ر�ؤية عامة
املفهوم والتطبيق

مواطنة ال�شـــــــــــــــــركات
 ..وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الإن�سان

ً
ارتباطا وثيقًا
يرتبط مفهوم املواطنة ال�صاحلة لل�رشكات
بالدور الذي تلعبه ال�رشكات يف حماية حقوق الإن�سان؛ �إذ
�أ�صبح االرتباط بني ال�رشكات امل�سئولة وحقوق الإن�سان
و�ضوحا يف ال�سنوات الأخرية .فكلما ازداد
أمرا �أكرث
ً
� ً
انت�شار العوملة وازداد ن�شاط ال�رشكات متعددة اجلن�سيات
يف الأ�سواق ال�صاعدة على م�ستوى العامل ،ت�صبح حقوق
الإن�سان جزء ال يتجز�أ من �أن�شطة ال�رشكات امل�سئولة .وقد
�أ�صبح الت�صدي لق�ضايا حقوق الإن�سان دون تعري�ض �آفاق
النمو االقت�صادي للخطر من �أهم التحديات التي تواجه
ال�رشكات التجارية.
وفى النقا�ش الدائر حول مفهوم مواطنة ال�رشكات
برزت ق�ضيتي املعايري العامة للعمالة ،وا�ستغالل عمالة
الأطفال ،حيث حظيتا باهتمام بالغ .وينبغي �أن ت�شتمل
اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لأي �رشكة على �رضورة االلتزام
مبعايري العمالة اخلا�صة بالدول التي تعمل بها وال�سعي
�إىل حت�سني تلك املعايري ،من خالل خلق بيئة عمل �آمنة،
و�رصف �أجور عادلة ،والت�شغيل ل�ساعات عمل منا�سبة،
وتقدمي مزايا عالجية ،و�ضمان حرية امل�شاركة ،ومعاملة
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العاملني معاملة عادلة ،وحظر �إجبار العاملني على العمل
خارج ال�ساعات املقررة .ومن الق�ضايا املهمة الأخرى،
االلتزام بعدم ا�ستغالل عمالة الأطفال يف الدول النامية ،بل
م�ساعدتهم على ا�ستكمال تعليمهم حتى ي�صبحوا قادة امل�ستقبل
يف بالدهم� ،سواء يف املجال االقت�صادي �أو ال�سيا�سي.
ويجب الت�أكيد على �أن معظم ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ت�ؤيد
فكرة و�ضع معايري �أف�ضل للعمالة ،حتى يف �سياق العوملة.
وهناك فكرة خاطئة ي�شيع ت�صورها وهى �أن ال�رشكات ت�سعى
�إىل الدول التي تنخف�ض فيها تبنى معايري العمالة الدولية
جللب العمالة الرخي�صة ،غري �أن البيانات ت�شري �إىل �أن
العك�س هو ال�صحيح ،حيث ت�شري درا�سة �صادرة عن منظمة
العمل الدولية ب�ش�أن حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش بني
 127دولة �إىل �أن معظم اال�ستثمارات تذهب �إىل الدول التي
تتمتع بحريات مدنية �أكرب ،حتى و�إن كانت تكلفة العمالة بها
�أعلى .عالوة على ذلك تظهر الدرا�سات املتعلقة بامل�ستثمرين
دورا رئي�س ًيا يف ت�أمني
الأجانب �أن الق�ضايا التي تلعب
ً
ا�ستثماراتهم ومنها تنفيذ العقود ،والف�ساد ،وحقوق امللكية
غال ًبا ما حتظى باهتمام �أكرب من انخفا�ض تكلفة العمالة.

