
 
 
 

 2030أكبر ستة" معلنون في العالم یدعمون جدول أعمال األمم المتحدة لعام  "

 من قبل جایا راماشاندران

حوالي ستة أشھر قبل أن یتنازل بان كي مون عن منصبھ الذي دام عشر سنوات  -) IDNبرلین | كان | نیویورك ( 
لجدول ایر من أجل إشراك القادة ورجال األعمال بصفتھ أمین عام لألمم المتحدة، بدأت جھوده المتواصلة ومنذ شھر ین

  .تؤتي ثمارھا للتنمیة المستدامة 2030أعمال 

مات اإلعالن والتسویق یونیو، قال بان أن أكبر ست شركات لخد 24في حدیث لھ خالل مھرجان لیونز لإلبداع، في كان، 
إطالق مبادرة ھي األولى  تقررقد  WPP – و – Publicis, Omnicom, IPG, Havas, Dentsu في العالم 

 .مشتركةالرضیة األمن نوعھا، مبادرة 

تسعى ھذه المبادرة "للتغلب على المنافسین، الفقر، عدم المساواة والظلم" من خالل الدعم بخطة عمل عالمیة مؤیدة  
 .2015دولة عضوا خالل سبتمبر  193عاما، خطة معتمدة من قبل  15مكافحة الفقرلمدة ل

شراكة جادة من أجل البشریة، فربما قد ال تكون ھناك أي عالمات تجاریة أكثر  2015یقول بان: یتطلب جدول أعمال 
 أھمیة بالنسبة للعالم من 'حلقة' أھداف التنمیة المستدامة.

قات االولمبیة تمثل أعلى مستوى في مجال الریاضة. وحلقات أھداف التنمیة المستدامة تمثل أعلى یضیف بان قائال: "الحل
 ." معاییر االلتزام االجتماعي، رفاھیة اإلنسان والتضامن العالمي

: لقد وافقوا على وضع خالفاتھم قد قال البعض أنھ اختبار مستحیل في العالم إلى ما اتصاالتوصلت أكبر ست شركات "
ة المستدامة" ھذا ما جاء للتنمی 2030انبا لدعم مبادرة فریدة من نوعھا، مثیرة ومشتركة للمضي قدما في جدول أعمال ج

 بھ بان.

شخص. نحن نرید حشد ملیون  2معروفا من قبل ملیاري  2030"نود على المدى القصیر، أن یكون جدول أعمال 
جمع من  -االمین العام للمھرجان الدولي لإلبداع  قالھ، ھذا ما شخص من وكالء التغییر. ساعدونا للمضي قدما وبعید"

 المھنیین العاملین في مجاالت اإلعالن والتسویق واالتصاالت المبتكرة.

حد منكم قدرة ھائلة على تشكیل اآلراء، أنتم لذلك جئت بنشاط". "أنا أعرف أن لدى كل وا -یقول بان "ھذه ھي كان 
 ." روائیین رائعین. أنا أرید منكم مساعدتنا من أجل إنشاء أكبر حملة مضت للبشریة

سطرة داخلھ، أكبر خطة عمل الم ھدف للتنمیة المستدامة 17الـ ، مع 2030یوضح بان قائال: یمثل جدول أعمال عام 
 لمكافحة الفقر من نوعھا تتبناھا األمم المتحدة، فھي للجمیع، ومن كل مكان. 

ویضیف "إذا كان لي أن أعطیھ شعارا، فلكان ھذا:'نحن الجیل األول الذي قد یمكنھ إنھاء الفقر في العالم، نحن أخر جیل 
وان،'" مؤكدا على إستحالة تحقیق أي أحد ألي من أھداف التنمیة قد یمكنھ التحدث عن قضایا تغییر المناخ قبل فوات األ

 المستدامة بنفسھ.

وأعمال جمیع الناس،  -طلب بان من المشاركین التأكد من أن أھداف التنمیة المستدامة ھي أعمال جمیع الشركات 
 .ومصدر إلھام للجمیع، وال سیما الشباب والنساء، وإیجاد أفضل السبل لروایة القصة

براعتكم، إبتكاركم، وقوة إقناعكم جد ملھمة. ساعدونا على تحویل جدول أعمال معقد ومجرد إلى قصة شخصیة وعاطفیة "
 حول كیف یمكننا بناء عالم أفضل". 

 15یقول األمین العام لألمم المتحدة "التوقیت مناسب لھذا النوع من االبتكار... نحن في السنة األولى من تنفیذ خطة مدتھا 
ساعین بأخذ المسار الصحیح في بدایة أمر بالغ األھمیة من أجل تحقیق أھدافنا. صناعة االتصاالت تشتھر بإبداعاتھا  سنة.

التي تواجھ عالمنا  والتساؤالتوطاقاتھا. األمم المتحدة من جھتھا تؤید ھذه الدینامیكیة لإلجابة على أكبر التحدیات 
 واإلنسانیة".



 
 
 

ة، ترتبط بسرعة، مع ھدفین إثنین مباشرین: للعمل معا من أجل المساعدة على معالجة التعاون الجدید، أرضیة مشترك
 .األھداف اإلنمائیة المستدامة وتشجیع الصناعات األخرى على أن تحذو حذوھا والحصول على أرضیة مشتركة

 نشورات األعمال والفكربرعت بھا مإن إعادة بدء برنامج األرضیة المشتركة سیكون حملة إعالنیة عالمیة، مع مساحة ت
 القیادیة الرئیسیة.

باإلضافة إلى ذلك، لقد وافقت ست شركات على توفیر صندوق تنمیة لكل األفكار الفائزة بمنافسة مھرجان كان لیونز 
لعام ألھداف التنمیة المستدامة فقط. ھذه األموال، األولى من نوعھا في مسابقة لیونز یونغ، یونغ، والذي تم تخصیصھ ھذا ا

 ستستخدم لتطویر مفاھیم الفوز وتزویدھا بأقوى فرصة ممكنة لتجسیدھا على أرض الواقع.

رة والرئیس رئیس مجلس اإلدا -الرئیس التنفیذي ورئیس دنتسو، یانیك بولور -وفي بیان مشترك، قال تاداشي إیشي 
الرئیس والمدیر  -، جون رین IPGرئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة  -التنفیذي لشركة ھافاس، مایكل روث 

رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لمجموعة بوبلیسیس والسید مارتن  -التنفیذي لشركة أومنیكوم، موریس لیفي 
: " تعترف المبادرة األساسیة المشتركة بأن القضایا العالمیة المحددة WPP المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة -سوریل 

 ." من قبل األمم المتحدة تجاوزت التنافس التجاري

من خالل العمل في شراكة من أجل دعم أھداف التنمیة المستدامة، أظھر الستة إرادتھم في اإلبتعاد عن التنافس ووضع 
مشتركة أوسع. وأضاف قائال "نحن نأمل أن یفعل آخرینمن وراء األعمال التجاریة خالفاتھم جانبا من أجل خدمة مصالح 

 الخاصة بنا الشيء نفسھ."

قبل یومین من اإلعالن عن مبادرة أساسیة مشتركة، دع بان قادة الشركات لحضور قمة في نیویورك للتركیز على 
بما في ذلك الممارسات المسؤولة والشراكات  المجاالت الرئیسیة المطلوبة للوصول إلى عھد جدید من االستدامة،

 التحویلیة، االبتكارات واالستثمارات المستھدفة.

 2030قیق أھداف خطة على أن تح لقادة المیثاق العالمي لألمم المتحدة، 2016قمة وأكد بان كي مون، في كلمتھ خالل 
للتنمیة المستدامة تتطلب منا إیجاد طرق جدیدة للعیش من شأنھا أن تنھي معاناتنا، التمییز وانعدام الفرص لملیارات 

 األشخاص من جمیع أنحاء العالم .

ن، للمعلمین من قادة العالم وكبار المسؤولین التنفیذیی -على ھذا النحو، قام بان بدعوة جمیع أصحاب الحصص والمالكون 
 .للعمل معا في شراكات أوسع وأعمق -وأھل الخیر، من جمیع القطاعات والصناعات 

جاریة عن ، أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم، تدعوا الشركات إلى القیام بأعمال تاالتفاق العالمي لألمم المتحدة
في مجال حقوق اإلنسان، العمل، البیئة ومكافحة الفساد.  Ten Principlesطریق إتحاد استراتیجیاتھا وعملیاتھا مع 

لألمم المتحدة  أھداف التنمیة المستدامة، مثل أھداف اجتماعیة أوسعواتخاذ إجراءات استراتیجیة من أجل تحقیق 
)SDGs .مع التركیز على التعاون واالبتكار ،( 

یونیو لبدء أعمال تجاریة في كل مكان لھذه األھداف. ومن أجل ذلك، جاء االتفاق  23-22قدة یومي تھدف قمة القادة المنع
العالمي باستراتیجیة على أساس عدة سنوات لرفع مستوى الوعي التجاري واألنشطة التي تدعم تحقیق األھداف بحلول 

 .2030عام 

برنامج ف العالمیة لألنشطة التجاریة المحلیة' قمة سنویة للقادة، تشمل العناصر الرئیسیة الجدیدة إلستراتجیة 'تحقیق األھدا
بكة المحلیة، شراكات األمم المتحدة لألعمال ، خطط عمل أھداف التنمیة المستدامة للشرواد أھداف تنمیة مستدامة

 .والتقاریر المؤثرة

بشأن تغیر المناخ، قال بان في  واتفاقیة باریسیجدر بنا اإلشارة إلى اعتماد كل من أھداف التنمیة المستدامة العام الماضي 
تھ أن التنمیة المستدامة یمكن فصلھا عن مكافحة آثار تغیر المناخ، ودعا إلى أن نموذج التنمیة الشامل سیكون لھ تصریحا

 تأثیر على المناخ والنظم اإلیكولوجیة الھشة، وسیعود ذلك بالفائدة على كل من الناس وعالمنا.

یة في السنوات المقبلة، وأضاف أن اتفاق باریس مشیرا إلى أن تریلیونات الدوالرات سیتم استثمارھا في البنیة التحت
 مستدامة. واقتصاداتطاقات جدیدة ونظیفة،  وأھداف التنمیة المستدامة یعطیان للقطاع الخاص فرصة غیر مسبوقة لخلق



 
 
 

 ویقول أیضا "نحن في لحظة حاسمة قبل التحول إلى أسواق مستدامة وشاملة"، یتابع األمین العام، مشیرا إلى أن الخطوة
األولى في ھذا الصدد تتمثل في حشد مجتمع األعمال العالمي كما لم یسبق لھ. "جمیع الشركات، في كل مكان، البد وأن 
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