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  المستخمص
القانوف الدولي العاـ ىو تعزيز اليات تنفيذ قواعده، وىنا تكمف  واحد اىـ ما يحتاج الي  

اىمية وجود دور ايجابي لمشركات متعددة الجنسيات باف يتـ االستفادة منيا في ىذا 
الجنسيات ليست مف اشخاص القانوف الدولي اال االمر، بالرغـ مف اف الشركات متعددة 

اف الممارسة الدولية تؤكد عمى قياميا بدور ايجابي ومف تمقاء نفسيا احيانا في تنفيذ 
االلتزامات الدولية، لذلؾ  ينبغي عمى المجتمع الدولي وخصوصا منظمة األمـ المتحدة 

ة تحمل قواعد ممزمة اف تنظـ عمل الشركات المتعددة الجنسيات بشكل اتفاقيات دولي
ومنظمة ومطوره لعمل تمؾ الشركات نظرا لمدور المتزايد الذؼ تمعبو، وينبغي عمى 
المجتمع الدولي تعزيز دور الشركات المتعددة الجنسيات مف خالؿ منحيا دور في ابراـ 
المعاىدات الدولية التي تمس نشاطيا مف خالؿ إعطائيا رأؼ ودعوتيا الى المؤتمرات 

  براـ تمؾ المعاىدات.المميدة أل
الشركات المتعددة الجنسيات، االنفاذ، القانوف الدولي لمبيئة، حقوؽ  الكممات المفتاحية:

  االنساف
Abstract 

 One of the most important needs of public international law is 

strengthening the mechanisms for implementing its rules. Here 

lies the importance of a positive role of multinational companies 

that are utilized in this matter, although multinational companies 

are not persons of international law, but international practice 
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confirms that they play a positive role On its own sometimes in 

the implementation of international obligations, therefore the 

international community, especially the United Nations, should 

organize the work of multinational companies in the form of 

international agreements bearing binding, organized and 

developed rules for the work of these companies due to the 

increasing role they play, and the international community should 

strengthen the role of multinational companies. By giving it a role 

in concluding international treaties that affect its activity, by 

giving it an opinion and inviting it to conferences leading to the 

conclusion of those treaties.  

Keywords: Multinational corporations, enforcement, international 

environmental law, human rights 

 المقدمة
األعماؿ التجارية ىي مركزية لمصالح الدولة عمى المسرح العالمي، ولعل      

الشركات متعددة الجنسيات ىي خير مثاؿ عمى الشركات التي تعبر بنشاطيا حدود 
دوليا لتتوسع الى دوؿ أخرػ وىي في الغالب دوؿ نامية او دوؿ قد خرجت لتوىا مف 

ة تبحث عف أؼ جيات يمكف اف تساعدىا في كوارث وازمات طبيعية او غير طبيعي
انعاش اقتصادىا وتطويره ولعل الشركات المتعددة الجنسيات بنشاطيا ىذا تسيـ في 
تحسيف الوضع االقتصادؼ وحتى الصحي واالجتماعي لسكاف تمؾ الدوؿ، لما توفره مف 
 فرص عمل وقد توفر رعاية صحية لمعامميف فييا كما شرعة بعض تمؾ الشركات بدعـ
برامج مكافحة األوبئة في تمؾ الدوؿ، كما قد توجيت بعض تمؾ الشركات الى محاولة 
الحفاظ عمى البيئة الطبيعية ومكافحة التغيير المناخي حتى واف كانت غير متفقو مع 
السياسة الداخمية لمدوؿ التي يكوف مقرىا الرئيسي فييا كما حصل عندما انسحب 

اتفاقية باريس لمتغير المناخي حيث امبرت عدد مف الرئيس األمريكي دونالد ترمب مف 
الشركات الى القياـ بواجبيا في محاولة التقميل مف انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربوف، 
كما دعمت بعض الشركات المتعددة الجنسيات احتراـ حقوؽ االنساف عمى المستوػ 

مف احتراـ تمؾ الدولي فقد عزز موقف تمؾ الشركات تجاه احتراـ حقوؽ االنساف 
الحقوؽ اكثر فاكثر عمى المستوػ الدولي مف قبل الدوؿ، ىذا كمو بالرغـ مف اف 
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الشركات الى االف ليست مف اشخاص القانوف الدولي العاـ، فيي بعيدة بشكل غريب 
عف اإلطار الرسمي لمقانوف الدولي، اال اف موقفيا ىذا قد بدأ يؤكد عمى اف الشركات 

ي تعزيز فعالية قواعد القانوف الدولي ومحظوراتو، وليس خفيا في تمعب دوًرا حيوًيا ف
عالـ اليوـ اف ىناؾ اضمحالؿ الحتراـ قواعد القانوف الدولي العاـ مف خالؿ توجو 
الدوؿ الكبرػ الى إعادة تشكيل ما يعرؼ بنظاـ األقطاب بعد اف عانى النظاـ الدولي 

واؿ عقود الحرب الباردة وخير وخصوصا منظمة األمـ المتحددة مف تمؾ المشكمة ط
دليل عمى ىذا التوجو مف خالؿ ازدياد عدد الصراعات المسمحة الداخمية وتغِذيتيا مف 
خالؿ تمويل خارجي وفي بعض األحياف الى مستوػ دعـ اكثر دولة لذات اطراؼ 
الصراع وذلؾ كمو مف اجل تحقيق مصالح جيوسياسية لمدوؿ الداعمة غير عابئة باحتراـ 

 القانوف الدولي العاـ. قواعد
برزت أىمية موضوع البحث ىنا في تأكيدىا عمى اف الحاجة   :أوال: أهمية الموضوع

قد بدءت تزداد الى تأكيد الدور اإليجابي الذؼ يمكف اف تمعبو تمؾ الشركات عمى 
المستوػ الدولي وحاجة قواعد القانوف الدولي الى فاعميف مف غير الدوؿ يعمموف عمى 

  ؾ القواعد واف كاف مف تمقاء أنفسيـ ليزداد القانوف الدولي تطبيقا وفعالية.تنفيذ تم
تكمف مشكمة موضوع البحث في محاولة االجابة عمى مجموعة   :ثانيا: مشكمة البحث

مف التساؤالت التالية: الشركات متعددة الجنسيات لعبت دورا سمبيًا في جوانب عدة فيما 
، فيل يمكف اف يكوف ىناؾ دور إيجابي ليا مف خالؿ يتعمق بالدوؿ التي تستثمر فييا

ذا ما قامت بذلؾ فيل تقوـ بو مجبرة اـ مف  احتراـ وانفاذ قواعد القانوف الدولي العاـ؟ وا 
ذاتيا؟ ىل يمكف اف تعكس الشركات المتعددة الجنسيات الطبيعة المتطورة لمقانوف 

  اـ القانوني العالمي؟الدولي؟ وما ىو الدور المناسب لتمؾ الشركات داخل النظ
في بحثنا عمى المنيج التحميمي الوصفي مف خالؿ جمع  اعتمدنا البحث:ثالثا: منهجية 

المادة العممية مف المصادر المتنوعة ومف قوانيف الشركات وممارسات الدوؿ قدر تعمقيا 
  بموضوع البحث.
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ة الجنسيات في سوؼ نتناوؿ موضوع بحثنا )دور الشركات متعدد :رابعا: هيكمية البحث
المبحث األوؿ: ماىية  انفاذ قواعد القانوف الدولي العاـ( مف خالؿ الييكمية التالية:

 المطمب األوؿ: مفيـو الشركات متعددة الجنسيات. الشركات متعدد الجنسيات.
 المطمب الثاني: التنظيـ القانوني لمشركات متعددة الجنسيات.

ة لمشركات المتعددة الجنسيات في انفاذ القانوف مظاىر الممارسة الدولي المبحث الثاني:
فاذ قواعد القانوف المطمب األوؿ: دور الشركات المتعددة الجنسيات في ان/ الدولي.

المطمب الثاني: دور الشركات المتعددة الجنسيات في انفاذ قواعد القانوف , الدولي لمبيئة
  الدولي لمحقوؽ االنساف.

 المبحث األول
 تعددة الجنسياتماهية الشركات م

نظرية  مسار اقتفاءالشركات المتعددة الجنسيات  تطورف في يالباحث سار اغمب    
قاـ التي  الحديثةإلى النظرية الكالسيكية  التقميديةحركة رؤوس األمواؿ مف النظرية 

 مقيديفجعمنا  االسموبالمعاصرة، وىذا  االتجاىاتيا ثـ نظرية كينز حتى يتبنبمارشاؿ 
لمشركات المتعددة الجنسيات  الفعمي التوسعأف  ويظير جمياً  ،تصادية مغمقةنظرية اقب

مفيوـ الشركات المتعددة  اصبح 9994ففي عاـ  العشريفيرجع إلى مطمع القرف 
الستثمارات األجنبية ا ـ مفقدر رصيد العالقد ، و اً خو رس اصبح اكثرالجنسيات قد 

 ، وكانت الشركاتامريكي ر دوالرمميا 94 ػالمتعددة الجنسيات ب المباشرة لشركات
 ثـ، اتالستثمار لتمؾ االمصدر األكبر  في ذلؾ الوقت ىيالمتعددة الجنسيات البريطانية 

الشركات  قد اتجيت انظار تمؾالمتعددة الجنسيات األمريكية واأللمانية، و  الشركات
عمى  طرتيالبسط سي في الفترة بيف الحرب العالمية االولى والثانيةالمتعددة الجنسيات 

النحاس والنفط و المطاط الطبيعي،  في المستعمرات ومنيا الموجودة الطبيعيةالموارد 
في األسواؽ في عمميا الحرب العالمية الثانية توسعت ىذه الشركات انتياء وبعد 

 تكاليفالعممي إلى انخفاض و  أدػ تطور البحث التكنولوجي ، كماالتصديرية األوروبية
تطور ال، كما أف العشريفظيور األتمتة في سبعينيات القرف  بعداإلنتاج خصوصا 

دوؿ جعل مف القرف المنصـر مما االلكترونيات خالؿ الثمانينات التكنموجي في مجاؿ 



 العام الدولي القانون قواصد انفاذ في الجنسيات متعددة الشركات دور  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

122 

في أرباح الشركات المتعددة  كبيرةعيش الثورة الصناعية الثانية التي أدت لزيادة ت العالـ
عقد عمى حساب اإلنساف، ومع بداية  تاآلالالجنسيات نتيجة االعتماد المتزايد عمى 

دور ىذه الشركات المتعددة الجنسيات  زيادة كبيرة فيالحديث عف  ازدادالتسعينيات 
عمى استراتيجية  ترتكزالعولمة االقتصادية التي  يطمق عميوبما  بشكل رئيسيوارتباطيا 

  .9رأس الماؿ المعولـ
 المطمب األول

 مفهوم الشركات متعددة الجنسيات
، عمى Multinational Corporationد مصطمح " الشركة المتعددة الجنسيات " ير 

عدة تسميات كميا واف اختمفت في األلفاظ فيي تؤدؼ معنى واحد؛ حيث يالحع 
، عابرة Supranational Corporationاستخداـ مصطمح الشركات فوؽ القومية 

شركات الدولية ، وكذا الTransnational Corporationsلمحدود أو القارات 
International Corporations في حيف تـ التعبير عمى نفس المعني باستخداـ ،

، واختمف الباحثوف في Global Corporationاصطالح الشركات الكونية أو العالمية 
تحديد مفيوـ الشركات المتعددة الجنسيات وتحديد العوامل التي ساعدت عمى تجاوز 

لعالمية والسيطرة عمى األسواؽ العالمية وتجاوز الحدود مراحل تطورىا إلى مرحمة ا
الجغرافية، لذا قد يكوف مف الضرورؼ استعراض بعض التعريفات المتداولة ليذا 

 .2المفيـو
لقد اعتمد معظـ االقتصادييف في تعريفيـ لمشركات المتعددة الجنسيات عمى عدة  

ة، ومعيار التنظيـ واإلدارة، معايير وضوابط مختمفة ومتعددة أىميا معيار حجـ الشرك
وتبعا لذلؾ فقد عرفيا بعض الفقياء بانيا "مشروع واحد يقوـ باستثمارات أجنبية مباشرة 
تشمل عدة اقتصاديات قومية ) أربعة أو خمسة كحد أدنى ( وتوزع نشاطاتيا اإلجمالية 

                                                           
1

د. احًذ ػبذ انؼشَش، د. ربسى سكزَب، فزاص ػبذ انؼشَش انطحبٌ: انشزكبث انًتؼذدة انزُسُبث  -

زبيؼت ، كهُت اإلدارة وااللتصبد، ان53وأحزهب ػهً انذول انُبيُت، يزهت اإلدارة وااللتصبد، ع

 .114-113، ص0212انًستُصزَت، 
0

د. انسؼذٌ رربل وشىلٍ رببرٌ: تذوَم اػًبل انشزكبث يتؼذدة انزُسُبث بٍُ انًكبسب  - 

 .032، ص0213، 22وانًخبطز ػهً انذول انُبيُت، يزهت كهُت بغذاد نهؼهىو االلتصبدَت انزبيؼت، ع
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لبعض بيف مختمف البمداف بيدؼ تحقيق أىداؼ إجمالية لممشروع المذكور"، ويعرفيا ا
االخر بأنيا " الشركة التي يجب أف تصل مبيعاتيا الخارجية أو عدد العامميف في 

% مف إجمالي المبيعات أو  25الخارج أو حجـ االستثمار في الدوؿ األجنبية حوالي 
العامميف أو االستثمار لمشركة"، مف خالؿ ما سبق نستنتج أف الفقياء في تعريفيـ 

ي التعريفيف السابقيف قد اعتمدوا عمى معيار حجـ ىذه لمشركات المتعددة الجنسيات ف
الشركة ومدػ انتشارىا الجغرافي وذلؾ مف خالؿ أداءىا النشاطات في الدوؿ األجنبية 
بمعنى ممارستيا لنشاطيا اإلنتاجي عمى األقل في دولة أجنبية غير الدولة التي يوجد 

(  J. Dunningجوف داننج ) عمى إقميميا المركز األصمي ليا لمشركة، ويرػ األستاذ 
أنيا "تتميز بإدارة وممكية رأسمالية ألكثر مف دولة واحدة، إما سمطة اتخاذ القرار فيي 
مركزية، والشركات المتعددة الجنسيات غير مرتبطة بقومية واحدة إال في الحدود التي 

واإلدارة  يفرضيا القانوف"، نجد أف ىذا األخير في تعريفو قد اعتمد عمى معيار التنظيـ
أؼ أف الشركة تقوـ بإدارة فروعيا في الدوؿ األجنبية مف المركز األصمي وفقا لمقوانيف 
التي تحددىا الدوؿ المضيفة، وقد عرفيا الدكتور سعد غالب ياسيف أنيا "منظمة أعماؿ 
كبرػ عابرة لمحدود والبينات والثقافات، ومنظمات متعددة الجنسيات، وتعمل في أسواؽ 

واجد في عشرات الدوؿ المضيفة، وتستند في أنشطتيا المحورية عمى األسواؽ عديدة وتت
الدولية في العالـ وبالتالي يكوف لدػ ىذه الشركات أصوؿ واستثمارات وعمميات 
دارات إقميمية تتعامل مع بيئات أعماؿ مختمفة"،  وشركات تابعة أو وحدات إستراتيجية وا 

ذا النوع مف الشركات يركز فقط عمى مجرد ما سبق يتبيف أف النظرة االقتصادية لي
األىمية االقتصادية ليذا النوع مف المشروعات وحجمو اليائل وانتشاره عمى المستوػ 
الدولي، عمما أف ىذه نظرة ناقصة ولـ تعطي تعريفا شامال موحدا يأخذ بعيف االعتبار 

بالتعريف العناصر األساسية كجوىر الشركات متعددة الجنسيات، اما فيما يتعمق 
القانوني لمشركات متعددة الجنسيات فقد طرح بعض الفقياء آرائيـ حوؿ التعريف 

( " أف الشركات  Alain Pelletالقانوني ليذه الشركات، فحسب وجية نظر األستاذ ) 
المتعددة الجنسيات غير موجودة كفئة قانونية، وأنيا تعتبر بالنسبة لمقانوف مجرد طرؼ 

ل جنسيتيا ويضيف بأنو يمكف إيجاد تعريفيا القانوني في تابع لمدولة التي تحم
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التشريعات الوطنية لمدولة األـ أو الدولة التي يتواجد بيا مقرىا"، ما يعيب عمى ىذا 
التعريف أنو أنكر الوجود القانوني لمشركات المتعددة الجنسيات إال أف ىذا لـ يمنع 

ض أنيا "مجموع اقتصادؼ وقانوني دارسي القانوف مف محاولة تعريفيا فقد عرفيا البع
مكوف مف شركة أـ، وشركات وليدة وتمارس وحدة اإلدارة داخل ىذا المجموع مف عدة 
أشخاص قانونية"، كذلؾ الفقيو البمجيكي فرانسوا ريجو يرػ أنيا "شخص قانوني تتبعو 
 عدة فروع ليا أنشطة اقتصادية في اكثر مف دولة ولمقياـ بيذه األنشطة فاف كيانات
قانونية منفصمة يتـ انشاؤىا وفقا لقوانيف الدوؿ المتعددة التي يوجد بيا نشاط معيف"، 
وىناؾ مف عرفيا بأنيا "احتكارات رأسمالية دولية تنتج العديد مف السمع والخدمات عمى 
أقاليـ ذات بيئات اقتصادية وتنظيمية متباينة عف طريق فروع ليا تخضع بصفة عامة 

اصة لمسيطرة المركزية لمشركة األـ عف طريق استراتيجية طويمة والتكنولوجيا بصفة خ
 .9المدػ"

مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية عرفيا بانيا "کياف اقتصادؼ يزاوؿ التجارة كما اف  
 أكثر، ولو في دولتيف او ةمختمفالاو النشاط التجارؼ واالنتاج عبر القارات العالـ 

وتخطط لكل قراراتيا تخطيطا  ،فييا فروع بصورة فعالة أو لمشركة االـ ناشئةشركات 
شامال اال اف نشاطيا يتجاوز الحدود الوطنية واالقميمية ليذه الدولة وتتوسع نشاطيا الى 

  2دوؿ أخرػ تسمى الدوؿ المضيفة".
تعد الشركات متعددة الجنسيات جزًءا مف القوة الدافعة لالقتصاد العالمي، ومنذ ظيورىا  

شكمت ىذه الشركات نقطة تحوؿ ميمة في النشاط و القرف التاسع عشر، في أواخر 
االقتصادؼ العالمي الذؼ كاف سائًدا في ذلؾ الوقت، واليوـ تشكل ىذه الشركات القوة 
المؤثرة في صنع األحداث والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العالـ. 

يطرة والسيطرة عمى أىـ األنشطة وبالتالي أصبحت ىذه الشركات ىي القوة المس
االقتصادية في مختمف أنحاء العالـ، وتعتبر ىذه الخاصية مف أبرز سمات ىذه 
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والسبب في ذلؾ أف ىذه الشركات تعمل وفق نظاـ اقتصادؼ ميـ وىو تدويل  الشركات
  عناصر اإلنتاج وخاصة العمالة ورأس الماؿ،

رة العولمة التي تعتبر المحدد الرئيسي ذه الشركات ىي القوة الدافعة الرئيسية لظاىى
لعممية التنمية االقتصادية في معظـ دوؿ العالـ، وىذه الشركات تمارس عمميا مف 
خالؿ شبكة معقدة مف اليياكل التنظيمية التي تشارؾ في عمميات اإلنتاج العالمية 

ت ويمثل ظيور ىذه الشركات صورة جيدة التنظيـ لمنشاط االقتصادؼ في االقتصادا
في العالـ ينتيؾ ليذه الشركات معظـ النشاط االقتصادؼ حيث اف الرأسمالية المتقدمة 

 جميع األنظمة والتعميمات ويتجاوز الحدود اإلقميمية والسيادة الوطنية لمعظـ دوؿ العالـ
تقدـ بضائعيـ ومنتجاتيـ وخدماتيـ ورؤوس أمواليـ وتقنياتيـ التكنولوجية لسكاف حيث 

بأىمية لتمؾ الشركات المتعددة الجنسيات ي ذلؾ النشاط االقتصادؼ تمؾ الدوؿ،اذ حظ
ة در اصالالعديد مف التقارير اليو مف دوؿ العالـ وىذا ما اشارت  الكثيرمف قبل  ػ كبر 
المنظمات الدولية التي تعنى بيذا االمر وقد تجمى ىذا الدور الذؼ تمعبو تمؾ  عف

عمى االقتصاد العالمي ومؤسسات  تياخالؿ سيطر  مف المتعددة الجنسيات الشركات
. 9االقتصاد العالمي وتقدـ تطور الىراؼ المعنييف ل وفقاادؽ  مماتمويمو المختمفة األمر 

لمباحث أىمية الشركات متعددة الجنسيات عمى المستوػ الدولي فيي  ريظيمما تقدـ 
مختمفة بتشريعات وظروؼ  تتأثربحكـ طبيعة نشاطيا الممتد عمى بقعة جغرافية واسعة 

بحسب الدولة التي تمارس عمى أراضييا نشاطيا، وىي بذلؾ تمس في جزء مف نشاطيا 
مجاؿ عمل قواعد القانوف الدولي العاـ التي تتقاطع معيا في نشاطيا سمبا او ايجابًا 

  خارج حدود القانوف.
 المطمب الثاني

 التنظيم القانوني لمشركات متعددة الجنسيات
انيا "مجموعة ب اءفقيال بعضيعرفيا حيث الشخصية المعنوية،  فرياتع تعددتلقد      

مف االشخاص او األمواؿ ترمي الى تحقيق ىدؼ معيف بواسطة أدوات خاصة وتمنح 
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آخر بانيا قسـ الشخصية المعنوية بالقدر الالـز ألدراؾ ىذا اليدؼ"، بينما يعرفيا 
بالشخصية القانونية التي "وجود معنوؼ ال يدرؾ وال يمكف ادراكو بالحس وانما يتمتع 

تمكنو مف تمقي الحقوؽ وتحمل االلتزامات لذا يطمق عميو شخص معنوؼ او شخص 
اعتبارؼ"، لذا فإف الشخصية القانونية "ىي صالحية الشخص الكتساب الحقوؽ وتحمل 

كل مف كاف صالحا لتحمل  يكوف المقصود بووصف قانوني  بالتالي فانياااللتزامات"، 
الحقوؽ وىذه الشخصية تثبت لمشخص الطبيعي ويمكف أف تثبت  كتسابوا االلتزامات

لمشخص االعتبارؼ او المعنوؼ كالشركة، فالشخص المعنوؼ سيكوف عبارة عف 
"مجموعة مف األمواؿ او جماعات مف األشخاص تنشا مف اجل تحقيق غرض معيف 

عضاء المكونيف فيعترؼ ليا القانوف بالشخصية القانونية وبوجود قانوني مستقل عف اال
ليا لكي تكوف قادرة عمى الدخوؿ كطرؼ في العالقة القانونية كصاحب حق او متعمق 

. ويختمف نشوء الشخصية المعنوية لمشركات متعددة الجنسيات باختالؼ 9بالتزاـ"
القانوف الذؼ تأسست الشركة في ظميا، عمى أف القاعدة العامة في ىذا الصدد أف 

ا بمجرد تكوينيا أؼ بمجرد ابراـ عقد الشركة، ونصت الفقرة الشركة تعتبر شخصا معنوي
لسنة  537ػػ 66رقـ  األولى مف المادة الخامسة مف قانوف الشركات التجارية الفرنسية

، عمى "أف الشركة التجارية ال تتمتع بالشخصية القانونية اال مف تاريخ قيدىا في 9966
في  9989لسنة  959نونو رقـ السجل التجارؼ"، كما ذىب المشرع المصرؼ في قا

منو عمى أنو "ال تثبت الشخصية االعتبارية لمشركة وال يجوز ليا أف  22نص المادة 
تبدأ أعماليا اال مف تاريخ الشير في السجل التجارؼ"، يتبيف مما سبق اف اكتساب 
الشخصية القانونية حسب القوانيف الفرنسية والمصرية سالفة الذكر يكوف مف تاريخ 

مف قانوف الشركات رقـ  22ا التجارؼ، أما في التشريع العراقي فاف المادة قيدى
تنص عمى أف "تكتسب الشركة الشخصية المعنوية  2004المعدؿ لسنة  29/9997

"، المعنوية شخصيتيا عمى اثباتاً مف تاريخ صدور شيادة تأسيسيا، وتعتبر ىذه الشيادة 
ركة البسيطة الشخصية المعنوية مف منو عمى انو "تكتسب الش 983كما تنص المادة 

                                                           
1

، 11-14شىلٍ َبصز: أحبر انشخصُت انًؼُىَت نهشزكت، يزهت انحمىق، انزبيؼت انًستُصزَت، ع  - 

 .151، ص0210، 2يذ



   (2422لعام )ا(/04د )/العد(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

تاريخ إيداع نسخة مف عقدىا لدػ مجمس الشركات"، ويفيـ مف خاللو أف القانوف 
العراقي يفرؽ بشأف الشركات الوطنية والشركات عموما، حيث تكتسب الشركات الوطنية 
الشخصية المعنوية مف تاريخ إيداع شيادة صدور تأسيسيا، أما الشركة البسيطة فمف 

ريخ إيداع النسخة مف عقدىا لدػ مسجل الشركة، وعميو فالشركات متعددة الجنسيات تا
تكتسب الشخصية  مف الشركات الفرعية أو وليداتيا رئيسية )األـ(سواء كانت شركة 

المعنوية كقاعدة، وذلؾ استنادا الى قانوف الدولة  ىذا األمر بالنسبة لمشركة األـ، 
لشركات الوليدة، وتبقى الشركات متعددة الجنسيات  وقانوف الدولة المضيفة بالنسبة

محتفظة بالشخصية المعنوية منذ لحظة اكتسابيا إلى غاية انتياء األجل المحدد في 
العقد أو لغاية انقضاءىا، إف ما يمفت النظر في ىذه الدراسة ىي الشخصية المعنوية 

اخمة في مجموعة لمشركات متعددة الجنسيات، حيث تتمتع كل شركة مف الشركات الد
الشركات متعددة الجنسيات بشخصية قانونية مستقمة اال اف الشركات الوليدة تبقى 
تخضع لمسيطرة المركزية التي تمارسيا الشركة األـ، فيي تعمل في اطار برامج 
اقتصادية تضعيا ىذه األخيرة بغية زيادة أرباحيا، أف تكوف مجرد وحدات مكممة 

االقتصادية والقانونية فتحكـ فييا قوة مركزية موحدة لبعضيا البعض مف ناحيتيف 
لمشركات الفروع، وال يعدو أف يكوف مظيرا خارجيا فحسب، اذ اف السيطرة التي تفرضيا 
الشركة األـ عمى فروعيا تفرغ ىذا االستقالؿ مف مضمونو بحيث ال يبقى منو اال 

 .9المظير الخارجي البراؽ
جب الدولة أف توفر الحماية مف التجاوزات في القانوف الدولي ينص عمى أف مف وا

مجاؿ حقوؽ االنساف التي ترتكبيا كيانات تخضع لواليتيا، وواجب توفير الحماية وارد 
معاىدات حقوؽ االنساف في مجاؿ حقوؽ االنساف مثمما ىو متفق عميو  بمقتضى

ترصد عموما في إطار القانوف الدولي العرفي، وفضال عف ذلؾ، تؤكد المجاف التي 
تطبيق اتفاقيات األمـ المتحدة لحقوؽ االنساف باإلجماع أف ىذا الواجب يقتضي مف 
الدوؿ أف تتخذ خطوات تنظيمية تتناوؿ تجاوزات الجيات الفاعمة كافة بما فييا الشركات 
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متعددة الجنسيات، كما تؤكد نظـ حقوؽ االنساف اإلقميمية عمى واجب الدولة في أف 
وزات التي ترتكبيا كيانات غير الدولة ووضع اشتراطات حكومية توفر الحماية مف التجا

مماثمة لتنظيـ تصرفات الشركات، وعموما تترؾ المعاىدات األمر لتقدير الدوؿ فيما 
يخص طرائق التنظيـ المتعمقة بالتجاوزات التي ترتكبيا كيانات غير الدوؿ مع التأكيد 

تاحة سبل االنتصاؼ القضائي،  والواقع أف تركيز لجاف رصد عمى سف تشريعات وا 
اتفاقيات األمـ المتحدة لحقوؽ االنساف، واآلليات اإلقميمية بشكل متزايد عمى الحماية 
مف التجاوزات التي ترتكبيا الشركات ينـ عف القمق المتزايد مف حقيقة أف الدوؿ إما أنيا 

و أو راغبة في ال تفيـ فيما کامال ىذا الواجب أو ىي ليست عمى الدواـ قادرة عمى أدائ
. مما تقدـ يظير لمباحث اف تمتع الشركات متعددة الجنسيات بالشخصية المعنوية 9ذلؾ

 متفاوتة حسب تشريعات كل دولة. قد رتب عمى عاتقيا االلتزامات ومنحيا مف الحقوؽ 
 المبحث الثاني

 مظاهر الممارسة الدولية لمشركات المتعددة الجنسيات في انفاذ القانون الدولي
يكوف مف النادر اف يكوف ىناؾ حديث عف إمكانية وجود دور إيجابي لمشركات  قد 

متعددة الجنسيات في ما يتعمق بحماية قواعد القانوف الدولي العاـ وتطبيقيا وانفاذىا مف 
تمقاء نفسيا، فالمتعارؼ عميو اف تمؾ الشركات انما تضع نصب اعينيا ىدؼ واحد 

عديد مف الباحثيف والمنظمات غير الحكومية التي ورئيسي وىو تحقيق الربح، وىناؾ ال
كما –تعتبر تمؾ الشركات انما جاءت لنيب خيرات الدوؿ التي تستثمر فييا وقد تعمل 

عمى زعزعة األنظمة الحاكمة فييا اذا لـ تتعاوف معيـ، كل ىذا ممكف البل  -يعتقدوف 
إيجابي لتمؾ  ىو حقيقة في بعض جوانبو اال اف ذلؾ ال ينفي إمكانية وجود دور

الشركات في تحسيف مف وضع تمؾ الدوؿ االقتصادؼ فيي تأتي عادة برؤوس أمواؿ 
ضخمة وتستخدـ عدد ليس بالييف مف مواطني تمؾ الدوؿ لتوظفيـ في فروعيا العاممة 
في تمؾ الدوؿ مما يسيـ في تقميل نسبة البطالة فييا، اال اف ما ييمنا ىنا ىو ىل يمكف 
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ت مف تمقاء نفسيا في تعزيز انفاذ قواعد القانوف الدولي العاـ؟ وىو اف تسيـ تمؾ الشركا
 ما نحاوؿ استكشافو ىنا في ىذا المطمب وذلؾ مف خالؿ فرعيف.

 المطمب األول
 دور الشركات المتعددة الجنسيات في انفاذ قواعد القانون الدولي لمبيئة

، عندما نظمت 9857عاـ الكاف في التفاقيات البيئية المتعددة األطراؼ لاستخداـ  اوؿ 
 االتفاقياتاتفاقية ألمانية تدفق المياه مف بحيرة كونستانس إلى سويسرا والنمسا، وظيرت 

المشاكل البيئية بحجـ  اف زاد حجـ الوعيالدولية البيئية في مجاؿ الحوكمة البيئية بعد 
 9857ي . بيف عام9المنصـرالقرف مف ستينيات الالعابرة لمحدود عمى نطاؽ واسع في 

مؤتمر ستوكيولـ عقد  قبيل، دوليةاتفاقية بيئية  747ما مجموعو  عقد، 2092-
زاد انتشار االتفاقيات الدولية البيئية، روجت األمـ المتحدة  9972الحكومي الدولي عاـ 

لالتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ، وبدأت معظـ االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ 
في مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة البشرية،  9972منذ عاـ  تدخل حيز النفاذ

التي كانت  التي حضرت المؤتمر إعالف ستوكيولـ، 993واعتمدت جميع البمداف الػ 
  . 2أوؿ وثيقة عالمية ذات أىمية بشأف قضية بيئية

المشاكل  ولقد برز القانوف الدولي لمبيئة كفرع جديد مف فروع القانوف الدولي العاـ نتيجة
البيئية التي يعاني منيا العالـ فأت بدافع الضبط والتنظيـ وحدا آلثار ما تخمفو 
السموكيات الدولية مف دمار عمى البيئة، وتجدر اإلشارة إلى أف التركيز عمى القانوف 
الدولي لمبيئة كوسيمة لمحد مف المشاكل البيئية كاف منذ مؤتمر استوكيولـ لمبيئة البشرية 

لحكومات ضمف إطار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الذؼ أعطى دفعا قويا مف قبل ا
ثرائو الدولي بأنو )مجموعة مبادغ وقواعد القانوف  يلبيئا. وقد عرؼ القانوف 3لتطوره وا 
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environmental agreement system, Global Environmental Change journal, 

Volume 23, Issue 5, October 2013, pp. 980-991. 
2
 - Michael Zürn: The Rise of International Environmental Politics: A 

Review of Current Research, Volume 50, Issue 4, 1998, pp. 617-649 
1

، 3لىَذر رابحٍ: انمبَىٌ انذونٍ نهبُئت انًفهىو وانتطىر، يزهت انىاحبث نهبحىث وانذراسبث، ع - 

 . 120، ص0222
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الدولي العاـ، التي تنظـ نشاط الدوؿ في منع وتقميل األضرار المختمفة، التي تنتج مف 
 . 9خارج حدود السياسة اإلقميمية( مصادر مختمفة لممحيط البيئي، أو

 "قمة األرض"مؤتمر عف  "اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية" ت، صدر 9992عاـ الوفي 
تغير المناخ كخطوة أولى في معالجة ب والتي عنيت ،9992عاـ الفي  هعقدتـ الذؼ 

، واليوـ أصبحت لدييا عضوية شبو عالمية والبمداف اؿ رئيسيةمشكمة كتغير المناخ 
 ، 9995عاـ  ومع بدايةالتي صدقت عمى االتفاقية ىي أطراؼ في االتفاقية،  997
لتغير المناخ، واعتمدت  دوؿ العالـتعزيز استجابة اليدؼ منيا مفاوضات  الدوؿبدأت 

النمو المتقدـ ذات  االعضاء الدوؿبروتوكوؿ ىذا البعد عاميف، وُيمـز  "كيوتو"بروتوكوؿ 
االلتزاـ  مرحمة، وقد بدأت الغازات الدفيئة اؼ خفض انبعاثاتمف الناحية القانونية بأىد

، وبدأت مرحمة 2092وانتيت في عاـ  2008في عاـ  "كيوتو" األولى لبروتوكوؿ
، وفي المؤتمر 2020في عاـ  توانتي 2093كانوف الثاني/يناير  9االلتزاـ الثانية في 

، توصمت األطراؼ في 2095الحادؼ والعشريف لألطراؼ الذؼ عقد في باريس في عاـ 
 بيدؼ التصدؼاتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ إلى اتفاؽ تاريخي 

وتسريع اإلجراءات واالستثمارات الالزمة لمستقبل مستداـ  وتكثيف يتغير المناخلم
. عمى الرغـ مف أف المؤسسات البيئية القائمة مثل االتفاقات البيئية 2منخفض الكربوف 

ددة األطراؼ وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة قد حققت قدًرا كبيًرا وقممت السرعة التي المتع
يسير بيا التدىور البيئي، ال يزاؿ ىناؾ عدد مف المشاكل البيئية الممحة السائدة في 
جميع أنحاء العالـ، بما في ذلؾ تموث اليواء والماء، وفقداف التنوع البيولوجي والتصحر 

 . 3وتغير المناخ
                                                           

1
، بحج يُشىر ػهً انزابط انتبنٍ: 5د. دانُب يزذٌ ػبذ انغٍُ: انمبَىٌ انذونٍ وانبُئت، ص - 

http://law.tanta.edu.eg/files 8%AF%D (25/7/2020).  
2
 - UNITED NATIONS: Climate Change, 

https://web.archive.org/web/20190403151843/https://www.un.org/en/section

s/issues-depth/climate-change/index.html (26/7/2020). 
3
- Norichika Kanie: GOVERNANCE WITH MULTILATERAL 

ENVIRONMENTAL AGREEMENTS: A HEALTHY OR ILL-EQUIPPED 

FRAGMENTATION?, Green Planet Blues, Critical Perspectives on Global 

Environmental Politics, Taylor and Francis Publisher, 2018, p.67. 

http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
https://web.archive.org/web/20190403151843/https:/www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://web.archive.org/web/20190403151843/https:/www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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 شركة مف أكبر الشركات في العالـ وموردييا 500، كشفت أكثر مف 2099ي عاـ فف
المتعمق  CDP الشركات الرائدة مثل نستمو وبروكتر آند غامبل مف خالؿ استبيافمنيا 

بالغابات لمساىمييـ و / أو العمالء عف المخاطر واالستراتيجيات الكامنة إلدارة إنتاج 
ثر ارتباًطا بإزالة الغابات. عمى ىذه السمع ينمو باطراد: مف وتوريد السمع الزراعية األك

ىذا العاـ. مف بيف  543، إلى  2098شركة في  455، إلى  2097شركة في  299
الحصوؿ عمى زيت  شركة عف إنتاج أو 96شركة كشفت ىذا العاـ ، أبمغت  543

ويمثل ىذا زيادة مف إندونيسيا.  -أو المنتجات التي تحتوؼ عمى زيت النخيل  -النخيل 
إدراًكا لمعدد  .2097: عف عاـ 50ونمًوا مذىاًل بنسبة  2098: عف عاـ 20بنسبة 

 CDPالمتزايد مف الشركات التي أبمغت عف مخاطر إزالة الغابات وتأثيراتيا إلى 
، ينظر ىذا التقرير وضرورة العمل في جميع أنحاء سمسمة التوريد إلنياء إزالة الغابات

 .9في تقدـ وأداء الشركات التي تقدـ تقارير إلى كل مف المستثمريف والشركات المشترية
بااللتزاـ (، Hewlett-Packard, Marsمنيا شركتي ) وقد تعيدت الدوؿ والشركات
جرانت ريد، الرئيس التنفيذؼ لشركة مارس: السيد قاؿ حيث ببنود اتفاقية باريس لممناخ 

وقاؿ إف الشركة، التي اشتيرت بصنع  ."باتفاقية باريس لممناخ شركة مارس "تمتـز
وقد  2."الحموػ، ظمت ممتزمة بتحقيق "أىداؼ خفض الكربوف التي يحتاجيا الكوكب

تضع ىذه الخطوة عدًدا مف السياسييف وقادة األعماؿ عمى خالؼ مع البيت األبيض، 
س بشأف المناخ، وانضـ إلى سوريا فقد غادر الرئيس دونالد ترامب اتفاقيات باري

ونيكاراغوا باعتبارىما الدولتيف الوحيدتيف خارج االتفاقية التي تيدؼ إلى الحد مف تغير 
 تمؾ الشركات و المناخ، وبالرغـ مف قرار الرئيس األمريكي الخروج مف االتفاقية اال اف

 وتعيد، قد بمديات مدف منيا لوس انجميس واتالنتا وسولت اليؾ سيتيبعض رؤساء 

                                                           
1
 -  CDP: the palm book Tracking progress of sustainable palm oil 

commitments in Indonesia, United Kingdom, 2019, p.4.  
2
 - Hiroko Tabuchi and Henry Fountain: Bucking Trump, These Cities, States 

and Companies Commit to Paris Accord, 

https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/american-cities-climate- 

WT.nav=top-news&_r=0 (23/1/2021).  

https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/american-cities-climate-standards.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=b-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
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في المائة دوف  28إلى  26بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  2025بحموؿ عاـ 
رئيس بمدية وثالثة حكاـ وأكثر مف  30، تضـ ىذه المجموعة 2005مستويات عاـ 

رئيًسا لمجامعات األمريكية، باإلضافة إلى ذلؾ، تعيد عمدة  80شركة وأكثر مف  900
مميوف دوالر مف أموالو الخاصة  95بمومبرج أيًضا بتقديـ  مدينة نيويورؾ السابق مايكل

لمساعدة المجموعة عمى الوفاء بشروط االتفاقية الطوعية، وقاؿ بمومبرج في بياف "إف 
رؤساء البمديات والمحافظيف وقادة األعماؿ مف كال الحزبيف السياسييف يوقعوف عمى 

أىداؼ خفض االنبعاثات التي  بياف دعـ سنقدمو إلى األمـ المتحدة وسنصل مًعا إلى
"، وأضاؼ ايضا "سيحتـر 2095حققتيا الواليات المتحدة في باريس في عاـ 

األمريكيوف اتفاؽ باريس وُيّفوف بو مف خالؿ القيادة مف األسفل إلى األعمى وليس ىناؾ 
عمدة، تمثل  83ما يمكف لواشنطف القياـ بو إليقافنا"، كما تعيدت مجموعة مكونة مف 

مثل لوس أنجموس وسولت ليؾ سيتي وأتالنتا وبيتسبرغ، بشكل منفصل بالوفاء  مدًنا
بالتزامات باريس، وكذلؾ رؤساء الجامعات مف إيمورؼ وبرانديز وويسمياف، وانضمت 
شركات، مثل ىيوليت باكارد ومارس، إلى المجموعة، وقد قاؿ ترامب إنو انسحب مف 

ف إلى الخارج(، وقاؿ أيضا )إف االتفاقية الصفقة )إلنقاذ الوظائف األمريكية مف الشح
تضع الواليات المتحدة تحت رحمة القوػ األجنبية(، وفي الواقع، االتفاؽ طوعي، وفي 
أعقاب خروج ترامب، أعادت الصيف واالتحاد األوروبي ودوؿ أخرػ حوؿ العالـ تأكيد 

مع الرئيس السورؼ التزاميا باالتفاقية، تاركيف الواليات المتحدة عمى جزيرة دبموماسية 
بي إف حيث االف يخضع بنؾ . 9بشار األسد والرئيس النيكاراغوؼ دانياؿ أورتيجا فقط

لمضغط مف أجل االنسحاب مف  ،ىو أحدث مموؿ دوليو  (BNP Paribas)بي باريبا 
قاؿ البنؾ الفرنسي إنو سيتوقف عف استثمارات الفحـ في جميع فقد  ،الوقود األحفورؼ 

االلتزاـ ، وىذا 2040وعمى مستوػ العالـ بحموؿ عاـ  2030ؿ عاـ أنحاء أوروبا بحمو 
 مميارات يورو في الطاقة المتجددة مف اآلف وحتى عاـ 3وعده باستثمار  يتماشى مع

                                                           
1
 - David Francis, Cities, States and Companies Vow to Stick to the Paris 

Climate Agreement, FOREIGN POL’Y (June 2, 2017), at 

https://foreignpolicy.com/2017/06/02/citiesstates-and-companies-vow-to-

stick-to-the-paris-climate-agreement/; (25/7/2020). 

https://foreignpolicy.com/2017/06/02/citiesstates-and-companies-vow-to-stick-to-the-paris-climate-agreement/
https://foreignpolicy.com/2017/06/02/citiesstates-and-companies-vow-to-stick-to-the-paris-climate-agreement/
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، وتأتي ىذه الخطوة في أعقاب تعيدات مماثمة مؤخًرا مف قبل شركات التأميف 9 2029
، فإف شركات  Unfriend Coalممةالعمالقة، أكسا وأليانز وأكسيس، وفًقا لمجموعة ح

: مف السوؽ غير المؤاتية قد تبنت سياسات 45إعادة التأميف التي تسيطر عمى 
أحد أىـ المؤسسات المالية التي دخمت في في الصناعة، و  الفحـمف استخداـ الخروج 

قانوف سحب االستثمارات ىو بنؾ االستثمار األوروبي، الذؼ أعمف عف انسحابو مف 
، وتأتي حركة سحب 2029وقود األحفورؼ بالكامل بحموؿ نياية عاـ مشاريع ال

، مف المنتجيمف حرؽ الفحـ الكيرباءف ،االستثمارات في وقت صعب بالنسبة لمفحـ
: ىذا العاـ، مع انخفاض اعتماد اليند عمى طاقة الفحـ  3المقرر أف تنخفض بنسبة 

البيئة والمحافظة عمييا بدأ اف إدراؾ أىمية احتراـ  .2والطمب في اليضاب في الصيف
باالزدياد والتنظيـ بحيث أصبحت مسألة المحافظة عمى البيئة مطمب الشعوب 
والشركات والمؤسسات الداخمية لمدوؿ متجاوزة بذلؾ حصر اإلقرار بأىميتيا وتبني 
السياسات الداعمة ليا الفئة الحاكمة، وفي ىذا كمو تعزيز لنفاذ قواعد القانوف الدولي 

 .لمبيئة
 المطمب الثاني

 دور الشركات المتعددة الجنسيات في انفاذ قواعد القانون الدولي لمحقوق االنسان
دوف يشكل  عاما تقريبا، اصبح 60قبل   "اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنسافمنذ اعتماد " 

كاف مصدر إلياـ لمجموعة  أساس قانوف حقوؽ اإلنساف الدولي، وىذا اإلعالف شؾ
يما يتعمق حقوؽ اإلنساف الدولية ذات اإللزاـ القانوني، وكذلؾ  اتاتفاقيمف  كبيره

، وىو ال يزاؿ قبسًا نيتدؼ بو يصعيد العالمالموضوع تطوير حقوؽ اإلنساف عمى ب
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 - Arnaud Fraboul  and Astrid Wernert: BNP Paribas announces a timeframe 

for a complete coal exit and raises its financing targets for renewable 

energies, BNP Paribas bank, https://group.bnpparibas/en/press-release/bnp-

paribas-announces-timeframe-complete-coal-exit-raises-financing-targets-

renewable-energies (23/1/2021). 
2
 - Oliver Balch: 75 CEOs call for US to stay in the Paris Agreement as 

emissions continue to rise, https://www.reutersevents.com/sustainability/75-

ceos-call-us-stay-paris-agreement-emissions-continue-rise  (25/1/2021). 
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االضطياد أما في المجتمعات التي تعاني مف و جميعًا، سواء عند التصدؼ لممظالـ، 
عمى مستوػ متع بحقوؽ اإلنساف إلى تحقيق الت اليادفةالقمع، أو عند بذؿ الجيود و 

بمثابة االعتراؼ الدولي بأف الحريات  "اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف"يعد و العالـ، 
الحقوؽ الرئيسية تعد متأصمة لدػ كافة البشر، وىي غير قابمة لمتصرؼ وتنطبق عمى و 

، مف حيث الحقوؽ والكرامة يفومتساو  ارحر ا ناقد ولد نا، وأنؼ ساو تم بشكلالجميع 
اختالؼ بيننا فيما يتعمق بالجنسية أو نوع الجنس أو مكاف دائما يناؾ فوميما كاف 

اإلقامة أو المنشأ القومي أو الموف أو الديف أو العرقي أو المغة أو أؼ حالة أخرػ، 
بإعالف التزامو  9948كانوف األوؿ/ديسمبر  90يالحع أف المجتمع الدولي قد قاـ في و 

االلتزاـ إلى قانوف، ذلؾ تحوؿ  ومع مرور الوقتالعدالة والكرامة، بتأييد حقنا جميعًا في 
إقميمية  معاىداتأو قوانيف عرفية دولية أو مبادغ عامة أو االتفاقيات سواء في قالب 

نتج التعبير عف حقوؽ اإلنساف وضمانيا، وقد  يتاح، حيث وتشريعات داخميةوقوانيف 
حقوؽ لمعاىدات و  بياف ثمانيفا يزيد عف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف إلياـ م عف

 ياإلقميمذات الطابع عدد كبير مف اتفاقيات حقوؽ اإلنساف  فضاًل عفاإلنساف الدولية، 
نظاـ شامل وممـز مف  يكوف وصكوؾ حقوؽ اإلنساف المحمية واألحكاـ الدستورية، مما 

قانوف حقوؽ  ـحيث يقو بتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف،  يتعمقالناحية القانونية فيما 
عمى الدوؿ أف تحافع عمييا، وعندما تصبح  يجبوضع التزامات باإلنساف الدولي 

في معاىدات دولية، يراعى أنيا تضطمع بالتزامات وواجبات في إطار  اعضاءالدوؿ 
حماية واحتراـ وتطبيق حقوؽ اإلنساف، وااللتزاـ باالحتراـ يعني بالقانوف الدولي تتصل 

التمتع بيا،  الحد مفأف تمتنع عف التدخل في حقوؽ اإلنساف أو عمى الدوؿ  يجبأنو 
األفراد مف انتياكات و الجماعات  عمى الدوؿ أف تقي يوجبأما االلتزاـ بالحماية فإنو 

إجراءات إيجابية  بالقياـمطالبة الدوؿ  ينطوؼ عمىحقوؽ اإلنساف، وااللتزاـ بالتطبيق 
تتعيد الحكومات مف خالؿ حيث اسية، التمتع بحقوؽ اإلنساف األسوتمكيف لتيسير 

تتسـ  وطنيةبوضع تدابير وتشريعات  التصديق عمى معاىدات حقوؽ اإلنساف الدولية
يوفر  الوطنيفإف النظاـ القانوني  بالتالي، التعاىديةوواجباتيا  االتزاماتيباالتفاؽ مع 

إطار صل في االفي  التياكفالتي تـ الحماية القانونية لحقوؽ اإلنساف سقف ممتاز مف 
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 مواجيةفي الوطنية اإلجراءات القضائية  تخفقذا ما االقانوف الدولي العاـ، وفي حالة إ
اآلليات المتعمقة بالتظممات الفردية و نتياكات حقوؽ اإلنساف، يالحع أف اإلجراءات ا

الدولي مف أجل المساعدة في القياـ، عمى نحو المستوػ اإلقميمي و  ػ متاحة عمى المستو 
 المستوػ احتراـ وتنفيذ وتطبيق معايير حقوؽ اإلنساف الدولية عمى التقيد ب، بفعاؿ

. واحد أىـ االنجازات األخيرة في تعزيز العالقات الخارجية قد تـ مف خالؿ 9المحمي
اعتماد المبادغ التوجييية لألمـ المتحدة بشأف األعماؿ التجارية وحقوؽ اإلنساف، صاغو 

حقوؽ اإلنساف والشركات عبر ػ"عاـ الخاص المعني بألميف الاممثل  بوصفوجوف روجي 
وغيرىا مف مؤسسات األعماؿ وأقرىا مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ  "الوطنية

، تتبنى المبادغ التوجييية إطار حماية واحتراـ االنتصاؼ 2099المتحدة في عاـ 
ثير الكبير لمتوفيق بيف سيادة الدولة ومسؤوليتيا عف إعماؿ حقوؽ اإلنساف مع التأ

الدوؿ باعتبارىا الكيانات الوحيدة المسؤولة  Ruggieوالمتزايد لمشركات، ويعتبر إطار 
عف حماية حقوؽ اإلنساف في النظاـ الدولي، لكنو يقترح أيًضا أف تقوـ الشركات بدور 
نشط في ضماف أال يؤدؼ سموكيا وعممياتيا إلى تقويض حقوؽ اإلنساف، وبسبب الدعـ 

الذؼ تمقتو تمؾ المبادغ مف الدوؿ وقادة األعماؿ والناشطيف، والتطبيق  الواسع النطاؽ
الواسع النطاؽ لحقوؽ اإلنساف عمى مجموعة واسعة مف التحديات الدولية، قدمت 
المبادغ التوجييية األساس لممؤسسات والمنظمات الدولية الستدعاء الحجج شبو 

الرغـ مف أف المبادغ كانت في  القانونية التي تسعى إلخضاع الشركات والزاميا عمى
 Airbnbاألصل تيدؼ إلى أف تكوف غير ممزمة، فعمى سبيل المثاؿ رفضت شركة 

وىي شركة امريكية لتأجير واستئجار أماكف سكف عمى االنترنت مقرىا في ساف 
فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة، العمل في األراضي الفمسطينية المحتمة، وقد 

جمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة بالمبادغ التوجييية لدعـ توجو استشيد م
الشركة بعدـ ممارسة األعماؿ التجارية في األراضي الفمسطينية المحتمة ألف القياـ بذلؾ 

                                                           
1

األيى انًتحذة: أسبص انمبَىٌ انذونٍ نحمىق االَسبٌ،  - 

-declaration/foundation-https://www.un.org/ar/sections/universal

law/index.html-rights-human-international(27/7/2020).  

https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
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. وعمى صعيد متصل أعمف صندوؽ األمـ 9يجعميا متواطئة في احتالؿ غير قانوني
 تدشيفعف  2008كانوف الثاني/يناير  29ا في المتحدة لمكافحة اإليدز والسل والمالري

 لتشجيع مف جانب منظمة االمـ المتحدة لشركات الكبرػ، وىو مبادرةبا خاص برنامج
ىذا  األمراض، تمؾمكافحة مجاؿ االستثمار في القياـ بجنسيات عمى الالشركات متعددة 

ستثمار والعمل بالرغـ مف االعتقاد السائد لدػ البعض مف عدـ وجود الرتباط بيف اال
راىف العديد مف الباحثيف والسياسييف عمى أف "العمل التطوعي" استثمار التطوعي فقد 

حيث دعموا وجيات نظرىـ مف خالؿ توضيح العائد االقتصادؼ لمعمل  اقتصادؼ.
التطوعي باستخداـ المعادالت الرياضية، وأكدوا عمى ضرورة االىتماـ بالعمل التطوعي 

خاصة الشباب لمواجية  ستراتيجيًا لتنمية قدرات أفراد المجتمع،ألنو يمثل خيارًا ا
التحديات وتزويدىـ بالميارات والخبرات العممية التي تتيح ليـ فرص عمل أفضل 
وتحديدًا في القطاع الخاص الذؼ يشكو مف قمة التدريب والخبرة لدػ الشباب الذيف 

ريكية المتخصصة في مجاؿ شركة شيفروف األمتأتي يفتقروف إلى الحماس والحيوية، 
مميوف دوالر عمى  30التنقيب عف النفط، في طميعة الشركات التي التزمت باستثمار 

في برامج الصندوؽ في أجزاء مف آسيا وأفريقيا، وقاؿ رئيس مجمس  مدػ ثالث سنوات
الشركات الكبرػ التي تتمتع باستثمارات عمى "إف " راجات جوبتاالسيد " أمناء الصندوؽ 

الطويل في الدوؿ النامية تتفيـ الحاجة إلى ىذه االستثمارات في مكافحة  المدػ
برنامج الشركات "إف ب ايضاً  جوبتاالسيد األمراض كجزء مف استراتيجية االستثمار" وقاؿ 

يمنح ىذه الشركات فرصة لعمل استثمارات مميزة وفعالة في البرامج الصحية الوطنية، 
في الصندوؽ  اف تـ تأسيسلذؼ أبدتو شيفروف"، ومنذ ونحف سعيدوف لمغاية بااللتزاـ ا

المالريا والسل امراض المموؿ الرئيسي لبرامج مكافحة ىو ، أصبح 2002عاـ ال
اإليدز وثمثي التمويل لمرض  لمتصدؼ ي% مف التمويل الدول20 يقدـواإليدز، حيث 

ىمة مالية بتقديـ مسا اتشركال واحدة مف لسل، وستقوـ كلوالمالريا لمرض االعالمي 

                                                           
1
 - Jay Butler: THE CORPORATE KEEPERS OF INTERNATIONAL LAW, 

The American Society of International Law, Volume 114, Issue 2, April 2020 

, pp.214-215. 
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توسع  يدؿ عمىفي البالد التي تعمل بيا، مما التصدؼ لتمؾ االمراض لتمويل برامج 
خدمة المجتمع منيا يدؼ يكوف الواالستثمار في مشاريع  تمؾ الشركات مياـ عمل

. 9المحميةمع االحتياجات  ةتوافقتكوف م جيدة جداواالستثمار في برامج ذات نوعية 
ي األمـ المتحدة والمنظمات الداعمة ليا في تعزيز الدور ينبيف لمباحث ىنا اف مساع

اإليجابي لمشركات المتعددة الجنسيات في مسألة احتراـ حقوؽ االنساف وااللتزاـ 
 ةالمتعقمبحمايتيا انما ىو بيدؼ توسيع نطاؽ احتراـ تمؾ الحقوؽ وانفاذ القواعد الدولية 

وؿ والمسؤوليات التي تتحمميا، بيا بعد اف كانت محصورة بالجيود التي تبذليا الد
 خصوصا واف تمؾ الشركات تتخذ مف الساحة الدولية مجاال لعمميا.

 الخاتمة
 -لقد توصمنا في ختاـ بحثنا ىذا الى جممة مف االستنتاجات والتوصيات وىي التالية:  

 -أوال/ االستنتاجات: 
قدرتو عمى  قواعد القانوف الدولي في تطور مستمر وىذا التطور يتبيف مف خالؿ -9

 استيعاب التطورات الحاصمة عمى المستوػ الدولي.
اشخاصو الرئيسييف بعد اف كاف تطبيق قواعد القانوف الدولي العاـ حكرا عمى  -2

أصبح ىناؾ حديث وممارسة دولية وىـ الدوؿ والمنظمات الدولية والفاتيكاف، 
دور لمشركات المتعددة الجنسيات في ىذا الشأف، وىو ما يؤكد عمى وجود 

 إيجابي لتمؾ الشركات في تطبيق قواعد القانوف الدولي العاـ.
الشركات المتعددة الجنسيات اذ تقوـ بذلؾ انما تعكس الطبيعة المتطورة لمقانوف  -3

الدولي العاـ فيي غير مجبرة كوف الشركات المتعددة الجنسيات ليست مف 
 اشخاص القانوف الدولي العاـ.

ات المتعددة الجنسيات سواء في مجاؿ حماية ىذا الدور الذؼ تقوـ بو الشرك -4
حقوؽ االنساف او المحافظة عمى البيئة الطبيعية انما ىو وسيمة جديدة لتنفيذ 

 قواعد القانوف الدولي العاـ ينبغي استغالليا وتطويرىا.
                                                           

1
األيى انًتحذة: شزكبث كبزي تسبهى فٍ صُذوق األيى انًتحذة نًكبفحت انسم وانًالرَب واإلَذس،  - 

   .https://news.un.org/ar/story/2008/01/79462(27/7/2020)يتبس ػهً انزابط انتبنٍ: 

https://news.un.org/ar/story/2008/01/79462
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  -ثانيا/ التوصيات: 
ينبغي عمى المجتمع الدولي وخصوصا منظمة األمـ المتحدة اف تنظـ عمل  -9

المتعددة الجنسيات بشكل اتفاقيات دولية تحمل قواعد ممزمة ومنظمة  الشركات
 ومطوره لعمل تمؾ الشركات نظرا لمدور المتزايد الذؼ تمعبو.

ينبغي عمى المجتمع الدولي تعزيز دور الشركات المتعددة الجنسيات مف خالؿ  -2
 منحيا دور في ابراـ المعاىدات الدولية التي تمس نشاطيا مف خالؿ إعطائيا

 ودعوتيا الى المؤتمرات المميدة ألبراـ تمؾ المعاىدات. ،امجاؿ ألبداء رائيي
 المصبدر

 -أوال/ انًصبدر ببنهغت انؼزبُت: 

احًذ ػببص ػبذ هللا واحًذ دمحم ربسى: دور انشزكبث انًتؼذدة انزُسُبث فٍ االلتصبد انؼبنًٍ، يزهت  .1

 .0210، 02كهُت بغذاد نهؼهىو االلتصبدَت انزبيؼت، ع

احًذ ػبذ انؼشَش، د. ربسى سكزَب، فزاص ػبذ انؼشَش انطحبٌ: انشزكبث انًتؼذدة انزُسُبث وأحزهب  د. .0

، كهُت اإلدارة وااللتصبد، انزبيؼت انًستُصزَت، 53ػهً انذول انُبيُت، يزهت اإلدارة وااللتصبد، ع

0212. 

انًكبسب وانًخبطز د. انسؼذٌ رربل وشىلٍ رببرٌ: تذوَم اػًبل انشزكبث يتؼذدة انزُسُبث بٍُ  .1

 .0213، 22ػهً انذول انُبيُت، يزهت كهُت بغذاد نهؼهىو االلتصبدَت انزبيؼت، ع

سهُهت سوٍَ: انُظبو انمبَىٍَ نهشزكبث يتؼذدة انزُسُبث، يذكزة يبرستُز، كهُت انحمىق وانؼهىو  .2

 .0215او انبىالٍ، انزشائز، -انسُبسُت، ربيؼت انؼزبٍ بٍ يهُذٌ

، 11-14خصُت انًؼُىَت نهشزكت، يزهت انحمىق، انزبيؼت انًستُصزَت، ع شىلٍ َبصز: أحبر انش .3

 .0210، 2يذ

لبرة ضُبء انذٍَ: يسؤونُت انشزكبث انًتؼذدة انزُسُبث ػٍ خزق حمىق االَسبٌ، يذكزة يبرستُز،  .4

 .0213، -انبىَزة-كهُت انحمىق وانؼهىو انسُبسُت، ربيؼت أكهٍ يحُذ أونحبد

، 3نٍ نهبُئت انًفهىو وانتطىر، يزهت انىاحبث نهبحىث وانذراسبث، علىَذر رابحٍ: انمبَىٌ انذو .1

0222. 

وردة ػطبَهُت وصفبء يشَغش: انشزكبث انًتؼذدة انزُسُبث، يذكزة يبرستُز، لسى انؼهىو انمبَىَُت  .5

 .0212لبنًت، -23يبٌ  5واإلدارَت، كهُت انحمىق وانؼهىو انسُبسُت، ربيؼت ربيؼت 

 

 -إلَزهُشَت: حبَُب/ انًصبدر ببنهغت ا

1. CDP: the palm book Tracking progress of sustainable palm oil commitments 

in Indonesia, United Kingdom, 2019.  

2. Jay Butler: The Corporate Keepers Of International Law, The American 

Society Of International Law, Volume 114, Issue 2, April 2020. 

3. Michael Zürn: The Rise of International Environmental Politics: A Review of 

Current Research, Volume 50, Issue 4, 1998. 

4. Norichika Kanie: Governance With Multilateral Environmental Agreements: 

A Healthy Or Ill-Equipped Fragmentation?, Green Planet Blues, Critical 
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Perspectives On Global Environmental Politics, Taylor And Francis 

Publisher, 2018. 

5. Rakhyun E.Kim: The emergent network structure of the multilateral 

environmental agreement system, Global Environmental Change journal, 

Volume 23, Issue 5, October 2013. 

 -حبنخب/ انًىالغ االنكتزوَُت: 

د. دالَب مجدً عبد الغنٌ: القبنون الدولٌ والبَئت، بحث منشور علي الرابط التبلٌ:  -1

http://law.tanta.edu.e(25/7/2020).  

األمم المتحدة: أسبس القبنون الدولٌ لحقوق االنسبن،  -6

-declaration/foundation-https://www.un.org/ar/sections/universal

law/index.html-rights-human-international(27/7/2020).  

ٌ صندوق األمم المتحدة لمكبفحت السل والمالرٍب واإلٍدز، األمم المتحدة: شركبث كبرى تسبهم ف -1

   .https://news.un.org/ar/story/2008/01/79462(27/7/2020)متبح علي الرابط التبلٌ: 

4- Arnaud Fraboul  and Astrid Wernert: BNP Paribas announces a timeframe 

for a complete coal exit and raises its financing targets for renewable 

energies, BNP Paribas bank, https://group.bnpparibas/en/press-release/bnp-

paribas-announces-timeframe-complete-coal-exit-raises-financing-targets-

renewable-energies  (23/1/2021). 

5- David Francis, Cities, States and Companies Vow to Stick to the Paris 

Climate Agreement, FOREIGN POL’Y (June 2, 2017), at 

https://foreignpolicy.com/2017/06/02/citiesstates-and-companies-vow-to-

stick-to-the-paris-climate-agreement/; (25/7/2020). 

6- Hiroko Tabuchi and Henry Fountain: Bucking Trump, These Cities, States 

and Companies Commit to Paris Accord, 

https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/american-cities-climate-

standard(23/1/2021). 

7- Oliver Balch: 75 CEOs call for US to stay in the Paris Agreement as 

emissions continue to rise, https://www.reutersevents.com/sustainability/75-

ceos-call-us-stay-paris-agreement-emissions-continue-rise  (25/1/2021).  

8- United Nations: Climate 

Change,https://web.archive.org/web/20190403151843/https://www.un.org/en

/section (26/7/2020). 
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