
 

 

 

نيفين عبد الخالق   / الدكتورة  جمعية رجال األعمال المصريين برئاسة  ب  لجنة التنمية المستدامة  عقدت

 نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان واألستاذة/ أميرة موسى مستشار /    الدكتورةمع    جتماعاإ

مجموعة من أعضاء جمعية رجال األعمال  وبحضور    B Lab Africa  بمنظمة  للشركات  ثر األ  قياس

  10الموافق    الثالثاءيوم  ظهر  عشر    الثانيةوذلك في تمام الساعة    بالتنمية المستدامةالمصريين المهتمين  
 :  والمناقشة حول حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار  ،بمقر الجمعية بالجيزة 2023 يناير 

 التطبيق" اإلستدامة.... "من النظرية إىل 
 احلوكمة ضرورة لتحقيق التنمية املستدامة

برتحيب   اللقاء  اخلالق    / الدكتورةبدأ  عبد  مجلنيفني  التنمية  عضو  لجنة  ورئيس  الجمعية  إدارة  س 

  وأكدت   قتصاد واإلستثماروأضحت مدى أهمية العدالة المناخية وتأثيرها على اإل  حضوربالالمسدامة  

اإل  سيادتها إلى  التحول  األخضعلى ضرورة  اإلنبعاثات قتصاد  وتقليل  إستخدام    ر  وترشيد  الكربونية 

، وتابعت سيادتها أن الدولة تسعى للتحول األخضر في العديد من  الموارد المتاحة لمواجهه تغيير المناخ

 تحضر لإلخضر. إو مبادرة  COP 27  مؤتمر  أهمهاالمحافل 
 

  تدامة وتابعت سيادتها أهمية المسئولية الفردية لمساعدة الدولة وتحقيق الهدف المرجو من التنمية المس

المناخية  المستدامة من خالل ورشات والعدالة  بالتنمية  التوعية  ، وأكدت سيادتها على ضرورة زيادة 

بالقاهرة بنك كريدي أجريكول  ل  الرئيسي  مبنيال، وأكدت سيادتها أن  ومناهج تعليمية وإعالنات  ية تدريب 

المبني األخضر الوحيد في مصرالجديدة   أعداد تلك   الوعي وتقديم الحوافز لزيادة  علينا زيادةو   هو 
 . لهاالتي تتم داخ  اإلجراءاتومتابعة المباني  

 

القومي لحقوق اإلنسان    نهى بكر   / الدكتورة   بدأت ثم   المجلس  المناخية  بأهمية    حديثهاعضو  العدالة 

وأوضحت أنه ال يمكن الفصل بين حقوق االنسان والتنمية المستدامة ومدي عالقتهما بتغيير المناخ 

كيفية بناء سيادتها    وأوضحت  ،ة للحد من تغير المناخأالمساواة ودور المرعدم  وتأثير الجوع والفقر و 

وتابعت  عن طريق األبنية الخضراء وتقليل اإلنبعاثات وترشيد اإلستهالك،  المناخية    ةمدن تحقق العدال

من تغيير المناخ   ا  األكثر تضرروأن  حقوق االنسان منظمة  سيادتها انه تم انشاء لجنة لتغير المناخ في 

على   التأثير سلبا  إلى    رتفاع درجات الحرارة والتصحرإ  فقد يؤدىفراد  أ  سواء دول او   هم األقل حظا  

مواجهه درجات الحرارة المرتفعه يحتاج للكثير    وأكدت أن  على الهجرة  وإجبارهمالعاملين بالزراعة  

 . من التمويل

لألمم المتحدة غير ملزمة    ةحقوق اإلنسان التابع وتابعت سيادتها أن قرارات الجمعية العامة لمنظمة  

 . وتأثيره السلبي على الموارد واألفراد والدول ولكنها توضح مدى أهمية تغيير المناخ

 

 التنمية المستدامةإجتماع لجنة محضر 

 عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان -الدكتورة/ نهى بكر مع 

 B Lab Africa- للشركات األثر قياس مستشار -واألستاذة/ أميرة موسى 

 بمقر الجمعية - 2023 يناير 10الموافق  الثالثاء 



  على ذلك الحق   بالتبعيةالحق في الحياة وأن تغيير المناخ يؤثر  المواثيق الدولية تنص على  وأكدت أن   

 . كجرائم اإلبادة الجماعيةكتوفير الغذاء والماء وإيضا  

وعلى المجتمع الدولي ضرورة إلزام الدول الكبرى العاملة في القارة اإلفريقية بإتباع كافة المعامالت  

ولويات فهناك العديد من األعلينا تحديد  أكدت سيادتها أن  و   ،واإلجراءات التي تحقق العدالة المناخية

مدى تأثير    وأوضحت،  سمنت ألقتصاد األخضر مثل صناعات االتحول لإلالبدء في  ها  الصناعات علي 

 وأكدت أن العدالة المناخية ال تتوفر بدون الدعم المالي والفني،  اإلنبعاثات الكربونيه على صحة األفراد

قتصاد  وعلى الدول العظمى التي تقدم قروض للدول النامية ان تحدد جزءا  من تلك القروض لتمويل اإل

 األخضر دون المساس بحجم التمويل للمشاريع التنموية. 

أهم   أن  سيادتها  التي صدروتابعت  بعد القرارت  إ  COP 27  مؤتمر  ت  للخسائر هي  نشاء صندوق 

قرار مجلس األمن  إلى  وأشارت    ضرورة وجود مشاركة كاملة وهادفة ومساوية للمراةمع    ضرارواأل

ا صدر بعده من  قرارات لمسانده ذلك من اشتراك المرأة الذي يحدد أهمية دور المراة في المشاركة وم

، ولم تتوقف على دور المرأة فقط ولكن أكدت سيادتها  والحراسة  في أنشطة متعلقة السالمة واالمن

 على الدور الفعال للشباب فهم القوة الكامنة لبناء قدرات البلدان والنهوض بها.

بشأن ضوابط إفصاح   2021لعام    107  رقم  لرقابة الماليةا  مجلس إدارة هيئة  قرارب سيادتها    وأشادت

والمجتمعية   البيئية  الممارسات  عن  المصرفية  غير  المالية  األنشطة  مجال  في  العاملة  الشركات 

، وتابعت سيادتها أن هناك الكثير من  ثار المالية للتغيرات المناخية والحوكمة المتعلقة باإلستدامة وال 

ءات للتسريع بالتحول األخضر ومنها وضع شرط أن يكون االقتصاد إخضر للحصول على اإلجرا

ايضا   بذلك  التصدير  عملية  وربط  بنكي  أوال   قرض  بنفسه  يبدأ  أن  الفرد  على  أن  سيادتها  وأكدت   ،

 فالمسئولية الفردية أحد أهم عوامل النجاح للتحول لألخضر. 

منظمة غير    اهأن   B Lab Africa  بمنظمة  للشركات  ثراأل  قياس  مستشارأكدت األستاذة/ أمرية موسى  و

هادفة للربح  تقدم اإلستشارات لمساعدة الشركات في الحصول على شهادات تثبت إستخدامها للطاقة 

و أن الهدف منها هو  العمل مع    ،م ممارسات صديقة للبيئة والمجتمعي المباني الخضراء وتقدو   ةالنظيف

  تمع الي األفضل سواء جمعيات او جامعات وبالطبع الشركاتج ترغب في تغيير الم كل المؤسسات التي  

 إيرادات وأوضحت أن  قتصاد النظيف  والجهات الحكومية لوضع تشريعات تساهم وتساعد في تطبيق اإل

B Lab Africa    بأهمية االقتصاد األخضر عمال مؤمنين  أتبرعات من األمم المتحدة ورجال    عبارة عن 

 تقديم اإلستشارات للجهات.  مقابلضافه لجزء بسيط من باإل

قطاع  و  %24الزراعة بنسبة  خاطئة ونسبة اإلنبعاثات من قطاع الممارسات الوتابعت سيادتها أن أغلب 

  ز ويليها قطاع الكهرباء والمواصالت وعلينا الدفع بتلك القطاعات للدخول في حي   %21الصناعة بنسبة 

وأضافت أن على الشركات    COP 27  مؤتمر  تها بالقرارت المتخذة فيوأشادت سياد،  العدالة المناخية

ها  قتصاد داخل مجالس إدارات مشاركة المرأة والشباب والعلماء باإلضافة إلى رجال اإلرورة زيادة  ض

الجميع من  القصوى  اإلستفادة  تحقيق  من  تتمكن  وأكدت  حتي  اإل،  ب أن  مرتبط  العالمي  قوى  القتصاد 

 . اإلستثمارات في المستقبل ستعتمد في األساس على اإلستثمارات البيئيةقتصادية العظمى وأن  اإل

 

 



ونحتاج إلى زيادة الوعي لألفراد بما يحقق العدالة   وتابعت أننا نسير ببطئ ولكننا في الطريق الصحيح 

وإهتماماً  ،  المناخية  تحمساً  أكثر  أصبحوا  حالياً  المستهلكين  أن  سيادتها  النهائيةأوضحت    بالمنتجات 

األكثر    القطاعات  وتابعت سيادتها أن،  ق العدالة المناخية يتحقعلى  لإلقتصاديات الخضراء التي تحافظ  

للدولة  الخطوات السريعه اإليجابية   أشادت ب و   الزراعة والمياه  ماتأثراً في مصر بسبب التغيير المناخي ه

على  المصرية   سيادتها  ذلكللتغلب  أكدت  كما  بترشيد    أهمية،  أوال  نبدأ  أن  وعلينا  الفردية  المسئولية 

كما أكدت سيادتها على أهمية تقليل اإلنبعاثات وإعادة   في المنازل ومقر العمل   إستخدام الماء والكهرباء

بإلقتصاد األخضر   الشركات الُمنتجة  وأوضحت أنه لم يتوقف فقط إهتمام المستهلكين بإلتزام  هتدوير الميا

 . المناخية تأكد من أن الشركات المنتجة تحقق العدالة الشركة بل إمتد لل

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية: 
 

إستخدام في    صوصاً جميع المجاالت خ   فيضرورة مراعاة الترشيد في الجهات الرسمية وغير الرسمية   •

 . المطبوعات او اإلضاءة

بمراعاة قواعد بإلتزام الشركة  للمنتجات  ربط القروض التمويلية للمشاريع وكذلك العملية التصديرية   •

 العدالة المناخية والتحول لإلخضر. 

من خالل المناهج التعليمية    واإلستدامة ومدى تأثيرها على الفرد والدولةالتوعية بمعني العدالة المناخية   •

 . واإلعالنات والحمالت

ضرورة االهتمام بالموارد البشرية بالحفاظ على العاملين وتقديم الخدمات الطبية والتأمينية لهم على   •

 . . نحو الشركات العالمية

أهمية المسئولية الفردية وأنها تعد أساس التغير والتحول لألخضر وتطبيق العدالة المناخية باإلضافة   •

 إلى ممارسات الشركات وسياسات الدولة.

بشأن ضوابط إفصاح الشركات   2021لعام    107بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم  اإلشادة   •

العاملة في مجال األنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة  

 . باإلستدامة واآلثار المالية للتغيرات المناخية
 
 

 
، كما السادة الضيوفرئيس اللجنة بتوجيه الشكر إلى  – الدكتورة / نيفين عبد الخالق تثم إنتهى اللقاء حيث قام

 تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء 

 


