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المستخلص
تتناول هذه الورقة الشركات المتعددة الجنسيات تعريفها وخصائصها ودوافعها وأهدافها والمشاكل البيئية التي
تترتب علي نشاطاتها بالدول النامية واآلثار االقتصادية والبيئية لهذه المشاكل .كما تتناول هذه الورقة سبل مواجهه اآلثار
السلبية لهذه الشركات علي مستقبل التنمية في الدول النامية والذي يعني بالضرورة أيجاد تنمية تأخد في عين االعتبار
أهمية المحافظة علي البيئة وأستغاللها االستغالل االمثل وحفظ حق االجيال القادمة في التنمية.
المقدمة
تعد الشركات المتعددة الجنسيات من أهم خصائص العولمة االقتصادية وكجزء رئيسي من النظام االقتصادي
العالمي من خالل التأثير في حركة االستثمارات االجنبية الصادرة والواردة عالمياً ،حيث تتحكم هذه الشركات في الجزء
االكبر من هذه االستثمارات وتوجهات النشاط االستثماري الذي يختلف بين الدول المتقدمة والدول النامية ،ففي الدول
المتقدمة تتوجه استثماراتها الي قطاعات الصناعات التي تتميز بالتقنيات العالية مثل االلكترونات والمعدات الكهربائية،
أما أستثماراتها في الدول النامية فيتوجه الجزء األكبر منها الي الصناعات االستخراجية خاصة صناعات النفط والغاز
والتعدين .
وحيث أن ظاهرة التلوث البيئي من اهم الظواهر العالمية التي نتجت عن االستخدام المفرط وغير المخطط
للبيئة والموارد الطبيعبية فأستنزاف الغابات وقطع االشجار واستنزاف المياه وزيادة معدالت تلوثها وزيادة استخدام
المبيدات وتفاقم معدالت تلوث الهواء نتيجة لإلنبعاثات الغازية الناتجة من االنشطة الصناعية المختلفة وما نتج عن ذلك
من نفايات ادي الي حدوث عديد من المشاكل البيئية وعلي راسها مشكلة االحتباس الحراري وزيادة معدالت حرارة
األرض و بالنظر الي كل ذلك وغيره من االثار البيئية وخاصة في الدول النامية نجد ان النشاط الصناعي كان له دوره
الكبير في ذلك .فأستمرار النمو االقتصادي بوضعه الحالي والذي تقوده في العالم الشركات العابرة للقارات يؤدي الي
أستنزاف الموارد الطبيعية لالرض وتلوث البيئة التي نعيشها وزيادة الفوارق االقتصادية واالجتماعية خاصة بين الدول
المتقدمة و النامية مما أدي الي الوصول بالبشرية الي مفترق طرق عالي الحساسية يدعو بالضرورة الدول النامية الي
أيجاد أنظمة أقتصادية وأجتماعية مستدامة تحفظ قدرة االنسان علي أدارة الموارد الطبيعية بشكل اليؤثرعلي حقوق
االجيال القادمة ويخفف من تدهور البيئية.
وفى ذا الدراسة سيتم تناول االتي:
أوال :تعريف الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها
ثانيا :العوامل المحركة لالستثمارات االجنبية في االقتصاد العالمي
ثالثا :الشركات المتعددة الجنسيات وتأثيرها في النشاط االقتصادي العالمي
رابعا :خصائص الدول النامية وتقسيماتها
خامسا :ماهية التلوث البيئي
سادسا :مصادر التلوث البيئي
سابعا :أسباب التلوث البيئي
ثامنا :اآلثار الناجمة عن التلوث البيئي
تاسعا :سبل مواجهة اآلثار السلبية للشركات المتعددة الجنسيات علي البيئة في الدول النامية
النتائج والتوصيات
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أوال :تعريف وخصائص الشركات المتعددة الجنسيات
 - 1تعريف الشركات متعددة الجنسيات:
هي الشركات التي تمتلك او تدير بصورة مباشرة أو غير مباشررة نشراطا اسرتثماريا سرواء فري مجرال اإلنترا أو
التسويق او الخدمات خار حدود الدولة االم بغض النظرر عرن عردد الردول المضريفة التري تمرارس الشرركة انشرطتها فيهرا
(أبررو قحررف )1002،حيررث تعتمررد هررذه الشررركات فرري انشررطتها علرري سرروق متعرردد الرردول كمررا أن قراراتهررا واختياراتهررا
واستراتيجياتها ذات طابع دولي فهي بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثرم عناصرر االنترا مرن رأس المرال
وعنصر العمل ونقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة(.وردم)1002،
 - 2خصائص الشركات المتعددة الجنسيات:
تتمع الشركات المتعددة الجنسيات بجموعة من الخصائص والسمات المميزة لها والتري تسراعدها الري حرد كبيرر
في التأثير علي النظام االقتصادي العالمي ومنها( :عبد الحميد)1002 ،
 oالتركيز في النشاط االسثماري
 oالثأثير فى نقل التكنولوجيا واحدات الثورة التكنولوجية
 oتأخد شكل الكيانات االقتصادية العمالقة ذات معدالت النمو المرتفعة
 oازدياد درجة تنوع األنشطة قطاعيًا وجغرافيا
 oكبر مساحة اسواقها وامتدادها الجغرافي
 oالقدرة علي تحويل االنتا واالستثمار علي مستوي العالم
 oتوافر مجموعة من المزايا االنتاجية والتسويقية
 oالسعي الي أقامة التحالفات االستراتيجية
 oاالنتماء غالباً الي دول أقتصاديات السوق المتقدمة صناعياً
 oتعبئة المدخرات العالمية
 oالتخطيط االستراتيجي واالدارة االستراتيجية
 oتكوين انماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي.
ثانيا:العوامل المحركة لالستثمارات األجنبية المباشرة في االقتصاد العالمي:
بلغررت الشررركات متعررددة الجنسرريات ( )77ألررف شررركة أمأ ،وأكثررر مررن  770000فرررع أجنبرري مررن أفرعهررا مررن
الشركات األجنبية المنتسبة المحرك الرئيس لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة(النقرراط )1007،حيرث بلغرت القيمرة
المضررافة لهررذه الفررروع األجنبيررة فرري عررام  1002نحررو  5،2ترليررون دوالر ووظفررت  21مليررون شررخص وص ردأرت سررلعاً
وخدمات بقيمة تجاوزت الترليون.
وكانت عمليرات انردما الشرركات وشررائها عبرر الحردود القروة المحركرة لتردفق االسرتثمارات األجنبيرة المباشررة
الصرادرة والررواردة وحفررزت عمليررات االنردما والشررراء عبررر الحرردود السرريما تلررك الترري تشررارك فيهررا شررركات فرري البلرردان
المتقدمة الزيادة التي سُرجلت مرؤخرًا فري االسرتثمار األجنبري المباشرر فقرد ارتفعرت قيمرة تلرك العمليرات بنسربة  %88لعرام
 1002مقارنة بالعام  1005فبلغت  722مليار دوالر كما بالجدول رقم (.)2
لقد كان لعمليات اندما الشركات وشرائها عبر الحدود أهمية كبرى في زيرادة التردفقات الصرادرة والرواردة مرن
االستثمارات األجنبية المباشرة  ،كما استمرت عمليات التخصيص وتحرير التجرارة ،وززالرة العوائرق أمرام حركرة ر وس
األمررروال ،واالسرررتثمارات األجنبيرررة  ،واسرررتمرت الررردول فررري تعرررديل قوانينهرررا وأنظمتهرررا واتفاقياتهرررا الوطنيرررة التررري تحكرررم
االسررتثمارات األجنبيررة ي لكرري تتكيررف مررع اتفاقيررة ( )TRIMSوهرري أتفاقيررة خاصررة بالتجررارة بالسررلع فرري منظمررة التجررارة
العالمية  ،كما استمرت عمليات فتح األسواق المالية وزلغاء الضوابط  ،ونظم الرقابة الحكومية علي هذه األسواق كعوامرل
رئيسة أخرى محركة لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة عالمياً .
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جدول ( .)1مؤشرات مختارة لالستثمار االجنبي المباشر واإلنتاج الدولي للفترة ()2222-2222
( مليار دوالر)
القيمة باألسعار الجارية ( مليار دوالر)
البند
2222

2221

تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الوارد
تدفقات االستثمار
612،2
1222،2
األجنبي المباشر
الصادر
رصيد االستثمار
1221
1212
األجنبي المباشر الوارد
رصيد االستثمار
1222
2061
األجنبي المباشر
الصادر
الدخل من االستثمار
المباشر الوارد
الدخل من االستثمار
المباشر الصادر
عمليات اندماج
121
1122
وشرائها الشركات عبر
الحدود
المبيعات من الشركات
12216
12122
األجنبية المنتسبة
اإلنتاج اإلجمالي من
2202
2116
الشركات األجنبية
المنتسبة
مجموع أصول
22022
21122
الشركات التابعة
األجنبية المنتسبة
صادرات الشركات
2122
2262
األجنبية المنتسبة
العمالة لدي الشركات
22221
22226
األجنبية المنتسبة
(باآلالف)
الناتج المحلي اإلجمالي
21022
21202
( باألسعار الجارية )
إجمالي تكوين رأس
1122
1211
المال الثابت
عائدات االتاوات ورسو
62
11
م التراخيص
صادرات السلع
6222
6221
والخدمات من غير
عوامل اإلنتاج
المصدر :تقرير اإلستثمار العالمي للفترة ()1002 -1000
1220،1

222،2

2222

2222

2222

2222

116،6

226،0

611

011

220،2

211،1

212

660

6222

2222

0222

12122

6220

2106

12222

12162

-

-

212

222

-

-

126

122

220

206

221

611

12222

16222

22021

22161

2122

2621

2222

2216

26126

22212

22226

22212

2222

2266

2622

2212

22262

22162

20222

12202

22221

21112

22012

22162

1026

6202

2622

0222

62

66

111

01

2220

0222

11101

12121
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لقد حصل التوسع الكبير في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة والواردة عالمياً بفعرل عردة عوامرل
من أبرزها (الجميلي )1002،
 oسياسة التحررية االقتصادية التي تتبناها مختلف دول العالم .
 oسياسررة تحريررر التجررارة بفعررل انضررمام دول العررالم زلررى منظمررة التجررارة العالميررة ومررا أقرترره االتفاقيررات بجولررة
أورغواي.
 oسياسة تحرير االستثمارات األجنبية المباشرة طبقاً التفاقية زجرراءات االسرتثمار المتصرلة بالتجرارة التري أقرتهرا
جولة أورغواي .
 oاإلجراءات والسياسات االقتصادية التي اتخذتها الدول مرن أجرل تحريرر االسرتثمارات األجنبيرة الوافردة زليهرا مرن
القيود النقدية ،والمالية ،والمصرفية واإلدارية  ،والتي قضت بتعديل قوانينها وتشريعاتها.
 oالتوسع في عقد اتفاقيات االستثمار الثنائية الهادفة زلي تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة.
 oالتطورات التكنولوجية الهائلة التي دفعت الشركات المتعددة الجنسيات زلي البحث عن المجراالت التري تزيرد مرن
كفاءة االستثمارات وتعظيم زرباحها بغض النظر عن التكاليف التي تتحملها الدول المضيفة. .
 oزيادة المنافسة بين الشركات للسيطرة علي األسواق الخارجية ،وزيادة القدرة التنافسية لصادراتها والبحرث عرن
مصادر المواد االولية.
ثالثا :الشركات متعددة الجنسيات وتأثيرها في النشاط االقتصادي العالمي
تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ تعدادها فري االقتصراد العرالمي عرام  )77( ، 1002ألرف شرركة
متعددة الجنسيات مع فروعها المنتسبة التري يبلرغ تعردادها ()770ألرف شرركة منتسربة فري االقتصراد العرالمي والتري أخرذت
تلعب دورًا رئيسًا في تحريك تدفقات االستثمارات األجنبية المباشررة الرواردة والصرادرة مرن خرالل مسراهمتها فري اإلنترا
الدولي ،وفي زطار مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في اإلنتا الدولي نجد أن الجزء األكبر من االستثمارات الدولية
ينفررد مررن خررالل الشررركات المتعررددة الجنسرريات حيررث يالحررظ أن الخريطررة االسررتثمارية لالسررتثمار الرردولي تتررأثر بتوجهررات
النشاط االستثماري للشركات المتعددة الجنسيات ،فهي تؤثر بشكل فعال علي توجهات االستثمار الدولي عبر العالم برل زن
هذه الشركات تؤثر من ناحية أخرى علي هيكل االستثمار الدولي مرن منظرور النشراط االقتصرادي ،فنشراط هرذه الشرركات
في الدول المتقدمة يختلف عنه في الدول النامية ففي الدول المتقدمة يتوجه جزء كبير من استثمارات الشركات زلري قطراع
الصررناعات التحويليررة خاصررة الصررناعات الترري تتميررز بالتقنيررة المرتفعررة مثررل االلكترونيررات والحواسررب اآلليررة والمعرردات
الكهربائية  ،أما استثمارات تلك الشركات في الدول النامية فيتوجه جزء كبير نحو الصناعات االستخراجية  ،يترتب علري
ذلك وما يترتب علي ذلك تزايد استنزاف للموارد الخام واألولية التي تعتبر الردول الناميرة مرن مصرادرها الرئيسرية عالميرا
مما يترترب علري ذلرك تردهور للبيئرة ،ويعرود السربب الررئيس وراء قيرام الشرركات المتعرددة الجنسريات بتنويرع نشراطها زلري
اعتبار اقتصادي مهم،يعتبر من أهم مبادئ اقتصاديات السوق وهو زن الربح حافز علي اإلنتا .
ويضاف زلي ذلك أن الشركات المتعدية الجنسيات بما تملكه من قدرات تكنولوجية عالية ،وزمكانيات ،ومروارد ،
يمكن أن تؤثر في هيكل التجارة العالمية من خالل اكتساب الكثير من المواقع في دول العالم الميزة التنافسية المكتسبة فري
الكثيررر مررن الصررناعات واألنشررطة  ،الترري تقرروم علرري اكتسرراب تلررك الميررزة التنافسررية مررن خررالل عناصررر الجررودة ،والتكلفررة،
واإلنتاجية ،والسعر ،وهو ما يؤدي زلري زيرادة اإلنترا العرالمي ،وبالترالي زيرادة التجرارة العالميرة برين دول العرالم المختلفرة
عبر الشركات المتعددة الجنسيات  ،مما أدى بهذه الشركات زلى أن تطالب العالم من خرالل منظمرة التجرارة العالميرة لفرتح
أبواب اقتصاده ،وأسواقه علي مصراعيهاي لتتمكن هذه الشركات من تجاوز آخرر الحردود المانعرة لسريطرتها الكاملرة علري
األسواق العالمية وزلغاء الشركات المحلية ،والقطاعات الوطنية ،وبخاصة في الدول النامية.
رابعا :خصائص الدول النامية وتقسيماتها
- 1تعريف الدول النامية:
الدولة النامية هي تلك الدولة التي ينخفض فيها مستوي المعيشة نسبة زلي مستوي المعيشة في الدول المتقدمة
اقتصاديا مثل امريكا واو روبا او بمعني أخر هي تلك الدولة التي يكون فيها متوسط الدخل الفرد الحقيقي منخفضاً نسبة
زلي مستوي معين في الدول المتقدمة(.الطبولي)1007،
 - 1خصائص الدول النامية :
بالرغم من بعض االختالفات والتباينات المتواجدة علي مستوي الدول النامية في كل من زفريقيا وآسيا وأمريكا
الالثينية ،زال زن هناك بعض السمات الموحدة والخصائص المشتركة لدول العالم الثالث والدول النامية عموما ،والتي

22

الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تلوث البيئة "تحليل لبعض آثار التلوث البيئي في الدول النامية"

أ.
ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.


توضح اإلطار المشترك المتشابه بين الدول .ويمكن حصر وتوصيف تلك الخصائص المشتركة في سبع مجموعات
(عناصر) رئيسية هي (تودارو:)1002،
انخفاض مستويات المعيشة والتي يمكن توصيفها بأنها تتمثل في انخفاض الدخل ودرجة عدم المساواة وتدهور الصحة

وتقدم التعليم وزيادة األمية.
انخفاض مستويات اإلنتاجية.

المعدالت المرتفعة للنمو السكاني وأعباء اإلعالة.
زيادة وارتفاع معدالت البطالة
االعتماد المتزايد علي اإلنتا الزراعي وصادرات المنتجات األولية.

شيوع ظاهرة عدم كمال األسواق ومحدودية المعلومات وعدم كمالها.

هيمنة العالقات الدولية وزيادة االعتمادية والسيطرة الخارجية علي هذه الدول أي التعبية للدول المتقدمة.


 - 2تقسيمات الدول النامية-:
قد يكون من المخاطرة أن نحاول تعميم الكالم علي عدد  227دولة نامية ،واقل نمواَ االعضاء في األمم المتحدة
ويتنمون للعالم الثالث ،ولكن مع ذلك فكل هذه الدول تشترك في خصائص وسمات منها الفقر وضعف وتدهور شروط
التجارة  ،وانخفاض االنتاجية وضعف القوانين االقتصادية والبيئية بالرغم من ان هناك تباين في الثقافة والظروف
االقتصادية والهياكل االجتماعية والسياسية السكانية.
اال أن نظام تصنيف األمم المتحدة ،والذي يشير الي التفرقة بين ثالث مجموعات رئيسية تقع داخل العالم
الثالث .استنادا الي متوسط دخل الفرد يمكن تقسيم الدول النامية
حسب مجموعات الدخل الي األتي-:
الدول منخفضة الدخل وعددها  22دولة :ويكون فيها متوسط نصيب الفرد من الدخل اقل من  782دوالر

أ-
سنويا .
الدول متوسطة الدخل وعددها  21دولة:ويكون فيها متوسط نصيب الفرد من الدخل من  782زلي 2212
ب -
دوالر سنويا.
الدول حديثة التصنيع وعدد  22دولة زضافة الي الدول المصدرة للنفط وعددها  22دولة :وتصنف من
ت -
الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل  ،حيث يترواح متوسط الدخل الفرد بين  2212الي 2222
دوالرا.
خامسا :ماهية التلوث البيئي
يقصد بالتلوث البيئي كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئية الحية أو غير الحية والذي التستطيع األنظمة
البيئية أستعابه دون زن تختل توازنها،والتلوث بهذا المعني متنوع المتسببات ،بيولوجيا أو كيميائيا او فيزيائيا وبسببها
انتشرت الملوثات وان كانت بنسب مختلفة في الغذاء والماء والهواء والتربة مما جعلها تشمل البيئة بكافة عناصرها،
ومن هنا تنبع خطورت ها كمشكلة تنال من حياة اإلنسان في الحاضر والمستقبل بإرادته الواعية أو غير واعية ،وعليه فأن
التلوث البيئي هو أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز،ويؤدي زلي تأثير ضار علي الهواء أو الماء أو األرض
أويضر بصحة اإلنسان والكائنات الحية وكذلك اإلضرار بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثير علي حالة الموارد المتجددة
(مزاهرة.)1002،
سادساً :مصادر التلوث البيئي
 .2مصادر طبيعية.:
وهي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل اإلنسان كاألتربة وانتقاالتها عن طريق الرياح والغازات
التي تخر من البراكين
 .2مصادر صناعية:
وهي التي تنتج من فعل اإلنسان وبخاصة من األنشطة الصناعية المختلفة من تقنيات صناعية ووسائل نقل
ونواتج شركات النفط والغاز وبعض الصناعات االخري ،حيث تلعب الشركات ألكبري في العالم دورا في تدمير البيئة
وهي سبب الغالبية العظمي من المشاكل البيئية في العالم ويمكن تلخيص أهم ادوار هذه الشركات في تلويث البيئة في
االتي (النقراط )1020،تدمير طبقة األوزون ،التغير المناخي ،الملوثات العضوية الثابتة  ،المخلفات المشعة ،التعدين،
التقنيات االلكترونية الحديثة ،الشركات الزراعية ،ززالة الغابات ،استنزاف الموارد.
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سابعاُ :أسباب التلوث البيئي
تفاقمت مشكالت البيئة في اآلونة األخيرة وخاصة في الدول النامية بسبب تفاعل جملة من األسباب
منها(ناصر،1002 ،النقراط ) 1007،
 oالزيادة السكانية الكبيرة وتجمع البشر في تجمعات سكانية كبيرة تصل في العديد من مدن العالم زلي أكثر من عشرة
ماليين نسمة.
 oاستمرار النمو االقتصادي بوضعه الحالي والذي تقوده في العالم الشركات العابرة للقارات يؤدي زلي استنزاف
الموارد الطبيعية لألرض وتلويث البيئة التي نعيش فيها ،وزيادة الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين األفراد
والمجتمعات ،وخاصة الدول النامية.
 oبحث الدول النامية عن االستثمارات األجنبية بأي ثمن وضمن تشريعات غير صارمة مقارنة بالدول المتقدمة ودون
مراعاة الشركات للشروط والمعايير البيئية في زطار بحثها الدو ب عن مصادر الطاقة ومصادر السلع االولية والتي
من مصادرها الرئيسية الدول النامية.
ثامنا :اآلثار الناجمة عن التلوث البيئي
لقد تحولت الظواهر التي تحدث نتيجة تلوث البيئة عموما كنتيجة استنزاف الموارد الطبيعية وعدم مراعاة
الشروط والمعايير البيئة في اإلنتا أدي الي مشاكل معقدة في عالمنا اليوم  ،خاصة في ظل توسع الشركات المتعددة
الجنسيات في السيطرة علي األسواق العالمية والحصول علي المزيد من المكاسب المالية في ضوء اتفاقية" " TRIMS
وشروطها خاصة في الدول النامية التي تبحث عن االستثمارات االجنبية باي ثمن ضمن تشريعات وقوانين غير صارمة
حيث تلعب الشركات الكبري في العالم دورا كبير في تدمير البيئة وهي سبب الغالبية العظمي من المشاكل البيئية في
العالم مما ينتج عنه مجموعة من اآلثار السلبية والضارة بالبيئية والتي من بينها األتي( وردم،1002،النقراط)1007،
 oاستنزاف طبقة األوزون
 oالتغير المناخي
 oالمخلفات المشعة
 oززالة الغابات
.2 oاستنزاف الموارد الطبيعية
.2 oزيادة معدالت اإلمراض بسبب التدمير المستمر للبيئة المحيطة
.7 oتدهور النظام البيئ
.8 oالتأثير بشكل كبير علي حقوق األجيال القادمة في الحصول علي تنمية حقيقية
 oزن معظم التحديات الهامة للبيئة في الدول النامية في العقود القادمة سوف تكون بسبب استنزاف الموارد الطبيعية
واألنشطة الصناعية المختلفة والتي تسيطرة علي جزء كبير منها الشركات األجنبية من خالل عمليات احتكار
اإلنتا والتصدير ،والجدول التالي يلخص أهم المشاكل البيئية وتأثيرها علي علي الصحة واإلنتاجية في دول
العالم الثالث وفيه تقسم المخاطر الي سبع مجموعات هي(تودارو.)1002،
ومن خالل البيانات في الجدول ( )1يتضح أن هناك أثار سلبية خطيرة سوف تواجه العالم بشكل عام والدول
النامية بشكل خاص نتج عنه تأثيرات علي اقتصاديات الدول النامية بسبب زيادة التكاليف برامج التنمية وتخفيف
اإلضرار الناتجة عن التلوث البيئة واستنزاف الموارد والجدير بالذكر زن معهد مراقبة البيئة العالمية أشار منذ 2275
الي شعوره بالقلق اتجاه أنحصار الغطاء النباتي وأتساع مساحات الصحاري وتدهور المراعي واختفاء بعض الحيوانات
وفقدان التنوع الحيوي وانهيار مصائد األسماك  ،ونقص المياه الصالحة للشرب والتي تعد من اكب المشاكل التي تواجه
الدول النامية  ،وارتفاع درجات الحرارة  ،وجفاف األنهار  ،وذوبان أنهار الجليد وارتفاع مستوي سطح البحار وانخفاض
طبقات المياه الجوفية و من األسباب الرئيسية في ذلك هو ارتفاع مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن األنشطة
الصناعية المختلفة وغير الخاضعة للشروط والمعايير البيئية(.براون)1002،
وباإلشارة الي أحدي أهم نماذ النمو االقتصادي وهو نموذ "نادي روما" والذي ظهر في 2271والذي سمي
بنموذ حدود النمو والتي أشرف عليها معهد ماسا شو سيتس للتكنولوجيا ،والذي كان مضمونه الرئيسي يشير الي(:أبد
جمان )2222انه أذا استمرت االتجاهات الحا لية للنمو في السكان وزنتا الغذاء والتصنيع وتلوث البيئة ونضوب
الموارد ،فان حدود النمو االقتصادي علي الكرة االرضية سوف تبلغ منتاها خالل المائة عام القادمة.
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الجدول ( .)2اآلثار الصحية واالقتصادية للمشاكل البيئية
األثر علي الصحة
المشاكل
البيئية
تلوث المياه أكثر من  1مليون يموتون سنويا بسبب المياه الملوثة
وندرة المياه فضال عن عدة مليارات من البشر يصابون بالعديد من
األمراض الناجمة عن ذلك ومن ثم زيادة المخاطر
الصحية خاصة بالنسبة للفقراء بسبب ندرة المياه.

األثر علي اإلنتاجية

األثر السلبي علي الثروة السمكية وعلي توافر
المياه الالزمة للشرب وعلي زنتاجية المواطنين
وعلي توفير المياه الكافية للنشاط الزراعي
والنشاط الصناعي ونقص في النشاط االقتصادي
بصفة عامة.
تلوث الهواء من  200زلي  700ألف يموتون سنويا بسبب تلوث تأثيره السلبي علي اإلمطار الحمضية وتأثيره
الهواء واستنشاق الهواء غير النقي نصفهم من علي األنشطة الصناعية والزراعية والخدمية
األطفال ،كما أن من  500زلي  700مليون معظمهم المختلفة والغابات.
من األطفال والنساء يصابون بسبب الدخان المتصاعد
في الهواء والموجود في المنازل بسبب الطهي وحرق
األخشاب.
مزيد من األمراض الناجمة عن القمامة وانسداد تلوث موارد المياه األرضية والجوفية والتي
المخلفات
المجاري وقد تتسبب في بعض الوفيات ناهيك عن تستخدم في األنشطة اإلنتاجية
الصلبة
األمراض.
والخطيرة
نقص الغذاء لدي أسر المزارعين الفقراء وسرعة انخفاض زنتاجية الحقول بالتالي انخفاض ال
التدهور
 GDPبحوالي  %2.2وزيادة ملوحة األرض
الحاد للتربة التاثير بالجفاف
وخصوبتها
إزالة وقطع مزيد من األمراض وحاالت الوفاة الناجمة عن فقد مصادر األخشاب وارتفاع مستويات الكربون
الفيضانات
األشجار
فقد في الموارد المختلفة وانخفاض في القدرة علي
فقد التنوع الفقد المحتمل لألدوية الجديدة
التكيف مع البيئة
البيولوجي
التغيرات في الزيادة المحتملة في اإلمراض الوراثية،المخاطر تغيرات في مستوي البحار  ،تغيرات زقليمية في
الناجمة عن التغيرات المناخية الطبيعية ،اإلمراض اإلنتاجية الزراعية ،انقطاع ف سلسلة األغذية
الغالف
الناجمة عن انخفاض طبقة األوزون  200ألف حالة البحرية.
الجوي
زصابة بمرض سرطان الجلد.
المصدر :التنمية االقتصادية( ،ميشيل تودارو)1002،

.2
.1
.2
.5
.2

تاسعا :سبل المواجهة اآلثار االثار السلبية
بالنظر الي الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي في الدول النامية وفي ظل االمكانات المتاحة في هذه
الدول النامية قانه من المهم التعرف علي كيفية مواجهة اآلثار الناجمة عن التلوث البيئي والذي يعود جزء منه الي طبيعة
ونشاط عمل الشركات المتعددة الجنسيات والتي تستدعي تبني برامج عمل تتضمن القيام ببعض االجراءات الفعلية وفي
محاور عديدة من شأنها تخفف اآلثار السلبية الناجمة عن التلوث البيئي وتجنيب الدول النامية العديد من المخاطر
المحتملة وذلك عن طريق االتي:
معالجة التلوث الصناعي باستخدام تكنولوجية حديثة عن طريق زنشاء معدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات الي
الحد المسموح بع عالميا
سن القوانين والتشريعات والضرائب علي الشركات والمؤسسات التي تساهم في زيادة نسبة التلوث
زيجاد تشريعات داخل األنظمة االقتصادية في الدول النامية ناخد أهمية البيئة ومعايرها علي محمد الجد والتي من ضمنها
وضع آلية للتوازن في استهالك الموارد الطبيعية والحفاظ علي البيئة
زدما البعد البيئي من خالل القيام بعملية تقيم األثر البيئي لمشاريع التنمية
تطوير أدوات االقتصاد البيئي واالعتماد عليها في زدارة االقتصاد والوطني والعالمي كبديل عن أدوات االقتصاد
الرأسمالي الذي يعتمد علي مؤشرات النمو ويتجاهل اإلضرار والتكاليف البيئة واالجتماعية و تطوير أدوات اإلدارة
البيئية السليمة فهي الخطوة األولي علي سلم التنمية المستدامة
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النتائج والتوصيات
من خالل دراسة موضوع الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تلوث البيئة في الدول النامية امكن الوصول الي
مجموعة من النتائج من اهمها:
 .2تعد الشركات المتعددة الجنسيات والبالغ عددها ( 77الف شركة رئيسية في العالم للعام  ،1002هي المحرك
الرئسي لتدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة عالميا اذ صدرت هذه الشركات سلعا وخدمات بقية
تجاوزت  5ترليونات دوالر للعام ، 1002والذي يعبر عن نتا تنظيمي للقوانين االساسية لالنتا (التراكم
،وتقسيم العمل ،والتسويق والتوزيع) ،والتي تتم علي صعيد عالمي.
 .1أن الهدف األساس للشركات المتعددة الجنسيات ليست الفاعلية في توزيع موارد العالم بل الربحية  ،والقوة ،
من خالل استغالل هذه الموارد باستخدام جميع الوسائل التي في حوزتها يلتحقيق ذلك ،وليس أدل على ذلك
أن نشاط هذه الشركات في الدول المتقدمة يختلف عنه في الدول النامية  ،ففي الدول المتقدمة يتوجه جزء كبير
من استثمارات الشركات زلى قطاعات الصناعات التحويلية  ،خاصة الصناعات التي تتميز بالتقنية المرتفعة
مثل االلكترونيات ،والحواسب اآللية ،والمعدات الكهربائية  ،أما استثمارات تلك الشركات في الدول النامية
فيتوجه جزء كبير منه نحو الصناعات االستخراجية ،والبحث عن مصادر المواد االولية دون النظر الي
التكاليف االقتصادية التي تتحملها تلك الدول نتيجة تلوث البيئة
 .2تتشابه الدول النامية في كثير من السمات والخصائص والتي تبين طبيعة الواقع االقتصادي لتلك الدول ومن اهم
هذه الخصائص،انخفاض مستويات المعيشة،زيادة النمو السكاني فيها ،وأعتمادها المتزايد علي القطاع
الزراعي ،وصادراتها من منتجات الخام االولية،واعتمادها بشكل كبير علي الدول المتقدمة وشركاتها.
 . .5من أهم أسباب الثلوت التلوث البيئي في الدول النامية نشاط الشركات المتعددة الجنسيات فيها في ظل
تشريعات وقوانين غير صارمة مقارنة بالدول المتقدمة.
 .2من أهم اآلثار السلبية والضارة بالبيئة هي زيادة التكاليف االقتصادية للتنمية وانخفاض زنتاجية الموارد
االقتصادية وخاصة المورد البشري ،وتزايد أستنزاف الموارد الطبيعية باإلضافة الي اآلثار الصحية نتيجة
تزايد اإلمراض الناتجة عن تلوث المياه وندرتها وتلوث الهواء الجوي وتزايد المخلفات الصلبة ،باإلضافة الي
التاثير علي حقوق االجيال القادمة في التنمية.
التوصيات
من خالل ماور د من عرض وتحليل لواقع الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تلوث البيئة في الدول
النامية لذلك نقترح جملة من التوصيات لتخفيف االثار السلبية علي البيئة منها مايلي
 .2ضرورة العمل علي تقوية الموقف التفاوضي للدول النامية في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات  ،وهذا
يتطلب تقويما دقيقا لعناصر القوة الذاتية ( المالية  ،البشرية  ،المواد الخام ) وتطويرها للحصول علي وضع
أفضل مع هذه الشركات أثناء التعاقد معها.
 .1وضع استراتيجيه واضحة في زطار خططها التنموية  ،تضمن زيجاد قوانين وسياسات تأخذ المحافظة علي
البيئة ومعايرها علي محمل الجد
 .2تبني سياسات موحدة في الدول النامية لحراك دولي لتقنين أعمال الشركات المتعددة الجنسيات من خالل ميثاق
يضع األطر لتحميلها المسؤولية عن اآلثار السلبية لتلوث البيئة
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