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مواطنة الشركات...

الأكرب  ف�لت�أثري  اإيبرييل  دون  اأو�ضح  وكم� 
متعددة  لل�رشك�ت  الجتم�عية  للم�ضئولية 
ـ  ع�ملية  �ضبكة  »اإن�ض�ء  يف  يتمثل  اجلن�ضي�ت، 
ب�ضي�دة  تلتزم  ـ  الأعم�ل  وجمعي�ت  �رشك�ت  من 
الق�نون، وحم�ربة الف�ض�د، اإىل ج�نب جمموعة 
على  ب�ضدة  املطلوبة  الإ�ضالح�ت  من  متنوعة 
فقط  حتقيقه  ميكن  هدف  وهو  الدولة«،  م�ضتوى 
ال�رشك�ء  مع  امل�ض�ركة  ق�عدة  تو�ضيع  خالل  من 

املحليني.
مواطنة ال�رشكات يف الأ�سواق النامية

�ضل�ضلة  ق�عدة  متثل  حيث  ـ  الن�مية   البلدان  يف 
احلكوم�ت  تغيب  ـ  الدولية  لل�رشك�ت  التوريد 
الدائرة  املن�ق�ض�ت  عن  كبري  ب�ضكل  واملوؤ�ض�ض�ت 
املث�ل،  �ضبيل  فعلى  ال�رشك�ت.  مواطنة  حول 
املوردين  اأحد  ا�ضتغالل  من  الع�مة  ال�ضكوى 
ب�ضورة  تركز  م�ض�نعه�،  يف  الأطف�ل  لعم�لة 
ولي�س  اجلن�ضي�ت،  متعددة  ال�رشك�ت  على  منطية 
على ال�ضلط�ت التي اأهملت توفري البنية الت�رشيعية 
بنف�ضه�.  و�ضعته�  التي  القوانني  لتطبيق  الالزمة 
وغ�لًب� م� تكون تكلفة القي�م ب�لأعم�ل يف البلدان 
انت�ض�ر  نتيجة  م�ضطنع،  ب�ضكل  ع�لية  الن�مية 
ال�رشك�ت  اأرادت  واإذا  والبريوقراطية،  الف�ض�د 
تنفيذ  اإىل  يحت�ج  ف�لأمر  التك�ليف،  هذه  خف�س 
ا�ضرتاتيجية طويلة الأمد لإ�رشاك جمتمع الأعم�ل 

املحلي.
متعددة  ال�رشك�ت  به�  تعمل  التي  الدول  معظم 
لتنظيم  وبيئية  عم�لية  ت�رشيع�ت  لديه�  اجلن�ضي�ت 
ب�ضفة  تطبق  ل  القوانني  هذه  اأن  اإل  العمل، 
ماليني  ال�رشك�ت  تنفق  وح�لًي�،  م�ضتمرة. 
�ضل�ضلة  على  التفتي�س  عملي�ت  يف  الدولرات 
مورديه� واعتم�دهم، حيث تظهر الدرا�ض�ت اأن 
�ضنوًي�  ينفقون  التوزيع  �ضل�ضلة  مديري  من   84%
حوايل 52 يوًم� يف تن�ول مو�ضوع�ت اللتزام، 
اأكرث  اأي�ًم�  منهم  املتبقني   14% الـ  ينفق  بينم� 
يف  ا�ضتثم�ره�  مت  التي  املوارد  اإن  ذلك..  من 
ميكن  املوزعني،  �ضل�ضلة  على  الدائم  الإ�رشاف 
اإنف�قه� ب�ضكل اأف�ضل على تطوير قدرات موؤ�ض�ض�ت 
العمل املحلية، بحيث ت�ضتطيع هذه املوؤ�ض�ض�ت دفع 
بدوره� املطلوب كذراع ق�درة  للقي�م  احلكومة 

على تطبيق الق�نون.
تطبيق  �رشورة  عن  احلديث  ال�ضهل  من  وبينم� 
اأن  الق�ئمة، ف�حلقيقة  لقوانينه�  احلكوم�ت 
ب�ضهولة.  تنفيذه�  يتم  ل  الالزمة  الإ�ضالح�ت 
الق�نونية  ب�لإ�ضالح�ت  يبداأ  اأن  يجب  ف�لتغيري 
نظ�م  اإعداد  ذلك  وي�ضمل  املكثفة،  والقت�ض�دية 
ب�لعمل،  والرتخي�س  امللكية  حلقوق  �ض�مل 
امللكية  حقوق  و�ضي�نة  العمل،  قوانني  فتك�مل 
يف  ويرفع  الر�ضمي،  غري  القط�ع  حجم  من  يحد 

العديد من  ق�مت  امل��ضيني،  العقدين  مدار  على 
ب�لرغبة  مدفوعة  ـ  اجلن�ضي�ت  متعددة  ال�رشك�ت 
يف احلف�ظ على ميزة تن�ف�ضية، وزي�دة الربحية 
يف  ف�أكرث  اأكرث  فروعه�  �ضل�ضلة  يف  ب�لتو�ضع  ـ 
الع�مل الن�مي. ومع و�ضول �ضبك�ت هذه الفروع 
اإىل دول اأقل م�ضتوى من حيث تطور املوؤ�ض�ض�ت 
ال�رشك�ت  هذه  وجدت  والقت�ض�دية،  ال�ضي��ضية 
الحرتام  من  القليل  تكن  بيئ�ت  يف  تعمل  نف�ضه� 
ل�ضي�دة الق�نون، مع �ضعف م�ضتوى حم�ية حقوق 
انت�ض�ر  ج�نب  اإىل  ـ  وامل�دية  الفكرية  ـ  امللكية 
اإدارة  اأم�م  جديدة  حتدي�ت  اأوجد  مم�  الف�ض�د، 
�ضليمة ل�ضل�ضلة الفروع، من الن�حيتني القت�ض�دية 

والأخالقية.
لقد انطوى التو�ضع يف �ضل�ضلة فروع هذه ال�رشك�ت 
على امل�ضتوى الدويل، على قدر من املخ�طرة، 
و�رشع�ن م� تعلمت العديد من ال�رشك�ت ـ بعد اأن 
قطعت م�ضواًرا �ضعًب� ـ اأن التع�قد ميكن اأن يختفي 
يف  جديدة  قوانني  �ضن  واأن  و�ضح�ه�،  ليلة  بني 
التكلفة  ميزة  من  يحد  اأن  ميكن  امل�ضيفة  البلدان 
واأن  حمليني،  وكالء  مع  للتع�قد  املنخف�ضة 
البريوقراطية ميكن اأن توؤثر ب�ضكل خطري يف �ضري 
العمل. يف هذه البيئ�ت املوؤ�ض�ضية غري املواتية، 
امللتزمة  ـ  اجلن�ضي�ت  متعددة  ال�رشك�ت  وجدت 
ب�لعمل بطريقة اأخالقية وم�ضئولة ـ اأنه من ال�ضعب 

الوكالء  ِقبل  من  املع�يري  نف�س  تطبيق  �ضم�ن 
ـ  الف�ض�ئح  من  موجة  ظهور  واأدى  املحليني، 
تراوحت بني لعب الأطف�ل امللوثة ب�لر�ض��س، 
وت�ضغيل الأطف�ل دون ال�ضن الق�نونية يف امل�ض�نع 
يف البلدان اخل�رجيةـ  اإىل انك�ض�ف حجم امل�ضكلة. 
لزاًم�  اأ�ضبح  التحدي�ت،  اأجل مواجهة هذه  ومن 
حقبة  تد�ضني  اإىل  احل�جة  اإدراك  ال�رشك�ت  على 

جديدة من املواطنة الع�ملية لل�رشك�ت.
الجتم�عية  امل�ضئولية  اأو  ـ  ال�رشك�ت  مواطنة  اإن 
انخراط  اأنه�  على  غ�لًب�  اإليه�  ُينظر  ـ  لل�رشك�ت 
اأن�ضطة خريية تفيد فقط املجتمع�ت  ال�رشك�ت يف 
التي تعمل به�، وهي نظرة ق��رشة، وغري ك�فية 
الأكرث  ف�مل�ض�همة  الع�ملي،  الأعم�ل  جمتمع  يف 
مالءمًة ـ والتي ميكن لل�رشك�ت متعددة اجلن�ضي�ت 
اأن تقدمه� ـ هي م�ض�عدة البلدان الن�مية على دفع 
منوه� القت�ض�ديـ  واإىل حد بعيد هم يفعلون ذلك 
ـ عن طريق توفري فر�س العمل، وخلق الطلب على 
اأنه ل يزال هن�ك  اإل  ال�ضلع واخلدم�ت املحلية، 
القت�ض�دي  النمو  اإن  عمله.  يتعني  الذي  الكثري 
امل�ضتدام يتطلب وجود موؤ�ض�ض�ت تدعم هذا النمو: 
�ضي�دة الق�نون، وحم�ية حقوق امللكية، وتنفيذ 
املوؤ�ض�ض�ت،  هذه  اأقدام  تر�ضخت  واإذا  العقود، 
ال�رشك�ت  لزده�ر  الالزمة  البيئة  توفر  ف�ضوف 

املحلية والأجنبية على ال�ضواء.

ال�سركات متعددة اجلن�سيات

بقلم: اإيريك هونتز

مواطنة ال�صركات.. الأن�صطة اخلريية  نظرة قا�صرة 
غالًبا ما ُينظر 
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للعديد  ميكن  االقت�صادي  الرخاء  اأوقات  يف 
الف�صاد  قبول  اجلن�صيات  متعددة  ال�رشكات  من 
واالنحرافات كحقيقة ب�صيطة من حقائق احلياة، 
واأن تت�صامح مع امل�صكالت املوؤ�ص�صية الكامنة يف 
البيئة االقت�صادية  التي تعمل فيها. ويف  البلدان 
احلالية ـ التي تت�صم بالتحديات ـ ي�صبح لزاًما على 
م�صلحتها  اإدراك  اجلن�صيات  متعددة  ال�رشكات 
البلدان  الوا�صحة يف دعم التطوير املوؤ�ص�صي يف 
االأعمال  كلفة  خف�ض  اأجل  من  بها،  تعمل  التي 

وزيادة عائد ا�صتثماراتها.
اإن الفهم التقليدي الإمكانية خف�ض التكلفة وزيادة 
لالأذهان  ي�صتدعي  ما  غالًبا  اال�صتثمار  عائدات 
اأن  غري  الف�صاد،  و�صلوكيات  ال�رشكات  اأخطاء 
املواطنة اجليدة لل�رشكات تلقي ال�صوء على اأ�صلوب 
خمتلف جد االختالف لتحقيق النجاح يف العمل. 
العاملة  لل�رشكات  ميكن  البعيد،  املدى  وعلى 
اأرباحها  يف  زيادة  حتقيق  النامية  البلدان  يف 
وخف�ض املخاطر ـ فقط ـ عن طريق حت�صني البيئة 
ال�رشكات  على  يجب  البلدان.  هذه  يف  املوؤ�ص�صية 
متعددة اجلن�صيات اأن ت�صجع على اإن�صاء موؤ�ص�صات 
مير  الهدف  هذا  لبلوغ  الوحيد  وطريقها  اأقوى، 
خالل  من  املحليني،  ال�رشكاء  مع  التعاون  عرب 

دعم جهودهم االإ�صالحية.
الو�ضع الراهن ملواطنة ال�رشكات

تر�صخت العوملة اإىل احلد الذي يجعل قيام �رشكة 
مكان،  اأي  يف  اأعمال  بتنفيذ  اجلن�صيات  متعددة 
مبثابة قيامها باالأعمال يف كل مكان. وبالن�صبة 
لل�رشكات متعددة اجلن�صيات ـ كما بالن�صبة للماليني 
ـ  واملتو�صطة  ال�صغرية  املحلية  امل�رشوعات  من 
والثقة،  اال�صتقرار  على  النهائي  النجاح  يعتمد 
القوي  الدور  طريق  عن  توفريهما  فبدون 
االأحجام  بجميع  االأعمال  كافة  ت�صبح  للقانون، 
اجلن�صيات  متعددة  ال�رشكات  للخطر.اإن  معر�صة 
مواطنة  مفهوم  �صيادة  يف  اأكيدة  م�صلحة  لديها 
ال�رشكات، وهي لي�صت عماًل خريًيا، بل االأكرث من 
ذلك هي جزء ال يتجزاأ من منوذج عمل ال�رشكات، 
عملياتها. فاحلوكمة  وتنفذ حت�صينات حقيقية يف 
الرديئة تزيد من تكلفة القيام باالأعمال، وتوؤدي 
مع  املخاطر  وجتلب  ال�صوق،  ا�صتقرار  عدم  اإىل 
كل قرار يجب على ال�رشكة اأن تتخذه، فال�رشكات 
كبرية  ا�صتفادًة  ت�صتفيد  �صوف  اجلن�صيات  متعددة 
فيها،  تعمل  التي  املوؤ�ص�صية  البيئة  حت�صنت  كلما 
يف  التنمية  جماالت  ا�صتفادة  اإىل  باالإ�صافة 
البلدان التي ت�صكل الروابط بني �صل�صلة املوزعني 

العاملية.
هذا هو الو�صع الراهن ملواطنة ال�رشكات، حيث 
متتد مزايا مواطنة ال�رشكات الأبعد من ال�رشكات 
ومن  موزعيها.  و�صل�صلة  اجلن�صيات،  متعددة 
وجمموعات  التاأييد  ح�صد  مبادرات  دعم  خالل 
متعددة  ال�رشكات  ت�صاهم  املحلية،  العمل 
عمل  بيئة  اإيجاد  يف  فروعها  و�صل�صلة  اجلن�صيات 

اأف�ضل، وهو يف املقابل يزيد من فر�ص العمل، 
اأمام  الطريق  وميهد  جديدة،  اأ�ضواًقا  ويخلق 
ال�رشكات املحلية. وعلى نف�ص القدر من الأهمية 
ت�ضرتك  فعندما  الدميقراطي،  احلكم  مزايا  تكون 
منظمات القطاع اخلا�ص املحلية يف ح�ضد التاأييد 
حتى  اأو  ملئات  يكون  �ضوف  العامة،  لل�ضيا�ضة 
اآلف من امل�رشوعات ال�ضغرية واملتو�ضطة �ضوًتا 
م�ضموًعا يف املناق�ضات ال�ضيا�ضية، ومن ثم تتزايد 

ال�ضفافية، ويتعرى الف�ضاد، وتنخف�ص التكلفة. 
العمل  ملنظمات  التاأييد  ح�ضد  قدرات  بناء  اإن 
ال�رشكات  يجعل  الذي  الطريق  هو  املحلية، 
املنفذ  دور  من  تتخل�ص  اجلن�ضيات  متعددة 
للقوانني ـ وهو الدور الذي ُترَغم على القيام به 
حالًيا ـ ومن ثم ميكنها خف�ص تكاليفها بينما ترفع 
الأ�ضواق  يف  وال�ضتقرار  ال�ضفافية  درجة  من 
�ضيادة  مزايا  اأن  اأهمية،  الأكرث  الأمر  النامية. 
بيئة موؤ�ض�ضية متطورة، تتعدى كونها جمرد مزايا 
اجلن�ضيات  متعددة  ال�رشكات  لعمليات  تناف�ضية 
حقوق  وحماية  القانون،  ف�ضيادة  ومورديها، 
امللكية، والنظام الق�ضائي الفعال، كلها عوامل 
اقت�ضاديات  عنها يف  ال�ضتغناء  اأ�ضا�ضية ل ميكن 
وهي  �ضواء،  حد  على  والدميقراطيات  ال�ضوق 

بذلك عوامل حا�ضمة يف عملية التنمية.
احلوافز  يقدم  للأعمال،  ملئم  مناخ  خلق  اإن 
يف  الرثوات  جلمع  الفر�ص  ويوفر  لل�رشكات 
من  رئي�ضًيا  عن�رًشا  ميثل  الر�ضمي،  القت�ضاد 
عنا�رش التنمية امل�ضتدامة. وميكن حتقيق ذلك من 
للم�ضاركة  املحلية  الأعمال  خلل متكني �رشكات 
ـ  فعالية  الأكرث  امل�ضاهمة  اإن  الإ�ضلحات.  يف 
التي ميكن للقطاع اخلا�ص اأن ي�ضاعد بها الدول 
على اإن�ضاء نظم موؤ�ض�ضية فعالة ـ هي دعم منظمات 
ال�ضوت  ت�ضبح  اأن  ميكنها  التي  املحلية  الأعمال 
املعرب عن هذه ال�رشكات، فلهذه املنظمات القدرة 
ودفع  احللول،  وتقدمي  امل�ضكلت،  حتديد  على 
�ضناع القرار نحو القيام بالإ�ضلحات اللزمة. 
هذه  عمل  دعم  يكون  اأن  يجب  ذلك،  على  وبناًء 
ال�رشكات  مواطنة  جهود  من  جزًءا  املنظمات 
حول العامل. اإن عملية بناء املوؤ�ض�ضات، وتطبيق 
عملية  لي�ضت  القانون  �ضيادة  وتعزيز  احلوكمة، 
�ضهلة اأو ق�ضرية الأمد. ولذا فعلى جميع ال�رشكاء  
ي�ضتحق  فالعائد  اجلهد،  بذل  و  بال�ضرب،  التحلي 
بالفعل. اإن احلكم بطريقة اأف�ضل لي�ص مفيًدا فقط 
معظم  على  الإجابة  اإنه  بل  الأعمال،  ملمار�ضة 
امل�ضكلت التي تعاين منها البلدان النامية، وبناء 
ل�ضيا�ضات  التاأييد  حل�ضد  حملية  موؤ�ض�ضية  قدرات 
الأوىل  اخلطوة  هو  تنفيذها،  ومراقبة  الإ�ضلح 
الإ�ضلحات.  بهذه  تقوم  احلكومات  جلعل 
و�رشكاوؤها  اجلن�ضيات  متعددة  وال�رشكات 
املحليون منوط بهم دور رئي�ضي يلعبونه لإيجاد 
ال�ضتقرار  حتقيق  اإىل  توؤدي  �ضحية  موؤ�ض�ضات 

والنمو للأ�ضواق يف الأمد البعيد.

املزيد  لتنفيذ  ال�رضائب  اإيرادات  الوقت  نف�س 
التي غالًبا ما �ضتجد معار�ضة  من الإ�ضالحات، 
ثغرات  من  ي�ضتفيدون  الذين  جانب  من  قوية 
النظام القانوين، لكن جهود ح�ضد التاأييد ال�ضلبة 
الرا�ضخ  املحلي  الأعمال  ملجتمع  والوا�ضعة 
على  التغلب  وحدها  ت�ضتطيع  التي  هي  واملوحد 

هذه املمانعة.
يف  تعمل  التي  وال�رضكات  الدويل  املجتمع  اإن 
لالإ�ضالحات  دعمها  تقدم  اأن  يجب  البلدان  هذه 
املنفذ  بدور  للقيام  ال�رضكات  فاإقحام  املحلية، 
املنظمات  بع�س  تفعل  مثلما  ـ  ال�ضارية  للقوانني 
غري احلكومية واملنظمات الدوليةـ  يحرف الأنظار 
حملية  قدرات  خلق  وهو  الأكرب،  الهدف  عن 
وبدًل  وتطبيقها.  ر�ضيدة  �ضيا�ضات  لتاأييد  م�ضتقلة 
من ذلك فعلى املجتمع الدويل العمل مع ال�رضكات 
املحلية  املوؤ�ض�ضات  لتح�ضني  اجلن�ضيات  متعددة 
واحلكم املحلي، وهو التعاون القائم بالفعل مع 
مبادرات تطوعية مثل حوكمة ال�رضكات، وقواعد 

عمل ال�ضفافية الدولية ملكافحة الر�ضوة.
ـ  وامل�ضاءلة  بال�ضفافية  اللتزام  طريق  وعن 
ت�ضتطيع  ـ  لها  التابعة  التوزيع  �ضال�ضل  كافة  يف 
ال�رضكات حماربة الف�ضاد، والقيام بخطوة مهمة 
ومناخ  منتجاتها  و�ضمعة  عملياتها  حت�ضني  نحو 
العمل يف البلدان امل�ضيفة، وتكون اخلطوة التالية 
العمل  موؤ�ض�ضات  ـ  املحليني  ال�رضكاء  اإ�رضاك  هي 
امل�ضتقلة، والغرف التجارية، ومراكز الأبحاث 

القت�ضادية ـ  يف دعم التغيري املوؤ�ض�ضي.

يجب على 
ال�رشكات 

التي تعمل يف 
البلدان النامية 
اأن تقدم دعمها 
لالإ�سالحات 
املحلية، 

فاإقحام ال�رشكات 
للقيام بدور 

املنفذ للقوانني 
ال�سارية يحرف 

الأنظار عن 
الهدف الأكرب، 

وهو خلق قدرات 
حملية م�ستقلة 

لتاأييد �سيا�سات 
ر�سيدة وتطبيقها

ال�سركات متعددة اجلن�سيات

للم�سئولي���ة  الأك���ر  »الت�أث���ر 
الجتم�عي���ة لل����رك�ت متعددة 
اإن�س�ء  يتمث���ل يف  اجلن�سي����ت، 
�سبك���ة ع�ملي���ة � م���ن ����رك�ت 
تلت���زم   � الأعم����ل  وجمعي����ت 
ب�سي����دة الق�ن���ون، وحم�رب���ة 
جمموعة  ج�ن���ب  اإىل  الف�س����د، 
متنوعة من الإ�سالح�ت املطلوبة 

ب�سدة على م�ستوى الدولة«.
دون اإيبريل

عندما تخطو 
منظمات الأعمال 
املحلية خطوات 

وا�سعة حل�سد 
التاأييد من اأجل 
تبني �سيا�سات 

اقت�سادية اأف�سل، 
وتطبيق القوانني 
احلالية، تتزايد 

ال�سفافية، 
ويتعرى الف�ساد، 

وتنخف�ص 
التكلفة.

يف البيئة 
القت�سادية 
احلالية ـ 
التي تت�سم 

بالتحديات ـ 
ي�سبح لزاًما على 
ال�رشكات متعددة 

اجلن�سيات 
اإدراك  م�سلحتها 

الوا�سحة يف 
دعم التطوير 
املوؤ�س�سي يف 
البلدان التي 
تعمل بها، 

من اأجل خف�ص 
كلفة الأعمال 
وزيادة عائد 
ا�ستثماراتها.


