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 في افتتاح المؤتمر األول للمسؤولية الشرآاتية في الشرق األوسط
ليست خيارًا بل ضرورة: الوزير نقوال نحاس  

 
المؤتمر "في الجامعة األميرآية في بيروت آلية سليمان العليان الدارة األعمال  عقدت

في قاعة محاضرات المعماري في " طاألول للمسؤولية الشرآاتية في الشرق األوس
الكلية، وذلك بحضور وزراء ورؤساء شرآات ومدراء تنفيذيين وقادة أعمال من آل 

وقد هدف المؤتمر الذي استمر يومين إلى توفير منّصة لقادة األعمال . أنحاء العالم
المحليين لتناول التحديات والفرص التي يقدمها ترسيخ مبدأ المسؤولية الشرآاتية، 

وتبادل الخبرات والتجارب وبناء الجسور لتحقيقها بشكل مستدام، خاصة في ضوء 
.التطورات األخيرة في المنطقة  

 
ويلحظ مبدأ المسؤولية الشرآاتية تغيير الشرآات والمؤسسات الكبيرة لدورها الطبيعي 
المقتصر على تحقيق الحد األقصى من األرباح الى دور أآثر انسانية يجّير طرفًا من 

وينسجم هذا المبدأ مع تّيار آخذ في التصاعد قوامه . هذه األرباح لخدمة الصالح العام
المواطنون واألفراد ومجموعات المستهلكين والمنظمات غير الحكومية عبر العالم، 

والتي تطالب الشرآات والحكومات باستعمال جزء من مقدراتها لمساعدة األفراد 
آما تطالبها بالتعلم من أخطائها التي تسببت والمجتمعات الرازحين تحت ضائقة، 

.باألزمة االقتصادية األخيرة  
الشرق (وتتجّلى الحاجة إلى المسؤولية الشرآاتية بشكل واضح في دول منظومة مينا 

.   حيث تتفاقم المشاآل المادية واالجتماعية وتتفّشى البطالة) األوسط وشمال أفريقيا  
 

الجامعة الدآتور بيتر دورمان الذي تكلم عن دور افتتح المؤتمر مع ترحيب لرئيس 
وقال إن الجامعة آأآبر مستخدم خاص في . الجامعة في تشجيع الممارسات المستدامة

لبنان ترتبط بكل شرائح المجتمع اللبناني، أآانت داخل أم خارج أسوارها، وتحمي البيئة 
لحس بالمسؤولية وقال إن الجامعة سعت منذ بدايتها إلى ترسيخ ا. التي تحضنها

المجتمعية في نفوس طالبها ومن هنا آانت مبادراتها مثل مرآز االلتزام المدني وخدمة 



آما رحب وآيل . المجتمع، ومبادرة حسن الجوار، والعديد من المبادرات اُألخرى
الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل بالحضور مشددًا على أهمية المؤتمر، ثم رّحب 

عليان الدآتور جورج نجار بالحضور قائًال إن المسؤولية الشرآاتية الحديثة عميد آلية ال
ال تقتصر على التضحية ببعض األرباح  بل تشمل تحصين الشرآات مستقبليًا عبر 

.االلتزام المدني ودخول العقول واألسواق  
 

ة بعد ذلك ألقى الوزير نقوال نحاس خطاب المؤتمر الرئيسي فتكلم عن أهمية المسؤولي
وقال إن المسؤولية . الشرآاتية وآيف باتت إحدى وسائل ربط الشرآات بمجتمعاتها

الشرآاتية  هي أداة لتقريب األفراد من بعضهم البعض وهي مسؤولية مشترآة، وليست 
وقال إن الحكومة اللبنانية تدرك أهمية المسؤولية الشرآاتية لكن . خيارًا بل ضرورة
وقال إن الحكومة يجب أن تضع سياسات ورؤى ونظم لتفعيل . يفًادورها ال يزال ضع

المسؤولية الشرآاتية  وتشكيل فريق عمل لهذا الهدف من المنظمات الحكومية وغير 
وأردف أن الحكومة تشّجع المسؤولية الشرآاتية عبر تشجيع التعاون بين . الحكومية

.القطاعين الخاص والعام على تطبيقها  
 

الجلسات التي تراوحت مواضيعها بين النظرة الدولية للموضوع، وبعد ذلك بدأت 
ونماذج المؤسسات المسؤولة، وأفضل الممارسات االقليمية، والنظرة األآاديمية في 
.الجامعة األميرآية في بيروت الى المسؤولية الشرآاتية، ومستقبل تطبيق هذا المبدأ  

 
الجامعة وممثلون لشرآات عالمية وقد شمل المؤتمر ست جلسات تكلم فيها أساتذة من 

ومعروفة من بينها  آرامكس وديلويت وبوز وبنك لبنان والمهجر وبنك عوده وآوآا 
.آوال ونسله ونوآيا ومايكروسوفت  

 
وقالت رنى غندور، ممثلة ديلويت، إن الشرآة  تستثمر أآثر فأآثر  في مساعدة 

. المجتمع عبر برامج تعليم والتدريب  
 

، من آومجست، إن الشرآات يجب أن تدرج الخدمة االجتماعية في وقالت هال فاضل
.وقالت إن التغيير الفعلي يبدأ مع هذه الخطوة. استراتيجياتها  

 
وقال حسين هاشم مدير شرآة آرامكس إن ال أمل في مواجهة تحديات المستقبل من 

صبح دور وقال إنه مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل ي. دون المسؤولية الشرآاتية
.الشرآات ايجاد فرص جديدة لتوظيفهم  

  
 
    



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  ضم هيئة تعليمية منت 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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