
 
 

ةةمةةةاعمونةةمؤسسسسسلسسسسعة الملليعة الماسعةلسنمسةةاالجتلسعة  تجلميسعةاليةة ا ميسع

ةة اهسئسسعة اعسسممسسعةاابتسسسعة اجعالسلسسسعةةةفىةةملثالسسعةة ا تىةةو اجعالسمةةو اجعالسمةة اجنبسسسعةةوز رة

ةماطميعة اشللسعب االعللمدرسعةبمأليصنةوأسل نةة100أكثنةمنةةةاجحليل

المنمي  ةمواجه     أهلاف لمحقيقدةر المشرارة  المتممعي   تفعيلإلى المصراة    مؤسراراا اللةل  هإطار توج  يفالشرااة     هذه  تأتى
تعليمي  ماررملام  في يررعيل مصررا م       منظوم توفيا   في إلى المارراهم ةتهلف الشررااة     المحلةاا المى تمحملها اللةل 

تعكس ةمرا    ،لزةراد  االتممراد تلى الطراةر  النظيفر   المي تمبنراهرا الرلةلر   االسررررمااتيتير  القومير   في إطرارالطراةر  الممترلد   توظيف  
 ةمصادة  ةاالجمماتي  ةالبيئي لمواجه  مخملف المحلةاا االفي تبني منهج شامل المؤسا    اسمماار

ة2022سبجلبنةة7ةفيةنة اقمل

للمنمي    هياميس  المالي   المتموت   مؤسا   مبادراا  أتلنت  تلتم  للابح  هادف   ةغيا  غيا حكومي   مؤسا   االجمماتي ، ةهي 

 المابي   ةزار   مع  تعاةن  ةجهود المنمي  الماملام  تميق  األثا المي تامهلف المتممعاا ةالفئاا األةثا احمياًجا، ت  توةيع اتفاةي  

حيث    ،شماي الطاة  ال ب  للعملةأسوان    ملرس  باألةصا  102لمحوةل    الهيئ  العام  لألبني  المعليمي   فى  ممثل   الفنى  ةالمعليم  ةالمعليم

  سات ةيلو ةاا    700أن تبلغ القلر  اإلجمالي  للمشاةع  المموةع    ةم   الشماي .األلواح    تورةل ةتاةيب ةتشغيلتمولى المؤسا   

 . سنوةًاط    250انبعاثاا ثاني أةايل الكابون بحوالي   فضةأن ةااهم في 

ةزةاد  االتمماد تلى الطاة  الممتلد  ةفقًا ألهلاف   الضار   نبعاثاااالضم  اسمااتيتي  اللةل  للمقليل م     ةتأتي تلك االتفاةي 

المي الشامل   سمااتيتي   اال  لشااة هذه اتعكس    ةما .  »حيا  ةاةم «  الوطني   مبادر ةال  2050االسمااتيتي  الوطني  لمغيا المناخ  

تموةل مخملف في    المالي   هاموارد ب  تااهم المؤسا مواجه  المحلةاا االةمصادة  ةاالجمماتي  ةالبيئي ، حيث  لالمؤسا   تمبناها  

بيئ  نظيف     لق  فض ً ت   ،م  الماةيز تلى تطوةا المناطق األ اى األةثا احمياًجا  لهيئاا المعليمي ا  تمكي المشاةتاا ةبالمالي  

 المنا ي.العمل  مبادراا ك شباب المناطق النائي  فياشاةإ

اتمزازه بعقل الشااةاا مع مؤسااا   لىتةة، اجعالسلسعةةاابتسعةة اعممعةةة اهسئعةةمدين،ةةيلنىة اديبةةمهتدسةة االل ء السدةةةةأةل  ةةل 

شاةاا القطاع الخاص م  أجل تحقيق أهلاف المنمي  الماملام  في مصا بما في ذلك دتم ةطاع المعليم ةالعمل تلى معالت   

ارس  للمل   األساسي   البني   تطوةا  أجل  م   الثمين   الفاي    هذه  اسمغ    تلى  سمعمل  الهيئ   أن  للةبمشك ا المغيا المنا ي. ةلفت ا

ةالمااهم  في  لق تأثيا إةتابي م      توفيا  لماا تعليمي  ماملام  تلى الملى البعيل لمخملف الط ب. ةأثنى سيادته تلى 

نقل  نوتي  في حيا  المواطني  ةالمناطق    التهود الحثيث  المي تبذلها مؤسا  المتموت  المالي  هياميس للمنمي  االجمماتي  إلحلاث

أةل تلى تطلعاا الهيئ  لموايل  العمل مع المؤسا  في مشاةتاا أ اى بغاض   ةما. مصاالسيما في يعيل   ،األةثا احمياًجا

  تطوةا المعليم ةتقلةم أفضل الخلماا للط ب.

، أن الهلف رئسةةممالةة ألمتمءةالؤسلعة الملليعة الماسعةلسنمسةةاالجتلسعة  تجلميسعةةمر،متىةذوة ا قأةلا    ةفي هذا الاياق

لل المتممعاا    مؤسا الائياي  في  المواطني   باإلضاف   المحيط هو تحاي  حيا   تعزةز    إلى  ةتمكينهم تلى مخملف األيعل ، 

إلى اا ةالمناطق األةثا احمياًجا. ةأشارا ذة الفقار  المنمي  الماملام  تلى الماموى االةمصادي ةالبيئي ةاالجمماتي لصالح الفئ

لخلم  المواطني ، ةأن غاض ذلك المعاةن هو دتم التهود   المؤسا أن تقل الشااةاا مع القطاع العام ةُعل جزًءا أييً  م  رؤة   

ةةمماشى مع أهلاف رؤة    2050االسمااتيتي  الوطني  لمغيا المناخ  مع  الحكومي  لمواجه  مشك ا المغيا المنا ي بما ةم ءم  

ةاا هذه الاؤة ، ةهو  للمنمي  الماملام . ةلفمت ذة الفقار أن توفيا طاة  نظيف  بأسعار مناسب  ةأتي تلى رأس أةلو  2030مصا  

ادي بمخصيص الموارد المالي  للمحو  نحو مصادر الطاة  البلةل ، نظًاا ألنها تعزز االزدهار االةمص المؤسا  المزام    عما ةموافق م

 ةتشتع تلى تقلةم الحلو  المبمكا  بما ةخلم يالح المواطني  بشكل تام.      



 
لتمءةحاللي،ة انئسةة اجت سذيةالؤسلعة الملليعة الماسعةلسنمسةةاالجتلسعة  تجلميسعةورئسةةيطمعةأتابت  ةم  جه  أ اى

في    تعليمي  ماملام   منظوم ، ت  اتمزازها بالمااهم  في  لق  لاسعة  تجلميسعةفية الملليعة الماسعةلسنمسةة اقمبضعئ الل

م  ممابع  أنشطمهم  لط ب  مك  ا، مشيا ً إلى أن تلك الخطو  سمُ الطاة  الممتلد توظيف   م       األةصا ةأسوانمحافظمي  

سيكون    ي إلى أن هذه المبادر ةما لفمت حلمفضً  ت  تقليل انبعاثاا الكابون.    ،الملرسي  في بيئ  نظيف  ةآمن  دةن أي انقطاع

ةتوفيا  الطاة  النظيف   المحو  ل تمماد تلى  بأهمي     زةاد  ةتي الط بفي بناء مامقبل أفضل م        لها أثا إةتابي ملموس

تاةيب باإلضاف  إلى توفيا فاص تمل للشباب العاملي  في متا   المغيا المنا ي،    متا  للموايل حو  أباز مامتلاا ةضاةا

 الشماي . الطاة  لواح أن  ةييا

ةتعمل في متا  المنمي  الممكامل  تبا   2006جلةا بالذةا أن مؤسا  المتموت  المالي  هياميس للمنمي  االجمماتي  تأسات تام  

مؤسااا المتممع الملني الهيئاا المعليمي  ةمقلمي  لماا الاتاة  الصحي  ةتقل الشااةاا المثما  مع الحكوم  المصاة  ة

المنمي .  ،يعيل مصا  محافظااي في  المحل إلى  المناطق األةثا احمياًجا  المعليم    ةالمي تعل م   ةتاةز المؤسا  تلى متاالا 

 اإلسكان ةمياه الشاب ةالصاف الصحي ةالممكي  االةمصادي.األم  الغذائي ةالحل م  الفقا ةةالصح  ة

االجمماتي  مذةا  تفاهم مع ةزار  المضام  االجمماتي للمشارة  في مبادر   مؤسا  المتموت  المالي  هياميس للمنمي   ةةل ةةعت  

ماةز إسنا بفي منطق  اللةا القلةم   إضافيًا  منزاًل   30االتفاق إتاد  تأهيل ةتطوةا  ث شمل  العام التاري، حي       »حيا  ةاةم «

جانب   إلى  األةصا،  األساسي بمحافظ   البني   الصحي    تطوةا  الصاف  الفوا    قاةللمياه  تلد   نتع  بأن  تلًما  المنطق ،  بنفس 

بلغ   المشاةع  هذا  نام   15المامفيلة  م   بقيم     .ألف  ممكامل   تنمي   المشاةع ضم   ط   هذا  ةمم    70ةةنلرج  مليون جنيه 

 األةصا. ةتشمل الخط  تطوةا ةتتلةل المتممعاا الاةفي  في محافظ   ،تخصيصها ةفقًا ألهلاف المنمي  الماملام  لألمم الممحل 

في جميع    البيئي  ةاالجمماتي  ةالحوةم   للمج ممارساا االسملام   جهودهاالمتموت  المالي  هياميس    تكثف،  2011ةمنذ تام  

مع أفضل المعاةيا ةالممارساا اللةلي  مثل     المي تمبعهاطا المنموةاألاعى الشاة  إلى مواءم   ةما ت  .المشغيلي   هاجوانب تمليات

 أهلاف المنمي  الماملام  الابع  تشا لألمم الممحل . 

 

 —نهاة  البيان—

 

 لسنمسةةاالجتلسعة  تجلميسعةة الملليعة الماسعينةمؤسلعة

 

 المزاًما 2006تام  فياالجمماتي  ةمؤسا  غيا حكومي  ةغيا هادف  للابح  للمنمي  هياميس المالي  المتموت  مؤسا تأسات 

 .فيها تعمل المي المتممعاا في القابض  المتموت  المالي  هياميس به تقوم الذي االجمماتي باللةر

 

مااتل  االفااد ةالمؤسااا تلى المغلب تلى المحلةاا المالي  ةالمعليمي  ةالصحي  المي تواجه متممعنا م   ةتهلف المؤسا  

  تاةز    دتم الباامج المبمكا  ةالماملام  لماانل  م  هم في حاج  إلى المغييا اإلةتابي في المتممعاا المحلي  الخاي  بنا. 

باامج المنمي  الممكامل  في مصا م      مكافح  االمااض ةاسع  االنمشار   المتموت  المالي  هياميس أساساً تلى مؤسا 

 ممكي  االةمصادي. ةال الصحي ةالصاف ةالمياه اإلسكانةدتم مبادراا المنمي  الشامل  في متاالا 

 

في العلةل م    الحكومي  غيا ةالمنظماا المؤساااتنمي  المتممعاا م      العمل مع  فيهاماً  دةراً  المؤسا  لعبتةةل 

  المطعيمحم ا الموتي  ة ؛( سي) الوبائي الكبل المهاب  مكافح تي  ةو: حم ا المالحصا ةليس المثا  سبيل تلى ة ،المشارةع

  تزب  في  الفقاحل   م المخفيف ة الصغيا؛ مموةلمشاةتاا ال التامعاا؛ لط ب( Hepatitis B) الكبل  المهاب فياةس ضل 

 ةبالمعاةن مع المبادر  الكوةمي  لماانل  الشعب المصاي تنفيذ مشاةع تنمي  ةاة  المخزن ةمؤ ااً  سوةف،  بنيفي  ةعقوب



 
، ةدتم المبادراا اللماغي  الشللبمحافظ  ةنا، ةباامج اللتم الصحي في جامع  أسيوط، ةدتم األطفا  الذة  ةعانون م  

 المعليمي  بالمعاةن مع ةيلزانيا.

 

ي  هياميس للمنمي  االجمماتي  ةالمبادر  الكوةمي  لماانل  الشعب المصاي في تنفيذ  الشااة  بي  مؤسا  المتموت  المال

 ةحمى اآلن.  2014مشاةتاا المنمي  الممكامل  الماملام  بلأا في تام 

 

ةتلمزم مؤسا  المتموت  المالي  هياميس للمنمي  االجمماتي  بمميك  الشباب م      باامج االسملام  ةتحقيق المادةد  

المنموي الماملام بالمتممعاا المحيط  بأتمالها، م      االسمفاد  م  الخبااا ةالمواهب البشاة  لخلق ةيم  ماملام   

  ةإرشاد  ةتنمي   ةالنصحالمعليم ةالبيئ  ، ةتشمل المااهماا باامج في متا  أليحاب المصلح  ةالمتممعاا المي نخلمها

 الشباب.

 

اإللكماةني:   الموةع زةار  ةاجىمؤسا  المتموت  المالي  هياميس للمنمي  االجمماتي  ت   المعلوماا م  لمزةل 

gwww.efghermesfoundation.or 

  
 :الزيدةمنة العاللممتةينتىة  اصملةيالى

  @hermes.com-efgPublicRelationsةطاع الع ةاا العام  بالمتموت  المالي  هياميس القابض  | 

 مية اململ

 

 القابض   رئيس ةطاع الماوةق ةاالتصاالا بالمتموت  المالي  هياميس

 

hermes.com-melgammal@efg 

ة

 إبن ءة اذمع

المثا  ما ةمعلق بموةعاا اإلدار   المالي  هياميس القابضر  ةل أشرارا في هذا البيان إلى أمور مارمقبلي  م  بينها تلى سربيل ةل تكون المتموت 

فعلي   المارمقبلي  لألنشرط  المخملف . ةهذه المصراةحاا الممعلق  بالمارمقبل ال تعمبا حقائق ةفاص النمو ةالمؤشراااةاالسرمااتيتي  ةاألهلاف  

طبيعمها تعل غيا مؤةل  ةتخاج ت  إراد  الشررراة ، ةةشرررمل  ةإنما تعبا ت  رؤة  المتموت  للمارررمقبل ةالكثيا م  هذه الموةعاا م  حيث

ةالمحمملون ةالظاةف   المذبذب في أسرواق الما  ةالمصرافاا المي ةقلم تليها المنافارون الحاليون  –الحصرا  تلى سربيل المثا  ةليس  –ذلك

ةالمشررراةعاا الحالي  ةالمارررمقبلي  ةالمنظيماا المخملف . ةبناء تليه ةنبغي تلى  االةمصرررادة  العام  ةاآلثار الناجم  ت  ماةز العمل  المحلي 

 .يحيح  في تارةخ النشا اد تلى المصاةحاا الممعلق  بالمامقبل ةالمي هيتو ي الحذر بأال ةفاط في االتمم القارئ
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