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الوزير نقوال نحاس سيحاضر في األميرآية في افتتاح المؤتمر األول للمسؤولية  
 الشرآاتية في الشرق األوسط 

 
المؤتمر "في الجامعة األميرآية في بيروت آلية سليمان العليان لالدارة األعمال  تنّظم

أيار  5و 4وذلك يومي الجمعة والسبت " وسطاألول للمسؤولية الشرآاتية في الشرق األ
ويهدف المؤتمر الى توفير منّصة لقادة . القادم في قاعة محاضرات المعماري في الكلية

األعمال المحليين لتناول التحديات المطّلة والفرص التي يقدمها ترسيخ مبدأ المسؤولية 
شكل مستدام، خاصة في الشرآاتية وتبادل الخبرات والتجارب وبناء الجسور لتحقيقها ب

.ضوء التطورات األخيرة في المنطقة  
 

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

المبدأ مع تّيار آخذ في التصاعد وينسجم هذا . طرفًا من هذه األرباح لخدمة الصالح العام
قوامه المواطنون واألفراد ومجموعات المستهلكين والمنظمات غير الحكومية عبر 
العالم، والتي تطالب الشرآات والحكومات باستعمال جزء من مقدراتها لمساعدات 
األفراد والمجتمعات الرازحين تحت ضائقة، آما تطالبها بالتعلم من أخطائها التي 

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

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

عة ُيفتتح المؤتمر عند الثامنة والنصف صباح الجمعة مع آلمات ترحيب لرئيس الجام
الدآتور بيتر دورمان، ووآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل، وعميد آلية 

ثم يلقي وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس خطاب . العليان الدآتور جورج نجار
.وبعد ذلك بعد ذلك تبدأ الجلسات. االحتفال  

 



وسيشمل المؤتمر ست جلسات يتكلم فيها أساتذة من الجامعة آما يتكلم ممثلون لشرآات 
عالمية ومعروفة من بينها  آرامكس وديلويت وبوز وبنك لبنان والمهجر وبنك عوده 

  .وآوآا آوال ونسله ونوآيا ومايكروسوفت
 
    
  الليبرالي   األميرآي   نظام التعليميوتعتمد ال   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  تضم هيئة تعليمية من 

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