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 :مقدمة
ازدادت أهمية الدور االجتماعي واألخالقي للقطاع الخاص في اآلونة األخيرة مع توالى األزمات التي يمر 

مما يستدعي بها العالم، وأصبحت مؤسساته أكثر إدراكًا بأنها جزء من المجتمع وغير معزولة عنه، 
األنشطة اإلنتاجية إلى حماية حقوق اإلنسان والمساهمة في حل مشكالت ضرورة توسيع أنشطتها لتتعدى 

ن عليها مسئولية إف المجتمع والبيئة والتعليم والصحة، وأنه بجانب حصولها على األرباح من أعمالها
 .تجاه هذا المجتمع الذى تعمل في إطاره اجتماعي والتزام

لسفة واحدة وهى ضرورة تحمل الشركات لمسئوليتها انطلقت معظم مفاهيم المسئولية المجتمعية من فوقد 
تجاه أصحاب المصالح من حملة األسهم والمستهلكين والعمالء والموردين والعاملين والبيئة والمجتمع 
ككل، ويقصد بهذا المفهوم حرص والتزام الشركات ليس فقط بتحقيق أرباح لمساهميها، وإنما يمتد ذلك 

  .العاملين وأسرهم وفئات أخرى من هذا المجتمعليشمل خدمة المجتمع والبيئة و 

للقطاع الخاص في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا في العديد من  المجتمعيةوقد برزت أهمية المسئولية 
دول العالم، واعتبارها جائحة عالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبعد أن اتخذت حكومات الدول العديد 

والصحية للحفاظ على أرواح المواطنين بها، كان من أبرزها اإلغالق الكامل من اإلجراءات الوقائية 
والجزئي لالقتصاد، وفرض الحجر الصحي على األفراد، وحظر السفر والطيران واالنتقال بين الدول 

القطاعات والفئات في المجتمع، وكشفت عن ضرورة  على جميع حيث أثرت األزمة ،وبعضها البعض
مع من حكومات وأفراد ومجتمع مدني وقطاع خاص الحتواء األزمة والتقليل من اآلثار تكاتف جهود المجت
لتلك الفئات تجاه تحقيق المصلحة العامة، سواء تمثلت هذه  المجتمعيةمن المسئولية  الضارة لها، انطالقاً 

من انتشار المصلحة في الحفاظ على الصحة العامة بما تعنيه من الحفاظ على حياة المواطنين  والحد 
الوباء، أو في الحفاظ على الصحة االقتصادية بما تعنيه من استمرار النشاط االقتصادي واإلنتاج 

 .والتشغيل، وعدم تحقيق واحدة منها فقط على حساب األخرى 

وتهدف هذه الورقة إلى الوقوف على اآلثار االقتصادية ألزمة كورونا على شركات القطاع الخاص 
، ودور مقايضة الصحة العامة بالصحة قبل الدولة لمساندة القطاع الخاصمن  واإلجراءات المتخذة

االقتصادية في احتواء األزمة، والكيفية التي تعامل بها القطاع الخاص مع هذه الجائحة، وأهم التجارب 
لتي ا المجتمعية، ومواطن الضعف في المسئولية  المجتمعيةوالمبادرات العالمية والمحلية في المسئولية 



3 
 

، واإلجراءات التي يجب على القطاع الخاص اتباعها للمساهمة في احتواء األزمة من كشفت عنها األزمة
 .المجتمعيةواقع  المسئولية 

 :. أهم آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص1
على مختلف القطاعات االقتصادية واألسواق  COVID-19هناك تأثيرات سلبية واسعة لفيروس كورونا 

والتي تمثلت  ا معظم دول العالم الحتواء المرضالعالمية نتيجة اإلجراءات االحترازية والقيود التي فرضته
 :في

  .إغالق الحدود البرية والجوية والبحرية بين دول العالم 
  غالق واسع النطاق بين المدن. إ 
  رية مثل محالت التموين والتجزئة والصيدليات ومحطات اقتصار العمل على المتاجر الضرو

 .الوقود
 .توقف الدراسة في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل الحكومية 
 العبادة أماكن إغالق. 

حيث أدت هذه اإلجراءات إلى تأثر جميع األنشطة االقتصادية وانخفاض الطلب على إنتاج معظم 
بالحدود الدنيا في معظم األحوال وخاصة أنشطة الخدمات غير الضرورية، األمر الذى األنشطة، والعمل 

أثر على قدرة جميع الشركات على اإلنتاج واالستمرار في السوق واالحتفاظ بالعمال واالستمرار في دفع 
 رواتبهم في هذه الظروف الصعبة، ومن ثم لن تستطيع الصمود في السوق إال الشركات القادرة على

، أيضًا سيؤثر توقف األنشطة االقتصادية على العاملين الذين سيتراجع الطلب 1التحمل لفترات طويلة
على خدماتهم ومن ثم سيفقد  الماليين منهم  وظائفهم مع زيادة التوقعات بتغيير هذه الوظائف مستقباًل و 

 صعوبة رجوع هؤالء لتلك الوظائف مرة أخرى. 

مليون وظيفة خالل  200 لية أن يبلغ النقص في الوظائف جراء األزمةوقد توقعت منظمة العمل الدو 
لفقد  مالة غير الرسمية هي األكثر عرضة. وتعتبر الع2الشهور المقبلة نتيجة تخفيض القوى العاملة

وظائفها وارتفاع معدالت البطالة بينها، حيث إنها أول من يتم االستغناء عنه في وقت األزمات، كما أنها 
% في 83)تمثل حوالى  بة مرتفعة من العاملين خارج القطاع الحكومي وقطاع األعمال العامتمثل نس

                                                           
1

على صالح ، مالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كورونا، سلسلة دراسات خاصة، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 

 . 2020أبريل  4المتحدة، العدد  أبو ظبى اإلمارات العربية
2
 ILO.2020.ILO Standards and COVID-19 (Coronavirus) 
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 اً مختلفة، فبعض القطاعات تأثرت سلب، كما تنوعت اآلثار الناجمة عن األزمة على القطاعات ال3مصر(
، في المطاعمالفنادق و قطاع الطيران ووسائل النقل وأعمال البناء والسياحة و  4باألزمة وتضررت بشدة مثل

حين استفادت بعض القطاعات األخرى من األزمة مثل صناعة األدوية والمستلزمات الطبية والصيدليات، 
ثار السلبية  كبيرة  على حرية ، وكانت اآل5والتواصل المرئي بالفيديو واالتصاالت والتجارة اإللكترونية

وحركة التجارة الدولية وأنشطة االستهالك ذ تأثرت سالسل اإلمداد العالمية إ النقل وغيرها من األنشطة
كما انخفضت ثقة المستثمرين والمستهلكين وزاد من  ،واالستثمار والتصنيع وازدادت مستويات الاليقين

 سنوات. 3 -2ذلك عدم وجود توقيت زمنى النتهاء األزمة وزيادة التكهنات باستمرارها لمدة من 

فانهيار قطاع يؤثر بال شك على القطاعات  6القطاعيوالمالحظ في هذه األزمة هو حدة التشابك  
قطاع النقل مثاًل تأثر بتوقف الدراسة كنتيجة مباشرة لتعطل حركة التنقالت سواء الداخلية في فاألخرى، 

 لعودة الطالب لمنازلهم بمختلف المحافظات.   وسائل المواصالت المختلفة وعبر المحافظات، نظراً 

على معدالت الفقر حيث يتوقع لها أن  لتراجع الدخول ستؤثر األزمة مستقبالً وبجانب ما سبق ونتيجة 
تتزايد نتيجة فقدان العمال لوظائفهم سواء بالداخل أو مع رجوع العاملين الذين تم تسريحهم بالدول األخرى 

ئل أخرى للبالد مما يزيد من تفاقم األزمة بفقدان ماليين من األسر لمصادر دخولها في ظل عدم وجود بدا
ومن ثم انخفاض المستويات المعيشية لفئة كبيرة من المجتمع، وهو أمر يتطلب سرعة التعامل معه 

 جانب القطاع الخاص في إطار المسئولية االجتماعية.  وبشكل خاص من

شركات القطاع الخاص قبل  واجهتهاإلصالح االقتصادي التي كانت وبالرغم من التحديات المصاحبة ل
ث وأصبح األمر أكثر صعوبة حي ،من وتيرة التحديات السابقة أن أزمة كورونا ضاعفتال إاألزمة 

من نقص في السيولة نتيجة تراجع اإلنتاج والمبيعات، ومن ثم  يأصبحت شركات القطاع الخاص تعان
 يومن ثم أصبحت  تلك الشركات تعان ،7تراجعت قدرتها على دفع الضرائب للحكومة واألجور للعاملين

 مشاكل التالية:من ال
 تغيرت ساعات العمل وانخفض عدد الوردياتحيث مل نتيجة اإلجراءات االحترازية تغير أنظمة الع.  
 والطاقة التشغيلية نتيجة تخفيض عدد العاملين ضمن اإلجراءات االحترازية انخفاض اإلنتاجية. 

                                                           
3
 .6/4/2020، القاهرة  7المركز المصري للدراسات االقتصادية ، رأى في أزمة االقتصاد غير الرسمي ، العدد  

 
5
 .2020مصري ، الجزء األول ، أبريل على االقتصاد ال 19المركز المصري للدراسات االقتصادية ، تحليل قطاعي  لتداعيات تأثير كوقيد  
6

 .قالمركز المصري للدراسات االقتصادية، المرجع الساب
7
 .6/2020التحويلية مجتمعة ، العدد المركز المصري للدراسات االقتصادية ، رأى في أزمة الصناعات  
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  التأثير على اإلنتاج في  ومن ثم العمل بسبب اإلجراءات االحترازيةصعوبة وصول العمالة إلى أماكن
 .الشركات

  تخفيض قوة العمل نتيجة ارتفاع معدالت اإلجازات بين العاملين وخاصة من النساء الذين تشملهم
 االستثناءات الحكومية أو ذوى األمراض المزمنة أو نتيجة تخوف العاملين من التعرض للمرض.

  ها ومن ثم تفاقم الخسائر التي تعانى منها الغلق الكامل للعديد من الشركات نتيجة ظهور إصابات في
 تلك الشركات.

  صعوبة توفير معظم الشركات والمصانع الحتياجاتها من مستلزمات اإلنتاج في ظل تأثر سالسل
اإلمداد والتوريد نتيجة اإلغالق الكامل بين الدول وتوقف الخطوط المالحية، عالوة على توقف معظم 

 فق عليها مع المستوردين في العديد من دول العالم.الشحنات وتعاقدات التصدير المت
 مثل قرار منع تصدير منتجات معينة  التي تحقق صالح المجتمع، صدور بعض القرارات الحكومية

للسوق الخارجي بغرض توفيرها في السوق المحلى ومنها  قرار وزيرة الصناعة والتجارة في بعدم 
 .الفول  والعدس صدير البقوليات خاصةتصدير المستلزمات الطبية والكحول ومنع  ت

   تحمل شركات القطاع الخاص لتكاليف جديدة أهمها تكاليف التطهير والتعقيم لمقار الشركات
والمؤسسات الخاصة في ضوء تطبيق اإلجراءات االحترازية والتي لم تكن ضمن بنود ميزانيات تلك 

 .الشركات

 ،اع الخاص، ومن ثم تراجع المبيعات واإليراداتأن األزمة أدت لتراجع نشاط القط ونخلص من ذلك
وصعوبة دفع القطاع الخاص اللتزاماته من ضرائب وأجور، وبالتالي تراجع قدرته على القيام بدوره تجاه 
 المجتمع في إطار المسئولية االجتماعية، على الرغم من تزايد الحاجة لهذا الدور خالل جائحة كورونا.

 الحكومة لمساندة القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا: اإلجراءات التي اتخذتها.2
اتخذت الدولة مجموعة من اإلجراءات االستباقية الحتواء األزمة،  2020مع بداية األزمة في مارس 

من القرارات الهامة، والتي وحفز األنشطة االقتصادية وحماية العمالة غير المنتظمة من خالل اتخاذ عدد 
 القطاع الخاص ومن أهمها:لها ارتباط كبير ب

 مليالالالالار جنيالالالاله لتمويالالالالل الخطالالالالة المصالالالالرية الشالالالالاملة  100 إعالالالالالن رئالالالاليس الجمهوريالالالالة عالالالالن تخصالالالاليص
 .8لمواجهة فيروس كورونا

                                                           
8
  2020مارس  21اليوم السابع ،  
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 مليالار جنياله للعمالالالء 10وإسالقاط اسالالتحقاقات قالدرها  شالهرتأجيالل سالداد أقسالاط القالروض لمالالدة سالتة  أ
 .األفراد غير المنتظمين

 تأجيل االستحقاقات  االئتمانية لعمالء شركات التمويل العقاري  والتأجير التمويلي والتخصيم. 
  .مبادرة خفض الديون لألفراد المقترضين 
  أشهر. 3تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية لمدة 
  لمتوسالالالطي الالالالدخل، تخفالالاليض فائالالالدة مبالالالادرات دعالالالم القطالالالاع الخالالالاص الصالالالناعي، والتمويالالالل العقالالالاري

% 8ومبادرة دعم وإحالل وتجديد فنادق اإلقامة، والفنادق العائمالة، وأسالاطيل النقالل السالياحي، إلالى 
كمالالا سالاليتم تعالالويض البنالالوك عالالن فالالارق سالالعر العائالالد، وبالالنفس ، % متناقصالالة10متناقصالالة بالالداًل مالالن 

 دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات.
 جنيالاله لكالالل عامالالل شالالهريا، ولمالالدة ثالثالالة  500بقيمالالة  تخصالاليص منحالالة لالالدعم العمالالالة غيالالر المنتظمالالة

 شهور.
 لكالل الشالركات العاملالة فالي القطاعالات المتضالررة 2019 تقسيط ضريبة الالدخل المسالتحقة عالن عالام 

 )الطيران والسياحة والصناعة والتصدير(. 
 .تأجيل الضرائب المستحقة للقطاعات المتضررة دون فوائد أو غرامات تأخير 
 عالات السالالتفادة الشالالركات مالن مبالالادرة البنالالك المركالزي لتسالالهيل إقالالراض شالالركات إلغالاء شالالرط حجالالم المبي

 القطاع الخاص الزراعية والصناعية وتوسيعها لتشمل القطع العقاري.

والمالحالالظ أن معظالالم تلالالك اإلجالالراءات كالالان المسالالتفيد منهالالا شالالركات القطالالاع الخالالاص وخاصالالة الشالالركات 
الكبيرة، ولكن لم يمتد آثارها إلالى معظالم العالاملين بتلالك الشالركات وخاصالة الالذين ال توجالد مظلالة تأمينيالة 

 هالالالالذه المسالالالالاندة لجميالالالالع تالالالالم تقالالالالديملهالالالالم أو عقالالالالود تضالالالالمن حقالالالالوقهم خالالالالالل األزمالالالالات والطالالالالوار ، كمالالالالا أن 
 بعدم تسريح العمالة واالستمرار في دفع رواتبها. اإللزام الصريح، ودون الشركات

 . القطاع الخاص ومقايضة الصحة العامة بالصحة االقتصادية في ظل أزمة كورونا:  3
شركات القطاع الخاص لمفهوم المسئولية  يأهمية تبنأكدت المنظمات الدولية المتخصصة على 

حد أهم المفاهيم التي تسعى إلضفاء الطابع اإلنساني واألخالقي والمعايير المجتمعية االجتماعية باعتباره أ
على أعمال القطاع الخاص الذى يهدف أساسا إلى تحقيق الربح، حيث يسهم تبنى القطاع الخاص 
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تحسين سمعة  9لمفهوم المسئولية االجتماعية على وجه العموم في تحقيق العديد من المزايا من أهمها
شركاته، وسهولة حصوله على االئتمان المصرفي، وزيادة المصداقية والثقة بين شركاته وعمالئها وبينه 
وبين الحكومات، مما يرفع مستويات األداء والنشاط االقتصادي، عالوة على تحسين مناخ وبيئة العمل 

د المسئولية االجتماعية  للشركات داخل الشركات مما يزيد من االنتماء، وفى هذا االطار تتعدد أبعا
. وقد طرحت أزمة 10لتشمل ما هو أبعد من تحقيق األرباح إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بأكمله

ين ، وهذا المفهوم طرح مفاضلة ب11كورونا مفهوم جديد وهو "مقايضة الصحة العامة بالصحة االقتصادية
كاسب وتجنب الخسائر للقطاع الخاص، وبرزت هذه وبين تحقيق الم تحقيق المصلحة العامة للمجتمع

المفاضلة من خالل الدعوات لممارسة النشاط االقتصادي وعودة الحياة االقتصادية لطبيعتها تجنبا لمزيد 
، وهذا يعنى إما بقاء المواطنين في المنازل لتضحية بمجموعة من أفراد المجتمعمن الخسائر مقابل ا

سبيل إبطاء انتشار الفيروس وتكلفة هذا الخيار مرتفعة جدا بالنسبة  وتحقيق التباعد االجتماعي في
، حتى ال تتأثر األحوال االقتصاديةللقطاع الخاص، أو فتح األنشطة االقتصادية ودوران عجلة اإلنتاج 

تفشى  ثل ذلك مخاطرة كبيرة جدا في حالةوهو ما يعنى التضحية بالصحة العامة وسالمة المواطنين ويم
راء معارضة ما بين اإلغالق آكما ظهرت  .وعالجياً  عدم قدرة الدولة على السيطرة عليه صحياً الوباء و 

على غرار ما حدث عقب تفشى فيروس الكامل والذى قد يؤدى إلى االنهيار المؤسسي والسوقي وذلك 
تكلفة  ، واإلغالق الجزئي  والقدرة على تحمل12في سيراليون وما نتج عنه من مجاعات 2014يبوال عام إ

نه سواء تعارضت اآلراء بشأن اإلغالق أو إعادة تسيير األنشطة أويمكن القول  .المرض والعالج
ن ذلك يتوقف على مدى قدرة القطاع الخاص بأي دولة على التكيف والتوائم مع تبعات إتصادية فاالق

تراجع المبيعات وحجم األزمة وتأثيراتها سواء على المدى القصير أو المدى الطويل وخاصة فيما يتعلق ب
 الخسائر والركود االقتصادي وغيرها إلى جانب دور الحكومات في مساندة القطاع الخاص. 

لقد أدت هذه المفاضلة إلى ضرورة توافق الحكومة والقطاع الخاص على حزمة من اإلجراءات لتحقيق 
، وفى نفس الوقت صين ومنهم العمال في القطاع الخاالصحة العامة والحفاظ على سالمة المواطن

                                                           
9

، المجموعة العربية للتدريب والنشر،  ISO  26000للشركات والمنظمات، المواصفة القياسيةاالجتماعية النصر، المسئولية  أبومدحت محمد  

   .2015القاهرة ، 
العلمي  عية في خلق وتدعيم زيادة وتنافسية منظمات األعمال، المؤتمراجتم، دور تبنى مقاربة المسئولية االطارق راشى )د( 10

 .2013سبتمبر  10 -9اد والتمويل اإلسالمي )النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي(، إسطنبول التاسع لالقتص
 11 Martin Ravallion Could Pandemic led to Famine? .Project Syndicate.18 apri.2020  

  
12
  2020، الصفحة ا الرئيسية للمنظمة ، فبراير 10،  منظمة الصحة العالمية ،  حقائق رئيسية عن مرض فيروس االيبوال 
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عالميًا منذ  الحفاظ على الصحة االقتصادية وعودة النشاط االقتصادي  لطبيعته، وهو ما أصبح اتجاها
ى ، وبدأت الحكومات في طرح إجراءات للتعايش مع تلك الجائحة مع الحفاظ عل2030منتصف مايو 

  .أولوية للصحة االقتصادية على حساب الصحة العامة ما يمكن أن يعطيسالمة المواطنين وهو 

 القطاع الخاص مع تداعيات أزمة كورونا: ي. صور تعاط4
وجود  ،ديةالصحة االقتصاو الصحة العامة  بتحقيق التوازن بين كل مننتج عن الطرح السابق والمتعلق 

القطاع الخاص مع األزمة من وجهة نظر المسئولية االجتماعية بحيث  يصور مختلفة ألسلوب تعاط
 يمكن تمييزه في صورتين أو قسمين:

المتفهم للمسئولية االجتماعية ولدوره االجتماعي، ويدرك أن الجميع من حكومات أـ القسم األول: 
ة الجميع، ومن ومؤسسات وشركات خاصة وأفراد فريق واحد وفى قارب واحد يعملون معا من أجل مصلح

أجل احتواء األزمة التي طالت الجميع دون تفرقة، ومن ثم فالصحة العامة ألفراد المجتمع والعاملين 
فيما بعد من هؤالء العمال إذا  يأرباح قد تأت ةبالشركات هي أولوية قصوى بصرف النظر عن تحقيق أي

 خسائر قد تتحملها الشركات بسبب اإلجراءات االحترازية. ةكانوا أصحاء، وبغض النظر عن أي

وهو الذى أظهرت األزمة غياب ثقافة المسئولية االجتماعية لديه وعدم إدراك بعض ب ـ القسم الثاني: 
الواجبة عليهم تجاه مجتمعاتهم، وضعف الوعى لديهم حول مزايا التزامهم  لتزاماتلالصحاب الشركات أ

جاه مجتمعاتهم، بل وصل األمر لدى البعض للتربح من األزمة، وقد تجسد توجه األخالقي واإلنساني ت
 هذا الفريق من القطاع الخاص في العديد من الممارسات والتي من أهمها ما يلى:

  احتكار السلع األساسية والمستلزمات الطبية والمطهرات وقت األزمة ورفع أسعارها، والغش في
 .يرةمكوناتها بهدف تحقيق أرباح كب

 العمالة وإنهاء عقودهم بعض تسريح. 
 تخفيض أجور العمال مقابل االستمرار في العمل. 
  واإلفراط في عمليات التخزين لتعطيش السوق ورفع  أسعار السلع والمنتجات األساسية،رفع

 األسعار.
 ات العزوف عن المساهمات والتبرعات المادية للمساهمة في احتواء األزمة بحجة عدم توافر إيراد

 لتحمل تلك األعباء.
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 المطالبات الشديدة من بعض رجال األعمال للحكومة بمساعدة شركاتهم. 
 وضرورة  حترازيةالدعوات المتتالية لرجال األعمال بضرورة تخفيف الحظر واإلجراءات اال

وارتفاع عدد المصابين،  عمل في ظل تفشى المرضاستئناف العمل واإلنتاج ونزول العمال لل
والضغط على الحكومة إلقناعها بذلك وعدم مراعاة المخاطر التي سيتعرض لها العمال وأسرهم، 
ومن ثم إجبار العاملين على المخاطرة بحياتهم وحياة أسرهم  والعمل في ظل تفشى المرض 

 .13خوفا من انقطاع  أرزاقهم

 أزمة كورونا: في مواجهة المجتمعيةفي المسئولية . أهم تجارب القطاع الخاص 5
هناك العديد من تجارب الشركات الرائدة التي ساهمت بدور كبير في مواجهة األزمة بدافع المسئولية 

 من أهمها ما يلى: يواء على المستوى الدولي أو المحلاالجتماعية س

 .التجارب الدولية:  5-1
القابضة لمؤسسها "جاك ما"، فقد اتخذت الشركة عددًا من  "14علي بابا" تجربة مجموعة.5-1-1

القرارات واإلجراءات التي تنبع من تحملها لمسئوليتها االجتماعية تجاه الصين بصفة عامة وتجاه المدينة 
مليون يوان، )حوالي  100المنكوبة وغيرها من المدن المجاورة بصفة خاصة. حيث خصصت مبلغ 

 5.8مليون يوان، )حوالي  40عدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا منها مليون دوالر(، للمسا 14.4
مليون دوالر(، تم توجيهها إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي 

وني لدعم تدابير "الوقاية والعالج". وفي الوقت الذى عملت فيه الشركات والمواقع األمريكية للبيع اإللكتر 
علي تخفيض أسعارها لتوفير بعض منتجاتها لتكون بدياًل للمنتجات الصينية أمام المستهلكين، قامت 
الشركة بشراء المنتجات من الشركات الصينية بالسعر المعتاد وعرضها بأسعار مخفضة علي المستهلك 

وفي فترة ال تزيد عن  2020الصيني، والجدير بالذكر أن الخسائر المبدئية للشركة حتي نهاية شهر يناير 
 مليون دوالر(. 320مليار يوان )حوالى  2.3يومًا تم تقديرها بنحو  12

من  )مليار دوالر  2.86( مليار يوان 20كما أعلنت المجموعة عن  تقديم قروضا بفائدة مخفضة بنحو 
والمتوسطة للشركات الصغيرة   ((Ant Financial(التابعة لشركتها الشقيقة  My Bank ( خالل وحدة

ألكثر من عام علي أن يخصص نصف هذا  "علي بابا" الحجم التي أجرت تعامالت تجارية مع شركة 
                                                           

13
 2020مارس  18محمد علواني، كورونا والمسئولية االجتماعية للشركات، مساهمات للخروج من األزمة، مجلة رواد األعمال على اإلنترنت،  

. 
14
 . 2020مارس  23على الصين،  اليوم السابع، أحمد سمير فرج، المسئولية االجتماعية للشركات وتخفيف آثار فيروس كورونا االقتصادية  
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المبلغ للشركات من إقليم هوبي األكثر تضررًا من فيروس كورونا، والذي أدى إلى توقف الحياة للسكان 
% عن أسعار 20ائدة تقل في اإلقليم بشكل شبه تام، والنصف اآلخر للشركات من بقية البالد، وذلك بف

 الفائدة السائدة.

 :السويدية "أريكسون". شركة االتصاالت 5-1-2
هذه الشركة فضلت صحة العاملين بها وعمالؤها فانسحبت من المعرض العالمي لالتصاالت المتنقلة 

GSMA  ً15صابتهمإمن  خوفا. 

 :.شركة مايكروسوفت5-1-3
على توفير الموارد المالية للمؤسسات االجتماعية التي تدعم اهتمت بالتأثير االجتماعي للجائحة  وركزت 

المسئولية االجتماعية للشركات وتحقيق االستدامة التي ستسمح لها بتطوير عملياتها باستخدام مجموعة 
  .من الحلول الذكية ونماذج األعمال القابلة للتطوير

 :. شركة أمازون 5-1-4
ز الرابحين من أزمة بوصفها أبر   2020 منتصف شهر أبريلأمازون عناوين األخبار في تصدرت شركة 
ألف  11بنحو   بعد تدفق الزبائن إلى مواقعها للشراء حيث قدرت قيمة المدفوعات ،فيروس كورونا

/الثانية، وقد ارتفعت أسهم شركة أمازون إلى مستوى قياسي في أعقاب ذلك. وبالرغم من إعالن دوالر
 تفشي لمواجهةمليارات دوالر  4نفاق إ منذ خمس سنوات قررت الشركة الشركة عن خسائر للمرة األولى

، ويشمل هذا المبلغ توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين لديها، ولعمليات التعقيم والتعفير كوروناأزمة 
لمخازنها الضخمة، الجدير بالذكر أن حجم األرباح التي حققتها شركة أمازون في الربع األول من عام 

 .بلغت نحو مليارين ونصف المليار دوالر 2019

 :. التجارب المحلية5-2
 :تجربة مجموعة شركات العربي.5-2-1

، باإلضافة لقيامها بإمداد مستشفيات 16جازة أسبوعين مدفوعة األجرأقامت المجموعة بمنح عامليها 
المجتمع، وذلك للمساهمة الحميات والحجر الصحي بأجهزة لتنقية الهواء من خالل مؤسسة العربي لتنمية 

                                                           
15
 -https://greatpeopleinside.com/employers19-Employers’ Organizational Reaction to COVID

19/-covid-to-reaction 
16
 . 2020مارس  22عدد  جريدة الشروق ، 

https://greatpeopleinside.com/employers-reaction-to-covid-19/
https://greatpeopleinside.com/employers-reaction-to-covid-19/
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 30، عالوة على قيامها بتوصيل مساعدات غذائية، ألكثر من 17في عالج الحاالت المصابة  بالفيروس
ألف أسرة على مستوى الجمهورية كما ألزمت الشركة العاملين لديها بعمليات التطهير والتعقيم الذاتي قبل 

، كما تم عزل جميع مة لعمليات الوقاية والتطهيروبعد كل عملية صيانة وتوفير المواد واألدوات الالز 
، باإلضافة إلى للحد من التقارب بين بعضهم البعضالعاملين على خطوط اإلنتاج من خالل فواصل 

 .توفير أدوات الوقاية الالزمة لهم مثل القفازات البالستيكية واألقنعة الطبية

 :. تجربة شركة أورانج لالتصاالت5-2-2

 :18ساهمت الشركة في حل األزمة من خالل اآلتي 
تقديم أحدث الحلول الرقمية والمالية لمساعدة العمالء على إنجاز المعامالت اليومية أثناء بقائهم  -

التي ظهرت على الهواتف   "”Stay Safeفي المنزل دون الحاجة إلي الخروج. من خالل مبادرة
فاعل بحمالت مكثفة ومتنوعة للتوعية والوقاية المحمولة لتصبح أول مشغل في مصر يبادر ويت

  .من فيروس كورونا المستجد، وحث المواطنين علي اتباع إرشادات األمان حرصًا علي سالمتهم
ماليين جنيه لدعم آالف األسر المتضررة ماديًا من اإلجراءات االحترازية  لمنع  5التبرع بمبلغ  -

 انتشار المرض.
لتحويل األموال التي يستطيع من خاللها العميل دفع فواتير الكهرباء توفير خدمات أورانج كاش  -

والمياه والغاز عن طريق المحفظة اإللكترونية الخاصة به ، كما رفعت سعة التحميل بنسبة 
بنفس   "Home 4g"وباقات الال  "Home Internet"% علي جميع باقات اإلنترنت المنزلي20

جدد، مع توفير دخول مجاني لطالب المدارس والجامعات علي السعر لجميع العمالء الحاليين وال
المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم باإلضافة إلى متابعة معلومات الحماية من فيروس 

أو من خالل   Home 4Gأو  DSLمن أي رقم أورانج أو   .care.gov.egكورونا علي موقع
التي توفر العديد من المزايا لعمالء أورانج مثل   OrangeMyباإلضافة لخدمة  Fi.-Wiأورانج 

دفع الفواتير والتحكم في الباقات واالستهالك وشحن الرصيد بكل سهولة ويسر من المنزل بدون 
ضعف الشحن ووحدات مجانًا،  30الحاجة لزيارة فروع الشركة باإلضافة إلى إنترنت مجاني و

 الطلبات إلي باب البيت.وخدمة إنجاز المشاوير الهامة ، وتوصيل 

                                                           
17
 . 2020مارس  28مجلة المال عدد  

18
 WWW.Orang.eg 
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اتخذت الشركة مجموعة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية للحد والوقاية من انتشار المرض مثل  -
استخدام كواشف قياس الحرارة لقياس حرارة الموظفين فور وصولهم مبنى الشركة، ومنع دخول 

خارجي. كما تم تركيب  الزوار للمباني باستثناء حاالت الصيانة، مع التأكد من صحة أي زائر
أجهزة تعقيم  في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة وتوزيع الكمامات والقفازات 

 الطبية في جميع منافذ البيع حرصًا منها علي سالمة الموظفين وسالمة العمالء.
راض منحت الشركة الموظفين الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة مثل أمراض القلب وأم -

يوم بعد التنسيق مع الفريق الطبي  14الرئة والسكر وغيرها أجازه مدفوعة األجر في المنزل لمدة 
 ومديرهم المباشر.

 :.مجموعة طلعت مصطفى5-2-3
مليون جنيه للمساهمة في مواجهة ازمه كورونا تم تخصيص جزء من  6319قامت بالتبرع بمبلغ  

اآلخر للتبرع لمستشفيات وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها  ، والجزءأجهزة تنفس صناعيالتبرعات لشراء 
، باإلضافة إلى اقتطاع جزء من تلك التبرعات لتقديمه ات الطبية الالزمة لمكافحة المرضمن المستلزم

 .لمبادرة حياة كريمة في اطار الدعم النقدي  والعيني لألسر األكثر احتياجًا والمتضررة من أزمة كورونا

 للقطاع الخاص: المجتمعيةف التي كشفت عنها األزمة في المسئولية . مواطن الضع6
 كشفت األزمة عن وجود العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالدور االجتماعي للشركات تمثل أهمها في:

والالذى اتضالح مالن خالالل أساللوب أصالحاب الشالركات  المجتمعيـةية نقص الوعى بمفهوم المسـئول -
لبعض نظر للالزمة على أنها وسيلة للتالربح والالبعض تعامالل معهالا كالأن فا في التعامل مع األزمة 

 ال شأن له بها. 
أو رؤيالالالة تحالالالدد مالالالدى مسالالالئولية القطالالالاع  المجتمعيـــةعـــدم وجـــود اســـتراتيجية محـــددة للمســـئولية  -

 .الخاص ونوع المسئولية المقدمة وكيفية التعامل مع األزمات وغيرها
فالالالي احتالالالواء األزمالالالة وقالالالد يرجالالالع ذلالالالك نتيجالالالة  مشـــاركة المجتمـــع المـــدني للقطـــاع الخـــاص ضـــعف -

 التشريعات والقوانين التي أضعفت من دوره.
ـــاتأدوار ضـــعف  - وعالالالدم وجالالالود مالالالن يمثالالالل العمالالالالة غيالالالر ، ومحدوديالالالة مشالالالاركاتهم األحـــ اب والنقاب

 لكلية. االرسمية والتي تمثل نسبة كبيرة ال يستهان بها من العمالة 
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  2020أبريل  17جريدة الشروق ،  
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 :أزمة كوروناالخاص في مواجهة  للقطاع المجتمعيةالمسئولية تفعيل سياسات  .7
بالالالالرغم مالالالن التجالالالارب الدوليالالالة والمحليالالالة الناجحالالالة لالالالبعض الشالالالركات فالالالي مواجهالالالة أزمالالالة كورونالالالا مالالالن منطلالالالق 

جالالدًا  ، إال أن تلالالك التجالالارب ال تمثالالل سالالوى نسالالبة محالالدودةماعيالالة والتالالي تالالم استعراضالالها سالالابقاً المسالالئولية االجت
فالالي ظالالالل األزمالالالة   مشالالالاكل االقتصالالادية وارتفالالالاع خسالالالائرهمالالالن العديالالد مالالالن ال يمالالن القطالالالاع الخالالالاص الالالذى يعالالالان

وبالتالي تراجع قدرته إلى حد كبير في القيام بالمسئولية االجتماعية سواء للعاملين به أو للمجتمع المحلى، 
خالالاص بالالأداء الالالدور المالالأمول منالاله لخدمالالة وذلالالك مقابالالل تزايالالد التوقعالالات مالالن الدولالالة والمجتمالالع  بقيالالام القطالالاع ال

 : 20المجتمع وقضاياه أثناء هذه األزمة والمتمثل في اآلتي

  ًومالياً  حماية العاملين بالشركات والمؤسسات صحيا. 
 ضمان استقرار سالسل اإلمداد والتوريد للسلع والمنتجات األساسية. 
 .تلبية حاجات العمالء وتفهم احتياجاتهم 
  المساهمة في تخفيف الضغوط المالية على العاملين وأسرهم 
 .المساهمة في سد االحتياجات المجتمعية من سلع وخدمات ومستلزمات طبية متنوعة 
  .مساعدة الحكومة في إجراءات احتواء الوباء والتخفيف من التداعيات االقتصاِدية واالجتماعية له 
 ة الساعية الكتشاف لقاحات يمكنها من عالج هذا اإلسهام في تمويل البحوث الطبية المختلف

 .الفيروس وإنقاذ البشر من خطره

أزمة كورونا والتخفيف ويتضح من ذلك وجود فجوة كبيرة بين ضعف مساهمة القطاع الخاص في احتواء 
اع ، وتزداد طموحات المجتمع واألفراد بشأن المسئولية االجتماعية للقطمن آثارها، وبين ما هو مأمول منه

الممنوحة لها من قبل الحكومة في الخاص في ظل  تمتع شركات القطاع الخاص بالعديد من االمتيازات 
اهمة وعدم وجود ما يلزم تلك الشركات بالمس ،واجهة األزمةطار المساندة الحكومية للقطاع الخاص لمإ

تلك الشركات للقيام لزام لإ، األمر الذى يعنى ضرورة وجود تشريع أو المجتمعية في مواجهة األزمة
، أو مواصلة دفع رواتبهم كاملة يا مثل اشتراط عدم تسريح العمالةبمسئوليتها مقابل استفادتها من تلك المزا

في لوب وآلية مساهمة  القطاع الخاص ، ومن الطبيعي أن يختلف أسلهم، أو تقديم إعانات هاأو جزء من
ة وسرعة انحسار الوباء، وقدرة شركات القطاع الخاص احتواء األزمة باختالف المدى الزمنى لبقاء األزم

                                                           
20
( 281حنان رجائي وأخرون، المسئولية المجتمعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المحلية في مصر، سلسة قضايا التخطيط والتنمية رقم ) 

 . 2017، سبتمبر 
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على االستمرار في تقديم المسئولية االجتماعية أي ربط هذا الدور بمدى استمرارية األزمة حيث توجد 
 ثالث سيناريوهات توضح مستقبل  تلك األزمة، وهى على النحو التالي:  

 6والذى يتوقع انتهاء األزمة خالل شهر يونيو ويوليو أي امتداد األزمة لمدة المتفائل:  أـ السيناريو
 شهور. 

 .2020والذى يتوقع استمرار األزمة حتى ديسمبر  ب ـ السيناريو المتوسط:
 والذى يتوقع امتداد األزمة للعام المقبل أو لمدة عامين آخرين   :ج ـ السيناريو المتشائم

ن هناك حزمة من السياسات واإلجراءات التي يقترح أن يقوم بها القطاع إف قةووفقًا للسيناريوهات الساب
 أزمة كورونا  تتمثل في اآلتي:في مواجهة الخاص 

 أـ السياسات واإلجراءات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وسالمة العمال والمواطنين: 
للتخفيف من آثار أزمة كورونا، وذلك هناك العديد من اإلجراءات التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها 

من واقع المسئولية االجتماعية, وأهم تلك اإلجراءات ما يتعلق بحماية العاملين في شركاته ومؤسساته 
المحافظة على حقوقهم في العمل وعدم تسريحهم وإعطائهم أجورهم كاملة غير منقوصة، حيث يجب أن و 

ه  سيكون بمثابة رصيد مستقبلي له يتمثل في زيادة والء يدرك القطاع الخاص أن ما سيقدمه للعاملين ب
هؤالء العاملين للمؤسسة وزيادة اإلنتاجية وتحسين سمعة شركاته، ويمكن اعتباره استثمار في هؤالء 
العاملين من أجل عدم التفريط في هذه العمالة وما تمتلكه من خبرات ومهارات قد ال تتوافر للشركات فيما 

في  حماية سالمة العاملين والمواطنينراءات التي يقترح أن يقوم بها القطاع الخاص لبعد. وتتمثل اإلج
 اآلتي:

  تحقيق التباعد بين العمال في الشركات للمحافظة على صحتهم وتحقيق مستوى أمان اجتماعي
كافي، وتطبيق العمل عن بعد إن امكن إلنجاز أعمال الشركات من خالل التطبيقات السحابية 

المختلفة
21
. 

 .تنفيذ عمليات تطهير يومية للمصانع والشركات وتوفير كافة اإلجراءات الوقائية للعاملين 
 العمل على توفير زي وقائي للوظائف الخدمية وخاصة عمال النظافة. 
 .توفير المستلزمات الوقائية من مطهرات واقنعه وجه وخالفه وتوزيعها مجانا على العاملين 

                                                           
21 Ron Carucci. How to Manage an Employee Who’s Struggling to Perform Remotely. Harvard 

Business Review. May19.2020 
 

https://hbr.org/search?term=ron%20carucci
https://hbr.org/search?term=ron%20carucci
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 ب ـ السياسات واإلجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق العاملين: 
 بل، وشركة ألين كما فعلت شركات مايكروسوفت، االستمرار في دفع األجور كاملة للموظفين والعام

العربي في مصر حيث تعهدوا جميعا بمواصلة الدفع للعاملين على األقل في األسابيع األولى 
هم في الحد من تكاليف إعادة التوظيف عندما يعود االقتصاد لإلغالق، وال شك أن ذلك سيسا

 .لطبيعته
  تقليل ساعات العمل في الشركات والمصانع التي ال تعمل في قطاع الصناعات االستراتيجية ومنح

وتوزيع الرواتب بشكل جازة للعمالة الوافدة من األقاليم. األجازة مدفوعة األجر، ومنح أبقية العمالة 
 .النص على ذلك في التعاقدعادل ويجب 

  لرعاية أسرهم في حالة اإلصابة. جازات مدفوعة األجر أمنح العاملين 
  حال وجود إغالق كامل وغلق المحافظات أمام السفر.في توفير سكن للعمالة المغتربة 

 السياسات واإلجراءات الخاصة بحماية المجتمع المحلى من تداعيات األزمة:   ج.
 ت الشركات ومنتجاتها  بأسعار مخفضة وبهامش ربح محدود للتخفيف عن كاهل تقديم جزء من خدما

  .المواطنين
 بين أفراد المجتمع  ئية الالزمة للحماية من اإلصاباتالتثقيف ونشر الوعى باإلجراءات االحترازية والوقا

 .22للمواطنين بطرق مباشرة وغير مباشرة  ة تفاعلية تقدم اإلرشادات الطبيةمن خالل منصات إلكتروني
  التوسع في إنشاء المنصات اإللكترونية التي تعرض الشركات من خاللها خدماتها ومنتجاتها وذلك

 على العمالء وحماية لهم.  تيسيراً 
 منصات إلكترونية مجانية لطالب المدارس والجامعات تتيح لهم الدخول من  إتاحة شركات االتصاالت

 جاز واجباتهم الدراسية.خاللها وإن
  قيام المستشفيات الخاصة بتقديم خدماتها الصحية والعالجية بأسعار مخفضة وعدم المغاالة في أسعار

 تلك الخدمات.  
 معها هذا باإلضافة إلى المساهمة في  ،يرة والمتوسطة وخاصة التي تتكاملدعم ورعاية الشركات الصغ

 الشركات وأصحابها. تخفيف الضغوط المالية عن العاملين بتلك

                                                           
22  Mark R. Kramer, Coronavirus Is Putting Corporate Social Responsibility to the Test.Harvard Business Review. 

10April.2020  

https://hbr.org/search?term=mark%20r.%20kramer
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  االجتماعي والتخفيف من  المساهمة في دعم الصحة النفسية والعقلية ألفراد المجتمع أثناء فترة التباعد
من خالل البرامج الترفيهية المقدمة والبرامج العالجية النفسية فمثال   23ثار النفسية الناتجة عنهااآل

ستساهم في دعم الصحة العقلية والنفسية  ( باإلعالن عن أنهاStar Boxقامت شركة )ستاربكس 
ثار السلبية للوحدة والتباعد ميع الموظفين الذين يعانون من اآلجلسة عالج لج 20لألفراد من خالل 

 keep Americanاالجتماعي، كما وقعت شركة االتصاالت األمريكية على تعهد ينص على "
Connected.)لتيسر اتصال األفراد ببعضهم البعض " 

 اهمة في توفير الخدمات والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.المس 
 لرعاية المرضى تحت إشراف  شفيات للحجر الصحي والعالج مجهزةالمساهمة في توفير أماكن كمست

 .وزارة الصحة
 دعم وتمويل البحوث الطبية التي تعمل للتوصل إلى لقاح يمكنه عالج الوباء. 

 األزمة: لمواجهة والحكومة الخاص القطاع بين حقيقية شراكة ببناء الخاصة واإلجراءات السياسات دـ
أن يكون هناك نوع من التنسيق بين اطراف عملية التنمية أو لنجاح المسئولية االجتماعية  من الضروري 

ك من خالل شركاء التنمية، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات التمويلية المختلفة، وذل
  :هما أساسيين محورين على الشراكة تلك تقوم وبحيث ،عقد اجتماعي يضمن تفعيل الشراكة المجتمعية

 :خالل من إل امي األول: المحور -
  األزمة لمواجهة الحكومة من الممنوحة واالمتيازات الحوافز من الخاص القطاع شركات استفادة ربط 

  تسريحهم. وعدم وحقوقهم العاملين على المحافظة في الشركات تلك باستمرار
  على والحكومي الخاص القطاعين لشركات االجتماعي العمل تنّظم التي والقوانين التشريعات سن 

 .سواء حد
 جيع الشركات الكبيرة التي لديها أعداد كبيرة من العمالة على مساندة القطاع الصحي وتوفير تش

مستلزمات طبية لهذا القطاع مقابل منح أولوية الستفادة هؤالء العمال من الخدمات الطبية للقطاع 
 الصحي.

                                                           
23 André Gonçalves 3 Lessons Corporate CSR Can Learn From The Coronavirus. youmatter .world 

8April.2020  

 

https://youmatter.world/en/author/agoncalves/
https://youmatter.world/en/author/agoncalves/
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  لمساعدة حكومية التطبيق القانون الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات المحلية في المشتريات والعقود
القطاع الخاص على مواجهة األزمة والتغلب على صعوبة التسويق وتراجع المبيعات محليًا 

 وللتصدير.  

 واالحتفاظ االستمرار من يتمكن حتى الخاص القطاع ومساندة دعم خالل من تحفي ي  الثاني: المحور -
 :اآلتي خالل من وذلك  بالعمالة

  وذلك مثل   ،في حالة حدوث السيناريو المتشائممنح شركات القطاع  مزيد من اإلعفاءات والمزايا
اإلعفاء من ضريبة كسب العمل والتأمينات االجتماعية وإعفاء المصانع من الرسوم المفروضة على 

 .الطرق مثالً 
 تراخيص وتخصيص واإلسراع في إصدار التصاريح وال تأجيل مدفوعات الكهرباء والمياه والغاز

  .األراضي وخاصة لألنشطة الصناعية
 حصولها تيسير أو الجوائز، بعض منحها عبر بكفاءة، المجتمعي دورها أدت إلى الشركات مكافأة 

 ذلك. إلى وما الصفقات على
 ذ لن تكون جهود القطاع الخاص المبذولة ذات إ ،تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني

 :24جدوى إال بمساعدة المجتمع المدني الذى يمكنه القيام باألدوار التالية 
  مساندة جهود الدولة في تلبية االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع وخاصة

 .ليهاإوحيد القادر للوصول نه الفي المناطق الهامشية والفقيرة المتضررة من األزمة حيث أ
  المساهمة في تطوير أنشطة التعليم والتثقيف وخلق فرص العمل من خالل تشجيع ومساندة

المشروعات الصغيرة والعمل على رفع مستوى الوعى البيئي والصحي والوقائي تجاه المرض 
 .ة بين الفئات الفقيرة من المجتمعوخاص

 والغذائي للفئات المتضررة بشدة من األزمة المساهمة في الدعم الصحي والنفسي.   
  التعبير عن معاناة العمالة غير الرسمية من خالل النقابات العمالية والتفاوض بشأنها أمام

 .الجهات الرسمية للحصول على حقوقها

خالل هذه المرحلة من  المجتمعيةاإلعالم في نشر المسئولية من المهم تفعيل دور وبجانب ما سبق 
 اوالفرق بينها وبين الممارسات األخرى، كم المجتمعيةرفع وعى العاملين به أوال بمفردات المسئولية  خالل

                                                           
24
 81حنان رجائي ، المسئولية المجتمعية للشركات ودورها في التنمية المحلية ، مرجع سابق ، ص 
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حتى تكون قدوة  القطاع الخاص المبذولة من قبل شركات المجتمعيةأنه من المفيد اإلعالن عن الجهود 
ص في مجال المسئولية لغيرها من الشركات األخرى ولخلق حالة من التنافس بين مؤسسات القطاع الخا

 .في مواجهة تلك األزمة المجتمعية
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 األزمةسلسلة أوراق 
 وما بعد كورونا  ،عالم كوروناو  مصر

يتبنى معهد التخطيط القومي إصدار هذه السلسلة بمتابعة وتنسيق من قسم 

الدراسات املستقبلية بمركز األساليب التخطيطية باملعهد، كمبادرة علمية تهدف إلى 

إلقاء الضوء على األبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

، COVID-19كورونا املستجد والتكنولوجية املختلفة للجائحة العاملية: فيروس 

ومناقشة وتقدير التداعيات املحتملة لهذه األزمة الوبائية على مصر، والفضاءات 

املحيطة املؤثرة إقليمًيا وعاملًيا، والدروس والخبرات املستفادة من التجربة الوطنية 

اق والتجارب اإلقليمية والعاملية في التعامل مع هذه األزمة ومخاطرها، والسعي الستب

 تداعياتها. 

في هذا السياق، تسعى هذه األوراق إلى املساهمة في توفير فهم أفضل، وطرح 

مبادرات جديدة في التعامل مع األزمة، مع األخذ في االعتبار ما اتخذته الدولة 

بمؤسساتها املختلفة من قرارات ومبادرات عديدة في التعامل مع تلك األزمة الحتواء 

يساهم في طرح بدائل أو سياسات لدعم املخططين وصانعي  آثارها املختلفة، وبما

بما  ية الوعي املجتمعي والعقل الجمعيالسياسات ومتخذي القرارات، إضافة إلى تنم

يساهم في تعزيز الشراكات املجتمعية الفعالة في تجاوز هذه األزمة ودرء مخاطرها، 

والتعافي من آثارها بعد تجاوزها، بالتعاون والتنسيق مع كافة املبادرات واملنظمات 

 املحلية واإلقليمية والدولية املعنية.  

 أ.د. عالء زهران

 رئيس معهد التخطيط القومي

 


