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The importance of social responsibility to guide management practices of
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ملخص
حظي مفهوم املسؤولية الاجتماعية في السنوات ألاخيرة باهتمام بالغ من ألاكاديميين واملسيرين
ورجال ألاعمال ،حيث برزت العديد من برامج املسؤولية الاجتماعية التي تبنتها العديد من الشركات
بما فيها الشركات متعددة الجنسيات .وذلك في ظل تزايد الضغوطات على هذه الشركات من قبل
املنظمات غير الحكومية في سبيل تهذيب نشاطاتها وجعلها تتصف باألخالقية واملسؤولية تجاه املجتمع.
يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية غرس ثقافة وممارسات املسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة
الجنسيات في سبيل جعل نشاطاتها أكثر إفادة للمجتمع .وكذا باعتبارها سبيل لتجنب املمارسات
الفاسدة وآلاثار السلبية لنشاطاتها الاقتصادية على املجتمع والبيئة.
وقد تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى ضرورة دمج برامج املسؤولية الاجتماعية في إطار
استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات .حيث تعود عليها هذه الاستراتيجيات وعلى املجتمع بالنفع
سواء في املجال الربحي أو الاجتماعي أو بيئي.
كلمات مفتاحية :مسؤولية اجتماعية ،شركات متعددة الجنسيات ،استراتيجيات ،منظمات غير
حكومية،املجتمع.
تصنيفات Q01: JEL؛ O19؛ M14.
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مقدم وهيبة

Abstact
In recent years, The concept of social responsibility has attracted the attention of
academics, managers and businessmen; Where many social responsibility programs
have emerged, adopted by many companies, including multinational companies; This
is due to the increasing pressure on these companies by non-governmental
organizations in order to make their activities ethical and responsible to society; The
aim of this research is to clarify the importance of instilling a culture and practices of
social responsibility in multinational companies in order to make their activities more
beneficial to society. Social responsibility is also way to avoid corrupt practices and the
negative effects of the activities of multinational corporations on society and
environment.
We conclude in this study that social responsibility programs need to be
integrated into the strategies of multinational corporations. these strategies are useful
for companies and community; in the economic, social and environment sides.
Keywords : corporate social responsibility ; Multinational companies; strategies; nongovernmental organizations; society
JEL Classification Codes : M14 ; O19 ; Q01
 مقدمة.1
 واتس مما نط مما،س مممح الانفت مماي الاقتص ممادو لةس مموا الدولي ممة بت ممدو ل الش ممركات ألعماله مما
 التممي، ونممتج عممن ذلممك ظهممور الشممركات متعممددة الجنسمميات،نشمماطاتها إلممى العديممد مممن دول العممالم
 وتزايممد دورهمما وتأثيرهمما علممى الاقتصمماد،أصممبح إحممد أبممرز خصمما الا الاقتصمماد الممدولي املعاصممر
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المدولي عامممة وعلممى اقتصماديات الممدول التممي تعمممل فيهما شممكل خمما  .همذا التممأثير لممن جممانبين ،ألاول
يعكممس أن الش ممركات متع ممددة الجنسمميات له مما العدي ممد مممن الايجابي ممات ف ممي أسمموا ال ممدول املض مميفة
التممي تعمممل فيهمما ،فقممي تسممتقطب العمالممة ،وتنقممل التكنولوجيمما وتسممهم فممي عممرس السمملع التممي قممد
تتوفر في مثل هذه الدول ،كما تسهم في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما الجانب الثاني يتعلق سملبيات همذه الشمركات علمى اقتصماديات المدول املضميفة ،فقمد تبمين أن
كثي م ممر مته م مما تحت م ممرم حق م ممو الع م مماملين و ته م ممتم باملحافظ م ممة عل م ممى البيئ م ممة و بخط م ممط التنمي م ممة ف م ممي
املجتمعممات التممي تعمممل فيهمما وتسممتف ف خيراتهمما ،ألامممر يتوقممف عنممد حممدود تجاهممل هممذه ألامممور ،بممل
إن كثيممر مممن الشممركات متعممددة الجنسمميات تسممبب فممي فضمما ح أخالقيممة وسياسممية وبيئيممة ،وقضممايا
الفساد والرشوة والتهب غير املشرو لثروات الدول النامية.
 .1.1إلاشكالية
في ظل هذه التجاوزات السلبية التمي انششمرت بمين كثيمر ممن الشمركات متعمددة الجنسميات،
انششممر المموعي بأهميممة تممداره مثممل هممذه املعضممالت ،حيممث تزايممدت الضممغوطات علممى هممذه الشممركات
م ممن قب ممل املنظم ممات غي ممر الحكومي ممة ومنظم ممات املجتم ممع امل ممدني ووس مما ل إلاع ممالم ،وذل ممك م ممن أج ممل
حمله م م مما عل م م ممى مراعاته م م مما ل جوان م م ممب إلانس م م ممانية وألاخالقي م م ممة والبيئي م م ممة عن م م ممد ممارس م م ممتها لنش م م مماطاتها
الاقتص ممادية ،كم مما س مماهم املب ممادرات الدولي ممة وجه ممود ع ممم املنظم ممات الدولي ممة ف ممي الكش ممف ع ممن
الحاجممة لتمتممع هممذه الشممركات بمسممؤولية اجتماعيممة وأخالقيممة تتعممد أدوارهمما الاقتصممادية لكممبح
تجاوزاتها الخطيرة.
إن القضم مماء علم ممى املشم ممكالت القانونيم ممة وألاخالقيم ممة والبيئيم ممة التم ممي تشسم ممبب فيهم مما الشم ممركات
متع ممددة الجنس مميات يج ممب أن يك ممون عم ممال منظم مما ،و ممدخل ف ممي إط ممار الاس ممتراتيجيات الهام ممة له ممذه
الش ممركات ول مميس مج ممرد عملي ممات تجميلي ممة ني ممة ته ممدف إ ل حف مماة عل ممى ص ممورة الش ممركات وعل ممى
حصصممها السمموقية ،هممذه الاسممتراتيجيات يمكممن أن ت ممتم فممي إطممار ممارسممة املسممؤولية الاجتماعي ممة.
وانطالقم مما مم ممن إدراكنم مما لةهميم ممة البالغم ممة ملمارسم ممة املسم ممؤولية الاجتماعيم ممة فم ممي الشم ممركات متعم ممددة
الجنسيات ،تم التركي على إلاشكالية ألاساسية التالية:
كي ــف مس ــاهي املس ــؤولية الاجتماعي ــة ف ــي ته ــذيب وتق ــويي املمارس ــات إلاداري ــة للش ــركات
متعددة الجنسيات في الدول املضيفة؟
وتتفر هذه إلاشكالية ألاساسية إلى الشساؤ ت الفرعية التالية:
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 ما املقصود باملسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؟
 ما هي املشكالت التي تشسبب فيها الشركات متعددة الجنسيات؟
 كيف تؤد املسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب املص حة (ألاطراف املستفيدة)؟
 . 0.1فرضيات الدراسة
بنمماء علممى معلومممات سممابقة فممي إطممار هممذا املوضممو  ،فقممد تممم بنمماء دراسممشنا علممى الفرضمميات
التالية:
 املس ممؤولية الاجتماعي ممة للشم ممركات متع ممددة الجنسم مميات تن ممدرإ ف ممي إطم ممار ال م مرامج التطوعيم ممة
املسئولة التي تصب في خانة مراعاة آلاثار الاجتماعية والبيئية للنشاطات الاقتصمادية التمي
تقوم بها الشركات.
 تشس ممبب العدي ممد م ممن الش ممركات متع ممددة الجنس مميات ف ممي أخط مماء وك مموار أخالقي ممة وقانوني ممة
وبيئة تؤثر سلبا على املجتمع الذو تعمل فين.
 مم ممن املهم ممم أن تم ممؤدو الشم ممركات متعم ممددة الجنسم مميات مسم ممؤولياتها تجم مماه أصم ممحاب املصم ممال
(ألاطراف املستفيدة) وذلك من شأنن أن يقلل من املشكالت التي تسببها هذه الشركات.
 .1.1أهمية وأهداف الدراسة
وتتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 التعر ف باإلطار املفاهيمي للمسؤولية الاجتماعية وربطن بالشركات متعددة الجنسيات.
 إظهم ممار أهم ممم املبم ممادرات الدوليم ممة التم ممي جم مماءت لشيم ممجيع الشم ممركات متعم ممددة الجنسم مميات علم ممى
املمارسات املسئولة اجتماعيا.
 كشف أهم التجاوزات التي تشسبب فيها الشركات متعددة الجنسيات.
 إظهار أهمية تبني ممارسات املسؤولية الاجتماعية بالنسبة للدول املضيفة ومجتمعاتها.
 توضيح مجا ت املسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤد تجاه كل ألاطراف املستفيدة.
 .2.1منهجية الدراسة
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تممم اس ممتخدام امل ممن ا الوص ممفي التحليل ممي ف ممي الدراس ممة ،م ممن خ ممالل امل م املكت ممي ،حي ممث ت ممم
الاطال على ألاهم الكتب واملجالت والتقار ر والبحو والدراسمات السمابقة فمي املوضمو  ،باإلضمافة
إلى املعلومات املحصل عليها من شبكة الانترن .
 . 1.1الدراسات السابقة
وهن م مماه العدي م ممد م م ممن الدراس م ممات الس م ممابقة الت م ممي تناول م م موض م ممو املس م ممؤولية الاجتماعي م ممة
للشركات من زوايا مختلفة ،من أهمها:
 دراس ممة :غسم ممان عيسم م العمم ممرو )9002( .عنم مموان" :املعض ممالت ألاخالقيم ممة وأثره مما فم ممي تراجم ممع
أهداف عمليات الشركات متعددة الجنسيات" .وقد همدف الدراسمة إلمى توضميح املعضمالت
ألاخالقيممة وأثرهمما فممي تراجممع أهممداف عمليممات الشممركات متعممددة الجنسممية .وقممد توصممل إلمى أن
ع ممم الش ممركات متع ممددة الجنس ممية قامم م بممارس ممات أخالقي ممة عدي ممدة ف ممي عمله مما وبيئته مما
الكلي ممة وذل ممك بمخالف ممة الق مموانين ت ممارة أو التحاي ممل عليه مما ت ممارة أخ ممر وانته مماه حق ممو إلانس ممان
وتلو ث البيئة .كما ساهم عمليات انششار الفسماد والفشمل ألاخالقمي فمي تمأجيج ألازممة املاليمة
العامليمة .فمي حمين دعمم عمم الحكوممات املمارسمات غيمر ألاخالقيمة للشمركات وتمثمل ذلمك فمي
التجسممس والفسمماد املممالي .وقممد أوص م الدراسممة الشممركات بشبنممي ليممات الحكمانيةاملؤسسممية
واملواطنة التنظيمية.
 دراس ممة :س ممرمد كوك ممب جمي ممل ،عن مموان" :املس ممؤولية الاجتماعي ممة لالس ممشثمار ألاجن ممي املباش ممر
تحليم ممل نقم ممدو ملعطيم ممات منظمم ممة التجم ممارة العامليم ممة فم ممي عصم ممر العوملم ممة" ،وتناول م م الدراسم ممة
املفماهيم ألاساسممية للمسمؤولية الاجتماعيممة تعر فمما وأهميمة ومفهوممما ،كممما ركمز الباحممث علممى
الاس م ممشثمار ألاجن م ممي املباش م ممر فن م مماق الظ م مماهرة وع م ممرف به م مما ،وخل م ممالا إل م ممى أهمي م ممة ممارس م ممة
املسؤولية الاجتماعية في ظل تزايد الاسشثمارات ألاجنبية.
 دراس م ممة :عب م ممد الس م ممالم مخل م مموفي وس م ممفيان عب م ممد العز م ممز )9009( ،وعنوانه م مما " :ت م ممأثير مع م ممايير
املسؤولية الاجتماعية على نشاط الشركات متعمددة الجنسميات" ،وقمد همدف الدراسمة إلمى
إلقاء الضوء على الدور الذو تلعبن معايير املسمؤولية الاجتماعيمة فمي توجيمن وضمبط نشماط
الشركات متعددة الجنسيات بما يخدم مص حة املجتمع والدول املضيفة لها.
 .6.1محاور الدراسة
سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى املحاور التالية:
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 املحور ألاول :ونشناول فين إلاطار العام للدراسة.
 املحور الثاني :موضوعن يكون عن إلاطار النظرو للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
 املحور الثالث :ونتطر من خاللن ألشكال ممارسة املسؤولية تجاه أصحاب املصال .
 املحور الرا ع ،نتعرس من خاللن للنتا ج والتوصيات.
 .0إلاطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات
 .1.0نشأة وتطور مفهوم املسؤولية الاجتماعية
يمك ممن إرج مما ظه ممور مفه ممم املس ممؤولية الاجتماعي ممة للش ممركات إل ممى "ع ممالم الاقتص مماد (ب مماون)
( )H.Bowenخممالل العممام  0291حيممث أصممدر كتابممن (املسممؤولية الاجتماعيممة لرجممال ألاعمممال) لكممن
املبماد العلميمة للمفهموم وتطبيقاتمن العمليممة مما تمزال محمل نقما وجممدال ،نظمرا إلمى تعمدد مصممادر
هممذا املفهمموم (الممدين ،ألاخممال  ،املجتم ممع )...مممن جهممة وارتباطممن بمج مما ت مختلفممة مممن جهممة اخ ممر
كاملجا ت الاقتصادية والاجتماعية البيئية"(شكراني الحسين.)900 ،9000 ،
وب ممدأ الح ممديث عته مما عل ممى نط مما أوس ممع م ممن خ ممالل املنظم ممات الدولي ممة عل ممى إث ممر انعق مماد قم ممة
ألارس الخاصة بالبيئة في (ر ودو جانيرو) ال راز لية عام .1992وتم التأكيد عليها في القممة العامليمة
الخاصممة بالتنميممة املسممتدامة ف مي جنمموب إفر قيمما فممي العممام  .9009حيممث "أطلممق ألامممين العممام السممابق
لةمم املتحدة (كوفي عنان) مبادرة خاصة بتفعيل الدور الاجتماعي للشركات وصدر على شكل تقر مر
سمممي (با تفمما العممالمي) تضمممن املبمماد التوجيهيممة لممدعم املسممؤولية الاجتماعيممة للشممركات ،والعمممل
علممى تحقيممق معممايير دوليممة لسمملوه الشممركات فممي الاقتصمماد العممالمي وقممد ركممزت علممى مبمماد وحقممو
العمل ألاساسية ،حقو إلانسان وحماية البيئة "(رسالن خضور.)6-9: - ،9000 ،
كممما قامم املنظمممة العامليممة ايممزو بممدعم هممذه الجهممود مممن خممالل اصممدارها ملواصممفة خاصممة
باملس م ممؤولية الاجتماعي م ممة وه م ممي مواص م ممفة اي م ممزو  96000للمس م ممؤولية الاجتماعي م ممة ،ت م ممم نش م ممر ه م ممذه
املواصفة في  00نوفم ر  9000وتم بدء العمل بها في كثير من الشركات العاملية.
 .0.0التطور التاريخي للمسؤولية الاجتماعية للشركات:
تطورت املسؤولية الاجتماعية وانتقل من مرحلة الى اخر  ،وفي كمل مرحلمة جديمدة تمزداد أهميمة
املسؤولية الاجتماعية ،يصف ) (Zadekتطور املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضممن ثالثمة أجيمال
(عامر عوني عبد السالم هاشم:)92 ،9002 ،
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 الجي ممل ألاول :يمك ممن للش ممركة أن تك ممون مس ممئولة بطر ق ممة م مما م ممن ش ممأنها املس مماهمة بالنج مماي
التجممارو ،وهممذه الصمميغة مممن املسممؤولية الاجتماعيممة للشممركة هممي الصمميغة ألاكثممر انششممارا،
وهي ليس جزءا ر يسيا من عمل الشركة بل يمكن أن تضيف قيمما تعمزز سممعة الشمركة
مثل الت ر بأجهزة حواسيب للمدارس.
 الجي ممل الث مماني :وفي ممن تتط ممور املس ممؤولية الاجتماعي ممة لتص ممبح ج ممزء م ممن إس ممتراتيجية العم ممل،
حيث تأخذ معظم الشركة املكانة القيادية في مجال املسؤولية الاجتماعية للشركات.
 الجيل الثالث :تعت ر املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضمرور ة للقضماء علمى الفقمر والتمدهور
البيئي ،ويعت ر هذا املن ا أشبن باملثالي لندرة تبنين من قبل الشركات.
ولالرتقمماء ل جيممل الثمماني والثالممث بممد للشممركات أن تتجممن نحممو التممأثير فممي ألاسمموا التممي تعمممل فيهمما
شكل فاعل ،وذلك من خالل انخراط الشركات في املجتمع املدني مع تغير السياسة العامة.
 .1.0معريف املسؤولية الاجتماعية للشركات
يوجد تعر ف متفق علين حيث يختلف تعر فها من كاتب آلخر ومن هيئة دولية أخر :
 حيممث يعممرف ألاسممتاذ (همماورد بممو ن) املسممؤولية الاجتماعيممة بأنهمما مسممؤولية رجممال ألاعمممال فممي
متا ع ممة السياس ممات واتخ مماذ الق مرارات ،والقي ممام باألنش ممطة الت ممي تعت ممر ص ممالحة ومفي ممدة م ممن
حيث ألاهداف والقيم في مجتمعنا (محمد نصار ذيب املرشد.)19 ،0222 ،
 كممما عرفهمما (كينممث أنممدر وس) بأنهمما الهممدف املتعلممق بانعمما املجتمممع والممذو يقيممد اليممخالا
والس مملوه املش ممتره نها ي مما م ممن عم ممل النش مماطات امل ممدمرة ،أن تك ممون العملي ممة مربح ممة فم مرا
بالنسبة للقطا التجارو وإنما العمل على الاتجاه الايجابي من أجل الاصالي السلوكي.
 ويعرفهمما (واتممس وزمممالؤه) بأنهمما الت م ام مسممتمر مممن املؤسسممات بالتصممرف أخالقيمما واملسمماهمة
ف ممي تحقي ممق التنمي ممة الاقتص ممادية والعم ممل عل ممى تحس ممين نوعي ممة الظ ممروف املعيش ممية للق ممو
العاملة وعا التهم والسكان املحليين واملجتمع (غادة عمر أبو أرشيد.)09 ،9006 ،
 ويعرفهمما (كيممث دفمميس) بأنهمما تتمثممل فممي تحقيممق التمموازن بممين ألاهممداف الاجتماعيممة وألاهممداف
الاقتص ممادية م ممن خ ممالل مواجه ممة التح ممديات الاجتماعي ممة املختلف ممة (عب ممد ال ممرحمن العاي ممب،
.)22 ،9000
أممما بالنسممبة لتعممار ف املنظمممات والهيئممات الدوليممة ملفهمموم املسممؤولية الاجتماعيممة فقممد جمماء
عضها كما يلي:
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 يعم ممرف مجلم ممس ألاعمم ممال العم ممالمي للتنميم ممة املسم ممتدامة املسم ممؤولية الاجتماعيم ممة بأنهم مما الالت م م ام
مسمتمر ممن قبمل قطمما ألاعممال بالتصمرف أخالقيما ًواملسمماهمة فمي التنميمة والسميي لتحسممين
الظروف املعيشية للعاملين وللمجتمعات املحلية واملجتمع ككل.
 ويعرفها البنك الدولي بأنهما التم ام أصمحاب النشماطات الاقتصمادية باملسماهمة وبمدوافع ذاتيمة
فمي التنميمة املسمتدامة ممن خمالل العممل ممع مكونمات املجتممع املحلمي لتحسمين مسمتو معيشممة
الناس بما يخدم الاقتصاد والتنمية معا.
 ويعرفهمما الكتمماب ألاخضممر (الممذو أصممدره الاتحمماد ألاوروبممي) بأنهمما "سمملوه تقمموم علممى أساسممن
الش ممركات بتض مممين الاعتب ممارات الاجتماعي ممة والبيئي ممة ف ممي نش مماطاتها وف ممي تفاعله مما م ممع أص ممحاب
املصال شكل طوعي).)Ivana Rodié,2007,p12
إن هذه التعار ف تحدد مجموعة من خصا الا املسؤولية الاجتماعية للشركات وهي:
 الطا ع الطوعي ملمارسة املسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات.
 التركي على الدور الايجابي للشركات في املجتمع سواء في الجانب الاقتصادو أو الاجتماعي.
 املسؤولية البيئية تعت ر جزء مهم من املسؤولية الاجتماعية.
 يجب أن تسهم برامج وسياسات املسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية املستدامة.
 تكون املسؤولية تجاه مجموعة من ألاطراف املستفيدة وهم أصحاب املصال .
 ترتبط ممارسة املسؤولية الاجتماعية بالتصرف ألاخالقي عند ممارسة الشركات لنشماطاتها
التجار ة.
و نحن نشبن معظم ألافكار الواردة في التعار ف سابقة الذكر ،ونخلالا إلى أن املسؤولية
الاجتماعية تتضمن قيام الشركات بمجموعة من الالت امات تجاه أصحاب املص حة (ألاطراف
املستفيدة) والتي متها حملة الاسهم واملستهلكين والعاملين واملجتمع والبيئة ،واملسؤولية
الاجتماعية تتعد حدود املشاركة في الاعمال والت رعات الخيرية ،بل تعني املشاركة الفعالة في
تحسين ظروف املجتمعات التي تعمل فيها ،وحماية البيئة إلى جانب العمل وفق املباد الشفافية
واملسؤولية ،وإنتاإ السلع والخدمات آلامنة ذات الجودة العالية ،كما يجب أن تكون تعامالتها
التجار ة خالية من الفساد وتعمل على مساعدة الدول في تحقيق النمو الاقتصادو املستدام.
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 .2.0أبعاد املسؤولية الاجتماعية
تغطي املسؤولية الاجتماعية ثالثة أ عاد ر يسية هي:
 البعد الاقتصادي
يتض مممن ض مممان حق ممو املس مماهمين ف ممي الحص ممول عل ممى العوا ممد املالي ممة املس ممشثمرة ،وخل ممق
الثم ممروة الت م مي تسم ممهم فم ممي تحقيم ممق التنميم ممة الاقتصم ممادية .كمم مما يشم ممير البعم ممد الاقتصم ممادو إلم ممى الالت م م ام
بممارسممات أخالقيممة داخممل الشممركات ومنممع الرشمموة والفسمماد ،وحمايممة حقممو املسممتهلك ،والاسممشثمار
ألاخالق ممي ،وتبن ممي وتطبي ممق مب مماد املس مماءلة والش ممفافية والس مملوه ألاخالق ممي واحت مرام مص ممال ألاط مراف
املعني ممة ،واحت مرام س مميادة الق ممانون ف ممي اتخ مماذ الق مرارات وتنفي ممذها وتط ممو ر دلي ممل ل حوكم ممة املؤسس ممية
خا بها.
 البعد الاجتماعي
و تضمممن هممذا البعممد إسممهام الشممركات فممي تحقيممق رفاهيممة املجتمممع الممذو تعمممل فيممن ،وتحسممين
شؤون العاملين فيها ورعايتهم بمما يمنعكس إيجابما علمى ز مادة إنتماجهم وتنميمة قمدراتهم الفنيمة ،وتموفير
ألامن املنهي والوظيفي والرعاية الصحية واملجتمعية لهم .
 البعد البيئي
لك م ممي تك م ممن الش م ممركة مس م ممئولة اجتماعي م مما يج م ممب أن تراع م ممي الجوان م ممب البيئي م ممة عن م ممد أدا ه م مما
لنشمماطاتها ،حيممث تعمممل علممى القضمماء علممى الانبعاثممات السممامة والنفايممات ،وتحقيممق أقصم قممدر مممن
الكفاءة وإلانتاجية املتاحة ،وتقليل املمارسات التمي قمد تمؤثر علمى تمتمع المبالد وألاجيمال القادممة بهمذه
املوارد كما عليها املشاركة في ال رامج الداعمة ل حفاة على البيئة واملوارد الطبيعية.
 . 0.1مجاالت املسؤولية الاجتماعية
تتعدد مجا ت املسؤولية الاجتماعية ،وتشنو سياساتها وبرامجها ،من أهم هذه املجا ت:
 احت م مرام الق م مموانين املنظم م ممة لقط م مما ألاعم م ممال وكاف م ممة الق م مموانين ف م ممي الدول م ممة الت م ممي تعم م ممل فيه م مما
الشركات ،وكذا دفع الضرا ب من دون تهرب أو تدليس.
 إدارة النشمماطات وألاعمممال وفممق مبمماد وقواعممد أخالقيممة ولعممل حوكمممة الشممركات وأخالقيممات
الشركات جزء من هذه املسؤولية.
 ضمان الحقو املالية للمساهمين وتنميتها والحفاة عليها.
 الحفاة على حقو العاملين (ظروف العمل ،ألاجورر ،ألامن في أماكن العمل).
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 تنميم ممة وتطم ممو ر املجتمعم ممات املحليم ممة (التوظيم ممف ،حم ممل املشم ممكالت املجتمعيم ممة ،الم ممدعم املم ممالي
والفنممي ل جمعيممات الخيريممة ،دعممم املنظمممات غيممر الحكوميممة ،إقامممة ودعممم املرافممق الصممحية
والتعليمية والثقافية).
 الحفمماة علممى حقممو املسممتهلكين مممن خممالل تقممديم أجممود املنتجممات والخممدمات ،وتمموفير أمممن
املنتجات وعدم استعمال إلاعالنات املضللة ،والتواصمل املسمتمر ممع املسمتهلكين والاسمتما
لشكاويهم وأخذها عين الاعتبار.
 حماية البيئة ومكافحة التلو البيئي ،والاهتمام بطر ووسا ل إلانتاإ النظيف.
 ألامن وألامان في العمليات إلانتاجية واملنتجات .وتجنب نشاطات الفساد والرشوة والتهر ب.
 التعامممل بأسمماليب أخالقيممة مممع الشممركاء ،والتعامممل مممع شممركاء يحترمممون القواعممد ألاخالقيممة
و راعون املسؤولية الاجتماعية.
 .1املسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة الجنسيات
تعت ممر العوملم ممة السم مممة البم ممارزة الت ممي تميم م عاملنم مما اليم مموم ،وتع ممرف العوملم ممة الاقتصم ممادية بأنهم مما
"العمليممة التممي مممن خاللهمما يت ايممد الاعتممماد املتبممادل بممين الممدول فممي مجممال الاقتصمماد العممالمي والممذو
يتحقم ممق مم ممن خم ممالل نمم ممو جم ممم ونوعيم ممة التجم ممارة ع م ممر الحم ممدود فم ممي السم مملع والخم ممدمات والتم ممدفقات
النقدية ،باإلضافة إلى الانششار السريع للتكنولوجيما بمين كافمة دول العمالم"(ناديمة العمارف،9001 ،
.)202
وتعم ممرف العوملم ممة الاقتصم ممادية أيضم مما بأنهم مما "مرحل م مة متقدمم ممة تم ممدير فيهم مما الشم ممركات أعمالهم مما بم ممدون
اعتبارات ل حدود الجغرافية أو السيادة"(علي عباس.)96 ،9002 ،
 .1.1الشركات متعددة الجنسيات كأهي مظاهر العوملة الاقتصادية
تعد الشركات متعددة الجنسيات من أهم ألادوات التي أدت إلى انششمار العوملمة وأحمد أهمم
مظاهرها ،و يوجمد تعر مف متفمق عليمن للشمركات متعمددة الجنسمية ،ولكمن يمكمن تعر فهما شمكل
عام بأنها الشركات التي تمتلك أو تسيطر على وحدات إنتاجية فمي دولتمين اثنمين علمى ألاقمل ،وتتميم
بمجموعة من الخصا الا املمي ة لها ،من أهمها:
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 ضخامة جم رأس املال و جم اسشثماراتها وتنو إنتاجها وأرقام املبيعات وإلايمرادات التمي
تحققها ،والشبكات الشسو قية التي تملكها ،وعدد عمالها.
 التنو الكبير في أنشطتها ،فسياسمتها إلانتاجيمة تقموم علمى وجمود منتجمات متنوعمة متعمددة،
و رجع هذا التنو إلى توزيع املخاطر.
 تتمي الشركات املتعددة الجنسميات با نششمار الجغرافمي أو ك مر مسماحة السمو التمي تغطيهما
وامتدادها الجغرافي خارإ الدولة ألام.
 تسمميى الشممركات متعممددة الجنسمميات إلممى إقامممة تحالفممات إسممتراتيجية فيممما بيتهمما مممن أجممل
تحقيق مصالحها الاقتصادية املشتركة وتعز ز قدراتها التنافسية والشسو قية.
 تتمت م ممع الش م ممركات متع م ممددة الجنس م مميات بمجموع م ممة م م ممن املزاي م مما الاحتكار م ممة ،مث م ممل احتك م ممار
التكنولوجيا الحديثة واملهارات الفنية وإلادار ة ذات الكفاءات العالية واملتخصصة.
 .1.1كوارث أخالقية وإنسانية وبيئية للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية
ب ممالرغم م ممن الج ممدل ال ممدا ر ح ممول ج ممدو الاس ممشثمارات ألاجنبي ممة ودور الش ممركات متعم ممددة
الجنسم مميات فم ممان " أحم ممدا يمكنم ممن تجاهم ممل أهميتم ممن بالنسم ممبة لم ممدفع جلم ممة التنميم ممة الاقتص م ممادية
والاجتماعي ممة ف ممي ال ممدول النامي ممة ،ف ممي نف ممس الوق م يخط ممي م ممن يتص ممور أن املن ممافع الت ممي تع ممود عل ممى
الم ممدول الناميم ممة مم ممن ج م مراء جم ممذب هم ممذه الاسم ممشثمارات يمكم ممن الحصم ممول عليهم مما بم ممال تكلفم ممة ،فاألدلم ممة
التطبيقيممة تش ممير إل ممى أن الش ممركات متع ممددة الجنس مميات له مما أه ممداف ودواف ممع تس مميى ه ممي ألاخ ممر إل ممى
تحقيقه مما م ممن وراء ت ممدو ل اس ممشثماراتها وأنش ممطتها املختلف ممة ف ممي ال ممدول املض مميفة ،و يمك ممن أيض مما
تجاه ممل م مما تس مميى الحكوم ممة ألام إل ممى تحقيق ممن م ممن أه ممداف اقتص ممادية وسياس ممية م ممن وراء تي ممجيع
ش م ممركاتها الوطني م ممة لت م ممدو ل نش م مماطاتها"(عب م ممد الس م ممالم أب م ممو قح م ممف.)92 ،9000 ،و ق م ممد تتع م ممرس
الشممركات للكثي ممر م ممن الض ممغوط املختلف ممة ،حي ممث أن "مكاس ممبها وقوته مما الاقتص ممادية تهج ممب عته مما
هممذه الضممغوطات بممل علممى العكممس مممن ذلممك حيممث أنممن كلممما توسممع هممذه الشممركات وزاد جممم
(Cécile
نش م م مماطاتها كلم م م مما ارتبطم م م م أكث م م ممر ب م م ممأطراف أخ م م ممر ف م م ممي البيئ م م ممة الت م م ممي تعم م م ممل فيه م م مما"
).Renouard,2007,p142
تشس ممبب نش مماطات الكثي ممر م ممن الش ممركات متع ممددة الجنس مميات ف ممي العدي ممد م ممن الك مموار ألاخالقي ممة
والقانونية والبيئية ،كما تمارس أشكا خطيرة من الاسمتغالل فمي المدول املضميفة التمي تعممل فيهما،
وفيما يلي عرس لبعم املشكالت التي تشسبب فيها هذه الشركات في الدول النامية املضيفة:
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تمممارس الشممركات متعممددة الجنسمميات رمممز الرأسمممالية والعوملممة عممدة أشممكال مممن الاسممتغالل
فممي أسمموا الممدول الناميممة ،حيممث يممتم الاسممتهاله غيممر العقالنممي للممموارد الطبيعيممة والخامممات
واملواد ألاولية املستخرجة ،واستخراجها واستعمالها بأسعار متدنية.
اسممتغالل العمالممة املحليممة فممي غيمماب تنظيمممات عماليممة قو ممة ،حيممث تكممون سمماعات العمممل
كثي م ممرة وألاج م ممر قلي م ممل ،م م ممع ع م ممدم التم م م ام الش م ممركات الدولي م ممة ب م ممدفع إلاج م ممازات او التأمين م ممات
الاجتماعية والصحية وتعو ضات نهاية الخدمة .إضافة إلى تشغيل ألاطفال.
الاسممتحواذ علممى جممزء كبيممر مممن قممروس املؤسسممات الدوليممة والممدول املانحممة مممما سمماهم فممي
ز ادة التدفقات الرأسمالية الى الخارإ عن التدفقات املوجهة إلى الداخل.
تكثم ممر فم ممي الشم ممركات متعم ممددة الجنسم مميات حم مما ت الفسم مماد إلادارو ودفم ممع الرشم مماو والتهم ممرب
الضر ي وتهر ب ألارباي ل خارإ ،والتالعب باألرقام الحقيقية لةرباي من خالل سلسملة ممن
التحو الت بين فرو الشركة وبعضها حول العالم بهدف التهرب الضر ي.
يوجم ممد العديم ممد مم ممن حم مما ت تجم مماوزت فيهم مما الشم ممركات متعم ممددة الجنسم مميات إج م مراءات تم مموفير
السم ممالمة املهنيم ممة فم ممي مكم ممان العمم ممل ،وكم ممذلك عم ممدم اهتمامهم مما بتم مموفير ظم ممروف عمم ممل صم ممحية
ومناسبة مما قد يؤدو إلى خروقات كبيرة تتعلق باألمن الوظيفي.
تممارس الشممركات متعمددة الجنسمميات ضممغوطات علمى حكومممات الممدول املضميفة ،وتممؤثر علممى
قراراتها السياسية.
تؤدو الشركات متعددة الجنسيات ومن خالل ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع
الدخل وإلاخالل في مساواة توزيعن بما تقوم بن من تحديدها ملرتبات تفو املتوسط
السا د.
تكم مو ن كم ممارتيالت غيم ممر رسم مممية بم ممين الشم ممركات العامليم ممة وبعضم ممها تحم ممدد نطم مما املنافسم ممة فم ممي
الاس مموا الخارجي ممة وتنف ممق عل ممى تب ممادل ونق ممل التكنولوجي مما وحق ممو امللكي ممة مم مما يقل ممل م ممن
فاعلية املنافسة الدولية (تقام هذه الكارتيالت في دول يجد بها تشريع منع الاحتكار).
خرو القيم والعمادات والتقاليمد ،ففمي عمم ألاحيمان تسم يء الشمركات متعمددة الجنسميات
لةعراف السا دة في املجتمعات املحلية هو أمر حساس بالنسبة لهذه املجتمعات.
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 ومن املآخذ ألاخر املهمة والتي تحظى باهتمام كبير "مسألة التلو ودفمن النفايمات شمكل
عمام ،وخاصمة النوو مة متهما ،فقممد اسمتغل همذه الشمركات الك ممر وجمدها فمي المدول الناميممة
بالممذات حيممث يعت ممر تعت ممر اجهممزة الرقابممة البيئيممة غيممر فاعلممة اضممافة الممى عممدم اهتمممام ال مرأو
الع ممام بالجوان ممب البيئي ممة اس ممتغل ذل ممك لتشس ممبب ف ممي أش ممكال مختلف ممة م ممن التل ممو "(ط مماهر
الغال ي وصال العامرو.)002 ،9002 ،
 تخلق هذه الشركات عن طر ق الدعاية وإلاعالم حاجيات جديدة غير مناسبة أو غير مهممة
ملجتمع الدولة املضيفة على نمط ما هو سا د في املجتمعات الغربية بما يضر التنمية.
 تنقل هذه الشركات للبلدان النامية تكنولوجيا قررت الاستغناء عتها في الدولة ألام ،كما
تحصل على ثمن باهظ ملا تقدمن من معرفة فنية ،و تهتم بمد مال مة التكنولوجيا مع
ظروف الاقتصاد الوطني واملجتمع وقيمن الحضار ة.
 .1.0املسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات:
املس ممؤولية الاجتماعيم ممة للشم ممركات متعم ممددة الجنسم مميات تختلم ممف عم ممن مفهم مموم املسم ممؤولية
الاجتماعي ممة ف ممي ب مماقي الش ممركات ألاخ ممر  ،غي ممر أنه مما تتميم م عته مما ف ممي ع ممم ألام ممور ،وتع ممرف املس ممؤولية
الاجتماعيممة فممي الشممركات متعممددة الجنسمميات بأنهمما" مجموعممة مممن الالت امممات نحممو املجتمعممات التممي
تتواجممد فيهمما هممذه الشممركات مثممل الدولممة ألام والممدول املضمميفة التممي تمممارس فيهمما الشممركات الدوليممة
أنش ممطتها ،وه ممذه الالت ام ممات تفرض ممها حقيق ممة أن الش ممركة تعم ممل ف ممي فم مراج ،وإنم مما ه ممي ج ممزء م ممن
املجتمم ممع املحم مميط بهم مما ،وب التم ممالي فهنم مماه عمليم ممة تم ممأثير متبم ممادل بيتهمم مما .وتتعم ممدد الت امم ممات الشم ممركات
الدوليممة ،و صممبح مممن واجباتهمما ألاساسممية مراعمماة كممل العمماملين واملتممأثر ن سياسمماتها املختلفممة مممن
عمم ممالء ومم مموردين وحم مماملي أسم ممهم ومم مموظفين واملجتمم ممع عامم ممة سم ممواء فم ممي الدولم ممة ألام أو فم ممي الدولم ممة
املضيفة"(مصطفى كامل وعبد الغني حامد.)009 ،9006 ،
وتعت ممر "يقظ ممة الم مرأو الع ممام الع ممالمي املح ممره الر يسم م ي للمس ممؤولية الاجتماعي ممة للش ممركات،
حي ممث أص ممبح الع ممالم قر ممة عاملي ممة تتط ممور ف ممي ظله مما (املواطن ممة العاملي ممة) .والتط ممور ف ممي وس مما ل النق ممل
والاتص ممال أد إل ممى عومل ممة النش مماطات الاقتص ممادية واملالي ممة ،وأد أيض مما إل ممى ت ممدو ل الم مرأو الع ممام
الع ممالمي ،فظه ممر م مما يس ممم ب مماملجتمع امل ممدني الع ممالمي ال ممذو يه ممتم أكث ممر ف ممأكثر بالتنمي ممة املس ممتدامة
والاسمتهاله املسمئول ،و تصمد لقموة وسميطرة الشمركات متعمددة الجنسميات" (Sandra Naigeon
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) Boer, 2009,p43و مكممن مالحظممة أن املسممؤولية الاجتماعيممة فممي الشممركات املتعممددة الجنسمميات
أصبح أكثر أهمية وازدادت الحاجة إليها لعدة أسباب من أهمها:
 إن الشممركات متعممددة الجنسمميات لممديها مص م حة فممي سمميادة مفهمموم املسممؤولية الاجتماعيممة،
حيممث ان هممذه ألاخيممرة تسممهم فممي تنفيممذ تحسممينات حقيقيممة فممي عمليممات الشممركات الدوليممة،
فالحوكم ممة الرديئ ممة تز ممد م ممن تكلف ممة القي ممام باألعم ممال ،وت ممؤدو إل ممى ع ممدم اس ممتقرار الس ممو ،
تجلب املخاطر مع كل قرار تتخذه الشركة ،وعلى العكس من ذلك فمان الالتم ام باملسمؤولية
الاجتماعية سيحسن من البيئة املؤسسية التي تعمل فيها .مما يوفر لها بيئة عمل أفضل.
 تتواج ممد الش ممركات متع ممددة الجنس مميات تح م عدس ممة الكثي ممر م ممن منظم ممات املجتم ممع امل ممدني
كتلممك الداعيممة حت مرام حقممو العمممال وحمايممة البيئممة وغيرهمما ،لممذلك فممان أو نشمماط يممؤثر
على هذه املجا ت يعرس هذه الشمركات إلمى حملمة شرسمة ضمدها ممما قمد يطيمع بنشماطاتها
التجار ة.
 تعممل الكثيممر ممن الشممركات متعمددة الجنسمميات علمى استرضمماء حكوممات الممدول الناميمة التممي
تعمممل فيهمما ،مممن أجممل أن تضمممن اسممتمرارها فممي العمممل فممي أسممواقها املحليممة ،لممذلك تعمممد إلممى
املشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
 .2ته ــذيب ممارس ــات الش ــركات متع ــددة الجنس ــيات م ــا خ ــالل ممارس ــة املس ــؤولية تج ــا
أصحاب املصالح
يعرف أصمحاب املصمال بمأنهم جماعمة أو أفمراد بامكمانهم أن يمؤثروا أو يتمأثروا بانجماز أهمداف
املنظمة .وعلى هذا ألاساس ،هنالك أصحاب مصال أساسيين وثانو ين ،بحيث أن:
 أصم ممحاب املصم ممال ألاساسم مميين :وهم ممم أولئم ممك الم ممذو لم ممديهم اهتمامم ممات تم ممرتبط شم ممكل مباشم ممر
بالشممركة مممتهم حملممة ألاسممهم ،العمماملين ،الزبمما ن ،املجهممز ن وألاف مراد املقيمممين فممي املجتمعممات
التي تعمل بها الشركة .
 أص ممحاب املص ممال الث ممانو ين :وه ممم ال ممذين يملك ممون ت ممأثير غي ممر مباش ممر عل ممى املنظم ممة ،أو إنه ممم
يتأثرون شمكل أقمل بنشماطاتها .و تضممن ذلمك جماعمات الضمغط ووسما ل إلاعمالم والشمبكات
الاجتماعية.
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 .1.2حماية البيئة مسؤولية ملحة للشركات متعددة الجنسيات
تمثممل البيئممة الطبيعيممة مجمما يمكممن للشممركات الدوليممة أن تمممارس مسممؤولياتها الاجتماعيممة
م ممن خالله مما نظم مرا مل مما تس ممببن الكثي ممر م ممن ه ممذه الش ممركات م ممن إي ممذاء للبيئ ممة الت ممي تعم ممل فيه مما .وتعنم مي
املسممؤولية البيئيممة أن تسمميى الش ممركات إلممى إزالممة أو ضممرر يص مميب البيئممة والصممحة العامممة نشيج ممة
مزاولممة نشمماطاتها ،ن هنمماه عممم الشممركات التممي ينممتج عتهمما مخلفممات تضممر بالصممحة العامممة التممي
يجمب أن تسمميى إلمى إزالتهمما ،كمما ان هنمماه شمركات يممؤدو نشماطها إلممى اسمتف اف فممي املموارد الطبيعيممة
فيجممب الحممد مممن نشمماطاتها ،وهممذه املسممؤولية فممي الغالممب أصممبح تفممرس بموجممب قمموانين منظمممة
لها.
تتضمن املسؤولية البيئية التي يجب ان تحر عليها الشركات تحقيق ما يلي:
 وضممع نظممام لممادارة البيئيممة بموجبممن يممتم جمممع املعلومممات حممول التممأثيرات البيئيممة لنشمماطات
الشممركات ،ووضممع أهممداف مممن أجممل تحسممين ألاداء البيئممي وتطممو ره لتحقيممق أهممداف إلادارة
البيئية ،واملتا عة والتحقق املستمر لجهود الشركات في مجال البيئة والصحة وألامان.
 تطمو ر وتقممديم منتجممات أو خممدمات لمميس لهمما تممأثيرات بيئيممة غيممر مناسممبة علممى أن تكممون منممة
فممي الاسممتخدامات التممي صممنع مممن أجله ما ،وتشسممم بالكفمماءة فممي اسممتهالكها للطاقممة واملمموارد
الطبيعية ،وعلى أن تكون قابلة إلعادة الاستخدام او التدو ر او التخلالا متها شكل من.
 وضع خطط اسشباقية ملنع حدو الكوار البيئية وتخفيف أثرها والسيطرة عليها.
 اس م ممتعمال الوس م مما ل التكنولوجي م ممة وإج م مراءات الشش م ممغيل الت م ممي تح م ممد م م ممن الاس م ممتهاله غي م ممر
العقالنممي للممموارد املسممتعملة .نشممر المموعي البيئممي بممين العمممال ،وتمموفير التممدر ب والتكممو ن لهممم
في هذا املجال ،وتدر بهم على طر قة التعامل مع املواد الخطرة لضمان أمتهم الصحي.
 .0.2حماية حقوق املستهلك املحلي
يعت ممر املسممتهلك العامممل ألاساسم ي لنجمماي أو شممركة واسممتمرارها فممي ألاسمموا  ،وتهممدف حمايممة
املس ممتهلك إل ممى "الارتق مماء بالحي مماة النوعي ممة لةف مراد والع ممي ف ممي ع ممالم يس مموده الوض مموي ف ممي العالق ممات
الشسممو قية ،وبممما يمكممن املسممتهلك مممن التفاعممل مممع ألاطمراف ألاخممر مممن باعممة ومنتجممين بقليممل مممن
الش ممك والح ممذر ،وأن يحصم مل عل ممى احتياجات ممن م ممن الس مملع والخ ممدمات دون أن يب ممذل جه ممدا كبيم مرا
للتأكد من صحة قراره ودقة اختياره" (ثامر البكرو.)099 ،9000 ،
وتضم حقو املستهلك شكل عام:
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 حممق ألامممان ،ونعنممي بممن أن املنتجممات والخممدمات التممي يحصممل عليهمما املسممتهلك يجممب ان تكممون
منة و تحد لن أو أضرار أو حواد صحية.
 حم ممق الحصم ممول علم ممى املعلومم ممات :مم ممن حم ممق املسم ممتهلك أن يحصم ممل علم ممى املعلومم ممات الكاملم ممة
بخصو املنتج او الخدمة التي يشتريها من أجل أن يؤمن نفسن من الاحتيال والتضليل.
 ح ممق الاختي ممار :م ممن ح ممق املس ممتهلك أن يت مماي ل ممن ح ممق الاختي ممار واملفاض مملة م مما ب ممين الس مملع الت ممي
يرغب في شرا ها ،خصوصا في ظل املنافسة السعر ة في السو .
 حق املستهلك في سما رأين :يجب ف املجال أمام املستهلك لكي يبدو رأين بالسملعة وأن
يقيم استعمالها ،وان يعرس هذا الرأو للمعنيين في الشركة آلخذه با عتبار.
 حمق التعمو م :ويعنممي حصمول املسممتهلك علمى التعممو م العمادل فممي حالمة تضممرره ممن السمملع
والخدمات .كالتعو م عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير املرضية.
 حق التثقيف :و تضمن هذا الحق جعل املستهلك يكشسب املهمارات واملعمارف املطلوبمة التمي
تسهل علين الاختيار بين السلع والخدمات شكل وا .
 العي في بيئة صحية :و كفل هذا الحق للمستهلك العي والعمل في بيئة دون املخاطر.
 حممق املقاطع مة ،أو حممق املسممتهلكين فممي عممدم اسممتخدام منتجممات شممركة معينممة إذا ممما ثب م
عدم احترامها لحقو املستهلكين أو قيامها بنشاطات غير أخالقية أو ألسباب ألاخر .
 .1.1حماية حقوق املوظفين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات
بموج م ممب املس م ممؤولية الاجتماعي م ممة الت م ممي تمارس م ممها الش م ممركات وف م ممي إط م ممار الق م مموانين السم م ممار ة
والعالق ممات العمالي ممة الس مما دة عل ممى الش ممركات أن تق مموم ب مماآلتي عن ممد ممارس ممة دوره مما للمس ممؤولية
الاجتماعية:
 احترام حقو موظفيها بأن يكونوا ممثلين من خالل اتحادات العممال والنقابمات العماليمة،
وأن يتاي لهم التواصل شكل مباشر مع إلادارة العليا ومجلمس إلادارة للتفماوس بخصمو
انشغا تهم .والقضاء على عمالة ألاطفال والعمالة إلاجبار ة.
 املسمماواة وعممدم التميي م بممين املمموظفين علممى أسمماس العممر أو اللممون أو الجممنس أو الديانممة أو
الرأو السياس ي أو الجنسية ،وتوفير املعلومات الالزمة التي يحتاإ إليها العاملون.
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 توظيف العمالة املحلية مع توفير فر التدر ب لها وتطو ر الكفاءات البشر ة املحلية.
 اتخاذ إلاجراءات الكافية لضمان الصحة وألامان الوظيفي في عملياتها.
 .2.2الحوكمة وحماية حقوق املساهمين
بممالرغم مممن تركي م املسممؤولية الاجتماعيممة علممى الجانممب الاجتممماعي وألاخالقممي إ أنهمما تحممرم
حممق الشممركات فممي تحقيممق الممربح املممادو ،ولكممن يجممب أن يممتم ذلممك فممي إطممار مممن الحوكمممة الرشمميدة
ووفقا ألخالقيات ألاعمال ،وفي هذا إلاطار فان الشركات املسئولة اجتماعيا هي تلك التي:
 حماية أصول الشركة ،وحقو أصحاب املصال  ،وإشراكهم في مراقبة أداء الشركة.
 إعطاء الحقمو املاديمة للمسماهمين كاملمة وحمايمة حقموقهم وتموفير املعاملمة املشسماو ة بيمتهم
سواء كانوا وطنيين أو أجانب .وتحسين أداء الشركة وقيمتها الاقتصادية وقيمة أسهمها.
 باإلفصاي الف ين عن كل املعلومات مثل :املركز املالي وألاداء وحقو امللكية.
 تحسين املمارسات املحاسبية واملالية وإلادار ة في الشركة.
 تحقيق العدالة والف اهة والشفافية في جميع تعامالت الشركة وعملياتها.
 إعطاء الحق للمساهمين في إلارشاد الاستراتيجي والرقابة على عمل إدارة الشركة.
 الدق ممة واملوض مموعية عن ممد إع ممداد التق ممار ر املالي ممة وغي ممر املالي ممة وش ممفافية إلافص مماي ،ومال م ممة
توقيتن .ومحاربة الرشوة والفساد وكل أساليب العمل إلادارو غير ألاخالقي.
 .1.2حماية حقوق املجتمع املحلي
يمثممل املجتمممع املحلممي (مجتمممع الدولممة املضمميفة) شممر حة مهمممة مممن املسممتفيدين (أصممحاب
املص م حة) وتهممتم الش ممركات بتوطيممد العالقممة م ممع مجتمعاتهمما باعتبممار ذل ممك يممدعم النظممرة الايجابي ممة
تجاه هذه الشركات و حسن من صورتها توجد أسماليب كثيمرة ممن خاللهما تسماهم الشمركات بمدعم
املجتمممع املحلممي وحممل مشممكالتن ،مممن أهمهمما (طمماهر الغممال ي وصممال العممامرو-22: - ،9002 ،
:)22
 دع ممم البن م التحتي ممة للمجتم ممع لتحس ممين نوعي ممة الحي مماة ف ممي املجتم ممع ،مث ممل تعبي ممد الطرق ممات
وإنشاء الجسور والحدا ق العامة ،دعم ألانشطة الر اضية والثقافية.
 خلق فر عمل جديدة وتحسين مستو املعيشة وتوفير آلامن الاجتماعي.
 دع ممم ألانش ممطة الاجتماعي ممة مث ممل ألاندي ممة الترفيهي ممة وأم مماكن ت ممرو ح الكب ممار الس ممن ومنت ه ممات
ألاطفال والنوادو الاجتماعية املختلفة.
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املسم م مماهمة الايجابيم م ممة فم م ممي حم م مما ت الطم م مموار والكم م مموار الطبيعيم م ممة ،مثم م ممل حم م مما ت الم م ممز زل
والفيضانات والحروب ألاهلية والحر ق والاضطرابات السياسية.
احت مرام العممادات والتقاليممد وألاديممان وعممدم خممر آلاداب العامممة والسمملوه الايجممابي وعممدم
القبول بالفساد إلادارو أو الرشوة وتحقيق أرباي على حساب املستهلك وصحتن.
دعم مؤسسات املجتمع املدني التي تنشط في مجا ت إنسانية مختلفمة مثمل تلمك التمي تهمتم
شؤون املرأة أو الطفل او الشباب أو كبار السن ،أو ذوو الاحتياجات الخاصمة ،حيمث يجمب
أن يتم دعم مثل هذه املنظمات ماديا ومعنو ا لتعز ز التالحم الاجتماعي.
دعم املؤسسات العلمية كمراكز البحث والجامعات ،والتعاون معهم في املجما ت املختلفمة
والاستفادة من الخ رات العلمية.
الاتجمماه نحممو تبنممي حاضممنات ألاعمممال مممن أجممل دعممم الممرواد واملبممدعين وتيممجيعهم علممى فممتح
املشاريع الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
املش مماركة وال ممدعم املتواص ممل م ممن أج ممل تنمي ممة املجتم ممع املحل ممي سياس مميا ع ممن طر ممق التوعي ممة
املس ممتمرة والالتم م ام امل ممالي ع ممدم خل ممق حال ممة م ممن الفس مماد السياسم م ي والتك ممتالت ،ع ممدم دف ممع
الرش مماو م ممن اج ممل ف مموز مر م م سياسم م ي مع ممين مقاب ممل الحص ممول عل ممى الامتي ممازات ،وع ممدم
التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لحكومة الدولة املضيفة.
مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مجال التنمية في الدول املضيفة
املسم مماهمة فم ممي خطم ممط التنميم ممة الشم مماملة وذلم ممك مم ممن خم ممالل التنسم مميق مم ممع حكومم ممات الم ممدول
املضيفة .واحترام القوانين والعقود املنظمة لعمل هذه الشركات في الدول املضيفة.
عممدم التركي م علممى النشمماطات التجار ممة فق مط ب مل الاهتمممام بالعمممل فممي نشمماطات أخممر ذات
طا ع صناعي وزراعي لدعم جهود التنمية.
استقطاب املوارد البشر ة من البلد املضيف لحل مشكلتي البطالة والفقر.
نقممل التكنولوجيمما والخ ممرة الفنيممة وإلادار ممة والشسممو قية مممن الدولممة ألام إلممى الممدول املضمميفة
التي تتواجد بها فرو الشركات متعددة الجنسيات.
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 العم م ممل عل م ممى احتم م مرام ق م مموانين العم م ممل وحف م ممظ لحق م ممو الع م مماملين وإلانس م ممان ،واحتم م مرام
للقوانين وألاعراف والقيم .وتجنب كل أشكال الفساد والرشوة.
 عدم تلو ث البيئة او إلاضرار بها ،والحفاة على املصادر املا ية ،والحياة الطبيعية
والثروات الحيوانية ،وتجنب النشاطات التي تمثل شكل من أشكال التهديد البيئي.
 دفع الالت امات املالية التي تقع على الشركات متعددة الجنسيات مثل الضرا ب.
 دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ماليا ومن خالل الخ رة إلادار ة والفنية ،وبشيجيع
التعاقد من الباطن واستقطابها لالنخراط سلسلة التور د العالمي .وخلق حاضنات
أعمال وتبني مشاريع الرواد وتيجيعها ودعمها.
 .1خاتمة
فممي ختممام هممذه الدراسممة يمكممن أن نخلممالا إلممى التأكيممد علممى أهميممة الت م ام الشممركات متعممددة
الجنسمميات باملسممؤولية الاجتماعيممة والبيئممة .وذلممك بصممفة طوعيممة ومممن خممالل اسممتراتيجيات دا مممة
تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذو تعمل فين.
إن الالت م ام باأل عمماد ألاربعممة للمسممؤولية الاجتماعيممة مممن شممأنن أن يوجممن الشممركات الدوليممة
نحممو السمملوكيات ألاخالقيممة والالت امممات املسممؤولية ،وأن يجعممل مممن هممذه الشممركات تتصممف بصممفة
املواطنة ،وأن يخدم كل أصحاب املصال الذين تتعامل معن الشركة.
و شممك أن الالتم ام باملسممؤولية الاجتماعيممة يفيممد فقممط املجتمعممات التممي تعمممل فيهمما هممذه
الشممركات ،إنم مما هممو مه ممم أيضمما له ممذه الشممركات ذاته مما ،حيممث ستكشس ممب سمممعة جي ممدة فممي املجتم ممع
وسمميعزز ذلممك مممن صممورتها و ممديم تواجممدها فممي ألاسمموا املختلفممة ،و جنبهمما ضممغوطات الحكومممات
واملجتمع املدني.
و مكن أن نختصر خالصة الدراسة في النتا ج التالية:
 أفم ممرزت العوملم ممة الاقتصم ممادية وانفتم مماي ألاسم مموا الدوليم ممة انششم ممار فم ممرو الشم ممركات متعم ممددة
الجنسية في معظم الدول النامية ،هذه الشركات لها ايجابيات وسلبيات.
 تلت م م عممم الشممركات متعممددة الجنسمميات بالسمملوه ألاخالقممي فممي نشمماطاتها الاقتصممادية،
بل قد تهتم بمص حتها املادية على حساب حقو املجتمعات التي تعمل فيها.
 من أهم املشكالت التي ترافق تواجد فرو الشركات متعددة الجنسيات في المدول الناميمة:
تلو البيئة ،عدم احترام حقو إلانسان ،إهممال حقمو العماملين ،نشمر ثقافمة اسمتهالكية
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تناسم مب مجتمع ممات ال ممدول املض مميفة ،الفس مماد والرش مموة ،الته ممرب م ممن الضم مرا ب ،تهر ممب
رؤوس ألام مموال مم مما يح ممرم ال ممدول املض مميفة م ممن الاس ممتفادة مته مما ،ع ممدم نش ممر التكنولوجي مما
الحديثممة ،التركي م علممى النشمماطات الاقتصممادية ذات الطمما ع الربحممي وإهمممال النشمماطات التممي
تحقق التنمية الشاملة ،التدخل في الشؤون السياسية للدول والضغط على حكوماتها.
في ظل الكثير من التجاوزات التي تنجم عمن أعممال الشمركات متعمددة الجنسميات فمي المدول
املضمميفة أصممبح مممن املهممم كممبح جممماي توجهاتهمما الاسممتغاللية وضممبط سمملوكياتها الانتهاز ممة فممي
الدول املضيفة ،وهذا ألامر لم يعد خيارا بالنسبة لها إنما مطلبا ،حيث تتعمرس الكثيمر ممن
ه ممذه الش ممركات للض ممغوطات املختلف ممة م ممن حكوم ممات ال ممدول املض مميفة ومنظم ممات املجتم ممع
املدني واملنظمات غير الحكومية والهيئات واملنظمات الدولية.
أد ت ممأثر س مممعة الش ممركات متع ممددة الجنس مميات الت ممي تض ممبط نش مماطاتها بم مما يتواف ممق م ممع
الق مموانين واملواثيم ممق الدوليم ممة إلم ممى ظهم مور حاجم ممة م حم ممة لم ممد ه ممذه الشم ممركات لتحسم ممين هم ممذه
الصورة في نظر املتعاملين معها ،مما دعم حاجتها ملمارسة املسؤولية الاجتماعية.
تعك ممس املس ممؤولية الاجتماعي ممة ممارس ممة الش ممركات لواجبه مما الايج ممابي تج مماه املجتم ممع ،فتعن ممي
إدارة وممارسممة ألاثممر الاجتممماعي والبيئممي والاقتصممادو للشممركة تجمماه املجتمممع والبيئممة واتجمماه
ك ممل أص ممحاب املصم م حة ،ه ممذه املمارس ممة طوعي ممة وليسم م إجبار ممة كم مما أنه مما تتج مماوز ألاط ممر
القانونية.
املس ممؤولية الاجتماعي ممة للش ممركات متع ممددة الجنسم مميات ف ممي ال ممدول املض مميفة تعن ممي ممارسم ممة
املسمؤولية ألاخالقيمة وواجمب املواطنممة تجماه كمل ألاطمراف املسممتفيدة وهمم :املجتممع ،البيئممة،
املساهمين ،املستهلكين ،العمال ،و تعين على الشمركات متعمددة الجنسميات أن تضمع بمرامج
املسممؤولية الاجتماعيممة ضمممن خطممط التنميممة فممي الممدول املضمميفة وذلممك مممن خممالل التنسمميق
م ممع حكوم ممات ه ممذه ال ممدول ،فاله ممدف م ممن مس ممؤولياتها الاجتماعي ممة يج ممب أن يك ممون ه ممدف
خيرو وتطوعي مؤق إنما هدف استراتيجي طو ل ألاجل يجعل متها شر كا في التنمية.
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 إن أداء الشركات متعددة الجنسيات لكل الت اماتها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه أصحاب
املص م حة يهممذب كممل ممارسمماتها إلادار ممة ،و جعممل متهمما مكسممبا اقتصمماديا واجتماعيمما وتنمو مما
في الدول املضيفة من جهة ،و ضمن استمرارها في أسوا هذه الدول من جهة أخر .
 تم مموفر ممارس م ممات املسم ممؤولية الاجتماعي م ممة والعمم ممل ألاخالق م ممي بيئم ممة عم م ممل مناسم ممبة للش م ممركات
متعممددة الجنسممية ،فهممذا عامممل مهممم مممن العوامممل التممي تحفممز علممى تبنممي املمارسممات املسممئولة
اجتماعيا.
 .6قائمة املراجع:
 .1.6العربية:
 ثممامر البكممرو ،الشسممو ق واملسممؤولية الاجتماعيممة ،دار وا ممل للنشممر والتوزيممع( ،عمممان ،ألاردن،
الطبعة ألاولى)9000 ،
 حسن زعرور ،)9009( ،آلاثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات متعددة
الجنسيةhttp://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364(10/12/2012)،
 رسممالن خضممور ،املسممؤولية الاجتماعيممة لقطمما ألاعمممال ،نممدوة الثالثمماء الاقتصممادية الرا عممة
والعشر ن حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سور ا ،9000،دمشق ،سور ا.
 سرمد كوكب جميل ،)9000( ،املسؤولية الاجتماعية لالسشثمار ألاجن ي املباشر تحليل
نقدو ملعطيات منظمة التجارة العاملية في عصر العوملة،
.(11/10/2011)http://iefpedia.com/arab/?p=3804
 شممكراني الحسممين ،املسممؤولية املجتمعيممة للمقمماو ت :مممدخل عممام ،بحممو اقتصممادية عربيممة،
العددان .9000 ، 96/99
 صممال العممامرو ،املسممؤولية الاجتماعيممة وأخالقيممات ألاعمممال (ألاعمممال واملجتمممع) ،دار وا ممل
للنشر ،الطبعة الثانية.9002 ،
 ط م ماهر الغ م ممال ي وص م ممال الع م ممامرو ،املس م ممؤولية الاجتماعي م ممة وأخالقي م ممات ألاعم م ممال (ألاعم م ممال
واملجتمع) ،دار وا ل للنشر ،الطبعة الثانية.9002 ،
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 عامر عموني عبمد السمالم هاشمم ،تمأثير عناصمر املسمؤولية الاجتماعيمة املؤسسمية علمى حقمو
املستهلك ألاردني (دراسمة علمى قطما صمناعة السملع الغذا يمة املغلفمة) ،رسمالة مقدممة لنيمل
درجة املاجستير في إدارة ألاعمال ،تسو ق ،الجامعة ألاردنية.9002 ،
 عبممد الممرحمن العايممب ،الممتحكم فممي ألاداء الشممامل للمؤسسممة الاقتصممادية فمي الجزا ممر فممي ظممل
تحديات التنمية املستدامة ،رسالة مقدمة لنيل شمهادة المدكتوراه فمي العلموم الاقتصمادية،
جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزا ر.9000 ،
 عبد السالم أبو قحف ،إدارة ألاعمال الدولية ،الدار الجامعية ،مصر.9000 ،
 عبممد السممالم مخلمموفي وسممفيان عبمد العز ممز ،تممأثير معممايير املسممؤولية الاجتماعيممة علممى نشمماط
الشممركات متعممددة الجنسمميات ،ورقممة مقدمممة للمشمماركة فممي امللتقممى الممدولي الثالممث بجامعممة
شار حول :منظمات ألاعمال واملسؤولية الاجتماعية ،جامعة شار.9009 ،
 علي عباس ،إدارة ألاعمال الدولية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،ألاردن.9002 ،
 غ م م ممادة عم م م ممر أب م م ممو أرش م م مميد ،املس م م ممؤولية الاجتماعي م م ممة وأثره م م مما عل م م ممى ألاداء :دراس م م مة ميداني م م ممة
للمسشش ممفيات الخاص ممة ف ممي مدين ممة عم ممان ،رسم مالة مقدم ممة لني ممل درج ممة املاجس ممتير ف ممي إدارة
ألاعمال ،جامعة اليرموه ،ألاردن.900609 ،
 غس ممان عيس م العم ممرو ،املعض ممالت ألاخالقي ممة وأثره مما ف ممي تراج ممع أه ممداف عملي ممات الش ممركات
متعممددة الجنسمميات ،بحممث مقممدم للمممؤتمر العلمممي الممدولي السمما ع عنمموان :تممداعيات ألازمممة
الاقتصادية العاملية على منظمات ألاعمال ،التحديات الفر وآلافا .9002 ،
 محمم ممد نصم ممار ذيم ممب املرشم ممد ،املسم ممؤولية الاجتماعيم ممة وألاخالقيم ممة لم ممادارة إلاسم ممتراتيجية فم ممي
الش ممركات الص ممناعية ألاردني ممة املس مماهمة العام ممة ،رس ممالة مقدم ممة لني ممل درج ممة املاجس ممتير ف ممي
إدارة ألاعمال ،كلية الاقتصاد والعلوم إلادار ة ،جامعة ل البي  ،ألاردن.0222 ،
 مصمطفى كاممل وعبمد الغنمي حاممد ،إدارة ألاعممال الدوليمة ،مؤسسمة لمورد العامليمة للشمؤون
الجامعية ،البحر ن.9006 ،
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مجلـة الاقتصاد والبيئة

 م ممؤتمر ألامم ممم املتح ممدة للتجم ممارة والتنمي ممة ،كشم ممف البيان ممات املتعلقم ممة بت ممأثير الشم ممركات علم ممى
املجتمم م ممع (الاتجاه م م ممات والقض م م ممايا الراهن م م ممة) ،منش م م ممورات ألام م م ممم املتح م م ممدة ،رق م م ممم الوثيق م م ممة:
.9001 ،UNCTAD/ITE/TEB/2003/7
 نادية العارف ،التخطيط الاستراتيجي والعوملة ،الدار الجامعية ،إلاسكندر ة.9001 ،
 نهممال املغربممل و اسمممين فممؤاد ،املسممؤولية الاجتماعيممة ل مرأس املممال فممي مصممر :ع مم التجممارب
الدولية ،ورقة عمل رقم  ،012املركز املصرو للدراسات الاقتصادية ،مصر9002. ،
 .1.6املراجع باللغة الفرنسية
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GENEVE, 2007.



Sandra NAIGEON DE BOER ; RESPONSABILITÉ SOCIALE : UN NOUVEL ENJEU
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