخبيثــة ، الســيما مــع ظهــور الجمــرة الخبيثــة 
يف ســيبيريا يف الســنوات األخيــرة ، لــذا ، 
بينمــا نتعافــى مــن جائحــة COVID-19 ، يجــب 

علينــا أيضــا االنتبــاه إلــى تحذيــرات االحتبــاس 
الحــراري مــن أجــل مرونة أكبــر يف املســتقبل.
ــي  ــك ه ــام بذل ــة للقي ــر فعالي ــة األكث الطريق
ــد يتوافــق  ــى وضــع طبيعــي جدي التحــول إل
ــذا  ــا. وه ــا كوكبن ــي وضعه ــدود الت ــع الح م
ــتدامة  ــا مس ــوال ونماذج ــكارا وحل ــب أف يتطل
وشــاملة يف نفــس الوقــت ، وســهولة يف 
تعديــل الســلوكيات عبــر املجتمــع ابتــداء مــن 

ــراد. ــى األف ــركات إل ــى الش ــات إل الحكوم
أثبتــت االســتجابة العامليــة غيــر املســبوقة لـ 
COVID-19 بالفعــل أن هــذا الوضــع الطبيعــي 
العــادات  ماتبــرزه  وهــوا   ، ممكــن  الجديــد 
ــل  ــاء ـ مث ــال الوب ــرعة خ ــورت بس ــي تط الت
العمــل مــن املنــزل ، والخدمــات القائمــة ىلع 
التباعــد املجتمعــي ، وانخفــاض الســفر ـ ، 
مايعنــي أنــه يمكننــا العمــل يف ظــل نمــوذج 
أخضــر منخفــض انبعاثــات الكربــون..ألول مــرة 
ــة  ــة افتراضي ــدت قم ــم ، عق ــخ العال يف تاري

ــرين. ــة العش ملجموع
االســتهاك  أنمــاط  تحويــل  فرصــة  مــع 
ــاذج  ــى نم ــدة إل ــا الجدي ــغيل لطبيعتن والتش
ننســى  أال  واســتدامة، يجــب  أكثــر خضــرة 
الــدروس املســتفادة خــال هــذه أزمــة كوفيــد 
19 أو نفتــرض أنهــا تنطبــق فقــط يف األزمــات. 
ــا وأن  ــي عليه ــب أن نبن ــك ، يج ــن ذل ــدال م ب
ندمجها يف السياســات الحكوميــة والتنظيمية 
، وكذلــك يف ســلوكياتنا ، ىلع ســبيل املثــال 
ــد يف  ــن بع ــل ع ــماح بالعم ــال الس ــن خ ، م
كثيــر مــن األحيــان لتقليــل انبعاثــات الكربــون 

ملزيد من التحول نحو االقتصاد األخضر ، 
يجب االستمرار يف االنتقال من نماذج النمو 

فائقة السرعة إلى التنمية عالية الجودة
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الناجمــة عــن الســفر عبــر الوســائل املختلفــة 
، يجــب أن يرافــق هــذه التغييــرات أيضــا حوافــز 
إضافيــة لاســتثمارات املتجــددة ، ممــا يضمــن 
مســتقبا منخفــض الكربــون ، وكفــاءة يف 
اجتماعيــة  وضمانــات   ، املــوارد  اســتخدام 

ــة. ــر قليل ومخاط

ــم(  ــا العال ــن )وربم ــن للصي ــف يمك س : كي
ــوح ؟ ــوذج الطم ــذا النم ــق ه تحقي

ج : ملزيــد مــن التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر 
، يجــب أن تســتمر الصيــن ـ وربمــا العالــم ـ يف 
ــرعة  ــي الس ــو عال ــوذج النم ــن نم ــال م االنتق
ــودة« ،  ــة الج ــتدامة »عالي ــة املس ــى التنمي إل
مــن خــال جعــل أنظمــة الطاقــة أكثــر مراعــاة 
ــي  ــي اإلجمال ــج املحل ــزز النات ــا يع ــة ، م للبيئ
العاملــي بمقــدار 98 تريليــون دوالر بحلــول 
عــام 2050 ، ممــا يوفــر نمــوا يف إجمالــي 
الناتــج املحلــي بنســبة 2.4٪ مقارنــة بالخطط 

ــة. الحالي
مــن شــأن تعزيــز االســتثمارات يف الطاقــة 
املتجــددة أن يضاعــف الوظائــف يف هــذا 
ــى  ــل إل ــاف ليص ــة أضع ــدار أربع ــاع بمق القط
العالــم  مســتوى  ىلع  وظيفــة  مليــون   42
ــر  ــع توفي ــة ، م ــن القادم ــنوات الثاثي يف الس
ــة  ــدار ثماني ــة بمق ــة الصحي ــرات الرعاي مدخ
أضعــاف تكلفة االســتثمار ، مع املســاعدة ىلع 
ــر 6  ــن توفي ــتقبلية. ويمك ــات املس ــع األزم من
ماييــن وظيفــة مــن خــال احتضــان االقتصــاد 
الدائــري ، حيــث يتــم إعــادة اســتخدام الســلع 

املســتعملة وإعــادة تدويرهــا بقيمــة أكبــر. مــا 
ــل 40 يف  ــة  ـ تمث ــار وظيف ــي أن 1.2 ملي يعن
املائــة مــن جميــع الوظائــف ىلع وجــه األرض 

ــتقرة. ــة ومس ــة صحي ــتعتمد ىلع بيئ ـ  س
رئيســية  خطــوات  بالفعــل  الصيــن  تتخــذ 
ــداف  ــع أه ــى م ــا يتماش ــك ، بم ــق ذل لتحقي
ويف   .2030 لعــام  املســتدامة  التنميــة 
الشمســية  الطاقــة  تكنولوجيــا  طليعتهــا 
والنقــل منخفــض انبعاثــات الكربــون ، بمــا 
ــرعة  ــة الس ــة عالي ــكك الحديدي ــك الس يف ذل
ــة.  ــيارات الكهربائي ــات والس ــاركة الدراج ومش
ولديهــا ثلــث طاقــة الريــاح يف العالــم ، وربــع 
طاقتهــا تعتمــد ىلع الطاقــة الشمســية ، 
كمــا أن بهــا ســتة مــن أفضــل عشــر شــركات 
مصنعــة لأللــواح الشمســية وأربعــة مــن أكبــر 

ــاح. ــات الري ــركات لتوربين ــر ش عش
يف  املتجــددة  الطاقــة  وظائــف  أن  كمــا 
ــف  ــدد الوظائ ــي ع ــوق اآلن إجمال ــن تف الصي
يف صناعــات النفــط والغــاز.  ففــي عــام 
ــار  ــن 125 ملي ــر م ــن أكث ــتثمرت الصي 2017 ، اس
ــث ارتفعــت  دوالر يف الطاقــة املتجــددة ، حي
نســبة املســاهمة االســتثمارية 25 يف املائــة 
ــد  ــابق. ويع ــام الس ــة بالع ــل مقارن ىلع األق
ــل  ــذي يعم ــور ال ــد املتط ــل الجدي ــط النق خ
ــول  ــل  ، األط ــافة 600 مي ــاء ىلع مس بالكهرب
مســارا ىلع األطــاق حتــى اآلن ، وهــو مايمثــل 

ــددة. ــة املتج ــرة يف الطاق ــورة كبي ف
ــون يف  ــات الكرب ــن النبعاث ــر موط ــن أكب الصي
العالــم. وبمــا أن التغييــر املناخــي ســيكون لــه 

أمام البلدان فرصة مثالية لحماية القدرة 
التنافسية ملصادر الطاقة املتجددة من 

خال زيادة الضرائب ىلع انبعاثات الكربون
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آثــار ىلع خطــط التنميــة املحليــة والدوليــة 
ــإن  ــة ، ف ــة التحتي ــة يف البني ــد ، وخاص للبل
االحتبــاس  انبعاثــات غــازات  تأثيــر  مراعــاة 
الحــراري بشــكل كامــل أصبحــت اآلن مســئولية 

ــم. ــن والعال ــية للصي أساس
ــاح  ــدة هــو املفت ــا الجدي احتضــان التكنولوجي
أيضــا ، كان القطــاع الرقمــي يف الصيــن عامــا 
رئيســيا يف قدرتهــا ىلع حمايــة املواطنيــن 
النشــاطات  والشــركات مــن تأثيــرات غلــق 
 19-COVID جــراء  البــاد  يف  االقتصاديــة 
بنيــة  الصيــن  لــدى  االجتماعــي.  والتباعــد 
تحتيــة عماقــة مــن النطاقــات التردديــة 
العريضــة ولديهــا حوالي 854 مليون مســتخدم 
لإلنترنــت ، بعــد انتشــار املــرض ، أصبــح الــرأي 
ــاه  ــوظ تج ــكل ملح ــة بش ــر إيجابي ــام أكث الع
ــر اإلنترنــت  ــم عب ــر اإلنترنــت والتعل العمــل عب
، بزيــادة 537 يف املائــة و 169 يف املائــة 
ىلع التوالــي ، وفًقــا لـــ WeBank. كمــا قامــت 
ــة  ــارة االلكتروني ــع يف التج ــركات بالتوس الش
ــر قنــوات  للســلع والخدمــات مــن خــال تطوي
املبيعــات عبــر اإلنترنــت ، والتحــول الصناعــي 
باالســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي.  تمكــن 

ــركات  ــن الش ــة م ــن 60 يف املائ ــرب م ــا يق م
ــي  ــد حوال ــاج بع ــل واإلنت ــتئناف العم ــن اس م
شــهر مــن اإلغــاق مــن خــال ترتيبــات مرنــة ، 
مثــل العمــل عــن بعــد واألتمتــة ، بينمــا تحــول 
ــت  ــر اإلنترن ــاج عب ــى اإلنت ــة إل 19.59 يف املائ
املعلومــات  توفيــر   ، املثــال  ســبيل  )ىلع 

ــت(. ــر اإلنترن ــات عب والخدم
ومثــل بقيــة االقتصــادات الكبــرى، ســيكون مــن 
املهــم للصيــن مقاومــة العــودة إلــى الوســائل 
التقليديــة القائمــة ىلع الوقــود األحفــوري 
ــع  ــن يف الواق ــن للصي ــل. يمك ــاج والنق لانت
أن تدافــع للتحــول إلــى نمــوذج االقتصــاد 
األخضــر الــذي يحافــظ ىلع النمــو مــن خــال 
االســتمرار يف تطويــر البنيــة التحتيــة والطاقة 
وكذلــك   ، الكربــون  انبعاثــات  منخفضــة 
ــال ،  ــبيل املث ــى س ــدة. فعل ــات الجدي التقني
ــتويات  ــى مس ــط إل ــعار النف ــول أس ــع وص م
قياســية يف األســابيع األخيــرة ، أمــام البلــدان 
فرصــة مثاليــة لحمايــة القــدرة التنافســية 
ــادة  ملصــادر الطاقــة املتجــددة مــن خــال زي
ــة  ــة كثيف ــطة االقتصادي ــب ىلع األنش الضرائ
انبعاثــات الكربــون. يمكــن لهــذه التعديــات أن 
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تســاعد الحكومــات والشــركات ىلع االســتثمار 
يف املســتقبل ، وأن تضــع األســاس ملجتمــع 

ــة. ــود قادم ــتدام لعق مس
س : مــاذا يمكننــا أن نفعــل كبرنامــج األمــم 
املتحــدة اإلنمائــي ملســاعدة البلــدان ىلع 

تحقيــق ذلــك بطــرق ملموســة للغايــة؟
التــي  الجهــة  ـ  البرنامــج  ـ  بصفتــه  ـ  ج 
ــة  ــدة االجتماعي ــم املتح ــتجابة األم ــود اس تق
أن  يجــب   ،  19-COVID ألزمــة  واالقتصاديــة 
يســاعد برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــل جنب ــاع والعم يف االجتم
أصحــاب املصلحــة الرئيســيين يف البلــدان 
ــى  ــال إل ــريع االنتق ــز وتس ــم لتعزي ــول العال ح
ــوص  ــه الخص ــراء. ىلع وج ــادات الخض االقتص
، يتطلــب اعتمــاد بنيــة تحتيــة منخفضــة 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــن برنام ــون ، وتمكي الكرب
اإلنمائــي مــن توفيــر املــوارد والتمويــل للعمــل 
ــد  ــاص ىلع ح ــاع الخ ــات والقط ــن الحكوم م
ســواء. وهــذا يســتدعي جعــل دراســة الجــدوى 

مقنعــة لاســتثمار األخضــر.
ــدة  ــم املتح ــج األم ــق برنام ــك ، أطل ــل ذل ألج
أهــداف  تمويــل  منصــة  مؤخــرا  اإلنمائــي 
لتعزيــز  الصيــن  يف  املســتدامة  التنميــة 
ــث  ــتدام. حي ــل املس ــيع التموي ــر وتوس تطوي
واألكاديمييــن  املنظميــن  املنصــة  تجمــع 
ــات  ــتثمرين واملنظم ــال واملس ــي األعم وممثل
مواءمــة  كيفيــة  ملناقشــة  االجتماعيــة 
املعاييــر للتعامــل مــع التحــدي الرئيســي: 

جعــل منتجــات االســتثمار والتمويــل ملوجهــة 
جاذبيــة  أكثــر  للبيئــة  الضــارة  التأثيــرات 

ين. للمســتثمر
ــم  ــج األم ــل برنام ــك ، يعم ــى ذل ــة إل باإلضاف
إلــى  التحــول  لدعــم  اإلنمائــي  املتحــدة 
أنشــطة اقتصاديــة منخفضــة الكربــون يف 
ــن  ــاعدة الصي ــك مس ــن ذل ــد تضم ــن. وق الصي
يف إنشــاء نظــام لقيــاس االنبعاثــات، باإلضافة 
إلــى املســاعدة ىلع زيــادة كفــاءة الطاقة يف 
ــتية.  ــات اللوجس ــاءة والصناع ــركات واإلض املح
ــي  ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــام برنام ــا ق كم
ــة  ــة القائم ــة النظيف ــول الطاق ــج لحل بالتروي
ــر  ــا تطوي ىلع الهيدروجيــن وهــو يدعــم حالي
ــا وقــود الهيدروجيــن  ــات خاي وتســويق مركب

.)FCV(
يف مســعى العتمــاد النمــاذج الخضــراء ، ال 
ــز  ــي يرك ــدة اإلنمائ ــم املتح ــج األم ــزال برنام ي
ىلع عــدم تــرك أي شــخص وراء الركــب ويجــب 
ــا.  ــات ضعف ــر الفئ ــه ألكث ــه دعم ــه توجي علي
أن  الرغــم مــن  ىلع ســبيل املثــال ، ىلع 
ــات  ــة والخدم ــة الرقمي ــة التحتي ــر البني تطوي
عبــر اإلنترنــت ُيظهــر إمكانــات كبيــرة لخفــض 
ــادي  ــو االقتص ــة بالنم ــات دون التضحي االنبعاث
ــى  ــول إل ــة الوص ــع بإمكاني ــع الجمي ، ال يتمت
التكنولوجيــا ىلع قــدم املســاواة ، كمــا أنهم ال 
يســتطيعون اســتخدامها ىلع قــدم املســاواة. 
ــدة  ــم املتح ــج األم ــز لبرنام ــال تركي ــذا مج ه

ــرى. ــن أخ ــن وأماك ــي يف الصي اإلنمائ

إطاق منصة تمويل أهداف التنمية 
املستدامة يف الصين لتعزيز تطوير 

وتوسيع التمويل املستدام
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»اي جي بنك« .. 

4 سنوات يف خدمة الشباب
 ورّواد األعمال مالًيا وفّنًيا

يشتهر »اي جي بنك« بدعمه 
املتواصل للشباب ورّواد األعمال، 
وذلك منذ إعادة طرحة وتشكيل 

مالمح هوّيته الجديدة، بهدف 
توفير تجربة معاصرة مبنّية 
ىلع االستفادة من العقول

املستنيرة لشباب الجيل الجديد 
التي تعد صانعة املستقبل 

امُلمتّيز باإلبداع واالبتكار.
وأّكدت نيللي محمود رئيس 
قطاع االتصاالت املؤسسية 

يف اي جي بنك، أن التوّجه 
للشباب جاء من واقع املسؤولية 

املجتمعية، بجانب املنظور 
التحليلي للسوق املصرية 

وشرائح العمالء املرتقبين التي 
يحتل الشباب جزء كبير منه.

وللحديث عن مسؤولية البنك 
تجاه الشباب وخصوًصا رّواد 
األعمال أجرت »سي إس آر 

إيجيبت« الحوار التالي مع نيللي 
محمود رئيس قطاع االتصاالت 

املؤسسية يف »اي جي بنك«، 
ومؤمن سالم مدير إدارة الخدمات 

املصرفية للشباب، نستعرضه 
معكم فيما يلي:

خاص : استدامة
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س : مــا ســر اهتمــام البنــك بالشــباب ىلع 
وجــه الخصــوص؟

ــاندة  ــم ومس ــك ىلع دع ــي بن ــرص اي ج يح
ــق  ــي عمي ــور تحليل ــع منظ ــن واق ــباب م الش
للســوق وشــرائح العمــاء املرتقبيــن، والفــرص 
ــرق  ــم التط ــم يت ــي ل ــق الت ــة واملناط املتاح
إليهــا مــن قبــل، فوجدنــا أن العديــد مــن 
الفــرص قابلــة للتحقيــق يف وقــت قريــب 
وتحقيــق  للشــباب  التوجــه  فــرص  منهــا 
ــدى  ــة ىلع امل ــتدامة للمؤسس ــوازن واالس الت
البعيــد، فالعاقــة بيننــا وبيــن الشــباب تحّقق 

ــن. ــكا الطرفي ــدة ل الفائ
ــعب  ــار الش ــط أعم ــى متوس ــرت إل ــا نظ إذا م
املصــري ســنجد أن  60٪ تحــت ســن 35 ســنة، 
وهــذا ســبب كايف لجــذب قطــاع عريــض مــن 
املســتثمرين لاســتثمار يف الســوق املصريــة.
س : منــذ إعــادة طــرح البنــك, مــاذا حّققتــم 

يف برنامــج دعم الشــباب؟
ــدار الـــ  ــباب ىلع  م ــم الش ــة دع ــا رؤي تبنين
4 ســنوات املاضيــة، قمنــا خالهــا بتكبيــر 
ــر مــن  ــى أكث ــن الشــباب إل ــا م قاعــدة عمائن
60٪ حالًيــا، بجانــب زيــادة عــددة موّظفــي 
البنــك مــن الشــباب ويتخّطــى نســبتهم ٪70 

ــك. ــن يف البن ــي العاملي ــن إجمال م
ــادرات  ــرة مب ــك الفت ــال تل ــا خ ــا كان لدين كم
عديــدة يف مجــال دعــم شــباب رواد األعمــال، 
مــن  والعديــد  الحــرة،  األعمــال  وشــباب 

الشــراكات، باإلضافــة إلــى التواصــل الدائــم مــع 
ــات،  ــن املنص ــد م ــال العدي ــن خ ــباب م الش
كاملنصــة املتكاملــة اللــي أطلقهــا البنــك 

خصيصــا للشــباب يف نهايــة عــام 2017.
س : مــا هــي أهــم املبــادرات التــي أطلقها 

البنك ملســاندة الشــباب؟
أطلقنــا مبــادرة للتوعيــة اإلعاميــة يف  مجال 
ريــادة األعمــال تحــت اســم »هنــا الشــاب« ومن 
خالهــا تــم تقديــم أول محتــوى للجمهــور 
األعمــال  رواد  نمــاذج مــن  يقــّدم  املصــري 
ــك  ــت تل ــئة، وحّقق ــركات الناش ــاب الش وأصح
ــة  ــر املصري ــن األس ــًرا بي ــدى كبي ــادرة ص املب
أوســاط  بيــن  أكبــر  صــدى  تحقيــق  قبــل 

ــباب. الش
ــباب ىلع  ــدرة الش ــادرة ق ــك املب ــرت تل وأظه
اإلبــداع واالبتــكار واملنافســة وتــم تقديــم 
التليفزيــون  شاشــة  خــال  مــن  املبــادرة 
يف  وســريًعا  واســًعا  مــردوًدا  لهــا  ليكــون 
ــباب ورواد  ــن الش ــة م ــاذج ايجابي ــج لنم التروي
األعمــال يف مصــر، ونتــج عــن تلــك املبــادرات 
ــد  ــك والعدي ــع البن ــراكات م ــن الش ــد م العدي

ــاركين. ــن املش م
س : مــا هــو دور البنــك تجــاه الشــباب 
ورّواد األعمــال يف الظــروف االســتثنائية 

الحاليــة؟
 Freelancers»« أطلقنا مبادرة لدعم شــباب الـــ

دعم ومساندة الشباب من واقع 
منظور تحليلي عميق للسوق 

وشرائح العماء املرتقبين
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الفنيــة  مهارتهــم  تطويــر  خــال  مــن 
ــى  ــة إل ــت، باإلضاف ــر اإلنترن ــات عب وتدريب
مــن  وذلــك  ماليــة،  تقديــم مســاهمات 
خــال مســاندتهم ىلع االبتــكار وتوفير كل 
ســبل املســاندة مــن خــال الدعــم الفنــي 

ــة. ــات املالي والخدم
واســتهدفت املبــادرة الشــباب مــن أصحــاب 
العمــل املســتقل الذيــن يشــكل مصــدر 
دخلهــم الرئيســي هــو عملهــم هــذا ألنهــم 
ــات  ــرًا بانعكاس ــر تأث ــوا أكث ــن أن يكون ممك

ــة. الظــروف الحالي
س : هــل يقتصــر دور البنــك ىلع الدعــم 

املالــي فقــط؟
ــم  ــك ىلع الدع ــر دور البن ــع ال يقتص بالطب
بالدعــم  أيًضــا  نهتــم  ولكننــا  املالــي، 
الفّنــي لــرّواد األعمــال مــن الشــباب، فُقمنــا 
ــر  ــة للخدمــات الغي بإطــاق منصــة متكامل
 ،»MINT By EGBANK « بنكيــة والبنكيــة
وهــي منصــة متكاملــة مــن الخدمــات الغيــر 
ــن  ــباب م ــم الش ــدف لدع ــي ته ــة الت بنكي

ــات. ــع الجه جمي
ــل  ــاج لصق ــباب يحت ــا أن الش ــم جميًع نعل
ــل  ــه لتقلي ــى حاجت ــة إل ــه، باإلضاف مهارات
الفــوارق بين ســوق العمــل ومهــارات تعليم 
الشــباب، بحيــث يكــون مؤهــًا لاتجــاه 

ــل. ــوق العم ــى س ــليم إل ــكل س بش
س : ما طبيعة عمل املنّصة؟

ــباب  ــارات الش ــم مه ــا دع ــة هدفه املنص
بوجــه عام كشــباب الجامعــات ورواد االعمال 
والعديــد مــن القطاعــات مــن خــال برامــج 
الثقافــة املاليــة لطــاب املــدارس، وقمنــا 
بتدريــب اكثــر مــن 300 طالــب وطالبــة مــن 

خــال برنامــج مكثــف ملــدة 90 يــوم.
كمــا خصصنــا حاضنــة األعمــال التــي تعتبــر 
جــزء مــن املنصــة، بهــدف دعــم الشــركات 

الناشــئة التــي يؤسســها الشــباب.

حاضنــة  عمــل  طبيعــة  هــي  مــا   : س 
األعمــال؟

خدمــات  مجــّرد  ليســت  األعمــال  حاضنــة 
ــة  ــا منص ــدر كونه ــة، بق ــر بنكي ــة او غي بنكي
ــم،  ــع احتياجاته ــدم جمي ــباب تخ ــة للش كامل
وهــي عبــارة عــن برنامــج مكثــف ملــدة 3 
أشــهر للشــباب والشــابات الاتــي يمتلكــن 
مشــروعات تصلــح لتتحــّول إلــى شــركات ىلع 
ــل  ــج أن نؤّه ــم يف البرنام ــع، ونهت أرض الواق
ــي  ــروف الت ــع الظ ــة جمي ــاركين ملواجه املش
يمكــن أن تواجهــم أثنــاء عملهــم حتــى تكبــر 

ــوق. ــر للس ــركاتهم وتظه ش
س : مــن واقــع خبرتكــم مــا الــذي يحتاجــه 

الشــباب خــالل فتــرة البرنامــج؟
ــرة  ــتثمارات املباش ــى االس ــباب إل ــاج الش يحت
ــك هــو  بطبيعــة الحــال، ولكــن األهــم مــن ذل
ــون  ــباب يك ــن الش ــر م ــي، فالكثي ــم الفّن الدع
لديــه الفكــرة الجّيــدة ولكنــه ال يســتطيع 
دورنــا  ليأتــي  الواقــع  أرض  إلــى  إخراجهــا 
لنســاعده يف ذلــك خــال وقــت البرنامــج، 
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ــاف  ــرى بخ ــم دورات أخ ــوم بإعطاءه ــا نق كم
واإلدارة  واملبيعــات  التســويق  البرنامــج يف 
وعمــل ميزانيــة للشــركة وغيرهــا مــن الــدورات 

ــرة. ــركة صغي ــيس ش ــة لتأس الضروري
معّينــة  قطاعــات  تشــترطون  هــل   : س 

برنامجكــم؟ يف  الشــركات  لقبــول 
ــع القطاعــات  ــل الشــركات يف جمي نحــن نقب
وال نرّكــز نركــز ىلع قطــاع بعينــه، ســواء كانت 
فكــرة تلــك الشــركات يف مجــاالت التكنولوجيــا 
ــا  ــور أو غيره ــدم للجمه ــي تق ــات الت أو الخدم

مــن القطاعــات.
س : كم دورة ُقمتم بتخريجها حتى اآلن؟

ــج  ــدء البرنام ــذ ب ــج  5 دورات من ــا بتخري قمن
تلــك  وخــال  اآلن،  وحتــى   2017 عــام  يف 
ــا باحتضــان 52 شــركة، اســتطاعوا  ــرة ُقمن الفت
الحصــول ىلع اســتثمارات بإجمالــي 17 مليــون 
جنيــه، وّفــروا مــن خالهــا اكتــر مــن 320 فرصة 
عمــل للشــباب وجنــوا أربــاح 30 مليــون جنيــه، 

ــل. ــف عمي ــم و500 أل ــح لديه وأصب
ــك  ــم البن ــة دع ــد ىلع مواصل ــد أن نؤّك والب
ــا  ــج، كم ــرة البرنام ــاء فت ــد انته ــركات بع للش
ــروع  ــا أن املش ــا إذا وجدن ــع بعضه ــد م نتعاق
الخدمــات  مــن  وســيطّور  البنــك  ســيفيد 

املقّدمــة للعمــاء.
س : مــا هــي معاييــر اختيــار الشــركات يف 

البرنامــج؟

مــن الضــروري أن يكــون أحــد املؤسســين 
متفــّرغ بشــكل تــام إلدارة الشــركة، وأن يكــون 
الســن بيــن 18 وحتــى 35 ســنة، باإلضافــة إلــى 
امتــاك نمــوذج اولــي مــن املنتــج او الخدمــة 
املــراد تســويقها ممــا يعنــي أنهــا ال يجــب أن 

ــذة. تكــون مجــّرد فكــرة ليســت منّف
س : مــا هــي النصائــح التــي توّجهونــا 

املســتثمرين؟ لجــذب  األعمــال  لرائــد 
املفيــد  الشــيء  عــن  يبحــث  املســتثمر 
ــرة أن  ــرح الفك ــد ط ــب عن ــه، فيج ــبة ل بالنس
تكــون عبــارة عــن نقــاط محــّددة عــن املنتــج، 
ومــا الــذي يســتطيع أن يقّدمــه للمســتثمر 
والطريقــة التــي تقــّدم بهــا الخدمــة، والفئــة 
التــي يســتهدفها رائــد األعمــال، باإلضافــة 
ــاره  ــث يخت ــين بحي ــن املنافس ــزه ع ــى تمّي إل

ــره. ــن غي ــا ع ــتثمر دوًن املس
ويجــب ىلع رائــد األعمــال أن يعــرض خّطتــه 
ىلع  ســنوات  ثــاث  مــدار  ىلع  للشــركة 
األقــل، وذلــك لكســب ثقــة املســتثمر، بجانــب 
الخبــرات  متنــّوع  العمــل  فريــق  يكــون  أن 
ــال  ــد األعم ــًرا يجــب ىلع رائ واملهــارات، وأخي
ــروعه  ــذ مش ــوب لتنفي ــغ املطل ــد املبل تحدي
بالنســب املوّجهــة لــكل قطــاع يف املشــروع، 
فيجــب أن يكــون دقيًقــا خــال عرضــه للفكــرة، 
ــل  ــول تموي ــة قب ــن فرص ــد م ــك يزي ــكل ذل ف

ــتثمر. ــل امُلس ــن قب ــروع م املش

قمنا بتخريج  5 دورات منذ بدء البرنامج 
يف عام 2017 وحتى اآلن، وخال تلك 

الفترة ُقمنا باحتضان 52 شركة
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مؤسسة مصر الخير :

 نستهدف تقديم 12.5 مليون خدمة 
يف 2020 بمختلف مناحي الحياة

 تعد مؤسسة مصر الخير 
مؤسسة تنموية غير هادفة 
للربح تم إنشاؤها عام 2007 

بهدف االستمرار ألكثر من 
نصف قرن كمؤسسة رائدة 
ومثال عاملي للوصول إلى 

تنمية مجتمع تكافلي، 
ينمو ذاتيا ، وتتلخص 

مهمتها يف املشاركة يف 
بناء اإلنسان وخدمته، يف 

مجاالت التكافل االجتماعي، 
التعليم ، الصحة، البحث 

العلمى واالبتكار، مناحي 
الحياة ، التنمية املتكاملة 

ىلع أمل القضاءىلع 
البطالة، األمية، الفقر 

واملرض ،  ولدعم هذا الدور 
املجتمعي وتشجيعه ىلع 
االستمرار ، أجرت "استدامة" 

حوارا مع ريهام الصايغ 
مدير أول إدارة الشركات 

و املؤسسات والتي 
تستهدف جمع التبرعات 

يف إطار مسئولية 
املجتمعية الخاصة 

بالشركات املختلفة.

خاص : استدامة
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س : ماهــي الخبــرات الســابقة ومنــذ متــى 
ــر  ــة مص ــي بمؤسس ــك الحال ــي منصب تتول

الخيــر؟
أنــا خريجــة كليــة االقتصــاد والعلوم السياســية 
ــاح يف  ــن النج ــت م ــرة ، وتمكن ــة القاه جامع
ممارســة املبيعــات وشــغل مناصــب إدارية يف 
التكتــات اإلقليميــة وكذلــك الشــركات متعددة 
ــة يف مصــر. يف عــام 2015  الجنســيات العامل
، انضممــت إلــى مؤسســة مصــر الخيــر وأعمــل 
حالًيــا كمديــر أول إدارة الشــركات و املؤسســات 
ــار  ــات يف إط ــع التبرع ــتهدف جم ــي تس والت
بالشــركات  الخاصــة  مســئولية املجتمعيــة 

املختلفــة.
س : مــا هــو حجــم الخدمــات املخططــة 
الخيــر  مصــر  مؤسســة  تقدمهــا  التــي 

2020؟ خــالل  للمســتحقين 
تســتهدف املؤسســة تقديــم 12.5 مليــون 
خدمــة خــال العــام الحالــي  موزعــة ىلع 
مختلفــف املشــروعات التــي تقــوم املؤسســة 

ــا ــن خاله ــة م ــم الخدم بتقدي
معاييــر  املؤسســة  تطبــق  هــل   : س 
التــى  األهــداف  ماهــى  و  ؟  االســتدامة 
تســعى املؤسســة لتحقيقهــا مــن أهــداف 

17؟ املســتدامة  التنميــة 
مــن أهــم العوامــل األساســية للنجــاح هــو 
مجلــس أمنــاء مؤسســة مصــر الخيــر الــذي 
ــع  ــادات املجتم ــن قي ــد م ــن العدي ــف م يتأل
املجــاالت،  مختلــف  يف  والخبــراء  املصــري 
وأوقاتهــم  بجهدهــم  يتطوعــون  الذيــن 

ــم  ــة، وتقدي ــطة املؤسس ــراف ىلع أنش لإلش
خدمــات فريــدة مــن نوعهــا تتضمــن خبراتهــم 
لتنميــة  واالستشــارية  واملاليــة  العمليــة 

املؤسســة.
وتطبــق املؤسســة معاييــر اإلســتدامة كأحــد 
ننتهجهامــن  التــى  اإلســتراتيجية  األســس 
أجــل تحقيــق هــدف املؤسســة الرئيســي 
ــم  يف اإلســتمرار ألكثرمــن 500 عــام يف تقدي
ــل  ــوي طوي ــي تنم ــر مجتمع ــات ذات أث خدم
ــة  ــم مؤسس ــى تكري ــا أدى إل ــذا م ــد ، وه األم
عاميــن  اليونيســكو  بمقــر  الخيــر  مصــر 
ىلع  املؤسســة  حصلــت  حيــث  متتالييــن 
الفتيــات  تعليــم  عــن  اليونيســكو  جائــزة 
ــتثمر  ــزة املس ــى جائ ــة إل ــام 2018 باإلضاف لع
العربــي لعــام 2019 والتــى حصلــت املؤسســة 
بعــض  تطبيــق  تميزهــا يف  بعــد  عليهــا 
النظــم اإلســتراتيجية كالحوكمــة ، واالســتثمار، 
النوعــي،  والتــوازن  الخضــراء،  والتطبيقــات 
ــى  ــة أدت إل ــئولية املجتمعي ــداع واملس واإلب
ــة  ــون خدمــة تنموي ــر مــن 55 ملي ــم أكث تقدي
والتــي   2019 عــام  بنهايــة  11عامــا  خــال 
وصلــت األن بنهايــة الربــع األول مــن عــام 2020 
ــى 68.4 مليــون خدمــة تنمويــة فــى كافــة  إل

ــر. ــات مص محافظ
املؤسســة  قطاعــات  ماهــي   : س 
اإلســتراتيجية  تطبيــق  تضمــن  التــي 
املقررةلضمــان إســتمرارية و اإلســتدامة ؟
قطــاع اإلســتثمار الــذي يعمــل بحرفيــة وتفاني 
مــن أجــل إدارة أمــوال الصدقــة والتبرعــات 

هدف املؤسسة الرئيسي يف االستمرار 
ألكثر من 500 عام يف تقديم خدمات 

ذات أثر مجتمعي تنموي طويل األمد
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ــتمرارية. ــان االس ــة وضم العيني
ودوره  األثــر  قيــاس  قطــاع  إلــى  باإلضافــة 
الرئيســي هــو التأكــد مــن جــدوى البرامــج 
واملشــاريع التــي تقــوم املؤسســة بتنفيذهــا 
وأنهــا حققــت الهدف اإلســتراتيجي للمؤسســة 
ــة  ــت تكافلي ــواء كان ــان س ــة اإلنس ــو تنمي وه
ــر  ــر األكث ــم األس ــروعات لدع ــال مش ــن خ أو م
إحتياجــا، ومــن أجــل الوصــول لذلــك البــد مــن 
مشــروعات  كافــة  يف  اإلســتدامة  تطبيــق 
إســتمرارية  لضمــان  الخيــر  مصــر  مؤسســة 

ــل. ــاء التموي ــد إنته ــروعات بع للمش
ويأتــي قطــاع املراجعــة والجــودة كشــريك 
أساســي فــى املنظومــة التنمويــة ملؤسســة 
اإلجــراءات  مــن ســير  للتأكــد  الخيــر  مصــر 
ــر  ــا للمعايي ــة للمؤسســة وفق ــة الداخلي اإلداري
اإلجتماعــي  التضامــن  وزارة  مــن  املقــررة 
والجهــات الرقابيــة . باإلضافــة إلــى فحــص 
ــد  ــات والتأك ــطة القطاع ــة أنش ــاءة وفعالي كف
مــن اإلســتخدام األمثــل للمــوارد وفــق ًللضوابط 

والشــروط.
س : ماهــي الركائز االســتراتيجية ملؤسســة 

مصــر الخيــر للفترة مــن 2020 إلــي 2022؟
اإلســتدامة ، التحــول التكنولوجــي ، التحســين 

املســتمر ،القيــم املؤسســية
وتمتــد تدخــات املؤسســة لتشــمل 70٪ مــن 
ــي  ــاء عل ــتدامة كالقض ــة املس ــداف التمي أه
الفقــر و الجــوع واملــرض ودعــم التعليــم الجيد 
والعمــل الائــق و تمكيــن املــرأة للمســاواة بين 
الجنســين و الصحــة الجيــدة و امليــاة النظيفــة 
و النظافــة الصحيــة و الصناعــة و اإلبتــكار و 
ــي يف  ــل املناخ ــاج و العم ــتهاك و اإلنت اإلس
و  املتجــددة  و  الجديــدة  الطاقــة  مجــاالت 

غيرهــا.
ــر  ــدار تقري ــة باص ــوم املؤسس ــل تق س : ه

ــتدامة؟ ــة املس ــات التنمي ــن ممارس ع
ــة  ــر دوري ــتخراج تقاري ــن اس ــد م ــع الب  بالطب
ــة  ــة متمثل ــة الداخلي ــات الرقابي ــة الجه لكاف
ــر  ــاس األث ــم لقي ــد والتقيي ــات الرص يف قطاع
الخارجيــة  والجهــات  والجــودة  واملراجعــة 
ــزي  ــاز املرك ــن والجه ــى وزارة التضام ــة ف ممثل
للمحاســبات و التــي تعتبــر مــن أهــم نتائجهــا 
تقييــم األداء املجتمعــي و تســليط الضــوء 
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علــي مشــكات التنميــة املســتدامة و إصــدار 
توصيــات بشــأن أولويــة التدخــات بمحافظــات 
ــة  ــة الدول ــى ثق ــا أدي إل ــذا م ــة وه الجمهوري
فــى مؤسســة مصــر الخيــر بإعتبارهــا زراع 
رئيســية للدولــة بصفتهــا مــن أهــم مؤسســات 
املجتمــع املدنــي فــى مصــر ويعتبــر الوصــول 
ــل  ــر دلي ــو خي ــة ه ــون خدم ــدد 68.4 ملي لع

ــة. ــة التنموي ــودات املؤسس ىلع مجه
ــة  ــه أزم ــذى أحدثت ــر ال ــو التأثي ــا ه س : م
جائحــة كورونــا ىلع نشــاط املؤسســة ؟ و 
هــل حــدث تراجــع فــى ميزانية املســئولية 

ــة ام ال ؟ املجتمعي
برغــم التراجــع اإلقتصــادي والكســاد الــذي حــل 
بالعالــم أجمــع خــال الفتــرة املاضيــة والــذي 
أدى إلــى تعديــل الخطــط واإلســتراتيجيات 
ــوي  ــا التنم ــا ثقله ــي له ــات الت ــة الكيان لكاف
ــاه  ــا واجهن ــد وم ــع الجدي ــع الوض ــف م للتتكي
ــة  ــة جائح ــذ بداي ــة من ــرة املاضي ــال الفت خ
املســئولية  موازنــات  تراجــع  هــو  كورونــا 

املجتمعيــة للشــركات،
تمكنــت  فقــد  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــي 
مؤسســة مصــر الخيــر مــن إقامــة شــراكات 
ــت  ــة كان ــة و  جهــات دولي مــع شــركات محلي
ــات  ــاركة بحم ــتعداد للمش ــة اإلس ــي أهب عل
ــا  ــروس كورون ــات في ــدي لتداعي ــة للتص اإلغاث
مــن ســد حاجــة العمالــة اليوميــة و ســد 
ــن  ــة م ــزل الحكومي ــفيات الع ــة مستش حاج

الضروريــة . املســتلزمات و األجهــزة 
س : مــا هــي األنشــطة التــي اتخذها قســم 

املســئولية املجتمعيــة بمؤسســتك تجــاه 
األزمــة األخيــرة؟

دعــم جهــود مواجهــة تداعيــات أزمــة جائحــة 
كورونــا ، وتقديــم الدعــم ملستشــفيات العــزل 
ــيوط -  ــات: )أس ــة بـــ )5( محافظ ــوزارة الصح ب
املنيــا - القاهــرة -  الدقهليــة -  الغربيــة(، 
لتقديم خدمــات لـ )1,471,080( متــردد ومحجوز، 
ومــن أمثلــة مــا تــم تقدمــه ـ ىلع ســبيل 
املثــال ال الحصــر ـ توفيــر عــدد )1,348,800( 
ــة  ،  ــرق الطبي ــة الف ــتلزمات لحماي ــة مس قطع
دعــم مستشــفيات الحجــر الصحــي بـــ )32( 
جهــاز تنفــس صناعــى موزعة ىلع مستشــفى 
حميــات إمبابــة ، مستشــفى الصــدر باملعمــورة 
ــفى  ــية ، مستش ــات العباس ــفى حمي ، مستش

نسعى لتحقيق اثر تنموي واضح 
من اجل تحقيق تنمية مستدامة
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طنطــا الجامعــي ، مستشــفى صــدر قنــا  و 
حميــات قنــا وقنا العام ، مستشــفى العديســات 
باألقصــر ، مستشــفى النجيلــة مرســي مطروح ، 
مستشــفى الحميــات باألســماعيلية ، تــم توريد 
عــدد 3 أجهــزة تنفــس صناعــي ملحافظــة 
الدقهليــة  صــدر املنصــورة ومستشــفي صــدر 
دكرنــس بالدقهليــة ، وتوريــد 2 جهــاز تنفــس 
صناعــي ملستشــفيي الشــيخ زايــد آل نهيــان 
بالدويقــة ، وتوريــد 3 أجهــزة تنفــس صناعــي 
 ، بإســيوط  للكبــد  الراجحــي  مستشــفى 
وتوريــد عــدد 2 جهــاز تنفــس صناعــي لصالــح 
ــه  ــك 100 وصل ــات و كذل ــر الزي ــفى كف مستش
جهــاز تنفــس صناعــى لإلطفــال ، وتوريــد عدد 
)2000( جهــاز كشــف ســريع لألجســام املضــادة 

ــتجد. ــا املس ــروس كورون لفي
ــات  ــظ عين ــس لحف ــس بوك ــر )400( أي توفي
تحاليــل فبــروس كرونــا املســتجد ملستشــفى 
العباســية للتمويــن الطبــى ، وتوفيــر )400( 
أيــس بوكــس لحفــظ عينــات التحاليــل الخاصة 
بفيــروس كورونــا املســتجد لصالــح مستشــفي 
العباســية للتمويــن الطبي ، وتوريد مســتلزمات 
ــفى  ــي و مستش ــفى الراجح ــة ملستش حماي
أبــو تيــج مديريــة الصحــة بمحافظــة أســيوط و 
ايضــا معهــد األورام بجامعــة اســيوط ، وتوريــد 
لإلطقــم  العــدوى  بمكافحــة  مســتلزمات 
التخصصــي  الفيــوم  بمستشــفى  الطبيــة 
بمكافحــة  الخاصــة  املســتلزمات  وتوريــد   ،
العــدوى لإلطقــم الطبيــة بمستشــفيات العــزل 
بمحافظــة بنــي ويــف لصالــح مستشــفى 

ــت  ــك وق ــة )زكات ــذ حمل ــويف ، تنفي ــي س بن
األزمــة(، والتــى تــم مــن خالهــا توزيــع شــنطة 
)الحمايــة الطبيــة( لعــدد )630,000( مســتفيد 

ــة. ــة مصري ــو )15( محافظ بنح
مؤسســات  دور  تقيمييــن  كيــف   : س 
ــة؟  ــة الحالي ــاه األزم ــي تج ــع املدن املجتم
و هــل يمكــن أن تكــون الشــراكات الفعالــة 

محــورا هامــا ملواجهــة هــذه األزمــة؟
املجتمــع  منظمــات  مــن  الكثيــر  تكاتفــت 
ــة  ــركات املحلي ــات و الش ــع الهيئ ــي م املدن
ــا  ــرت موقف ــراد و أظه ــي األف ــة و حت و الدولي
مشــرفا للوقــوف بجانــب الفئــات األكثــر تضــررا 
ــراكات  ــك الش ــإن تل ــل ف ــة، و بالفع ــن األزم م
ــذي  ــاة ال ــارب النج ــة ق ــت بمثاب ــة كان الفعال

ــن. ــن املتضرري ــر م ــذ الكثي أنق

تكاتفت كافة الجهود و أظهرت 
موقفا مشرفا للوقوف بجانب 
الفئات األكثر تضررا من األزمة

23
حوارات



www.csregypt.com

ــدد  ــم ع ــري بتقدي ــي املص ــك األهل ــام البن ق
ــر  ــق معايي ــة وف ــاهمات املجتمعي ــن املس م
ــل  ــق أفض ــة لتحقي ــار واملتابع ــة لاختي واضح

ــري.  ــن املص ــو ىلع املواط ــر مرج آث
ــك  ــادرات البن ــتدامة«، مب ــة »اس ــدت مجل ورص
ــا ىلع  ــن خاله ــرص م ــذي ح ــة ال املجتمعي

كافــة  يف  االســتدامة  مفهــوم  تطبيــق 
املشــروعات التنمويــة، باإلضافــة إلــى االهتمام 
بملــف الغارمــات لتوفيــر مشــروعات خاصــة 
بهــم مولــدة للدخــل تســهم يف توفيــر حيــاة 

ــم.  ــة له كريم
ــك  8  ــة للبن ــاهمات املجتمعي ــاوزت املس وتج

يف إطار دوره املجتمعي

البنك األهلي املصري: 8 مليارات 
جنيه مساهمات خالل 6 سنوات

خاص : استدامة
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مليــارات جنيــه خــال 6 ســنوات املاضيــة يف 
مجــاالت متعــددة. 

امليزانيــة  إجمالــي  مــن  البنــك  وقــدم 
املخصصــة يف قطــاع املســؤولية املجتمعيــة 
2.5 مليــار جنيــه يف قطــاع الصحــة، 1.25 مليــار 
جنيــه يف قطــاع التعليــم، و4.25 مليــار جنيــه 

يف تطويــر العشــوائيات.
وحــرص البنــك ىلع املســاهمة خــال جائحــة 
كورونــا منــذ بداية انتشــارها يف مصــر بإجمالي 
يصــل إلــى 800 مليــون جنيــه كمســاهمات 
البنــك منــذ بــدء األزمــة وصلــت الــى  800 
مليــون جنيــه تــم توجيههــا لألغــراض الصحية 
مــن خــال توفيــر األجهــزة الضروريــة أو تجهيــز 
أماكــن للعــزل الصحــي أو دعــم الفــرق الطبيــة، 
وكــذا ملســاندة مختلــف الفئــات املتضــررة 
ــاهمات  ــي مس ــن إجمال ــك م ــة وذل ــن األزم م
مجتمعيــة للبنــك وصلــت لثمانيــة مليــار جنيــه 
يف آخــر ســت ســنوات يتــم منحهــا يف ضــوء 
ــا ألىلع  ــة ضماًن ــر واضح ــك بمعايي ــزام البن الت
درجــات الفاعليــة وتحقيــق التأثيــر املرجــو 

منهــا.
ــع  ــع م ــد وق ــري ق ــي املص ــك األهل وكان البن
وزارة الصحــة وبنــك مصــر بروتكــول تعــاون 
ــر  ــش مص ــي وجي ــاع الصح ــم القط ــدف دع به
االبيــض يف مواجهــة فيــروس كورونــا يف 
ــة  إطــار التكاتــف بيــن جميــع مؤسســات الدول
ــر  ــاز مص ــر يف اجتي ــكل كبي ــاهمة بش واملس
ــا  ــا وتبعاته ــن آثاره ــل م ــة، والتقلي ــك األزم لتل

ىلع كافــة املســتويات.
ويحــرص البنــك األهلــى ىلع االســتمرار يف 
تقديــم كافــة أســاليب الدعــم للمســاهمة مــع 
ــروس  ــار الفي ــل انتش ــة يف تقلي ــزة الدول أجه
والتخفيــف مــن تبعاتــه، ومســاندة جيــش مصر 
ــه  ــذي يقــوم ب ــدور التاريخــي ال االبيــض يف ال
ــر،  ــل مص ــة أه ــروس وحماي ــة الفي يف مواجه
وكان مــن أوائــل الجهــات التــي بــادرت لتســخير 
والــدور  الشــأن،  هــذا  يف  جهودهــا  كافــة 
ــذي يأخــذه البنــك ىلع عاتقــه  املجتمعــي ال
ــس  ــن ، رئي ــهاب الدي ــن ش ــراف نرمي ــت إش تح
ــك  ــتراتيجية بالبن ــتدامة االس ــويق واالس التس
كبيــرا  اهتمامــا  ويولــي  املصــري،  األهلــي 
وأولويــة قصــوى للقطــاع الصحــي الــذي يواجــه 
ــة  ــك األزم ــر تل ــى تم ــرا حت ــا كبي ــا تحدي حالي
بســام، وملــا يمثلــه هــذا القطــاع مــن أهميــة 

ــري. ــن مص ــاة كل مواط ــوي يف حي قص

800 مليون جنيه لدعم 
القطاع الصحي ومواجهة 

جائحة كورونا
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دائمــا  شــريكا  لاتصــاالت  املصريــة  باتــت 
ــي  ــة الت ــؤولية املجتمعّي ــادرات املس يف مب
التــي  الدولــة، بجانــب املبــادرات  تتبّناهــا 
كالظــرف  االســتثنائية  الظــروف  تفرضهــا 
ــم أجمــع  ــه البــاد والعال ــذي تمــر ب ــي ال الحال
جــراء انتشــار وبــاء »كورونــا«، يف مســعى 

ــف  ــن والتخفي ــاة املصريي ــين حي ــا لتحس منه
ــية. ــة األساس ــكات املجتمعي ــار املش ــن آث م
ورّســخت الشــركة دورهــا يف تنميــة املجتمــع 
املصــري مــن خــال تبنــي أكثــر القضايــا تأثيــًرا 
يف مجــاالت تحســين الصحــة وتمكين الشــباب 
ــاء ىلع  ــة والقض ــدرات الخاص ــج ذوي الق ودم

تحسين الصّحة وتمكين الشباب 
ىلع رأس أولوياتنا 

»املصرية لالتصاالت« شركة وطنية تعمل 
ىلع احداث اثر تنموى باملجتمع املصري

خاص : استدامة
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ظاهــرة أطفال الشــوارع باالعتمــاد ىلع الحلول 
التكنولوجيــة املبتكــرة وإرســاء مبــادئ العمــل 
التطوعــي لــدى املوظفيــن ممــا يســاهم يف 

زيــادة اإلنتاجيــة ونمــو االقتصــاد املصــري.
وفــى الســطور القادمــة نرصــد اهــم مجــاالت 

ــة  ــئولية املجتمعي املس
- دمج ذوي القدرات الخاصة

ذوي  مشــاركة  زيــادة  ىلع  الشــركة  تعمــل 
ــري  ــع املص ــة يف املجتم ــات الخاص االحتياج
وتوفيــر فــرص معيشــية وتعليميــة ووظيفيــة 
وتيســير حياتهــم باســتخدام التكنولوجيــا، 
ــادرات  ــن املب ــة م ــق مجموع ــن طري ــك ع وذل
ومنهــا ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر مــا يلــي:

- تدر يب وتعيين عدد من املكفوفين
تعمــل الشــركة ىلع تدريــب وتعييــن عــدد من 
ــك بالتعــاون مــع املؤسســة  ــن، وذل املكفوفي
ــة  ــات الخاص ــن ذوى االحتياج ــة لتمكي التنموي
DAESN، وذلــك عــن طريــق توفيــر فــرص عمــل 
لعــدد مــن املكفوفيــن للعمــل بمركــز خدمــة 
العمــاء بالشــركة بعــد االنتهــاء مــن تدريبهــم 
وتأهيلهــم، باإلضافة إلــى إمدادهــم بالتدريبات 
الازمــة للــرد ىلع جميــع استفســارات العمــاء 

ومســاعدتهم يف إيجــاد الحــل املناســب.
- تمكين الشباب

تعمــل الشــركة ىلع تمكيــن الشــباب والعمــل 
ىلع تنميــة مهاراتهــم وإكســابهم الخبــرة 

ــوق  ــم لس ــدف تأهيله ــة، به ــة الازم العملي
ــال  ــتخدام أدوات االتص ــال اس ــن خ ــل م العم
مــن  أدوات ســيادة يســتطيع  باتــت  التــي 
خالهــا األفــراد تحقيــق ذاتهــم وطموحاتهــم 
يف مراحــل حياتهــم املختلفــة ومــن ثــم 
ودعــم  اإلنتاجيــة  زيــادة  يف  املســاهمة 

االقتصــاد املصــري.
الشــباب أطلقــت  وبالحديــث عــن تمكيــن 
الشــركة مبــادرة »غيرهــا«، تحــت شــعار«اعمل 
فــى  وذلــك  النــت«،  ىلع  وإرميــه  الخيــر 
مســعى منهــا للمشــاركة فــى التغييــر وخدمة 
ومشــروعات  أفــكار  خــال  مــن  املجتمــع 
قابلــة للتنفيــذ يمكنهــا أن تســاهم فــى حــل 
بعــض املشــكات ممــا يســاهم فــى التنميــة 

والتقــدم. 
- تحسين الصحة

ىلع  لاتصــاالت  املصريــة  الشــركة  تعمــل 
تحســين الخدمــات الصحيــة وهــى أحــد ركائــز 
الشــركة  االجتماعيــة وتشــارك  مســئوليتها 
فــى العديــد مــن املبــادرات واملشــروعات 
ــن،  ــة املواطني ــع ىلع صح ــود بالنف ــا يع بم
األمــر الــذي يســاعد بــدوره فــى زيــادة إنتاجيــة 

ــرى. ــاد املص ــة االقتص ــم تنمي ــن ث ــرد وم الف
وبخصــوص تحســين الصّحــة أطلقــت الشــركة 
حمــات دوريــة للتبــرع بالــدم لجمــع أكبــر 
االحتيــاج  وســد  الــدم  أكيــاس  مــن  عــدد 
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ــة  ــات الطبي ــفيات واملؤسس ــى للمستش اليوم
ــركة  ــام الش ــى قي ــة إل ــر، باإلضاف ــل مص داخ
ــدم  ــرع بال ــيارات التب ــن س ــدد م ــرع  بع بالتب
ــب  ــي، بجان ــر العين ــفيات القص ــح مستش لصال
ــاة«،  ــق حي ــذ »تطبي ــى تنفي ــركة ف ــدء الش ب
بهــدف تطبيــق حيــاة الــى دمــج التكنولوجيــا 
ــن  ــن املصريي ــدم بي ــرع بال ــة التب ــر ثقاف لنش
إلــي املتبرعيــن عنــد  الوصــول  وتســهيل 

ــن. ــت ممك ــرع وق ــه يف أس الحاج
القضاء ىلع ظاهرة اطفال با مآوى

ــع وزارة  ــاون م ــادرة، بالتع ــركة مب ــت الش أطلق
التضامــن االجتماعــى لحمايــة ودمــج األطفــال 
ــان  ــم لضم ــين حياته ــأوى وتحس ــا م ــن ب الذي
مســتقبل أفضــل لهــم، وذلــك بهــدف إكســاب 
ــة  ــارات املهني ــن امله ــة م ــال مجموع األطف
التــى تواكــب التطــور التكنولوجــى فــى ســوق 
العمــل وفقــا لبرامــج متخصصــة، بمــا يســاهم 
فــى  اإليجابــى  لإلندمــاج  تأهيلهــم  فــى 

ــع.  املجتم
ــز  ــر وتجهي ــم توفي ــه يت ــركة أن ــت الش وأوضح
مقــرات للــورش الفنيــة للبرامــج التدريبيــة 
ــكندرية،  ــزة، واالس ــرة، والجي ــات القاه بمحافظ

ــرقية .  ــا، والش واملني
كمــا ســيتضمن تنفيــذ برنامــج »قيــم وحيــاة« 
ــل االطفــال نفســيا وســلوكيا، باالضافــة  لتآهي
مؤسســات  داخــل  توعيــة  حمــات  الــى 
ــة  ــزالء بكيفي ــة الن ــة لتوعي ــة االجتماعي الرعاي
الوقايــة مــن مــرض االلتهــاب الكبــدى الوبائــى 

ــي«. ــروس س »في

املصرية لاتصاالت وكورونا
تبّنــت الشــركة العديــد مــن املبــادرات الداعمة 
ــن  ــزل م ــفيات الع ــي و مستش ــاع الصح للقط
خــال توفيــر أجهــزة تنفــس صناعــى، وتوفيــر 
مســتلزمات طبيــة ووقائيــة للجيــش األبيــض.

ــة  ــة »دعــم العمال وشــاركت الشــركة يف حمل
بنــك  مــع  بالتعــاون  مســئولية«  اليوميــة 
ــة  ــف كرتون ــع 250 أل ــرى، لتوزي ــام املص الطع
ــاركة يف  ــى املش ــة إل ــة، باإلضاف ــواد غذائي م
مبــادرة »حمايــة« بالتعــاون مــع وزارة التضامــن 
االجتماعــى ومؤسســة »صنــاع الخيــر«، لتوفيــر 
العــدوى  ومكافحــة  التطهيــر  مســتلزمات 
ــام  ــة األيت ــن دور رعاي ــدد م ــا ىلع ع وتوزيعه
واملســنين باملحافظــات املختلفة للمســاعدة 
فــى مواجهة مخاطــر انتشــار الفيــروس حفاًظا 
ىلع ســامة النــزالء مــن األطفــال وكبــار الســن 

ــا. ــن عليه ــال القائمي ــن والعم واملوظفي
ــة  ــة التعليمي ــركة املنظوم ــاندت الش ــا س كم
يف ظــل تأّثرهــا باألزمــة، حيــث وّفــرت ســعات 
إضافيــة لباقــات اإلنترنــت بنســبة 20٪، بجانب 
ــى ىلع  ــول املجان ــر الدخ ــن توفي ــا ع إعانه
بنــك املعرفــة واملنصــات التعليميــة التابعــة 
لــوزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التعليــم العالى 
املحتــوى  تقــدم  التــى  العلمــى،  والبحــث 
ــات  ــر منص ــب توفي ــة، بجان ــى للطلب التعليم
ــة  ــواد العلمي ــتضافة امل ــة الس ــة مجاني رقمي
لطــاب املــدارس والجامعــات لدعــم منظومــة 

التعليــم عــن بعــد.

ساندت الشركة 
املنظومة التعليمية 
يف ظل تأّثرها باألزمة
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"هشام صفوت" الرئيس التنفيذي لجوميا مصر 

أطلقنا 5 مبادرات متنوعة 
ومستدامة منذ 2017

يف الوقت الذي لم تعد فيه 
املسؤولية املجتمعية مصطلحا فقط 
يتردد  وأصبحت واقعا تنظيما ملموسا 

ىلع أجندة استراتيجيات العديد من 
الشركات ومجالس إداراتها ، تحت 

مظلة املواطنة وخدمة املجتمعات 
التي تعمل بها املؤسسات والتكاتف 

والتضافر ملواجهة التحديات وإزالة 
العقبات ، بدأت جوميا مصر دورها 

يف قطاع املسئولية  املجتمعية ، 
وتبني أهداف التنمية املستدامة منذ 

2017،  والتزال مستمرة يف مبادراتها 
املجتمعية حتي اآلن وقال هشام 

صفوت ، الرئيس التنفيذي لـ«جوميا 
مصر« ، يف حواره ملجلة »استدامة«، 

إن الشركة أطلقت ٥ مبادرات مجتمعية 
يف مجاالت متعددة يف عام 201٩ 
، مضيفا أن هذه املبادرات تضمنت 

توصيل املتبرعين باملؤسسات 
الخيرية للتبرع بطرق مباشرة عن 

طريق املوقع االلكتروني لجوميا ، 
ودعم األطقم الطبيية يف ظل جائحة 

كورونا ، واملساهمة يف نشر الفكر 
التوعوي املتعلق بالتباعد املجتمعي 

واملشاركة يف حمالت إفطار صائم 
وصك األضحية، باإلضافة إلى االهتمام 

بقطاع التعليم، والغارمات. 

خاص : استدامة

29
مؤسسات مسؤولة

هشام صفوت

الرئيس التنفيذي لجوميا مصر 



www.csregypt.com

ــا مصــر« قامــت  وأضــاف »صفــوت«، أن »جومي
بعــدد مــن الحمــات التســويقية بهــدف زيــادة 
ــدد  ــع ع ــم توقي ــه ت ــى أن ــيرا إل ــي، مش الوع
ــك الشــفاء  ــن بن ــع كل م ــوالت م ــن البروتوك م
املصــري، بنــك الطعــام املصــري، بنــك الحيــاة 
الكريمــة، بنــك الكســاء املصــري و مصــر الخيــر 
ــا مصــر. ــدور املجتمعــي لجومي لتوســع يف ال

وكانــت جوميــا مصــر ضمــن شــركاء الخيــر 
ــة مــن خــال تبنيهــا عــدد  ــرة الحالي يف الفت
ــروس  ــات في ــة تداعي ــادرات ملواجه ــن املب م
كورونــا املســتجد »كوفيــد 19« يف القطاعــات 

ــة. املختلف
كشــف الرئيــس التنفيذي  أن الشــركة ســاهمت 
بعــدد مــن الحمــات واملبــادرات تدعــم جهود 
الدولــة يف حمايــة املواطنيــن والتخفيــف 

مــن تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا.
وأضــاف أن »جوميــا مصــر« عملــت ىلع إيجــاد 
ــاء ىلع  ــجيع العم ــة لتش ــع بديل ــول دف حل
لدفــع  النقديــة  غيــر  الخدمــات  اســتخدام 
الفواتيــر وإعــادة شــحن هواتفهم عبــر اإلنترنت 

.»Jumia Pay« ــق ــال تطبي ــن خ م
بإطــاق  قامــت  الشــركة  أن  إلــى  وأشــار 
ــا« ىلع وســائل التواصــل  ــادرة »كــن إيجابًي مب
االجتماعــي ملســاعدة العمــاء يف توفيــر 
ــون  ــذى يحتاج ــة، وال ــر املتاح ــات غي املنتج
إليهــا، باإلضافــة إلــى توصيــل الخدمات بشــكل 
ــدوٍب  ــال من ــن خ ــة م ــة آمن ــل وطريق أفض
التوصيــل الذيــن يتبعــون إرشــادات واإلجــراءات 

ــة. الوقائي
ــن  ــه م ــى أن ــر« إل ــا مص ــس جومي ــت »رئي ولف
ــت ىلع  ــادرة قام ــركة مب ــادرات الش ــن مب ضم
ــن  ــس م ــدون تام ــل ب ــرة التوصي ــي فك تبن

الشــراء عبــر  العمــاء مــن  خــال تمكيــن 
ــدون  ــل ب ــارات التوصي ــم خي ــت وتقدي اإلنترن
انتشــار  تقليــل  يف  للمســاهمة  تامــس 
العــدوي مــن شــخص آلخــر، والقضــاء ىلع 

االتصــال الجســدي.
ــع وزارة  ــاون م ــت بالتع ــركة قام ــع أن الش وتاب
ــة  ــة مجاني ــة توعي ــاق حمل ــة يف إط الصح
ــال  ــن خ ــتجد م ــا املس ــروس كورون ــن في م
مواقــع ومنصــات جوميــا عبــر وســائل التواصــل 

ــي. االجتماع
وأوضــح أن »جوميــا مصــر« أجــرت جلســة 
توعيــة قدمهــا عــدد مــن األطبــاء لدعــم 
موظفيهــا وأخــري لعماء عبــر وســائل التواصل 

ــي. ــادة الوع ــل ىلع زي ــي للعم االجتماع
توعيــة  ىلع  حرصــت  الشــركة  أن  وأضــاف 
شــركاء »جوميــا مصــر« مــن خــال تبــادل 
جميــع  مــع  والســامة  التوعيــة  إرشــادات 

والبائعيــن. الشــركاء 
ــات  ــن التدريب ــة م ــركة مجموع ــت الش وقدم
والوقايــة ملوظفــي  األمــن  ىلع تعليمــات 
ــا  ــة كورون ــار جائح ــة انتش ــذ بداي ــركة من الش
، ووفــرت القفــازات والكمامــات ملوظفيهــا 
ــق اإلجــراءات  يف قطــاع اللوجيســتيات لتطبي
فيــروس  انتشــار  مــن  والحمايــة  الوقائيــة 
كورونــا ، وتبرعــت الشــركة لعــدد مــن الجهــات 
بقســائم شــراء لدعــم األطبــاء والتمريــض 
وزارة  مــع  بالتنســيق  العــزل  بمستشــفيات 
ــر«  ــا مص ــنت »جومي ــكان ، ودش ــة والس الصح
حملــة »أهــًا رمضــان« بالتعــاون مــع وزارة 
ــلع  ــر الس ــة لتوفي ــارة الداخلي ــن والتج التموي
األساســية واالســتهاكية بأســعار مخفضــة 

ــررة. ــر املتض ــم األس لدع

جوميا وفرت قسائم مشتريات لألطقم 
الطبية والعاملين يف القطاع الصحي 

يف ظل جائحة كورونا
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فى إطار أعمالها املسؤوله

 هواوى تعزز االقتصاد الدائري فى 
أحدث تقاريرها عن االستدامة 

خاص : استدامة

ــر  ــى اخ ــو الحال ــهر يولي ــواوي  ش ــرت ه  نش
تقريــر ســنوى لهــا عــن االســتدامة تنــاول مــا 
قدمتــه الشــركة فــى هــذا امللــف الهــام خال 
2019 والــذي يتضمــن تفاصيــل إســهاماتها يف 
مجــاالت دعــم أمــن واســتقرار الشــبكات والحــد 
مــن االنبعاثــات ومواكبــة التغيــرات املناخيــة 
ــة  ــا العاملي ــج مبادرته ــذ برنام ــل تنفي ومراح
الــذي   )TECH4ALL( للجميــع«  »التقنيــة 
تســتهدف دعــم مســارات نشــر التقنيــات 
ــي  ــة املســتدامة الت ــة وأهــداف التنمي الرقمي
العــام  األمــم املتحــدة ىلع مــدار  أقرتهــا 

ــي. املاض
ويعتبــر دعــم اســتقرار الشــبكات الــذي تقــوم 
بــه هــواوي يف إطــار الوفــاء بمســؤولياتها 
االجتماعيــة مــن أهــم أعمالهــا يف مجــال 
حــاالت  أثنــاء  تســعى  حيــث  االســتدامة، 
الطــوارئ مثــل الــزالزل واألعاصيــر والتســونامي 
ــل ىلع  ــتقرة للعم ــر املس ــق غي ويف املناط
ضمــان اســتمرار عمــل الشــبكات، ويواصــل 
ىلع  للحفــاظ  الجــاد  العمــل  موظفوهــا 
خدمــات شــبكات االتصــاالت ودعــم تشــغيلها 
ــة.  ــاع يف الخدم ــلس دون أي انقط ــكل س بش
ــواوي يف  ــل ه ــل عم ــر تفاصي ــر التقري ويظه
خدمــات  توفيــر  مواصلــة  ىلع   2019 عــام 
ــر مــن 200 مــن األحــداث  الشــبكات خــال أكث

الكبــرى والكــوارث الطبيعيــة
ــر عــن  ــت هــواوي مــن خــال التقري ــا أعلن كم
أهدافهــا ىلع املــدى الطويــل واملتوســط 

للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وتعزيــز االقتصــاد 
الدائــري واالعتمــاد ىلع الطاقــة املتجــددة 
ــار  ــذا اإلط ــه يف ه ــا حققت ــى م ــة إل باإلضاف
ــام  ــر قي ــر التقري ــام 2019. ويظه ــدار ع ىلع م
هــواوي بتحســين كفــاءة منتجاتهــا الرئيســية 
مــن حيــث اســتهاك الطاقــة بنســبة وصلــت 
إلــى 22٪، حيــث اســتهلكت هــواوي يف 2019 
ــاعي  ــو واط س ــار كيل ــى 1.25 ملي ــل إل ــا يص م
مــن الطاقــة النظيفــة، أي مــا يعــادل الحــد مــن 
ــل  ــا يص ــون بم ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث

ــن. ــى 570.000 ط إل
ــتدام،  ــاد املس ــم االقتص ــاهمة يف دع وللمس
ىلع  املــوارد  باســتغال  الشــركة  التزمــت 
أفضــل وجــه مــن خــال تعزيــز دورة حيــاة 
ــادة  ــم إع ــال، ت ــبيل املث ــى س ــج. فعل املنت
اســتخدام مــا يصــل إلــى 86٪ مــن املنتجــات 
ــن  ــص م ــبة التخل ــص نس ــا قل ــة، مم املرتجع
النفايــات اإللكترونيــة لتصــل إلــى 1.24٪ فقــط
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غادة حمودة رئيس قطاع االستدامة والتسويق بشركة القلعة:

690 مليون جنيه إسهامات شركة القلعة يف 
التنمية املستدامة و املبادرات املجتمعية

خاص : استدامة

كشــفت غــادة حمــودة ، الرئيــس التنفيــذي لقطــاع االســتدامة والتســويق بشــركة القلعة 
ــة  ــطة املجتمعي ــتدامة و األنش ــة املس ــال التنمي ــة يف مج ــركة القلع ــهامات ش ، أن إس
وصلــت إلــى 6٩0 مليــون جنيــه مصــري حتــى ديســمبر 201٩ ، باالضافــة لوقــف يســتخدم 

ريعــه يف التمويــل املســتدام ملؤسســة القلعــة للمنــح الدراســية.
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جميع مبادرات شركة القلعة والشركات 
التابعة لها مستمرة يف العمل مع 

األخذ يف االعتبار اإلجراءات االحترازية

ــركة  ــى ش ــت إل ــي انضم ــودة ، الت ــت حم وقال
خاصــة  تصريحــات  يف   2008 عــام  القلعــة 
االســتثمار  اســتراتيجية  إن  لـ«اســتدامة«، 
لشــركة  الثاثــي  العائــد  ذو  املســئول 
ــي  ــر اإليجاب ــم اآلث ــى تعظي ــة إل ــة هادف القلع
الســتثماراتها ىلع االقتصــاد والبيئــة وىلع 
املجتمعــات املحيطــة بأعمالهــا وإفــادة أكبــر 
ــات. ــذه املجتمع ــاء ه ــن أبن ــن م ــدد ممك ع
وأضافــت أن القلعــة وشــركاتها التابعــة تؤمــن 
بأهميــة الشــراكات بيــن مثلــث القــوة -القطــاع 
العــام والخــاص واملجتمــع املدنــي - وجميــع 
ــة  ــع مجموع ــاون م ــة وتتع ــراف ذات الصل االط
الدوليــة  التمويــل  مؤسســات  مــن  واســعة 
وشــركاء النجــاح ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
مــن أجــل تحديد أهــداف التنميــة يف املناطق 
ــا  ــة لتحقيقه ــات الازم ــع اآللي ــة ووض املحيط
ــاس  ــل قي ــن أج ــل م ــكل األمث ــا بالش وتقييمه

ــر. ــتدامة االث ــر واس وتطوي
وفيمــا يخص اســتراتيجية الشــركة يف التعامل 
مــع جائحــة كورونــا ، أكــدت حمــودة أن جميــع 
مبــادرات شــركة القلعــة والشــركات التابعــة لها 
ــار  ــذ يف االعتب ــع األخ ــل م ــتمرة يف العم مس
ــر  ــة واقصــي معايي ــرام اإلجــراءات االحترازي احت
ــل الحكومــة  ــم فرضهــا مــن قب االمــان التــي ت
املصريــة ، والعمــل ىلع اســتمرارية مبادراتهــا 
يف األربــع املحــاور الرئيســية يف مجــاالت 
تمكيــن  و  املــرأة  ودعــم  التعليــم  تطويــر 
ــادة االعمــال و ذوي الهمــم  الشــباب و دعــم ري

، باإلضافــة إلــى الحفــاظ ىلع تقليــص األثــر 
البيئــي لجميــع اســتثماراتها واالســتثمار يف 
الطاقــة النظيفــة وتقديــم نمــوذج يحتــذى بــه 
يف القطاعــات التــي تعمــل بها يف االســتهاك 

ــئول. ــاج املس واالنت
وشــركاتها  القلعــة  إدارة  أن  إلــى  وأشــارت 
األولــى ىلع  الوهلــة  التابعــة تعكــف منــذ 
مراقبــة تطــورات انتشــار فيــروس )كوفيــد – 19( 
ــوات اتصــال مســتمرة  ــح قن ــب، مــع فت عــن كث
ــد  ــة لتحدي ــركات التابع ــا للش ــع اإلدارات العلي م
املخاطــر املحتملــة لتداعيــات انتشــار الفيــروس 
وتطويــر كافــة اإلجــراءات الازمــة للحفــاظ ىلع 
العمــل مــع ضمــان  صحــة وســامة فريــق 

اســتمرارية األعمــال.
كمــا لفتــت إلــى نجــاح شــركة القلعــة يف 
مواءمــة رؤيتهــا مــع أفضــل املمارســات املتبعة 
ــة  ــم »رؤي ــتدامة ودع ــال االس ــا يف مج عاملًي
طليعــة  يف  ظلــت  وبالتالــي   ،»2030 مصــر 
الشــركات التــي تتبنــي أهــداف األمــم املتحــدة 
للتنميــة املســتدامة التــي يبلــغ عددهــا 17 
هدًفــا، وتركــز الشــركة ىلع 8 مــن أهــداف األمــم 
ــى  ــة إل ــتدامة، باإلضاف ــة املس ــدة للتنمي املتح
ــة  ــة االقتصادي ــق التنمي ــهاماتها يف تحقي إس
ــن 80  ــر م ــة أكث ــيس وتنمي ــر تأس ــر عب يف مص
شــركة منــذ نشــأتها وخلــق أكثــر مــن 40 ألــف 

ــل. ــة عم فرص

ــع شــركاتها  وأوضحــت أن شــركة القلعــة وجمي
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ساندت الشركة 
املنظومة التعليمية 
يف ظل تأّثرها باألزمة

التابعــة تعمــل يف جميــع مصانعهــا ومزارعهــا 
بنفــس الوتيــرة التــي كانــت تعمــل عليهــا قبل 
االزمــة ، فجميــع الشــركات تعمل بكافــة طاقتها 
االنتاجيــة مع االخــذ يف االعتبارالتطبيق الصارم 
لبروتوكــوالت النظافــة والتعقيــم وإجــراءات 
ــة  ــركات التابع ــع الش ــامة بجمي ــة والس الصح
للحفــاظ ىلع صحــة وســامة جميــع العامليــن 
فضــًا عــن تعزيــز البنيــة التكنولوجية للشــركة 
لضمــان عمــل أكبــر عــدد مــن املوظفيــن مــن 
املنــزل بكفــاءة. امــا مــن الجانــب االســتثماري، 
ــركات  ــدى الش ــتثمارية ل ــج االس ــع البرام فجمي
التابعــة للقلعــة مســتمرة. مســتمرة و تســعي 
القلعــة إلــى إقامــة أربعــة مشــروعات جديــدة 

توفــر فــرص عمــل أللفــي عامــل.
العمالــة  القلعــة دعمــت  أن  إلــى  وأشــارت 
اليوميــة مــن خــال مســاهماتها يف صنــدوق 
اللجــوء  عــدم  الــى  باالضافــة  مصــر  تحيــا 
ــع  ــاء ىلع جمي ــة واإلبق ــص العمال ــى تقلي إل
املوظفيــن حوالــي 17،453 موظــف وعــدم 

املوظفيــن. بمرتبــات  املســاس 
يف  مؤخــرا   شــاركت  الشــركة  أن  وأضافــت 
مبــادرة وزارة التخطيــط واالصــاح االداري »مصــر 
ــى تشــجيع  هتعــدي« والتــي كانــت تهــدف ال
القطــاع الخــاص يف الحفــاظ ىلع العمالــة 
يف ظــل مواجهــة أزمــة كورونــا مشــددة ىلع 
ــرت  ــا م ــة  كم ــك االزم ــن تل ــتمر م ــر س ان مص

ــا. بغيره

للقلعــة،  التابعــة  الشــركات  صعيــد  وىلع 
أوضحــت حمــودة أن شــركة طاقــة عربيــة 
قامــت باملشــاركة يف حملــة »تحالــف القطــاع 
الخــاص ورجــال االعمــال ملواجــه فيــروس 
كورونــا« بالتعــاون مــع غرفــة التجــارة األمريكية 
واالطبــاء  املستشــفيات  لدعــم  مصــر  يف 
ــى  ــة ال ــذا وباالضاف ــة. ه ــتلزمات الطبي باملس
مشــاركة شــركة طاقــة عربيــة ايضــا يف مبادرة 
ــة  ــع مؤسس ــؤولية« م ــد املس ــر ق ــل مص »أه
»أهــل مصــر« لدعــم مصابــي فيــروس كورونــا و 

ــاعد. ــق املس ــي والفري ــق الطب الفري
اســتمرارية  ىلع  الشــركة  حــرص  وأكــدت 
املســتدامة  التنميــة  مبــادرات  اســتدامة  و 
العديــدة التــي تقــوم بهــا خــال األزمــة خاصــة 
يف مجــال التعليــم يف العديــد مــن املناطــق 
مثــل منطقــة مســطرد واملنــح دراســية للخارج 
ودعــم مســتفيدي برامــج التمكيــن االقتصــادي 
ــن  ــروعي( م ــن ومش ــرأة و )تمكي ــباب وامل للش
اصحــاب االعمــال متناهيــة الصغــر وكذلــك 
االحتياجــات  ذوي  دعــم  برنامــج  اســتمرارية 

ــل(. ــم ) تكاف ــة وذوي الهم الخاص
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مع إعطاء شرارة التحول من البنزين للغاز الطبيعي يف مصر

مركبات الغاز الطبيعي رافد لتطوير 
سوق الوظائف الخضراء

خاص : استدامة

ــيارات  ــص س ــمح بترخي ــن تس ــة ل ــي أن الدول ــاح السيس ــس عبدالفت ــد الرئي ــع تأكي م
البنزيــن الجديــدة إال إذا كانــت تعمــل بالغــاز أيضــا، وأن هــذا األمــر هدفــه الحفــاظ ىلع 
ــات  ــإن املركب ــن ، ف ــاة املواطني ــاد وحي ــة واالقتص ــدى الدول ــي ل ــوارد الت ــة، وامل البيئ
ــة  ــة والبيئي ــد االقتصادي ــن الفوائ ــة م ــدم مجموع ــي تق ــاز الطبيع ــل بالغ ــي تعم الت
واملجتمعيــة تشــمل توفيــر وقــود محلــي منخفــض التكلفــة ، تطويــر ســوق الوظائــف 
ــة ،  ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــد م ــواء ، الح ــة اله ــودة ونوعي ــين ج ــراء ، تحس الخض

ــن. ــات الهيدروجي ــار القتصادي ــر مس ــرول وتوفي ــاد ىلع البت ــل االعتم تقلي
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ــكل  ــل الســيارات ب ــة ىلع تحوي ــزم الدول وتعت
بالبنزيــن  والتــي تعمــل  وأنواعهــا  فئاتهــا 
عامــا   20 عليهــا  مضــي  والتــي  والســوالر 
للتحويــل إلــي غــاز إذا كانــت حالتهــا تســمح، أو 
تخريــد الســيارة التــي ال تتحمــل علــي أن يتــم 
اعتبــار الســيارة يف تلــك الحالــة مقدم لســيارة 
ــه  ــة ل ــدة لصاحــب الســيارة وتقــدم الدول جدي

كل التســهيات.

توطين مركبات الغاز الطبيعي يف مصر

بــدأت مصــر مشــروع اســتخدام الغــاز الطبيعــى 
كوقــود بديــل يف الســيارات واملركبــات منــذ 
وزارة  قامــت  بعدمــا  التســعينيات  منتصــف 
ــوزارة  ــن لل ــركتين تابعتي ــيس ش ــرول بتأس البت
)غازتــك – كارجــاس( إلنشــاء محطــات التمويــن 
ــل  ــيارات للعم ــل الس ــى وتحوي ــاز الطبيع بالغ

ــي. ــاز الطبيع بالغ
  بالتزامــن مــع االكتشــافات األخيــرة للغــاز 
الطبيعــي يف املتوســط ، وتحقيــق االكتفــاء 
الطبيعــي  الغــاز  اســتخدام  بــات   ، الذاتــي 
لترشــيد  ملحــة  للســيارات ضــرورة  كوقــود 
ىلع  والحفــاظ  البنزيــن  اســتيراد  فاتــورة 
ىلع  عــاوة  املصريــة  الدولــة  مكتســبات 
تقليــل مــن االنبعاثــات الغازيــة الضــارة بالبيئــة 
الناجمــة عــن اســتخدام البنزيــن والديــزل.

كل  مــن  ســيارة  ماييــن   6 مصــر  لــدى    
وأجــرة  ونقــل  »ماكــي  والفئــات  األنــواع 

وأتوبيس«،وقالــت الدكتــورة نيفيــن جامــع، 
ــل  ــروط تحوي ــة، إن ش ــارة والصناع ــرة التج وزي
ــاز  ــى الغ ــن إل ــل بالبنزي ــى تعم ــيارات الت الس
الطبيعــى تتمثــل يف املركبــة التــي لــم 
تكمــل 20 عامــا وتعمــل بالبنزينــي وقــدرة 
موتورهــا ال تقــل عــن 75٪ ، موضحــة أن تكلفة 
ــف  ــى 12 أل ــن 9 إل ــراوح بي ــيارة تت ــل الس تحوي
ــر  ــم ســدادهم خــال 5 ســنوات عب ــه، يت جني
أقســاط تســدد عنــد كل مــرة تفويــل للســيارة.
  ووفقــا لوزيــرة التجــارة والصناعــة، فــإن تكلفة 
تحويــل الســيارات مــن البنزيــل إلــى الغــاز 
ــه،  ــف جني ــى 12 أل ــه إل ــن 8 آالف جني ــا بي م
فيمــا قــدر الخبــراء إجمالــي التكلفــة لتحويــل 
الســيارات للعمــل بالغــاز الطبيعــى بحوالــى 8 
مليــارات جنيــه خــال ثاثة ســنوات، وســتؤدى 
إلــى خفــض فاتــورة اســتهاك الوقود وترشــيد 

ــة. االســتيراد مــن الخــارج بنحــو 40 يف املائ
  وتعتــزم الدولــة إنشــاء 366 محطــة للغــاز 
ــيارات  ــل الس ــة تحوي ــن خط ــى ، ضم الطبيع
هنــاك  أن  خاصــة  الطبيعــى،  الغــاز  إلــى 
ــواع  ــل كل أن ــا لتحوي ــا متكام ــا قومي برنامج
ــرص ىلع  ــار الح ــى إط ــة ف ــيارات القديم الس
ــاة، وتوفيــر ســيارة تعمــل  االرتقــاء لنمــط الحي
بالغــاز، وكذلــك دخــول ســيارات املاكــى 
ــا،  ــر مــن 20 عام التــى مــر ىلع تصنيعهــا أكث
وهــذه مبــادرة قوميــة لارتقــاء بنقــل األفــراد 
وتشــغيل مصانــع الســيارات وتقليــل معــدالت 

ــوث. التل

بات استخدام الغاز الطبيعي كوقود 
للسيارات ضرورة ملحة لترشيد فاتورة 

استيراد البنزين
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  وتتضمــن مبــادرة إحــال الســيارات تســهيات 
للتمويــل، مشــيرة إلــى أنــه تــم حصــر مليــون 
املبــادرة  هــذه  ضمــن  مركبــة  ألــف  و800 
بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة، بقيمــة 320 

ــه. ــار جني ملي
الغــاز  اســتخدام  فــإن  خبــراء  وبحســب     
الطبيعــي ســيحقق قيمــة مضافــة بــدال مــن 
بيعــه بشــكل خــام، ويوفــر علــي الدولــة دعــم 
املحروقــات، عــاوة علــي انتعــاش للصناعــات 
املغذيــة والتــي تعانــي مــن الركــود منــذ فترة 
عــاوة ىلع جــذب االســتثمارات األجنبيــة 
املباشــرة مــن الشــركات العامليــة ، خاصــة 
ــة  ــيدعم الصناع ــال س ــي اإلح ــز عل أن التركي
ــة  ــركات العاملي ــيغري الش ــث س ــة حي املحلي
ــتفادة  ــر لاس ــل مص ــا داخ ــن صناعته لتوطي

ــزة. ــن هــذه املي م
الغــاز  مركبــات  ملزايــا  عامليــة  دراســات 

الطبيعــي 
بحســب موقــع »socalgas« فــإن املركبــات 
ــوري  ــر ف ــي تأثي ــاز الطبيع ــل بالغ ــي تعم الت
وإيجابــي ىلع قضايــا جــودة ونوعيــة الهــواء 
وأمــن الطاقــة والصحــة العامــة ، فهــي مصــدر 

ــات  ــف لانبعاث نظي
ــن 5 ـ 10 يف  ــرواح بي ــج فقــط مايت ــث تنت حي
املائــة مــن االنبعاثــات املســموح بهــا ، حتــى 
بأكثــر املعاييــر صرامــة اليــوم ، تنتــج مركبــات 
ــبة  ــل بنس ــة أق ــازات دفيئ ــي غ ــاز الطبيع الغ
20-30 يف املائــة مــن املركبــات التــي تعمــل 

بالبنزيــن أو الديــزل.
وأضــاف املوقــع أنــه وبشــكل عــام يعــد الغــاز 
الطبيعــي أحــد أنظــف أنــواع الوقــود البديلــة 
املتاحــة حاليــا ، حيــث يمكــن أن يقلــل الغــاز 
ــات أكســيد النيتروجيــن  الطبيعــي مــن انبعاث
والهيدروكربونــات التفاعليــة التــي تؤثــر ىلع 
ــي  ــون الرئيس ــا املك ــة األوزون ، باعتباره طبق
ــى 95  ــل إل ــبة تص ــي ، وبنس ــاب الدخان للضب
ــة. ويمكــن أن تخفــض الغــازات الســامة  باملائ
أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعاثــات  مثــل  أيضــا 
ــة ،  ــى 30 يف املائ ــل إل ــبة تص ــون بنس الكرب
ــة  ــبة 85 يف املائ ــون بنس ــيد الكرب وأول أكس

استخدام الغاز الطبيعي سيحقق 
قيمة مضافة بدال من بيعه 

بشكل خام،
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ــرطان  ــببة للس ــيمات املس ــات الجس ، وانبعاث
ــة. ــبة 99 يف املائ بنس

 »TIAX، LLC« ووفقــا لتحليــل أجرتــه مؤسســة
األمريكيــة فــإن  املركبــات التــي تعمــل بالغــاز 
تخفيــض  حــدوث  ىلع  تعمــل  الطبيعــي 
بنســبة تصل إلــى 30 يف املائــة يف انبعاثات 
ــات الخفيفــة،  الغــازات الدفيئــة )GHG( للمركب
ومــا يصــل إلــى 23 باملائــة بالنســبة للمركبــات 
املتوســطة إلــى الثقيلــة ، ذل إذا ماقورنــت 

ــزل. ــن والدي ــات التــي تعمــل بالبنزي باملركب
وبحســب املؤسســة ، فــإن كميــة ضخمــة 
ــم إزاحتهــا   ــون ت مــن غــاز ثانــي أكســيد الكرب
ــل  ــي تعم ــات الت ــاد ىلع املركب ــد االعتم بع
بالغــاز الطبيعــي بديــا عــن البنزيــن و الديــزل 
، ووصــل هــذا الرقــم يف عــام 2008 فقــط 
ــن  ــري م ــن مت ــن 229000 ط ــرب م ــى مايق إل
ــة أن  ــد فرضي ــون ، مايؤك ــيد الكرب ــي أكس ثان
املركبــات التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي هــي 

ــدا. ــوم وغ ــارات للي ــف الخي ــد أنظ أح
وذكــر مركــز بيانــات الوقود البديــل التابــع لوزارة 
ــل  ــي تعم ــات الت ــة أن املركب ــة األمريكي الطاق
ــزل  ــن والدي ــن البنزي ــدال م ــي ب ــاز الطبيع بالغ
ــث  ــح حي ــاء والروائ ــدر للضوض ــل مص ــي أق ه
مســتوى ضغــط الصــوت ملحــرك تلك الســيارات 
أقــل مــن محــرك الديــزل ، ممــا يســبب ضوضــاء 
أقــل بنســبة 90 يف املائــة . وهــذا يجعــل 
املركبــات التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي خيــارا 
جيــدا بشــكل خــاص يف املناطــق ذات الكثافة 

الســكانية العاليــة أو املركبــات التــي تعمل يف 
الليــل. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن إعــادة التــزود 
بالوقــود بالغــاز الطبيعــي املضغــوط ، مقابــل 
البنزيــن أو الديــزل ، يقلــل مــن انبعاثــات الروائح 
والبخــار ، كمــا أن الغــاز الطبيعــي املضغــوط لن 
ــة ، حيــث  ــاه الجوفي ــا للمي يكــون مصــدرا ملوث
ــاز  ــود الغ ــزود بوق ــات الت ــو محط ــر مالك اليضط
ــن  ــرب م ــر التس ــة خط ــى مواجه ــي إل الطبيع
خزانــات تحــت األرض ، وهــو اعتبــار رئيســي مــع 

الوقــود الســائل اآلخــر.
ــددة  ــة املتج ــي للطاق ــر الوطن ــا للمختب ووفق
ــة  ــة »إن البني ــة األمريكي ــوزارة الطاق ــع ل التاب
التحتيــة للتــزود بالوقــود للمركبــات التــي 
تعمــل بالغــاز الطبيعــي متناميــة ومســتدامة 
طــوال الوقــت ، حيــث مــن املمكــن أن يصبــح 
الهيدروجيــن الوقــود األساســي لوســائل النقــل  
يف مرحلــة مــا يف املســتقبل ، وبالتالــي فــإن 
ــل  ــوط للنق ــي املضغ ــاز الطبيع ــتخدام الغ اس
ملســتقبل  جســر  إنشــاء  يف  يســاعد  اآلن 

ــن«  الهيدروجي
التقــدم  يســاعد  أن  »يمكــن  وأضــاف 
يف  اليــوم  الغــازي  للوقــود  التكنولوجيــي 
االنتقــال إلــى شــبكة نقــل مســتقبلية تعتمــد 
حيــث    ، الهيدروجيــن  وقــود  خايــا  ىلع 
يعتبــر الغــاز الطبيعــي مــن خطــوط األنابيــب 
يحتــوي  كمــا  بالفعــل  حاليــا  املوجــودة 
إنتــاج  يف  للوقــود  األوليــة  املــادة  ىلع 

الهيدروجيــن«.

املركبات التي تعمل بالغاز 
الطبيعي تعمل ىلع حدوث 
تخفيض االنبعاثات الكربونية
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وذكــرت إدارة معلومــات الطاقــة التابعــة لــوزارة 
ــل  ــي تعم ــات الت ــة أن املركب ــة األمريكي الطاق
توفــر   )CNG( املضغــوط  الطبيعــي  بالغــاز 
ــا كبيــرة مقارنــة باملركبــات التــي تعمــل  مزاي
ــي  ــاز الطبيع ــة الغ ــث أن تكلف ــن. حي بالبنزي
املضغــوط أقــل بكثيــر مــن البنزيــن أو الديــزل 
الغــاز  مــع  املدخــرات  وبالتالــي ســتكون   ،

ــر. ــوط أكب ــي املضغ الطبيع
ونــوه »SoCalGas« إلــى أنــه قــد تتوفــر منــح 
ــن  ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــرة م ــز كبي وحواف
املصــادر للمســاعدة يف شــراء الغــاز الطبيعــي 
الغــاز  وقــود  محطــات  بنــاء  أو  املضغــوط 

ــاد  ــل االعتم ــاعد يف تقلي ــا يس ــي م الطبيع

ىلع النفــط األجنبــي ، وذلــك بفضــل تقنيــات 

االستكشــاف واإلنتــاج الجديــدة التــي زادت مــن 

ــم. ــول العال ــي ح ــاز الطبيع ــات الغ احتياطي

وأضــاف أنــه ىلع نطــاق عاملــي فــإن ســوق 

املركبــات التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي هائــل 

ــات  ــن املركب ــن م ــاك املايي ــي ، فهن ومتنام

التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي يف جميــع 

ــم. أنحــاء العال

املركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي 
املضغوط )CNG( توفر مزايا كبيرة 

مقارنة باملركبات التي تعمل بالبنزين
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اســتعرض الدكتــور مصطفــي مدبولــي، رئيــس 
مجلــس الــوزراء  تقريــًرا أعدتــه املهندســة 
ــوزراء،  رانــدة املنشــاوي، مســاعد أول رئيــس ال
التنميــة  مؤشــر  يف  مصــر  وضــع  حــول 
ــات  ــك التداعي ــام 2020، وكذل ــتدامة لع املس
أهــداف  ىلع  كورونــا  للجائحــة  الســلبية 

التنميــة املســتدامة.
ــن  ــوزراء«، ع ــس ال ــاعد أول رئي ــت »مس وأعلن
التنميــة  تقــدم مصــر 9 مراكــز يف مؤشــر 
ــت ىلع  ــث حصل ــام 2020، حي ــتدامة لع املس
املركــز 83 مــن بيــن 166 دولــة، مقابــل املركــز 
ــا  ــام 2019، كم ــة يف ع ــن 162 دول ــن بي 92 م
ــجلة  ــا مس ــابع عربًي ــز الس ــت ىلع املرك حصل
ــط  ــل متوس ــام 2020، مقاب ــة يف ع 68.8 نقط
ــرق  ــة الش ــة ملنطق ــغ 66.3 نقط ــي بل إقليم

ــا. ــمال إفريقي ــط وش األوس
 9 يف  تقدمــا  حققــت  مصــر  أن  وأضافــت 
أهــداف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
ــاء ىلع  ــملت القض ــي ش ــام 2020 ، والت يف ع
الفقــر، والقضــاء ىلع الجــوع، والصحــة الجيــدة، 
ــة  ــة، وطاق ــاه النظيف ــد، واملي ــم الجي والتعلي
نظيفــة بأســعار معتدلــة، والعمــل الائــق 
ــة  ــات محلي ــدن ومجتمع ــاد، وم ــو االقتص ونم

ــاء. ــت امل ــاة تح ــتدامة، والحي مس
وأكــد التقريــر أن مصــر تعتبــر ىلع املســار 
الصحيــح للتنميــة يف مجموعــة مــن األهــداف 
ــنت  ــي تحس ــر، والت ــاء ىلع الفق ــمل القض تش
فيــه مؤشــرات هــدف القضــاء ىلع الفقــر يف 
عــام 2020، ىلع الرغــم مــن وجــود بعــض 
ــى جانــب تحســن مؤشــر هــدف  ــات، إل التحدي
التعليــم الجيــد، وذلــك بفضــل التحســن الــذي 
شــهدته مؤشــرات معــدل االلتحــاق الصــايف، 

ــة، ىلع الرغــم مــن  ــة اإلعدادي وإتمــام املرحل
ــرى يف هــذا املجــال. ــات كب وجــود تحدي

أننــا  الــوزراء،  ومــن جانبــه، أوضــح رئيــس 
كدولــة وضعنــا محــور التنمية املســتدامة يف 
مقدمــة أولوياتنــا الوطنيــة، كمــا أكــد الرئيــس 
ــة  ــس الجمهوري ــي، رئي ــاح السيس ــد الفت عب
مــن قبــل، وتجســد ذلــك يف اســتراتيجية 
التنميــة املســتدامة “رؤيــة مصــر 2030″، التــي 
نعمــل ىلع تحقيقهــا يف جميــع القطاعــات 
ــعيا  ــة، س ــة واالجتماعي ــاالت االقتصادي واملج

ــري. ــن املص ــات املواط ــق طموح لتحقي

مصر تتقدم 9 مراكز فى مؤشر 
التنمية املستدامة لعام 2020

خاص: استدامة
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ىلع الكهربــاء، والذيــن يمكنهــم الحصــول 
ىلع وقــود نظيــف للطهــى.

مــدن  هــدف  تحســن  التقريــر  وأوضــح 
ومجتمعــات محليــة مســتدامة، نتيجة تحســن 
مؤشــر نســبة ســكان املــدن الذيــن يحصلــون 
ىلع مصــادر امليــاه املحســنة، ومؤشــر الرضــا 
عــن النقــل العــام، فضــا عــن تحســن هــدف 
ــر  ــن مؤش ــل تحس ــاء، بفض ــت امل ــاة تح الحي
متوســط املســاحة املحميــة يف املواقــع 
البحريــة املهمــة للتنــوع البيولوجــي، ومؤشــر 
ــكل  ــا بش ــم صيده ــي يت ــماك الت ــبة األس نس

ــد. ــن املصاي ــرط م مف
أهــداف مــن  واســتقر موقــف مصــر يف 5 
ــام 2020،  ــتدامة يف ع ــة املس ــداف التنمي أه
ــة  ــين، والصناع ــن الجنس ــاواة بي ــي: املس وه
والعمــل  األساســية،  والهيــاكل  واالبتــكار 
املناخــي، والحيــاة يف البــر، والســام والعــدل 

واملؤسســات القويــة.
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــدف املس ــبة له فبالنس
اســتقرت مؤشــرات نســبة مشــاركة اإلنــاث 
ــي  ــد الت ــبة املقاع ــة ونس ــوى العامل يف الق
تشــغلها النســاء يف البرملــان، بينمــا تحســن 

وحققــت مصــر تحســنا معتــداًل يف مجموعــة 
مــن األهــداف، تشــمل هــدف القضــاء ىلع 
الجــوع؛ بفضل تحســن مؤشــرات التقــزم والهزال 
ــتوى  ــة، ومس ــن الخامس ــال دون س يف األطف
التغذيــة البشــرية، بينمــا تراجــع مؤشــر انتشــار 
الســمنة )كتلــة الجســم(، وشــهد هــدف الصحة 
ــن  ــع تحس ــل تراج ــا بفض ــنا أيض ــدة تحس الجي
معــدل وفيــات األمهــات )لــكل 100 ألــف مولــود 
ــكل 1000  ــد )ل ــات املوالي ــدل وفي ــي(، ومع ح
ــل  ــات أق ــدل الوفي ــر مع ــي(، ومؤش ــود ح مول

ــود حــي(. ــكل 1000 مول مــن 5 ســنوات )ل
ــاة  ــاه النظيفــة والحي كمــا تحســن هــدف املي
مؤشــري  تحســن  نتيجــة  وذلــك  الصحيــة؛ 
نســبة كل مــن الســكان الذيــن يحصلــون ىلع 
ــون ىلع  ــن يحصل ــكان الذي ــرب، والس ــاه ش مي
الصحــي األساســية، كمــا  الصــرف  خدمــات 
تحســن هــدف العمــل الائــق ونمــو االقتصــاد، 
ــوادث  ــة، وح ــرات البطال ــن مؤش ــة تحس نتيج

ــي. ــمول املال ــات الش ــل، وخدم العم
وأشــار التقريــر إلــى تحســن هــدف طاقــة 
نظيفــة بأســعار معتدلــة، حيــث تحســنت 
مؤشــرات نســبة الســكان الذيــن يحصلــون 
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ــاوي«،  ــت »املنش ــل، أوضح ــياق متص ويف س
يف تقريرهــا، إلــى التداعيــات الســلبية ألزمــة 
ىلع  املســتجد  كورونــا  فيــروس  تفشــي 
أهــداف التنميــة املســتدامة؛ مشــيرة إلــى أنــه 
مــن املتوقــع أن يكــون هنــاك بالفعــل بعــض 
اآلثــار الســلبية لهــذه األزمــة ىلع معظــم 

ــداف. األه
ــم ســيواجه أســوأ أزمــة  ــى أن العال وأشــارت إل
ــث  ــى، حي ــرن مض ــذ ق ــة من ــة واقتصادي صحي
ــو  ــروس نح ــذا الفي ــّراء ه ــات ج ــجلت الوفي س
ــو 2020 يف  ــى 20 يوني ــخص حت ــف ش 463 أل
جميــع أنحــاء العالــم، كمــا تؤثــر األزمــة الصحية 
ىلع جميــع الــدول، بمــا يف ذلــك الــدول 
ــكا  ــا وأمري ــة يف أوروب ــول املرتفع ذات الدخ

ــمالية. الش
ملكافحــة  الضروريــة  التدابيــر  أدت  وقالــت: 
انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد إلــى إغــاق 
ممــا  االقتصاديــة؛  األنشــطة  مــن  العديــد 
ــك أزمــة اقتصاديــة عامليــة مــع  نتــج عــن ذل
ــد  ــذي يع ــر ال ــة، األم ــدالت البطال ــاع مع ارتف
ــي  ــوح العامل ــرة للطم ــة كبي ــة انتكاس بمثاب
يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وال 
ســيما بالنســبة للــدول الفقيــرة، لكــن تمثلــت 
النقطــة املضيئــة ألزمــة فيــروس كورونــا 
املســتجد يف انخفــاض التأثيــرات البيئيــة 
ــة. ــطة االقتصادي ــع األنش ــن تراج ــة ع الناتج

ــة  ــة جائح ــن أزم ــم م ــه ىلع الرغ ــدت أن وأك
كورونــا، ومــا أحدثتــه مــن تداعيــات ىلع 

ــرة  ــم األس ــائل تنظي ــب ىلع وس ــر الطل مؤش
ــن  ــاث م ــن اإلن ــبة م ــة )كنس ــرق الحديث بالط

ــا(. ــى 49 عاًم ــن 15 إل س
كمــا اســتقر موقــف مصــر فيمــا يخــص هــدف 
الصناعــة والهيــاكل األساســية، حيــث تحســنت 
ــتخدمون  ــن يس ــكان الذي ــدد الس ــرات ع مؤش
اإلنترنــت واشــتراكات النطــاق العريــض لألجهزة 
ــكل 100 نســمة( بينمــا تراجعــت  ــة )ل املحمول
مؤشــرات األداء اللوجســتي، واملتمثلــة يف 
ــارة  ــة بالتج ــة املتعلق ــة التحتي ــودة البني ج

ــر. ــث والتطوي ــاق ىلع البح ــل، واإلنف والنق
ويف الوقــت نفســه اســتقر موقــف مصــر حيال 
هــدف العمــل املناخــي؛ فقــد تحســن مؤشــر 
ــيد  ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث ــرد م ــب الف نصي
الكربــون املضمنــة يف الــواردات، بينمــا تراجــع 
مؤشــر نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون املتعلقــة بالطاقــة، باإلضافــة 
ــاة  ــى اســتقرار موقــف مصــر إزاء هــدف الحي إل
يف البــر؛ حيــث اســتقرت مؤشــرات نســبة 
املســاحة املحميــة يف املواقــع األرضيــة 
وامليــاه العذبــة املهمــة للتنــوع البيولوجــي، 
ــراء  ــة الحم ــر القائم ــن مؤش ــن تحس ــم م بالرغ

ــواع. ــاء األن لبق
واســتقر موقــف مصــر بالنســبة لهــدف الســام 
والعدالــة واملؤسســات القويــة، نتيجة اســتقرار 

معظــم املؤشــرات الفرعيــة املكونــة لــه.
تخفيــف  يف  ســاعدت  الحكومــة  إجــراءات 

كورونــا  لفيــروس  الســلبية  التداعيــات 

الحكومة تولي اهتماًما بتحديث رؤية 
مصر 2030 بشكل مستمر، يف ضوء 

املتغيرات السياسية واالقتصادية

تحقيقات و تقارير
42



www.csregypt.com

التخطيــط  وزيــرة  تشــارك  كمــا  األعمــال، 
والتنميــة االقتصاديــة باملنتــدى السياســي 
ــداف  ــة أه ــي بمتابع ــتوى املعن ــع املس رفي

املســتدامة. التنميــة 
مــن  لعــدد  أطلقــت  الحكومــة  أن  ويذكــر 
لتحقيــق  ســعيها  إطــار  يف  املبــادرات، 
ــادرة  ــا مب ــتدامة، ومنه ــة املس ــداف التنمي أه
ــة  ــتوى املعيش ــين مس ــة” لتحس ــاة كريم “حي
ــرة  ــروعات الصغي ــل باملش ــرص عم ــر ف وتوفي
ــا،  ــر احتياًج ــق األكث ــطة يف املناط واملتوس
ــة بالقضــاء ىلع  ــام الدول ــى اهتم ــة إل باإلضاف
ــاوة  ــر، ع ــدالت الفق ــل مع ــوائيات لتقلي العش
ــن  ــة” م ــدي األزم ــارك هنع ــادرة “نتش ىلع مب
قبــل صنــدوق تحيــا مصــر لدعــم العمالــة غيــر 

ــا.  ــة، وغيره املنتظم

الصعيــد االقتصــادي واالجتماعــي عاملًيــا، األمــر 
ــة  ــود الدولي ــق الجه ــأنه أن يعي ــن ش ــذي م ال
التنميــة املســتدامة  يف تحقيــق أهــداف 
الـــ 17، إال أن الحكومــة نجحــت، مــن خــال 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا، يف التخفيــف مــن 
ــاد  ــة ىلع االقتص ــذه األزم ــات ه ــدة تداعي ح
ــن  ــد م ــا يف العدي ــن وضعه ــري، وتحس املص

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي أه
كمــا أن الحكومــة تولــي اهتماًمــا بتحديــث 
يف  مســتمر،  بشــكل   2030 مصــر  رؤيــة 
واالقتصاديــة  السياســية  املتغيــرات  ضــوء 
ــدة،  ــة األصع ــة ىلع كاف ــة والبيئي واالجتماعي
إلــى جانــب ذلــك تقــوم بصياغــة أجنــدة 
وطنيــة للتنميــة املســتدامة تســمح بالتكيــف 

مــع املســتجدات املختلفــة.
ويف هــذا الصــدد، نوهــت املنشــاوي إلــى 
االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  أن 
أصــدرت تقريــًرا يوضــح أهــداف وركائــز أجنــدة 
التنميــة املســتدامة رؤيــة مصــر 2030 يف 
التحديــث،  عمليــة  بعــد  الثانــي  إصدارهــا 
ــا يف  ــت مراعاته ــي تم ــاور الت ــن املح وتتضم
عمليــة التحديــث االهتمــام باقتصــاد املعرفــة 
وتشــجيع االبتــكار، والتعميــق الصناعــي، فضــا 
ــة،  ــا التنموي ــن القضاي ــدد م ــام بع ــن االهتم ع
ــباب،  ــرأة والش ــن امل ــا تمكي ــا قضاي ــن بينه م
ــط. ــرة واملتوس ــروعات الصغي ــة املش وتنمي

ــادة  ــجيع ري ــة ىلع تش ــت الحكوم ــا عمل كم

من املتوقع أن يكون هناك بالفعل 
بعض اآلثار السلبية ألزمة »كورونا« 

ىلع أهداف التنمية املستدامة
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مراكز تقدمتها مصر 
يف مؤشر التنمية 
املستدامة 2020

املركز

 83 
من بين 166 دولة 

خالل 2020

املركز

 ٩2 
من بين 162 دولة 

يف عام 201٩

املركز

 7 
عربًيا مسجلة 

68.8 نقطة يف 
عام 2020

التقدم يف املراكز الجديدة شمل مؤشرات 
األهداف االتيه:

5 أهداف من أهداف 
التنمية املستدامةاستقر 

موقف مصر فيها:

املساواة بين الجنسين

الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية

العمل املناخي

الحياة يف البر

القضاء 
ىلع الفقر

الصحة 
الجيدة

املياه 
النظيفة

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

القضاء 
ىلع الجوع

التعليم
 الجيد

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

طاقة نظيفة 
بأسعار معتدلة

الحياة
السالم والعدل  تحت املاء

واملؤسسات القوية
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