
 الدارة الثاني الريز ايجيبت س ا اجتماع مجل

 بمقر الجمعية  2022ابريل   11الموافق  االثنين

 

الثاني لتحالف القطاع الخاص للمجتمعات  االدارةمجلس   جمعية رجال األعمال المصريين، اجتماع ت عقد 

المقاومة للكوارث بمصر »ارايز ايجيبت« لمواجهة األزمات والحد من الكوارث برئاسة النائب عادل اللمعى 

 .عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، عضو مجلس الشيوخ

 

رة شبكة ارايز ايجيبت، والمهندس شارك في االجتماع المهندس حسام الجمل الرئيس المشارك لمجلس إدا

جمعية رجال األعمال المصريين والدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة  ال امين عاممجد الدين المنزالوي 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس األعمال المصري 

ايريني صادق   المهندسةو  أحمد الشناوي والمهندسأحمد عالء  الروماني، والدكتور أحمد شلبي، والدكتور 

 و السيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعيةالدكتور و

 

لجمعية رجال األعمال المصريين، لتمثيلها المشرف  شكرالنائب عادل اللمعي،  قدموفي بداية االجتماع، 

لمصر في تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث التابع لألمم المتحدة خالل الفترة الماضية  

يعتبر التحالف المصري هو االول  دولي، حيث ولتبنيها ودعمها النضمام القطاع الخاص المصري للتحالف ال

  .على مستوى افريقيا و الثاني عربيا بعد دولة االمارات العربية الشقيقة

 

قمة المناخ العالمي التي تستضيفها مصر  تهتم باللمعي، أن شبكة ارايز ايجيبت  وقال السيد االستاذ عادل

التي يمكن اعداد خطط و اتخاذ  حيث ان التغيرات المناخية تؤدي للعديد من الكوارث الطبيعية  2022نوفمبر  

 لتفاديها،  استباقية خطوات 

علي تبني توصيات القمة والتجارب والسياسات بالدول المختلفة أعضاء مكتب األمم   كما سيعمل التحالف

المتحدة في كل من شانه دفع وتشجيع الحكومة والقطاع الخاص لالستثمار في الحفاظ على البيئة واتخاذ  

الالزمة للحد من مخاطر الكوارث والحفاظ على بنية تحتية مرنة لمصرنا الحبيبة ضد  التدابير والقوانين

 .المخاطر الطبيعية بجانب قضايا مخاطر تغيرات المناخ والبيئة

 

خطة العمل في اطار المحاور واألهداف بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لألمم   واستعرض 

محاور رئيسية خالل الفترة المقبلة وهي،   4ن مخاطر الكوارث، موضحاً أن الشبكة ستعمل في المتحدة للحد م

اوال دراسة وحصر المخاطر التي قد يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وقت 

ر  األزمات والكوارث إلعداد ورقة عمل بالتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمخاط

المحتملة استناداً إلى تجارب العديد من الدول األعضاء بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 .بجمعية رجال األعمال المصريين

 

وأضاف، أن المحور الثاني يتعلق بقطاع البنية التحتية حيث ستعمل الشبكة علي دراسة تجارب الدول في 

ة ضد األخطار الطبيعية، وتشجيع االستثمار في المباني الخضراء والمدن المحافظة علي البنية التحتية المرن

المستدامة، واالطالع على الخطط الدولية علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص في الحفاظ على قطاع  

للتنمية المستدامة،  2030في تحقيق رؤية مصر  للدولةالبنية التحتية واالنشاءات لما يمثله من أهمية كبري 

مشيراً أن التجربة المصرية في قطاع البنية التحتية تحظى باهتمام دولي وعالمي بعد تنفيذ مشروعات قومية  

 .وضخ استثمارات تقدر بالمليارات في مشروعات البنية التحتية المختلفة خالل األعوام السابقة

للجمع   تحالف االمارات للمجتمعات المقاومة للكوارث مناقشة المشاركة في إنشاء لجنة عقارية بمبادرة من  كما تم  

بين خبراء صناعة العقارات بغرض دعم وتسهيل تطوير أداة و معاييرللمرونة العقارية لتصبح مقاومة للمخاطر  

التي من شأنها   الواضحة  المؤشرات  و مجموعة من  إرشادات  توفير  إدارة مخاطر بهدف  التحول من  تسهيل 



الكوارث إلى الحد من مخاطر الكوارث لكل من المنظم والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة في مجال العقارات 

 . بما في ذلك المستثمرين والمطورين

 وقد انضمفي هذه اللجنة: 

 لشركة تطوير مصر العضو المنتدب السيد المهندس/ احمد شلبي  •

 ادفا للتطوير العقاري رئيس مجلس ادارة شركة المهندس/ احمد الشناوي السيد  •

 شركة المهندس االستشاري حسين صبور السيد المهندس/ عمر صبور الرئيس التنفيذي ل •

 بريسيشن للهندسة االستشارية رئيس مجلس ادارة شركة السيد الدكتور / وليد سويدة   •

 

المحور الثالث يتعلق بقطاع السياحة، باإلضافة إلى التواصل المباشر  وأختتم رئيس شبكة ارايز ايجيبت، أن 

بين أعضاء الشبكة في مصر واإلمارات لتعزيز التعاون المشترك وعقد االجتماعات وتبادل التجارب الدولية  

 .ومناقشة التوصيات والحلول المقترحة للوصول إلى المجتمعات المقاومة للكوارث واألزمات 

 
 

 


