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  ملخص

 واملسيرينحظي مفهوم املسؤولية الاجتماعية في السنوات ألاخيرة باهتمام بالغ من ألاكاديميين              

لتي تبنتها العديد من الشركات ألاعمال، حيث برزت العديد من برامج املسؤولية الاجتماعية ا ورجال

في ظل تزايد الضغوطات على هذه الشركات من قبل  وذلك. بما فيها الشركات متعددة الجنسيات

 .تجاه املجتمع واملسؤوليةتتصف باألخالقية  وجعلهااملنظمات غير الحكومية في سبيل تهذيب نشاطاتها 

ملسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة ا وممارساتيهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية غرس ثقافة 

باعتبارها سبيل لتجنب املمارسات  وكذا. الجنسيات في سبيل جعل نشاطاتها أكثر إفادة للمجتمع

 .والبيئةالسلبية لنشاطاتها الاقتصادية على املجتمع  وآلاثار الفاسدة 

املسؤولية الاجتماعية في إطار  إلى ضرورة دمج برامجتم التوصل من خالل هذه الدراسة  وقد             

املجتمع بالنفع  وعلىحيث تعود عليها هذه الاستراتيجيات  .استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات

 .سواء في املجال الربحي أو الاجتماعي أو بيئي

شركات متعددة الجنسيات، استراتيجيات، منظمات غير  مسؤولية اجتماعية،: كلمات مفتاحية

 .معحكومية،املجت

 M14.؛ O19؛ JEL :Q01تصنيفات 
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Abstact 

             In recent years, The concept of social responsibility has attracted the attention of 

academics, managers and businessmen; Where many social responsibility programs 

have emerged, adopted by many companies,  including multinational companies; This 

is due to the increasing pressure on these companies by non-governmental 

organizations in order to make their activities ethical and responsible to society; The 

aim of this research is to clarify the importance of instilling a culture and practices of 

social responsibility in multinational companies in order to make their activities more 

beneficial to society. Social responsibility is also way to avoid corrupt practices and the 

negative effects of the activities of multinational corporations on society and 

environment. 

              We conclude in this study that social responsibility programs need to be 

integrated into the strategies of multinational corporations. these strategies are useful 

for companies and community; in the economic, social and environment sides. 

Keywords : corporate social responsibility ; Multinational companies; strategies; non-

governmental organizations; society 

JEL Classification Codes : M14 ; O19 ; Q01 

 

 مقدمة .1

نطمممما   واتسمممما سمممممح الانفتمممماي الاقتصممممادو لةسمممموا  الدوليممممة بتممممدو ل الشممممركات ألعمالهمممما، 

ر الشممركات متعمممددة الجنسممميات، التمممي نشمماطاتها إلمممى العديمممد مممن دول العمممالم، ونمممتج عممن ذلمممك ظهمممو 

تأثيرهمما علممى الاقتصمماد و  دورهمماتزايممد و  خصمما الا الاقتصمماد الممدولي املعاصممر، أبممرز  إحممد أصممبح  
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التممأثير لممن جممانبين، ألاول  اهمذ. خمما علممى اقتصماديات الممدول التممي تعمممل فيهما  شممكل و  المدولي عامممة

المممدول املضممميفة  أسممموا ت فمممي يعكمممس أن الشمممركات متعمممددة الجنسممميات لهممما العديمممد ممممن الايجابيممما

فممي عممرس السمملع التممي قممد    وتسممهمالتكنولوجيمما  وتنقمملالتممي تعمممل فيهمما، فقممي تسممتقطب العمالممة، 

 .والاقتصاديةتتوفر في مثل هذه الدول، كما تسهم في خطط التنمية الاجتماعية 

د تبمين أن أما الجانب الثاني يتعلق  سملبيات همذه الشمركات علمى اقتصماديات المدول املضميفة، فقم

بخطممممممط التنميممممممة فمممممممي  و  تهمممممممتم باملحافظممممممة علممممممى البيئممممممة  و  كثيممممممر متهمممممما   تحتممممممرم حقممممممو  العمممممماملين 

  يتوقممف عنممد حممدود تجاهممل هممذه ألامممور، بممل  خيراتهمما، ألامممر  وتسممتف فاملجتمعممات التممي تعمممل فيهمما 

ضممايا قو  بيئيممة،و  وسياسمميةإن كثيممر مممن الشممركات متعممددة الجنسمميات تسممبب  فممي فضمما ح أخالقيممة 

 .التهب غير املشرو  لثروات الدول الناميةو  الرشوةو  الفساد

 إلاشكالية  .1.1  

التمي انششمرت بمين كثيمر ممن الشمركات متعمددة الجنسميات، السلبية  في ظل هذه التجاوزات 

انششممر المموعي بأهميممة تممداره مثممل هممذه املعضممالت، حيممث تزايممدت الضممغوطات علممى هممذه الشممركات 

ذلممممك مممممن أجممممل و  ،إلاعممممالممنظمممممات املجتمممممع املممممدني ووسمممما ل و  الحكوميممممةمممممن قبممممل املنظمممممات غيممممر 

البيئيمممممممممة عنمممممممممد ممارسمممممممممتها لنشممممممممماطاتها و  ألاخالقيمممممممممةو إلانسمممممممممانيةحملهممممممممما علمممممممممى مراعاتهممممممممما ل جوانمممممممممب 

جهمممود  عمممم املنظممممات الدوليمممة فمممي الكشمممف عمممن و  الاقتصمممادية، كمممما سممماهم  املبمممادرات الدوليمممة

تتعمممد  أدوارهممما الاقتصمممادية لكمممبح  أخالقيمممةو  ماعيمممةبمسمممؤولية اجت همممذه الشمممركاتالحاجمممة لتمتمممع 

 .تجاوزاتها الخطيرة

التممممممي تشسممممممبب فيهمممممما الشممممممركات  والبيئيممممممة وألاخالقيممممممةإن القضمممممماء علممممممى املشممممممكالت القانونيممممممة 

فممممي إطممممار الاسممممتراتيجيات الهامممممة لهممممذه  و ممممدخلمتعممممددة الجنسمممميات يجممممب أن يكممممون عمممممال منظممممما، 

 وعلمممىيمممة   تهمممدف إ  ل حفممماة علمممى صمممورة الشمممركات مجمممرد عمليمممات تجميليمممة  ن ولممميسالشمممركات 

. حصصمممها السممموقية، همممذه الاسمممتراتيجيات يمكمممن أن تمممتم فمممي إطمممار ممارسمممة املسمممؤولية الاجتماعيمممة

لةهميممممممة البالغممممممة ملمارسممممممة املسممممممؤولية الاجتماعيممممممة فممممممي الشممممممركات متعممممممددة  إدراكنممممممامممممممن  وانطالقمممممما

 :اليةألاساسية الت إلاشكاليةالجنسيات، تم التركي  على 

للشــــركات  إلاداريــــةاملمارســــات  وتقــــوييكيــــف مســــاهي املســــؤولية الاجتماعيــــة فــــي تهــــذيب 

 متعددة الجنسيات في الدول املضيفة؟

 :إلى الشساؤ ت الفرعية التالية ةإلاشكالية ألاساسيهذه  وتتفر 
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 ما املقصود باملسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؟ 

 بب فيها الشركات متعددة الجنسيات؟ما هي املشكالت التي تشس 

  ؟(ألاطراف املستفيدة)كيف تؤد  املسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب املص حة 

 الدراسة فرضيات     . 0.1

بنممماء علمممى معلوممممات سمممابقة فمممي إطمممار همممذا املوضمممو ، فقمممد تمممم بنممماء دراسمممشنا علمممى الفرضممميات 

 :التالية

 ات تنمممممدرإ فمممممي إطمممممار ال مممممرامج التطوعيمممممة املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسمممممي

للنشاطات الاقتصمادية التمي  والبيئيةاملسئولة التي تصب في خانة مراعاة آلاثار الاجتماعية 

 .تقوم بها الشركات

  وقانونيممممةأخالقيممممة  وكمممموار تشسممممبب العديممممد مممممن الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات فممممي أخطمممماء 

 .تؤثر سلبا على املجتمع الذو تعمل فين وبيئة

  املهممممممم أن تممممممؤدو الشممممممركات متعممممممددة الجنسممممميات مسممممممؤولياتها تجمممممماه أصممممممحاب املصممممممال  ممممممن

 .من شأنن أن يقلل من املشكالت التي تسببها هذه الشركات وذلك( ألاطراف املستفيدة)

 الدراسة وأهداف أهمية     .1.1

 :أهمية هذه الدراسة فيما يلي وتتمثل            

 بالشركات متعددة الجنسيات وربطنية الاجتماعية التعر ف باإلطار املفاهيمي للمسؤول. 

  أهمممممم املبمممممادرات الدوليمممممة التمممممي جممممماءت لشيمممممجيع الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات علمممممى  إظهمممممار

 .املمارسات املسئولة اجتماعيا

 كشف أهم التجاوزات التي تشسبب فيها الشركات متعددة الجنسيات. 

  ومجتمعاتهانسبة للدول املضيفة أهمية تبني ممارسات املسؤولية الاجتماعية بال إظهار. 

 توضيح مجا ت املسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تؤد  تجاه كل ألاطراف املستفيدة. 

 الدراسة منهجية      .2.1
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تمممم اسمممتخدام املمممن ا الوصمممفي التحليلمممي فمممي الدراسمممة، ممممن خمممالل امل ممم  املكت مممي، حيمممث تمممم 

السمابقة فمي املوضمو ، باإلضمافة  والدراسمات بحو وال والتقار ر واملجالتالاطال  على ألاهم الكتب 

 .إلى املعلومات املحصل عليها من شبكة الانترن 

 السابقة الدراسات .   1.1  

العديمممممممد ممممممممن الدراسمممممممات السمممممممابقة التمممممممي تناولممممممم  موضمممممممو  املسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة  وهنممممممماه

 :للشركات من زوايا مختلفة، من أهمها

 فمممممي تراجمممممع  وأثرهمممممااملعضمممممالت ألاخالقيمممممة : "عنممممموان ( 9002). العممممممرو عيسممممم    غسمممممان: دراسمممممة

 املعضمالت توضميحهمدف  الدراسمة إلمى  وقد". أهداف عمليات الشركات متعددة الجنسيات

 أن ىإلمم توصممل  وقممد .الجنسممية متعممددة الشممركات عمليممات أهممداف تراجممع فممي وأثرهمما ألاخالقيممة

 وبيئتهمممما عملهمممما فممممي عديممممدة أخالقيممممة   بممارسممممات قاممممم  الجنسممممية متعممممددة الشممممركات  عممممم

 إلانسممممان حقممممو   وانتهمممماه أخممممر   تممممارة عليهمممما التحايممممل أو تممممارة القمممموانين بمخالفممممة وذلممممك الكليممممة

 املاليمة ألازممة تمأجيج فمي ألاخالقمي والفشمل الفسماد انششار عمليات ساهم  كما .البيئة وتلو ث

 فمي ذلمك لوتمثم للشمركات ألاخالقيمة غيمر املمارسمات الحكوممات  عمم دعمم  حمين فمي .العامليمة

 الحكمانيةاملؤسسمممية  ليمممات بشبنمممي الشمممركات الدراسمممة أوصممم  وقمممد. املممماليالفسممماد و  التجسمممس

 .التنظيمية واملواطنة

 املسمممؤولية الاجتماعيمممة لالسمممشثمار ألاجن مممي املباشمممر" : عنممموانسمممرمد كوكمممب جميمممل، : دراسمممة 

دراسممممممة ال وتناولممممم ، "تحليمممممل نقمممممدو ملعطيممممممات منظممممممة التجممممممارة العامليمممممة فممممممي عصمممممر العوملممممممة

املفماهيم ألاساسممية للمسمؤولية الاجتماعيممة تعر فمما وأهميمة ومفهوممما، كممما ركمز الباحممث علممى 

إلمممممممى أهميمممممممة ممارسمممممممة  بهممممممما، وخلمممممممالاالاسمممممممشثمار ألاجن مممممممي املباشمممممممر فنممممممماق  الظممممممماهرة وعمممممممرف 

 .املسؤولية الاجتماعية في ظل تزايد الاسشثمارات ألاجنبية

 تمممممممأثير معمممممممايير : " وعنوانهممممممما( 9009)، عبمممممممد العز مممممممز وسمممممممفيانعبمممممممد السمممممممالم مخلممممممموفي : دراسمممممممة

إلمى همدف  الدراسمة  وقمد، "متعمددة الجنسمياتاملسؤولية الاجتماعية على نشاط الشركات 

إلقاء الضوء على الدور الذو تلعبن معايير املسمؤولية الاجتماعيمة فمي توجيمن وضمبط نشماط 

 .املضيفة لها املجتمع والدول الشركات متعددة الجنسيات بما يخدم مص حة 

 الدراسة محاور    .6.1

 :سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى املحاور التالية            



 
 أهمية املسؤولية الاجتماعية في تهذيب املمارسات إلادارية للشركات متعددة  "                                مقدم وهيبة

 "الجنسيات في ظل تحديات العوملة                                                                                                              

 

 

29 

 

  فين إلاطار العام للدراسة ونشناول : املحور ألاول. 

 النظرو للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلاطار موضوعن يكون عن : املحور الثاني. 

 املصال  أصحابتجاه من خاللن ألشكال ممارسة املسؤولية  ونتطر  : املحور الثالث     . 

  والتوصياتاملحور الرا ع، نتعرس من خاللن للنتا ج. 

 ركاتإلاطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للش    .0

 نشأة وتطور مفهوم املسؤولية الاجتماعية .1.0

( بمممماون )عممممالم الاقتصمممماد "ظهممممور مفهممممم املسممممؤولية الاجتماعيممممة للشممممركات إلممممى  إرجمممما يمكممممن  

(H.Bowen ) لكمممن ( املسمممؤولية الاجتماعيممة لرجمممال ألاعمممال)حيممث أصمممدر كتابممن  0291خممالل العمممام

جممدال، نظمرا إلمى تعمدد مصممادر و  تطبيقاتمن العمليممة مما تمزال محمل نقما و  املبماد  العلميمة للمفهموم

بمجممما ت مختلفمممة ممممن جهمممة اخمممر   وارتباطمممنممممن جهمممة ...( ، املجتممممعألاخمممال المممدين، )همممذا املفهممموم 

 . (900،  9000شكراني الحسين، )"جتماعية البيئيةوالا كاملجا ت الاقتصادية 

انعقمممماد قمممممة  إثمممر الحممممديث عتهممما علممممى نطمممما  أوسمممع مممممن خممممالل املنظممممات الدوليممممة علممممى  وبمممدأ             

 العامليمة القممة فيالتأكيد عليها  وتم .1992ال راز لية عام( ر ودو جانيرو)ألارس الخاصة بالبيئة في 

 السممابق العممام أطلممق ألامممين"حيممث  .9009م العمما فممي إفر قيمما جنمموب يفمم املسممتدامة بالتنميممة الخاصممة

 تقر مر شكل على وصدر للشركات الاجتماعي الدور  بتفعيل خاصة مبادرة (عنان كوفي) املتحدة لةمم

 والعمممل للشممركات، الاجتماعيممة املسممؤولية لممدعم التوجيهيممة املبمماد  تضمممن (العممالمي با تفمما ) سمممي

 وحقمممو   مبممماد  علمممى ركمممزت وقمممد العمممالمي الاقتصممماد فمممي الشمممركات لسممملوه يمممةدول معمممايير تحقيمممق علمممى

 .(6-9: -،  9000رسالن خضور، )" البيئة وحماية إلانسان حقو   ألاساسية، العمل

كممما قاممم  املنظمممة العامليممة ايممزو بممدعم هممذه الجهممود مممن خممالل اصممدارها ملواصممفة خاصممة              

للمسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة، تمممممممم نشمممممممر همممممممذه  96000ايمممممممزو  مواصمممممممفة وهممممممميباملسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة 

 .بدء العمل بها في كثير من الشركات العاملية وتم 9000نوفم ر  00املواصفة في 

 :للمسؤولية الاجتماعية للشركات التاريخيالتطور  .0.0

كمل مرحلمة جديمدة تمزداد أهميمة  وفيمن مرحلة الى اخر ،  وانتقل طورت املسؤولية الاجتماعية ت

 تطور املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضممن ثالثمة أجيمال (Zadek) الاجتماعية، يصفلية املسؤو 

 :(92،  9002عامر عوني عبد السالم هاشم، )
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  يمكممممن للشمممركة أن تكممممون مسممممئولة بطر قمممة ممممما مممممن شمممأنها املسمممماهمة بالنجمممماي : الجيمممل ألاول

ألاكثمممر انششمممارا، الصممميغة ممممن املسمممؤولية الاجتماعيمممة للشمممركة همممي الصممميغة  وهمممذهالتجمممارو، 

ليس  جزءا ر يسيا من عمل الشركة بل يمكن أن تضيف قيمما تعمزز سممعة الشمركة  وهي

 .مثل الت ر  بأجهزة حواسيب للمدارس

 العمممممل،  إسممممتراتيجيةتتطممممور املسممممؤولية الاجتماعيممممة لتصممممبح جممممزء مممممن  وفيممممن: الجيممممل الثمممماني

 .الاجتماعية للشركاتتأخذ معظم الشركة املكانة القيادية في مجال املسؤولية  حيث

 والتمدهور تعت ر املسؤولية الاجتماعية للشمركات ضمرور ة للقضماء علمى الفقمر : الجيل الثالث 

 .هذا املن ا أشبن باملثالي لندرة تبنين من قبل الشركات ويعت ر البيئي، 

فيهممما   بمممد للشمممركات أن تتجمممن نحممو التمممأثير فمممي ألاسمموا  التمممي تعممممل  والثالممثل جيمممل الثممماني  ولالرتقمماء

 .من خالل انخراط الشركات في املجتمع املدني مع تغير السياسة العامة وذلك شكل فاعل، 

 معريف املسؤولية الاجتماعية للشركات    .1.0

 :هيئة دولية أخر   ومن  يوجد تعر ف متفق علين حيث يختلف تعر فها من كاتب آلخر 

  فممي  ألاعمممالبأنهمما مسممؤولية رجممال املسممؤولية الاجتماعيممة ( همماورد بممو ن) ألاسممتاذحيممث يعممرف

مممممن  ومفيممممدةباألنشممممطة التممممي تعت ممممر صممممالحة  والقيممممامالقممممرارات،  واتخمممماذمتا عممممة السياسممممات 

 .(19 ، 0222محمد نصار ذيب املرشد، ) في مجتمعنا والقيمحيث ألاهداف 

  يقيممد اليممخالا  والممذوبأنهمما الهممدف املتعلممق بانعمما  املجتمممع ( كينممث أنممدر وس)كممما عرفهمما

املشممممتره نها يمممما مممممن عمممممل النشمممماطات املممممدمرة،   أن تكممممون العمليممممة مربحممممة فممممرا  والسمممملوه

 .العمل على الاتجاه الايجابي من أجل الاصالي السلوكي وإنمابالنسبة للقطا  التجارو 

 واملسمماهمةؤسسممات بالتصممرف أخالقيمما املبأنهمما التمم ام مسممتمر مممن ( وزمممالؤهواتممس ) ويعرفهمما 

علممممى تحسممممين نوعيممممة الظممممروف املعيشممممية للقممممو   والعممممملة فممممي تحقيممممق التنميممممة الاقتصممممادي

 .(09 ، 9006رشيد، أغادة عمر أبو ) واملجتمعاملحليين  والسكان وعا التهمالعاملة 

 وألاهممدافبأنهمما تتمثممل فممي تحقيممق التمموازن بممين ألاهممداف الاجتماعيممة ( كيممث دفمميس) ويعرفهمما 

عبممممد الممممرحمن العايممممب، ) فممممةاملختلالاقتصممممادية مممممن خممممالل مواجهممممة التحممممديات الاجتماعيممممة 

9000 ، 22). 

الدوليممة ملفهمموم املسممؤولية الاجتماعيممة فقممد جمماء  والهيئمماتأممما بالنسممبة لتعممار ف املنظمممات             

 : عضها كما يلي
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  الالتممممم اماملسمممممؤولية الاجتماعيمممممة بأنهممممما املسمممممتدامة  للتنميمممممة العمممممالمي ألاعممممممال مجلمممممسيعمممممرف 

واملسمماهمة أخالقيما فبالتصمر  ألاعممال قطمما  قبمل ممن مسمتمر  لتحسممين والسميي التنميمة فمي ً 

 .ككل ملجتمعوا املحلية وللمجتمعات للعاملين املعيشية الظروف

 ذاتيمة وبمدوافع باملسماهمة الاقتصمادية النشماطات أصمحاب التم امالبنك الدولي بأنهما  ويعرفها 

 معيشممة سمتو  م لتحسمين املحلمي تممعملجا مكونمات ممع العممل خمالل ممن املسمتدامة التنميمة فمي

 .معا والتنمية الاقتصاد يخدم بما الناس

 أساسمممن علمممى تقممموم سممملوه"بأنهممما ( المممذو أصمممدره الاتحممماد ألاوروبمممي)الكتممماب ألاخضمممر  ويعرفهممما 

 أصممممحاب مممممع تفاعلهمممما وفممممي تهانشمممماطا فممممي والبيئيممممة الاجتماعيممممة الاعتبممممارات بتضمممممين الشممممركات

 .((Ivana Rodié,2007,p12طوعي  شكل املصال 

 :وهيلتعار ف تحدد مجموعة من خصا الا املسؤولية الاجتماعية للشركات إن هذه ا

 الطا ع الطوعي ملمارسة املسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات. 

 التركي  على الدور الايجابي للشركات في املجتمع سواء في الجانب الاقتصادو أو الاجتماعي. 

 تماعيةاملسؤولية البيئية تعت ر جزء مهم من املسؤولية الاج. 

  املسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية املستدامة وسياساتيجب أن تسهم برامج. 

  أصحاب املصال  وهمتكون املسؤولية تجاه مجموعة من ألاطراف املستفيدة. 

  ترتبط ممارسة املسؤولية الاجتماعية بالتصرف ألاخالقي عند ممارسة الشركات لنشماطاتها

 .التجار ة

نخلالا إلى أن املسؤولية و  ألافكار الواردة في التعار ف سابقة الذكر، و نحن نشبن  معظم

ألاطراف )الاجتماعية تتضمن قيام الشركات بمجموعة من الالت امات تجاه أصحاب املص حة 

املسؤولية و  البيئة،و  املجتمعو  العاملينو  املستهلكينو  التي متها حملة الاسهمو  (املستفيدة

الت رعات الخيرية، بل تعني املشاركة الفعالة في و  اركة في الاعمالالاجتماعية تتعد  حدود املش

 الشفافية املباد  وفق العمل جانب حماية البيئة إلىو  تحسين ظروف املجتمعات التي تعمل فيها،

العالية، كما يجب أن تكون تعامالتها  الجودة ذات آلامنة والخدمات السلع وإنتاإ واملسؤولية،

 .ماستدامل الاقتصادو النمو تحقيق في الدول  ساعدةموتعمل على  لفسادا من خالية التجار ة
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 أبعاد املسؤولية الاجتماعية     .2.0

 :تغطي املسؤولية الاجتماعية ثالثة أ عاد ر يسية هي

 البعد الاقتصادي 

 وخلمممممقيتضمممممن ضممممممان حقممممو  املسممممماهمين فممممي الحصمممممول علممممى العوا مممممد املاليممممة املسمممممشثمرة،              

 الالتممممم ام كمممممما يشمممممير البعمممممد الاقتصمممممادو إلمممممى .تسمممممهم فمممممي تحقيمممممق التنميمممممة الاقتصممممماديةي التممممم الثمممممروة

 والاسممشثمار املسممتهلك، حقممو   وحمايممة والفسمماد، الرشمموة ومنممع الشممركات داخممل أخالقيممة بممارسممات

 ألاطممممراف مصممممال  واحتممممرام ألاخالقممممي والسمممملوه والشممممفافية املسمممماءلة مبمممماد  وتطبيممممق وتبنممممي ألاخالقممممي،

 املؤسسممممية ل حوكمممممة دليممممل وتطممممو ر وتنفيممممذها القممممرارات اتخمممماذ فممممي القممممانون  سمممميادة واحتممممرام ،املعنيممممة

 .بها خا 

 الاجتماعي البعد 

 وتحسممين فيممن، تعمممل الممذو املجتمممع رفاهيممة تحقيممق فممي الشممركات إسممهام و تضمممن هممذا البعممد             

ما يمنعكس بمما ورعايتهم فيها العاملين شؤون  وتموفير الفنيمة، قمدراتهم وتنميمة همإنتماج ز مادة علمى إيجاب 

  .لهم واملجتمعية الصحية والرعاية والوظيفي املنهي ألامن

 البيئي البعد 

لكمممممممي تكمممممممن الشمممممممركة مسمممممممئولة اجتماعيممممممما يجمممممممب أن تراعمممممممي الجوانمممممممب البيئيمممممممة عنمممممممد أدا هممممممما              

 مممن قممدر أقصمم   وتحقيممق والنفايممات، السممامة لنشمماطاتها، حيممث تعمممل علممى القضمماء علممى الانبعاثممات

 بهمذه القادممة وألاجيمال المبالد تمتمع علمى تمؤثر قمد التمي املمارسات وتقليل املتاحة، وإلانتاجية الكفاءة

 .الطبيعية واملوارداملوارد كما عليها املشاركة في ال رامج الداعمة ل حفاة على البيئة 

 مجاالت املسؤولية الاجتماعية.    0.1

 :ؤولية الاجتماعية، وتشنو  سياساتها وبرامجها، من أهم هذه املجا تتتعدد مجا ت املس            

 افممممممة القمممممموانين فممممممي الدولممممممة التممممممي تعمممممممل فيهمممممما كالقمممممموانين املنظمممممممة لقطمممممما  ألاعمممممممال و  احتممممممرام

 .الشركات، وكذا دفع الضرا ب من دون تهرب أو تدليس

 وأخالقيممات اتالشممرك حوكمممة ولعممل أخالقيممة وقواعممد مبمماد  وفممق وألاعمممال النشمماطات إدارة 

 .املسؤولية هذه من جزء الشركات

  والحفاة عليها وتنميتهاضمان الحقو  املالية للمساهمين. 

   (.العمل أماكنفي  ألامنر، ر ألاجو ظروف العمل، )العاملين  الحفاة على حقو 
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 التوظيمممممف، حمممممل املشمممممكالت املجتمعيمممممة، المممممدعم املمممممالي ) املحليمممممة ملجتمعممممماتا وتطمممممو ر تنميمممممة

ودعمممم املرافمممق الصمممحية  إقاممممةيمممات الخيريمممة، دعمممم املنظممممات غيمممر الحكوميمممة، والفنمممي ل جمع

 (.والتعليمية والثقافية

  الحفمماة علممى حقممو  املسممتهلكين مممن خممالل تقممديم أجممود املنتجممات والخممدمات، وتمموفير أمممن

 والاسمتما املسمتمر ممع املسمتهلكين  والتواصملاملضللة،  إلاعالناتاستعمال  وعدماملنتجات 

 .  عين الاعتبار وأخذهالشكاويهم 

 النظيف إلانتاإبطر  ووسا ل  والاهتمامالبيئي،  التلو  ومكافحة البيئة حماية . 

 والتهر بوالرشوة  الفساد نشاطات تجنبو  .املنتجاتو  إلانتاجية العمليات في وألامان ألامن. 

  خالقيممة التعامممل مممع شممركاء يحترمممون القواعممد ألا و  ،الشممركاءالتعامممل بأسمماليب أخالقيممة مممع

 .املسؤولية الاجتماعية و راعون 

 املسؤولية الاجتماعية في الشركات متعددة الجنسيات .1

 بأنهممممماالعوملمممممة الاقتصمممممادية  وتعمممممرفتعت مممممر العوملمممممة السممممممة البمممممارزة التمممممي تميممممم  عاملنممممما اليممممموم،              

 والممذوالعممالمي  العمليممة التممي مممن خاللهمما يت ايممد الاعتممماد املتبممادل بممين الممدول فممي مجممال الاقتصمماد"

 والتمممممدفقات والخمممممدماتالتجمممممارة ع مممممر الحمممممدود فمممممي السممممملع  ونوعيمممممةيتحقمممممق ممممممن خمممممالل نممممممو  جمممممم 

، 9001ناديمة العمارف، )"النقدية، باإلضافة إلى الانششار السريع للتكنولوجيما بمين كافمة دول العمالم

 202). 

أعمالهمممممما بممممممدون  متقدمممممممة تممممممدير فيهمممممما الشممممممركات ةمرحلمممممم"بأنهمممممما العوملممممممة الاقتصممممممادية أيضمممممما  وتعممممممرف

 . (96،  9002علي عباس، )"اعتبارات ل حدود الجغرافية أو السيادة

 الشركات متعددة الجنسيات كأهي مظاهر العوملة الاقتصادية .1.1

أهمم  وأحمدتعد الشركات متعددة الجنسيات من أهم ألادوات التي أدت إلى انششمار العوملمة             

يمكمن تعر فهما  شمكل  ولكمنلشمركات متعمددة الجنسمية، يوجمد تعر مف متفمق عليمن ل و  مظاهرها، 

تتميم  و  فمي دولتمين اثنمين علمى ألاقمل، إنتاجيةعام بأنها الشركات التي تمتلك أو تسيطر على وحدات 

 :بمجموعة من الخصا الا املمي ة لها، من أهمها
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  التمي ضخامة  جم رأس املال و جم اسشثماراتها وتنو  إنتاجها وأرقام املبيعات وإلايمرادات

 .عمالها وعددتحققها، والشبكات الشسو قية التي تملكها، 

  ،التنو  الكبير في أنشطتها، فسياسمتها إلانتاجيمة تقموم علمى وجمود منتجمات متنوعمة متعمددة

 .و رجع هذا التنو  إلى توزيع املخاطر

 تتمي  الشركات املتعددة الجنسميات با نششمار الجغرافمي أو ك مر مسماحة السمو  التمي تغطيهما 

 .وامتدادها الجغرافي خارإ الدولة ألام

  إلمممى إقاممممة تحالفمممات إسمممتراتيجية فيمممما بيتهممما ممممن أجمممل تسممميى الشمممركات متعمممددة الجنسممميات

 .تحقيق مصالحها الاقتصادية املشتركة وتعز ز قدراتها التنافسية والشسو قية

  تتمتممممممممع الشممممممممركات متعممممممممددة الجنسمممممممميات بمجموعممممممممة مممممممممن املزايمممممممما الاحتكار ممممممممة، مثممممممممل احتكممممممممار 

 .التكنولوجيا الحديثة واملهارات الفنية وإلادار ة ذات الكفاءات العالية واملتخصصة

 للشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية وبيئية وإنسانيةكوارث أخالقية      .1.1

دور الشمممممركات متعمممممددة و  بمممممالرغم ممممممن الجمممممدل المممممدا ر حمممممول جمممممدو  الاسمممممشثمارات ألاجنبيمممممة              

 أحممممممدا   يمكنممممممن تجاهممممممل أهميتممممممن بالنسممممممبة لممممممدفع  جلممممممة التنميممممممة الاقتصممممممادية"فممممممان الجنسمممممميات 

الاجتماعيممممة فممممي الممممدول الناميممممة، فممممي نفممممس الوقمممم  يخطممممي مممممن يتصممممور أن املنممممافع التممممي تعممممود علممممى و

المممممدول الناميمممممة ممممممن جمممممراء جمممممذب همممممذه الاسمممممشثمارات يمكمممممن الحصمممممول عليهممممما بمممممال تكلفمممممة، فاألدلمممممة 

إلمممى  ألاخمممر  دوافمممع تسممميى همممي و  كات متعمممددة الجنسممميات لهممما أهمممدافالتطبيقيمممة تشمممير إلمممى أن الشمممر 

 أيضممممما  يمكمممممن و  املختلفمممممة فمممممي المممممدول املضممممميفة، أنشمممممطتهاو  تحقيقهممممما ممممممن وراء تمممممدو ل اسمممممشثماراتها

سياسممممية ممممن وراء تيممممجيع و  اقتصمممادية أهممممدافتحقيقممممن ممممن  إلمممى ألامتجاهمممل ممممما تسممميى الحكومممممة 

و قمممممممد تتعمممممممرس .(92، 9000لسمممممممالم أبمممممممو قحمممممممف، عبمممممممد ا)"شمممممممركاتها الوطنيمممممممة لتمممممممدو ل نشممممممماطاتها

قوتهممما الاقتصمممادية   تهجمممب عتهممما و  مكاسمممبها"الشمممركات للكثيمممر ممممن الضمممغوط املختلفمممة، حيمممث أن 

زاد  جمممم و  همممذه الضمممغوطات بمممل علمممى العكمممس ممممن ذلمممك حيمممث أنمممن كلمممما توسمممع  همممذه الشمممركات

 Cécile)"نشمممممممممماطاتها كلممممممممممما ارتبطمممممممممم  أكثممممممممممر بممممممممممأطراف أخممممممممممر  فممممممممممي البيئممممممممممة التممممممممممي تعمممممممممممل فيهمممممممممما

Renouard,2007,p142). 

 ألاخالقيمممممةنشممممماطات الكثيمممممر ممممممن الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات فمممممي العديمممممد ممممممن الكممممموار   بتشسمممممب

    والبيئية، كما تمارس أشكا  خطيرة من الاسمتغالل فمي المدول املضميفة التمي تعممل فيهما،  والقانونية

 :املضيفةي الدول النامية يلي عرس لبعم املشكالت التي تشسبب فيها هذه الشركات ف وفيما
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  عممدة أشممكال مممن الاسممتغالل  والعوملممةتمممارس الشممركات متعممددة الجنسمميات رمممز الرأسمممالية

 والخاممماتفممي أسمموا  الممدول الناميممة، حيممث يممتم الاسممتهاله غيممر العقالنممي للممموارد الطبيعيممة 

 .بأسعار متدنية واستعمالها واستخراجهاألاولية املستخرجة،  واملواد

 لعمالمممة املحليمممة فمممي غيممماب تنظيممممات عماليمممة قو مممة، حيمممث تكمممون سممماعات العممممل اسمممتغالل ا

او التأمينمممممممات  إلاجمممممممازاتقليمممممممل، ممممممممع عمممممممدم التممممممم ام الشمممممممركات الدوليمممممممة بمممممممدفع  وألاجمممممممر كثيمممممممرة 

 .إلى تشغيل ألاطفال إضافة .نهاية الخدمة وتعو ضات والصحيةالاجتماعية 

  والمممدول املانحمممة ممممما سممماهم فمممي الاسمممتحواذ علمممى جمممزء كبيمممر ممممن قمممروس املؤسسمممات الدوليمممة

 .الداخل إلىز ادة التدفقات الرأسمالية الى الخارإ عن التدفقات املوجهة 

  تكثمممممر فممممممي الشممممممركات متعمممممددة الجنسمممممميات حمممممما ت الفسممممماد إلادارو ودفممممممع الرشمممممماو  والتهممممممرب

الضر  ي وتهر ب ألارباي ل خارإ، والتالعب باألرقام الحقيقية لةرباي من خالل سلسملة ممن 

 . حو الت بين فرو  الشركة وبعضها حول العالم بهدف التهرب الضر  يالت

  يوجمممممد العديمممممد ممممممن حممممما ت تجممممماوزت فيهممممما الشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات إجمممممراءات تمممممموفير

السمممممالمة املهنيمممممة فمممممي مكمممممان العممممممل، وكمممممذلك عمممممدم اهتمامهممممما بتممممموفير ظمممممروف عممممممل صمممممحية 

 .لوظيفيومناسبة مما قد يؤدو إلى خروقات كبيرة تتعلق باألمن ا

  تممارس الشممركات متعمددة الجنسمميات ضممغوطات علمى حكومممات الممدول املضميفة، وتممؤثر علممى

 .قراراتها السياسية

  تؤدو الشركات متعددة الجنسيات ومن خالل ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع

الدخل وإلاخالل في مساواة توزيعن بما تقوم بن من تحديدها ملرتبات تفو  املتوسط 

 .السا د

 تحمممممدد نطممممما  املنافسمممممة فمممممي  وبعضمممممهاو ن كمممممارتيالت غيمممممر رسممممممية بمممممين الشمممممركات العامليمممممة كمممممت

امللكيممممة مممممما يقلممممل مممممن  وحقممممو  التكنولوجيمممما  ونقمممملعلممممى تبممممادل  وتنفممممقالاسمممموا  الخارجيممممة 

 (.تقام هذه الكارتيالت في دول   يجد بها تشريع منع الاحتكار)الدولية فاعلية املنافسة 

  ففمي  عمم ألاحيمان تسم يء الشمركات متعمددة الجنسميات تقاليمدالو  والعماداتخرو  القيم ،

 .مر حساس بالنسبة لهذه املجتمعاتأ املحلية هو لةعراف السا دة في املجتمعات 
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 التلو  ودفمن النفايمات  شمكل  ةمسأل"كبير املآخذ ألاخر  املهمة والتي تحظى باهتمام  ومن

ت الك ممر  وجمدها فمي المدول الناميممة عمام، وخاصمة النوو مة متهما، فقممد اسمتغل  همذه الشمركا

بالممذات حيممث يعت ممر تعت ممر اجهممزة الرقابممة البيئيممة غيممر فاعلممة اضممافة الممى عممدم اهتمممام الممرأو 

طمممماهر )"العممممام بالجوانممممب البيئيممممة اسممممتغل  ذلممممك لتشسممممبب فممممي أشممممكال مختلفممممة مممممن التلممممو 

 .(002 ، 9002العامرو،  وصال الغال ي 

  وإلاعالم حاجيات جديدة غير مناسبة أو غير مهممة الشركات عن طر ق الدعاية هذه تخلق

 .ملجتمع الدولة املضيفة على نمط ما هو سا د في املجتمعات الغربية بما يضر التنمية

 الاستغناء عتها في الدولة ألام، كما  قررت لبلدان النامية تكنولوجيال هذه الشركات تنقل

تكنولوجيا مع التم بمد  مال مة فنية، و  ته على ثمن باهظ ملا تقدمن من معرفة تحصل

 .الوطني واملجتمع وقيمن الحضار ة ظروف الاقتصاد

 :املسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات .1.0

املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات   تختلمممممف عمممممن مفهممممموم املسمممممؤولية             

عتهمممما فممممي  عممممم ألامممممور، وتعممممرف املسممممؤولية  الاجتماعيممممة فممممي بمممماقي الشممممركات ألاخممممر ، غيممممر أنهمممما تتميمممم  

مجموعممة مممن الالت امممات نحممو املجتمعممات التممي " الاجتماعيممة فممي الشممركات متعممددة الجنسمميات بأنهمما

تتواجممد فيهمما هممذه الشممركات مثممل الدولممة ألام والممدول املضمميفة التممي تمممارس فيهمما الشممركات الدوليممة 

  تعمممممل فممممي فممممراج، وإنممممما هممممي جممممزء مممممن  أنشممممطتها، وهممممذه الالت امممممات تفرضممممها حقيقممممة أن الشممممركة

الت امممممممات الشممممممركات  وتتعمممممدد. التمممممالي فهنمممممماه عمليممممممة تمممممأثير متبممممممادل بيتهممممممماباملجتممممممع املحمممممميط بهمممممما، و 

املتممأثر ن  سياسمماتها املختلفممة مممن و   صممبح مممن واجباتهمما ألاساسممية مراعمماة كممل العمماملينو  الدوليممة،

سمممممواء فمممممي الدولمممممة ألام أو فمممممي الدولممممممة املجتمممممممع عاممممممة و  مممممموظفينو  أسمممممهمحممممماملي و  مممممموردينو  عممممممالء

 .(009 ، 9006عبد الغني حامد، و  مصطفى كامل)"املضيفة

يقظممممة الممممرأو العممممام العممممالمي املحممممره الر يسمممم ي للمسممممؤولية الاجتماعيممممة للشممممركات، "وتعت ممممر              

 نقمممملالتطمممور فمممي وسممما ل الو  (.طنمممة العامليممممةااملو )حيمممث أصمممبح العمممالم قر مممة عامليممممة تتطمممور فمممي ظلهممما 

أد  أيضممممما إلمممممى تمممممدو ل المممممرأو العمممممام و  املاليممممة،و  الاتصممممال أد  إلمممممى عوملمممممة النشممممماطات الاقتصممممماديةو

 العمممممالمي، فظهمممممر مممممما يسمممممم  بممممماملجتمع املمممممدني العمممممالمي المممممذو يهمممممتم أكثمممممر فمممممأكثر بالتنميمممممة املسمممممتدامة

 Sandra Naigeon)"سميطرة الشمركات متعمددة الجنسمياتو   تصمد  لقموةو  الاسمتهاله املسمئول،و
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Boer, 2009,p43)  مكمممن مالحظمممة أن املسمممؤولية الاجتماعيمممة فمممي الشمممركات املتعمممددة الجنسممميات و 

 :ازدادت الحاجة إليها لعدة أسباب من أهمهاو  أصبح  أكثر أهمية

 الاجتماعيمممة،ن الشممركات متعممددة الجنسممميات لممديها مصممم حة فممي سمميادة مفهممموم املسممؤولية إ 

حقيقيمممة فمممي عمليمممات الشمممركات الدوليمممة، حيمممث ان همممذه ألاخيمممرة تسمممهم فمممي تنفيمممذ تحسمممينات 

السممممو ، عممممدم اسممممتقرار  إلممممى وتممممؤدوفالحوكمممممة الرديئممممة تز ممممد مممممن تكلفممممة القيممممام باألعمممممال، 

على العكس من ذلك فمان الالتم ام باملسمؤولية و  املخاطر مع كل قرار تتخذه الشركة، تجلب

 . بيئة عمل أفضلمما يوفر لها . الاجتماعية سيحسن من البيئة املؤسسية التي تعمل فيها

  تتواجممممد الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات تحمممم  عدسممممة الكثيممممر مممممن منظمممممات املجتمممممع املممممدني

، لمممذلك فمممان أو نشممماط يمممؤثر وغيرهممماالبيئمممة  وحمايمممةكتلمممك الداعيمممة  حتمممرام حقمممو  العممممال 

على هذه املجا ت يعرس هذه الشمركات إلمى حملمة شرسمة ضمدها ممما قمد يطيمع بنشماطاتها 

 .التجار ة

 لكثيممر ممن الشممركات متعمددة الجنسمميات علمى استرضمماء حكوممات الممدول الناميمة التممي تعممل ا

املحليممة، لممذلك تعمممد إلممى  أسممواقهاتعمممل فيهمما، مممن أجممل أن تضمممن اسممتمرارها فممي العمممل فممي 

 . في هذه الدول  والاجتماعيةاملشاركة في خطط التنمية الاقتصادية 

ســــيات مــــا خــــالل ممارســــة املســــؤولية تجــــا  ممارســــات الشــــركات متعــــددة الجن بتهــــذي        . 2

 أصحاب املصالح     

 أهمداف بانجماز يتمأثروا أو يمؤثروا م أنبامكمانه فمرادأ وأ جماعمةيعرف أصمحاب املصمال  بمأنهم 

 :وثانو ين، بحيث أن أساسيين مصال  أصحاب هنالك ،ألاساس هذا وعلى . ةاملنظم

 مباشمممممر  شمممممكل تمممممرتبط هتمامممممماتا لمممممديهم المممممذو أولئمممممك وهمممممم: نيألاساسمممممي املصمممممال  أصمممممحاب 

 املجتمعمممات فمممي املقيمممين ألافمممرادو املجهمممز ن الزبمما ن، العممماملين، ،ألاسمممهم حملممة ممممتهمبالشممركة 

  .الشركة بها تعمل التي

 هممممممإن وأ املنظممممممة، علمممممى مباشمممممر غيمممممر تمممممأثير يملكمممممون  المممممذين وهمممممم: الثمممممانو ين املصمممممال  أصمممممحاب 

 والشمبكات إلاعمالم ووسما ل الضمغط تجماعما ذلمك و تضممن. ابنشماطاته أقمل  شمكل يتأثرون

 .الاجتماعية
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 حماية البيئة مسؤولية ملحة للشركات متعددة الجنسيات .1.2

تمثمممل البيئمممة الطبيعيمممة مجممما  يمكمممن للشمممركات الدوليمممة أن تممممارس مسمممؤولياتها الاجتماعيمممة 

ي وتعنمممم. للبيئممممة التممممي تعمممممل فيهمممما إيممممذاءمممممن خاللهمممما نظممممرا ملمممما تسممممببن الكثيممممر مممممن هممممذه الشممممركات مممممن 

املسمممؤولية البيئيمممة أن تسممميى الشمممركات إلمممى إزالمممة أو ضمممرر يصممميب البيئمممة والصمممحة العاممممة نشيجمممة 

 ن هنمماه  عممم الشممركات التممي ينممتج عتهمما مخلفممات تضممر بالصممحة العامممة التممي  نشمماطاتها،مزاولممة 

يجمب أن تسمميى إلمى إزالتهمما، كمما ان هنمماه شمركات يممؤدو نشماطها إلممى اسمتف اف فممي املموارد الطبيعيممة 

يجممب الحممد مممن نشمماطاتها، وهممذه املسممؤولية فممي الغالممب أصممبح  تفممرس بموجممب قمموانين منظمممة ف

 . لها

 :تتضمن املسؤولية البيئية التي يجب ان تحر  عليها الشركات تحقيق ما يلي             

  وضممع نظممام لممادارة البيئيممة بموجبممن يممتم جمممع املعلومممات حممول التممأثيرات البيئيممة لنشمماطات

 إلادارةلتحقيممق أهممداف  وتطممو رهمممن أجممل تحسممين ألاداء البيئممي  أهممدافضممع الشممركات، وو 

 .وألامان والصحةاملستمر لجهود الشركات في مجال البيئة  والتحقق واملتا عةالبيئية، 

  تكممون  منممة  أنمنتجممات أو خممدمات لمميس لهمما تممأثيرات بيئيممة غيممر مناسممبة علممى  وتقممديمتطمو ر

 واملمممواردبالكفممماءة فمممي اسمممتهالكها للطاقمممة  وتشسمممما، فمممي الاسمممتخدامات التمممي صمممنع  ممممن أجلهممم

 .الطبيعية، وعلى أن تكون قابلة إلعادة الاستخدام او التدو ر او التخلالا متها  شكل  من

  عليها والسيطرة أثرها وتخفيفوضع خطط اسشباقية ملنع حدو  الكوار  البيئية. 

   ممممممممن الاسمممممممتهاله غيمممممممر الششمممممممغيل التمممممممي تحمممممممد  وإجمممممممراءاتاسمممممممتعمال الوسممممممما ل التكنولوجيمممممممة

التممدر ب والتكممو ن لهممم  وتمموفير  العمممال،نشممر المموعي البيئممي بممين . املسممتعملةالعقالنممي للممموارد 

 .الصحي أمتهمفي هذا املجال، وتدر بهم على طر قة التعامل مع املواد الخطرة لضمان 

 حماية حقوق املستهلك املحلي     .0.2

، وتهممدف حمايممة ألاسمموا شممركة واسممتمرارها فممي  لنجمماي أو ألاساسمم ييعت ممر املسممتهلك العامممل  

الارتقممماء بالحيممماة النوعيممممة لةفمممراد والعمممي  فمممي عممممالم يسممموده الوضممموي فمممي العالقممممات "املسمممتهلك إلمممى 

بقليممل مممن  ومنتجممينمممن باعممة  ألاخممر   ألاطممرافالشسممو قية، وبممما يمكممن املسممتهلك مممن التفاعممل مممع 

دون أن يبممممذل جهممممدا كبيمممممرا  والخممممدمات علممممى احتياجاتممممن ممممممن السمممملع ليحصمممم وأن، والحممممذرالشممممك 

 .(099،  9000ثامر البكرو، ) "اختياره ودقةللتأكد من صحة قراره 

 :حقو  املستهلك  شكل عام وتضم            
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  ،التممي يحصممل عليهمما املسممتهلك يجممب ان تكممون  والخممدماتبممن أن املنتجممات  ونعنمميحممق ألامممان

 .حواد  صحية أو  أضرارتحد  لن أو  و   منة 

 يحصممممممل علممممممى املعلومممممممات الكاملممممممة  أنمممممممن حممممممق املسممممممتهلك : الحصممممممول علممممممى املعلومممممممات حممممممق

 .والتضليليؤمن نفسن من الاحتيال  أنبخصو  املنتج او الخدمة التي يشتريها من أجل 

 مممما بمممين السممملع التمممي  واملفاضممملةيتممماي لمممن حمممق الاختيمممار  أنممممن حمممق املسمممتهلك : حمممق الاختيمممار

 .افسة السعر ة في السو  نيرغب في شرا ها، خصوصا في ظل امل

 وأنيجب ف   املجال أمام املستهلك لكي يبدو رأين بالسملعة : حق املستهلك في سما  رأين 

 .با عتبار خذهآل يعرس هذا الرأو للمعنيين في الشركة  وانيقيم استعمالها، 

 ملسممتهلك علمى التعممو م العمادل فممي حالمة تضممرره ممن السمملعحصمول ا ويعنممي :معمو حمق الت 

 .عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير املرضية كالتعو م. تاوالخدم

  هذا الحق جعل املستهلك يكشسب املهمارات واملعمارف املطلوبمة التمي  و تضمن :التثقيفحق

 .تسهل علين الاختيار بين السلع والخدمات  شكل وا 

 املخاطر دون  و كفل هذا الحق للمستهلك العي  والعمل في بيئة: العي  في بيئة صحية. 

 مممما ثبمممحمممق املسمممتهلكين فمممي عمممدم اسمممتخدام منتجمممات شمممركة معينمممة إذا  أو ة،املقاطعممم حمممق  

 .سباب ألاخر  أو أل املستهلكين أو قيامها بنشاطات غير أخالقية  لحقو  عدم احترامها 

 حماية حقوق املوظفين العاملين في الشركات متعددة الجنسيات .1.1

القمممممممموانين السممممممممار ة  إطممممممممار  وفمممممممميرسممممممممها الشممممممممركات تمابموجممممممممب املسممممممممؤولية الاجتماعيممممممممة التممممممممي 

عنمممممد ممارسمممممة دورهممممما للمسمممممؤولية  بممممماآلتيالعماليمممممة السممممما دة علمممممى الشمممممركات أن تقممممموم  والعالقمممممات

 :الاجتماعية

  العماليمة،  والنقابماتاحترام حقو  موظفيها بأن يكونوا ممثلين من خالل اتحادات العممال

للتفماوس بخصمو   إلادارة ومجلمسالعليا  رةإلادايتاي لهم التواصل  شكل مباشر مع  وأن

 .إلاجبار ة والعمالةعلى عمالة ألاطفال  والقضاء .انشغا تهم

  العمممر  أو اللمممون أو الجمممنس أو الديانمممة أو  أسممماسالتمييممم  بمممين املممموظفين علمممى  وعمممدماملسممماواة

 .توفير املعلومات الالزمة التي يحتاإ إليها العاملون و ، الرأو السياس ي أو الجنسية
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 الكفاءات البشر ة املحلية وتطو ر العمالة املحلية مع توفير فر  التدر ب لها  يفتوظ. 

  الوظيفي في عملياتها وألامانالكافية لضمان الصحة  إلاجراءاتاتخاذ. 

 حقوق املساهمين وحمايةالحوكمة     .2.2

 تحممرم   نهمماإ  أ وألاخالقمميبممالرغم مممن تركيمم  املسممؤولية الاجتماعيممة علممى الجانممب الاجتممماعي 

يجممب أن يممتم ذلممك فممي إطممار مممن الحوكمممة الرشمميدة  ولكممنحممق الشممركات فممي تحقيممق الممربح املممادو، 

 :، وفي هذا إلاطار فان الشركات املسئولة اجتماعيا هي تلك التيألاعمالووفقا ألخالقيات 

  ،الشركةمراقبة أداء  في وإشراكهمأصحاب املصال ،  وحقو  حماية أصول الشركة. 

 املعاملمة املشسماو ة بيمتهم  وتموفير حقموقهم  وحمايمة  املاديمة للمسماهمين كاملمة حقمو ال إعطاء

 . تحسين أداء الشركة وقيمتها الاقتصادية وقيمة أسهمهاو  .سواء كانوا وطنيين أو أجانب

 امللكية وحقو   وألاداءاملركز املالي : باإلفصاي الف ين عن كل املعلومات مثل. 

  الشركة فيالية وإلادار ة واملتحسين املمارسات املحاسبية. 

  وعملياتهاجميع تعامالت الشركة  فيتحقيق العدالة والف اهة والشفافية. 

  على عمل إدارة الشركة والرقابةالاستراتيجي  إلارشادإعطاء الحق للمساهمين في . 

  التقمممار ر املاليممممة وغيمممر املاليمممة وشمممفافية إلافصممماي، ومال مممممة  إعمممداد نمممدع واملوضممموعيةالدقمممة

 .غير ألاخالقي إلادارو كل أساليب العمل و  والفسادالرشوة  ومحاربة .تنوقيت

 حماية حقوق املجتمع املحلي    . 1.2

أصمممحاب )شمممر حة مهممممة ممممن املسمممتفيدين ( مجتممممع الدولمممة املضممميفة)يمثمممل املجتممممع املحلمممي 

ابيمممة يجالا الشمممركات بتوطيمممد العالقمممة ممممع مجتمعاتهممما باعتبمممار ذلمممك يمممدعم النظمممرة  وتهمممتم( املصممم حة

توجد أسماليب كثيمرة ممن خاللهما تسماهم الشمركات بمدعم  صورتهامن  و حسنتجاه هذه الشركات 

-22: - ، 9002العمممامرو،  وصمممال طممماهر الغمممال ي ) أهمهمممامشمممكالتن، ممممن  وحممملاملجتممممع املحلمممي 

22): 

  دعممممم البنمممم  التحتيممممة للمجتمممممع لتحسممممين نوعيممممة الحيمممماة فممممي املجتمممممع، مثممممل تعبيممممد الطرقممممات

 .والثقافيةالر اضية  ألانشطة العامة، دعم والحدا قور لجسا وإنشاء

  الاجتماعي آلامن وتوفيرعيشة املمستو   وتحسينخلق فر  عمل جديدة. 

  ومنت همممماتتممممرو ح الكبممممار السممممن  وأممممماكنالترفيهيممممة  ألانديممممةدعممممم ألانشممممطة الاجتماعيممممة مثممممل 

 .الاجتماعية املختلفة والنوادو ألاطفال



 
 أهمية املسؤولية الاجتماعية في تهذيب املمارسات إلادارية للشركات متعددة  "                                مقدم وهيبة

 "الجنسيات في ظل تحديات العوملة                                                                                                              

 

 

41 

 

  الطبيعيمممممممممة، مثمممممممممل حممممممممما ت المممممممممز زل  والكممممممممموار  ت الطممممممممموار  حممممممممما فمممممممممياملسممممممممماهمة الايجابيمممممممممة

 .السياسية والاضطرابات والحر ق ألاهليةوالحروب  والفيضانات

   وعمممدمالايجمممابي  والسممملوهخمممر  آلاداب العاممممة  وعمممدم وألاديمممان والتقاليمممداحتمممرام العمممادات 

 .تنصحاملستهلك و على حساب  أرباي وتحقيقأو الرشوة  إلادارو القبول بالفساد 

  مختلفمة مثمل تلمك التمي تهمتم  إنسانيةدعم مؤسسات املجتمع املدني التي تنشط في مجا ت

 شؤون املرأة أو الطفل او الشباب أو كبار السن، أو ذوو الاحتياجات الخاصمة، حيمث يجمب 

 .التالحم الاجتماعي ومعنو ا لتعز ز أن يتم دعم مثل هذه املنظمات ماديا 

  معهم في املجما ت املختلفمة  والتعاون ، والجامعاتالبحث  اكز مر دعم املؤسسات العلمية ك

 .من الخ رات العلمية والاستفادة

  علممى فممتح  وتيممجيعهم واملبممدعينمممن أجممل دعممم الممرواد  ألاعمممالالاتجمماه نحممو تبنممي حاضممنات

 .والاجتماعيةاملشاريع الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

  ممممن أجمممل تنميمممة املجتممممع املحلمممي سياسممميا عمممن طر مممق التوعيمممة  اصممملتو امل والمممدعماملشممماركة

عممممدم دفممممع  ،والتكممممتالتاملممممالي  عممممدم خلممممق حالممممة مممممن الفسمممماد السياسمممم ي   امتمممموالالاملسممممتمرة 

عمممممدم و الرشممممماو  ممممممن اجمممممل فممممموز مر ممممم  سياسممممم ي معمممممين مقابمممممل الحصمممممول علمممممى الامتيمممممازات، 

 .ةيفالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لحكومة الدولة املض

 مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مجال التنمية في الدول املضيفة . 6.2

  ممممممن خمممممالل التنسممممميق ممممممع حكوممممممات المممممدول  وذلمممممكاملسممممماهمة فمممممي خطمممممط التنميمممممة الشممممماملة 

 .القوانين والعقود املنظمة لعمل هذه الشركات في الدول املضيفة واحترام. املضيفة

  ل الاهتممممام بالعمممل فممي نشمماطات أخمممر  ذات ط بممفقممعممدم التركيمم  علممى النشممماطات التجار ممة

 .لدعم جهود التنمية وزراعيطا ع صناعي 

  والفقرحل مشكلتي البطالة لمن البلد املضيف استقطاب املوارد البشر ة. 

  والشسممو قية مممن الدولممة ألام إلممى الممدول املضمميفة  إلادار ممةونقممل التكنولوجيمما والخ ممرة الفنيممة

 .تعددة الجنسياتت مكاالتي تتواجد بها فرو  الشر 
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  العممممممممل علمممممممى احتمممممممرام قممممممموانين العممممممممل وحفمممممممظ لحقمممممممو  العممممممماملين وإلانسمممممممان، واحتمممممممرام

 .وتجنب كل أشكال الفساد والرشوة .للقوانين وألاعراف والقيم

  عدم تلو ث البيئة او إلاضرار بها، والحفاة على املصادر املا ية، والحياة الطبيعية

 .لتي تمثل شكل من أشكال التهديد البيئيت اطاوالثروات الحيوانية، وتجنب النشا

 دفع الالت امات املالية التي تقع على الشركات متعددة الجنسيات مثل الضرا ب. 

  بشيجيع والفنية، و إلادار ةدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ماليا ومن خالل الخ رة

حاضنات لق خو  .لالنخراط  سلسلة التور د العالمي واستقطابهاالتعاقد من الباطن 

 .دعمهاو  وتيجيعهاأعمال وتبني مشاريع الرواد 

 خاتمة .1

يمكممن أن نخلممالا إلممى التأكيممد علممى أهميممة التمم ام الشممركات متعممددة فممي ختممام هممذه الدراسممة 

بصممفة طوعيممة ومممن خممالل اسممتراتيجيات دا مممة  وذلممك. والبيئممةالجنسمميات باملسممؤولية الاجتماعيممة 

 .والاجتماعية للمجتمع الذو تعمل فينية ادتتوافق مع متطلبات التنمية الاقتص

 الدوليمممةإن الالتممم ام باأل عممماد ألاربعمممة للمسمممؤولية الاجتماعيمممة ممممن شمممأنن أن يوجمممن الشمممركات 

املسممؤولية، وأن يجعممل مممن هممذه الشممركات تتصممف بصممفة  والالت اممماتألاخالقيممة  تالسمملوكيانحممو 

 . ةشركالاملواطنة، وأن يخدم كل أصحاب املصال  الذين تتعامل معن 

شممك أن الالتمم ام باملسممؤولية الاجتماعيممة   يفيممد فقممط املجتمعممات التممي تعمممل فيهمما هممذه  و  

الشمممركات، إنمممما همممو مهمممم أيضممما لهمممذه الشمممركات ذاتهممما، حيمممث ستكشسمممب سممممعة جيمممدة فمممي املجتممممع 

ضمممغوطات الحكوممممات  و جنبهممماتواجمممدها فمممي ألاسممموا  املختلفمممة،  و مممديمذلمممك ممممن صمممورتها  وسممميعزز 

 .دنياملع واملجتم

 :النتا ج التالية الدراسة في نختصر خالصةو مكن أن 

  ألاسممممموا  الدوليمممممة انششمممممار فمممممرو  الشمممممركات متعمممممددة  وانفتمممممايأفمممممرزت العوملمممممة الاقتصمممممادية

 .وسلبياتالجنسية في معظم الدول النامية، هذه الشركات لها ايجابيات 

 اتها الاقتصمممادية، شمماطن   تلتمم م  عمممم الشممركات متعمممددة الجنسمميات بالسممملوه ألاخالقممي فمممي

 .بل قد تهتم بمص حتها املادية على حساب حقو  املجتمعات التي تعمل فيها

 من أهم املشكالت التي ترافق تواجد فرو  الشركات متعددة الجنسيات في المدول الناميمة :

حقمو  العماملين، نشمر ثقافمة اسمتهالكية  إهممال، إلانسانتلو  البيئة، عدم احترام حقو  
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، التهمممممرب ممممممن الضمممممرا ب، تهر مممممب والرشممممموةمعمممممات المممممدول املضممممميفة، الفسممممماد مجتب   تناسممممم

رؤوس ألامممممموال ممممممما يحمممممرم المممممدول املضممممميفة ممممممن الاسمممممتفادة متهممممما، عمممممدم نشمممممر التكنولوجيممممما 

النشمماطات التممي  إهمممالو الحديثممة، التركيمم  علممى النشمماطات الاقتصممادية ذات الطمما ع الربحممي 

 .على حكوماتها والضغطلسياسية للدول ن اؤو تحقق التنمية الشاملة، التدخل في الش

  في ظل الكثير من التجاوزات التي تنجم عمن أعممال الشمركات متعمددة الجنسميات فمي المدول

الانتهاز ممة فممي  اسمملوكياته وضممبطاملضمميفة أصممبح مممن املهممم كممبح جممماي توجهاتهمما الاسممتغاللية 

حيث تتعمرس الكثيمر ممن  با،طلألامر لم يعد خيارا بالنسبة لها إنما م وهذاالدول املضيفة، 

منظممممممات املجتممممممع و  همممممذه الشمممممركات للضمممممغوطات املختلفمممممة ممممممن حكوممممممات المممممدول املضممممميفة

 .املنظمات الدوليةو  الهيئاتو  املنظمات غير الحكوميةو  املدني

  أد  تممممأثر سمممممعة الشممممركات متعممممددة الجنسمممميات التممممي   تضممممبط نشمممماطاتها بممممما يتوافممممق مممممع

ور حاجمممممة م حمممممة لمممممد  همممممذه الشمممممركات لتحسمممممين همممممذه ظهممممم لمممممىالدوليمممممة إ واملواثيمممممقالقممممموانين 

 .الصورة في نظر املتعاملين معها، مما دعم حاجتها ملمارسة املسؤولية الاجتماعية

  تعكمممس املسمممؤولية الاجتماعيمممة ممارسمممة الشمممركات لواجبهممما الايجمممابي تجممماه املجتممممع، فتعنمممي

تجمماه او  البيئممةو  ملجتمممعه اجمماالاقتصممادو للشممركة تو البيئمميو  ألاثممر الاجتممماعي وممارسممةإدارة 

كمممممما أنهممممما تتجممممماوز ألاطمممممر  إجبار مممممةليسممممم  و  همممممذه املمارسمممممة طوعيمممممة املصممممم حة،كمممممل أصمممممحاب 

 .القانونية

  املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة للشمممممركات متعمممممددة الجنسممممميات فمممممي المممممدول املضممممميفة تعنمممممي ممارسمممممة

لبيئممة، ، اممعاملجت :وهمماملواطنممة تجماه كمل ألاطمراف املسممتفيدة  وواجمب ألاخالقيمةاملسمؤولية 

املساهمين، املستهلكين، العمال، و تعين على الشمركات متعمددة الجنسميات أن تضمع بمرامج 

لممك مممن خممالل التنسمميق ذاملسممؤولية الاجتماعيممة ضمممن خطممط التنميممة فممي الممدول املضمميفة و 

ممممع حكوممممات همممذه المممدول، فالهمممدف ممممن مسمممؤولياتها الاجتماعيمممة   يجمممب أن يكمممون همممدف 

 .دف استراتيجي طو ل ألاجل يجعل متها شر كا في التنميةا هنممؤق  إ وتطوعيخيرو 
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  أصحابالاجتماعية تجاه  ومسؤولياتهاإن أداء الشركات متعددة الجنسيات لكل الت اماتها 

 وتنمو مما واجتماعيممامتهمما مكسممبا اقتصمماديا  و جعمملاملصمم حة يهممذب كممل ممارسمماتها إلادار ممة، 

 .أسوا  هذه الدول من جهة أخر   في ها ضمن استمرار و  في الدول املضيفة من جهة،

  بيئممممممة عمممممممل مناسممممممبة للشممممممركات  ألاخالقممممممي والعممممممملتمممممموفر ممارسممممممات املسممممممؤولية الاجتماعيممممممة

متعممددة الجنسممية، فهممذا عامممل مهممم مممن العوامممل التممي تحفممز علممى تبنممي املمارسممات املسممئولة 

 .اجتماعيا

 :راجعقائمة امل. 6

 :العربية    .1.6

  ألاردن، عمممان)التوزيممع، و  الاجتماعيممة، دار وا ممل للنشممر  ليةسممؤو ملواثممامر البكممرو، الشسممو ق ،

 ( 9000الطبعة ألاولى، 

  ،للشركات متعددة  والاجتماعية، آلاثار الاقتصادية (9009)حسن زعرور

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364(10/12/2012)الجنسية،

  رسممالن خضممور، املسممؤولية الاجتماعيممة لقطمما  ألاعمممال، نممدوة الثالثمماء الاقتصممادية الرا عممة

 .، دمشق، سور ا9000في سور ا، والاجتماعيةحول التنمية الاقتصادية  والعشر ن

  ،ليحلاملباشر تالاجتماعية لالسشثمار ألاجن ي  ، املسؤولية(9000)سرمد كوكب جميل 

 ،في عصر العوملة ةالتجارة العاملينقدو ملعطيات منظمة 

(11/10/2011)http://iefpedia.com/arab/?p=3804. 

  اقتصممادية عربيممة،  بحممو  ،عممام لمممدخ: للمقمماو تشممكراني الحسممين، املسممؤولية املجتمعيممة

 .9000،  99/96العددان 

 دار وا مممل (ألاعمممال واملجتمممع)رو، املسممؤولية الاجتماعيممة وأخالقيممات ألاعمممال صممال  العممام ،

 .9002للنشر، الطبعة الثانية، 

 ألاعممممممممال )اهر الغمممممممال ي وصمممممممال  العمممممممامرو، املسمممممممؤولية الاجتماعيمممممممة وأخالقيمممممممات ألاعممممممممال طممممممم

 .9002، دار وا ل للنشر، الطبعة الثانية، (واملجتمع

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4364
http://iefpedia.com/arab/?p=3804
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 ير عناصمر املسمؤولية الاجتماعيمة املؤسسمية علمى حقمو  ني عبمد السمالم هاشمم، تمأثعمو امر ع

، رسمالة مقدممة لنيمل (دراسمة علمى قطما  صمناعة السملع الغذا يمة املغلفمة)املستهلك ألاردني 

 .9002، ألاردنيةدرجة املاجستير في إدارة ألاعمال، تسو ق، الجامعة 

 ي الجزا ممر فممي ظممل مل للمؤسسممة الاقتصممادية فممشمماعبممد الممرحمن العايممب، الممتحكم فممي ألاداء ال

تحديات التنمية املستدامة، رسالة مقدمة لنيل شمهادة المدكتوراه فمي العلموم الاقتصمادية، 

 .9000جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزا ر، 

  ،9000عبد السالم أبو قحف، إدارة ألاعمال الدولية، الدار الجامعية، مصر. 

  املسممؤولية الاجتماعيممة علممى نشمماط د العز ممز، تممأثير معممايير عبممعبممد السممالم مخلمموفي وسممفيان

، ورقمممة مقدممممة للمشممماركة فمممي امللتقمممى المممدولي الثالمممث بجامعمممة متعمممددة الجنسمممياتالشمممركات 

 .9009منظمات ألاعمال واملسؤولية الاجتماعية، جامعة  شار، :  شار حول 

 9002عمان، ألاردن، ، دار الراية للنشر والتوزيع ،علي عباس، إدارة ألاعمال الدولية. 

 ميدانيمممممممممة  ةدراسممممممممم: ألاداءأثرهممممممممما علمممممممممى و  رشممممممممميد، املسمممممممممؤولية الاجتماعيمممممممممةأة عممممممممممر أبمممممممممو غممممممممماد

ة مقدمممممة لنيممممل درجممممة املاجسممممتير فممممي إدارة الللمسششممممفيات الخاصممممة فممممي مدينممممة عمممممان، رسمممم

 .900609ألاعمال، جامعة اليرموه، ألاردن، 

  ات فمممي تراجمممع أهمممداف عمليمممات الشمممرك وأثرهممماغسمممان عيسممم   العممممرو، املعضمممالت ألاخالقيمممة

تمممداعيات ألازممممة : لممممؤتمر العلمممي المممدولي السممما ع  عنممموانلمتعممددة الجنسممميات، بحمممث مقمممدم 

 .9002، وآلافا مات ألاعمال، التحديات الفر  نظالاقتصادية العاملية على م

  لمممممادارة إلاسمممممتراتيجية فمممممي  وألاخالقيمممممةمحممممممد نصمممممار ذيمممممب املرشمممممد، املسمممممؤولية الاجتماعيمممممة

ملسمممماهمة العامممممة، رسممممالة مقدمممممة لنيممممل درجممممة املاجسممممتير فممممي الشممممركات الصممممناعية ألاردنيممممة ا

 .0222لبي ، ألاردن، ا إلادار ة، جامعة  ل والعلومإدارة ألاعمال، كلية الاقتصاد 

  الغنمي حاممد، إدارة ألاعممال الدوليمة، مؤسسمة لمورد العامليمة للشمؤون  وعبمدمصمطفى كاممل

 .9006الجامعية، البحر ن، 
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 كشمممممف البيانمممممات املتعلقمممممة بتمممممأثير الشمممممركات علمممممى والتنميمممممةرة ممممممؤتمر ألاممممممم املتحمممممدة للتجممممما ،

: تحمممممممممدة، رقمممممممممم الوثيقمممممممممةامل، منشمممممممممورات ألاممممممممممم (الراهنمممممممممة والقضممممممممماياالاتجاهمممممممممات )املجتممممممممممع 

UNCTAD/ITE/TEB/2003/7 ،9001. 

  9001، الدار الجامعية، إلاسكندر ة، والعوملةنادية العارف، التخطيط الاستراتيجي. 

  التجمممارب  م عمم: مصمممرفمممؤاد، املسممؤولية الاجتماعيمممة لممرأس املمممال فممي  و اسممميننهممال املغربمممل

 .9002الاقتصادية، مصر، ت ، املركز املصرو للدراسا012الدولية، ورقة عمل رقم 
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