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ً یسعدني دائم التي تتعلق بابني الحبیب رامي، ال سیما الیوم مناسبات الأن أتحدث في  ا
 ذكرى رحیلھ الثامنة. ونحن على أبواب

ً اھتمام حوكمة الشركات أولى رامي إلى تحویل شركتنا الخاصة إلى  ، وسعىاً كبیر ا
 إنشاء مجلس استشاري واعتماد الحوكمة فيرأى لوب الشركة العامة، فشركة تعمل بأس

بترسیخ المسؤولیة  فتمثلت. أّما الخطوة الثانیة، طورخطوة أولى نحو الشفافیة والت
ینا تجاه موظفذلك بالنسبة إلیھ تطبیق الممارسات الصحیحة  وعنى، االجتماعیة للشركات

ال سیما أن سھلة إدارتنا ومجتمعنا على حّد سواء. ھذه المھمة لم تكن وعمالئنا ومجلس 
  تختلف فیھا القوانین والتقالید واللغات. حول العالم دولة 50ي أكثر من منتشرة فشركاتنا 

مع إنشاء مؤسسة مخزومي  1997عام  خیريكانت انطالقة عائلتنا في مجال العمل ال
وعمدت إلى تقدیم خدماتھا  اع االجتماعي االستراتیجي لمجموعة شركاتناالتي شكلت الذر

حقیق االكتفاء الذاتي واالستدامة. مكین المجتمعات المحلیة من تلتوسعت لشعب اللبناني، ل
أنشطة مختلفة في البلدان التي تعمل  ممارسةومن ھذا المنطلق، بدأت المجموعة في 

ل إننا نلنا جوائز عن عملنا في اإلمارات العربیة ، وأفتخر بالقوفیھا، كّل حسب حاجتھ
المتحدة، وقد نلنا عالمة غرفة دبي للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات للمرة الثانیة منذ 

 .2018لیھا عام إنابیب شركة المستقبل لصناعة األانضمام 
: ، بما ینسجم مع استراتیجیتناركائز أربع علىوم المسؤولیة االجتماعیة لشركتنا تق

ً انطالق، والثقافة. ونحن نسعى والناسالبیئة واالقتصاد، وأصحاب المصلحة والمجتمع،   ا
من ھذه الركائز إلى معالجة ھدف تنمیة مستدامة محدد. فنحن كشركة،  كل ركیزة من

ً اضح ونحن نركز دائمنتبع بوصلتنا االستراتیجیة التي توّجھ كّل ما نقوم بھ. إن ھدفنا و  ا
 .كأشخاص ھا تعكس من نحنعلى قیمنا بما أن

، فإن االستدامة والمسؤولیة االجتماعیة تعنیان شركة المستقبل لصناعة األنابیبلبالنسبة 
مسؤولیة تأثیر أعمالنا على البیئة وعلى المجتمع بشكل عام. ونحن وتحّمل إحداث فرق 

 دمة.للجمیع، الیوم ولألجیال القا ملتزمون بالتنمیة المستدامة لضمان جودة الحیاة
نحن نعتمد مبادئ االستدامة كما وردت في االتفاق العالمي لألمم المتحدة، حیث تعكس 

على وتتیح لنا تحقیقھا. إن تحقیق االستدامة استراتیجیتنا وآلیاتنا وممارساتنا ھذه المبادئ 
 .شركتناالمدى الطویل ھي مسؤولیة كّل موظف في 



الجدیدة،  17مستدامة الـ، حین أعلنت الیونسكو عن أھداف التنمیة ال2015منذ عام 
، باتت 2030عتماد اتفاق األمم المتحدة العالمي أھداف التنمیة المستدامة لعام وا

بالشركات من أجل تحقیق أھداف التنمیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات تعرف الیوم 
ومات والمؤسسات الخاصة والرسمیة للسعي إلى تحقیق تدعو كافة الحك وھي، المستدامة

 .17ھذه األھداف الـ
ً نا خاضعحین یكون عملفلتكون األولى في تحقیق ھذه األھداف... الیوم تتسابق الدول   ا

 سینعكس ذلك على أدائنا كشركة وعلى موظفینا وعمالئنا. إلى الحوكمة الصحیحة، 
سنسعى  . كذلكستخدمین كّل الوسائل المتاحةبید سنبحث عن سبل إلنقاذ بیئتنا، م اً ید

المستدامة  لصحة الجیدة ونشر الوعي حول المدنالناس وتوجیھھم نحو ا لتمكین
ھذا ھو السبیل الوحید  بحقوقھم والدفاع عن حقوق اإلنسان.وتشجیعھم على التمسك 

 على صعید الشركة وعلى صعید الوطن. لتحقیق االستدامة
ھا رئیسة ھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، وھي بصفتمّي عضو في ال إن زوجتي

 ً الشبكة الوطنیة لمیثاق األمم المتحدة في لبنان  مجلس في مؤسسة مخزومي، عضو أیضا
GCNLالخامس، أي المساواة بین الجنسینھدف التنمیة المستدامة ممثلة وطنیة ل، و . 

وعلى الرغم من أننا نعمل لتحقیق كافة عضو في اللجنة البرلمانیة للتنمیة المستدامة،  وأنا
 األھداف، فإننا نركز بشكل أساسي على تحقیق الھدف األول، أي مكافحة الفقر.

میع نتشر حول العالم والطریقة الوحیدة لمكافحتھ ھي عبر اعتماد الحوكمة في جمالفساد 
جتماعیة المؤسسات االحة والمؤسسات المصرفیة والمالیة والصالمیادین: في التعلیم و

حینھا التالي في كّل جوانب الحیاة. اإلدارات الحكومیة، وبوالحكومیة  غیروالمنظمات 
 فقط نحقق االستدامة من خالل الحوكمة. 

، اكتشفت مدى ترسخ الفساد 2018منذ انتخابي لعضویة مجلس النواب اللبناني في عام 
ممارسة واجباتھ في  باتجاه نوابمجلس ال ندفعولم . فإن لم نعتمد الشفافیة القائم في النظام

ً ، فإن أمل مراقبة الحكومة ومحاسبتھا فلسوء الحظ ، شبابنا بمستقبل أفضل سیكون ضعیفا
 حیاة أفضل.السبیل ل% من شبابنا أن الھجرة ھي 75 یعتبر

یعطي إعطاء الحب، یعطي السعادة، وإعطاء المعرفة، . الحیاة ھي العطاء ال األخذ
ً مل معالتعلیم، ومن خالل الع ً ، نصبح أشخاصا  أفضل. ا

ل یإیجاد السب، وعلیك أنت سأعلمك بوجھتنا"كان رامي صاحب رؤیة، وكان یردد 
ة واألعمال اإلنسانیة ومسؤولیتنا الیوم متابعة المسیر ملقد أرشدنا إلى الحوك ".للوصول

 من أجل تحقیق أھدافنا.
 


