
 

 

 
 

 من خالل التنمية المستدامة عقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Video Conferenceبجمعية رجال األعمال المرصيي 

Call Meeting  ن عبد الخالق /  ة،برئاسة الدكتور  –ومشاركة المهندس / علي عيىس  ،لجنة الرئيس  -نيفي 
نائب  –األستاذ / محمد منترص رئيس لجنة اتصدير ، و  –المهندس / مصطفن النجاري و رئيس الجمعية ،

ي بالجمعية
ان المدنن ،وعدد من السادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعمال  رئيس لجنة السياحة والطي 

ي اللقاء األستاذ / محم
ن
نفيذية ممثلي اإلدارة التالمدير التنفيذي للجمعية و  –د يوسف المرصي ،كما شارك ف

ي تمام الساعة الثانية 
ن
، بهدف فتح باب  ٢٠٢٠إبريل  ٩يوم الخميس الموافق  ظهر  والنصفبها ،وذلك ف

 :   الحوار والمناقشة حول
  

"دور التنمية املستدامة يف ختفيف حدة اآلثار السلبية لفريوس كورونا 
وضمان إستدامتها "على الشركات   

 

 عل تكدأ  مرحبة جبميع املشاركني  ثملجنة الرئيس  -نيفني عبد اخلالق /  ةالدكتوربدأ اللقاء بكلمة 

ي بحث خطط المدى الطويل
ن
كات والمصانع خالل و  دور اللجنة ف آليات اإلستدامة لكافة القطاعات والشر

ة القادمة ي ظل هذه األزمة   الفير
ن
وس كورونا لضمات إستدامتها مقدرتها عل اإلستمرارية ف ي في 

ي ظل تفىسر
ن
 ف

اإلقتصاد وعجلة اإلنتاج والنهوض ب ،لما لذلك من آثار إيجابية للحفاظ عل وبالتالي الحفاظ عل سي  العمل

ازية للحفاظ عل سالمة المرصي ، ورة إتباع كافة اإلجراءات اإلحير ن وذلك سواء ممؤكدة عل ضن ن العاملي 

ي المواقع اإلدارية خالل إستخدام بوابات التعقيم الجديدة 
ن
ن  اآلمنة الحفاظ عل المسافات و أف ن  بي  العاملي 

 وتوفي  كافة المعقات والمطهرات لهم بشكل دائم. 
 

ي بحث الوضع والخطوات المتبعة فيما بعد أهمية ثم أشارت سيادتها إل 
ن
دور لجنة التنمية المستدامة ف

إنتهاء األزمة ،كما أشارت إل أنه من أهم هذه الخطوات ما تم من مناقشات حول كيفية اإلستفادة من قطاع 

ة يتكنولوجيا المعلومات بكافة القطاعات اإلقتصادية األخرى لتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والتوع

ة الستثمارات عدد كبي  من اإل  الذي سيشهد قطاع الصحة بأهمية إستخدامها ،إضافة إل  قادمة خالل الفير

ن عليه من خالل  كي 
ي مرص إل الجمعية وهو ما يجب الير

ن
ي ظل ظهور مدى إحتياج قطاع الصحة ف

ن
وخاصة ف

 . مفتوح لالستثمار حيوي كبي  و  المزيد من اإلستثمارات خالل األزمة الراهنة ،مما يجعله مجال
 

ورة  ي مساحات العمل  ايجاد  ثم أكدت سيادتها عل ضن
ن
ن نوع من انواع التغيي  ف ل وتطبيق العمل من المين

ن العمالة وعدم التكدسبشكل اكير ،  كبي   لتقليل المساحات بي 
ً
 خالل ،وىه ثقافة ستشهد بالطبع إنتشارا

ً
ا

ة القادمة سواء بأماكن ومساحات العمل أو بالمط فيهية أو الموالت التجاريةالفير هها أ اعم والمقاىهي الير و غي 

 .  من أماكن التجمعات

ورة إلقاء الضوء بشكل أكير عل األبحاث والتطوير    بالنسبة للصناعة ،وتخصيص  R&Dكما أكدت عل ضن

انيات أكير له مع  ن يبية ، ثم أشارت كيفية إعفاء المرصوفات عل هذا القطاع منبحث  مي  إل  األعباء الرصن

ي مساهمة قطاع التشييد والمقاوالت  إمكانية بحث ودراسة
ن
ي مرص كافة   تطوير  ف

ن
 مستشفيات الحميات ف

 التنمية املستدامةحمضر إجتماع جلنة 
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ي أطلقتها وزارة الشئون للنهوض بها وبإمكا
نياتها وتطوير البنية التحتية وذلك من خالل المبادرات التر

ي هذا الشأن
ن
 . اإلجتماعية ف

 
وأهمها ما  ، ول بعض النقاطشاركني باللقاء ،حيث مت تناثم مت فتح باب احلوار واملناقشة بني السادة امل

 يلي := 

  لتنمية من خالل لجنة اجمعية ،سيكون هناك دور كبي  عل ال الراهنة بعد انتهاء االزمةتم التأكيد عل أنه

 لحاجة الدولة خالبالصحة والتعليم  من خالل دراسة وإستعراض الموضوعات المتعلقة المستدامة 
ً
ل ،نظرا

ن  ة القادمة إلستدامة هذين القطاعي  ها دور ا ،وهو ما يلزم الجمعية بأن يكون لوتغيي  النظم الخاصة بهمالفير

 فعال. 

 

  ي
ن
ات جذرية وخاصة ف ة ما بعد إنتهاء األزمة ،من تغي 

تم التأكيد عل ما سيشهده قطاع السياحة خالل فير

ي ستكون عامل مؤثر عل   Hygieneال تطبيق قواعد 
ا ،وهو م ة المختلفةصد السياحياالمقإختيار والتر

ي مرص ،باإل 
ن
ورة إستعداد ايجب إتباعة وإستخدامه كعنرص لجذب السياحة ف ستغالل لقطاع إل ضافة إل ضن

ة المتاحة  ها الطاقات الفندقية الكبي  ن  وتطويرها وتجهي 
ً
وس لما بعد  إستعدادا عودة السياحة و الكورونا أزمة في 

ي بالجمعية مرة أخرى ،وهو ما يستلزم تعاون لجنة التنمية المستدامة مع لجنة ا
ان المدنن لسياحة والطي 

 .  الجمعيةوموحدة مناللجنيت لتمثل رأي  نتائج جيدةللخروج ب

 

  
ً
 ، فمن المتوقع أال تمت اإلشارة إل أنه نظرا

ً
قيام يكون هناك فائض للسياح لللالنكماش االقتصادي عالميا

ن بشكل أكير عل عوامل جذب السياح كي 
يتم عند عودة السياحة ،حيث س ةبالسفر والسياحة ،لذا يجب الير

فيهية والفنادق وحتر   Codesتغيي  كافة المفاهيم و ال  ي المطاعم والمقاىهي الير
ن
 الخاصة بالمسافات ف

ً
تماما

ي التعامل الم
ن
ن بهذه األماكن المسافات ف ن العاملي   عل الب يةالسياحباشر بي 

ً
نية التحتية ،لذا يتم الحفاظ حاليا

  تطويرها لضمان جاهزية القطاع للمنافسة. لقطاع السياحة والعمل عل

 

  تمت اإلشارة إل إمكانية اإلستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إل العمالة المتاحة أو المعروضة

ونية مثل:    Jobzellaو    Wazzafللعمل بقطاعي الصحة والتعليم ،وذلم من خالل مواقع التوظيف اإللكير

ي تسهل التواصل
هم من مواقع التوظيف التر ن أصحاب العمل والعمالة المعروضة  من خاللها   وغي  بي 

ن من الخارج  Video Conference Call Meetings،باإلضافة إل إستغالل تقنية  ي دعوة متحدثي 
ن
ف

ي ظل ظروف عدم إتاحة السفر وحضور المؤتمرات واإلجتماع
ن
ت اللتحدث بإجتماعات الجمعية وخاصة ف

ة القادمة.   الخارجية خالل الفير

 

 ة القادمة ،حيث أ ات عصيبة خالل الفير ي لكثي  من ن التعتم التأكيد عل أن اإلقتصاد العالمي سيمر بفير
ن
اف

ة ،فهناك  الدول سيستغرق ات ليست بالقصي  ة ثالث قد تست توقعات لبعض الدول األوروبية أنفير غرق فير

ي ،كما أن معد النمو 
ن
ورة، % ١.١المتوقع لمرص خالل السنة القادمة سنوات للتعاف  األمر الذي يتطلب ضن



ورة وجود فكرة نشر  ورة اقتصاد مستدام عل مستوى العالم  ضن  سوف حالي يحدث بأن ما التوعية ،مع ضن
ً
ا

 .  هطبقاتبأكمله بكافة  ثر عل العالميكون له فاتورة وتداعيات ستستمر لعدة سنوات وستؤ 

 

  ي هناك يكون ستم التأكيد عل أنه
ن
ي جديد للصناعات ف

أن مرص  ث،حيالعالم مرص وحول توزي    ع لوجيستر

 إلمتالكها 
ً
ي ذلك نظرا

ن
ورة حرص كا بنية تحتية جيدة تمتلك فرصة ممتازة ف فة ،وهنا تم التأكيد عل ضن

 من خاللمستلزمات االنتاج للصناعات التجميعية 
ً
ة  ومحاولة تصنيعها محليا سطة مع ومتو مصانع صغي 

ي  غاللإست
ن
 للشباب .  األمر الذي يتطلب خلفية تعليمية مناسبة ذلك ،طاقة الشباب ف

 

  من األزمة الراهنة ،لتأثر الحركة السياحية 
ً
ان سيكون من أكير القطاعات تأثرا تم التأكيد عل أن قطاع الطي 

 إلمكانية المشاركة بها من خالل حول العالم 
ً
 Video، كما ستتغي  أولويات حضور المؤتمرات الدولية نظرا

Conference  ي أصبحت محل إهتمام لطلبة كليات
ونن ،وهنا تمت اإلشارة إل أن برامج التواصل اإللكير

ي تطوير برامج وتطبيقات مرصي
ن
ي الجامعات المرصية حيث يتم عمل مسابقات لهم ف

ن
لمكالمات  ةالهندسة ف

ي مسابقات عا
ن
ي هذا الشأن والذين شاركوا ف

ن
ن ف مية وحصلوا لالفيديو ،كما أن هناك عدد كبي  من الشباب المتمي 

ة  ن  .  عل مراكز متمي 

 

  ة الحالية من الكبي  من خالل خدمات ومواقع التسوق حجم المبيعات تمت اإلشارة إل ما شهدته الفير

ي 
ونن ونية،وهو ما يؤكد ع  OnLineاإللكير ة   E-commerce ل أن التجارة اإللكير ستأخذ دور كبي  خالل الفير

 القادمة. 

 

  ورة التوجه لفكر وجود مسم دولة امازون ،بحيث يطبق فيها تجميع المنتجات من تمت اإلشارة إل ضن

 ت،بحيث تكون هذه الدولة مصدر لتوجيه هذه المنتجا الدول القريبة والصناعات التجميعية واللوجيستية

وهنا تم ، يةركىوالصناعات للدول األخرى ،عل أن يتم دخول هذه المنتجات لهذه الدولة بدون أية أعباء جم

ي الزراعة والري والصناعة والبحث العلمي بالجمعية 
ي  لحرة المناطق الدراسة التأكيد عل أهمية دور لجنتر

التر

 تطبيق هذا الفكر. مرص ،لمحاولة ب التجميعالتصنيع و  تطبيق من خاللها  يمكن

 

 لن 
ً
ة والمتوسطة عالميا وعات الصغي  ي يمر بها  تم التأكيد عل أن قطاع المشر

يتحمل الظروف القهرية التر

 وهو ما يهدد معظمة باإلنهيار ،األمر الذي يستلزم 
ً
ورة إيجاد طريقة ال العالم حاليا اجهم ستيعابهم وإندمضن

ي هذا اإل زمات ،كما أن بعض الدول قد بدأت لتشكيل كيانات اكير يمكنها تحمل مثل هذه األ
ن
تجاه ، بالفعل ف

تقسيمهم لمجموعات تعمل بالقطاعات المختلفة بحيث يتم تكوين كيانات قادرة عل الصمود من خالل 

 ومن اجل تقليل خسائرها. 

 

   ي تمر
ي مثل هذه الظروف القهرية والطارئة التر

ن
ن ف كات التأمي  ورة بحث موقف ودور شر تمت اإلشارة إل ضن

ن  ي مرص مازالت بها مرص والعالم باكمله ،وهنا تم التأكيد عل أن ثقافة التامي 
ن
ي للغاية ،ة محدودف

ن
حيث أنه ف

ن  كات التأمي  ي االوقات العادية األغلب ال يتم اللجوء لشر
ن
ي ي،وهو ما  طواعية ف

ن
 هذا ستلزم المزيد من التوعية ف

 الشأن. 



 

 ي تدعم س
ورة إطالق عدد من المبادرات الجديدة التر ي تأدتم التاكيد عل ضن

ن
ة يوق العمل وإستمرار العمالة ف

أعمالها بكافة القطاعات لضمان عدم توقف عجلة اإلنتاج ، وعل سبيل المثال يمكن إطالقها تحت مسم " 

ي مباد
ن
ام وذلك مع موقعك "رة خليك ف ن ازيةب التوعية باإللير م التأكيد ، كما ت اتخاذ االجراءات الصحية و االحير

ة القادمة  ورة التنسيق خالل الفير ورة  من خالل الجانبعل ضن اإلعالمي الخاص بالجمعية ،للتوعية حول ضن

 توصيل رؤية ممثلي مجتمع األعمال المرصي بشفافية كاملة والدفاع عن وجهات النظر الخاصة به. 

 

 ي تم أو جاري تنفيذها  ولة المرصية وخططها تم التأكيد عل أن الد
 أكدت عل قدرتها التر

ً
ستيعاب ال  مؤخرا

اتيجية اال نظرة الو  األزمات ي سير
ورة كافة دول العالم ،وهنا تم التأكيد عل ضن فاجئت  للقيادات السياسية التر

ي ستسي  عليها كافة القطاعات 
مطالبة الجمعية للدولة بإنشاء " وحدة ما بعد االزمة" لوضع الخطة اللي التر

 اإلقتصادية بالدولة. 

 

  ي قامت بها الدولةستثمارات تمت اإلشارة إل اال
ي اسطول  الضخمة التر

ن
ئ البحر االحمر ف ئ إضافوموانن ة إل موانن

ن السخنة والسويس  ي من تطوير  األدبية والعي 
ورة إستغالل ما شهدته هذه الموانن ع م،وهنا تم التأكيد عل ضن

أن هذه ،خاصة و ول افريقيا زيادة الصادرات المرصية إل د،من أجل  انية إستيعابها لكم كبي  من العمالةإمك

ة لمرص  تمثلي  سكانها الكبالدول بعدد   . فرص كبي 

 
 

 

ن عبد الخالق /  ةالدكتور  تثم إنتىه اللقاء حيث قام  ااة  الققا  عىل بتوجيه الشكر للسادة الحضور نيفي 

ي تم إستعراضها خالل اللقاء الهام 
ة األجل تعمل اللجق  عىل   الت  ، عىل أن يتم البدء بتفعيل خط  قصي 

  تركز على ثالثة حماور وهي :خالل الفرتة القريبة القادمة تحقيقها 

ي تدعم سمن المبادرات  مجموع لطال  عمل حمل  إعالمي  ل تتولي اللجق   -1
ىل التأكيد عو  العمل و الت 

ي تأد
ن
ي  أعمالها بكاة  القطاعات لضمان عدم توقف عجل  النتاج ، وعىل سبيل المثال إستمرار العمال  ف

ي " مباديمكن إلطالقها تحت مسىم 
ن
ي مصقعك" ، موقعك "رة خليك ف

ن
 وذلك مع  "مبادرة خليك ف

امو التوعي   ن ازي  ااة  الجراءات  اتخاذ االجراءاتب اللي  ن  الصحي  و االحي   . لضمان صح  وسالم  العاملي 

ن بعض إجتماعات للجق  بحضور سلسل   قد ع -2 اات التأمي   وقعالمت ها دور  للتحدث حول مسئولي شر

ي تمر بها مرص والعالم  خالل 
ي ي األمر الذيالظروف القهري  والطارئ  الت 

ن
 هذا ستلزم المزيد من التوعي  ف

اات  الشأن ي يمكن أن تقدمها تلك الشر
امج الت   . والتعرف عىل الير

ي مساهم  قطاع التشييد والمقاوالت إمكاني   بحث ودراس  -3
ن
لخاص  البني  التحتي  والمكانيات ا  تطوير  ف

ي هذا مرص العام  مستشفيات لا بعضب
ن
ي ألطلقتها وزارة الشئون الجتماعي  ف

من خالل المبادرات الت 

 . الشأن

 

 


