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  :تمهيد
 >  

ة لحضـار لنتاج اقد يبدو ألول وهلة بأن مفهوم المسؤولية لألعمال هو مفهوم جديد قادم من الغرب، ولكن المتأمل 

العربية اإلسالمية يجد أن العديد من المفاهيم واألفكار والممارسات التي تضيف وتعمق وتثـري مفهـوم المسـؤولية    

تشمل كافة أفراد المجتمع ضمن مفهـوم التكافـل واإلحسـان    عدى هذه المسؤولية قطاع األعمال لاإلجتماعية بحيث تت

لتي قد تسلط الضوء على أبعاد جديـدة لمفهـوم المسـؤولية    فيما يلي بعض المفاهيم األساسية ا .والتواصل المجتمعي

  : المجتمعية من أجل التنمية المستدامة

 :مستدامة في ظل العولمةدور الدولة في التنمية ال .1
  

لقد شهدت الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ظهور مؤسسات دولية مثل هيئة األمم المتحدة والبنـك الـدولي   

وصندوق النقد الدولي التي أسهمت في تحويل دور الدولة الى مقترض يسـير ضـمن توجهـات    ) مؤسسات بريتون(

، ويصبح "سيارة لكسس"مقابل " غصن الزيتون" المؤسسات الدولية ويبتعد تدريجياً عن هم المزارع الصغير الذي يمثل

وهذا . افة وتطلعات المجتمع المحليتعكس روح وثق رهينة لسياسات اإلصالح اإلقتصادي، الزراعي والمجتمعي التي ال

ال بد من إعادة النظر في أدوار كل من الدولـة  . أدى إلى نمو دور القطاع الخاص على حساب المهام الجوهرية للدولة

  .والقطاع الخاص وكذلك إعادة دور المجتمع المدني إلعادة التوازن لعناصر التنمية المستدامة في الدول النامية

 : ألعمالأخالقيات قطاع ا .2
  

الخـاطئ وهـو أن    هناك التصور القديم. هو الرمز الذي يلعبه قطاع األعمال" من صياد إلى مزارع"التحول في األدوار 

على النـاس واألرض أو علـى   وتعظيمها بغض النظر على العواقب السلبية تضاعف المنفعة بفقط  قطاع األعمال يعنى

العامـة أو إيجـاد    هناك تحوالً في أخالقيات األعمال بعيداً عـن العالقـات  الرأسمال البشري والرأسمال الطبيعي، لكن 

ومن المفيد أن تدرك أن هناك هوة عميقة في الحركة البيئيـة  . صالح ضيقة مع الحركة البيئيةتحالفات هشة وضمن م

أخالقية على قطاع األعمال ي تَبعة البيئية وقطاع األعمال، وهذا يلق ين في التحالف بين الحركةرضيبين المَؤديين والمعا



 

سق التفكير النمطي حول قطاع تغيير نُكعنصر محرك لالعمل البيئي ضمن الرؤية المؤسسية والعمل أخالقيات  في تجذير

  .األعمال

 )وليس اإلجتماعية(وإدارة المعرفة في مجال المسؤولية المجتمعية   الذآاء المجتمعي .3
  

  

المسؤولية المجتمعية فإننا بصدد تنامي حالة من الذكاء المجتمعي وكذلك صياغة عقـد  من المؤمل أنه مع تنامي ثقافة 

إجتماعي بين قطاع األعمال والمجتمع المدني يقوم على أسس من الشفافية والنزاهة وإحترام اآلخر واألمان والخدمـة  

نمية المرتبطة باإلنسان، بحيث ء أسس التالعامة وتوليد قصص نجاح تؤدي لتمكين المجتمع المحلي وحفظ حقوقه وبنا

  . المستدامة في الوطن العربي مشروع التنميةمن م كرامة اإلنسان والمجتمعات المحلية وجعلها جزءاً رتحت

  : التحالفات نحو إقتصاد أخضر .4
  

دية هناك مبادرات عديدة إلعادة النظر في كيفية قياس تقدم المجتمعات بطرق ومنهجيات جديدة غير المؤشرات اإلقتصا

ضر تصاد أخوإدخال البعد اإلجتماعي وصحة اإلنسان كمؤشرات جديدة للتحول نحو إق) GNP( مثل معدل الدخل القومي

خر العالم بالعديد من المهتمين نحو إقتصاد أخضر وبمعايير جديدة ومـن هنـا تبـرز    يز. في ظل تحدي التغير المناخي

 ويدخل مبدأاع القرار ونشر فلسفة وثقافة جديدة نحو إقتصاد أخضر أهمية التحالف الالزمة للتأثير على السياسات وصن

  .ؤسسة والدولةمنمو اللقياس مؤشر خضراء وإعتماد تقارير اإلستدامة كالمحاسبة ال

  : دور المجتمع المدني .5
  

مـان  ن المجتمع المدني يمثل صـمام األ في تصوري أ. هناك عالقة جدلية ومتغيرة بين قطاع العمال والمجتمع المدني

تأثير قطاع األعمال على خطط وبرامج التنمية المستدامة وعلى حيـاة النـاس، والعالقـة    لضبط وقياس مدى نوعية 

أو المعارضة ألجل المعارضـة  " صناعة المعارضة"اً لما يسمى المرجوة والمطلوبة من المجتمع المدني هي ليس تكريس

ستدامة العقد اإلجتماعي بين قطـاع األعمـال والمجتمـع    لمجرد البحث عن دور بل هو دور ريادي وأخالقي لضمان إ

  .المدني

  

إن المشهد العـالمي فـي   . واحد فرصة في آنٍومثل أزمة مر في منعطفات حادة تُخالصة القول، أن اإلقتصاد العالمي ي

ـ  ر والصـناعة  مجال الصناعة والبحث العلمي يشهد تقدماً في مجال تطوير الطاقة المتجددة والتحول نحو البناء األخض

الخضراء وكل ذلك يبشر بمستقبل واعد وفرص عمل خضراء جديدة وهذا يتطلب صياغة عقد إجتماعي جديد ما بـين  

  . الدولة وقطاع األعمال والمجتمع المدني


