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خالد حنفي: تعزيز دور "المسؤولية االجتماعية للشركات العربية" بما يتماشى مع الثورة الرقمية والصناعية

أّكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خالل مشاركته في 
ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان: "أزمة لبنان االقتصادية 
والحلول الممكنة"، أّن "األزمة االقتصادية في لبنان، هي في جوهرها أزمة 
عقالنية،  سياسات  صنع  دون  حال  بما  النظام،  في  بنيوي  وخلل  حوكمة 

وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر".
واعتبر أّن "لبنان أضاع وقتا ثمينا، والعديد من الفرص لتبني مسار إلصالح 
نظامه االقتصادي والمالي ولم يشرع حتى هذا التاريخ وبعد مرور عامين 
ونصف في تطبيق برنامج شامل لإلصالح والتعافي يحول دون انزالق البالد 
إلى مزيد من الغرق."، مشددا على أّن "استمرار التأخير المتعمد في معالجة 
المستوى االجتماعي واالقتصادي  تداعياته على  تقتصر  أسباب األزمة ال 
نما أيضا خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض السلم  فحسب، واإ

االجتماعي لمزيد من الضغوط".
وأّكد على أّن "المطلوب من أجل الخروج من األزمة، وضع مقاربة جديدة 
للمشكلة، تساهم في إعادة الثقة بلبنان سواء على الصعيد المحّلي، أو من 
جانب الدول العربية واألجنبية المهتمة والمتحّمسة لدعم لبنان"، الفتا إلى أّن 
"توافر السيولة ضرورة حتمية كي يبدأ لبنان بالسير على السّكة الصحيحة".

قرار مشروع واعد وطموح  وقال: "ال بّد من اعتماد إصالح هيكلي جذري واإ
واإلسراع في تنفيذه ليكون بمثابة دستور اقتصادي للبنان، ويؤدي إلى تحقيق 
إعادة  العمل، وبالتالي يساهم في  الشامل والمنصف وخلق فرص  التعافي 
يقاف الخسائر التي ال يمكن  النهوض االقتصادي وتفادي الدمار الكامل واإ

تعويضها".
وشدد حنفي على أّن "الممر اإللزامي للخروج من األزمة، يبدأ بإعادة هيكلة 
رأسها  وعلى  المانحة  الدولية  الجهات  مع  واالتفاق  بالتعاون  وذلك  الديون 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، بالتوازي مع التوصل إلى تفاهم 

مع الدائنين عبر تسديد الودائع بطريقة قابلة لالستدامة".
ونّوه إلى "اهمّية إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المالي من أجل استعادة مالءة 

القطاع المصرفي بدعم من التشريعات المناسبة، على أن تكون سياسة سعر 
الصرف أكثر مرونة إلى حين الشروع بخطة انقاذ موثوقة".

ودعا إلى "ضرورة استغالل الموانئ اللبنانية ومنها مرفأ طرابلس المهّيأ ليكون 
منصة ليس فقط للتجارة المحلّية بل صلة ربط ووصل مع الموانئ الدولية، 
بما يساهم في تعزيز عالقات لبنان االقتصادية والتجارية مع الخارج، حيث 
لدى لبنان قطاع خاص حيوي وقوة بشرية متعلمة وخالقة وعالية التأهيل".

خالد  الدكتور  العام  بأمينه  ممثال  العربية،  ف  الغر  اتحاد  وقع  ذلك،  إلى 
حنفي، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة   كيو  . أس . أي )كواليتي سيستمز 
ناديا  الدكتورة  بالتوقيع  المفوضة  بالمديرة  ممثلة  شور،  أوف  أنترناشونال( 

شعيب.
برامج  على  التدريب  تعزيز  على  االتفاقية  هذه  خالل  من  الفريقان  واتفق 
المسؤولية االجتماعية للشركات، ووضع معايير تشريعية وتنظيمية العتماد 
في  يساهم  بما  العربي،  العالم  في  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  برامج 
في هذه  العرفة  نشر  األول  الفريق  توّلي  مقابل  لديه  الجودة  برامج  تطوير 
المجاالت على مستوى العالم العربي. كما تهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون 
المسؤولية  لترويج برنامج  ابرام شراكات دولية  إلى مرحلة  المشترك ليصل 
االجتماعية للشركات وتطوير معايير االلتزام بها ال سّيما في العالم العربي.

ونّوه حنفي بتوقيع االتفاقية، الفتا إلى "أّننا نعيش في زمن متغّير، ومن هذا 
المنطلق ال بّد من انتهاج األساليب التي تتناسب مع المتغّيرات الحاصلة 
يتماشى  بما  للشركات،  االجتماعية  المسؤولية  ودور  واقع  تعزيز  أجل  من 
نترنت األشياء، وغيرها من  مع الثورة الرقمية والصناعية، والبلوك تشين، واإ
المفاهيم الحديثة التي حّلت مكان المفاهيم القديمة، األمر الذي من شأنه أن 
يساهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، 
في  والمشاركة  والموظفين،  العمال  العادلة، وضمان سالمة  األجور  ودفع 

إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية والبيئية".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, 
Dr. Khaled Hanafi, affirmed during his participation in 
a symposium organized by the Union of Arab Banks, 
under the title: "Lebanon's Economic Crisis and Possible 
Solutions", "The economic crisis in Lebanon is, in essence, 
a crisis of governance and a structural defect in the system, 
which prevented rational policy-making and allowed the 
spread of a culture of corruption and waste."
He considered that "Lebanon has lost valuable time and 
many opportunities to adopt a path to reform its economic 
and financial system, and until this date, after two and a half 
years have passed, it has not embarked on implementing 
a comprehensive program for reform and recovery that 
prevents the country from slipping into further drowning." 
He stressed that "the continuation of the deliberate delay 
in addressing the causes of the crisis is not limited to its 
repercussions on the social and economic level only, but 
also the risk of a systematic failure of state institutions and 
exposing social peace to more pressure."
He stressed that "what is required in order to get out of the 
crisis, is to develop a new approach to the problem, which 
contributes to restoring confidence in Lebanon, whether at 
the local level, or on the part of Arab and foreign countries 
interested and enthusiastic to support Lebanon," noting 
that "the availability of liquidity is an absolute necessity 
for Lebanon to start running on the right track."
He said, "It is necessary to adopt a radical structural reform, 
approve a promising and ambitious project, and accelerate 
its implementation to serve as an economic constitution 
for Lebanon, and lead to achieving comprehensive and 
equitable recovery and creating job opportunities, and 
thus contribute to economic revival, avoiding complete 
destruction and stopping irreplaceable losses."
Hanafi stressed that "the obligatory path out of the 
crisis begins with debt restructuring, in cooperation 
and agreement with international donors, led by the 
International Monetary Fund, the World Bank and others, 
in parallel with reaching an understanding with creditors 
by paying deposits in a sustainable manner."
He noted "the importance of comprehensive restructuring 
of the financial sector in order to restore the solvency of the 

banking sector with the support of appropriate legislation, 
provided that the exchange rate policy is more flexible until 
a credible rescue plan is launched."
He called for "the necessity of exploiting the Lebanese 
ports, including the port of Tripoli, which is prepared to 
be a platform not only for local trade, but also a link and 
connection with international ports, which contributes 
to strengthening Lebanon's economic and trade relations 
with abroad, as Lebanon has a vital private sector and an 
educated, creative and highly qualified human force." In 
addition, the Union of Arab Chambers, represented by its 
Secretary General, Dr. Khaled Hanafi, signed a cooperation 
and partnership agreement with QSi (Quality Systems 
International) offshore, represented by the authorized 
director, Dr. Nadia Shuaib.
Through this agreement, the two parties agreed to enhance 
training on corporate social responsibility programs, and 
to set legislative and regulatory standards for the adoption 
of corporate social responsibility programs in the Arab 
world, thus contributing to the development of quality 
programs in return for the first party's responsibility to 
spread knowledge in these areas in the Arab world. The 
agreement also aims to enhance joint cooperation to 
reach the stage of concluding international partnerships to 
promote the corporate social responsibility program and 
develop standards for compliance, especially in the Arab 
world.
Hanafi noted the signing of the agreement, pointing out that 
"we live in a changing time, and from this standpoint, it is 
necessary to adopt methods that are commensurate with 
the changes taking place in order to enhance the reality 
and role of corporate social responsibility, in line with the 
digital and industrial revolution, blockchain, the Internet of 
things, and others, one of the modern concepts that replaced 
the old ones, this will contribute to improving the services 
provided to the community, creating real job opportunities, 
paying fair wages, ensuring the safety of workers and 
employees, and participating in finding solutions to social 
and environmental problems.”
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: Strengthening the Role of "Arab Corporate Social Responsibility" In line with the Digital 
and Industrial Revolution


