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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 
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يات امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات«

ِّ

ندوة »حتد

ة للعبور من البحث العلمي نحو التطبيق بحثت اإن�ساء من�سّ

هاب للقيادة

جهة وك
واجلمارك السودانية من جهة أخرى.

جامعة املدينة تقّدم بحثًا علميًا

 حول »فن الزخرفة الإ�سالمي«

حتت عنوان »حتديات املسؤولية االجتماعية 
األب  رئيسها  لبنان« وبرعاية  فــي  للمؤسسات 
سليم دكــاش، شهدت جامعة القديس يوسف في 
أكادميية-علمية- ندوة  اإلقتصادية  العلوم  كلية 
عملية نّظمها مركز األبحاث والتوثيق اإلقتصادي. 
هذا احلدث األول من نوعه في إطار إنشاء منصة 
أكادميية  للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في 
لبنان ينطلق من مساحة مشتركة تتخطى البحث 
النظري لتبني جسور التواصل مع أركان املجال 
التطبيقي من مصارف وشركات ومؤسسات سعيا 

جلعل االقتصاد في خدمة االنسان واملجتمع.
 بعد ترحيب من عميد كلية العلوم االقتصادية 
البروفسور جوزيف اجلمّيل، كانت كلمة االفتتاح 
لرئيس جامعة القديس يوسف األب سليم دكاش 
ثــم كلمة الــدكــتــورة ســهــام رزق الــلــه الــتــي قّدمت 
نــتــائــج دراســتــهــا كــأســتــاذة مــحــاضــرة فــي كلية 
البحثي  على ضوء النموذج  االقتصادية  العلوم 
املؤسساتي احلديث الذي يسمح بتحديد مكامن 
فــي بعض  تــطــور املسؤولية االجتماعية  ســرعــة 
القطاعات اللبنانية وتأخرها في قطاعات أخرى 
بــدء مداخالت  ويتيح معرفة ركائز تفعيلها قبل 

ممثلي املــؤســســات املــشــاركــة مــســؤولــي أقسام 
املسؤولية االجتماعية فيها للحديث عن جتاربها 

في هذا املجال.
وأشار األب دكاش الى أن املسؤولّية اإلجتماعّية 
واضح،  غير  مفهوًما  لبنان  فــي  تبقى  للشركات 
فليس هناك من تشريع وموقف مشترك للشركات 
بــهــذا اخلــصــوص. الــشــركــات مــا زالـــت قليلة لكي 
تلتزم في سلوك هذه الدرب. فقط 160 كيان لبنانّي 
)من بينها منّظمات عديدة( وّقــع حّتى اليوم على 
»امليثاق العاملّي« لألمم املّتحدة )املعروف أكثر حتت 
 ،)»Global Compact« اإلجنــلــيــزّيــة  التسمية 
وهـــي مــجــمــوعــة مــن 10 مــبــادئ تــرمــي إلـــى حّث 
ا«،  الشركات على تبّني موقف »مسؤول إجتماعًيّ

بالتزامها في دمج 10 مبادئ خاّصة وتعزيزها.
ثم شرحت د. سهام رزق الله حتديات املسؤولية 
االجتماعية في لبنان نظرًا باعتماده على املبادرة 
احلرة والطوعية للمؤسسات من دون أي قيد أو 
رقابة أو تقدير أو تشجيع أو حوافز غير املنافسة 
بني املؤسسات نفسها على تلميع صورتها إزاء 
املستهلكني لزيادة حصتها في السوق ليس إال، 
األمـــر الـــذي يجعل منــو املــســؤولــيــة االجتماعية 

خجواًل في لبنان ألسباب عدة.
البحث نخبة من  فــي مناقشة نتائج  وشـــارك 
ممــثــلــي الــقــطــاعــات املــعــنــيــة، فــتــحــّدثــت هازميغ 
اخلوري، رئيسة وحدة املسؤولية االجتماعية في 
بنك عــودة عن تأثير التقليد واحملاكي في إدخال 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة فــي الــقــطــاع املصرفي 
اللبناني، ورنــا حــداد، رئيسة وحــدة املسؤولية 
عن  اللبناني-الفرنسي  البنك  فــي  االجتماعية 
جتربة املصرف في إدخال املسؤولية االجتماعية 
ــه، وســـهـــى بـــو رجيلي،  ــت ــجــي ــي ــرات ضــمــن اســت
فــي شركة  االجتماعية  املسؤولية  رئيسة وحــدة 
االتــصــاالت ألفا عن أهمية القيم االجتماعية في 
اعتماد املسؤولية االجتماعية في استراتيجيات 
قطاع االتــصــاالت، وغيدا إبراهيم، رئيسة وحدة 
املسؤولية االجتماعية في شركة فتال عن معوقات 
االجتماعية  املــســؤولــيــة  وتنظيم  قــونــنــة  غــيــاب 
للشركات في القطاع التجاري وكارال زيادة، ممثلة 
محافظة وبلدية بيروت عن أثر إقرار الشراكة بني 
املسؤولية  على  اخلــاص  والقطاع  العام  القطاع 
ــع التنمية  االجــتــمــاعــيــة لــلــمــؤســســات ومــشــاري

املستدامة.
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