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على مدار العقدين املا�ضيني ،قامت العديد من
ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ـ مدفوعة بالرغبة
يف احلفاظ على ميزة تناف�سية ،وزيادة الربحية
ـ بالتو�سع يف �سل�سلة فروعها �أكرث ف�أكرث يف
العامل النامي .ومع و�صول �شبكات هذه الفروع
�إىل دول �أقل م�ستوى من حيث تطور امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وجدت هذه ال�رشكات
نف�سها تعمل يف بيئات تكن القليل من االحرتام
ل�سيادة القانون ،مع �ضعف م�ستوى حماية حقوق
امللكية ـ الفكرية واملادية ـ �إىل جانب انت�شار
الف�ساد ،مما �أوجد حتديات جديدة �أمام �إدارة
�سليمة ل�سل�سلة الفروع ،من الناحيتني االقت�صادية
والأخالقية.
لقد انطوى التو�سع يف �سل�سلة فروع هذه ال�رشكات
على امل�ستوى الدويل ،على قدر من املخاطرة،
و�رسعان ما تعلمت العديد من ال�رشكات ـ بعد �أن
م�شوارا �صع ًبا ـ �أن التعاقد ميكن �أن يختفي
قطعت
ً
بني ليلة و�ضحاها ،و�أن �سن قوانني جديدة يف
البلدان امل�ضيفة ميكن �أن يحد من ميزة التكلفة
املنخف�ضة للتعاقد مع وكالء حمليني ،و�أن
البريوقراطية ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل خطري يف �سري
العمل .يف هذه البيئات امل�ؤ�س�سية غري املواتية،
وجدت ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ـ امللتزمة
بالعمل بطريقة �أخالقية وم�سئولة ـ �أنه من ال�صعب
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�ضمان تطبيق نف�س املعايري من قِ بل الوكالء
املحليني ،و�أدى ظهور موجة من الف�ضائح ـ
تراوحت بني لعب الأطفال امللوثة بالر�صا�ص،
وت�شغيل الأطفال دون ال�سن القانونية يف امل�صانع
يف البلدان اخلارجية ـ �إىل انك�شاف حجم امل�شكلة.
لزاما
ومن �أجل مواجهة هذه التحديات� ،أ�صبح
ً
على ال�رشكات �إدراك احلاجة �إىل تد�شني حقبة
جديدة من املواطنة العاملية لل�رشكات.
�إن مواطنة ال�رشكات ـ �أو امل�سئولية االجتماعية
لل�رشكات ـ ُينظر �إليها غال ًبا على �أنها انخراط
ال�رشكات يف �أن�شطة خريية تفيد فقط املجتمعات
التي تعمل بها ،وهي نظرة قا�رصة ،وغري كافية
يف جمتمع الأعمال العاملي ،فامل�ساهمة الأكرث
مالءم ًة ـ والتي ميكن لل�رشكات متعددة اجلن�سيات
�أن تقدمها ـ هي م�ساعدة البلدان النامية على دفع
منوها االقت�صادي ـ و�إىل حد بعيد هم يفعلون ذلك
ـ عن طريق توفري فر�ص العمل ،وخلق الطلب على
ال�سلع واخلدمات املحلية� ،إال �أنه ال يزال هناك
الكثري الذي يتعني عمله� .إن النمو االقت�صادي
امل�ستدام يتطلب وجود م�ؤ�س�سات تدعم هذا النمو:
�سيادة القانون ،وحماية حقوق امللكية ،وتنفيذ
العقود ،و�إذا تر�سخت �أقدام هذه امل�ؤ�س�سات،
ف�سوف توفر البيئة الالزمة الزدهار ال�رشكات
املحلية والأجنبية على ال�سواء.

وكما �أو�ضح دون �إيبرييل فالت�أثري الأكرب
للم�سئولية االجتماعية لل�رشكات متعددة
اجلن�سيات ،يتمثل يف «�إن�شاء �شبكة عاملية ـ
من �رشكات وجمعيات الأعمال ـ تلتزم ب�سيادة
القانون ،وحماربة الف�ساد� ،إىل جانب جمموعة
متنوعة من الإ�صالحات املطلوبة ب�شدة على
م�ستوى الدولة» ،وهو هدف ميكن حتقيقه فقط
من خالل تو�سيع قاعدة امل�شاركة مع ال�رشكاء
املحليني.
مواطنة ال�رشكات يف الأ�سواق النامية
يف البلدان النامية ـ حيث متثل قاعدة �سل�سلة
التوريد لل�رشكات الدولية ـ تغيب احلكومات
وامل�ؤ�س�سات ب�شكل كبري عن املناق�شات الدائرة
حول مواطنة ال�رشكات .فعلى �سبيل املثال،
ال�شكوى العامة من ا�ستغالل �أحد املوردين
لعمالة الأطفال يف م�صانعها ،تركز ب�صورة
منطية على ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ،ولي�س
على ال�سلطات التي �أهملت توفري البنية الت�رشيعية
الالزمة لتطبيق القوانني التي و�ضعتها بنف�سها.
وغال ًبا ما تكون تكلفة القيام بالأعمال يف البلدان
النامية عالية ب�شكل م�صطنع ،نتيجة انت�شار
الف�ساد والبريوقراطية ،و�إذا �أرادت ال�رشكات
خف�ض هذه التكاليف ،فالأمر يحتاج �إىل تنفيذ
ا�سرتاتيجية طويلة الأمد لإ�رشاك جمتمع الأعمال

املحلي.
معظم الدول التي تعمل بها ال�رشكات متعددة
اجلن�سيات لديها ت�رشيعات عمالية وبيئية لتنظيم
العمل� ،إال �أن هذه القوانني ال تطبق ب�صفة
م�ستمرة .وحال ًيا ،تنفق ال�رشكات ماليني
الدوالرات يف عمليات التفتي�ش على �سل�سلة
مورديها واعتمادهم ،حيث تظهر الدرا�سات �أن
 84%من مديري �سل�سلة التوزيع ينفقون �سنو ًيا
يوما يف تناول مو�ضوعات االلتزام،
حوايل ً 52
أياما �أكرث
بينما ينفق الـ  14%املتبقني منهم � ً
من ذلك� ..إن املوارد التي مت ا�ستثمارها يف
الإ�رشاف الدائم على �سل�سلة املوزعني ،ميكن
�إنفاقها ب�شكل �أف�ضل على تطوير قدرات م�ؤ�س�سات
العمل املحلية ،بحيث ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات دفع
احلكومة للقيام بدورها املطلوب كذراع قادرة
على تطبيق القانون.
وبينما من ال�سهل احلديث عن �رضورة تطبيق
احلكومات لقوانينها القائمة ،فاحلقيقة �أن
الإ�صالحات الالزمة ال يتم تنفيذها ب�سهولة.
فالتغيري يجب �أن يبد�أ بالإ�صالحات القانونية
واالقت�صادية املكثفة ،وي�شمل ذلك �إعداد نظام
�شامل حلقوق امللكية والرتخي�ص بالعمل،
فتكامل قوانني العمل ،و�صيانة حقوق امللكية
يحد من حجم القطاع غري الر�سمي ،ويرفع يف

امل�ساهمة
ً
مالءمة
الأكرث
هي م�ساعدة
البلدان النامية
على دفع منوها
االقت�صادي،عن
طريق
توفري فر�ص
العمل،وخلق
الطلب على
ال�سلع واخلدمات
املحلية،والنمو
االقت�صادي
امل�ستدام الذي
يتطلب وجود
م�ؤ�س�سات تدعم
هذا النمو

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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يجب على
ال�رشكات
التي تعمل يف
البلدان النامية
�أن تقدم دعمها
للإ�صالحات
املحلية،
ف�إقحام ال�رشكات
للقيام بدور
املنفذ للقوانني
ال�سارية يحرف
الأنظار عن
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لت�أييد �سيا�سات
ر�شيدة وتطبيقها
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نف�س الوقت �إيرادات ال�رضائب لتنفيذ املزيد
من الإ�صالحات ،التي غال ًبا ما �ستجد معار�ضة
قوية من جانب الذين ي�ستفيدون من ثغرات
النظام القانوين ،لكن جهود ح�شد الت�أييد ال�صلبة
والوا�سعة ملجتمع الأعمال املحلي الرا�سخ
واملوحد هي التي ت�ستطيع وحدها التغلب على
هذه املمانعة.
�إن املجتمع الدويل وال�رشكات التي تعمل يف
هذه البلدان يجب �أن تقدم دعمها للإ�صالحات
املحلية ،ف�إقحام ال�رشكات للقيام بدور املنفذ
للقوانني ال�سارية ـ مثلما تفعل بع�ض املنظمات
غري احلكومية واملنظمات الدولية ـ يحرف الأنظار
عن الهدف الأكرب ،وهو خلق قدرات حملية
م�ستقلة لت�أييد �سيا�سات ر�شيدة وتطبيقها .وبد ًال
من ذلك فعلى املجتمع الدويل العمل مع ال�رشكات
متعددة اجلن�سيات لتح�سني امل�ؤ�س�سات املحلية
واحلكم املحلي ،وهو التعاون القائم بالفعل مع
مبادرات تطوعية مثل حوكمة ال�رشكات ،وقواعد
عمل ال�شفافية الدولية ملكافحة الر�شوة.
وعن طريق االلتزام بال�شفافية وامل�ساءلة ـ
يف كافة �سال�سل التوزيع التابعة لها ـ ت�ستطيع
ال�رشكات حماربة الف�ساد ،والقيام بخطوة مهمة
نحو حت�سني عملياتها و�سمعة منتجاتها ومناخ
العمل يف البلدان امل�ضيفة ،وتكون اخلطوة التالية
هي �إ�رشاك ال�رشكاء املحليني ـ م�ؤ�س�سات العمل
امل�ستقلة ،والغرف التجارية ،ومراكز الأبحاث
االقت�صادية ـ يف دعم التغيري امل�ؤ�س�سي.
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«الت�أث�ي�ر الأك�ب�ر للم�سئولي���ة
االجتماعي���ة لل��ش�ركات متعددة
اجلن�سي���ات ،يتمث���ل يف �إن�شاء
�شبك���ة عاملي���ة ـ م���ن ��ش�ركات
وجمعي���ات الأعم���ال ـ تلت���زم
ب�سي���ادة القان���ون ،وحمارب���ة
الف�س���اد� ،إىل جان���ب جمموعة
متنوعة من الإ�صالحات املطلوبة
ب�شدة على م�ستوى الدولة».
دون �إيبرييل

يف �أوقات الرخاء االقت�صادي ميكن للعديد
من ال�رشكات متعددة اجلن�سيات قبول الف�ساد
واالنحرافات كحقيقة ب�سيطة من حقائق احلياة،
و�أن تت�سامح مع امل�شكالت امل�ؤ�س�سية الكامنة يف
البلدان التي تعمل فيها .ويف البيئة االقت�صادية
لزاما على
احلالية ـ التي تت�سم بالتحديات ـ ي�صبح ً
ال�رشكات متعددة اجلن�سيات �إدراك م�صلحتها
الوا�ضحة يف دعم التطوير امل�ؤ�س�سي يف البلدان
التي تعمل بها ،من �أجل خف�ض كلفة الأعمال
وزيادة عائد ا�ستثماراتها.
�إن الفهم التقليدي لإمكانية خف�ض التكلفة وزيادة
عائدات اال�ستثمار غال ًبا ما ي�ستدعي للأذهان
�أخطاء ال�رشكات و�سلوكيات الف�ساد ،غري �أن
املواطنة اجليدة لل�رشكات تلقي ال�ضوء على �أ�سلوب
خمتلف جد االختالف لتحقيق النجاح يف العمل.
وعلى املدى البعيد ،ميكن لل�رشكات العاملة
يف البلدان النامية حتقيق زيادة يف �أرباحها
وخف�ض املخاطر ـ فقط ـ عن طريق حت�سني البيئة
امل�ؤ�س�سية يف هذه البلدان .يجب على ال�رشكات
متعددة اجلن�سيات �أن ت�شجع على �إن�شاء م�ؤ�س�سات
�أقوى ،وطريقها الوحيد لبلوغ هذا الهدف مير
عرب التعاون مع ال�رشكاء املحليني ،من خالل
دعم جهودهم الإ�صالحية.
الو�ضع الراهن ملواطنة ال�رشكات
تر�سخت العوملة �إىل احلد الذي يجعل قيام �رشكة
متعددة اجلن�سيات بتنفيذ �أعمال يف �أي مكان،
مبثابة قيامها بالأعمال يف كل مكان .وبالن�سبة
لل�رشكات متعددة اجلن�سيات ـ كما بالن�سبة للماليني
من امل�رشوعات املحلية ال�صغرية واملتو�سطة ـ
يعتمد النجاح النهائي على اال�ستقرار والثقة،
فبدون توفريهما عن طريق الدور القوي
للقانون ،ت�صبح كافة الأعمال بجميع الأحجام
معر�ضة للخطر�.إن ال�رشكات متعددة اجلن�سيات
لديها م�صلحة �أكيدة يف �سيادة مفهوم مواطنة
ال�رشكات ،وهي لي�ست عم ً
ال خري ًيا ،بل الأكرث من
ذلك هي جزء ال يتجز�أ من منوذج عمل ال�رشكات،
وتنفذ حت�سينات حقيقية يف عملياتها .فاحلوكمة
الرديئة تزيد من تكلفة القيام بالأعمال ،وت�ؤدي
�إىل عدم ا�ستقرار ال�سوق ،وجتلب املخاطر مع
كل قرار يجب على ال�رشكة �أن تتخذه ،فال�رشكات
متعددة اجلن�سيات �سوف ت�ستفيد ا�ستفاد ًة كبرية
كلما حت�سنت البيئة امل�ؤ�س�سية التي تعمل فيها،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة جماالت التنمية يف
البلدان التي ت�شكل الروابط بني �سل�سلة املوزعني
العاملية.
هذا هو الو�ضع الراهن ملواطنة ال�رشكات ،حيث
متتد مزايا مواطنة ال�رشكات لأبعد من ال�رشكات
متعددة اجلن�سيات ،و�سل�سلة موزعيها .ومن
خالل دعم مبادرات ح�شد الت�أييد وجمموعات
العمل املحلية ،ت�ساهم ال�رشكات متعددة
اجلن�سيات و�سل�سلة فروعها يف �إيجاد بيئة عمل

�أف�ضل ،وهو يف املقابل يزيد من فر�ص العمل،
ويخلق �أ�سواقً ا جديدة ،وميهد الطريق �أمام
ال�رشكات املحلية .وعلى نف�س القدر من الأهمية
تكون مزايا احلكم الدميقراطي ،فعندما ت�شرتك
منظمات القطاع اخلا�ص املحلية يف ح�شد الت�أييد
لل�سيا�سة العامة� ،سوف يكون ملئات �أو حتى
�آالف من امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة �صوتًا
م�سموعا يف املناق�شات ال�سيا�سية ،ومن ثم تتزايد
ً
ال�شفافية ،ويتعرى الف�ساد ،وتنخف�ض التكلفة.
�إن بناء قدرات ح�شد الت�أييد ملنظمات العمل
املحلية ،هو الطريق الذي يجعل ال�رشكات
متعددة اجلن�سيات تتخل�ص من دور املنفذ
للقوانني ـ وهو الدور الذي تُرغَ م على القيام به
حال ًيا ـ ومن ثم ميكنها خف�ض تكاليفها بينما ترفع
من درجة ال�شفافية واال�ستقرار يف الأ�سواق
النامية .الأمر الأكرث �أهمية� ،أن مزايا �سيادة
بيئة م�ؤ�س�سية متطورة ،تتعدى كونها جمرد مزايا
تناف�سية لعمليات ال�رشكات متعددة اجلن�سيات
ومورديها ،ف�سيادة القانون ،وحماية حقوق
امللكية ،والنظام الق�ضائي الفعال ،كلها عوامل
�أ�سا�سية ال ميكن اال�ستغناء عنها يف اقت�صاديات
ال�سوق والدميقراطيات على حد �سواء ،وهي
بذلك عوامل حا�سمة يف عملية التنمية.
�إن خلق مناخ مالئم للأعمال ،يقدم احلوافز
لل�رشكات ويوفر الفر�ص جلمع الرثوات يف
عن�رصا رئي�س ًيا من
االقت�صاد الر�سمي ،ميثل
ً
عنا�رص التنمية امل�ستدامة .وميكن حتقيق ذلك من
خالل متكني �رشكات الأعمال املحلية للم�شاركة
يف الإ�صالحات� .إن امل�ساهمة الأكرث فعالية ـ
التي ميكن للقطاع اخلا�ص �أن ي�ساعد بها الدول
على �إن�شاء نظم م�ؤ�س�سية فعالة ـ هي دعم منظمات
الأعمال املحلية التي ميكنها �أن ت�صبح ال�صوت
املعرب عن هذه ال�رشكات ،فلهذه املنظمات القدرة
على حتديد امل�شكالت ،وتقدمي احللول ،ودفع
�صناع القرار نحو القيام بالإ�صالحات الالزمة.
وبناء على ذلك ،يجب �أن يكون دعم عمل هذه
ً
جزءا من جهود مواطنة ال�رشكات
املنظمات
ً
حول العامل� .إن عملية بناء امل�ؤ�س�سات ،وتطبيق
احلوكمة ،وتعزيز �سيادة القانون لي�ست عملية
�سهلة �أو ق�صرية الأمد .ولذا فعلى جميع ال�رشكاء
التحلي بال�صرب ،و بذل اجلهد ،فالعائد ي�ستحق
بالفعل� .إن احلكم بطريقة �أف�ضل لي�س مفي ًدا فقط
ملمار�سة الأعمال ،بل �إنه الإجابة على معظم
امل�شكالت التي تعاين منها البلدان النامية ،وبناء
قدرات م�ؤ�س�سية حملية حل�شد الت�أييد ل�سيا�سات
الإ�صالح ومراقبة تنفيذها ،هو اخلطوة الأوىل
جلعل احلكومات تقوم بهذه الإ�صالحات.
وال�رشكات متعددة اجلن�سيات و�رشكا�ؤها
املحليون منوط بهم دور رئي�سي يلعبونه لإيجاد
م�ؤ�س�سات �صحية ت�ؤدي �إىل حتقيق اال�ستقرار
والنمو للأ�سواق يف الأمد البعيد.

يف البيئة
االقت�صادية
احلالية ـ
التي تت�سم
بالتحديات ـ
لزاما على
ي�صبح
ً
ال�رشكات متعددة
اجلن�سيات
�إدراك م�صلحتها
الوا�ضحة يف
دعم التطوير
امل�ؤ�س�سي يف
البلدان التي
تعمل بها،
من �أجل خف�ض
كلفة الأعمال
وزيادة عائد
ا�ستثماراتها.

عندما تخطو
منظمات الأعمال
املحلية خطوات
وا�سعة حل�شد
الت�أييد من �أجل
تبني �سيا�سات
اقت�صادية �أف�ضل،
وتطبيق القوانني
احلالية ،تتزايد
ال�شفافية،
ويتعرى الف�ساد،
وتنخف�ض
التكلفة.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

19

