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العالم،  حول  الدميوقراطية  تعزيز  على   ”CIPE“ اخلاصة  الدولية  املشروعات  مركز  يعمل 
فى  األمريكية  التجارة  غرفة  من  جزء  املركز  للسوق.  املوجه  االقتصادي  اإلصالح  خالل  من 
الوطني  للصندوق  معاهد  أربعة  أحد  وهو  الربح.  لتحقيق  يهدف  وال  واشنطون،  العاصمة 
فيها  تعامل  نامية،  دولة  مائة  من  أكثر  في  محلية  مبادرة  ألف  املركز  دعم  وقد  للدميوقراطية. 
املدنية  املؤسسات  لبناء  والصحفيني،  القرار،  وصناع  األعمال،  قادة  مع  ـ  عاماً   25 مدى  على  ـ 
مكافحة  املركز،  لها  يتعرض  التي  األساسية  القضايا  ومن  الدميوقراطي.  للمجتمع  األساسية 
واحلوكمة  الشركات،  وحوكمة  األعمال،  وجمعيات  السياسات،  في  واملشاركة  الفساد، 
الدميوقراطية، وإتاحة الوصول للمعلومات، والقطاع غير الرسمي، وحقوق امللكية، وحقوق املرأة 
اخلاصة. الدولية  املشروعات  مركز  برامج  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  وتدعم  والشباب. 
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ال ينحصر تطبيق مفهوم املواطنة فى مجال األعمال على مجرد صالح إدارة الشركات، بل مفهوم 
مواطنة الشركات هو استراتيجية شاملة تتبناها الشركة. وتدرك شركات اليوم التى تعمل فى 
ظل اقتصاد عاملى حاجتها لوضع إستراتيجيات أكثر فاعلية إلدارة اخملاطر التى تواجه سمعتها، 
والعناية بأخالقيات العمل التجارى. فاملزايا الناجتة عن املمارسات التجارية األخالقية وعدم قابلية 
الشركات  فيها  تعمل  التى  واالقتصادية  االجتماعية  البيئة  تعقيد  وتزايد  لالنقسام  الشركات 

تشير جميعها إلى بدء عهد جديد فى مفهوم مواطنة الشركات.

أفضل.  اقتصادية  بيئة  خلق  على  الدول  مبساعدة  كثيراً  يعنى  الشركات  مواطنة  ومفهوم 
فالشركات التي تتنافس على مستوى العالم ال تستطيع العمل فى دول تعانى من الفشل وعدم 
ميكنها  ال  تنافسية  بيئة  فى  تعمل  التي  والشركات  الدميوقراطية.  وانعدام  والفساد  االستقرار 
كما  القانونية.  األنظمة  كفاية  وعدم  امللكية،  حقوق  حلماية  غياب  يشوبها  أسواق  فى  العمل 
تسودها األنظمة االقتصادية غير الرسمية، وآليات التنفيذ الضعيفة. وهى بالفعل ال تستطيع 
والقيود على  التنظيمية،  واملعوقات  اإلنسان،  انتهاكات حقوق  من  تعانى  فى مجتمعات  البقاء 

حرية الرأى، وإساءة استخدام العملية الدميوقراطية.

وحتى تكون الشركة مواطناًَ صاحلاً، فإن األمر ال يتوقف عند املشاركة فى األعمال اخليرية. واملواطنة 
الصاحلة للشركات ميكن أن حتقق الرخاء واالزدهار للشركة، لكنها فى الوقت نفسه تسهم فى 

خلق مجتمعات أفضل تتسم بحماية حقوق اإلنسان وتيسير جهود التنمية فى الدول.

مواطـــنة الشركات
مفهوم المواطنة وتطبيقاته فى مجال األعمال

د. جــون د. سـولـيـــــفان: املدير التنفيذى
ألكسندر شكولنيكوف: مدير البرنامج العاملى
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ملخص شامل

تضعها  صاحلة  شاملة  استراتيجية  هى  بل  االدارة،  صالح  على  تقتصر  ال  الشركات  مواطنة 
وضع  إلى  بحاجة  أنها  عاملى  اقتصاد  ظل  فى  تعمل  التى  اليوم  شركات  وتدرك  الشركات. 
استراتيجيات أكثر فاعلية إلدارة اخملاطر التى تواجه سمعتها وتعنى بأخالقيات العمل التجارى. 
تعقيد  وتزايد  لالنقسام،  الشركات  قابلية  وعدم  األخالقية،  العمل  ممارسات  عن  الناجتة  فاملزايا 
البيئة االجتماعية واالقتصادية التى تعمل فيها الشركات تشير جميعها إلى حلول عهد جديد 
ملفهوم مواطنة الشركات. وبالنسبة للشركات، يتسم هذا العهد اجلديد باالنطالق إلى ما هو 
أبعد من أن يقتصر مفهوم مواطنة الشركات عن كونه إستراتيجية للعالقات العامة بل جعله 

جزء ال يتجزأ من االستراتيجية التجارية اخلاصة بهذه الشركات.

إن املزايا بالفعل حقيقية، فالشركات التى تطبق استراتيجية فعالة ملواطنة الشركات تتمكن 
من حتسني فرصها فى احلصول على رؤوس األموال، وحتسني وضعها فى السوق وتقوية سمعتها، 
والنمو.  األرباح  ذلك حتقيق مزيد من  واألهم من  التجارية،  اخملاطر  وتخفيض  والء عمالئها،  وزيادة 
تطبق  التى  للشركات  التنافسية  القدرات  زيادة  بفضل  قدماً  متضى  اإلصالح  قاطرة  تزال  وال 

االستراتيجيات املتعلقة مبفهوم مواطنة الشركات.

لم تعد النظرة التقليدية ملفهوم مواطنة الشركات مقبولة، ألن هذا املفهوم ال يعنى مجرد وجود 
بضعة شركات متعددة اجلنسيات تظهر رغبتها فى االستمرار فى العمل. فاالجتاه العام يتجاوز 
االهتمامات التجارية البحتة، حيث تقوم الشركات على اختالف أحجامها وقطاعاتها االقتصادية 
ومواقعها اجلغرافية ببحث السبل التى جتعلها أكثر شفافية وحتمالً للمسئولية واندماجاً فى 

اجملتمعات التى تعمل فيها.

ذلك،  ومع  طرق.  بعدة  تعريفه  وميكن  القضايا  من  بالعديد  الشركات  مواطنة  مفهوم  يرتبط 
فالشركات الصاحلة تعنى، قبل أى شىء، ببناء هياكل داخلية وخارجية تكافئ السلوك احلسن 
فى  تعمل  ال  الشركات  أن  التعريف  من  ويستنتج  إهمال.  على  ينطوى  الذى  السلوك  وتعاقب 
فراغ، بل تعمل فى بيئات يجب أن تقوم بحمايتها وتقدمي العون لها وتطويرها. لذا، فإن مواطنة 
الصحة  لقضايا  والتصدى  اإلنسان  حقوق  بحماية  الشركات  ام  بالتز  يتعلق  مفهوم  الشركات 
العاملية كقضية انتشار فيروس نقص املناعة البشرية املسبب ملرض اإليدز، واملساعدة فى بناء 
إلى ما  النظر  يعنى  الصاحلة للشركات  املواطنة  مجتمعات أفضل. وبصفة عامة، فإن مفهوم 
هو أبعد من األرباح التى تتحقق فى املدى القصير، وهو ما يعنى ضرورة األخذ فى االعتبار حاجات 
صاحلة  بيئة  وخلق  األخالقية،  املعايير  مستوى  وارتفاع  اخملتلفة،  املصالح  أصحاب  واهتمامات 
للتجارة. وميكن النظر إلى هذا املفهوم على أنه استراتيجية صاحلة لالستثمار.. االستثمار فى 

القدرة على مواصلة القيام باملمارسات التجارية.
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إن مواطنة الشركات مفهوم ال يتعلق فقط بااللتزامات بل باحلقوق األساسية أيضاً. ويعنى هذا 
املواطنني  مثل  مثلها  الشركة  أن  أى  فيه،  تعمل  الذى  اجملتمع  فى  مواطن  الشركة  أن  املفهوم 
السياسات.  املشاركة فى وضع  املعلومات، وحق  اآلخرين، لها حقوق معينة كحق االطالع على 
فالسياسات التى توضع دون مشاركة الشركات ميكن أن تؤتى بنتائج عكسية، ألنه ما لم تتمكن 

الشركات من احلفاظ على مستوى الكفاية ملا حتقق النمو االقتصادى للدول.

ومن الهام عند تناولنا سبل تطبيق مفهوم مواطنة الشركات، أال ننظر إلى الشركة باعتبارها 
الشركات  بني  التمييز  يجب  إذ  الناشئة،  األسواق  فى  وال سيما  األحوال  كافة  فى  صرح شامخ 
الكبرى والشركات التى يديرها مجموعة من األفراد املقربني للحكومة. فالشركات التى ينشئها 
ويديرها مجموعة من األفراد املقربني للحكومة فى الدول النامية غالباً ما تكون شركات مغلقة، 
عند  تفضيلية  مبعاملة  تتمتع  أنها  إلى  باإلضافة  واضحة،  غير  تكون  نشاطها  طبيعة  أن  كما 

تطبيق القوانني، ويسهل حصولها على املوارد ونفاذها لألسواق.

ولذا ال يجب النظر إلى الشركات باعتبارها ذات طبيعة أو مصلحة واحدة فى كافة األحوال . إذ 
إن بعض الشركات القائمة على استغالل العالقات الشخصية، تهتم فى املقام األول والقصير 
بتحقيق الربح من الصفقات التجارية التى متت عن طريق احملسوبية. وهى شركات غالباً ما تضع 
لكون  ونظراً  اجملتمع.  على  أنشطة  من  به  تقوم  ما  بتأثير  االهتمام  دون  األولى  املرتبة  فى  الربح 
أصحاب هذه الشركات فى وضع يتيح لها االستفادة من مناصبها داخل الشركة، وسهولة النفاذ 
إلى األسواق، واحلصول على رؤوس األموال، واالطالع على املعلومات، واالستفادة من القوانني التى 
تعطى معاملة تفضيلية، فإن ذلك الوضع يسمح لهم بعدم حتمل املسئولية الناجتة عن هذه 

األنشطة.

وعلى العكس، هناك شركات تأخذ فى اعتبارها اآلثار االجتماعية لألنشطة التى تقوم بها، وهى
وبإدخال  بالقوانني،  حقيقياً  التزاماً  تظهر  بل  فحسب،  اخليرية  األعمال  فى  تشارك  ال  شركات 

مفهوم مواطنة الشركات فى استراتيجياتها التجارية.
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المقدمة

شركات اليوم ال تعتبر كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط كذلك بالوطن الذى تعمل فيه. 
فهى تعمل فى بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، تتعرض فيها لضغوط من أجل حتقيق الكفاية 
االقتصادية من جانب أصحاب هذه الشركات، ولضغوط من أجل حتمل مسئولياتها سواء كانت 
الدائر بشأن  اجلدل  أن  املستهلكني. ورغم  أو  املدنى  اجملتمع  أو  الضغوط من جانب احلكومة  تلك 
املسئولية االجتماعية للشركات أمر ليس بجديد، فقد حظى باهتمام أكبر فى السنوات األخيرة 
الظروف  واستمرار  الشركات  فى  الفساد  وفضائح  للعوملة  املناهضة  احلركات  ظهور  ضوء  فى 

السيئة التى تعانى منها الكثير من الدول النامية.

أمثال ميلتون فريدمان فى  االقتصاديني  أوجزها بعض  التقليدية للشركات، كما  النظرة  تتمثل 
السبعينات من القرن املاضى، فى أن مسئولية الشركة تتحقق من خالل سداد األجور للعاملني 
من  يدفعونه  ما  مقابل  للمستهلكني  واخلدمات  السلع  وتقدمي  به،  يقومون  الذى  العمل  مقابل 
أموال، وسداد الضرائب للحكومات التى تقوم بتوفير اخلدمات العامة للمواطنني واحترام سيادة 
القانون عن طريق احترام العقود املبرمة. غير أن هذه النظرة التقليدية لم تعد مقبولة، فشركات 
اليوم تعنى مبا هو أكثر من مجرد تقدمي السلع واخلدمات للمستهلكني وسداد حصة عادلة من 
الضرائب. ورغم أن الدور الذى تلعبه الشركات فى التنمية واإلدارة الرشيدة قد تطور تطوراً جذرياً 

فى العقود املاضية، تشير التوقعات إلى أن هذا الدور سيشهد املزيد من التطور فى املستقبل.

بأن  التقليدى  والقول  للشركات.  األخالقى  بالسلوك  املستهلكني  اهتمام  إلى  الدراسات  وتشير 
يتسم  الذى  اليوم  عالم  فى  مقبوالً  يعد  لم  رمبا  أصحابها  أمام  إال  مسئولة  ليست  الشركات 
بتشابك العالقات واملصالح، عالم يتيح للمستهلكني خيارات عديدة، ويبحث فيه املستثمرون عن 
توفير االستقرار واألمان الستثماراتهم، وتتعرض فيه الشركات لغرامات هائلة نتيجة للمخالفات 

القانونية، عالم يسوده اخلوف والقلق واألفكار اخلاطئة.

ولعل قيام الشركات بدورها التجارى فى اجملتمع يعد أمراً حيوياً؛ إذ إن عدم قيامها بذلك الدور قد
التجارية،  األنشطة  مبمارسة  اخلاصة  التكاليف  من  املزيد  ويحملها  ومكانتها،  بسمعتها  يضر 
ويقلل من قدراتها التنافسية. وفى حقيقة األمر، تشير العديد من الدراسات إلى أن املمارسات 
 - الربح فى األجل القصير  - التى تهتم بعوامل أخرى بخالف مجرد تعظيم  التجارية املسئولة 
أداء  أداء هذه الشركات املسئولة يفوق  نتائج أعمالها، كما جتعل  تساعد الشركات فى حتسني 

منافسيها. ١
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مزايا تطبيق مفهوم املواطنة الصاحلة للشركات هى مزايا واضحة؛ إذ ميكن استخدام هذا املفهوم 
بدقة  تطبيقه  مراقبة  يجب  كما  واجملتمع،  األعمال  أصحاب  بني  العالقة  لتحسني  فعالة  كأداة 
وزيادة  مكانتها  وحتسني  تواجهها  التى  اخملاطر  تقليل  على  الشركة  يساعد  أن  ميكن  ألنه  نظراً 
بأسلوب  التجارية  بعالمتها  املستهلكني  وتعريف  مبيعاتها  مستوى  ورفع  السوق  فى  حصتها 

أكثر فاعلية. وهكذا، ستؤدى املمارسات األخالقية إلى ارتفاع أرباح الشركات.

ورغم ما متارسه احلكومات واملستهلكون واجملتمعات وأجهزة األعالم من ضغوط على الشركات 
حتى تتحمل املزيد من املسئولية جتاه اجملتمع، فإن العوامل الرئيسية التى تدفعها لتبنى برامج 
للرأى أجرى مع  داخلية. وقد كشف أحدث استقصاء  ما تكون عوامل  الشركات غالباً  مواطنة 
االقتصادية عن طريق  والقطاعات  األحجام  أمريكية من مختلف  مدير شركة  يزيد عن 5٠٠  ما 
مركز مواطنة الشركات بجامعة بوسطن باالشتراك مع مركز مواطنة الشركات التابع لغرفة 
التجارة األمريكية أن الدافع الرئيسى لتطبيق االستراتيجيات اخلاصة مبواطنة الشركات يتمثل 
)٧5%( واالهتمام بسمعة الشركة ومكانتها  التى تنبع من داخل الشركة  التقاليد والقيم  فى 

.)%5٩(

غير أنه برغم تزايد االهتمام مبفهوم مواطنة الشركات من جانب الشركات الكبرى، ال يزال هناك
أواخر  جالوب  مركز  أجراها  عاملية  دراسة  أشارت  فقد  اتخاذها.  يجب  التى  اإلجراءات  من  الكثير 
2٠٠2 إلى أن ثقة املواطنني فى الشركات الوطنية قد انخفضت إلى ٤2% بينما لم تتعد ثقتهم 
إلى  املركز عام 2٠٠٣  أجراها نفس  أخرى  دراسة  أشارت  كما  العاملية نسبة ٣٩%.  الشركات  فى 
استئمانهم  ميكن  ال  الشركات  إدارة  عن  املسئولني  املديرين  أن  يشعرون  األمريكيني  من   %٩٠ أن 
على رعاية مصالح العاملني لديهم، بينما يشعر ٤٩% أن املديرين ال يهتمون إال برعاية مصاحلهم 

الشخصية. 2

توجيه  خالل  من  أفضل  بعمل  للقيام  حتتاج  الشركات  أن  أولهما،  قضيتني؛  األرقام  هذه  وتثير 
تبرعاتها لصالح برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول. وثانيهما، أن الشركات فى حاجة 
إلى توجيه مزيد من االهتمام لآلثار االجتماعية املترتبة على أنشطتها. وإذا لم تقم الشركات 
بذلك، فقد تصبح أكثر عرضة للمخاطر فى عالم اليوم الذى يتجه بسرعة نحو العوملة؛ حيث 
التى  املمارسات  عن  السوق  آليات  خالل  من  الشركات  ملعاقبة  مستعدين  املستهلكون  يكون 

يعتبرونها غير عادلة.

وفى واقع األمر، أشارت أحدث دراسة بعنوان “املرصد السنوى للمسئولية االجتماعية للشركات”  
صادرة عن “Environics International” أن 2٧% من املستهلكني فى 25 دولة عاقبوا الشركات 
عن املمارسات التجارية غير املسئولة، وأن 2٧% منهم فكروا فى القيام بذلك. كما أشارت دراسة 
أخرى أجرتها شركة “تايلور نلسون سوفرس” وهى شركة أسترالية تعمل فى مجال استعالمات 
التسويق إلي أن ٦٨% من املستهلكني األستراليني عاقبوا الشركات عن السلوك غير األخالقى. 
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وغالباً ما يأخذ العقاب شكل حتول املستهلكني ملنتجات شركة منافسة. ورغم أن املستهلكني 
فى  أيضاً  بوضوح  يوجد  االجتاه  فإن هذا  بذلك،  للقيام  أكبر  يبدون استعداداً  املتقدمة  الدول  فى 
بعض الدول النامية. إن االستياء املتزايد من جانب املواطنني جتاه الشركات الكبرى يجب أن يكون 
جرس إنذار لكافة الشركات التجارية لكى تضع وتطبق استراتيجيات فعالة تهدف إلى حتسني 

البيئات التى تعمل فيها واستعادة ثقة املستهلكني.

ما هو مفهوم المواطنة الصالحة للشركات؟

ما هى مواطنة الشركات وما معنى أن تكون الشركة مواطناً صاحلاً؟ حتى تكون الشركة مواطناً 
صاحلاً، عليها أن تسعى إلى حتقيق ليس فقط املصلحة املالية حلملة األسهم، بل مصالح كافة 
أصحاب املنفعة اآلخرين.. املستهلكني واملديرين واملوظفني والبيئة التى تعمل فيها وأجهزة األعالم 
واجملتمع بصفة عامة. غير أن األمر ال يتوقف عند كونه مجرد مشاركة فى األعمال اخليرية. فلكى 
تكون الشركة مسئولة اجتماعياً، فإن األمر يعنى ما هو أبعد من تقدمي التبرعات اخليرية؛ إذ يعنى 
الشركة  تكون  وحتى  البيئة.  بحماية  وااللتزام  التعليمية  البرامج  فى  الفعالة  املشاركة  أيضاً 
بالوقت واجلهد على كافة مستويات الشركة من أجل  مواطناً صاحلاً، فإن ذلك يعنى املشاركة 
ملبادئ الشفافية واملسئولية،  حتسني ظروف اجملتمعات التى تعمل فيها، إلى جانب العمل وفقاً 

وإنتاج السلع واخلدمات اآلمنة ذات اجلودة العالية.

وحتى تكون الشركة مواطناً صاحلاً فى العالم النامى، فإن ذلك يعنى نقل اخلبرات الفنية والبعد 
القانون  وسيادة  الدميوقراطية  مببادئ  تعريفها  خالل  من  اجملتمعات  وانفتاح  الفساد  ممارسة  عن 
أيضاً  ذلك  يعنى  كما  الرخاء.  وحتقيق  للحوكمة  املؤسسية  األطر  إقامة  على  الدول  ومساعدة 
النظر إلى ما هو أبعد من حتقيق األرباح، ومساعدة األفراد على رفع مستوى معيشتهم وحماية 
االقتصادى  النمو  طريق  على  ووضعها  حرة  أسواق  إقامة  فى  الدول  ومساعدة  اإلنسان  حقوق 

املستدام واالستقرار السياسى.

ويجب أن تصبح املواطنة الصاحلة للشركات ممارسة منتظمة للشركة وليست مجرد حدث فردى 
يتعلق بالقيام بعمل نبيل. كما يجب أن تصبح جزءاً ال يتجزأ من ثقافة الشركة؛ إذ يتعني على 
الشركات أن تسعى دائما إلى التميز وليس مجرد حتقيق مؤشرات مالية جيدة. كما يجب أن تكون 
االستجابة الهتمامات العمالء واملوظفني واجملتمعات جزءاً ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرار داخل أى 

شركة؛ إذ قد ميثل ذلك فى نهاية األمر الفرق بني النجاح والفشل من الناحية التجارية.
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مديرى  وممارسات  التجارى  العمل  بأخالقيات  كبيرا  ارتباط  الشركات  مواطنة  مفهوم  يرتبط 
صعبة  مهمة  الغالب  فى  يعد  األخالقية  للمبادئ  وفقاً  التجارى  بالنشاط  فالقيام  الشركات. 
بالنسبة للموظفني على كافة املستويات داخل الشركة. فاإلدارة العليا جتد نفسها حتت ضغط 
املصالح  أصحاب  أن  غير  القصير،  األجل  فى  الشركة  أرباح  لزيادة  األسهم  حملة  من  مستمر 
اخملتلفة غالباً ما يهتمون باستراتيجيات التنمية املستدامة فى األجل الطويل. أما فى املستويات 
منهم  ينتظر  إذ  صعب؛  موقف  فى  واملديرون  املوظفون  يوضع  ما  فغالبا  الشركة،  داخل  األخرى 
العمل وفقاً ملبادئ أخالقية، وفى الوقت نفسه يتعني عليهم التفكير فى عدم األضرار بسمعة 

الشركة أو تعريض أنفسهم لفقدان وظائفهم.

وهو  العليا.  اإلدارة  عاتق  على  تنفيذها  ومراقبة  األخالقى  السلوك  مبادئ  وضع  مسئولية  وتقع 
عليها.  املتعارف  األخالقية  القيم  على  احلفاظ  فى  هاماً  دوراً  تلعب  القيادة  أن  يعنى  الذى  األمر 
والقيادة الفعالة هى تلك التى ال تكتفى باحلديث عن مبادئ األخالق فحسب، بل تضع تلك املبادئ 
بالنسبة  األخالقى سواء  للسلوك  منوذجاً  تعد  فهى  اآلخرين.  قبل  نفسها  التنفيذ على  موضع 
وتزداد  القطاع.  نفس  فى  تعمل  التى  األخرى  للشركات  بالنسبة  أو  الشركة،  داخل  للموظفني 
أهمية القيادة الفعالة فى بناء الشركات على أسس أخالقية بدءاً من نقطة الصفر وذلك فى 
الشركات التى تفتقر إلى تلك األسس. بينما ميكن أن يؤدى فشل القيادة إلى أحداث أثار مدمرة 
ليس فقط على مستوى الربحية بل على أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني، وذلك على غرار 
فضائح الشركات التى شهدتها الواليات املتحدة وأوربا فى بدايات هذا القرن. وقد تخسر الشركة 
ثقة املستثمرين وعامة الناس بني ليلة وضحاها بينما حتتاج إلى بعض الوقت كى تستعيد تلك 
الثقة. واإلدارة اجليدة تسهم هى األخرى فى السمعة اجليدة التى تتمتع بها الشركة. فكما تشير 
أحدث الدراسات، قد تكون سمعة املدير التنفيذى مسئولة عن 5٠% تقريباً من السمعة الكلية 

للشركة. ٣

فالتصدى  األفعال.  ردود  نهج  تتخذ  أن  من  بدالً  مبادرة  صاحبة  اجليدة  القيادة  تكون  أن  وينبغى 
للتحديات احلالية أمراً هاماً، لكن القائد اجليد هو من يتخذ زمام املبادرة وال يكتفى بردود األفعال 
بعد وقوع احلدث. ويتضمن ذلك تقييم املمارسات البيئية ألنشطة الشركة وأصدار مواثيق شرف 
كإجراء عالجى ووقائى فى الوقت نفسه، ووضع معايير للصحة واألمان تفوق احلد األدنى، والبحث 
املستمر عن سبل حتسني مستوى أمان وجودة املنتجات واخلدمات، والتركيز على الفرص اجلديدة، 
القطاع،  نفس  فى  تعمل  التى  األخرى  الشركات  فى  املسئولة  التجارية  املمارسات  وتشجيع 

واالتصال باآلخرين ومشاركتهم.

مبادئ األخالق والقيادة
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القيام  عند  السيما  التجارى،  العمل  أخالقيات  من  يتجزأ  ال  جزء  الفساد  محاربة  جهود  وتعد 
بالعمل التجارى فى دول أخرى. حيث ال ينفصل رفض الشركات املشاركة فى الفساد عن مفهوم 
املواطنة الصاحلة للشركات، وهو األمر الذى ينطبق على أى بيئة سواء كان الفساد فى القطاع 
اخلاص أو القطاع العام. وفى الدول التى تضطر فيها الشركات إلى املشاركة فى الفساد بسبب 
ابتزاز بعض املسئولني احلكوميني الفاسدين أخالقياً، ينبغى على هذه الشركات أن تعمل بصورة 
جدية على وضع نظام عادل يتسم بالشفافية. وعند وضع هذا النظام، ال يجب االكتفاء بوضع 
آليات للمساءلة القانونية فحسب، بل االهتمام أيضاً بالتخلص من القوانني واللوائح الغامضة 
واملتضاربة التى تعد فى أغلب األحوال مصدراً للفساد، إلى جانب تعزيز سيادة القانون بحيث ال 

تصبح القوانني موضوعة على الورق فقط بل قابلة للتطبيق بدقة وعدالة.

وفى الدول التى تستخدم فيها الشركات التجارية لتكون أداة لتسهيل الفساد عن طريق تقدمي 
الرشاوى للحصول على معاملة تفضيلية، يكون على تلك الشركات التأكد من تطبيق معايير 
األمانة الداخلية بها بدقة، سواء داخل هياكلها التنظيمية أو من خالل سلسلة املوردين. وفى سياق 
مفهوم مواطنة الشركات، تعد محاربة الفساد أمراً فى غاية األهمية إذ إن قيام الشركات باملمارسات 
الفاسدة، بصور خاصة عند العمل خارج حدود الدولة، قد يساعد على تدعيم األنظمة السياسية 

السلطوية واجملتمعات املنغلقة التى حترم شعوبها من حقوقهم وحرياتهم األساسية.

يرتبط مفهوم املواطنة الصاحلة للشركات ارتباطاً كبيراً بالدور الذى تلعبه الشركات فى حماية 
أكثر وضوحاً في  حقوق اإلنسان؛ إذ أصبح االرتباط بني الشركات املسئولة وحقوق اإلنسان أمراً 
فى  اجلنسيات  متعددة  الشركات  نشاط  وازداد  العوملة  انتشار  ازداد  فكلما  األخيرة.  السنوات 
األسواق الصاعدة على مستوى العالم، تصبح حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من أنشطة الشركات 
املسئولة. وقد أصبح التصدى لقضايا حقوق اإلنسان دون تعريض آفاق النمو االقتصادى للخطر 

من أخطر التحديات التى تواجه الشركات التجارية.

وفى النقاش الدائر حول مفهوم مواطنة الشركات برزت قضيتى املعايير العامة للعمالة واستغالل 
ألى  األساسية  االستراتيجيات  تشتمل  أن  وينبغى  بالغ.  باهتمام  حظيتا  حيث  األطفال  عمالة 
شركة على ضرورة االلتزام مبعايير العمالة اخلاصة بالدول التى تعمل بها تلك العمالة والسعى 
إلى حتسني تلك املعايير، من خالل خلق بيئة عمل آمنة، وصرف أجور عادلة والتشغيل لساعات 
عمل مناسبة، وتقدمي مزايا عالجية، وضمان حرية املشاركة، ومعاملة العاملني معاملة عادلة، 
االلتزام  األخرى  الهامة  القضايا  ومن  املقررة.  الساعات  العمل خارج  العاملني على  إجبار  وحظر 
بعدم استغالل عمالة األطفال فى الدول النامية، بل مساعدتهم على استكمال تعليمهم حتى 

يصبحوا قادة املستقبل فى بالدهم سواء فى اجملال االقتصادى أو السياسى.

حقوق اإلنسان
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ماذا تعنى مواطنة الشركات بالنسبة للشركات الكبرى؟
. • العمل وفقاً ملمارسات جتارية أخالقية	

. • معاملة العاملني معاملة جيدة	
. • حتقيق األرباح، وسداد الضرائب، وتوفير الوظائف	

. • تقدمي منتجات / خدمات آمنة وجديرة بالثقة	
. • التمتع بسجل جيد فى التعامل مع البيئة	

. • العمل على حتسني ظروف اجملتمع	
املصدر: مركز مواطنة الشركات التابع جلامعة بوسطن
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االتفاق العالمى لألمم المتحدة
الشركات  عن  مبادرة جماعية صادرة  هى  املتحدة  لألمم  العاملى  االتفاق  إن 
إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف  الشركات.  مواطنة  مفهوم  لتطوير  الكبرى 
كما  العوملة.  حتديات  ملواجهة  احللول  وطرح  األعمال  رجال  طاقات  حشد 
مبثابة  تعد  ال  أنها  الشركات؛حيث  جانب  من  اخمللصة  للجهود  ثمرة  تأتى 
القانونية  املساءلة  إنها مبادرة طوعية تقوم على مبدأى  بل  رقابى،  جهاز 
الشركات  إلى  فباإلضافة  األطراف،  متعددة  مبادرة  أنها  كما  والشفافية. 
التعليمية،  الكبرى، هناك احلكومات احمللية، واالحتادات العمالية، واملعاهد 

ووكاالت األمم املتحدة اخملتلفة، وغيرها من منظمات اجملتمع املدنى.
حيث  مبادئ،  عشرة  فى  االتفاقية  عليها  تقوم  التى  األفكار  إيجاز  مت  وقد 
املبادئ فى  االتفاقية على مراعاة هذه  املوقعة على هذه  الشركات  توافق 

كل ما تقوم به من أنشطة فى أى دولة فى العالم.
حقوق اإلنسان:

اإلنسان  واحترام حماية حقوق  تأييد  الشركات  على  يتعني  • األول: 	 املبدأ 
املعلنة فى كافة دول العالم.

مخالفة  على  تنطوى  أعمال  فى  التورط  عدم  من  التأكد  • الثانى: 	 املبدأ 
ملبادئ حقوق اإلنسان.

معايير العمل:
تؤيد الشركات حرية املشاركة وتعترف اعترافاً فعلياً بحق  • املبدأ الثالث: 	

املساومة اجلماعية.
. • املبدأ الرابع: القضاء على كافة أشكال اإللزام واإلجبار على العمل	

. • املبدأ اخلامس: اإللغاء الفعلى لعمالة األطفال	
. • املبدأ السادس: القضاء على التمييز فى الوظائف واملهن	

البيئة:
يتعني على الشركات أن تتبنى أسلوباً حذراً عند التعامل  • املبدأ السابع: 	

مع التحديات التى تواجه البيئة.
. • املبدأ الثامن: تبنى املبادرات التى تنمى الشعور باملسئولية جتاه البيئة	

الصديقة  التكنولوجيا  ونشر  تطوير  على  التشجيع  • التاسع: 	 املبدأ 
للبيئة.

محاربة الفساد:
يتعني على الشركات أن تعمل على محاربة كافة أشكال  • املبدأ العاشر: 	

الفساد، مبا فى ذلك االبتزاز والرشوة.
ملزيد من املعلومات، نرجو زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.unglobalcompact.org
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مبادئ الشركات لمحاربة الرشوة
وفى  التجارة.  عالم  فى  تعقيداً  القضايا  أكثر  من  واحدة  الرشوة  تعد 
من  املزيد  إضافة  إلى  تؤدى  إذ  التجارى؛  بالنشاط  الرشوة  تضر  األمر،  واقع 
التكاليف والقيود، باإلضافة إلى خلق منافسة غير عادلة. ومع ذلك، فهى 
التعجيل  إلى  – تؤدى فى كثير من احلاالت  – ببساطة  عادة شائعة ألنها 
باحلل املناسب للمشاكل، كما أن لها تأثير فعال فى احلصول على العقود 
قد  التجارة  عالم  فى  الرشوة  على  التام  القضاء  لكن  التجارية.  والفرص 
ويجلب  جديدة،  أسواقاً  األمر  نهاية  فى  ويفتح  أفضل،  جتارية  بيئة  يخلق 

املزيد من الثروات والفرص التجارية.
والنقابات  احلكومية،  غير  املنظمات  مع  باالشتراك  الشركات  قامت  وقد 
العمالية، واملعاهد التعليمية، بوضع مبادئ الشركات حملاربة الرشوة وقامت 
 Social Accountability )Transparency International )TI و  بنشرها 
International )SAI(I و وهى املبادئ التى متثل الوسيلة العملية التى ميكن 

أن تستخدمها الشركات عند وضع إجراءات الرقابة الداخلية اجليدة. وهذه 
داخلية  ثقافة  خللق  للشركات  جيدة  بداية  نقطة  متثل  اإلرشادية  املبادئ 
ميكن  معياراً  متثل  كما  الرشوة.  تستبيح  وال  الثقة  على  تقوم  شاملة 

للشركات أن تقارن به نظامها اخلاص مبحاربة الرشوة.
وتسعى هذه املبادئ للتصدى إلى أكثر أشكال الرشوة انتشاراً والتى تتمثل 
الضيافة،  ومصاريف  والهدايا،  خيرية،  أو  سياسية  جلهات  التبرعات  فى: 
هذه  تطبيق  ويتطلب  أخالقى.  غير  بغرض  تنفق  التى  األموال  من  وغيرها 
إزاء  الرسمية  مبسئولياتها  الشركات  إدارات  مجالس  تتولي  أن  املبادئ 
دون  الرشوة  حاالت  عن  للكشف  قنوات  خلق  يتم  وأن  الرشوة،  محاربة 
الداخلية تشمل  القائمني عليها للعقوبة، وخلق أنظمة للرقابة  تعريض 
لالتصال  نظم  وتوفير  الرشوة،  عن  للكشف  رسمية  محاسبية  إجراءات 

والتدريب الداخلى، وضمان فعالية نظم االتصال اخلارجى.
مبادئ الشركات

حترم الشركة تقدمي الرشوة بأى شكل من األشكال سواء كان ذلك بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

تلتزم الشركة بتطبيق برنامج حملاربة الرشوة. 
األهداف

اخملاطر  إلدارة  واستراتيجيات  اجليدة  التجارية  للممارسات  إطار عمل  وضع 
تتعلق مبحاربة الرشوة. ومساعدة الشركات على:

١. القضاء على الرشوة.
2. إعالن التزامها مبحاربة الرشوة.
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والشفافية،  األمانة،  مستويات  لتحسني  ملموسة  مساهمات  تقدمي   .٣
واملساءلة فى أى مكان تعمل فيه الشركات.

وضع برنامج حملاربة الرشوة
االقتصادى  والقطاع  حجمها،  يعكس  برنامجا  تضع  أن  الشركة  •على  	
الذى تتبعه، واخملاطر احملتملة، وموقع النشاط، كما يوضح بصورة تفصيلية 
فى  الظهور  من  الرشوة  ملنع  املستخدمة  واإلجراءات  والسياسات  القيم 

كافة األنشطة فى ظل قيامها بفرض رقابة فعالة.
مبحاربة  املتعلقة  القوانني  كافة  مع  متماشياً  البرنامج  يكون  أن  •يجب  	
القوانني  سيما  وال  الشركة،  فيها  تعمل  التى  الدول  كافة  فى  الرشوة 

املرتبطة مباشرة ببعض األعراف التجارية.
والنقابات  العاملني  مع  بالتشاور  البرنامج  الشركة  تضع  أن  •يجب  	

العمالية أو غيرها من الهيئات املمثلة للعاملني.
•يجب أن تضمن الشركة أن يتم إبالغها بكافة األمور التى ترتبط بوضع  	

البرنامج بفاعلية عن طريق االتصال باألطراف املعنية.
نطاق البرنامج

•الرشاوى 	
•التبرعات جلهات سياسية  	

•الهدايا، و الضيافة، واملصروفات 	
. • التبرعات اخليرية والرعاية املالية	

•تسهيالت السداد 	
شروط تطبيق البرنامج

	•زيادة االهتمام والبحث عن النصح واإلرشاد 	•الشركة ومسئولياتها  
	•االتصال 	•العالقات التجارية   

	•الرقابة واملراجعة الداخلية 	•املوارد البشرية   
	•املتابعة والدراسة 	•التدريب    

ملزيد من املعلومات وللحصول على النص الكامل ملبادئ الشركات، نرجو 
www.transparency.org زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

أفضل  معايير  وضع  فكرة  تؤيد  اجلنسيات  متعددة  الشركات  معظم  أن  على  التأكيد  ويجب 
للعمالة، حتى فى سياق العوملة. وهناك فكرة خاطئة يشيع تصورها وهى أن الشركات تسعى 
أن  غير  الرخيصة.  العمالة  جللب  الدولية  العمالة  معايير  تبنى  فيها  تنخفض  التى  الدول  إلى 
البيانات تشير إلى أن العكس هو الصحيح، حيث تشير دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية 
إلى  تذهب  االستثمارات  معظم  أن  إلى  دولة   ١2٧ بني  املباشر  األجنبى  االستثمار  حجم  بشأن 
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الدول التى تتمتع بحريات مدنية أكبر، حتى وإن كانت تكلفة العمالة بها أعلى.٤ عالوة على ذلك 
تأمني  فى  رئيسياً  دوراً  تلعب  التى  القضايا  أن  األجانب  باملستثمرين  املتعلقة  الدراسات  تظهر 
أكبر من  باهتمام  ما حتظى  امللكية غالباً  والفساد، وحقوق  العقود،  تنفيذ  استثماراتهم ومنها 

انخفاض تكلفة العمالة.

أن  - بعد  البشرية املسبب ملرض اإليدز  املناعة  املترتبة على تفشى فيروس نقص  اآلثار  أصبحت 
كان ينظر إليها فى يوم ما على أنها قضية صحية محدودة النطاق - أحد القضايا االقتصادية 
اخلطيرة ليس بالنسبة للدول فحسب، بل بالنسبة للشركات التي تعمل فى هذه الدول. وميثل 
التى  االجتماعية  اخلدمة  و  الصحة  ألنظمة  األساسية  الهياكل  على  ثقيالً  عبئاً  املرض  انتشار 
تعانى بالفعل من الضعف فى العديد من الدول النامية. عالوة على ذلك، فقد أثر انتشار الفيروس 
تأثيراً سلبياً على القطاع اخلاص من خالل ارتفاع تكاليف النشاط التجارى، وانخفاض وفرة وجودة 
العمالة. ونظراً الرتفاع معدل دوران العمالة نتيجة الوفاة والعجز عن العمل، تواجه الشركات 
مشكلة ارتفاع التكاليف، حيث تضطر هذه الشركات – فى بعض املناطق األفريقية – إلى تعيني 

فردين فى كل وظيفة خالية ألنها تعلم أن أحدهما فقط سيواصل العمل.

لذا، فسوف تكون املزايا الناجتة عن املشاركة الفعالة من جانب الشركات فى مكافحة تفشى 
تساعد  والصحة،  التعليم  فى مجالى  فعالة  برامج  تطبيق  فعن طريق  اإليدز مضاعفة.  مرض 
الشركات الدول على حتقيق االستقرار السياسى؛ حيث إن األثر الناجم عن الفيروس واملتمثل فى 
انخفاض تعداد السكان قد أصبح اآلن أحد القوى املؤثرة فى مدى االستقرار السياسى. والسبب 
فى ذلك يرجع إلى عدم رضا املواطنني على االستجابة غير الفعالة من جانب احلكومة جتاه األزمة 
نفسها، وجتاه اآلثار االقتصادية لألزمة. وحيث تكون احلكومات غير قادرة على املواجهة الفعالة 
النتشار املرض، بل وتكون غير مستعدة جملرد االعتراف باملشكلة، فإن ذلك ميثل تهديداً لالستقرار 
السياسى إذا ما سعى الناس إلى جهات أخرى يوجد لديها استجابة أكبر وتطبق استراتيجيات 
تكاليف  تخفيض  خالل  من  نفسها  ستساعد  الشركات  فإن  سبق،  ما  إلى  وباإلضافة  أفضل. 

التدريب والتكاليف األخرى املصاحبة الرتفاع معدل دوران العمالة.

وقد أثبتت بعض احللول أنها أكثر فاعلية فى مواجهة األزمة منها برامج الثقافة الصحية للعاملني 
أفراد اجملتمع. وهناك جهوداً  التى تشمل بقية  البرامج  التى تطبقها الشركات، وبصفة خاصة 
أخرى قام بها القطاع اخلاص وأثبتت جناحها تتمثل فى املشاركة الفعالة من جانب الشركات فى 
دعم احلوارات التى تتناول األمور الصحية بني احلكومة واملواطنني والشركات التجارية، إلى جانب 
املشاركة فى اجلهود التى تبذل من أجل تطوير املؤسسات الوطنية. ومن أسباب الفشل فى منع 
انتشار الفيروس ضعف مؤسسات الدول النامية، ومن أمثلة ذلك عدم وجود صحافة حرة وعدم 

قضايا الصحة: فيروس نقص المناعة 
البشرية المسبب لمرض اإليدز
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عقد منتديات لإلفصاح عن األفكار والشكاوى. وحيث أن هذا الضعف فى املؤسسات مينع ظهور 
دميقراطية األسواق احلرة، فإن القطاع اخلاص يلعب دوراً هاماً فى مساعدة الدول على جعل اجملتمع 
فيروس  انتشار  منع  فى  املساعدة  جانب  إلى  اقتصادى سليم  نظام  وفق  والعمل  انفتاحاً،  أكثر 

نقص املناعة البشرية.

ميثل تقدمي منتجات وخدمات آمنة أحد األسس التى يقوم عليها مفهوم املواطنة الصاحلة للشركات. 
فالشركات يرتبط وجودها بوجود مستهلكني يشترون منتجاته ا. وإذا اختار املستهلكون منتجات 
املنافسني، فسوف توقف بالتالى تلك الشركات نشاطها. وبالتالى فإن توفير املنتجات واخلدمات 
التى حتظى بثقة املستهلكني يعد أمراً حيوياً لوجود الكيان التجارى. كما أنه كلما ازداد انتشار 
العوملة ازدادت أهمية أمان وجودة املنتجات. وكلما ازداد انفتاح األسواق وازداد التبادل التجارى، ال 
مزيد  إلى  الدولية  التجارة  حجم  ارتفاع  ويؤدى  الشراء.  قرار  فى  الوحيد  العامل  األسعار  تصبح 
من الثبات فى األسعار فى مختلف األسواق. ونظراً الزدياد صعوبة قيام املستهلكني بالتميز بني 
املنتجات على أساس السعر فقط، فقد اجتهوا إلى عوامل أخرى مثل أمان وجودة املنتج، وأثر املنتج 

أو صناعة هذا املنتج على البيئة، وسجل حقوق اإلنسان اخلاص بالشركة املنتجة للسلعة.

وتشير  للمستهلك”.  األخالقية  “احلماية  باسم  يعرف  الذى  املفهوم  وال ميكن جتاهل ظهور هذا 
التى  للمنتجات  األخالقية  باملواصفات  غالباً  املستهلك  دراسة  عدم  رغم  أنه  إلى  الدراسات 
التى  الشركات  إلى  املستهلك  يتجه  فسوف  البيانات  لتلك  حامالً  املنتج  توافر  فإذا  يشتريها، 
تشعر مبسئولية أكبر وتقدم منتجات أكثر أماناً وصديقة للبيئة. إن الدعاية السلبية التى ميكن 
ادراج فكرة احلماية األخالقية للمستهلك  املدنى جتبر الشركات على  أن تقوم بها فئات اجملتمع 
ضمن استراتيجيات التنمية التى تضعها. وقد أخذت العديد من الشركات بزمام املبادرة حيث 
تقوم طوعاً بتقدمي بيانات األمان اخلاصة باملنتج للمستهلكني كما أنها تتحمل املسئولية وتبدى 

اهتمامها فى حالة وقوع أى حادثة.

منتجات وخدمات آمنة
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مشاركة المجتمع

الشركات متعددة الجنسيات والشركات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية

إن قدرة الشركة على فعل اخلير تعتمد غالباً على وضعها االجتماعى أو االقتصادى . وهذا يجعل 
الشركات ومديريها فى وضع فريد يعطيهم القدرة على فعل اخلير ألسباب وجيهة بصورة أكثر 
سهولة من املواطن العادى. والكثير من اجملتمعات ينتظر فعل اخلير من أولئك الذين ميلكون القدرة 
على ذلك. وتسعى الشركات ألن تكون عند حسن الظن بها من خالل تقدمي العون واإلعالن عن 
اهتمامها باجملتمع. ورغم أن العمل اخليرى شىء عظيم، على الشركات أن تكون حذرة فى منح 
التبرعات؛ إذ إن تقدمي التبرعات للجمعيات اخليرية غالباً ما ينظر إليه على أنه سعى ظاهرى من 
التى  اخليرية  باجلمعيات  أكثر معرفة  اليوم  واملستهلكني  اجليدة.  السمعة  لنيل  الشركة  جانب 
أنها متنح  إذا ما وجدوا  الشركات  الشركات وهم على استعداد لقطع عالقتهم بهذه  تدعمها 
التبرعات لفئات تختلف مع أفكار املستهلكني السياسية أو األخالقية. إن األعمال اخليرية التى 
تقوم بها الشركة يجب أن ترتبط باجملتمعات التى تعمل فيها ومتارس فيها أنشطتها التجارية 
األساسية، كما يجب أن تعكس هذه األعمال اخليرية القيم اخلاصة باملستهلكني والعاملني، أو 
أن تضيف قيمة للمنتجات أو اخلدمات. وبدون هذا األرتباط، فإن الكثير من اجلهود القائمة على 

النوايا احلسنة والتى ميكن جتسدها األعمال اخليرية سوف تضيع سدى.

غالباً ما ينطبق مفهوم مواطنة الشركات على الشركات الكبرى متعددة اجلنسيات التى تعد 
املفهوم  هذا  بدأ  فقد  ذلك،  ومع  اجملتمع.  جتاه  املسئولة  التجارية  املمارسات  فى  الرئيسى  املؤثر 
أن  الكبرى  واملتوسطة. وميكن للشركات  الصغيرة  الشركات  األخيرة على  السنوات  ينطبق فى 
يكون لها تأثير فى حتسني املمارسات التجارية على نطاق واسع، وخلق بيئة جتارية قادرة على حتمل 
املسئولية، ووضع املعايير وإبرام املعاهدات الدولية، بينما ميكن للشركات األصغر حجما أن تلعب 
الدول، تسهم الشركات  الكثير من  التى تعمل بها. وفى  فى تطوير اجملتمعات احمللية  هاماً  دوراً 
برامج  فى  باملشاركة  إلزامها  ويتم  االقتصادى  النمو  فى  كبيراً  إسهاماً  واملتوسطة  الصغيرة 
التجارية املسئولة  مواطنة الشركات. ومن الضرورى أيضا تطبيق هذا املفهوم على املمارسات 
العادلة  باملمارسات  الشركات  هذه  التزام  إن  النامية؛ حيث  الدول  فى  الوطنية  الشركات  داخل 
الشركات  مواطنة  مبفهوم  اخلاصة  اإلصالحات  ملواصلة  ضرورياً  أمراً  يعد  والواضحة  واملسئولة 
العالم. وقد تسعى الشركات متعددة اجلنسيات جاهدة للحفاظ على مبادئ  أنحاء  فى جميع 
املواطنة  مفهوم  النامية  الدول  فى  وشركاؤها  موردوها  جتاهل  إذا  لكن  واملسئولية،  الشفافية 

الصاحلة للشركات، فإن هذه اجلهود ستضيع سدى.
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وغالباً ما يتركز اهتمام الشركات الصغيرة واملتوسطة على القضايا الداخلية. ورغم أنها 
التى  الشركات بصورة غير مباشرة من خالل اجلهود  ما تتصدى لقضايا مواطنة  كثيراً 
تبذلها لتحسني بيئة العمل وتكوين ثقافة الشركة، فإنها غالباً ما تفتقر إلى املوارد املادية 
والفنية الالزمة للتطرق إلى ما هو أبعد من قضايا املوظفني. وتشير الدراسات املتعلقة 
الكثير من  أن  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  الشركات فى قطاع  ببرامج مواطنة 
لكنها  املسئولة  التجارية  السياسات  بعض  مباشرة  غير  بصورة  يطبق  الشركات  هذه 
استراتيجياتها  يتجزأ من  ال  أو جتعلها جزءاً  الشركات  مواطنة  تربطها مبفهوم  ما  نادراً 

التجارية. 5

غير أن الكثيرين يرون فى اتفاقيات املشاركة التجارية أحد احللول للتغلب على مشكلة 
نقص املوارد واخلبرات الفنية التى تعانى منها العديد من الشركات الصغيرة واملتوسطة 
التجارية، وجتميع موارد الشركات معًا، ميكن للشركات  اتفاقيات املشاركة  . فمن خالل 
الصغيرة واملتوسطة أن تنجح فى وضع وتطبيق برامج مواطنة الشركات على مستوى 

القطاع.

أهمية  الوقت  أدركت مع مضى  واملتوسطة قد  الصغيرة  الشركات  أن  البعض  يرى  وقد 
ذلك،  ومع  فيه.  تعمل  الذى  اجملتمع  مع  اجليدة  والعالقات  املسئولة  التجارية  املمارسات 
فكثيراً ما كانت هذه الشركات - وال سيما فى ظل وجود بيئة سياسات مفككة داخل 
الدول النامية - غير قادرة على تبنى املمارسات التجارية املسئولة، نتيجة ألن نظام احلوافز 
الذى تضعه املؤسسات فى هذه البيئة ال يعمل. واملبرر الشائع فى هذه الدول يتمثل فى أن 
الشركات متيل إلى خرق القانون حتى تواصل نشاطها. لذا، فإن التحدى الذى يواجه هذه 
الدول اآلن يتمثل فى التصدى لقصور املؤسسات من املنظور التجارى. وعن طريق خلق بيئة 
صديقة لألنشطة التجارية تقوم مبنح احلوافز املناسبة، ميكن للشركات أن تتبنى مفهوم 
املواطنة الصاحلة للشركات من وجهة نظر جتارية. وإذا ما مت تبنى هذا النهج فسوف يكون 
األجل  فى  الربح  على  احلصول  هو  بالشركات  اخلاصة  املواطنة  مفهوم  لتطبيق  الدافع 
الطويل، وليس فقط الضغوط التى ميارسها اجملتمع أو االلتزامات األخالقية. إن ما يقوم 
به مركز املشروعات الدولية اخلاصة باالشتراك مع شركاء محليني في أكثر من ٩٠ دولة 
بالعمل على إصالح املؤسسات احمللية، وإزالة القيود التى تعيق األنشطة التجارية، وخلق 
تضمن  الشركات  باحتياجات  للوفاء  وسيلة  اعتباره  ميكن  كفاءة  أكثر  اقتصادية  بيئات 

مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة فى دعم املمارسات التجارية اجليدة.
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مزايا تطبيق برامج المواطنة الخاصة بالشركات

تعميق سمعة الشركة ومكانة المنتج

وفى  الشركة.  سمعة  وتقوية  املنتج  مكانة  تعزيز  إلى  تؤدى  املسئولة  التجارية  املمارسات  إن 
باهتمام  العمل، وحتظى  التى تخلق منهج  املادية  القيمة  السمعة هى  الشركات احلديثة، تعد 
يفضلون  العاملني  أو  املديرين  أو  التنفيذى  املدير  أن  فى  وما من شك  املنفعة.  أصحاب  بالغ من 
العمل فى شركة تتمتع بسمعة طيبة عن أى شركة أخرى. لكن هل السمعة ميكنها بالفعل 
أن جتعل األمور مختلفة؟ وهل ميكن للمكانة اجليدة التى تتمتع بها الشركة أن تكون سبباً فى 

زيادة املبيعات واألرباح؟

 Voice of the Leaders بعنوان  العاملى  االقتصادى  املنتدى  عن  الصادرة  الدراسة  أشارت  لقد 
Survey والتى أجريت فى أواخر عام 2٠٠٣ إلى أن سمعة الشركة تعد من أهم معايير جناحها. 
أكثر من ١٠٠٠ شركة عاملية كبرى  توزيعها على ١5٠٠ مدير فى  التى مت  الدراسة  نتائج  وتشير 
إلى أن ٦٠% تقريبا ممن شملتهم الدراسة يرون أن السمعة اجليدة ميكن أن تسهم بنحو ٤٠% من 
القيمة السوقية ألسهم الشركات. كما تسهم السمعة اجليدة فى قدرة الشركة على مواصلة 
 Fortune حتقيق األرباح واألداء اجليد، وذلك وفقا لدراسة األداء اخلاص بألف شركة التى صدرت عن
خالل الثمانينات والتسعينات من القرن املاضى.٦ عالوة على ذلك، فقد أشارت نفس الدراسة إلى 
الشركة  تقدير سمعة  اخلارجيني  املنفعة  فيها أصحاب  التى ال يستطيع  البيئات  أنه حتى فى 
بصورة مباشرة، فإن أداء الشركة يظل متأثرا بها. والنظرية االقتصادية تضرب مثالً جيداً فى هذا 
املقدمة  املعلومات  )عدم كفاية  املعلومات  التى تتسم بعدم متاثل  أنه فى األسواق  الشأن، وهو 
للعمالء عن املنتج(، فإن السمعة اجليدة ال تسمح للشركات باجتذاب عمالء جدد فحسب بل 
واالحتفاظ كذلك بالعمالء احلاليني. كما أنه فى البيئات التى ال يكون املستهلكني فيها على علم 
بجودة املنتج أو املواصفات األخرى له، فإنهم يستطيعون االعتماد على الثقة فى مكانة الشركة 
وتاريخها. فإذا كانت الشركة تقدم سلعاً جيدة وتفى بتعهداتها فى املاضى، فسوف يكون لذلك 
أثراً إيجابياً علي قرارات الشراء التى يتخذها املستهلكون. والعكس صحيح إذا ما كانت الشركة 
معروفة باستغالل عمالئها. وتشير العديد من الدراسات إلى أن العمالء يقدرون قيمة الثقة فى 
الشركات ويبدون استعدادهم لدفع مبلغ إضافى مقابل األمانة وااللتزام بالتعهدات. وميكن إدراك 
مدى اهتمام العمالء مبكانة الشركات من املبالغ الضخمة التى تنفقها هذه الشركات ليس على 

بناء سمعة جيدة فحسب، بل واألهم من ذلك من أجل احلفاظ على هذه السمعة.
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تحسين فرص الحصول على رؤوس األموال
إن أهمية السمعة اجليدة فى جعل أداء الشركة مستداماً تعد ميزة أخرى من مزايا املمارسات 
املؤكد  اإلقراض. فمن  الشركة فى أسواق  إلى حتسني وضع  يؤدى  الذى  األمر  املسئولة،  التجارية 
أن الشركات التى تشعر باملسئولية جتاه مجتمعاتها تستطيع جذب املزيد من األموال وتقليل 
التكاليف اإلجمالية لالقتراض. ومن األمثلة اجليدة على ذلك منو االستثمارات املسئولة اجتماعياً 
فى اململكة املتحدة. ويقوم مفهوم االستثمارات املسئولة اجتماعياً على فكرة أن االستثمارات ال 
تتم فقط بناء على احتياجات واهتمامات املستثمر، بل على ميزة املساهمة االجتماعية لذلك 
االستثمار. ويتضمن ذلك املفهوم االستثمارات فى اجملتمع – أى االستراتيجية االستثمارية التى 
فى  أو  الوطن  داخل  سواء  الضعيف  األداء  ذات  اجملتمعات  فى  التنمية  مبادرات  دعم  إلى  تهدف 
اخلارج. ووفقاً للبيانات الصادرة عن منتدى االستثمار االجتماعى الذى أنعقد فى واشنطن دى سى 
تديرها شركات متخصصة  التى  احملافظ  املستثمرة فى  األصول  املاضى، فقد كانت  العام  خالل 
وتتجاوز قيمتها 2 تريليون دوالر من نوع االستثمارات املسئولة اجتماعياً وبزيادة نسبتها ٨٠% عن 
عام ١٩٩٧ – وهو ما يعد إجناز غير مسبوق فى ظل الركود االقتصادى الشديد الذى كان سائداً 

خالل تلك الفترة. ٧

مماثل  منو  إلى حدوث  أوربا٨  وتشير إحدى الدراسات اخلاصة باالستثمارات املسئولة اجتماعياً فى 
فى تلك االستثمارات خالل السنوات املاضية. كما أشارت دراسة شملت الشركات املسئولة عن 
إدارة الصناديق االستثمارية فى أوربا، واحملللني املاليني، ومسئولى العالقات مع املستثمرين إلى أن 
5٠% من كبار املستثمرين يرون أن االعتبارات االجتماعية والبيئية سوف تصبح من السمات البارزة 
فى القرارات االستثمارية السائدة خالل العامني القادمني. كما تزداد أهمية اخملاطر غير املالية فى 
العملية االستثمارية، حيث يرى ما يزيد عن 5٠% أن الشركات املتخصصة فى إدارة االستثمار قد 
بدأت تأخذ فى اعتبارها اإلدارة الرشيدة للشركات، وإدارة اخملاطر، إلى جانب العالقات مع العمالء. 

يبدى  كما  الشركات  ألنشطة  االجتماعية  باآلثار  املاليني  واحملللني  املستثمرين  اهتمام  أزداد  وقد 
هؤالء املستثمرين استعدادهم لالستثمار فى الشركات املسئولة. كما تلعب الشركات املسئولة 
املستقلة،  واملراجعة  الشفافية،  ومنها:  للشركات  الرشيدة  اإلدارة  آليات  دعم  فى  هاماً  دوراً 
أماناً.  أكثر  أن يسهم فى جعل االستثمارات  الذى من شأنه  األمر  ة، وهو  اإلدار  وإشراف مجلس 
كما أكد خبراء االقتصاد على وجود ارتباط بني الشركات املسئولة وسعر الفائدة على القروض. 
ومجمل القول، أن السمعة أمر له قيمته بالنسبة للمقرضني حيث مينحون القروض بفائدة أقل 

للمقترضني الذين ال يتعثرون فى السداد ويتحملون مسئوليتهم فى إدارة مواردهم املالية.
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زيادة القدرة على اجتذاب عاملين 
يتمتعون بمهارات أعلى

ارتفاع الروح المعنوية ودرجة االلتزام

انخفاض مخاطر وتكاليف التجارة

تحسين األداء المالى

من  داخلياً  تستفيد  الشركات  فإن  للشركات،  الصاحلة  للمواطنة  اخلارجية  املزايا  إلى  باإلضافة 
حتسن مكانتها. فاملمارسات التجارية املسئولة اجتماعياً ميكنها حتسني قدرة الشركة على جذب 
عاملني يتمتعون مبهارات أعلى واالحتفاظ بهم. فعلى سبيل املثال، أشارت إحدى الدراسات التى 
قام بها Reputation Institute، أحد املعاهد البحثية الدولية اخلاصة، إلى أن الطالب اجلامعيني 
عندما يفكرون فى الوظيفة بعد إنهاء دراستهم يكونون أكثر سعياً للعمل فى شركات تتمتع 
بسمعة جيدة من ناحية املسئولية االجتماعية. ومن املالحظ عادة ارتفاع الروح املعنوية للعاملني 
لدى الشركات التى تطبق برامج فعالة ملواطنة الشركات. كما ميكن الرتفاع مستوى الشفافية 
واالنفتاح داخل الشركة أن يغير الدوافع التى حتكم عالقات العاملني ومفاوضات النقابات العمالية 

بحيث يحكمها املزيد من التعاون وليس العداء.

إن املشاركة فى البرامج اخلاصة مبواطنة الشركات وفى اجلهود املبذولة لتحسني األوضاع البيئية 
تخالف  التى  الشركات  ضد  الصادرة  األحكام  وتخفيض  الغرامات  حجم  تخفيض  شأنها  من 
القانون. حيث إن الشركة التى تتعرض لغرامات نتيجة رفع دعاوى قضائية ضدها ميكنها تخفيف 
التى  املشاكل  لتجنب  مشتركة  بجهود  تقوم  أنها  أظهرت  ما  إذا  كبير  حد  إلى  الغرامات  هذه 
يتبينوا  عندما  اخلطأ  ملغفرة  أكبر  استعداد  على  يكونون  واملواطنني  الغرامات.  لهذه  عرضتها 
فى  ما  كل  فعلت  بل  أفعالها،  إلخفاء  تسع  ولم  مسئولة  غير  بإجراءات  تقم  لم  الشركة  أن 
الكثير  أن متنع حدوث  املسئولة  التجارية  للممارسات  املشكلة من احلدوث. وميكن  وسعها ملنع 

من الكوارث.

إن تطبيق مفهوم مواطنة الشركات سيكون مؤثراً من الناحية املالية. فهناك عدة دراسات توضح 
االرتباط بني املمارسات التجارية املسئولة وحتسن األداء املالى. وميكن االستدالل على األثر املالى 
لتطبيق مفهوم مواطنة الشركات من املزايا املذكورة آنفاً؛ فالدراسات اخلاصة بتحليل البيانات، 
إلى جانب العديد من استقصاءات الرأى التى أجريت مع مديرى الشركات تدعم تلك النظرية. 
وفى أحدث الدراسات التى أجريت عن الشركات األمريكية، أشار ٨2% من املديرين الذين شملتهم 
الدراسة إلى أن املواطنة الصاحلة للشركات تسهم فى حتسني نتائج األعمال.٩ كما تشير دراسة 
أخرى أجراها ١٠ The Australian Graduate School of Management إلى أن الشركات التى 

تطبق برامج املواطنة الصاحلة للشركات تزداد احتماالت حتسن أدائها املالى.
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مواطنة الشركات والتنمية الدولية
تعمل الكثير من منظمات التنمية الدولية، وهيئات اجملتمع املدنى، واحلكومات على حث القطاع

اخلاص كى يأخذ بزمام املبادرة فى تدعيم املؤسسات الدميوقراطية ووضع حلول مستدامة للفقر 
فى دول العالم النامى. كما يتزايد إدراك الدول املتقدمة والنامية على السواء بفاعلية القطاع 
القطاع اخلاص جتعله متميزاً.  املوارد لدى  الدميوقراطية. إن وفرة  وبناء  الفقر  اخلاص فى تخفيف 
وفى حقيقة األمر، فقد تغير دور القطاع اخلاص خالل العقود املاضية تغيراً جذرياً؛ إذ يعد اليوم 
العكس، كانت املساعدات  النامية. وعلى  للدول  بالنسبة  األموال األجنبية  لرؤوس  األول  املصدر 
اخلارجية خالل العقود الثالثة املاضية تفوق تدفقات رؤوس األموال الواردة إلى الدول النامية. لكن 
برغم مشاركة الشركات الكبرى فى التنمية الدولية بصورة جدية، فلم تتحقق بعد املشاركة 
الكاملة واجلادة من جانب كافة الشركات. وضماناً للمشاركة الفعالة من جانب الشركات فى 

برامج التنمية املستدامة، فمن الضرورى وضع النموذج التجارى لهذه املشاركة.

الفشل،  من  تعانى  دول  فى  العمل  تستطيع  ال  العالم  مستوى  على  تتنافس  التى  والشركات 
وعدم االستقرار، والفساد، وانعدام الدميوقراطية. كما أن الشركات التى تعمل فى بيئة تنافسية 
األنظمة  امللكية، وعدم كفاية  تعانى من عدم وجود حماية حلقوق  العمل فى أسواق  ال ميكنها 
أنها  كما  الضعيفة.  التنفيذ  وآليات  الرسمية،  غير  االقتصادية  األنظمة  وتسودها  القانونية، 
واملعوقات  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  تعانى  مجتمعات  فى  البقاء  تستطيع  ال  بالتأكيد 

التنظيمية، والقيود على حرية الرأى، وإساءة استخدام العملية الدميوقراطية.

الشركات  قيام  خالل  فمن   - النامية  الدول  أسواق  فى  االستثمارية  الفرص  من  العديد  وهناك 
باالستثمار والتوسع فى أنشطتها فى دول جديدة، ميكنها اجتذاب عمالء وموردين جدد، واكتشاف 
الذى  القصور  أن  غير  التكلفة.  فى  الوفر  حتقق  جديدة  تكنولوجية  وأدوات  جدد،  جتاريني  شركاء 
دون  الغالب  فى  يحول  عائقاً  يعد  الدول  فى هذه  والدميقراطية  االقتصادية  األنظمة  منه  تعانى 
االستفادة من هذه الفرص. فضعف احلماية حلقوق الفقراء، واألنظمة السياسية الفاسدة، وعدم 
التنفيذ للعقود املبرمة ميكن أن تثنى الشركات عن الدخول إلى هذه األسواق. كما أن الشكوك 
الشركات على هذه  إقبال  إلى عدم  تؤدى  أن  والقانونية ميكنها  االقتصادية  باألوضاع  التى حتيط 
األسواق حتى وإن كانت تتمتع بأعلى معدالت العائد على االستثمار. وبالتالى فإن التخلف الذى 
تعانى منه مؤسسات هذه الدول يحد من فرص النمو بالنسبة للشركات متعددة اجلنسيات، وفى 
الوقت نفسه يهدد جهود خلق الوظائف واجتذاب االستثمارات إلى الدول النامية. ومن مصلحة 
الشركات أن تساعد الدول على بناء أسواق فعالة وعلى انفتاح أنظمتها السياسية، كما أنه من 

مصلحة الدول أن ترحب بهذه املبادرات.

للشركات،  املواطنة  برامج  ال ميكن طرح  القوية  التنفيذ  وآليات  القانونية  األنظمة  وبدون عمل 
أو إبرام عقود جتارية سليمة وواضحة، أو توفير  أو ضمان املمارسات العادلة من جانب العاملني، 
احلماية للبيئة أو حتقيق أمان وجودة املنتج. وغالباً ما ينظر إلى البيئة التى تطبق فيها املمارسات 
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- واملشكلة فى الدول املتقدمة ال تتعدى وضع  التجارية املسئولة على أنها قضية مسلم بها 
اإلجراءات التى متارسها الشركات املسئولة موضع التنفيذ. أما فى العالم النامى فإن وضع ميثاق 
الشرف املالئم أو أى برنامج خاص مبواطنة الشركات يعد معضلة، بل أن ضمان التنفيذ السليم 
للقيام  أن تسعى  بينما ميكن للشركات  املثال،  أكبر. فعلى سبيل  البرنامج ميثل معضلة  لهذا 
بأنشطة بيئية مسئولة فى دولة ما، فإن فرص تنصلها من مسئوليتها عن هذه البرامج اجلديدة 
رمبا تكون ال حصر لها. فاملديرون احملليون رمبا مييلون إلى رشوة املوظفني احلكوميني مقابل تطبيق 
شروط أقل صرامة أو تخفيف إجراءات التفتيش. وحتى اجلهود التى حتمل أفضل النوايا فى مجال 
مواطنة الشركات ميكن أن تكون محفوفة باخملاطر فى الدول النامية إذا ما كانت القوانني واللوائح 

غامضة ومتضاربة وال ميكن تنفيذها بدقة.

كما أن انتشار الفساد فى املؤسسات ميكن أن يجعل اجلهود التى تبذلها الشركة لكى تضطلع 
فشل  فى  األسباب  أهم  أحد  بأنه  يعرف  الذى   - فالفساد  أيًضا.  باخملاطر  محفوفة  مبسئولياتها 
- يعد أحد العوائق اخلطيرة التى حتول دون  العديد من اإلصالحات وجهود التنمية الدولية محلياً 
تنمية الشركات، أو التوسع التجارى، أو عملية العوملة. كما أنه ميثل أيضاً أحد املعوقات الرئيسية 
استراتيجية  هو  الفساد  أن  للبعض  يبدو  وقد  أخالقية.  على أسس  فعال  جتارى  بنشاط  للقيام 
جيدة إلجناز األعمال، لكنه فى الواقع يؤدى إلى ارتفاع التكاليف، وازدياد الشكوك بشأن النظم 
االقتصادية، وضعف احلماية حلقوق امللكية، وغياب العدالة واملنافسة فى األسواق، وفقدان األرباح. 
ومع ذلك، فإن كان ميكنك دفع رشوة واحلصول على معاملة تفضيلية، ما الذى يجعلك واثقاً من 
عليها  التى حصلت  من  أفضل  واحلصول على معاملة  غداً  رشوة  بدفع  آخر  قيام شخص  عدم 

وتنحيتك جانباً؟

إن رفض املشاركة فى الفساد ال يكفى. فرغم أن املديرين والعاملني ميكن يدعموا املعايير األخالقية 
الداخلية للشركة بعدم إعطاء رشاوى مقابل قضاء مصالح معينة، فال يوجد ما مينع منافسني 
أقل أخالقاً من استغالل املوقف. لذا، يتعني بذل اجلهود اخمللصة من جانب القطاع اخلاص للحد من 
الفساد فى الدول النامية. والقيام بتلك اجلهود يتطلب النظر إلى الفساد كأحد أعراض املشكلة 

وليس املشكلة ذاتها.

والفساد يحدث نتيجة لقصور املؤسسات؛ حيث يزدهر فى البيئات التى تفتقر إلى سيادة القانون، 
وتسرى فيها قوانني غامضة وآليات تنفيذ ضعيفة، وميارس فيها موظفى احلكومة سلطات تقديرية 
تفوق احلدود املقبولة، وتنعدم فيها آليات املساءلة القانونية، وتخضع فيها وسائل اإلعالم لرقابة 
صارمة. وعلى الشركات أن تتصدى ألوجه القصور التى تدعم الفساد فى املؤسسات وتهدد تنفيذ 
مواثيق الشرف حتى تظل داعمة للقيم األخالقية واملعايير اخلاصة بالقطاع الذى تعمل فيه. كما 
دميوقراطية  مجتمعات  وخلق  احلرة،  األسواق  تدعيم  مسئولية  نفسها  الشركات  هذه  تتحمل 

يتمكن فيها املواطنون من االستفادة من املبادرات املسئولة التي تطرحها الشركات.
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واملزايا الناجتة عن تطبيق برامج املواطنة الصاحلة للشركات لن يستفيد منها جانب واحد فقط. 
ففى األسواق الناشئة، تدرك الشركات – وخاصة املصانع والقطاعات املسئولة عن توريد البضائع 
لألسواق األوربية – مزايا تطبيق املبادرات اخلاصة مبواطنة الشركات؛ حيث أمكن لهذه املبادرات إجراء 
حتسينات ميكن تقديرها فى صورة كمية وذلك فى مجاالت البنية األساسية وعمليات التصنيع، 
ألن املسئولية االجتماعية ميكن  وإدارة اخملاطر. ونظراً  واإلنتاجية،  إلى األسواق،  الدخول  وسهولة 
أن متثل عائقاً للتنمية فى املناطق التى تفتقر إلى رؤوس األموال، أو القدرات الفنية، أو مستويات 
املتعلقة  الدولية  واإلرشادات  القوانني  مع  تتماشى  كى  مبستوياتها  لالرتقاء  الالزمة  التنمية 
بالبيئة واملمارسات اخلاصة بالعاملني، يجب بذل اجلهود ملساعدة دول العالم النامى على أن ترتقى 
مبستوياتها، وتصبح أكثر قدرة على املنافسة من خالل تزويدها باألموال واخلبرات الفنية الالزمة 
لوضع البرامج التى تتناول قضايا مواطنة الشركات اخلاصة بهذه الدول. وعلى سبيل املثال، تقوم 
 The CSR Practice Work Program ١١ التابعة للبنك الدولى ويطلق عليها  إحدى املبادرات 

بتطبيق مشروع للمساعدة الفنية ممول من أحد صناديق االستثمار.

تطبيق برامج مواطنة الشركات

ميثاق الشرف
تبدأ مواطنة الشركات بإعداد ميثاق شرف للشركات. ويحدد ميثاق شرف الشركات القيم واملبادئ 
اخلاصة بإحدى الشركات ويربط بينها وبني مهمة الشركة وأهدافها. وامليثاق اجليد ال يحدد فقط

األنشطة التشغيلية أو ينظم سلوك املديرين والعاملني، بل يحدد كذلك األهداف طويلة األجل، 
العمل،  على  العاملني  ويدفع  الشركة،  مببادئ  اخلارجيني  املنفعة  أصحاب  تعريف  على  ويعمل 

ويجعلهم فخورين بالعمل على أسس سليمة.

إن قيمة ميثاق الشرف تفوق كونه مجرد تعبير عن املبادئ األخالقية للشركة. وامليثاق املكتوب 
اإلجراءات  بعض  يذكر  أنه  إذ  املسئولة؛  التجارية  باملمارسات  حقيقياً  التزاماً  يعد  جيدة  كتابة 
التى يجب أن تعالج بها األخطاء األخالقية. ويتناول ميثاق الشرف عدة قضايا منها بيئة العمل، 
وأمان  الهدايا،  ومنح  التقارير،  ورفع  واالتصاالت،  املعاملة،  فى  والتمييز  اجلنسني،  بني  والعالقات 
املالية،  واملمارسات  السياسى،  اجملال  فى  واملشاركة  واإلدارة،  العاملني  بني  والعالقة  املنتجات، 

والفساد، واإلعالن املسئول.

التجارى، واتسع به  العمل  الذى تطورت به أخالقيات  بالقدر  وقد شهدت مواثيق الشرف تطوراً 
أنها  األصل على  إليها فى  ينظر  التى كان  الشرف  وقد حتولت مواثيق  التجارية.  القضايا  نطاق 
مجموعة من السياسات التى تتناول القضايا اليومية فى مكان العمل إلى مستندات شاملة 
تتناول العديد من القضايا، وتعمل مبثابة جزء مكمل للضغوط الرقابية واالجتماعية الشديدة 



25 مواطنة الشركات

المواثيق الخاصة بسلسلة الموردين
من أهم مزايا مواطنة الشركات أنها ميكن أن ترشد وحتسن عالقات الشركة بسلسلة مورديها 
فى اخلارج فيما يتعلق بجودة املنتجات، وممارسات العمل، وأثر ما تقوم به من أنشطة على البيئة. 
وتتضح أهمية املواثيق اخلاصة بسلسلة املوردين فى حالة بيع البضائع االستهالكية املنتجة فى 
األسواق الناشئة التى تتسم بضعف البيئة الرقابية إلى مستهلكني فى أسواق الدول املتقدمة. 
ففى الدول التى تكون فيها قوانني العمل أقل صرامة من األعراف الدولية، تستطيع هذه املواثيق 
أن تضع معايير أعلى للعمل وأن تكون مبثابة آلية حكم ذاتى لتطبيق القوانني املنظمة لظروف 

العمل ومعايير اإلنتاج.

وتنقسم املواثيق اخلاصة بسلسلة املوردين إلى سبعة أقسام: ١2

مواثيق املشترين
تستخدم معظم الشركات ومنها Wall-Mart و Targetهذه املواثيق فى سلسلة املوردين اخلاصة 
الداخلني  للمراقبني  يدفع  املشترى  أن  فى  النظام  ويتلخص  الشراء.  لقرار  مسبق  كشرط  بها 
واملراجعني املستقلني مقابل قيامهم بتفقد مصانع املورد. وعندئذ يتعني علي املوردين أن يدفعوا 
فى  عليها  املنصوص  املعايير  لتحقيق  غيرها  أو  األساسية  البينية  فى  تطوير  أى  إجراء  مقابل 
يتم  مورد  أى  اختيار  يتم  أن  ومبجرد  املصانع.  فى  العمل  معايير  االعتبار  فى  يؤخذ  كما  املواثيق. 

وضعه حتت املراقبة املستمرة للتأكد من مراعاته لهذه املعايير.

واملزايا التى تعود على املشترين من هذه املواثيق تتمثل فى حماية عالمتهم التجارية من حمالت

على الشركة حتى تسلك سلوكاً أخالقياً.

ويجب أن يحدد ميثاق الشرف الغرض من الشركة. والقيام بذلك يعد أمراً هاماً ألنه يتيح للشركة 
وقيمها  وأهدافها  مبهمتها  اآلخرين  املنفعة  وأصحاب  واملوردين  واملستهلكني  العاملني  تعريف 
األساسية. ويسهم التحديد الدقيق للقيم اخلاصة بالشركة فى تكوين مكانة لها بني الشركات 
متكن أصحاب املنفعة بسهولة من االرتباط بها، كما تتيح للعاملني وألصحاب املنفعة احملتملني 

تكوين رؤية واقعية عن هوية الشركة.

ولكى تكون مواثيق الشرف ذات فاعلية، ينبغى أن تكون أكثر من مجرد مستند مهمل؛ إذ يجب 
إعدادها بأسلوب يحث على السلوك األخالقى ويجعل العاملني فخورين بالقيام بهذا السلوك. 
كما ينبغى أن تكون مواثيق الشرف هى الدليل املرشد فى العالقات القائمة بني أصحاب املنفعة 
وصانعى القرار بالشركة. واألهم من ذلك أنه يتعني على العاملني فى كافة مستويات الشركة 
السعى ملراعاة املعايير التى ينص عليها ميثاق الشرف، كما ينبغى على اإلدارة العليا أن تضرب 

املثل فى مراعاة تلك املعايير إذ تصبح مواثيق الشرف قليلة النفع إذا ما جتاهلها املسئولون.
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التشهير، كما أن ارتفاع جودة املنتجات غالباً ما يحدث نتيجة تطوير البنية األساسية وحتسني 
كفاءة العاملني.

مواثيق الوكالء
اإلجراءات  كافة  لتسهيل  وكالء  استخدام  يتطلب  ما  غالباً  باخلارج  التجارى  النشاط  مزاولة  إن 
بدءا من اجلمارك وتراخيص الشحن وانتهاء بالعثور على الشركاء التجاريني، وترتيب اللقاءات مع 
السلطات اخملتصة أو مع مسئولى الشركات. ومن املعروف لدى الشركات واحلكومات واملنظمات 
أن يكون محفوفاً  األمر ميكن  ذلك  أن  باخلارج  أو من خالل وكالء  تتعامل مع  التى  غير احلكومية 
باخملاطر؛ إذ تظل هذه اجلهات مسئولة سواء أمام القضاء أو أمام الرأى العام عن األنشطة التى 
تكاليف  تتحمل  فإنها  اخملاطر  الشركات نفسها من هذه  وحتى حتمى  الوكالء.  بها هؤالء  يقوم 
باهظة؛ إذ يتطلب األمر إيالء قدر كبير من العناية الواجبة من جانب الشركات التى تسعى ملعرفة 
الذين  الوكالء  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  التجارية.  ممارساته  سالمة  من  والتحقق  الوكيل،  سيرة 
موافقة  احلصول على  أن  يكتشفون  الدولية  الشركات  بنشاط جتارى مع كبرى  للقيام  يسعون 
هذه الشركات عملية شاقة وبطيئة؛ مما يزيد من تكاليف النشاط التجارى ويتسبب فى ضياع 

الفرص.

وتعد منظمة ١٣)Transparent Agents and Contracting Entities )TRACE ،إحدى املنظمات 
الوفاء  على  تعمل  كما  باخلارج،  وكالء  مع  التعامل  عند  الناشئة  الفجوة  سد  على  تعمل  التى 
من  املزيد  فيها  يتوافر  جتارية  بيئة  فيه  تخلق  الذى  الوقت  فى  العملية،  هذه  طرفى  باحتياجات 
املبادئ األخالقية. ويتمتع املوكلون باملزيد من احلماية، كما يتمتع الوكالء بخدمة أفضل من خالل 
هذه املنظمة املستقلة واحملايدة التى تتولى الفحص األولى لسيرة الوكالء، واملكاتب االستشارية، 

واملتعاقدين من الباطن.

 ،TRACEوتتسم العملية بالبساطة؛ إذ يقوم الوكالء فى البداية بتقدمي طلب احلصول على عضوية
بعدها يخضع الوكيل إلجراءات العناية الواجبة املكثفة والتى تشمل اإلجابة على قائمة مطولة 
وذكر  لالستعالم،  كمصادر  شركات  ثالث  أسماء  وذكر  للرأى،  استطالع  فى  الواردة  األسئلة  من 
مصدر لالستعالم املالى، إلى جانب التحرى عن سيرة الوكيل فى وسائل األعالم. كما يتعني على 
اخلفية،  والعموالت  الرشاوى  يتناول  لديهم ميثاق شرف  أن يكون  ترشيحهم  يتم  الذين  الوكالء 
وتعارض املصالح، واملوافقة على احلصول على برنامج تدريبى سنوى فى مجال املبادئ األخالقية 
عن طريق TRACE أو عن طريق مكاتب محاماة معتمدة فى دول هؤالء الوكالء. ومبجرد استكمال 
ملفات الوكالء يتم إتاحة فرصة احلصول عليها لعدد كبير من الشركات جتنباً للحاجة إلى تكرار 
نفس اإلجراءات مع كل شركة. واحتياجات الشركات التى تطلب االستعالم عن وكيل ال تتغير؛ 
إذ إن ما يشغلها فى قضية “أفضل املمارسات” هو أن اآلخرين يتبعون املزيد من إجراءات العناية 

الواجبة املكثفة.
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TRACE من خالل جتنب عملية جتميع  وهناك فائدة تعود على الشركات األعضاء فى منظمة 
املستندات التى تستغرق وقتاً طويالً بحثاً عن أحد الوكالء. وبدالً من القيام بفحص سيرة أحد 
املرشحني خالل عدة شهور، فإن املعلومات يتم توفيرها مبجرد طلبها، كما يتم حتديثها سنوياً. 
كما من خالل اشتراكات TRACE ميكن االنتهاء من هذه العملية خالل يوم واحد. ويجرى متويل 
رسوم  بسداد  الشركات  تقوم  كما  املعلومات،  عرض  عملية  نفقات  لتغطية  األعضاء  منظمة 
سنوية أو رسوم خاصة بكل تقرير على حدة للحصول على املعلومات اخلاصة بالعناية الواجبة 
نفقات  إال  تسدد  فال  احلكومية  غير  واملنظمات  احلكومات  أما  طواعية.  األعضاء  يرسلها  والتى 

النسخ والبريد عن كل تقرير تطلبه.

برامج منح الشهادات للمصانع
تسعى املصانع للحصول على شهادات معتمدة تثبت أنها تأخذ بزمام املبادرة لتحقيق املعايير 
هذه  إصدار  عملية  مقابل  رسوماً  املصانع  هذه  وتتحمل  األساسية.  والبنية  بالعمل  اخلاصة 
الشهادات، و إجراء املراجعات السنوية، و إدخال أى حتسينات مطلوبة أو اتخاذ أى إجراءات الزمة حتى 
 CERES Principles, the chemical industry’s Responsible Care وتعد  تظل معتمدة. 
ISO 14001 منوذجا لهذه العملية. وعادة ما تسعى املصانع للوصول إلى هذه املعايير واحلصول 
على تلك الشهادات كوسيلة لتسويق منتجاتها وإظهار أنها تطبق أعلى املعايير واألنظمة.كما 
إن  أعلى مقابل خدماتها حيث  رسوم  للمصانع كى حتصل على  الفرصة  الشهادات  تتيح هذه 
الشهادة جتنب املشترى الكثير من مخاطر التعامل مع املصانع وغالباً ما تراعى مواثيق املشترين، 

إلى جانب أنها تعفى املشترى من حتمل تكاليف املراقبة.

ومن املزايا األخرى حلصول املوردين على الشهادات أو االشتراك فى مواثيق املشترين التمتع بقدرات 
تنافسية أكبر عند الدخول فى عطاءات، وارتفاع اإلنتاجية والقدرة على االبتكار واجلودة، وانخفاض 
معدل دوران العاملني؛ حيث تتحسن الظروف املتعلقة باألوضاع الصحية واملستويات املعيشية 
اخلاصة بهم. ومن أمثلة ذلك SA 8000 )فى مجال العمل( و ISO 14001 )فى مجال البيئة( و 

WRAP )فى مجال العمل( و العديد من الشهادات األخرى. 

أشكال أخرى من املواثيق
إلى   ،The Base Code of the Ethical Trading Initiative ETI عليه  يطلق  الذى  امليثاق  إن 
جانب املواثيق الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادى والتنمية وهيئات أخرى تعد مبثابة مبادئ 
إرشادية للشركات والدول عند وضع املعايير املالئمة. وعادة ما ال يكون لهذه املواثيق برامج مراقبة 

أو مراجعة وينحصر هدفها فى توفير اإلرشاد الالزم وأفضل املمارسات.

وتغطى معظم املواثيق عشر قضايا كما تضع مبادئ مماثلة ملا ورد باالتفاقيات األساسية الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية ومنها: العمل القسرى، وعمالة األطفال، وحرية املشاركة، واملساومة 
اجلماعية، والتمييز، والصحة واألمان، واألجور وساعات العمل. وتتمثل التحديات الرئيسية التى 
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تواجه هذه املواثيق فى أنها غير كافية بالنسبة للموردين، كما أنها تتضارب مع مواثيق أخرى؛ 
حيث أن كل مشترى لديه ميثاق الشرف اخلاص به وإجراءات املراجعة املتعلقة به. هذا التضارب 
إظهار  أو  العالية  املعايير  تطبيق  إظهار  كيفية  واضحاً  ال يصبح  إذ  املوردين؛  لدخول  عائقاً  ميثل 
مدى االلتزام بهذه املعايير. كما ميكن أن تختلف أنظمة املراجعة من شركة إلى أخرى أو تكون 
غير متماثلة فى صرامتها و كيفية تطبيقها. وقد يؤدى عدم التماثل والتكرار إلى حتمل املشترين 
واملوردين على السواء ألعباء ال مبرر لها؛ حيث يتحمل املشترون تكلفة املراقبة بينما يتعني على 
املوردين تخصيص الوقت و املوارد ملراعاة هذا الكم الهائل من املواثيق. والبد من حتقيق تقارب بني 

املواثيق واإلجراءات حتى ميكن حتقيق االستفادة الفعلية من مزايا برامج املواثيق والشهادات.

آليات التطبيق واالتصال الداخلى
من الضرورى تطبيق برامج مواطنة الشركات بفاعلية وهو األمر الذى يتطلب وجود إدارة واسعة 
احليلة. فمشاركة مجلس اإلدارة سواء فى شكل جلنة لألخالقيات، أو مسئولني عن تطبيق املبادئ 
لتكوين  تسعى  التى  للشركات  جدواها  أثبتت  قد  الساخنة  اخلطوط  استخدام  أو  األخالقية، 
ثقافة أكثر التزاماً باملبادئ األخالقية داخل الشركة وأكثر إفصاحاً عن أنشطة الشركة وعيوبها. 
أثر ذلك عندما يتم اكتشاف املشاكل القائمة واحملتملة ومعاجلتها داخل الشركة بدالً  ويتضح 
من اكتشافها ومعاجلتها حتت ضغط الرأى العام إذا لم يفطن إليها أحد وحتولت إلى أزمة باهظة 
التكاليف. وقد بدأ الكثيرون ينتظرون إلى تطبيق برامج مواطنة الشركات وإدارتها باعتبارها جزءاً 
هاماً ال يتجزأ من األنشطة املعتادة وليس تكلفة إضافية. أى أن إدارة البرامج البيئية واالجتماعية 
مثلها مثل إدارة أى قضية استراتيجية أخرى تتعلق بالنشاط. ومن الضرورى مشاركة كافة األفراد 
فى عملية اختيار كيفية وضع البرامج فى الشركة. ومن الضرورى أن يتمكن املديرون والعاملون فى 
كافة مستويات الشركة من اإلعراب عن آرائهم واهتمامهم بشأن الغاية األساسية من العملية 
السياسات  لنجاح  هاماً  عنصراً  الداخلى  االتصال  يعد  كما  اجلديدة.  السياسات  جناح  لضمان 
اجلديدة؛ إذ يجب أن يكون العاملون على علم مبسئولياتهم األخالقية وبالنتائج املترتبة على عدم 
التزامهم باملعايير املوضوعة. ومن الضرورى فى هذه احلالة تنظيم برامج تدريبية دورية. فالتدريب 
مهم بالنسبة للموظفني الذين يسافرون بصورة مستمرة للعمل فى دول أخرى؛ إذ يجب مراعاة 
قيم العمل فى الشركات فى أى دولة وفى أى ثقافة بال استثناء. وفى العديد من الدول النامية 
للقيام باألنشطة التجارية، كما ال يوجد احترام  إلى الرشوة باعتبارها أمراً طبيعياً  ينظر غالباً 
لسيادة القانون. ففى تلك البيئات يقع العاملون غالباً ضحية لإلغراء ات ويتورطون فى ممارسات 
الالزمة  اإلجراءات  تطبق  وأن  املمارسات  هذه  مثل  تتوقع حدوث  أن  الشركة  وعلى  أخالقية.  غير 
ملنع االنحراف عن املبادئ األخالقية للشركة. من ناحية أخرى يعد االتصال اخلارجى أيضاً عنصراً 
تعمل  التى  اجملتمعات  بتعريف  الشركات  قيام  الضرورى  فمن  اجلديدة.  السياسات  لنجاح  هاماً 
على  يتعني  نفسه  الوقت  فى  لكن  تطبقها،  التى  األخالقية  والبرامج  املسئولة  باملبادرات  فيها 
هذه الشركات أال تبالغ فى اإلعالن عن هذه اجلهود حتى ال يبدو أنها تدخل ضمن استراتيجيتها 

التسويقية.
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رفع تقارير ثالثية عن نتائج األعمال
يتزايد استخدام الشركات الكبرى والشركات األصغر حجماً للتقارير الثالثية عن نتائج أعمالها 
نتيجة التنافس من أجل جذب العمالء ورؤوس األموال. وينبع هذا املفهوم من فكرة أن الشركات ال 
تعد مجرد كيانات اقتصادية، وهو األمر الذى يدفع اإلدارة إلى التفكير فى املشروع التجارى ليس 
مفهوم  ويتلخص  والبيئى.  االجتماعى  املنظورين  من  أيضا  ولكن  االقتصادى  املنظور  من  فقط 
احملدد  املالى هو  األداء  يعد  الشركات، لم  تقييم  أنه عند  األعمال فى  نتائج  الثالثية عن  التقارير 
الوحيد لوضع الشركة فى السوق أو ملستوى جناح الشركة، بل لتعني على الشركات االستجابة 

للمطالب ا خلاصة بتوفير املزيد من املعلومات عن اآلثار االجتماعية والبيئية ألنشطتها.

ومع ذلك، ففكرة التقارير الثالثية ال تعنى قيام الشركة بتقسيم املسئولية القانونية إلى عنصر 
اقتصادى وآخر اجتماعى وثالث بيئى والنظر إلى أى منهم مبعزل عن اآلخر. بل على العكس، يجب 
النظر إلى كافة العناصر كوحدة واحدة؛ حيث إن أى عنصر منهم يسهم بنفس القدر فى حتقيق 

الهدف النهائى للشركة.

ومن الناحية االقتصادية، تضمن التقارير الثالثية عن نتائج أعمال الشركة توافر الشفافية واملعلومات 
املالية فى الوقت املناسب لكل من املستثمرين والعاملني والعمالء والشركاء التجاريني واملوردين. 
أما من الناحية االجتماعية، يهتم هذا النوع من التقارير بالصالح العام للمجتمعات التى تعمل 
فيها الشركات، كما حتتاج إلى توفير معلومات عن املمارسات واملعايير األخالقية، والتنمية املهنية، 
واملمارسات اخلاصة بتعيني العاملني، والتبرعات اخليرية، إلى جانب عدة موضوعات هامة أخرى. أما 
املعلومات املتعلقة باألثر على البيئة فتتضمن أثر أنشطة الشركة على البيئة مبفهومها الواسع، مبا 

فى ذلك البيانات اخلاصة بأمان املنتج، واستخدام املوارد فى اإلنتاج، ومعايير ومواثيق اإلنتاج.

وقد أصبحت عملية توفير املعلومات لكافة أصحاب املنفعة عملية شاقة بالنسبة للشركات 
نتيجة لكثرة االحتياجات واألطراف املعنية. وفى ظل تزايد عدد الطلبات اخلاصة باالستعالم عن 
الشركات، فقد تطورت اخلدمات التجارية فى األسواق. ويعد تقرير “one- report”١٤ أحد األمثلة، 
 Accountability وقد وضعه(  the AA1000 Assurance Standard وهو التقرير الذى يجمع بني
للمساهمة فى تقييم تقارير الشركة على أساس املبادئ الرئيسية لشركات التأمني( باإلضافة إلى
the GRI Reporting Guidelines )Global Reporting Initiative’s framework for report-

ing•a•firm’s•sustainability•principles).s

صحيفة  إرسال  للشركات  تتيح  خدمة  تقدمي  خالل  من  مماثلة  بجهود  لندن  بورصة  قامت  كما 
استقصاء واحدة حول قضايا مواطنة الشركات. وتقوم البورصة بدورها بتوفير إمكانية احلصول 
طلبات  على  للرد  الشركات  حتتاج  ال  اخلدمة  هذه  ظل  وفى  املستثمرين.  رغبة  حالة  فى  عليها 
عن  يحتاجونها  التى  املعلومات  كافة  على  املستثمرين  يحصل  كما  حده،  على  كل  االستعالم 

مختلف الشركات.
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احتادات الصناعات ووضع املبادئ اإلرشادية
إذا متكنت الشركات املنافسة من حتقيق جناح عن طريق الغش، فمن الصعب أن تطلب من العاملني 
لديك مجاراة هذا النجاح بينما تطالبهم باالمتناع عن ممارسة نفس السلوك اخلاطئ. ووجود احتاد 
للصناعات قادر على التأثير على غالبية الشركات العاملة فى القطاع من خالل مبادئ إرشادية 
العادلة،  املنافسة  لتحقيق  فعالة  وسيلة  الغالب  فى  يعد  لألعضاء  األخالقى  بالسلوك  ملزمة 
بدالً من انتظار زيادة القوانني التنظيمية وما يترتب عليها من إضاعة املزيد من الوقت والنفقات 

ملراعاة تلك القوانني.

وحتقق هذه املبادئ اإلرشادية أفضل النتائج عندما تقوم جهة خارجية بوضعها خصيصاً ألحد 
القطاعات. وهذه الطريقة تضمن عدم تعارض املصالح وارتباط املبادئ اإلرشادية باألوضاع اجلارية. 
إذ إن القوانني احلكومية ميكن أن تكون شديدة العموم والبطء بحيث يصعب أن تعكس األحوال 

اجلارية التى يشهدها القطاع والتكنولوجيا التى يطبقها.

ويوجد لدى احتادات الصناعات كماً ضخماً من املعلومات اخلاصة بالقطاع. ورغم أن هذه االحتادات
لديها مصلحة فى جناح الشركات األعضاء فيها، فيمكن اعتبارها مستقلة إلى حد بعيد؛ إذ إنها 
ال تستفيد استفادة مباشرة من جناح هذه الشركات. وغالباً ما تكون املواثيق التى تضعها تلك 
االحتادات والهيئات األخرى أكثر فاعلية؛ إذ ميكن لها أن تتواءم مع التغيرات التى تشهدها البيئة 
التجارية، كما أن ما حتتويه من معلومات يكون أسرع فى تأثيره من القوانني التشريعية. ونظراً 
لوضعها كنصير حلقوق القطاعات التى متثلها، تكون هذه االحتادات مؤهلة للجمع بني الشركات 
وتستطيع  الذاتى.  االنضباط  حتقيق  إلى  تهدف  برامج  تطبيق  بشأن  صريحة  مناقشات  فى 
الشركات فى هذه املنتديات أن تتناول قضاياها بصراحة؛ إذ لن تتسبب مشاركتها فى إثارة قضايا 

تتعلق بالعالقات العامة فى الصحافة أو فى تعريضها للمزيد من االنتقادات.

 The Apparel Industry’s من أمثلة برامج االنضباط الذاتى و فى قطاع املالبس اجلاهزة برنامج
 Worldwide•Responsible•Apparel•Production•(WRAP)•Certification•Program

وهذا البرنامج اخلاص مبنح الشهادات – والذى يحظى بدعم احتاد صانعى املالبس اجلاهزة األمريكيني 
والذى تنتج الشركات األعضاء فيه ما يزيد عن ٨5% من مبيعات اجلملة من هذه املالبس فى الواليات 
فيما  الدولية  باملعايير  التزامها  املصانع إلظهار  هذه  جانب  من  مبادرة  هو   – األمريكية  املتحدة 
يتعلق بالعاملني، وظروف العمل فى املصنع، واملمارسات البيئية واجلمركية. ورغم تعرض برنامج 
WRAP لالنتقادات ألنه أقل صرامة من برنامج SA 8000 أو برنامج منظمة العمل الدولية، لكن 
ميكن اعتباره مؤثراً نظراً لنجاحه فى إقناع معظم صانعى املالبس الرئيسيني للعمل وفقاً لنفس 
املعايير. ورغم أن هذا البرنامج يفتقر إلى الكمال، فإنه من األفضل أن يشارك ٨5 % من الشركات 

املصنعة فى نظام جيد عن أن يشارك بضعة شركات فى نظام ال تشوبه شائبة.

كما ميكن للمبادئ اإلرشادية والشهادات الصادرة عن احتاد الصناعات أن جتعل التزام الشركات
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إصدار  عملية  تعد  املثال،  سبيل  فعلى  كفاءة.  وأكثر  أسهل  أمر  الدولية  والقوانني  باملواثيق 
الشهادات واملراجعة التى تتم عن طريق أحد االحتادات عملية ذات نفع كبير للشركات األعضاء 
فى هذا االحتاد؛ إذ ميكنها أن تفحص سيرة أحد املوردين لصالح عدة مشترين بدالً من أن يضطر 
كل مشترى للقيام بعملية املراجعة بنفسه وبدالً من أن يضطر كل مورد لالستعداد الستقبال 
العديد من املراجعني. وهذا من شأنه تخفيف العبء الثقيل املصاحب لعملية االنضباط وتوزيع 

األعباء املالية املترتبة على تطبيق إجراءات العناية الواجبة واملراجعة.

أحد  احلكومية  غير  واملنظمات  واحلكومات  الشركات  بني  الثالثية  املشاركة  اتفاقيات  تكون  قد 
الوقت نفسه،  بالتزاماته االجتماعية. وفى  الوفاء  القطاع اخلاص من  الفعالة لتمكني  الوسائل 
متثل اتفاقيات املشاركة فرصة لعقد املنتديات حيث تستطيع فئات اجملتمع املدنى التعبير عما 
يعنيها من قضايا، كما يستطيع صانعو السياسات التشاور مع الشركات بشأن القوانني املتوقع 
صدورها جلعلها أكثر فاعلية. كما تؤدى هذه املشاركات إلى دمج بعض أهداف مواطنة الشركات، 
الهامة  املزايا  ومن  فعالة.  وسياسات  ناجحة  برامج  فى  القطاعات  واهتمامات مختلف  وأفكار 
األخرى التفاقيات املشاركة اخلاصة مبواطنة الشركات - وال سيما فى الدول النامية - أن شركات 
وأن  الربح  إلى  يهدف  الذى  القطاع  املسئولة من  املمارسات  التعرف على  العام ميكنها  القطاع 

تهتدى به فى كيفية تطبيق مثل تلك املمارسات.

وال يخلو برنامج املشاركة الثالثية من اخملاطر. فمثالً، إذا فشلت املشاركة، تتعرض الشركة التى 
تلعب الدور الرئيسى فيها خملاطر ربط الفشل بها أكثر من الشركاء اآلخرين، كما تخاطر املنظمات 
سياسية  مخاطر  احلكومات  وتواجه  مستقلة،  كوكاالت  مصداقيتها  بفقدان  احلكومية  غير 
نتيجة التخلى عن جزء من هيمنتها على اخلدمات االجتماعية مقابل احلصول على القليل من 

الثناء نتيجة حتسن األوضاع االجتماعية من خالل املشاركة.

وال تزال هناك بعض التحديات التى ينبغى التغلب عليها فى هذا اجملال مثل ضمان استمرارية 
اتفاقيات املشاركة، واالشتراك في الهيمنة، واستغالل اإلمكانيات األساسية للشركات بذكاء. 
ورغم الصعوبات املرتبطة باتفاقيات املشاركة، فإنها ميكن أن تؤدى إلى حتقيق تنمية أكثر استدامة 
داخل اجملتمع، إلى جانب زيادة الشفافية ورفع مستوى املساءلة القانونية فى القطاع العام. كما 
للبرامج  املوارد  تخصيص  فى  كفاءتها  زيادة  نتيجة  املشاركة  اتفاقيات  من  الشركات  تستفيد 

االجتماعية، وحتسني قدراتها التنافسية فى املنطقة وتقوية سمعتها.

اتفاقيات المشاركة
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فى ظل البيئة التنافسية التى تعمل فيها الشركات اليوم، ال تعد هذه الشركات مجرد كيانات 
اقتصادية. كما أن جناح الشركة ال يعتمد فقط على قدرتها على معرفة أكفأ السبل لتحويل 
وهناك  االجتماعية.  القضايا  معاجلة  على  قدرتها  على  بل كذلك  وخدمات،  إلى سلع  املدخالت 
املالى. وحتتاج كافة  وأدائها  املباشر بني السجل االجتماعى للشركة  االرتباط  عدة دراسات تبني 
الشركات إلى تطبيق أنظمة املواطنة الصاحلة للشركات. وال يهم ما إذا كانت الشركة متعددة 
اجلنسيات أو شركة وطنية صغيرة احلجم، أو كانت تعمل فى دول نامية أو دول متقدمة، أو كانت 
تنتج لعب األطفال أو تقدم خدمات مالية. وليست القضية هى نوع الشركة، فالنجاح يتطلب 
من الشركة خلق بيئة عمل مناسبة وعادلة للعاملني، ومعاجلة القضايا التى تهم املستهلكني، 
والقيام بدور مؤثر فى اجملتمع، ومساعدة احلكومات واملنظمات غير احلكومية فى بناء مجتمعات 

أفضل وأسواق أقوى.

اخليرية  باألعمال  القيام  من  أبعد  هدفها  يكون  أن  يجب  صاحلاً،  مواطناً  الشركة  تكون  وحتى 
والدعاية املغرضة. وحتى تنجح الشركة فى معاجلة القضايا التى تهم كافة أصحاب املنفعة، 
يجب أن تصبح األنظمة والسياسات جزء ال يتجزأ من ثقافة الشركة وضمن األنشطة اليومية 
و  الرخاء  إلى  الشركة  تقود  أن  الصاحلة للشركات ميكن  املواطنة  ة. إن تطبيق سياسات  املعتاد 
االزدهار، لكنها تسهم فى الوقت نفسه فى خلق مجتمعات أفضل، وحماية حقوق اإلنسان، كما 

أنها تسهل من جهود التنمية فى الدول.

وقد أدت العوملة إلى إعادة تعريف قواعد املنافسة، وسلوك األسواق، واستراتيجيات االتصال، بل 
أدت كذلك إلى إعادة تعريف الطرق التى متارس بها الشركات أنشطتها والدور الذى تلعبه تلك 
الشركات. ونتيجة للعوملة، لم تعد القطاعات االقتصادية ملتزمة باحلدود التقليدية لها. وكلما 
اتسعت األسواق وازدادت انفتاحاً، اشتدت املنافسة. كما يزداد الدور الذى تلعبه الشركات متعددة 
يشترون  الذين  املستهلكني  من  كبير  عدد  سلوك  على  والتأثير  األسواق  حتديد  فى  اجلنسيات 
منتجاتها، وعلى املناطق التى متارس فيها أنشطتها، واحلكومات التى ترغب فى وجودها من أجل 
خلق الوظائف وجذب االستثمارات. لكن مثلما ازداد تأثير هذه الشركات الكبرى على املستهلكني 
والبيئة واحلكومات، فقد زادت اآلمال فى أن تضطلع هذه الشركات مبسئولياتها جتاه اجملتمعات 
واحلكومات. ومن املتوقع أن تبذل الشركات الكبرى اجلهود ملساعدة الدول على بناء أسواق أفضل 

وخلق بيئات سياسية أكثر استقراراً تستند على قاعدة من املؤسسات القوية.
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