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 من  اجتماعية للشرآات مسؤولية أجل

  االنتاج وشرآاء  لألعمال جدوى ذات
 

بعلوم المسؤولية االجتماعية للشرآات وحمل الفصلية المتخصصة " ريسبونسيبل بزنس"من مجلة  العاشرصدر العدد 
شرآاء مختلف  مشارآةأهمية ، وتناول "وشرآاء االنتاج من أجل مسؤولية اجتماعية ذات جدوى لألعمال: "الغالف عنوان

ناجحة للمسؤولية مشترآة وبناء استراتيجية بالشرآة ل المجتمع المرتبطالى والموردين الزبائن ومن الموظفين  األعمال
  . ودائرتها البيئية واالجتماعية هاعمالأل متوازن ومسؤول نمو من أجل للشرآة االجتماعية

  
لعالقة الوثيقة التي تربط توقعات شرآاء األعمال بالتوجهات االستراتيجية للمسؤولية ا للمجلة معمقة دراسة وأظهرت

ولوية العتبارات هؤالء الشرآاء لدى تطوير استراتيجية األ يجب إعطاءوالبيئية للشرآة بحيث واالنسانية االجتماعية 
العالمية تأخذ في االعتبار  الشرآات أنظمةوقد باتت العديد من . أعمالها بما يعود عليها بالفائدة االقتصادية ونمو أرباحها

 مباشرة بصلب أعمالها وربطها اوتنويعه اعلى تعزيز مبادراته وتعملفي ادارة عملياتها  على نحو أساسي هذه المسألة
  . شكل متالزمالمنشودة في والتنمية االجتماعية والبيئية  ةللشرآ النمولتحقيق  ومنتجاتها

 
آأساس للقيم األخالقية لدى الشرآات،  التزام  الريادية المسؤولية االجتماعية الفردية :أبرزهامتنوعه ع يورد العدد مواضأو

، وآذلك التحديات التي يالبيئو جتماعياال التأثير مبادراتها االجتماعية والبيئية آدليل لجديتها فينتائج الشرآات في تقييم 
  .التمويل واستمرارية عملها لجهةتواجهها الشرآات االجتماعية 

  
تقارير االستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومدى  عنديثًا صدرت حأولى من نوعها العدد دراسة  ونشر

من أآبر الشرآات  170وشملت الدراسة . وعي والتزام الشرآات في إصدارها وفقًا لمعايير تعزز الشفافية والمصداقية
  .قطاعًا 25 موزعة علىوالشرق األوسط دولة في  17 بورصات المدرجة في

  
 التكامل الى في افتتاحيتهخالد القصار "ليبانون. آر. أس. سي"والرئيس التنفيذي لـ "ريسبونسيبل بزنس"شر نا ولفت

صحيحًا، لم تلجأ  االرتباط لو لم يكن ذلك: "وسألبين األداء المسؤول للشرآات وتعزيز ربحيتها  واالرتباط العضوي
الى تطوير استراتيجيات ومبادرات  اجتماعي بضرر بيئي أو عملياتها تلك التي تتسب وخصوصًاالشرآات عمومًا 

؟ الجواب البديهي يتمثل وتحسين أدائها في هذا المجال لقيام بها ونسج العالقات مع شرآائهالالمسؤولية االجتماعية وتنشط 
وذآر القصار أنه يفترض ". أرباحهاومستقبل أعمالها  ديمومةهمية هذا االمر وتأثيره المباشر على ألهذه الشرآات  بإدراك

وال سيما ومصير منتجاتها المحدقة بأعمالها والبيئية االجتماعية بشكل جدي الى األخطار بالشرآات والمصارف أن تتنبه 
  .في الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان

  
واستطلع من هذه  بنانية الى عضوية الميثاق العالمي لألمم المتحدة،ل مصارفوشرآات سبع  انضماموآشف العدد عن 

 مسؤولياتها االجتماعيةبوخططها المستقبلية لالرتقاء  للميثاق وأهدافها االنضمام األسباب التي دفعتها الى الشرآات
 .في لبنان والبيئية واالنسانية


