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الوزير نقوال نحاس سيحاضر في األميركية في افتتاح المؤتمر األول للمسؤولية   
 الشركاتية في الشرق األوسط 

 
فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد "انًؤرًش كهٍخ عهًٍبٌ انعهٍبٌ نالداسح األعًبل  رُّظى

أٌبس  5ٔ 4ٔع"" ٔرن  ٌٕيً اندًعخ ٔانغجذ األٔل نهًغؤٔنٍخ انششكبرٍخ فً انششق األ
انمبدو فً لبعخ يسبضشاد انًعًبسي فً انكهٍخ. ٌٔٓذف انًؤرًش انى رٕفٍش يُّصخ نمبدح 
األعًبل انًسهٍٍٍ نزُبٔل انزسذٌبد انًطّهخ ٔانفشص انزً ٌمذيٓب رشعٍخ يجذأ انًغؤٔنٍخ 

ثشكم يغزذاو، خبصخ فً انششكبرٍخ ٔرجبدل انخجشاد ٔانزدبسة ٔثُبء اندغٕس نزسمٍمٓب 
 ضٕء انزطٕساد األخٍشح فً انًُطمخ.

 
ْزا ٌٔهسظ يجذأ انًغؤٔنٍخ انششكبرٍخ رغٍٍش انششكبد ٔانًؤعغبد انكجٍشح نذٔسْب 

انطجٍعً انًمزصش عهى رسمٍك انسذ األلصى يٍ األسثبذ انى دٔس أكثش اَغبٍَخ ٌدٍّش 
انًجذأ يع رٍّبس آخز فً انزصبعذ  طشفًب يٍ ْزِ األسثبذ نخذيخ انصبنر انعبو. ٌُٔغدى ْزا

لٕايّ انًٕاطٌُٕ ٔاألفشاد ٔيدًٕعبد انًغزٓهكٍٍ ٔانًُظًبد غٍش انسكٕيٍخ عجش 
انعبنى، ٔانزً رطبنت انششكبد ٔانسكٕيبد ثبعزعًبل خضء يٍ يمذسارٓب نًغبعذاد 
األفشاد ٔانًدزًعبد انشاصزٍٍ رسذ ضبئمخ، كًب رطبنجٓب ثبنزعهى يٍ أخطبئٓب انزً 

ثبألصيخ االلزصبدٌخ األخٍشح. رغججذ  
ٔرزدّهى انسبخخ إنى انًغؤٔنٍخ انششكبرٍخ ثشكم ٔاضر فً دٔل يُظٕيخ يٍُب )انششق 
 األٔع" ٔشًبل أفشٌمٍب( زٍث رزفبلى انًشبكم انًبدٌخ ٔاالخزًبعٍخ ٔرزفّشى انجطبنخ.  

 
يعخ ٌُفززر انًؤرًش عُذ انثبيُخ ٔانُصف صجبذ اندًعخ يع كهًبد رشزٍت نشئٍظ اندب
انذكزٕس ثٍزش دٔسيبٌ، ٔٔكٍم انشؤٌٔ األكبدًٌٍخ انذكزٕس أزًذ دالل، ٔعًٍذ كهٍخ 
انعهٍبٌ انذكزٕس خٕسج َدبس. ثى ٌهمً ٔصٌش االلزصبد ٔانزدبسح َمٕال َسبط خطبة 

 االززفبل. ٔثعذ رن  ثعذ رن  رجذأ اندهغبد.
 



ٔعٍشًم انًؤرًش عذ خهغبد ٌزكهى فٍٓب أعبرزح يٍ اندبيعخ كًب ٌزكهى يًثهٌٕ نششكبد 
عبنًٍخ ٔيعشٔفخ يٍ ثٍُٓب  آسايكظ ٔدٌهٌٕذ ٔثٕص ٔثُ  نجُبٌ ٔانًٓدش ٔثُ  عٕدِ 

 ٔكٕكب كٕال َٔغهّ َٕٔكٍب ٔيبٌكشٔعٕفذ.

 
   
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ُظبو انزعهًًٍٔرعزًذ ان   6666انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيعخ ثسثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   زٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهسصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب  ٍ ًباندبيعخ زبن
  . عشٌشًا   424    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
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