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مدير إدارة العمليات بـ)إنوڤا(
نمو متزايد يف أسواق الطاقة بالشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

ــال  ــدة يف مج ــة رائ ــركة إقليمي ــا« ش ــد »إنوڤ تع
الطاقــة والخدمــات التقنيــة املتعــددة، تقــدم 
ــدة  ــوال فري ــر حل ــا، وتوف ــاملة لعمالئه ــات ش خدم
األداء  ىلع  قائمــة  واملرافــق  الطاقــة  إلدارة 
ملســاعدة العمــالء يف تحقيــق أهدافهــم املاليــة 
والتشــغيلية والبيئيــة. ويعمــل لــدى »إنوڤــا« 
خبــراء ىلع قــدر هائــل مــن التدريــب ومتعــدد 
املهــارات، يقدمــون الخدمــات ملجموعــة واســعة 
ــة  مــن العمــالء يف القطاعــات الســكنية والتجاري
والصناعيــة وقطــاع الرعايــة الصحيــة والقطــاع 

ــة. ــاء املنطق ــام يف أرج الع
 وتــم تأسيســها عــام 2002 بيــن ماجــد الفطيــم، 
ــز  ــر وإدارة مراك ــال تطوي ــدة يف مج ــركة الرائ الش
ــة  ــآت التجزئ ــة ومنش ــدن املتكامل ــوق وامل التس
ــا  والترفيــه يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقي
ــا  ــدة عاملي ــا، الرائ ــة فيولي ــن مجموع ــيا وبي وآس
املجموعــة  وتقــوم   ، املــوارد  إدارة  مجــال  يف 
بتصميــم وتوفيــر حلــول امليــاه والنفايــات، وإدارة 
ــتدامة  ــة املس ــاهم يف التنمي ــي تس ــة الت الطاق

للمجتمعــات والصناعــات.
بضــرورة  »إنوڤــا«  شــركة  يف  الجميــع  ويؤمــن 
التركيــز ىلع قضيــة نــدرة املــوارد الطبيعيــة 
بحيــث يتحــول األمــر مــن كونــه عائقــا إلــى فرصــة 
، ولهــذا ترتكــز رؤيتهــا إلــى قيــادة عمليــة التحــّول 
مــن خــالل تقديــم املرجــع املعتمــد لخدمــات 
اســتدامة املبانــي ، وذلــك باالعتمــاد ىلع قائمــة 
واســعة مــن الخبــرات والكفــاءات والتقنيــات ، 
ولقــد تــم تضميــن هــذه الرؤيــة املبتكــرة يف 
اســتراتيجية املســؤولية املجتمعيــة للشــركة ، 
وتخصيــص التمويــل الــالزم لها..وأجــرت )اســتدامة 
إدارة  مديــر  النجــار  أميــن  مــع  شــامال  حــوارا   )
ــة  ــون أداة متابع ــا ( ليك ــركة ) إنوف ــات بش العملي
ورصــد ملبادراتهــا وبمــا يعــود بالنفــع ىلع جميــع 

ــركاء. الش

خاص : استدامة

أمين النجار 

مدير ادارة العلمليات بشركة انوفا
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عرفنــا بنفســك والخبــرات ومنــذ متى تشــغل 
مهــام منصبــك الحالي باملؤسســة ؟

ــي  ــات يف دب ــر إدارة العملي ــن النجــار ، مدي   أمي
واإلمــارات الشــمالية وســلطنة عمــان ولبنــان 
ومصــر وعضــوا يف اللجنــة التنفيذيــة املســؤولة 
للشــركة  االســتراتيجية  اآلفــاق  تحديــد  عــن 

ــدة. ــال جدي ــرص أعم ــر ف ــا، وتطوي وتنفيذه

األعمــال  إدارة  يف  ماجســتير  ىلع  حصلــت    

ــوس  ــل، وبكالوري ــص يف اإلدارة والتموي بتخص
يف الهندســة الكهربائيــة، وقــد اكتســب خبرة 
ــة  ــق والطاق ــعة يف إدارة املراف ــة واس إقليمي

ــا. ــد لعشــرين عام تمت

ــدى  ــات ل ــر إدارة العملي ــب مدي ــغلت منص   ش
شــركة »إنوفــا«، منــذ 2014، وأشــرف مــن خــال 
ــة 100  ــاريع بقيم ــة مش ــي ىلع محفظ موقع
مليــون دوالر عبــر نظــام إدارة يتســم باملرونــة 
وخلــق  املســتمر  التحســين  ىلع  ويرّكــز 

بصدد العمل ىلع إصدار تقرير 
»إنوڤا« للتنمية املستدامة
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حصلنا ىلع 5 شهادات عاملية 
يف مجاالت الجودة والسامة

القيمــة.. وتشــمل مســؤولياته  تنفيــذ العقــود 
الكبــرى يف مجــال الطاقــة عاليــة األداء، فضــًا 
عــن إجــراء توفيــرات كبيــرة، مــن خــال تلــك 
ــرؤى يف القطاعــات  العقــود، تتماشــى مــع ال

ــة. ــة والخاص الحكومي

إلــي أيــن وصلنــا  يف مجــاالت الطاقــة 
والتنميــة املســتدامة حتــى اآلن؟ ويف 
رأيــك مــاذا ينتظــره يف املســتقبل وفقــا 

للمشــهد الحالــي ؟

  تشــهد أســواق كفــاءة الطاقــة يف منطقــة 
نمــوا  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
ــن  ــات القطاعي ــتوى مؤسس ــدا ىلع مس متزاي
الحكومــي والخــاص، الســيما يف ظــل اإلقبــال 
املتزايــد مــن املؤسســات ىلع إعــادة تأهيــل 
ــي  ــم املبان ــع تصامي ــة ووض ــي الحالي املبان
الحديثــة بأســاليب أكثــر كفــاءة واســتدامة. إن 
هــذا النشــاط التــي تشــهده األســواق ســيكون 
ــن  ــدد م ــر لع ــر املباش ــر وغي ــبب املباش الس
النتائــج االقتصاديــة، وإن النضــج املســتمّر 
الــذي تشــهده ســوق كفــاءة الطاقــة )مــع نمــو 
ــدات(  ــب املع ــع وتركي ــل، وتصني ــرص العم ف
مــن شــأنه أن يضيــف قيمــة حقيقــة محليــة 
ــوارد  ــن أن امل ــة، يف حي ــدان املنطق يف بل
الطبيعيــة التــي لــن تســتخدم لتوليــد الطاقــة 
يمكــن توظيفهــا يف اســتخدامات أخــرى ذات 
ــد  ــام عن ــر اله ــب اآلخ ــتقبا. الجان ــة مس قيم
اإلقــدام ىلع أعمــال إعــادة التأهيــل هــذه 
ــذه  ــة له ــة الداخلي ــودة البيئ ــين ج ــو تحس ه
كفــاءة  زيــادة  يســهم يف  ممــا  املبانــي، 
اإلشــغال وســامة العامليــن فيهــا، والحــد مــن 

ــاب عــن العمــل.  حــاالت الغي

ــر عــن ممارســات  هــل أصــدرت الشــركة تقاري
التنميــة املســتدامة ؟ ومــن أبــرز شــركائكم ؟

ــر  ــدار تقري ــل ىلع إص ــدد العم ــا بص ــا حالي  إنن
أننــا  كمــا   ، املســتدامة  للتنميــة  »إنوڤــا« 
ــة  ــر التنمي ــاهمة يف تقاري ــون ىلع املس حريص
الصــادرة عــن اثنيــن مــن شــركائنا: »ڤيوليــا« 

الفطيــم«.  و«ماجــد 
ــج  ــارك يف برنام ــا نش ــك، فإنن ــى ذل ــة إل إضاف
ــة  ــي« للمســؤولية االجتماعي »عامــة غرفــة دب
،وقــد حصلــت »إنوڤــا« ىلع هــذه الجائــرة للمــرة 
ــاظ  ــا يف الحف ــام 2014، ونجحن ــى يف الع األول

ــن.  ــك الحي ــذ ذل عليهــا ســنويا من

مــا حجــم امليزانيــة املخصصــة لالنفــاق ىلع 
برامــج املســئولية املجتمعيــة ؟

ــة  ــؤولية االجتماعي ــتراتيجية املس ــم اس ال تحتك
لدينــا بميزانيــة محــددة، إال إننــا حريصــون ىلع 
تقييــم مختلــف الفــرص بنــاء ىلع تأثيرهــا. كمــا 
يحــرص فريــق العمــل لدنيــا ىلع التفاعــل مــع 
ــرة  ــدة وجدي ــرص جدي ــن ف ــا ع ــع بحث املجتم
باالهتمــام وينعكــس تأثيرهــا ىلع املجتمعــات 
التــي نتواجــد فيهــا. وتتنــوع أنشــطتنا يف هــذا 
املجــال بيــن تقديــم التبرعــات، واملشــاركة 
الطــاب  وتكريــم  التطوعيــة،  األنشــطة  يف 

ــا.   ــن، وغيره املتفوقي

إلــى أي مــدى تأثــرت أنشــطة املســئولية 
املجتمعيــة للشــركة بتداعيــات كوفيــد 19 ؟

التزامــات املســؤولية  إنفــاق »إنوڤــا« ىلع    
ــض  ــاك بع ــا. وهن ــزال ثابت ــة كان وال ي املجتمعي
املبــادرات التــي تتكــرر ســنويا، يف حيــن أن 
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أتممنا مشروعات محطات الطاقة 
الشمسية يف مصر واإلمارات 

وعمان ودعمنا مستشفى سرطان 
األطفال خال أزمة كوفيد 19

البعــض اآلخــر منهــا مبــادرات فورية تســتجيب 
للفــرص واالحتياجــات التــي نلمســها لــدى 
تبنــي  ىلع  حريصــة  الشــركة   ، املجتمــع 
اســتراتيجيات شــراكة طويلــة املــدى مــع 

ــا.  ــد فيه ــي تتواج ــدول الت ــاء وال العم
 

ماهــي األســس واملحــاور التي تقــوم عليها 
استراتيجية املســئولية املجتمعية ؟ 

  حافظــت »انوڤــا« ىلع اســتقرار واســتمرار 
وترتكــز    ، املجتمــع  بمبــادرات  التزاماتهــا 
اســتراتيجية املســؤولية املجتمعيــة عبــر 
أربعــة محــاور البيئــة وفــرص العمــل واملجتمع 

واألســواق.

   بشــكل عــام مــن خال مســاعدة املؤسســات 
ـ الحكومــات ىلع تحقيــق أهــداف االســتدامة 
املنشــودة وزيــادة التوعيــة بقضايــا االســتدامة 
 ، واملجتمعــات  العمــل  فــرق  أوســاط  يف 
والتركيــز ىلع أهميــة التنــّوع وتكافــؤ الفــرص ، 
وتعييــن وتدريــب الكفــاءات املحلية وتحســين 

جــودة بيئــة العمــل الداخليــة
  وتولــي »إنوڤــا« اهتمامــا كبيــرا باملجتمعــات 
ــهام  ــرص ىلع اإلس ــا وتح ــد فيه ــي تتواج الت
يف دفــع عجلــة النمــو يف املنطقــة ، مثــال 
ــي  ــق« والت ــات ىلع الطري ــادرة »فتي ــك مب ذل
تهــدف إلــى تشــجيع الطالبــات ىلع التفكيــر 
يف وظائــف يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيا 

ــات. ــة والرياضي والهندس

ــات  ــر املمارس ــركة أىلع معايي ــى الش   وتتبن
يف األســواق، وتلتــزم بالعمــل وفــق سياســات 

وإجــراءات صارمــة تهــدف إلــى ضمــان تحقيــق 
البيئــة  ىلع  اإليجابــي  التأثيــر  الشــركة 
ــق بالتعامــات  ــا يتل واملجتمــع، وخاصــة فيم
مــع العماء واملورديــن والتركيــز ىلع مبادرات 
ــتدامة  ــداد مس ــلة إم ــاد سلس ــن وإيج التوطي

ــائدة. ــة الس ــروف االقتصادي ــق الظ وف
ــات  ــركة ضمان ــت الش ــذا ، كفل ــة له   ونتيج
الجــودة والســامة وحصلــت ىلع 5 شــهادات 
عامليــة )آيــزو 9001:2015 - إدارة الجــودة، آيــزو 
14001:2015 – اإلدارة البيئيــة، آيــزو 50001:2011- 
إدارة الطاقــة، آيــزو 55001:2014- إدارة األصــول، 
BS OHSAS 18001:2007 – الصحــة والســامة 
ــن  ــهادتين إضافيتي ــب ش ــى جان ــة( إل املهني

ــام 2020 ــا يف الع ــر إضافته ــن املنتظ م

ــا  ــت به ــي قام ــطة الت ــرز األنش ــي أب  ماه
املؤسســة مؤخــرا تحــت مظلــة املســئولية 

ــة؟ املجتمعي
 

   نجحنــا يف إتمــام مجموعــة مــن مشــروعات 
ــة  ــية يف جمهوري ــة الشمس ــات الطاق محط
ــك يف  ــان، وذل ــارات، وعم ــة اإلم ــر، ودول مص
إطــار الزمــن وامليزانيــة املحــددة، ىلع الرغــم 
ــا  ــروس كورون ــة في ــة جائح ــروف أزم ــن ظ م

»كوفيــد-19«. 
  وقمنــا بتلبيــة ســريعة ملتطلبات مستشــفى 
ســرطان األطفــال بالقاهــرة، وقدمنــا مســاعدة 
جائحــة  أزمــة  مواجهــة  يف  للمبنــى 
ــر  ــق املعايي ــال تطبي ــن خ ــد-19« م »كوفي

الدوليــة للصحــة والســامة.
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حلمي أبو العيش ، الرئيس التنفيذي لـ »سيكم« ، والفائز بجائزة  نوبل البديلة 
يف التنمية البشرية املعروفة بـ“Right Livelihood Award“، ورئيس شركة 

ديميتر الدولية وعضو املجلس العاملي لجيل املستقبل
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تعد مؤسسة سيكم من أوائل الشركات 
التي قامت بنشر رؤيتها االستشرافية 
حتى عـام 2057 ، وتهدف املؤسسة 
والشركات التابعة لها إلى خلق قيم 

صحية ومجتمعية وتنموية وذلك ىلع 
أساس الغذاء الصحي واملنتجات ذات 

الجودة العالية التي تعمل علي تغذية 
الجسم والروح مع تحمل مسؤولية التنمية 

الشمولية، وتمكين الناس من إطالق 
إمكاناتهم الفردية، وزيادة وعيهم الكامل 

نحو احتضان العالم املادي والروحي ، 
وحث الناس ىلع العيش والعمل معا 
يف كرامة واحترام متبادل وتسامح ، 

ويقوم املعنيون يف املؤسسة بتحديـد 
هدفيـن للرؤية للتركيـز عليهمـا كل عـام 

، ولقد انصب هدفـا سـيكم لعـام 2019 
ىلع  »اقتصــاد املحبــة« و«إطــالق 

القــدرات الفرديــة« ، وعملت املؤسسة 

حلمي أبو العيش: اقتصاد املحبة 
وإطاق القدرات الفردية هدفا 

»سيكم« خال 2019

خاص : استدامة

ىلع تطوير »اقتصــاد املحبــة« إلرســاء 
الشــفافية والوعــي بسلســلة القيمــة 
بأكملهــا، وألجـل إطـالق قـدرات األفـراد، 

قامت باسـتضافة وتنظيـم منتـدى املبــادرة 
املجتمعيــة بالتعــاون مــع غوتيانــوم 

Goetheanum  لتبـادل األفـكار حـول 
املمارسـات التربويـة اإلبداعيـة للفـرد التـي 

يمكــن أن تســاعد فــي بنــاء مســتقبل 
مســتدام ، وإلدراك الجميع الحاجة إلـى 

التغييـر التحويلـي داخل املجتمـع، وتقـديم 
حلـول حقيقيـة ومسـتدامة ملعالجـة 

القضايـا امللحـة ،  أجرت »استدامة« حوارا 
مع حلمي أبو العيش ، الرئيس التنفيذي لـ 

»سيكم« واملبادرة التابعة لها ، والتعرف ىلع 
تجربة مؤسسته الرائدة يف مبادرات التنميـة 
املسـتدامة األخـرى وإللهام أصحاب املصلحة 

واملعنيين يف مصـر والعالم بمحاكاة تلك 
التجارب الرائدة.

حدثنا عن نفسك وتاريخك املهني ومنذ متى تشغل منصبك الحالي باملؤسسة؟

حلمــي أبــو العيــش، الرئيــس التنفيــذي لـــ »ســيكم«، والفائــز بجائــزة  نوبــل البديلــة يف التنميــة 
ــو  ــة وعض ــر الدولي ــركة ديميت ــس ش ــة بـــ“Right Livelihood Award“، ورئي ــرية املعروف البش

ــل املســتقبل. املجلــس العاملــي لجي
درســت االقتصــاد والتســويق يف القاهــرة، وقمــت بحمــات دعائيــة لفتــرة طويلــة ىلع مســتوى 
السياســات املحليــة والدوليــة لتعزيــز القدرات التنافســية املســؤولة، وريــادة األعمــال املجتمعية 

والتصــدي ألكبــر تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، مثــل التغيــر املناخــي واألمــن الغذائي.
ــدت عــام 1961 يف مدينــة غراتــس يف النمســا، ثــم عــدت إلــى مصــر عــام 1977 للمســاعدة  ول
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ــدي  ــع وال ــيكم« م ــة »س ــيس مؤسس يف تأس
إبراهيــم أبــو العيــش، حينهــا راودنــا ألول مــرة 
حلــم بنــاء مجتمــع مســتدام يف صحــراء مصــر 
لتنميــة الفــرد وإعــادة ربطــه بالبيئــة ـ نعتنــا 
الجميــع بصفــة »الجنــون« ـ ولكــن اآلن يمكــن 
للعالــم أن يــرى أن الرؤيــة الواضحــة والتصميــم 
يمكنهمــا تحقيــق نجــاح باهــر، وهنــا اقتبــس 
ــدو  ــا تب ــا م ــا »دائم ــون ماندي ــه نيلس ماقال

األمــور مســتحيلة حتــى تصبــح حقيقــة«.

التنميــة  مجــال  يف  اآلن  أنتــم  أيــن 
املســتدامة ؟ وكيــف تــرى املســتقبل بنــاء 

الحاليــة؟ املؤشــرات  ىلع 

ــر »٪100  ــح مص ــم أن تصب ــي حل ــاركت وأب تش
أورجانيــك و100٪ طاقــة متجــددة ودون نفايات 
وتنــوع بيولوجــي متزايــد، حيــث التعليــم 
للجميــع وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، لقــد أدركنا أن 
هــذه األحــام لــن تتحقــق ىلع حيــاة أعيننــا، 
ولكــن كانــت مهمتنــا هــي اتخــاذ أكبــر عــدد 
ــح  ــوذج ناج ــع نم ــوات ووض ــن الخط ــن م ممك

ــن. يمكــن تحقيقــه أيضــا مــن قبــل اآلخري

لقــد تمكنــا مــن تحقيــق رؤيــة ســيكم القائمة 
ىلع »التنميــة املســتدامة نحــو مســتقبل 
حيــث يمكــن لــكل إنســان إطــاق قدراتــه 
الفرديــة وحيــث يعيــش البشــر معــا يف أطــر 
ــث  ــان؛ وحي ــة اإلنس ــس كرام ــة تعك مجتمعي
يتــم إجــراء جميــع األنشــطة االقتصاديــة وفقــا 

ــة«. ــة واألخاقي ــاديء البيئي للمب

ضمــن هــذه الرؤيــة نلبــي جميــع أهــداف 

نسهم بـ 10٪ من أرباح املؤسسة سنويا 
لدعم التنمية املستدامة واملسئولية 

املجتمعية

التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر، ويتمثــل 
نهجنــا يف الترويــج لهــا بشــكل كلــي وعــدم 
لدينــا  ألن  البعــض،  بعضهــا  عــن  فصلهــا 
قناعــة أنــه مــن خــال هــذا النهــج املتكامــل 
ــتدامة  ــة املس ــق التنمي ــا تحقي ــط يمكنن فق

الحقيقيــة.
ــا  ــر رؤيتن ــق ونش ــا بتوثي ــام 2018، قمن يف ع
لـ«ســيكم« ولـ«مصــر« لألربعيــن عامــا القادمة، 
ــأن  ــة بش ــل واإليجابي ــيء باألم ــا مل ــك فأن لذل
لــدى  األمــل  هــذا  وتمكيــن  املســتقبل، 
ــم  ــا وشــركائنا يف جميــع أنحــاء العال أصدقائن

ممــن يشــاركوننا نفــس الرؤيــة.

ــذا  ــة يف ه ــو املتاح ــرص النم ــي ف ــا ه م
القطــاع؟ وكيــف ســتنعكس ىلع االقتصاد؟

ــددة  ــة املتج ــم اآلن يف الطاق ــتثمر العال يس
بشــكل ضخــم، كمــا أصبــح أكثــر وعيا بــأن أثمن 
مواردنــا تتمثــل يف املــاء والهــواء، ولــذا فنحن 
بحاجــة إلــى تعلــم كيفيــة إدارتهــا وحمايتهــا 
بشــكل أفضــل . ومــن ثــم، نحــن ســعداء للغاية 
”اقتصــاد  يســمى  رســمي  معيــار  بإطــاق 
املحبــة“، حيــث يعتبــر اقتصــاد املحبــة معيار 
لعمليــات الزراعــة واالنتــاج والتجهيــز الشــاملة، 
وهــو يصــف كيــف يمكــن ملختلــف القطاعــات 
يف النظــام االقتصــادي واملجتمعــي أن تعمــل 
ــث  ــاركي، حي ــي وتش ــو ترابط ــي نح ــا عل مع
ــول ىلع  ــن الحص ــتهلكون م ــيتمكن املس س
معلومــات بمنتهــي الشــفافية حــول خلفيــة 
املنتــج والتــي ســيكون لهــا يف النهايــة تأثير 

ــرار الشــراء. ىلع ق
ويعــد اقتصــاد املحبــة الــذي طورتــه )الجمعية 
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معيــارا   EBDA الحيويــة(  للزراعــة  املصريــة 
بأكملهــا.  القيمــة  سلســلة  يدعــم  شــاما 
أول منتــج معتمــد القتصــاد  ســيكم هــي 
املحبــة، وذلــك ألننــا نؤمــن بنظــام اقتصــادي 
ــس  ــة يف نف ــع والبيئ ــرد واملجتم ــم الف يدع

ــت. الوق
املســتدامة  اإلجــراءات  أن  قناعــة  لدينــا 
واالقتصــاد الناجــح اليســتبعد أحدهمــا اآلخــر. 
ويمكــن إثبــات ذلــك مــن خــال دراســاتنا 
حــول مســتقبل الزراعــة يف مصــر. يف هــذه 
ــة  ــاب التكلف ــرق حس ــتخدم ط ــاث، نس األبح
الحقيقيــة التــي تأخــذ يف االعتبــار التكاليــف 
الخارجيــة النتــاج الغــذاء، ىلع ســبيل املثــال 
ــة أو  ــاه أو األضــرار البيئي كفــاءة اســتخدام املي
تدهــور التربــة، فعنــد تضميــن هــذه التكاليــف 
يمكننــا  النهائيــة،  املســتهلك  أســعار  يف 
ــي  ــتدامة ه ــة املس ــات أن الزراع ــل إثب بالفع
أرخــص طريقــة إلنتــاج الغــذاء، وهــذا هــو 
الحــال بالنســبة لجميــع األنشــطة املســتدامة 
ــدى  ــص ىلع امل ــا أرخ ــتكون دائم ــث س – حي

ــل. الطوي

التنميــة  تقريــر  املؤسســة  تصــدر  هــل 
نتائجــه؟ أبــرز  مــا هــي  املســتدامة؟ 

منــذ عــام 2007، تصدر ســيكم تقرير االســتدامة 
ــا  ــبة لن ــا بالنس ــذا ضروري ــد كان ه ــنويا، لق س
ــر  ــا وتوفي ــل تحدياتن ــا وتحلي ــد أهدافن لتحدي
أداة تتبــع ليــس فقــط لنــا يف ســيكم ولكــن 
أيضــا لآلخريــن، ووضــع مثــال للشــفافية. منــذ 
تأسيســها، تعمــل ســيكم ىلع جميــع أهــداف 
التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر، ويف عام 
2018 أصدرنــا رؤيــة ســيكم 2057 التــي تضــم 18 

هدفــا.

ــغ  ــا أن بل ــدث تقاريرن ــاء يف أح ــا ج ــرز م وأب
هكتــار   1892 املزروعــة  املســاحة  إجمالــي 
شــجرة   130.000 األشــجار  عــدد  وإجمالــي 
وخفــض انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون. 
كمــا بلــغ عــدد األطفــال والشــباب املســجلين 
يف مــدارس ســيكم وجامعــة هليوبوليــس 
وعــدد  طالبــا،   3227 املســتدامة  للتنميــة 
العامليــن بســيكم 1110، وإجمالــي اإليــرادات 

518.9 مليــون جنيــه مصــري.

تــم االنتهــاء بنجــاح مــن املرحلــة األولــى مــن 
ــع 400  ــم جم ــات«، وت ــيكم الواح ــروع »س مش
ألــف يــورو مــن خــال حملــة تمويــل جماعيــة، 
واســتصاح 63 هكتــارا مــن األراضــي الصحراويــة 
الســابقة، وطــورت ســيكم معاييــر محــددة 
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أرســى  ممــا  املحبــة«،  »اقتصــاد  لشــهادة 
األســاس إلعــادة تصميــم األنشــطة االقتصاديــة 

ــرة. املبتك

كمــا تم االعتــراف بســيكم ىلع أنها »ممارســة 
ــارزة يف اإليكولوجيــا الزراعيــة 2019« لدورهــا  ب
ــة  ــادرة مجتمعي ــد والتزامهــا الشــامل كمب الرائ
يف العالــم، مــن قبــل املجلــس العاملــي 

ــتقبل. ــل املس لجي

ــي،  ــج األساس ــم البرنام ــد 19، انض ــة كوفي أزم
إلطــاق  البشــرية  التنميــة  برنامــج  وهــو 
القــدرات الفرديــة  وهو املســؤول عــن التنمية 
ــة  ــع كلي ــيكم، م ــة لس ــة واملجتمعي الثقافي
العــاج الطبيعــي واملركــز الطبــي للمســاعدة 
يف زيــادة الوعــي حــول أفضــل ممارســات 
ــز الصحــة التكامليــة. الصحــة والســامة وتعزي

تمتثــل ســيكم ملعاييــر  مــدى  أي  إلــى 
ــة  ــة ؟ ونوعي ــتدامة العاملي ــة املس التنمي

األهــداف التــي تعمــل عليهــا؟

ــر  ــيكم ىلع أط ــت س ــام 1977، تأسس ــذ ع من
روادا  وكنــا  الشــاملة،  املســتدامة  التنميــة 
ــة  ــا الزراع ــر، أدخلن ــال يف مص ــذا املج يف ه
ــوق  ــة يف الس ــة والحيوي ــات العضوي واملنتج
ــادة مــن خــال البحــث  املصــري، ونواصــل الري

ــاتنا. ــع مؤسس ــال جمي ــن خ ــكار م واالبت
ــتقبل يف أن كل  ــو املس ــا نح ــت رؤيتن وتمثل
إنســان يمكنــه إطــاق قدراتــه الفريــة؛ حيــث 
ــة  ــكال مجتمعي ــا يف أش ــر مع ــش البش يعي
ــع  ــم جمي تعكــس كرامــة اإلنســان؛ وحيــث تت

األنشــطة االقتصاديــة وفقــا للمبــاديء البيئيــة 
ــدني  ــة ترش ــذه الرؤي ــت ه ــة. ومازال واألخاقي

ــوم. ــا وســيكم حتــى الي أن

ــة املســتدامة الشــاملة،  ــن بالتنمي ــا نؤم وألنن
فإننــا نعمــل ىلع جميــع أهــداف التنميــة 

ــر. ــبعة عش ــتدامة الس املس

ويمكــــن التعبيــــر عــــن رؤيــــة ســيكم مــن 
والتــي  االســتدامة،  زهــرة  نمــوذج  خــال 
تنطــــوي علــــى التنميــــة فــــي مجــــاالت 
الحيــــاة األربعــة: الحيــاة االقتصاديــة والثقافية 
زهــرة  وتمثــــل  والبيئيــة،  واملجتمعيــة 
االســـتدامة أداة لإلدارة والتقييـــم واالتصال تـم 
تطويرهــــا ضمــــن شــبكة مــــن املنظمــات 
 / العضويــــة  الحركــــة  مــــن  الدوليــــة 
ــاون  ــي تتعــ ــة التــ ــة الحيويــ الديناميكيــ
ــة الدوليــة للشــراكة  تحــت مظلــة ”الرابطــ

مــــن أجــــل البيئــــة والتجــــارة«.

ــطة  ــة ألنش ــة املخصص ــم امليزاني ــا حج م
واملســؤولية  املســتدامة  التنميــة 

؟ املجتمعيــة 

تســاهم ســيكم بمــا يتــراوح 10٪ مــن أرباحهــا 
ــة«  الســنوية لدعــم »مؤسســة ســيكم للتنمي
SDF، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة للتنميــة 
الثقافيــة واملجتمعيــة، كمــا تتلقــى التبرعــات 
والتمويــل مــن شــركاء ومســاهمين آخريــن أيضا 

لضمــان اســتقاليتها.

»سيكم الواحات« و»تطوير الـ13 قرية« أهم 
مشروعين للمؤسسة يف الوقت الراهن
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وبرامــج  مشــروعات  وأهــم  أبــرز  ماهــي 
املجتعيــة؟ للمســؤولية  الشــركة 

ــل  ــة نعم ــيكم للتنمي ــة س ــال مؤسس ــن خ م
ــة: أوالهــم التعليــم،  ــة برامــج تنموي ىلع ثاث
مــن خــال حضانــات ومــدارس ســيكم، ومركــز 
هليوبوليــس  وجامعــة  املهنــي،  التدريــب 
للتنميــة املســتدامة، ثانيهــم الصحــة مــن 
خــال املركــز الطبــي، وأخيــرا التنمية البشــرية 
إلطــاق  األساســي  البرنامــج  خــال  مــن 
ــا يف  ــم تنفيذه ــي يت ــة، والت ــدرات الفردي الق

ــيكم. ــات س ــع مؤسس جمي

ــي  ــت الحال ــا يف الوق ــروعين لدين ــم مش  أه
همــا ســيكم الواحــات - تخضيــر الصحــراء، 
وهــو مشــروع رئيســي يمثــل نموذجــا لبدايــة 
ــا  ــا قررن ــبب يف أنن ــو الس ــذا ه ــدة، وه جدي
ــة.  ــات البحري ــراء الواح ــتعادة صح ــاء واس إحي
تمتــد مزرعــة ســيكم الواحــات ألكثــر مــن 2000 
فــدان مــن األراضــي الصحراويــة، والتــي يجــري 
اســتصاحها ىلع مراحــل باالعتمــاد األساســي 
ىلع مصــادر الطاقــة املتجــددة، وتطبيــق 
التربــة  تنشــيط  وطــرق  الحيويــة  الزراعــة 
ــة  ــن املرحل ــاء م ــم االنته ــاه، ت ــر املي وتوفي
األولــى مــن املشــروع بنجــاح وبــدأت املرحلــة 

الثانيــة يف فبرايــر 2020.

 أمــا املشــروع األخــر، فهــو مشــروع تطويــر الـ13 
ــية  ــيكم الرئيس ــة س ــة بمزرع ــة املحيط قري
يف بلبيــس الشــرقية، بالتعــاون بيــن ســيكم 
املشــروع  يتضمــن  هليوبوليــس.  وجامعــة 
جمــع النفايــات وفصلهــا وإعــادة تدويرهــا، 
ــي  ــر الوع ــي، ونش ــرف الصح ــرف الص ــاء غ وبن
بالصحــة مــن خــال القوافــل الطبية والــدورات 
والســماد  الحيويــة  الزراعــة  يف  التدريبيــة 
وترميــم وصيانــة املبانــي وفصول محــو األمية 
ــات  ــال ذوي االحتياج ــية لألطف ــح الدراس واملن
ــك  ــد ذل ــل بع ــرص عم ــم ف ــة ومنحه الخاص
ودعــم املشــروعات الصغيــرة. الخطــوة األولــى 
مــن  البيانــات  هــي جمــع  املشــروع  مــن 
ــتقصائية،  ــات االس ــتبيانات والدراس ــال االس خ
ــل  ــن أج ــاءة. م ــر كف ــر أكث ــط لتطوي للتخطي
ــإن  ــة للقــرى، ف ــر أفضــل الفــرص التنموي توفي
بعــض الخدمــات بــدأت بالفعــل مثــل التدريــب 

ــماد. ــة الس ىلع صناع

ــروع،  ــذا املش ــاق ه ــادة إط ــت بإع ــد قم ولق
الــذي بــدأه والــدي ومؤســس ســيكم، إبراهيــم 
ــن  ــى م ــة األول ــت املرحل ــش، وأجري ــو العي أب
التقييــم وبــدأت البحــث يف بدايــة عــام 2020، 
 ،19-COVID ومــا زال مســتمرًا رغــم تأثيــرات
ألننــا نؤمــن أن أهميــة التطويــر ال تتوقــف أبــدا، 

ــات. ــب األوق ــة يف أصع خاص
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رئيس  شركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية
»إي فاينانس«  يف تصريحات خاصة الستدامة

تشــغيل  تكنولوجيــا  شــركة  تعتبــر  
املنشــآت املاليــة )إى فاينانــس ( مــن اهــم 
الشــركات التــى تلعــب دورا مجتمعيــا كبيــرا 
خاصــة فــى الفتــرة االخيــرة نظــرا لتوجههــا 
ــي  ــول الرقم ــى والتح ــمول املال ــو الش نح
ــع  ــى جمي ــول ال ــا للوص ــعيا منه ــوة س بق

ــرى . ــعب املص ــات الش فئ
 

توجهــات  أهــم  ترصــد    ) اســتدامة   (
تشــغيل  تكنولوجيــا  شــركة  وأهــداف  

حوار: أحمد عامر

ابراهيم سرحان

رئيس  شركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية »إي فاينانس« 

مــن   ) فاينانــس  )إى  املاليــة  املنشــآت 
خــالل تصريحــات  إبراهيــم ســرحان رئيــس 
مجلــس االدارة والــذى أكــد  أن مــا تقــوم بــه 
الشــركة وفريــق عملهــا فــى هــذه املرحلــة 
الهامــة التــي تواجــه فيهــا الدولــة فيروس 
ــم  ــزام الدائ ــار االلت ــي يف إط ــا  يأت كورون
نحــو الوطــن يف جميــع األوقــات والظــروف 
ودعــم  القطــاع الصحــي والعمالــة غيــر 
ــر احتياجــا، ودعــم  املنتظمــة واألســر األكث

مؤسســات الدولــة املصريــة.



www.csregypt.com 13
حوار

وأضــاف ســرحان أن دور شــركة إي فاينانــس 
ىلع  فقــط  يقتصــر  ال  املحنــة  هــذه  يف 
تقديــم املســاعدات والدعــم املــادي، بــل هــو 
أوســع بكثيــر ويتضمــن قيــام الشــركة بدورهــا 
الرئيســي يف تجهيــز وإعــداد البنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــة واملشــروعات القوميــة التــي 
ــرا،  ــة مؤخ ــة املصري ــا الحكوم ــندتها إليه أس
ــا ذراع  ــا كونه ــي تنفذه ــام الت ــار امله يف إط

ــة ــي للحكوم ــر التكنولوج التطوي
 

وأوضــح أن الشــركة تبرعــت بمبلــغ 2.5 مليــون 
ــة  ــة وخيري ــات حكومي ــدة جه ــى ع ــه إل جني
متخصصــة لتوجيههــا إلــى دعــم القطــاع 
الطبــي يف مصــر ومســاعدة العمالــة غيــر 
املنتظمــة يف مواجهــة تداعيــات جائحــة 

ــا.  كورون
واضــاف ســرحان  شــملت هــذه التبرعــات مبلــغ 
مليــون جنيــه تــم توجيههــا ملؤسســة »مصــر 
الخيــر« وبنــك الطعــام املصــري« لدعــم األســر 
األكثــر احتياجــا، والعمالــة غيــر املنتظمــة 
ــة  ــررة يف األزم ــة متض ــر فئ ــر أكث ــي تعتب الت
نتيجــة  فرصهــا  توقــف  بســبب  الحاليــة 

ــر. ــاق والحظ ــراءات اإلغ إج

وأضــاف : كمــا  تبرعــت »إي فاينانــس« بمبلــغ 
العامــة  للمؤسســة  أخــرى  جنيــه  مليــون 
ــوزارة التضامــن  للتكافــل االجتماعــي التابعــة ل
بغــرض تأســيس مستشــفيات ميدانيــة ودعــم 
جهــود الــوزارة يف تخفيــف العــبء عــن كاهــل 

ــة األســر املصري

 
ــون  ــف ملي ــا  بنص ــا تبرعن ــرحان كم ــال س وق
جنيــه لتمويــل أكبــر قافلــة مســاعدات غذائية 
يف مصــر بالتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر 
والشــباب  االجتماعــي  التضامــن  ووزراتــي 

ــة. والرياض
وأوضــح أن القافلــة الغذائيــة الضخمــة تــم 
ــورة نيفيــن  إطاقهــا بمشــاركة وحضــور الدكت
القبــاج، وزيــرة التضامــن االجتماعــي، والدكتــور 
والرياضــة،  الشــباب  وزيــر  صبحــي،  أشــرف 
والدكتــور علــي جمعــة، رئيــس مجلــس أمنــاء 
مؤسســة مصــر الخيــر وأحمــد إســماعيل كبيــر 
االستشــاريين ورئيــس قطــاع التحصيــل يف إي 
فاينانــس وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء باألزهــر 

ــريف. الش
وضمــت القافلــة مســاعدات غذائيــة متنوعــة 
بيــن خضــروات ولحــوم مقســمة ىلع 65 ألــف 
ــر  ــا ىلع األس ــع محتوياته ــم توزي ــة وت كرتون
ــر 17  ــرا عب ــر فق ــرى األكث ــتحقة يف الق املس

ــر. ــات مص ــن محافظ ــة م محافظ

 التحصيل االلكترونى
.

وأضــاف ســرحان : ان إي فاينانــس تفخــر بأنهــا 
ــع  ــال الدف ــة يف مج ــة العامل ــركة الوطني الش
والتحصيــل اإللكترونــي عــاوة ىلع أنهــا الذراع 
ــوزارة املاليــة يف إنجــاح هــذه  التكنولوجــي ل

املنظومــة والتــي ســاعدت ىلع الحــد مــن

نسعى لتحقيق الشمول املالى 
بشكل أوسع  ..  واملسئولية 

املجتمعية جزء أساسى من أهدافنا
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ــع  ــة الدف ــيكات يف منظوم ــتخدام الش اس
األولــى  الخطــوة  باعتبارهــا  االلكترونــي 
وإرســاء  الانقــدي  للمجتمــع  للتحــول 
منظومــة الشــمول املالــي يف الســوق 

املصــري
 

وقــال :  عملــت الشــركة خــال األعــوام 
الدفــع  أســاليب  تطويــر  ىلع  الســابقة 
والتحصيــل اإللكترونــي بمــا يتواكــب والنظم 
مــن  الحكوميــة  واملحاســبية  املاليــة 
ــة  ــاءم مــع النظــم املصرفي ــا يت جهــة وم

والبنكيــة مــن جهــة أخــرى.

دائمــا ىلع   حريصــة  الشــركة   : وأضــاف 
ــاندة  ــة ملس ــة التحتي ــن البني ــتفادة م االس
وزارة  يف  متمثلــة  املصريــة  الحكومــة 
املاليــة إلتاحــة وســائل الدفــع والتحصيــل 
االلكترونــي.  . باإلضافــة إلى احترام قدســية 
الجهــات  بيانــات  وخصوصيــة  وســرية 
تلــك  بهــا  تحتفــظ  والتــى  املختلفــة 
الجهــات حيــث ال تختــص املنظومــة ســوى 
باملدفوعــات التــي يطلــب املتعاملــون 
مــع الجهــات الحكوميــة تنفيذهــا بطريقــة 

إلكترونيــة.

دعم ملف الوقود

وأكــد إبراهيــم ســرحان رئيــس  شــركة 
تكنولوجيــا تشــغيل املنشــآت املاليــة »إي 
فاينانــس« أن الشــركة وقعــت عقــدا ملــدة 
ثــاث ســنوات مــع شــركة التعــاون للبتــرول 
املدفوعــة  الذكيــة  البطاقــات  لتوريــد 

ــود  ــص الوق ــرف حص ــة لص ــا واملخصص ُمقدم
إلــى جهــات تابعــة للدولــة بــدال مــن البونــات 

ــة. التقليدي
 

تــم  أنــه  وأضــاف فــى تصريحــات خاصــة 
ــى  ــى  ف ــو املاض ــى أول يولي ــق الفعل التطبي

املحافظــات. جميــع 
 

وأكــد أن االتفــاق يأتــى  يف إطــار مشــروعات 
التحــول الرقمــي التــي تتبناهــا الدولــة، بهدف 
الســيطرة ومراقبــة صــرف وتوزيــع  إحــكام 

ــتحقيه. ــود ىلع مس الوق
وقــال أنــه بموجــب التعاقــد املبــرم بيــن 
الطرفيــن، ســتتولى »إي فاينانــس« تطويــر 
وإدارة وتشــغيل منظومــة إلكترونيــة متكاملــة 
تعمــل ىلع تنظيــم ومراقبــة عمليــات صــرف 
ــة  ــيارات الخاص ــاطيل الس ــود ألس ــع الوق وتوزي
بالجهــات التــي تتعامــل مــع شــركة التعــاون 
لتســويق املنتجــات البتروليــة مــن خــال 
محطــات الوقــود التابعــة باســتخدام البطاقات 
الرقابــة  ســهولة  إلــى  باإلضافــة  الذكيــة 
اللحظيــة، وســتتيح املنظومــة  واملتابعــة 
الذكيــة الجديــدة بيانــات غزيــرة عــن عمليــات 
ــادرة،  ــر الص ــال التقاري ــن خ ــود م ــرف الوق ص
مركبــة  لــكل  املســتهلكة  الكميــات  مثــل 

ــا. ــود وأوقاته ــزود بالوق ــن الت وأماك

أي  اكتشــاف  أن املنظومــة  تتيــح  وأوضــح 
تحايــل محتمــل مــن خــال مراقبــة االســتهاك 
ــا إذا  ــد م ــيارات وتحدي ــاطيل الس ــي ألس الفعل
كان هنــاك غــش بالحصــة الخاصــة بالســيارة أو 

ــاد ىلع ســبيل  ــر خــط ســيرها املعت تغيي
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ــد  ــت والجه ــل الوق ــاوة ىلع تقلي ــال، ع املث
الازميــن مــن شــركة التعــاون إلجــراء عمليــات 
ــر  ــال تقاري ــن خ ــات م ــع املحط ــوية م التس
الوقــت  وتقليــل  باملنظومــة،  التســويات 
ــص  ــراء وتخصي ــة ش ــن لعملي ــد الازمي والجه

ــود.  ــص الوق حص
 

ــان  ــى  ضم ــدف إل ــد يه ــى أن التعاق ــار إل وأش
إلــى  ووصولــه  الوقــود  صــرف  عمليــات 
مســتحقيه فقــط باســتخدام بطاقــات ذكيــة 
مخصصــة ملســتخدميها ســواء كانــت مركبــات 
وتوزيــع  تخصيــص  وســهولة  أشــخاص،  او 
حصــص املنتجــات البتروليــة مــع إمكانيــة 
ــن الســيارات  ــع حصــص الوقــود بي إعــادة توزي
مــن خــال شاشــات املنظومــة مباشــرة عنــد 
الحاجــة لذلــك دون الحاجــة الســتعادة البونــات 

ــر.  ــائق آخ ــا لس ــائق إلعطائه ــن س م

البطاقات الذكية
 

ــك  ــس« تمل ــى أن »إي فاينان ــرحان إل ــار س وأش
البطاقــات  مجــال  يف  جــدا  كبيــرة  خبــرة 
الذكيــة املخصصــة لصــرف الوقــود، حيــث 
كان لهــا شــرف تنفيــذ أهــم مشــروع يف هــذا 
ــنوات  ــل س ــت قب ــا انته ــر عندم ــدد بمص الص
ــود  ــع الوق ــة لتوزي ــة ذكي ــذ منظوم ــن تنفي م
ــة ىلع  ــع أنحــاء مصــر، تحكــم الرقاب يف جمي
ــن  ــة م ــواد البترولي ــع امل ــل وتوزي ــحن ونق ش
التوزيــع  إلــى نقــاط  البتــرول  مســتودعات 

ــع.  ــطاء التوزي ــود ووس ــات الوق كمحط
وتابــع: »شــكلت هــذه املنظومــة آنــذاك نقلــة 
نوعيــة يف قطــاع الوقــود وأنهــت إلــى األبــد 
أي فرصــة لتهريــب أو تبديــد املــواد البتروليــة 

أثنــاء عمليــات شــحنها أو نقلهــا«. 
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) استدامة ( تحاور واحد من أفضل مرشدي ريادة األعمال يف العالم العربي

املسئولية املجتمعية لم تعد مجرد 
االعمال الخيرية بل تصل للمساهمة 

فى االعمال التنموية املستدامة

نال شهادة الدكتوراه 
سنة 2003 م يف علوم 

اإلدارة من جامعة تسوكوبا 
باليابان.. والتحق منذ 2004 

م بقسم اإلدارة والتسويق 
بجامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن باململكة العربية 

السعودية ونشرت له 
العديد من البحوث العلمية  

كما القى العديد من 
املحاضرات يف مؤتمرات 

محلية وعاملية. 

انه الدكتور مراد منصور 
رئيس قسم اإلدارة 

والتسويق بجامعة امللك 
فهد للبترول واملعادن 

باململكة العربية 
السعودية والذى تنفرد 

مجلة استدامة بحوار شامل 
معه ال يخلو من الصراحة 

..اليكم نص الحوار فى 
االسطر 

خاص : استدامة

الدكتور مراد منصور

رئيس قسم اإلدارة والتسويق بجامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية 
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فــى البدايــة نــود  التعريــف بنفســك.. 
ــى  ــى تتول ــذ مت ــابقة ومن ــرات الس والخب

منصبــك الحالــي؟
 

ــرق  ــوع يف ف ــار متط ــو مستش ــاركت كعض ش
استشــارية بالعديد من الدراســات واالستشــارات 
ــة  ــركات عائلي ــة لش ــادة الهيكل ــال إع يف مج
ــاون  ــعودية بالتع ــة الس ــة العربي يف اململك
مــع بيــوت خبــرة ذلــك كمســاهمة منــي يف 
تطويــر ريــادة األعمــال يف الشــركات العائليــة. 

و  الجمعيــات  مــن  عديــد  يف  عضــو  أنــا 
األكاديميــات العامليــة يف مجــال إدارة األعمــال 
وكذلــك عضــو متطــوع مؤســس لحاضنــة حلول 
لتطويــر األعمــال وشــاركت بالعديد مــن الدورات 
التدريبيــة لشــباب األعمــال يف مؤسســات 
عامــة وخاصــة بشــكل مجانــي كمســاهمة 
ــت  ــباب.. كان ــل الش ــة وتأهي ــي يف تنمي من
لــي أيضــا مشــاركات يف العديــد مــن األنشــطة 
واملســؤولية  األعمــال  بريــادة  املتعلقــة 
ــم  ــة التحكي ــو لجن ــت عض ــة.. وكن االجتماعي
يف العديــد مــن مســابقات ريــادة األعمــال 
ومشــروعات التخــرج.. وقــد تــم اختيــاري كواحد 
مــن أفضــل مرشــدي ريــادة األعمــال يف العالــم 
العربــي مــن خــال جوائــز أرابيــان بزنــس 

2017 و2019.  , ســتارت آب يف 2016 
 

الجامعــات هــي الخطوة األولى يف تشــكيل 
ــا  ــم، فم ــم معتقداته ــباب ورس ــي الش وع

هــو دور املســئولية املجتمعيــة للجامعــات 
يف رســم مســتقبل أفضــل للشــباب؟

 
فهــم  يف  أخــرى  مرحلــة  اليــوم  نعيــش 
املســؤولية االجتماعيــة التــي تتجــاوز إلــى حد 
بعيــد املفهــوم القديــم وهــو مجــرد »األعمــال 
وهــي  جديــدة  ملرحلــة  لتمــر  الخيريــة« 
تتعلــق باملســاهمة يف األعمــال التنمويــة 
االســتباقية  الحلــول  وإيجــاد  املســتدامة 

والبيئيــة.  للتحديــات املجتمعيــة 
ــة  ــات متخصص ــا حاضن ــكل له ــت تش وأصبح
ملشــروعات املســؤولية االجتماعيــة،  ومــا 
مــن شــك أن الجامعــات تلعــب دوًرا حيوًيــا يف 
تنميــة املجتمــع وتحســينه، لديهــا مســؤولية 
تعليميــة باألســاس وأخــرى ال تقــل أهميــة 

ــي. ــد اجتماع ــة ذات بع ــي تربوي وه

 واضــاف : الســمة الناشــئة للجيــل الجديــد 
إيجابــي  تأثيــر  إحــداث  يف  الرغبــة  هــي 
ــا  ــد بالقضاي ــم جي ــم فهــم ىلع عل ىلع العال
العامليــة ولديهــم فهــم أعمــق لكيفيــة تأثــر 
ــور  ــم أن تتط ــن امله ــم وم ــول العال ــاس ح الن

ــذه. ــر ه ــة التفكي ــى طريق ــات إل الجامع

الوصــول  بإمكانيــة  يتمتــع  الجيــل  هــذا  و 
ــا  ــون رقمًي ــات ويتحدث ــى املعلوم ــهولة إل بس
مــع األشــخاص يف جميــع أنحــاء العالــم.. وهنا 
يأتــي دور الجامعــات يف دعــم جهــود طابهــا 
وزيــادة وعيهــم بمســؤوليتهم تجــاه املجتمــع 

ريادة األعمال املستدامة هي الطريقة 
الجديدة ملمارسة األعمال التجارية
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تشــجيع  لهــا  فيمكــن  مواهبهــم  وصقــل 
مفهــوم املســؤولية الفرديــة واالجتماعيــة  
ــع  ــوع وجم ــك التط ــا يف ذل ــاب بم ــن الط بي
التبرعــات الخيريــة واملشــاريع املجتمعيــة. 

فعندمــا تضــع الجامعــات سياســات ومبــادرات 
االجتماعيــة  املســؤولية  بقيــم  تلتــزم 
ــل  ــتقبل أفض ــم مس ــمت معال ــد رس ــون ق تك
ظــل  يف  تحفيزيــا  دورا  وتولــت  للشــباب 
وطــورت  العالــم  يف  الســريعة  التغيــرات 
الشــعور باملســؤولية تجــاه املجتمــع والبيئــة 
املحيطــة لــدى الشــباب  وتكــون أسســت 
ــس  ــه الح ــزم ول ــم ملت ــباب متعل ــروع ش ملش
والوعــي االجتماعــي وتكــون صقلــت مهاراتــه 
الشــخصية مثــل مهــارات التواصــل وروح الفريق 
والقيــادة والتفكيــر النقــدي وحــل املشــكات.

 
كيف يمكن اعداد اجيال مسئولة؟

 
العائلــة  عاتــق  ىلع  امللقــاة  املهمــة  إن 
ــع  ــات املجتم ــة ومكون ــات التعليمي واملؤسس

املدنــي والدولــة بصفــة عامــة هــي بــا شــك 
ــداد  ــى إع ــدف إل ــي ته ــيمة، فه ــاقة وجس ش
ــا والعمــل  ــا وأخاقي ــال مســؤولة اجتماعي أجي
التــي  والســبل  الوســائل  كل  وضــع  ىلع 
ــة أفكارهــم وشــخصياتهم  تمكنهــم مــن تنمي
يف  ومحركــة  فاعلــة  عناصــر  ليكونــوا 
املجتمــع.. بحيــث ينمــو كل جيــل يف محيــط 
مختلــف عــن الجيــل الــذي يســبقه ويؤثــر 
ــر  ــول املعايي ــم ح ــات نظره ــذا ىلع وجه ه
االجتماعيــة، والطريقــة التــي يتواصلــون بهــا - 
وحتــى كيفيــة ممارســتهم لألعمــال الخيريــة.

ــورة  ــع الث ــأت م ــدة نش ــال الجدي ــذه األجي  وه
ــم  ــط بعوال ــا ىلع التراب ــة وقدرته التكنولوجي
تتجــاوز تلــك الخاصــة بهــم.. ومــن املرجــح أن 
تدعــم هــذه األجيــال القضايــا الدوليــة وحقوق 
اإلنســان، ولديهــا تقديــر أكبــر مــن كبــار الســن 
ــال  ــون لألجي ــد يك ــة. فق ــا االجتماعي للقضاي
للمســؤولية  مختلفــة  مفاهيــم  املختلفــة 

ــاح.  ــة للنج ــر مختلف ومعايي
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واضــاف : وال ننســى مــا لوســائل التواصــل 
االجتماعــي مــن قــوة مهيمنــة يف حياتهــم، 
فإنهــم يشــعرون براحــة أكبــر بكثيــر مــن 
األجيــال الســابقة مــع الشــفافية يف عطائهم 
وإشــراك أقرانهــم يف جهودهــم.. وهنــا وتجنبا 
لصــراع األجيــال وتســهيا لبنــاء وإعــداد أجيــال 
األجيــال  هــذه  نفهــم  أن  يجــب  مســؤولة 
ونقــوم بتحفيزهــم ونعــد لهــم البرامــج التــي 

ــي.  ــهم االجتماع ــم وحس ــور مهاراته تط

تغييــر  يف   االســراع   الــى  يدعــو  وهــذا 
املناهــج التعليميــة بإدخــال برامــج ونشــاطات 
تنمــي روح املســؤولية االجتماعيــة وهــذا مــن 
ــه  ــا ناحظ ــم كم ــى يف التعلي ــل األول املراح

ــة. ــدان املتقدم ــن البل ــد م يف عدي
 

يف ظــل االزمــة االخيــرة اتجــه الكثيــر إلــى 
ــال..  ــا يف األعم ــاد ىلع التكنولوجي االعتم
فكيــف يمكــن توجيــه القــوى العاملــة 

ــي؟ ــول التكنولوج ــذا التح ــالل ه خ
 

أدت أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد غيــر 
صادمــة  موجــات  إرســال  إلــى  املتوقعــة 
ــة  ــق بطريق ــا يتعل ــًة فيم ــات خاص للمؤسس
وتســببت  العاملــة.  القــوى  مــع  التعامــل 
الجائحــة يف حــدوث تحــول يف املؤسســات 
حيــث اضطــرت إلــى العمل عــن بعــد واالعتماد 
ــا. وادى  ــيير أعماله ــا يف تس ىلع التكنولوجي
ذلــك  الــى اتجــاه   تلــك املؤسســات يف  
ــى  ــا إل ــات والتكنولوجي ــتثمار  يف املنص االس
ــذا  ــاءة يف ه ــن الكف ــدر م ــى ق ــق أقص تحقي

النمــوذج الجديــد..

ــن  ــإن 88 ٪ م ــاث ف ــن األبح ــر م ــا لكثي  ووفق

املؤسســات اآلن إمــا تشــجع أو تطلــب مــن 
املوظفيــن العمــل مــن املنــزل، ســواء أظهــروا 
أكثــر  ال..و  أم  بالفيــروس  تتعلــق  أعراًضــا 
ــات  ــاألدوات والتقني ــة ب ــات ىلع دراي املؤسس
ــتعمالهم  ــب وإن كان اس ــارج املكت ــل خ للعم
ــر العمــال يف  ــاء أجب محــدود ولكــن هــذا الوب
ــك األدوات  ــاد تل ــا ىلع اعتم ــاع تقريًب كل قط
والتقنيــات، التــي أعتقــد أنهــا غيرت إلــى األبد 
ديناميكيــة العمــل داخــل تلــك املؤسســات ..

ــد يف  ــج جدي ــاع منه ــات إتب  وىلع املؤسس
التعامــل مــع القــوى العاملــة خــال هــذا 
التحــول التكنولوجــي يمكــن تلخيصــه يف 

ــاط: ــذه النق ه

ــر  ــة أكب ــركات مرون ــر الش ــب أن تظه أوال، يج
ــا  يف التعامــل مــع موظفيهــا ودعمهــم مادي
ومعنويــا فعلــى ســبيل املثــال الشــركات 
التــي كانــت يف الســابق لديهــا ثقافــة صارمــة 
يف مــكان العمــل قــد تخفــف مــن متطلباتهــا 
و تســمح للموظفيــن باملرونــة يف العمــل 
ــه  ــه وتوجه ــة وتأهل ــد الحاج ــزل عن ــن املن م
ــل  ــدة يف التواص ــات الجدي ــتيعاب التقني الس
بعــض  بالتأكيــد  وســنرى  العمــل..  وإدارة 
التحــوالت يف املواقــف وثقافــة مــكان العمــل 
ــون  ــى أن تك ــة إل ــتؤدي يف النهاي ــي س والت
ــاط  ــتيعاًبا ألنم ــة واس ــر مرون ــات أكث املنظم

ــة  ــل املختلف العم

ــل  ــن العم ــوازن بي ــة للت ــاء األولوي ــا، إعط ثاني
ــزل  ــن املن ــل م ــن أن العم ــي حي ــاة، فف والحي
ىلع  الصعــب  مــن  يكــون  فقــد  مريــح 
األســرية  الحيــاة  بيــن  الفصــل  املوظفيــن 
ــول يف  ــإن أي تح ــك ف ــة.. لذل ــاة العملي والحي

السمة الناشئة للجيل الجديد هي 
الرغبة يف إحداث تأثير إيجابي 

ىلع العالم
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ــد  ــار جدي ــى معي ــد إل ــن بع ــل ع ــط العم نم
ــى  ــاس إل ــاج الن ــك يحت ــا. لذل ــيكون تحدًي س
ــوط  ــًرا لضغ ــبهم نظ ــا يناس ــل م ــة أفض معرف
ــة  ــة، واالحتياجــات االجتماعي حياتهــم املهني
واألســرية، والتطلعــات، ومــا إلى ذلك. ســتحتاج 
إلــى توفيــر األدوات والتدريــب  املؤسســات 
إلدارة هــذه الضغــوط - ولكــن ســيظل منحنــى 

ــردي.  ــتوى الف ــا ىلع املس ــم مطلوًب التعل

ثالثــا، التحــرك نحــو الســرعة يف التغييــر فمــع 
زيــادة العمــل عــن بعــد، ســيبدأ الكثيــرون 
التعــاون مــع املوظفيــن اآلخريــن، خاصــة وأن 
أدوات التعــاون عبــر اإلنترنــت تجعــل االتصــاالت 
أســهل.. فنحــن نشــهد اتجاهــا آخــر يف عالــم 
العمــل والــذي يتطــور كثيــرا بعــد تطويــر 
كل  وسيشــمل  والتكنولوجيــا  البرمجيــات 
العمليــات مــن تســويق وتمويــل وإدارة املــوارد 
ــك  ــا..  فلذل ــتيكية وغيره ــرية و اللوجس البش
وجــب ىلع املؤسســات توجيــه موظفيهــا 
ــل  ــامها لح ــع أقس ــن جمي ــيق بي ــو التنس نح

ــكات.  املش

 رابعــا، االتجــاه نحــو االســتدامة وهــذا ألن 
ــي  ــط النفس ــف الضغ ــد يخف ــن بع ــل ع العم
ــا  ــب، وأيًض ــى املكت ــاب إل ــن الذه ــي م والبدن
لــه تأثيــر كبيــر ىلع البيئــة حيــث تثبــت 
ــل  ــل للعم ــت التنق ــط وق ــات أن متوس الدراس
هــو حالًيــا 26.1 دقيقــة، وهــو مــا يقــرب 
ــا  ــاعة يقضيه ــف س ــاعات ونص ــع س ــن أرب م
هــذا  ســياراتهم..  يف  أســبوًعا  املوظفــون 
يعنــي إذا قللنــا فقــط مــن التنقــل، فــإن ذلــك 
ــبة ٪16  ــون بنس ــات الكرب ــن انبعاث ــيقلل م س
ــبة 20 ٪ يف  ــاض بنس ــاك انخف ــيكون هن وس
اســتهاك الطاقــة عــن طريــق تقليــل أســبوع 
العمــل يف املكتــب إلــى أربعــة أيــام. يمكنــك 

ــل. ــبوع كام ــات ىلع أس ــق الرياضي تطبي
 

 هــل يمكــن أن تحدثنــا عــن ريــادة األعمــال 
ــتدامة Sustainopreneurship؟ املس

 
األمــور بشــكل جــذري يف مجــال  تغيــرت 
األعمــال إذ بــدأت الشــركات بماحظــة القضايــا 
ــذي   ــي  ال ــاوت  االجتماع ــادة التف ــة وزي البيئي
تســبب يف مشــاكل عديــدة  لبيئــة األعمــال.. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، أصبــح املســتهلكون 
ــا بهــذه التحديــات التــي تواجــه  أكثــر اهتماًم
ــاد  ــر االقتص ــى تغيي ــؤدي إل ــذا ي ــم وه العال
العاملــي مــن »النمــو بــأي ثمــن« إلــى »النمــو 
املتــوازن«. ملواجهــة هــذه التغييــرات، ولــدت 
ــرف  ــال، وتع ــم األعم ــدة لتنظي ــة جدي طريق
باســم ريــادة األعمــال املســتدامة وهــي مزيــج 
بين ريــادة األعمــال واالســتدامة. إنهــا الطريقة 
ــة، فهــي  ــال التجاري ــدة ملمارســة األعم الجدي
تتعلــق بحل املشــكات املتعلقة باالســتدامة 
االجتماعيــة والبيئيــة. حيــث تصبــح املشــاكل 
ــذ  ــال تنفي ــن خ ــال م ــا لألعم ــة فرًص العاملي
االبتــكار املســتدام، وهــي يف هــذه املرحلــة 
تتيــح الفرصــة لــرواد األعمــال إلظهــار طريقــة 

ــام باألعمــال. ــدة لكيفيــة القي جدي

فلقــد أصبحــت مهمــة الحفــاظ ىلع التــوازن 
بيــن االقتصــاد والبيئــة واملجتمــع يف تحــد.. 
ــدم  ــام ليق ــال دور ه ــى رواد األعم ــا يتول وهن
رؤيــة جديــدة و حلــول ألزمــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة مــن خــال نمــوذج عمــل جديــد.. 
فمفتــاح النجــاح يف الريــادة املســتدامة هــو 
التأكــد مــن أن اإلنتــاج الجديــد للمنتجــات 
والخدمــات يوفــر قيمــة لعمائهــا املحتمليــن. 
وهــؤالء املســتهلكون يبحثــون عــن منتجــات 
جديــرة بالثقــة، واألهــم مــن ذلــك أنهــم ىلع 
ــودة  ــة موج ــا.. فالفرص ــع ثمنه ــتعداد لدف اس
أمــام جميــع رجــال األعمــال للدخــول يف 
أســواق  ىلع  والحصــول  جديــدة  حقبــة 

ــي.  ــم اإلبداع ــال التنظي ــن خ ــدة م جدي

ــإن  ــدة، ف ــات جدي ــود تحدي ــل وج ــي ظ فف
ــكان  ــخص يف م ــع أي ش ــا يض ــو م ــكار ه االبت
رابــح.. فمثــا هنــاك شــركة أرجنتينيــة تصنــع 
ــر  ــادة تدوي ــن إع ــادل م ــة وصن ــة رياضي أحذي
اســتخدام  وإعــادة  املطاطيــة  اإلطــارات 

األقمشــة.
 

كيــف يمكــن لريــادة األعمــال واالبتــكار 
ــة  ــل أزم ــال يف ظ ــاذج األعم ــاعدة نم مس

فيــروس كورونــا املســتجد؟

 
مــن الواضــح أن العديــد مــن الشــركات الناشــئة 
ستفشــل يف النجــاة مــن أزمــة فيــروس كورونا 
ــى  ــاء إل ــد أدى الوب ــا ق ــن أيض ــتجد، ولك املس
ظهــور نشــاط ريــادي جديــد وهــو تذكيــر لنــا 
ــكار  ــا لابت ــة تقديرن ــر يف كيفي ــادة النظ بإع
ــذي  ــؤال ال ــال..  والس ــادة األعم ــة ري يف أنظم
نواجــه اليــوم هــو كيــف ســتؤثر تجــارب اآلالف 
مــن رجــال األعمــال الذيــن يفقــدون أعمالهــم 
خــال الوبــاء ىلع تصــور ريــادة األعمــال؟ هــل 
تنجــح الشــركات يف تخطــي هــذه األزمــة أم 
أنهــا ببســاطة الهــزة الازمــة إلعــادة هيكلــة 

عالــم األعمــال؟

ــر  ــي تتأث ــة الت ــد أن الطريق ــبه املؤك ــن ش م
بهــا األعمــال الحــرة اليــوم ســيكون لهــا تأثيــر 
األعمــال  ريــادة  إلــى  النظــر  كيفيــة  ىلع 
ــون  ــتقبل..فقد تك ــي يف املس ــار وظيف كخي
ــيف ذو  ــوم س ــا الي ــي ناحظه ــرات الت التغيي
حدين..وقــد يجــادل البعــض يف أن األزمــة 
يمكــن أن تؤثــر ســلًبا ىلع املخاطــر املرتبطــة 
بريــادة األعمــال، ويف النهايــة تعيق الشــركات 
الناشــئة يف جــذب املواهــب املناســبة وقــد 
يقتــرح آخــرون أن التغييــرات التــي ناحظهــا 
ــادرة  ــر تصــورات روح املب ــوم يمكــن أن تغي الي

ــل. لألفض

واضــاف : يف الســنوات األخيــرة، أصبحــت روح 
املبــادرة مرتبطــة أكثــر فأكثــر باملشــاريع 
النمطيــة الناشــئة والشــركات ذات التقنيــة 
العاليــة، والتــي غالًبــا مــا تكــون موجــودة يف 
ــة  ــات خصب ــة و بيئ ــة معين ــق جغرافي مناط
يف جميــع أنحــاء العالــم.. فعلــى الرغــم مــن 
أن النجاحــات التــي حققتهــا هــذه الشــركات 
الشــابة ضروريــة بــا شــك لتقــدم مجتمعاتنــا، 
وقــد يجــادل البعــض بــأن ريــادة األعمــال 
ألولئــك  الســعيدة،  للقلــة  لعبــة  أصبحــت 
ــوع  ــى الن ــول إل ــة الوص ــم إمكاني ــن لديه الذي
املناســب مــن التعليــم والتمويــل والشــبكات..

واضاف : ما نراه اليوم هو إمكانية إضفاء 
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طابــع جديــد ىلع ريــادة األعمــال وخلــق 
ــن  ــال يمك ــادة األعم ــدة ألدوار ري ــاذج جدي نم
ــر.  ــهولة أكب ــا بس ــرف عليه ــخاص التع لألش

ــض  ــى خف ــة إل ــذا يف النهاي ــؤدي ه ــد ي وق
عتبــة ريــادة األعمــال بالنســبة للكثيريــن 
وتحفيــز النــاس ىلع بــدء أعمالهــم التجاريــة 
ــات  ــن املؤسس ــد م ــًرا ألن العدي ــة. نظ الخاص
الكبيــرة تتخلــص مــن املوظفيــن املوهوبيــن 
واملؤهليــن جيــًدا، فربمــا تشــجع هــذه األزمــة 
ومــا بعدهــا املزيــد مــن األشــخاص ىلع 
ــال  ــادة األعم ــة بري ــر املرتبط ــل املخاط تحم
ــا يعتقــدون أنهــم حــددوا أو اكتشــفوا  عندم

ــة. فرص
واضــاف :  هنــاك الكثيــر مــن االحتياجــات 
والثغــرات الجديــدة مللئهــا وتميــل الشــركات 
الناشــئة إلــى أن تكــون أســرع بكثيــر يف 
التكيــف وســد الفجــوات مــن الشــركات األكثــر 

كورونــا  فيــروس  ازمــة  أن  فــأرى  رســوًخا. 
املســتجد ســوف تغــذي املوجــة التاليــة مــن 

ــكار. االبت

املبتدئيــن  األعمــال  رجــال  بعــض  كان  و 
والشــركات الناشــئة أكثــر اســتغاال خــال 
ــارف  ــه املع ــادة توجي ــال إع ــن خ ــاء م الوب
واملهــارات واألشــخاص والشــبكات الحاليــة 
إلــى االحتياجــات الجديــدة التــي ظهــرت.. 
ومــن الشــركات املبتدئــة واألفــراد الذيــن 
ــدروع  ــه وال ــة الوج ــون أقنع ــون ويبيع ينتج
ملجتمعاتهــم املحليــة إلى شــركات التاكســي 
املحليــة التــي تتحــول إلــى شــركات توصيــل، 
ــة  ــكار تدريجي ــة االبت ــون طبيع ــا تك ــا م غالًب
ــاء  ــة للبق ــه ضروري ــت نفس ــا يف الوق ولكنه
والتكيــف مــع حياتنــا و«الوضــع الطبيعــي 

الجديــد«.
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الدولــة  مفهــوم  املصــري  الدســتور  رســخ 
تعزيــز  إلــى  وعمــد   ، الحديثــة  املدنيــة 
ــل ىلع  ــتدامة والعم ــة املس ــم التنمي مفاهي
تحقيــق العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بيــن 
الجنســيين وإعطــاء الحــق لــكل شــخص العيش 
ــة ســليمة، وحمايتهــا واجــب  ــة صحي يف بيئ
ــاذ  ــل باتخ ــة الكام ــزام الدول ــع الت ــي ،م وطن
ــدم  ــا ، وع ــاظ عليه ــة للحف ــر املائم التدابي
اإلضــرار بهــا، واالســتخدام الرشــيد للمــوارد 
التنميــة  تحقيــق  يكفــل  بمــا  الطبيعيــة 

املســتدامة، وضمــان حقــوق األجيــال القادمــة 
ــا. فيه

 
ــت  ــرا واتبع ــتور تت ــوص الدس ــاءت نص ــد ج لق
ــة  ــوم التنمي ــيخ مفه ــا يف ترس ــا بعض بعضه
الشــاملة ، 26 مــادة مــن إجمالــي نصــوص 
مــواد الدســتور، كفلــت وحفظــت وألزمــت 
وتضمنــت يف معظمهــا أو مجملهــا الـــ17 هدفا 
مــن األهــداف العامليــة للتننميــة املســتدامة ، 
الجــرم يف ذلــك خاصــة وأن الدســتور املصــري 

الدستور املصري... حديث االستدامة

كتبت : دينا مقلد
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ــاء  ــم ، وج ــتوى العال ــدث ىلع مس ــر األح يعتب
بعــد اإلعــان عــن األهــداف العامليــة للتنميــة 
املســتدامة والتــي تتلخــص يف )الهــدف األول 
: القضــاء ىلع الفقــر ، الهــدف الثانــي : القضــاء 
ىلع الجــوع ، الهــدف الثالــث : الصحــة الجيــدة 
والرفــاه ، الهــدف الرابــع : التعليــم الجيــد ، 
الهــدف الخامــس :  املســاواة بيــن الجنســين ، 
الهــدف الســادس : امليــاه النظيفــة والنظافــة 
ــة  ــة نظيف ــابع : طاق ــدف الس ــة ، اله الصحي
وبأســعارمعقولة ، الهــدف الثامــن : العمــل 
الائــق ونمــو االقتصــاد ، الهــدف التاســع : 
الصناعــة واالبتــكار والهياكل األساســية ، الهدف 
ــاواة ،  ــدم املس ــه ع ــن أوج ــد م ــر : الح العاش
الهــدف الحــادي عشــر : مــدن ومجتمعــات 
ــر  ــي عش ــدف الثان ــتدامة ، اله ــة ومس محلي
: االســتهاك واالنتــاج املســؤوالن ، الهــدف 
الثالــث عشــر :العمــل املناخــي الهــدف الرابــع 
عشــر : الحيــاة تحــت املــاء ، الهــدف الخامــس 
عشــر : الحيــاة يف البــر ، الهــدف الســادس 
عشــر : الســام والعــدل واملؤسســات القويــة 
، الهــدف الســابع عشــر : عقــد الشــراكات 

ــداف(. ــق األه لتحقي

الحياة الكريمة )مأكل وملبس ومسكن(

نصــت املــادة 8  مــن الدســتور ىلع أن يقــوم 
املجتمــع ىلع التضامــن االجتماعــى ، وتلتــزم 
الدولــة بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتوفيــر 
ســبل التكافــل االجتماعــى، بمــا يضمــن الحيــاة 
الكريمــة لجميــع املواطنيــن ، ىلع النحــو 
الــذى ينظمــه القانــون  ، لتتمــاس مــع خمســة 
ــة  ــداف العاملي ــن األه ــل م ــداف ىلع األق أه

ــث  ــي والثال ــتدامة األول والثان ــة املس للتنمي
ــة. ــع والســادس مــن األهــداف العاملي والراب

وكفلــت املــادة 78 للمواطنيــن الحــق فــى 
بمــا  والصحــى،  واآلمــن  املائــم  املســكن 
ــة  ــق العدال ــانية ويحق ــة اإلنس ــظ الكرام يحف
بوضــع  الدولــة  تلتــزم  كمــا  االجتماعيــة، 
ــة  ــى الخصوصي ــكان تراع ــة لإلس ــة وطني خط
ــة  ــادرات الذاتي ــهام املب ــل إس ــة، و تكف البيئي
والتعاونيــة فــى تنفيذهــا، وتنظيــم اســتخدام 
ــية  ــق األساس ــا باملراف ــة ومده ــى الدول أراض
ــدن  ــامل للم ــى ش ــط عمران ــار تخطي ــى إط ف
والقــرى واســتراتجية لتوزيــع الســكان، بمــا 
نوعيــة  وتحســين  العــام  الصالــح  يحقــق 
الحيــاة للمواطنيــن و يحفــظ حقــوق األجيــال 
ــة بوضــع  القادمــة، فضــًا عــن أن تقــوم الدول
خطــة قوميــة شــاملة ملواجهــة مشــكلة 
العشــوائيات تشــمل إعــادة التخطيــط وتوفيــر 
البنيــة األساســية واملرافــق، وتحســين نوعيــة 
ــر  ــل توفي ــا تكف ــة، كم ــة العام ــاة والصح الحي
ــة  ــدة زمني ــال م ــذ خ ــة للتنفي ــوارد الازم امل

ــددة. مح

 وأكــدت املــادة 79 ىلع أن لــكل مواطــن الحق 
فــى غــذاء صحــى وكاف، ومــاء نظيــف، وتلتــزم 
الدولــة بتأميــن املــوارد الغذائيــة للمواطنيــن 
كافــة، كمــا تكفــل الســيادة الغذائيــة بشــكل 
التنــوع  ىلع  الحفــاظ  وتضمــن  مســتدام، 
النباتــات  وأصنــاف  الزراعــي  البيولوجــى 

ــال. ــوق األجي ــاظ ىلع حق ــة للحف املحلي

بنود الدستور تضمين واقعي لألهداف 
العاملية للتنمية املستدامة بنكهة وطنية 

خالصة
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املساواة بين الجنسين

كفلــت املــادة 11 بتكفــل الدولــة بتحقيــق 
ــع  ــن املــرأه والرجــل ) تتاقــى م املســاواة بي
الهــدف الخامــس( يف جميع الحقــوق املدنية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والسياســية 
ــل  ــتور، وتعم ــكام الدس ــا ألح ــة وفق والثقافي
الدولــة ىلع اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان 
تمثيــل املــرأة تمثيــا مناســًبا فــى املجالــس 
ــون،  ــذى يحــدده القان ــة، ىلع النحــو ال النيابي
كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــى تولــى الوظائــف 
ــة  ــى الدول ــا ف ــف اإلدارة العلي ــة ووظائ العام
والتعييــن فــى الجهــات والهيئــات القضائيــة، 
ــة  ــزام الدول دون تمييــز ضدهــا، فضــًا عــن الت
بحمايــة املــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفل 
ــات  ــن واجب ــق بي ــن التوفي ــرأة م ــن امل تمكي
ــر  ــزام بتوفي ــل، وااللت ــات العم ــرة ومتطلب األس
الرعايــة والحمايــة لألمومــة والطفولــة واملــرأة 
ــا. ــد احتياًج ــاء األش ــنة والنس ــة واملس املعيل

ــغ  ــم يبل ــل ل ــادة 80 أن كل طف ــت امل وناقش
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ولــكل طفــل الحــق 
ــارى  ــم إجب ــة، وتطعي ــم وأوراق ثبوتي ــى اس ف
ــة،  ــرية أو بديل ــة وأس ــة صحي ــى، ورعاي مجان
وتربيــة  آمــن،  ومــأوى  أساســية،  وتغذيــة 
دينيــة، وتنميــة وجدانيــة ومعرفيــة، كمــا 
ــة  ــال ذوى اإلعاق ــوق األطف ــة حق ــل الدول تكف
وتأهيلهــم واندماجهــم فــى املجتمــع، وتلتزم 
ــة برعايــة الطفــل وحمايتــه مــن جميــع  الدول
أشــكال العنــف واإلســاءة وســوء املعاملــة 
باإلضافــة  والتجــارى،  الجنســى  واالســتغال 
إلــى أن كل طفــل الحــق يف التعليــم املبكــر 
يف مركــز للطفولــة حتــي السادســة مــن 
عمــره، ويحظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه 
ــر  ــا يحظ ــى، كم ــم االساس ــام التعلي ــن إتم س
تشــغيله فــى األعمــال التــى تعرضــه للخطــر. 
ــى  ــام قضائ ــاء نظ ــة بإنش ــزم الدول ــا تلت كم
خــاص باألطفــال املجنــى عليهــم، والشــهود، 
وال يجــوز مســاءلة الطفــل جنائيــا أو احتجــازه إال 
وفقــا للقانــون وللمــدة املحــددة فيــه. وتوفــر 

ــازه  ــون احتج ــة، ويك ــاعدة القانوني ــه املس ل
ــن أم.  ــة ع ــبة ومنفصل ــن مناس ــى أماك ف

وجــاءت املــادة 81 بــأن تلتــزم الدولــة بضمــان 
واألقــزام،  اإلعاقــة  ذوى  األشــخاص  حقــوق 
وثقافًيــا  واجتماعًيــا  واقتصادًيــا  صحًيــا 
ــرص  ــر ف ــا، وتوفي ــا وتعليمي ــا ورياضي وترفيهي
العمــل لهــم، مــع تخصيــص نســبة منهــا لهم، 

ــة . ــة والبيئ ــق العام ــة املراف وتهيئ

وتضمنــت املــادة 13 مــن دســتور 2013 ، التــزام 
الدولــة بالحفــاظ ىلع حقــوق العمــال )تمــاس 
مــع الهــدف الثامــن ( ، وتعمــل ىلع بنــاء 
عاقــات عمــل متوازنــة بيــن طرفــى العمليــة 
اإلنتاجيــة، وتكفــل ســبل التفــاوض الجماعــى، 
وتعمــل ىلع حمايــة العمــال مــن مخاطــر 
والســامة  األمــن  شــروط  وتوافــر  العمــل 
والصحــة املهنيــة، ويحظــر فصلهــم تعســفيا، 
وذلــك كلــه ىلع النحــو الــذى ينظمــه القانون.

الرعاية الصحية والرفاهية

ــى  ــق ف ــن الح ــكل مواط ــادة 18 ل ــت امل كفل
الصحــة ويف الرعايــة الصحيــة املتكاملــة وفقا 
ــادس  ــث والس ــدف الثال ــودة )اله ــر الج ملعايي
ــق  ــاظ ىلع مراف ــة الحف ــل الدول ــا( ، وتكف مع
تقــدم  التــى  العامــة  الصحيــة  الخدمــات 
خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل ىلع 
ــادل،  ــى الع ــارها الجغراف ــا وانتش ــع كفاءته رف
بتخصيــص  الدولــة  التــزام  إلــى  باإلضافــة 
ال  للصحــة  الحكومــى  اإلنفــاق  مــن  نســبة 
تقــل عــن 3 ٪ مــن الناتــج القومــى اإلجمالــى 
تتصاعــد تدريجًيــا حتــى تتفــق مــع املعــدالت 
العامليــة، وإقامــة نظــام تأميــن صحــى شــامل 
لجميــع املصرييــن يغطى كل األمــراض، وينظم 
ــتراكاته  ــى اش ــن ف ــهام املواطني ــون إس القان
أوإعفاءهــم منهــا طبقــا ملعــدالت دخولهــم، 
ويجــرم االمتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله 
ــكل إنســان فــى حــاالت الطــوارئ  املختلفــة ل
أو الخطــر ىلع الحيــاة، كمــا تلتــزم الدولــة 
ــض  ــات التمري ــاء وهيئ ــاع األطب ــين أوض بتحس
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والعامليــن فــى القطــاع الصحــى، وتخضــع 
واملنتجــات  الصحيــة،  املنشــآت  جميــع 
واملــواد، ووســائل لدعايــة املتعلقــة بالصحــة.

التعليم الجيد 

لــكل  حــق  التعليــم  أن   19 املــادة  نصــت 
ــة،  ــخصية املصري ــاء الش ــه بن ــن، هدف مواط
والحفــاظ ىلع الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل 
وتنميــة  التفكيــر،  فــى  العلمــى  املنهــج 
ــم  ــكار، وترســيخ القي املواهــب وتشــجيع االبت
مفاهيــم  وإرســاء  والروحيــة،  الحضاريــة 
املواطنــة والتســامح وعــدم التمييــز، وتلتــزم 
الدولــة بمراعــاة أهدافــه . ) نقطــة تمــاس مــع 

الهــدف الرابــع(.

وألزمــت املــادة 20 الدولــة بتشــجيع التعليــم 
املهنــى  والتدريــب  والتقنــى  الفنــى 
وتطويــره، والتوســع فــى أنواعــه كافــة، وفًقــا 
ملعاييــر الجــودة العامليــة، وبمــا يتناســب مــع 
احتياجــات ســوق العمل.)تتاقــى مــع الهــدف 

ــن(. ــع والثام الراب

الجامعــات  اســتقال   21 املــادة  وكفلــت 
واملجامــع العلميــة واللغويــة، وتوفيــر التعليم 
ــة،  ــودة العاملي ــر الج ــا ملعايي ــي وفًق الجامع
الجامعــى  التعليــم  تطويــر  ىلع  وتعمــل 
الدولــة  جامعــات  فــى  مجانيتــه  وتكفــل 
ومعاهدهــا وفقــا للقانــون، كمــا تلتــزم الدولــة 
بتخصيــص نســبة مــن اإلنفــاق الحكومــى 
للتعليم.)تماشــيا مــع الهــدف الرابــع والثامــن(.

ــاء  ــن، وأعض ــادة 22 أن املعلمي ــت امل وناقش
الركيــزة  ومعاونيهــم،  التدريــس  هيئــة 
األساســية للتعليــم، تكفــل الدولــة تنميــة 
كفاءاتهــم العلميــة، ومهاراتهــم املهنيــة، 
ورعايــة حقوقهــم املاديــة واألدبيــة، بمــا 
ــه.)  ــق أهداف ــم وتحقي ــودة التعلي ــن ج يضم

ــع(. ــدف الراب ــع اله ــاقا م ــر اتس أكث

وجــاءت املــادة 23 بتتكفــل الدولــة حريــة 

مؤسســاته،  وتشــجيع  العلمــى  البحــث 
باعتبــاره وســيلة لتحقيــق الســيادة الوطنيــة، 
ــن  ــى الباحثي ــة، وترع ــاد املعرف ــاء اقتص وبن
مــن  نســبة  لــه  وتخصــص  واملخترعيــن، 
اإلنفــاق الحكومــى ال تقــل عــن 1٪ مــن الناتــج 
ــى تتصاعــد تدريجيا.)الهــدف  القومــى اإلجمال

ــع( الراب

وألزمــت املــادة 25 الدولــة بوضع خطة شــاملة 
والرقميــة  الهجائيــة  األميــة  ىلع  للقضــاء 
بيــن املواطنيــن فــى جميــع األعمــار، وتلتــزم 
ــات تنفيذهــا بمشــاركة مؤسســات  بوضــع آلي
املجتمــع املدنــى، وذلــك وفــق خطــة زمنيــة 

ــع( ــدف الراب محددة.)اله

العمل الالئق ونمو االقتصاد

اســتهدفت املــادة 27 بــأن النظــام االقتصــادى 
يهــدف إلــى تحقيــق الرخــاء فــى البــاد 
مــن خــال التنميــة املســتدامة والعدالــة 
ــو  ــدل النم ــع مع ــل رف ــا يكف ــة، بم االجتماعي
الحقيقــى لاقتصــاد القومــى، ورفــع مســتوى 
املعيشــة، وزيــادة فــرص العمــل وتقليــل 
الفقــر  ىلع  والقضــاء  البطالــة،  معــدالت 

ــع(. ــن والتاس ــدف الثام ــع اله ــى م )لتتماش
ــة  ــطة االقتصادي ــادة 28 أن األنش ــرت امل وذك
االنتاجيــة والخدميــة واملعلوماتيــة مقومــات 
ــة  ــزم الدول ــى، وتلت ــاد الوطن ــية لاقتص أساس
وتوفيــر  تنافســيتها،  وزيــادة  بحمايتهــا، 
ىلع  وتعمــل  لاســتثمار،  الجــاذب  املنــاخ 
ــم  ــر، وتنظي ــجيع التصدي ــاج، وتش ــادة اإلنت زي
االســتيراد. وتولــى الدولــة اهتماًمــا خاًصــا 
باملشــروعات املتوســطة والصغيــرة .)أكثــر 

ــع(. ــدف التاس ــع اله ــاقا م اتس

العمــل املناخــي ومــدن ومجتمعــات محليــة 
مســتدامة

ــى  ــوم أساس ــة مق ــادة 29 أن الزراع ــدت امل أك
ــة  ــة بحماي ــزم الدول ــي، وتلت ــاد الوطن لاقتص
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الرقعــة الزراعيــة وزيادتهــا، وتجريــم االعتــداء 
عليهــا، كمــا تلتــزم بتنميــة الريــف ورفــع 
مســتوي معيشــة ســكانه وحمايتهــم مــن 
املخاطــر البيئيــة، وتعمــل ىلع تنميــة اإلنتاج 
الزراعــى والحيوانــى، وتشــجيع الصناعــات التي 
ــر  ــة بتوفي ــوم الدول ــا تق ــا، كم ــوم عليهم تق
والحيوانــى،  الزراعــى  اإلنتــاج  مســتلزمات 
وشــراء املحاصيــل الزراعيــة األساســية بســعر 
ــك  ــح للفــاح، وذل مناســب يحقــق هامــش رب
باالتفــاق مــع االتحــادات والنقابــات والجمعيات 
الزراعيــة، باإلضافــة إلــى تخصيــص الدولــة 
نســبة مــن األراضــى املســتصلحة لصغــار 
الفاحيــن وشــباب الخريجيــن، وحمايــة الفــاح 
والعامــل الزراعــى مــن االســتغال، وذلــك كلــه 
ىلع النحــو الــذى ينظمــه القانــون.) لتتمــاس 
ــر  ــي عش ــر والثان ــادي عش ــداف الح ــع األه م

ــر(. ــث عش والثال

وألزمــت املــادة 30 الدولــة بحمايــة الثــروة 
 ، الصياديــن  ودعــم  وحمايــة  الســمكية 
وتمكينهــم مــن مزاولــة أعمالهــم دون إلحــاق 
ــو  ــك ىلع النح ــة، وذل ــم البيئي ــرر بالنظ الض
الــذى ينظمــه القانون.)أثــر اتســاقا مــع الهدف 

ــر(. ــع عش ــر والراب ــث عش الثال

وأكــدت املــادة 32 أن مــوارد الدولــة الطبيعيــة 
بالحفــاظ  الدولــة  تلتــزم   ، للشــعب  ملــك 
عليهــا، وُحســن اســتغالها، وعدم اســتنزافها، 
ومراعــاة حقــوق األجيــال القادمــة فيهــا، 
ــة بالعمــل ىلع االســتغال  ــا تعمــل الدول كم
ــز  ــددة، وتحفي ــة املتج ــادر الطاق ــل ملص األمث
ــي  ــث العلم ــجيع البح ــا، وتش ــتثمار فيه االس
ــر  ــث عش ــدف الثال ــع اله ــاس م ــة تم .)نقط

ــر(. ــس عش والخام

واســتهدفت املــادة 45 التــزام الدولــة بحمايــة 
وممراتهــا  وبحيراتهــا  وشــواطئها  بحارهــا 
ــر  ــا يحظ ــة، كم ــا الطبيعي ــة ومحمياته املائي
التعــدى عليهــا، أو تلويثهــا، أواســتخدامها 
كل  وحــق  مــع طبيعتهــا،  يتنافــى  فيمــا 
مواطــن فــى التمتــع بهــا مكفــول، كمــا تكفــل 

ــراء  ــاحة الخض ــة املس ــة وتنمي ــة حماي الدول
ــة  ــروة النباتي ــاظ ىلع الث ــر، والحف يف الحض
والحيوانيــة والســمكية، وحمايــة املعــرض 
منهــا لانقــراض أو الخطــر، والرفــق بالحيــوان، 
وذلــك كلــه ىلع النحــو الــذى ينظمــه القانون.

ــخص يف  ــكل ش ــق ل ــادة 46 الح ــت امل وأعط
واجــب  بيئــة صحيــة ســليمة، وحمايتهــا 
التدابيــر  باتخــاذ  الدولــة  وتلتــزم  وطنــي. 
الازمــة للحفــاظ عليهــا، وعــدم اإلضــرار بهــا، 
ــا  ــة بم ــوارد الطبيعي ــيد للم ــتخدام الرش واالس
يكفــل تحقيــق التنميــة املســتدامة، وضمــان 

ــا. ــة فيه ــال القادم ــوق األجي حق

املؤسسات القوية وعقد الشراكات

تقــوم  الدولــة  أن  36 ىلع  املــادة  عملــت 
مســؤليته  ألداء  الخــاص  القطــاع  بتحفيــز 
ــي  ــاد الوطن ــة االقتص ــى خدم ــة ف االجتماعي

واملجتمــع,
ــج  ــذ برنام ــة بتنفي ــادة 41 الدول ــت امل وألزم
ــن  ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــدف إل ــكاني يه س
معــدالت النمــو الســكاني واملــوارد املتاحــة، 
البشــرية  الطاقــة  االســتثمار يف  وتعظيــم 
إطــار  فــى  وذلــك  خصائصهــا،  وتحســين 
مــع  املستدامة.)اتســاقا  التنميــة  تحقيــق 

الهــدف الســادس عشــر والســابع عشــر(.
تقــوم  الدولــة  أن   238 املــادة  وتضمنــت 
بتنفيــذ التزامهــا بتخصيــص الحــد األدنــى 
ــم،  ــى ىلع التعلي ــاق الحكوم ــدالت اإلنف ملع
والتعليــم العالــى، والصحــة، والبحــث العلمــى 
ــاًرا  ــا اعتب املقــررة فــى هــذا الدســتور تدريجًي
ــه  ــزم ب ــه، ىلع أن تلت ــل ب ــخ العم ــن تاري م

ــة. ــة الدول ــًا يف موازن كام
ــة البحــث العلمــى  وذكــرت املــادة 66 أن حري
ــن  ــة الباحثي ــة برعاي ــزم الدول ــة، وتلت مكفول
واملخترعيــن وحمايــة ابتكاراتهــم والعمــل 

ىلع تطبيقهــا.
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املنتدى االقتصادي دافوس 2021

العالم يتأهب إلعادة الضبط العظيم 
قمة فريدة لبناء كوكب مستدام

ترجمة : محمد الغباشي

»أغلــق الراوتــر وأعــد فتحــه مجــددا« ...«اعمــل ريســتارت للجهاز«..العالــم اليــوم أمــام مفتــرق طــرق 
ــات  ــر ب ــاع ، األم ــة لاتب ــا قابل ــا آبائن ــا عليه ــي ألفين ــة الت ــب النمطي ــات القوال ــد اصطاح ــم تع ل
ملحــا وضروريــا البتــداع نمــاذج وأطــر جديــدة للعمــل الســيما مــع بــروز تحديــات وضغــوط جبــارة 
ــق  ــلبية وتحقي ــار الس ــل اآلث ــة لتقلي ــارات بديل ــى مس ــول إل ــع التح ــوازي م ــاملة ، بالت ــة وش وهائل
نقطــة التــوازن بيــن التنميــة االقتصاديــة والبيئــة املســتدامة ، لــذا وتحــت شــعار »إعــادة الضبــط 
العظيــم«ـ  The Great Reset«« ، يســتهل املنتــدى االقتصــادي العاملــي العــام القــادم يف دافــوس 
، تحديــدا ينايــر 2021 ، النطــاق فعاليــات االجتمــاع الســنوي الحــادي والخمســين، ليكــون موضــوع 

وشــعار القمــة فريــدا ومزدوجــا يف آن واحــد.
ويضــم امللتقــى قــادة عامليــون مــن قطــاع الحكومــة وقطــاع األعمــال واملجتمــع املدنــي وأصحاب 
املصلحــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم يف تشــكيل فريــد يضــم  حــوارات ىلع األرض وحــوارات عبــر 

ــائط الرقمية. الوس
وتم اإلعان عن شعار القمة »إعادة الضبط العظيم«، من قبل األمير تشارلز، أمير ويلز، 
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والبروفيســور كاوس شــواب خــال اجتمــاع 
ــان  ــه بي ــرس ، تبع ــو كونف ــر الفيدي ــد عب عق
ــو  ــدة أنطوني ــم املتح ــام لألم ــن الع ــن األمي م
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــة صن ــس ورئيس جوتيري

كريســتاليانا جورجييفــا.
ــة  ــر شــبكة مركزي وسيســمح خــال القمــة عب
افتراضيــة قويــة بمشــاركة األجيــال األصغــر 
ســنا مــن »املســاهمين العاملييــن« والتفاعــل 
ــيعتمد  ــة ، وس ــخته الرقمي ــر بنس ــع املؤتم م
اآلالف  ىلع  العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى 
مــن الشــباب يف أكثــر مــن 400 مدينــة حــول 
العالــم ، ســيتم ربطهــم ببعضهــم البعــض مــن 
ــم  ــن له ــة يمك ــاور افتراضي ــبكة مح ــال ش خ
مــن خالهــا التفاعــل مــع القــادة يف دافــوس 
، وســتقوم وســائل اإلعــام العامليــة وشــبكات 
ــن  ــن م ــة املايي ــي بتعبئ ــل االجتماع التواص
األشــخاص، ليتمكنــوا مــن مشــاركة آرائهــم 
ــاع  ــات االجتم ــم ملناقش ــاوة ىلع متابعته ع

ــوس. ــنوي يف داف الس
وقــال كاوس شــواب ، املؤســس والرئيــس 
ــي ، إن  ــادي العامل ــدى االقتص ــذي للمنت التنفي
التغيــر املناخــي قــد يكــون الكارثــة العامليــة 
ــرا  ــر تأثي ــه قــد تكــون أكث ــة، وإن عواقب املقبل

ىلع البشــرية.
ــا واحــدا  ــا كوكب ــدا أن لدين وأضــاف »نعــي جي
ــة  ــاحة الزمني ــال املس ــا، خ ــذا علين ــط، ل فق
القليلــة املتبقيــة، التحــول القتصاديــات خالية 
مــن االنبعاثــات الكربونيــة وجعــل التفكيــر 

ــة«. ــع الطبيع ــجاما م ــر انس ــلوكيات أكث والس
وتابــع البروفيســور شــواب ، »إن إعــادة الضبــط 
ــي  ــد اجتماع ــاء عق ــروري لبن ــر ض ــم أم العظي

ــاء.« ــرية جمع ــة البش ــرم كرام ــد يحت جدي

وأوضــح أن األزمــة الصحيــة التــي يمــّر بهــا العالم 
ــن  ــة م ــم القديم ــتدامة النظ ــدم اس ــفت ع كش
ــرص  ــص الف ــي ، ونق ــك االجتماع ــث التماس حي
ــن  ــل ع ــدم التغاف ــمولية ، وع ــة والش املتكافئ
يتوجــب   ولــذا   ، والتمييــز  العنصريــة  شــرور 
االجتماعــي  العقــد  هــذا  يف  الجميــع  ىلع 
تحديــد وتبنــي خطــى مســؤولة تجــاه القضايــا 
ــى مســتوى  ــال للرقــي إل ــن األجي املشــتركة بي

ــباب. ــل الش ــات جي توقع
وقــال »لقــد ســرع فيــروس كوفيــد-19 مــن 
ــة  ــورة الصناعي ــر الث ــى عص ــال إل ــرة االنتق وتي
الرابعــة ، وعلينــا التأكــد مــن بقــاء اإلنســان هــو 
ــي  ــم الرقم ــدة يف العال ــات الجدي ــور التقني مح
والبيولوجــي والفيزيائــي ، والتأكــد مــن أن تخدم 
هــذه التقنيــات املجتمــع ككل، األمــر الــذي يوفر 

ــع«. ــة للجمي فــرص عادل
ــدى  ــر م ــد أظه ــي ق ــاء العامل ــاف أن الوب وأض
الترابــط فيمــا بيــن الجميــع ، ولذلــك يجــب 
ــي  ــاون العامل ــال للتع ــاٍم فع ــى نظ ــودة إل الع
ــا  ــين عام ــات الخمس ــة تحدي ــي، ملواجه الذك
الضبــط  »إعــادة  ســيتطلب  مــا  املقبلــة. 
العظيــم« ودمــج جميــع أصحــاب املصلحــة 
ــع ذي  ــن مجتم ــة ضم ــات العاملي يف املجتمع
مصلحــة مشــتركة، ويتشــاطر األهــداف واألعمــال 

ــا. ذاته
وأكــد أن العالــم بحاجــة إلــى تغييــر يف طريقــة 
التفكيــر، واالنتقــال مــن التفكيــر قصيــر املــدى 
ــن  ــال م ــدى، واالنتق ــل امل ــر طوي ــى التفكي إل
رأســمالية املســاهمين إلــى مســؤولية أصحــاب 
املصــال ، واألخــذ يف االعتبــار الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة الرشــيدة عنــد مســاءلة الشــركات 

والحكومــات.

نعي جيدا أن لدينا كوكبا واحدا فقط، لذا 
علينا، خال املساحة الزمنية القليلة املتبقية، 

التحول القتصاديات خالية من االنبعاثات 
الكربونية وجعل التفكير والسلوكيات أكثر 

انسجاما مع الطبيعة



www.csregypt.com 30
اقتصاد أخضر

ــز  ــر ويل ــارلز، أمي ــر تش ــال األمي ــه  ، ق ــن جانب م
للمنتــدى  املزدوجــة  القمــة  ىلع  تعليقــا   ،
ــتقبل  ــان املس ــه لضم ــي ، إن ــادي العامل االقتص
واالزدهــار ، فالعالــم بحاجــة إلــى تطويــر نمــوذج 
اقتصــادي يجعــل مــن األفــراد والكوكــب أساســا 

ــة. ــة مضاف ــة عاملي ــد قيم لتولي
وأضــاف أنــه إذا مــا كان هنــاك درس واحــد 
هــام نتعلمــه مــن أزمــة التغيــر املناخــي ، 
فهــو الحاجــة إلــى وضــع الطبيعــة يف صميــم 
ــة  ــدم إضاع ــي ع ــات ، وينبغ ــال والتصرف األعم

ــت. ــن الوق ــد م املزي
وعلــق األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو 
ــط  ــادة الضب ــة »إع ــعار القم ــس ىلع ش جوتيري
ــأن  ــي ب ــراف ضمن ــة اعت ــه بمثاب ــم«، بأن العظي
املأســاة اإلنســانية التي يعيشــها الكوكــب حاليا 
ســتكون دعــوة لاســتيقاظ ، وبنــاء اقتصاديــات 
ــتدامة  ــموال واس ــاواة وش ــر مس ــات أكث ومجتمع
وأكثــر مرونــة يف مواجهــة األوبئــة والتغيــر 
ــة  ــرات العاملي ــن التغيي ــد م ــي والعدي املناخ

ــرى. األخ
ــماء  ــن األس ــد م ــاركة العدي ــع مش ــن املتوق وم

ــداء  ــي إلب ــع الدول ــة يف املجتم ــارزة الفعال الب
ألونســو  فيكتوريــا  ذلــك  يف  بمــا  آرائهــم 
ــركة ــذي لش ــس التنفي ــس والرئي ــز، املؤس بيري

القيــادات  وعضــو   ، األوروغــواي   ،  Chipsafer
ــس  ــتي، الرئي ــن أنس ــابة، وكارولي ــة الش العاملي
الواليــات   ،Pact لشــركة  التنفيــذي  واملديــر 
املتحــدة األميركيــة، وأجــاي بانجــا، الرئيــس 
الواليــات  العامليــة،  ماســتركارد  التنفيــذي، 
املتحــدة األميركيــة، وشــاران بــورو، األميــن العام 
لاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال، بلجيــكا. ومــا 
جــون ، رئيــس اللجنــة املاليــة الصينيــة الخضراء 
ــات،  ــل والخدم ــة للتموي ــة الصيني ــدى الجمعي ل
وعضــو لجنــة السياســة النقديــة لبنــك الشــعب 
ــذي،  ــس التنفي ــي، الرئي ــارد لون ــي، وبرن الصين
لشــركة النفــط البريطانيــة بــي بــي، اململكــة 
ــا روتيتــش، شــريك مؤســس،  املتحــدة، وجوليان
شــركة اســتثمارات أتانتيــكا، كينيــا، وبرادفــورد 
الواليــات  مايكروســوفت،  رئيــس  ســميث، 
املتحــدة األميركيــة، ونيكــوالس ســتيرن، رئيــس 
ــاخ  ــر املن ــول تغي ــاث ح ــام لألبح ــد جرانث معه

ــدة. ــة املتح ــة، اململك والبيئ
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اقتصاد أخضر

»نستله« تحافظ ىلع مكانتها بمؤشر 
»FTSE4Good« لالستدامة لعام 2020

خاص : استدامة

حافظــت نســتله ىلع مكانتهــا القويــة بمؤشــر »FTSE4Good« لاســتدامة ، وهــو املؤشــر الــذي 
يقيــس أداء الشــركات التــي تظهــر ممارســات بيئيــة ومجتمعيــة مســؤولة وحوكمــة رشــيدة.

وذكــرت الشــركة أنــه تقييــم الشــركات يتــم ىلع أســاس أكثــر مــن 300 مؤشــر تغطــي موضوعات 
ــاه ،  ــتخدام املي ــان ، واس ــوق اإلنس ــل ، وحق ــر العم ــامة ، ومعايي ــة والس ــل الصح ــة مث متنوع

والتنــوع البيولوجــي ، وتغيــر املنــاخ ، والشــفافية الضريبيــة ، ومكافحــة الفســاد.
ــن )0 و 5 (  ــراوح بي ــاط  تت ــوع نق ــرات مجم ــرز املؤش ــي ، تف ــكل جماع ــه بش ــان أن ــاف البي وأض
ــة  ــة واملجتمعي ــات البيئي ــص املمارس ــا يخ ــك فيم ــام 2020 ، وذل ــتله 4.9 لع ــف نس كان تصني

ــيدة. ــة الرش ــؤولة والحوكم املس
ــن  ــه ، ع ــتله إس إي ــة نس ــة بمجموع ــؤون العام ــي للش ــس العامل ــرون ، الرئي ــرب روب كامي وأع
ســعادته البالغــة بهــذه املكانــة والتــي جــاءت جــراء جهــود الشــركة يف اإلبــاغ بشــفافية عــن 

االلتزامــات  واإلجــراءات الداعمــة ألهــداف التنميــة املســتدامة.
وأكــد أن الشــركة ســتواصل تحســين عمليــات اإلفصــاح والشــفافية بشــأن املمارســات البيئيــة 

واملجتمعيــة ومســائل الحوكمــة لدعــم قــرارات االســتثمار.
وتســاعد سلســلة مؤشــرات »FTSE4Good« املســتثمرين ىلع دمــج املمارســات البيئيــة 

واملجتمعيــة والحوكمــة الرشــيدة ضمــن قراراتهــم االســتثمارية.
ــد  ــن ، تؤك ــك الحي ــذ ذل ــام 2011. ومن ــر »FTSEGood« ع ــتله يف مؤش ــركة نس ــم إدراج ش وت
ــر  التقييمــات الســنوية حفــاظ الشــركة ىلع مكانتهــا يف املؤشــر ، بمــا يضمــن أىلع املعايي

ــتدامة. ــة املس ــة للتنمي العاملي
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تأســس يف الســنوات القليلــة املاضيــة عــدد 
ــاول  ــي تح ــئة الت ــركات الناش ــن الش ــل م ــر قلي غي
أن تقــدم خدمــات جمــع وإعــادة تدويــر املخلفــات 
ــدم  ــة لتخ ــة والعضوي ــة الصلب ــكالها املختلف بأش
ــور  ــكل متط ــا بش ــة به ــة املحيط ــة املحلي البيئ
لتعظيــم  و  املصريــة  البيئــة  بتحديــات  وواع 

ــة. ــوارد املحلي ــن امل ــتفادة م االس
وأخــص بالذكــر هنــا مجــال إعــادة تدويــر املخلفات 
الصلبــة.. شــأنها شــأن معظــم قطاعــات االقتصــاد، 
تدخل الشــركات املســجلة ونســميها هنا »شــركات 
ــا يف  ــر رغبته ــا وبغي ــمي« برغبته ــاع الرس القط
ــل  ــمي« املتمث ــر الرس ــاع غي ــع »القط ــة م منافس
ــجلين يف  ــر املس ــورش غي ــردة وال ــار الخ يف تج

منظومــة الشــركات.
ماليــة  بأعبــاء  مطالــب  الرســمى  القطــاع  وألن 
واشــتراطات فنيــة ويحــاول تقديــم خدماتــه ىلع 
ــة  ــامة املهني ــة والس ــع الصح ــق م ــس تتف أس
ــا  ــة. بينم ــة املحلي ــرار بالبيئ ــدم اإلض ــراده وع ألف
القطــاع غيــر الرســمي يمكنــه ممارســة عملــه 
زراعيــة   أو  ســكنية  منطقــة  أي  مــن  انطاقــا 
بأقــل إيجــار أو بــدون بعيــدا عــن اشــتراطات 
ورقابــة الجهــات املحليــة وبــدون أعبــاء الضرائــب 
والتأمينــات املفروضــة ىلع القطــاع الرســمي، 
ــه  ــة عمل ــمي ممارس ــر رس ــاع الغي ــتطيع القط يس

ــمي. ــاع الرس ــن القط ــل م ــل بمراح ــف أق بتكالي
ــع أو  ــع مصان ــل م ــد التعام ــة عن ــن املنافس تكم
ــود التخلــص مــن مخلفــات ناتجــة مــن  شــركات ت
ــا و  ــة له ــات املختلف ــع أو العملي ــل التصني مراح
ــص  ــدات للتخل ــل مزاي ــركات بعم ــك الش ــوم تل تق
مــن مخرجــات عملياتهــا التــي أصبحــت غيــر 

ــر  ــاع الغي ــا القط ــتطيع دائم ــا ويس ــوب فيه مرغ
ــدات و  ــوز باملزاي ــعر والف ــرض أىلع س ــمي ع رس
ــد  ــى الح ــغيلية إل ــه التش ــاض أعبائ ــك النخف ذل
ــجلة  ــركات املس ــفع للش ــم يش ــا ل ــى بينم األدن

املتنافســة أي وزن عنــد العميــل.
بالنســبة للكثيــر مــن املصانــع والشــركات، يســيطر 
العــرض املالــي األقــل عنــد تقديــم الخدمــات 
ىلع  مزايــدات  دخــول  عنــد  األىلع  والســعر 
االهتمــام األكبــر لــإلدارات املســئولة عــن التخلــص 
ــر  ــاع الغي ــكان القط ــون بإم ــات فيك ــن املخلف م
ــتحوذ ىلع  ــا أن يس ــل فني ــر مؤه ــمي أو الغي رس
معظــم األعمــال دون النظــر إلــى املؤهــات الفنية 

ــمي. ــاع الرس للقط
ــطح  ــو ىلع الس ــع تطف ــذا الوض ــى ه ــر إل وبالنظ

ــاء: ــاش البن ــا للنق ــود طرحه ــاؤالت ن ــدة تس ع
ــية  ــؤولية املؤسس ــتطيع إدارات املس ــل تس 1.  ه
الكبــرى  واملؤسســات  بالشــركات  واملجتمعيــة 
العاملــة يف الســوق املصــري تصحيــح بوصلــة 
االقتصــاد الــدوار لتشــجيع نمــو املشــاريع الرســمية 
الرائــدة وتشــجيع القطــاع الغيــر رســمي لانضمــام 

ــمية؟ ــة الرس للمنظوم
2.  كيــف يمكــن أن تتكاتــف جهــود الشــركات لنمــو 

االقتصــاد الــدوار يف اإلطــار الرســمي؟
3.  مــا هــي الخدمــات التــي تريــد الشــركات الكبــرى 
توافرهــا مــن ضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا 
ــر وال  ــادة التدوي ــال إع ــئة يف مج ــركات الناش الش

ــي؟ ــت الحال ــا يف الوق تجده

االقتصاد الدوار بين 
القطاع الرسمي وغير 

الرسمي
أسامة عمارة

املؤسس والرئيس التنفيذي يف
Go Green Environmental Services 
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االقتصاد االخضر عامل اساسي من عوامل تحقيق اهداف  التنميه المستدامة

%50 مشروعات قطاع النقل

%9 مشروعات قطاع الكهرباءمشروعات قطاع االسكان30%

691

 عدد
المشروعات

447.3

تكلفه المشروعات
 بالمليار

14%

نسبتهم من اجمالي استثمارات
الموازنه العامه لعام 20/21

  مصر تستعد الطالق مبادرة السندات الخضراء لتنفيذ

خطى مونوريلالخط الرابع لمترو ا�نفاق  الخط الثالث لمترو ا�نفاق   القطار المكهرب 

 تصميم وتمويل وبناء الميناء الجافتطوير وزيادة كفاءة ميناء دمياط المرحلة الرابعةمن الخط الثالث 

1827 
مليون

1453
مليون

720 
مليون

4500
مليون

3607
مليون

3487
مليون

2000 
مليون
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 التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء

 محافظة القاهرة 27%
عدد المشروعات 23 مشروع

بتكلفه 9.7 مليار جنيه

 محافظة الجيزة 24%
عدد المشروعات 36 مشروع

بتكلفه 18.7 مليار جنيه

 محافظة دمياط 4.2%
عدد المشروعات 16 مشروع

بتكلفه 1.6 مليار جنيه

CSR Egypt

انفوجراف
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