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 2030ملیار دوالر أمریكي بحلول عام  600تزید على  بقیمة

 التحول نحو نماذج األعمال المستدامة 
 في الشرق األوسط وشمال أفریقیا جدیدة یولّد فرص إستثماریةقد 

 
 

 تقریر جدید یحدد أیًضا "المناطق الساخنة" لألسواق الرئیسیة التي یمكنھا استحداث
 ملیون وظیفة جدیدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 12,4ما یصل إلى  

 
إلى االستفادة من الفرص  MENA(1في الوقت الذي تتطلع فیھ دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ( - )2017دیسمبر  4القاھرة (

بقیمة إجمالیة  تولید فرص إستثماریةالجدیدة وتنمیة اقتصاداتھا، قد یؤدي التحول المتسارع والجذري نحو استراتیجیات األعمال المستدامة إلى 
لفرص ھي محور اھتمام . ھذه ا2030ملیون وظیفة في جمیع أنحاء المنطقة بحلول عام  12,4ملیار دوالر أمریكي واستحداث  637 تزید على

، وھو تقریر جدید )Better Business, Better World MENA(تقریر "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا" 
 ).Business & Sustainable Development Commissionتنشره الیوم "لجنة األعمال والتنمیة المستدامة" (

 
، قائالً "فیما تستعد الدول في الشرق األوسط وشمال ‘لجنة األعمال والتنمیة المستدامة’براون، رئیس -لوكصرح مارك ماوبھذه المناسبة، 

ة على أفریقیا لفتح اآلفاق أمام فرص جدیدة للمرأة والترحیب بالالجئین وتنویع مصادر اقتصاداتھم، ال یزال أمام ھذه المنطقة ككل مسیرة طویل
وجود حافز اقتصادي قوي  تقریر "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق األوسط"وُمستدامة. ویظھر من خالل  طریق التحول إلى منطقة شاملة

دة ومقنع لألعمال التجاریة والحكومات على اتباع الحلول المستدامة والتعجیل بھا ونشر االستراتیجیات المبتكرة التي ترمي إلى ضمان استفا
 المنطقة من قدراتھا بصورة كاملة."

جزء من سلسلة تقاریر بدأ صدورھا في شھر ینایر ك "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا" تقریرجاء إصدار و
ھدفًا؛ منھا  17وتشمل  -أھداف التنمیة المستدامة المعروفة باسم األھداف العالمیة ، وھي توضح أھمیة أنشطة األعمال في تحقیق 2017

.  یوضح 2030حسین المخرجات التعلیمیة والصحیة واستحداث وظائف أفضل ومواجھة التحدیات البیئیة بحلول عام القضاء على الفقر وت
بقیمة "موقًعا ساخنًا"  60عبر  فتح اآلفاق أمام فرص اقتصادیةتستطیع  البحث أن الشركات التي تتبع استراتیجیات متوافقة مع األھداف العالمیة

 تقریر ویقدم .2030ملیون وظیفة جدیدة على مستوى العالم بحلول عام  380یكي واستحداث ما یصل إلى تریلیون دوالر أمر 12تفوق 
ملیار دوالر  637تحلیالً للقیمة االقتصادیة اإلقلیمیة التي تُقدر بحوالي "أعمال أفضل لمستقبل أفضل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا" 

 وھي:أمریكي ُمقسمة إلى أربعة أنظمة أساسیة؛ 

 ملیار دوالر أمریكي 229الطاقة والمعادن:  •
 ملیار دوالر أمریكي 183  المدن: •
 ملیار دوالر أمریكي 133 الصحة والرفاه:  •
 ملیار دوالر أمریكي 92 األغذیة والزراعة:  •

بالمئة من ھذه الجائزة  75فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر األنظمة األربعة، والتي تمثل نحو  20وقد حددت لجنة األعمال في ھذا التقریر 
 50ملیار دوالر أمریكي)؛ واإلسكان االقتصادي ( 52الُمتوقعة. حیث تتضمن أعلى خمسة منھا: تحسین كفاءة استخدام الطاقة في المباني (

بلیون دوالر أمریكي)؛  33ملیار دوالر أمریكي)؛ واستخالص الموارد ( 37دوالر أمریكي)؛ ونماذج التدویر في صناعة السیارات ( ملیار
 ملیار دوالر أمریكي).  31وتجمیع المخاطر في مجال الرعایة الصحیة (

قائالً "توفر أھداف التنمیة  -ل والتنمیة المستدامةعارف نقفي المؤسس والرئیس التنفیذي لمجموعة أبراج ومفوض لجنة األعما بدوره قالو
ھداف المستدامة إطار عمل متسق للتصدي بكفاءة للتحدیات االجتماعیة األساسیة. واألھم من ذلك أنھا تعمل أیًضا بمثابة المبدأ التوجیھي الست

                                                
الشرق األوسط (البحرین، وإیران، والعراق، وإسرائیل، واألردن، والكویت، ولبنان، وعمان، وفلسطین، وقطر، والمملكة دول منطقة یغطي ھذا التقریر  1

 السعودیة، وسوریا، واإلمارات العربیة المتحدة، والیمن) وشمال أفریقیا (الجزائر، ومصر، ولیبیا، والمغرب، وتونس).العربیة 
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"تتصل األھداف بالشرق وأضاف: تخصیص رأس المال بطریقة أكثر إنتاجیة لصالح المستثمرین وقادة الشركات.  المواقع التي یمكن فیھا
سع. األوسط وشمال أفریقیا، حیث نرى شبابًا یتمتع بالحیویة ولدیھ الدافع لالستفادة من الفرص وتقدیم مساھمات إیجابیة لصالح المجتمع الوا

واألخذ بزمام المبادرة والدخول في شراكات مًعا من أجل  إلحراز التقدمالتنفیذیین والمستثمرین في المنطقة وھذا ھو الوقت المناسب للمدیرین 
 تحقیق النمو الشامل."

من بینھا المملكة العربیة السعودیة والبحرین وسلطنة عمان -وقد دشن عدد من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، 
خططًا لتنویع اقتصاداتھا، تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولیة الوقود األحفوري. وتضع  -إلمارات العربیة المتحدةوقطر وا

"أعمال أفضل لعالم أفضل في  تقریر یثمناالقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة أیضا أھدافًا للنھوض بالتقدم االجتماعي وحمایة البیئة. 
الفرص االقتصادیة إذا ما سعت المنطقة بأسرھا إلى تحقیق مسار أكثر شمولیة واستدامة وفقًا لما حددتھ األھداف  وشمال أفریقیاالشرق األوسط 

مثل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت -العالمیة. بید أن "الجائزة" االقتصادیة اإلجمالیة قد تكون أكبر بكثیر إذا ما انضمت قطاعات أخرى 
على سبیل -إلى مجموعة العوامل المؤثرة في ھذا التحلیل.  وبحسب التقریر، فإن تقدیر العوامل الخارجیة وحدھا  -اواة للمرأةوتحقیق المس

 بالمئة.  40یمكن أن یعزز القیمة اإلجمالیة للجائزة بنسبة  -المثال
 

متماشیة مع أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة. ملیون وظیفة من خالل نماذج األعمال ال 12,4ووفقًا للجنة األعمال، یمكن استحداث 
مالیین وظیفة أخرى یمكن استحداثھا من خالل التطویر العمراني في المناطق الحضریة والتنقل والبنیة التحتیة. وقد أظھرت  6باإلضافة إلى 

حتیاجاتھا السنویة األساسیة الُمقدرة من البنیة ملیون وظیفة من خالل تلبیة ا 2,5إحدى دراسات البنك الدولي أن بإمكان المنطقة استحداث 
یأتي من فرصة  -ملیون فرصة عمل  2,2أي حوالي  -التحتیة. فضالً عن ذلك، فإن ما یقارب خمس إجمالي فرص العمل الكامنة في المنطقة 

ملیون  2,1ة متصلة بالطاقة والمواد، و مالیین وظیف 3ن االقتصادي. یمكن لنماذج األعمال المستدامة أن تستحدث أیًضا اسكواحدة فقط: اإل
 ملیون وظیفة في قطاعي األغذیة والزراعة.  1,5وظیفة في مجال الصحة والرفاه، وأكثر من 

 
"نحن نؤمن بكوننا قوة إیجابیة وقال ویلیام علي میلز، الرئیس التنفیذي لشركة "البحر األحمر لخدمات اإلسكان" التي ورد ذكرھا في التقریر 

ولكوننا من أوائل المبدعین في تطویر مجتمعات ذات بیئات معیشیة متوازنة، مع بناء حلول صدیقة للبیئة ومبتكرة بأسعار معقولة.  من خالل
 مجال اإلسكان االقتصادي بالمنطقة، نرى أن ھذا التقریر یؤكد على القیمة الكبیرة لالستراتیجیات المستدامة والشاملة للشركات". 

 
. 2030ولفتح ھذه الفرص، یحتج التقریر بأنھ یجب على األعمال أن تعبر الفجوة االستثماریة الالزمة لتحقیق األھداف العالمیة بحلول عام 

لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في  2030تریلیون دوالر أمریكي كمبلغ إضافي سنویًا حتى عام  2,4وتشیر التقدیرات إلى أن ھناك حاجة إلى 
حیث تضطلع  -ویمکن للتمویل المختلط تریلیون دوالر أمریكي الالزمة عالمیًا لتمویل البنیة التحتیة وحدھا.  1,6یع أنحاء العالم، إلى جانب جم

 أن یمأل فجوة التمویل ویساعد في جلب -الھیئات العامة والخیریة بالشرائح االستثماریة ذات المخاطر المرتفعة واألکثر تأثًرا بالسیاسة 
المستثمرین من القطاع الخاص بمعدل مخاطر أقل. أظھرت إحدى الدراسات أن مثل ھذا االستثمار یمكن أن یعزز النمو بنسبة تصل إلى 

نقطة مئویة بالنسبة لمستوردي النفط. وعلى الرغم من ارتفاع مستویات االستثمار،  1,5نقطة مئویة بین منتجي النفط في المنطقة و 3,7حوالي 
 لسد فجوة البنیة التحتیة.  2020ملیار دوالر أمریكي سنویًا حتى عام  106ال تزال بحاجة إلى فالمنطقة 

ن أن لجنة األعمال والتنمیة المستدامة تحتج بأن األعمال التجاریة ال یمكنھا تحقیق األھداف العالمیة إال عن طریق دفع نصیبھا العادل م غیر
ظروف مناسبة، والتصدي لمعالجة ارتفاع معدل البطالة، وخصوًصا بین الشباب والنساء. الضرائب، واستحداث فرص عمل جیدة بأجور و

 ویمكن للشركات في المنطقة أیًضا أن توفر حلوًال لتعزیز الشمولیة والتواصل مع تجمعات النازحین والالجئین. 
	

ات واستحداث الفرص أمام قطاع األعمال. واآلن فقد وعلى مستوى الحكومات، فیمكنھا أن تبني على ما أحرزتھ من تقدم في تطبیق اإلصالح
. وبمقدور الحكومات أن تبذل 2003یوًما في عام  43یوًما فقط لبدء نشاط أعمال جدید في المنطقة، مقارنة بأكثر من  17أصبح األمر یستغرق 

النمو والقدرة التنافسیة واإلنتاجیة. وأخیًرا، یجب المزید من الجھود لمكافحة الفساد، والعمل مع قطاع األعمال، ووضع سیاسات تمكینیة لدعم 
، سیحتاج 2030على المجتمع المدني أن یواصل مھمتھ الجسیمة المتمثلة في مراقبة الشركات وإلزامھا بمسؤولیاتھا. ومع اقترابنا من عام 

 العمال والمساواة بین الجنسین واإلشراف البیئي. العالم إلى المزید من الشركات التي تعمل عن كثب مع المجتمع المدني لضمان الوفاء بحقوق 
 

كیة إن إصدار تقریر "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا" الیوم یُعد إبراًزا للمؤتمر اإلقلیمي لغرفة التجارة األمری
)AmCham) في مصر والمؤتمر اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP یحمل عنوان "دور القطاع الخاص في تنفیذ )، والذي

 دیسمبر بالقاھرة. 5-4أھداف التنمیة المستدامة" وینعقد في 
 

من خالل شراكتھا  مصرب) قائالً "تلتزم غرفة التجارة األمریكیة AmCham( مصربوصرح طارق توفیق رئیس غرفة التجارة األمریكیة 
بالمضي قدًما في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة من خالل إشراك القطاع الخاص  )UNDP(طویلة األمد مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق ’والحكومات في حوار نشط حول مسارات جدیدة لبناء الشراكات المحلیة واإلقلیمیة. یؤكد إصدار تقریر 
  ."یقدم حوافز اقتصادیة لتحسین التوافق في السعي لتحقیق األھداف العالمیةكجزء من ھذا المؤتمر على األدلة و األوسط وشمال أفریقیا

 
اص ومن جانبھ صرح ریتشارد دیكتاس، الممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر، قائًال "ھناك اتفاق عالمي على أن القطاع الخ

ر قوة التریلیونات التي یتم استثمارھا في اقتصاد السوق. فاالستدامة یمكن أن یحمل المفتاح لمستقبل مستدام للكوكب. لذلك سنحتاج إلى تحری
كشف عن ذات فائدة لألعمال؛ فھي تفتح مجاالت جدیدة لالستثمار مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المقاومة للمناخ، والمدن الُمستدامة. ویمكن ال

مطیة تفكیرنا. إننا نفخر بشراكتنا مع غرفة التجارة األمریكیة في القاھرة ولجنة إمكانات واتجاھات جدیدة للنمو االقتصادي عندما نغیر ن
 األعمال والتنمیة المستدامة. وستحفز جھودنا المشتركة وتوصیات التقریر المناقشات لتوسیع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص في مصر."

یمكن لقادة األعمال معرفة المزید عن مواءمة شركاتھم مع األھداف العالمیة عن طریق الموقع اإللكتروني 
businesscommission.org/join . 

 
 —الختام—

 
  الُمستدامة والتنمیة األعمال لجنة
 األعمال، قطاع من قادة وتجمع .2016 ینایر في تانعقد التي العالمي االقتصادي دافوس منتدى في الُمستدامة والتنمیة األعمال لجنة تدشین تم

 تكون أن یمكن التي االقتصادیة الجائزة تحدید وھما: مرتبطین ھدفین مع الدولیة، والمنظمات العاملة، والقوى المدني، والمجتمع والمالیة،
 لحشد شركائھا مع كثب عن األعمال جنةل وتعمل تحقیقھا. في تسھم أن یمكن كیف ووصف العالمیة، األھداف تحققت إذا للشركات متاحة

  .www.businesscommission.org  اإللكتروني: الموقع زیارة یُرجى المزید، على للتعرف العالمیة. األھداف تحقیق أجل من الشركات

 twitter.com/BizCommission تویتر حساب على تابعنا
 

 

 مجموعة أبراج
مجموعة أبراج ("أبراج") ھي شركة استثماریة رائدة، أُنشئت خصیًصا للعمل في أسواق النمو في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة والشرق  

 مقًرا موزًعا على خمس مناطق، ولھا مراكز في دبي وإسطنبول ومكسیكو 17شخص في أكثر من  300األوسط وتركیا. ویعمل بھا أكثر من 
 ملیار دوالر أمریكي من خالل استراتیجیات استثماریة ُموجھة. 13,6سیتي ونیروبي وسنغافورة. تدیر المجموعة حالیًا حوالي 

 
تخارج كامل، كما حققت الصنادیق التي تدیرھا المجموعة أكثر من  100ملیار دوالر أمریكي من أكثر من  6,7أبراج حوالي  مجموعةحققت 

القطاعات بما في ذلك القطاعات االستھالكیة والطاقة والمالیة والرعایة الصحیة والمرافق. وتلتزم المجموعة بأعلى  استثمار في مختلف 200
معاییر البیئة وإشراك أصحاب المصلحة ومعاییر حوكمة الشركات، وھي من الشركات الموقعة على مبادئ االستثمار المسؤول التي تدعمھا 

في مجلس االتفاق العالمي لألمم المتحدة من قبل  -عارف نقفي-مي لألمم المتحدة. وتم تعیین مؤسس مجموعة أبراج األمم المتحدة واالتفاق العال
 .2014، وكذلك في مجلس مؤسسة اإلنتربول في عام 2012األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون في عام 

 

 
 بمصرغرفة التجارة األمریكیة 

غرفة التجارة األمریكیة الوھي واحدة من أكبر فروع  ،1982) في عام AmCham Egypt( بمصرتأسست غرفة التجارة األمریكیة  
الذین یمثلون الشركات  المستثمرین ورجال األعمالمن كبار  عضواً  1900بین أكثر من ما بالوالیات المتحدة وأكثرھا نشاطًا، فھي تربط 

تجاریة في الوالیات المتحدة والشركات األمریكیة والمتعددة الجنسیات التي تمارس نشاطات تجاریة في مصر.  تدعو المصریة ذات المصالح ال
بیئة عمل مواتیة، وترویج التجارة واالستثمار، وتعزیز بیئة عمل ذات مسؤولیة اجتماعیة.  ارساخغرفة التجارة األمریكیة في القاھرة إلى 

وتقدم العدید من الخدمات التجاریة وبرامج التدریب ألعضائھا وكذلك لمجتمع األعمال  األبحاث األقتصادیةمن مجموعة واسعة الغرفة وتصدر 
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 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتتولى األمانة الدائمة بھ.للغرف التجاریة األمریكیة بككل. وھي عضو مؤسس للمجلس اإلقلیمي 
 
 

 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
عاًما، یدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة المصریة وشعبھا في جھودھا الرامیة إلى الحد من الفقر وتعزیز سیاسات  50منذ أكثر من  

یل والتنمیة البشریة الُمستدامة. ومن أبرز السمات الممیزة لنجاح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مصر الدعم الذي یقدمھ على المدى الط
 للحكومة في بناء المؤسسات الوطنیة االستراتیجیة واستدامتھا، والتي أضافت قیمة كبیرة لتحسین حیاة الشعب في بالده.

 
 

 

 
 


