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ملخص:هتدف هذه الدراسة إىل إبراز واقع تبين املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات هل هي التزام من قبل هذه
الشركات نظرا ملا ختلفه من سلبيات على بيئة الدول املضيفة؟،أم أهنا إلزام يفرضه القانون عليها وذلك ابستخدام املنهج الوصفي
التحليلي  ،فاملسؤولية االجتماعية أصبحت يف الوقت الراهن ينظر إليها أبهنا وسيلة أو إسرتاتيجية جيب تبنيها من أجل البقاء
و ضمان االستمرارية لنشاط هذه الشركات و اكتساب رضا كل من البلد املضيف و والء جمتمعه ،ولكن يف املقابل هناك التزامات
بيئية و اجتماعية جيب الوفاء هبا .وخلصت الدراسة إىل أن املسؤولية االجتماعية هلذه الشركات هي مبادرات طوعية حيث ال يوجد
قانون يلزمها ابملمارسة الفعلية حيث متت اإلشارة إىل ضرورة تقنني هذا اجلانب حىت أيخذ صفة اإللزام لريدع التجاوزات الالأخالقية
و يكون حمفز للشركات األخرى.
الكلمات املفتاحية  :الشركات متعددة اجلنسيات ،املسؤولية االجتماعية ،االلتزام ،اإللزام ،االمتيازاتOMC ،
Abstract: The objective of this study to highlight the reality of the adoption of corporate
social responsibility is a commitment by these companies because of the negative effects
on the environment of the host countries? social responsibility is now seen as a means or a
strategy be adopted in order to survive and ensure continuity of activity of these
companies and to gain thesatisfaction of both the host country and loyalty of its
community but it return there or environment ale and social obligations that must be met,
the study concluded that the social responsibility of these companies is voluntary
initiatives there is no law that obligates them to practice. The necessity of legalizing this
aspect is mentioned in order to take The form of obligation to deter immoral violations
and to be a catalyst for other companies.
Key Words : Multinational, Social responsibility, Commitment, Obligation, OMC.
JEL Codes : F23, A13.
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مقدمة:
تسعى الشركات الكربى على اختالف طبيعة نشاطها  ،إىل حتقيق األداء االقتصادي الذي يهدف إىل تعظيم
أرابحها ،إال أهنا حتدث خالل نشاطها جمموعة من اآلاثر السلبية سواءا على البيئة كالتلوث  ،واستنزاف املوارد
الطبيعية ،وعلى اجملتمع ابالستغالل املفرط لليد العاملة و إبمهال آاثرها السلبية على العمال من حيث األمن ،
الصحة  ،التدريب  ،السكن وغريها  ،وهذا ما أدى إىل احلديث عن املسؤولية البيئية واالجتماعية عالوة على األداء
االقتصادي ابلنسبة هلذه الشركات حيث تشري املسؤولية االجتماعية إىل النشاط الذي يهدف إىل تعظيم املسامهة
االجتماعية للشركات أي تلك املسامهة اليت جيب أن يتحقق العائد منها للمجتمع ابعتبار أن الشركات جزء من
اجملتمع الذي تزاول فيه نشاطها وبيئتها لرتويج منتجاهتا ومصدر مداخلها  ،أما عن املسؤولية البيئية فيقصد هبا حتمل
الشركات جزءا من املبادرات أحادية اجلانب أو التعاون مع السلطات العمومية تلتزم من خالهلا ابختاذ التدابري
الالزمة لتخفيف األضرار اليت تلحقها ابلبيئة بعدما كانت تتخذ موقفا دفاعيا جتاه هذه األضرار يف السابق،
ويستخدم مصطلح املسؤولية البيئية واالجتماعية للتعبري عن االلتزامات امللقاة على عاتق الشركات إبجناز جمموعة من
األهداف لصاحل اجملتمع ،يرتتب على هذا النوع من املسؤولية قيام الشركات االقتصادية مبجموعة من العمليات
االجتماعية  ،فلم يعد تقييم الشركات يعتمد على الرحبية فحسب ومل تعد الشركات تعتمد يف بناء مسعتها على
مراكزها املالية فقط  ،فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات يف
اجلوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية واالجتماعية  ،ومن أبرز هذه التطورات مفهوم "املسؤولية االجتماعية
للشركات "  ،إذ أدركت الشركات أهنا غري معزولة عن اجملتمع  ،وتنبهت إىل ضرورة توسيع نشاطاهتا لتشمل ما هو
أكثر من النشاطات اإلنتاجية  ،إبعطاء اجملتمع اهتماما وعناية كافية .وابعتبار الشركات متعددة اجلنسيات من أهم
الشركات ذات النشاط الواسع  ،لذا سنحاول إلقاء الضوء على املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات
من منطلق كوهنا حتمية يفرضها القانون أم أهنا تبقى طوعية يف ظاهرها ولكن هلا مكاسب خفية.
و عليه من خالل ما سبق تسعى الورقة البحثية إىل اإلجابة على اإلشكال التايل :هل أن ممارسات املسؤولية
االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات إلزام قانوين عليها،أم أهنا التزام طوعي تقوم به ؟أي هل حقيقة أن الشركات
متعددة اجلنسيات طليقة حرة يف ممارساهتا خاصة يف ظل االمتيازات اليت منحتها هلا منظمة التجارة العاملية ،أم أهنا
ختضع لضوابط و التزامات تقيدها نوعا ما قد تكون التزامات املسؤولية االجتماعية؟
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز حقيقة التحرر الذي منح للشركات متعددة اجلنسيات من خالل االتفاقيات
الدولية و احمللية و تقدمي خلفية واضحة حول املسؤولية االجتماعية لشركات متعددة اجلنسيات  ،هل هي مبادرة
طوعية خريية من خالل املساعدات أم أهنا عطاء ذكي إضافة إىل تسليط الضوء حول املسؤولية االجتماعية
للشركات متعددة اجلنسيات هل هي إلزامية قانونية أم التزام طوعي أخالقي و ذلك ابستعمال املنهج الوصفي
التحليلي الذي يعتمد يف األساس على اجلانب النظري يتم من خالله التطرق إىل خمتلف املفاهيم النظرية املتعلقة
ابلشركات متعددة اجلنسيات .
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حيث سيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور التالية :
 الشركات متعددة اجلنسيات.
 املسؤولية االجتماعية.

 التزامات الشركات متعددة اجلنسيات مببادئ املسؤولية االجتماعية يف ظل االمتيازات املمنوحة.

.1الشركات متعددة اجلنسيات:

إن حجم النمو الكبري الذي حققته الشركات متعددة اجلنسيات خالل النصف الثاين من القرن املاضي حىت
اآلن وتعاظم النفوذ االقتصادي واملايل والسياسي هلذه الشركات  ،وحجم التكتالت اليت جتمعها دفع العديد من
اجلامعات واملعاهد التعليمية ومراكز البحث إىل االهتمام بدراسة طبيعة أنشطتها وأهدافها وتنظيمها ومستقبل
وظائفها ...اخل .لذا سوف حناول تناول موضوع الشركات متعددة اجلنسيات من خالل النقاط التالية:
 .1.1ماهية الشركات متعددة اجلنسيات:

لقد شهد تعريف الشركات متعددة اجلنسيات تعريفات عدة من قبل العديد من االقتصاديني  ،إذ تعددت
مفاهيم حول هذا الكيان االقتصادي  ،فمنهم من يعرف الشركة متعددة اجلنسية أبهنا كل مشروع ميتلك أو يسيطر
على املوجودات و أصول املصانع مناجم  ،مكاتب ،و استثمارات و ما شاهبها يف دولتني أو أكثر و ميتد نشاط
هذه الشركات يف كافة أنشطة احلياة االقتصادية يف اجملال الصناعي و التجاري و املايل (األتريب. )1997 ،
و تعرف الشركة الدولية حسب " "Livingstoneأبهنا تلك الشركة اليت تتمتع بشخصية مستقلة ومتارس نشاطها
ابالختيار يف دولة أو أكثر ،و يقصد ابلشخصية املستقلة للشركة الدولية هو عدم خضوعها لرقابة أي حكومة من
احلكومات األم فيما خيتص مبمارسة أنشطتها املختلفة أو أي قرارات مرتبطة هبا يف اخلارج (اخلطيب.)2009 ،
كما عرفت الشركات متعددة اجلنسيات أبهنا الشركات اليت متلك وتتحكم يف أنشطة اقتصادية موزعة على بلدان
متعددة وتشرتك يف األنشطة الدولية املختلفة وتقوم ابلتصنيع يف العديد من الدول ولديها ارتباطات والتزامات مالية
كبرية  ،وحتصل على إيراداهتا اإلمجالية من العمليات الدولية (()International Operationsالعامري،
.)2007
وتعرف ابلشركات األجنبية و هي الشركات اليت تدير بصورة مباشرة أو متارس بصورة غري مباشرة نشاطا استثماراي
سواء يف جمال اإلنتاج أو التسويق أو اخلدمات خارج الدولة األم و ذلك بغض النظر عن عدد الدول املضيفة اليت
يقع يف دائرهتا األنشطة املذكورة (الرحاحلة ع.)2011 ،.
 2.1أنواع الشركات متعددة اجلنسيات:

قدم بريملتار  Perlmuterحماولة لتصنيف أمناط الشركات الدولية ميكن عرضها يف اآليت :

 النمط املركزي وحيد اجلنسية  :يف ظل هذا النمط تكون الشركة وحيدة اجلنسية (أي الوطنية ) أساسا  ،و لكنها
متتلك فروعا إنتاجية يف بعض الدول أو األسواق األجنبية ،و يتم اختاذ مجيع القرارات الرئيسية يف املركز الرئيسي
للشركة األم .
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 لنمط الالمركزي  :ابملقارنة النمط األول  ،جند أنه يف ظل هذا النمط توجد درجة عالية من الالمركزية يف اختاذ
القرارات و حرية التصرف يف كل فروع الشركة ابخلارج ،كما أنه من احملتمل أن تقل درجة رقابة الشركة األم على
فروعها يف األسواق األجنبية كما أن هذا النمط تعددت فيه اجلنسيات املالكة للشركة.
 النمط اجلغرايف :يتميز هذا النمط من الشركات متعددة اجلنسيات ابلتكامل و االنتشار اجلغرايف يف ممارسة
األنشطة والعمليات على مستوى العامل ،كما تتميز الشركة بكرب احلجم و توافر املوارد املالية و البشرية و الفنية.
أما من انحية جوانب الضعف اليت تشوب األمناط السابقة ،فتجدر اإلشارة هنا إىل أن النمط املركزي وحيد
اجلنسية ال تتوفر لديه القدرة على التكييف مع متطلبات البيئة يف الدول النامية  ،و مبعىن أخر  ،أن الشركة الدولية
حتاول بدرجة األوىل فرض معايريها الثقافية واالقتصادية و السلوكية املعمول هبا يف الدولة األم يف الدول املضيفة دون
النظر إىل الفروق أو تباين يف متغريات البيئة و ظروف بني الدولتني .
أما نقطة الضعف الرئيسية يف النمط الثاين (النمط الالمركزي ) فتمثل يف صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع
سواء كانت رقابة على االجناز أو املمارسات اإلدارية يف كل فرع  ،و أخريا فان أتثري النمط اجلغرايف على الشركات
الدولية من حيث البيئة الثقافية يف الدولة األم (و بصفة خاصة يف املراحل األوىل من بداية النشاط ) و حماولة
االلتزام هبا أو فرضها يف الدول املضيفة تعترب إحدى جوانب الضعف اخلاصة هبذا النمط من الشركات .
 الشركات متعددة امللكية  :و يظهر هذا النوع من الشركات إذا تعددت جنسيات مالكها على املستوى الدويل ،
أو منو إحدى الشركات الوطنية عن طريق اندماجها يف شركات أخرى دولية أو اندماجها مع بعض الشركات يف
بعض الدول املضيفة (اخلطيب)2009 ،
 3.1خصائص الشركات متعددة اجلنسيات:
 ضخامة حجم الشركات متعددة اجلنسيات  :تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها واستماراهتا حبيث تستحوذعلى  80 %من إمجايل مبيعات العامل  ،وميكن االستدالل على ضخامة حجم الشركات املتعددة اجلنسيات من
خالل مؤشر حجم املبيعات  ،مؤشر حجم اإليرادات  ،القيمة املضافة للشركات(العتيم. )2007 ،
 اتساع الرقعة اجلغرافية لنطاق الشركات متعددة اجلنسيات  :تتميز هذه الشركات بكرب مساحة السوق الذييغطيها  ،وامتدادها اجلغرايف خارج الدولة األم  ،مبا هلا من إمكانيات هائلة يف التسويق وفروع وشركات اتبعة هلا يف
خمتلف أحناء دول العامل (نوازد عبد الرمحن اهلييت،منجد عبد اللطيف اخلشايل)2007 ،
 تنوع نشاطات الشركات متعددة اجلنسيات  :تتميز هذه الشركات بتعدد وتنوع نشاطاهتا هبدف تعويض اخلسارةاحملتملة يف نشاط معني أبرابح تتحقق من أنشطة أخرى  ،فشركة " اتمي وانر" تنشط مثالا يف عدد كبري من شركات
النشر واملالهي ويبدو لنا أن الشركات متعددة اجلنسيات واإلعالم واستوديوهات هوليود والشبكة اإلخبارية قامت
إبحالل وفورات جمال النشاط حمل وفرات احلجم اليت انتهجتها هذه الشركات بعد احلرب العاملية الثانية (اجلملي،
. )2004
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 التفوق والتطور التكنولوجي يف الشركات متعددة اجلنسيات  :تعد الشركات متعددة اجلنسيات مصدرا أساسي النقل املعرفة الفنية واإلدارية والتنظيمية وذلك من خالل التدريب وتوفري العمالة املتخصصة األمر الذي يسهم يف
تضييق الفجوة التكنولوجية بني الدول املتقدمة والنامية (صقر. )2003 ،
 إقامة التحالفات اإلسرتاتيجية يف الشركات متعددة اجلنسيات  :حتاول هذه الشركات احملافظة على عالقاتالتكامل والتنسيق فيما بينها هبدف حتقيق مصاحلها االقتصادية املشرتكة وتعزيز قدراهتا التنافسية والتسويقية واستفادة
كل واحدة منها ابملزااي اليت متلكها األخرى كاملزااي التكنولوجية واملعرفة الفنية وأساليب التسويق واملهارات اإلدارية
(احلميد.)1998 ،
 املزااي االحتكارية للشركات متعددة اجلنسيات  :تتمتع هذه الشركات مبجموعة من املزااي االحتكارية كاحتكارالتكنولوجيا احلديثة واملهارات الفنية واإلدارية وأساليب مراقبة اجلودة والتسويق مما يتيح هلا زايدة قدراهتا التنافسية
عامليا تعظيم إيراداهتا وأرابحها خاصة يف ظل ما تتمتع به هذه الشركات من مزااي متويلية وقدرهتا على االقرتاض من
األسواق املالية العاملية أبفضل الشروط نظرا لسالمة وقوة مركزها املايل.
 تعبئة الكفاءات واملدخرات العاملية يف الشركات متعددة اجلنسيات  :تسعى هذه الشركات الختيار العاملني ذويالكفاءات من مواطين الدولة املضيفة بعد اجتياز اختبارات معينة واملشاركة يف دورات تدريبية  ،كما تسعى لتعبئة
املدخرات من السوق العاملية بطرح األسهم اخلاصة هبا يف األسواق املالية العاملية واألسواق الناهضة واستقطاب
االستثمار األجنيب املباشر  ،وإلزام كل شركة اتبعة أبن توفر حمليا أقصى ما ميكن لضمان التمويل الالزم هلا من
خالل وسائل خمتلفة مثل املشروعات املشرتكة ..اخل.
إدارة الشركات متعددة اجلنسيات وتنظيمها  :يعترب التخطيط االسرتاتيجي أداة إلدارة هذه الشركات وحتقيق ماترغبه والتعرف على نواايها املستقبلية  ،فالتخطيط حيقق هلا اقتناص الفرص وزايدة الفوائد وحتقيق معدالت مرتفعة
يف املبيعات واألرابح ومعدل الفائدة على رأس املال املستثمر (الفخري.)2010 ،
 .2املسؤولية االجتماعية:

كثريا ما نقرأ و نسمع عن مجلة كثر تداوهلا بني الناس و يف اإلعالانت اخلاصة ابلشركات و تدعمها قيادات
الدول و تنادي هبا املنظمات غري احلكومية املهتمة ابلبيئة و اجملتمع آال وهي املسؤولية االجتماعية ،حبث جندها
خيار حتتمه عليها تطورات احلياة املدنية و ثقافة اجملتمع الذي ابت يبحث عن منتجات تراعي اجلوانب الصحية و
البيئية لتكون خياره املفضل ليشرتي منها سلعته و هذا ما أصبح مالحظا انه موجود يف الدول املتقدمة و رمبا مل
يتبلور بعد يف جمتمعات الدول النامية و لكنها تبقى مسـألة وقت فقط.

 .1.2مفهوم املسؤولية االجتماعية:

حيتل مفهوم املسؤولية االجتماعية ملنظمة األعمال اهتماما كبريا لدى معظم الكتاب و املفكرين و مل يصل
النقاش و التداول ملثل تلك األفكار إىل موقف واحد مشرتك.
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أ .تعريف املسؤولية االجتماعية  :إن تعريف املسؤولية االجتماعية ملنظمة األعمال يشري إىل تلك "الدرجة اليت
تنصرف إليها نشاطات منظمة األعمال يف احملافظة و التطوير جلوانب اجملتمع مبا هو أكثر من ذلك احلد الذي
تقتضيه مصلحة منظمة األعمال اقتصاداي و فنيا " (الديري.)2011 ،
و ميكن استخالص تعريف للمسؤولية االجتماعية كوهنا :التزام املنظمة اجتاه اجملتمع و الذي أيخذ بنظر االعتبار
توقعات اجملتمع من املنظمة يف صورة االهتمام ابلعاملني و ابلبيئة (سكارنه. )2011 ،
كما ميكن تعريف املسؤولية االجتماعية أبهنا ":تعهد و التزام رجال األعمال يف مواصلة السياسات لصنع القرارات
و معاجلة احلاالت املرغوبة و لتحقيق األهداف و القيم لعموم اجملتمع" (الرحاحلة ع.)2011 ،.
كما عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية ":أهنا مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع الشركات لتحقيق
تنمية بسبب اعتبارات أخالقية و اجتماعية ،وابلتايل فان املسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احلسنة من
رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا  ،ولذلك فان املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع
و التعليم "
2.1

اآلراء املؤيدة و املعارضة لتبين املسؤولية االجتماعية :

اجلدول " :01األراء املؤيدة و املعارضة لتبين مفهوم املسؤولية اإلجتماعية"
اآلراء املؤيدة
البد و ان تساهم منظمة األعمال يف تطوير اجملتمع الذي يسمح
هلا حبقوق يف العمل و اإلنتاج.

ميكن ان تنعكس املسامهة االجتماعية أبرابح للمنظمة ذاهتا
أهنا شيء معرب عن ذلك االلتزام األخالقي حنو اجملتمع.

اآلراء املعارضة
ال ميكن قياس األفعال و املسامهات االجتماعية.
أهنا تتقاطع مع التوجهات املالية يف زايدة األرابح .
قد تزيد املسؤولية االجتماعية األسعار بشكل كبري .

حتسني صورة املنظمة يف ذهنية اجلمهور .

قد خيتلف الغرض ملنظمة األعمال و الذي نشأت من اجله.

أهنا ملتزمة لتجنب التبعات.

مسامهة منظمة األعمال القوية يف اجلوانب االجتماعية جيعلها
تتمتع بقوة اكرب و بشكل خميف و جيب االنتباه له.

أهنا يف مصلحة املالكني حيث ترتفع أسعار أسهم شركاهتم.

ال ميكن للجمهور إعادة حماسبة منظمة األعمال و من مث ال
ميكنه التحكم يف جوانب مسامهتها االجتماعية.

الوقاية من املشكالت االجتماعية خري من معاجلتها بعد ان

تتفاقم .

 3.2أبعاد املسؤولية االجتماعية :

قد يعرقل عمل اجلهات املتخصصة ابلنشاطات االجتماعية
عندما تتدخل منظمة األعمال مبثل تلك النشاطات.

املصدر :زاهد الديري ،سعادة اخلطيب ،مرجع سابق،ص 216

ختتلف أبعاد املسؤولية االجتماعية من بعد اقتصادي  ،قانوين ،أخالقي  ،إنساين و هي كاأليت:

أ .البعد االقتصادي  :هناك من يرى أبن الشركات عبارة عن وحدات اقتصادية هتدف إىل حتقيق الربح و هذا
ينعكس إجيااب على حميطها اخلارجي (جمتمعها )و ميثل هذا البعد مبسؤوليات أساسية جيب أن تطلع هبا الشركات ،
حيث إنتاج السلع و اخلدمات ذات القيمة للمجتمع بتكلفة معقولة و نوعية حياة جيدة ،
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ب .البعد القانوين  :يتم إبلزام رمسي و هو هبذا أداة فرض و إلزام ميكن أن يقاضى فيعاقب ابجلزاء أو التعويض
املالئم  ،إذن القانون هو القيم الرمسية املقبولة ابحلد األدىن من قبل اجملتمع من الناحية القانونية و األخالقية  ،فالبعد
القانوين ميثل اجلانب من مسؤوليات هامة ما حتددها احلكومات بقوانني و أنظمة و تعليمات جيب أن ال خترقها
الشركات و تعمل على احرتامها .

ت .البعد األخالقي  :تشري األخالق إىل الضوابط و املعايري اليت تستند هلا املؤسسات لغرض التمييز بني ما هو
صحيح وما هو خاطئ إن حاولت الشركات أن تعزز السلوك األخالقي يفرتض هبا أن تعي طبيعة تطور االلتزام
األدىن و األخالقي للعاملني فيها كما يفرتض على املؤسسات أن تستوعب اجلوانب القيمة و األخالقية .
ث .البعد اإلنساين (اخلريي) :البعد اإلنساين هو رسالة صادقة و خدمة إنسانية ختدم هبا الشركة اجملتمع من خالل
حتسني جوانب حياته و املشاركة يف حل مشكالت معنية و دعم القضااي اليت تتعلق ابلبيئة و اجملتمع كاستخدام
مواد صديقة للبيئة أو التربعات اليت تقدمها شركة للمجتمع  ،و هي مبادرات طوعية غري ملزمة للشركة(،طاهر
حمسن منصور الغاليب ،وائل حممد صبحي إدريس.)2007 ،

 4.2عناصر املسؤولية االجتماعية :

 املالكون  :حتقيق اكرب ربح ممكن  ،تعظيم قيمة السهم و املنظمة ككل  ،رسم صورة حمرتمة للمنظمة يف
بيئتها،محاية أصول املنظمة .

 العاملون  :رواتب و أجور جمزية  ،فرص تقدم و ترقية  ،تدريب و تطوير مستمر  ،عدالة وظيفية ظروف عمل
مناسبة  ،رعاية صحية.

 الزابئن  :منتجات بنوعية جيدة  ،أسعار مناسبة  ،جودة عالية و ميسورية احلصول عليها  ،اإلعالن الصادق ،
...اخل.

 املنافسون  :منافسة عادلة نزيهة  ،معلومات صادقة و أمينة  ،عدم سحب العاملني من الطرف املنافس بوسائل
غري نزيهة .
 اجملهزون  :االستمرارية يف التجهيز  ،أسعار عادلة و مقبولة،تطوير استخدامات املواد اجملهزة  ،تسديد
االلتزامات املالية
 اجملتمع  :املسامهة يف دعم البىن التحتية  ،توظيف املعاقني  ،خلق فرص عمل جديدة  ،دعم األنشطة
االجتماعية ...،اخل.

 البيئة  :احلد من تلوث املاء و اهلواء و الرتبة  ،االستخدام األمثل و العادل للموارد و خصوصا غري متجددة
منها .

 احلكومة  :االلتزام ابلتشريعات و القوانني و التوجيهات الصادرة من احلكومة  ،احرتام تكافؤ الفرص ابلتوظيف
.
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 مجاعات الضغط االجتماعي  :التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك  ،احرتام أنشطة مجاعات محاية
البيئة،احرتام دور النقاابت العمالية و التعامل اجليد معها  ،التعامل الصادق مع الصحافة (سكارنه. )2011 ،
 .3التزامات الشركات متعددة اجلنسيات مببادئ املسؤولية االجتماعية يف ظل االمتيازات املمنوحة:
تعد التطورات االقتصادية اليت شهدها العامل يف العقد األخري من القرن العشرين واملتمثلة يف التوقيع على
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وما تضمنته من حترير حلركة التجارة الدولية وحرية انتقال رؤوس األموال اخلاصة
واالستثمارات األجنبية  ،من أهم العوامل اليت أسهمت يف تعميق و زايدة أمهية االستثمار األجنيب املباشر من خالل
ونظرا للصلة الوثيقة
الشركات متعدية اجلنسيات وما أصبحت تقوم به من دور هام يف النشاط االقتصادي العاملي  ،ا
بني التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر  ،فقد طرح موضوع تدابري االستثمار املتصلة ابلتجارة يف مفاوضات
جولة أورجواي من منطلق االعتقاد أبن هناك تدابري استثمارية معنية تؤدي إىل آاثر تقييدية ومشوهة للتجارة العاملية
ومن مث يكون هلا أتثري معاكس على حرية التجارة  ،األمر الذي يتعارض مع مبادئ امليثاق العاملي و مواصفات
االيزو حيث تقوم بعض الدول املضيفة لالستثمارات وخاصة الدول النامية بفرض تدابري معينة يف إطار العمل
على تشجيع االستثمار األجنيب  ،إال أن هذه التدابري متليها بعض االعتبارات األخرى مثل العمل على تشجيع
تبين معايري املسؤولية االجتماعية اليت أصبحت حتمية ضرورية لضمان البقاء و االستمرار.
 .1.3اتفاق إجراءات االستثمار املتصلة ابلتجارة "  "TRIMSيف إطار منظمة التجارة العاملية.

يعترب اتفاق إجراءات االستثمار املتصلة ابلتجارة " "TRIMSبوصفه أول اتفاق دويل يقوم بوضع قواعد
ملعاملة االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول املضيفة يف إطار النظام التجاري للجات ومنظمة التجارة العاملية ،
فضالا عن احتماالت أتثريه على تدفق االستثمار األجنيب املباشر على املستوى العاملي .
يقصد إبجراءات االستثمار املتصلة ابلتجارة القوانني واللوائح والقواعد واإلجراءات اليت تنظم التعامل مع
االستثمارات األجنبية املباشرة حينما يكون هلا أتثري أو انعكاس على التجارة الدولية حيث تفرض حكومات الدول
املختلفة عادة جمموعة من القوانني واللوائح واإلجراءات اليت تنظم أسلوب التعامل مع االستثمارات األجنبية املباشرة،
ويتحقق ذلك من خالل تقرير عدد من املزااي واحلوافز جلذب تلك االستثمارات األجنبية وتوجيهها إىل جماالت
وأنشطة معينة تتمتع أبولوية خاصة وفقا خلطط وبرامج التنمية االقتصادية اليت تطبقها الدولة  ،وحينما يكون هلذه
التدابري واإلجراءات ارتباطا حبركة التبادل التجاري الدويل فإهنا تعرف بتدابري االستثمار املتصلة ابلتجارة
).(Baldwin, 1995
 .2.3التزامات الشركات متعددة اجلنسيات يف ظل امليثاق العاملي و مواصفة االيزو :26000

أساسا على التزامها مبعايري وهي احرتام الشركة
إن جناح قيام الشركات بدورها يف املسؤولية االجتماعية يعتمد ا
للبيئة الداخلية )العاملون(  ،والبيئة اخلارجية) أفراد اجملتمع) ،دعم اجملتمع ومساندته ومحاية البيئة  ،سواء من حيث
االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة  ،أو من حيث املبادرة بتقدمي ما خيدم البيئة وحيسن من
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الظروف البيئية يف اجملتمع ومعاجلة املشاكل البيئية املختلفة  ،وهذا ما ورد يف االتفاقية العاملية لألمم املتحدة فيما
يتعلق ابملسئولية االجتماعية للشركات.
أ .امليثاق العاملي  :مت يف عام  1999االقرتاح األويل للميثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية  ،يف حني أطلق

امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك سنة  ، 2000وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة
ابلشركات يعرض تسهيالا وتعهدا خالل عدة آليات (سياسة احلوار  ،املعرفة  ،شبكات حملية ومشاريع الشراكة ) ،
وقد مت إجياز األفكار اليت تقوم عليها االتفاقية يف عشرة مبادئ  ،حيث توافق الشركات املوقعة على هذه االتفاقية
على مراعاة هذه املبادئ يف كل ما تقوم به من أنشطة يف أية دولة يف العامل .

ب .مبادئ امليثاق العاملي:

 حقوق اإلنسان :
 oاملبدأ األول :يتعني على الشركات أتييد واحرتام محاية حقوق اإلنسان املعلنة يف كافة دول العامل.
 oملبدأ الثاين :التأكد من عدم التورط يف أعمال تنطوي على خمالفة ملبادئ حقوق اإلنسان.
 معايري العمل:
o
o
o
o

املبدأ الثالث :تؤيد الشركات حرية املشاركة وتعرتف اعرتافا فعليا حبق املساومة اجلماعية.
املبدأ الرابع :القضاء على كافة أشكال اإللزام واإلجبار على العمل
املبدأ اخلامس :اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال.
املبدأ السادس :القضاء على التمييز يف الوظائف واملهن

 oالبيئة :املبدأ السابع :يتعني على الشركات أن تتبىن أسلواب حذرا عند التعامل مع التحدايت اليت تواجه
البيئة.
 oاملبدأ الثامن :تبىن املبادرات اليت تنمى الشعور ابملسئولية جتاه البيئة
 oاملبدأ التاسع :التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

 حماربة الفساد املبدأ العاشر :يتعني على الشركات أن تعمل على حماربة كافة أشكال الفساد  ،مبا يف ذلك
االبتزاز والرشوة.

ت .أتثري املواصفة اإليزو  26000على نشاط الشركات متعددة اجلنسيات وتبنيها ملسؤوليتها االجتماعية:
لتختص ابملسئولية االجتماعية
يف بداية عام  ، 2003قامت منظمة االيزو بتكوين جمموعة استشارية
هبدف املساعدة يف تقرير ما إذا كانت مشاركة االيزو يف جمال املسئولية االجتماعية قد تضيف أية قيمة للمبادرات
والربامج القائمة ابلفعل  ،وقد اشتملت اجملموعة على ممثلني من كل أحناء العامل ممن ميثلون قطاعا عريضا من
اهتمامات األطراف املعنية  ،اليت تشتمل على املنظمات التجارية واحلكومية والبيئية والعمال واملستهلكني إىل جانب
املنظمات غري احلكومية .ويف جانفي  2005صوت  37عضوا يف االيزو على اقرتاح إلعداد مواصفة قياسية
جديدة حول املسئولية االجتماعية الذي يعد الوثيقة األساسية لتقدم اخلطوط اإلرشادية الرئيسية إلعداد املواصفة.
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وااليزو  26000عبارة عن مواصفة دولية تعطي إرشادات حول املسؤولية االجتماعية ومن املمكن استخدامها
من قبل مجيع املنظمات بشىت أنواعها يف كال القطاعني العام واخلاص  ،يف كل من الدول املتقدمة و النامية وتلك
اليت متر مبرحلة انتقالية و سوف تساعدهم يف جهودهم الرامية للتعاون أبسلوب مسئول اجتماعيا و الذي يتطلبه
اجملتمع بطريقة متزايد،وهي أيضا "مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية للمسؤولية االجتماعية
واملواضيع والقضااي املرتبطة هبا  ،كما أهنا تتطرق للوسائل اليت متكن املنظمات من إدخال مفهوم املسؤولية
االجتماعية ضمن إطار االسرتاجتيات واآلليات واملمارسات والعمليات هبا .وهي مواصفة اختيارية وال يعمل هبا
ألغراض الرتخيص واملطابقة أو التشريع أو إلبرام أي عقود ألي صفقات كما أهنا ال تقصد أن تكون من العوائق
غري اجلمركية للتجارة أو أن تغري من الوضع القانوين للشركات  ،ولذلك فإهنا ال تكون مستندا قانونيا ألي إجراءات
قضائية دفاعا أو اهتاما على أي مستوى حملى أو عاملي أو غريها.
 3.3التزامات الشركات متعددة اجلنسيات و ممارساهتا التطبيقية:

أتخذ الشركات متعددة اجلنسيات على عاتقها عدة التزامات اجتاه عناصر تكون ضمن بيتها سواء كانت
خارجية أو داخلية ،و هذه االلتزامات جتسدها مبمارسات تطبيقية و فعلية لتكون ضمن الشركات الرائدة يف جمال
املسؤولية االجتماعية .
أ.التزامات الشركات متعددة اجلنسيات و ممارستها التطبيقية اجتاه عناصر البيئة اخلارجية .
أ 1.الوكالء التجاريني:

التزامات :االرتقاء مبستوى العالقة معهم من تبادل املصاحل التجارية إىل الشراكة التجارية املستدمية؛ و الوفاء
اباللتزامات التعاقدية جتاههم يف إطار الشفافية وأتكيد مبدأ العدالة يف التعامل معهم.
املمارسات  :توفري احتياجاهتم ابلكميات املطلوبة وفق اإلمكانيات والطاقات املتاحة ويف املواعيد احملددة ومنحهم
األولوية يف الظروف االستثنائية مع أتمني النقل الالزم؛ و رفع مستوى الوعي التجاري واالقتصادي والتسويقي لدى
الوكالء التجاريني للمجموعة من خالل اللقاءات واالجتماعات السنوية والزايرات الدورية املتبادلة و االتصال
املباشر.
أ 2.املستهلكون :

االلتزامات  :توفري السلع واخلدمات جبودة وأسعار مناسبة وضمان إمكانية احلصول عليها بيسر وسهولة؛ والقيام
مببادرات املسئولية اخلرية جتاههم.
املمارسات  :إنشاء وحدات وظيفية متخصصة يف جمال البحوث والتطوير املستمر لتعزيز القيمة املضافة يف السلع
واخلدمات املقدمة للمستهلك وتلبيتها الكاملة لرغباته واحتياجاته الفعلية.؛ ولرتكيز على األنشطة واالستثمارات ذات
القيمة املضافة العالية ابلنسبة للمستهلك واجملتمع ويف مقدمتها املنتجات الغذائية واالستهالكية اليت تتعلق ابملتطلبات
الضرورية لألسرة واحتياجات أفرادها.
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أ 3.اجملتمع :
االلتزامات :بذل كافة اجلهود واإلمكانيات املتاحة يف سبيل حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف اجملتمع؛ و املواءمة
بني املستهدفات اخلاصة للنشاط وحتقيق املصاحل العامة و خدمة واجملتمع.
املمارسات  :على مستوى النشاط االستثماري والتجاري  :التواجد االستثماري الفاعل يف معظم جماالت النشاط
التجاري والصناعي واخلدمي والزراعي والثروة احليوانية والسمكية والبىن التحتية".؛ وعلى مستوى النشاط االجتماعي
واملدين:إقامة مشاريع األسر املنتجة وأتهيل النساء األرامل واملطلقات على فنون اخلياطة والتدبري املنزيل والكوافري
وصناعة التحف.
أ 4.البيئة :

االلتزامات :االلتزام ابحلفاظ على البيئة احمليطة ومحايتها من التلوث واملخاطر اليت قد تنتج عن ممارسة النشاط
اإلنتاجي للشركات.
املمارسات :تطبيق األنظمة احلديثة يف جمال السالمة البيئية أيزو  14001والسالمة.

أ 5.احلكومة :
االلتزامات.
احرتام النظام و القانون وااللتزام التلقائي و املطلق واحلرص على تقدمي القدوة احلسنة لذلك يف اجملتمع؛ و جتسيد
مبدأ الشراكة بني احلكومة و الشركات والعمل املشرتك من أجل حتقيق األهداف التنموية للبالد.
املمارسات  :احلرص على سالمة كافة اإلجراءات املتعلقة إبدارة النشاط االستثماري واالقتصادي والتجاري
واالجتماعي واخلريي مع تسجيل وتوثيق وتنظيم كل ما تقوم به يف هذا اجملال؛ والبعد عن كل املمارسات اليت قد
تندرج ضمن قائمة الفساد املايل واإلداري مبا قد ميس من مسعة الشركات وقيم املواطنة الفاضلة لديها وعدم الرضوخ
إىل أي أساليب ابتزازية خارج النظام و القانون.
أ 6.املنافسني :

االلتزامات :تعزيز احلضور التنافسي للشركات على كافة املستوايت ويف خمتلف البيئات واألسواق الداخلية واخلارجية
بكل الطرق والوسائل املمكنة واملشروعة ويف ظل القيم املهنية واألخالق العام؛ أتكيد احلقوق املشروعة للشركات
والدفاع عنها واحرتام احلقوق املشروعة للمنافس وعدم السعي لإلضرار هبا.
املمارسات :االلتزام ابلقواعد الشرعية والقيم املهنية ومكارم األخالق الفاضلة يف إدارة أنشطة الشركات جتاه املنافس؛
واالستفادة املشروعة من جتربة املنافس املتاحة دون تتبع أو جتسس أو سرقة أو سطو على احلقوق أو استغالل للثقة.
ب .التزامات الشركات متعددة اجلنسيات و ممارستها التطبيقية اجتاه عناصر البيئة الداخلية .

ب 1.العاملون:
االلتزامات  :الوفاء ابالستحقاقات املالية والوظيفية املقررة هلم قانوان وحبسب اللوائح والنظم يف مواعيدها احملددة؛
وأتمني متطلبات الرعاية االجتماعية والصحية الشاملة.
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املمارسات  :وضع نظام وظيفي مرن وحديث يقوم على معايري واضحة للمنافسة والرتقي من حيث اخلربة والكفاءة
واملؤهل واملهارات حيقق العدالة بني املوظفني والعمال؛ وإدماج كافة العاملني ابجملموعة يف نظام التأمني الشامل
(التأمني على احلياة ،التأمني على إصاابت العمل  ،التأمني التقاعدي  ،التأمني الصحي).
ب 2.املسامهني :

االلتزامات  :احلفاظ على األصول املادية والفكرية وتنميتها؛ وحتقيق األرابح والعوائد اجملزية.
املمارسات :االستثمار يف األصول املادية والبىن التحتية واخلدمات املرافقة والعمل على إحالل مدخالت اإلنتاج
الوسيطة؛ بناء شبكة عالقات جتارية متينة وواسعة يف األسواق احمللية و اخلارجية؛ تعزيز القوة التنافسية للنشاط من
خالل التكامل وتعزيز الفرص البيعية والتسويقية حمليا وخارجيا وخفض التكاليف و التموقع االسرتاتيجي.
خامتة :
مسألة املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات فرضت نفسها مؤخرا يف حميط العالقات
الدولية،خاصة بعد قيام منظمة التجارة العاملية بوضع التطبيقات الصارمة لتحرير التجارة الدولية اليت كانت هلا آاثر
جلية فيما خيص البيئة و اجملتمع  ،فتحصيل أرابح إضافية من خالل اكتساح أسواق جديدة،و حماولة اإلنتاج
بتكاليف أقل يسبب انتهاج طرق ال أخالقية و ال منصفة من قبل الشركات متعددة اجلنسيات يف حق الدول
و حتمل مسؤوليتها اجتاه هذه الدول أو الكف عن
املضيفة لذا كان البد على الشركات إما بتصحيح أخطائها
املمارسات الألخالقية  ،وذلك بعد قيام املنظمة الدولية للتقييس بعرض مفاهيم املسؤولية االجتماعية عن طريق
إصدار مواصفة اإليزو  26000كآلية تسرتشد هبا الشركات لتبين مسؤوليتها االجتماعية .لذا حاولنا من خالل
هذه الدراسة اإلشارة إىل املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات هل هي حتمية ضرورية ؟ أم أهنا مبادرة
طوعية تساعدها يف ممارسة نشاطها أبرحيية يف البلدان املضيفة مع حتقيق ميزة تنافسية يف السوق  ،حيث توصلت
الدراسة .
 أن الشركات متعددة اجلنسيات طليقة حر يف ممارسة نشاطها يف الدول املضيفة و ال يوجد ما يلزمها مبمارسة
املسؤولية االجتماعية يف البلد الذي تنشط فيه حيث أن كل من مبادئ ميثاق و معايري املسؤولية االجتماعية
و مطالبة املنظمات الغري حكومية بتبين معايري السالمة هي شبه إلزامية و تفرض نفسها.
 أن املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات هي التزام طوعي فقط حبيث ال يوجد قانون ينص على
ضرورة التبين أو يعاقب من خيالفه.
 ضعف احملفزات اليت تقدمها الدول املضيفة للشركات متعددة اجلنسية من أجل تبين معايري املسؤولية
االجتماعية .
 ضعف االهتمام احلكومي بقضااي البيئة و اجملتمع يقابله ابلتايل غياب املبادرات اخلاصة للمسؤولية االجتماعية.
 حمدودية األنشطة اليت متارسها الشركات متعددة اجلنسية يف جمال املسؤولية االجتماعية.
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 غياب تقييم أتثري الشركات متعددة اجلنسية على الدول املضيفة و ابلتايل عدم القدرة على فرض ممارسة
مسؤولية االجتماعية .


o
o
o
o
o
o

املسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسية مل تعد خيارا بل حتمية ضرورية للبقاء و االستمرار.
و على ضوء ما سبق و من خالل ما مت استعراضه يف الدراسة ميكن صياغة بعض التوصيات العلمية:
ضرورة اهتمام الدول املضيفة مبعايري املسؤولية االجتماعية حىت تؤكد ضرورة االلتزام هبا يف نشاط الشركات
متعددة اجلنسيات.
ضرورة تعزيز جهود الدولة املضيفة للمسؤولية االجتماعية .
ضرورة تقنني هذا اجلانب حىت أيخذ صفة اإللزام لريدع جتاوز املمارسات ال أخالقية للشركات و حىت يكون
حمفز لشركات أخرى.
ضرورة تشجيع الشركات اليت تساهم بفاعلية يف املسؤولية االجتماعية.
بث الوعي واإلحساس ابجلانب األخالقي للشركات من خالل الندوات و املؤمترات وغريها .
تشجيع الشركات متعددة اجلنسيات على التقيد مبعايري املسؤولية االجتماعية وحثها على تبين إسرتاجتيات
واضحة يف هذا اجملال
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