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مواصفات دولية جديدة للتنمية 
املستدامة يف جماالت الصحة والتعليم 

واحلكم احمللي

فــرض مفهــوم التنميــة املســتدامة نفســه منــذ 
والكيانــات  األوســاط  جميــع  عــى  ظهــوره 
ــة والسياســية واإلجتامعية...وغريهــا،  اإلقتصادي
وينتــرش يف معظــم دول العــامل املتقــدم والنامي 
عــى حــد ســواء، وتتبنــاه هيئــات رســمية 
وغــري رســمية. كــام تتكاتــف الجهــود العامليــة 
ممثلــًة باملنظــامت والهيئــات الدوليــة مــن 
ــة  ــق التنمي ــاداة واإلرشاف عــى تطبي أجــل املن
املســتدامة مــن خــال عقــد املؤمتــرات وإصدار 
ــية. ــات القياس ــات واملواصف ــن والترشيع القوان
فمنــذ بدايــة مثانينــات القــرن املــايض بــدأ 
مــن  العديــد  عــى ضجيــج  يصحــو  العــامل 
املشــكات البيئيــة واملجتمعيــه الخطــرية، التــي 
باتــت تهــدد أشــكال الحيــاة فــوق كوكــب 
األرض وتؤثــر عــي صحــة اإلنســان ومتاســك 
املجتمعــات ومــن أبرزهــا: التلــوث البيئــي 
ــم  ــة وتفاق ــوارد الطبيعي ــتنزاف امل ــادة إس وزي
املشــاكل العامليــة وتدهــور التعليــم والصحــه 
وخدمــات املحليــات. وهــذا كان طبيعيــاً يف 
للجوانــب  التنمويــة  املناهــج  إهــامل  ظــل 
ــة،  ــود املاضي ــوال العق ــة ط ــة واملجتمعي البيئي
فــكان البــد مــن إيجــاد فلســفة تنمويــة بديلــة 
ــكات  ــى املش ــب ع ــاعد يف التغل ــدة تس جدي
املطروحــة ، مــام متخــض عــن الجهــود الدوليــة 
ــة  ــة عــرف باســم التنمي ــد للتنمي مفهــوم جدي
املســتدامة، الــذي ظهــر أول مــرة يف مؤمتــر 
 ،1992 ســنة  ديجانــريو  بريــو  األرض  قمــة 
ــى  ــت حت ــك الوق ــذ ذل ــد من ــور ويتجس ليتبل
وقتنــا الحــايل كنمــوذج ومنــط تنمــوي جديــد، 
إســتغال  يف  والرشــادة  بالعقانيــة  ميتــاز 
الطاقــة واملــوارد، ويتعامــل مــع النشــاطات 
اإلقتصاديــة الراميــة لتحقيــق معــدالت منــو 
أجــل  مــن   ، ومســتدام  منشــود  إقتصــادي 
ترقيــة وتحقيــق نوعيــة حيــاة جيــدة للبرشيــة 
الحــارضة واملســتقبلية، يف إطــار حاميــة البيئــة 
واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة. كــام تزايــد 
اإلهتــامم بتطبيــق مبــادىء ومعايــري املســئولية 
املجتمعيــة ملراعــاة البعــد املجتمعــى للتنميــة.
وقــد قامــت منظمــة األيــزو مــن جانبهــا بوضــع 
مجموعــة مــن معايــري النظــم اإلداريــة الحديثة 
ــا،  ــتدل به ــات يس ــة مرجعي ــر مبثاب ــي تعت الت

تعمــل وفــق منــط تســيريي اســرتاتيجي لخدمــة 
ــي  ــاوة ع ــة ع ــة والبيئي ــارات اإلجتامعي اإلعتب
اإلقتصاديــة يف إطــار اإلســتدامة. ومــن أبــرز 
هــذه املعايري واملواصفات القياســية: املســئولية 
املجتمعيــة   ISO 26000، مواصفــات نظــم 
إدارة الجــودة ISO 9000، نظــم إدارة الجــودة 
يف الحكــم املحــي ISO 18091، نظــم اإلدارة 
الصحــة  إدارة  نظــم   ،ISO 14000 البيئيــة  
مرحلــة  )يف   ISO 45001 املهنيــة  والســامة 
ــب وغريهــا ــم والتدري ــم والتعلي ــداد(، التعل اإلع
ISO/IEC 19796 -1 ومــن الجديــر بالذكــر 
والجــودة  للمواصفــات  املرصيــة  الهيئــة  أن 
ــث  ــة إصــدار وتحدي ــه ىف عملي تشــارك بفاعلي
خــال  مــن  العامليــة  القياســية  املواصفــات 
القياســية  للمواصفــات  الوطنيــة  اللجــان 
ــاع  ــه مــن الصن ومبشــاركة  كل األطــراف املعني
واملســتهلك  الرقابيــة  واألجهــزه  والتجــار 
والعــامل إضافــة إىل الخــراء واألكادمييــن. وقــد 
قامــت الهيئــة مــن جانبهــا باصــدار مواصفــات 
ــة  ــع وزارة الرتبي ــاون م ــة بالتع ــية مرصي قياس
والتعليــم والتعليــم الفنــي وعــدد مــن الجهــات 
املعنيــة األخــري حــول مامرســات بعــض املهــن 
مثــل: مهنــة صناعــة وإصــاح وصيانــة أجهــزة 
وآالت وأدوات الــوزن والقيــاس والكيــل، مهنــة 
بصــدد  أنهــا  كــام  القيــاس،  مهنــة  الــوزان، 
ــة حــول  اصــدار عــدد مــن املواصفــات املرصي
ــبيل  ــي س ــن األخــري ع ــض امله ــات بع مامرس
املثــال ال الحــرص: تحليــل املعــادن الثمينــة 
وصناعــة املصوغــات مــن املعــادن الثمينــة 
وخبــري مثمــن للمعــادن الثمينــة واألحجــار 
الكرميــة، مهنــة صيانــة وإصــاح أجهــزة التريــد 
والتكييــف، مهنــة خــراط معــادن، مهنــة لحــام 

ــخ.  ...ال
وتتواصــل جهــود الهيئــة ىف مجــال نــرش الوعــى 
باملعايــري الدوليــة واملواصفــات القياســية حيــث 
ــكل  ــج واإلتصــاالت ل ــم إعــداد خطــه الرتوي يت
ــه رســاله إيل  ــدة وتوجي ــة قياســية جدي مواصف
ــري  ــق املعاي ــأن تطبي ــات ب مســتخدمى املواصف
ــاس  ــو أس ــة ه ــة والدولي ــات الوطني واملواصف

التطــور واملنافســة واإلســتدامة.

بقلم:
م. أشرف امساعيل عفيفى
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التنمية املستدامة معيار حقيقي ألداء احلكومات

مقدمة:
تعــد إدارة المعرفــة المؤسســية واحــدة مــن أهــم التحديــات التــى تواجه الشــركات 
والمؤسســات لتنفيــذ إســتراتيجية المنافســة واإلســتدامة فــى األســواق وتقــاس 
بمــدى قدرتهــا  المنافســة واإلســتدامة  الشــركات والمؤسســات علــى  قــدرة 
علــى التعلــم بســرعة Speed of learning وممــا يزيــد مــن المخاطــر 
المرتبطــة باإلســتدامة هــو تســارع التطــور التكنولوجــى والعلمــى والــذى ال 
ــارات منقوصــة وقصــور  ــة ومه ــه وقديم ــة بالي ــى ظــل معرف ــه ف ــن مواكبت يمك
فــى التدريــب وتســرب فــى المعرفــة مــع كل موظــف أو مســئول يغــادر الشــركة 
الذاكــره المؤسســية  المعلومــات والبيانــات وهــى  أو المنشــأه ويأخــذ معــه 

.  Organizational memory
لــذا فقــد أصبــح وجــود نظــام إلدارة المعرفــة المؤسســية هــو مكــون أساســى فــى 

نظــم إدارة الجــودة طبقــاً للمعاييــر الدوليــة.
 إدارة المعرفة:

- عبــارة عــن عمليــة جمــع الخبــرات المتراكمــة لمنظمــة مــا بغــض النظــر عــن 
مكانهــا ســواء كانــت فــي أوراق أو فــي قاعــدة بيانــات أو بعقــول األفــراد، ومــن 
ثــم نشــر هــذه المعرفــة ووضعهــا فــي األماكــن التــي تحتــاج لهــا بغــرض تحصيــل 

أكبــر قــدر مــن العوائــد المعنويــة والماديــة علــى هــذه المنظمــة.
- عبــارة عــن دمــج بيــن نظــم المعلومــات وخبــرات العمــل التــي بدورهــا تســاعد 

المنظمــة علــى تنظيــم وتحليــل وابتــكار وحفــظ المعلومــات بشــكل أفضــل.
- هــي علــم حديــث الظهــور كنمــوذج عملــي يحتــوي علــى المعرفــة فــي 
ــة  ــات المرتبط ــن التوجه ــر م ــة الكثي ــذه المعرف ــم ه ــا، وتض ــة م ــة منظم هيكلي
بالمنظمــة والتــي لهــا عالقــة بخطــط ســير العمــل و بــإدارة المعلومــات بالمنظمــة 

ــة. ــك المنظم ــي تل ــا ف وباألشــخاص والتكنولوجي
ومن أمثلة المعرفة :

• األفكار واإلكتشافات الجديدة    • النتائج      • التعليمات    • الخبرات
• أـسباب النجاح والفشل   • المالحظات والتوصيات

• األخبار واألحداث والتحليالت ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة.
•التغذية العكسية.
وأنواع المعرفة:

»Tacit Knowledge « النوع األول : المعرفة الضمنية أو المخفية -
»Explicit Knowledge « النوع الثاني: المعرفة البّيـنة أو الملموسة -

المعرفة الضمنية أو المخفية :

وطبقــا للمواصفــه القياســيه أيــزو 9001:2015 ينبغــى علــى المنشــأه 
ــى : اآلت

ــارف الالزمــة لتشــغيل عملياتهــا وتحقيــق المطابقــة للمنتجــات  • تحديــد المع
والخدمــات.

• الحفاظ على هذه المعرفة وإتاحتها بالقدر الالزم.
ــأه أن  ــى المنش ــى عل ــرة، ينبغ ــات المتغي ــات واالتجاه ــة اإلحتياج ــد معالج • عن
تأخــذ فــى اإلعتبــار المعرفــة الحاليــة وتحديــد كيفيــة اكتســاب أو الوصــول إلــى 

ــة. ــات المطلوب ــة والتحديث ــة الزم ــة إضافي أي معرف

ــى نظــام إلدارة  ــإن المنشــآت يجــب أن تضــع صــوب عينهــا تبن ــة ف ــى النهاي وف
ــى  ــات المتطــورة والعمــل عل ــة واســتخدام التقني ــر الدولي ــاً للمعايي ــة طبق المعرف
ســرعة ســد الفجــوة المعرفيــة ومواكبــة التطــور الســريع فــى التكنولوجيــا 
والعلــوم مــن خــالل البحــث والتطويــر واإلبتــكار لضمــان إســتدامتها ومشــاركتها 

ــة المســتدامة. ــى التنمي ف

املهندس اسامه املليجى
رئيس التحرير

مقرر اللجنه الوطنية للمسئولية املجتمعية
اإلستدامة وإدارة املعرفة

التنميــة المســتدامة مــن المفاهيــم االقتصاديــة الحديثــة التــي تعمــل 
علــى تطويــر اقتصاديــات الــدول وتحقيــق االســتثمار األمثــل لالمكانيــات 
المتاحــة وهــي عمليــة تطويــر األرض والمــدن والمجتمعــات وكذلــك 
األعمــال التجاريــة بشــرط أن تلبــي احتياجــات الحاضــر بــدون المســاس 

ــا. ــة حاجاته ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة األجي بق
تتطلــب التنميــة المســتدامة تحســين ظــروف المعيشــة لجميــع أفــراد 
المجتمــع دون زيــادة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة إلــى مــا يتجــاوز قــدرة 
ــة مجــاالت  ــي ثالث ــة المســتدامة ف ــق التنمي ــة تحقي ــد . وتصــّب عملي البل
رئيســية هــي )النمــو االقتصــادي وحفــظ المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة 

والتنميــة االجتماعيــة(.
إن مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا التنميــة المســتدامة هــي القضــاء 
ــاج واســتهالك  ــاط إنت ــاع أنم ــى اتب ــن خــالل التشــجيع عل ــر م ــى الفق عل

ــة. ــى المــوارد الطبيعي ــاد عل ــي االعتم ــراط ف ــة، دون اإلف متوازن
ووضــع قــادة العالــم فــي قمــة تاريخيــة فــي عــام 2015 أهــداف التنميــة 
المســتدامة التــي تــم االتفــاق علــى تطبيقهــا عالميــاً فــي ســقف زمنــي تــم 
تحديــده ب 15 عامــاً حتــى عــام 2030 وحــددوا تلك األهــداف بـ )القضاء 
علــى الفقــر والجــوع والعمــل علــى توفيــر صحــة جيــدة والتعليــم الجيــد 
ــة  ــة الصحي ــة والنظاف ــاه النظيف ــر المي ــن الجنســين وتوفي والمســاواة بي
ــو  ــق ونم ــل الالئ ــر العم ــة وتوفي ــة وبأســعار معقول ــة نظيف ــر طاق وتوفي
ــق  ــكار والهيــاكل األساســية وتحقي االقتصــاد وتطويــر الصناعــة واالبت
مبــدأ المســاواة وتوفيــر مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة وتحديــد 
ــام  ــي واالهتم ــل المناخ ــام بالعم ــاج واالهتم مســؤولية االســتهالك واالنت
بالمــوارد المائيــة واألراضــى الزراعيــة وتحقيــق مبــدأ الســالمة والعــدل 

ــى  ــة وعقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف( وعل ــاء المؤسســات القوي وبن
الرغــم مــن أن مقــررات هــذه القمــة واألهــداف التــي تــم االتفــاق عليهــا ال 
تعتبــر ملزمــة قانونــاً للحكومــات ،ولكــن مــن المفــروض علــى الحكومــات 
التــي تحتــرم شــعوبها وتّدعــي الوطنيــة أن تعمــل بــكل إمكانياتهــا وبكامــل 
ــدر  ــر ق ــق أكب ــة تحقي ــي ومحاول ــج العالم ــذا البرنام ــق ه ــا لتحقي طاقته
ممكــن مــن هــذه األهــداف، ومــن واجبهــا القيــام بجمــع المعلومــات 
والبيانــات الكاملــة لغــرض رســم الخطــط العلميــة االســتراتيجية والقيــام 
ــة إلدارة حلقــات هــذا البرنامــج  ــاءات العلمي ــرات والكف باالســتعانة بالخب
العلمــي العالمــي الــذي يصــّب فــي مصلحــة المواطــن البســيط المثقــل بــكل 
ــدام  ــات األساســية وانع ــاة والجــوع ونقــص الخدم ــواع القهــر والمعان أن
فــرص العمــل وانخفــاض القــدرة الشــرائية والــذي تحمــل كل ذلــك بســبب 
ســوء األداء السياســي للحكومــات وانتشــار الفســاد وايثــار المصالــح 

الشــخصية للطبقــات السياســية علــى مصلحــة المواطــن.
ختامــاً أقــول بــأن تطبيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة والــذي تبنتــه معظــم 
دول العالــم وأصبــح ضــرورة لــكل شــعوب العالــم هــو المحــّك واالختبــار 
لحكوماتنــا وهــو المعيــار الحقيقــي لوطنيتهــا ومهنيتهــا فــكل حكومــة ال 
تتبنــى وال تعمــل مــن أجــل هــذا البرنامــج العالمــي الــذي يعنــى برفاهيــة 
المجتمــع فهــي حكومــة فاشــلة وغيــر وطنيــة فلقــد شــبعنا مــن الشــعارات 
ــاد  ــة الفس ــا رائح ــت أنوفن ــلة وأزكم ــة الفاش ــج الحكومي ــة والبرام الكاذب
الــذي انتشــر فــي كل مــكان ونطالــب كل حكومــة تدعــي الوطنيــة واحتــرام 
ــوض باالقتصــاد  ــرض النه ــي لغ ــج العلم ــذا البرنام ــى ه ــعبها أن تتبن ش

الوطنــي ولرفــع رفاهيــة المواطــن وتقليــل معاناتــه الكبيــرة.

أ/ جامل عبد العليم 
رئيس وحدة اإلعالم .. هيئة املواصفات والجودة
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املبادئ العاملية للحوكمة واجلودة مدخل أليزو جديد للحوكمة

إن المتتبــع لحركــة التطــور مــن المنظــور العلمــي لمهنــة اإلدارة يســتطيع 
أن يرصــد الكثيــر مــن المداخــل الجديــدة لتعظيــم أداء المؤسســات وضبــط 
أدائهــا وضمــان وحمايــة حقــوق جميــع األطــراف ذات العالقــة بهــا ومــن 
ــودة  ــق الج ــة تطبي ــة، وان أهمي ــودة والحوكم ــي الج ــل مدخل ــذه المداخ ه
والحوكمــة فــي المؤسســات يرجــع إلــى العمــل علــى كفــاءة اســتخدام 
المــوارد وتعظيــم قيمــة المؤسســة وتدعيــم تنافســها فــي األســواق بمــا 
يمكنهــا مــن جــذب مصــادر تمويــل محليــة وعالميــة للتوســع والنمــو، 
ــع الحــرص  ــدة، م ــل جدي ــرص عم ــق ف ــى خل ــادرة عل ــا ق وأيضــاً يجعله
ــاءة  ــق الكف ــى تحقي ــؤدي إل ــا ي ــال، مم ــواق الم ــتقرار أس ــم اس ــى تدعي عل

والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المطلوبــة.
ــن  ــا م ــي أن كل منهم ــة ف ــودة والحوكم ــي الج ــن نظام ــق بي ــد تطاب ويوج
أنظمــة اإلدارة التــي تــؤدى إلــى ضبــط ورقابــة وتحســين األداء بالمؤسســة، 
وأن كال منهمــا يقــوم علــى مبــادئ رئيســية دوليــة تســاعد علــى تحســين أداء 
ــادئ  نظــام إدارة جــودة المؤسســة، ويوجــد تشــابه بينهمــا فــي بعــض المب
مثــل مســئولية اإلدارة  ودور أصحــاب المصالــح، ويوجــد اختــالف بينهمــا 
ــن  ــي بي ــالف أساس ــد اخت ــق، ويوج ــد التطبي ــم عن ــي المبــادئ والمفاهي ف
النظاميــن هــو التركيــز علــى تحقيــق متطلبــات ورغبــات العميــل فــي نظــام 
الجــودة و التركيــز علــى حقــوق المســاهمين والمــالك فــي نظــام الحوكمــة، 
وان الدمــج والتطبيــق لنظامــي الجــودة والحوكمــة بالمؤسســة ســوف يــؤدى 

إلــى مزيــد مــن التحســين والتطويــر ألداء المؤسســة.
التعــاون  منظمــة  حددتهــا  التــي  الشــركات  حوكمــة  مبــادئ  وتعتبــر 
 ،2004 فــي  إصدارهــا  وإعــادة   1999 عــام  والتنميــة  االقتصــادي 
والتعديــالت األخيــرة لهــا الصــادرة فــي عــام 2015، مرجعيــة عامــة 
ــى  ــوط إرشــاديه تســاعد عل ــي خط ــم، وه ــركات فــي العال ــة الش لحوكم
تحســين أداء المؤسســة وتتكــون المبــادئ الرئيســية للحوكمــة مــن )األطــار 
العــام، الحقــوق والمعاملــة المتكافئــة للمســاهمين، دور المســتثمر المؤسســي 
واألطــراف المختلفــة بأســواق المــال، دور أصحــاب المصالــح، اإلفصــاح 

والشــفافية، مســئولية مجلــس اإلدارة( .
وتعتبــر مبــادئ إدارة الجــودة المرتكــز عليهــا المواصفــة القياســية الدوليــة 
أيــزو 9001 إصــدار عــام 2015، خطــوط إرشــاديه تســاعد علــى تحســين 
أداء نظــام إدارة جــودة المؤسســة، وتتكــون المبــادئ الرئيســية للجــودة مــن 
ــات،  ــة العملي ــادة، مشــاركة العامليــن، منهجي ــل، القي ــى العمي )التركيــز عل
التحســين، صنــع القــرار المبنــي علــي االدلــة والحقائــق، ادارة العالقــات(

وتعتبــر اإليــزو 26000 أول مواصفــة عالميــة فــي المســؤولية المجتمعيــة، 
المجتمعيــة  للمســؤولية  األساســية  للمبــادئ  العامــة  اإلرشــادات  تقــدم 
ــي  ــا تتطــرق للوســائل الت ــا أنه ــا، كم ــا المرتبطــة به ــع والقضاي والمواضي
تمكــن المنظمــات مــن إدخــال مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة ضمــن إطــار 
ــة  ــي مواصف ــا، وه ــات به ــات والعملي ــات والممارس ــتراتجيات واآللي االس
اختياريــة تســتخدم كدليــل إرشــادي اختيــاري حــول المســؤولية المجتمعيــة 
ــدة كبعــض  ــا شــهادة معتم ــس له ــاد، فلي ــزام واالعتم ــا اإلل وال يقصــد منه
المواصفــات القياســية، والمواصفــة معــدة لالســتخدام مــن قبــل جميــع أنــواع 
ــة  ــدان المتقدم ــي البل ــام والقطــاع الخــاص، وف ــي القطــاع الع المنشــآت، ف
النمــو  الناميــة، وترتكــز علــى ثالثــة جوانــب هــي: )دعــم  والبلــدان 
ــة( . ــة البيئ ــي حماي ــهام ف ــي - اإلس ــدم المجتمع ــق التق االقتصــادي - تحقي

ويتنــاول البنــد الســادس فــي المواصفــة التوجيــه بشــأن الموضوعــات 
ــن  ــة، وم ــئولية المجتمعي ــة بالمس ــة المتعلق ــا الجوهري ــة والقضاي المحوري
بينهــا »الحوكمــة المؤسســية« التــي تعتبــر مــن المواضيــع والقضايــا 
المهمــة بالمســئولية المجتمعيــة التــي تضمنتهــا مواصفــة االيــزو 26000 .

ــار  ــور ألط ــع تص ــن وض ــزو 26000 يمك ــة االي ــن مواصف ــا م وانطالق

ــادات  ــدم اإلرش ــة تق ــة عالمي ــدد مواصف ــة يح ــد للحوكم ــزو جدي ــام ألي ع
العامــة للمبــادئ األساســية للحوكمــة والمواضيــع والقضايــا المرتبطــة 
بهــا، كمــا أنهــا تتطــرق للوســائل التــي تمكــن المنشــآت مــن إدخــال مفهــوم 
وممارســات الحوكمــة ضمــن إطــار االســتراتجيات واآلليــات والممارســات 
والعمليــات بهــا، وتكــون مواصفــة اختياريــة تســتخدم كدليــل إرشــادي 
اختيــاري حــول تطبيــق الحوكمــة، وتعــد لإلســتخدام مــن قبــل جميــع أنــواع 
المنشــآت، فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة وفــي البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة، وترتكــز علــى 
القواعــد األساســية للحوكمــة )المحاســبة – الشــفافية - العدالــة - المســئولية( 
وتكــون محاورهــا الرئيســية هــي )االطــار العــام للحوكمــة - الجمعيــة 
ــة  ــس اإلدارة – البيئ ــان مجل ــس اإلدارة – لج ــاهمين – مجل ــة للمس العام
الرقابيــة اإلفصــاح والشــفافية – دور أصحــاب المصالــح - دور المســتثمر 

ــة:  ــة العناصــر اآلتي المؤسســي( ، وتتضمــن المواصف
المقدمــة : تعــرض معلومــات عــن محتــوى المواصفــة القياســية اإلرشــادية 

واألســباب التــي تدعــو إلعدادهــا
ــة  ــوع المواصف ــف موض ــزء بتعري ــذا الج ــوم ه ــال: يق ــد األول: المج البن

ــق . ــا للتطبي ــدود قابليته ــا وح ــدى تغطيته ــادية وم ــية اإلرش القياس
البنــد الثانــي: المراجــع القياســية : يحتــوى هــذا الجــزء علــى قائمــة بالوثائق 
ــط  ــي ينبغــى قراءتهــا بمــا يرتب ــح وسياســات الحوكمــة الت ــق ولوائ ومواثي

بالمواصفــة القياســية اإلرشــادية .
البنــد الثالــث: المصطلحــات والتعاريــف : يحــدد هــذا الجــزء المصطلحــات 

المســتخدمة فــي المواصفــة القياســية االرشــادية والتــي تتطلــب تعريفــا.
البنــد الرابــع : االطــار العــام لتطبيــق الحوكمــة الــذي تعمــل فيــه كل 
ــة  ــي والمعاصــر للحوكم ــياق التاريخ ــزء الس ــذا الج ــش ه ــآت ويناق المنش
ويتنــاول أيضــا المواضيــع التــي تبــرز مــن خــالل طبيعــة مفهــوم الحوكمــة 

ــة .  ــم األطــراف المعني ــي ته ــة الت ــع ذات الصل ــاول المواضي ــا يتن كم
البنــد الخامــس : مبــادئ الحوكمــة ذات الصلــة بالمنشــآت ويحــدد هــذا 
الجــزء مجموعــة مــن مبــادئ الحوكمــة المســتمدة مــن مصــادر متنوعــة، 
ويقــدم التوجيــه فيمــا يختــص بهــذه المبــادئ، ويتــم تنــاول المواضيــع ذات 

ــة فــي هــذا الجــزء . ــة التــي تهــم األطــراف المعني الصل
البنــد الســادس : التوجيــه بشــأن الموضوعــات والقضايــا الجوهريــة المتعلقة 
بالحوكمــة ويقــدم هــذا الجــزء التوجيــه بشــكل منفصــل بشــأن مجموعــة مــن 
المواضيــع والقضايــا الجوهريــة وربطهــا بالمنشــآت ويتــم تنــاول القضايــا 

ذات الصلــة التــي تهــم األطــراف المعنيــة فــي هــذا الجــزء .
البنــد الســابع : توجيــه المنشــآت بشــأن تطبيــق الحوكمــة ويقــدم هــذا 
الجــزء توجيهــا عمليــا بشــأن تطبيــق وإدمــاج الحوكمــة فــي المنشــأة، بمــا 
ــد  ــج وتحدي ــات والمناه ــات والممارس ــال السياس ــبيل المث ــى س ــمل عل يش
ــاول  ــم تن ــل، ويت ــر والتواص ــداد التقاري ــم األداء وإع ــات وتقيي الموضوع
الموضوعــات ذات الصلــة التــي تهــم األطــراف المعنيــة فــي هــذا الجــزء .
مالحــق إرشــادية : تحتــوي المواصفــة القياســية اإلرشــادية علــى مالحــق 
ــات  ــح والسياس ــق واللوائ ــن المواثي ــارة ع ــي عب ــا، وه ــة إليه ــد الحاج عن
االرشــادية لتطبيــق الحوكمــة واختصــارات المصطلحــات المســتعملة فــي 

ــة بالموضــوع. ــان بالمراجــع المتصل ــة وبي المواصف

ــو  ــة، وه ــد للحوكم ــي جدي ــور مبدئ ــرة لتص ــوع فك ــذا الموض ــر ه ويعتب
مجهــود متواضــع قابــل للنقــد أو االتفــاق وأيضــا التحليــل والدراســة 

وصــوال إلــى التطبيــق الســليم لممارســات الحوكمــة .

إعداد : د / كارم فاروق الشويخ

             مساعد مدير عام مدير إدارة الحوكمة والجودة

جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
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مقاالت

يواجــه العالــم مــن حولنــا تحديــات ومتغيــرات 
ــدة نتيجــة للنمــو الســريع للســكان  ســريعة ومتزاي
ممــا ينتــج عنــه ضغــوط متزايــدة  مفروضــة علــى 
ــتخدام  ــة واس ــار الصناع ــالل انتش ــن خ ــة م البيئ
أشــكال جديــدة وكثيــر ه الكثافــة مــن الزراعــة 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  اســتمرار  وكذلــك 
العرقيــة  الصراعــات  وظهــور  والديمقراطيــة 
والدينيــة والعنــف وعــدم المســاواه بيــن الجنســين، 
ممــا يؤثــر علــي القيــم والممارســات االجتماعيــة 
العوامــل  هــذه  كل   . والسياســية  واالقتصاديــة 
وضعــت العالــم علــى مســار غيــر مســتدام  ولــذا 
كان مــن الضــرورى التفكيــر فــى حــل لهــذه 
ــر  ــيه لتطوي ــة االساس ــدرك الحاج ــكالت ون المش
منظــور جديــد متجــذر فــي قيــم االســتدامة  لخلــق 

ــتدام. ــتقبل مس مس
الشراء المستدام

الســلع  بموجبهــا  تشــتري  التــي  العمليــة  هــى 
ــة  ــج الكامل ــاه المنت ــاه دوره حي ــات بمراع والخدم
لتلــك الســلع والخدمــات  )بمعنــي آخــر هــي الســلع 
ــن  ــي ضم ــار البيئ ــع المعي ــى تض ــات الت والخدم

االعتبــار (
لــم يقتصــر الشــراء المســتدام علــى المعاييــر 
ــر  ــالث معايي ــمل ث ــد  ليش ــا يمت ــط إنم ــة فق البيئي

وهــى :-
- المعيار االقتصادي 
- المعيار المجتمعى 

- بجانب المعيار البيئي
مما يحقق

- أفضــل قيمــه للنقــود وتتمثــل فــى اعتبــارات 
الوظيفــة  ء  وادا  والتوافــر  والجــوده  الســعر 

لمطلوبــة ا
- االعتبــارات البيئيــة مثــل كفــاءة المــوارد أثنــاء 
االنبعاثــات  ومســتويات  واالســتهالك  اإلنتــاج 
ــن الســلع  ــج م ــاخ النات ــر المن ــى تغيي ــر عل والتأثي

والخدمــات المشــتراه
- اعتبــارات اجتماعيــه بمــا فــى ذلــك القضاء على 
الفقــر وتحقيــق العدالــة واإلنصــاف نتيجــة لتوزيــع 
المــوارد طبقــا لظــروف العمــل والتجــارة الحــره 
لذلــك يعــد الشــراء المســتدام  ســالحا اســتراتيجيا 
ــة  ــكار وتلبي ــدة وتشــجيع االبت ــق أســواق جدي لخل
متطلبــات التنميــة علــى المســتوى االقتصــادي 

واالجتماعــي والبيئــي .
ويعتبــر الشــراء المســتدام خطــوه هامــه نحــو 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األهــداف  تحقيــق 
المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات الدوليــة وذلــك 
بتوجيــه القــدرة الشــرائية للســلطات العامــه نحــو 
تقليــص  بهــدف  المســتدامة  والخدمــات  الســلع 

األثــر البيئــي وقيــاده األســواق نحــو أنمــاط جديــده 
مــن االســتهالك واإلنتــاج .

عوامل تحقيق الشراء المستدام
- تعــد عمليــه التخطيــط للشــراء مــن أهــم المراحل 
ــى  ــن عل ــن القائمي ــن نشــر الوعــي بي ــد م ــذا الب ل
المشــتريات بأهميــه الشــراء المســتدام والتخطيــط 

اإلســتراتيجي للشــراء.
- خلــق قنــوات اتصــال بيــن الجهــات المعنيــه  

للعمــل علــى توافــر البيانــات والمعلومــات .
- لــم يعــد معيــار الســعر األدنــي هــو المعيــار 
الوحيــد واألساســي للترســيه وعليــه البــد مــن 
ــات   ــلع والخدم ــي للس ــم الفن ــر أدوات التقيي تطوي
ــا دوره  ــى له ــات الت ــراء المنتج ــي ش والحــث عل
أو  بســهولة  إصالحهــا  ويمكــن  أطــول  حيــاه 
تحديــث  مــن خــالل  وذلــك  تحديثهــا مســتقبالً 
ــات  ــه الخاصــه بالســلع والخدم ــادئ التوجيهي المب

مــن كتالوجــات ونشــرات المعلومــات .
يســمح  ممــا  القوانيــن  فــي وضــع  المرونــه   -
ــه للحصــول  ــلع بديل ــق طــرق وس ــكار وخل باإلبت
علــى نفــس النتائــج والســرعه فــي اتخــاذ القــرار .
- وضــع بنــد ضمــن بنــود الشــروط والمواصفــات 
خــاص بالمقترحــات يكــون محــل تقديــر فنــي 

ــي. ومال
- التوســع فــي الشــراء االلكترونــي لمــا لــه  أكثــر  

مــن مــردود  » اقتصــادي – بيئــى«
نحــو  والتوجــه  االســتهالك  أنمــاط  تغييــر   -
ترشــيد  اليعنــي  حيــث  المســتدام   االســتهالك 
االســتهالك باالســتهالك األقــل ولكــن االســتهالك 
ــه  ــه عالي ــع بنوعي ــتهلك بالتمت ــمح للمس ــذى يس ال

مــن الحيــاة مــع تجنــب النفايــات.
- زيــادة ســقوف المشــتريات المحليــة ممــا يــؤدى 
إلــي رفــع مســتوي التنميــة المحليــة علــي مســتوي 

المحافظــات .
- تعزيــز دور المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ــرة  ــروعات الصغي ــذه المش ــث ه ــاة ح ــع مراع م
ــل والمشــاركة  ــد التعام ــاج عن ــدأ االندم ــي مب لتبن

فــي تنفيــذ المشــروعات الكبــرى .
- وضــع شــروط صارمــة لبيــع النفايــات الخطــرة 
وقصــر بيعهــا علــى مورديــن بذواتهــم والمرخص 
لهــا بالتعامــل فــي هــذا المجــال وضمــان حصولهم 
علــى كافــه التصاريــح والتراخيــص فــى هــذا 

الشــأن .
ــه  ــن اإلطــراف المعني ــوات اتصــال بي ــق قن - خل
ــه التواصــل للحصــول  ــد كيفي ــع تحدي بالشــراء م
علــى النتائــج  تقييــم النتائــج وتعديلهــا إذا لــزم 

ــر. األم

النتائج المتوقعة من الشراء المستدام
- توجيــه الســوق نحــو الحلــول المبتكــره مثــل 

إعــاده التدويــر .
وكذلــك  المتاحــه  للمــوارد  امثــل  اســتخدام   -

المتجــدده. المــوارد  اســتخدام 
- االستفادة من خبرات توفير الطاقه .

- خفض التكاليف طويله المدى.
والتنويــع  االقتصــادى  التوســع  تحفيــز   -

. ى د قتصــا ال ا
- دعــم االقتصــاد القائــم علــى المعرفــه وتشــجيع 

ــكار. االبت
- إنشــاء أســواق جديــدة للمنتجــات والخدمــات 

والبنيــة التحتيــة المســتدامة .
- اســتحداث نمــاذج جديــدة للصناعــات واألعمــال 
االداره  فــى  الحديثــة  الطــرق  علــى  تعتمــد 
والتصنيــع قــادره علــى تلبيــه احتياجــات الســوق .

- تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- زياده الشفافية والمساءلة.

- المساهمة فى حماية البيئة .
- تنميه األقاليم.

وبناءا على ما تقدم 
ــة  ــات البيئي ــى ظــل التحدي ــوه ف ــإن مصــر مدع ف
واالقتصاديــة واالجتماعيــة الملحــة التــى تواجههــا 
إلــى اســتحداث أدوات جديــدة وتحفيــز الســوق 
ومواجهــه التحديــات ومواكبــه التوجهــات الدوليــة 

ــة المســتدامة . ــق أهــداف التنمي وتحقي
ومراعــاة  العالميــة  التوجهــات  إلــى  باالســتناد 
التــي  ومحليــا  دوليــا  بهــا  المعمــول  القوانيــن 
تراعــي المتطلبــات البيئيــة واالنبعاثــات الحراريــة 
والتعامــل مــع النفايــات والمــواد الضارة والمشــعة 
االســتهالك  فــى  منضبطــة  ســلوكيات  وتبنــي 
واإلنتــاج لتحقيــق القيمــة الفضلــى مــن إنفــاق 
األمــوال بمــا يســمح بتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة و تماشــيا مــع اســتراتيجيه التنميــة 

المســتدامة ورؤيــة مصــر 2030 .
ويمكننــا تحقيــق ذلــك مــن خــالل اإلطــار القانونــى 
لسياســة المشــتريات الحكوميــة المســتدامة والتــى 
ــو  ــع نح ــل الدف ــد عوام ــيا كأح ــب دورا أساس تلع
ــاالت  ــي المج ــة ف ــة العام ــداف السياس ــق أه تحقي
ــل  ــة« وكعام ــة، البيئي ــة،  االجتماعي »االقتصادي
محفــز لنمــو مســتدام حيث يمثــل حجم المشــتريات 
ــي  ــاق الكل ــن اإلنف ــر م ــب األكب ــة الجان الحكومي
الناتــج المحلــى  مــن  العــام وعنصــراً رئيســياً 

ــى. اإلجمال

أ . حــنان حسـن محــمد                                               ترشيد اإلنفاق العام فى ظل الشراء املستدام
إستشاري مشرتيات حكومية

    عضو اللجنة الفنية الوطنية للرشاء املستدام
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تجربة رائدة فى  المسئولية المجتمعية

المعهــد القومــى للجــودة هــو بيــت الخبــرة الوطنــى والمنــوط بــه نشــر ثقافة 

ــة،  ــة والخدمي ــه الصناعي ــة قطاعات ــرى بكاف ــع المص ــى المجتم ــودة ف الج

ومــن منطلــق الــدور الريــادى للمعهــد فقــد شــارك فــى المشــروع التجريبــى 

الــذى نفذتــه منظمــة األيــزو بــدول إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

)MENA( ومــن بينهــا مصــر )2011-2014( طبقــاً للمواصفة القياســية 

ــئولة  ــات المس ــن المؤسس ــد م ــث أن المعه ــة ISO 26000، وحي الدولي

ــى  ــز ف ــدم التميي ــفافية وع ــالق والش ــز األخ ــه تعزي ــن أهداف ــاً وم مجتمعي

ــى  ــد شــارك ف ــذا فق ــع. ل ــة المجتم ــى رفاهي ــى تســهم ف ــع أنشــطته الت جمي

هــذا المشــروع بالتعــاون مــع كل مــن الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات 

والجــودة ومنظمــة ISO ومنظمــة SIDA لتطويــر المنظومــة المجتمعيــة 

المنفــذة بالمعهــد.

تطبيــق  بمهــام  للقيــام  المعهــد  مــن  فريــق  بتدريــب  المشــروع  وبــدأ 

ــة  ــدوات توعي ــم ن ــى تنظي ــة إل ــة، باإلضاف ــواردة بالمواصف ــادات ال اإلرش

ــل الفجــوة ووضــع خطــة عمــل  ــق بتحلي ــام الفري ــد ق ــع العامليــن، وق لجمي

وبــدء خطــوات التنفيــذ والتطويــر بمشــاركة الخبــراء الوطنييــن والخبــراء 

ــد. ــن بالمعه ــأ العاملي ــن أكف ــة م ــن مجموع ــون م ــق المك ــد والفري بالمعه

ومــن أهــم اإلنجــازات التــى تمــت خــالل هــذا المشــروع الحفــاظ علــى البنيــة 

واإلســتخدام األمثــل للمــوارد بحيــث تحافــظ علــى متطلبــات األجيــال القادمــة 

ــاء  ــورق – الكهرب ــن )ال ــد م ــل الفاق ــى تقلي ــة ف ــا ممثل ــاس به دون المس

ــة  ــكان والبيئ ــام بالم ــن االهتم ــد م ــى مزي ــل عل ــخ(، والعم ــاز .... إل – الغ

المحيطــة مــن خــالل تنســيق وتشــجير مدخــل المبنــى بالتعــاون مــع إتحــاد 

المــالك.

ــاع  ــك إتب ــام المعهــد بعمــل كتيــب لقواعــد الســلوك األخالقــى وكذل ــك ق كذل

المســاواة بيــن جميــع العامليــن بالمعهــد فــى الحقــوق والواجبــات والتركيــز 

علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص لجميــع المتقدميــن للوظائــف الشــاغرة دون 

النظــر إلــى الجنــس أو الديــن.

وكانــت التجربــة ناجحــة جــداً وفعالــة وتــم مــن خاللهــا تحســين رضــا 

األطــراف المعنيــة، ورفــع مســتوى األداء اإلقتصــادى واألداء البيئــى، 

والعامليــن  المتعامليــن  للمعهــد، وقــد شــعر جميــع  المجتمعــى  واألداء 

بالمعهــد وتــم منــح المعهــد خطــاب االعتــراف مــن منظمــة األيــزو بتطبيــق 

.ISO 26000 للمواصفــة  اإلرشــادية  المتطلبــات 

ــذ  ــن إســتدامة تنفي ــى للجــودة بوضــع خطــة تضم ــد القوم ــام المعه ــد ق وق

ــه. ــع تعامالت ــى جمي ــة ف ــئولية المجتمعي ــادىء المس مب

ومــن الجديــر بالذكــر أن الهــدف مــن إنشــاء المعهــد القومــى للجــودة هــو 

نشــر ثقافــة الجــودة فــي المجتمــع، وليكــون منصة اللتقــاء الخبــرات وإدارة 

ــر منظومــة الجــودة للوصــول بالمنتجــات  حــوار معرفــى يســهم فــي تطوي

ــدف كســب رضــاء  ــودة به ــر الج ــى معايي ــى أعل ــي مصــر إل ــات ف والخدم

العمــالء وجمهــور المســتهلكين.

 ومــن منطلــق المســئولية المجتمعيــة للمعهــد تــم تكليــف المعهــد القومــى 

ــات  ــع القطاع ــي جمي ــودة ف ــة للج ــزة القومي ــالق الجائ ــى إط ــودة بتول للج

ــر. ــه لجمهــور المســتهلك ودعــم التصدي ــة شــهادة ثق ــى هــي بمثاب والت

 كمــا يجــرى اإلعــداد لتوقيــع بروتوكــوالت مــع عــدد مــن الجهات لالســتفادة 

بالخبــرات والتبــادل المعرفــى التــي تعــود بالفائــدة علــى منظومــة الجــودة 

المصريــة ويأتــي أهميــة ذلــك ألن الجــودة تتأثــر  بمــا هــو متــاح مــن 

ــك  ــات، لذل ــة وأدوات وآلي ــوم وتقني ــرات وعل ــس ومؤش ــات ومقايي معلوم

فهــى ناتــج مــن االلتــزام بــكل هــذه المقاييــس مــن وســائل للدقــة واالتقــان 

ــى  ــب عل ــل والتدري ــي التأهي ــددة ف ــات متج ــن تقني ــتحدث م ــو مس ــا ه وم

ــك  ــم إدارة، وكذل ــن نظ ــر م ــو متواف ــا ه ــات وم ــذه التكنولوجي اســتخدام ه

وســائل القيــاس لرصــد المؤشــرات وتطويرهــا وتدقيقهــا علــى الــدوام مــع 

المتغيــرات الجديــدة وتنفيــذ خطــط لنشــر ثقافــة الجــودة يتــوازي معهــا خطط 

الوعــي التعليمــي بالجــودة ومؤشــراتها وخطــط الرعايــة الصحيــة وخطــط 

الخدمــات لتتحقــق معاييــر الجــودة بشــكل كامــل وذلــك فــي إطــار المســئولية 

المجتمعيــة للمعهــد القومــى للجــودة . 

جتربة املعهد القومى للجودة فى تطبيق املواصفة القياسية الدولية
ISO 26000 
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ــه وزارة  ــوم ب ــذى تق ــدور الفاعــل ال ــى إطــار ال ف
توجيهــات                      ضــوء  فــى  والصناعــة  التجــارة 
التجــارة  وزيــر  قابيــل  طــارق   / المهنــدس 
التنميــة  تحقيــق  فــى  للمســاهمة  والصناعــة 
ــى  ــم الدعــم الفن المســتدامة        مــن خــالل تقدي
ــة  ــات القياســية الدولي لتطبيــق عــدد مــن المواصف
المســئولية   : بقضايــا اإلســتدامة مثــل  المعنيــة 
ــاد  ــة الفس ــتدام ومكافح ــراء المس ــة والش المجتمعي
ــة  ــاءة الطاق ــية وكف ــة المؤسس ــوة والحوكم والرش
مــن  وغيرهــا  المهنيــة  والســالمة  والصحــة 
ــق  ــة أدوات لتحقي ــد بمثاب ــى تع ــات الت الموضوع
فقــد  المنطلــق  هــذا  مــن  المســتدامة،  التنميــة 
شــاركت الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات 
والجــودة بالتعــاون مــع الهيئــات الدوليــة المناظــرة 
فــى إعــداد المواصفــة القياســية الدوليــة الخاصــة 

بقواعــد الشــراء المســتدام.
وقــد صــرح المهنــدس / أشــرف إســماعيل عفيفــى 
للمواصفــات  العامــة  المصريــة  الهيئــة  رئيــس 
ــزو«  ــة للتقييــس »أي والجــودة أن المنظمــة الدولي
قــد أصــدرت مؤخــراً المواصفــة القياســية الدوليــة 
رقــم 20400 الخاصــة بقواعــد الشــراء المســتدام 
ــواع المنشــآت  ــة أن ــى تســتهدف مســاعدة كاف والت
بصــرف النظــر عــن حجمهــا )كبيــرة / متوســطة 
 / )إنتاجيــة  نشــاطها  أو  الحجــم(  صغيــرة   /
خدميــة( أو موقعهــا لدمــج التنميــة المســتدامة فــى 
سياســاتها الشــرائية لتحقيــق أقــل أثــر بيئــى ســلبى 
للمنتجــات / الخدمــات التــى تقدمهــا هــذه المنشــآت 

ــى  ــى عل ــر إجتماعــى وإقتصــادى إيجاب ــر أث وأكب
ــا. ــات المحيطــة به المجتمع

ــة العامــة  ــة المصري ــى أن الهيئ ــى إل وأشــار عفيف
ــة  ــى عملي ــاركت ف ــد ش ــودة ق ــات والج للمواصف
الخاصــة  الدوليــة  القياســية  المواصفــة  إعــداد 
بالشــراء المســتدام فــى مختلف مراحلهــا من خالل 
ــة تضــم فــى عضويتهــا  ــة وطني ــة فني تشــكيل لجن
مختلــف األطــراف المعنيــة بهــذا الموضــوع مــن 
جهــات حكوميــة ومنشــآت صناعيــة وخدميــة 

مســودات  لدراســة  مدنــى  مجتمــع  ومنظمــات 
المســتدام  الشــراء  لقواعــد  الدوليــة  المواصفــة 
وإبــداء المالحظــات عليهــا خــالل فتــرة التصويــت 
لضمــان صدورهــا بمــا ال يتعــارض مــع مصالــح 
مصــر اإلقتصاديــة والتجاريــة وعدم إســتخدام هذا 
النــوع مــن المواصفــات الدوليــة فى وضــع عوائق 

ــى أن  ــام التجــارة. وأضــاف عفيف ــدة أم ــة جدي فني
الهيئــة بصــدد إصــدار مواصفــة قياســية مصريــة 
لقواعــد الشــراء المســتدام والتــى ســتكون متوافقــة 
ــم مــع القوانيــن  ــة بمــا يتالئ ــة الدولي مــع المواصف
ــال إلدراج  ــذا المج ــى ه ــة ف ــريعات الوطني والتش
ــة  ــة والمجتمعي ــا البيئي ــتدامة بأبعاده ــر اإلس معايي
بهــا  واإللتــزام  المشــتريات  فــى  واإلقتصاديــة 
ــة  ــدات الحكومي ــد إجــراء المناقصــات والمزاي عن
وغيــر الحكوميــة بهــدف رفــع مســتوى جــودة 
المنتجــات / الخدمــات المقدمــة وتقليــل أثرهــا 
الضــار علــى البيئــة ممــا سيســهم فــى دفــع عجلــة 
ــر  ــة األم ــى البيئ ــاظ عل ــة والحف ــة الصناعي التنمي
ــتراتيجية  ــق إس ــى تحقي ــدوره ف ــاعد ب ــذى سيس ال
 2030 مصــر  رؤيــة   : المســتدامة  التنميــة 
وإســتراتيجية وزارة التجــارة والصناعــة لتعزيــز 
التنميــة الصناعيــة والتجــارة الخارجيــة )2016-
الهيئــة علــى  أكــد رئيــس  2020(. هــذا وقــد 
الفوائــد والمزايــا التــى تعــود علــى المنشــآت عنــد 
ــى سياســاتها  ــة المســتدامة ف ــج التنمي ــاج ودم إنته
فــى  تتمثــل  والتــى  وإســتراتيجياتها  وعملياتهــا 
تحســين صــورة المنشــأة وســمعتها وزيــادة القــدرة 
التنافســية للخدمــات والمنتجــات التــى تقدمهــا فــى 
األســواق المحليــة والعالميــة وجــذب المســتثمرين 
ــى  ــع المال ــن والرعــاة والمجتم والمــالك والمانحي
وكســب ثقــة الشــركات والحكومــات واإلعــالم 

ــط. ــع المحي ــتهلكين والمجتم ــن والمس والموردي

شــاركت مصــر ممثلــة فــى الهيئــة المصريــة 
اإلجتمــاع  فــى  والجــودة  للمواصفــات  العامــة 
 ISO/TC 309 الثانــى للجنــة الفنيــة الدوليــة
الخاصــة بالحوكمــة المؤسســية الــذى عقــد خــالل 

الفتــرة مــن 22-26 مايــو 2017 بكنــدا. 
وتعتبــر اللجنــة الدوليــة TC 309 هــى المســئولة 
عــن إعــداد مســودات المواصفــة الدوليــة المزمــع 
الحوكمــة  حــول  إرشــادى  كدليــل  صدورهــا 
المؤسســية نظــراً ألهميــة هــذا الموضــوع فــى 
األمثــل  اإلســتخدام  علــى  المنشــآت  تشــجيع 
وتعزيــز  المســتدام  النمــو  وتحقيــق  لمواردهــا 
فــى  األثــر  عظيــم  لــه  يكــون  ممــا  اإلنتاجيــة 
إســتقرار أســواق المــال وإســتقطاب االســتثمارات 
بيــن  الوثيقــة  للعالقــة  األجنبيــة، وذلــك نظــراً 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والرشــوة 
ــة  ــار أن الحوكمــة هــى أحــد األدوات للوقاي بإعتب

ــاد. ــن الفس م
الدوليــة  اللجنــة  إجتماعــات  خــالل  تــم  وقــد 

إســتعراض مالحظــات الــدول األعضــاء علــى 
المســودة األوليــة للمواصفــة الدوليــة المقترحــة 
مالحظــات  بينهــا  ومــن  المؤسســية  للحوكمــة 

مصــر.
ومكافحــة  الحوكمــة  قضايــا  إلرتبــاط  ونظــراً 
الفســاد والرشــوة وغيرهــا مــن قضايــا اإلســتدامة 
بإســتراتيجية التنميــة المســتدامة: رؤيــة مصــر 
إســتراتيجية  مــن  الخامــس  وبالمحــور   2030
الــوزارة لتعزيــز التنميــة الصناعيــة والتجــارة 
الخارجيــة )2016-2020( الخــاص بالحوكمــة 
والتطويــر المؤسســى فقــد حرصــت الهيئــة علــى 
الدوليــة  اللجنــة  هــذه  أعمــال  فــى  المشــاركة 
للحوكمــة المؤسســية لضمــان صــدور المواصفات 
الدوليــة ذات الصلــة بمــا ال يتعــارض مــع مصالــح 
مصــر اإلقتصاديــة والتجاريــة وعــدم إســتخدام 
هــذا النــوع مــن المواصفــات الدوليــة فــى وضــع 

ــارة.  ــى التج ــة عل ــق فني عوائ

مبشاركة اهليئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة إصدار مواصفة قياسية دولية جديدة لقواعد الشراء املستدام

اهليئة تشارك فى إجتماعات اللجنة الفنية الدولية للحوكمة املؤسسية بكندا
 أسماء عبد المحسن :
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إعداد أ. جمال عبد العليم

تشــارك مصــر فــي مبــادرة المــرأة العربيــة تحــت 
ــه  ــم تنظيم ــي يت ــاه” والت ــي حي ــا نبن ــعار ” مع ش
علــى مســتوى الوطــن العربــى و تهــدف هــذه 
ــة للســيدات  ــات الحماي ــم خدم ــى تقدي ــادرة إل المب
ــر و  ــار بالبش ــف واالتج ــا العن ــال ضحاي واألطف
الهجــرة غيــر الشــرعية وتقديــم الدعــم االقتصادي 
ــة  ــرأة المعيل ــال والم ــي لألطف ــي والثقاف والتعليم
فــي القــرى األولــى بالرعايــا والتــي ال تصــل 

ــوع مــن الخدمــات. ــا أي ن إليه
المعرضيــن  األطفــال  رعايــة  علــى  والعمــل 
للخطــر نتيجــة ســجن الوالديــن أو أحدهــم ويقــدم 

برنامــج الدعــم االقتصــادي والطبــي .
تغييــر ســلوكيات  إلــى  المبــادرة  تهــدف  كمــا 

األطفــال المعرضيــن للخطــر والمعنفيــن مــن 

خــالل إشــراكهم فــي مجموعــه مــن األنشــطة 

الداخلــي  العنــف  إلخــراج  والفنيــة  الثقافيــة 

والطاقــات الســلبية وتحويلهــا إلــي طاقــه إيجابيــة 

ــن. ــالل الف ــن خ م
مســتوى  ورفــع  القانونيــة  المســاندة  وتقديــم 
أماكــن  فــي  لألطفــال  الحياتيــة  الخدمــات 
غيــر  الهجــرة  ضحايــا  فيهــم  بمــا  االحتجــاز 
الشــرعية. كل هــذه الخدمــات تقدمهــا مبــادرة معــاً 
نبنبــي حيــاة مــع الجهــات المعنيــة والمبــادرة تتبــع 
ــا  ــادرة هدفه ــاني(. أن المب ــاق إنس ــه )مس مؤسس
تحقيــق العدالــة والكرامــة والحريــة لــكل فئــة أدى 
ــة  ــاق الرعاي ــارج نط ــون خ ــى أن تك ــا إل ضعفه
ــرار  ــع الق ــي صان ــط عل ــك الضغ ــر وكذل والتقدي
للعمــل علــي رفــع مســتوي الخدمــات الحكوميــة 
ــادرة  ــذه المب ــى ه ــر ف ــل مص ــة، ويمث ــذه الفئ له
ــن اإلســكندرية . ــة الســعدنى م ــورة / راوي الدكت

األســبوع  فــى  المشــاركون  أكــد 
العربــى للتنميــة المســتدامة الــذى 
عقــد بالقاهــرة خــالل شــهر مايــو 
الماضــى علــى ضــرورة تضافــر 
الجهــود لمواجهــة التحديــات التــى 
تواجههــا المنطقــة العربيــة حيــث أنه 
ال يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة 
وأهميــة  والســالم  األمــن  بــدون 
المنطقــة  فــى  االســتثمار  زيــادة 
الشــراكات  تعزيــز  خــالل  مــن 
وتشــكيل آليــات عمــل مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة بمفهومهــا 
المشــاركون  وأعــرب  الشــامل. 

عــن تطلــع األمــم المتحــدة للعمــل 
ــة  ــذ خط ــة لتنفي ــات المعني ــع الجه م
وأهميــة   2030 الشــاملة  التنميــة 
اإلعمــار  مشــروعات  دعــم 
االســتثمار  وزيــادة  والزراعــة 
ومواجهــة التغيــر المناخــى ودعــم 
اســتخدام  فــى  التوســع  خطــط 
التكنولوجيــا. ألن العنــف والتطــرف 
التــى  الخطيــرة  التحديــات  مــن 
تواجــه تحقيــق التنميــة المســتدامة 
وأهميــة مواجهــة التأثيــرات الســلبية 
النتشــار المجاعــات وانعــدام األمــن 
المائــى والغذائــى، مــع وضــع خطــة 

وتوفيــر  التنميــة  لتحقيــق  شــاملة 
اســتغالل  وحســن  عمــل  فــرص 
التنميــة  الميــاه باعتبارهــا جوهــر 
لتحقيــق  وضــرورة  المســتدامة 
ــى  ــن الغذائ ــة واألم ــداف التنمي وأه
والصحــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
تحقيــق األمــن واالســتقرار الــذى 
ــة إال  ــا للتنمي ــل شــرطا ضروري يمث
أن القضــاء علــى الفقــر والبطالــة 
وغيــاب العدالــة االجتماعيــة هــى 
الســبيل  لتحقيــق األمن واالســتقرار. 
ودعــا المشــاركون إلــى تقديــم العون 
ــدول العربيــة األقــل نمــوا مؤكــدة  لل
للجهــود  اإلقليمــى  البعــد  أهميــة 
ــى  ــة عل ــال التنمي ــى مج ــة ف الوطني

نحــو يعكــس الترابــط والتكامــل فيمــا 
بينهــا ألنــه ال توجــد دولــة فــى العالــم 
قــادرة علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة بمفردهــا لذلــك يتعيــن 
ــد الواحــد  ــاء شــراكات داخــل البل بن
بيــن الحكومــات والمجالــس النيابيــة 
المدنــى  المجتمــع  ومؤسســات 
والنقابــات والجامعــات والمؤسســات 
ــع  ــذه الخطــة م ــذ ه ــة لتنفي اإلعالمي
بيــن  والتضامــن  التعــاون  أهميــة 
الخبــرات  لتبــادل  المنطقــة  دول 
ــدة  ــيع قاع ــا وتوس ــل التكنولوجي ونق
دول  بيــن  والتجــارة  االســتثمار 

المنطقــة. 

املشاركون فى االسبوع العربى للتنمية املستدامة ....
ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة دون األمن والسالم

مصر تشارك فى مبادرة املرأة العربية ”برنامج ملكة املسئولية اجملتمعية “

أعلــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مصــر عــن 
فــى  االجتماعيــة  للمســئولية  برنامــج  إطــالق 
مصــر، فــى إطــار حرصــه علــى االلتــزام بتنميــة 
ــتوى  ــين مس ــا وتحس ــل به ــى يعم ــات الت المجتمع

معيشــتها.
البرنامــج الجديــد يتكامــل مــع رؤية مصــر 2030 
ــاز  ــد ح ــدة، وق ــم المتح ــة لألم ــداف التنموي واأله
ــا  ــز عندم ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــوم عل ــذا المفه ه
ــي  ــي الوطن ــارات دب ــك اإلم ــة بن ــه مجموع طبقت
ــًرا  ــدة؛ تقدي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
ــات. ــوض بالمجتمع ــى النه ــة ف ــاهمته الفاعل لمس

ويعتمــد برنامــج المســئولية االجتماعيــة الــذى 
يتبنــاه بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مصــر، علــى 
3 محــاور رئيســية، المحــور األول تعزيــز فــرص 
ــه  ــب والتوجي ــالل التدري ــن خ ــباب م ــل للش العم
ــدرات   ــاء الق ــة وبن والدمــج فــى الشــبكات الوظيفي
والمحــور الثانــي إيجــاد فــرص عمــل للمــرأة 

مهاراتهــا  تنميــة  طريــق  عــن 
ريــادة  منظومــة  فــى  ودمجهــا 
الثالــث  والمحــور  االعمــال، 
إطــالق »برنامــج التبــادل« الــذي 
تطوعيــة  عمــل  فــرص  يوفــر 
ــي  ــف ف ــة لـــ2100 موظ منتظم
الــذى  البرنامــج  وهــو  البنــك، 
ــتدامة ألفضــل  ــزة االس ــاز بجائ ف
عمــل تطوعــي فــي الخليــج عــام 

.2016
بفاعليــة  المســاهمة  علــى  العامليــن  ولتشــجيع 
ــك  ــرر بن ــة، ق ــئولية االجتماعي ــطة المس ــى أنش ف
اإلمــارات دبــى الوطنــى مصــر منــح كل موظــف 
يــوم إجــازة ســنوّيًا للتطوع للمشــاركة فــي فعاليات 
ــع  ــاركة م ــة بالمش ــئولية المجتعي ــادرات المس ومب
ــرر أن  ــن المق ــة وم ــة الخيري ــات المصري المنظم
ــة  ــي أنشــطة المســؤولية االجتماعي ــم التوســع ف يت

لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي مصــر خــالل 
2018 لتشــمل محوريــن رئيســيين همــا مًعــا_

المنصــة   Together Limitless بال_حــدود 
الرائــدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات، ومونــي_
وايــزmoneywise  لتشــجيع وتعزيــز محــو 

األميــة الماليــة.

بنك »اإلمارات دبي« يطلق برناجًما للمسئولية االجتماعية يف مصر
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تحتفــل األمــم المتحــدة والعالــم فــي الخامــس مــن 
يونيــو مــن كل عــام، باليــوم العالمــي للبيئــة، الــذي 
يعقــد هــذا العــام تحــت شــعار »أنــا مــع الطبيعة«، 
ودعــت العالــم لقضــاء جــزء مــن وقتهم فــي الهواء 
الطلــق، فــاألرض تحتفــي بجبالهــا  ، أشــجارها ، 
ــاد  ــة ع ــي للبيئ ــوم العالم ــمائها ، فالي ــا وس بحاره
ــة  ــوة عام ــق دع ــدة تطل ــم المتح ــي األم ــا ه ، وه
للجميــع بــأن يقضــوا جــزءا مــن أوقاتهــم فــي 
الهــواء الطلــق مســتمتعين بالبيئــة المحيطــة بهــم، 
فعلــى الجميــع أن يســتمتعوا بالطبيعــة اليــوم ألنهــا 
غــدا قــد تتغيــر ومعالــم األرض التــي نعرفهــا قــد 
تتشــوه حيوانــات ونباتــات قــد تختفــي واآلثــار 
األكثــر تدميــرا بحســب العلمــاء هــي تلــك المتمثلــة 

فــي انتشــار أوبئــة عالميــة علــى نطــاق واســع.
فنتيجــة لتغيــر منــاخ كوكــب األرض، نشــهد فــي 
الوقــت الراهــن، تغيــرات فــي األماكــن التــي 
يعيــش فيهــا البشــر، والطريقــة التــي يعيشــون بهــا 
ــد مــن خطــر ظهــور  ــرات تزي ــا. وهــذه التغي فيه
وانتشــار األمــراض الفتاكــة بســرعة أكبــر. وفــي 

بيــن  التفاعــالت  أن  حيــن 
وانتشــار  المناخــي،  التغيــر 
التنبــؤ  يصعــب  األمــراض 
ــة  ــط العلمي ــا، إال أن الرواب به
بينهــا باتــت شــيئاً ال يمكــن 

إنــكاره.    
 األمــم المتحــدة بدوهــا فــي 
تدعــم   العالمــي  البيئــة  يــوم 
التــي  الفعاليــات  عشــرات 
ــوم  ــة الي ــدن عالمي ــهدها م تش
ــوالً  ــن ووص ــن الصي ــدءاً م ب
إلــى تشــيلي، ومــن الســويد 
إفريقيــا،  جنــوب  وحتــى 
ومــن هــذه الفعاليــات تنظيــف 
زراعــة  أو  الشــواطئ 
عــن  فضــالً  األشــجار، 
وســط  الطبيعــة  أكتشــاف 

حدائــق المــدن والمحميــات الطبيعيــة والبريــة، 
وانتهــاء بإنــارة 20 معلمــاً مــن بيــن األكثــر شــهرة 

ــا  ــبة وأهمه ــذه المناس ــون األخضــر به ــاً بالل دولي
الجيــزة  وأهــرام  اإلمــارات  فــي  خليفــة  بــرج 
ــات  ــر ســتيت« بالوالي ــى »إمباي ــي مصــر ومبن ف

وغيرهــا.  المتحــدة 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  تحتفــل   
باليــوم  مايــو مــن كل عــام  فــي 31 
العالمــي لالمتنــاع عــن التدخيــن، حيــث 
يتــم تســليط الضــوء علــى المخاطــر 
ــة المرتبطــة بالتدخيــن والدعــوة  الصحي
إلــى وضــع السياســات الفعالــة للحــد مــن 

اســتهالك التبــغ.
العــام  هــذا  اإلحتفــال  شــعار  وجــاء 
»التبــغ - خطــر يهــدد التنميــة« والــذى 
التــي  يلقــى الضــوء علــى المخاطــر 
ــغ علــى  تطرحهــا دوائــر صناعــة التب
ــدان،  ــع البل ــة المســتدامة فــي جمي التنمي

ــن. ــة المواطني ــك صح ــي ذل ــا ف بم
بيــن  الصلــة  الضــوء علــى  وتســليط 
ومكافحــة  التبــغ،  منتجــات  تعاطــي 

المســتدامة. والتنميــة  التبــغ، 
وتشــجيع الــدول علــى إدراج مكافحــة 
التدخيــن فــي أهدافهــا لخطــة التنميــة 

لعــام 2030. المســتدامة 
والمجتمــع  األعضــاء  الــدول  ودعــم 
دوائــر  تدخــل  محاربــة  فــي  المدنــي 
صناعــة التبــغ فــي العمليــات السياســية، 
ــل  ــز العم ــى تعزي ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي م

الوطنــي علــى مكافحــة التدخيــن.
    تشــجيع مشــاركة الجماهير والشركاء 
علــى نطــاق أوســع فــي الجهــود الوطنية 
فــي  المبذولــة  والعالميــة  واإلقليميــة 
وضــع اســتراتيجيات وخطــط التنميــة 
التــي  األهــداف  وتحقيــق  وتنفيذهــا 
ــى مكافحــة  ــة للعمــل عل ُتعطــي األولوي

ــغ. التب
لألفــراد  يمكــن  كيــف  توضيــح      
المســاهمة فــي تحقيــق خلــو العالــم مــن 
ــى نحــو مســتدام، ســواء عــن  ــغ عل التب
طريــق االلتــزام بعــدم تعاطــي منتجــات 
هــذه  عــن  باإلقــالع  أو  نهائيــاً  التبــغ 

العادة.
ــع  ــة جمي تدعــو منظمــة الصحــة العالمي
ــود  ــة للجه ــاء األولوي ــى إعط ــدول إل ال

ــم  ــن ودع ــة التدخي ــى مكافح ــة إل الرامي
هــذه الجهــود كجــزء مــن اســتجابتها 
لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.
النجــاح  مــن  الــدول  وتســتفيد جميــع 
فــي مكافحــة التدخيــن، وتتمثــل هــذه 
االســتفادة فــي المقــام األول فــي حمايــة 
مواطنيهــا مــن أضــرار التدخيــن والحــد 
مــن الخســائر االقتصاديــة التــي يســببها. 
ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــت خط ــد نص وق
علــى مكافحــة التدخيــن، التــي ُتعتبــر 
ــى  ــة للمســاعدة عل الوســيلة األشــد فعالي
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
معــدل  مــن  الحــد  فــي  يتمثــل  الــذي 
الوفيــات التــي تحــدث علــى الصعيــد 
العالمــي نتيجــة لألمــراض التــي يســببها 

التدخيــن. 

األغذيــة  منظمــة  أطلقــت 
لألمــم  التابعــة  والزراعــة 
ــة  ــادرة التنمي ــاو” مب المتحــدة “الف
الحيوانيــة  للثــروة  المســتدامة 

.”ASL2050“ بأفريقيــا 
وتهــدف المبــادرة إلــى إشــراك 
فــي  الصلــة  ذات  الجهــات 

مصــر لتجديــد ودعــم الجهــود الحاليــة لتنميــة الثــروة 
ــار  ــى مس ــاظ عل ــان الحف ــل ضم ــن أج ــة، م الحيواني
ــة  ــع اســتراتيجية التنمي ــة المســتدامة واتســاقه م التنمي
الزراعيــة المســتدامة 2030 فــي مصــر، ويركــز 
الثــروة  مــن  مختــارة  منتجــات  علــى  البرنامــج 
ــة  ــم الحالي ــق للنظ ــف دقي ــع توصي ــة، ووض الحيواني

للثــروة الحيوانيــة والنظــم المتوقعــة فــي عــام 
ــي  ــات الت ــد التحدي ــب تحدي ــى جان 2050، إل
أيضــا  المبــادرة  ســتقوم  كمــا  ســتواجهها، 
واإلجــراءات  للسياســات  خيــارات  بوضــع 
التــي مــن شــأنها ضمــان تنميــة مســتدامة 
للثــروة الحيوانيــة خــالل العقــود األربعــة المقبلــة.
ــة  ــروة الحيواني ــتدامة للث ــة المس ــادرة التنمي ــح مب وتتي
تركيــز  مــن  لمزيــد  فرصــة   2050 أفريقيــا  فــي 
االهتمــام علــى قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي مصــر، 
مــن خــالل تســهيل الحــوار والتشــاور بيــن أصحــاب 
المصلحــة مــن الجهــات ذات الصلــة لتحديــد التحديــات 
ــة  ــكاني الســريع لتلبي ــو الس ــية المرتبطــة بالنم الرئيس
ــى  ــب عل ــث أن الطل ــي، حي ــن الغذائ ــات األم احتياج
ينمــو  ســوف  الحيوانيــة  المصــادر  ذات  األغذيــة 
بشــكل ســريع خــالل العقــود المقبلــة فــي مصــر وفــي 
بلــدان أفريقيــة أخــرى، بســبب زيــادة القــوة الشــرائية 

للمســتهلكين.

يذكــر أن مبــادرة التنميــة المســتدامة للثــروة الحيوانيــة 
فــي أفريقيــا 2050 يتــم تنفيذهــا فــي ســتة بلــدان 
أفريقيــة، هــي مصــر وبوركينــا فاســو، وإثيوبيــا، 
وكينيــا، ونيجيريــا، وأوغنــدا تحــت مظلــة منظمــة 
ــة  ــة األمريكي ــن الوكال ــول م ــة والزراعــة المم األغذي

ــة. ــة الدولي للتنمي
وبمــا أن مــا يقــرب مــن 75% مــن األمــراض المعديــة 
الجديــدة ناشــئة عــن الحيوانــات، فــإن مبــادرة التنميــة 
أفريقيــا 2050  فــي  الحيوانيــة  للثــروة  المســتدامة 
ــى  ــة عل ــى فهــم أثــر قطــاع الثــروة الحيواني تهــدف إل
المــدى الطويــل علــى الصحــة العامــة والبيئــة وســبل 
العيــش وتعزيــز التحســينات فــي السياســات الوطنيــة 
للجهــات ذات الصلــة بالثــروة الحيوانيــة بمــا فــي ذلــك 
ــى اســتعداد للتعامــل  ــة، لتكــون عل الحكومــات الوطني

ــة. ــات المرتبطــة بقطــاع الثــروة الحيواني مــع التحدي

»الفاو« تطلق مبادرة التنمية املستدامة 
للثروة احليوانية بإفريقيا

اليوم العاملي للبيئة يرفع شعار أنا مع الطبيعة

اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 2017
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