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�لبحث �لعلمي و�لتطبيق يف «�لي�شوعية»
�ظ��م م��رك��ز االأب� �ح ��اث وال �ت���ث �ي��ق االإق �ت �� �س��ادي
ن� ّ
ندوة اأكادميية علمية وعملية يف كلية العل�م
االإق �ت �� �س��ادي��ة يف«ج��ام��ع��ة ال �ق��دي ����س ي���� �س��ف»
حتت عن�ان «حتديات امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات يف لبنان» وبرعاية رئي�سها االأب
�سليم دك��ا���س .وي�اأت��ي الن�ساط يف اإط��ار اإن�ساء
م �ن �� �س��ة اأك ��ادمي� �ي ��ة ل �ل �م �� �س ��ؤول �ي��ة االإج �ت �م��اع �ي��ة
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات يف ل �ب �ن��ان ي �ن �ط �ل��ق م ��ن م���س��اح��ة
م �� �س��رك��ة م ��ع اأرك � � ��ان امل� �ج ��ال ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي من
م�سارف و�سركات وم�ؤ�س�سات.
ترحيب م��ن عميد الكلية ج���زي��ف اجلميّل.
وع��ر� �س��ت � �س �ه��ام رزق اهلل ن �ت��ائ��ج درا� �س �ت �ه��ا
ك� �اأ�� �س� �ت ��اذة حم ��ا�� �س ��رة يف ال �ك �ل �ي��ة ع �ل��ى � �س���ء
ال�ن�م���ذج البحثي امل�ؤ�س�ساتي احل��دي��ث ال��ذي
ي�سمح بتحديد مكامن �سرعة تط�ر امل�س�ؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة يف ب�ع����س ال �ق �ط��اع��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وتاأخرها يف قطاعات اأخرى ويتيح معرفة ركائز
تفعيلها .واأ�� �س ��ار دك��ا���س اإىل اأن امل���س��ؤول� ّي��ة

االإجتماعيّة لل�سركات تبقى يف لبنان مفه�م ًا
غ��ر وا� �س��ح ،فلي�س ه�ن��اك م��ن ت�سريع وم���ق��ف
م�سرك لل�سركات بهذا اخل�س��س.
وك ��ان ��ت م���داخ���الت مل �م �ث �ل��ني ع ��ن ال �ق �ط��اع��ات
املعنية ،فتحدّ ثت هازميغ اخل���ري ع��ن تاأثر
ال �ت �ق �ل �ي��د وامل� �ح ��اك ��ي يف اإدخ�� � ��ال امل �� �س ��ؤول �ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة يف ال �ق �ط��اع امل �� �س��ريف ال �ل �ب �ن��اين،
ورن� ��ا ح� ��داد ع��ن جت��رب��ة امل �� �س��ارف يف اإدخ� ��ال
امل�س�ؤولية االجتماعية �سمن ا�سراتيجيتها،
و�سهى ب�رجيلي عن اأهمية القيم االجتماعية يف
اعتماد امل�س�ؤولية االجتماعية يف ا�سراتيجيات
ق�ط��اع االت �� �س��االت ،وغ�ي��دا اإب��راه�ي��م ع��ن مع�قات
غ�ي��اب ق���ن�ن��ة وتنظيم امل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية
لل�سركات يف ال�ق�ط��اع ال �ت �ج��اري وك���ارال زي��ادة
مم�ث�ل��ة حم��اف �ظ��ة وب �ل��دي��ة ب� ��روت ع��ن اأث� ��ر اإق� ��رار
ال�سراكة ب��ني القطاع ال�ع��ام وال�ق�ط��اع اخلا�س
ع �ل��ى امل �� �س ��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات
وم�ساريع التنمية امل�ستدامة.

