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The prime purpose of this publication is simply
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ty impact.

مجلــة دورية عن
المســؤولية اإلجتماعية
للشــركات في مصر
()CSR Egypt
إن الهــدف الرئيســي لهــذه المجلــة الدوريــة أن تكــون
وســيلة لإلعــام والتواصــل والتحفيــز لألفــراد والمنظمــات
علــى التوعيــة بأهميــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات
فــي تنميــة المجتمعــات.
المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات فــي مصــر هــي أول
مجلــة دوريــة تركــز علــى التطــور فــي هــذا المجــال وتهــدف
إلــى استكشــاف قضايــا تنميــة المجتمــع وتبــادل أفضــل
الممارســات مــن أجــل توســيع نطــاق المعرفــة وترويــج
الممارســات فــي مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات
فــي مصــر.
وتعــد هــذه المجلــة الدوريــة ملتقــى للخبــراء وكبــار رجــال
األعمــال ،وصانعــي السياســات لمناقشــة أولويــات قضايــا
التنميــة فــي مصــر.
فهــذه الرســالة الدوريــة هــي حلقــة وصــل هامــة بيــن جميــع
الجهــات المعنيــة بتنميــة المــوارد البشــرية والمســؤولية
اإلجتماعيــة للشــركات فــي مصــر.

مؤسســة المجموعــة الماليــة هيرميــس للتنمية اإلجتماعية
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Bringing CSR to its full
potential in Egypt

األعمال الخيرية هي مساعدة الفقراء بينما المسؤولية اإلجتماعية للشركات
هي الفرق الذي نصنعه في عالمنا الذي نعمل فيه وهي المساهمات التي
نقدمها للتنمية المستدامة.

كثيــ ًرا مــا نخلــط بيــن مصطلحــي

والمســؤولية اإلجتماعيــة فــي حقيقــة

«األعمــال الخيريــة» و «المســؤولية

األمــر أكبــر مــن كونهــا أعمــال خيريــة

اإلجتماعيــة للشــركات « وذلــك

تقــوم بهــا شــركة لخدمــة مجتمعهــا

الخيريــة

المحلــي .فالمســؤولية المجتمعيــة

المحضــة مســؤولية مجتمعيــة .وذلك
ٌ
خلــط غيــر صحيــح ألن المســؤولية

تنطــوي علــي معرفــة واســتيعاب
أن بنــاء األســماء التجاريــة ال يعتمــد

اإلجتماعيــة هــي أكبــر مــن كونهــا

فقــط علــي الجــودة العاليــة والســعر

أعمــال خيريــة تابعــة للشــركات.

المنافــس بــل يعتمــد علــي جــودة

تجــد العديــد مــن األعمــال التجاريــة،

تفاعــل الشركة-وبشــكل تراكمــي-

إلــي يومنــا هــذا وخاصــة فــي مصــر،

مــع موظفيهــا وعمالهــا ومجتمعهــا

صعوبــة فــي اســتيعاب أن األمــوال

وبيئتهــا بــل إن بنــاء األســماء

التــي تُدفــع لشــراء األثــاث المكتبــي

التجاريــة ينطــوي وبصــورة أشــمل

وأجهــزة الحاســوب ودعــم المنظمــات

علــي كيفيــة إدارة الشــركة لتجارتهــا.

والمســاعدات

ولكــي تســتطيع الشــركة الوفــاء

المقدمــة إلــى المــدارس أو إلــي جهــات

بمســؤوليتها اإلجتماعيــة يجــب أن

أخــري تحــت زوايــا إنســانية مختلفــة

تكــون هــذه المســؤولية متكاملــة

ال يمكــن إدراجهــا تحــت مســمي

مــع مبــادئ الشــركة وثقافتهــا

المســؤولية اإلجتماعيــة.

وإســتراتيجيتها التــي تنتهجهــا

بتســميتنا

الغيــر

وأكثــر

حكوميــة

مــا

اإلجتماعيــة
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لألنشــطة

يميــز
هــو

المســؤولية

لتحقيــق االســتدامة فــي المســتقبل.

عمليــة

اإلجتماعيــة

أنهــا

تتطلــب

المســؤولية

مســتمرة ال ترتبــط بمواســم معينــة

بمعناهــا الحديــث أن تديــر الشــركة

مثــل شــهر رمضــان المبــارك واألعيــاد

أعمالهــا وهــي تَعــي التأثيــر االقتصادي

وهــم مــن المواســم التــي يكثــر

واالجتماعــي والبيئــي الــذي تحدثــه،

فيهــا إعطــاء الصدقــات والقيــام

وتتطلــب أيضــا أن تعمــل الشــركة

Charity is to help the poor, but CSR is the difference we
make to the world in which we operate, and the contribution
we make for sustainable development.

stakeholders.

CSR

Charity
األعمال الخيرية

باألعمــال الخيريــة .كمــا أن المســؤولية

علــي مواجهــة تحدياتهــا التنمويــة

ولكن هل هناك منهج

اإلجتماعيــة فــي يومنــا هــذا لــم تعــد

الرئيســية التــي تقابلهــا .وتعتبــر

خاص للتخطيط للمسؤولية
اإلجتماعية؟

كمــا كانــت فــي الماضــي فقــد تعــدت

المســؤولية اإلجتماعيــة بهــذا المعنــي

نطــاق القيــام باألنشــطة الخيريــة

الحديــث للعديــد مــن الشــركات

تطــورت

المعتــادة ولــم تعــد تكتفــي بمجــرد

الكبيــرة التــزام يصنــع منهــم شــركات

اإلجتماعيــة بشــكل تعــدي الجــذور

شــركاته .ويمكن للشــركات أن تكون

المســاهمات التــي تُدعــم أهــداف

مســئولة كالمواطنيــن المســئولين

التــي نشــأت منهــا وهــي األعمــال

جــزءا مــن الحــل لبعــض التحديــات

خيريــة بــل أصبحــت مســؤولية ملزمــة

ويصنــع منهم شــركاء عمــل ملتزمون

الخيريــة وخدمــة المجتمــع وتزايــد

التــي تواجــه المجتمعــات التــي

للشــركات تجعلهــا تحــرص ،طــوال

تجــاه مجتمعاتهــم وحكوماتهــم

اهتمامهــا بقطــاع األعمــال ممــا

تعمــل بهــا وذلــك عــن طريــق خلــق

العــام ،علــي خدمــة المجتمعــات التــي

والشــركاء اآلخريــن في مجــال تجارتهم

ســاهم فــي جعــل قطــاع األعمــال

تكامــل بيــن المســؤولية اإلجتماعيــة

تعيــش فيهــا وبيئــات األعمــال التــي

وصناعاتهــم .ويهــدف هــذا االلتــزام

قطــاع

مــن

التــي تنتهجهــا والطــرق التــي

تُــدار فيهــا وموظفيهــا وعمالئهــا

مــن قبــل الشــركات إلــي إحــداث تقــدم

خــال خدمتــه للقيــم األساســية

تديــر بهــا أعمالهــا .وإلحــداث هــذا

والمســتفيدين اآلخريــن.

اقتصــادي واجتماعــي.

للمجتمعــات التــي تعمــل بهــا

التكامــل يجــب العمــل دومــا علــي

ممارســات

مســئول

المســؤولية

ومتميــز

من النهاردة Mn Eenaharda

CSR is in fact more than just

charity versus CSR and label

a company engaging in char-

purely philanthropic activities

ity in its local community. It

in the name of CSR. The con-

is the recognition that brand

;cept of CSR is not just social

names depend not only on

there is a lot more to it than

quality, price and uniqueness

just corporate philanthropy.

but

To this day, many businesses,

’they interact with companies

particularly here in Egypt, find

cumulatively,

المسؤولية اإلجتماعية

We often get confused with

how,

on

workforce, community, envi-

it hard to accept that mon-

ronment and, moreover, run

ey diverted or donated from

their businesses. For CSR to

privately owned businesses

run smoothly and properly, it

to buy furniture, computers,

must integrate with corporate

and supporting NGOs cannot

values, culture and the com-

accurately be labelled under

pany’s strategy to achieve fu-

CSR. Or that the assistance

ture sustainability.

provided to schools and un-

CSR in its modern sense re-

der other humanitarian angles

quires a business to operate

can’t be tallied as CSR.

But is there any particular

responsibly taking into ac-

More importantly, CSR is an

framework for a planned

count their economic, social

ongoing process, one that is

?CSR

and environmental impacts,

not associated with certain

CSR has continued to de-

and to act to address their

seasons, such as the Holy

velop well beyond its philan-

develop-

key

Month of Ramadan and Feasts

thropic and community roots

ment challenges. For many

– which are specifically chari-

to some of these challenges.

with a growing focus on the

big companies, all these ini-

table seasons. Today corpo-

But encouragement must be

business case, making the

tiatives are a commitment to

rate social responsibility goes

introduced in ways to make

business a socially respon-

being a responsible corporate

far beyond basic charitable

CSR activities part of core

sible one and of course in

citizen and an industry part-

activities of the past. It is not

business and make it an ap-

standing out from the crowd

ner working with businesses,

just about making a contribu-

proach that makes a real dif-

by serving the core values

govern-

communities

tion towards good causes but

ference in the society.

of the society in which the

ments to help advance eco-

is instead an all-year-round re-

The bottom line is that CSR

corporation works. By in-

nomic and social wellbeing

sponsibility that acknowledg-

is a combination of a com-

tegrating CSR into the way

and to enable people around

es companies should serve

pany’s initiatives which inte-

we do business, companies

the world to realize their full

the community, its business,

grates its views and actions

can be part of the solution

potential.
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sustainable

and

workers, customers and other
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طـريقــك

لسـوق العمــل
حـ

مــن

اإلجتماعيــة للشــركات جــزءا مــن

mental concerns where the

نهجــا
أعمالهــا األساســية وجعلهــا
ً
يحــدث فرقــا حقيقيــا فــي المجتمــع.
وخالصــة القــول هــو أن المســؤولية
اإلجتماعيــة تجمــع بيــن مبــادرات
الشــركة التــي تعمــل علــي احــداث
التكامــل بيــن رؤيتهــا حــول ماهيــة
وكيفيــة

مواجهــة

التحديــات

االجتماعيــة والبيئيــة فــي المجتمعات
التــي تعمــل بهــا وبيــن أفعالهــا التــي
مــن خاللهــا تنفــذ هــذه الرؤيــة ،أخــذة
فــي االعتبــار التأثيــر الــذي تحدثــه علــي
مصالــح الشــركاء اآلخريــن.
توجــد فجــوة كبيــرة بيــن التنظيــر

بية

دري

ةت

تشــجيع جعــل أنشــطة المســؤولية

towards social and environ-

There is a substantive gap
between Western CSR theory and practice, and what
on

happening

actually

is

the ground in Egypt. CSR
in Egypt is perceived as a
charitable,

long-standing

informal, paternalistic, volassociat-

practice,

untary

وبيــن الممارســة الفعليــة للمســؤولية
الخــاص والتــي مــن شــأنها تســهيل

and minimizing this gap by

in the form of charitable

التواصــل بيــن الجانبيــن .وعلــي

supervising and resourcing

work particularly around the

نفــس القــدر مــن األهميــة يأتــي

large-scale projects that will

seasons of giving and reli-

دور الحكومــة فــي تحســين وضــع

create less sporadic CSR

gious calendar events. This

المســؤولية اإلجتماعيــة عــن طريــق

activities and create a wider

notion must be revised and

انشــاء مشــروعات كبيــرة تعمــل

more long-standing, sustain-

redefined to apply the real

علــي تجميــع أنشــطة المســؤولية

able approach to CSR. On

meaning of CSR and reap

اإلجتماعيــة المشــتتة وخلــق نهــج

doing so, the issue of mis-

its true effectiveness in the

قــوي ودائــم لممارســات المســؤولية

trust that is evident between

long run on both the busi-

اإلجتماعيــة .وفــي النهايــة يمكننــا

the NGOs and the private

ness and society as a whole.

القــول أنــه بإعــادة تعريــف وتشــكيل

sector will slowly, but sure-

Upon redefining its real role

ممارســات المســؤولية اإلجتماعيــة

ly, dissolve, while creating a

within the business, it is

فــي مصــر فــإن عــدم الثقــة الواضــح

more effective role of CSR

then necessary to face the

بيــن المنظمــات الغيــر حكوميــة

practice in Egypt achieving

current challenge of the ab-

علــي مســتوي قطــاع األعمــال وعلــي

والقطــاع الخــاص سينحســر ببــطء

its full potential and that of

sence of a continuous part-

ولكــن بخطــي ثابتــة.

its beneficiaries.

nership model for NGOs or

إعــادة تعريــف وتشــكيل المســؤولية

محمد فاروق حفيظ

وجــود نمــوذج دائــم للشــراكة بيــن

رئيس مجلس إدارة جمعية
التطوير والتنمية

Mohamed Farouk Hafeez
PDF Chairman

بمعتقــدات دينيــة .ويرجــع هــذا
االنطبــاع إلــي أن أنشــطة المســؤولية
اإلجتماعيــة للشــركات تظهــر جليــة
فــي المواســم الدينيــة التــي تكثــر
فيهــا األعمــال الخيريــة بمعناهــا
التقليــدي .ومــن ثــم فالبــد لنــا أن
نراجع الممارســات الحالية للمســؤولية
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holders.

mentioned earlier, it shows

رســمية وأبويــة وتطوعيــة ومرتبطــة

لمزيد من المعلومات

action with all relevant stake-

الغربــي للمســؤولية اإلجتماعيــة

علــي أنهــا ممارســة خيريــة وغيــر

19143

وخالصــة القــول هــو أن المســؤولية اإلجتماعيــة
تجمــع بيــن مبــادرات الشــركة التــي تعمــل علــي
احــداث التكامــل بيــن رؤيتهــا حــول ماهيــة
وكيفيــة مواجهــة التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة
فــي المجتمعــات التــي تعمــل بهــا وبيــن أفعالهــا
التــي مــن خاللهــا تنفــذ هــذه الرؤيــة

taking into account the inter-

ed with religious beliefs. As

اإلجتماعيــة فــي مصــرُ .ينظــر إلــي
المســؤولية المجتمعيــة فــي مصــر

اإلجتماعيــة

ابدأ حياتك
العملية اآلن !

The bottom line is that CSR is a combination of a company’s initiatives which
integrates its views and actions towards
social and environmental concerns
where the business operates

whilst

operates,

business

فــي

مصــر

وذلــك

إلعــادة تعريــف وفهــم المســؤولية
اإلجتماعيــة حتــى نجنــي -علــي
المــدي الطويــل -نتائجهــا الفعالــة
المســتوي المجتمعــي .وإلــي حيــن
اإلجتماعيــة يجــب أن نعتــرف بعــدم

the private sector to properly reach out to each other.
Equally important is the government’s role on fostering

المنظمــات الغيــر حكوميــة والقطــاع
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Working hand in hand towards Corporate Social Responsibility.

في عددها األول مجلة «من النهاردة» تحاور المهندس محمد السويدي رئيس
اتحاد الصناعات المصرية ليروي لنا عن دور االتحاد وتحفيزه لفكرة المسؤولية
 نبدأ حوارنا معه لنسأله عن،االجتماعية للشركات

Together, the government, the civil society and the private
sector bring forth a sustainable community.

In our first issue we interview Eng. Mohamed El Sewedy,
Chairman of the Federation of Egyptian Industries (FEI) to tell
us about the federation’s role in promoting CSR.

What is the importance of corporate social
responsibility CSR to the Federation of
Egyptian Industries FEI?
Corporate Social Responsibility is of great importance to the
federation since the entire aim and existence of the federation
is to serve CSR and advocate it. We support businesses with
the necessary guidelines and curricula required to establish
their CSR entity. That’s is why the federation members must
be proactive in this area.
As for charity work, the concept of providing seasonal endowments must be turned into a sustainable approach whereby
donations must be based on a potentially growing concept.
A very good example of this is the 57357 Hospital which ran
according to a strategic approach for growth and resulted in a
major organization that encourages people to do good all year
round. Other good examples are the Food Bank and Shifaa
Bank. Misr El Kheir has made a recognizable effort in creating
a movement towards the development of Upper Egypt. The
idea of creating an entity based on sustainable development
leads to its success, unlike those who rise then suddenly disappear off the map. Yes the government is keen to make such
a process come alive, yet it’s too keen that the keenness has
turned into fear. Incorporating red tape, bureaucracy and censorship has alienated people from undergoing such projects.
That is why it is important to revise such restrictions in order to
reenergize the movement towards sustainability.

What efforts are exerted by the
federation to support its members
to adopt the policies of CSR?
The federation dedicates its efforts in sourcing appropriate
scientific articles, because that is the base on which the human factor will obtain his information. We need to find the
proper scientific article and curricula that will set the base for
future trainings of generations to come. We are also seeking
to rehabilitate already existing training centres specialized in
CSR by removing them from under the umbrella of ministries
and placing them under our keen supervision, curriculum and
certified trainers in different provinces so that they serve and
cover a multitude of areas throughout the country.

During the conference held last April the
FEI has announced in collaboration with the
8

International Labour Organization ILO the
establishment of an ad hoc committee
for CSR, what will be the objectives of the
committee and what services will it offer?
This year, the conference aimed at altering the general impression taken by the public of businessmen as being offensive
or unethical. If some exceptions have tainted the reputation,
they don’t represent the mainstream. We thought about putting outstanding examples of business efforts in the spotlight.
In the CSR field case studies of developmental efforts were
portrayed. Such examples deserve the recognition and others, like many businesses that provide in-house education
and technical trainings to further develop talents and skills of
personnel. Highlighting such initiatives, doesn’t just help clear
out the real reputation of businessmen, but also encourages
fellow businessmen to follow suit. In addition, the personnel themselves are positively affected by encountering such
efforts with aims to improve their standard of living, making
them feel an essential, valuable and appreciated part of the
business entity.,
The committee is responsible for intervening with the CSR
process. Basically, they monitor potential developmental projects to be held in small communities (such as certain categories of society, an underprivileged villages in need of aid
and development, etc.,) the committee will then present their
recommendations and cases to applicable factories or companies. On doing so, the committee will help to establish the
community work in its most receptive areas and on sustainable grounds, as well as educating and guiding businesses on
the CSR process. The committee also worked on an initiative
called “Herafy” which works on the rehabilitation of different
categories of the youth, and actually the first group has successfully graduated. Certainly we’ll talk about this initiative in
depth later.

What is the role of the government in
encouraging initiators of projects under
the category of CSR and in creating the
appropriate environment to properly practice
these developmental projects?
What we wish for is cooperation between us and the
government, to establish credible grounds without any
chance of mistrust or dishonesty. As a federation, we retain
the momentum and the capabilities, which we are eager to
use and portray. On the other hand, the government owns

Mn Enaharda من النهاردة

 عن إقامةILO بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

ما أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات بالنسبة

، لجنة مخصصة للمسئولية اإلجتماعية للشركات

التحاد الصناعات المصرية ؟

 وايه الخدمات اللي،هتكون ايه أهداف اللجنة دي
هتقدمها؟
المؤتمر كان أساسه أن يغير نظرة المجتمع وفكرته عن أن رجل األعمال رجل
 ففكرنا أن،مفتري حتى لو بعض الناس أسأت الصورة لكنه ليس السائد
 في مجال.نسلط الضوء ونوضح المجهودات المبذولة من ِقبل رجال األعمال
ً المسؤولية االجتماعية للشركات مث
 كان هناك أمثلة كثيرة توضح كيف،ال
ً تم العمل على التنمية مث
ال التعليم الموجود داخل الشركات الذي يعمل
على تنمية الحرف مثل هذه المبادرات يجب أن تظهر للناس ألنه بذلك يصبح
، ليس شرط أن الخير يكون في السر ليصبح خير وتؤجر عليه.تشجيع للغير
 هذا،إعالنك عنه بيشجع غيرك يجعله يغير منك في إيجابيتك ويعمل مثلك
باإلضافة إلى إنه يؤثر إيجابي َا على العاملين ألنهم بيشعروا أنهم جزء من
هذا العمل ويكونوا فخورين عندما يجدوا شركتهم بتشارك في التنمية
.وتحسين حياة الفرد
اللجنــة المســئولة عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ســتكون متخصصــة
 اللجنــة،فــي هــذا المجــال ستســاعد المصانــع ان تدخــل فــى هــذا النطــاق
ســتقوم برصــد مشــروعات صغيــرة المجتمــع بحاجــة إليهــا (فئــات مجتمــع
) ومــا إلــى ذلــك، قــرى بحاجــة إلــى مســاعدات ومشــاريع تنمويــة،معينــة
 وهكــذا،وتعرضهــا علــى المصانــع والشــركات كبضاعــة ليبــدأوا للعمــل عليهــا
ســنكون لبينــا احتيــاج المجتمــع فــي المســاهمة فــي بعــض أعمــال التنميــة
،بالتركيــز عالمشــاريع التــى نحــن بحاجــة إليهــا والتــى ســتكون بهــا اســتمرارية
وفــي نفــس الوقــت سنرســخ مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة عنــد الشــركات
 لقــد قمنــا أيضــً برنامــج اســمه «حرفــي» لتأهيــل فئــات مختلفــة مــن.والمصانــع
.ً بالتأكيــد ســنتحدث عنــه الحقــ،الشــباب وتــم تخريــج أول دفعــة

،المسؤولية االجتماعية للشركات بالنسبة لالتحاد موضوع هام للغاية
، ألن االتحاد يعتبر عمله كله في كيان المسؤولية االجتماعية للشركات
 المسؤولية.ولذلك يجب على أعضاء االتحاد أن يكونوا فعالين في هذا األمر
االجتماعية للشركات بحاجة إلى أن تكون مستديمة وال تكون موسمية
 يجب أن تكون لها أسس ونظام يكبر على أساسه على سبيل،فقط
 جمعيات، بدأت بنظام كبير ومدروس ونتج عنه صرح كبير57357المثال
 مصر الخير..كثيرة مثل بنك الطعام وبنك الشفاء وأمثال كثيرة مختلفة
 فكرة التنمية المستدامة هي.عملت على تنمية الصعيد بجهد رهيب
العامل األساسي لنجاح أي مشروع تنموي على عكس المشاريع التى تظهر
 لكن الدولة حريصة للغاية وتعاني، بالطبع الدولة دورها مهم.فجأة وتختفى
من الخوف من شدة حرصها تنفر الناس من العمل في هذا المجال من
 نحن بحاجة إلى أن نجد طريقة لتشجيع الناس،الرقابة والروتين وما إلى ذلك
.أن تعمل مرة أخرى

ما هي مجهودات االتحاد لدعم أعضائه ليتبنوا
سياسات تدعم المسؤولية االجتماعية للشركات؟
االتحاد يحاول أن يوجه مجهوداته في إيجاد المادة العلمية المناسبة للتدريب
 ألن هذا سيأهل العامل،والتوعية بدور المسؤولية الجتماعية للشركات
 فنحن بحاجة إلى أن نجد له مادة علمية،البشري والذي هو أهم عنصر لدينا
 وأيضًا نسعى إلى تأهيل مراكز.ومناهج تُعتمد ألن هذا الذي سيتدرب عليه
متخصصة في المسؤولية اإلجتماعية للشركات موجودة بالفعل نأخذها من
 بمناهج ومدربين معتمدين في محافظات،وزارات ونضعها تحت إشرافنا
.مختلفة بحيث إنها تخدم أماكن متنوعة من أنحاء الجمهورية

في المؤتمر المقام في أبريل الماضي أعلن االتحاد
Mn Eenaharda من النهاردة
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the facilities for trainings and workshops. Undoubtedly,
the intention of any entity planning to establish a charitable
or developmental project must be of a good nature, and
not to remain in doubt till proven otherwise. We need the
government to play its consequential and encouraging role
of providing the necessary requirements to aid the private
sector properly and more effectively deliver sustainable
solutions and communal work to the society. Working on a
common goal and under the supervision of the government
will definitely create a more effective result on the community.

Let’s go back to the theme of the initiative
set up by the federation that you mentioned
earlier, could you tell us more about the
initiative and in its goals and objectives?
The initiative “Herafy” has a specific goal and that is to provide technical workshops and skill trainings to youth in order
to prepare them for individual and private businesses that will
enable them to earn a living and earn a decent income. Careful consideration has been made to the nature of the skills
transferred and the conditions of the trainees. For example,
trainees with disabilities must be taught jobs that will not challenge their motor skills. Females are taught the maintenance
of electrical home appliances. Our first phase consisted of 800
deaf graduates who received their training in the maintenance
of cooling appliances six months ago.

Who delivers the trainings or what is
the entity responsible for the trainings?
Trainings and workshops take place in distinctive places, for
example, at the Arab Academy for Science, Technology and
Maritime Transport, and the Arab Organization for Industrialization as well as the Center for Military Production and different training centers under the civil society organizations

Do trainees receive certificates upon
course completion? And are there a
multiple disciplines offered?
Yes, they do receive certificates that are recognized and accounted for, enabling them to work anywhere. Certificates and trainings
are offered in a multitude of disciplines selected by the trainee.
Our initiative “Herafy” offers a unique proposal and to start up their
job immediately without having to depend on external factors.

How can we highlight the importance of
vocational training & change the community’s
perception towards it?
The first graduating ceremony was funded by the United Arab
Emirates as part of their grant to the initiative. The celebration
was attended by prominent figures such as the Minister of Industry and Trade, Mr. Mounir Fakhry Abdel Nour, and the Minister of State of the UAE, and our guest of honor the Special
Olympics champion, Dina Galal.
The aim of the event or graduation ceremony was to focus on the
presence of the media. We were keen to portray to the public the
state’s role does not eliminate any category of the youth, including
those with disabilities and special needs. They are an indispensable part of society full with energy and passion and worthy of the
respect and pride of their families and society as a whole. Having
the private and public press and media officials present during the
graduation enabled us to celebrate an improved perception of the
technical worker that are backed up by vocational education and
certification. Such an impression will help us erase the distorted
reputation that has been wrongly built within the past 60 years in
regards to this category of workers. Their craftsmanship and the
role they play within society is as important and effective as we
view the doctor’s or engineer’s role. Either one of them must be
respected and appreciated for what they contribute or produce
regardless of the nature of their work.

What we wish for is cooperation between us and the government, to establish credible grounds without any chance of
mistrust or dishonesty. As a federation, we retain the momentum and the capabilities, which we are eager to use and portray. On the other hand, the government owns the facilities for
trainings and workshops.
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 مثــا يتــم التدريــب مــع األكاديميــة العربيــة،يتــم التدريــب بأماكــن مميــزة
 والهيئــة العربيــة للتصنيــع مــع،للعلــوم والتكنولوجيــة والنقــل البحــري
مركــز اإلنتــاج الحربــي و أيضــا مجموعــة مــن مراكــز التدريــب التابعــة لمنظمــات
.المجتمــع المدنــى

ما هو دور الحكومة في تشجيع أصحاب المبادرات

هل يحصل المتدربين علي شهادة بعد انتهاء الدورة

والمصانع؟

 وما هي التخصصات المتاحة؟،التدريبية
 تمكنهــم مــن،يحصــل المتدربــون علــى شــهادة معتمــدة ومعتــرف بهــا
 الشــهادة تكــون فــي كل التخصصــات حســب اختيــار،العمــل فــي اي مــكان
 و هنــاك ايضــا ميــزة جيــدة جــدًا قدمهــا برنامــج «حرفــي» للمتدربيــن،المتــدرب
وهــي ان البرنامــج منــح المتدربيــن األدوات التــي ســوف يحتاجونهــا فــي
عملهــم كمــا يقــال «شــنطة العــدة» التــي ســوف يعملــون بهــا ال تنقصهــا أداة
 و هــذا أيضــً مــن، حيــث انــه يمكــن للمتــدرب البــدء فــي العمــل فــورا،واحــدة
 لكــي ال يكــون المتــدرب معتمــد علــي شــئ فــي الخــارج و،مميــزات المشــروع
.يباشــر العمــل فــورا

كيف يمكن تركيز الضوء على أهمية التعليم الفني
وتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني؟
،أحــب أضيــف أن الهــدف مــن حفلــة التخــرج اننــا أردنــا أن نركــز علــى وجــود اإلعــام
كان الغــرض إننــا نُظهــر و نوضــح أن الدولــة ال تنســى أحــد وتهتــم بــكل الفئــات
وأن شــبابنا ذوي االحتياجــات الخاصــة جــزء مهــم مــن المجتمــع وشــباب لديــه
 كان مهــم، كانــت الصحافــة واإلعــام الرســمى والخــاص حاضريــن.طاقــة وفعــال
أن ننتهــز هــذه الفرصــة لتحســين النظــرة المجتمعيــة عــن التعليــم الفنــى
 العامــل الفنــي يســتحق هــذه النظــرة ألن كل واحــد منتــج فــي.ودوره الفعــال
.عملــه بغــض النظــر عــن طبيعــة العمــل

التى تقع تحت المسؤولية االجتماعية للشركات
وتبنيها بتهيئ البيئة المناسبة لممارسة العمل
على هذه المشاريع التنموية التابعة للشركات
 لنجــد بيننــا المصداقيــة بــدون،مــا نريــده هــو التعــاون بيننــا و بيــن الحكومــة
 نحــن لدينــا طاقــة و، نســعي لمحاولــة تعــاون بيننــا،اي تكذيــب او تخويــن
إمكانيــات نريــد ان نظهرهــا و الحكومــة لديهــا مــا نريــد إســتخدامه مــن
 فليكــن مــن يريــد ان ينشــأ.امكانيــات و اماكــن كثيــرة للتدريــب و التعليــم
مشــروع خيــري تنمــوي األســاس عنــده حســن النيــة وليــس التشــكيك حتــي
. و علــي الحكومــة دورًا كبيــرًا فــي المشــاركة و التشــجيع،يثنــت العكــس
نريــد مــن الحكومــة ان تجهــز مــا تحتاجــه و يمكــن أن ُينفَ ــذ فــي صــورة مشــاريع
صغيــرة ألن عندمــا تنشــأ الشــركات و المصانــع مشــروعات كجــزء مــن مهمــة
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ســوف تكــون فعالــة تحــت اشــراف الحكومــة
.و بنفــس مواصفاتهــم و ســوف تــؤدي اهدافهــا

دعنا نرجع لموضوع المبادرة التي اقامها االتحاد التي
 اول دفعة تخرجت على حسب ما،كنت تتحدث عنها
 هل يمكن ان نعرف اسم المبادرة وأهدافها ؟،ذكرت
 والهدف منها هو تدريب مجموعة من الشباب،»اسم المبادرة «حرفي
وتأهيلهم لبدأ العمل بطريقة فردية في سوق العمل لتحسين مستواهم
المعيشي وتوفير حياة كريمة من خالل تعلمه لحرفه يمكنه من خاللها
 ُرعى في اختيار المهنة التي يتدرب، كسب العيش ويعيش حياة محترمة
عليها برنامج احتياجات سوق العمل وفي نفس الوقت حالة كل مجموعة
 على سبيل المثال يجب تعليم ذوي اإلعاقة الحركية حرفة،من المتدربين
،يتقنها و هو جالس فمثال يمكن أن يتدربوا على صيانة األجهزة الكهربائية
و البنات يتدربن على صيانة األجهزة المنزلية والغساالت و ما يمكنها به ان
تساعد ربة المنزل في اصالحه و صيانته أما شباب الصم والبكم تعلموا فى
 و هؤالء من بدأنا بهم المرحلة،«حرفى» أعمال الصيانة للتكييفات والتبريد
. شخص800  اشهر و تدرب فيها ما يزيد عن6 االولى منذ

من الذي يدرب الشباب أو ما هي جهة التدريب؟

 لنجــد بيننا المصداقية،مــا نريــده هــو التعــاون بيننــا و بين الحكومة
 نحــن، نســعي لمحاولــة تعــاون بيننــا،بــدون اي تكذيــب او تخويــن
لدينــا طاقــة و إمكانيــات نريــد ان نظهرهــا و الحكومــة لديهــا مــا
.نريــد إســتخدامه مــن امكانيــات و اماكــن كثيــرة للتدريــب و التعليــم

Mn Eenaharda من النهاردة
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EFG Hermes Foundation
Redefines Corporate Social
Responsibility

مؤسسة المجموعة المالية
هيرميــس للتنمية اإلجتماعية
تعيد تشــكيل مفهوم المســؤولية اإلجتماعية للشــركات.

Developing innovative solutions such as the HBV University Campaign and the Ro’ya
project to set standards in
broad-based, sustainable development and creating vibrant, flourishing communities.

في عام  2008شرعت مجموعة هيرميس
المالية في تنفيذ مشروع طموح بميزانية 27
مليون جنيه مصري إلحداث تنمية متكاملة
في عزبة يعقوب بمحافظة بني سويف.
ويهــدف المشــروع لتحويــل هــذه القريــة الريفيــة الفقيــرة المهمشــة الخامــدة
نهجــا
إلــى قريــة منتجــة مســتدامة نابضــة بالحيــاة .وقــد تبنــى المشــروع
ً
مبتكــ ًرا فــي تجســيد مفهــوم المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات وذلــك
بالعمــل علــى إعــادة تأهيــل المجتمــع بأكملــه بدايــةً مــن تطويــر بنيتــه
التحتيــة وتطويــر جميــع خدماتــه األساســية ووصــو ًلا إلــى التنميــة البشــرية
تجســيدا واقع ًيــا ال يقــدر
واالقتصاديــة ألفــراد القريــة .فــكان مشــروع «رؤيــة»
ً
بثمــن إلظهــار كيــف أن المشــاركة والتكاتــف بيــن القطــاع الخــاص والحكومــة
والمجتمــع المدنــي يمكــن لــه أن يــؤدي إلــى مبــادرات فعالــة مبتكــرة مــن
شــأنها إحــداث تنميــة مســتدامة.
يتميــز القطــاع الخــاص بطبيعــة ديناميكيــة قــادرة علــى مواكبــة تغيــرات
الســوق واحتياجــات العمــاء بشــكل حاســم .وبتطبيــق مبــادئ القطــاع
الخــاص ذات الصلــة باالســتدامة والكفــاءة االقتصاديــة فــي المحــال التنمــوي
تمكــن مشــروع رؤيــة مــن احــداث تغيــر جــذري فــي عزبــة يعقــوب.
مــع أن مشــروع رؤيــة حقــق إنجــازات مبهــرة لكــن األهــم هــو النجــاح الــذي حققــه
نهــج التنميــة الشــاملة للمشــروع والــذي تجــاوز قــدرة قيــاس التنميــة باألرقــام.
إن الكثيــر مــن إنجــازات المشــروع ال يمكــن قياســها ألنــه ال ُيطبــق عليهــا قواعــد
القيــاس باألعــداد واألرقــام ومــع ذلــك فــإن تأثيــر نتائجهــا ال يقــل أهميــة عــن
بنــاء األبنيــة .بمجــرد تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية ألهــل القريــة بــدأ
المجتمــع فــي االزدهــار وظهــرت بوضــوح روح المبــادرة واألخــذ بزمــام األمــور بيــن
أفــراد المجتمــع .فأقــام العديــد منهــم مشــاريعه الصغيــرة الناجحــة والتــي
ال تُلبــي احتياجاتــه الماديــة فقــط بــل وتُلبــي احتياجــات القريــة .وأدي توفــر
الفــرص االقتصاديــة فــي القريــة إلــي تشــجيع عمليــة الهجــرة العكســية مــن
القاهــرة إلــي المحافظــة .وعــاد العديــد مــن الرجــال والشــباب الذيــن هاجــروا
للبحــث عــن فــرص عمــل إلــي قريتهــم واســتطاعوا الحصــول علــي فــرص عمــل
بالقــرب مــن ديارهــم مــن ثــم تــم لــم شــمل العائــات وبــدأ تعزيــز وإحيــاء القيــم
المجتمعيــة الريفيــة التقليديــة مــن جديــد.

ربمــا كانــت الصعوبــة األساســية التــي واجهــت مؤسســة هيرميــس الماليــة
خــال تنفيــذ مشــروع رؤيــة هــي بنــاء الثقــة بيــن المســتفيدين مــن المشــروع
والشــركاء الرئيســين .وهــذه هــي العقبــة الرئيســية التــي تواجــه القطــاع
الخــاص عندمــا يتعلــق األمــر بمشــاريع المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات.
وذلــك ألنــه غال ًبــا مــا يكــون هنــاك تصــور لــدى الشــركاء والمســتفيدين
المحتمليــن أن القطــاع الخــاص ال يهتــم إال بالربحيــة .وعليــه فقــد كان اكتســاب
ثقــة أهــل عزبــة يعقــوب هــو التحــدي األكبــر لمشــروع رؤيــة .كان مــن الصعــب

مشروع «رؤية»
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علــى هــؤالء الســكان الذيــن تــم تهميشــهم وتجاهلهــم علــى مــدار عــدة

عدد المســتفيدين من المشــروع

10،000

ســنوات ولــم يأبــه بهــم أو باحتياجاتهــم أي قطــاع مــن القطاعــات أن يثقــوا

عــدد المنــازل التي تم إعادة بناءها

260

بمشــروع رؤيــة ويجازفــوا بخســارة القليــل الــذي لديهــم .ولذلــك كان المشــروع

عــدد المنازل التــي تم ترميمها

190

خدمــات خاصــة بمعالجة المياة

قريتين

التكلفة النهائية للمشــروع

 27مليون جنيه

مدة المشروع

 28شهر

حريصــا وباســتمرار علــى تعزيــز حــس الملكيــة لــدى الســكان وتشــجيعهم
ً
علــى القيــام بــأدوار فعالــة ونشــطة فــي تنفيــذ المشــروع  .ولقــد كان هــذا
النهــج مجد ًيــا فــي تهيئــة مؤسســات المجتمــع المدنــي ألن تكــون قــادرة
غلــي تحمــل المســؤولية بعــد إتمــام المشــروع وانتهــاءه فــي مدتــه الزمنيــة
المحــددة .فقــد اهتــم النــاس بالمشــروع وأرادوا لــه النجــاح .

من النهاردة Mn Eenaharda

successful micro-businesses catering to village needs. Economic opportunities within the village also encouraged reverse migration from
Cairo and Beni Sweif City. Men and youth who had left the village returned and were able to find work close to their homes. Families were
reunited and traditional rural community values were reinforced.
Perhaps the primary difficulty that faced the EFG Hermes Foundation
during the Ro’ya project was the establishment of trust among primary
stakeholders and partners. This is a major stumbling block the private
)sector faces when it comes to corporate social responsibility (CSR
projects. There is often a perception among potential partners and beneficiaries that the private sector is only interested in profit. The biggest
challenge to the Ro’ya project was gaining the trust of Ezbet Yacoub
residents. These were people who had been marginalized and ignored
من النهاردة Mn Enaharda

In 2008, the EFG Hermes Foundation embarked on
an ambitious, EGP 27 million integrated development project in Ezbet Yacoub, Beni Sweif. The aim
was to transform Ezbet Yacoub from a derelict, economically defunct rural slum into a vibrant, functioning, and sustainable village. The project adopted an
innovative approach: the rehabilitation of an entire
community starting with infrastructure development
and encompassing comprehensive economic and
human development initiatives, as well as access to
a variety of basic services. Titled Ro’ya, the project
was invaluable in demonstrating how partnerships
between the private sector, the government, and
civil society can result in innovative, sustainable development initiatives.
The private sector is by nature dynamic and capable
of responding decisively to changing market or client
needs. By applying private sector investment principles of sustainability and economic efficiency to the
development process, Ro’ya was able to stimulate a
profound transformation in Ezbet Yacoub.
While the achievements are impressive, the success
of the integrated development approach adopted
by Ro’ya goes beyond simple numbers. Many of
the benefits of the project are immeasurable but
no less tangible than the bricks and mortar accomplishments. Once basic human needs were met, the
community started to flourish and the villagers’ entrepreneurial spirit emerged. Many are now running
The Ro’ya Project
10,000

No. of project beneficiaries

260

No. of houses re-built

190

Number of houses refurbished

2 villages

Wastewater treatment facility

EGP 27 Million

Final project cost

28 months

Project duration
12

كمــا واجــه المشــروع تشــكك كبيــر مــن قبــل الحكومــة حيــث لــم يكــن

المبتكــرة والمســتدامة أدي إلــي الحفــاظ علــى الحملــة فــي وقــت اضطــرت فيــه

لمســئولي المحليــات خبــرة مســبقة فــي التعامــل مــع القطــاع الخــاص

العديــد مــن البرامــج اإلنمائيــة األخــرى لوقــف أنشــطتها.

ً
شــريكا فــي التنميــة وتــرددوا فــي التعــاون مــع المشــروع .ولكــن
باعتبــاره
بمــرور الوقــت أصبــح لديهــم امتنــان للتأثيــر الــذي أحدثــه المشــروع وللقيمــة

تواجــه مصــر اليــوم تحديــات ضخمــة علــى أصعــدة متعــددة .إن التــزام
المنظمــات كالمؤسســة التابعــة لمجموعــة هيرمــس الماليــة ُيعــد عمــ ًلا ال

هــام للمشــروع فــي جميــع مراحلــه.

يقــدر بثمــن فــي معركتهــا لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتحســين مســتوى

المضافــة إليهــم مــن جــراء التعامــل مــع القطــاع الخــاص وقامــوا بتوفيــر دعــم
ولمواجهــة أزمــة الثقــة وتعزيــ ًزا للشــعور بالمشــاركة والملكيــة عنــد الفئــات

changes at the university policy level. Cairo and Ain Shams
University decision-makers issued policies making the HBV
vaccine a graduation requirement for medical school students.
Other universities are expected to institute similar policies. The
EFG Hermes Foundation’s commitment to innovative and sustainable programs saved the HBV University Campaign at a
time when many other development programs were forced to
shut down.

المســتفيدة مــن المبــادرات التنمويــة فــإن المؤسســة ال تتبنــى نهــج تشــاركي
فــي جميــع مبادراتهــا وحســب بــل وإنمــا تلتــزم بدعــم مبادرتهــا لمــدد طويلــة
واالســتجابة الحتياجاتهــا وظروفهــا المتغيــرة .وهــذا االلتــزام العميــق تجســد
بوضــوح شــديد فــي مبــادرة حملــة مكافحــة االتهــاب الكبــد الفيروســي فــي
الجامعــات.
فــي عــام  2008أطلقــت وزارة الصحــة والســكان واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
التهــاب الكبــد الفيروســي حملــة لتطعيــم العامليــن فــي قطــاع الرعايــة
الصحيــة ضــد فيــروس التهــاب الكبــد (فيــروس ســي) .قــدم المتبرعــون

تواجــه مصــر اليــوم تحديــات ضخمــة علــى أصعــدة متعــددة.
إن التــزام المنظمــات كالمؤسســة التابعــة لمجموعــة
هيرمــس الماليــة ُيعــد عم ـ ًلا ال يقــدر بثمــن فــي معركتهــا
لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتحســين مســتوى المعيشــة
لمــن هــم فــي أشــد الحاجــة للمســاعدة.

Today, Egypt faces massive challenges on
many fronts. The commitment of organizations such as the EFG Hermes Foundation is
invaluable in the battle to provide social justice and improve living standards for those
most in need.

والقطــاع الخــاص التمويــل لهــذه الحملــة وبالفعــل تــم توفيــر لقــاح التطعيــم
للطلبــة الدارســين بكليــات الطــب وطــب األســنان والتمريــض فــي الجامعــات
المختلفــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
وقــد

كانــت

المؤسســة

لمجموعــة هيرميــس الماليــة

التابعــة
فــي

مقدمــة المانحيــن للمعونــات الماليــة
والعينيــة للحملــة .وقــد حققــت الحملــة
نجاحــا باهــ ًرا كنمــوذج للشــراكة بيــن
ً
القطاعييــن العــام والخــاص فــي مجــال
الرعايــة الصحيــة بتطعيــم أكثــر مــن
عشــرين ألــف ( )20000طالــب فــي تســع
جامعــات مختلفــة.
وقــد شــجع نجــاح الحملــة فريــق إدارتهــا
للشــروع فــي التجهيــز للمرحلــة الثانيــة
لتوســيع النطــاق الجغرافــي المســتفيد
مــن خدماتهــا .ولكــن لألســف تزامــن
توقيــت تنفيــذ المرحلــة الثانيــة للحملــة
مــع ثــورة  25ينايــر ممــا علــق المشــروع
بأكملــه إلــى أجــل غيــر مســمى .وفــي
عــام  2012حــاول فريــق الحملــة إحيــاء
المشــروع إال أنــه واجــه عقبــات ال يمكــن
التغلــب عليهــا وقــد تــرددت وزارة
الصحــة والســكان فــي فكــرة مواصلــة تنفيــذ الحملــة ولــم يتوافــر تمويــل
للحملــة .ومــع تــردي الوضــع االقتصــادي آنــذاك انســحب معظــم رعــاة الحملــة
التابعيــن للقطــاع الخــاص وكانــت مجموعــة هيرميــس الماليــة هــي الجهــة
المانحــة الوحيــدة التــي لــم تنســحب.
واعترا ًفــا بقيمــة الحملــة الممثلــة فــي االســتثمار فــي صحــة شــباب مصــر
الدارســين للمهــن الطبيــة فقــد تصــدت مجموعــة هيرميــس الماليــة لتقديــم
الدعــم المالــي المطلــوب لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة وذلــك بشــكل حصــري.

والمخلصــة فــي جهودهــا إلحــداث تعييــرات إيجابيــة ودائمــة .ولقــد كانــت
تجســيدا لهــذه الجهــود
حملــة لقــاح فيــروس ســي وكذلــك مشــروع رؤيــة
ً
وهــذا النــوع مــن المبــادرات علــى أرض الواقــع .لقــد أخذنــا التزامنــا بمواطنــة
الشــركات علــى محمــل الجــد وســعينا بجــد لضــرب المثــل فــي اســتحداث
حلــول مبتكــرة مــن شــأنها احــداث تنميــة مســتدامة علــى نطــاق واســع

وكان حصــاد المرحلــة الثانيــة هــو تغطيــة خمــس جامعــات إضافيــة خــال عــام

والمســاهمة فــي خلــق مجتمعــات مزدهــرة نابضــة بالحيــاة.

أن تُؤثــر وتُحــدث تغيــرات علــى مســتوى سياســة الجامعــة .حيــث أصــدر صنــاع

هناء حلمي

 .2013وبفضــل التعــاون المســتمر مــع الشــركاء الرئيســيين اســتطاعت الحملــة
القــرار بجامعــة القاهــرة وجامعــة عيــن شــمس فــرا ًرا بجعــل التطعيــم ضــد
فيــروس ســي أحــد متطلبــات التخــرج مــن كليــة الطــب .ومــن المتوقــع إقــرار
تلــك السياســة فــي عــدة جامعــات أخــري .إن التــزام المؤسســة تجــاه المبــادرات
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دائمــا فــي
المعيشــة لمــن هــم فــي أشــد الحاجــة للمســاعدة .ســنظل
ً
المؤسســة حريصــون علــى دعــم األفــراد والمنظمــات الفعالــة والمبتكــرة

الرئيس التنفيذي  -مؤسســة المجموعة المالية

Today, Egypt faces massive challenges on many fronts. The
commitment of organizations such as the EFG Hermes Foundation is invaluable in the battle to provide social justice and
improve living standards for those most in need. At the EFG
Hermes Foundation, we are dedicated to supporting creative,
passionate, and effective individuals and organizations in their
efforts to make positive and lasting social impacts. The HBV
University Campaign and the Ro’ya project exemplify this type
of initiative. We take our commitment to corporate citizenship
seriously and strive to set a standard in developing innovative
solutions that advance broad-based, sustainable development
and contribute to creating vibrant, flourishing communities.

هيرميــس للتنمية اإلجتماعية

Hanaa Helmy
CEO – EFG Hermes Foundation

من النهاردة Mn Eenaharda

من النهاردة Mn Enaharda

for years. Nobody had ever given them anything. They could
not believe the sincerity of the Ro’ya project and were terrified
of losing what little they had. The Ro’ya project was careful to
foster a sense of ownership and encourage residents to take
an active role in implementing the project. This was instrumental in breeding civil society institutions capable of assuming
responsibility once the project was complete. People cared
about the project and wanted to see it succeed.
The project also faced substantial skepticism at the government level. Local officials had not had any experience in dealing with the private sector as a development partner and were
reluctant to cooperate. With time, they came to appreciate the
potential impact of the project and its value
To overcome mistrust and foster a sense of ownership and
partnership, the EFG Hermes Foundation not only adopts a
highly participatory approach in all of its CSR initiatives but
also commits to long-term project support and responsiveness to changing needs and circumstances. This deep commitment was never more apparent than during the Hepatitis
B Vaccine (HBV) University Campaign.
In 2008, the Ministry of Health and
Population (MOHP) and the National
Committee for the Control of Viral Hepatitis (NCCVH) launched a campaign
to vaccinate future healthcare workers
against the Hepatitis B virus (HBV). The
HBV University Campaign was funded
by both donors and the private sector
and involved providing vaccines against
the HBV to medical, dental, and nursing
school students in universities around
the country. The EFG Hermes Foundation was at the forefront of a number of
private sector firms providing financial
and in-kind support to the campaign.
The campaign was a resounding success and a model for public-private
partnership in the public health field with
more than 20,000 students at nine universities receiving vaccinations.
The success of the program encouraged the campaign team to design a
second phase to extend the campaign’s geographic reach.
Unfortunately, timing for the second phase coincided with
the January 25 revolution, and the entire project was suspended indefinitely. In 2012, the campaign team attempted
to revive the project only to be faced with seemingly insurmountable obstacles. The MOHP was reluctant to continue the program and there was no donor funding available.
Moreover, the economic situation in Egypt had deteriorated
and most of the private sector sponsors pulled out. The one
exception was the EFG Hermes Foundation.
Realizing the value of the program as an investment in the
health of Egypt’s young medical professionals, the EFG Hermes Foundation stepped in to provide exclusive financial support for the second phase. As a result, five additional universities were covered in 2013. Thanks to sustained engagement
with key stakeholders, the campaign was also able to affect
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Americana brings Education
and Industry in a successful partnership

مجموعة أمريكانا
تحقق التكامل بين التعليم والصناعة

لذلــك تتبنــى مجموعــة أمريكانــا رؤيــة خاصــة فــي تفعيــل دورهــا المجتمعــي،

لالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل؟ أم أن الهــدف هــو تنميــة القــدرات

فالمســؤولية االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر أمريكانــا ال تقتصــر علــي المســاهمة

الفكريــة والثقافيــة للطالــب ليتمكــن مــن مواكبــة التطــور العلمــي والتقنــي

فــي التبرعــات ألعمــال الخيــر فقــط بــل تتعــدي ذلــك إلــي المشــاركة الفعالــة

وبنــاء القــدرات الالزمــة لتطويــر ذاتــه واســتيعاب برامــج التدريــب والتعليــم

فــي التصــدي للمشــكالت األساســية التــي تواجــه المجتمــع وإيجــاد حلــول

المســتمر ممــا يســاعده علــى تحقيــق التقــدم علــى المســتوى الشــخصى

عمليــة لهــا .وألســباب عديــدة ارتــأت أمريكانــا أن التحديــات الحقيقيــة التــى

والعملــى ومــن ثــم النهــوض بالمجتمــع؟.

تواجــه المجتمــع هــى التعليــم والبطالــة وأثرهمــا الســلبى علــى الشــباب

يمكننــا القــول بــأن كل مــا ســبق هــو الهــدف مــن التعليــم .بالتأكيــد

والمجتمــع ككل.

فــإن الهــدف الرئيســي والنهائــي للتعليــم هــو تنميــة شــخصية الطالــب.

وهنــاك أســئلة تطــرح نفســها  -أوالً :هــل لدينــا قــدرات وطاقــات بشــرية

فالتعليــم يجــب أن يصــل إلــي جــذور الشــخصية ليحــدث تغييــرًا مؤثــرًا يقــوم

تدعــم النمــو االقتصــادي المنشــود وهــل البطالــة ظاهــرة حقيقيــة أم أن

الســلوك ويعيــد تشــكيل المفاهيــم األساســية لجيــل المســتقبل.

هنــاك فجــوة بيــن المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل وقــدرات ومهــارات

وقــد نتفــق علــي أن للبيئــة والثقافــة المحيطــة أثــر مباشــر علــي شــخصية

المتقدميــن لشــغل تلــك الوظائــف.

وســلوك األجيــال الشــابة فهنــاك ثقافــة

بيــن

الشــركات والمؤسســات وهنــاك ثقافــة

متطلبــات ســوق العمــل ومهــارات

الشــارع الدارجــة .ومــن تيســر لهــم

المتقدميــن لشــغلها ويرجــع ذلــك الــي

فرصــة العمــل بإحــدى المؤسســات

مخرجــات العمليــة التعليميــة.

الناجحــة المنتجــة والمنضبطــة فإنهــم

فــي تقريــر مؤشــر التنافســية العالميــة

يتأثــرون إيجابيــً ببيئــة العمــل وثقافــة

لعــام  2013جــاء ترتيــب مصــر رقــم 107

المؤسســة ويطــرأ علــى ســلوكهم

مــن بيــن  144دولــة ،وجــاءت جــودة

وأدائهــم

تغييــر

التعليــم فــي مصــر فــي الترتيــب رقــم

إيجابــي نتيجــة لوجودهــم فــي هــذا

والواقــع

أن

فجــوة

هنــاك

وشــخصياتهم

 109مــن .144

المنــاخ الصحــي .ولقــد توقفنــا عنــد

كمــا تشــير إحصائيــات الجهــاز المركــزي

هــذا األمــر بتمعــن لنتســاءل كيــف

لإلحصــاء أن البطالــة فــي مصــر

يمكــن دمــج هــذه التجربــة العمليــة

قــد بلغــت  2،21مليــون نســمة مــن

مــع التعليــم فــي صــورة نظــام تعليــم

بينهــم  700ألــف مــن خريجــى التعليــم

تبادلــي يســمح للطالــب أن يعمــل

الجامعــي ومليــون ومائــة وواحــد

أثنــاء الدراســة فــي مجــال التخصــص.

وتســعون ألفــا مــن خريجــى التعليــم

وعنــد طــرح هــذه الفكــرة علــي

المتوســط .عــاوة علــى ذلــك ،ذكــر

المســئولين

التربيــة

التقريــر أن معــدل البطالــة قــد بلــغ

والتعليــم والتعليــم العالــي وجدنــا

 ٪8.8مــن إجمالــي القــوى العاملــة حيــث

لديهــم رؤيــة واضحــة لتطويــر التعليــم

أن  ٪93.2مــن معــدل البطالــة فــي

وربطــه باالحتياجــات الفعليــة لســوق

الفئــة العمريــة مــن  29 - 15عــام.

العمــل وعــزم أكيــد علــى مــد جســور

هنــاك فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم

الشــراكة مــع الصناعــة لبنــاء نظــام

واالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل

للتعليــم التبادلــي .

فالخريــج

يفتقــد

إلــى

بوزارتــي

القــدرات

وانطالقــً مــن هــذه الفكــرة قامــت

والمهــارات المناســبة للعمــل ممــا

مجموعــة أمريكانــا باالشــتراك مــع وزارة

يــؤدى إلــى خلــق حالــة مــن عــدم التــوازن
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In hopes of shaping the future

التعليــم العالــي فــي ابتــكار نمــوذج

بيــن العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل .

عملــي لنظــام يوجــه مســار التعليــم نحــو تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل

التعليــم هــو نقطــة البدايــة الصحيحــة للتغلــب علــي مشــاكل المجتمــع .

ويســمح للطلبــة باكتســاب الســلوكيات والمهــارات المطلوبــة.

ومــن المتفــق عليــه أن التعليــم هــو محــور التحديــات التــي تواجــه المجتمــع

وقــد بــدأ التعــاون مــع وزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم

ونقطــة البدايــة األساســية للتطويــر .والســؤال الــذي يطــرح نفســه :مــا هــو

العالــي عــام  2007وأثمــرت هــذه الشــراكة علــي إنشــاء خمســة

الهــدف مــن التعليــم؟

برامــج للتعليــم التبادلــي فــي  3قطاعــات تربــط المســار التعليمي

هــل الهــدف هــو أن يحصــل الطالــب علــي المهــارات المطلوبــة طبقــً

بالمســار الوظيفــي وهــي:

من النهاردة Mn Eenaharda

and able to command better salaries, also to develop the standard of students’ minds and power of reasoning, and most
crucial aim of education is the development of character, education has to go to the roots of the personality and effect
change, transforming attitudes, dispositions and the fundamental commitment of the individual.
It is well observed that the environment has a direct and significant effect on the character and behavior of the young
generations. Those who are fortunate and joined a successful
disciplined and productive business environment, has been
positively affected over the years by a significant change in
attitudes, behaviors and personality.
The question is….can such experience be integrated within
the education in a form of an
alternate system allowing the
?student to work and study
Drawing from that, Americana in
partnership with the Ministries of
Education and Higher Education
aimed to create a practical module for the educational system
that directs the educational path
in accordance with labor market
needs and allows students to
acquire the required Technical
and behavioral skills.

It is no longer sufficient to run a
successful business without
;giving back to the society

corporate social responsibility (CSR) is largely rising as an important aspect of managing a business in the 21st century, an
aspect that is no longer achieved simply by charity – but rather
by building human capacities and capabilities. In that sense,
Americana’s approach to CSR is based on proactive contribution to solve a real challenge facing the society – namely
Education and Unemployment
and the negative effects it entails on the young generations.
It all started with few simple
questions; do we have the
competitive human capacity and human capital to sup?port our economy’s growth
Is unemployment real? Or is it
a mismatch between the demand and supply of skilled la?bor
According to the GCI (global
competitiveness index) report
for the year 2013, Egypt ranks
as 107 out of 144 countries.
Among the main causes were
The partnership started
the weak scores given on edon 2007 and has resultucation which ranked Egypt’s
ed in the development
quality of health and primary
of 5 Dual Education Proeducation as 94 and quality
grams, in 3 sectors:
of higher education ranked as
1- Restaurant Sector:
109 out of 144.
3 years
Diploma
from Technical
secondary Schools
Further researches by CAPMAS reported that the number of
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻛﻠﻴﺔ
2 years
advanced
ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ
diplomaﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ
 from the technology collegesﻟﻠﺤﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ
unemployment in Egypt is 2.21 million out of which 700,000
4 years Bsc Restaurants Management & Operations – Facare university graduates, and 1.191 million are intermediary
 Management – Helwan Universityﺍﻟﻤﻨﺤﺔ
Hotelsﺗﺸﻤﻞ
andﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ultyﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
rateﺇﻟﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
of Tourism
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ graduates. Moreover, it reported that
the unemployment
2- Agriculture sector:
has reached 8.8% of the total working force where 93.2% of
An undergraduate four-year BSc from the Faculty of Agrithe unemployment rate occurs in the age bracket of 15 – 29.
culture
– Menofeya University, specialized in Agri–Business
Currently, the labor market suffers from a mismatch between
Management.
skills in demand and the graduate’s profile lacking the ade3- Poultry sector:
quate employability skills.
4 years Bsc. In Agriculture – Poultry Production – Faculty of
The imbalance between labor supply and demands is largely
Agriculture – Damanhour University
attributed to the outputs of the education system that do not
Americana’s comprehensive Training & Development Promatch available job opportunities.
grams follow a building blocks module to train, qualify, and
Driven by a strong belief that the purpose of education is to
certify students at all levels (Technical, Supervisory, & Manaprovide students with skills that will make them employable

ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
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gerial). These programs have been accredited by the Ministry
of Education and the Supreme Council of Universities and integrated within the academic curriculum to allow the student
to work and study following the “Earn & Learn” principle. This
ensures that the students will best learn the employability skills
and gain work experience while still in the education process
thus, enabling them with the know-how and skills needed to
obtain work immediately upon graduation.
The courses within the program are delivered in a blended educational form which combines practical “on-the-job training”
and classroom lectures.
Furthermore, the students enrolled in the program are re-classified as Student/ employee, earning a monthly salary, in addition
to Americana’s commitment to pay the full education fees.
Americana’s intervention in education has resulted in increasing employability of fresh graduates, developing the profile of
graduates to fit employers and
market requirements, upgrading learning facilities, and providing industry with access to
a pool of qualified fresh graduates – hence addressing the
root causes of youth unemployment.
This break-through win-win Education & Business partnership
serves to also strengthen academic education, enhance and
enrich the education process
introducing hands-on training,
whilst also serving Americana’s
present and future business
needs for a qualified and skilled
workforce positively impacting
Americana’s business.
The final aim of this partnership
is not only to qualify & certify
students in accordance with industry skills standards, and link
education with concrete employment opportunities, but also,
the society wins a new productive generation that is independent and self-reliant.
Industry needs are never static and are continuously evolving!
Hence, a new mindset needs to be adopted by Business and a
paradigm shift needs to be witnessed in Education to address
Egypt’s growing needs for qualified human capital.
The partnership between education leaders and business leaders
is crucial to deem education relevant to the market needs. Americana’s education-business partnership presents a success model
and structured approach for partnership between Business and
Education that can be replicated and scaled-up.
The crucial role of this partnership is to develop an education
system that serves as an enabler to shape the nations culture
and the character of the future generation.

Dual Education Program
برنامــج التعليم التبادلى

 قطــاع المطاعم-1
) ســنوات3( دبلــوم المــدارس الثانوية التجارية
دبلــوم متقــدم شــعبة المطاعــم بالكليــات التكنولوجيــة «معهــدي
)الســياحة والفنــادق بالمطريــة واإلســكندرية» (ســنتان
 كليــة الســياحة- بكالوريــوس ضيافــة شــعبة إدارة وتشــغيل المطاعــم
) ســنوات4(  جامعــة حلــوان- والفنــادق
 القطــاع الزراعي-2
 كليــة الزراعــة جامعــة- بكالوريــوس زراعــة شــعبة إدارة األعمــال الزراعيــة
المنوفيــة
 قطــاع الدواجن-3
 كلية الزراعــة جامعة دمنهور- بكالوريــوس زراعــة شــعبة إنتــاج داجني
وتتبــع برامــج أمريكانــا للتطويــر والتدريــب نظــام التدريــب التراكمــي
المتكامــل لتدريــب وتأهيــل الطلبــة بالمســتويات الوظيفيــة المختلفــة
 وهــذه البرامــج تــم اعتمادهــا مــن وزارة. ) اإلداري-  األشــرافي- (الفنــي
والمجلــس

Can a comprehensive
change in education be
made – in partnership with
Industry – to re-shape the
future?
مــع كل التحديات التي تواجه
 هل يمكن إحداث،التعليــم اليوم
- تغيير شــامل في مجال التعليم
 من أجل- بالشــراكة مع الصناعة
إعادة صياغة المستقبل؟

والتعليــم

التربيــة

األعلــي للجامعــات وقــد تــم دمــج هــذ
البرامــج التدريبيــة ضمــن المناهــج
الدراســية لتتيــح للطالــب أن يعمــل
أثنــاء الدراســة إتباعــً لمبــدأ «إكســب
 وكذلــك يضمــن أن يتعلــم. »وأعمــل
الطالــب متطلبــات ومهــارات المهنــة
ويكتســب خبــرة العمــل وكل ذلــك
 ممــا يؤهلــه للحصــول،أثنــاء الدراســة
علــي عمــل فــور التخــرج
التعليــم

نظــام

البرنامــج

يتبــع

التبادلــي الــذي يتضمــن التدريــب
العملــي والمحاضــرات النظريــة داخــل
. الكليــة/ المدرســة
وتعتمــد برامــج التعليــم التبادلــى
علــى اعــادة تصنيــف الطالــب بأنــه
 ليحصــل علــي راتــب،»عامــل/«طالب
شــهري خــال فتــرة العمــل والتدريــب
 كمــا تلتــزم،بمطاعــم المجموعــة
أمريكانــا بســداد مصاريــف الدراســة

. جامعــة حلــوان- بالكامــل لكليــة الســياحة والفنــادق
 وتطويــر، وهــذه البرامــج أدت الــي زيــادة فــرص العمــل للخريجيــن الجــدد
شــخصيتهم لتتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل ومعالجــة األســباب
.الجذريــة لبطالــة الشــباب
ًأمــا عــن نتائــج هــذه الشــراكة فهــي تتمثــل فــي تأهيــل الطــاب طبقــ
للمعاييــر المعتمــدة للصناعــة وكذلــك ربــط التعليــم بفــرص العمــل وبذلــك
يحصــل المجتمــع علــي جيــل جديــد يتميــز بمهاراتــه وقدراتــه واالعتمــاد علــي
.ذاتــه يعلــي مــن قيــم العمــل والمشــاركة واإلنتــاج
 هــل يمكــن إحــداث تغييــر،مــع كل التحديــات التــي تواجــه التعليــم اليــوم
 مــن أجــل إعــادة-  بالشــراكة مــع الصناعــة- شــامل فــي مجــال التعليــم
صياغــة المســتقبل؟
عبد الحكيم حسين
مدير الموارد البشــرية للتخطيط والنظم

Abdel Hakim Hussein
HR Director Systems & Planning
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 بنك رائد يقوم:بنك اإلسكندرية
بدور متميز في مجال المسؤولية
اإلجتماعية للشركات

ALEXBANK:
A Leading Bank
with a Leading CSR Role

.بنك اإلسكندرية حريص على تحمل مسؤوليته تجاه تنمية المجتمع المصري

Alex Bank: Assuming its Responsibility. Giving back to Community.

بنك اإلسكندرية يولى اهتمامًا خاصًا بمشروعات المسؤولية
االجتماعية التي تتعلق بتطوير المرافق والبنية األساسية
لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق األكثر
.احتياجا و خصيصا في القرى شديدة الفقر

What role does Alex Bank play
as a contribution towards its
social responsibility?
Alex Bank is eager to assume its responsibility towards the de-

Also recently, Alex Bank was involved in an initiative under

velopment of the Egyptian society. We pay special attention to

the name of “Corporate Social Responsibility of Egyptian and

the investment in projects that aim at developing facilities and

British Organizations”. As part of the initiative, a developmen-

والصــرف الصحــي والكهربــاء ودعــم المشــروعات الصغيــرة ألهالــى القريــة مــن

بنــك اإلســكندرية يولــى اهتمامــً خاصــً بمشــروعات المســؤولية االجتماعيــة

infrastructure, those which when established, will help raise

tal project was established in the village of Saadna located in

خــال تقديــم ماكينــات الخياطــة للســيدات وتوفيــر رؤوس الماشــية الحيــة

التــي تتعلــق بتطويــر المرافــق والبنيــة األساســية لتحســين مســتوى معيشــة

the standard of living of citizens, especially those in the most

Beni Suef to improve the water and sewage infrastructure and

 بجانــب،بغــرض التربيــة وإقامــة األكشــاك لتوفيــر فــرص العمــل للشــباب

.المواطنيــن فــي المناطــق األكثــر احتياجــا و خصيصــا فــي القــرى شــديدة الفقــر

needy areas such as villages suffering severe poverty.

electricity network. And to support the underprivileged citizens

النهــوض بخدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة ويســتفيد مــن هــذا المشــروع

وتقــوم اســتراتيجية بنــك االســكندرية علــى ابــرام شــراكة فــي مشــروعات

Having established such strategy, the bank has successful-

of the village, the project provided sources of income to fam-

. أســرة بالقريــة3500 فــى مرحلتــه االولــى

المســؤولية االجتماعيــة مــع كبــرى المؤسســات العالميــة المهتمــة بالتنميــة

ly created partnerships with major global institutions which

ilies, such as sewing machines and livestock. As part of the

work on sustainable development. One of the most promi-

first phase of this project, of which more than 3,500 families

 و الروتــاري علــي صعيــدUNICEFكمــا شــارك بنــك االســكندرية مؤسســة ال

البنــك هــذة االتفاقيــة بهــدف تشــجيع األطفــال علــى االلتحــاق بالمــدارس مــن

nent examples of such partnerships was made with the World

will benefit, the project also provides improved educational,

Food Program of the UN. On signing an agreement with the

health and social services as well as established booths pro-

اخــر فــي مشــروع «مــن اجــل حيــاة افضــل» للقضــاء علــي مشــكلة الميــاة و

خــال دعــم برامــج التغذيــة المدرســية بجميــع محافظــات مصــر وخاصــة فــى

program, Alex Bank contributes in projects that encourage

viding employment opportunities for the youth.

خاصــة فــي القــري و قــد بــادر بنــك االســكندرية بتخصيــص جــزء مــن ميزانيتــه

 حيــث ســاهم مــن خــال هــذه االتفاقيــة بمليــون، المناطــق النائيــة بالصعيــد

children to attend school through the support and advocacy

Alex Bank has also taken part in joint initiative by the UNICEF

.فــي ثــاث قــري بمحافظــة بنــي ســويف علــي فتــرة ثــاث ســنوات

 طفــ ًلا1500  بينهــم،شــخصا بشــكل مباشــر
7500  يســتفيد منهــا نحــو،جنيــه
ً

f school feeding schemes across all governorates, especial-

and Rotary under the title “For a Better Lifestyle” which aims

وايمانــا مــن البنــك بحالــة العــوز الشــديدة فــي القــرى وخاصــة فــي الصعيــد وقــع

. مــن أفــراد أســرهم6000 مدرســة ابتدائيــة و53 فــي

ly those located in Upper Egypt. Investing around 1 million

at eliminating water shortage problems in villages. The bank

 للقيــامHABITAT FOR HUMANITY البنــك اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة

وكذلــك فــي نفــس االطــار شــارك بنــك اإلســكندرية مؤخــرا فــي مبــادرة ائتــاف

pounds in this scheme, from which more than 7,500 people

has allocated a hefty budget to three different villages in the

.بمشــروع اعــادة بنــاء و تطويــر و اعاشــة منــازل بقريــة الجزائــر بالمنيــا

 لتطويــر قريــة،»«المســؤولية االجتماعيــة للشــركات المصريــة والبريطانيــة

directly benefit from, 1,500 of which are children attending 53

governorate of Beni Suef, divided over a period of three years.

different primary schools. The remaining 6000 make up their

As part of our recognition of the severe living conditions in

family members.

poor villages, especially in Upper Egypt, Alex Bank has signed

ً  طفـ70  احتفــل بنــك اإلســكندرية باليــوم العالمــى للبيئــة بمشــاركة،الجديــدة
ا

a partnership agreement with the Habitat for Humanity Foun-

» وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة «علشــانك يــا بلــدى،مــن أبنــاء العامليــن بالبنــك

dation to carry out a project of rebuilding and developing

للتنميــة المســتدامة التــي قدمــت دورة تدريبيــة لالطفــال علــي قواعــد اعــادة

Alex Bank contributes in projects
that encourage children to attend school through the support
and advocacy f school feeding
schemes across all governorates,
especially those located in Upper
Egypt.

 قــد وقــع.المســتدامة و علــي رأســها برنامــج األغذيــة العالمــي لالمــم المتحــدة

 مــن خــال تحســين البنيــة التحتيــة للميــاه،الســعادنة بمحافظــة بنــى ســويف
وفــى إطــار اهتمامــه بتنميــة المجتمــع ونشــر ثقافــة الوعــى البيئــى لــدى األجيــال

.تدويــر المخلفــات

homes in the village of Algeria in Almenya Governorate.
On a more social level, and in effort to create a culture of envi-

 و الروتــاري فــي مشــروعUNICEFكمــا شــارك بنــك االســكندرية مؤسســة ال

ronmental awareness among the new generations and youth,

«مــن اجــل حيــاة افضــل» للقضــاء علــي مشــكلة الميــاة و خاصــة فــي القــري و قــد

Alex Bank has celebrated the World’s Environmental Day

بــادر بنــك االســكندرية بتخصيــص جــزء مــن ميزانيتــه فــي ثــاث قــري بمحافظــة

along with the participation of 70 children of its own employ-

.بنــي ســويف علــي فتــرة ثــاث ســنوات

ees. With the help of Alashanek Ya Baladi (AYB) Sustainable
Development, the children underwent training sessions on the

كما شارك بنك االسكندرية مؤسسة ال
 و الروتاري في مشروع «منUNICEF
اجل حياة افضل» للقضاء علي مشكلة
المياة و خاصة في القري و قد بادر بنك
االسكندرية بتخصيص جزء من ميزانيته
في ثالث قري بمحافظة بني سويف علي
.فترة ثالث سنوات

ليلى حسني

rules and benefits of recycling waste.

مدير المسؤولية اإلجتماعية للشركات

Laila Hosny
Head of Internal Communication & CSR Office – Alex Bank
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Adopting Corporate Social Responsibility
to Reconstruct a Better Egypt

كيف تساهم المسؤولية اإلجتماعية للشركات
في بناء مستقبل أفضل لمصر؟

)In our interview with Dr. Youssef Al Qaryouti, International Labour Organization (ILO
Director Subregional Office for the Middle East, to find out more about the role of
companies in Corporate Social Responsibility and their contributions in sustainable
development and reconstructing a better Egypt.

في حوارنا مع الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الشرق األوسط يحدثنا
عن المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر .في
البداية نسأل الدكتور يوسف القريوتي عن

دور منظمة العمل الدولية في تعزيز مبادئ
المسؤولية االجتماعية للشركات؟

What is the role played by the ILO in promoting the
?principles of Corporate Social Responsibility

نحــن كمنظمــة عمــل دوليــة نهتــم بشــكل أساســي بدعــم عمليــة التنميــة
وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي مجــال العمــل ،إذا تكلمنــا عــن حقــوق اإلنســان
فــي مجــال العمــل وإســهام هــذا العمــل فــي عمليــة تنمويــة مســتدامة فإننــا
نتحــدث عــن مــا يســمى بالعمــل الالئــق ،وهــذا طبقـ َا لمعاييــر «العمــل الالئــق» ال
 Decent Workوالســير علــى برنامجــه الــذي يقــوم علــى احتــرام معاييــر العمل
الدوليــة (أال وهــي أن العمــل يتــم فــى ظــروف عادلة..يكــون فــى أجــر عادل..فــي
شــروط صحــة وســامة مهنيــة )..ومــا إلــى ذلــك مــن شــروط العمــل وظروفــه،
لكــن األهــم أن هــذا العمــل يســهم فــي دعــم عمليــة التنميــة وتحقيــق ســعادة
اإلنســان وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة.
علــى هــذا األســاس فــإن منظمــة العمــل الدوليــة تســعى لتعزيــز المســؤولية

كل إنســان لــه أن يعملــه أو ال ،أمــا المســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــى

االجتماعيــة للشــركات ،ولذلــك نحــن نهتــم بدعــم أي مبــادرات فــي قطــاع العلــم

ليســت خيــار ،يجــب علــى أصحــاب العمــل أن تكــون هــذه المســؤولية جــزء مــن

لتعزيــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ونحفــز العمــل فــى هــذا المجــال ألننــا

المؤسســة أو الشــركة ســواء تتنــج ســلع أو تقــدم خدمــات ،فعنــد إنشــاء أي

نــراه يســاهم فــي دعــم برنامــج العمــل الالئــق الــذى تكلمنــا عنــه .إذا تحدثنــا

البعــد االقتصــادي بعيــن
شــركة أو مصنــع أو عمــل جديــد بطبيعــة الحــال يؤخــذ ُ

بشــكل تفصيلــي عــن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومــا المقصــود بهــا،

االعتبــار ألن هــذا عمــل ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك ربــح  ،لكــن هنــاك ُبعدين

لألســف الشــديد فــي بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة أو فــي مجتمــع األعمــال ُينظــر

يجــب أن يؤخــذا بعيــن االعتبــار أيضــً وذلــك إلصابــة هــدف المســؤولية االجتماعيــة

نظــرة محــدودة لفهــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات باعتقادهــم أنــه إذا

البعــد
للشــركات لتكــون جــزء مــن الكيــان األساســي للشــركة أو للمؤسســةُ .

أنشــأنا صنــدوق للعمــل الخيــري وبعــض المبــادارات الصغيــرة لفعــل الخيــر

البعــد
األول هــو نتيجــة هــذا العمــل االســتثماري علــى الوضــع االجتماعــى أمــا ُ

ودعــم المجتمــع المحلــى كأن هــذه أصبحــت المســؤولية علــى الشــركة تجــاه

الثانــي هــو تأثيــره علــى الجانــب البيئــي ،إذا كانــت نتيجــة العمــل أو فكرتــه لهــا

المجتمــع.

أثــار ســلبية علــى المجتمــع أو أثــار ســلبية علــى البيئــة فالشــركة ليــس لديهــا

فــي الواقــع إن هنــاك فــرق كبيــر بيــن العمــل الخيــري والمســؤولية االجتماعيــة.

أى جانــب مــن المســؤولية االجتماعيــة ،فبالتالــي يجــب العثــور علــى الخلــل فــى

قــد يكــون العمــل الخيــري شــئ مهــم ال أحــد ينكــر أهميتــه ويعتبــر جــزء مــن

المعادلــة وكيــف يمكــن إصالحــه ،وهكــذا تأتــي نتيجــة التقــاء مــا بيــن العمــل

المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،لكــن هــذا العمــل الخيــري هــو اختيــار

الالئــق والمســؤولية االجتماعيــة للشــركات.

is accomplished by merely setting up a communal fund or initial-

Our role as an organization of international labor lies primarily in

izing charitable initiatives to serve the local community. However,

the support of the developmental process and the promotion of

in reality, there is a big difference between philanthropy and social

Human Rights in the workplace. And in order for a corporation to

responsibility.

contribute to sustainable development, then Human Rights should

We do not deny the importance and effective role that charity

be correctly administered by furnishing “decent work”. This is

work plays in the community, and it is considered part of CSR.

achieved according to International labour standards, which have

Yet, charity is the free choice of every human being, on the other

grown into a comprehensive system of instruments on work and

hand CSR isn’t. Every corporation, whether it be industrial or

social policy. In a nutshell, such standards imply that the job is per-

commercial, must acknowledge its liability towards CSR. With

formed in fair circumstances, with fair compensation and applies

every new business setting up, there are aspects that must be

professional health and safety conditions. But more importantly,

considered, like the financial and investment dimension which

we strive to achieve a target where all jobs contribute to the pro-

must foresee profitability. Yet, there are two other dimensions

cess of development, as well as achieving the satisfaction of the

that must be taken into account to correctly target CSR and

human involved and social justice.

establish it as an indispensable part of that business. The first

Based on that notion, at ILO we continuously seek to promote

dimension is the effect of this investment on the social situation.

Corporate Social Responsibility (CSR), that is why we support

The second dimension is the impact imposed on the environ-

and advocate any initiative, especially in the Educational field, as it

ment. If the impact of either dimensions is negative in any way,

deeply contributes in stimulating and further supporting the agen-

then we consider that this business does not work responsibly

da for Decent Work. Taking a closer look on how corporate social

from the social aspect. In this case, the operative equation must

responsibility should work, I must say that unfortunately, business

be revised and corrected to be reworked in a way to result in the

in the production sector and commercial field have a shallow un-

convergence of decent work and CSR.

derstanding of what CSR’s role is: they consider their CSR mission

In your view what is the importance of corporate
?social responsibility to Egypt in the coming period

في وجهة نظركم ما أهمية المسؤولية االجتماعية
للشركات لمصر فى الفترة القادمة؟
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أهميتهــا كبيــرة ج ـدًا وأهميــة حاســمة ،لقضيتيــن هامتيــن ،القضيــة األولــى أن

التعميــم .يوجــد فــي مجتمــع األعمــال أنــاس صادقيــن يحترمــوا أنفســهم قائمين

هنــاك اعتقــاد خاطــئ فــي المجتمــع المصــري أو باألحــرى مجتمــع ســوق األعمــال،

علــى أســس اقتصاديــة ســليمة وهنــاك قلــة قــد تكــون فاســدة ،لهــذا الســبب إذا

هنــاك مــن ينظــر لمجتمــع ســوق األعمــال كأنهــم لصــوص ،ينظــر إليهــم كأنهــم

اتخــذ أصحــاب األعمــال مبــادرات تجــاه المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــإن هــذا

والعمــال فئــة مســتغلة والمجتمــع كلــه يــرى نفســه أمــام رجــال
فئــة ُمسـ ِ
ـتغلة ُ

ســيقلل مــن حــدة هــذه النظــرة الســلبية علــى رجــال األعمــال ،لــذا إذا وجــد برنامج

األعمــال فئــة ُمســتغلة ،و أن رجــال األعمــال فئــة ظالمــة وهــذا لــم يأتــى مــن فــراغ

للمســئولية االجتماعيــة للشــركات سيســهم فــي تحســين الصــورة والتغلــب

فكمــا يقولــون ال يوجــد دخــان بــدون نــار ،كانــت هنــاك ممارســات فســاد كبيــرة

علــى الجانــب الســلبى.

ومــا إلــى ذلــك ،وانعكــس هــذا علــى مجتمــع األعمــال ككل ،وهــذا طبعــً خطــأ

أمــا الســبب األخــر أن هنــاك ممارســات قاتلــة خاصــةً فــي مجــال قطــاع الســماد

من النهاردة Mn Eenaharda

social responsibility approach will profoundly reduce the negative

Its importance is highly crucial and indispensable, for it will help

outlook and create a more trusted impression.

tackle two issues. One is the misconception in the Egyptian soci-

The second issue is the fatal practices towards the environment,

ety, or rather the business sector. Due to selected corruptive prac-

especially those committed by compost producers against the

tices, generalizations occurred and an impression has been made

river Nile. Creating a comprehensive CSR program is essential at

that people in the business market are unethical and exploitive of

this point to conserve the environment, in addition to strict govern-

the workers class. Having affected the whole business community,

mental regulations and supervision. However, having the business

such selective ill practices unjustly reflected on the majority of busi-

assume its social responsibility and taking the necessary initiatives

nesses which operate ethically. A movement towards corrective

من النهاردة Mn Enaharda
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تجــاه البيئــة وتجــاه النيــل بشــكل خــاص لــذا ينبغــى وجــود برنامــج للمســئولية

أخــرى أن االســتثمار ألى شــركة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة هــو اســتثمار
ســيعود عليهــا بطريقـ ٌـة أو بأخــرى ،فهــو ليــس مجــرد تبــرع أو عمــل خيــري هــى

االجتماعيــة للشــركات لينبــه للمخاطــر البيئية لهــذه الممارســات الخاطئة مقرونًا
طبعــً برقابــة حكوميــة ،لكــن أهميــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــى

كلفــة ســيكون لهــا عائــد.

أن تأخــذ المبــادرة وبذلــك درجــة االلتــزام ســتكون أكبــر بكثيــر مــن مجــرد عيــن

علــى ســبيل المثــال لــو ان هنــاك شــركة أو مصنــع فــى القريــة و قريبــً منه عيادة

المفتــش أو المراقــب ،ألن هنــاك اعتــداء علــى البيئــة فــي مصــر غيــر مســبوق،

صحيــة تحظــى بمســاعدته كجــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة لهــذا المصنــع

بالنســبة لبيئــة النيــل و نســبة التلــوث العاليــة جـدًا فــي البلــد .هــاذان موضوعان

فأنــت بذلــك تســاهم فــي عــاج أطفــال اآلن ،بعــد عشــر أو عشــرون ســنة ســوف

لهمــا أثــار صحيــة علــى صحــة المواطــن وأثــار اقتصاديــة ،وفــى المحصلــة النهائيــة
أثــار علــى البيئــة بشــكل عــام .فمثــ ً
ا الثــروة الســمكية فــي النيــل تتناقــص،

يصبحــون أصحــاء ويأتــوا للعمــل فــي هــذا المصنــع ،أو تســاهم فــي المدرســة
والعمليــة التعليميــة فــي هــذا االمــكان ستســهم فــي نشــأة أطفــال متعلميــن

وبالنســبة للميــاه فكلمــا تزيــد نســبة الصــرف الصحــى والكيماويــات إلــى أخــره

عندهــم مهــارات أكاديميــة تجعــل عمليــة إنتاجهــم أفضــل ،حتــى لــو كانــت

ال تعــود صالحــة للــري وتدمرالبيئــة بأشــكال مختلفــة فهــذان الجانبــان كافيــان

مــن منظــور خيــرى فلهــا عائــد مباشــر .طبعــً كل الدراســات تشــيد بالشــركات

لتتوالهمــا المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ألنهــم ذواتــا أهمية قســوة .بالطبع

التــى تحتــرم أو تقيــم وزنــً للمســئولية األجتماعيــة ،حيــث تبيــن أن درجــة إنتــاج

هنــاك جوانــب ومــردودات اجتماعيــة وأهميــات أخرى ودور للمســئولية االجتماعية

العامليــن بهــا أفضــل مــن غيرهــم ،وأيضــً درجــة والئهــم واســتقرارهم فــى

للشــركات بشــكل عــام فــي مصــر ،وكمــا قلــت مــن قبــل فأحــب ان أذكــر مــرة

العمــل أكثــر ومميــزات أخــرى كثيــرة ،أهميــة المســؤولية االجتماعيــة كبيــرة جـدًا.

tablished in a nearby village, and as part of its social responsibility

the supervisory and regulatory role assumed by the governmental

contributes to the neighboring health clinic. You are actively taking

authority in charge. This is explicit assault on the much-polluted

part in maintaining the health of the village’s children, which will be

Nile. Its dangers extend beyond affecting the financial situation

healthy young adults in ten to twenty years. By then, they would

and the health of citizens, it negatively affects the environment as

be your very target as employees. The same goes if you contribute

a whole. The fisheries in the Nile are diminishing and the increasing

to their educational needs, again, you’ll be the reason for creat-

disposal of sewage, waste and unwanted chemicals into the Nile

ing a platform of well-educated youth with the required academic

will eventually damage wildlife and will result in having less water

and technical skills, turning them into productive beings able to

for irrigation purposes. By addressing these two aspects through

serve your business and the community as well. Studies have in

social responsibility, will be immensely beneficial socially and envi-

fact shown that companies which have considerable CSR weight,

ronmentally. And I cannot express enough how much, one way or

enjoy higher production levels than others, as well as the level of

another, practicing correct CSR is a sound investment with bene-

loyalty and turnover.

ficial returns to the business.

What is the governmental role in advocating and
?reinforcing the Private Sector’s interest in CSR

ما هو دور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص (المصانع
والشركات) لتنمى اهتمامها بالمسؤولية األجتماعية ؟

performances. Also, companies could be granted tax exemption

Governments today could take proactive steps to support and

اآلن الحكومــة بدورهــا يمكــن ان تأخــذ خطــوات بتشــجيع المصانــع

برامــج المســؤولية االجتماعيــة ،أو مــن الممكــن أن تعمــل قائمــة ذهبيــة

in certain instances where they have shown CSR activities. The

promote CSR within the Private Sector. For example the Minis-

والشــركات أن تمــارس دورهــا المطلــوب منهــا فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة ،مث ـ ً
ا يمكــن لــوزارة الصناعــة ان تختــار كل ســنة عشــرة مصانــع

وقائمــة فضيــة كمقارنــة بيــن الشــركات ومجهوداتهــم ،أيضــً هنــاك بعــض

above examples and more are different ways in which the gov-

try of Industry could hold annual ceremonies to award the top

القضايــا تتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات يمكــن لجــزء منهــا ان

ernment could generate greater CSR awareness among busi-

ten performing of CSR activities, Gold and Silver awards could

لهــم إنجــازات وممارســات إيجابيــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة

يأخــذ إعفــاء ضريبــي ،لــذا يجــب أن نعلــم أن هنــاك آليــات مختلفــة للدولــة

nesses.

also be granted to create the comparison between the varying

للشــركات وتقــوم بتكريمهــم كأفضــل عشــر مؤسســات التزمــت أو أقامــت

لتســاعد فــي النهــوض بهــذا الجانــب.

What in your opinion is the influence of the role played by
?stakeholders in the development of CSR within companies

ما رأي حضرتك في دور أصحاب العمل ال Stakeholdersفي
تطوير المسؤولية االجتماعية للشركات ؟
كل لــه دور ،دور الشــركة نفســها وإدارتهــا ومالكهــا ويجــب أن يكــون فــي
ِ

الشــركات أكثــر وعيــً بالموضــوع ،فإننــا نريــد أن نبنــي قــدرات مســئولي

صلــب نظامهــا موضــوع المســؤولية االجتماعيــة ،وبشــكل خــاص جــدًا كمــا

المــوارد البشــرية والقطاعــات العاملــة علــى هــذا الجانــب يجــب أن ُيقــدم

قلــت يجــب علــي الشــركة ان تأخــذ بعيــن االعتبــار نشــاطها وأثــره علــى البيئــة

لهــم التدريــب الــازم ،والمعلومــات الالزمــة ،يتــم إطالعهــم علــى تجــارب مــن

االجتماعيــة والبيئــة الطبيعيــة وعلــى المجتمــع بشــكل عــام .لذلــك قبــل أي

دول مختلفــة فهــذا دور الحكومــة بشــكل كبيــر ،وبــا شــك هنــاك أيضــً دور

شــئ يجــب علــى الشــركة أو المؤسســة أن تق ّيــم نفســها وتق ّيــم أدائهــا
والخطــوات التــى يمكــن أن تأخذهــا ،وهــذا دور الشــركة نفســها بشــكل

ومســئولية تقــع علــى النقابــات العماليــة فــي كثيــر مــن الجوانــب المتعلقــة
باألثــار البيئيــة فــي بعــض األعمــال والصناعــات إلــى أخــره .ومــن هــذا يتبيــن

أو بأخــر .أمــا الحكومــة عليهــا دور أيضــً وهــو أن تعــزز المبــادرات وأن يكــون

لنــا أن هنــاك دور علــى كل األطــراف بالعمليــة اإلنتاجيــة (مــن أصحــاب عمــل،

هنــاك فــي التشــريع إشــارة لهــذا الموضــوع ويمكــن للــوزارة أن تســاهم فــي

وع ّمــال وحكومــة) لكــن المســؤولية األولــى واألخيــرة علــى إدارة الشــركة
ُ

بنــاء القــدرات ،ألن كمــا قلــت هنــاك أنــاس تعتقــد أن المســؤولية االجتماعيــة

التــى يجــب أن تكــون واعيــة وتعــرف أن هــذا االســتثمار وإن كان مضافــً علــى

هــى إقامــة مدرســة أو عيــادة صحيــة ،فالحكومــة مــن مصلحتهــا أن تكــون

الميزانيــة إال أنــه ســيكون لــه عائــد علــى األربــاح.

ما هي رؤيتكم لدور المسؤولية االجتماعية للشركات
في مصر مستقبليًا؟

25

A simple example of this, say there’s a company or factory es-

to apply it has a much more effective and committed impact than

مصــر اآلن تمــر بمرحلــة صعبــة وتحتــاج تكاتــف لــكل الجهــود ،وعندمــا يكــون

شــركات مــواد غذائيــة تنتــج وال تراعــي شــروط الصحــة والســامة المهنيــة

هنــاك فهمــً واضحــً للمســئولية االجتماعيــة فــي القطــاع االقتصــادي وقطــاع

الالزمــة وشــروط اســتخدام المنتــج ففــي نهايــة المطــاف هــذه كلفــة إضافيــة

األعمــال  ،وليــس فهمــً فقــط ،بــل فهــم وتبنــي ،ســيكون هنــاك دور أكبــر فــي

علــى الدولــة ألن هــؤالء المرضــى ســيكونون عــدد إضافــي علــى الدولــة يحتــاج

مجتمــع األعمــال لإلســهام فــي عمليــة البنــاء فــي مصــر ،واإلقــال مــن األضــرار

للعــاج والمستشــفيات .هنــا تأتــي النقطــة الهامــة ،الــكل يجــب أن يعــرف أن

أمــر عبثــى وجــود
التــى يترتــب عليهــا مخاطــر اقتصاديــة كبيــرة .هــل هــو ٌ

المســؤولية االجتماعيــة وأهميــة إعالئهــا فــي هــذا الظــرف خاصــةً اآلن فــي مصــر

عشــرين مليــون شــخص مريــض بالكبــد الوبائــي فــي مصرفهــذا نتيجــة لوجــود

فــي مرحلــة إعــادة البنــاء مهــم جــدًا أكثــر مــن أي مرحلــة أخــرى.

من النهاردة Mn Eenaharda

awareness in companies towards the subject. Building the ca-

Each has a role: the organization itself, its management and

pacity of officials and human resource sectors that are operating

stakeholders. Together, they need to incorporate CSR into its

on this issue is necessary, by providing them with the necessary

operational system and values. CSR must be at the heart of its

training, as well as the essential information, and briefing them on

vision towards social responsibility. And special consideration

the experiences of other countries.

should be taken in regards to the impact on the environment and

Undoubtedly there is also responsibility that lies on trade unions

on society in general. That is why the foremost step to be taken

in many regards to the environmental impacts of the correspond-

is for every organization to assess itself and evaluate its perfor-

ing businesses and industries. As you can see that there is a

mance and conceptualize the process to be followed in order

role for all parties involved in the industrial process (employers,

to correctly apply CSR. As for the government, its role is also

workers and government). But the most prominent responsibility

to promote initiatives and be there as a supervisory, legislative

is the liability of the management of every company, which must

reference to this subject. The ministry can contribute to capacity

be conscious enough to realize that such an investment, despite

building, because as I said there are people who believe that

being an additional cost to the budget, yet it will have a return

social responsibility is the mere establishment of a school or a

on profits.

health clinic. Yet, it is in the government’s interest to instill greater

What is your vision for the role of CSR in
?Egypt in the future
quential result of unethical companies in the foodstuff industry

Egypt is now going through a difficult phase and the need for collab-

that have not taken into account the standards of health and

orative efforts from all sides. Having established a clear understand-

safety conditions required during the process of production.

ing of social responsibility in the economic sector and the business

Such a great number of sick people drain the state with addi-

sector – not just an understanding, but a dedicated adoption of CSR

tional treatment costs. Here’s where the most important point

– will lead to a greater contribution and more effective role of the

comes in: it is extremely crucial to understand that given the fact

business community to the construction process in Egypt as well as

that we are going through the phase of Egypt’s reconstruction,

decreasing the risk of significant economic losses.

considering social responsibility by all parties proves more im-

It is not a coincidence that Egypt has more than twenty million

portant than any other phase.

people suffering from liver failures and diseases. It is the conse-

من النهاردة Mn Enaharda
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مؤسســة البنك التجاري الدولي تســعى إلى
خلــق بدايات جديدة لطالب المدارس في مصر

The Commercial International Bank Foundation Seeks to Create

New Beginnings for Egypt’s Youngest Citizens.

ُأنشــئت مؤسســة البنك التجاري
الدولــي في عــام  2010كمنظمة غير
حكوميــة تُكرس جهودها لتحســين
الخدمــات الصحيــة المقدمة إلي
الفئــات المحرومة في مصر.

Established in 2010, the Commercial
International Bank Foundation is a
non-governmental organization dedicated to enhancing health services for
underprivileged children across Egypt.
Through multi-faceted, sustainable
initiatives, the CIB Foundation seeks
to create new beginnings for Egypt’s
youngest citizens.

تســعي مؤسســة البنــك التجــاري الدولــي مــن خــال اســتخدام مبــادرات
متعــددة األوجــه ومســتدامة إلــي خلــق بدايــات جديــدة لطــاب المــدارس فــي
مصــر.
علــي مــدي الســنوات الثــاث الماضيــة دعمــت مؤسســة البنــك التجــاري الدولــي
وبحمــاس شــديد برنامــج قافلــة اختبــارات النظــر 6/6الــذي يهــدف إلــي معالجــة
أمــراض العيــون التــي تصيــب تالميــذ المــدارس االبتدائيــة الحكوميــة .وهــذا
البرنامــج هــو أحــد مبــادرات مؤسســة جــذور وهــي المنظمــة الغيــر حكوميــة

Over the past three years, the CIB Foundation has been an ar-

التابعــة إلــي مركــز خدمــات التنميــة ( )CDSوهــو أجــد البرامــج التــي تدعمهــا

dent supporter of the 6/6 Eye Exam Caravan program. Initiated

مؤسســة البنــك التجــاري الدولــي .

by the Gozour Foundation for Development, the non-govern-

إنهــا لحقيقــة مؤلمــة أن األطفــال مــن الطبقــات المحرومــة هــم األكثــر عرضــة

mental organization of the Center for Development Services

لإلصابــة بأمــراض العيــون بالمقارنــة بأطفــال الطبقــات األغنــى وذلــك ألنهــم

(CDS), this multi-partner program seeks to tackle pressing vi-

عــادة ال يــزورون أطبــاء العيــون لمعالجــة المشــاكل التــي قــد تصيبهــم.

sion issues afflicting public elementary school students.

تشــير الدراســات إلــي أن معظــم أمــراض العيــون يمكــن تقليــل أضرارهــا بــل

It is a harsh reality that children from disadvantaged back-

ومعالجتهــا بشــكل جــذري إذا تلقــي األطفــال الخدمــات الصحيــة الســليمة

grounds are more likely to have problems with their eyes than

ايضــا إلــي أن
فــي عمــر مبكــر مثــل عمــر دخــول المــدارس .كمــا أنهــا تشــير ً

children from more affluent backgrounds. They are less likely

عــدم معالجــة أمــراض العيــون قبــل ســن البلــوغ قــد يــؤدي إلــي ضعــف فــي

to be taken to see an optician who could correct the eye prob-

قــوة اإلبصــار ال يمكــن معالجتــه بــل وقــد يــؤدي إلــي فقــدان البصــر.

lems with various interventions. Studies have indicated that

ادراك االحتيــاج الملــح للتدخــل المبكــر لمعالجــة أمــراض العيــون التــي تصيــب

many of the vision problems can be managed or even elimi-

أطفالنــا أدي إلــي تكاتــف كل مــن مؤسســة جــذور ومؤسســة النــور المغربــي

nated if children receive proper care and follow-up care when

ووزارة التربيــة والتعليــم المصريــة ومؤسســة البنــك التجــاري .واخــذ هــذا
التكاتــف شــكل انشــاء ودعــم برنامــج قافلــة اختبــارات النظــر  6/6لتقديــم
الخدمــات الصحيــة الخاصــة بأمــراض العيــون إلــي طلبــة المــدارس الحكوميــة
والذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن الخامســة إلــي الثانيــة عشــر .وتشــمل هــذه
الخدمــات فحــوص العيــن وتوفيــر النظــارات الطبيــة واألدويــة وإحالــة الحــاالت
المعقــدة إلــي المستشــفيات الخاصــة .ويمكــن لفريــق مــن األطبــاء والفنييــن
أن يفحصــوا ويشــخصوا مــا يقــارب مــن اربعمائــة وخمســين طفــل.
ولقــد نجــح تطبيــق فكــرة برنامــج قافلــة اختبــارات النظــر 6/6بســب الدعــم
الحكومــي والخــاص الــذي تلقــاه هــذا البرنامــج .فقــد قامــت وزارة التربيــة
والتعليــم المصريــة بالســماح للقافلــة بالعمــل فــي المــدارس الحكوميــة
بينمــا قامــت مؤسســة نــور المغربــي بتقديــم األدوات الطبيــة والنظــارات
الطبيــة واألدويــة والخدمــات الفنيــة وقامــت المنظمــات الغيــر حكوميــة
المحليــة بمتابعــة الحــاالت المرضيــة التــي تحتــاج إلــي تدخــل طبــي معقــد.
منــذ عــام  2012إلــي اآلن قامــت مؤسســة البنــك التجــاري الدولــي بتقديــم
الدعــم المالــي إلــي  28قافلــة جابــت أنحــاء متفرقــة مــن مصــر كالقاهــرة
والجيــزة والقليوبيــة واإلســكندرية والمنيــا وبنــي ســويف والفيــوم وقامــت

identified complex cases.
بفحــص ثالثــة عشــر آلــف طفــل .تشــير الدراســات االحصائيــة التــي تناولــت
نتائــج هــذه القوافــل بالتحليــل إلــي أن  %15مــن أطفــال المــدارس االبتدائيــة
يحتاجــون إلــي اســتخدام نظــارات طبيــة وقــد تصــل هــذه النســبة إلــي %30
فــي بعــض المناطــق.
وعلــي مــدار فتــرة برنامــج قافلــة اختبــارات النظــر 6/6شــارك مائتيــن مــن
موظفــي البنــك التجــاري الدولــي كمتطوعيــن وقامــوا بتذليــل تنفيــذ المراحــل
أيضــا بتوعيــة األطفــال عــن أهميــة
المختلفــة لعمليــات فحــص العيــن وقامــوا ً
اتبــاع العــادات الصحيــة الخاصــة بالعيــون.
وفــي العــام االكاديمــي  2015/2014وحــده قامــت مؤسســة البنــك التجــاري
الدولــي بدعــم ثمــان عشــرة قافلــة فــي محافظــات صعيــد مصــر والدلتــا
والبحــر األحمــر وتــم تقديــم الخدمــات الصحيــة إلــي تســعة آالف طفــل آخــر.

Since 2012, the CIB Foundation has financially supported 28 caravans across Cairo, Giza, Qalioubeya, Alexandria, Minya, Beni
Suef, Fayoum, reaching roughly 13,000 students. Through these
caravans, statistics have shown that approximately 15% of elementary school students require and have received eye glasses,
with this percentage reaching up to 30% in certain areas.
Over the course of the program, more than 200 CIB employees
have served as active volunteers, conducting awareness sessions
for the students in their classrooms on the importance of healthy
eye practices, and facilitating all stages of the testing process.
In the 2014/2015 academic year alone, the Foundation will be
supporting 18 caravans across Upper Egypt, the Delta, and
Red Sea, reaching another 9,000 students.

نسمة فرحات
مدير  -مؤسســة البنك التجاري الدولي

Nesma Farahat
Manager – CIB Foundation
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they begin school. Additionally, if some eye problems are not
treated before puberty, they result in permanent, untreatable
reduction of vision and a greater chance of blindness.
Recognizing the need for intervention, the Gozour Foundation
partnered with the Alnoor Magrabi Foundation, as well as the
Egyptian Ministry of Education and the CIB Foundation, to develop the 6/6 Eye Exam Caravan Program. The program is designed to provide public school students aged five to 12, with
eye exams, eyeglasses, eye medication, and in-depth eye-exams and referrals at private hospitals for complex cases. Over
the course of each day, a team of doctors and technicians can
screen and diagnose approximately 450 children.
The implementation of the 6/6 campaigns has been successful
with the support of this private/public partnership. The Ministry of Education provides all of the required permissions for
operating in the public school system, the Alnoor Foundation
provides supplies the technicians, equipment, medicine and
glasses, and local NGOs are tasked with following up on the
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The global business market debates:

لماذا ترتبط المســؤولية اإلجتماعية للشــركات
بقطــاع األعمــال وكيــف يكمن لقطاع األعمال
التعامل معها؟

Why is CSR relevant for business
and how can business organizations
?anticipate it
Companies have taken over the respon-

It’s true that the evolution of the CSR concept has also awoken fears, scepticism

Let us elaborate on why an intelligent CSR

sibility for their employees and the society

and reluctance. It has not always been

has become strategically important. First-

they work in since there have been com-

clear where company responsibility ends

ly, mass media now attaches much more

panies. For instance, in the 16th century,

and where legal liability begins. Too often,

attention to the realities of forced labour,

entrepreneurs already provided housing

companies are expected to fulfill the role

child labour, freedom of association, and

for the poor and ill. , In the 19th century,
companies set up health-in-

and function of
States.

surance schemes and in

ever, with their

the 1920s, the first com-

commitment,

panies started to commu-

companies can

nicate their social engage-

only

ment through reports. CSR

ment the efforts

is nothing new. However,

made by States

with changing economic

and cannot take

patterns, changing stake-

on their respon-

holder needs and progres-

sibilities. Political

sive knowledge and under-

How-

comple-

تولــت الشــركات المســؤولية اإلجتماعيــة تجــاه

انتفــاع الشــركات بمواردهــا البشــرية وتأثيرهــا

اإلجتماعيــة للشــركات علــى أنهــا مجــال لصناعــة

موظفيهــا وتجــاه المجتمعــات التــي عملــت

البيئــي وتواصلهــا مــع األطــراف أصحــاب المنفعــة

السياســات والمنظمــات العالميــة.

فيهــا منــذ قديــم األزل .فعلــى ســبيل المثــال

واالحتفــاظ بســمعة طيبــة بــل مــن أجــل تحســين

فــي القــرن الســادس عشــر قــدم أصحــاب األعمــال

كفــاءة أنشــطتها التجاريــة ونتائــج أعمالهــا

إن تطــور مفهــوم المســؤولية اإلجتماعيــة

المســاكن للفقــراء والمرضــى ،وفــي القــرن التاســع

التجاريــة .فاالهتمــام هنــا ينصــب علــي االســتدامة

للشــركات قــد أثــار المخــاوف والشــك والتــردد حيــث

عشــر أعــدت الشــركات برامــج التأميــن الصحــي

علــى المــدى المتوســط و الطويــل وكذلــك علــي

أنــه ليــس مــن الواضــح أيــن تبــدأ مســئولية الشــركة

لموظفيهــا .وبــدأت الشــركات فــي عــام  1920اإلعــان

التكاليــف واألربــاح ممــا يجعــل لرحــال األعمــال

وأيــن تنتهــي قانونيــً .لقــد أصبــح مــن المتوقــع فــي

عــن أنشــطتها المجتمعيــة مــن خــال كتابــة

ومؤسســاتهم دور بــارز فــي هــذا الشــأن.

كثيــر مــن األحيــان أن تقــوم الشــركات بالــدور الــذي

وتشــر التقاريــر ذات الصلــة .وهــذا يشــير إلــي أن
المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات ليســت بالشــيء

دعونــا نوضــح لمــاذا أصبــح وجــود سياســة ذكيــة

الشــركات فإنهــا ال تســتطيع إال أن تُكمــل جهــود

الجديــد ولكــن مــع تغيــر األنمــاط االقتصاديــة وتغيــر

خاصــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات ذو
أهميــة اســتراتيجية .أوالً إن وســائل اإلعــام تُولــي

الحكومــات ال أن تقــوم بمســئوليات الحكومــات
وأدوارهــا .يجــب أن تكــون الهيئــات السياســية هــي

فقــد تغيــرت طبيعــة المســؤولية اإلجتماعيــة

فــي وقتنــا الحاضــر بالمقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي

الوحيــدة التــي تُشــرع وتَفــرض تنفيــذ القوانيــن

للشــركات .تُعــرف المنظمــة الدوليــة للمعاييــر ISO

الماضــي اهتمامــً أكثــر لوقائــع العمــل القســري

الخاصــة بحقــوق اإلنســان والمعاييــر المجتمعيــة

 26000والمفوضــة األوروبيــة والعديــد مــن الجهــات

وعمالــة األطفــال وحريــة المنظمــات وحــوادث

والبيئيــة األساســية فــي المجتمعــات التــي تقــوم

األخــرى «المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات» فــي

التمييــز .وقــد ســاعدت وســائل االتصــال العالميــة

بخدمتهــا .وكنتيجــة لذلــك يجــب أن يكــون هنانــك

وقتنــا الحالــي علــي أنهــا التأثيــر الــذي تُحدثــه

بمــا فيهــا وســائل التواصــل االجتماعــي علــي

خــط فاصــل بيــن مســئوليات الشــركات وصانعــي

الشــركة علــى المجتمــع والبيئــة.

اســتثارة المواطنيــن تجــاه مثــل هــذه الوقائــع .ثانيــً

السياســات حتــي ال يكــون هنــاك رفــع للتوقعــات

لقــد اصبــح المســتثمرون ينظــرون بحــرص أكبــر

بــدون مبــرر .وأكثــر مــن ذلــك فــإن القيــام باألعمــال

وكنتيجــة لذلــك فــإن العديــد مــن الشــركات دأبــت

لكيفيــة اســتخدام أموالهــم وخاصــة إذا مــا كان

التجاريــة بالطــرق المشــروعة واحتــرام المســارات

لســنوات علــي التعامــل مــع التأثيــر االجتماعــي

منــاخ االســتثمار غيــر محكــوم بقوانيــن صارمــة.

الموجــودة وإتبــاع ســلوك أخالقــي يجــب أن يكــون

واالقتصــادي والبيئــي ألنشــطتها التجاريــة .غيــر

كمــا أن المســتهلكون فــي االقتصاديــات الناميــة

أكثــر مــن كاف لكــي تُظهــر الشــركات مســؤوليتها

أن عمليــات التكامــل االقتصــادي علــى مســتوى

أصبــح لديهــم حساســية متزايــدة تجــاه الحاجــة

المجتمعيــة .لألســف فــإن هنالــك العديــد مــن

العالــم قــد جعلــت هــذا االتجــاه مصيريــً وأداة

إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان والمبــادئ األساســية.

المؤثــرات الخارجيــة التــي تركــز علــى كيفيــة إضافــة

أساســية ليــس فقــط مــن أجــل تحســين كفــاءة

أخيــرًا فــإن السياســيون ينظــرون إلــي المســؤولية

المزيــد مــن االلتزامــات والقيــود والتكاليــف علــى

االحتياجــات المجتمعيــة وتقــدم المعرفــة والفهــم
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business operations. Nevertheless, eco-
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nomic integration processes worldwide are
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sponsibility. Sadly, it is also true that there

growingly sensitive about the need to re-
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portant role to play in this.
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الشــركات تحــت مظلــة المســؤولية اإلجتماعيــة

ومــن ثــم فــإن الســؤال الجدلــي الــذي يجــب أن

الســنوات القليلــة الماضيــة عــن طريــق اســتخدام

representative employer’s organisations,

and what it is not. Employers’ organisa-

national and small and medium companies

للشــركات.

نتناولــه بغــرض اإليضــاح هــو :مــا هــي المســؤولية

شــبكة معارفهــا الكبيــرة والتــي تتكــون مــن مــن

as well as its global partner companies.

tions had to strongly insist on the need for

started an ambitious CSR approach some

اإلجتماعيــة للشــركات ومــا هــو الــذي ال يقــع

أكثــر مــن  150ممثــل ألصحــاب األعمــال وكذلــك

The intensive exchange of interesting ex-

other stakeholders to assume their own

time ago, especially those acting globally

ضمــن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات؟ لقــد

شــركائها مــن الشــركات العالميــة .إن التبــادل

periences is constantly feeding IOE’s ap-

responsibility, including unions and NGOs.

which were more vulnerable to reputation-

الصغيــرة

اضطــر أصحــاب األعمــال وبقــوة إلــي

They also had to constant-

al risks. It can be asserted that the new

والمتوســطة قــد بــدأت منــذ فتــرة فــي انتهــاج

التصميــم علــي وجــود العبيــن

ly remind public authorities

perspective was essentially characterised

سياســات طموحــة خاصــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة.

آخريــن يتحملــون مســئوليتهم

to avoid the temptation of

by its holistic focus within the company

وأكثــر هــذه الشــركات هــي شــركات عالميــة تتميــز

الخاصــة تجــاه مجتمعاتهــم بمــا فــي

shifting their responsibility

and by its direct link to core business. It is

بأنهــا أكثــر مــن مثيالتهــا ُعرضــة لخطــر الطعــن

ذلــك اتحــادات العمــال والمنظمــات

to business. But at a giv-

something different from mere altruism, so-

فــي ســمعتها .ويمكننــا أن نؤكــد أن المنظــور

أيضــا
غيــر الحكوميــة .كمــا أنهــم َ

’en moment, employers

cial action, or philanthropy. Rather, it has to

الجديــد للمســئولية اإلجتماعيــة يتميــز بتركيــزه

اضطــروا إلــي تذكيــر الهيئــات

organisations had to antic-

do with adding value to business through

بشــكل كلــي علــي عناصــر العمــل الداخلــي

الحكوميــة أن علــي هــذه الهيئــات

ipate and lead the debate,

efficiency, new services, attracting and

بالشــركة والــذي يتصــل اتصــاال مباشــرا بأنشــطتها

تجنــب إلقــاء مســئولياتها تجــاه

by linking it to business and

retaining new customers, etc., and was

التجاريــة األساســية .وهــذا المنظــور يختلــف عــن

المجتمــع ومحاولــة وضعهــا علــي

business needs and pre-

assumed as a commitment by managers

اإليثــار المجــرد والفعــل االجتماعــي و العمــل الخيــري

عاتــق الشــركات .وكان علــي أصحــاب

senting it as a way to op-

and CEOs; a commitment by the company

المتعــارف عليــه .فهــذا المنظــور يهتــم بإضافــة

األعمــال فــي لحظــة معينــة أن

timise costs and reinforce

itself.

قيمــة إلــي األعمــال التجاريــة مــن خــال الفعاليــة

يبــدؤوا هــذا الحــوار الجدلــي حــول

competitiveness.

والخدمــات الجديــدة وجــذب عمــاء جــدد واإلبقــاء

المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات

وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك العديد من الشــركات
متعــددة

الجنســيات

والشــركات

CSR has also become an important prior-

عليهــم الــخ ،.ولقــد كان هــذا المنظــور التزامــً علــى

وعالقتهــا باالســتثمار واحتياجــات

This meant that many

ity for employers’ organisations because

المديريــن والرؤســاء التنفيذييــن للشــركات ولكنــه

العمــل االســتثماري مــع اســتخدام

employers’ organisations

many initiatives and political efforts such as

كوســيلة

started to provide useful

CSR certification schemes , the dubious

وتعزيــز

guidance to their mem-

use of public procurement for CSR, com-

bers on how to meet the

pulsory reporting, privileged access to in-

expectations

centives, etc. not only limit the discretion of

مــن المبــادرات والجهــود السياســية مثــل برامــج

هــذا يعنــي أن العديــد مــن أصحــاب

holders and at the same

companies to shape their commitment to

للشــركات

األعمــال قــد بــدؤوا فــي تقديــم

time, approach the CSR

society individually and to develop the best

واالســتخدام المعــوج لمفهــوم المســؤولية

ارشــادات ألعضائهــم عــن كيفيــة

debate efficiently and in-

approaches to respond to the needs of

اإلجتماعيــة للشــركات وإلــزام الشــركات باإلعــان

تلبيــة توقعــات عمالئهــم وفــي

telligently by: starting with

their stakeholders, but also lead to unfore-

عــن نتائــج سياســاتها المجتمعيــة ال يحــد فقــط مــن

نفــس الوقــت كيفيــة تنــاول النقــاش

a strategic commitment,

seen effects: exclusion of SMEs, distortion

مقــدرة الشــركات فــي اختيــار وتحديــد التزاماتهــم

حــول

اإلجتماعيــة

identifying

of markets, overregulation, or new unnec-

المجتمعيــة وتطويــر أفضــل الســبل لتلبيــة

للشــركات بفعاليــة وذكاء .ومــن

and providing an internal

essary costs. It also becomes a problem

احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بــل أنــه يــؤدي

هــذه اإلرشــادات االلتــزام االســتراتيجي وتحديــد

المكثــف للخبــرات الواقعيــة مــع أصحــاب األعمــال

proach and position at international level,

and external analysis of their situation.

when they are used not to convince or to

أيضــا إلــى نتائــج غيــر متوقعــة مثــل اســتبعاد

األطــراف أصحــاب المنفعــة وتحليــل ُمفَ صــل
للمؤثــرات الداخليــة والخارجيــة .وهــذا أيضــا يعنــي

المختلفيــن والشــركاء العالمييــن ُي َدعــم اســتمرار
ســعى ومكانــة مكتــب  IOEعلــى المســتوى

just as in other areas such as the human

This also meant that many of them start-

stimulate but to force companies. Compa-

rights debate or within the International

ed activating their own networks as a

nies must be willing and convinced to do

الســوق واإلفــراط فــي التنظيــم وخلــق تكاليــف

أن العديــد منهــم بــدؤوا بتفعيــل شــبكات

العالمــي فــي المناقشــات حــول المســؤولية

Labour Organization, where has a very

way to provide companies with a prac-

CSR, otherwise, it is certain that they will

جديــدة غيــر ضروريــة .قــد تصبــح المســؤولية

التواصــل الخاصــة بهــم لدعــم الشــركات بتبــادل

اإلجتماعيــة للشــركات كمــا هــو الحــال فــي مجــاالت

dynamic presence. We encourage The

tical exchange of experiences and this

not do it adequately.

اآلن قــد أصبــح التزامــً علــى الشــركة نفســها.

هــذه

المســؤولية

لتحســين
لقــد أصبحــت المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات

التكاليــف

ا لتنا فســية .

stake-

ذات أولويــة هامــة ألصحــاب األعمــال ألن العديــد
اعتمــاد

المســؤولية

اإلجتماعيــة

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة واإلخــال بآليــات

المســؤولية

stakeholders

اإلجتماعيــة مشــكلة عندمــا ال تُســتخدم لتحفيــز

الخبــرات الواقعيــة وأن بعــض المشــاريع والمبــادرات

أخــرى مثــل حقــوق اإلنســان أو المناقشــات التــي

Federation of Egyptian Industries (FEI) and

also meant launching specific CSR proj-

أعمــال الشــركات وعندمــا تفــرض علــي الشــركات.

ذات الصلــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات قــد
ُأطلقــت .وقــد أدي هــذا إلــي وضــع الشــركات فــي

تتــم داخــل منظمــة العمــل الدوليــة حيــث يطهــر

Egyptian business to actively anticipate

ects or initiatives. All this placed them in

The dilemma for employer’s organisations

الــدور الفعــال لمكتــب  .IOEنحــن نشــجع اتحــاد

and become involved in this debate. This

a secure role to also lead public debate

stemmed from the fact that on one hand,

بالمســؤولية اإلجتماعيــة وإال فإنهــا لــن تقــوم بهــا

دور القيــادة لتنــاول الحــوار المجتمعــي وتعزيــز

الصناعــات المصــري ومؤسســات األعمــال فــي مصــر

will help the Egyptian business community

and consolidate their presence and influ-

they needed to defend market economy

علــي الوجــه األكمــل.

وجودهــا وتأثيرهــا فــي المناقشــات المحليــة

أن تجعــل لنفســها وبــذكاء دور فعــال لمواجهــة

to position itself intelligently in the challeng-

ence in relevant national and internation-

values, a proper business environment and

والدوليــة ذات الصلــة .ولكــن التــزال هــذه العمليــة

التحديــات التــي نعيشــها اآلن.

ing scenario which they now face.

al discussions. But this is still a process

advance the main role and contributions

with as many risks as opportunites which

of business to society: creating wealth

Roberto Suarez Santos

companies and business organisations

and employment. On the other hand, they

IOE Deputy Secretary General

need to handle carefully.

needed to anticipate and answer the ex-

The International Organization for Employ-

pectations of an important part of their

فــي المجتمــع وعــن خلــق الثــروات وفــرص العمــل.

المنظمــة الدوليــة ألصحــاب األعمــال  IOEهــي

ers (IOE), as one of the oldest business or-

members.

أيضــا إلــي
بينمــا علــي الجانــب األخــر هــم يحتاجــون ً

أحــد أقــدم المؤسســات التجاريــة علــى مســتوى

ganisations worldwide, has been quite ac-

توقــع احتياجــات عمالئهــم وتلبيــة هــذه التوقعــات.

العالــم قــد نشــطت وبقــوة فــي هــذا المجــال خــال

tive in this field over the past few years by

Therefore, an almost pedagogical exercise

using its large network of more than 150

of clarity was tackled first: what CSR is

يجــب أن يكــون لــدي الشــركات الرغبــة والقناعــة

المعضلــة التــي تواجــه أصحــاب األعمــال تنبــع مــن

بهــا الكثيــر مــن المخاطــر كمــا أن بهــا العديــد

حقيقــة أنهــم يحتاجــون إلــى الدفــاع عــن القيــم

مــن الفــرص والتــي تحتــاج أن تتناولهــا الشــركات

روبرتو سوارز سانتوس

االقتصاديــة للســوق وعــن بيئــة صالحــة لالســتثمار

والمؤسســات التجاريــة بعنايــة.

نائب األمين العام  -المنظمة الدولية

وعــن تعزيــز الدور الرئيســي لالســتثمار ومســاهماته
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Professional Development Foundation

Develops Egypt’s Civil Society
through its NGO Capacity Building
Program
جمعيــة التطوير والتنمية

تدعــم المجتمع المدني في مصر
مــن خالل برنامج بناء قدرات
المنظمات الغير حكومية

فــي األونــة األخيــرة زاد نطــاق مشــاركة المنظمــات الغيــر حكوميــة فــي تقديــم

القــدرات الذاتيــة للمنظمــة وطريقــة التســيير واإلدارة وقدراتهــا العمليــه ،كمــا

الخدمــات وتوفيــر المنافــع االجتماعيــة وكذلــك زاد تأثيــر هــذه المنظمــات

يتعلــق بوعــي أعضــاء المنظمــة بدورهــا وبالقضايــا المجتمعيــة التــي ترتبــط

فــي مجــال تحســين نوعيــة حيــاة األفــراد وتمكيــن الفــرد .نتيجــة لذلــك أصبــح

بهــذا الــدور.

تمكيــن المجتمــع المدنــي هــو موضــوع النقــاش الرئيســي بشــكل متزايــد اآلن

و ياتــي المحــور الثانــي للبرنامــج وهــو بنــاء القــدرات البشــرية للمنظمــة؛

فــي المناقشــات ،والنــدوات ،والمؤتمــرات فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ويتعلــق هــذا المحــور بتطويــر قــدرات المنظمــة علــي إعــداد الكــوادر البشــرية

و علــي الجانــب االخــر ال تــزال المنظمــات االهليــة تعانــي مــن ضعــف امكانياتهــا

وتوفيــر المهــارات الالزمــة وخلــق القــدرة علــى اإلنجــاز وتأديــة العمــل اليومــي

الفنيــة و االداريــة ممــا يؤثــر علــي قيامهــا بدورهــا فــي تنميــة المجتمــع ،لهــذا

والقــدرة علــى العمــل كفريــق.

و تمشــيا مــع التــزام جمعيــة التطويــر و التنميــة لدعــم وبنــاء قــدرات قطــاع

و تأتــي مبــادرة بنــاء القــدرات بهــدف مســاعدة هــذه المنظمــات وتمكينهــم

المنظمــات المصريــة غيــر الحكوميــة تاتــي مبــادرة بنــاء قــدرات المنظمــات

مــن التواصــل الفعــال مــع مجتمعاتهــم و التصــدي للمشــاكل الملحــة و طــرح

غيــر الحكوميــة والتــي تركــز علــى تطويــر الخبــرة الفنيــة وتعزيزاالمكانــات

الحلــول المناســبة.

اإلداريــة للمنظمــات مــن خــال التدريــب العملــي و االكاديمــي  ،كمــا تعطــي

كمــا يدعــم البرنامــج التدريبــي المنظمــات غيــر الحكوميــة بالمهــارات الالزمــة

مســاحة لتبــادل المعــارف والخبــرات بيــن المنظمــات المشــاركة ونقــل المعرفــة

إلــى إدارة أعمالهــا بطريقــة مماثلــة للمنظمــات التــي تســتهدف الربــح ممــا

لتمكيــن هــذه المنظمــات مــن العمــل علــى نحــو أفضــل لتحقيــق اهدافهــا.

يســاهم فــي دعــم توليــد الدخــل و تســهيل الحصــول علــى التمويــل

و تهــدف مبــادرة بنــاء قــدرات المنظمــات الغيــر حكوميــة إلــي تطويــر منظمــات
المجتمــع المدنــي لتصبــح قطــاع فعــاالً فــي العمليــة التنمويــة وذلــك عــن

الرئيســي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــذا فــإن تنميــة المــوارد

طريــق برنامــج تدريبــي قامــت بتصميمــه الجمعيــة ويقــوم علــي تطويــر

البشــرية أمــر أساســي لدفــع قاطــرة االقتصــاد.

training program designed by PDF and created to improve

The scope of non-governmental organizations’ (NGOs) en-

the institutional capacities via two main axis; The first axis is

gagement in service delivery and providing social benefits

the organizational capacity that focuses on different dimen-

has widely expanded and the impact of such organizations in

sions related to the size and quality of human and financial

terms of enhancing the quality of life for individuals and indi-

resources, self-capacity of the organization and method of

vidual empowerment became notably influential.

governance and the awareness of the NGOs members toward

Thus, strengthening civil society seems increasingly to be

community concerns associated with their organization role.

the watchword at roundtables, seminars, and conferences

The second axis of the program, is the human capacity build-

world-wide.

ing that aim to provide the human resources with the neces-

And on the other side of civil organizations still suffer from

sary skills to perform their duties efficiently & effectively, also

weak administrative and technical potential which affects

improve their capability to achieve.

its role in the development of society, for this and in line

The Capacity building initiative aimed at helping these organi-

with PDF commitment to empower Egypt’s civil society to

zations and enable them to communicate effectively with their

achieve its vital objectives; PDF announced its initiative of

communities and to address the urgent problems and put the

NGOs Capacity Building that focuses on the development

right solutions.

of technical expertise and enhancing the management ca-

This program also contributes to the development of the hu-

pabilities to organizations through practical training and ac-

man factor who is the main element in the economic and so-

ademic, It also gives space for the exchange of knowledge

cial growth and is essential to push the locomotive economy.

and experiences among the participating organizations and
the transfer of knowledge to enable these organizations to

كمــا يســهم هــذا البرنامــج فــي تطويــر العامــل البشــري وهوالعنصــر

Jacqueline Mourad

work better to achieve its goals.

Deputy Executive Director

NGOs Capacity building initiative aim to develop the civil society organizations to become an Effective sector through a

القــدرات المؤسســية فــي محورييــن أساســيين:
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المحــور االول هــو البنــاء المؤسســي للمنظمــات الغيــر حكوميــة ؛ ويشــمل

جاكلين مراد

هــذا المحــور ابعــادا مختلفــة تتعلــق بحجــم ونوعيــة المــوارد البشــرية والماليــة،

نائــب المدير التنفيــذي  -جمعية التطوير والتنمية
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Aspiring to Create
Tomorrow’s Leaders
of Young Women

مبادرة من مايكروسوفت مصر

لتأهيل القيادات النسائية الشابة
تُشــكل المــرأة نصــف تعــداد ســكان العالــم وعلــي الرغــم مــن ذلــك فــا تــزال
مكانتهــا فــي المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية ال تعكــس حجــم
تعدادهــا وذلــك ألنهــا غال ًبــا ال تُمثــل فــي المواقــع القياديــة وصناعــة القــرار
التمثيــل الــذي بتناســب مــع تعدادهــا الســكاني .وهــذا يشــير إلــى أن نســبة
كبيــرة مــن أصــوات ســكان العالــم غيــر مســموعة مما يعنــي أن هنــاك إمكانيات
ضخمــة مؤهلــة إلحــداث تحــول اجتماعــي واقتصــادي وسياســي مهــدرة وغيــر
مســتغلة ومــن ثــم فــإن الحاجــة لتمكيــن المــرأة أصبحــت ضــرورة ومســئولية.
ال تــزال المــرأة فــي مصــر وكذلــك فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا تواجــه تحديــات
كثيــرة فــي دخــول ســوق القــوى العاملــة .فقــد ســجلت مشــاركة المــرأة فــي
القــوى العاملــة فــي هــذه المنطقــة أقــل المشــاركات فــي العالــم وهــذا فــي
حقيقــة األمــر يعكــس اســتمرار وجــود الفجــوة بيــن الجنســين فــي ســوق
العمــل .ومثــل هــذا الوضــع يخلــق بــدوره عواقــب طويلــة األمــد ت ٍَحــد مــن امكانيــة
تســخير القــدرات اإلنتاجيــة للمنطقــة وازدهارهــا.
أدركــت شــركة مايكروســوفت مصــر أهميــة االحتيــاج لتمكيــن المــرأة مــن
التواجــد فــي المواقــع القياديــة فــي المجتمــع ولهــذا فهــي تعمــل بفخــر
مــن أجــل تميكــن المــرأة فــي المنطقــة مــن خــال مســاعدتهن فــي اســماع
أصواتهــن وإظهــار جهودهــن للمجتمــع.
تهــدف مبــادرة «المــرأة الطموحــة» إلــى معالجــة الفجــوة الموجــودة بيــن
الجنســين عــن طريــق مســاعدة النســاء فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا فــي
اســتغالل إمكانياتهــن والفــرص المتاحــة لهــن فــي وقــت مبكــر مــن عمرهــن.
ولقــد ُأطلقــت مبــادرة المــرأة الطموحــة بهــدف إنشــاء أكبــر شــبكة تواصــل
لنســاء علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي تســاعد علــي تعزيــز مهارات النســاء
الشــابات فــي مصــر وتوفيــر الدعــم والفــرص والمعرفــة لهــن .مبــادرة المــرأة
الطموحــة تــري أن تحقيــق التحــول فــي منطقتنــا يعتمــد علــي ثالثــة محــاور
رئيســية وهــم أو ًلا صناعــة قيــادات نســائية شــابة وثان ًيــا تحقيــق التمكيــن
ُ
وثالثــا مشــاركة المــرأة فــي العمــل المدنــي.
االقتصــادي للمــرأة

صلت على فرصة لتحصيل قدر أكبر من العلم
«ح ُ
َ
وقابلت مجموعة رائعة من النساء الشابات وأخريات
من ذوات الخبرات المهنية كما كانت لدى الفرصة
ألتكلم وألعمل مع أخريات على تطوير الحلول .إن
أرائى وطموحاتي وكذلك أراء وطموحات األخريات
يحظى بالتقدير واالهتمام ».عن ضحى محمد من
أكاديمية المستقبل.
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هــذا هــو التأثيــر الــذي تســعى مبــادرة المــرأة الطموحــة إلــي تحقيقــه وهــو
خلــق نســاء قــادرات علــى القيــام بدورهــن فــي المجتمــع والعمــل علــى تنميــة
ذواتهــن وتنميــة اآلخريــن بهــدف الحصــول علــى قبــول مجتمعــي لتوفيــر فــرص
متســاوية للجميــع بغــض النظــر عــن الجنــس.
أهداف المبادرة
الوصــول إلــى خمســة وعشــرين ألــف ( )25000امــرأة خــال عاميــن فــي خمــس دول
فــي المنطقــة العربيــة واإلفريقيــة مــن خــال تدريــب أربعــة آالف ( )4000شــابة علــى
العمــل وتقديــم فــرص وظيفيــة لهــن.
لتعــرف أكثــر عــن مبــادرة المــرأة الطموحــة والمســاعدة فــي دعــم المــرأة
فــي منطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا قــم بزيــارة موقعنــا اإلليكترونــي
وصفحتنــا علــى الفيســبوك وســاعدنا علــى البــدء فــي عمــل تغييــر! www.
aspirewoman.com
https://www.facebook.com/AspireWoman

من النهاردة Mn Eenaharda

“I got a chance to learn more, I have met a
great group of young girls and professional
women, and I got a chance to speak out, to
work on developing a solution with others. My
opinions and ambitions as well as others’ are
appreciated not Neglected.” Doha Mohammed,
Future Academy
This is the impact Aspire Woman is aiming for, creating young exceptional women ready to take up on their role in the community
and work on self-development as well as development of others
with the final desire of having a surrounding accepting of providing equal opportunities to everyone, regardless of gender.
?What is our goal
Reach 25,000 women over two years in 5 countries of the Arab
and African region through the training of 4000 young women
for employment and offering job placements.
To learn more about Aspire Woman initiative and help support
women in Middle East and Africa region, visit our website and
!Facebook page and help us start making a change
www.aspirewoman.com
https://www.facebook.com/AspireWoman

من النهاردة Mn Enaharda

Women constitute half of the world population,
yet their position in the social, economic and political spheres do not illustrate this as they are
often significantly underrepresented in positions
of leadership and decision making processes.
Consequently, this suggesting that an important percentage of our population’s voices is not
being heard, which in turn means that a huge
potential for the social, economic and political
transformation of our societies is lost. Hence the
need to empower women becomes a necessity
and a responsibility.
In Egypt as well as in the Middle East and Africa
women are still facing widespread challenges in
entering the labor force. The women participation in the workforce in this region – marked as
one of the lowest in the world - demonstrates the continuing
gender opportunity gap also existing in employment, a fact
which risks to create long lasting consequences for the harnessing of the full productive potential of the region and its
prosperity.
Microsoft Egypt recognized the ongoing issue of need of
Women leadership in the society and proudly works for the
empowerment of women in the region in helping their voices
be heard and their efforts to be seen.
The Aspire Women initiative aims to end this cycle and address this existing gender opportunity gap, by helping and
supporting young Middle Eastern and African women in the
realization of their full potential and opportunities at a young
age. With a goal of creating the biggest network of women on
national and regional level that will enhance the skills of young
Egyptian women and provide them support, opportunities
and knowledge, Aspire Woman was created. Aspire Women
visions the transformation of our region through three main
pillars: Creating Young Women Leaders, Economic Empowerment of Women and Civic Participation of Women.
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ACADEMIA & CSR
المؤسسات األكاديمية
والمسؤولية اإلجتماعية
للشركات
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دور المؤسسات األكاديمية في تعزيز المسؤولية
اإلجتماعية للشركات والتنمية المستدامة:
مجموعة إدارة األعمال واألبحاث المجتمعية بكلية تكنولوجيا
اإلدارة ،الجامعة األلمانية بالقاهرة.

ممــا ال شــك فيــه أن فكــرة المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات لــدى قطــاع األعمــال

التنظيــر الدقيــق لذلــك وهنــاك أيضــا حاجــة لتكثيــف البحــث لمحاولــة معالجــة

الخــاص وتفاعــل شــركاته ومؤسســاته مــع االحتياجــات المجتمعيــة قــد احتلــت

القضايــا المتصلــة بالعمــل الميدانــي وجــدول أعمــال التنميــة في مصــر باعتبارها

ـدا ال يمكــن التغافــل عنهــا خاصــة فــي خضــم االهتمــام العالمــي
مكانــة هامــة جـ ً

دولــة مهمــة تمــر بمرحلــة انتقاليــة حرجــة.

العــام بالتنميــة المســتدامة للمجتمعــات و إعالــة المحتاجيــن .وقــد ظهــرت

لــم تعــد المؤسســات األكاديميــة منــارات ذات أثــر عميــق فــي تشــكيل عقليــة

مؤخـ ًرا تيــارات بحثيــة متعــددة ال تهتــم فقــط بتنــاول تأثير ممارســات المســؤولية

هــذا الجيــل مــن الشــباب وحســب وإنمــا أصبــح لهــا دور كبيــر فــي توجيــه

اإلجتماعيــة للشــركات للشــركات علــى المجتمــع وإنمــا تهتــم أيضــا بدراســة

ممارســات المســؤولية اإلجتماعيــة لالعتمــاد علــي العمــل الميدانــي .وجــاء علــى

دوافــع هــذه الشــركات للقيــام بهــذا الــدور المجتمعــي .فظهــرت النظريــات التــي

غــرار ذلــك تأســيس مجموعــة إدارة األعمــال واألبحــاث المجتمعيــة فــي كليــة

تحــاول تفســير القلــق العالمــي تجــاه نوايــا هــذه الشــركات حيــال تأديتهــا لهــذا

تكنولوجيــا إدارة األعمــال بالجامعــة األلمانيــة المصريــة بالقاهــرة عــام  2010والتــي

الــدور المجتمعــي .وشــملت هــذه األبحــاث عــدة نظريــات وكان علــى رأســها نظرية

امتــدادا لجهــد أكاديمــي
تهتــم باألبحــاث والدراســات الميدانيــة .وكان ذلــك
ً

أصحــاب المصلحــة و نظريــة المســؤولية اإلجتماعيــة مــن منظــور مــوارد الشــركات

بحثــي طويــل فــي موضوعــات التنميــة والمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات مــن

وغيرهــا مــن النظريــات .وتناولــت هــذه التيــارات البحثيــة عــدة قضايــا منهــا

ِقبــل قســم اإلدارة االســتراتيجية والتســويق بالكليــة والــذي أســفر عــن تأســيس

علــي ســبيل المثــال العوامــل الفرديــة واالجتماعيــة وراء ممارســات المســؤولية

هــذه المجموعــة والتــي لــم تقتصــر علــى قســم التســويق وحســب وإنمــا توســع

المجتمعيــة للشــركات .ونتــج عــن هــذا المجهــود فــي مجــال البحــث العلمــي

عملهــا وشــمل عــدة أقســام أخــرى بالكليــة تضمنت قســم تكنولوجيــا وتطوير

علــي المســتوي العالمــي ظهــور العديــد مــن التيــارات البحثيــة التــي تتطــرق إلــى

اإلدارة وقســم اإلدارة الدوليــة .وتعمــل المجموعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر

جوانــب متعــددة مــن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة.

فــي بحــث أخالقيــات العمــل التجــاري واإلداري وأخالقيــات التســويق واالســتدامة

أمــا األبحــاث العلميــة فــي مصــر والتــي تهتــم بهــذا الموضــوع فهــي ال تــزال حتــى

والمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات والريــادة المجتمعيــة ودراســة الجوانــب

اآلن محــدودة وضئيلــة بالرغــم مــن أن هنــاك حاجــة ماســة فــي مصــر للمواكبــة

التســويقية واالجتماعيــة والبيئيــة المتعلقــة بعالــم إدارة األعمــال .ومــن ثــم

بيــن الممارســات الميدانيــة للشــركات في قيامهــا بالمســؤولية اإلجتماعية وبين

كانــت األهــداف الرئيســة لمجموعــة إدارة األعمــال واألبحــاث المجتمعيــة هــي:

 -1تحليل متعدد الجوانب لمسؤوليات

 -2تطوير أبحاث نظرية وعملية مستندة

 -3إقامة حوار مستمر وتعاون وثيق

اإلدارة تجاه الدائرة األوسع من المنتفعين

إلى التجربة العملية لمناقشة الممارسات

بين وحدات تلك الدائرة الواسعة من

بقطاع األعمال والتي تشمل الحكومة

المستدامة لقطاع األعمال متضمنًا دراسة

المنتفعين و الذي من شأنه تثقيف

ووسائل اإلعالم واتحادات العمال

أنشطة المنظمات المحلية والمنظمات

العاملين في هذا المجال في مصر

والمنظمات الغير حكومية ومختلف

الغير حكومية من حيث تأثيرها

بمفاهيم وأخالقيات العمل المجتمعي

الجماهير الذين يتأثرون باألنشطة اليومية

المجتمعي .ويشتمل هذا الهدف على

وممارساته المستدامة.

لألعمال التجارية .وينعكس أثر هذا

وضع جدول أعمال للبحوث المتعلقة

التحليل المتعدد الجوانب في مجاالت

بالنهوض بقضايا المسؤولية المجتمعية

البحث والتدريس والتوعية المجتمعية.

للشركات والتنمية المستدامة المرتبطة

Introducing CSR to future
…generations to come
The Role of Academic Institutions in Promoting Corporate Social Responsibility and Sustainability: The Case of the Business and Society Research Cluster
(BSRC) at the Faculty of Management Technology (FMT), the German Univer)sity in Cairo (GUC

as an important country in transition.

Amidst global sustainability and sustenance concerns, the im-

Academic institutions, as beacons that shape the mindset of the

portance of corporate social responsibility (CSR) and corporate

young generation, have a large role to play on the road toward

responsiveness at the interface between business and society

further development of field-oriented CSR practices. A case in

cannot be underestimated. Multiple research streams have re-

point is the establishment of the Business and Society Research

cently emerged which tackled not only the impact of CSR prac-

Cluster (BSRC) in 2010 at the Faculty of Management Technol-

tices for different firms, but also the motivations behind corporate

ogy (FMT), the German University in Cairo, Egypt, based on a

engagement in CSR. Theories have emerged that explain to a

longer tradition of academic research in a broad array of sus-

concerned global community the managerial intentions behind

tainability and CSR issues. The BSRC has been established by

the CSR curtain. These theories include the stakeholder theory,

the departments of Marketing and Strategic Management, yet

the resource-based view of the firm, among others. Research

handles interface with all other departments in the faculty in-

has also tackled the individual and social factors behind CSR

cluding Innovation & Technology Management and International

practices. Accordingly, this has resulted in numerous research

Business. The focus of the BSRC is mainly, but not exclusively,

streams in the international literature that delve into the multi-fac-

on the areas of business ethics, marketing ethics, sustainability,

ets of CSR and sustainability. In Egypt, however, research on

Corporate Social Responsibility (CSR), social entrepreneurship,

CSR and sustainability remains scant. There is also dire need for

cause-related marketing as well as societal and environmental

bridging theory with the community of practice in the field in an

issues that relate to the business world. The main objectives of

effort to collectively address and synchronize issues of relevance

the BSRC are:

to the practice as well as to the developmental agenda of Egypt,

3. The establishment of continuous dialogue and close collaboration with multiple stakeholders that
form the community of practice in
Egypt, specifically related to the
conduct of sustainable and ethical
business concepts.

بالسوق المصري.
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2. The development of theoretical
and empirical practice-oriented
research addressing sustainable
business practices, including the
activities of non-governmental and
local organizations in so far as
these organizations have societal
impact. This objective entails the
development of a research agenda
pertaining to advancing CSR and
sustainability issues relevant to the
Egyptian market.

1. Interdisciplinary analysis of the
responsibilities of business to
their wider stakeholders, which
include government, media, labor
unions, non-governmental organizations, and different publics
that are affected by the day-today activities of businesses. This
interdisciplinary criticism is reflected in teaching, research, and
community outreach activities.

38

نشــطت مجموعــة إدارة األعمــال واألبحــاث

orities” conference.

The BSRC has been active in organizing internal faculty events as

المجتمعيــة فــي تنظيــم بعــض الفاعليــات

The BSRC draws on the expertise

well as general seminars, conference, and workshop presenta-

واللقــاءات

and engagement of several stake-

tions in an effort to outreach to the academic community as well

التعريفيــة وورش العمــل داخــل الكليــة فــي

built

holders

as the community of practice in Egypt. Given that the Faculty of

محاولــة منهــا للتواصــل مــع المجتمــع األكاديمــي

over a number of years; including the

Management Technology (FMT) has ethics and sustainability as

والمجتمــع المدنــي فــي مصــر .ونظــ ًرا ألن مــن

Bentley University Alliance for Ethics

a key learning outcome, such outreach has also resulted in the

and Social Responsibility (see www.

integration of ethics, CSR, and sustainability as a module within a

هــو تبنــي مفهــوم االســتدامة فــي العمــل وإتبــاع

bentley.edu/alliance), the Giving Voice

diversity of courses across the curriculum including, for example,

أخالقيــات العمــل فقــد أدي هــذا المجهــود الخــاص

to Values program at Babson, US, the

marketing, strategic management, innovation, accounting, and

بالتواصــل مــع المجتمــع األكاديمــي داخــل الجامعــة

Transformative Consumer Research

information systems; each addressing the relevant issues related

إلــي دمــج مفاهيــم أخالقيــات العمــل واالســتدامة

at the Association for Consumer Re-

to the courses at hand. In addition to offering research topics and

والمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات لتكوين فصل

)search (ACR), Misr El-Kheir (MEK

student projects that address CSR and sustainability issues to

أو بــاب دراســي ينضــم إلــي المناهــج التعليميــة

NGO in Egypt, the Arab African In-

undergraduate and postgraduate students for bachelor, M.Sc.,

لعــدد مــن المــواد الدراســية التــي ُتــدرس بأقســام

ternational Bank (AAIB), PriceWater-

and Ph.D. theses, the BSRC has also pioneered the introduction

الكليــة ومنهــا علــي ســبيل المثــال التســويق

houseCoopers (PWC), among many

of a formal course in business ethics targeted at postgraduate

واإلدارة االســتراتيجية واالبتــكار والمحاســبة ونظــم
ٌ
وكل مــن هــذه المــواد الدراســية
المعلومــات،

other local and international stake-

students.

holders that span the continuum of

Throughout the last years, the cluster has organized, among

يعالــج ويناقــش المفاهيــم الثالثــة مــن منظــور

corporations, policy makers, educa-

many other outreach activities and events, an international work-

القســم التــي تــدرس يــه .وهــذا باإلضافــة إلــى طــرح

tional institutions, and non-profit or-

shop on CSR and Sustainability. The event was announced at

الموضوعــات البحثيــة والمشــاريع الطالبيــة التــي

ganizations in Egypt, the US, the UK,

University of Barcelona science park newsletter which fostered

تبحــث فــي تلــك المفاهيــم ســواء علــى مســتوى

Germany, and Spain, among others.

further cooperation with international universities at the interface

طلبــة البكالريــوس أو طلبــة الدراســات العليــا

Institutionalized endeavors, such as

between business and society. The cluster has also organized

مــن الخريجيــن كطلبــة الماجســتير والدكتــوراه .وأيضــا لقــد أصبحــت الجامعــة

الخبــرات وعلــي شــبكة عالقــات تضــم العديــد مــن الشــركاء والمنتفعيــن

the BSRC, serve as a model for univer-

an international conference on CSR and sustainability case stud-

رائــدة بتدريســها مــادة خاصــة بأخالقيــات وآداب العمــل التجــاري واإلداري والتــي

والتــي تــم بنائهــا علــى مــدى عــدد مــن الســنوات .وتضــم هــذه الشــبكة

sities to address key issues related to CSR and sustainability in

ies in the Middle East and North Africa (MENA) region. This was

تســتهدف طــاب الدراســات العليــا علــى وجــه الخصــوص.

تحالــف جامعــة بنتلــي ألخالقيــات العمــل والمســؤولية المجتمعيــة (www.

teaching, research, and community outreach aiming at shaping

also published at the Journal of Education for Sustainable De-

وطــوال الســنوات الماضيــة والمجموعــة مهتمــة بتنظيــم العديــد مــن األنشــطة

 )bentley.edu/allianceوبرنامــج إعطــاء صــوت للقيــم فــي بابســون

business student mindsets; who represent the future business

velopment. Report on the “Toward a Sustainable Society in the

التوعويــة وغيرهــا مــن الفاعليــات وورش العمــل الدوليــة حــول المســؤولية

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وبحــوث اإلســتهالك التحويلــي فــي منظمــة بحــوث

leaders in Egypt. Such endeavors also aim at establishing a

MENA (Middle East and North Africa) Region: Roadmap and Pri-

اإلجتماعيــة للشــركات والتنميــة المســتدامة .وقــد تــم اإلعــان عــن أحــد فاعليــات

االســتهالك ( ، )ACRومؤسســة مصــر الخيــر ( )MEKفــي مصــر والبنــك العربــي

platform for the dissemination of information among the various

المجموعــة فــي النشــرة العلميــة الخاصــة بجامعــة برشــلونة ممــا عــزز جهــود

االفريقــي الدولــي ( ،)AAIPوبرايــس ووترهــاوس كوبــرز ( )PWCوغيرهــم مــن

stakeholders in the field; including companies, government, me-

التعــاون مــع الجامعــات العالميــة فــي مجــال التفاعــل بيــن قطــاع األعمــال

الشــركاء المحلييــن والدولييــن اآلخريــن مــن الشــركات وصانعــي السياســات

dia, and publics, to create relevant and progressive dialogue and

والمجتمــع .كمــا نظمــت المجموعــة مؤتمــر دولــي يــدور حــول مناقشــة عــدد

والمؤسســات التعليميــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي مصــر والواليــات

cooperation amongst these groups through published research

مــن الحــاالت الدراســية ذات الصلــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات والتنميــة

المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا وألمانيــا وأســبانيا وغيرهــم.

which scholars, students, and the community of practice can

واللقــاءات

العامــة

والمؤتمــرات

النتائــج األساســية للعمليــة التعليميــة بالكليــة

networking

through

build on.

المســتدامة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وقــد تــم نشــر تلــك

إن الجهــود والمســاعي المؤسســية مثــل الجهــود المبذولــة مــن مجموعــة

الدراســة أيضــا فــي النشــرة العلميــة « the Journal of Education for

إدارة األعمــال واألبحــاث المجتمعيــة تعــد بمثابــة نمــوذج للجامعــات فــي مجــاالت

 « Sustainable Developmentوذلــك فــي عددهــا الســادس لســنة 2012

التدريــس والبحــث والتوعيــة المجتمعيــة ذات الصلــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة

Noha El-Bassiouny

تحــت عنوان»نحــو مجتمــع مســتدام فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال

للشــركات والتنميــة المســتدامة .وتهــدف هــذه المســاعي إلــي تشــكيل عقليــة

Associate Professor of Marketing and Coordinator of the

أفريقيــا :خارطــة طريــق وأولويــات».

الطلبــة الدارســين للعلــوم اإلداريــة والذيــن يمثلــون قــادة األعمــال المصرييــن

Business and Society Research Cluster - GUC

تعتمــد مجموعــة إدارة األعمــال واألبحــاث المجتمعيــة علــى االســتعانة بــذوي

فــي المســتقبل .كمــا أن هــذه المســاعي تهــدف إلــى إنشــاء منصــة لنشــر

The BSRC has been active in organizing
internal faculty events as well as general seminars, conference, and workshop
presentations in an effort to outreach to the
academic community as well as the community of practice in Egypt.

المعلومــات بيــن مختلــف الشــركاء والمنتفعيــن فــي هــذا المجــال بمــا فيهــم
الشــركات والحكومــة واإلعــام والــرأي العــام .وســتعمل هــذه المنصــة مــن خــال

نشطت مجموعة إدارة األعمال واألبحاث المجتمعية
في تنظيم بعض الفاعليات واللقاءات العامة
والمؤتمرات واللقاءات التعريفية وورش العمل
داخل الكلية في محاولة منها للتواصل مع
المجتمع األكاديمي والمجتمع المدني في مصر.

تشــر البحــوث العلميــة غلــي خلــق نــوع مــن الحــوار وروح التعــاون بيــن هــذه
المجموعــات المختلفــة وذلــك بتمكيــن الباحثيــن والطلبــة والعامليــن فــي هــذا
المجــال مــن الوصــول إلــي واالســتفادة مــن البحــوث العلميــة المنشــورة فــي
المجــات العلميــة والعمــل علــي تطويرهــا.
نهى البسيوني
أستاذة حاصلة على زمالة الجامعة األلمانية في التسويق،
ومنسق مجموعة األعمال واألبحاث المجتمعية.
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المســؤولية اإلجتماعية للشركات
وحقوق العمال

Corporate Social Responsibility
& Labors’ Rights

هنــاك اهتمــام متزايــد مــن جانــب العمــاء والمســتهلكين والمســتثمرين والحكومــات ومؤسســات التنميــة فــي دفــع عجلــة التنميــة
ونشــر ممارســات المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات .ويرجــع تزايــد االهتمــام بمجــال المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات إلــي مــا يمكــن
أن تســاهم بــه الشــركات فــي محــال التنميــة .إن المســؤولية المجتمعيــة اإلجتماعيــة يمكــن لهــا أن تســاعد علــي تطويــر القوانيــن
المحليــة وممارســات العمــل التنمــوي علــي المســتويات المحليــة.

spread of CSR practices. Growing interest
in CSR is due to the unique contributions
CSR can make.

There is a growing interest on the part of
business customers, consumers, investors, governments and development institutions in advancing the development and

كما أنها تســتطيع أن تشــجع علي حدوث تحول ايجابي في الممارســات التنموية
مــن خــال تجســيد امكانيــة تحمــل الشــركات لمســئوليتها تجــاه المجتمــع والــذي
مــن شــأنه أن ينعكــس علــي تشــريع القانــون المحلــي فــي شــكل تطويــر أوجــه
الحمايــة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الثابــت .أو بمعنــي آخــر إن تطــور
المســؤولية اإلجتماعيــة يتميــز بدينامكيــة أكبــر من تلك التي يتميز بها التشــريع.
وعلــى الرغــم مــن انتقــاد الكثيــرون للمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات كونهــا
ـد كبيـ ٍـر بأســلوب األعمــال التجاريــة فــإن هــذا فــي الواقــع هــو أعظــم
مشــكلة إلــي حـ ٍ
نقــاط قوتهــا .تســتطيع المســؤولية ا اإلجتماعيــة للشــركات أن تبنــى علــى أحــد
أهــم مبــادئ ثقافــة األعمــال العامــة وهــي «التحســين المســتمر» حيــث يكــون مــن
المتوقــع مــن الشــركات أن تتجــاوز الحــد األدنــى وأن تفكــر بطريقــة مبتكــرة تســاعد
علــي فعــل مــا هــو أكبــر ممــا يفعــل اآلن .كمــا يمكــن لهــا أن تبنــى علــى الطبيعــة
التنافســية لألعمــال التجاريــة والتــي تعمــل علــي تحفيــز الشــركات لتحتــل الصــدارة
بمساهماتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية .ومع ذلك فإن التأثير المتفاوت
لألعمــال التجاريــة يزيــد مــن أهميــة أن تتــوازن المســؤولية اإلجتماعية للشــركات من
ومراقبــة تخــدم مصالــح المجتمــع.
خــال قوانيــن عمــل فعالــة ُ
واألهــم مــن ذلــك هــو أن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات يمكــن أن تســاعد فــي
بنــاء ثقافــة تجاريــة تحتــرم ســيادة القانــون .فمعظــم القوانيــن وأســس المبــادرات
وكذلــك الآلليــات األخــرى المنفــذة للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات تؤكــد علــى
أهميــة االمتثــال للقانــون حتــى ولــو لــم يكــن ينفــذ بالشــكل الكافــي وحتــى ولــو
كانــت قوانيــن العمــل الســائدة قاصــرة .تؤكــد المناهــج الفعالــة للمســؤولية

بطريقــة مســتدامة .وهــذا التوجيــه يمكــن العثــور عليــه فــي إعــان منظمــة العمل

اإلجتماعيــة علــي ضــرورة امتثــال الشــركات للقانــون حتــى ولــو لــم تشــكل

الدوليــة بشــأن الشــركات متعــددة الجنســيات (.)ILO MNE Declaration

االنتهــاكات مــن قبــل الشــركات أي خطــر فــي حــال اكتشــافها وبالتالــي فــإن مثــل

اإلعالن الخاص بالشركات متعددة الجنسيات.

هــذه المنهجيــة تعــزز قانــون العمــل.

يســعى اإلعــان الخــاص بالشــركات متعــددة الجنســيات إلــى تعظيــم المســاهمات

تقــدم المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات مســاهمات هامــة لضمــان احتــرام حقــوق

اإليجابيــة التــي تقدمهــا الشــركات المتعــددة الجنســيات إلــي التنميــة االجتماعيــة

العمــال .ومــع ذلــك فــإن المســؤولية المجتمعيــة للشــركات تطــرح العديــد مــن

واالقتصاديــة مــن خــال توضيــح دور الحكومــات والشــركات فــي حمايــة حقــوق

التحديــات أمــام الشــركات .وذلــك ألنــه عندمــا تكــون الحكومــة ضعيفــة أو غيــر

العمال ودعم التنمية وكذلك تشجيع اتساق السياسات بين كل من الحكومات

موجــودة ال يكــون هنــاك حــد لحجــم التوقعــات وبقــدر مــا تقــدم هــذه الشــركات

والشــركات وتوثيــق الحــوار لضمــان تحقيــق أقصــى قــدر مــن تكامــل الجهــود وبنــاء

بقــدر مــا سـ ُـيتَوقع منهــا أن تفعــل فــي المســتقبل حتــى ولــو كانــت جهودهــم
بالفعــل تتجــاوز بكثيــر تلــك المبذولــة من منافســيهم وحتــى ولو كانــت المطالب

بيئــة قــادرة.
يؤكــد اإلعــان الخــاص بالشــركات متعــددة الجنســيات علــى أهميــة دور الحــوار

المفروضــة عليهــم ال تتصــل بجوهــر أعمالهــم التجارية .عندما تنصب المســؤولية

المجتمعــي لضمــان مســاهمة الشــركات فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة

المجتمعيــة للشــركات علــي اآلثــار المباشــرة ألنشــطتها فــإن النهــج التقليــدي

للعمــال والدائــرة األوســع مــن المجتمــع .و ُيعــرف الحوار المجتمعي من قبل منظمة

للقيــاس والمراقبــة المجتمعيــة والتحقــق وإعــان النتائــج يكون مكلفً ا للغايــة وذو

العمــل الدوليــة علــي أنــه يضــم جميــع أنــواع التفــاوض والتشــاور أو أنــه ببســاطة

نتائــج محــدودة .ومــن ثــم تجــد الشــركات نفســها تســقط وبصــورة ســريعة فــي

تبــادل المعلومــات بيــن ممثلــي الحكومــات وأصحــاب األعمــال والعمــال بشــأن

دوامــة مــن األهــداف المتغيــرة علــي الــدوام وهــذا يجعلهــا تتســاءل عــن جــدوي

القضايــا ذات االهتمــام المشــترك والمتعلقة بالسياســات االقتصاديــة واالجتماعية.

التأثيــر الــذي يحــدث مــن وراء انفاقهــا لألمــوال فــي مبادرات المســؤولية المجتمعية

وقــد يكــون الحــوار ثالثــي أي يجمــع بيــن أصحــاب األعمــال والعمــال والحكومــة

وبالتالــي فــإن هــذا يجعــل العديــد مــن الشــركات تصــاب باإلحبــاط وخيبــة األمــل من

باعتبارهــا جهــة رســمية وقــد يكــون ثنائــي أي يجمــع بيــن أصحــاب األعمــال والعمــال

المســؤولية المجتمعيــة.

فقــط (المنظمــات الممثلــة للشــركات واتحــادات العمــال) بتدخــل أو بــدون تدخــل

تحتــاج الشــركات إلــى التوجيــه الموثــوق بــه والــذي يســعى إلــى ضمــان أن

غيــر مباشــر مــن الحكومــة.

Most importantly, CSR can help build a business culture of respect for the rule of law. Much of the content of codes, initiatives guidelines and other CSR instruments emphasize the importance of obeying the law even when it is not enforced and
prevailing local labour practices are deficient. Effective CSR
approaches emphasize that responsible businesses obey the
law, even when violations pose no risk of getting caught out,
and thereby reinforce labour law.
CSR makes many important contributions to ensuring that
workers’ rights are respected. However, CSR also poses many
challenges for companies. Where the government is weak or
non-existent, there is no end to the growth of expectations: the
more they do, the more they are expected to do, even if their
efforts already far exceed those of their competitors and the
demands being put upon them do not relate to their core business. Even when CSR is focused specifically on the immediate
impacts of their operations, the typical approach of monitoring,
social auditing, verification and reporting is very costly, with lim-

CSR can help to advance national law and practice. CSR can
encourage a shift in national practice through demonstrating
the feasibility of companies operating in a more responsible
manner, which can then be reflected in national law, leading
to advances in the legal protections provided by hard law. In
other words, the development and evolution of CSR is more
dynamic than legislation.
Although many criticize CSR for being heavily shaped by business, this is actually its greatest strength. CSR can build on
”the general business culture of “continuous improvement
where companies are expected to go beyond the minimum
and think more broadly about what is possible. CSR also can
build on the competitive nature of business to spur companies
to be leaders in contributing to economic and social development. However, the disproportionate influence of business
makes it all the more important that CSR is balanced by effective labour laws and inspection which serve the interests of the
broader society.

المســاهمات التــي تقدمهــا فــي مجالــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بتــم

43

من النهاردة Mn Eenaharda

من النهاردة Mn Enaharda

42

ited results. Companies increasingly find themselves sucked
into the vortex of ever-changing goal posts, wondering what
the impact is of all the money they are spending, leading many
companies to become frustrated or disillusioned with CSR.
Companies need guidance which is both credible and seeks
to ensure that business contributions to economic and social
development are sustainable for the company. That guidance
can be found in the ILO MNE Declaration.
Multinational Enterprise (MNE) Declaration
The MNE Declaration seeks to maximize the positive contribution of MNEs to economic and social development through:
clarifying the roles of governments and enterprises in protecting workers’ rights and promoting development; promoting
policy coherence among both government and enterprise;
promoting dialogue to ensure maximum synergies of efforts;
and promoting an enabling environment.
The MNE Declaration emphasizes the important role of social dialogue for ensuring that company operations contribute to the economic and social development of workers and
the broader community. Social dialogue is defined by the ILO
to include all types of negotiation, consultation or simply exchange of information between, or among, representatives of
governments, employers and workers, on issues of common
interest relating to economic and social policy. It can exist as
a tripartite process, with the government as an official party to the dialogue or it may consist of bipartite relations only
between labour and management (or trade unions and employers’ organizations), with or without indirect government
involvement.
Employers’ organizations, such as the Federation of Egyptian Industry, can support companies to build their capacity
to engage more effectively in CSR activities. They can provide training on overall approaches; explain the differences
between various instruments and initiatives such as the OECD
Guidelines and the UN Global Compact; and provide tools and
further guidance on particular issues such as child labour.
Equally important, employers’ organizations are the voice of

business helping to shape government policies impacting CSR
initiatives of companies. Governments are increasingly active
in developing public policies to promote CSR. Some are constructive, such as subsidies to SMEs for capacity-building on
CSR; others are not so helpful, such as mandating that a percentage of company revenues be set aside for CSR contributions. Such policies must balance the needs and interests of
enterprise with the aspiration of society for a path of development that respects the values and principles of decent work,
human dignity and environmental sustainability. And the voice
of business needs to be heard in these discussions, through
participation of the employers’ organizations.
Interest in CSR is truly global, with a wide range of actors—not
just companies—seeking information on how to apply principles of ILS in company operations. Although the genesis of
modern CSR approaches is the textiles industry, it has become integrated into business relationships across many sectors, including less visible ones such as light manufacturing of
non-branded items and transport.
While welcoming this increased interest in CSR there are many
reasons to guard against placing all responsibility for economic and social development on companines. The ILO MNE Declaration clearly distinguishes between the roles of government
and enterprise, ensuring that each focuses on its comparative
advantage. It advocates social dialogue as the critical means
for enabling productive and competitive enterprises to also be
socially responsible; and for government and enterprise efforts
to build synergies. It also provides important benchmarks for
companies on particular issues, concerning general policies,
employment, and training, conditions of work and life and industrial relations. Other key international instruments, such
as the OECD Guidelines, also benchmark their instruments
against these provisions, making the MNE Declaration a powerful tool for economic and social development.

 علــى الرغــم مــن أن المناهــج. وادمجاهــا فــي أنشــطة الشــركات-ILS- مبــادئ

دور المنظمات الممثلة ألصحاب األعمال

الحديثــة للمســؤولية المجتمعيــة قــد نشــأت فــي قطــاع األعمــال الخــاص بصناعــة
المنســوجات إال أنهــا أصبحــت جــزءا مكمـ ًلا فــي العديــد مــن القطاعــات األخرى حني

يمكــن للمنظمــات الممثلــة ألصحــاب األعمــال مثــل اتحــاد الصناعــات المصريــة أن

األقــل بــروزا منهــا مثــل الصناعــات الخفيفــة لمنتجــات النقــل والمنتجــات التــي ال

 وقــد يأخــذ هــذا الدعــم شــكل توفيــر التدريــب.المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات

تدعــم الشــركات فــي بنــاء قدراتهــا لالنخــراط بشــكل أكثــر فاعليــة فــي أنشــطة

.تحمــل عالمــات (مــاركات) مســجلة

علــى مناهــج المســؤولية اإلجتماعيــة وشــرح الفــروق بيــن أدواتهــا ومبادراتهــا

وعلــى الرغــم مــن الترحيــب بهذا اإلهتمام المتزايد بمجال المســؤولية المجتمعية

)OECD( المختلفة مثل المبادئ الموجهة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فــإن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تدعــو ألخــذ الحيطــة مــن وضــع كامــل

والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة كمــا يمكــن لهــذا الدعــم أن يكــون فــي شــكل

 وهنــا.المســؤولية عــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى عاتــق الشــركات

.توفيــر أدوات وتوجيهــات أخــرى بشــأن قضايــا معينــة مثــل عمالــة األطفــال

يبــرر دور اعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الشــركات متعــددة الجنســيات فــي

وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة تعتبــر المنظمــات الممثلــة ألصحــاب األعمــال

توضيــح أدوار كل مــن الحكومــات والشــركات وذلــك بهــدف أن يركــز كل منهمــا

صو ًتــا ألصحــاب األعمــال فــي تشــكيل السياســات الحكوميــة المؤثــرة فــي مبــادرات

 كمــا أن هــذا اإلعــان يدعــو إلــى الحــوار المجتمعــي بإعتبــاره وســيلة.علــى مهامــه

 إن الحكومــات تنشــط وبشــكل متزايــد فــي.المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات

مهمــة لتمكيــن المؤسســات المنتجــة والناجحــة لكــي تكــون مســئولة اجتماع ًيــا

 والبعــض.وضــع السياســات العامــة لتعزيــز المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات

أيضــا
ً  ويوفــر هــذا اإلعــان.ولتشــجيع التكامــل بيــن جهــود الحكومــات والشــركات

مــن هــذه السياســات إيجابــي مثــل دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لبنــاء

معاييــر ومؤشــرات هامــة للشــركات حــول قضايــا معينــة مثــل السياســات العامــة

قدراتهــم فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة والبعــض اآلخــر ليــس ذو فائــدة جمــة

 وبخــاف اعــان.والتوظيــف والتدريــب وظــروف العمــل والحيــاة والعالقــات الصناعيــة

مثــل الــزام الشــركات بتجنيب نســبة مــن عائداتها وتخصيصها للمســاهمات في

) هنــاك نظــم دوليــة رئيســية أخــرى مثــل المبــادئILO( منظمــة العمــل الدوليــة

 يجــب علــي السياســات العامــة أن تحقــق تواز ًنــا بيــن.مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة

) والتــي تضع معاييرهاOECD( الموجهــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

احتياجــات ومصالــح الشــركات مــع تحقيــق تطلــع المجتمعات للتنميــة التي تحترم

المنظمــة لقضايــا المســؤولية المجتمعيــة ممــا يجعــل إعــان المؤسســات
ُ الخاصــة

 وينبغــي أن.قيــم ومبــادئ العمــل الالئــق والكرامــة اإلنســانية واالســتدامة البيئيــة

.متعــددة الجنســيات أداة قويــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

ـموعا عنــد صنــاع السياســات وذلــك مــن خــال
ً يكــون صــوت أصحــاب األعمــال مسـ
.مشــاركة المنظمــات الممثلــة لهــم فــي المناقشــات ذات الصلــة

إميليسيمز

إن االهتمــام العالمــي بمجــال المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات هــو اهتمــام

 منظمة العمل الدولية- مدير

حقيقــي يطهــر مــن قبــل عــدد كبيــر مــن المهتميــن وليــس مــن قبــل الشــركات
 يســعى المهتمــون للحصــول علــى معلومــات حــول كيفيــة تطبيــق.فقــط
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Building Your Pipeline of Leaders
Throughout Your Organization.

بناء قاعدة من القادة من داخل مؤسســتك.
اســتراتيجيات بنــاء قادة المســتقبل بعقليات عالمية.

منذ سنوات طويلة وفى اثناء إعداد منهج
لبرنامج خاص بتعليم القيادة لسلسلة
مطاعم ووجبات سريعة عالمية أعطانى
رئيسى نصيحة بسيطة «أعد لي خمسين
شخصا مثلك يا ريتشارد»
ً

Strategies to grow future leaders with a global mindset.

المديــرون مــن اســتبعاد المديريــن الضعفــاء لعــدم توفــر صــف ثانــى وثالــث مــن

leadership pipelines in many companies are weak to begin with,

المديريــن الذيــن يمكــن ترقيتهــم واالعتمــاد عليهــم ولذلــك فهــم يقدمــون

the leaders often shy away from culling the weaker ones simply

التنــازالت .وذلــك يــؤدي بــدوره إلــي أن يحبــط الموظفــون ممــن لديهــم اســتعداد

because there is no second and third-liner. Hence, they com-

عــال للنجــاح والذيــن يطمحــون دائمــا فــى التواجــد داخــل دائــرة المرشــحين
ٍ

promise. This in turn demoralises the high-flyers who aspire to

للترقــى .ولذلــك فــى كثيــر مــن االحيــان يقــوم أفضــل الموظفــون لديــك والذيــن

be in the inner circle of chosen ones. Quite often, the top talent
whom you spent so much time grooming simply leave the com-

أمضيــت الكثيــر مــن الوقــت فــى اعدادهــم بتــرك الشــركة.

ريتشــارد (تــم تغييــر االســم للحفــاظ علــى خصوصيتــه) هــو قائــد مــن النوعيــة

Richard (name changed to protect his identity) is a leader all

التــي ترغــب كل الشــركات الكبيــرة فــى توظيفــه ولكــن القليــل مــن ينجحــون

large companies hope to groom, but few succeed. An employ-

ســريعا .هــو
فــي توظيــف مثلــه .هــو موظــف ذو مؤهــل عــادي ولكنــه ترقــي
ُ

ee with just a basic degree, he was promoted rapidly. Unlike

علــى عكــس أقرانــه يمتلــك حاســة تجاريــة وقــدرات صنــع واتخــاذ القــرارات ،كمــا

his peers, he had business flair; decision-making abilities and

أن لديــه القــدرة علــى تحفيــز الموظفيــن واســتثارة والئهــم للعمــل حنــي وإن

could inspire staff loyalty at home and during his first posting,

كانــوا يعملــون فــي فــرع مــن فــروع الشــركة فــي أحــد البلــدان البعيــدة عــن

running a fast-food chain in another country. My boss figured

البلــد الــذي يتواجــد هــو بــه .اعتقــد مديــري أنــه اذا تمكنــت مــن معرفــة خمســين

that if I could help him identify 50 Richard’s, they would then

موظــف مثلــى سيســتطيع أن يتوســع فــي العمــل ولــن يجتــاح إال إلــي القليــل

drive business growth with little supervision.

مــن العمــل االشــرافي.

So, to the business leaders out there, where is your pipeline of

إذا الســؤال اآلن إلــي قــادة األعمــال :هــل لديكــم قاعــدة مــن خمــس أو خمســون

five or 50 “Richard’s” who can lead and run any division or ge-

«ريتشــارد» مــن الذيــن يســتطيعون قيــادة وتســير أعمــال أى قســم أو منطقــة

ography independently? Without this pool, your growth strate-

جغرافيــة بشــكل مســتقل؟ بــدون مثــل هــؤالء القــادة فــإن سياســتكم

gies are only good on paper. Identifying, nurturing and retaining

التوســعية فــي أعمالكــم ســتكون مجــرد سياســات نظريــة أي حبــر غلــي الــورق.

them are critical as your competitors may also want to poach

اختيــار مثــل هــؤالء القــادة وتطويرهــم واإلبقــاء عليهــم مهــم للغايــة ذلــك

them. And, the best leaders may even have entrepreneurial in-

ألن منافســيك قــد يرغبــون فــى اصطيادهــم كمــا هــؤالء القــادة قــد تكــون

stincts to start their own business. Hence, it is important to de-

لديهــم النيــة لتأســيس أعمالهــم الخاصــة .وبالتالــي فإنــه مــن المــكان بأهميــة

velop that pipeline in case some leave.

أن تعمــل علــي تكويــن قاعــدة مــن القــادة الجيديــن وذلــك تحســ ًبا لفقــدان
أحدهــم لســبب مــا.

دائمــا أن النجــوم قليلــة وأن األشــخاص الذيــن تلمــع نجومهــم يتوقعــون
تذكــر
ً

بحكم تجربتى مع الشركات متعددة الجنسيات أقترح ثالثة مبادئ اساسية.
أو ًلا يجــب علــى رجــال االعمــال االهتمــام بجعــل تنميــة القــادة اولويــة لديهــم

أن ُيعاملــوا بطريقــة مميــزة .فــي بعــض األحيــان تمنــع الثقافــة الســائدة فــي
الشــركة القــادة مــن التجــدد وكثيــر مــن المؤسســات تظــل مختنقــة لعــدم

pany.

From my experience with MNCs, I would suggest three basic

Remember, the stars are special and they expect to be treat-

principles: First, the Business leader must make leadership de-

ed that way. Sometimes our company culture often inhibits the

velopment a priority and be personally involved. He or she must

leaders from this renewal, and many corporations are actually

genuinely want to groom and inspire the next generation. Quite
often, the demands of running a cross-border business leave
the leaders hard-pressed for time and focused only on his im-

وكذلــك المشــاركة فــي عمليــة اإلعــداد بأنفســهم .يجــب عليهــم االهتمــام

جرأتهــا علــى تمييــز اصحــاب االداء المميــز مبكــ ًرا.
ثال ًثــا اعــط صغــار القــادة فرصــا دوريــة لتبــادل المســؤوليات وكذلــك قــم

stifled because they dare not mark out the top performers early.

تجعــل متطلبــات إدارة األعمــال التجاريــة العابــرة للحــدود المــدراء مشــغولون

بتوجيههــم لممارســة مهــارات القيــادة خــارج نطــاق الشــركة .إذا كانــت لديهــم

Third, rotate these young leader’s opportunities to shuffle their

ممــا يجعلهــم يركــزون فقــط مــع المرؤؤســين المباشــرين لهــم .هــذه التقاريــر

القــدرة علــي تحمــل مســؤولية قضيــة اجتماعيــة ســتتمكن وبســرعة مــن

responsibilities regularly and even get them to practice leader-

mediate subordinates. These “direct reports” are usually those

المباشــرة تأتــى عــادة مــن المبيعــات والتســويق واإلدارة الماليــة وقســم

قيــاس مــدى قدرتهــم علــى قيــادة النــاس خــارج بيئــة العمــل .وجههــم للتطــوع

ship skills outside the company. When they are responsible for

from sales and marketing, finance, technology, and HR.

التكنولوجيــا والمــوارد البشــرية.

فــى جمعيــات خيريــة أو مشــاريع اجتماعيــة أو حتــى قضايــا عالميــة وراقــب ردود

a social cause, you will quickly gauge if they can lead people

Company leaders who succeed in developing the pipeline are

إن المديريــن الذيــن ينجحــون فــى بنــاء هــذه القاعــدة مــن القــادة يقومــون

أفعالهــم.

outside their work environment. Volunteer them for a local char-

involved in selecting and grooming leaders, right from manage-

بالمشــاركة فــى اختيــار وإعــداد القــادة وتلــك المشــاركة تكــون مبكــ ًرا وعلــي

وراء هــذه المبــادئ الثالثــة هنــاك العديــد مــن المقترحــات العمليــة التــى تســاعد

ity, community project or even a global cause and see how they

ment trainee level. Successful leaders I know make it a point to

مســتوي المتدربيــن .يســتقطع القــادة الناجحــون الذيــن أعرفهــم بعــض الوقــت

علــى اظهــار هــؤالء الموظفيــن المميزيــن الذيــن لديهــم االمكانيــة علــي

respond.

cut down on some client meetings just so that they can have

المخصــص لمقابلــة العمــاء لكــى يتمكنــوا مــن تخصيــص «وقــت لمقابلــة

النبــوغ .تأكــد مــن احتكاكهــم بخبــرات اداريــة عبــر البلــدان مبكــ ًرا حتــى ولــو

Beyond these three principles, here are several practical sug-

“face time” with young managers. Only when your whole team

وجهــا لوجــه» مــع صغــار المديريــن لديهــم .عندمــا يؤمــن فريــق عملــك أن
ً
القيــادة العليــا معنييــه بتدريــب القيــادات الشــابة فــإن كبــار المــدراء ســيحذون

كانــت لديهــم مســاهمات كبيــرة داخــل بلدانهــم الرئيســية ،ففــى مرحلــة مــا

gestions to help polish well-rounded executives with potential:

believes that the top leaders are committed to leadership devel-

ســتحتاج الــى إرســالهم للخــارج الختبــار قدراتهــم .فــى هــذه المرحلــة يظهــر

- Ensure they have cross-country exposure early; even if they

opment will other senior managers follow suit.

نفــس الحــذو.

االختــاف الحقيقــى للمتميزيــن عــن غيرهــم .وبخــاف مؤشــرات األداء المعتــادة

have contributed significantly back home, at some point, you

Second, routinely weed out the weaker managers and promote

ثانيــا :تخلــص وبشــكل دورى مــن المديريــن الضعفــاء وقــم بترقيــة األكثــر

(والتــى تركــز علــي الحــد االدنــى مــن المهــارات والكفــاءة الفنيــة) تأكــد مــن

need to send them overseas to test them out. Only then are the

the high-flyers. This is harder than it sounds. Because most

اســتعدادا للنجــاح .إن هــذه النصيحــة أصعــب ممــا تبــدو عليــه وذلــك ألنــه
ً
عــادة مــا تكــون قاعــدة القــادة فــى معظــم الشــركات ضعيفــة وبالتالــي يخجــل

أن لديهــم مهــارات اتصــال جيــدة فمــن المحتمــل أن يصبــح أحدهــم او اثنــان

الحقيقــي بإعــداد وإلهــام الجيــل القــادم مــن الموظفيــن .فــى كثيــر مــن األحيــان
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YEARS ago, while developing
a leadership curriculum for a
global fast-food chain, my boss
gave me a simple directive “Develop me 50 Richard’s ”.

منهــم مــدراء تنفيذييــن يــوم مــا.
من النهاردة Mn Eenaharda

من النهاردة Mn Enaharda
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7) Willing to develop teams, sharing knowl-

men and women separated from the boys and girls. Apart from

edge, recognizing and rewarding team ef-

the usual performance indicators (usually emphasizing bottom
line or technical competence), ensure they have good communicative skills, one or two of them could well be a future CEO.

تأكــد مــن أن هــؤالء القــادة يحققــون النتائــج بينمــا يقومــون بتعزيــز ثقافــة

مجهــود فريــق العمــل ومكافأتــه علــي المــأ
ً
صادقــا فــى المســاعدة علــى تهيئــة صغــار
(كــن

forts openly (be genuine in helping to groom

دون االتيــان علــى بقيــة زمــاء العمــل خــال رحلــة الوصــول للقمــة .وإذا لــم

الموظفيــن ومنحهــم التقديــر الــذى يســتحقونه)

)junior staff and give them the due credit

ومعاييــر الشــركة .البــد لهــم مــن تحقيــق النتائــج المرجــوة بالشــكل الصحيــح
يتحقــق ذلــك فســيعتقد الجميــع أن المديريــن يهتمــون بالنتائــج فقــط وال

Ensure these executives deliver results while reinforcing the

يهتمــون باألشــخاص أو ثقافــة الشــركة.

مــع ســبع خطــوات بســيطة يمكــن للقــادة تخطــى العديــد مــن الثقافــات

With seven simple steps, leaders can transcend many cultures

company culture and standards. They must achieve results “the

قــم بتوجيــه هــؤالء المميزيــن لالهتمــام بتدريــب بشــخص أو شــخصين فهــذا

واالرتقــاء فــى صفــوف القيــادة وتحســين مســارهم الوظيفــى بينمــا يقومــون

and can move up the leadership ranks and improve their career

right way” and not trample over colleagues while getting to the

ســيعلمهم نقــل الخبــرات إلــى الجيــل القــادم مــن الموظفيــن.

بتحقيــق اهــداف شــركاتهم دون االخــال بقيمهــم.

paths while fulfilling the goals of their corporations without com-

top. If not, the whole organization will think that the top brass

اخيـ ًرا اذا كنــت تطمــح فــى أن تكــون صاحــب عمــل عابــر للحــدود فســتحتاج الــى

إن العديــد مــن الشــركات تميــل الــى أن يكــون لديهــا عــدد قليــل مــن القــادة

promising their values in the process.

only cares about results and not the people or the culture.

قــادة مميــزون علــي الجانــب العاطفــى .بخــاف الخبــرة الفنيــة فــى إدارة مصنــع أو

الموثوق بهم فى الصف الثانى من سلم القيادة وغال ًبا ما تكون هذه القاعدة

Many companies tend to have only a handful of trusted leaders

Get each high-flyer to take one or two people under their wings.

فنــدق فــإن هــؤالء القــادة يجــب أن تكــون لديهــم القــدرة علــى التعبيــر بوضــوح

ضعيفــة فــى الصــف الثالــث ومــا بعــده .فقــط بامتــاكك قاعــدة قويــة مــن القــادة

in the second line and are often weak in building the third tier

They will learn to pass that on to next generation.

وبنــاء فــرق عمــل ناجحــة بطريقــة تتماشــي مــع ثقافــة المؤسســات متعــددة

كــن واثقً ــا مــن قــدرة الشــركة علــي نمــو علــى المــدى البعيــد .وتذكــر أنــه حتــى

Lastly if you aspire to have a global business beyond the region

الجنســيات.

you need leaders who score high on the emotional quotient.

بنــاء علــي عملــى مــع العديــد مــن المديريــن والقــادة أعتقــد أن تنميــة الجانــب

Beyond technical expertise in running a plant or a hotel, these

العاطفــى عنــد القــادة ال يعتبــر أمــر صعــب .هنــاك ســبع ســمات ســاعدت الكثيــر

leaders must be able to articulate clearly and build successful

مــن القــادة فــى تخطــي هــذا التحــدي والنجــاح فــي المناصــب العليــا فــي

teams in line with the culture of a global multinational.

الشــركات العالميــة متعــددة الجنســيات.

Having worked with many managers and leaders, I believe that
developing that emotional quotient is not difficult. Here are sev-

 -1تولــى القيــادة والمســؤولية فــى المشــاريع
وفــرق العمــل بشــكل تلقائــي بــد ًلا مــن انتظــار

en basic attributes which have helped many leaders bridge the
gap and succeed at senior positions in global MNCs:

التعليمــات مــن المكتــب الرئيســي.
1) Instinctively leading and taking ownership
 -2اتخــاذ المواقــف وصياغــة القــرارات بكفــاءة

of projects and teams (instead of just wait-

(الرؤســاء ال يريــدون االعتمــاد علــي شــخص يوافقهم

)ing for instructions from head office

الــرأى فقــط .تحتــرم جميــع الثقافــات وجهــات النظــر
الحازمــة حتــى ولــو اختلفــت مــع وجهاتهــم)

2) Taking a position and articulating decisions effectively (bosses don’t just want a

 -3بنــاء الثقــة والقــدرة غلــي احــداث التأثيــر علــى
ً
صادقــا وحــاول الوصــول
كافــة المســتويات (كــن

spect a point of view held firmly even if they

الــى الجميــع وذلــك إلظهــار ان المديــر الجديــد

)may disagree with it

yes-man or yes-woman. All cultures will re-

يهتــم بصــدق)
3) Building trust and influence at all levels
 -4تواصــل بوضــوح وبعفويــة وبثقــة (حــاول ان تقــول
شــيئا ذو معنــى وقلــه حتــى ولــو كنــت خجــو ًلا)

)show that the new manager sincerely cares

 -5قــم باإلخبــار عــن ردود أفعالــك بشــكل مباشــر

4) Communicating clearly, spontaneously

وتطــور لديــك القــدرة علــي االختــاف مــع اآلخــر

and confidently (have something meaningful

بدرجــة متناســبة مــن الحــزم مــع الموقــف (قــم

)to say and say it even if you are shy

(be genuine and reach out to all so as to

بالتعبيــر عــن رأيــك إذا شــعرت أن هنــاك شــيء
خاطــئ أو غيــر ســليم فهــذا ســيجعل اآلخــرون

5) Delivering direct feedback; the ability to

يحترمونــك أكثــر).

disagree with appropriate assertiveness
(give your opinion if you feel something is

 -6قــم بالتواصــل الشــخصى علــى جميــع
المســتويات وتعلــم كيــف تقيــم العالقــات فــى
االجتماعــات الرســمية وغيــر الرســمية (ال تكتفــى
وحيــدا وال تكتفــى بدائــرة األصدقــاء
بالبقــاء
ً
المقربيــن بــل تواصــل مــع اآلخريــن)
 -7طــور لديــك الرغبــة والمقــدرة علــي االســتعداد

بامتالكك

and beyond. Only with the strong pipeline can you be confi-

مجموعــة واســعة مــن المواهــب فــإن واحــدا أو اثنــان فقــط ســيتمكنان مــن

dent of long-term growth. And remember, even if you have a

التطــور ليكونــا رؤســاء تنفيذييــن ( )CEOويصبجــان «ريتشــارد» القــادم.

relatively wide talent pool, only one or two of them can truly be

ســتيفن كريمبــل :مؤلــف “ ”The %5 Zoneكيــف تبــرز كموظــف عالمــى يقيــم

groomed to be a CEO, your next Richard.

فــى ســياتل ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ويديــر مؤسســة كريمبــل لالتصــاالت

Stephen Krempl, Author of The 5% Zone: How to Stand Out as

الدولية.

a Global Executive.
He is based in Seattle, United States. He runs Krempl Commu-

لتطويــر فــرق العمــل وتبــادل المعرفــة وتقديــر

49

nications International.
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wrong or inappropriate. People will respect
)you more for your beliefs
6) Connecting personally at all levels knowing how to develop relationship at formal
and informal meetings (don’t just stay, keep
to yourself and your close friends, you need
)to reach out
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