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مقدمة تنفيذية: -

بحيث  الأهلي  القطاع  لتطوير  الف�سطينية  الأهلية  املوؤ�س�سات  تطوير  مركز  �سعي  اإطار  يف  الدرا�سة  هذه  تاأتي 
معايري  و�سع  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن  الفل�سطيني.  املجتمع  اأمام  وم�سائلة  و�سفافيًة  اإ�ستجابة  اأكرث  ي�سبح 
وترويج التعاون �سمن قطاع املوؤ�س�سات الأهلية، كما �سي�سار اإىل دعم ذلك من خالل بحث لل�سيا�سة الإ�سرتاتيجية، 

والتخطيط وخطة اإ�سرتاتيجية.

من	 الأوجه	 تلك	 على	 ال�ش�ء	 ت�شليط	 ه�	 ال�رقة	 لهذه	 الرئي�شي	 الهدف	 فاإن	 تط�ير«،	 »مركز	 ر�شالة	 مع	 وبالت�افق	
امل�شاركة	الإجتماعية	لل�شركات	ذات	ال�شلة	بالتحديات	املتعلقة	باإمكانيات	التعاون	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	اخلا�ص.	
من	هنا	ياأتي	الرتكيز	على	بحث	ودرا�شة	الظروف	الإجتماعية	احلقيقية	كذلك	درا�شة	خ�شائ�ص	و�شل�ك	القطاع	اخلا�ص	
الفل�شطيني	مبا	يتعلق	بامل�ش�ؤولية	املجتمعية،	والتنمية	والعمل	الأهلي.	كما	تهدف	هذه	الدرا�شة	لت�شليط	ال�ش�ء	على	اإمكانية	
التعاون	بني	القطاع	اخلا�ص	وامل�ؤ�ش�شات	الأهلية،	وذلك	بغر�ص	تعزيز	النقا�ص	بني	اجلهات	املعنية	ذات	العالقة	على	اأمل	

تط�ير	وتبني	وتطبيق	اإطار	اإ�شرتاتيجي	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

تعتمد	املنهجية	امل�شتعملة	يف	هذه	الدرا�شة	على	مراجعة	الأدبيات	املتعلقة	بامل��ش�ع،	بالإ�شافة	لتحليل	ودرا�شة	30	
كيانًا	يف	القطاع	اخلا�ص	من	تلك	التي	ت�شدر	تقارير	م�ؤ�ش�شية	عن	الإ�شتدامة	وامل�ش�ؤولية	الإجتماعية.	متثل	هذه	ال�شركات	
املختارة	ال�شركات	الكبرية	ن�شبيًا،	التي	تعمل	يف	قطاعات	خمتلفة؛	كما	مت	اأخذ	الت�زيع	اجلغرايف	لهذه	ال�شركات	باحل�شبان	
املحلي،	 امل�شت�ى	 على	 لل�شركات	 الإجتماعية	 وامل�ش�ؤولية	 الإ�شتدامة	 على	 ال�ش�ء	 ت�شليط	 مت	 كما	 القائمة.	 حت�شري	 عند	
اأو	حافزًا	 تك�ن	عقبة	 اأن	 والتي	ميكن	 ال�شريبية،	 الآثار	 مثل	 وامل�ؤ�ش�شاتية	احلالية؛	 القان�نية	 الق�شايا	 ملراجعة	 بالإ�شافة	
لن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	ل�شركات	القطاع	اخلا�ص.	كما	ركزت	الدرا�شة	على	و�شع	الق�شايا	القان�نية	وامل�ؤ�ش�شاتية	
يف	املنطقة	والبلدان	الأكرث	تقدمًا،	وحاولت	الدرا�شة	ربط	ذلك	بال��شع	الداخلي	الفل�شطيني.	هذا	وقد	مت	اإجراء	مراجعة	
لقان�ن	�شريبة	الدخل،	تبع	ذلك	اإجراء	العديد	من	املقابالت	املنظمة	مع	مدققني	خمت�شني	يعمل�ن	لدى	عدد	من	�شركات	
القطاع	اخلا�ص	التي	تطبق	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	وذلك	بغر�ص	حتديد	الإطار	القان�ين	املطبق	على	امل�ش�ؤولية	
الإجتماعية	لل�شركات	والعمل	الأهلي	لل�شركات،	ولفهم	ماالذي	يحدث	بالفعل	عندما	متار�ص	ال�شركات	دورها	جتاه	املجتمع.	
امل�ش�ؤولية	 تفعيل	 ال�زارة	يف	 اأجل	حتديد	م�شاهمات	ودور	 ال�طني	من	 الإقت�شاد	 اإجتماع	مع	م�شت�شار	وزارة	 وقد	مت	عقد	
الإجتماعية	للقطاع	اخلا�ص،حيث	مت	ت�شمني	الأ�شئلة	ح�ل	امل��ش�ع	كجزء	من	الإ�شتبانة	التي	ا�شتعملت	يف	امل�شح	التجريبي	

الذي	اأجري	على	30	�شركة	من	القطاع	اخلا�ص.
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اأول�ية	بالن�شبة	لل�شركات	الكربى،	وخ�ش��شًا	ال�شركات	 اأن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	تعترب	 اأ�شارت	نتائج	الدرا�شة	 لقد	
اأن	 امل�شاهمة	العامة	)13	من	ال�شركات	املبح�ثة	كانت	من	ال�شركات	امل�شاهمة	العامة(.	وقد	بينت	هذه	الدرا�شة	كذلك	
جميع	ال�شركات	امل�شاركة	يف	الدرا�شة	متار�ص	هذا	الدور	بدوافع	اإهتمامات	دينية	اأو	اأخالقية	جتاه	املجتمع،	فمثاًل،	ت�شهد	
حالت	الط�ارئ	واملنا�شبات	الدينية	اإزديادًا	يف	الن�شاطات،	كما	كان	عليه	احلال	خالل	احلرب	على	قطاع	غزة	ا�شتجابت	
27	من	ال�شركات	املبح�ثة	ونفذت	ن�شاطات.	كما	اأن	بع�ص	هذه	ال�شركات	عدلت	من	خططها	امل��ش�عة	لتتيح	اإ�شتيعاب	هذه	

الإحتياجات	الطارئة	�شمن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

وتبني	نتائج	املقابالت	اأن	27	من	ال�شركات	املبح�ثة	تركز	على	ن�شاطات	ت�شتهدف	قطاعي	التعليم	وال�شحة،	يف	ال�قت	
الذي	تركز	فيه	15	من	تلك	ال�شركات	على	رعاية	ن�اٍد	ريا�شية	ودعم	ن�شاطات	ريا�شية.

هذا	وقد	بينت	املقابالت	اأن	19		من	ال�شركات	املبح�ثة	قد	تعاونت	مع	م�ؤ�ش�شات	اأهلية	)اأو	اأطراف	اأخرى(	يف	تنفيذ	
ن�شاطات	م�شرتكة.	كما	اأن	الغالبية	الق�ش�ى	من	ال�شركات	املبح�ثة	)27	�شركة(	قد	دعمت	مبداأ	التعاون	مع	امل�ؤ�ش�شات	
الأهلية	وامل�ؤ�ش�شات	املجتمعية	يف	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.وح�شب	تلك	ال�شركات،	فاإن	مثل	هذا	التعاون	
ذلك،	 ومع	 و�شفافة.	 مهنية	 وا�شحة،	 اإ�شرتاتيجية	 من	خالل	 املجتمع	 لتنمية	 النتائج	 اأف�شل	 ي�شاعد	يف	حتقيق	 اأن	 ميكن	
وامل�ؤ�ش�شات	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 مع	 املحتمل	 التعاون	 27(جتاه	 اإىل	 	23( ال�شركات	 ملعظم	 الإيجابي	 الراأي	 من	 فبالرغم	
املجتمعية	يف	تنفيذ	مبادرات	�شمن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	اإل	اأن	11	من	ال�شركات	املبح�ثة	اأ�شارت	اإىل	م�شاوئ	

ملثل	هذا	التعاون.

الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 حيال	 اإيجابي	 راأي	 لديها	 يكن	 مل	 �شركة(	 	20( املبح�ثة	 ال�شركات	 غالبية	 اأن	 الدرا�شة	 بينت	 وقد	
ال�شركات	 11	من	 بينما	عربت	 اأخرى،	 ومن	جهة	 الفل�شطيني.	 املجتمع	 تنمية	 تلعبه	يف	 الذي	 والدور	 الفل�شطينية	 واملجتمعية	
عن	اإنطباع	اإيجابي	عن	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	واملجمعية،	عربت	16	�شركة	اأخرى	عن	احلاجة	لتح�شني	ال�شفافية	املالية	والإدارية	
فاإن	معظم	 امل�ؤ�ش�شات.	كذلك	 تنفذها	هذه	 التي	 امل�شاريع	 ن�عية	وج�دة	 الأهلية	واملجتمعية،	وكذلك	فيما	يخ�ص	 للم�ؤ�ش�شات	
ال�شركات	التي	كانت	لها	نظرة	اإيجابية	حيال	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية،	اإقرتحت	حت�شينات	يف	جمال	التن�شيق	من	اأجل	جتنب	تكرار	
اجله�د،	وبالتايل	ت��شيع	القطاعات	امل�شتفيدة،	واإبعادها	عن	الأجندات	املفرو�شة	من	املانحني	وتقريبها	نح�	اأجندات	حملية.

وقد	ركزت	ال�شركات	املبح�ثة	على	�شرورة	قيام	ال�شلطة	الفل�شطينية	بت�شجيع	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	من	
�شندوق	 نح�	 اأو	 لل�شركات،	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 نح�	 لتذهب	 ال�شركات	 لتلك	 الربح	 ن�شبة	 من	 اأدنى	 حد	 خالل	حتديد	
ي�شتعمل	ملبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	على	امل�شت�ى	ال�طني.	وقد	اأ�شار	مدقق	فل�شطيني	خمت�ص	اإىل	اأن	غالبية	
خالل	 من	 القان�ن	 ح�ل	 ال�عي	 خلق	 الفل�شطينية	 ال�شلطة	 م�ش�ؤولية	 من	 اأن	 وبني	 القان�ن	 تعرف	 الفل�شطينية	 ال�شركات	
من�ش�رات	وحمالت	ت�عية،	وكذلك	من	م�ش�ؤوليتها	تدريب	طاقم	دائرة	ال�شريبة	على	التعامل	مع	الإ�شتثناءات	ال�شريبية.
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خلفية: -
لقد	اأ�شبح	من	ال�ا�شح	جدًا	التاأثري	املبا�شر	للتقنيات	احلديثة،	والت�جهات	ال�شكانية،	والتغري	املناخي،	
ت�ؤثر	ب�شكٍل	 اأ�شبحت	تخلق	بيئة	جديدة	ذات	خماطر	غري	ماأل�فة،	والتي	 العاملية،	بحيث	 والق�شايا	ال�شحية	
مبا�شر	على	عمل	احلك�مات،	واملجتمع	املدين	والقطاع	اخلا�ص	يف	جميع	اأنحاء	العامل.1	وهكذا،	اأ�شبح	التعاون	
بني	خمتلف	اجلهات	ذات	العالقة	وم�شاركة	القطاع	اخلا�ص	مهمًا	جدًا	للعث�ر	على	حل�ل	مالئمة	تك�ن	�شاملة	
للعمل	معًا،	مبا	يف	ذلك	 النا�ص	 وم�شتدامة	مل�شاكل	املجتمع.	وبالتايل،	فاإن	متكني	املجتمع	يعني	حاجة	جميع	
النا�ص	يف	عملية	 اأكرب	من	 م�شاركة	عدد	 ي�شمل	 وهذا	 م�شت�ى	احلياة.	 رفع	 اأجل	 القطاع	اخلا�ص،	من	 �شمن	
�شنع	القرار	يف	جمتمعاتهم،	وكذلك	عدد	اأكرب	من	النا�ص	لي�شارك�ا	يف	ت�يل	امل�ش�ؤولية	يف	حل	امل�شاكل	املحلية،	
بدًل	من	انتظار	الآخرين	ليق�م�ا	بذلك.	هذا	ومن	�شمن	الع�امل	الأخرى	التي	حفزت	على	زيادة	الإهتمام	يف	
ال�شراكات	مع	القطاع	اخلا�ص،		القلق	املتزايد	حيال	جناعة	الت�جهات	التقليدية	للتنمية،	والإعرتاف	بتاأثري	
الع�ملة،	والزيادة	يف	تدفقات	راأ�ص	املال	اخلا�ص	اإىل	العامل	النامي،	وكذلك	التقدير	لالإ�شهام	املمكن	للقطاع	
اخلا�ص.	وقد	اأ�شهم	ذلك	يف	دعم	ق�شية	اإ�شتثمار	الأعمال	يف	التنمية	مع	جني	ف�ائد	متبادلة	لكٍل	من	املجتمع	
التنم�ي.2	 للعمل	 �شلبيني	 متلقني	 من	 بدًل	 التنمية	 يف	 �شركاء	 املجتمعات	 ت�شبح	 عندما	 وذلك	 وامل�شتثمرين،	
على	امل�شت�ى	العاملي،	فاإن	الهدف	الثامن	للتنمية	الألفية	يدع�	ل�شراكات	عاملية	يف	جمال	التنمية،	مع	اإ�شارات	
حمددة	اإىل	م�شاركة	القطاع	اخلا�ص.	ويف	عام	2002،	اأطلق	املنتدى	الإقت�شادي	العاملي	مبادرة	�شراكة	بني	
ال�شركات	وامل�اطنني	نظمت	وجندت	اأع�شاءها	الألف	من	ال�شركات	مل�اجهة	التحديات	التنم�ية	املختلفة.	وقد	

اأ�شهم	كل	ذلك	يف	زيادة	الزخم	و	الهتمام	مبفه�م	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

وبناًء	على	الأ�شباب	اآنفة	الذكر،	فاإن	على	جميع	امل�اطنني	يف	املجتمع	الإهتمام	لي�ص	برفاهيتهم	فقط،	بل	
برفاهية	كل	املجتمع	الذي	يعي�ش�ن	فيه،	ومبا	اأن	ال�شركات	ل	تعمل	يف	فراغ،	بل	تعمل	�شمن	بيئات	تعتمد	عليها،	
وبالتايل،	يجب	عليها	اأن	حتمي	وتط�ر	هذه	البيئات،	حيث	اأن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	ت�شجع	على	النظر	

اإىل	ما	ه�	اأبعد	من	الأرباح	ق�شرية	الأمد،	لأن	هذا	يعترب	اإ�شتثمارا	يف	الإ�شتدامة	على	املدى	البعيد.

1.	معهد	البنك	الدويل،	مركز	امل�شاريع	امل�ؤ�ش�شاتية	اخلا�شة	)CIPE(،	املعهد	امل�شري	للمدراء،	ومنظمة	العمل	العربية،	"امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	وم�اطنة	
ال�شركات	يف	العامل	العربي".	م�ش�دة	ورقة	خلفية،	ت�شرين	الثاين	2008.

2.	معهد	البنك	الدويل،	ملخ�ص	العمل	القطاعي	والإقت�شادي،	"مابعد	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات:	جمال	اإ�شتثمار	ال�شركات	يف	التنمية	املرتبطة	يف	املجتمع"،	
تقرير	رقم	GLB-37379،	اآذار	2007.
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العمل الأهلي وامل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات: -

خالل	ال�شن�ات	املا�شية،	مت	تط�ير	العديد	من	املبادرات،	يف	عامل	الأعمال	والتنمية	الإقت�شادية،	لإ�شراك	
القطاع	اخلا�ص	يف	ن�شاطات	م�جهة	للمجتمع	ككل،وللفقراء	بالتحديد.	ومع	اأن	هذه	الن�شاطات	طرحت	حتت	
اأو�شاف	وم�شميات	خمتلفة،	غري	اأن	ما	يجمع	بينها	كلها	كان	الرغبة	لل��ش�ل	اإىل	م�شت�ى	اأبعد	من	املمار�شة	
ال�شركات.	ميكن	ت�شنيف		هذه	الن�شاطات		حتت	م�شمى	العمل	الأهلي	وامل�ش�ؤولية	 التقليدية	لالأعمال	داخل	

الإجتماعية	لل�شركات.

كمبداأ،	تتعلق	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	مبنهج	�شامٍل	وم�شتداٍم	لالأعمال	التي	تاأخذ	بالإعتبار	كل	
التاأثريات	املمكنة	على	املجتمع	وامل�ش�ؤوليات	جتاهه،	وكذك	الأمر	بالن�شبة	للبيئة	وامل�شاهمني،	وذلك	بدًل	من	
الرتكيز	فقط	على	امل�ش�ؤولية	املالية	جتاه	امل�شاهمني،	كما	كان	عليه	احلال	تقليديًا.3اإن	من	مبادئ	اإدارة	الأعمال	
التي	تطبقها	ال�شركات،	اإحداث	تاأثري	اإيجابي	على	املجتمع،	وي�شمل	ذلك	من	بني	عدة	اأم�ر	اأخرى،	الإلتزام	
بالتخفيف	امل�شتدام	للفقر،	والتثقيف،	وخلق	فر�ص	العمل.	يجب	تطبيق	برامج	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	
كجه�د	مت	تخطيطها	ب�شكل	اإ�شرتاتيجي	بحيث	تك�ن	مت�افقة	مع	نقاط	الق�ة	يف	ال�شركة	ولتك�ن	مكملة	لربامج	
احلك�مة.	وعالوة	على	ما	�شبق،	يجب	اأن	تتعدى	ك�نها	م�شاريع	عمل	اأهلي	ملرة	واحدة،	وخ�ش��شًا	لأن	امل�ش�ؤولية	
الإجتماعية	لل�شركات	هي	اأكرث	من	عمل	خريي.	اإن	مبادئ	اللتزام	بامل�اطنة	اجليدة	بالن�شبة	لل�شركات	يجب	
ت�شجع	 واأن	 الأمد،	 ق�شرية	 الأرباح	 من	 لأبعد	 النظر	 تعني	 واأن	 الإ�شتدامة،	 اإ�شتثمار	يف	 اإ�شرتاتيجة	 تك�ن	 اأن	

ال�شركات	على	الرتكيز	على	التعامل	مع	ق�شايا	التنمية	مبا	يحدث	فرقًا	يف	جمتمعاتها.

الأعمال	 اإ�شتدامة	 ال�شركات،	 م�اطنة	 مثل	 خمتلفة،	 تعبريات	 لها	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 اإن	
وم�ش�ؤولية	ال�شركات،	والتي	ت�شري	بالأ�شا�ص		لنف�ص	املبداأ:	وه�	اأن	�شركات	القطاع	اخلا�ص	لي�شت	م�ش�ؤولة	فقط	
عن	جني	الأرباح	للم�شاهمني،	بل	وم�ش�ؤولة	كذلك	عن	اإحداث	تاأثري	اإيجابي	علي	حميطها،	وعلى	املجتمعات،	

والثقافات	والبيئات	التي	تعمل	فيها.

".CAF/ICFM،	2002"،"ال�شركات	بني	الأم�ال	جتنيد"	،.	Morton, V" 3
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وح�شب	تعريف	البنك	الدويل،	فاإن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	هي	اإلتزام	اإدارات	تلك	ال�شركات	باإدارة	
وحت�شني	الآثار	الإجتماعية	والبيئية	والإقت�شادية	لن�شاطاتها،	على	م�شت�ى	ال�شركة	وامل�شت�ى	الإقليمي	والعاملي.	
اإن	مبداأ	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	يعني	بالنهاية	اإ�شتهداف	�شياغة	جممل	اإطار	عمل	ال�شركات	لي�شبح	
اأكرب	من	القي�د	العامة.	وهذا	�شيتطلب	منها	اأن	ت�شمن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	ب�شكل	اإ�شرتاتيجي	يف	

جميع	عمليات	�شنع	القرار،	بحيث	ت�شبح	جزًء	ل	يتجزء	من	نظام	عمل	ال�شركات.

ومن	جهة	اأخرى،	ُيعرف	العمل	اخلريي	على	اأنه	اجلهد	والرغبة	يف	رفع	رفاهية	اجلن�ص	الب�شري	وامل�شاعدة	
يف	ذلك،	من	خالل	و�شائل	خمتلفة	كالتربعات	وامل�شاعدات	اخلريية.	كما	تعترب	عملية	الرتكيز	على	ت�ظيف	
القدرات	الأ�شا�شية	لل�شركة	ل�شمان	احلد	الأق�شى	من	التاأثري	التنم�ي	من	خالل	مبادراتها	الدافع	الرئي�شي	
القطاع	اخلا�ص		 املح�شنني	من	 اأن	 العطاء	 يعني	مقيا�ص	 وكذلك	 ال�شركات.	 بها	 تق�م	 التي	 لالأعمال	اخلريية	
اخلا�ص	لديهم	القدرة	على	اإحداث	تاأثري	تنم�ي	كبري.	ويقدر	البنك	الدويل	اأنهم	قدم�ا،	يف	العام	2005،	اأكرث	
من	4	مليار	دولر	للتنمية	الدولية.ومع	اأن	ذلك	يعترب	م�شاهمة	�شغرية	باملقارنة	مع	جممل	امل�شاعدة	التنم�ية،	
والتي	ت�شل	اأكرث	من	100	مليار	دولر	من	الدول	الأع�شاء	يف	منظمة	التنمية	والتعاون	الإقت�شادي،	اإل	اأنها	

تبقى	م�شاهمة	مميزة	باملقارنة	مع	امل�شاهمات	الفردية	للعديد	من	الدول.4

�سياق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا: -

تتما�شى	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	امل�ج�دة	حاليًا	يف	ال�شرق	الأو�شط	و�شمال	اأفريقيا	مع	عادات	
دينية	وثقافية	ق�ية.	وكذلك	ت�شتند	الأعمال	والن�شاطات	اخلريية	لل�شركات،	ب�شكٍل	ا�شيل،	اإىل	التقاليد	الإ�شالمية	
كالزكاة،	وهي	ركٌن	دينٌي	ا�شا�شي	يلزم	امل�شلم	بالتربع	بن�شبة	ثابتة	من	دخله	لق�شايا	خريية	اأو	اأفراد	حمتاجني.	
اإن	الإ�شتعمال	الأمثل	للزكاة	يك�ن	بالتربع	بالأم�ال	بطريقة	ت�ؤدي	لدعم	وت�شجيع	قدرة	املتلقي	على	الإعتماد	على	
يخ�ش�ش�ن	 املعا�شرين	 الزكاة	 دافعي	 معظم	 اأن	 م�شري	 مراقب	 لحظ	 فقد	 املبداأ	 	 هذا	 من	 وبالرغم	 الذات.	
م�اردهم	بطريقة	"م�شتتة	وغري	منظمة"،	وذلك	دون	حتقيق	التاأثري	املمكن	لأم�الهم.5	وجتدر	مالحظة	اأن	الزكاة	

4	اأولغا	�ش�لال	)2006(.	م�ؤ�ش�شات	العمل	الأهلي	الدور	احلقيقي	واملمكن	يف	م�شاعدات	التنمية	العاملية.	ميمي�.	جمم�عة	البنك	الدويل	لتقرير	مت�يل	التنمية	العاملية.

http://www.neareast.org/phil/enالإنرتنت	م�قع	.)CDS(	التنمية	خدمات	مركز	الأدنى/	ال�شرق	م�ؤ�ش�شة		5
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والن�شاطات	اخلريية	لل�شركات	هما	ظاهرتني	منف�شلتني،	ومع	ذلك،	فاإن	ال�شركات	التي	تبني	مبادراتها	اخلريية	
ب�شكٍل	مبا�شر	اأو	�شمني	على	فل�شفة	الزكاة	ميكن	اأن	حتقق	تاأثريا	م�شاعفا	ب�شبب	الربط	بني	هذين	املبدئني	وبني	
اإ�شرتاتيجية	ال�شركة.	اإن	الإدماج	املالئم	وال�شحيح	لأم�ال	الزكاة	يف	العمل	الرئي�شي	لل�شركة	ميكن	ان	ي�شبح	اأداة	
ق�ية	ت�شمح	ل�شركات	القطاع	اخلا�ص	بتقدمي	اإ�شهامات	كبرية	وذات	مغزى	يف	املجتمعات	التي	تعمل	فيها.	ومع	اأن	
باأهمية	 اأ�شباب	كثرية	تتعلق	 اأنه	كانت	هناك	 اإل	 امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	مت	تبنيها	يف	البداية	يف	الغرب،	

مبادئها	و�شرورة	تطبيقها	يف	�شياق	ال�شرق	الأو�شط	و�شمال	افريقيا.6

القطاع اخلا�ص والإقت�ساد الفل�سطيني: -

لعب	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني	دورًا	مهمًا	يف	ت�فري	فر�ص	العمل	واإ�شهامات	اإيجابية	يف	جمال	التنمية	
الإقت�شادية	يف	ال�شن�ات	املا�شية.	وه�	عامل	مهم	جدًا	يف	النم�	الإقت�شادي	الفل�شطيني	ويت�قع	له	اأن	ي�ا�شل	
لعب	دوٍر	رئي�شٍي	يف	عمليات	التنمية	الإقت�شادية	يف	فل�شطني.	ومنذ	اإقامة	ال�شلطة	ال�طنية	الفل�شطينية	عام	
1994،	مت	اإطالق	العديد	من	امل�شاريع	الإقت�شادية	والتنم�ية،	غري	اأن	ال�شفة	الغربية	وقطاع	غزة	تظل	تعتمد	
ب�شكٍل	كامل	على	الدعم	الأجنبي.	ويف	ال�قت	الذي	يغلب	فيه	الطابع	اخلدماتي	على	الإقت�شاد	الفل�شطيني،	
تبقى	ال�شناعة	غري	متط�رة،	وكذلك	احلال	بالن�شبة	للقطاع	الزراعي	الذي	يعاين	من	ال�شعف	نتيجة	القي�د	
املفرو�شة	على	امكانية	النفاذ	اإىل	امل�ارد	الطبيعية.	ومع	اأن	ال�شلطة	الفل�شطينية	و�شندوق	النقد	الدويل	ت�قعا	
معدل	منٍ�	اإقت�شادٍي	حقيقٍي	بن�شبة	7%	يف	العام	2009	يف	ال�شفة	الغربية،	اإل	اأن	الإقت�شاد	يبقى	�شعيفًا	يف	
جه�ده	نح�	التعايف،	بحيث	و�شلت	ن�شبة	النم�	فقط	اإىل	الن�شب	التي	حتققت	يف	العام	1999.	هذا	ول	ي�شري	
النم�	يف	ال�شفة	الغربية	اإىل	خمرجات	اأكرب	بناء	على	اإ�شتثمار	القطاع	اخلا�ص	يف	قطاعات	اإنتاجية،	ولكن	بدًل	
من	ذلك،	زيادًة	يف	القطاعات	املم�لة	من	املانحني	كال�شحة	والتعليم	والإدارة	العامة،	ويف	ذات	ال�قت،	تظهر	
قطاعات	اأخرى	كال�شناعة	والزراعة	وال�شياحة	م�ؤ�شرات	تفيد	باإنخفا�ص	يف	م�شت�ى	انتاجيتها.	وبالت�ازي	مع	
ذلك	يبقى	الإقت�شاد	يف	قطاع	غزة	حما�شرًا،	حيث	يخ�شع	حل�شار	�شامل	يفر�شه	الإحتالل	الإ�شرائيلي	على	

كافة	ارجاء	قطاع	غزة.

DJORDJIJA PETKOSKI ،"الإ�شرتاتيجية	ال�شراكات	اإىل	لل�شركات	الأهلي	العمل	"من	عن		6



11
املؤسســات الفلسـطينية
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

فــرص
التعاون والشراكة

11

للقطاع	 املن�شاآت	هي	ممل�كة	 اأن	90.7%	من	 الفل�شطيني	 املركزي	لالإح�شاء	 اإح�شائيات	اجلهاز	 ت�شري	
اخلا�ص،	بينما	متلك	احلك�مة	4.9%	من	املن�شاآت	القت�شادية،	يف	حني	متلك	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	3.3%	منها،	
ومتلك	م�ؤ�ش�شات	احلكم	املحلي	ووكالة	غ�ث	وت�شغيل	الالجئني	الفل�شطينيني	وم�ؤ�ش�شات	دولة	اأخرى	1.1%	من	
تلك	املن�شاآت.	ويعمل	296،965	�شخ�شًا	يف	هذه	املن�شاآت،	حيث	ي�شكل	الذك�ر	81.4%	من	ه�ؤلء	)و%18.6	
اأدى	 وقد	 هذا	 غزة(.	 قطاع	 هم	يف	 	%29.4 )بينما	 الغربية	 ال�شفة	 منهم	يف	 	%70.6 اأن	 كما	 الإناث(،	 من	
جدار	الف�شل	اإىل	م�شادرة	اكرث	من	خم�ص	الأرا�شي	املزروعة	يف	ال�شفة	الغربية	واأكرثها	خ�ش�بة،	بالإ�شافة	
اإىل	التدمري	املادي	للبنية	التحتية	وتقييد	ال��ش�ل	اإىل	امل�ارد	املائية.	هذا	ويقدر	اجلهاز	املركزي	لالإح�شاء	
القطاع	 يف	 تعمل	 	25.2% مع	 باملقارنة	 اخلا�ص	 القطاع	 يف	 تعمل	 العاملة	 الق�ة	 من	 	%60.5 اأن	 الفل�شطيني	
احلك�مي،	واأن	الن�شاط	الإقت�شادي	الرئي�شي	)54%	من	املن�شاآت	القت�شادية(	ه�	يف	جمال	جتارة	اجلملة،	

واملفرق	وال�شيانة،	بينما	14%	يف	الت�شنيع.

وت�شري	نتائج	م�شح	اأجراه	مركز	الإح�شاء	الفل�شطيني	اأن	قيمة	اإنتاج	املناطق	الفل�شطينية	املحتلة	كانت	
ال�شناعية	 الن�شاطات	 يلي:	 كما	 الإقت�شادي	 الن�شاط	 ح�شب	 القيمة	 هذه	 وتت�زع	 دولر.	 ملي�ن	 	5،199،100
39.6%،	والن�شاطات	الإن�شائية	3.2%،	ون�شاطات	التجارة	الداخلية	25.8%،	والن�شاطات	اخلدماتية	%17.2،	
ون�شاطات	النقل	والتخزين	والإت�شالت	14.2%.	كما	ت�شري	نتائج	نف�ص	امل�شح	اأن	القيمة	امل�شافة	يف	املناطق	
الفل�شطينية	املحتلة	و�شلت	اإىل	3،384،1	ملي�ن.	وقد	ت�زعت	هذه	القيمة	ح�شب	الن�شاط	الإقت�شادي	كما	يلي:	
الن�شاطات	ال�شناعية	28.6%،	الن�شاطات	الإن�شائية	1.5%،	ن�شاطات	التجارة	الداخلية	31.1%،	الن�شاطات	
اخلدماتية	19.5%،	بينما	كانت	ن�شاطات	النقل	والتخزين	والإت�شالت	19.3%.	ال�شكل	رقم	)1(	يبني	النتائج	

ح�شب	الن�شاط	الإقت�شادي:	-
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ال�شكل	رقم	)1(:	ت�زيع	ن�شبة	القيمة	امل�شافة	يف	املناطق	الفل�شطينية	املحتلة	ح�شب	الن�شاط	الإقت�شادي،	2008

يف	�شهر	كان�ن	اأول	2007،	ن�شرت	ال�شلطة	الفل�شطينية	خطة	الإ�شالح	والتنمية،	والتي	ت�شمنت	ميزانية	
مف�شلة	لثالث	�شن�ات	وحددت	م�شارًا	للتعزيز	املايل.	ومنذ	ذلك	احلني	قامت	ال�شلطة	الفل�شطينية	بتطبيق	

العديد	من	الإ�شالحات	وحققت	تقدمًا	ملم��شًا	يف	جمال	حت�شني	و�شعها	املايل.

قطاع املوؤ�س�س�سات الأهلية الفل�سطينية: -

ت�شكل	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	الفل�شطينية	جزًء	حي�يًا	من	جمتمع	العمال	الفل�شطيني،	وذلك	من	ناحية	دورها	
املجتمع	 اأركان	 من	 رئي�شيًا	 ركنًا	 ت�شكل	 فهي	 الإجتماعية.	 الإقت�شادية	 التنمية	 عملية	 ويف	 اخلدمة	 تقدمي	 يف	
املدين	امل�ش�ؤول	عن	حماية	م�شالح	امل�طنني،	وتزويدهم	ب��شائل	التعبري	عن	الراأي	وتقدمي	خدماتها	للفقراء	
اأن	هنالك	 واملهم�شني.	وت�شري	اإح�شائيات	اجلهاز	املركزي	لالإح�شاء،	للعام	2007،	ح�ل	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	
للع�شرات	من	 اأهلية	فل�شطينية	تعمل	يف	ال�شفة	الغربية	وقطاع	غزة،	وذلك	بالإ�شافة	 ح�ايل	1500	م�ؤ�ش�شة	

امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	امل�شجلة	لدى	وزارة	الداخلية	ولكنها	مل	تبداأ	ن�شاطاتها	بعد.

التنم�ية	 وامل�ؤ�ش�شات	 ي�شمل	اجلمعيات	اخلريية	 ال�رقة،	 امل�شتعمل	يف	هذه	 الأهلية،	 امل�ؤ�ش�شات	 م�شطلح	
خدمة	 اجل	 من	 القائمة	 الأخرى	 حك�مية	 الغري	 املجم�عات	 وكذلك	 املجتمعية،	 وامل�ؤ�ش�شات	 حك�مية،	 الغري	
ال�شالح	العام.	وقد	اأوجدت	هذه	امل�ؤ�ش�شات	حيزًا	خا�شًا	بها	بني	املجتمع،	واحلك�مة،	واملانحني،	واملجم�عات	
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املدنية،	وامل�ؤ�ش�شات	الفل�شطينية	التقليدية	والأ�شرة	الدولية.	وحتتل	هذه	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	م�قعًا	اإ�شرتاتيجيًا	
يف	التاأثري	على	م�شتقبل	املجتمع	الفل�شطيني.

وبغ�ص	النظر	عن	فئات	هذه	امل�ؤ�ش�شات،	وعلى	الرغم	من	تعر�شها	للنقد	ال�شديد	يف	ظل	الظروف	احلالية،	
اإل	اأن	امل�ؤ�شات	الأهلية	تلعب	دورًا	مهمًا	يف	احلفاظ	على	متا�شك	الن�شيج	الإجتماعي	مبا	ي�شمل	ح�ش�ل	الفقراء	
)على	الأقل	ه�ؤلء	الذين	ت�شتطيع	هذه	امل�ؤ�ش�شات	ال��ش�ل	اإليهم(	على	اإحتياجاتهم	الأ�شا�شية،	وتعزيز	�شم�د	

ال�شعب،	والتعبري	امل�شتمر	عن	اآمال	وتطلعات	ال�شعب	الفل�شطيني	يف	اإن�شاء	دولة	فل�شطينية	م�شتقلة.

يف	ال�قت	احلا�شر،	ياأتي	اجلزء	الأكرب	من	م�ازنات	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	من	الدعم	الدويل،	الأمر	الذي	يعزز	
الفكرة	القائلة	اأن	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	ت�شتغل	من	قبل	املانحني	لفر�ص	اجنداتهم	بطريقة	غري	م�شتدامة.	كما	اأن	
هنالك	اإنتقاد	ق�ي	يتعلق	بعدم	النجاعة	والتناف�ص	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.	وحتى	يتم	زيادة	النجاعة		يف	تقدمي	
اخلدمات،	ي��شى	برفع	ال�عي،	واملنا�شرة،	والت�شبيك	وبناء	ال�شراكات	كاإ�شرتاتيجيات	لتحقيق	هذا	الهدف.	
ويف	حال	اإجناز	ذلك	بنجاح،	�شيمكن	هذا	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	من	حتقيق	ت�قعات	الأطراف	ذات	العالقة	وي�شجع	
على	املزيد	من	الإ�شتثمار.	على	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	اأن	تبذل	جهدًا	اأكرب	لبناء	م�شداقيتها	ورفع	ثقة	اجلمه�ر	
من	خالل	�شمان	حت�ل	احلكم	الر�شيد	اإىل	ممار�شة	�شائعة	فيما	بينها.	اإن	تطبيق	ممار�شات	احلكم	الر�شيد	ل	
ي�شاعد	فقط	يف	تعزيز	�شع�ر	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية،	ولكن	ي�شاعد	كذلك	على	خلق	عالقات	
اأق�ى	بني	تلك	امل�ؤ�ش�شات	واملجتمع.	�شراكة	كهذه،	اإن	كانت	مبنية	على	مبادئ،	تق�ي	الن�شيج	الإجتماعي	وتعزز	
من	ال�شل�ك	امل�ش�ؤول،	ومن	زيادة	مالحظة	امل�اطن	للممار�شات	الفا�شدة	يف	القطاعات	الأخرى	يف	املجتمع.	

و�شي�شاعد	ذلك	على	التعامل	مع	ق�شية	غياب	ال�شفافية	وامل�شاءلة	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.

هذه	 على	 اخلا�ص،	 القطاع	 مع	 والتعاون	 ال�شراكات	 ببناء	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 فيه	 تق�م	 الذي	 ال�قت	 يف	
امل�ؤ�ش�شات	اأن	ت�شغط	كذلك	باإجتاه	حتقيق	اإ�شالحات	للم�شلحة	العامة.	كما	اأن	الظاهرة	احلديثة	ملبادرات	
القطاع	اخلا�ص	لالإ�شالح	يف	احل�كمة	الر�شيدة	وامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	اإمنا	تعترب	نتيجة	للحمالت	
الق�ية	التي	تنفذها	م�ؤ�ش�شات	املجتمع	املدين،	وبالتايل،	يجب	على	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	الفل�شطينية	دعم	هذه	
بها.اإن	 املتعلقة	 واملمار�شات	 الق�شايا	 هذه	 ح�ل	 ال�عي	 رفع	 اأجل	 من	 املحلي	 اخلا�ص	 القطاع	 يف	 الت�جهات	
امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	قد	اأ�شبحت	مفه�مة	ب�شكل	وا�شع	كاإلتزام	لل�شركة	لتك�ن	اكرث	ح�شا�شية	حيال	
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احتياجات	اجلهات	ذات	العالقة	بها.	ومن	الق�شايا	املرتبطة	ب�شكل	وثيق	مع	التنمية	امل�شتدامة،	ق�شية	الإعتقاد	
اأن	ال�شركات	ملزمة	باإتخاذ	قرارات	ل	تعتمد	فقط	على	الع�امل	املالية	والإقت�شادية،	بل	وتعتمد	كذلك	على	
الآثار	البيئية	والإجتماعية	لن�شاطاتها.كما	اأن	حاجة	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	لتعزيز	ممار�شتها	للح�كمة	الر�شيدة،	

من	اأجل	اإعطاء	القدوة	يف	هذا	املجال،	يجب	اأن	ل	متنعها	من	دعم	هذه	الق�شية	�شمن	القطاع	اخلا�ص.

تلعب املوؤ�س�سات الأهلية الأدوار املميزة التالية: -

اأ(	متابعة	تقدمي	اخلدمات	الطارئة	والتنم�ية	لل�شعب	الفل�شطيني.

ب(	طرح	والتاأثري	على	الت�شريعات	وال�شيا�شات	العامة	لل�شلطة	ال�طنية	الفل�شطينية.

املدين،	 املجتمع	 ومنظمات	 م�ؤ�ش�شات	 بني	خمتلف	 والت�شاور	 والت�شبيك،	 والتن�شيق،	 التعاون،	 تعزيز	 ج(	
والقطاع	اخلا�ص،	واملانحني	وم�ؤ�ش�شات	الأمم	املتحدة	من	اأجل	�شمان	وج�د	عملية	تنم�ية	حقيقية	

ومثمرة.

الغر�ص من الدرا�سة: -

ب�شفته	م�ؤ�ش�شة	رائدة	وخمت�شة	تقدم	الدعم	يف	جمال	تنمية	ومتكني	م�ؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	الفل�شطيني،	
ي�ؤمن	»مركز	تط�ير«	اأن	التعاون	مع	القطاع	اخلا�ص	�شيق�د	اإىل	وج�د	م�ؤ�ش�شات	اأهلية	وجمتمعية	تك�ن	اأق�ى	
جزء	 ه�	 اإمنا	 اخلا�ص	 القطاع	 اإن	 اأق�ى.	 اإىل	جمتمع	 ذلك	 ي�ؤدي	 اأن	 اأمل	 على	 وذلك	 اإ�شتدامة،	 واأكرث	 ماليًا	
امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	واملجتمعية.	وكذلك	ت�جد	 من	املجتمع،	وبالتايل	يتطلب	تعاونًا	وعالقة	مبا�شرة	مع	قطاع	
اأجل	ت�شجيع	العمل	اجلماعي		نح�	تعزيز	البنى	 حاجة	لإ�شراك	النا�ص	يف	ن�شر	العمل	الأهلي	والتط�عي	من	

الفل�شطينية	الإجتماعية	والإقت�شادية.

ولهذا	الغر�ص،	اأطلق	»مركز	تط�ير«	م�شروعًا	بحثيًا	يهدف	لت�يل	الريادة	يف	تعزيز	النقا�شات	مع	اجلهات	
ذات	العالقة،	وذلك	على	اأمل	تط�ير	وتطبيق	اإطار	�شامل	اإ�شرتاتيجي	وجماعي	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	
اإن	الغاية	الرئي�شة	لهذه	الدرا�شة،	هي	تعزيز	التعاون	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني،	مع	
اإمكانية	تقدمي	الدعم	املبا�شر	من	»مركز	تط�ير«،	كمبادر	حملي،	وم�ؤ�ش�شة	فل�شطينية	غري	حك�مية	تعمل	على	
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متكني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	الفل�شطينية	بغر�ص	تقدمي	اخلدمات	ال�شرورية	ب�شكل	اأف�شل	للفل�شطينيني	الفقراء	
واملهم�شني	يف	ال�شفة	الغربية	وقطاع	غزة.	هذا	مع	الأمل	بح�ش�ل	الدعم	لهذه	الدرا�شة	ومتابعتها	مببادرات	

حقيقية	تفح�ص	هذه	الإمكانية.

ومن	امل�ا�شيع	الرئي�شية	التي	�شتتناولها	الدرا�شة،	م��ش�ع	اإمكانية	التعاون	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	
اخلا�ص،	ذلك	لأن	الطرفني	هما	لعبني	اأ�شا�شيني	يف	التنمية	والإ�شتدامة	املجتمعية.	و�شتتم	درا�شة	العقبات	
القان�نية	وامل�ؤ�ش�شاتية	التي	ت�اجه	هذا	التعاون،	ومن	ثم	تقدمي	مقرتحات	�شيا�شاتية	للتعامل	مع	هذه	الق�شايا،	
مبا	يف	ذلك	املنا�شرة	ل�شالح	اإعفاءات	�شريبية	على	م�شاهمات	القطاع	اخلا�ص	للم�ؤ�ش�شات	الأهلية	واأطراف	

جمتمعية	اأخرى.

ترتكز	الدرا�شة	على	جمع	البيانات	والنقا�شات	واللقاءات	مع	نا�شطني	واأج�شام	يف	القطاع	اخلا�ص	واملجتمع	
املدين	الفل�شطيني،	وكذلك	يرتكز	على	م�شادر	اأخرى	للمعل�مات.	وياأمل	اأن	ت�شلط	املعل�مات	التي	جمعتها	هذه	
الدرا�شة،	ال�ش�ء	على	ت�فر	القدرة	والرغبة	لدى	م�ؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ص	لدعم	املجتمع	املدين	الفل�شطيني.	
اأمثلة	فل�شطينية	 الأهلية،	و�شيك�ن	الرتكيز	على	 الدرا�شة	يف	مبادرات	القطاع	اخلا�ص	وامل�ؤ�ش�شات	 و�شتبحث	
واأخرى	من	بلدان	جماورة،	وي�شمل	ن�شاطات	وخربات	القطاع	اخلا�ص	احلالية	وال�شابقة	يف	جمال	امل�ش�ؤولية	
الإجتماعية	لل�شركات،	بحيث	�شيك�ن	تط�ير	هذه	املبادرات	ه�	اأ�شا�ص	هذه	الدرا�شة.	و�شتعتمد	هذه	الدرا�شة	
على	معل�مات	تقييم	الإحتياجات	وكذلك	خربة	»مركز	تط�ير«	مع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	واملجتمعية،	ليك�ن	ذلك	
املجال	الرئي�شي	لرتكيز	هذه	الدرا�شة.	كما	�شرتكز	الدرا�شة	على	الفر�ص	املمكنة	للتعاون	والدعم	من	القطاع	
اخلا�ص،	بحيث	ميكن	اأن	ت�ؤدي	النتائج	واملعل�مات	التي	يتم	احل�ش�ل	عليها	من	اللقاءات	ومما	�شبق	اإىل	تط�ير	

مقرتحات	م�شاريع	ريادية	رئي�شية.	

و�شيتم	اعتماد	عملية	تط�ير	هذه	املقرتحات	كاأ�شا�ص	للبحث،	كما	�شتعتمد	الدرا�شة	على	كٍل	من	معل�مات	
امل�ؤ�ش�شات	 ذلك	 يف	 مبا	 املحلية،	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 مع	 تط�ير«	 »مركز	 خربة	 وكذلك	 الإحتياجات	 تقييم	
املجتمعية،	كنقطة	تركيز	رئي�شية	للدرا�شة.	كما	�شرتكز	على	الفر�ص	املمكنة	للتعاون	والدعم	من	قبل	القطاع	
اخلا�ص،	حيث	ميكن	للنتائج	واملعل�مات	التي	يتم	جمعها	من	اخلط�ات	ال�اردة	اأعاله	ومن	الإجتماعات	اأن	تق�د	
عملية	تط�ير	م�شاريع	جتريبية	رئي�شية،	وهذا	يجب	اأن	ياأخذ	بالإعتبار	جمال	العمل	لكِل	من	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	

وم�ؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ص.
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ت�سميم الدرا�سة: -

مت	اإجراء	بحث	مكتبي	لأغرا�ص	تنفيذ	غايات	االدرا�شة،	وقد	�شمل	ذلك	مراجعة	وثائق	»مركز	تط�ير«		
ذات	العالقة،	والتقارير	ذات	العالقة،	والأخبار	املتعلقة	بقطاع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	اخلا�ص،	وحتديد	
الكيانات	الرئي�شية	يف	القطاع	اخلا�ص	التي	ت�شدر	تقارير	ح�ل	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية،	درا�شة،	وحتليل	وتلخي�ص	
للقطاع	 احلايل	 لل��شع	 ال�شابقة	 والتقييمات	 واملن�ش�رات،	 ال�شن�ية،	 التقارير	 ومراجعة	 الرئي�شية،	 الق�شايا	
والبلدان	 املحلي	 امل�شت�ى	 على	 لل�شركات	 املجتمعية	 ال�شراكة	 جتربة	 درا�شة	 متت	 وقد	 اخلا�ص.	 الفل�شطيني	
املجاورة،	وقد	�شمل	ذلك	مراجعة	بع�ص	الأمثلة	املتاحة	ملبادرات	مثل	مدر�شتي،	واإجناز،	وغريها.	وقد	مت	تنفيذ	
القطاع	اخلا�ص	يف	 ن�شاط	 اأو	حترك	 اأن	حتد	 والتي	ميكن	 احلالية،	 وامل�ؤ�ش�شاتية	 القان�نية	 للق�شايا	 مراجعة	

جمال	امل�ش�ؤولية	املجتمعية	لل�شركات،	بحيث	�شم	ذلك	الآثار	ال�شريبية	للم��ش�ع.

وقد	مت	تنفيذ	م�شح	ميداين	جمعت	من	خالله	معل�مات	عن	القطاع	اخلا�ص	من	خالل	لقاءات	مع	اأكرب	
�شركات	هذا	القطاع.	كما	مت	اإ�شتعمال	نقا�شات	مفت�حة	ت�شرت�شد	باأ�شئلة	معدة	وم�شممة	ب�شكل	جيد	بالإ�شافة	
املجتمعية	 امل�ش�ؤولية	 بتاأثري	 التفكري	 الأعمال	وحثهم	على	 قادة	عامل	 اإ�شراك	 اأجل	 لنقاط	ح�ارية،	وذلك	من	
الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 مبادرات	 مع	 املمكن	 التعاون	 وكذلك	 الإجتماعي،	 والإزدهار	 املجتمعات	 على	 لل�شركات	
واملجتمعية.	وقد	كان	الت�جه	للح�ش�ل	على	التغذية	الراجعة	واملدخالت	ح�ل	ق�شايا	رئي�شية	واإر�شادات	ح�ل	
الق�شايا	املتعلقة	بالقطاع	اخلا�ص،	بحيث	ميكن	ان	يتم	تط�ير	ذلك	والبناء	عليه	لتحقيق	اأهداف	الدرا�شة.

وقد	مت	حت�شري	قائمة	ت�شمل	39	�شركة	تغطي	خمتلف	القطاعات	واملناطق	اجلغرافية؛	ويف	ال�اقع	مت	عمل	
م�شح	لثالثني	�شركة	من	هذه	القائمة.	وقد	متت	مراجعة	من�ذج	امل�شح	من	قبل	العديد	من	الأفراد	العاملني	على	
م��ش�ع	الدرا�شة،	بحيث	مت	اإجنازه	بعد	اإدخال	جميع	املالحظات	والتغذية	الراجعة	ال�اردة.	هذا	وقد	مت	عقد	
جل�شة	تدريبية	ح�ل	اأدوات	امل�شح	للطاقم	امليداين،	بالإ�شافة	لتحديد	م�اعيد	لإجتماعات	مع	خمتلف	ال�شركات	

جلمع	املعل�مات	الالزمة.

وقد	مت	عقد	ور�شتي	عمل،	واحدة	مل�ؤ�ش�شات	خمتارة	من	القطاع	اخلا�ص	واأخرى	مل�ؤ�ش�شات	اأهلية	خمتارة،	
بحيث	مت	عر�ص	حتليل	لنتائج	البيانات	التي	مت	جمعها	يف	ور�شتي	العمل،	ثم	مت	اأخذ	التغذية	الراجعة	واملالحظات	

من	ور�شتي	العمل	واأدرجت	يف	هذا	التقرير.
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امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات: -

ال�رقة؛	 هذه	 لدعم	 جتريبي	 م�شح	 اإجراء	 مت	
و�شمل	ذلك	لقاءات	مع	30	�شركة	من	القطاع	اخلا�ص	
يف	ال�شفة	الغربية	وقطاع	غزة.	وقد	كانت	ال�شركات	
كبرية	ن�شبيًا	من	ناحية	احلجم	وعدد	امل�ظفني	فيها	
باملقارنة	مع	ال�شركات	الأخرى	يف	ذات	القطاع.	ومن	
مل	 ال�شركات	 اأكرب	 من	 ثالثة	 اأن	 باملالحظة	 اجلدير	
له	 الذي	 الأمر	 امل�شح،	 بامل�شاركة	يف	 تتجاذب	لطلبنا	
وبناء	 ال�شركات.	 تلك	 لدى	 داخلية	 مبخاوف	 عالقة	
عليه،	مت	عقد	لقاءات	اأخرى	مع	�شركات	غريها	من	
ذات	احلجم	والن�شاط	التي	تعمل	�شمن	نف�ص	الت�زيع	

اجلغرايف.

اإجراء	 مت	 عقدت،	 التي	 اللقاءات	 على	 وبناء	
فيما	 اخلا�ص	 القطاع	 و�شل�ك	 خل�شائ�ص	 حتليل	
الأهلي.	 والعمل	 والتنمية	 املجتمعية	 بامل�ش�ؤولية	 يتعلق	
املمكن	 التعاون	 على	 ال�ش�ء	 املذك�ر	 التحليل	 وي�شلط	
تعنى	 التي	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 وبرامج	 مبادرات	 مع	

مبجالت	خمتلفة	من	املجتمع.

على	 اأثرت	 قد	 غزة	 قطاع	 يف	 ال�شعبة	 احلالية	 الظروف	 اأن	 مالحظة	 املهم	 من	 الدرا�شة،	 مرحلة	 ويف	
اأن	ما	تبقى	من	القطاع	اخلا�ص	يف	قطاع	غزة	 اأنه	من	ال�ا�شح	 حماولت	الإلتقاء	مع	�شركات	خمتلفة.	غري	
ينا�شل	للحفاظ	على	بقاءه.	وبالتايل،	مت	ت�شمني	جزء	خا�ص	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	ل�شركات	القطاع	اخلا�ص	

يف	قطاع	غزة	يف	اجلزء	الأخري	من	هذا	التقرير.

رد فعل القطاع اخلا�ص على الهجوم على غزة
خالل	 غزة	 لقطاع	 دعمه	 الفل�شطيني	 اخلا�ص	 القطاع	 قدم	
وبعد	الهج�م	على	غزة	يف	الأع�ام	2008/	2009،	وذلك	من	خالل	
يف	 وخ�ش��شًا	 امل�اطنني،	 اإحتياجات	 لت�فري	 ال�شريعة	 الإ�شتجابة	
رئي�شيًا	 دورًا	 اخلا�ص	 القطاع	 لعب	 كما	 الر�شمية،	 امل�ؤ�ش�شات	 غياب	
احل�شار.	 ب�شبب	 �شحيحٍة	 يف	 كانت	 التي	 الل�ازم	 ت�فري	 يف	حماولة	
ومبا	اأنه	ل	ت�جد	طريقة	لتح�يل	الأم�ال	مبا�شرة	لقطاع	غزة،	اأ�شهم	
الطبية	 وامل�اد	 والدواء	 كالغذاء	 عينية	 بتربعات	 اخلا�ص	 القطاع	
املبادرات	 من	 العديد	 هناك	 كانت	 وقد	 والألب�شة.	 التنظيف	 وم�اد	

املهمة	من	قبل	القطاع	اخلا�ص	خالل	الأزمة،	ومن	بينها:	-
البن�ك	 مع	 بالتعاون	 فل�شطني،	 البن�ك	يف	 مبادرة	جمعية	 	 	
امل�ظفني	 جلميع	 عمل	 ي�م	 اأج�ر	 لتخ�شي�ص	 فل�شطني،	 يف	 املحلية	
ل�شالح	قطاع	غزة.	مع	العلم	اأن	البن�ك	نف�شها	تربعت	بنف�ص	قيمة	

املبالغ	التي	تربع	بها	م�ظف�ها.
		مبادرة	�شركات	الأدوية	الفل�شطينية	لإر�شال	الدواء	لقطاع	

غزة	بالتن�شيق	مع	م�ؤ�ش�شات	دولية	مثل	الأمم	املتحدة.
		مبادرة	املجل�ص	التن�شيقي	للقطاع	اخلا�ص	من	خالل	الطلب	
للتربع	مب�اد	عينية	ل�شالح	قطاع	غزة.	وقد	مت	جمع	 ال�شركات	 من	
التربعات	واإر�شالها	اإىل	قطاع	غزة	بالتن�شيق	مع	منظمات	دولية.

من	 جزء	 ه�	 اخلا�ص	 للقطاع	 الف�ري	 الإيجابي	 الرد	 هذا	
امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	للقطاع	اخلا�ص،	والذي	مت	تطبيقه	من	خالل	
اإعادة	ت�زيع	الأم�ال	من	م�ازنات	الت�ش�يق	والعالقات	العامة	ملعظم	

ال�شركات،	اأو	ت�فري	الأم�ال	ال�شرورية	من	قبل	الآخرين.
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الأجزاء	التالية	تعر�ص	حتليل	البيانات	التي	مت	احل�ش�ل	عليها	من	اللقاءات	مع	�شركات	القطاع	اخلا�ص	
الفل�شطيني:	-

توجهات عامة ونتائج املقابالت: -

خالل	املقابالت	مع	ال�شركات،	كان	من	ال�ا�شح	وج�د	�ش�ء	فهم	عام	للمبادئ	املتعلقة	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
لل�شركات،	فمثاًل،	اعتربت	بع�ص	ال�شركات	ن�شاطات	الت�ش�يق	كجزء	من	برنامج	م�ش�ؤوليتهاالإجتماعية،	والذي	
ي�شمل	ن�شاطات	مثل	رعاية	الن�شاطات	واإقامة	املعار�ص	و	امل�ؤمترات،	بينما	ركزت	�شركات	اأخرى	على	امل�ش�ؤولية	

الإجتماعية	لل�شركات	كربنامٍج	يرتبط	مبا�شرًة	بخدمة	وتنمية	املجتمعات	املحلية.

وقد	مت	جمع	املعل�مات	والبيانات	من	ال�شركات	املبح�ثة	من	خالل	املقابالت	مع	ط�اقم	الإدارة	العليا،	
ومدير	العالقات	العامة،	ومدير	الإدارة/املالية،	حيث	اأظهرت	ال�شركات	اإهتمامًا	مب��ش�ع	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
وكذلك	اإهتمام	بجه�د	»مركز	تط�ير«؛	وقد	�شمل	طاقم	الإدارة	العليا	11	مديرًا	عامًا	لل�شركات	املبح�ثة،	و10	

مدراء	اإدارة/مالية،	و7	مدراء	ت�ش�يق،	و2	من	مدراء	العالقات	العامة.

القائمة،	فقد	كانت	17	�شركة	من	 اأخذه	باحل�شبان	عند	عمل	 لل�شركات،	فقد	مت	 الت�زيع	اجلغرايف	 اأما	
العينة	امل�شتعملة	يف	و�شط	ال�شفة	الغربية	التي	هي	مقر	معظم	ال�شركات	الكربى،	و7	�شركات	يف	�شمال	ال�شفة	

الغربية	و6	�شركات	يف	جن�بها.

وقد	كان	ت�زيع	ال�شركات	ح�شب	ن�عها	وعدد	طاقمها	كما	يلي:	13	من	ال�شركات	كانت	�شركات	م�شاهمة	
عامة،	11	�شركة	حمدودة	ال�شمان،	و	6	منها	كانت	م�ؤ�ش�شات	�شراكة؛	ثالثة	من	ال�شركات	كانت	لديها	اأكرث	
من	200	م�ظف،	�شركتني	كان	لديها150-200	م�ظف،	6	�شركات	لديها	100-150	م�ظف،	8	�شركات	لديها	

50-100	م�ظف،	و11	�شركة	كان	لديها	اأقل	من	50	م�ظف.

يف	قطاع	غزة،	مت	عقد	لقاءات	لإ�شتكمال	الدرا�شة.	وقد	اأظهرت	النتائج	اأن	�شركات	القطاع	اخلا�ص	كانت	
ال�شابقة.	 وال�شن�ات	 	2009 العام	 يف	 لل�شركات	 الإجتماعية	 بامل�ش�ؤولية	 املتعلقة	 الن�شاطات	 من	 بالقليل	 تق�م	
ويف	بع�ص	احلالت،	كانت	طبيعة	امل�شاهمات	عبارة	عن	تربعات	عينية	من	منتجات	ال�شركة	وتربعات	نقدية	
للتربعات	ه�	 الرئي�شي	 الدافع	 املحتاجة.	وقد	كان	 والعائالت	 لالأفراد	 ب�شكل	مبا�شر	 اأو	 للم�ؤ�ش�شات	اخلريية	
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املعتقدات	الدينية	حيال	دعم	املحتاجني	يف	املجتمع،	وبدرجة	اأقل،	لرتويج	ال�شركة	ومنتجاتها	يف	املجتمع.	ومل	
يكن	هنالك	اأية	م�ؤ�شرات	تتعلق	بتاأثري	امل�شاهمات	على	املجتمع	اأو	حتى	على	ال�شركة	نف�شها.	وقد	بلغ	جمم�ع	
امل�شاهمات	التي	قدمتها	ال�شركات	الأربع	املبح�ثة،	خالل	العام	2008،	40.000	دولر	منها	20.000	دولر	
م�شاهمات	عينية.	ويف	العام	2007،	كان	جمم�ع	قيمة	امل�شاهمات	ح�ايل	33.000	دولر	على	�شكل	م�شاهمات	
عينية.	ويف	�ش�ء	املقابالت	التي	اأجريت،	ل	ت�شجل	اأي	من	هذه	ال�شركات	يف	قطاع	غزة	م�شاهماتها	لأ�شباب	

�شريبية.

الن�ساطات املتعلقة بامل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات يف الأعوام 2008 و2009: -

تختلف	الن�شاطات	التي	ذكرتها	ال�شركات	تبعًا	لأ�شبابها	ودوافعها،	كما	يلي:-

من	 املجم�عة	 هذه	 واأخالقية:  دينية  دوافع   .1
جه�دها،	 ترويج	 يف	 بالعادة	 تهتم	 ال�شركات	
من	 وعينة	 جمم�عة	 على	 ين�شب	 وتركيزها	
�شري.	 ب�شكل	 ن�شاطاتها	 تتم	 بحيث	 امل�شتفيدين	
اأن	معظم	ال�شركات	التي	�شاركت	يف	امل�شح	 كما	
اأو	 دينية	 بح�افز	 مدف�عة	 الدور	 هذا	 لعبت	

اإهتمامات	اأخالقية	جتاه	املجتمع.

اأ�شارت	15	من	ال�شركات	املبح�ثة	اإىل	اأن	هذا	
املجتمع.	 جتاه	 لإ�شهاماتها	 ال�حيد	 الدافع	 ه�	

ال�شركات	 تظهر	 الإرهاب،	 دعم	 من	 اخل�ف	 ب�شبب	 الن�شاط	 من	 الن�ع	 هذا	 من	 يبطئ	 لت�شريع	 ونتيجة	
حذرًا	كبريا	عندما	يتعلق	الأمر	بالتربعات،	وذلك	ب�شبب	خماوف	من	حت�يل	التربعات	وعدم	و�ش�لها	
املايل	 الدعم	 عن	 كبديل	 مبنتجاتها	 التربع	 اإىل	 جلاأت	 ال�شركات	 ن�شف	جمم�عة	 ح�ايل	 للمحتاجني.	
املبا�شر.	كما	يتم	تقدمي	تربعات	مالية	من	خالل	م�ؤ�ش�شات	بدًل	من	تقدميها	مبا�شرة	لأفراد.	وت�شمل	
هذه	التربعات	منح	درا�شية	تقدم	مبا�شرة	للجامعات	وامل�شت�شفيات	لتغطية	تكاليف	العالج	واجلراحة.	
وكذلك،	تبنت	بع�ص	ال�شركات	عائالت	فقرية	وتدعمها	من	خالل	خم�ش�شات	�شهرية.	وتن�شط	العديد	
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الن�شاطات	 الدينية.	وازدادت	هذه	 واملنا�شبات	 الط�ارئ	 ال�شركات	يف	هذه	املجم�عة	خالل	حالت	 من	
الأهلية	 وامل�ؤ�ش�شات	 الإن�شانيني	 النا�شطني	 جه�د	 �شجعت	 وقد	 غزة.	 على	 احلرب	 بعد	 ملح�ظ	 ب�شكل	
اأو	النقدية	لقطاع	غزة،	وقد	جنحت	واثمرت	جه�دهم	عندما	 ال�شركات	على	تقدمي	التربعات	العينية	
اإ�شتجابت	27	من	ال�شركات	املبح�ثة	وقامت	بن�شاطات	يف	هذا	املجال.	بع�ص	هذه	ال�شركات	عدلت	من	
خططها	ال�شابقة		لإ�شتيعاب	هذه	الإحتياجات	الطارئة	�شمن	ن�شاطاتها	يف	جمال	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
لل�شركات.	اأما	املنا�شبات	الدينية	مثل	�شهر	رم�شان	املبارك،	فتمثل	فرتة	من	الن�شاطات	املكثفة	ل�شركات	
القطاع	اخلا�ص،	�ش�اء	كان	لديها	اإ�شرتاتيجيات	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	وخطط	جاهزة	اأو	تلك	ال�شركات	

التي	ت�شتجيب	بب�شاطة	لطلبات	امل�شاعدة.

الإجتماعية:	 امل�سوؤولية   .2
الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 م�شطلحات	
لل�شركات،	م�اطنة	ال�شركات،	واإ�شتدامة	
املبداأ:	 نف�ص	 اإىل	 اأ�شا�شًا	 ت�شري	 الأعمال	
لي�شت	 اخلا�ص	 القطاع	 �شركات	 اأن	 ه�	
م�ش�ؤولة	فقط	عن	جني	الأربح	مل�شاهميها،	
بل	يجب	اأن	يك�ن	لها	تاأثري	اإيجابي	على	
واجلماعات	 والثقافات،	 املجتمعات،	
يبقى	 فيها.ولذلك،	 تعمل	 التي	 والبيئات	
احلافز	والدافع	الرئي�شي	لهذه	املجم�عة	
ه�”امل�ش�ؤولية	الإجتماعية”.	تعترب	هذه	
املجم�عة	من	ال�شركات	اأنها	تط�رت	يف	
بناء	 الإجتماعية	 للم�ش�ؤولية	 ممار�شتها	
ودينية.	 اأخالقية  ودوافع  حوافز  على	

وقد	وجد	اأن	ح�ايل	15	من	ال�شركات	املبح�ثة	تبنت	هذا	الن�ع	من	ت�جه	“امل�ش�ؤولية	الإجتماعية”.	وي�شمل	
املبداأ	مت	 العام	2008.	هذا	 فل�شطني	يف	 ن�شبيا	ظهر	يف	 الإجتماعية،	وه�	مبداأ	جديد	 امل�شائلة	 املبداأ	 هذا	
تبنيه	ب�شكل	رئي�شي	من	قبل	كربى	ال�شركات	امل�شاهمة،	مع	العلم	اأن	ثالثة	فقط	من	ال�شركات	املبح�ثة	تاأخذ	
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قطاع	ال�شحة

%90 %90 %86 %50 %30

قطاع	التعليم تربعات	خريية قطاع	الريا�شة ن�شاطات	اقت�شادية

م��ش�ع	امل�شائلة	الإجتماعية	بعني	الإعتبار.	وم�ؤخرا	مت	منح	�شركة	عنبتاوي	�شهادة	SA8000،	وهي	�شهادة	
تتعلق	بظروف	العمل	داخل	ال�شركة	وهي	جزء	من	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية،	حيث	منحت	لل�شركة	مل�شاعدتها	

على	الإن�شمام	اإىل	منظمة	التجارة	العادلة	العاملية.

القطاعات التي ت�ستهدفها ن�ساطات القطاع اخلا�ص املرتبطة بامل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات: -

اأ�شارت	نتائج	املقابالت	اأن	27	من	ال�شركات	تركز	على	قطاعي	التعليم	وال�شحة،	بينما	ركزت	15	�شركة	
ال�شباب،	 اإهتمامات	 مع	 للتعامل	 جهدها	 �شمن	 الريا�شية	 الن�شاطات	 ودعم	 الريا�شية	 الن�ادي	 رعاية	 على	
وخ�ش��شا	يف	املناطق	التي	تت�اجد	فيها	مقار	تلك	ال�شركات.	وقد	رعت	9	من	ال�شركات	املبح�ثة	معر�شًا	اأو	

م�ؤمترًا	اأو	مهرجانًا.	وقد	قدم	ماي�شل	اإىل	26	�شركة	تربعات	مل�ؤ�ش�شات	خريية	م�شجلة	ب�شكل	قان�ين.

ال�شكل	التايل	ي��شح	ت�زيع	اجلهات	املختلفة	التي	تدعم	قطاعات	معينة	من	خالل	الرعايات	والتربعات:	-

�شكل	رقم	2:	القطاعات	امل�شتهدفة	من	ال�شركات
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التغريات يف الن�ساطات املتعلقة بامل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات بني الأعوام 2008 و2009: -

بني	الأع�ام	2008	و2009،	مل	ت�شهد	واحد	وع�شرين	�شركة	تغريات	يف	طريقة	اإجراء	ن�شاطاتها	املتعلقة	
بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	�ش�اء	من	ناحية	ن�ع	الن�شاط	اأو	مبالغ	الإنفاق،	ول	حتى	من	ناحية	القطاعات	
امل�شتهدفة.	اأما	التغريات	بالن�شبة	لل�شركات	الت�شع	املتبقية	فقد	حدثت	كرد	فعل	على	احلرب	على	قطاع	غزة.	
بناء	على	 لل�شركات	 الإجتماعية	 بامل�ش�ؤولية	 تتعلق	 ن�شاطات	 بتنفيذ	 تق�م	 ال�شركات	 اأن	22	من	 املالحظ	 ومن	
طلبات	حمدد	تقدمها	جهات	معينة	للح�ش�ل	على	م�شاعدة،	اأو	بناء	على	تقييم	تلك	ال�شركات	مل�شت�ى	الثقة	
تنفذ	 اأن	8	�شركات	فقط	 العلم	 لل�شركة،	ذلك	مع	 العليا	 الإدارة	 املتلقي،	ويرتبط	كذلك	مب�افقة	 يف	الطرف	

ن�شاطات	تتعلق	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	بناء	على	خطط	م��ش�عة	وم�افق	عليها	�شلفًا.

واجلدير	باملالحظة	كذلك،	اأن	ثالثة	�شركات	فقط	كان	لديها	م�ازنة	حمددة	لأغرا�ص	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
لل�شركات؛	وي�حي	ذلك	باعتبارات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	املتط�رة	لل�شركات.	وتت�شرف	معظم	هذه	ال�شركات	
بناء	على	عدة	ع�امل	ت�شمل	الظروف	ال�شيا�شية،	واملالية،	واحتياجات	املجتمع	وا�شتفادة	ال�شركة	من	املبادرة.

غايات ال�سركة )الداخلية واخلارجية(: -

تبني	املقابالت	التي	مت	اإجراءها	وج�د	غايات	خمتلفة	تهدف	ال�شركات	لتحقيقها،	لل�شركة	واملجتمع،	من	
خالل	تنفيذ	ن�شاطات	تتعلق	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	وميكن	و�شف	هذه	الغايات	كما	يلي:

كان	لها	هدف	م�شاعدة	املجتمع	الفل�شطيني	على	العتماد	على	الذات	وم�شاعدة	املجم�عات	على	 ال�شركات	 من	 	21  ·
التط�ر.

21	من	ال�شركات	كانت	ت�ؤمن	بدعم	املحتاجني،	وباأن	الفقراء	لهم	احلق	بامل�شاركة	يف	اأرباح	ال�شركة	التزاما	مبعتقدات	  ·
دينية.

ل�شبعة	ع�شر	�شركة،	وذلك	من	اأجل	املناف�شة	مع	الب�شائع	 الرئي�شي	 الهدف	 كان	 ومنتجاتها	 ال�شركة	 �ش�رة	 حت�شني	  ·
الإ�شرائيلية	وامل�شت�ردة.

اأو	خارجية(	تهدف	لتحقيقها	من	خالل	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	 تتمكن	7	�شركات	من	حتديد	غايات	)�ش�اء	داخلية	 مل	  ·
الإجتماعية	لل�شركات.
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لتلك	 م�ؤهلة	 ك�ادر	 جلذب	 مفيدة	 اأداة	 تعترب	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 اأن	 تعتقد	 ال�شركات	 من	 ثالثة	  ·
ال�شركات.

ال�شركات	اأ�شارت	اإىل	اأن	هدفها	كان	احلفاظ	على	ولء	امل�ظفني. من	 �شتة	  ·

على	�شهادة	دولية	يف	تبني	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية. احل�ش�ل	 كان	 هدفها	 اأن	 اإىل	 اأ�شارت	 ال�شركات	 من	 واحدة	  ·

بامل�ش�ؤولية	 املتعلقة	 الن�شاطات	 تنفيذ	 من	 اخلا�ص	 القطاع	 �شركات	 تت�خاها	 التي	 الغايات	 مراجعة	 بعد	
الرئي�شية	 الأهداف	 هي	 الإجتماعية	 والغايات	 ال�شركة	 ت�ش�يق	 اأن	 ال�شتنتاج	 ميكن	 لل�شركات،	 الإجتماعية	
لل�شركات.	وقد	بينت	ال�شركات	اهتمام	مت�شاو	يف	حت�شني	�ش�رتها	وتعزيز	منتجاتها	بدرجة	اهتمامها	بدعم	
جمتمعاتها	من	خالل	تقدمي	التربعات	وامل�شاهمات	يف	الن�شاطات	الإجتماعية.	ويبدوا	اأن	وج�د	هاتني	الغايتني	

ميكن	اأن	ي�شمن	فر�شة	اأكرب	لنجاح	املبادرة	بالن�شبة	لأي	�شركة.

قيا�ص تاأثري امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات:-

قيا�ص التاأثري على املجتمع: غالبية	ال�شركات	املبح�ثة	)19	�شركة(	ل	تقي�ص	تاأثري	ن�شاطاتها	املنفذة،	يف	
اإطار	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	على	املجتمع.	فقط	11	�شركة	تقي�ص	هذا	التاأثري	من	خالل	تقارير	

تتلقاها	من	امل�ؤ�ش�شات	امل�شتفيدة.

تاأثري	الن�شاطات	على	ال�شركة	نف�شها	من	 ن�شف	ال�شركات	املبح�ثة	تقي�ص	 التاأثري على ال�سركة:  قيا�ص 
خالل	تقييم	الزيادة	يف	املبيعات	والطلب	على	منتجاتها،	ومن	خالل	الت�ا�شل	مع	زبائن	جدد.

اإمكانية التعاون مع موؤ�س�سات اأهلية: -

التعاون القائم بني القطاع اخلا�ص واملوؤ�س�سات الأهلية:

لقد	وجد	اأن	19	من	ال�شركات	كان	لها	تعاون	من	خالل	ن�شاطات	م�شرتكة	مع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	)اأو	مع	
جهات	خارجية	اأخرى(.	اأما	ال�شركات	املتبقية	)11	�شركة(	فقد	نفذت	ن�شاطات	بدون	تعاون	مع	امل�ؤ�ش�شات	
املتعلقة	 والقي�د	 كامل�ازنات	 ال�شركة	 داخلية	يف	 ق�شايا	 ب�شبب	 اأو	 م�شرتكة	 اأهداف	 وج�د	 ب�شبب	عدم	 الأهلية	

بال�قت	والإدارة.
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وت�شمل	اجلهات	التي	تعاونت	ال�شركات	معها	يف	تنفيذ	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	ما	يلي:	-

للطالب. منح	 وتقدمي	 التثقيفية	 العمل	 ور�ص	 رعاية	 من	خالل	 اجلامعات،	  ·

امل�شاهمات	النقدية. اأو	 العينية	 التربعات	 من	خالل	 �ش�اء	 اخلريية،	 امل�ؤ�ش�شات	  ·

الهند�شية(. اأو	 والدوائية،	 )الطبية،	 ال�شناعية	 وامل�ؤ�ش�شات	 النقابية	 الإحتادات	  ·

البيئة. حماية	 من	خالل	حمالت	 البلديات،	  ·

التي	تنفذ	ن�شاطات	ومهرجانات	تتعلق	بالقت�شاد. امل�ؤ�ش�شات	  ·

احلاجة للتعاون مع املوؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية: -

الغالبية	العظمى	من	ال�شركات	)26	�شركة(	�شجعت	مبداأ	التعاون	يف	جمال	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
من	خالل	 املجتمع	 لتنمية	 الطرق	 اف�شل	 بغر�ص	حتديد	 وذلك	 واملجتمعية،	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 مع	 لل�شركات	

اإ�شرتاتيجية	�شفافة	ومهنية	تك�ن	حمددة	ب��ش�ح.

مزايا وم�ساوئ التعاون مع املوؤ�س�سات الهلية واملجتمعية: -

امل�ؤ�ش�شات	 مع	 املمكن	 التعاون	 حيال	 اإيجابي	 ت�جه	 عن	 عربت	 �شركة(	 	23( املبح�ثة	 ال�شركات	 غالبية	
الهلية	واملجتمعية	يف	تنفيذ	مبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	وذلك	يف	ال�قت	الذي	مل	تقم	خم�شة	
�شركات	بالإجابة	عن	هذا	ال�ش�ؤال	،	وكما	وجدت	�شركتني	حتمالن	ت�جهات	�شلبية	جتاه	اإمكانية	التعاون.	ومن	
جهة	اأخرى،	مل	تعرب	غالبية	ال�شركات	املبح�ثة	)20	�شركة(	عن	وجهة	نظر	اإيجابية	حيال	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	
اآراء	 لها	 الفل�شطيني؛	وذلك	مقارنة	بع�شرة	�شركات	كان	 القائم	يف	جمال	تنمية	املجتمع	 واملجتمعية	ودورها	
اإيجابية	حيال	الدور	القائم	للم�ؤ�ش�شات	الأهلية	واملجتمعية	يف	تنمية	املجتمعات،	يف	ال�قت	الذي	عربت	فيه	16	
�شركة	عن	احلاجة	لتط�ير	تلك	امل�ؤ�ش�شات،	وخ�ش��شًا	من	ناحية	ال�شفافية	املالية	والإدارية،	ومن	ناحية	ن�عية	

امل�شاريع	التي	تق�م	بتنفيذها.

معظم	التح�شينات	املقرتحة	تعلقت	مبجالت	تقلي�ص	التكرار	والتداخل	يف	جه�د	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	واملجتمعية،	
وت��شيع	ال�شرائح	امل�شتفيدة	والإقرتاب	من	اأجندات	حملية	بعيدًا	عن	الأجندات	التي	يفر�شها	املانح�ن.
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بع�ص	املزايا	لهذا	التعاون،	كما	عربت	عنها	ال�شركات	املبح�ثة،	ت�شمل	–

للقطاعات	امل�شتهدفة	التي	حتتاج	امل�شاعدة	يف	املجتمع. ال�شحيح	 والإ�شتهداف	 التحديد	  ·

اإقامة	عالقات	مع	�شركات	القطاع	اخلا�ص	الأخرى	ومع	امل�ؤ�ش�شات	 ال�شغرية	على	 ال�شركات	 م�شاعدة	  ·
الأهلية	من	اأجل	امل�شاهمة	يف	م�شاعدة	املجتمع.

امل�شاعدة	يف	حتقيق	الأهداف.  ·

املتخ�ش�ص. الدعم	 من	خالل	 تك�ن	 الإجنازات	 اأف�شل	  ·

البالد. كل	 �شعيد	 على	 بال�شركة	 الإعرتاف	 ت��شيع	  ·

واأ�شارت	12	من	ال�شركات	اإىل	م�شاوئ	حمتملة	ملثل	هذا	التعاون،	وي�شمل	ذلك:	-

الإهتمام	 درجة	 من	 �شيقلل	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 مبادرات	 ت�شرتك	يف	 من	جهة	 اأكرث	 وج�د	  ·
والعرتاف	الذي	ميكن	اأن	تتلقاه	ال�شركة.

اأن	ت�شبح	ال�شركات	مهتمة	اأكرث	بال�شهرة	والت�ش�يق	بدل	من	حتقيق	حاجات	املجتمع.  ·

بالأطراف	الأخرى	امل�شاركة. املت�شاوي	 العرتاف	 دون	 اأرباحها	 زيادة	 ال�شركات	 �شتحاول	  ·

املنفذة. امل�ؤ�ش�شات	 لدى	 وج�د	جدية	 عدم	  ·

يف حالة التعاون مع املوؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية: -

املجالت املحتملة لإفادة املجتمع:

اأظهرت	ال�شركات	اإهتماما	متزايدًا	يف	تنفيذ	مبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	يف	بع�ص	القطاعات	
املحددة	لدى	التعاون	مع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.	ومتيل	22	من	ال�شركات	ملبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	
يف	جمال	التعليم،	بينما	متيل	13	�شركة	اىل	مبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	املتعلقة	بقطاع	ال�شحة.
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قطاع	التعليم القطاع	القت�شادي غري	ذلك القطاع	الرا�شة

%8

اي	قطاع القطاع	الثقايف	
العالمي

%8 %4

القطاع	
الجتماعي

قطاع	ال�شحة

ال�شكل	التايل	ي��شح	املجالت	املختلفة	لهتمام	ال�شركات:	-

�شكل	رقم	3:	جمالت	اإهتمام	ال�شركات

امل�ستفيدين الرئي�سني من الن�ساطات )يف حالت التعاون(: -

	10 اهتمت	 بينما	 ال�شباب،	 ت�شتهدف	 التي	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 �شركة	مببادرات	 اهتمت	11	
�شركات	با�شتهداف	الأطفال.	بينما	مل	يكن	لدى	9	من	ال�شركات	اأي	جمم�عة	مف�شلة	لال�شتهداف.
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الطفال اي	فئة الن�شاء ذوي	الحتياجات	
اخلا�شة

كبار	ال�شن

الر�شم	البياين	التايل	ي��شح	املجم�عات	امل�شتفيدة	امل�شتهدفة	ح�شب	راأي	ال�شركات:

�شكل	رقم	4:	الفئات	التي	تهتم	بها	ال�شركات

املناطق اجلغرافية امل�ستهدفة )يف حالت التعاون(: -

اأ�شارت	 الن�شاطات.	 لتنفيذ	 باملناطق	اجلغرافية	 يتعلق	 فيما	 تف�شيل	 اأي	 لديها	 يكن	 ال�شركات	مل	 معظم	
خم�شة	من	ال�شركات	اإىل	اأنها	تف�شل	تنفيذ	ن�شاطاتها	يف	املناطق	التي	تت�اجد	بها.

املبادرات التي اإ�ستقطبت اإهتمام �سركات القطاع اخلا�ص: -

اأ�شارت	ت�شعة	من	ال�شركات	اإىل	اأنها	ل	متيل	للم�شاركة	يف	اأي	مبادرة	حمددة،	بينما	اأ�شارت	واحد	وع�شرين	
�شركة	لرغبتها	بامل�شاركة	يف	واحدة	من	املبادرات	التالية:

لأنها	 الإهتمام	 الإمنائي،	 املتحدة	 الأمم	 �شندوق	 عليها	 ي�شرف	 التي	 	،DEEP مبادرة	 اإ�شتقطبت	  ·
تعر�ص	طرق	عملية	يف	التعامل	مع	الفقراء	من	خالل	تقييم	قدراتهم	وتط�ير	برامج	لتح�شني	و�شعهم	

الإقت�شادي.
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الالزم،	 بالتدريب	 وتزودهم	 ت�ظف	خريجني	جدد	 ال�شركة	 لأن	 الإهتمام	 INJAZ	على	 اإجناز	 حازت	  ·
ودجمهم	بطريقة	فاعلة	يف	�ش�ق	العمل.

اإ�شتثمار	فل�شطني	واحدة	من	ق�ش�ص	النجاح	يف	جمال	الرعاية. م�ؤمتر	 اإعتبار	 ميكن	  ·

املدعم	 احلليب	 من	 وجبات	 تبني	 على	 ي�شجع	 املحلية،	 املدار�ص	 مع	 بالتعاون	 العاملي،	 الأغذية	 برنامج	  ·
جانب	 اإىل	 ال�شركة	 ملنتجات	 تروج	 املبادرة	 اأن	 �شببه	 املتزايد	 الإهتمام	 هذا	 لالأطفال.	 بالفيتامينات	

امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

املنتجات	املحلية. تدعم	 املبادرة	 هذه	 اأن	 حيث	 الإ�شرائيلية،	 املنتجات	 مقاطعة	 مبادرة	  ·

الأطفال	مر�شى	ال�شرطان	. م�شاعدة	 اإيجابي	يف	 دور	 زينة7	 ملبادرة	 كان	  ·

قيمة الدعم والتربعات ملقدمة من ال�سركات خالل الفرتة )2009-2007(: -

العام	2008	قبل	اأن	تنخف�ص	بن�شبة	11%	يف	 يف	 ذروتها	 اإىل	 ال�شركات	 قدمتها	 التي	 التربعات	 و�شلت	  ·
العام	2009	ب�شبب	الرتاجع	يف	ال��شع	ال�شيا�شي	وب�شبب	الأزمة	املالية	العاملية.	

التربعات العينية والنقدية يف العام 2009: -

كا�شفة	ماقيمته	1.9	ملي�ن	دولر	من	 املالية،	 مبعل�ماتها	 امل�شاركة	 يف	 رغبتها	 عن	 �شركة	 	21 عربت	  ·
التربعات	يف	العام	2009،	حيث	تربعت	اإحدى	ال�شركات	مبا	جمم�عه	1.4	ملي�ن	دولر،	بينما	تربعت	

باقي	ال�شركات،	19	�شركة،	بباقي	املبلغ	البالغ	500.000	دولر.

7	زينة	ه�	برنامج	لرفع	ال�عي	يف	املجتمع	ح�ل	ال�شرطان،	اأ�شباب	والظروف	احلالية	التي	يعالج	فيها	الأطفال.	وقد	عمل�	يف	حمالت	لت�فري	املعل�مات	للجمه�ر	ح�ل	
ال�شرطان،	وظروف	املر�شى	وتاأثريات	املر�ص	النف�شية	والإجتماعية	والطبية.
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الر�شم	البياين	التايل	ي��شح	ن�شب	ت�زيع	تربعات	ال�شركات	يف	العام	2009:

�شكل	رقم	5:	ت�زيع	ال�شركات	ح�شب	قيمة	التربعات	املقدمة	عام	2009

ل	حتتفظ	21	من	ال�شركات	ب�شجل	للتربعات	العينية،	بينما	قدمت	ال�شركات	الت�شع	املتقدمة	تربعات	عينية	بقيمة	
177.000	دولر.

التربعات العينية والنقدية يف العام 2008:
جمم�ع	املبالغ	املتربع	بها	ح�شب	تقارير	ال�شركات	خالل	العام	2008	كان	ملي�ين	دولر،	بينما	تربعت	ما	
جمم�عه	ت�شع	�شركات	باأقل	من	10.000	دولر	لكل	منها،	وتربعت	�شركتني	مبا	جمم�عه	1.5	ملي�ن	دولر،	

وتربعت	ال�شركات	املتبقية،	19	�شركة،	مبا	جمم�عه	475.000	دولر.

ال�شكل	التايل	ي��شح	الن�شب	لت�زيع	تربعات	ال�شركات	يف	العام	2008:

�شكل	رقم	6:	ت�زيع	ال�شركات	ح�شب	قيمة	املبالغ	املتربع	بها	عام	2008	

ت�شع	�شركات	فقط	حتتفظ	ب�شجالت	لتربعاتها	العينية	الأمر	الذي	يك�شف	تربعات	جمم�عها	170.000	دولر	عام	2008



املؤسســات الفلسـطينية
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

فــرص
التعاون والشراكة

30             

التربعات العينية والنقدية لعام 2007:

جمم�ع	املبالغ	التي	مت	التربع	بها	ح�شب	تقارير	ال�شركات	يف	العام	2007	كان	600.000	دولر.

ال�شكل	التايل	ي��شح	الن�شب	م�زعة	ح�شب	تربعات	ال�شركات	)2007(

ال�شكل	رقم	7:	ت�زيع	ال�شركات	ح�شب	مبالغ	التربع	يف	2007

مت	التربع	مبا	قيمته	142.000	دولر	من	امل�شاعدات	العينية	عام	2007.

امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات والق�سايا ال�سريبية: -

وثقت	17	�شركة	تربعاتها	يف	ك�ش�فها	ال�شريبية	وبالتايل	مت	امل�افقة	عليها	�شمن	الإ�شتثناءات	ال�شريبية	
من	قبل	دائرة	�شريبة	الدخل.	ومع	اأن	خم�ص	�شركات	اأخرى	اأعلنت	عن	تربعاتها	اإل	اأن	دائرة	�شريبة	الدخل	مل	
تعرتف	بها،	وذلك	على	الرغم	من	وج�د	القان�ن	الذي	ين�ص	�شراحة	على	اأن	التربعات	امل�ثقة	ب�شكل	�شليم	هي	
قابلة	لالإقتطاع	ال�شريبي.	مع	العلم	اأن	8	�شركات	مل	تف�شح	عن	تربعاتها	وتعاملت	معها	كم�شروفات	لل�شركة.

اإحتمال	 اأكرث	 الكربى	 التربعات	 ذات	 الكربى	 ال�شركات	 اأن	 يبني	 التايل	 الر�شم	 �شبق،	 ما	 على	 وعالوة	
على	 العك�ص	 ينطبق	 بينما	 للرف�ص،	 اإحتمال	 اأقل	 ذلك	 واأن	 الدخل	 �شريبة	 لدائرة	 تربعاتها	 عن	 لالإف�شاح	

ال�شركات	ال�شغرية.	



31
املؤسســات الفلسـطينية
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

فــرص
التعاون والشراكة

31

.2007 ثاين،	 ت�شرين	 	8 الإنرتنت.	 م�قع	 زاوية.	 8		خان،	م�شع�د	علي.	"ال�شداد:	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	يف	جمل�ص	التعاون	اخلليجي".	

35%

شركة مساهمة
عامة 

 شركة مساهمة
محدودة

الشراكات

�شكل	رقم	8:	ت�زيع	اإف�شاحات	ال�شركات	وم�افقات	�شريبة	الدخل	ح�شب	ن�ع	ال�شركة

الق�سايا ال�سريبية و�سيا�سة امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات: -

ميكن	للحك�مات	تي�شري	ودعم	تبني	وتنفيذ	ممار�شات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	من	خالل	خلق	بيئة	
�شيا�شاتية	ت�شاعد	على	ت�شجيع	ال�شركات	التي	تنفذ	مبادرات	يف	جمال	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	فمثاًل،	
ميكن	للحك�مات	تعديل	الق�انني	والت�شريعات		لت�شبح	مت�افقة	مع	املعايري	املتعارف	عليها	يف	جمال	اإدارة	وت�ثيق	
مبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	كذلك	ميكن	للحك�مات	اأن	تق�م	بتي�شري	بناء	القدرات	ورفع	ال�عي	ح�ل	
الق�شايا	املتعلقة	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	فاحلك�مات	ميكنها	اأن	ت�شجع	وت�شرتك	يف	�شراكات	بني	القطاع	
العام	والقطاع	اخلا�ص	لتعزيز	التغيري	الجتماعي	الإيجابي،	ولتحقيق	الأهداف	التنم�ية،	والبيئة	والإجتماعية.	
كما	اأن	الرتكيز	على	ق�انني	وتعديل	الت�شريعات	ح�ل	ال�شفافية	وامل�شاءلة	يف	كتابة	التقارير	ه�	مهم	ويعطي	اإ�شارات	
اجلد.8	 على	حممل	 ي�ؤخذ	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 م��ش�ع	 باأن	 اجلن�شيات،	 ومتعددة	 املحلية	 لل�شركات	
كما	ير�شل	كذلك	ر�شائل	اإيجابية	ملجم�ع	امل�شتثمرين	باأن	هنالك	تقدم	ملم��ص	على	�شعيد	ال�شيا�شات.	لقد	اأطلق	
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والتنمية	منتدى	 القت�شادي	 التعاون	 اإفريقيا	اخلا�ص	مبنظمة	 و�شمال	 الأو�شط	 ال�شرق	 لدول	 ال�شتثمار	 برنامج	
الأعمال	امل�شئ�ل،	وذلك	خالل	اجتماعها	ال�زاري	الذي	عقد	ي�مي	27	و2007/11/28،	حيث	ت�لت	م�شر	رئا�شة	
املنتدى.		ويف	ي�م2007/7/11،	اأ�شبحت	م�شر	اأول	دولة	عربية،	وكذلك	اإفريقية،	ت�قع	اإعالن	منظمة	التعاون	
القت�شادي	والتنمية	ح�ل	ال�شتثمار	الدويل	وال�شركات	متعددة	اجلن�شيات.	كما	اأن	العديد	من	ال�زراء	وامل�ش�ؤولني	
يدر�ش�ن	بجدية	التحديات	البيئية	والإجتماعية	من	اأجل	الدرا�شة	عن	حل�ل	من	خالل	الدخ�ل	يف	اأعمال.	وعلى	

امل�شت�ى	الإقليمي،	مت	اتخاذ	خط�ات	مل�ؤ�ش�شة	فكرة	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	

لل�شريبة.	 التربعات	من	دخلها	اخلا�شع	 باقتطاع	 لل�شركات	 ت�شمح	 ق�انني	�شريبية	 البلدان	 للعديد	من	 اإن	
برامج	 مثل	 الأهلي،	 العمل	 لق�شايا	 دفعت	 تربعات	 اأية	 باقتطاع	 ي�شمح	 املثال،	 �شبيل	 على	 الأردين9،	 القان�ن	
امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	وذلك	حتى	ن�شبة	25%	من	قيمة	الدخل	اخلا�شع	لل�شريبة.	كما	اأن	بع�ص	البلدان	
تذهب	لأبعد	من	القتطاع	ال�شريبي،	فمثاًل،	يف	م�شر،	اأعلن	القان�ن	ال�شريبي	لعام	1994،	اأنه	ميكن	لل�شركات	
وذلك	 اأعلى،	 �شقف	 دون	 العامة	 وامل�ؤ�ش�شات	 املحلية	 وال�شلطات	 للحك�مة،	 املقدمة	 وامل�شاعدة	 التربعات	 اقتطاع	
مبا�شرة	يف	 ي�شهم	 الذي	 الأمر	 تنم�ية،	 م�شاريع	 تنفيذ	 نح�	 لل�شركات	 التربعات	اخلريية	 ت�جيه	 اإعادة	 اأجل	 من	
اأجندة	القطاع	العام	للتنمية	القت�شادية	والإجتماعية،	حيث	اأن	التربعات	للجمعيات	اخلريية	امل�شجلة	قان�نيًا،	
وم�ؤ�ش�شات	الرفاهية	الإجتماعية،	وامل�ؤ�ش�شات	التعليمية	وامل�شت�شفيات	التي	ت�شرف	عليها	احلك�مة،	تخ�شع	خل�شم	
ي�شل	حتى	7%	من	�شايف	الربح	يف	العام.	ومع	ذلك،	وب�شبب	البريوقراطية	الالزمة	للح�ش�ل	على	هذا	الإعفاء،	
مل	تتقدم	معظم	ال�شركات	للح�ش�ل	عليه.	ومع	اأن	معظم	التربعات	التي	تقدمها	ال�شركات	املحلية	لها	دوافع	تتعلق	
باملعتقدات	الدينية	وال�شع�ر	بال�اجب	جتاه	م�شاعدة	الفقراء،	يجب	على	احلك�مة	اأن	تب�شط	الإجراءات	التي	يلزم	
على	 ال�شركات	 ي�شجع	 اأن	 ذلك	ميكن	 لأن	 مل�شاهماتها،	 �شريبية	 اقتطاعات	 على	 للح�ش�ل	 بها	 املرور	 ال�شركات	
امل�شاركة	يف	التربع.10	ويف	فرن�شا،	ومنذ	العام	1987،	تق�م	وزارة	�ش�ؤون	البيئة	والتنمية	امل�شتدامة	مبنح	جائزة	
�شن�ية	لل�شركات	ذات	الأداء	املتميز	يف	جمال	البيئة	والتنمية	امل�شتدامة.	وتهدف	جائزة	امل�شروع	والبيئة	لتحفيز	

ال�شركات	على	اللتزام	باملعايري	ال�طنية.	وذلك	كمثال	على	التعاون	بني	القطاع	العام	واخلا�ص.	

	9		الردن	-	قان�ن	�شريبة	الدخل	قان�ن	رقم	)57(	ل�شنة	1985	املعدل	بالقان�ن	رقم	)4(	ل�شنة	1992	)املعم�ل	به	اعتبارًا	من	1/1/1991(	بالقان�ن	رقم	)14(	
ل�شنة	1995		)املعم�ل	به	اعتبارًا	من	1/1/1996(	بالقان�ن	رقم	)25(	ل�شنة	2001	)املعم�ل	به	اعتبارًا	من	1/1/2002(	والتعليمات	ال�شادرة	مب�جبه

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/bst/CSR_Navigator_lang.pdf	10	
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البيئية	 للمل�شقات	 تدير	حمالت	 بيئية،	حيث	 �شهادات	 امل�شتدامة	 والتنمية	 البيئة	 �ش�ؤون	 وزارة	 ت�شدر	 كما	
)املل�شقات	البيئية	هي	منتجات	ت�شتعمل	يف	تغليف	املنتجات	للت�شهيل	على	امل�شتهلكني	متييزها	واختيار	املنتجات	
اخل�شراء	ال�شديقة	للبيئة(،	وهي	م�شروع	اإختياري	م�شمم	لت�شجيع	�شركات	الأعمال	واخلدمات	ومنتجات	ال�ش�ق	
اأف�شل	املمار�شات	 للتدرج	يف	 للبيئة.	ويف	اململكة	املتحدة،	يعترب	منح	ج�ائز	 اأنها	منتجات	�شديقة	 على	الإعالن	
ال�شركات		 اإهتمام	 من	 ي�شتفيد	 الأ�شل�ب	 وهذا	 لل�شركات،	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 ن�شاطات	 لإقامة	 اأخرى	 طريقة	
بتح�شني	�شمعتها.	وتدعم	احلك�مة	يف	اململكة	املتحدة	�شل�شلة	ج�ائز	كجائزة	امللكة	للم�شاريع،	وجائزة	الأعمال	
ترعاه	ج�ائز	 الذي	 ال�شركات	 م�ش�ؤولية	 وم�ؤ�شر	 لالإبداع	 التنظيمي	 والإ�شالح	 امل�شاريع	 وكذلك	ج�ائز	 واملجتمع،	
امل�شاريع	والإ�شالح	التنظيمي	لالإبداع.	كما	اأن	هناك	اإجراءات	غري	مبا�شرة	لتحفيز	�شل�ك	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
لل�شركات	من	خالل	�شيا�شات	مالية.	اأحد	الأمثلة	على	هذه	ال�شيا�شة	ه�	م�شروع	الإعفاء	ال�شريبي	عن	الإ�شتثمار	
الإ�شتثمار.	ومثال	 الكثري	من	 تتلقى	 الإ�شتثمارات	اخلا�شة	يف	جمتمعات	حمرومة	ول	 ي�شجع	 والذي	 املجتمع،	 يف	
اآخر	ه�	العطاء	من	الراتب،	والذي	ي�شجع	امل�ظفني	على	التربع	مل�ؤ�ش�شات	خريية	من	خالل	امل�افقة	على	احل�شم	
اإليه	ب�شكل	متزايد	باعتباره	 املبا�شر	من	جممل	راتبه	قبل	ال�شريبة.	ت�فري	مثل	هذه	اخليارات	للم�ظفني	ينظر	
اإجراء	اأ�شا�شي	لأرباب	العمل	لإظهار	م�ش�ؤوليتهم	الإجتماعية	اأمام	طاقمهم	واملجتمع.	ومع	اأن	اململكة	املتحدة	ل	
ي�جد	بها	برنامج	مل�شقات	بيئي	لرفع	ال�عي	ح�ل	الإ�شتدامة،	فاإن	الرتكيز	ه�	على	املل�شقات	اخل�شراء	احلالية	
الأوروبي،	 البيئي	 الزهرة	 الأمثلة	على	ذلك	ه�	مل�شق	 اأحد	 امل�شتهلك.	 لرفع	وعي	 كاإجراء	 اإعتباره	 بحيث	ميكن	
والذي	يتم	الرتويج	له	ب�شكل	رئي�شي	من	خالل	وزارة	البيئة،	و�ش�ؤون	الأغذية	والريف.	كما	اأن	احلك�مة	الربيطانية	
هي	داعم	ق�ي	للتجارة	العادلة؛	ومبادرة	م�شرتيات	غذاء	القطاع	العام،	وهي	تهدف	اإىل	ت�شجيع	م�ؤ�ش�شات	القطاع	
للتنمية	امل�شتدامة	من	خالل	تف�شيل	منتجات	التجارة	العادلة.	فهي	 العام	لإدارة	منح	العطاءات	بطريقة	تروج	
تفتح	الفر�ص	اأمام	امل�ردين	على	امل�شت�ى	املحلي	وال�طني،	والذين	يتلق�ن	الدعم	من	خالل	مكتب	احلك�مة	لإر�شاد	
التجار	ح�ل	التجارة	الإخالقية	والعادلة.	وعالوة	على	ذلك،	تنفذ	وزارة	التنمية	الدولية	العديد	من	الإجراءات	
اأهداف	الألفية	وذلك	من	خالل	دعم	برامج	 اأجل	حتقيق	 لتعزيز	التجارة	العادلة	ك�شيا�شة	ل�شالح	الفقراء	من	

�شهادات	التجارة	العادلة	كم�ؤ�ش�شة	التجارة	العادلة	من	خالل	�شندوق	ال�عي	التنم�ي.	11

11		مت�شفح	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية،	ال�شيا�شات	العامة	يف	اإفريقيا،	الأمريكيتني،	اآ�شيا	واأوروبا.
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ال�سياق الفل�سطيني: -

لغر�ص	بحث	ال��شع	احلايل	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	يف	املناطق	الفل�شطينية	املحتلة،	يتم	هنا	اإجراء	فح�ص	
وحتديد	 املبادرات	 ت�شميم	 على	 تط�ير«	 »مركز	 الدرا�شة	 نتائج	 و�شت�شاعد	 وامل�ؤ�ش�شاتية.	 القان�نية	 للعقبات	

املجالت	التي	يلزم	فيها	ال�شغط	لتط�ير	بيئة	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية.

	ومن	اأجل	حتديد	الإطار	القان�ين	الذي	ينطبق	على	دور	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	والعمل	الأهلي	لل�شركات،	
وكذلك	لفهم	ما	الذي	يحدث	حقًا	عندما	تلعب	�شركات	القطاع	اخلا�ص	دورها	يف	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	داخل	
املجتمع،	مت	اإجراء	مراجعة	لقان�ن	ال�شريبة،	كما	مت	اإجراء	مقابالت	مع	مدققني	خمت�شني	اإىل	جانب	عدد	
من	ال�شركات	التي	متار�ص	دور	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	كما	مت	عقد	لقاء	مع	م�شت�شار	وزارة	الإقت�شاد	
ال�طني	من	اأجل	حتديد	دور	ال�زارة	يف	تن�شيط	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	للقطاع	اخلا�ص	وم�شاهماته.	واأخريًا	مت	

اإدماج	اأ�شئلة	ح�ل	امل��ش�ع	يف	م�شٍح	مت	اإجرائه	على	30	�شركة	من	القطاع	اخلا�ص.

قانون ال�سريبة: -

منذ	اإقامة	ال�شلطة	الفل�شطينية	وقان�ن	ال�شريبة	الأردين	)رقم	25	لعام	1964(	يتم	تطبيقه	يف	فل�شطني.	
وقد	مت	اإ�شدار	قان�ن	�شريبة	فل�شطيني	جديد	عام	2004	ودخل	حيز	التنفيذ	عام	2005.	ويف	عام	2008	مت	

اإدخال	تعديالت	على	قان�ن	عام	2004	الذي	مازال	مطبقًا	حتى	هذا	الي�م.

الإ�سارة للتربعات يف قانون ال�سريبة رقم 2 لعام 2008  )1

املادة	رقم	9	:	تقلي�شات	م�شروطة	يف	�شريبة	الدخل،	قان�ن	ال�شريبة	رقم	2	لعام	2008

املادة	رقم	9،	فقرة	رقم	3:	التربعات	املقدمة	ل�شناديق	الزكاة	وامل�ؤ�ش�شات	اخلريية	وامل�ؤ�ش�شات	الغري	 	
ربحية	الفل�شطينية	امل�شجلة	وم�ؤ�ش�شات	ال�شلطة	ال�طنية)اإ�شتجابة	لدع�ة	عامة(	ل	تزيد	عن	20%	من	

الدخل	ال�شايف.	
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الفرق بني القانون رقم 2 لعام 2008 والقانون رقم 25 لعام 1964  )2

التربعات	التي	تدفع	�شمن	القان�ن	رقم	25	لعام	1964،	كانت	اأعلى	ن�شبة	للح�شم	على	الدخل	ال�شايف	 	-
25%،	وبينما	يف	القان�ن	رقم	2008	تراجعت	تلك	الن�شبة	اإىل	%20			.

لعام	2008	 	2 رقم	 قان�ن	 بينما	 مل�ؤ�ش�شات	خريية،	 بالتربع	فقط	 ي�شمح	 لعام	1964	 رقم	25	 القان�ن	 	-
ي�شمح	بالتربعات	ل�شناديق	الزكاة	وامل�ؤ�ش�شات	اخلريية	وامل�ؤ�ش�شات	الغري	ربحية	وم�ؤ�ش�شات	ال�شلطة	

الفل�شطينية	اأ�شتجابة	دع�ى	ر�شمية	عامة.

القان�ن	رقم	2	لعام	2008	ن�ص	على	منح	تقلي�شات	ممكنة	يف	م�اد	اأخرى	مل	تكن	يف	القان�ن	رقم	25	 	-
لعام	1964.

ملخ�ص نتائج املقابالت: -

اأ( ال�سركات الكربى يف القطاع اخلا�ص:

بع�ص	�شركات	القطاع	اخلا�ص	والعام	امل�شاهمة	واإحدى	�شركات	التدقيق	املتخ�ش�شة	قالت	اأنهم	بالعادة	ل	ي�اجه�ن	
اأية	م�شاكل	يف	الإف�شاح	عن	ن�شاطاتهم	يف	جمال	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	كاإعفاء	من	�شريبة	الدخل.

جممل	املبلغ	املتربع	به	يتم	ت�ثيقه	يف	�شجالت	ر�شمية	ووثائق	داعمة	وكذلك	يف	الك�ش�ف	املالية	املقدمة	لدائرة	
ال�شريبة	لالإ�شتفادة	من	البند	رقم	3	من	املادة	رقم	9	لقان�ن	ال�شريبة.

بت�شجيع	 الفل�شطينية	 ال�شلطة	 قيام	 �شرورة	 على	 ال�ش�ء	 �شلطت	 ال�شركات	 قدمتها	 التي	 الإ�شافية	 املالحظات	
ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	من	خالل	حتديد	ن�شبة	احلد	الأدنى	من	الأرباح	لتح�يلها	اإىل	تلك	الن�شاطات	

اأو	ل�شندوٍق	خم�ش�ص	ملبادرات	وطنية	يف	جمال	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

ال�شلطة	 على	 اأن	 اإىل	 واأ�شار	 بالقان�ن	 معرفة	 على	 الفل�شطينية	 ال�شركات	 جميع	 لي�ص	 اأن	 اإىل	 املدقق	 اأ�شار	 وقد	
الفل�شطينية	القيام	مبا	يلي:

ال�عي. رفع	 وحمالت	 من�ش�رات	 منخالل	 القان�ن	 ح�ل	 ال�عي	 رفع	  ·

ال�شريبية. الإعفاءات	 مع	 التعامل	 على	 ال�شريبة	 دائرة	 طاقم	 تدريب	  ·
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ب( ال�سركات املتو�سطة و�سغرية احلجم

ال�شركات	ال�شغرية	ومكتب	التدقيق،	الذي	يتعامل	مع	ح�شابات	العديد	من	ال�شركات	ال�شغرية	واملت��شطة	
امل�ش�ؤولية	 مبادرات	 مع	 خمتلفة	 بطريقة	 تتعامل	 ال�شريبية	 ال�شلطات	 اأن	 اإىل	 اأ�شارت	 اخلا�ص،	 القطاع	 يف	
اإدراجها	يف	الك�ش�فات	املالية.	حيث	تقل	ثقة	دائرة	�شريبة	الدخل	ب�ثائق	 الإجتماعية	لل�شركات	عندما	يتم	
اإىل	 ال�شغرية	 ال�شركات	 تلجاأ	 احلالت	 من	 العديد	 ويف	 احلجم،	 �شغرية	 ال�شركات	 تقدمها	 التي	 التربعات	

ت�شجيل	تلك	املبالغ	حتت	بند	م�شروفات	عامة	للمكتب	ولي�ص	كجزء	من	اإعفاء	ال�شريبة	)%20(.

ج( وزارة الإقت�ساد الوطني:-

مت	عقد	لقاء	مع	م�شت�شار	وزير	الإقت�شاد	ال�طني	ح�ل	ال�شيا�شات	املتعلقة	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	للقطاع	
اخلا�ص	يف	فل�شطني.	وقد	ناق�ص	اللقاء	العقبات	التي	ت�اجه	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني	ودورها	يف	الإ�شهام	يف	رفع	
وعي	القطاع	اخلا�ص	وجه�د	ال�زارة	مع	وزارات	اأخرى	وم�ؤ�ش�شات	ال�شلطة	الفل�شطينية	لتحقيق	تقدم	حقيقي	

يف	هذا	املجال.	اجلزء	التايل	اأدناه	ي��شح	اأهم	النقاط:

الفل�شطينية املناطق	 املطبق	يف	 احلايل	 ال�شريبة	 قان�ن	 تعديل	 ال�طني	يف	 الإقت�شاد	 وزارة	 دور	  ·

لقد	عملت	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني،	منذ	اإقامة	ال�شلطة	الفل�شطينية،	على	اإيجاد	ق�انني	تتعلق	بتنمية	 	-
الإقت�شاد،	وقد	اأقامت	عددا	من	امل�ؤ�ش�شات	التي	ت�شاهم	يف	من�	الإقت�شاد	ال�طني	كم�ؤ�ش�شة	ت�شجيع	

الإ�شتثمار.	كما	اأن	الن�شاطات	بالعادة	يتم	اإطالقها	بالت�شاور	مع	القطاع	اخلا�ص.

بعد	الت�شاور	مع	القطاع	اخلا�ص،	قدمت	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني	ت��شيات	اإىل	وزارة	املالية	ح�ل	قان�ن	 	-
�شريبة	الدخل،	مبا	يف	ذلك	تقدمي	اإعفاءات	يف	�شريبة	الدخل	على	املبالغ	املدف�عة	كتربعات.

اخلا�ص القطاع	 �شمن	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 مبداأ	 تعزيز	 ال�زارة	يف	 دور	  ·

يعترب	غياب	التعاون	بني	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني	ووزارتي	املالية	وال�ش�ؤون	الإجتماعية	امل�ش�ؤولة	عن	 	-
مبادرات	دعم	املجتمع	نقطة	�شعف.

احل�افز	التي	تقدمها	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني	للقطاع	اخلا�ص.  ·
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التن�شيق	مع	وزارة	املالية	من	اأجل	تطبيق	قان�ن	�شريبة	الدخل	)الذي	ح�شرته	وزارة	املالية(	واملتعلق	 	-
بتخفي�شات	على	امل�شاهمات.

تعديل	املعايري	املحلية	لقان�ن	�شريبة	الدخل	لت�ازي	املعايري	الدولية. 	-

جه�د	وزارة	الإقت�شاد	ال�طني	من	خالل	احل�ار	القائم	بني	القطاعني	العام	واخلا�ص	لغر�ص	التن�شيق	 	-
والتعاون	الأف�شل.

يف	 دعمها	 يتم	 مقرتحة	 اإ�شافية	 ح�افز	 وحت�شري	 ملناق�شة	 اخلا�ص	 القطاع	 مع	 املت�ا�شل	 التن�شيق	 	-
القان�ن.

الإقت�شادية. التنمية	 وم�شاهماتها	يف	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	  ·

مبداأ	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	ه�	مبداأ	عاملي	تط�ر	بناًء	على	القطاع	اخلا�ص،	بالإ�شافة	للتاأثري	املبا�شر	 	-
للع�ملة	ودعم	منظمة	التجارة	العاملية.

الفل�شطيني. اخلا�ص	 القطاع	 الإجتماعية	يف	 امل�شائلة	 مبداأ	 لتط�ير	 طرق	  ·

اإ�شرتاتيجية	وطنية	يتم	تط�يرها	مببادرة	م�شرتكة	للقطاع	اخلا�ص	واحلك�مة،	ومن	املمكن	كذلك	اأن	 	-
تك�ن	بدعم	من	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية،	لتحديد	اأول�يات	جمالت	التدخل	لأجندة	م�حدة	مدع�مة.

احل�افز	 ح�ل	 وكذلك	 الإقت�شادي	 النم�	 يف	 وم�شاهماتها	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 ح�ل	 وعي	 برنامج	 	-
ال�شريبية	املتاحة،	لإ�شتهداف	القطاع	اخلا�ص.

املهم�شة،	 امل�ؤ�ش�شات	 ودعم	 الإقت�شاد	 م�شاعدة	 يف	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 تاأثري	 على	 ال�ش�ء	 لت�شليط	 	-
وذلك	با�شتعمال	اأمثلة	كربامج	الت�شغيل	وم�شاهماتها	يف	ت�فري	الفر�ص	للخرجني.
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اإ�ستنتاجات وتو�سيات

اأ�ستنتاجات بناًء على نتائج الدرا�سة

باإ�شتعمال	امل�ارد	نيابًة	عنهم،	ول	يعترب	ال�شياق	 اإتخاذ	القرار	املتعلقة	 بالعادة،	يتحكم	املانح�ن	بعملية	
املدين	 املجتمع	 قلل	من	قدرة	 الدولية	قد	 امل�شاعدات	 الإعتماد	على	 فاإن	 لذلك	وكذلك،	 اإ�شتثناًء	 الفل�شطيني	
الفل�شطيني	على	الإ�شتجابة	بفعالية	للرتاجع	امل�شطرد	يف	الأو�شاع	ال�شيا�شية	والإقت�شادية	والبيئية.	وقد	اأ�شبح	
بني	خمتلف	 تعاون	 حل�ًل	من	خالل	 تتطلب	 والإجتماعية	 والإقت�شادية	 البيئية	 امل�شاكل	 اأن	 ال�ا�شح	جدًا	 من	
ل	 الفل�شطينية	 ال�شلطة	 اأن	 الآن	 ال�ا�شح	 ومن	 للقطاع	اخلا�ص.	 امل�شاركة	 ذلك	 العالقة	مبا	يف	 ذات	 اجلهات	
جلميع	 املف�شل	 ومن	 بذلك.	 القيام	 املدين	 املجتمع	 اأو	 املجتمع	 ي�شتطيع	 ول	 بنف�شها،	 �شيء	 كل	 حل	 ت�شتطيع	
القطاعات	املختلفة	اأن	تعمل	معًا،	حيث	ت�جد	حاجة	لبناء	قدرات	اإجتماعية	اأو�شع	لت�حيد	جه�د	املجتمع	املدين	
مع	جه�د	القطاعني	العام	واخلا�ص.	و�شي�شاعد	ذلك	بالتاأكيد	يف	الت�شجيع	على	ت�جٍه	اأكرث	�شم�لية	وا�شتدامة،	
على	حت�شني	 �شت�شاعد	 التعاونية	 اجله�د	 فاإن	 وكذلك،	 احلالية.	 للتحديات	 احلل�ل	 ت�فري	 يف	 كذلك	 وي�شاعد	

احل�كمة	يف	جميع	القطاعات.

ا�شتنتاجاٍت	 اإىل	 الت��شل	 ال�شعب	 من	 التجريبية،	 الدرا�شة	 هذه	 يف	 امل�شتعملة	 العينة	 �ش�ء	حمدودية	 ويف	 	
حا�شمة	ح�ل	املدى	احلايل	والآفاق	امل�شتقبلية	لل�شراكات	ومبادرات	التعاون	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	اخلا�ص	
يف	فل�شطني.	ومع	ذلك،	ميكن	اخلروج	باإ�شتنتاجات	عامة	من	هذه	ال�رقة،	الأمر	الذي	ميكن	اأن	ي�فر	للمهتمني	يف	

امل��ش�ع	اإ�شاءات	جديدة	ح�ل	النجاحات	املحتملة	يف	حال	تنفيذ	مثل	تلك	ال�شراكات	ومبادرات	التعاون.

ويف	فل�شطني	كما	ه�	احلال	يف	معظم	ال�شرق	الالأو�شط،	مازالت	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	ل	تعترب	
عملية	داخلية	�شمن	ا�شرتاتيجية	ون�شاطات	ال�شركة.	وب�شكل	عام،	ت�جد	حاجة	ل��شع	معايري	لتعريف	امل�ش�ؤولية	
الإجتماعية	لل�شركات	ومبادراتها	يف	جميع	الأقطار	العربية،	مبا	يف	ذلك	فل�شطني.	وقد	خل�شت	هذه	ال�رقة	اأن	
الفطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني	يلعب	دورًا	مهمًا	يف	م�شاعدة	املجتمع	على	الإعتماد	على	نف�شه،	ويف	بع�ص	احلالت،	
يف	امل�شاركة	يف	التنمية.	وقد	اأو�شحت	ال�رقة	اأن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	مفه�مة	ومتار�ص	من	قبل	جزء	
كبري	من	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني.	وعالوة	على	ذلك،	اأظهرت	الدرا�شة	اأن	هنالك	حاجة	ملزيد	من	العمل	

للم�شاعدة	على	رفع	ال�ترية	التي	يتحم�ص	بها	القطاع	اخلا�ص	لتطبيق	تلك	امل�ش�ؤولية.
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اأخذ	ال��شع	احلايل	بالإعتبار،	لي�ص	من	ال�شروري	تعامل	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني	مع	ق�شايا	 ولدى	
التنمية	ب�شكل	مبا�شر.	فاملت�قع	ه�	قدرة	القطاع	اخلا�ص،	بالتعاون	مع	القطاع	العام	وم�ؤ�ش�شات	املجتمع	املدين،	
على	اإ�شتهداف	املجالت	التي	ميكن	اأن	يك�ن	له	عليها	تاأثري.	ومن	جهة	اأخرى،	يجب	اأن	يق�م	القطاع	اخلا�ص	
اإ�شراك	قطاع	 اأن	 ويعتقد	 ال��شع	احلايل.	 التنمية	وحت�شني	 واإ�شهامه	يف	 التزامه	 ن�شر	 اأف�شل	يف	جمال	 بعمٍل	
الفقر	 املدى	يف	جمال	حماربة	 بعيد	 تاأثري	 له	 يك�ن	 اأن	 واحلل�ل	ميكن	 احلالية	 التحديات	 يف	 م�ش�ؤول	 خا�ص	
والتنمية	الإجتماعية	يف	فل�شطني.	ميكن	للقطاع	اخلا�ص	اأن	ي�شاعد	يف	تط�ير	الن�شاطات	البيئية	والإجتماعية	
والإقت�شادية	يف	فل�شطني	من	خالل	التعاون	والتن�شيق	مع	م�ؤ�ش�شات	القطاع	العام	وم�ؤ�ش�شات	املجتمع	املدين،	

وكذلك	من	خالل	الدعم	املبا�شر	ملحاربة	الفقر	من	خالل	خلق	فر�ص	العمل	واإدرار	الدخل.

ال�شركات	 متار�شها	 عندما	 لل�شركات،	 الإجتماعية	 بامل�ش�ؤولية	 املتعلقة	 الن�شاطات	 اأ�شبحت	 الي�م،	
املبح�ثة	عن	 ال�شركات	 ن�شف	 وقد	عربت	 املجتمع.	 ودينية	جتاه	 اأخالقية	 باإهتمامات	 الفل�شطينية،	مدف�عًة	
هذا	الدافع	الديني	والأخالقي	باعتباره	احلافز	ال�حيد	مل�شاركتها	يف	تلك	الن�شاطات.	اأما	الن�شف	الآخر	من	
ال�شركات	املبح�ثة	فقد	ط�رت	فهمها	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	وبالتايل	تغريت	ن�شاطاتها	من	خريية	اإىل	امل�ش�ؤولية	
ال�شركات	يف	 اأكرب	 الأغلب	من	 الغالب	�شركات	م�شاهمة	عامة	وهي	على	 ال�شركات	هي	يف	 الإجتماعية.	هذه	
فل�شطني.	وقد	بينت	الدرا�شة	اأن	7	�شركات	فقط	من	ال�شركات	املبح�ثة	ط�رت	خطط	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية،	
تبقى	 اأخرى	 جهة	 ومن	 الإجتماعية.	 امل�ش�ؤولية	 م�ازنات	خلططها	يف	جمال	 تخ�ش�ص	 فقط	 �شركات	 	3 واأن	
الط�ارئ	واملنا�شبات	الدينية	هي	الأوقات	التي	تتكثف	فيها	ن�شاطات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	للقطاع	اخلا�ص.

لقد	اأ�شبح	تبني	ممار�شات	الإ�شتدامة	ه�	الت�جه	اجلديد	الذي	ت�شهده	ال�شركات	الفل�شطينية.	فهي	تت�جه	
لتبني	هذه	املمار�شات	لأنها	ت�شكل	متطلبًا	لع�ش�ية	م�ؤ�ش�شات	دولية.	ويف	ال�قت	الذي	عربت	فيه	بع�ص	ال�شركات	
عن	غايات	معينة	ملبادراتها	يف	جمال	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية،	�ش�اًء	للمجتمع	اأو	ال�شركة	نف�شها،	اإل	اأن	معظم	
ال�شركات	ل	تقي�ص	تاأثري	مثل	تلك	الن�شاطات.	ومن	جهة	اأخرى،	اأظهرت	الدرا�شة	اأن	�شركات	القطاع	اخلا�ص	
عادًة	ما	تخلط	بني	جه�د	الت�ش�يق	والعالقات	العامة	مع	جه�د	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات،	ول	متلك	فهمًا	

كاماًل	لكيفية	اإفادة	املجتمع	واأعمالها	من	خالل	اإ�شرتاتيجية	الإ�شتدامة	اأو	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية.

وقد	عربت	ال�شركات	املبح�ثة	عن	اإهتمام	كبري	مببداأ	التعاون	يف	جمال	املبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	
مهنية	 اإ�شرتاتيجية	 خالل	 من	 للمجتمع	 التنمية	 حتقيق	 اأجل	 من	 وذلك	 واملجتمعية	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 مع	
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و�شفافة	ووا�شحة	املعامل.	ويعترب	قطاعي	ال�شحة	والتعليم	يف	فل�شطني	اأكرب	قطاعني	اإجتذبا	املبادرات	املتعلقة	
بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	يف	ال�شن�ات	الأخرية.	ويبقى	هاذان	القطاعان	يف	املرتبة	الأوىل	لإنخراط	ال�شركات	يف	

مبادرات	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية.

	ومن	الإ�شتنتاجات	الرئي�شية	اأنه	وبالرغم	من	حمدودية	عدد	ال�شراكات	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	
اأما	الأمثلة	ال�شغرية	جدًا،	 اإ�شارة	وا�شحة	لأهميتها	واإمكانيات	تط�رها.	 اأن	هناك	 اإل	 اخلا�ص	يف	فل�شطني،	
ولكن	املنتجة،	على	التفاعل	الذي	يحدث	على	م�شت�ى	املجتمع	والإهتمام	الذي	مت	التعبري	عنه	خالل	الدرا�شة،	
اخلا�ص	 القطاع	 من	 كٍل	 قبل	 من	 التعاون	 هذا	 يف	 املتزايد	 لالإهتمام	 وا�شحة	 اإ�شارة	 اأنها	 على	 اإليها	 فينظر	
وامل�ؤ�ش�شات	الأهلية.	ومن	جهة	اأخرى	فاإن	ال�شياق	املتغري	با�شتمرار	يدعم	�شرورة	التط�ير	الإ�شايف	والتمكني	
لهذه	ال�شراكات	والتعاون	املحتمل.	فكال	الطرفان	لديهما	الإمكانية	والت�قعات	للعب	اأدوارًا	اكرث	تاأثريًا	يف	البيئة	

الإجتماعية	الإقت�شادية	ال�شعبة	حاليًا.

اأما	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني،	فه�	من	جهة	اأخرى	حتت	ال�شغط	لتح�شني	ح�كمة	ال�شركات	ولالإ�شهام	
ال�شراكات	 هذه	 اأوجه	 اأبرز	 اأن	 ويعتقد	 فيها.	 تعمل	 التي	 للمجتمعات	 ال�شاملة	 للتنمية	 اأكرث	 اإيجابي	 ب�شكل	
واإمكانيات	التعاون	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	وم�ؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ص،	هي	العالقة	التي	يتم	بنائها،	وذلك	لأن	
كال	الطرفني	يح�شران	معهما	م�ارد	ومهارات	تكاملية	اإىل	تلك	العالقة.	وت�شاهم	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	من	خالل	
�شع�ر	بالقيم	وتقديٍر	لالإهتمامات	العري�شة	للمجتمع،	بينما	ي�شاهم	القطاع	اخلا�ص	بامل�ارد	املالية	واملهارات	
العملية،	وكذلك	ب�شع�ٍر	بامل�شائلة	وتركيٍز	على	النتائج،	والتي	كثريا	مايفتقد	اإليها	قطاع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.

وب�شكٍل	عام	هنالك	حاجة	لبذل	اجله�د	للتع�ي�ص	عن	اإنعدام	الثقة	القائم	بني	القطاعني.	وعلى	الرغم	
من	ذلك	هنالك	اإ�شارات	م�شجعة	من	قطاع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	اخلا�ص	باأن	الطرفني	راغبان	للبداأ	يف	
التعاون.	وهنالك	حاجة	ملنتديات	واآلياٍت	منتظمة	مل�ا�شة	النقا�شات	بني	الطرفني	من	اأجل	تعزيز	القب�ل	والثقة	

املتبادلة	بني	الطرفني.
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اإ�ستنتاجات وتو�سيات من ور�سة عمل املجموعة البوؤرية للقطاع اخلا�ص: -

مت	عقد	ور�شة	عمل	ملجم�عة	من	ممثلي	م�ؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ص،	ومنهم	من	�شارك	يف	امل�شح	التجريبي،	
حيث	مت	عر�ص	الدرا�شة	وتبعها	نقا�ص	وت��شيات.	وفيما	يلي	اأهم	الت��شيات	والإ�شتنتاجات	التي	خرجت	بها	

ور�شة	العمل:	-

املبادرة	وامل��ش�ع	هما	جديدان	ومهمان	جدًا	لكٍل	من	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	الفل�شطينية	والقطاع	اخلا�ص،	 	.1
اأكرث	�شم�لية	ح�ل	 لنقا�شات	 اأن	هناك	حاجة	 ب�شكٍل	عام.	كما	 للفل�شطينيني	 والهدف	هنا	ه�	مهم	جدًا	
ال�شياق	 باحل�شبان	 الأخذ	 مع	 تط�يره،	 نح�	 اأوىل	 مهمة	 كخط�ة	 وذلك	 العالقة،	 اأ�شحاب	 مع	 امل��ش�ع	

الفل�شطيني	وال��شع	الإقت�شادي	وال�شيا�شي	احلايل.

العالقة	 ذات	 اجلهات	 بني	 اتفاٍق	 اإىل	 وللت��شل	 لل�شركات	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 لتعريف	 حاجة	 هناك	 	.2
ح�ل	هذا	التعريف.	كما	اأن	املبداأ	بحاجة	لنقا�ص	وتط�ير	اإ�شايف	من	خالل	لقاءات	وور�ص	عمل	حت�شرها	

وت�شارك	فيها	م�ؤ�ش�شات	فل�شطينية	من	القطاع	اخلا�ص	وقطاع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.

ويقدم	 ي�شارك	 اأن	 اخلا�ص	 للقطاع	 التي	ميكن	 الأهلية	 امل�ؤ�ش�شات	 اأول�يات	 لتحديد	 ملحة	 هنالك	حاجة	 	.3
بني	 هذه	 التعاون	 جه�د	 الفل�شطينية	يف	حتفيز	 ال�شلطة	 دور	 ذلك	حتديد	 ي�شمل	 اأن	 ويجب	 لها،	 الدعم	

الطرفني	وكذلك	دعم	تط�ير	هذه	املبادرة.

هنالك	حاجة	ل�ج�د	ن�شاطات	وحمالت	لرفع	ال�عي	العام	ح�ل	امل��ش�ع.	ميكن	لـ	»مركز	تط�ير«	اأن	يلعب	 	.4
دورًا	مهمًا	يف	هذا	املجال	بالإ�شافة	للعب	دور	القيادة	يف	جمال	املزيد	من	النقا�ص	والتط�ير	للم��ش�ع.

لـ	»مركز	تط�ير«،	وذلك	 رئي�شًا	لالإهتمام	وهدفًا	 تك�ن	جماًل	 اأن	 لل�شركات	يجب	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 	.5
كداعٍم	مبا�شر	واأفٍق	ممكن	للعديد	من	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	الفل�شطينية.	فهي	ت�فر	خدمات	مبا�شرة	ومتكنٍي	

للمجتمعات	ال�شعيفة	من	خالل	الدعم	الفني	وبناء	القدرات	لتلك	املجتمعات.

املجم�عات	 على	 كذلك	 تركز	 اأن	 ويجب	 والتعليم،	 كال�شحة	 مهمة	 قطاعات	 ال�شركات	 ت�شمل	 اأن	 يجب	 	.6
املتاأثرة	بال��شع،	كاملعاقني	واملعتقلني	واملجتمعات	املتاأثرة	مبا�شرًة	بجدار	الف�شل،	مع	الرتكيز	على	رفع	
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ال�عي	يف	جمال	تكن�ل�جيا	املعل�مات...الخ.

لإمكانيات	 اإ�شافية	 مراجعِة	 لت�شمل	 ثانية	 مرحلٍة	 وفق	 ال�رقة	 هذه	 يف	 الت��شع	 خالل	 من	 للتعاون	 الفهم	 حت�شني	 	.7
�شراكات	بني	اأعمال	القطاع	اخلا�ص	وامل�ؤ�ش�شات	الأهلية،	وكذلك	مراجعة	الأدبيات	املت�فرة	من	اأجل	فهم	اأف�شل:

التي	 واخلربات	 الأهلية،	 وامل�ؤ�ش�شات	 اخلا�ص	 القطاع	 اأعمال	 بني	 والتعاون	 ال�شراكة	 اإمكانيات	 دوافع	  ·
والإخت�شا�شات	 امل�شرتكة	 امل�شالح	 الأعمال	يف	جمال	 ت�شاعد	 اأن	 وكيف	ميكن	 ال�شراكة،	 حتققها	هذه	
الرئي�شية	وذلك	ملعرفة	كيف	واإذا	كان	ميكن	لل�شركات	اأن	تعمل	مع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	يف	ق�شايا	م�شرتكة	

اأبعد	من	الإ�شتثمارات	املالية	املبا�شرة.

للتعاون	 بها	 تاأتي	 اأن	 اخلا�شة	 لل�شركات	 ميكن	 التي	 وامل�ج�دات	 الق�ة	 لنقاط	 اأف�شل	 متعمق	 تفكري	  ·
وال�شراكة،	وكيف	ميكن	ت�شجيع	الإنخراط	الفاعل	واخلالق	يف	مبادرات	جمتمعية	ت�شتفيد	من	القدرات	

الرئي�شة	لل�شركة.

كيفية	تعزيز	ال�شراكة	والتعاون،	خ�ش��شًا	يف	امل�شاريع	املتعددة	الأطراف،	بني	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	والقطاع	  ·
اخلا�ص	وذلك	اإىل	م�شت�ى	ي�شل	اإىل	العمل	ب�شكل	م�حد	مع	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	اأو	اجلهات	الأخرى	ذات	

العالقة،	ذات	امل�شالح	امل�شرتكة	واملهارات	املتكاملة.

تو�سيات واإ�ستنتاجات من ور�سة عمل املجموعة البوؤرية للموؤ�س�سات الأهلية: -

مت	عقد	ور�شة	عمل	اأخرى	ملمثلني	عن	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.	وقد	عر�شت	عليهم	الدرا�شة،	وتبع	ذلك	نقا�ص	
ومالحظات.	وفيما	يلي	الإ�شتنتاجات	الرئي�شية	من	تلك	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية:	-

مازالت	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	يف	مرحلتها	الأولية	يف	فل�شطني،	ومن	خالل	الن�شاطات	املتعلقة	 	.1
بتلك	امل�ش�ؤولية	يتم	اإ�شتعمال	التعريف	الأ�شا�شي	وا�شتهداف	�شركات	القطاع	اخلا�ص	لفائدة	هذه	امل�ؤ�ش�شات	
يف	جني	الأرباح.	وحتى	الن�ادي	الريا�شية	التي	يدعمها	القطاع	اخلا�ص	يف	فل�شطني	تبدو	وكاأنها	تركز	
وتهدف	اإىل	حتقيق	املزيد	من	الأرباح	مع	اإعطاء	القليل	من	الإنتباه	والرتكيز	لتنمية	وتط�ير	املجتمعات.	

اإن	على	امل�ؤ�ش�شات	املعنية	الإهتمام	بهذه	الق�شية	والعمل	على	اإعادة	ت�جيهها	اإىل	امل�شار	ال�شحيح.

تقدير	 املهم	 ومن	 القطاع	اخلا�ص.	 يقدمه	 الذي	 بالتم�يل	 تتعلق	 متاحة	 معل�مات	 يكن	هناك	 حاليًا،	مل	 	.2
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ن�عية	التم�يل	الذي	قدم	اأو	ميكن	اأن	يقدم	من	قبل	القطاع	اخلا�ص.	حيث	ميكن	لتقديرات	الدخل	الكلي	
من	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني	والن�شب	ال�شريبية	التي	يدفعها	اأن	تك�ن	معل�مات	مفيدة	جدًا.

من	املهم	اأن	نتذكر	اأن	القطاع	اخلا�ص	الفل�شطيني	غري	م�ؤ�ش�ص	ب�شكل	جيد	حتى	الآن،	وذلك	ب�شبب	ال��شع	 	.3
اأن	نقيم	رغبة	القطاع	 القائم	ب�شبب	الإحتالل،	الذي	له	م�شاعبه	وم�شاكله	اخلا�شة.	ومن	املهم	كذلك	

اخلا�ص	يف	التعاون	مع	م�ؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	وب�شكٍل	اأدق	من	خالل	الأبحاث	والدرا�شات.

املعتقلني	 ت�شمل	 اأن	 يجب	 الإعتبار،	 بعني	 الأول�ية	 اأخذ	 مع	 دعمها،	 يجب	 التي	 والقطاعات	 املجم�عات	 	.4
من	 مبا�شر	 ب�شكل	 املتاأثرين	 الفل�شطينيني	 وكذلك	 حقيقي.	 ب�شكل	 الدعم	 يحتاج�ن	 الذين	 واملحررين	
الإحتالل،	مبن	فيهم	الفل�شطينيي	يف	الأغ�ار	وقرب	جدار	الف�شل	وامل�شت�طنات،	حيث	يجب	اأن	يتم	اإعطاء	
ه�ؤلء	الأول�ية	يف	مبادرات	التعاون.	وكذلك،	فاإن	قطاع	الأبحاث	يف	فل�شطني	ليتلقى	اأي	اإهتمام،	ويجب	
اأن	يك�ن	من	القطاعات	ذات	الأول�ية.	املجم�عات	املحددة	يجب	تعزيزها	كمجم�عة	م�شتهدفة،	وذلك	لأن	
م�ؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ص	واملجتمع	املدين	قد	تك�ن	مرتددًة	يف	ت�فري	الدعم	لها	ب�شبب	ح�شا�شية	ال��شع	

وارتباط	ذلك	ارتباطا	مبا�شرا	بال�شيا�شة.

طرحت	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية	ق�شية	عدم	وج�د	تعريف	وا�شح	لأدوار	وم�ش�ؤوليات	ذوي	العالقة	وعدم	وج�د	 	.5
روؤية	وا�شحة	على	امل�شت�ى	ال�طني	يف	�ش�ء	ال��شع	ال�شيا�شي	الراهن.	وينطبق	ذلك	على	جميع	الالعبني	
يف	املجتمع	الفل�شطيني	)ال�شلطة	الفل�شطينية،	القطاع	اخلا�ص	واملجتمع	املدين(.	هنالك	حاجة	لتحديد	
التي	طرحت	 الأ�شئلة	 الأهلية	وخ�ش��شًا	يف	م��ش�ع	تنمية	املجتمع	املدين.	وقد	ت�شمنت	 امل�ؤ�ش�شات	 دور	

مايلي:

	هل	فل�شطني	وطن	اأم	�ش�ق؟ 	.1

	كيف	ميكننا	حتقيق	الأمن	للقطاع	اخلا�ص؟ 	.2

كيف	نبني	الثقة	بني	خمتلف	الأطراف؟ 		.3

كيف	نبني	دولة	امل�ؤ�ش�شات؟ 	.	4
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واحدة	من	اأهم	الق�شايا	التي	ت�شتحق	درا�شة	ونقا�ص	اأعمق	هي	كيفية	جتاوز	ال�شك	املتبادل	بني	القطاع	 	.6
اخلا�ص	واملجتمع	املدين،	وخ�ش��شًا	ب�شبب	وج�د	دليل	وا�شح	على	ما	ميكن	اعتباره	اأزمة	ثقة	بني	الطرفني.	

ومل	يتعامل	اأحد	من	قبل	مع	هذه	الق�شية	حيث	ت�جد	حاجة	حقيقية	لك�شر	هذا	احلاجز.

من	ال�ا�شح	اأن	اأجندة	امل�شاريع	دائمًا	يفر�شها	املانح�ن	الأجانب،	ذلك	لأنهم	يتحكم�ن	يف	امل�ارد.	ول�ش�ء	 	.7
مانح	 على	 العث�ر	 املهم	 من	 و�شيك�ن	 الفل�شطيني.	 اجلانب	 والتعاون	يف	 للتحالف	 اإطار	 ي�جد	 ل	 احلظ،	
حملي	ي�شاعد	يف	تط�ير	روؤية	وا�شحة	لتنمية	املجتمع	الفل�شطيني.	وميكن	اأن	يتعزز	ذلك	من	خالل	ت�شجيع	
اإنخراط	ال�شلطة	الفل�شطينية،	مع	احتمال	تخ�شي�ص	ن�شبة	من	ال�شرائب	التي	يدفعها	القطاع	اخلا�ص	
لأغرا�ص	التنمية	املجتمعية.	يجب	اأن	يك�ن	هنالك	ن�ع	من	التفاهم	بني	ال�شلطة	الفل�شطينية	وم�ؤ�ش�شات	
تنظيم	هذه	 للم�شاعدة	يف	 قان�ن	 احتمال	�شياغة	 لإقامة	عالقة،	ومع	 والقطاع	اخلا�ص،	 املدين	 املجتمع	
العالقة	لي�شكل	ذلك	خط�ة	اإ�شافية	مهمة	تاأخذ	بالعتبار	اأن	م�شت�ى	التح�شيل	ال�شريبي	ه�	اأعلى	مما	

كان	عليه	�شابقًا.

ميكن	للدور	الذي	يلعبه	»مركز	تط�ير«	يف	هذا	ال�شياق	اأن	يك�ن	اأ�شا�شيًا	ومهمًا	جدًا،	وميكن	اأن	يك�ن	من	 	.8
خالل	خلق	ال�عي،	واإطالق	هذه	العالقة،	ويف	التط�ير	الإ�شايف	يف	هذا	امل��ش�ع	من	خالل	الدعم	املبا�شر	
لذوي	العالقة	ومن	خالل	امل�شاعدة	يف	خلق	التعاون	بني	جميع	الأطراف.	�شيك�ن	»مركز	تط�ير«	قادرًا	
على	امل�شاعدة	يف	تنظيم	الإجتماعات	وور�ص	العمل	مع	القطاع	اخلا�ص	لرفع	ال�عي.	ميكن	لرفع	ال�عي	
اأن	يرتبط	بالدور	احلقيقي	وج�دة	اخلدمات	املقدمة	من	قبل	قطاع	املجتمع	املدين	وميكن	اأن	ي�شاعد	يف	
ت�شليط	ال�ش�ء	على	احتياجات	املجتمع	املدين	والتجمعات	الفل�شطينية.	كما	يجب	اأن	يك�ن	هناك	نقا�ص	
جاد	يف	م��ش�ع	التميز	بني	الت�ش�يق	)الإعالن	والرتويج(	وامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	كما	يجب	اأن	
ي�شاعد	احل�ار	املفت�ح	ح�ل	امل��ش�ع	بني	جميع	ذوي	العالقة،	على	تط�ير	امل��ش�ع،	وذلك	لت��شيح	امل�قف	
من	ناحية	التط�ير	الإ�شايف	واإزالة	ال�شك	وعدم	الثقة.	يجب	اأن	يك�ن	هناك	تركيز	اأكرث	على	دور	»مركز	
تط�ير«	يف	املتابعة	ومراقبة	امل�ؤ�ش�شات	التي	التزمت	مبدونة	ال�شل�ك	التي	مت	تط�يرها	�شابقًا،	حيث	يجب	
امل�شلحة	 منطلق	 من	 دائمًا	 ننطلق	 اأن	 يجب	 لل�شركات.	 الإجتماعية	 امل�ش�ؤولية	 ذلك	مب��ش�ع	 يرتبط	 اأن	
امل�شرتكة	وا�شتعمال	املنهجيات	بامل�شاركة.	وميكن	لـ	»مركز	تط�ير«		اأن	يعمل	منفردًا	اأو	من	خالل	�شبكات	
اأو	من	خالل	اأطر	متثيلية	اأو�شع.	كما	يجب	اأن	ت�شاعد	مراجعة	الأدبيات	ال�شابقة	يف	هذا	ال�شياق	على	التعلم	

من	خربات	الآخرين	ال�شابقة.



45
املؤسســات الفلسـطينية
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

فــرص
التعاون والشراكة

45

تو�سيات رئي�سة:-

وفرت	الدرا�شة	التجريبية	م�ؤ�شرات	واإ�شاءات	عامة	على	امل��ش�ع.	وهنالك	�شرورة	لدرا�شة	اأكرث	�شم�لية	
ت�شاعد	يف	حتديد	الربامج	والن�شاطات	الالزمة	لتحديد	اأدوار	وم�ش�ؤوليات	جميع	املعنيني،	وهذا	يجد	اأن	ياأخذ	
بعني	الإعتبار	دور	امل�ؤ�ش�شات	الأهلية.	يجب	اأن	ت�شمل	الدرا�شة	حتلياًل	اأكرث	مل��ش�ع	امل�ش�ؤولية	لل�شركات،	مبا	
يف	ذلك	اخلروج	بتعريف	وتطبيق	من	وجهة	نظر	جميع	الأطراف	املعنية.	وعالوة	على	ما�شبق،	هنالك	بع�ص	
الأوجه	التي	يلزمها	حتليل	ومتحي�ص	متعمق	لتط�ير	اأكرث.	وميكن	اأن	ي�شمل	ذلك	درا�شة	الت�شريعات	والق�انني	

املتعلقة	بال�شرائب	الفل�شطينية	وتاأثريها	على	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.

ذات	 اخلا�ص	 القطاع	 م�ؤ�ش�شات	 مع	 وبالتعاون	 تط�ير«،	 »مركز	 ي��شى	 ما�شبق،	 على	 وبناًء	 ذلك،	 واأثناء	
املعل�مات	 لتكن�ل�جيا	 الفل�شطينية	 ال�شركات	 وجمعية	 )بالرتيد(،	 الفل�شطيني	 التجارة	 مركز	 مثل	 العالقة	
)بيتا(،	وجمعية	البن�ك	يف	فل�شطني،	القيام	بت�شميم	وتنفيذ	برنامج	ت�ع�ي	وتثقيفي	يرفع	من	معرفة	القطاع	
اخلا�ص	ح�ل	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات.	وهذا	�شيعرف	الدور	الذي	ميكن	اأن	يلعبه	القطاع	اخلا�ص	وكيف	
ميكن	اأن	تك�ن	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	والإ�شتدامة	جيدًة	لالأعمال.	كما	ي��شى	بال�شغط	على	امل�ؤ�ش�شات	املانحة	
التي	مت�ل	م�شاريع	تنم�ية	يف	القطاع	اخلا�ص	ولها	م�شاريع	قائمة	اأن	ت�شيف	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	
بناء	 امل�شاريع	 تلك	 بها	 التي	حتاول	 للطريق	 يك�ن	ذلك	م�شابهًا	 اأن	 الثقة.	ميكن	 لبناء	 ك�احدة	من	جمالتها	
القدرات	من	خالل	ت�فري	اخلرباء	وامل�شت�شارين	والتدريب	يف	الإنتاج	والت�ش�يق.	ميكن	للتنمية	جتاه	قطاع	خا�ص	
اأن	يتعزز	ذلك	 يفهم	ويتبنى	ب�شكٍل	كامل	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	وا�شرتاتيجيات،	ال�شتدامة،	ميكن	
ب�شكٍل	كبري	من	خالل	اإقامة	منتدى	اأو	جمل�ص	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	مع	م�ؤ�شرات	ومعايري	فل�شطينية	
مدع�مة	بج�ائز	وطنية.	اإن	املجل�ص	املقرتح	للم�ش�ؤولية	الإجتماعية	يجب	اأن	ي�شغط	على	ال�شلطة	الفل�شطينية	
لتط�ير	�شل�ك	�شلطة	ال�شرائب	جتاه	الإف�شاحات	التي	تقدمها	ال�شركات	ال�شغرية،	وذلك	من	اأجل	ال�شماح	
لهذه	ال�شركات	اأن	تف�شح	عن	مت�يلها	لن�شاطات	تتعلق	بامل�ش�ؤولية	الإجتماعية	يف	ك�ش�فاتها	املالية.	وكذلك،	
فاإن	هذا	املجل�ص،	اأو	»مركز	تط�ير«	يجب	اأن	ي�شغط	على	جمل�ص	ح�كمة	ال�شركات	املقام	حديثًا	ليتبنى،	كجزء	
من	مدونة	ال�شل�ك	اخلا�شة	به،	تعزيز	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية	لل�شركات	بحيث	تخ�ش�ص	ال�شركات	امل�شاهمة	

ن�شبة	من	اأرباحها	ل�شالح	امل�ش�ؤولية	الإجتماعية.
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قائمة باأ�سماء ال�سركات املبحوثة
الوظيفةال�سخ�صالقطاعال�سركة#

املدير	العامج�دة	�شهيلاحلجر	والرخام�شهيل	وال�شاحب	للحجر	والرخام1
املدير	العامه�شام	العج�يلاحلجر	والرخام�شركة	كرارة	للرخام2
املدير	العامل�ؤي	م�شاعيداحلجر	والرخاميب��ص	للحجر	3
مدير	الت�ش�يقاأحمد	كراميقطاع	الأغذية�شني�رة	ل�شناعة	الأغذية4
مدير	العمليات�شائد	عنبتاويقطاع	الأغذية�شركة	ب�ظة	الأرز5
املدير	العامجهاد	جربينيقطاع	الأغذية�شركة	اجلربيني	لالألبان	وال�شناعات	الغذائية6
مدير	العالقات	العامةيارا	اأ�شعد�شناعات	دوائية�شركة	بريزيت	لل�شناعات	الدوائية7
املدير	املايلفخري	لطيف�شناعات	دوائية�شركة	بيت	جال	لل�شناعات	الدوائية8
مدير	الت�ش�يقزياد	اأب�	الرب�شناعات	دوائية�شركة	دار	ال�شفاء9

ال�شركة	ال�طنية	لالأل�مني�م	والربوفيالت.	10
مدير	الت�ش�يقرامي	عبد	الهادي�شناعاتنابك�

املدير	العاماأحمد	منر�شناعات�شركة	�شناعات	�ش�بر	منر11
املدير	العامجمال	�شراغمة�شناعات�شركة	فل�شطني	للبال�شتيك12
مدير	امل�ارد	الب�شريةو�شيم	ال�شاعرخدمات�شركة	وا�شل13
املدير	العامطارق	ال�شكعةو�شاطة	ماليةل�ت�ص	لالإ�شتثمار	املايل	14
مدير	الت�ش�يقهايل	احلنت�يل�شياحةفندق	اجلراند	بارك15
املدير	العامحمم�د	اليازجيقطاع	غذائيجمم�عة	اليازجي	للمرطبات16
مدير	امل�ارد	الب�شريةن�شرين	م�شروجي�شناعة	دوائيةم�شروجي17
املدير	املايلحممد	خالد	�شناعاتالطفل	املحظ�ظ18
املدير	املايلعماد	قناديل��شناعات�شركة	اإليكرتونيات	فل�شطني19
املدير	العاماأحمد	عبد	الفتاحقطاع	الأغذيةم�شروع	ال�شفا20
مدير	التط�ير�شادي	عنبتاويقطاع	الأغذيةجمم�عة	عنبتاوي21
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