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 مبادرة ألخالقيات األعمال ستنطلق من الجامعة األميركية في بيروت

  

تستعد كلية سليمان العليان الدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت إلطالق مبادرة 

الكلية عند التاسعة شبكة غلوبال كومباكت لبنان ألخالقيات األعمال، وذلك في ندوة ستقام في 

أيلول القادم. 3من صباح الخميس   

وشبكات غلوبال كومباكت العالمية هي مبادرة تطوعية تابعة لألمم المتحدة تلتزم بتطبيق عشرة 

. الفساد ومكافحة البيئة وحماية العمال وحقوق االنسان حقوقمبادئ في األعمال تتناول 

ى دعم تطبيق هذه المبادئ عبر الحوار وتبادل وستهدف مبادرة غلوبال كومباكت في لبنان إل

المعلومات واقناع المزيد في لبنان باعتماد هذه المبادئ. وتسعى الشبكة أيضاً إلى خلق فرص 

 شبكة مبادرةالنخراط العديدين في هذا الجهد وإلى دعم أهداف األمم المتحدة. وسيكون مقر 

 .الجامعة في العليان سليمان كلية في لبنان كومباكت غلوبال

 
 لوبالغ لشبكة ممثلة انُتخبت والتي الكلية في االدارة أستاذة جمالي، ديما البروفسورة وقالت

 غلوبال ةشبك باستضافة فخورون األعمال الدارة العليان سليمان كلية في إننا: "لبنان كومباكت

 يورك،نيو في كومباكت غلوبال لشبكات الرئيسي المقر مع للعمل ونتطلع لبنان، كومباكت

. بالمسؤولية المتحلَية األعمال لممارسات وحوافز وعيا ً ستبني عالمية حركة من جزءا ً ولنكون

 ملياتهمع تتماشى بأن التزموا وهم لبنان في شبكتنا إلى ُمَوّقعا ً وثالثون سبع انضم اليوم وحتى

 جيالأ إعداد في كليتنا مهمة صميم في كلها وهذه. كومباكت غلوبال لشبكات العشرة المبادئ مع

 قطاع ينب التكاملية وللعالقة القرار صنع ألخالقيات المخلصين والخريجين المسؤولين القادة من
 ادرةمب عبر والمنطقة لبنان في المجهود هذا وترشيد بتعزيز فخورون إننا. والمجتمع األعمال

 ".لبنان كومباكت غلوبال شبكة

ً
 لجامعةل الجديد الرئيس أيضا ً فيها سيتكلم التي الندوة في جمالي البروفسورة وستتكلم هذا

  .وخبراء وتربويين ومصرفيين سياسيين إلى باإلضافة خوري فضلو الدكتور



ً
وتعتمدًالنظامًالتعليميًاألميركيًالليبراليًللتعليمًالعالي1866ًًتأسستًالجامعةًاألميركيةًفيًبيروتًفيًالعامً

وممارساتها.ًوالجامعةًهيًجامعةًبحثيةًتدريسية،ًتضمًهيئةًتعليميةًمنًكنموذجًلفلسفتهاًالتعليميةًومعاييرهاً
منًحوالي700ًً أكثرًمن طالبياً  ماًيناهزًمائةًبرنامجًًًطالبًوطالبة.8000ًأعضاءًوجسماً  تقّدمًالجامعةًحالياً 

تدريبا ًفيًيا ًوللحصولًعلىًالبكالوريوس،ًوالماجيستر،ًوالدكتوراه،ًوالدكتوراهًفيًالطب.ًكماًتوّفرًتعليما ًطب
ًفيه ًسريرا .420ًًًمركزهاًالطبيًالذيًيضمًمستشفى 

ً
ً

ً
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Website:            www.aub.edu.lb 

Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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