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إن االتفاق العالمي لألمم المتحدة في وضع فريد يمكنه من 

دعم الشركات في رحلتها الرامية إىل مواءمة ممارساتها 

مع مستقبل مستدام وشامل. وتوفر المبادئ العشرة 

المتعلقة بمجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة 

ومكافحة الفساد خطة للشركات الساعية إىل المشاركة 

في الجهد الجماعي الرامي إىل إعادة البناء بشكل أقوى من 

جائحة كوفيد19-. 

واآلن حان الوقت لزيادة إسهامات مجتمع األعمال 

العالمي في جدول أعمال 2030 وتنفيذ اتفاق باريس 

 بشأن تغّير المناخ. وهذا هو الهدف األسمى 

 للخطة االستراتيجية لالتفاق العالمي في الفترة من عام 

2021 إىل 2023.

أنطونيو غوتيريس

األمين العام لألمم المتحدة 

ورئيس مجلس إدارة االتفاق العالمي لألمم المتحدة

يجب عىل المؤسسات االضطالع بالمزيد عالمًيا لتعجيل وتيرة 

استدامة الشركات وممارسة األعمال المسؤولة. استراتيجيتنا 

وطموحنا هو تحقيق النمو واالنطالق بمشاركينا في رحلة من 

التحسين المستمر والجلي للتأثير الذي يتركونه.

وهدفنا هو رفع سقف التوقعات حول كيفية تضمين الشركات 

لجميع المبادئ العشرة في أعمالها. وتمثل تلك المبادئ جزًءا 

جوهريًا من الشركات، وعنصًرا داعًما لإلسهامات الرامية 

إىل تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وتوضح 

هذه االستراتيجية كيف سنعمل متعاونين لزيادة هذا التأثير، 

واالستفادة من واليتنا العالمية، ونضفي طابًعا محلًيا عىل 

استجابتنا البرنامجية لضمان مالءمتها للغرض منها بغية تلبية 

األولويات في القارة األفريقية. 

مًعا، سنكون اتفاًقا عالمًيا واحًدا 

لتوحيد الشركات من أجل عالم أفضل.

ساندا أوجيامبو

الرئيس والمدير التنفيذي

االتفاق العالمي لألمم المتحدة
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عالمية في مجاالت حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. 

يعد االتفاق العالمي، الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة في عام 

2000،أكبر مبادرة الستدامة الشركات في العالم، فهو يضم أكثر من 

13,000 شركة مشاركة و3,000 كيان غير تجاري مشارك من 162 بلًدا. 

انطالًقا من مكانته البارزة باعتباره أكبر مبادرة لالستدامة في البلدان 

األفريقية، وضع االتفاق العالمي هذه االستراتيجية الجديدة من أجل 

تعزيز التأثير المتزايد في السنوات الثالث المقبلة والتركيز بقوة عىل 

األولويات والشعوب األفريقية.

وتأتي االستراتيجية في لحظة سانحة مع سرعة اقتراب الموعد النهائي 

لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ومع تأهب العالم لعقد مؤتمر 

 COP( األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

27( في أفريقيا عام 2022، ومع تنفيذ بلدان القارة لجدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063، الذي يمثل خطة البلدان األفريقية كافة لتحويل القارة 

إىل قوة عالمية في المستقبل. 

فأفريقيا قارة غنية بالموارد، وفتية، وشاسعة 

جغرافًيا، ومتنوعة سياسًيا، وذات اقتصادات 

متوسعة، وقطاعات خاصة وأسواق قوية، 

ولديها ثروة متنامية وتمتلك رأس المال وفي 

سبيلها إىل تحسين الحوكمة والمؤسسات. 

ومع ذلك، فإنها ال تزال تواجه تحديات تتعلق 

بنطاق البنية التحتية، والحصول عىل التمويل، 

والقطاع غير النظامي والمنافسة العالمية، 

مما ينجم عنه تفاوت اقتصادي وفقر. ويفاقم 

الوباء العالمي وتغير المناخ هذه التحديات. 

ولكي تحقق الشركات في أفريقيا رؤية المستقبل المشرق والمزدهر 

والمتقدم لها ولبلدانها، يتعين عليها تبني االستدامة وممارسة األعمال 

المسؤولة، وأن تصبح ركائز قوية لها. لذا عليها االضطالع بدور حاسم في 

هذا الصدد. في حقيقة األمر، يُعد اعتماد االستدامة وممارسة األعمال 

المسؤولة أمًرا أساسًيا لتحقيق النجاح التجاري في السياق العالمي 

المتغير اليوم. وال يقتصر األمر عىل تصويت المستهلكين في جميع أنحاء 

العالم عىل الشركات بأموالهم ومطالبتهم لها بالمزيد، بل ثمة جيل جديد 

من القوى العاملة الموهوبة والواعية اجتماعًيا، يتوافد زرافات ووحدانا 

عىل أرباب العمل الذين يعتنقون هذه المبادئ

2. مقترح القيمة

والقيم وينصرفون عن غيرهم. عالوة عىل ذلك، فإن التبني المتزايد 

لالستدامة يعمل عىل تعزيز المزيد من االبتكار، ويتيح فرص جديدة، ويهيئ 

إمكانية التنبؤ، ويخفف من مخاطر االستثمار في قطاع األعمال. ويعد 

العمل واسع النطاق والمنسق أمًرا بالغ األهمية لكل شركة تزاول نشاطها 

في إفريقيا. 

لدينا جدول أعمال طموح في أفريقيا. إننا نهدف إىل تعزيز اعتماد 

المبادئ  العشرة والممارسات التجارية المسؤولة التي يتبناها القطاع 

لتعجيل  التعجيل وتيرة التأثير من خالل اتباع نهج متعدد الجوانب  يعتمد 

عىل أربعة عوامل أساسية: رؤية استراتيجية واضحة،  ومقترح قيمة محدد 

المعالم ومقنع، وخطة نمو طموحة وهادفة،ونموذج تشغيلي مالئم للغرض.

1. رؤيتنا

يسعى االتفاق العالمي إىل تحقيق ثالثة أهداف استراتيجية في 

أفريقيا: 

التأثير المتنامي من خالل التركيز؛  	

وتوجيه التأثير الشامل؛ 	

 واالستفادة من الرابطات وسالسل اإلمداد ومصادر  	

رأس المال. 

ولتحقيق هذه الرؤية، يهدف االتفاق العالمي إىل االستعانة بأكثر 100 شركة 

نموذجية في أفريقيا ودعمها، إىل جانب الشركات العشر الكبرى الموجودة 

في كل بلد من البلدان العشرة التي تعمل فيها شبكة محلية. 

وسوف يعمل االتفاق العالمي عىل إشراك مجتمع األعمال في جميع 

دول القارة وإدماجه من خالل تعزيز القدرات في أربعة مراكز وهي - كينيا 

والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إىل جانب الشبكات المحلية الست 

األخرى. ودعًما لالستراتيجية العالمية لالتفاق، سوف تركز هذه الجهود 

عىل تنفيذ العمل بشأن المبادئ العشرة لالتفاق العالمي وأهداف التنمية 

المستدامة الخمسة الضرورية لنجاح األعمال — المساواة بين الجنسين 

)هدف التنمية المستدامة 5(؛ والعمل الالئق ونمو االقتصاد )هدف 
التنمية المستدامة 8(؛ والعمل المناخي )هدف التنمية المستدامة 13(؛ 

والسالم والعدل والمؤسسات القوية )هدف التنمية المستدامة 16( وعقد 

الشراكات لتحقيق األهداف )هدف التنمية المستدامة 17(. 

ولتعجيل وتيرة رحلة االستدامة للقطاع الخاص األوسع نطاًقا، ال سيما 

الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى أرجاء القارة 

األفريقية، سوف يُشرك االتفاق العالمي رابطات األعمال وسالسل اإلمداد 

الصناعية والمؤسسات المالية وغيرها من مقدمي رؤوس األموال.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة هو دعوة للشركات كافة في كل مكان 

إىل العمل من أجل مواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ 

1. خالصة وافية
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شتى أرجاء القارة. 

وسيواصل المقر الرئيسي دعم المشاركين والشبكات في أفريقيا بتحديد التوجّه 

االستراتيجي وتوفير اإلشراف واإلدارة، ووضع السياسات والبرامج، وتقديم 

التوجيه االستراتيجي والتنسيق، وجمع األموال، واإلشراف عىل العالقات العالمية 

مع وكاالت األمم المتحدة، وتحديد موقف االتفاق العالمي إزاء مختلف مسائل 

السياسة.

وباعتباره الهيكل األساسي للشبكات في القارة سوف يضطلع محور 

أفريقيا القوي المزمع إنشاؤه في أبوجا، بنيجيريا بمجموعة من األنشطة 

االستراتيجية والتشغيلية في مجاالت تصميم البرامج وتحديد سياقها وتنفيذها، 

والمشاركة في السياسات، والنمو، وجمع األموال، ومشاركة األمم المتحدة، 

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وستواصل الشبكات المحلية العمل بوصفها "القوى الفاعلة" لالتفاق العالمي، 

مما يدفع المشاركة والتنفيذ عىل الصعيدين المحلي والوطني قدًما. وعىل مدار 

العامين المقبلين، سيزيد االتفاق العالمي من قدرة الشبكات المحلية وعددها في 

القارة.

وأخيًرا، سوف تمثل المشاركة مع وكاالت األمم المتحدة عىل الصعيد العالمي 

والمنسقين المقيمين واألفرَِقة الُقْطرِية عىل الصعيد الوطني، وغيرها من 

وكاالت األمم المتحدة األخرى عىل الصعيد اإلقليمي، عنصًرا أساسًيا في النموذج 

التشغيلي لالتفاق العالمي، مما يتيح تبنى المشاركين من القطاع الخاص لألهداف 

العالمية بشكل أقوى. 

إن االتفاق العالمي في وضع فريد يمكنه من توسيع نطاق استدامة 

الشركات وجدول األعمال الخاص باألعمال المسؤولة في جميع بلدان القارة 

األفريقية ومؤهل لذلك. وهو يستمد قوته أواًل وقبل كل شيء من سلطة 

وضع القواعد والمعايير المخولة له بتجديد واليته كل سنتين من قبل جميع 

أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ وثانًيا، من قدرته الخاصة عىل جمع 

جهات فاعلة متعددة بشكل محايد وشامل من أجل تحقيق التأثير؛ وثالًثا، 

من اتساع وعمق قدراته الفنية وخبرته عىل مدار عقدين من الزمان في 

القضايا المتعلقة بالمبادئ العشرة واستدامة الشركات وممارسة األعمال 

المسؤولة.

ولتلبية االحتياجات الفريدة ألفريقيا، تدعو استراتيجية أفريقيا بشأن 

االتفاق العالمي إىل إضفاء طابع محلي عىل استجابة برامجيتها 

فيما يتعلق ببعدين - آليات التنفيذ والموضوعات التي لها األولوية - اللذين 

سيتم تحديدهما خصيًصا وفق األولويات الوطنية وأولويات قطاع األعمال 

في المراكز األربعة. وسوف يضمن هذا النهج تغطية أبرز القضايا وتقديم 

البرامج بأكثر الطرق تأثيًرا. تدعو استراتيجية أفريقيا، عىل وجه الخصوص، 

إىل وضع برامج محلية ترسي، أواًل وقبل كل شيء، الطابع التأسيسي للمبادئ 

العشرة للشركات، كما تعالج القضايا الحاسمة ذات الصلة، ال سيما ريادة 

المرأة لألعمال، واالشتراء الشامل، واالنتقال العادل، والتكيف مع المناخ 

والقدرة عىل تحمله، وحشد القطاع الخاص لصالح سياسات حقوق اإلنسان، 

ومكافحة الفساد والممارسات األخالقية في قطاع األعمال التجارية. 

يعد عقد الشراكات مسألة ضرورية من أجل 

تعزيز التأثير بتحقيق أقصى قدر من االستدامة 

وممارسات األعمال المسؤولة عن طريق 

رابطات األعمال، وفي توجيه التدفقات 

الرأسمالية عبر سالسل اإلمداد، ومع الحكومات 

من خالل المشاركة في وضع السياسات.

3. األهداف

الستراتيجية أفريقيا أربعة أهداف استراتيجية للنمو: تعظيم مشاركة 

أفضل 100 شركة في أفريقيا؛ والتركيز عىل النمو في المراكز األربعة؛ زيادة 

حضور االتفاق العالمي في سائر أرجاء أفريقيا، وزيادة عدد المشاركين من 

الكيانات الصغيرة والمتوسطة في جميع الشبكات المحلية في شتى أنحاء 

القارة.

4. النموذج التشغيلي

يعتمد التنفيذ الناجح عىل التعاون عالمًيا وإقليمًيا ومحلًيا ومن ثم سوف 

يتألف النموذج التشغيلي من - المقر الرئيسي لالتفاق العالمي في نيويورك، 

ومحور أفريقيا الجديد، والشبكات المحلية، بما في ذلك المراكز األربعة، في 

صورة األمم المتحدة: األمم المتحدة/ إسحاق بيلي

حقوق اإلنسان العمالة البيئة مكافحة الفساد



ولكي تحقق الشركات في أفريقيا رؤية المستقبل المشرق والمزدهر 

يتعين عليها تبني االستدامة وممارسة األعمال المسؤولة وأن تصبح ركائز 

 قوية لها

لذا عليها االضطالع بدور حاسم في هذا الصدد. في حقيقة األمر، يُعد 

اعتماد االستدامة وممارسة األعمال المسؤولة أمًرا أساسًيا لتحقيق النجاح 

التجاري في السياق العالمي المتغير اليوم. وال يقتصر األمر عىل تصويت 

المستهلكين في جميع أنحاء العالم بأموالهم عىل الشركات ومطالبتهم لها 

بالمزيد، بل ثمة جيل جديد من القوى العاملة الموهوبة والواعية اجتماعًيا 

 يتوافدون زرافات ووحدانا عىل أرباب العمل الذين يعتنقون هذه المبادئ 

والقيم وينصرفون عن غيرهم. 

عالوة عىل ذلك، فإن التبني المتزايد لالستدامة يعمل عىل تعزيز المزيد من 

االبتكار، ويتيح فرص جديدة، ويهيئ إمكانية التنبؤ، ويخفف من مخاطر 

االستثمار في قطاع األعمال. ويعد العمل واسع النطاق والمنسق أمًرا بالغ 

األهمية لكل شركة تزاول نشاطها في إفريقيا.

نجمت التوجهات ووجهات النظر المدرجة في هذه االستراتيجية عن 

عملية قوية وشاملة انطوت عىل العديد من المناقشات المكثفة والمثمرة 

مع قطاع األعمال في أفريقيا متمثاًل في الشبكات المحلية التابعة لالتفاق 

العالمي. وأسهمت المقابالت وحلقات العمل التي ُعقدت مع المديرين 

التنفيذيين ورواد األعمال من الشركات األفريقية المتعددة الجنسيات 

والشركات الوطنية الرائدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمدخالت 

بالغة األهمية بشأن االحتياجات الفريدة والمتنوعة للقطاع. وعززت 

جريت مع أصحاب المصلحة اآلخرين، ال سيما مع 
ُ
المشاورات التي أ

الحكومات والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى وأعضاء 

الفريق الحكومي لالتفاق العالمي، بقوة وجهات النظر التي تتبناها 

االستراتيجية. 

تأتي استراتيجية أفريقيا بشأن االتفاق العالمي لألمم المتحدة في 

لحظة سانحة. ومع سرعة اقتراب الموعد النهائي لجدول أعمال 

التنمية المستدامة لعام 2030، ومع تنفيذ البلدان في القارة 

لخطتهم الجماعية، وجدول أعمال االتحاد األفريقي 2063، لتحويل 

القارة إىل قوة عالمية للمستقبل، إىل جانب إقامة منطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية )AfCFTA(، فإن لدى أفريقيا اإلمكانات التي 

تؤهلها لكي تصير قارة ذات اقتصادات مزدهرة وناجحة ومتقدمة. 

وترتكز استراتيجيتنا بشأن أفريقيا عىل طموح االتفاق العالمي بتعجيل 

وتيرة استدامة الشركات وممارسة األعمال المسؤولة في القارة، ومناصرة 

إسهامات قطاع األعمال في التنمية المستدامة. 

وفي الواقع، فإن االتجاهات المختلفة تجعل من واجب القطاع الخاص 

في أفريقيا، وفي شتى أرجاء العالم، تبنى المبادئ العشرة بإخالص من 

أجل مواصلة تحقيق الشركات للنجاح في المستقبل. وتتزايد المشاركة 

في سالسل القيمة العالمية والمحلية، وتتحول تفضيالت المستهلكين 

في شتى أرجاء المعمورة نحو المنتجات والشركات المناصرة لالستدامة 

والممارسات الجيدة. ويواكب ذلك تزايد اختيار جيل جديد من شباب 

الخريجين الموهوبين والواعين اجتماعًيا، المنضمين إىل القوى العاملة، 

العمل لدى أرباب العمل الذين يعتنقون مبادئ االستدامة وقيمها. وعالوة 

عىل ذلك، تتطلب تأثيرات تغير المناخ تعديل الشركات لممارساتها للحد 

من البصمة الكربونية من أجل الحفاظ عىل ميزتها التنافسية في السوق. 

وفي عالم تتزايد فيه سرعات المعلومات وتدفقاتها، صارت أهمية أن 

تكون الشركات جزًءا من الحل عاماًل أساسًيا للشركات الساعية إىل مواصلة 

القدرة عىل المنافسة واالزدهار في المستقبل.

باتخاذ االستراتيجية العالمية لالتفاق العالمي في الفترة من 

2021–2023 نقطة انطالق، تنطوي استراتيجية أفريقيا عىل ثالثة 
أهداف مترابطة: زيادة تأثير االتفاق العالمي من خالل التركيز مع تعزيز 

 التأثير الشامل باالستفادة من نفوذه عىل الرابطات، وسالسل اإلمداد، 

ومصادر رأس المال. 

ويندرج ضمن هذه األهداف االستراتيجية تعزيز المبادئ العشرة، التي 

تمثل نواة االتفاق العالمي، وتغطي أربعة مجاالت مواضيعية: حقوق 

اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. 

كما تقّر استراتيجية أفريقيا أيًضا بأهمية وضع نهج مصمم خصيًصا 

ليناسب الظروف الفريدة للقارة. تحتضن أفريقيا العديد من الثقافات 

الثرية والمتنوعة، إىل جانب قطاع خاص آخذ في التوسع بسرعة، وثروة 

ورأس مال وافرين، وكلها أمور تتيح فرًصا قوية للتقدم. لذلك، وضع االتفاق 

العالمي عرًضا برنامجًيا يركز عىل أهداف التنمية المستدامة األوثق صلة 

بهذا السياق وبعمل االتفاق ذاته. 

2. المقدمة  

يوجد االتفاق العالمي لدى الشبكات 
المحلية في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، ومصر، وغانا، وكينيا، 
وموريشيوس، والمحيط الهندي، 

والمغرب، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، 
وتنزانيا، وتونس، إذ تشارك فيه ما يربو 

عىل 650 شركة في جميع أنحاء القارة.

أحد الذين أجرت معهم استراتيجية أفريقيا 2021–2023 المقابالت
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إطار استراتيجية االتفاق العالمي لألمم المتحدة

3. الركائز االستراتيجية
توضح الرؤية االستراتيجية أهداف االتفاق العالمي وأولوياته: وبعبارة أخرى ما يتعين علينا القيام 

به حتى نُحدِث أثرًا، ومن ثم نمهد السبيل أمام تحقيق النجاح بين القطاعين الخاص والعام في 

أفريقيا. ومن شأن هذا المنظور أن يعود بالنفع عىل استراتيجية أفريقيا برمتها.

وتتعلق العناصر الثالثة األخرى بوضع الرؤية االستراتيجية موضع التنفيذ - كيف يمكن تحقيق 

النجاح في أفريقيا. وبعبارة بسيطة، فإن مقترح القيمة هو العرض الذي يقدمه االتفاق العالمي 

 إىل السوق من أجل تعجيل وتيرة استدامة الشركات وممارسة األعمال المسؤولة.

وتتعلق خطتنا بشأن النمو المستهدف بالزيادة المدروسة في حجم المشاركة والتأثير. ويصف 

نموذجنا التشغيلي المالئم للغرض كيف سنحقق ذلك.

تقوم استراتيجية أفريقيا بشأن االتفاق 

العالمي عىل أربع ركائز أساسية: رؤية 

استراتيجية واضحة، ومقترح قيمة 

 محدد المعالم ومقنع، و 

خطة نمو طموحة وهادفة، ونموذج 

تشغيلي مالئم للغرض.
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تعجيل وتيرة التأثير الجماعي العالمي

للشركات وتوسيع نطاقه باحترام المبادئ العشرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التنفيذ من خالل شبكات محلية فعالة توفر تغطية عالمية

شركات مسؤولة

الشركات متعددة 

الجنسيات

المشروعات 

الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومات

الشركات

الوطنية

الرائدة

معايير قابلة للتشغيل 

البيني بشأن إعداد تقارير 

وبيانات النظام البيئي

الطموح

االستراتيجي

إشراك

الجهات الفاعلة 

الرئيسية

التركيز عىل

العمل

الجماعي

نهج واحد

لالتفاق العالمي

من أجل

تعزيز

القدرات

التشغيلية

نموذج أعمال

مرن

ومؤثر

محتوى منسق

وأدوات

من أجل العمل

تمكين الحوكمة والتنظيم

منصات رقمية

قوية لالتصال، والتواصل،

وعقد االجتماعات عىل نطاق 

واسع

التأثير في الطموح بشأن

المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة

تعزيز العمل

والمساءلة بين األعضاء

عقد شراكات استراتيجية

من أجل التأثير

توفير منبر من أجل

حوار السياسات والدعوة

االستعانة بالشركات الرائدة

وتحالفات الصناعة

تحفيز ابتكارات

النظام البيئي واحتضانها

المجتمع المدني،

والعمل،

واألوساط األكاديمية

الصناعة

وتحالفات

القطاع

األمم

المتحدة

تمكين النظم البيئية



المستدامة التي يمكن معها لقطاع األعمال في أفريقيا إحراز أكبر قدر 

من التقدم. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن االتفاق العالمي تحفيز القطاع 

الخاص كوسيلة لدعم التنمية المستدامة من أجل تكملة الجهود التي 

يبذلها القطاع العام وتعزيزها وتشجيع التعاون الُمثمر بين القطاعين العام 

والخاص.

إن االتفاق العالمي مناسب، عىل نحو استثنائي، لتلبية احتياجات أفريقيا 

فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في األعمال المسؤولة. وهو مخول 

سلطة وضع القواعد والمعايير من األمم المتحدة لتنسيق العمل، وهو أمر 

جدير بالمالحظة، بصفة خاصة نظًرا لقلة عدد المنظمات ذات المصداقية 

التي تدفع القطاع الخاص إىل استيعاب األعمال المسؤولة وجدول أعمال 

أهداف التنمية المستدامة. إىل جانب ذلك يعد االتفاق العالمي كيان راسخ 

يتمتع بحضور متناٍم في أفريقيا. 

 الطموح االستراتيجي واألهداف االستراتيجية

لالتفاق العالمي في أفريقيا

للطموح االستراتيجي لالتفاق العالمي، عىل النحو المبين في استراتيجيتنا 

العالمية، آثار محددة في أفريقيا.

تعجيل وتيرة التأثير الجماعي العالمي للشركات وتوسيع مداه 

باحترام المبادئ العشر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول 

أعمال 2063 من خالل الشركات المسؤولة واألنظمة البيئية التي 

تسمح بالتغيير. 

ويتمثل طموحنا في تعجيل وتيرة نمو حركة استدامة الشركات في 

جميع أنحاء إفريقيا. وسوف نتمكن من زيادة التأثير، عىل الصعيدين 

العالمي والقاري، بتوسيع نطاق وجودنا، وكذلك عن طريق المراكز 

األربعة، واالستفادة المدروسة من الرابطات الصناعية، وسالسل اإلمداد، 

ومصادر رأس المال. يشير التأثير الجماعي للشركات إىل إقرار االتفاق 

العالمي كمؤسسة "مرجعية" بشأن استدامة الشركات في أفريقيا. ال 

يقتصر لفظ المؤسسات التجارية عىل اإلشارة إىل الشركات الكبرى 

الرائدة فحسب، بل يشير كذلك إىل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

ويعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمًرا بالغ األهمية، ألنها تشكل 

إجماًعا عالمًيا عىل إطار التنمية. يتعين أن تخضع الشركات للمساءلة 

عن االلتزام بالمبادئ العشرة ومضيها قدًما في رحلتها نحو االستدامة. 

وسوف تشكل النظم البيئية التي تتيح التغيير نقطة تأثير رئيسية في 

4. رؤيتنا
تستند رؤيتنا االستراتيجية لمنطقة أفريقيا إىل طموح االتفاق 

العالمي للفترة من 2021-2023:  ويهدف االتفاق العالمي، باعتباره 

مؤسسة واحدة، إىل توحيد األعمال التجارية من أجل عالم أفضل. 

وينطوي هذا الطموح عىل ثالثة عناصر أساسية:

تعجيل وتيرة التأثير الجماعي العالمي وتوسيع نطاقه. يهدف هذا  	

الطموح إىل رفع الحد األدنى )خط األساس( والحد األقصى )التوقعات( 

 للعقد االجتماعي للشركات.

احترام المبادئ العشرة.يستند أساس عمل االتفاق العالمي بأسره  	

إىل المبادئ العشرة المتعلقة بمجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة 

ومكافحة الفساد. لذا تشكل تلك المبادئ نواة االتفاق العالمي - فهي 

 دائًما ذات صلة بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الظروف.

اإلسهام في إنجاز أهداف التنمية المستدامة. تمثل أهداف التنمية  	

المستدامة إجماًعا عالمًيا عىل األهداف السبعة عشر األساسية لتعزيز 

الرفاه واالزدهار في جميع أنحاء العالم. 

مقترح قيمة االتفاق العالمي والسياق الفريد 

ألفريقيا 

إن االتفاق العالمي في موقع فريد يمكنه من دفع عجلة التقدم بشأن 

استدامة الشركات وجدول األعمال الخاص باألعمال المسؤولة في 

جميع بلدان القارة األفريقية ومؤهل لذلك. إذ تمنح سلطة وضع القواعد 

والمعايير المخولة لالتفاق العالمي بتجديد واليته كل سنتين من قبل 

جميع أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة، لالتفاق المصداقية والشرعية 

لتحديد التوقعات واتخاذ المواقف إزاء أهم القضايا. إضافًة إىل ذلك، 

ينضوي تحت لواء االتفاق شبكة عالمية من أصحاب المصلحة المتعددين 

وبوسعه الدعوة إىل عقد اجتماعات مع الشركات، ومؤسسات المجتمع 

المدني، والعمالة، والحكومات، وتحالفات الصناعة، واألوساط األكاديمية، 

والمجموعات الشبابية، ووكاالت األمم المتحدة، كما بوسعه االتصال بها، 

وتعزيزها. 

وسوف تتضح األهمية الحيوية للقدرات الفنية لالتفاق العالمي - وعمقه 

بشأن المبادئ العشرة وقوته في مجاالت أخرى - في مساعدة الشركات 

عىل دمج المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في 

عملياتها وممارساتها. وسوف تساعد القاعدة العالمية العريضة للمشاركين 

من أصحاب المصلحة المتعددين في االتفاق العالمي، إىل حد بعيد 

في هذا الصدد. وال يقل أهمية عن ذلك ما يتسم به االتفاق العالمي من 

معرفة محلية عميقة ومشاركة ومصداقية - وكلها أمور تتيح له إشراك رواد 

األعمال الوطنيين وقادة النظام البيئي، والتأثير فيهم واالجتماع معهم 

واالتصال بهم، لدعم مضي االستدامة وممارسات األعمال المسؤولة قدًما، 

والمشاركة في أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ولتحقيق النجاح، يهدف االتفاق العالمي إىل تكييف عمله مع السياق 

األفريقي، وإحراز التقدم من أجل الشركات بتبني المبادئ العشرة وأهداف 

التنمية المستدامة وفرص االبتكار المتاحة من خاللها. أواًل، سيركز االتفاق 

عىل األهداف التي يستخدمها لقياس النجاح، ال سيما أهداف التنمية 

»يضطلع االتفاق العالمي بدور بالغ األهمية 
من حيث كونه دلياًل للشركات بشأن 

كيفية تبني جدول أعمال االستدامة عىل 
نحو أكثر استراتيجية والحفاظ عىل القدرة 

التنافسية، ال سيما في أفريقيا.«

أحد الذين أجرت معهم استراتيجية أفريقيا 2021–2023 المقابالت
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توسيع نطاق االتفاق العالمي. وسوف يتابع االتفاق كل من التأثير الجماعي 

للقطاع الخاص األفريقي والتقدم الذي تحرزه الشركات بصفة فردية، 

ويقيسهما. كما سيشارك االتفاق في عقد شراكات تحويلية محددة، وفي 

الحوار في مجال السياسة في أفريقيا بشأن استدامة الشركات وقضايا 

الشركات المسؤولة.

توجه ثالثة أهداف استراتيجية واضحة الرؤية االستراتيجية لالتفاق العالمي 

بشأن أفريقيا )يرجى الرجوع إىل الشكل 1(. يتعين عىل االتفاق العالمي 

زيادة التأثير من خالل التركيز مع دفع عجلة التأثير الشامل من خالل 

االستفادة من الرابطات وسالسل اإلمداد ومصادر رأس المال. 

 التأثير المتنامي من خالل التركيز 

 النمو المستهدف. بادئ ذي بدء، سيعمل االتفاق العالمي مع أفضل  	

100 شركة في أفريقيا ويهدف إىل االستعانة بها. ومن المرجح أن يكون 
لدى هؤالء "المناصرين" بالفعل معامالت استراتيجية واقتصادية 

مع أكبر االستثمارات في جميع أنحاء القارة، وهو األمر الذي يفيد في 

تعجيل جدول أعمال االستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، يهتم العديد من 

المناصرين بتعزيز استدامة شركاتهم، وهو األمر الذي ينفرد االتفاق 

العالمي بالجاهزية والقدرة عىل دعمه. ونظًرا ألن هذه الشركات 

معروفة، فإن مشاركتها الفعالة مع االتفاق العالمي تقدم مثاالً ناصًعا 

يقتدى به من الشركات األخرى.

وإلطالق العنان للنمو والتنمية المستدامة، سوف يستفيد االتفاق العالمي 

أيًضا من الشبكات المحلية القوية في أربعة مراكز: كينيا، والمغرب، 

ونيجيريا وجنوب أفريقيا. تحرز هذه البلدان، بقطاعاتها الخاصة الوطنية 

الكبرى والسليمة، وتبنيها للمبادئ العشرة، تقدًما طيًبا بشأن أهداف 

التنمية المستدامة، كما أنها تناسب عىل نحو استراتيجي جيد العمليات 

الراهنة لالتفاق في أفريقيا. وسوف تيسر هذه البلدان، الواقعة في مناطق 

شتى عبر القارة، التغلغل حتى جميع البلدان في أفريقيا إىل أقصى حد 

ممكن.

التركيز.سوف يواصل االتفاق التركيز عىل المبادئ العشرة لالستدامة  	

وممارسة األعمال المسؤولة، وعىل األهداف الخمسة األساسية 

الخاصة بالتنمية المستدامة في استراتيجيتنا العالمية، مع إيالء القضايا 

األكثر صلة بأفريقيا والشركات ما يناسبها من التركيز. وسوف يفيد هذا 

النهج في ضمان تكييف جهودنا مع السياق األفريقي، وهو أمر بالغ 

األهمية من أجل إحداث تغيير تحويلي حقيقي.

وإىل جانب أهداف التنمية المستدامة الخمسة، ال بد وأن يؤثر االتفاق 

العالمي كذلك عىل التقدم الٌمحرز في أربعة أهداف أخرى إضافية للتنمية 

المستدامة أال وهي: القضاء عىل الفقر )هدف التنمية المستدامة 1(، 

والقضاء التام عىل الجوع )هدف التنمية المستدامة 2(، والصحة الجيدة 

والرفاه )هدف التنمية المستدامة 3(، والتعليم الجيد )هدف التنمية 

المستدامة 4(، لإلسهام إسهاًما ملموًسا بشكل أكثر عمومية في التقدم 

والتنمية في أفريقيا.

الشكل 1: ثالثة أهداف استراتيجية 
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يتم دفع الرؤية اإلستراتيجية لالتفاق العالمي ألفريقيا بواسطة ثالثة أهداف إستراتيجية

زيادة التأثير من خالل التركيز
سوف يركز االتفاق العالمي في أفريقيا عىل مشاركة وتوظيف أفضل 100 شركة عبر القارة والنمو من خالل شبكات 

محلية قوية في الدول المركزية األربعة )كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا(، مع التركيز عىل القضايا وأهداف 

التنمية المستدامة األكثر صلة باألعمال التجارية في القارة

...مع دفع التأثير الشامل

سيستمر االتفاق العالمي في التعهد بالعمل عىل نطاق واسع في جميع أنحاء إفريقيا - بغض النظر عن القطاع أو 

جغرافية المكان أو حجم الشركة )بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة( - ببرامج ودعم من الشبكات المحلية 

أو مركز أفريقيا، مما يسمح بمزيد من النمو وبتأثير متزايد عىل رحلة االستدامة لقطاع األعمال في أفريقيا

من خالل االستفادة من الجمعيات وسالسل التوريد ومصادر رأس المال

سيعمل االتفاق العالمي عىل إشراك وإلهام المؤسسات المالية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والشركات 

عىل صعيد القارة األفريقية والجمعيات الرئيسية في جميع أنحاء القارة للنهوض بالحركة العالمية للمسؤولية 

المؤسسية ضمن أهداف ملفه، وذلك من خالل مورديها وموزعيها وبين أعضائها

http://


بينما ال يهدف االتفاق إىل وضع برامج تتعلق مباشرة بأهداف التنمية 

المستدامة تلك، فإن تركيزه المنصب عىل أهداف التنمية المستدامة 

األساسية سوف يكون له تأثير جوهري غير مباشر. )يرجى الرجوع إىل 

الشكل 2.( إن التركيز البرنامجي لالتفاق العالمي عىل إجراءات القطاع 

الخاص بشأن توفير العمل الالئق وتحقيق النمو االقتصادي، عىل سبيل 

المثال، سوف يعالج مشكالت الفقر والجوع والصحة بصورة غير مباشرة. 

وسوف يتيح توجيه المزيد من التركيز إىل القضايا التي تحظى باهتمام أكبر 

من القطاع الخاص بشكل مباشر ولديه القدرة عىل المشاركة فيها، لالتفاق 

العالمي التأثير في التقدم المحرز ودفعه قدًما من خالل القطاع الخاص 

بداًل من التنافس مع المنظمات األخرى التي تعكف عىل معالجة القضايا 

المهمة األخرى بهمة وفعالية.

 

دفع عجلة التأثير الشامل إىل أبعد من المراكز األربعة

سيواصل االتفاق العالمي المشاركة عىل نطاق واسع في شتى 

أرجاء أفريقيا، ولن يدخر وسًعا في سبيل ضمان توفير خدمتنا 

لجميع الدول والشركات هناك. 

البلدان.سيستمر التوسع الجغرافي بموجب خطة 2023-2021 ، التي  	

تحدد أهداًفا للتوسع تتجاوز الشبكات المحلية العشر، بما في ذلك 

المراكز األربعة. وتتألف الخطة من مرحلتين. لقد حُددت بلدان كثيرة في 

إطار التوسع أثناء الموجة األوىل، في الفترة من 2021 إىل 2022، من 

بينها الجزائر وأنغوال وبوتسوانا والكونغو )برازافيل( وكوت ديفوار وإثيوبيا 

ورواندا والسنغال وأوغندا. كما حُددت بلدان ناطقة بالفرنسية وأخرى 

ناطقة بالبرتغالية، مع اإلقرار بأن االختالفات اللغوية تترجم إىل اختالفات 

ثقافية ومن ثم تُطرح قضايا االستدامة تبًعا لذلك. إننا نؤمن أن هذا 

النهج الشامل يُعجل وتيرة المضي قدًما في رحلة االستدامة للقطاع 

الخاص بأكمله.

الشركات. سوف تتاح فرصة االنضمام إىل االتفاق أمام الشركات  	

كافة، بغض النظر عن القطاع الذي تزاول فيه نشاطها أو موقعها 

الجغرافي أو حجمها. وينطوي ذلك عىل التركيز مجدًدا عىل توفير 

الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزًءا جوهريًا 

من اقتصاد أفريقيا. إذ تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 90 

في المائة من األعمال التجارية األفريقية، وتوظف ثلثي القوى العاملة 

الرسمية، كما تشكل 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقارة. 

ومع ذلك، فقد وجدت تلك المشروعات أن اعتماد استدامة الشركات 

وممارسة األعمال المسؤولة مطمح محفوف بالتحديات نظًرا لعدم فهم 

األمر بالقدر الكافي، وضعف القدرات، وصعوبة تنفيذ المبادئ العشرة. 

 وسوف تساعد البرامج والدعم الذي توفره 

الشبكات المحلية ومحور أفريقيا عىل تحقيق 

المزيد من النمو وتعجيل وتيرة رحلة استدامة 

القطاع الخاص.

الشكل 2: األولويات البرنامجية في أفريقيا
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يهدف االتفاق العالمي إىل إحداث تأثير عىل مجموعة فرعية محددة من أهداف التنمية المستدامة من خالل 
استجابة برمجية مصممة للشركات األفريقية، وذلك باستخدام المبادئ العشر باعتبارها الحمض النووي الخاص بنا

القيادة والتشكيل:

المتابعة والتضخيم:

 دعم ريادة األعمال  	

النسائية وتمكينها

تمثيل المرأة في القيادة 	

سياسات مناصرة لألسرة 	

القضاء عىل العنف  	

والتحرش

حقوق العمالة األساسية 	

الصحة والسالمة المهنية 	

األجر المعيشي/ دخل  	

العمال

سالسل التوريد  	

المستديمة

المواءمة مع البنية التحتية  	

المرنة

تمويل إستراتيجيات  	

المواءمة

انتقال مناخي عادل 	

سياسات حقوق اإلنسان  	

في القطاع الخاص لتكميل 

السياسة الحكومية

مكافحة الفساد: العمل  	

الجماعي والملكية النفعية

التماشي مع إطار هدف  	

التنمية المستدامة رقم 16 

تحقيق أقصى استفادة  	

ممكنة من المشاركات 

البرمجية مع المنظمات 

الرئيسية لالجتماع لزيادة 

التأثير

المساواة بين 

الجنسين العمل الالئق لضمان 5

النمو االقتصادي العمل المناخي8 السالم والعدل 13

والمؤسسات القوية الشراكات لتحقيق 16

األهداف 17

 القضاء عىل 

الفقر القضاء عىل الجوع1 الصحة الجيدة 2

والرفاه  تعليم 3

ذو جودة 4

حقوق اإلنسان

العمالة

البيئة

مكافحة الفساد



نهج شامل عبر سالسل القيمة لممارسات األعمال المسؤولة. ومن ثم، 

فإن هذه الشركات سوف تضاعف تأثير استدامتها عبر سالسل القيمة 

الخاصة بها، وتواصل اإلسهام في استدامة الشركات وحركة ممارسات 

األعمال المسؤولة.

توجيه التدفقات الرأسمالية. سوف يعمل االتفاق العالمي مع  	

المستثمرين ومقدمي رأس المال، بدًءا من األسهم الخاصة وإدارة 

األصول إىل البنوك التجارية واإلنمائية. كما نعتزم إلهامهم لدمج 

استدامة الشركات وممارسات األعمال المسؤولة في أنشطتهم، ال 

سيما، االلتزام بالمبادئ العشرة، كجزء أساسي من عمليات استعراض 

حافظة مشروعاتهم واستثماراتهم. وفي الواقع يلمس بالفعل مقدمو 

رؤوس األموال والشركات المتعاونة معهم في أنحاء كثيرة من العالم، 

الفوائد التجارية بعيدة المدى المتمثلة في ترسيخ االستدامة وتوسيع 

نطاقها كجزء أساسي من المشروع التجاري. وسوف نعمل عىل زيادة 

تعزيز هذه االتجاهات في أفريقيا.

االستفادة من الرابطات، وسالسل اإلمداد، 

ومصادر رأس المال

من المهم أيًضا تحقيق مكاسب سريعة عىل درب زيادة التأثير. ويعتزم 

االتفاق العالمي إشراك رابطات األعمال الرئيسية  جميع أنحاء القارة، 

والشركات المتعددة الجنسيات والشركات األفريقية، والمؤسسات 

المالية الرئيسية. ونأمل أن نلهمهم لدفع استدامة الشركات العالمية وحركة 

األعمال المسؤولة مع العمالء قدًما، من خالل الموردين والموزعين، وفي 

حافظة مشروعاتهم الخاصة. وفي واقع األمر، يصب ذلك في مصلحة 

الشركات إذ تتضح شيًئا فشيئا حقيقة أن اعتماد االستدامة وممارسة 

األعمال المسؤولة من شأنه جذب عمالء وموظفين جدد، وتعزيز االبتكار، 

وإتاحة فرص جديدة، وتهيئة إمكانية التنبؤ، وتخفيف مخاطر االستثمارات. 

كما من شأن االستفادة من هذا النظام البيئي األوسع تعجيل وتيرة جدول 

األعمال، وتمهيد السبيل أمام تحقيق االتفاق لنجاح أكبر في أفريقيا.

 حشد الرابطات الرئيسية. سوف يُشرك االتفاق رابطات األعمال في  	

أفريقيا بطريقة أقوى وأكثر تنسيًقا حتى تضيف االستدامة وممارسات 

األعمال المسؤولة إىل جداول أعمالها. في حقيقة األمر، ترغب هذه 

الرابطات، التي تمثل قوة هائلة للشركات في جميع أنحاء القارة، في 

إشراك أعضائها في القضايا ذات الصلة بواليتنا األساسية. وسوف 

يساعد التعاون مع هذه الرابطات عىل توسيع نطاق تأثير االتفاق.

إشراك سالسل اإلمداد من أولها إىل آخرها.نعتزم إشراك  	

الشركات الكبرى الوطنية واإلقليمية ومتعددة الجنسيات وأن نلهمها 

إلشراك مورديها وعمالئها في جدول األعمال، مع إدراك أهمية اتباع 

الصورة: دونفيكتوريو، شاترستوك
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ثمة أربعة دوافع رئيسة لتحقيق مقترح قيمة االتفاق العالمي في 

أفريقيا: االستفادة من واليتنا العالمية؛ وإضفاء الطابع المحلي 

عىل استجابتنا البرنامجية؛ وتطوير االلتزامات البرنامجية؛ وتكييف 

النهج البرنامجي ليناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

االستفادة من واليتنا العالمية

سوف يستفيد االتفاق العالمي من وضعه العالمي القوي في تحقيق 

قيمة للمشاركين، وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء القارة. وتنبع قوة مقترح 

القيمة من المصداقية وسلطة وضع القواعد والمعايير المخولة لالتفاق 

العالمي من األمم المتحدة، وقدرته عىل الدعوة إىل عقد االجتماعات من 

أجل تحقيق التأثير، إىل جانب قدراته وخبراته في العديد من موضوعات 

االستدامة.

ذ استراتيجية أفريقيا عىل أساس ثالث ركائز. وتوضح أوىل هذه الركائز، أال وهي مقترح القيمة،  استرشاًدا بالرؤية االستراتيجية، سوف تُنفَّ

العرض الفريد الذي يقدمه االتفاق العالمي لألمم المتحدة للمؤسسات التي تتخذ من أفريقيا مقًرا لها. 

الشكل 3: تقديم القيمة من خالل أربعة طرق

وتعد العديد من آليات التنفيذ العالمية المؤثرة حاسمة في ضمان تحقيق 

البرامج لقيمة التركيز عىل المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة. 

مختبرات الفكر تضطلع بدور الحاضنات للبرامج والموضوعات الموجهة 

نحو المستقبل، وتطوير المحتوى للمشاركة البرنامجية والنشر. وتحدد هذه 

المشروعات وضع االتفاق العالمي وقيادته الفكرية وطموحه. أكاديمية 

االتفاق العالمي توفر التدريب، وتعقد الدورات الرئيسية، حول ممارسات 

األعمال األساسية والمتقدمة في جميع مجاالت النشاط ذات الصلة. 

عوامل التعجيل تساعد الشركات عىل إحراز تقدم سريع في بلوغ أهداف 

محددة في إطار سياقها التشغيلي. وتجمع مجموعات التعلم من األقران، 

عىل نحو مستمر بين الشركات وأصحاب المصلحة لتبادل الخبرات حول 

أفضل الممارسات والتحديات عىل المستويات العالمية واإلقليمية 

والمحلية. المناصرة السياسية والحمالت تمكن الشركات من دعم 

المواقف السياسية والعمل الطموح. كما تربط الفعاليات بين المشاركين 

 وأصحاب المصلحة عبر البرامج والنظم البيئية.

5. مقترح القيمة
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االتصال بأفضل القادة في 

مجالهم والمساعدة عىل تطوير 

األنظمة البيئية

االتصال بالنظراء في مجال 
الصناعة وخبرائها وبمنظمة 

األمم المتحدة عىل المستوى 
العالمي والمستوى الوطني

االتصال

تقديم إرشادات حول السياق 

المحلي والنصائح العملية لتطوير 

االستدامة

اكتساب المعرفة والمهارات 
إلحراز تقدم وإحداث تأثير

التعلم

تقديم دروس مستفادة وقيادة 

فكرية، لتسهيل التقدم نحو 

الحصول عىل التقدير العام

إظهار قيادة جريئة وإلهام 
اآلخرين. رفع منصبك 

الوظيفي وتقديم التأييد 
إلحداث تأثير كبير

القيادة

اعتماد التقارير المكتملة وتمثيل 

وجهات النظر في المشاركات 

الحكومية

بناء الثقة والمصداقية من 
خالل إظهار التقدم الملموس 
نحو تحقيق أهدافك وغاياتك 

لالستدامة

التواصل

حقوق اإلنسان العمالة البيئة مكافحة الفساد



إضفاء طابع محلي عىل االستجابة البرنامجية

يتسم السياق األفريقي بأنه فريد من نوعه في عدد قليل من 

الجوانب المهمة. فالدول األفريقية، شأنها في ذلك شأن العديد 

من بلدان الجنوب، تركز باألساس عىل التصدي لتحديات التنمية 

مثل الفقر والجوع والصحة والتعليم والتوظيف. 

عالوة عىل ذلك، تبنت البلدان األفريقية المبادئ العشرة وأهداف التنمية 

المستدامة بدرجات متفاوتة، مما أدى بدوره إىل تفاوت مستويات النضج 

عبر جميع أبعاد االستدامة. كما تتفاوت كذلك درجة االهتمام باالستدامة. 

في حقيقة األمر، ال تزال المؤسسات التجارية في جميع أنحاء القارة تنظر 

 )CSR( إىل جدول األعمال الحالي باعتباره المسؤولية المجتمعية للشركات

وليس كقضية استراتيجية رئيسية من شأنها التأثير في النجاح التجاري 

عىل المدى البعيد. 

إضفاء الطابع المحلي

عىل ضوء هذه السياقات، سوف يكيف االتفاق العالمي استجابته 

البرنامجية العالمية حسب األولويات اإلقليمية كل عىل حدة. 

ولقد حددنا األولويات واالتجاهات البرنامجية في كل مركز من المراكز 

األربعة جنًبا إىل جنب مع شبكاتنا المحلية هناك. وبتوسيع نطاق االتفاق 

العالمي في أفريقيا، سوف نكيف مقترح القيمة ليناسب بصورة أكبر 

األولويات البرنامجية في جميع أنحاء أفريقيا وسوف نضفي عليه الطابع 

المحلي لتلبية احتياجات البلدان الناطقة بالفرنسية والبلدان الناطقة 

بالبرتغالية.

ولقد صمم االتفاق العالمي استجابته البرنامجية ذات الطابع المحلي وفق 

بعدين، هما آليات التنفيذ والموضوعات التي لها األولوية، بما يكفل تغطية 

أبرز القضايا وتنفيذ البرامج بأكثر الطرق فعالية. 

آليات التنفيذ

سوف تركز االستجابات البرنامجية عىل عدد قليل من اآلليات التي يمكن 

أن تنفذ الموضوعات التي لها األولوية بفعالية مثل: مجموعات التعلم من 

األقران، والبرامج المعجلة، وأكاديمية االتفاق العالمي. باإلضافة إىل ذلك، 

تزود األدوات واألدلة الشركات بالوسائل الالزمة لتنفيذ ممارسات األعمال 

بما يتماشى مع المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة.

الموضوعات التي لها األولوية

عند تحديد األولويات وتسلسلها، يعطي االتفاق العالمي أهمية بالغة 

إىل مدى صلة عرضنا البرنامجي بأفريقيا. واسترشاًدا بالمبادئ العشرة، 

أولينا خمسة مجاالت مواضيعية أولوية خاصة: المساواة بين الجنسين 

)هدف التنمية المستدامة 5(؛ والعمل الالئق ونمو االقتصاد )هدف 
التنمية المستدامة 8(؛ والعمل المناخي )هدف التنمية المستدامة 13(؛ 

والسالم والعدل والمؤسسات القوية )هدف التنمية المستدامة 16( وعقد 

الشراكات لتحقيق األهداف )هدف التنمية المستدامة 17(. إىل جانب 

ذلك، وانعكاًسا للطبيعة المترابطة ألهداف التنمية المستدامة، فإن جهودنا 

فيما يخص أهداف التنمية المستدامة الخمسة المشار إليها، ستدعم 

الجهود المبذولة لتحقيق األهداف الرئيسية األخرى ، ومنها القضاء عىل 

الفقر )هدف التنمية المستدامة 1(، والقضاء التام عىل الجوع )هدف 

التنمية المستدامة 2(، والصحة الجيدة والرفاه )هدف التنمية المستدامة 

3(، والتعليم الجيد )هدف التنمية المستدامة 4(. 

وسوف يتطلب تنفيذ استجاباتنا البرنامجية مضاعفة برامجنا التي تركز عىل 

المبادئ العشرة باإلضافة إىل وضع برامج جديدة وتخصيص أكثر من عشرة 

برامج ذات محتًوى عالمي قائم، بما يناسب السياق األفريقي. وسوف يركز 

 وضع البرنامج الجديد عىل المجاالت المواضيعية الخمسة التالية:

التمكين االقتصادي للمرأة 	

االنتقال العادل 	

التكيف مع المناخ والقدرة عىل تحمله 	

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان 	

مكافحة الفساد والممارسات األخالقية في قطاع األعمال التجارية 	

باالستفادة من موارد االتفاق العالمي والتعاون مع الشركاء، نرى 

أن البرامج في أفريقيا تندرج أسفل إحدى ثالث مجموعات من 

البرامج:

1. برامج حالية تتطلب إضفاء لمسة من الطابع المحلي عليها. مع 
وجود المحتوى المتقدم والبدء في التنفيذ، يمكن تحقيق القيمة سريًعا. 

وخير مثال عىل ذلك البرنامج الحالي لالتفاق العالمي بشأن توسيع نطاق 

العمل الجماعي لمكافحة الفساد.

2. برامج عالمية جديدة لها أهمية إقليمية. سوف تبدأ البرامج، قيد 
مرحلة التطوير عىل المستوى العالمي في الوقت الحالي، عملية التكييف 

المحلي لضمان مالءمتها للمنطقة. ومن أمثلة ذلك برنامج ريادة المرأة 

لألعمال واالشتراء الشامل.

3. برامج جديدة ألفريقيا وبلدان الجنوب. سوف يضع االتفاق كذلك 
برامج جديدة تتضمن محتوى ومواد ذات صلة ببلدان الجنوب األوسع 

نطاًقا، مما يحقق قيمة للعديد من المناطق بما في ذلك القارة األفريقية. 

ومن أمثلة ذلك البرامج المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول والعناية 

الواجبة.

»من الواضح أن أهداف التنمية 
المستدامة قد أصبحت إطار العمل ليس 

للقطاع الخاص فحسب، بل للتنمية 
التحويلية في القارة أيًضا.«

أحد الذين أجرت معهم استراتيجية أفريقيا 2021–2023 المقابالت
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تنمية المشاركات البرنامجية

لتعزيز التأثير عىل نطاق واسع من خالل المبادئ العشرة وأهداف التنمية 

المستدامة المحددة، سيعمل االتفاق العالمي عىل االستفادة من قدرته 

عىل الدعوة إىل عقد االجتماعات وتكوين الشراكات. وفي الواقع، سوف 

يتيح لنا النهج البرنامجي إزاء عقد الشراكات بلوغ األهداف )الهدف 17 من 

أهداف التنمية المستدامة( بتوسيع نطاق تأثيرنا عبر جهات فاعلة متعددة 

في آن واحد. 

وباإلضافة إىل ذلك، ستيسر المشاركات البرنامجية، العملية التي تحقق 

من خاللها الشركات التي تحرز تقدًما أو تصل إىل أفضل الممارسات في 

فئتها فيما يتعلق بموضوعات االستدامة، تقديًرا عاًما. كما ستتيح هذه 

الشراكات أيًضا لتلك الشركات مشاركة الدروس المستفادة والقيادة 

الفكرية مع نظرائها. 

وفًقا لتصور االتفاق العالمي، توجد أربعة نماذج لاللتزامات 

البرنامجية:

االستفادة المثىل من سالسل القيمة. سوف نعقد شراكات مع  	

الشركات الكبرى ونساعدها عىل العمل مع شركائها في سالسل اإلمداد 

لتبني استدامة الشركات وممارسات األعمال المسؤولة في عملياتها. 

وتتمثل الغاية من ذلك في إقامة منتدى لألعمال داخل سلسلة 

قيمة واحدة يفكر في الحلول ويحدد الخطوات التالية. وعادة ما تكون 

المشاركة األوىل بمنزلة فعالية للتعجيل مع عقد اجتماعات للمتابعة 

من حين إىل آخر من أجل تبادل الخبرات بين األقران واإلحاطة 

بالمستجدات.

االتصال بالرابطات. سوف نعقد شراكات مع رابطات األعمال  	

والصناعة لدعم جهودها الرامية إىل إشراك أعضائها في جدول األعمال، 

من أجل دعم أهدافنا المشتركة لبناء قطاع أعمال مزدهر. وسوف 

تقام الفعاليات إلطالع الرابطات وأعضائها عىل التقدم المحرز وتحديد 

األدوار عىل نحو منتظم. وفي نهاية المطاف، ستصير تلك الفعاليات 

ممارسة روتينية.

توجيه التدفقات الرأسمالية.سوف نتفاعل مع البنوك التجارية  	

وشركات األسهم الخاصة ومديري األصول ومؤسسات تمويل التنمية 

التي تدير رؤوس األموال الضخمة لضمان استيعابها للفوائد العالمية 

الستدامة الشركات وممارسات األعمال المسؤولة، بما في ذلك 

الحوكمة البيئية والمؤسسية واالجتماعية )ESG(، أثناء اتخاذهم إجراء 

العناية الواجبة، ومراجعة الجدارة االئتمانية، وقيامهم باالستثمارات. 

ومن ثم سوف يكون لهذه المؤسسات المالية تأثيًرا واسع النطاق عىل 

جدول أعمال االتفاق العالمي دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إىل زيادة 

عدد مشاركينا. يجب عقد المشاركات، التي تحدث محلًيا ووطنًيا، 

بانتظام عىل فترات محددة حتى يتمكن االتفاق العالمي من تقديم 

مدخالت مفصلة.

 تشكيل رسم السياسات. سوف تشارك الحكومات والمجتمع 	

المدني والنقابات والمنسقون المقيمون لألمم المتحدة واألفرِقة 

القطرية لألمم المتحدة، وكذلك القطاع الخاص، مشاركة فعالة 

في وضع السياسة، حسب االقتضاء. والهدف من ذلك هو تشكيل عملية 

صنع القرار في القطاع العام بتقديم مدخالت بشأن السياسات وتبادل 

وجهات النظر من االتفاق العالمي والمشاركين فيه. وسوف تُجرى هذه 

المشاركات بانتظام وحسب الحاجة، مما يضمن إسهام االتفاق العالمي 

ومشاركينا في خلق بيئات سياسة وتنظيمية تمكينية الستدامة الشركات.

وضع البرامج لتشكيل رسم السياسات 

بالتعاون فيما بينها يمكن للحكومات واألمم المتحدة والقطاع الخاص وضع 

أطر سياسية وتنظيمية أكثر فعالية من شأنها تحفيز االستثمارات طويلة 

األجل، وحث الشركات عىل مواءمة استراتيجياتها مع جدول أعمال 2030. 

ويهدف االتفاق العالمي، تلبيًة للحاجة إىل مزيد من الحوار ووضع الحلول 

عىل مستوى النظم من أجل التغلب عىل عوائق االستدامة، إىل تعزيز دوره 

بوصفه منبًرا وميسًرا للقطاع الخاص للمشاركة في حوار السياسات مع 

الحكومات واألمم المتحدة وشركاء التنمية اآلخرين.

ويتمتع االتفاق العالمي، المستند إىل شبكته الواسعة من أصحاب 

المصلحة المتعددين وقدرته عىل عقد االجتماعات، بوضع فريد وجاهزية 

تمكنه من دعم هذه الجهود بالجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية وتوفير 

منبر للمناقشة الصادقة بشأن ما يمكن تحقيقه عىل نحو جماعي. وفي 

الواقع، سلطت الشركات المشاركة الضوء عىل الدور الحيوي الذي يمكن 

أن يضطلع به االتفاق العالمي باعتباره الجهة الحيادية الموثوقة الداعية 

لعقد االجتماعات،في جمع الجهات الفاعلة الرئيسية إلطالق العنان لاللتزام 

والعمل عىل نطاق واسع.

وسوف تخدم هذه الجهود، التي تقودها الشبكات المحلية التابعة لالتفاق 

العالمي، خمسة أهداف. ستوفر مساحة للتعبير عن وجهات نظر 

القطاع الخاص وإدراجها ضمن أولويات التنمية الوطنية وخططها؛ 

وتشكل األطر السياسية والتنظيمية طويلة األجل التي تلهم استدامة 

الشركات وممارسات األعمال المسؤولة وتوجه مواءمة إجراءات األعمال 

مع األهداف الوطنية وتحفزها؛ وتعزز اعتماد المبادئ العشرة وأهداف 

التنمية المستدامة باعتبارها إطاً را رئيسيا لنماذج األعمال والعمليات 

المسؤولة؛ وتسهيل إقامة شراكات تحويلية تضم العديد من 

أصحاب المصلحة لتعزيز أهداف التنمية المشتركة؛ و االستفادة 

من قدرة القطاع الخاص عىل إيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة للتغلب عىل 

التحديات االجتماعية الرئيسية.

وسوف تيسر الشبكات المحلية، باعتبارها محاور للسياسة عىل الصعيدين 

اإلقليمي والوطني، الحوار المتعلق بالسياسات الذي يسترشد باألولويات 

المحلية. وستسعى هذه الجهود الحثيثة، من بين أهداف سياسة أخرى، 

إىل دمج آراء الشركات المسؤولة في العمليات الوطنية الرئيسية ألهداف 

التنمية المستدامة، مثل االستعراض الوطني الطوعي )VNRs( للتقدم 

المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتنظيم حوار سياسي حول 

المبادئ العشرة واستدامة الشركات، مثل اجتماعات المائدة المستديرة 

للرؤساء التنفيذيين؛ ودعم الحكومات في صياغة سياسات فعالة وشاملة، 

مثل وضع خطط العمل الوطنية.

»يجب أن تكون هناك شراكة بين الحكومة 
واالتفاق العالمي للتأكد من استيعاب 

الشركات لدورها عندما يتعلق األمر بتنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة.«

أحد الذين أجرت معهم استراتيجية أفريقيا 2021–2023 المقابالت
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تكييف النهج البرنامجي ليناسب المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزًءا كبيًرا من القطاع الخاص، 

فهي تمثل 90 في المائة من الشركات في أفريقيا و 80 في المائة من 

العمالة، وتمتلك النساء أو يُِدْرَن عدًدا كبيًرا منها. وال غرابة في أن تضطلع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور متكامل في سالسل القيمة 

اإلقليمية والعالمية. وهي تشكل قوة دفع رئيسية للنمو االقتصادي، 

والوظائف، ال سيما للشباب، والتأثير المحتمل.

وتواجه المشروعات األفريقية الصغيرة والمتوسطة تحديات ضخمة في 

تبني جداول األعمال المتعلقة باالستدامة. فال تزال جداول األعمال الوطنية 

لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أطوارها األوىل وكثيًرا ما 

تكون مفككة. عالوة عىل ذلك، تنحو بيئات أعمال المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة إىل أن تكون أكثر صعوبة، ومن ثم يصعب تحديد الروابط 

القائمة بين تطبيق الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة من جهة 

والربحية من جهة أخرى. وبشكل عام، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

قدرات إضافية محدودة، وتنحو إىل تركيز جهودها قدر اإلمكان عىل أعمالها 

التجارية األساسية. وعالوة عىل ذلك، فإن متوسط حجم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء القارة أقل مما هو عليه في المناطق 

األخرى. 

وتتمتع المشروعات األفريقية الصغيرة والمتوسطة بقدرة عىل إطالق 

العنان للتنمية المستدامة بطريقة مؤثرة. توفر منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية )AfCFTA( موقعا يمكن فيه المواءمة مع معايير االستدامة 

وسياساتها وكذلك دمج أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

في جدول أعمال أوسع لالستدامة والشركات المسؤولة. وباإلضافة 

إىل ذلك، يولي شركاء التنمية الداعمين ألفريقيا اهتماًما بالًغا بتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي يمكن أن يساعد في إقناع 

تلك المشروعات بزيادة التركيز عىل قضايا االستدامة. وإذا زادت الحوافز 

الجديدة والمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية، ربما تتسارع وتيرة 

استيعاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدابير االستدامة.

دور االتفاق العالمي

سوف يتطلب تعزيز مشاركة المشروعات األفريقية الصغيرة والمتوسطة 

وضع برامج تتكيف مع تلك المشروعات عىل وجه التحديد. ويعد االتفاق 

العالمي في وضع مناسب تماًما ألداء هذه المهمة، ألن شبكاته المحلية 

لديها القدرة عىل توفير الخدمات للمشروعات األفريقية الصغيرة 

والمتوسطة عىل أرض الواقع حسب الموارد والسياق المحليين. كما 

لدى االتفاق شبكة سلسلة إمدادات إقليمية قوية تستند إىل عالقاته 

بالروابط القارية عبر سلسلة اإلمداد، التي يمكن أن تكون مورًدا قيًما آخر 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أواًل، نعتزم تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنشر موارد 

المعرفة والتدريب ومشاركات سلسلة اإلمداد والمنصات الرقمية. 

وفضالً عن ذلك، سيدعم االتفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والقطاع الخاص عىل نطاق أوسع في الجهود الرامية إىل التأثير في جداول 

األعمال اإلنمائية الوطنية المتعلقة باستدامة الشركات وممارسة األعمال 

المسؤولة، وفي إسداء المشورة إىل واضعي السياسات وفق احتياجات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأخيًرا، سنعزز إقامة الشراكات مع 

أفضل منظمات االستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

جميع أنحاء العالم.

 

ونتوقع أن تشارك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهود المتعلقة 

باالستدامة من خالل قنوات مختلفة. وباعتبارها من المشاركين الممتثلين 

لشبكاتهم المحلية، ستتمكن من الوصول مباشرة إىل ثروة من الموارد 

ضفي عليها الطابع المحلي من أجل 
ُ
واألدوات العالمية واإلقليمية التي أ

الشبكات المحلية. وفي الوقت نفسه، ستشارك في جهود االتفاق العالمي 

الرامية إىل إحداث التأثير من خالل رابطات األعمال وسالسل اإلمداد 

والتفاعالت مع مقدمي رأس المال.

»يمكن لالتفاق العالمي االستفادة 
من ميزاته - وصوله إىل الشركات 

متعددة الجنسيات والشركات الرائدة 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والشبكة العالمية للشبكات المحلية 

وروابط األمم المتحدة ودوره الطبيعي 
كجهة داعية إىل عقد االجتماعات - لتحقيق 

قيمة استراتيجية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.«

أحد الذين أجرت معهم استراتيجية أفريقيا 2021–2023 المقابالت
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باعتبارها من المشاركين فيه؛ وعىل نطاق أوسع، يتعين أن يصير أكثر 

من ثلث جميع الشركات التي يزيد حجم أعمالها عن 25 مليون دوالر من 

المشاركين في االتفاق العالمي.

زيادة الحضور في باقي أرجاء أفريقيا

سوف يمتد االتفاق العالمي، بحلول عام 2023، إىل أبعد من حدود المراكز 

األربعة وأكبر 100 شركة ليشمل في المتوسط ثلث جميع الشركات 

األفريقية التي يزيد حجم أعمالها عن 25 مليون دوالر.

 زيادة عدد المشاركين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

الشبكات المحلية

لتوسيع نطاق التأثير، يتعين أن يرتفع عدد المشاركين من المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة في االتفاق العالمي عبر جميع الشبكات المحلية في 

القارة بنسبة 50 في المائة تقريًبا. 

6. األهداف
يتسم جدول أعمال االتفاق العالمي فيما يتعلق بتحقيق النمو في 

أفريقيا بأنه طموح ومدروس وموجه نحو ضمان اضطالع الشركات 

المنتسبة إىل االتفاق العالمي بدور القوى الدافعة المتحمسة 

الستدامة الشركات وحركة ممارسة األعمال المسؤولة. ولذلك 

تدعو استراتيجية أفريقيا إىل تحقيق أربعة أهداف استراتيجية 

للنمو بحلول عام 2023: 

تعظيم تغلغل أفضل 100 شركة في أفريقيا

لضمان تحقيق االتفاق العالمي ألكبر تأثير ممكن في القطاع الخاص في 

أفريقيا، تدعو االستراتيجية إىل مشاركة ما ال يقل عن 90 شركة من أكبر 

100 شركة في أفريقيا بصورة نشطة في االتفاق العالمي، وعىل نحو مثالي 

بوصفها من المشاركين.

التركيز عىل النمو في المراكز األربعة

لتحقيق أسمى أهداف النمو في كل مركز من المراكز األربعة )كينيا، 

ونيجيريا، والمغرب، وجنوب أفريقيا(، يتعين أن يشارك ما ال يقل عن 

سبع شركات من أفضل عشر شركات وطنية، مشاركة نشطة في االتفاق 

نواة االتفاق العالمي لألمم المتحدة
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المشاركة مع منظومة األمم المتحدة

تعد المشاركة مع وكاالت األمم المتحدة عىل الصعيد العالمي، 

والمنسقين المقيمين واألفرقة القطرية عىل الصعيد الوطني، ووكاالت 

األمم المتحدة األخرى عىل الصعيد اإلقليمي أمًرا بالغ األهمية لنجاح 

االتفاق العالمي عىل المدى البعيد، بل في الواقع، لتمكين إقامة روابط 

أقوى بين القطاع الخاص واألهداف العالمية. وثمة ثالثة مبادئ توجه 

عالقة االتفاق العالمي بنظرائه في منظومة األمم المتحدة:

المواءمة مع الشمول تدعو إىل المواءمة المركزية عىل مستوى  	

مكتب االتفاق العالمي لتحقيق المزيد من التآزر والحد من ازدواجية 

الجهود، مع إضفاء الطابع الرسمي عىل العالقات الرئيسية لتشمل 

أكبر عدد ممكن من وجهات النظر المهمة. فعىل سبيل المثال، يعزز 

هذا المبدأ العالقة بين فريق األمم المتحدة القطري والشبكة المحلية 

لالتفاق العالمي ذات الصلة من أجل ضمان دمج وجهات نظر الشبكة 

في إطار التعاون القطري. )يوجه هذا اإلطار، الذي يجري التفاوض 

عليه بين حكومة البلد والمنسق المقيم لألمم المتحدة في ذلك البلد، 

أنشطة كيانات األمم المتحدة داخل ذلك البلد وأولوياتها.(

المساءلة مع الشفافية تتطلب تخصيص موظفين محددين عىل  	

جميع مستويات االتفاق العالمي إلدارة المشاركة مع منظومة األمم 

المتحدة. ويكون لهؤالء الموظفين أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، 

مما يجعل االتفاق مسؤواًل عن المشاركة مع منظومة األمم المتحدة 

ويضمن الشفافية الداخلية المطلوبة لنجاح العمليات المترابطة.

المرونة مع الوضوح توجه أنواع نماذج المشاركة التي سينشرها  	

االتفاق العالمي في عالقاته مع الكيانات األخرى في منظومة األمم 

المتحدة. ولتحقيق األهداف المختلفة لهذه العالقات، ستختلف 

نماذج المشاركة المستهدفة حسب كيان الوكالة. ولكن للحيلولة دون 

مساس هذه المرونة بشفافية تلك العالقات، سيكون من الضروري 

توضيح األدوار والمسؤوليات والعالقات مع الكيانات الرئيسية

سوف ينفذ االتفاق العالمي لألمم المتحدة استراتيجية أفريقيا عىل 

ثالثة مستويات: المقر الرئيس في مدينة نيويورك؛ ومحور أفريقيا 

في أبوجا، نيجيريا؛ والشبكات المحلية الموجودة في عشرة بلدان 

في جميع أنحاء القارة في الوقت الراهن. 

وسيكون التعاون بين جميع الكيانات ”كاتفاق عالمي واحد“ أمًرا بالغ 

األهمية لنجاح تنفيذ استراتيجية أفريقيا. وسوف يدعم المقر الرئيسي 

المشاركين والشبكات في أفريقيا بتوفير اإلشراف واإلدارة المركزيين، 

ووضع السياسات والبرامج، وتقديم التوجيه االستراتيجي والتنسيق، وجمع 

األموال، واإلشراف عىل العالقات العالمية مع وكاالت األمم المتحدة، 

وتحديد موقف االتفاق العالمي إزاء مختلف مسائل السياسة.

محور أفريقيا

سيكون محور أفريقيا بمنزلة الهيكل األساسي اإلقليمي للشبكات في 

أفريقيا، كما يدعم وضع البرامج واألفكار الجديدة، ويدفع عجلة التوعية 

والمشاركة في البلدان التي ال توجد فيها شبكات، ويوفر القوى العاملة 

التشغيلية اإلضافية. 

وسيدعم محور أفريقيا كل من البلدان التي توجد بها شبكات محلية وتلك 

التي ليس بها شبكات في محاولة إلشراك القطاع الخاص في جميع أنحاء 

القارة. كما سيدعم الشبكات المحلية في تكييف عروضنا العالمية مع 

السياق الوطني، بما في ذلك وضع البرامج ذات الطابع المحلي، وتوحيد 

أهداف النمو وجمع األموال، وتبسيط العمل البرنامجي. وباإلضافة إىل 

ذلك، سوف يتخذ محور أفريقيا المواقف السياسية اإلقليمية، ويكفل 

اتساق المشاركات اإلقليمية مع األولويات العالمية. 

الشبكات المحلية

ز الشبكات المحلية بحيث تجعل المشاركين يخوضون  سوف تُجهَّ

تجارب أكثر ثراًء، وتدعم أنشطة النمو، وتعزز المشاركة في السياسات 

عىل المستوى المحلي. كما ستوفر الشبكات المحلية مدخالت حيوية 

لالستجابات البرنامجية والمشاركة من جانب المشاركين وجمع األموال. 

وسوف تضطلع كذلك بدور بالغ األهمية في المشاركة في النظم البيئية 

األوسع لألمم المتحدة في بلدانها ودفع أشكال الحوار السياسي مع 

الحكومات المعنية.

ويخطط االتفاق العالمي لتوسيع عدد الشبكات المحلية في جميع أنحاء 

القارة في السنوات المقبلة. وستركز هذه الجهود أواًل عىل الجزائر، وأنغوال، 

وبوتسوانا، والكونغو برازافيل، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وراوندا، والسنغال، 

وأوغندا. وفي كل والية قانونية، سوف يعمل االتفاق العالمي مع منظمات 

األمم المتحدة األخرى لتحقيق أقصى قدر من التأثير في جميع أنحاء 

أفريقيا.

7. النموذج التشغيلي
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8. تحديدمفهوم النجاح
يتعدى قياس التأثير الكامل الستراتيجية أفريقيا، التقييم الكمي 

لقاعدة المشاركين. كما نعتزم استخدام مجموعة متنوعة من 

التدابير النوعية لفهم قيمة خدماتنا، ومدى وصولنا إىل القارة، 

وانتشار عالمتنا التجارية بوصفنا أكبر مبادرة الستدامة الشركات 

في العالم.

ومن ثم، يحدد االتفاق العالمي مفهوم النجاح من خالل بعدين هما: 

دفع عجلة التأثير فيما يتعلق باستدامة الشركات وممارسات األعمال 

المسؤولة عبر أفريقيا، و توسيع نطاق وصولنا والمشاركين في القارة 

بطريقة مدروسة ومستهدفة. 

لقد وضعنا ثمانية مقاييس رئيسية لتقييم تأثير استراتيجيتنا )الشكل 4(.

الشكل 4: المقاييس الرئيسية لتقييم النجاح 
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تتجاوز مقاييس النجاح الرئيسية لقياس األثر الحقيقي إلستراتيجية االتفاق العالمي 
لألمم المتحدة وتتبعه مجرد التنمية العضوية

ملحوظة: يتماشى مع إطار الرصد والتقييم الذي تم تطويره لالتفاق العالمي عىل مستوى عالمي

تقع نسبة % من األعضاء ضمن 
أقوى 100 دولة في أفريقيا 

وأقوى 10 مؤسسات في الدولة

 تنمية قاعدة
 العضوية

قدرات الشبكة المحلية عىل أساس 
نظام تسجيل النقاط في جلوبال 

»Global Ops« أوبريشنز

 تقوية الشبكات
 المحلية

# من المشاركين عبر قنوات 
التوصيل

الوصول والمشاركة في 
البرنامج

% من الشركات تُكمل اإلبالغ 
عن تقدمها المحرز

 التحسين
 والتتبع

% من الشركات الصغيرة 
 والمتوسطة ملتزمة 

بالمبادئ العشرة

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة المشاركة

# من الشبكات المحلية 
مشاركة مع وكاالت األمم 

المتحدة

 مشاركة األمم
 المتحدة

# من التحالفات الرسمية 
تم إنشائها مع الشركاء 

المستهدفين

التعاون مع التحالفات 
الصناعية

تدرج مدى الرضا عن قناة 
التوصيل من 1 إىل 5

 تعزيز
 الجودة



يجب أن يضطلع االتفاق العالمي لألمم المتحدة بدور حاسم في رحلة 

التنمية المستدامة الخاصة بأفريقيا عن طريق إلهام األوساط التجارية 

وتمكينها من تقديم إسهامات مجدية ومسؤولة. 

واسترشاًدا بالمبادئ العشرة، نفخر بقدرتنا عىل تعجيل وتيرة ممارسة األعمال 

المسؤولة من خالل شبكتنا العالمية الكبرى والمتنامية من الشركات. وبينما 

يعمل العالم عىل االستجابة للوباء العالمي وإعادة بناء اقتصادات أكثر مرونة 

وشمولية، توفر المبادئ العشرة إطاًرا إرشاديًا يمكن من خالله للمؤسسات 

الكبيرة والصغيرة عىل حد سواء اإلسهام في التعافي المستدام واالستفادة 

بالفعل من العملية. وإدراًكا منا للسياق التمكيني، والتنوع، واالحتياجات 

في القارة األفريقية، ندعو جميع الشركات والمشاركين إىل العمل مًعا عىل 

رفع سقف طموحاتنا من أجل التقدم لصالح االقتصادات األفريقية وتمكين 

المجتمعات األفريقية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. 

يتطلب تعجيل وتيرة التقدم المستدام في جدول أعمال التنمية المستدامة 

لعام 2030 وجدول أعمال االتحاد األفريقي لعام 2063 جهًدا جماعًيا ومنسًقا. 

وسوف يسعى االتفاق العالمي، في إطار واليته العالمية بالغة األهمية، وثقل 

األمم المتحدة، وخبرته الطويلة في دعم القطاع الخاص، إىل تحقيق ثالثة أهداف 

استراتيجية في أفريقيا: التأثير المتنامي بشأن االستدامة وممارسة األعمال 

المسؤولة؛ ودفع عجلة إدماج جميع الشركات؛ واالستفادة من قوة الرابطات 

وسالسل اإلمداد ومصادر رأس المال. 

إن استراتيجيتنا بمنزلة دعوة للشركات في أفريقيا إىل العمل. إننا ندعو القطاع 

الخاص في جميع أنحاء القارة للمشاركة في هذه الرحلة فائقة األهمية نحو دعم 

المبادئ العشرة وتعجيل وتيرة التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة في 

العقد الحالي للعمل. إن مستقبل أفريقيا جدير باالستثمار.

9. الخاتمة

وسوف تساعدنا استراتيجية أفريقيا عىل 

استخالص قضايا وفرص محددة لترسيخ 

جدول أعمال التنمية المستدامة بين 

أوساط الشركات األفريقية.
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 حول االتفاق العالمي 
لألمم المتحدة

باعتباره مبادرة خاصة من األمين العام لألمم المتحدة، 

فإن االتفاق العالمي لألمم المتحدة هو دعوة 

للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها 

واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة في مجاالت حقوق اإلنسان 

والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. 

طموحنا هو تعجيل وتيرة التأثير الجماعي للشركات 

وتوسيع نطاقه بدعم المبادئ 

العشرة وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة من خالل الشركات والنظم البيئية المسؤولة 

التي تمكن التغيير. مع أكثر من 13000 شركة 

و 3000 جهة غير تجارية موقعة، تقع مقارها في أكثر من 

160 بلدًا، و 69 شبكة محلية، يعد االتفاق العالمي لألمم المتحدة أكبر مبادرة 

الستدامة الشركات في العالم — اتفاق عالمي واحد يوحد الشركات من أجل 

عالم أفضل.

لمزيد من المعلومات، تابع @globalcompact عىل شبكات التواصل 

.unglobalcompact.org االجتماعي وزر موقعنا اإللكتروني عىل

 المبادئ العشرة 
لالتفاق العالمي لألمم المتحدة

حقوق اإلنسان

 يتعين عىل المؤسسات التجارية 

حماية حقوق اإلنسان المعلنة دولًيا واحترامها

يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات 

حقوق اإلنسان.

معايير العمل

 يتعين عىل المؤسسات التجارية احترام حرية 

تكوين الجمعيات واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة 

الجماعية؛

 يتعين عليها القضاء عىل جميع أشكال العمل الجبري 

واإللزامي؛ 

يتعين عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال؛

يتعين عليها القضاء عىل التمييز في االستخدام والمهن.

البيئة

 يتعين عىل المؤسسات التجارية التشجيع عىل اتباع نهج 

احترازي إزاء التحديات البيئية؛

يتعين عليها االضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق 

 المسؤولية عن 

البيئة

 يتعين عليها التشجيع عىل تطوير 

التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها.

مكافحة الفساد

يتعين عىل المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل 

أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشوة.

تُستَمد المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة من: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإعالن منظمة 

العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وإعالن ريو عن البيئة والتنمية، واتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد.
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