
تجارب ناجحه فى الممارسات 

المستدامه بجمهورٌة مصر 

العربٌه



-   

السعاده والساده الحضور

ٌسعدنا االتحاد العربى للتنمٌه المستدامه والبٌئه عضو 

المكتب التنفٌذى لالتحادات النوعٌه بجامعة الدول 

العربٌه وبالنٌابه عن االمٌن العام لالتحاد معالى 

الدكتور اشرف عبد العزٌز 

اتوجه بالشكر لسعادة االستاذ نهى دمحم صفر الهرمودى 

مدٌر الصندوق الوطنى للمسئولٌه المجتمعٌه –

باالمارات



وخالص الشكر الخى سعادة االستاذ الدكتور ٌوسف عبد 

الغفار رئٌس مجلس ادارة الشبكه االللٌمٌه للمسئولٌه 

ورئٌس الهٌئه االستشارٌه لالتحاد الدولى  -المجتمعٌه

رئٌس مجلس ادارة المجلس العالمى  -للمسئولٌه المجتمعٌه

للتنمٌه المستدامه

كل الشكر لسعادة الدكتور خالد دمحم بدرى مدٌر مركز البٌئه 

للمدن العربٌه

السعاده والساده الحضور



ٌسعدنا المشاركه فى الملتمى االفتراضى العربى فى مجال 

الممارسات المستدامه لمطاعات االعمال كممثال لالتحاد 

العربى للتنمٌه المستدامه والبٌئه

:ونستغرض فى ورله العمل محورٌن 

–االول هو تجارب ناجحه فى الممارسات المستدامه 

مصر انموذجا

والثانى استعراض انشطة فى هذه الممارسات المستدامه 

باالتحاد العربى



:اوال•

:  المسئولٌه المجتمعٌه مصر انموذجا•

باستراتٌجٌة التوسع األفمً فً مد التغطٌة، والحماٌة •

االجتماعٌة للفئات األولى بالرعاٌة، والتعلٌم، والسكن، 

وتطوٌر منظومة الحماٌة الخاصة بالعمالة الُمتنملة، 

و تطوٌر لواعد البٌانات والربط . والمهاجرة، والغٌر ُمنظمة

الشبكً، ولاعدة البٌانات الخاصة بالعمالة غٌر المنتظمة 

والعاملة بالخارج، وتعزٌز الشمول المالً بالتعاون 

.والتنسٌك مع البنن المركزي، والرلابة المالٌة



كانت مبادرة حٌاه كرٌمه*•

هً االحتواء والعدالة والمساواة:الغاٌه •

هى النموذج التنموي الُمتبع، والسٌاسات :والوسٌله •

االلتصادٌة الُمتبعة، 

:وتجسدت برامج المسئولٌه المجتمعٌه إلى ثالثة أنواع•

األول، برامح الضمان والتأمٌنات االجتماعٌة، مثل -

الرعاٌة الصحٌة، ولانون التأمٌن الصحً الشامل لعام 

2018.



حٌاة كرٌمة لتوفٌر حٌاة أفضل للمواطنٌن المصرٌٌن،  -

ومراعاة حموق اإلنسان بكل أبعادها؛ ومنها الحك فً 

الحٌاة وتحسٌن المعٌشة، أن حٌاة كرٌمة ال ترتكز فمط 

على الجوانب االجتماعٌة، فهً تعمل أًٌضا على الحفاظ 

على البٌئة من خالل العدٌد من المشروعات التً تمت 

بالتعاون مع الجهات الحكومٌة المختلفة، 



أن حٌاة كرٌمة تعد من أهم المشروعات التً تواجه 

التغٌرات المناخٌة، ولد نفذت ورش عمل لمخلفات 

النخٌل لتحوٌلها لمنتجات صدٌمة للبٌئة ٌتم تمدٌمها 

حتى أصبحت " فارس"للسٌاح لجذب السٌاحة بمرٌة 

ألف  100صدٌمة للبٌئة، فضاًل عن زراعة أكثر من 

.شجرة فً مختلف لرى الرٌف المصري



الثانً، منظومة المساعدات االجتماعٌة مثل برنامج -

. 2015والذي بدأ فً عام " تكافل وكرامة"

الثالث، فهو برامج تنشٌط فرص العمل، مثل مبادرة -

وفٌما . ، والتً تستهدف الرٌف المصري"حٌاة كرٌمة"

ٌخص تدخالت وزارة التضامن للتمكٌن والشمول المالً 

:  للفئات الفمٌرة فً مصر، تم تمسٌمهم إلً أربعة فئات

والفئة الثانٌة، هم . الفئة األولى، هً شدٌدة الفمر

والفئة الثالثة، هم العاملٌن فً مجال . الفمراء العادٌٌن

الحرف الٌدوٌة، وهم لٌسوا فمراء ولكنهم لرٌبٌن من 

أما الفئة الرابعة فتشمل الموى العاملة . خط الفمر

.الُمنظمة فً المطاع العام أو الحكومً



 نتكلم عن دور مؤسسة حٌاة كرٌمة فً دعم حموق

االنسان وربطها بمواجهة التغٌرات الُمناخٌة، من خالل 

تطوٌر المرى الصدٌمة للبٌئة، واالهتمام بملف األمن 

الغذائً والتمكٌن االلتصادي للفئات األكثر احتٌاًجا، 

فضاًل عن منالشة دور الجامعات فً تعزٌز البحث 

مع مراعاة " حٌاة كرٌمة"العلمً لتحمٌك مفهوم 

الضوابط البٌئٌة، وأًٌضا دور المنظمات الدولٌة فً 

.مواجهة التغٌرات الُمناخٌة فً مصر والدول النامٌة



لٌست مجرد مبادرة، فهً واحدة من أكبر " حٌاة كرٌمة"أن 

ملٌون  60المشروعات المومٌة التً ٌستفٌد منها لرابة 

مواطن، وال تعمل فمط على تحسٌن البنٌة التحتٌة، بل تعمل 

على تطوٌر جمٌع األنشطة التً تضمن حٌاة كرٌمة لألفراد و 

توفر لهم دخل مستدام، 

بدأتها الحكومة المصرٌة بتعزٌز دور المسئولٌه المجتمعٌه منذ 

2014عام 

مبادرات كثٌره اطلمت لدعم الفئات األولى بالرعاٌة على رأسها 

حٌاة كرٌمة لتطوٌر الرٌف والدعم للمرأة المصرٌة، من خالل 

تمكٌنها عملٌا أو االهتمام بالنساء المعٌالت وأرامل الشهداء 

.وأسرهم



 ان الحدٌث عن الفمر ُمتعدد األبعاد، ولٌس الفمر

المادي فمط، والذي بناء علٌه انطلك مشروع 

هذا، إضافة إلً الحدٌث عن أهمٌة ". حٌاة كرٌمة"

االستثمار فً رأس المال البشري ودوره فً 

تحمٌك التنمٌة الُمستدامة، أن المسئولٌه المجتمعٌه 

لٌست مسؤولٌة الحكومة فمط، إنما هً جزء من 

مسؤولٌة مثلثة األضالع من الحكومة، والمطاع 

الخاص، والمجتمع المدنً، وذلن إلى جانب شركاء 

التنمٌة سواء فً المجتمع المحلً، أو من الجهات 

.الدولٌة



وما تموم به المبادرة من تدخالت تستهدف حماٌة البٌئة، حٌث 

تتضمن أعمال المبادرة مد المرى بشبكات ألٌاف ضوئٌة لتوصٌل 

خدمة اإلنترنت السرٌع، وبناء أبراج االتصاالت، وتطبٌك التحول 

الرلمً من خالل منظومة المجمعات الحكومٌة الجدٌدة، وكذلن تطبٌك 

أنظمة الري والصرف الحدٌثة، وتبطٌن الترع، وإنشاء وتطوٌر 

محطات تنمٌة مٌاه الشرب، وتغطٌة المصارف، والمعالجة الثالثٌة 

للصرف الصحً، وتدوٌر النفاٌات، والتوسع فً الزراعة العضوٌة، 

والتوسع فً مشروعات تولٌد الطالة الشمسٌة، وتطبٌك معاٌٌر 

المبانً الخضراء، واإلضاءة الشمسٌة للمبانً الحكومٌة، ووحدات 

الغاز الحٌوي، 



وعبر منصة رلمٌة وطنٌة تدعم سالسل التورٌد لصناعة 

إعادة التدوٌر، وكذلن تملٌل األثر البٌئً للتلوث بالنفاٌات 

اإللكترونٌة على البٌئة، و أهمٌة االستثمار فً صناعة 

إعادة التدوٌر بمصر، ونشر الثمافة والوعً بأهمٌتها، 

وعرض نماذج للدول التً تتبع سٌاسة إعادة التدوٌر 

وتأثٌرها اإلٌجابً على التصادها 

ملٌون طالب وطالبة،  2.4مثل حث طالب الجامعات  -

بمختلف الجامعات والمعاهد بجمٌع أنحاء الجمهورٌة، إلى 

أهمٌة تنمٌة الوعً البٌئً لدٌهم، وتبنً مبدأ المسئولٌة 

المجتمعٌة، 



وحثهم على المٌام بأبحاث علمٌة وتحوٌل األفكار إلى 

مشروعات على أرض الوالع، إلى ضرورة عمل 

الجامعات على إحالل الورق محل البالستن والتملٌل 

من االنبعاثات الكربونٌة المؤثرة سلبًا على البٌئة

اٌضا ذوى الهمم شاركهم الرئٌس فى أكثر من --

سنوات تم تعدٌل لوانٌن  8مؤتمر وفعالٌة، وخالل 

عدٌدة وإنشاء مجلس لومى وأكادٌمٌة وطنٌة 

لخدمتهم، إضافة إلى المشروع المومى إلنتاج األطراف 

.عاما لذوى الهمم 2018الصناعٌة وإعالن 



، وما زالت مشروعات مثل تكافل وكرامة تحمك طفرات •

مهمة لمالٌٌن المواطنٌن، تضاف إلٌها مبادرات الصحة 

ملٌون صحة ومبادرة ضعاف السمع  100المهمة مثل 

.والكشف عن صحة األم والجنٌن

على سبٌل المثال شبكات األمان االجتماعً الموجه -

تكافل "للمواطنٌن دون مطالبتهم بدفع اى اشتراكات مثل 

ثانًٌا، شبكات الحماٌة االجتماعٌة . وغٌرها" وكرامة

الُمستندة على اشتراكات الُمستفٌدٌن مثل التأمٌن الصحً 

ثالثًا، برامج سوق العمل النشط، كبرامج التمكٌن . الشامل

وغٌرها، " فرصة"االلتصادي مثل برنامج 



أن التحدي الحمٌمً هو كٌفٌة الربط بٌن المكونات الثالثة -

.للحماٌة االجتماعٌة

العمالة غٌر المنتظمة والمطاع غٌر الرسمً، وكذلن : وهم 

فئة األطفال، وفئة غٌر الُمتعلمٌن وغٌر الُمدربٌن وغٌر 

الموظفٌن، والذٌن وصلت نسبتهم إلى معدالت كبٌرة فً 

مصر

فى تحدى كبٌر فى ضوء إنفاق البنن الدولً فً مجال 

الحماٌة االجتماعٌة فً مصر

، "فرصة"خاصة فٌما ٌتعلك ببرامج تحوٌل النمد، وبرنامج 

.  أو مسألة الوصول إلً سوق العمل



عندما لررت  2014واتخذت خطوات جرٌئة للغاٌة فً عام 

الحكومه رفع الدعم عن الطالة، وتطبٌك المٌمة المضافة، ثم 

.تعوٌم الجنٌة فٌما بعد



أن نسبة البطالة بٌن الشباب هً األعلى فً المنطمة بالممارنة مع *

أن . المعدالت العالمٌة، مما ٌؤكد حتمٌة تخصٌص برامج خاصة لهم

السبب فً ذلن ٌعود جزئًٌا إلى أن أغلب برامج الحماٌة االجتماعٌة 

التً تنفذها دول المنطمة تتم مع منظمات دولٌة وإللٌمٌة وفك أجندتها 

الواسعة، ولٌس للشباب منظمة إللٌمٌة أو دولٌة تعبر عنهم وتعنى 

ولذا كان من المهم أن ٌتم توجٌه برامج . بالحماٌة االجتماعٌة

اجتماعٌة مخصصة للشباب فٌما ٌتعلك بالمساعدة االجتماعٌة والدعم 

الفنً وفرص التشغٌل تناسب كل فئة عمرٌة فرعٌة من الشباب على 

إذ عادة ما ٌتم النظر للشباب كأنهم فئة واحدة ولكن فً الحمٌمة . حدة

عاًما، وتتنوع من حٌث  30إلى  15هم فئات كثٌرة تمتد عمرًٌا من 

.المستوى التعلٌمً ومستوى المهارات



 ،و فٌما ٌخص برامج اإلصالح الحكومً، واإلداري

وذلن من خالل مسؤولٌة . والتنظٌمً، وااللتصادي

الوزارات عن إعداد خطة العمل واالستراتٌجٌة 

المصرٌة، التً على رأسها استراتٌجٌة التنمٌة 

، وهً كذلن مسؤولة عن اإلنفاق 2030الُمستدامة 

االستثماري فً مجاالت تؤثر بشكل مباشر ولوي على 

.جمٌع الفئات االجتماعٌة



: ومن خالل ثالث وثائك-

الوثٌمة األولى تُحدد العمل فً الوزارات ، وهً -

، "2030التنمٌة الُمستدامة رؤٌة مصر "استراتٌجٌة 

ومن أهم المٌم المحورٌة فٌها هً فكرة العدالة 

واالندماج، وهً تتمٌز بكونها وثٌمة حٌة ٌتم تحدٌثها 

باستمرار بالتشاور بٌن جمٌع الجهات، وأنها أًٌضا 

.تتضمن مؤشرات ٌتم تمٌٌمها بشكل مستمر



اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لحموق "أما الوثٌمة الثانٌة فهً  -

، والتً تعتبر من أهم الجهود التً 2021، لعام "اإلنسان

تؤكد اهتمام الحكومة المصرٌة بحموق اإلنسان، فً إطار 

الحموق المدنٌة والسٌاسٌة، والحموق : أربعة محاور رئٌسة

االلتصادٌة واالجتماعٌة، وحموق الفئات األولى بالرعاٌة 

كالنساء، وكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة، والحك فً 

وكجزء من اإلصالح المؤسسً داخل أجهزة . التعلٌم والتثمٌف

الدولة، البد من الحرص على التدرٌب والتثمٌف المستمر 

للعاملٌن بمختلف األجهزة بشأن حموق اإلنسان، إلى جانب 

االهتمام بالتشرٌعات الجدٌدة فً هذا المجال، فالتشرٌع ال 

.ٌغنً عن أهمٌة التدرٌب والتثمٌف



تمرٌر التنمٌة البشرٌة "أما الوثٌمة الثالثة فهً وثٌمة  -

، والذي ٌصدره برنامج "2021لجمهورٌة مصر العربٌة 

ومن أجل جعل هذا التمرٌر حً . األمم المتحدة االنمائً

"  شباب من أجل التنمٌة"باستمرار أٌضا تم إطالق مبادرة 

فً أربعة جامعات مصرٌة من أجل تمدٌم أوراق سٌاسات 

تتصدى للتنمٌة ولعل من أبرز المجاالت التً برزت فٌها 

أوراق متمٌزة كانت مجاالت البٌئة والخدمات الصحٌة 

والمرأة، وهو ما ٌدل على اهتمام الشباب بهذه المضاٌا 

.الهامة للغاٌة ولدرتهم على اإلبداع لتمدٌم حلول لها



للتنمٌة المستدامة التً تدعمها وزارة التخطٌط منذ " كن سفًٌرا"مثالمبادرة  -

، لتعرٌف الشباب المصري بماهٌة التنمٌة المستدامة، ونشر ثمافة 2020أواخر 

التنمٌة بٌن الشباب فً جمٌع المحافظات، ولٌس فمط فً الماهرة، فالهدف هو 

وإٌمانًا بأن اإلعالم هو . توطٌن أهداف التنمٌة المستدامة فً كل المحافظات

، "كن سفًٌرا للصحفٌٌن"األداة األساسٌة فً نشر الوعً، تم تأسٌس مبادرة 

. صحفًٌا فً أبرز المنوات والبرامج اإلعالمٌة والصحف المصرٌة 50لتدرٌب 

التً بموجبها تم افتتاح أكثر من حاضنة " 2030مبادرة رواد "باإلضافة إلى 

أعمال للشباب خاصة بالصناعة، والزراعة، والسٌاحة، والعدٌد من المنح 

كل هذه المبادرات متاحة للشباب . الدراسٌة لنٌل درجة ماجستٌر رٌادة األعمال

ألفًا  40عاًما، واستفاد منها بالفعل أكثر من  40إلى  18من الفئة العمرٌة من 

.من الشباب والفتٌات المصرٌٌن



حٌاة "أما فٌما ٌخص المرأة ومسألة والتمكٌن االجتماعً، فإن مبادرة -

ملٌون سٌدة مصرٌة من مختلف  34ٌستفٌد منها حوالً " كرٌمة

وهً تعمل على الوصول للنساء لضمان صحة . المحافظات المصرٌة

أما بالنسبة لمبادرة تنمٌة األسرة المصرٌة فهً تخلك للسٌدات . أفضل

فرص عمل ممابل تنظٌم النسل بطرق علمٌة من خالل المبادرات الصحٌة 

.  المطروحة

أن كل هذه المجهودات، سواء بالنسبة للشباب أو النساء، هدفها أًٌضا -

فجوة "تحسٌن المؤشرات المصرٌة فً بعض التمارٌر الدولٌة، مثل مؤشر 

الصادر عن المنتدى االلتصادي العالمً، والذي ارتفع " النوع االجتماعً

للعام  79، إلى المركز 2021فً العام  134ترتٌب مصر فٌه من المركز 

 19، الذي تمدمت فٌه مصر "التنمٌة البشرٌة"، وكذلن فً تمرٌر 2020

.94الـمركز  116مركًزا من 



فً مجال العدالة االجتماعٌة والتنمٌة المستدامة، ومع التحدٌات التً 

تواجه الدولة المصرٌة بمنظور مختلف، وااللتزام بمؤشرات التنمٌة 

المستدامة وأهدافها، خاصة أنه من غٌر الُمتولع أن تنتهً التحدٌات 

لكن، هذا ال ٌمنع أن هذه التحدٌات لد . الراهنة فً المدى المرٌب

خلمت ظواهر جدٌدة، 

على سبٌل المثال ظاهرة الفمر، ومفهوم الفمر المجتمعً تغٌر، واآلن 

.  أصبح الحدٌث عن ظاهرة الفمراء الجدد

أما ثالث . ثانً تلن التحدٌات ٌكمن فٌضعف دٌنامٌكٌات المطاع الخاص

التحدٌات هو صعوبة الوصول إلً التموٌل بالنسبة لرجال األعمال 

ورابع التحدٌات هو ضعف التصنٌع المحلً الذي ٌدخل . والُمستثمرٌن

.فً هذه المشروعات



 مرحلة عملية االبتكار 
 Proplem Sensingاإلحساس بالمشكلة  -1

 واضحة، رؤية رؤيتها وإمكانية ما، مذكلة بوجود الدراية بالمذكلة اإلحداس يعنى
 الذى هو للبحث المطروح الموضوع أو بالمذكلة فالتذبع دقيقا ، تحديدا   وتحديدها

 فرص زادت المذكلة، دراسة فى نفده الذخص أجهد وكلما باالبتكار، يوحى
   .جديدة أفكار إلى التوصيل

Immersion المشكلة فى االستغراق -2 In The Proplem

 التى المعلومات لجمع يتجه فهو فيها، ويدتغرق  المذكلة على هنا الذخص يركز
   .مالئمة تبدو

Incubation الحمل أو الحضانة -3 or Gestation

 ويتولى لفترة، عقلة فى جمعها بعد بالمعلومات باالحتفاظ ذلك بعد الذخص يقوم
subconscious الالواعى Mind المعلومات تلك مدئولية هنا.  



 ًوٌجب األخذ فً االعتبار أن مرور الولت بدون البدء ف

، لٌس فً مصلحه “بناء جٌل جدٌد … “مرحله البناء 

… سواء األجٌال الحالٌة او األجٌال المادمة … الجمٌع 

وكما كان ٌتم تصنٌف االنسان فً الماضً البعٌد من حٌث 

أو كما أصبح … امتالكه المدرة على المراءة والكتابة 

حٌث ٌتم تصنٌف اإلنسان فً الماضً المرٌب من حٌث 

امتالكه المدرة على التعامل مع كافة وسائل تكنولوجٌا 

من المتولع أنه سٌتم تصنٌف إنسان … المعلومات 

المستمبل من حٌث امتالكه المدرة على الحٌاة فً إطار 

.االستدامة 



الغاٌة من التعلٌم لٌست فمط الحصول على ما ٌجعل -

بل أٌضا ٌجعله مؤهل … الدارس مؤهل لسوق العمل فمط 

للحفاظ على ان تكون البٌئة صالحه لحٌاه كرٌمة نظٌفة 

لٌس فمط لإلنسان، بل لكل شركاء الحٌاة فً … مستدامه 

حٌث ان ٌمتلن المدرة على ان ٌكون … كوكب األرض

بحٌث تصبح المسئولٌه . عضو إٌجابً فً مجتمع مستدام

المجتمعٌه مسألة عدالة االجتماعٌة

… حٌث ٌلزم لبناء مجتمع مستدام … وهنا تكمن المضٌة 

.علما وعمال…ٌجب أوال بناء إنسان مستدام … لوال وفعال 



ثانٌا عن انشطةاالتحاد العربى للتنمٌه المستدامه والبٌئه



  ٢٠٠٩االرحبد اٌؼشثٝ ٌٍز١ّٕخ اٌّسزذاِخ ٚاٌج١ئخ أشب ػبَ 

ب   ًّ ٘ٛ ِٕظّخ د١ٌٚخ رزخز ِٓ جّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ِمًشا دائ

ٌٙب ثّٛجت ارفبل١خ ِمش ِغ ٚصاسح اٌخبسج١خ اٌّصش٠خ ٚ٘ٛ 

ػعٛ اٌّىزت اٌزٕف١زٜ اٌذائُ ٌٍّزمٝ االرحبداد اٌؼشث١خ 

إٌٛػ١خ ثجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚػعٛ ِٕظّبد اٌّجٍس 

اإلسالِٝ اٌؼبٌّٝ ٌٍذػٛح ٚاإلغبثخ 

فٙٛ ثحك ث١ذ اٌخجشح اٌؼشث١خ 



اٌزٞ  ٠عُ ٌجبْ  ١٘ٚئبد ٚ أػعبء ِٓ  رٚٞ اٌخجشاد فٝ ِجبالد 

شزٝ ٠سؼْٛ ثجٙٛدُ٘ ٌزحم١ك أ٘ذاف ٚسسبٌخ االرحبد فٝ اٌؼًّ ػٍٝ 

ر١ّٕخ اٌّجزّغ اٌؼشثٝ ٚرحم١ك أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ 

٠ٚمَٛ االرحبد ثؼمذ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ صؼ١ذ 

اٌٛغٓ اٌؼشثٝ ٚاٌذٌٚٝ 

وّب ٠ُٕظُ اٌحّالد اٌزٛػ٠ٛخ ٚاٌمٛافً اٌطج١خ ٚاٌخذ١ِخ ٚػًّ 

ثشٚرٛوٛالد ٚارفبلبد اٌزؼبْٚ  ِغ اٌجبِؼبد ٚاٌّإسسبد اٌؼ١ٍّخ 

ٚاٌجحث١خ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ  ٌزجبدي اٌخجشاد ٚاٌؼًّ اٌّشزشن

ثبالظبفخ اٌٟ رٛح١ذ ٚرىبًِ  اٌجٙٛد اٌؼشث١خ ٌّىبفحخ اٌجٛع ٚاٌفمش  

ٚاٌجطبٌخ ٚاٌزصحش ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ  



 ث١ذ دائّب ٚاٌج١ئخ اٌّسزذاِخ ٌٍز١ّٕخ اٌؼشثٟ االرحبد ٠ظً اْ ٔزّٕٟ

 ا٘ذاف ٚرحم١ك اٌؼشث١خ اٌمعب٠ب خذِخ ػٍٝ ٠ؼًّ اٌزٞ اٌؼشثٟ اٌخجشح

 ِٓ اٌؼذ٠ذ ِغ اٌششاوبد ِٓ اٌىث١ش ٌذ٠ٗ ٚاإلرحبد اٌّسزذاِخ اٌز١ّٕخ

 اٌّسزذاِخ ٌٍز١ّٕخ رذس٠ت ِشوض ٌٚٗ ٚاٌؼشث١خ، اٌّصش٠خ اٌجبِؼبد

 اٌذساسبد ٚو١ٍخ اإلرحبد أْ وّب ٚاٌطبلخ، اٌجزشٚي لطبع فٝ خبصخ

 ِشزشن رؼبْٚ ارفبل١خ ٌّٙب شّس ػ١ٓ ثجبِؼخ اٌج١ئ١خ ٚاٌجحٛس اٌؼ١ٍب

 ِٚمشٖ اٌّسزذاِخ اٌز١ّٕخ ِٚشوض األخعش اٌزحٛي ٚحذح ثأشبء ٚلبِب

. IEUS ٌٍزؼبْٚ اسُ ِخزصش ٌّٚٙب شّس ػ١ٓ جبِؼخ

األِبٔخ اٌؼبِخ ٌإلرحبد رششف ػٍٝ ج١ّغ اػّبي اإلرحبد ثج١ّغ فشٚػٗ 

ِٚجبٌسٗ اٌّزخصصخ ١٘ٚئبرٗ ثشئبسخ األ١ِٓ اٌؼبَ اٌذوزٛس أششف 

 ػجذ اٌؼض٠ض



تم إعداد دبلومة دراسات علٌا فً المسئولٌة المجتمعٌة أعدها اإلتحاد بموافمة 

المجلس األعلى للجامعات المصرٌة وٌتم تدرٌسها بدءا من األول من ٌناٌر 

إن شاء هللا بالتعاون مع كلٌة الدراسات العلٌا والبحوث البٌئٌة بجامعة  ٢٠٢٣

عٌن شمس

مجلة علمٌة بحثٌة محكمة هً -

International Journal of Scientific Research and Sustainable 

Development*

من المجلس األعلى للجامعات المصرٌة وفما ( 7)حاصلة على درجة تمٌٌم 

وهو أعلى تمٌٌم للمجالت العلمٌة بمصر  13لتمٌٌم دورة الترلٌة رلم 

وحاصلة على معاٌٌر اعتماد معامل التأثٌر واالستشهادات المرجعٌة للمجالت 

.المتوافمة مع المعاٌٌر العالمٌة(    Arcif -أرسٌف  ) العلمٌة العربٌة 

الناشر للمجلة  أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا بجمهورٌة مصر العربٌة 

.ترلٌم دولً  ٢ولها عدد 



كما أن اإلتحاد لدٌه عدد من المجالس المتخصصة التى تهدف إلى االرتماء 

:بالشعوب والمجتمعات العربٌة وتعزٌز العمل العربً المشترن وهً 

المجلس العربً للطالة المستدامة  -

مجلس تمكٌن أبحاث التنمٌة المستدامة بالجامعات األفروأسٌوٌة  -

المجلس العربً لإلبداع واإلبتكار -

اإلتحاد لدٌه هٌئة علمٌة بحثٌة علٌا تضم العدٌد من الوزراء  -

والعلماء العرب فً كافة التخصصات

وأٌضا اإلتحاد فً سبٌل تنفٌذ مباشرة اعماله فً الخدمة المجتمعٌة   -

مكاتب  ٤محافظة مصرٌة وعدد  ١٧فرع فً  ١٧لد افتتح عدد 

اللٌمٌة بالمنطمة العربٌة 

ٌترأسها علماء واساتذة من مختلف الجامعات



2022انشطة االتحاد لعام 



إلامة ملتمى الدبلوماسٌة ودورها الثمافً والتنموي بٌن الشعوب 

بمركز تدرٌب االتحاد بالدلً 

18/1/2022

تولٌع برتوكول واتفالٌة تعاون علمً مع جامعة التراث العرالٌة 

بالعراق

29/1/2022

المشاركة فً لمة عمان للهٌدروجٌن االخضر 

5/2/2022

عمد ملتمى وندوه عن المٌتافٌرس وتداعٌاته على التنمٌة المهنٌة المستدامة 

المصرٌة المهندسينبجمعٌه 

8/2/2022



عمد ورشه عمل تطبٌمٌه تفاعلٌه آللٌات استخدام الموارد 

الطبٌعٌة فً تنمٌه السٌاحة البٌئٌة الفٌوم نموذجا

14/2/2022

المشاركة فً اسبوع التنمٌة المستدامة المنعمد فً جامعة 

الدول العربٌة

21/2/2022

أحد )عمد االجتماع التحضٌري بٌن المجلس العربً للطالة المستدامة 

مع جامعة مدٌنة السادات لبحث إنشاء ( المجالس المتخصصة باالتحاد

معهد عربً للطالة المستدامة بممر جمعٌة المهندسٌن المصرٌة 

بشارع رمسٌس

21/2/2022



مشاركة رئٌس فرع االتحاد بالجٌزة بألماء الكلمة 

االفتتاحٌة فً مؤتمر اطفالنا حٌاتنا فً دبى

22/2/2022

أحد )انطالق اولى فعالٌات المجلس العربً لألبداع واالبتكار

تحت عنوان االبداع واالبتكار ( .. المجالس المتخصصة باالتحاد

عنصر التنمٌة المجتمعٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة 

24/2/2022

تنظٌم االتحاد لمافله طبٌة بمحافظة اإلسكندرٌة تحت رعاٌة 

حالة 500المحافظ والكشف وصرف دواء ألكثر من 

8/3/2022



المشاركة فً منتدى دور المرأة العربٌة فً دفع عجلة التنمٌة 

المستدامة

12/3/2022

عمد برنامج تدرٌب على زووم عن االدوات والفرص والطموحات فً 

المٌتافٌرس

13/3/2022

تولٌع إتفالٌة للتعاون المشترن مع المركز اإلللٌمً للطالة المتجددة 

وكفاءة الطالة     

15/3/2022

مستمبل الطالة المتجددة وترشٌد وكفاءة استخدام الطالة "عمد ندوة 

بالتعاون مع جامعة مدٌنة السادات بممرها "  

28/3/2022



دور البرلمانات والمنظمات العالمٌة فً تعزٌز "المشاركة فً ملتمً 

بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة والذي نظمه " لٌم التسامح والتعاٌش

المجلس العالمً للتسامح والسالم برئاسة األستاذ أحمد بن دمحم 

الجروان رئٌس المجلس

7-8/5/2022

اثر التغٌر المناخً على "عمد المؤتمر العربً االوربً الدولً 

  2022ماٌو  8 - 7بجمهورٌة كوسوفا ٌومً " تدهور التربة

بالتعاون مع االكادٌمٌة الدبلوماسٌة بوزارة الخارجٌة والشتات 

ووزارة البٌئة والتخطٌط المكانً بالعاصمة برٌشتٌنا ووزارة 

الخارجٌة والشتات بجمهورٌة كوسوفا 

27-30/5/2022



المشاركة فً ملتمً االتحادات العربٌة فً تونس بصفة 

عضوا بالمكتب التنفٌذي الدائم لملتمً االتحادات العربٌة 

النوعٌة بجامعة الدول العربٌة بالعاصمة تونس

27-28-29/5/2022

المشاركة فً  مدٌنة طنجة بالمغرب فً أعمال الملتمى 

الدولً للشباب بالتعاون مع الشبٌبة االشتراكٌة بالمغرب، 

وعدد من الباحثٌن والمفكرٌن وأساتذة الجامعات المختلفة، 

وبحضور ممثلٌن من عشرات الدول العربٌة ودول العالم 

(عالم جدٌر بشبابه)دولة تحت شعار ٤٠المختلفة بلغت 

19/6/2022



"الصحة والتنمٌة المستدامة"عمد ندوة 

د محفوظ الشهاوي رئٌس الجمعٌة العالمٌة لطب .ومشاركة أ

الملب الولائً واالستاذ بجامعه ساراسوتا االمرٌكٌة بوالٌة 

فلورٌدا

د جمٌلة نصر استاذ ورئٌس لسم الملب واالوعٌة الدموٌة .وأ

بكلٌة الطب جامعة لناة السوٌس وممثلة لارة افرٌمٌا فً 

الجمعٌة العالمٌة لطب الملب الولائً وممثلة مصر فً التعلٌم 

الطبً للجمعٌة االوربٌة ألمراض الملب

د اٌناس سالم زمٌل واستشاري االمراض الصدرٌة .وأ

بمستشفٌات جامعة لناة السوٌس

2/6/2022



اإللتصاد األخضر، الطرٌك نحو "المشاركة فً منتدى 

، والذي تمٌمه مؤسسة عالم المال "الجمهورٌة الجدٌدة

للصحافة والطباعة والنشر وعمدت دورته األولى تحت 

وتحمٌك التنمٌة  ٢٧الطرٌك إلى لمة المناخ ال" عنوان 

المستدامة فً الجمهورٌة الجدٌدة

27/5/2022

تولٌع إتفالٌة للتعاون المشترن مع المنظمة العربٌة للتربٌة 

ماٌو  27ٌوم الجمعة الموافك " األلسكو"والثمافة والعلوم 

م بممر المنظمة فً تونس2022

5/6/2022



تكرٌم جامعة اكتوبر لألمٌن العام لالتحاد الدكتور أشرف 

عبد العزٌز فً غضون احتفال الجامعة بالٌوم العالمً للبٌئة 

 

7/6/2022

بمناسبة احتفاالت األمم المتحدة بالٌوم العالمً للبٌئة، الام 

اإلتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة بالتعاون مع مركز 

التنمٌة اإلدارٌة بالدلً ورابطة الجامعات اإلسالمٌة الملتمً 

،  «ال نملن سوى أرض واحدة »تحت شعار : العربً

.العٌش بشكل مستدام فً وئام مع الطبٌعة

13/6/2022



انضمام االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة الى 

المنظمات االعضاء بالمجلس اإلسالمً العالمً للدعوة 

واإلغاثة

28/6/2022

تولٌع اتفالٌة تعاون ثالثً مشترن فً مجال الطالة 

الجدٌدة والمتجددة

بٌن االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة وهٌئة تنمٌة 

واستخدام الطالة الجدٌدة والمتجددة وجامعة مدٌنة 

السادات 

25/7/2022



عمد اجتماع مجلس إدارة اإلتحاد ورؤساء المجالس 

المتخصصة باالتحاد

30/8/2022

تولٌع إتفالٌة تعاون بٌن االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة 

والبٌئة ومعهد بحوث البترول المصري لتعزٌز العمل العربً 

المشترن 

وبحث إنشاء وحدة التكنولوجٌات الخضراء والتنمٌة 

المستدامة فً صناعة البترول والغاز

12-13-14/9/2022



عمد مؤتمر اإلبداع واالبتكار استثمار برعاٌة ومشاركة المنظمة 

العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم بجامعة الدول العربٌة وبالتعاون 

مع جمعٌة المهندسٌن المصرٌة ونمابة المهندسٌن

27-28/12/2022

المشاركة فً ملتمً تطوٌر العمل اإلنسانً بالتعاون مع المجلس 

اإلسالمً العالمً للدعوة واإلغاثة بمصر

17–18  /10  /2022

المشاركة فً مؤتمر التسامح والسالم الذي ٌمٌمه المجلس العالمً 

للتسامح والسالم برئاسة األستاذ أحمد بن دمحم الجروان بممر 

جامعة الدول العربٌة وإلماء األمٌن العام لالتحاد كلمة بالمؤتمر فً 

الٌوم الثانً

23  /10  /2022



عمد اإلتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة بالتعاون 

مع كلٌة الدراسات العلٌا والبحوث البٌئٌة بجامعة عٌن 

شمس ملتمى علمً احتفاال بٌوم البٌئة العربً بماعة 

مؤتمرات كلٌة الصٌدلة بجامعة عٌن شمس 

7–8–9–10–11–12–13  /10  /2022



قام الاتحاد العربي للتونية النستدامة والبيئة بالتعاون مع مركز 

الأنشطة الإقلينية لنواطق الحناية الخاصة في النتوسط بتوفيذ 

خطة برنامج الأمم النتحدة لحناية البحر النتوسط وعقد عدد مه 

الدورات واللقاءات التوعوية للعامليه بالبحار وعقد برنامج 

توعوي وتدريبي متلامل حول حناية الوظم البحرية للنعشبات 

والوباتات النائية في مياه البحر النتوسط بهدف ضنان استنرار 

تلك النعشبات والوباتات في حالة مثالية لنواصلة تقديم 

الخدمات والسلع التي توفرىا ىذه الأنظنة بطرق صحية 

ومستدامة، كنا تم ضنه إطار البرنامج عنل توعية لفئات 

الصياديه والسلان النحلييه وأصحاب مراكب الصيد والوزىة 

إلى القينة الاجتناعية والاقتصادية الهائلة للنعشبات البحرية 

.ودورىا لاستدامة اللائوات البحرية في شواطئ البحار

7–8   /12  /2022



ألام اإلتحاد بممر األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة 

وتحت رعاٌة معالً السٌد أحمد أبو الغٌط األمٌن العام 

المؤتمر الدولً الثانً عشر لإلتحاد تحت عنوان التعلٌم 

من أجل تحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة ركٌزة النمو 

المستدام فً عالمنا العربً





 .جذ٠ذح ر١ٕ٘خ صٛس ٚرى٠ٛٓ اٌثبثزخ اٌمٛاػذ وسش ػٍُ ٘ٛ اٌجبسادا٠ُ

 :  ُ٘ ألسبَ ثالثخ اٌٝ اٌجشش اٌجبسادا٠ُ ػٍُ لسُ ٚلذ

 ثبٌمٛاػييييذ ٠زّسييييه اٌييييزٞ اٌشييييخ  ٚ٘ييييٛ"  Settler" إٌّطييييٟ. 1
 ٠ييشفط ٚ رم١ٍذ٠ييٗ ٚآسائييٗ أفىييبسٖ ٚ اٌثبثزييخ ٚاألسييس
 . ثبسزّشاس ٠ٚزجٕجٗ اٌزغ١١ش

   ثمٛح ٠ٚإ٠ذٖ اٌزغ١١ش ٠زجٕٝ اٌزٞ اٌشخ  ٚ٘ٛ" Pioneer" اٌشائذ. 2
 ٚغ١يش اٌجذ٠يذح األفىيبس رطج١يك ػٍيٝ ٠ٚؼًّ ٚثسشػخ
 . اٌزٕف١ز ح١ض ئٌٝ ٚخشٚجٙب اٌّأٌٛفخ

ٌٛيذ اٌشيخ  ٚ٘ٛ"  Shifter" اٌّجذع. 3 ُّ  ٚاٌيزٞ اٌجذ٠يذح ٌألفىيبس اٌ
 ٚأفىيييبس ارجب٘يييبد ٠ٚؼطيييٟ اٌثبثزيييخ اٌمٛاػيييذ ٠ىسيييش
.  ِجزىشح

اٌجبسادا٠ُ - 2



 ٚا٢ْ

 إٌّط١خ ثىسش اٌزفٛق ٠ّىٕٕب و١ف

 اٌجبسادا٠ُ رغ١١ش أٚ

 . ئثذاع ٘ٛ ٚرغ١١ش٘ب اٌثبثزخ اٌجبسادا٠ُ لٛاػذ ػٍٝ اٌخشٚج أْ روشٔب

  اٌّثبي سج١ً ػٍٝ ٘ٝ ٚاٌالِشوض٠خ , ٚاأل٠ضٚ , اٌشبٍِخ اٌجٛدح فاداسح 
  اٌّسزٜٛ ػٍٝ ٚإٌىبد اٌّزحشوخ ٚاٌشسَٛ , ٍِّٛسخ ل٠ٛخ ئثذاػبد
   . اٌّؼزبد ػٓ خشٚج ألٔٙب ئثذاػبد ٟ٘ اٌشخصٟ

  ِٓ ٘ٝ لجً ِٓ ٔشا٘ب ٔىٓ ٌُ جذ٠ذح ألش١بء سؤ٠زٕب أْ ثبسوش جٛي.د ٠ٚشٜ

  اٌشٟء ٔشٜ ألٕٔب !رشاٖ ال ِب ثشؤ٠خ سزّزغا : ٠مٛي ٌزٌه اإلثذاع لج١ً

. ثٛجٛدٖ ُٔصذق ػٕذِب



ا  ذ  ل ا  ف ض  رًا ا  كون  مدي 
..ست 

اٌجذ٠ذح ٌاللزشاحبد ٚاسزّؼذ ٚاإلثذاػ١خ االسزىشبف١خ ِٙبساره غٛسد. 

ٌٍّسزمجً سؤ٠زه ٚئدسان رى٠ٛٓ فٟ اٌحب١ٌخ اٌجه لٛ رزذخً و١ف فّٙذ. 

رشا٘ب فال اٌحب١ٌخ اٌجه لٛ حذٚد خبسج ِٛجٛد أػّبٌه ِسزمجً أْ رأوذد. 

س١ىْٛ ا١ٌَٛ فبٌّسزح١ً،  ِسزح١الً  رؼزجشٖ ِب ساجؼذ  ً  .غذاً  ِّىٕب

ثبٌفؼً ِٛجٛد شٟء رحس١ٓ أٚ ٌزط٠ٛش رشد اٌزٟ االلزشاحبد رمجٍذ. 

ٌُ دساسزٙب ػٍٝ ٚحشصذ ِأٌٛفخ غ١ش أٚ غش٠جخ أفىبس ثأٞ رسزٙضب   



 اٌسجؼخ اٌجبسادا٠ُ صفبد

 ( اٌّسزمجً ٌفُٙ)

 . اٌح١بح ِشاحً ٚج١ّغ اٌّجبالد ج١ّغ ٠شًّ اٌجبسادا٠ُ .1

  ٠ؼشف ال اٌزٞ) ثسؼبدح ٚاٌؼ١ش اٌّؼمذح اٌح١بح فُٙ ػٍٝ ٠سبػذٔب ٚ ُِٚٙ ػٍّٟ اٌجبسادا٠ُ .2
    (غشف١ٓ ث١ٓ رعشة وشح ئال ٠شٜ ال, اٌزٕس ٌؼجخ أصٛي

 . ٚاالػزمبد اإلثصبس ث١ٓ اٌطج١ؼ١خ ػاللخ لٍت ئٌٝ اٌجبسادا٠ُ أثش ٠إدٞ .3

ً  ٠ٛجذ .4 ً  ) دائّب  .اٌٛاحذ ٌٍّٛظٛع صح١حخ ئجبثخ ِٓ أوثش ( رمش٠جب

  لبرً ِشض ٚ٘ٛ "ثبسادا٠ُ فٟ شًٍ" ٌحبٌخ رؼشض ثبٌجبسادا٠ُ اٌشخ  رّسه اشزذ وٍّب .5
   .اٌّإوذ ػٍٝ ٠معٟ

ً  رىْٛ أْ االسزمشاس ػذَ صِٓ فٟ اسزشار١ج١خ أفعً .6 ً  ِشٔب ،ِٚزى١فب



 اٌجذ٠ذ اٌفىش ِشاحً

،ج١ذح رجذٚ لذ فىشح ثؼشض اٌشخ  ٠جذأ ٚف١ٙب : اٌفىشح ِشحٍخ1.


