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 خطوة لتعزيز  
ى
 ممارسات االستدامة،    ادائها ف

ى
قيون  تعلن  ف انضمامها اىل الميثاق العالىم لالمم المتحدة وهو  للسجاد  النساجون الشر

كات.   اكبر مبادرة عالمية الستدامة الشر

كة   بالشر الخاصة  االستدامة  مبادرات  عىل  رئيىس  بشكل  ن  كت 
للتر مجهوداتنا  بتكثيف  االن  :"نقوم  قائلة  خميس  ن  ياسمي  ومنها  رصحت 

كة انظمة  ح   ،سنويا   %10الكربونية بنسبة االنبعاثات  تخفيض ا تتضمن  ثالث سنوات و  والتر بدأناها منذ  ممارساتنا البيئية يث تبنت الشر
  
ن
 بعض منشأتها  كذلك  بهدف تقليل االنبعاثات و   عملياتها االنتاجية الدارة الطاقة ف

ن
فتم اطالق اوىل محطات  التحول اىل الطاقة النظيفة ف

الشمسية   معارضنبالطاقة  الحاىل،  اكتر  العام  مطلع   
ن
ف باالسكندرية  المياها  استخدام  شيد  لتر استهدافنا  صعيد  من    وعىل  عدد  بدأنا 

وعات التر    مراحل الصناعة  العادة استخدامها   متر مكعب سنويا   12000ومعالجة  متر مكعب سنويا    8000  نتج عنها توفت  المشر
ن
وعىل  .  ف

ن الشباب وتوفت  خدمات طبية ورعاية صحية عىل قمة اولوياتنا حيث نقوم منذ    اهتمامنا بتمكي 
 عام  18المستوى االجتماىع ياتر

 
بالرعاية    ا

الـ والتفوق من خالل برنامج رعاية  للنبوغ  والتعليم، كما    100المالية واالجتماعية  بية  التر العامة تحت رعاية وزارة  الثانوية  اوائل  طالب 
  بتوفت  فن مصانعنا، ونقوم    عىل العمليات االنتاجية المختلفة   كليات الهندسةنتشارك مع عدد من الجهات المحلية والعالمية لتدريب طلبة  

هذا اضافة اىل القيام بانشاء المراكز الطبية المتخصصة بعدد من  طالب جامىع سنويا.    4000لما يقرب من  آمنة  مجانية    انتقال  وسائل
قية وتطوير عدد من الوحدات ببعض المستشفيات الحكومية بجانب التطوير الكامل لمستشفن فريد خميس بالعاشر   قرى محافظة الشر

.  من رمضان والتر   ن لتعزيز    ميثاق العالىم لالمم المتحدة هو خطوة هامة وبالتاىل فان انضمامنا اىل التقدم خدماتها بالمجان للمستحقي 
 ". ممارستنا وفقا الفضل المعايت  العالمية

قيون بالمبادىء العشر االساسية للميثاق تاكيدا عىل  ام  النساجون الشر ن كة لمسئوليتها ويعد التر الكيانات ذات الصلة   تجاه كافةادراك الشر
كة من مواصلة النجاح والنمو فن المدى الطويل مع االستمرار فن تنفيذ مبادرات للمساهمة فن تحقيق اهداف التنمية    بها مما يمكن الشر

واالفصاح عنها بمنتىه     التشغيليةا  دمج ممارسات االستدامة البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطتهوذلك بالمستدامة  
اهة.  ن  الشفافية والتن

كة بوضع موضوعات االستدامة عىل قائمة اولوياتها من خالل   ام بتطبيق افضل الممارسات قامت الشر ى  خطوة تجاه مزيد من االلب 
ى
وف

 افريقيا )  للجنةاالنضمام  
ى
انطالقا من  وهو تحالف يضم مائة من قادة  (.  ABLCالمؤسسة لتحالف قادة االعمال ف بافريقيا  االعمال 

افريقيا   اتيجية  النمو    2023-2021استر وتحقيق  المستدام  النمو  اسس  تعزيز  اىل  تهدف  والتر  المتحدة  لالمم  العالىم  للميثاق  التابعة 
 واالزدهار لقارة افريقيا من خالل احداث تأثت  قابل للقياس فن الموضوعات الملحة والمؤثرة عىل القارة السمراء. 

اال  ومن التحالف  كة فن  الشر ن خميس، ممثل  ا.ياسمي  اعلنت  كه  جانبها  بتمثيلها لشر بانها فخورة  قيون للسجاد فريفر  الشر فن   النساجون 

سيكون بمثابة صوت موحد للقطاع الخاص يمكنه من التأثت  الفعال بشأن القضايا الملحة والتر تأتر أزمة المناخ عىل  حيث انه    ،التحالف 

العام. واستطردت قائلة "لهذ  قمة اولوياتها  التعاون مع  اتطلع من خالل دورى كأا  لقطاع الخاص فن  قيادات ا حد مؤسىس التحالف اىل 

ام بها واالعالن عنها فن مؤتمر المناخ الذى سيعقد فن نهاية  ن امات واجراءات يتم االلتر ن العام   القارة االفريقية الحداث فارق والوصول اىل التر

م الشيخ"    الحاىل بشر

 

التنفيذى للميثاق العالىم لالمم المتحدة ، ساندا اوجيامبو، بان تغيت   وم العام لالمم المتحدة والرئيس  ن  ن جانبها رصحت نائب االمي 

تتم مشاركة القطاع  لن تتحقق ما لم  وهذه الفرصة    2030ترليليون دوالر بحلول عام    3المناخ يوفر فرص استثمارية لقارة افريقيا تبلغ  

ىل فان تحالف قادة االعمال فن افريقيا سيلعب دورا محوريا فن تأكيد وصول صوت افريقيا اىل الساحة العالمية للعمل عىل  الخاص. وبالتا 

 ضمان نموها المستدام واالخضن عىل حد السواء. 
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يا والمغرب    11وجدير بالذكر ان تحالف قادة االعمال بافريقيا يضم   ن عن كل من مض ونيجت  من قيادات القطاع الخاص بالقارة ممثلي 

 عشر دول افريقية.  
ن
وكينيا وجنوب افريقيا وزيمبابوى وسيقومون بالعمل بشكل وثيق مع المركز الرئيىس ومع الشبكات التابعة للميثاق ف

 اطار االعد
ن
المناخ  وف  نوفمتر  COP27اد لقمة 

ن
القاهرة ف  

ن
المستدامة  2022، والذى سيعقد ف التنمية  ن عىل  كت 

التحالف بالتر ، سيقوم 

 الحوار العالىم  
ن
والخطوات التر يجب تبنيها للوصول اىل االهداف الطموحة للمناخ من خالل دمج العديد من قيادات القطاع الخاص ف

امات ومعايت  بشأن المناخ. وسيقوم التحالف باال  ن  وخطوات عمل واضحة يتم االعالن عنها خالل القمة المرتقبة.   تفاق عىل التر

 

 مدير عالقات المستثمرين            

ن الجوهري   ياسمي 

        

 


