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التعاون والشراكة

مقدمة تنفيذية- :
ت�أتي هذه الدرا�سة يف �إطار �سعي مركز تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية الف�سطينية لتطوير القطاع الأهلي بحيث
ي�صبح �أكرث �إ�ستجابة و�شفافي ًة وم�سائلة �أمام املجتمع الفل�سطيني .وميكن حتقيق ذلك من خالل و�ضع معايري
وترويج التعاون �ضمن قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية ،كما �سي�صار �إىل دعم ذلك من خالل بحث لل�سيا�سة الإ�سرتاتيجية،
والتخطيط وخطة �إ�سرتاتيجية.
وبالتوافق مع ر�سالة «مركز تطوير» ،ف�إن الهدف الرئي�سي لهذه الورقة هو ت�سليط ال�ضوء على تلك الأوجه من
امل�شاركة الإجتماعية لل�شركات ذات ال�صلة بالتحديات املتعلقة ب�إمكانيات التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص.
من هنا ي�أتي الرتكيز على بحث ودرا�سة الظروف الإجتماعية احلقيقية كذلك درا�سة خ�صائ�ص و�سلوك القطاع اخلا�ص
الفل�سطيني مبا يتعلق بامل�س�ؤولية املجتمعية ،والتنمية والعمل الأهلي .كما تهدف هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء على �إمكانية
التعاون بني القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وذلك بغر�ض تعزيز النقا�ش بني اجلهات املعنية ذات العالقة على �أمل
تطوير وتبني وتطبيق �إطار �إ�سرتاتيجي للم�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
تعتمد املنهجية امل�ستعملة يف هذه الدرا�سة على مراجعة الأدبيات املتعلقة باملو�ضوع ،بالإ�ضافة لتحليل ودرا�سة 30
كيان ًا يف القطاع اخلا�ص من تلك التي ت�صدر تقارير م�ؤ�س�سية عن الإ�ستدامة وامل�س�ؤولية الإجتماعية .متثل هذه ال�شركات
املختارة ال�شركات الكبرية ن�سبي ًا ،التي تعمل يف قطاعات خمتلفة؛ كما مت �أخذ التوزيع اجلغرايف لهذه ال�شركات باحل�سبان
عند حت�ضري القائمة .كما مت ت�سليط ال�ضوء على الإ�ستدامة وامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات على امل�ستوى املحلي،
بالإ�ضافة ملراجعة الق�ضايا القانونية وامل�ؤ�س�ساتية احلالية؛ مثل الآثار ال�ضريبية ،والتي ميكن �أن تكون عقبة �أو حافز ًا
لن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية ل�شركات القطاع اخلا�ص .كما ركزت الدرا�سة على و�ضع الق�ضايا القانونية وامل�ؤ�س�ساتية
يف املنطقة والبلدان الأكرث تقدم ًا ،وحاولت الدرا�سة ربط ذلك بالو�ضع الداخلي الفل�سطيني .هذا وقد مت �إجراء مراجعة
لقانون �ضريبة الدخل ،تبع ذلك �إجراء العديد من املقابالت املنظمة مع مدققني خمت�صني يعملون لدى عدد من �شركات
القطاع اخلا�ص التي تطبق امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،وذلك بغر�ض حتديد الإطار القانوين املطبق على امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات والعمل الأهلي لل�شركات ،ولفهم ماالذي يحدث بالفعل عندما متار�س ال�شركات دورها جتاه املجتمع.
وقد مت عقد �إجتماع مع م�ست�شار وزارة الإقت�صاد الوطني من �أجل حتديد م�ساهمات ودور الوزارة يف تفعيل امل�س�ؤولية
الإجتماعية للقطاع اخلا�ص،حيث مت ت�ضمني الأ�سئلة حول املو�ضوع كجزء من الإ�ستبانة التي ا�ستعملت يف امل�سح التجريبي
الذي �أجري على � 30شركة من القطاع اخلا�ص.
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لقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن امل�س�ؤولية الإجتماعية تعترب �أولوية بالن�سبة لل�شركات الكربى ،وخ�صو�ص ًا ال�شركات
امل�ساهمة العامة ( 13من ال�شركات املبحوثة كانت من ال�شركات امل�ساهمة العامة) .وقد بينت هذه الدرا�سة كذلك �أن
جميع ال�شركات امل�شاركة يف الدرا�سة متار�س هذا الدور بدوافع �إهتمامات دينية �أو �أخالقية جتاه املجتمع ،فمث ًال ،ت�شهد
حاالت الطوارئ واملنا�سبات الدينية �إزدياد ًا يف الن�شاطات ،كما كان عليه احلال خالل احلرب على قطاع غزة ا�ستجابت
 27من ال�شركات املبحوثة ونفذت ن�شاطات .كما �أن بع�ض هذه ال�شركات عدلت من خططها املو�ضوعة لتتيح �إ�ستيعاب هذه
الإحتياجات الطارئة �ضمن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
وتبني نتائج املقابالت �أن  27من ال�شركات املبحوثة تركز على ن�شاطات ت�ستهدف قطاعي التعليم وال�صحة ،يف الوقت
الذي تركز فيه  15من تلك ال�شركات على رعاية نوا ٍد ريا�ضية ودعم ن�شاطات ريا�ضية.
هذا وقد بينت املقابالت �أن   19من ال�شركات املبحوثة قد تعاونت مع م�ؤ�س�سات �أهلية (�أو �أطراف �أخرى) يف تنفيذ
ن�شاطات م�شرتكة .كما �أن الغالبية الق�صوى من ال�شركات املبحوثة (� 27شركة) قد دعمت مبد�أ التعاون مع امل�ؤ�س�سات
الأهلية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية يف ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.وح�سب تلك ال�شركات ،ف�إن مثل هذا التعاون
ميكن �أن ي�ساعد يف حتقيق �أف�ضل النتائج لتنمية املجتمع من خالل �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ،مهنية و�شفافة .ومع ذلك،
فبالرغم من الر�أي الإيجابي ملعظم ال�شركات (� 23إىل )27جتاه التعاون املحتمل مع امل�ؤ�س�سات الأهلية وامل�ؤ�س�سات
املجتمعية يف تنفيذ مبادرات �ضمن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات� ،إال �أن  11من ال�شركات املبحوثة �أ�شارت �إىل م�ساوئ
ملثل هذا التعاون.
وقد بينت الدرا�سة �أن غالبية ال�شركات املبحوثة (� 20شركة) مل يكن لديها ر�أي �إيجابي حيال امل�ؤ�س�سات الأهلية
واملجتمعية الفل�سطينية والدور الذي تلعبه يف تنمية املجتمع الفل�سطيني .ومن جهة �أخرى ،بينما عربت  11من ال�شركات
عن �إنطباع �إيجابي عن امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجمعية ،عربت � 16شركة �أخرى عن احلاجة لتح�سني ال�شفافية املالية والإدارية
للم�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية ،وكذلك فيما يخ�ص نوعية وجودة امل�شاريع التي تنفذها هذه امل�ؤ�س�سات .كذلك ف�إن معظم
ال�شركات التي كانت لها نظرة �إيجابية حيال امل�ؤ�س�سات الأهلية� ،إقرتحت حت�سينات يف جمال التن�سيق من �أجل جتنب تكرار
اجلهود ،وبالتايل تو�سيع القطاعات امل�ستفيدة ،و�إبعادها عن الأجندات املفرو�ضة من املانحني وتقريبها نحو �أجندات حملية.
وقد ركزت ال�شركات املبحوثة على �ضرورة قيام ال�سلطة الفل�سطينية بت�شجيع امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات من
خالل حتديد حد �أدنى من ن�سبة الربح لتلك ال�شركات لتذهب نحو امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات� ،أو نحو �صندوق
ي�ستعمل ملبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات على امل�ستوى الوطني .وقد �أ�شار مدقق فل�سطيني خمت�ص �إىل �أن غالبية
ال�شركات الفل�سطينية تعرف القانون وبني �أن من م�س�ؤولية ال�سلطة الفل�سطينية خلق الوعي حول القانون من خالل
من�شورات وحمالت توعية ،وكذلك من م�س�ؤوليتها تدريب طاقم دائرة ال�ضريبة على التعامل مع الإ�ستثناءات ال�ضريبية.
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خلفية- :
لقد �أ�صبح من الوا�ضح جد ًا الت�أثري املبا�شر للتقنيات احلديثة ،والتوجهات ال�سكانية ،والتغري املناخي،
ب�شكل
والق�ضايا ال�صحية العاملية ،بحيث �أ�صبحت تخلق بيئة جديدة ذات خماطر غري م�ألوفة ،والتي ت�ؤثر ٍ
مبا�شر على عمل احلكومات ،واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف جميع �أنحاء العامل 1.وهكذا� ،أ�صبح التعاون
بني خمتلف اجلهات ذات العالقة وم�شاركة القطاع اخلا�ص مهم ًا جد ًا للعثور على حلول مالئمة تكون �شاملة
وم�ستدامة مل�شاكل املجتمع .وبالتايل ،ف�إن متكني املجتمع يعني حاجة جميع النا�س للعمل مع ًا ،مبا يف ذلك
�ضمن القطاع اخلا�ص ،من �أجل رفع م�ستوى احلياة .وهذا ي�شمل م�شاركة عدد �أكرب من النا�س يف عملية
�صنع القرار يف جمتمعاتهم ،وكذلك عدد �أكرب من النا�س لي�شاركوا يف تويل امل�س�ؤولية يف حل امل�شاكل املحلية،
بد ًال من انتظار الآخرين ليقوموا بذلك .هذا ومن �ضمن العوامل الأخرى التي حفزت على زيادة الإهتمام يف
ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص  ،القلق املتزايد حيال جناعة التوجهات التقليدية للتنمية ،والإعرتاف بت�أثري
العوملة ،والزيادة يف تدفقات ر�أ�س املال اخلا�ص �إىل العامل النامي ،وكذلك التقدير للإ�سهام املمكن للقطاع
لكل من املجتمع
اخلا�ص .وقد �أ�سهم ذلك يف دعم ق�ضية �إ�ستثمار الأعمال يف التنمية مع جني فوائد متبادلة ٍ
2
وامل�ستثمرين ،وذلك عندما ت�صبح املجتمعات �شركاء يف التنمية بد ًال من متلقني �سلبيني للعمل التنموي.
على امل�ستوى العاملي ،ف�إن الهدف الثامن للتنمية الألفية يدعو ل�شراكات عاملية يف جمال التنمية ،مع �إ�شارات
حمددة �إىل م�شاركة القطاع اخلا�ص .ويف عام � ،2002أطلق املنتدى الإقت�صادي العاملي مبادرة �شراكة بني
ال�شركات واملواطنني نظمت وجندت �أع�ضاءها الألف من ال�شركات ملواجهة التحديات التنموية املختلفة .وقد
�أ�سهم كل ذلك يف زيادة الزخم و االهتمام مبفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
وبنا ًء على الأ�سباب �آنفة الذكر ،ف�إن على جميع املواطنني يف املجتمع الإهتمام لي�س برفاهيتهم فقط ،بل
برفاهية كل املجتمع الذي يعي�شون فيه ،ومبا �أن ال�شركات ال تعمل يف فراغ ،بل تعمل �ضمن بيئات تعتمد عليها،
وبالتايل ،يجب عليها �أن حتمي وتطور هذه البيئات ،حيث �أن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ت�شجع على النظر
�إىل ما هو �أبعد من الأرباح ق�صرية الأمد ،لأن هذا يعترب �إ�ستثمارا يف الإ�ستدامة على املدى البعيد.
 .1معهد البنك الدويل ،مركز امل�شاريع امل�ؤ�س�ساتية اخلا�صة ( ،)CIPEاملعهد امل�صري للمدراء ،ومنظمة العمل العربية" ،امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ومواطنة
ال�شركات يف العامل العربي" .م�سودة ورقة خلفية ،ت�شرين الثاين .2008
 .2معهد البنك الدويل ،ملخ�ص العمل القطاعي والإقت�صادي" ،مابعد امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات :جمال �إ�ستثمار ال�شركات يف التنمية املرتبطة يف املجتمع"،
تقرير رقم � ،37379-GLBآذار .2007
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العمل الأهلي وامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات- :
خالل ال�سنوات املا�ضية ،مت تطوير العديد من املبادرات ،يف عامل الأعمال والتنمية الإقت�صادية ،لإ�شراك
القطاع اخلا�ص يف ن�شاطات موجهة للمجتمع ككل،وللفقراء بالتحديد .ومع �أن هذه الن�شاطات طرحت حتت
�أو�صاف وم�سميات خمتلفة ،غري �أن ما يجمع بينها كلها كان الرغبة للو�صول �إىل م�ستوى �أبعد من املمار�سة
التقليدية للأعمال داخل ال�شركات .ميكن ت�صنيف  هذه الن�شاطات  حتت م�سمى العمل الأهلي وامل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات.
وم�ستدام للأعمال التي ت�أخذ بالإعتبار كل
�شامل
كمبد�أ ،تتعلق امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات مبنهج ٍ
ٍ
الت�أثريات املمكنة على املجتمع وامل�س�ؤوليات جتاهه ،وكذك الأمر بالن�سبة للبيئة وامل�ساهمني ،وذلك بد ًال من
الرتكيز فقط على امل�س�ؤولية املالية جتاه امل�ساهمني ،كما كان عليه احلال تقليدي ًا�3.إن من مبادئ �إدارة الأعمال
التي تطبقها ال�شركات� ،إحداث ت�أثري �إيجابي على املجتمع ،وي�شمل ذلك من بني عدة �أمور �أخرى ،الإلتزام
بالتخفيف امل�ستدام للفقر ،والتثقيف ،وخلق فر�ص العمل .يجب تطبيق برامج امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
كجهود مت تخطيطها ب�شكل �إ�سرتاتيجي بحيث تكون متوافقة مع نقاط القوة يف ال�شركة ولتكون مكملة لربامج
احلكومة .وعالوة على ما �سبق ،يجب �أن تتعدى كونها م�شاريع عمل �أهلي ملرة واحدة ،وخ�صو�ص ًا لأن امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات هي �أكرث من عمل خريي� .إن مبادئ االلتزام باملواطنة اجليدة بالن�سبة لل�شركات يجب
�أن تكون �إ�سرتاتيجة �إ�ستثمار يف الإ�ستدامة ،و�أن تعني النظر لأبعد من الأرباح ق�صرية الأمد ،و�أن ت�شجع
ال�شركات على الرتكيز على التعامل مع ق�ضايا التنمية مبا يحدث فرق ًا يف جمتمعاتها.
�إن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات لها تعبريات خمتلفة ،مثل مواطنة ال�شركات� ،إ�ستدامة الأعمال
وم�س�ؤولية ال�شركات ،والتي ت�شري بالأ�سا�س  لنف�س املبد�أ :وهو �أن �شركات القطاع اخلا�ص لي�ست م�س�ؤولة فقط
عن جني الأرباح للم�ساهمني ،بل وم�س�ؤولة كذلك عن �إحداث ت�أثري �إيجابي علي حميطها ،وعلى املجتمعات،
والثقافات والبيئات التي تعمل فيها.

" ,. Morton, V" 3جتنيد الأموال بني ال�شركات"".CAF/ICFM, 2002",
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وح�سب تعريف البنك الدويل ،ف�إن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات هي �إلتزام �إدارات تلك ال�شركات ب�إدارة
وحت�سني الآثار الإجتماعية والبيئية والإقت�صادية لن�شاطاتها ،على م�ستوى ال�شركة وامل�ستوى الإقليمي والعاملي.
�إن مبد�أ امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يعني بالنهاية �إ�ستهداف �صياغة جممل �إطار عمل ال�شركات لي�صبح
�أكرب من القيود العامة .وهذا �سيتطلب منها �أن ت�ضمن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ب�شكل �إ�سرتاتيجي يف
جميع عمليات �صنع القرار ،بحيث ت�صبح جز ًء ال يتجزء من نظام عمل ال�شركات.
ومن جهة �أخرىُ ،يعرف العمل اخلريي على �أنه اجلهد والرغبة يف رفع رفاهية اجلن�س الب�شري وامل�ساعدة
يف ذلك ،من خالل و�سائل خمتلفة كالتربعات وامل�ساعدات اخلريية .كما تعترب عملية الرتكيز على توظيف
القدرات الأ�سا�سية لل�شركة ل�ضمان احلد الأق�صى من الت�أثري التنموي من خالل مبادراتها الدافع الرئي�سي
للأعمال اخلريية التي تقوم بها ال�شركات .وكذلك يعني مقيا�س العطاء �أن املح�سنني من القطاع اخلا�ص  
اخلا�ص لديهم القدرة على �إحداث ت�أثري تنموي كبري .ويقدر البنك الدويل �أنهم قدموا ،يف العام � ،2005أكرث
من  4مليار دوالر للتنمية الدولية.ومع �أن ذلك يعترب م�ساهمة �صغرية باملقارنة مع جممل امل�ساعدة التنموية،
والتي ت�صل �أكرث من  100مليار دوالر من الدول الأع�ضاء يف منظمة التنمية والتعاون الإقت�صادي� ،إال �أنها
4
تبقى م�ساهمة مميزة باملقارنة مع امل�ساهمات الفردية للعديد من الدول.

�سياق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا- :
تتما�شى ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات املوجودة حالي ًا يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مع عادات
ب�شكل ا�صيل� ،إىل التقاليد الإ�سالمية
دينية وثقافية قوية .وكذلك ت�ستند الأعمال والن�شاطات اخلريية لل�شركاتٍ ،
كالزكاة ،وهي ركنٌ دين ٌي ا�سا�سي يلزم امل�سلم بالتربع بن�سبة ثابتة من دخله لق�ضايا خريية �أو �أفراد حمتاجني.
�إن الإ�ستعمال الأمثل للزكاة يكون بالتربع بالأموال بطريقة ت�ؤدي لدعم وت�شجيع قدرة املتلقي على الإعتماد على
الذات .وبالرغم من هذا   املبد�أ فقد الحظ مراقب م�صري �أن معظم دافعي الزكاة املعا�صرين يخ�ص�صون
مواردهم بطريقة "م�شتتة وغري منظمة" ،وذلك دون حتقيق الت�أثري املمكن لأموالهم 5.وجتدر مالحظة �أن الزكاة
� 4أولغا �سولال ( .)2006م�ؤ�س�سات العمل الأهلي الدور احلقيقي واملمكن يف م�ساعدات التنمية العاملية .ميميو .جمموعة البنك الدويل لتقرير متويل التنمية العاملية.
  5م�ؤ�س�سة ال�شرق الأدنى /مركز خدمات التنمية ( .)CDSموقع الإنرتنتhttp://www.neareast.org/phil/en
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والن�شاطات اخلريية لل�شركات هما ظاهرتني منف�صلتني ،ومع ذلك ،ف�إن ال�شركات التي تبني مبادراتها اخلريية
ب�شكل مبا�شر �أو �ضمني على فل�سفة الزكاة ميكن �أن حتقق ت�أثريا م�ضاعفا ب�سبب الربط بني هذين املبدئني وبني
ٍ
�إ�سرتاتيجية ال�شركة� .إن الإدماج املالئم وال�صحيح لأموال الزكاة يف العمل الرئي�سي لل�شركة ميكن ان ي�صبح �أداة
قوية ت�سمح ل�شركات القطاع اخلا�ص بتقدمي �إ�سهامات كبرية وذات مغزى يف املجتمعات التي تعمل فيها .ومع �أن
امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات مت تبنيها يف البداية يف الغرب� ،إال �أنه كانت هناك �أ�سباب كثرية تتعلق ب�أهمية
6
مبادئها و�ضرورة تطبيقها يف �سياق ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا.

القطاع اخلا�ص والإقت�صاد الفل�سطيني- :
لعب القطاع اخلا�ص الفل�سطيني دور ًا مهم ًا يف توفري فر�ص العمل و�إ�سهامات �إيجابية يف جمال التنمية
الإقت�صادية يف ال�سنوات املا�ضية .وهو عامل مهم جد ًا يف النمو الإقت�صادي الفل�سطيني ويتوقع له �أن يوا�صل
رئي�سي يف عمليات التنمية الإقت�صادية يف فل�سطني .ومنذ �إقامة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام
لعب دو ٍر
ٍ
 ،1994مت �إطالق العديد من امل�شاريع الإقت�صادية والتنموية ،غري �أن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تظل تعتمد
ب�شكل كامل على الدعم الأجنبي .ويف الوقت الذي يغلب فيه الطابع اخلدماتي على الإقت�صاد الفل�سطيني،
ٍ
تبقى ال�صناعة غري متطورة ،وكذلك احلال بالن�سبة للقطاع الزراعي الذي يعاين من ال�ضعف نتيجة القيود
املفرو�ضة على امكانية النفاذ �إىل املوارد الطبيعية .ومع �أن ال�سلطة الفل�سطينية و�صندوق النقد الدويل توقعا
حقيقي بن�سبة  %7يف العام  2009يف ال�ضفة الغربية� ،إال �أن الإقت�صاد يبقى �ضعيف ًا يف
إقت�صادي
معدل من ٍو �
ٍ
ٍ
جهوده نحو التعايف ،بحيث و�صلت ن�سبة النمو فقط �إىل الن�سب التي حتققت يف العام  .1999هذا وال ي�شري
النمو يف ال�ضفة الغربية �إىل خمرجات �أكرب بناء على �إ�ستثمار القطاع اخلا�ص يف قطاعات �إنتاجية ،ولكن بد ًال
من ذلك ،زياد ًة يف القطاعات املمولة من املانحني كال�صحة والتعليم والإدارة العامة ،ويف ذات الوقت ،تظهر
قطاعات �أخرى كال�صناعة والزراعة وال�سياحة م�ؤ�شرات تفيد ب�إنخفا�ض يف م�ستوى انتاجيتها .وبالتوازي مع
ذلك يبقى الإقت�صاد يف قطاع غزة حما�صر ًا ،حيث يخ�ضع حل�صار �شامل يفر�ضه الإحتالل الإ�سرائيلي على
كافة ارجاء قطاع غزة.

  6عن "من العمل الأهلي لل�شركات �إىل ال�شراكات الإ�سرتاتيجية"DJORDJIJA PETKOSKI ،
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ت�شري �إح�صائيات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �أن  %90.7من املن�ش�آت هي مملوكة للقطاع
اخلا�ص ،بينما متلك احلكومة  %4.9من املن�ش�آت االقت�صادية ،يف حني متلك امل�ؤ�س�سات الأهلية  %3.3منها،
ومتلك م�ؤ�س�سات احلكم املحلي ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني وم�ؤ�س�سات دولة �أخرى  %1.1من
تلك املن�ش�آت .ويعمل � 296,965شخ�ص ًا يف هذه املن�ش�آت ،حيث ي�شكل الذكور  %81.4من ه�ؤالء (و%18.6
من الإناث) ،كما �أن  %70.6منهم يف ال�ضفة الغربية (بينما  %29.4هم يف قطاع غزة) .هذا وقد �أدى
جدار الف�صل �إىل م�صادرة اكرث من خم�س الأرا�ضي املزروعة يف ال�ضفة الغربية و�أكرثها خ�صوبة ،بالإ�ضافة
�إىل التدمري املادي للبنية التحتية وتقييد الو�صول �إىل املوارد املائية .هذا ويقدر اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني �أن  %60.5من القوة العاملة تعمل يف القطاع اخلا�ص باملقارنة مع  25.2%تعمل يف القطاع
احلكومي ،و�أن الن�شاط الإقت�صادي الرئي�سي ( %54من املن�ش�آت االقت�صادية) هو يف جمال جتارة اجلملة،
واملفرق وال�صيانة ،بينما  %14يف الت�صنيع.
وت�شري نتائج م�سح �أجراه مركز الإح�صاء الفل�سطيني �أن قيمة �إنتاج املناطق الفل�سطينية املحتلة كانت
 5,199,100مليون دوالر .وتتوزع هذه القيمة ح�سب الن�شاط الإقت�صادي كما يلي :الن�شاطات ال�صناعية
 ،%39.6والن�شاطات الإن�شائية  ،%3.2ون�شاطات التجارة الداخلية  ،%25.8والن�شاطات اخلدماتية ،%17.2
ون�شاطات النقل والتخزين والإت�صاالت  .%14.2كما ت�شري نتائج نف�س امل�سح �أن القيمة امل�ضافة يف املناطق
الفل�سطينية املحتلة و�صلت �إىل  3,384,1مليون .وقد توزعت هذه القيمة ح�سب الن�شاط الإقت�صادي كما يلي:
الن�شاطات ال�صناعية  ،%28.6الن�شاطات الإن�شائية  ،%1.5ن�شاطات التجارة الداخلية  ،%31.1الن�شاطات
اخلدماتية  ،%19.5بينما كانت ن�شاطات النقل والتخزين والإت�صاالت  .%19.3ال�شكل رقم ( )1يبني النتائج
ح�سب الن�شاط الإقت�صادي- :
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ال�شكل رقم ( :)1توزيع ن�سبة القيمة امل�ضافة يف املناطق الفل�سطينية املحتلة ح�سب الن�شاط الإقت�صادي2008 ،
يف �شهر كانون �أول  ،2007ن�شرت ال�سلطة الفل�سطينية خطة الإ�صالح والتنمية ،والتي ت�ضمنت ميزانية
مف�صلة لثالث �سنوات وحددت م�سار ًا للتعزيز املايل .ومنذ ذلك احلني قامت ال�سلطة الفل�سطينية بتطبيق
العديد من الإ�صالحات وحققت تقدم ًا ملمو�س ًا يف جمال حت�سني و�ضعها املايل.

قطاع امل�ؤ�س�س�سات الأهلية الفل�سطينية- :
ت�شكل امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية جز ًء حيوي ًا من جمتمع االعمال الفل�سطيني ،وذلك من ناحية دورها
يف تقدمي اخلدمة ويف عملية التنمية الإقت�صادية الإجتماعية .فهي ت�شكل ركن ًا رئي�سي ًا من �أركان املجتمع
املدين امل�س�ؤول عن حماية م�صالح املوطنني ،وتزويدهم بو�سائل التعبري عن الر�أي وتقدمي خدماتها للفقراء
واملهم�شني .وت�شري �إح�صائيات اجلهاز املركزي للإح�صاء ،للعام  ،2007حول امل�ؤ�س�سات الأهلية �أن هنالك
حوايل  1500م�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية تعمل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك بالإ�ضافة للع�شرات من
امل�ؤ�س�سات الأهلية امل�سجلة لدى وزارة الداخلية ولكنها مل تبد�أ ن�شاطاتها بعد.
م�صطلح امل�ؤ�س�سات الأهلية ،امل�ستعمل يف هذه الورقة ،ي�شمل اجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات التنموية
الغري حكومية ،وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وكذلك املجموعات الغري حكومية الأخرى القائمة من اجل خدمة
ال�صالح العام .وقد �أوجدت هذه امل�ؤ�س�سات حيز ًا خا�ص ًا بها بني املجتمع ،واحلكومة ،واملانحني ،واملجموعات
12
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املدنية ،وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية التقليدية والأ�سرة الدولية .وحتتل هذه امل�ؤ�س�سات الأهلية موقع ًا �إ�سرتاتيجي ًا
يف الت�أثري على م�ستقبل املجتمع الفل�سطيني.
وبغ�ض النظر عن فئات هذه امل�ؤ�س�سات ،وعلى الرغم من تعر�ضها للنقد ال�شديد يف ظل الظروف احلالية،
�إال �أن امل�ؤ�سات الأهلية تلعب دور ًا مهم ًا يف احلفاظ على متا�سك الن�سيج الإجتماعي مبا ي�شمل ح�صول الفقراء
(على الأقل ه�ؤالء الذين ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات الو�صول �إليهم) على �إحتياجاتهم الأ�سا�سية ،وتعزيز �صمود
ال�شعب ،والتعبري امل�ستمر عن �آمال وتطلعات ال�شعب الفل�سطيني يف �إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة.
يف الوقت احلا�ضر ،ي�أتي اجلزء الأكرب من موازنات امل�ؤ�س�سات الأهلية من الدعم الدويل ،الأمر الذي يعزز
الفكرة القائلة �أن امل�ؤ�س�سات الأهلية ت�ستغل من قبل املانحني لفر�ض اجنداتهم بطريقة غري م�ستدامة .كما �أن
هنالك �إنتقاد قوي يتعلق بعدم النجاعة والتناف�س بني امل�ؤ�س�سات الأهلية .وحتى يتم زيادة النجاعة  يف تقدمي
اخلدمات ،يو�صى برفع الوعي ،واملنا�صرة ،والت�شبيك وبناء ال�شراكات ك�إ�سرتاتيجيات لتحقيق هذا الهدف.
ويف حال �إجناز ذلك بنجاح� ،سيمكن هذا امل�ؤ�س�سات الأهلية من حتقيق توقعات الأطراف ذات العالقة وي�شجع
على املزيد من الإ�ستثمار .على امل�ؤ�س�سات الأهلية �أن تبذل جهد ًا �أكرب لبناء م�صداقيتها ورفع ثقة اجلمهور
من خالل �ضمان حتول احلكم الر�شيد �إىل ممار�سة �شائعة فيما بينها� .إن تطبيق ممار�سات احلكم الر�شيد ال 
ي�ساعد فقط يف تعزيز �شعور امل�ؤ�س�سات الأهلية بامل�س�ؤولية الإجتماعية ،ولكن ي�ساعد كذلك على خلق عالقات
�أقوى بني تلك امل�ؤ�س�سات واملجتمع� .شراكة كهذه� ،إن كانت مبنية على مبادئ ،تقوي الن�سيج الإجتماعي وتعزز
من ال�سلوك امل�س�ؤول ،ومن زيادة مالحظة املواطن للممار�سات الفا�سدة يف القطاعات الأخرى يف املجتمع.
و�سي�ساعد ذلك على التعامل مع ق�ضية غياب ال�شفافية وامل�ساءلة بني امل�ؤ�س�سات الأهلية.
يف الوقت الذي تقوم فيه امل�ؤ�س�سات الأهلية ببناء ال�شراكات والتعاون مع القطاع اخلا�ص ،على هذه
امل�ؤ�س�سات �أن ت�ضغط كذلك ب�إجتاه حتقيق �إ�صالحات للم�صلحة العامة .كما �أن الظاهرة احلديثة ملبادرات
القطاع اخلا�ص للإ�صالح يف احلوكمة الر�شيدة وامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات� ،إمنا تعترب نتيجة للحمالت
القوية التي تنفذها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وبالتايل ،يجب على امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية دعم هذه
التوجهات يف القطاع اخلا�ص املحلي من �أجل رفع الوعي حول هذه الق�ضايا واملمار�سات املتعلقة بها�.إن
امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات قد �أ�صبحت مفهومة ب�شكل وا�سع ك�إلتزام لل�شركة لتكون اكرث ح�سا�سية حيال
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احتياجات اجلهات ذات العالقة بها .ومن الق�ضايا املرتبطة ب�شكل وثيق مع التنمية امل�ستدامة ،ق�ضية الإعتقاد
�أن ال�شركات ملزمة ب�إتخاذ قرارات ال تعتمد فقط على العوامل املالية والإقت�صادية ،بل وتعتمد كذلك على
الآثار البيئية والإجتماعية لن�شاطاتها.كما �أن حاجة امل�ؤ�س�سات الأهلية لتعزيز ممار�ستها للحوكمة الر�شيدة،
من �أجل �إعطاء القدوة يف هذا املجال ،يجب �أن ال متنعها من دعم هذه الق�ضية �ضمن القطاع اخلا�ص.
تلعب امل�ؤ�س�سات الأهلية الأدوار املميزة التالية- :
�أ) متابعة تقدمي اخلدمات الطارئة والتنموية لل�شعب الفل�سطيني.
ب) طرح والت�أثري على الت�شريعات وال�سيا�سات العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ج) تعزيز التعاون ،والتن�سيق ،والت�شبيك ،والت�شاور بني خمتلف م�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين،
والقطاع اخلا�ص ،واملانحني وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة من �أجل �ضمان وجود عملية تنموية حقيقية
ومثمرة.

الغر�ض من الدرا�سة- :
ب�صفته م�ؤ�س�سة رائدة وخمت�صة تقدم الدعم يف جمال تنمية ومتكني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني،
ي�ؤمن «مركز تطوير» �أن التعاون مع القطاع اخلا�ص �سيقود �إىل وجود م�ؤ�س�سات �أهلية وجمتمعية تكون �أقوى
مالي ًا و�أكرث �إ�ستدامة ،وذلك على �أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل جمتمع �أقوى� .إن القطاع اخلا�ص �إمنا هو جزء
من املجتمع ،وبالتايل يتطلب تعاون ًا وعالقة مبا�شرة مع قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية .وكذلك توجد
حاجة لإ�شراك النا�س يف ن�شر العمل الأهلي والتطوعي من �أجل ت�شجيع العمل اجلماعي  نحو تعزيز البنى
الفل�سطينية الإجتماعية والإقت�صادية.
ولهذا الغر�ض� ،أطلق «مركز تطوير» م�شروع ًا بحثي ًا يهدف لتويل الريادة يف تعزيز النقا�شات مع اجلهات
ذات العالقة ،وذلك على �أمل تطوير وتطبيق �إطار �شامل �إ�سرتاتيجي وجماعي للم�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
�إن الغاية الرئي�سة لهذه الدرا�سة ،هي تعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص الفل�سطيني ،مع
�إمكانية تقدمي الدعم املبا�شر من «مركز تطوير» ،كمبادر حملي ،وم�ؤ�س�سة فل�سطينية غري حكومية تعمل على
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متكني امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية بغر�ض تقدمي اخلدمات ال�ضرورية ب�شكل �أف�ضل للفل�سطينيني الفقراء
واملهم�شني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .هذا مع الأمل بح�صول الدعم لهذه الدرا�سة ومتابعتها مببادرات
حقيقية تفح�ص هذه الإمكانية.
ومن املوا�ضيع الرئي�سية التي �ستتناولها الدرا�سة ،مو�ضوع �إمكانية التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع
اخلا�ص ،ذلك لأن الطرفني هما العبني �أ�سا�سيني يف التنمية والإ�ستدامة املجتمعية .و�ستتم درا�سة العقبات
القانونية وامل�ؤ�س�ساتية التي تواجه هذا التعاون ،ومن ثم تقدمي مقرتحات �سيا�ساتية للتعامل مع هذه الق�ضايا،
مبا يف ذلك املنا�صرة ل�صالح �إعفاءات �ضريبية على م�ساهمات القطاع اخلا�ص للم�ؤ�س�سات الأهلية و�أطراف
جمتمعية �أخرى.
ترتكز الدرا�سة على جمع البيانات والنقا�شات واللقاءات مع نا�شطني و�أج�سام يف القطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين الفل�سطيني ،وكذلك يرتكز على م�صادر �أخرى للمعلومات .وي�أمل �أن ت�سلط املعلومات التي جمعتها هذه
الدرا�سة ،ال�ضوء على توفر القدرة والرغبة لدى م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لدعم املجتمع املدين الفل�سطيني.
و�ستبحث الدرا�سة يف مبادرات القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،و�سيكون الرتكيز على �أمثلة فل�سطينية
و�أخرى من بلدان جماورة ،وي�شمل ن�شاطات وخربات القطاع اخلا�ص احلالية وال�سابقة يف جمال امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات ،بحيث �سيكون تطوير هذه املبادرات هو �أ�سا�س هذه الدرا�سة .و�ستعتمد هذه الدرا�سة
على معلومات تقييم الإحتياجات وكذلك خربة «مركز تطوير» مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية ،ليكون ذلك
املجال الرئي�سي لرتكيز هذه الدرا�سة .كما �سرتكز الدرا�سة على الفر�ص املمكنة للتعاون والدعم من القطاع
اخلا�ص ،بحيث ميكن �أن ت�ؤدي النتائج واملعلومات التي يتم احل�صول عليها من اللقاءات ومما �سبق �إىل تطوير
مقرتحات م�شاريع ريادية رئي�سية.
كل من معلومات
و�سيتم اعتماد عملية تطوير هذه املقرتحات ك�أ�سا�س للبحث ،كما �ستعتمد الدرا�سة على ٍ
تقييم الإحتياجات وكذلك خربة «مركز تطوير» مع امل�ؤ�س�سات الأهلية املحلية ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات
املجتمعية ،كنقطة تركيز رئي�سية للدرا�سة .كما �سرتكز على الفر�ص املمكنة للتعاون والدعم من قبل القطاع
اخلا�ص ،حيث ميكن للنتائج واملعلومات التي يتم جمعها من اخلطوات الواردة �أعاله ومن الإجتماعات �أن تقود
لكل من امل�ؤ�س�سات الأهلية
عملية تطوير م�شاريع جتريبية رئي�سية ،وهذا يجب �أن ي�أخذ بالإعتبار جمال العمل ِ
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
15

املؤسســات الفلسـطينية فــرص
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

التعاون والشراكة

ت�صميم الدرا�سة- :
مت �إجراء بحث مكتبي لأغرا�ض تنفيذ غايات االدرا�سة ،وقد �شمل ذلك مراجعة وثائق «مركز تطوير»  
ذات العالقة ،والتقارير ذات العالقة ،والأخبار املتعلقة بقطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص ،وحتديد
الكيانات الرئي�سية يف القطاع اخلا�ص التي ت�صدر تقارير حول امل�س�ؤولية الإجتماعية ،درا�سة ،وحتليل وتلخي�ص
الق�ضايا الرئي�سية ،ومراجعة التقارير ال�سنوية ،واملن�شورات ،والتقييمات ال�سابقة للو�ضع احلايل للقطاع
الفل�سطيني اخلا�ص .وقد متت درا�سة جتربة ال�شراكة املجتمعية لل�شركات على امل�ستوى املحلي والبلدان
املجاورة ،وقد �شمل ذلك مراجعة بع�ض الأمثلة املتاحة ملبادرات مثل مدر�ستي ،و�إجناز ،وغريها .وقد مت تنفيذ
مراجعة للق�ضايا القانونية وامل�ؤ�س�ساتية احلالية ،والتي ميكن �أن حتد �أو حترك ن�شاط القطاع اخلا�ص يف
جمال امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات ،بحيث �ضم ذلك الآثار ال�ضريبية للمو�ضوع.
وقد مت تنفيذ م�سح ميداين جمعت من خالله معلومات عن القطاع اخلا�ص من خالل لقاءات مع �أكرب
�شركات هذا القطاع .كما مت �إ�ستعمال نقا�شات مفتوحة ت�سرت�شد ب�أ�سئلة معدة وم�صممة ب�شكل جيد بالإ�ضافة
لنقاط حوارية ،وذلك من �أجل �إ�شراك قادة عامل الأعمال وحثهم على التفكري بت�أثري امل�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركات على املجتمعات والإزدهار الإجتماعي ،وكذلك التعاون املمكن مع مبادرات امل�ؤ�س�سات الأهلية
واملجتمعية .وقد كان التوجه للح�صول على التغذية الراجعة واملدخالت حول ق�ضايا رئي�سية و�إر�شادات حول
الق�ضايا املتعلقة بالقطاع اخلا�ص ،بحيث ميكن ان يتم تطوير ذلك والبناء عليه لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
وقد مت حت�ضري قائمة ت�شمل � 39شركة تغطي خمتلف القطاعات واملناطق اجلغرافية؛ ويف الواقع مت عمل
م�سح لثالثني �شركة من هذه القائمة .وقد متت مراجعة منوذج امل�سح من قبل العديد من الأفراد العاملني على
مو�ضوع الدرا�سة ،بحيث مت �إجنازه بعد �إدخال جميع املالحظات والتغذية الراجعة الواردة .هذا وقد مت عقد
جل�سة تدريبية حول �أدوات امل�سح للطاقم امليداين ،بالإ�ضافة لتحديد مواعيد لإجتماعات مع خمتلف ال�شركات
جلمع املعلومات الالزمة.
وقد مت عقد ور�شتي عمل ،واحدة مل�ؤ�س�سات خمتارة من القطاع اخلا�ص و�أخرى مل�ؤ�س�سات �أهلية خمتارة،
بحيث مت عر�ض حتليل لنتائج البيانات التي مت جمعها يف ور�شتي العمل ،ثم مت �أخذ التغذية الراجعة واملالحظات
من ور�شتي العمل و�أدرجت يف هذا التقرير.
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امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات- :
مت �إجراء م�سح جتريبي لدعم هذه الورقة؛
و�شمل ذلك لقاءات مع � 30شركة من القطاع اخلا�ص
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقد كانت ال�شركات
كبرية ن�سبي ًا من ناحية احلجم وعدد املوظفني فيها
باملقارنة مع ال�شركات الأخرى يف ذات القطاع .ومن
اجلدير باملالحظة �أن ثالثة من �أكرب ال�شركات مل
تتجاذب لطلبنا بامل�شاركة يف امل�سح ،الأمر الذي له
عالقة مبخاوف داخلية لدى تلك ال�شركات .وبناء
عليه ،مت عقد لقاءات �أخرى مع �شركات غريها من
ذات احلجم والن�شاط التي تعمل �ضمن نف�س التوزيع
اجلغرايف.
وبناء على اللقاءات التي عقدت ،مت �إجراء
حتليل خل�صائ�ص و�سلوك القطاع اخلا�ص فيما
يتعلق بامل�س�ؤولية املجتمعية والتنمية والعمل الأهلي.
وي�سلط التحليل املذكور ال�ضوء على التعاون املمكن
مع مبادرات وبرامج امل�ؤ�س�سات الأهلية التي تعنى
مبجاالت خمتلفة من املجتمع.

رد فعل القطاع اخلا�ص على الهجوم على غزة
قدم القطاع اخلا�ص الفل�سطيني دعمه لقطاع غزة خالل
وبعد الهجوم على غزة يف الأعوام  ،2009 /2008وذلك من خالل
الإ�ستجابة ال�سريعة لتوفري �إحتياجات املواطنني ،وخ�صو�ص ًا يف
غياب امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،كما لعب القطاع اخلا�ص دور ًا رئي�سي ًا
يف حماولة توفري اللوازم التي كانت يف �شحيح ٍة ب�سبب احل�صار.
ومبا �أنه ال توجد طريقة لتحويل الأموال مبا�شرة لقطاع غزة� ،أ�سهم
القطاع اخلا�ص بتربعات عينية كالغذاء والدواء واملواد الطبية
ومواد التنظيف والألب�سة .وقد كانت هناك العديد من املبادرات
املهمة من قبل القطاع اخلا�ص خالل الأزمة ،ومن بينها- :
  مبادرة جمعية البنوك يف فل�سطني ،بالتعاون مع البنوك
املحلية يف فل�سطني ،لتخ�صي�ص �أجور يوم عمل جلميع املوظفني
ل�صالح قطاع غزة .مع العلم �أن البنوك نف�سها تربعت بنف�س قيمة
املبالغ التي تربع بها موظفوها.
  مبادرة �شركات الأدوية الفل�سطينية لإر�سال الدواء لقطاع
غزة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات دولية مثل الأمم املتحدة.
  مبادرة املجل�س التن�سيقي للقطاع اخلا�ص من خالل الطلب
من ال�شركات للتربع مبواد عينية ل�صالح قطاع غزة .وقد مت جمع
التربعات و�إر�سالها �إىل قطاع غزة بالتن�سيق مع منظمات دولية.
هذا الرد الإيجابي الفوري للقطاع اخلا�ص هو  جزء من
امل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ص ،والذي مت تطبيقه من خالل
�إعادة توزيع الأموال من موازنات الت�سويق والعالقات العامة ملعظم
ال�شركات� ،أو توفري الأموال ال�ضرورية من قبل الآخرين.

ويف مرحلة الدرا�سة ،من املهم مالحظة �أن الظروف احلالية ال�صعبة يف قطاع غزة قد �أثرت على
حماوالت الإلتقاء مع �شركات خمتلفة .غري �أنه من الوا�ضح �أن ما تبقى من القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة
ينا�ضل للحفاظ على بقاءه .وبالتايل ،مت ت�ضمني جزء خا�ص بامل�س�ؤولية الإجتماعية ل�شركات القطاع اخلا�ص
يف قطاع غزة يف اجلزء الأخري من هذا التقرير.
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الأجزاء التالية تعر�ض حتليل البيانات التي مت احل�صول عليها من اللقاءات مع �شركات القطاع اخلا�ص
الفل�سطيني- :

توجهات عامة ونتائج املقابالت- :
خالل املقابالت مع ال�شركات ،كان من الوا�ضح وجود �سوء فهم عام للمبادئ املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات ،فمث ًال ،اعتربت بع�ض ال�شركات ن�شاطات الت�سويق كجزء من برنامج م�س�ؤوليتهاالإجتماعية ،والذي
ي�شمل ن�شاطات مثل رعاية الن�شاطات و�إقامة املعار�ض و امل�ؤمترات ،بينما ركزت �شركات �أخرى على امل�س�ؤولية
كربنامج يرتبط مبا�شر ًة بخدمة وتنمية املجتمعات املحلية.
الإجتماعية لل�شركات
ٍ
وقد مت جمع املعلومات والبيانات من ال�شركات املبحوثة من خالل املقابالت مع طواقم الإدارة العليا،
ومدير العالقات العامة ،ومدير الإدارة/املالية ،حيث �أظهرت ال�شركات �إهتمام ًا مبو�ضوع امل�س�ؤولية الإجتماعية
وكذلك �إهتمام بجهود «مركز تطوير»؛ وقد �شمل طاقم الإدارة العليا  11مدير ًا عام ًا لل�شركات املبحوثة ،و10
مدراء �إدارة/مالية ،و 7مدراء ت�سويق ،و 2من مدراء العالقات العامة.
�أما التوزيع اجلغرايف لل�شركات ،فقد مت �أخذه باحل�سبان عند عمل القائمة ،فقد كانت � 17شركة من
العينة امل�ستعملة يف و�سط ال�ضفة الغربية التي هي مقر معظم ال�شركات الكربى ،و� 7شركات يف �شمال ال�ضفة
الغربية و� 6شركات يف جنوبها.
وقد كان توزيع ال�شركات ح�سب نوعها وعدد طاقمها كما يلي 13 :من ال�شركات كانت �شركات م�ساهمة
عامة� 11 ،شركة حمدودة ال�ضمان ،و  6منها كانت م�ؤ�س�سات �شراكة؛ ثالثة من ال�شركات كانت لديها �أكرث
من  200موظف� ،شركتني كان لديها 200-150موظف� 6 ،شركات لديها  150-100موظف� 8 ،شركات لديها
 100-50موظف ،و� 11شركة كان لديها �أقل من  50موظف.
يف قطاع غزة ،مت عقد لقاءات لإ�ستكمال الدرا�سة .وقد �أظهرت النتائج �أن �شركات القطاع اخلا�ص كانت
تقوم بالقليل من الن�شاطات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف العام  2009وال�سنوات ال�سابقة.
ويف بع�ض احلاالت ،كانت طبيعة امل�ساهمات عبارة عن تربعات عينية من منتجات ال�شركة وتربعات نقدية
للم�ؤ�س�سات اخلريية �أو ب�شكل مبا�شر للأفراد والعائالت املحتاجة .وقد كان الدافع الرئي�سي للتربعات هو 
18

املؤسســات الفلسـطينية فــرص
غيـــر احلكــوميـة والقطـــاع اخلاص

19

التعاون والشراكة

املعتقدات الدينية حيال دعم املحتاجني يف املجتمع ،وبدرجة �أقل ،لرتويج ال�شركة ومنتجاتها يف املجتمع .ومل
يكن هنالك �أية م�ؤ�شرات تتعلق بت�أثري امل�ساهمات على املجتمع �أو حتى على ال�شركة نف�سها .وقد بلغ جمموع
امل�ساهمات التي قدمتها ال�شركات الأربع املبحوثة ،خالل العام  40.000 ،2008دوالر منها  20.000دوالر
م�ساهمات عينية .ويف العام  ،2007كان جمموع قيمة امل�ساهمات حوايل  33.000دوالر على �شكل م�ساهمات
عينية .ويف �ضوء املقابالت التي �أجريت ،ال ت�سجل �أي من هذه ال�شركات يف قطاع غزة م�ساهماتها لأ�سباب
�ضريبية.

الن�شاطات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف الأعوام  2008و- :2009
تختلف الن�شاطات التي ذكرتها ال�شركات تبع ًا لأ�سبابها ودوافعها ،كما يلي-:
 .1دوافع دينية و�أخالقية :هذه املجموعة من
ال�شركات تهتم بالعادة يف ترويج جهودها،
وتركيزها ين�صب على جمموعة وعينة من
امل�ستفيدين بحيث تتم ن�شاطاتها ب�شكل �سري.
كما �أن معظم ال�شركات التي �شاركت يف امل�سح
لعبت هذا الدور مدفوعة بحوافز دينية �أو
�إهتمامات �أخالقية جتاه املجتمع.
�أ�شارت  15من ال�شركات املبحوثة �إىل �أن هذا
هو  الدافع الوحيد لإ�سهاماتها جتاه املجتمع.
ونتيجة لت�شريع يبطئ من هذا النوع من الن�شاط ب�سبب اخلوف من دعم الإرهاب ،تظهر ال�شركات
حذر ًا كبريا عندما يتعلق الأمر بالتربعات ،وذلك ب�سبب خماوف من حتويل التربعات وعدم و�صولها
للمحتاجني .حوايل ن�صف جمموعة ال�شركات جل�أت �إىل التربع مبنتجاتها كبديل عن الدعم املايل
املبا�شر .كما يتم تقدمي تربعات مالية من خالل م�ؤ�س�سات بد ًال من تقدميها مبا�شرة لأفراد .وت�شمل
هذه التربعات منح درا�سية تقدم مبا�شرة للجامعات وامل�ست�شفيات لتغطية تكاليف العالج واجلراحة.
وكذلك ،تبنت بع�ض ال�شركات عائالت فقرية وتدعمها من خالل خم�ص�صات �شهرية .وتن�شط العديد
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من ال�شركات يف هذه املجموعة خالل حاالت الطوارئ واملنا�سبات الدينية .وازدادت هذه الن�شاطات
ب�شكل ملحوظ بعد احلرب على غزة .وقد �شجعت جهود النا�شطني الإن�سانيني وامل�ؤ�س�سات الأهلية
ال�شركات على تقدمي التربعات العينية �أو النقدية لقطاع غزة ،وقد جنحت واثمرت جهودهم عندما
�إ�ستجابت  27من ال�شركات املبحوثة وقامت بن�شاطات يف هذا املجال .بع�ض هذه ال�شركات عدلت من
خططها ال�سابقة  لإ�ستيعاب هذه الإحتياجات الطارئة �ضمن ن�شاطاتها يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات� .أما املنا�سبات الدينية مثل �شهر رم�ضان املبارك ،فتمثل فرتة من الن�شاطات املكثفة ل�شركات
القطاع اخلا�ص� ،سواء كان لديها �إ�سرتاتيجيات للم�س�ؤولية الإجتماعية وخطط جاهزة �أو تلك ال�شركات
التي ت�ستجيب بب�ساطة لطلبات امل�ساعدة.
الإجتماعية:
امل�س�ؤولية
.2
م�صطلحات امل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات ،مواطنة ال�شركات ،و�إ�ستدامة
الأعمال ت�شري �أ�سا�س ًا �إىل نف�س املبد�أ:
هو �أن �شركات القطاع اخلا�ص لي�ست
م�س�ؤولة فقط عن جني الأربح مل�ساهميها،
بل يجب �أن يكون لها ت�أثري �إيجابي على
املجتمعات ،والثقافات ،واجلماعات
والبيئات التي تعمل فيها.ولذلك ،يبقى
احلافز والدافع الرئي�سي لهذه املجموعة
هو”امل�س�ؤولية الإجتماعية” .تعترب هذه
املجموعة من ال�شركات �أنها تطورت يف
ممار�ستها للم�س�ؤولية الإجتماعية بناء
على حوافز ودوافع �أخالقية ودينية.
وقد وجد �أن حوايل  15من ال�شركات املبحوثة تبنت هذا النوع من توجه “امل�س�ؤولية الإجتماعية” .وي�شمل
هذا املبد�أ امل�سائلة الإجتماعية ،وهو مبد�أ جديد ن�سبيا ظهر يف فل�سطني يف العام  .2008هذا املبد�أ مت
تبنيه ب�شكل رئي�سي من قبل كربى ال�شركات امل�ساهمة ،مع العلم �أن ثالثة فقط من ال�شركات املبحوثة ت�أخذ
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مو�ضوع امل�سائلة الإجتماعية بعني الإعتبار .وم�ؤخرا مت منح �شركة عنبتاوي �شهادة  ،SA8000وهي �شهادة
تتعلق بظروف العمل داخل ال�شركة وهي جزء من امل�س�ؤولية الإجتماعية ،حيث منحت لل�شركة مل�ساعدتها
على الإن�ضمام �إىل منظمة التجارة العادلة العاملية.

القطاعات التي ت�ستهدفها ن�شاطات القطاع اخلا�ص املرتبطة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات- :
�أ�شارت نتائج املقابالت �أن  27من ال�شركات تركز على قطاعي التعليم وال�صحة ،بينما ركزت � 15شركة
على رعاية النوادي الريا�ضية ودعم الن�شاطات الريا�ضية �ضمن جهدها للتعامل مع �إهتمامات ال�شباب،
وخ�صو�صا يف املناطق التي تتواجد فيها مقار تلك ال�شركات .وقد رعت  9من ال�شركات املبحوثة معر�ض ًا �أو
م�ؤمتر ًا �أو مهرجان ًا .وقد قدم ماي�صل �إىل � 26شركة تربعات مل�ؤ�س�سات خريية م�سجلة ب�شكل قانوين.
ال�شكل التايل يو�ضح توزيع اجلهات املختلفة التي تدعم قطاعات معينة من خالل الرعايات والتربعات- :

%30

%50

%86

%90

%90

ن�شاطات اقت�صادية

قطاع الريا�ضة

تربعات خريية

قطاع التعليم

قطاع ال�صحة

�شكل رقم  :2القطاعات امل�ستهدفة من ال�شركات
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التغريات يف الن�شاطات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات بني الأعوام  2008و- :2009
بني الأعوام  2008و ،2009مل ت�شهد واحد وع�شرين �شركة تغريات يف طريقة �إجراء ن�شاطاتها املتعلقة
بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات� ،سواء من ناحية نوع الن�شاط �أو مبالغ الإنفاق ،وال حتى من ناحية القطاعات
امل�ستهدفة� .أما التغريات بالن�سبة لل�شركات الت�سع املتبقية فقد حدثت كرد فعل على احلرب على قطاع غزة.
ومن املالحظ �أن  22من ال�شركات تقوم بتنفيذ ن�شاطات تتعلق بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات بناء على
طلبات حمدد تقدمها جهات معينة للح�صول على م�ساعدة� ،أو بناء على تقييم تلك ال�شركات مل�ستوى الثقة
يف الطرف املتلقي ،ويرتبط كذلك مبوافقة الإدارة العليا لل�شركة ،ذلك مع العلم �أن � 8شركات فقط تنفذ
ن�شاطات تتعلق بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات بناء على خطط مو�ضوعة وموافق عليها �سلف ًا.
واجلدير باملالحظة كذلك� ،أن ثالثة �شركات فقط كان لديها موازنة حمددة لأغرا�ض امل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات؛ ويوحي ذلك باعتبارات امل�س�ؤولية الإجتماعية املتطورة لل�شركات .وتت�صرف معظم هذه ال�شركات
بناء على عدة عوامل ت�شمل الظروف ال�سيا�سية ،واملالية ،واحتياجات املجتمع وا�ستفادة ال�شركة من املبادرة.

غايات ال�شركة (الداخلية واخلارجية)- :
تبني املقابالت التي مت �إجراءها وجود غايات خمتلفة تهدف ال�شركات لتحقيقها ،لل�شركة واملجتمع ،من
خالل تنفيذ ن�شاطات تتعلق امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .وميكن و�صف هذه الغايات كما يلي:
·

 21من ال�شركات كان لها هدف م�ساعدة املجتمع الفل�سطيني على االعتماد على الذات وم�ساعدة املجموعات على
التطور.

·

 21من ال�شركات كانت ت�ؤمن بدعم املحتاجني ،وب�أن الفقراء لهم احلق بامل�شاركة يف �أرباح ال�شركة التزاما مبعتقدات
دينية.

·

حت�سني �صورة ال�شركة ومنتجاتها كان الهدف الرئي�سي ل�سبعة ع�شر �شركة ،وذلك من �أجل املناف�سة مع الب�ضائع
الإ�سرائيلية وامل�ستوردة.

·

مل تتمكن � 7شركات من حتديد غايات (�سواء داخلية �أو خارجية) تهدف لتحقيقها من خالل ن�شاطات امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات.
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·

ثالثة من ال�شركات تعتقد �أن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات تعترب �أداة مفيدة جلذب كوادر م�ؤهلة لتلك
ال�شركات.

·

�ستة من ال�شركات �أ�شارت �إىل �أن هدفها كان احلفاظ على والء املوظفني.

·

واحدة من ال�شركات �أ�شارت �إىل �أن هدفها كان احل�صول على �شهادة دولية يف تبني امل�س�ؤولية الإجتماعية.

بعد مراجعة الغايات التي تتوخاها �شركات القطاع اخلا�ص من تنفيذ الن�شاطات املتعلقة بامل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات ،ميكن اال�ستنتاج �أن ت�سويق ال�شركة والغايات الإجتماعية هي الأهداف الرئي�سية
لل�شركات .وقد بينت ال�شركات اهتمام مت�ساو يف حت�سني �صورتها وتعزيز منتجاتها بدرجة اهتمامها بدعم
جمتمعاتها من خالل تقدمي التربعات وامل�ساهمات يف الن�شاطات الإجتماعية .ويبدوا �أن وجود هاتني الغايتني
ميكن �أن ي�ضمن فر�صة �أكرب لنجاح املبادرة بالن�سبة لأي �شركة.

قيا�س ت�أثري امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات-:
قيا�س الت�أثري على املجتمع :غالبية ال�شركات املبحوثة (� 19شركة) ال تقي�س ت�أثري ن�شاطاتها املنفذة ،يف
�إطار امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،على املجتمع .فقط � 11شركة تقي�س هذا الت�أثري من خالل تقارير
تتلقاها من امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة.
قيا�س الت�أثري على ال�شركة :ن�صف ال�شركات املبحوثة تقي�س ت�أثري الن�شاطات على ال�شركة نف�سها من
خالل تقييم الزيادة يف املبيعات والطلب على منتجاتها ،ومن خالل التوا�صل مع زبائن جدد.

�إمكانية التعاون مع م�ؤ�س�سات �أهلية- :
التعاون القائم بني القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية:
لقد وجد �أن  19من ال�شركات كان لها تعاون من خالل ن�شاطات م�شرتكة مع امل�ؤ�س�سات الأهلية (�أو مع
جهات خارجية �أخرى)� .أما ال�شركات املتبقية (� 11شركة) فقد نفذت ن�شاطات بدون تعاون مع امل�ؤ�س�سات
الأهلية ب�سبب عدم وجود �أهداف م�شرتكة �أو ب�سبب ق�ضايا داخلية يف ال�شركة كاملوازنات والقيود املتعلقة
بالوقت والإدارة.
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وت�شمل اجلهات التي تعاونت ال�شركات معها يف تنفيذ ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،ما يلي- :
·

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

·

امل�ؤ�س�سات اخلريية� ،سواء من خالل التربعات العينية �أو امل�ساهمات النقدية.

·

الإحتادات النقابية وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية (الطبية ،والدوائية� ،أو الهند�سية).

·

البلديات ،من خالل حمالت حماية البيئة.

·

امل�ؤ�س�سات التي تنفذ ن�شاطات ومهرجانات تتعلق باالقت�صاد.

احلاجة للتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية- :
الغالبية العظمى من ال�شركات (� 26شركة) �شجعت مبد�أ التعاون يف جمال ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية ،وذلك بغر�ض حتديد اف�ضل الطرق لتنمية املجتمع من خالل
�إ�سرتاتيجية �شفافة ومهنية تكون حمددة بو�ضوح.

مزايا وم�ساوئ التعاون مع امل�ؤ�س�سات االهلية واملجتمعية- :
غالبية ال�شركات املبحوثة (� 23شركة) عربت عن توجه �إيجابي حيال التعاون املمكن مع امل�ؤ�س�سات
االهلية واملجتمعية يف تنفيذ مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،وذلك يف الوقت الذي مل تقم خم�سة
�شركات بالإجابة عن هذا ال�س�ؤال  ،وكما وجدت �شركتني حتمالن توجهات �سلبية جتاه �إمكانية التعاون .ومن
جهة �أخرى ،مل تعرب غالبية ال�شركات املبحوثة (� 20شركة) عن وجهة نظر �إيجابية حيال امل�ؤ�س�سات الأهلية
واملجتمعية ودورها القائم يف جمال تنمية املجتمع الفل�سطيني؛ وذلك مقارنة بع�شرة �شركات كان لها �آراء
�إيجابية حيال الدور القائم للم�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية يف تنمية املجتمعات ،يف الوقت الذي عربت فيه 16
�شركة عن احلاجة لتطوير تلك امل�ؤ�س�سات ،وخ�صو�ص ًا من ناحية ال�شفافية املالية والإدارية ،ومن ناحية نوعية
امل�شاريع التي تقوم بتنفيذها.
معظم التح�سينات املقرتحة تعلقت مبجاالت تقلي�ص التكرار والتداخل يف جهود امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية،
وتو�سيع ال�شرائح امل�ستفيدة والإقرتاب من �أجندات حملية بعيد ًا عن الأجندات التي يفر�ضها املانحون.
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بع�ض املزايا لهذا التعاون ،كما عربت عنها ال�شركات املبحوثة ،ت�شمل –
·

التحديد والإ�ستهداف ال�صحيح للقطاعات امل�ستهدفة التي حتتاج امل�ساعدة يف املجتمع.

·

م�ساعدة ال�شركات ال�صغرية على �إقامة عالقات مع �شركات القطاع اخلا�ص الأخرى ومع امل�ؤ�س�سات
الأهلية من �أجل امل�ساهمة يف م�ساعدة املجتمع.

·

امل�ساعدة يف حتقيق الأهداف.

·

�أف�ضل الإجنازات تكون من خالل الدعم املتخ�ص�ص.

·

تو�سيع الإعرتاف بال�شركة على �صعيد كل البالد.

و�أ�شارت  12من ال�شركات �إىل م�ساوئ حمتملة ملثل هذا التعاون ،وي�شمل ذلك- :
·

وجود �أكرث من جهة ت�شرتك يف مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات �سيقلل من درجة الإهتمام
واالعرتاف الذي ميكن �أن تتلقاه ال�شركة.

·

�أن ت�صبح ال�شركات مهتمة �أكرث بال�شهرة والت�سويق بدال من حتقيق حاجات املجتمع.

·

�ستحاول ال�شركات زيادة �أرباحها دون االعرتاف املت�ساوي بالأطراف الأخرى امل�شاركة.

·

عدم وجود جدية لدى امل�ؤ�س�سات املنفذة.

يف حالة التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية- :
املجاالت املحتملة لإفادة املجتمع:
�أظهرت ال�شركات �إهتماما متزايد ًا يف تنفيذ مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف بع�ض القطاعات
املحددة لدى التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية .ومتيل  22من ال�شركات ملبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
يف جمال التعليم ،بينما متيل � 13شركة اىل مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات املتعلقة بقطاع ال�صحة.
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ال�شكل التايل يو�ضح املجاالت املختلفة الهتمام ال�شركات- :

%4

القطاع الثقايف
االعالمي

%8

اي قطاع

%8

القطاع
االجتماعي

%12

القطاع الرا�ضة

%15

غري ذلك

%19

%42

%73

القطاع االقت�صادي

قطاع ال�صحة

قطاع التعليم

�شكل رقم  :3جماالت �إهتمام ال�شركات

امل�ستفيدين الرئي�سني من الن�شاطات (يف حاالت التعاون)- :
اهتمت � 11شركة مببادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات التي ت�ستهدف ال�شباب ،بينما اهتمت 10
�شركات با�ستهداف الأطفال .بينما مل يكن لدى  9من ال�شركات �أي جمموعة مف�ضلة لال�ستهداف.
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الر�سم البياين التايل يو�ضح املجموعات امل�ستفيدة امل�ستهدفة ح�سب ر�أي ال�شركات:

%2

%12

%12

%31

%35

كبار ال�سن

ذوي االحتياجات
اخلا�صة

الن�ساء

اي فئة

االطفال

%38

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

املناطق اجلغرافية امل�ستهدفة (يف حاالت التعاون)- :
معظم ال�شركات مل يكن لديها �أي تف�ضيل فيما يتعلق باملناطق اجلغرافية لتنفيذ الن�شاطات� .أ�شارت
خم�سة من ال�شركات �إىل �أنها تف�ضل تنفيذ ن�شاطاتها يف املناطق التي تتواجد بها.

املبادرات التي �إ�ستقطبت �إهتمام �شركات القطاع اخلا�ص- :
�أ�شارت ت�سعة من ال�شركات �إىل �أنها ال متيل للم�شاركة يف �أي مبادرة حمددة ،بينما �أ�شارت واحد وع�شرين
�شركة لرغبتها بامل�شاركة يف واحدة من املبادرات التالية:
·

�إ�ستقطبت مبادرة  ،DEEPالتي ي�شرف عليها �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي ،الإهتمام لأنها
تعر�ض طرق عملية يف التعامل مع الفقراء من خالل تقييم قدراتهم وتطوير برامج لتح�سني و�ضعهم
الإقت�صادي.
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·

حازت �إجناز  INJAZعلى الإهتمام لأن ال�شركة توظف خريجني جدد وتزودهم بالتدريب الالزم،
ودجمهم بطريقة فاعلة يف �سوق العمل.

·

ميكن �إعتبار م�ؤمتر �إ�ستثمار فل�سطني واحدة من ق�ص�ص النجاح يف جمال الرعاية.

·

برنامج الأغذية العاملي ،بالتعاون مع املدار�س املحلية ،ي�شجع على تبني وجبات من احلليب املدعم
بالفيتامينات للأطفال .هذا الإهتمام املتزايد �سببه �أن املبادرة تروج ملنتجات ال�شركة �إىل جانب
امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.

·

مبادرة مقاطعة املنتجات الإ�سرائيلية ،حيث �أن هذه املبادرة تدعم املنتجات املحلية.

·

كان ملبادرة زينة 7دور �إيجابي يف م�ساعدة الأطفال مر�ضى ال�سرطان .

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

و�صلت التربعات التي قدمتها ال�شركات �إىل ذروتها يف العام  2008قبل �أن تنخف�ض بن�سبة  %11يف
العام  2009ب�سبب الرتاجع يف الو�ضع ال�سيا�سي وب�سبب الأزمة املالية العاملية.

التربعات العينية والنقدية يف العام - :2009
·

عربت � 21شركة عن رغبتها يف امل�شاركة مبعلوماتها املالية ،كا�شفة ماقيمته  1.9مليون دوالر من
التربعات يف العام  ،2009حيث تربعت �إحدى ال�شركات مبا جمموعه  1.4مليون دوالر ،بينما تربعت
باقي ال�شركات� 19 ،شركة ،بباقي املبلغ البالغ  500.000دوالر.

 7زينة هو برنامج لرفع الوعي يف املجتمع حول ال�سرطان� ،أ�سباب والظروف احلالية التي يعالج فيها الأطفال .وقد عملو يف حمالت لتوفري املعلومات للجمهور حول
ال�سرطان ،وظروف املر�ضى وت�أثريات املر�ض النف�سية والإجتماعية والطبية.
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الر�سم البياين التايل يو�ضح ن�سب توزيع تربعات ال�شركات يف العام :2009

�شكل رقم  :5توزيع ال�شركات ح�سب قيمة التربعات املقدمة عام 2009
ال حتتفظ  21من ال�شركات ب�سجل للتربعات العينية ،بينما قدمت ال�شركات الت�سع املتقدمة تربعات عينية بقيمة
 177.000دوالر.

التربعات العينية والنقدية يف العام :2008
جمموع املبالغ املتربع بها ح�سب تقارير ال�شركات خالل العام  2008كان مليوين دوالر ،بينما تربعت ما
جمموعه ت�سع �شركات ب�أقل من  10.000دوالر لكل منها ،وتربعت �شركتني مبا جمموعه  1.5مليون دوالر،
وتربعت ال�شركات املتبقية� 19 ،شركة ،مبا جمموعه  475.000دوالر.
ال�شكل التايل يو�ضح الن�سب لتوزيع تربعات ال�شركات يف العام :2008

�شكل رقم  :6توزيع ال�شركات ح�سب قيمة املبالغ املتربع بها عام 2008
ت�سع �شركات فقط حتتفظ ب�سجالت لتربعاتها العينية الأمر الذي يك�شف تربعات جمموعها  170.000دوالر عام 2008
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التربعات العينية والنقدية لعام :2007
جمموع املبالغ التي مت التربع بها ح�سب تقارير ال�شركات يف العام  2007كان  600.000دوالر.
ال�شكل التايل يو�ضح الن�سب موزعة ح�سب تربعات ال�شركات ()2007

ال�شكل رقم  :7توزيع ال�شركات ح�سب مبالغ التربع يف 2007
مت التربع مبا قيمته  142.000دوالر من امل�ساعدات العينية عام .2007

امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات والق�ضايا ال�ضريبية- :
وثقت � 17شركة تربعاتها يف ك�شوفها ال�ضريبية وبالتايل مت املوافقة عليها �ضمن الإ�ستثناءات ال�ضريبية
من قبل دائرة �ضريبة الدخل .ومع �أن خم�س �شركات �أخرى �أعلنت عن تربعاتها �إال �أن دائرة �ضريبة الدخل مل
تعرتف بها ،وذلك على الرغم من وجود القانون الذي ين�ص �صراحة على �أن التربعات املوثقة ب�شكل �سليم هي
قابلة للإقتطاع ال�ضريبي .مع العلم �أن � 8شركات مل تف�صح عن تربعاتها وتعاملت معها كم�صروفات لل�شركة.
وعالوة على ما �سبق ،الر�سم التايل يبني �أن ال�شركات الكربى ذات التربعات الكربى �أكرث �إحتماال 
للإف�صاح عن تربعاتها لدائرة �ضريبة الدخل و�أن ذلك �أقل �إحتماال  للرف�ض ،بينما ينطبق العك�س  على
ال�شركات ال�صغرية.
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35%

الشراكات

شركة مساهمة
محدودة

شركة مساهمة
عامة

�شكل رقم  :8توزيع �إف�صاحات ال�شركات وموافقات �ضريبة الدخل ح�سب نوع ال�شركة

الق�ضايا ال�ضريبية و�سيا�سة امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات- :
ميكن للحكومات تي�سري ودعم تبني وتنفيذ ممار�سات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات من خالل خلق بيئة
�سيا�ساتية ت�ساعد على ت�شجيع ال�شركات التي تنفذ مبادرات يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .فمث ًال،
ميكن للحكومات تعديل القوانني والت�شريعات  لت�صبح متوافقة مع املعايري املتعارف عليها يف جمال �إدارة وتوثيق
مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .كذلك ميكن للحكومات �أن تقوم بتي�سري بناء القدرات ورفع الوعي حول
الق�ضايا املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .فاحلكومات ميكنها �أن ت�شجع وت�شرتك يف �شراكات بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص لتعزيز التغيري االجتماعي الإيجابي ،ولتحقيق الأهداف التنموية ،والبيئة والإجتماعية.
كما �أن الرتكيز على قوانني وتعديل الت�شريعات حول ال�شفافية وامل�ساءلة يف كتابة التقارير هو مهم ويعطي �إ�شارات
8
لل�شركات املحلية ومتعددة اجلن�سيات ،ب�أن مو�ضوع امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ي�ؤخذ على حممل اجلد.
كما ير�سل كذلك ر�سائل �إيجابية ملجموع امل�ستثمرين ب�أن هنالك تقدم ملمو�س على �صعيد ال�سيا�سات .لقد �أطلق

  8خان ،م�سعود علي" .ال�سداد :امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف جمل�س التعاون اخلليجي" .زاوية .موقع الإنرتنت 8 .ت�شرين ثاين.2007 ،
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برنامج اال�ستثمار لدول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا اخلا�ص مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية منتدى
الأعمال امل�سئول ،وذلك خالل اجتماعها الوزاري الذي عقد يومي  27و ،2007/11/28حيث تولت م�صر رئا�سة
املنتدى  .ويف يوم� ،2007/7/11أ�صبحت م�صر �أول دولة عربية ،وكذلك �إفريقية ،توقع �إعالن منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية حول اال�ستثمار الدويل وال�شركات متعددة اجلن�سيات .كما �أن العديد من الوزراء وامل�س�ؤولني
يدر�سون بجدية التحديات البيئية والإجتماعية من �أجل الدرا�سة عن حلول من خالل الدخول يف �أعمال .وعلى
امل�ستوى الإقليمي ،مت اتخاذ خطوات مل�ؤ�س�سة فكرة امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
�إن للعديد من البلدان قوانني �ضريبية ت�سمح لل�شركات باقتطاع التربعات من دخلها اخلا�ضع لل�ضريبة.
القانون الأردين ،9على �سبيل املثال ،ي�سمح باقتطاع �أية تربعات دفعت لق�ضايا العمل الأهلي ،مثل برامج
امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،وذلك حتى ن�سبة  %25من قيمة الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة .كما �أن بع�ض البلدان
تذهب لأبعد من االقتطاع ال�ضريبي ،فمث ًال ،يف م�صر� ،أعلن القانون ال�ضريبي لعام � ،1994أنه ميكن لل�شركات
اقتطاع التربعات وامل�ساعدة املقدمة للحكومة ،وال�سلطات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة دون �سقف �أعلى ،وذلك
من �أجل �إعادة توجيه التربعات اخلريية لل�شركات نحو تنفيذ م�شاريع تنموية ،الأمر الذي ي�سهم مبا�شرة يف
�أجندة القطاع العام للتنمية االقت�صادية والإجتماعية ،حيث �أن التربعات للجمعيات اخلريية امل�سجلة قانوني ًا،
وم�ؤ�س�سات الرفاهية الإجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ست�شفيات التي ت�شرف عليها احلكومة ،تخ�ضع خل�صم
ي�صل حتى  %7من �صايف الربح يف العام .ومع ذلك ،وب�سبب البريوقراطية الالزمة للح�صول على هذا الإعفاء،
مل تتقدم معظم ال�شركات للح�صول عليه .ومع �أن معظم التربعات التي تقدمها ال�شركات املحلية لها دوافع تتعلق
باملعتقدات الدينية وال�شعور بالواجب جتاه م�ساعدة الفقراء ،يجب على احلكومة �أن تب�سط الإجراءات التي يلزم
ال�شركات املرور بها للح�صول على اقتطاعات �ضريبية مل�ساهماتها ،لأن ذلك ميكن �أن ي�شجع ال�شركات على
امل�شاركة يف التربع 10.ويف فرن�سا ،ومنذ العام  ،1987تقوم وزارة �ش�ؤون البيئة والتنمية امل�ستدامة مبنح جائزة
�سنوية لل�شركات ذات الأداء املتميز يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة .وتهدف جائزة امل�شروع والبيئة لتحفيز
ال�شركات على االلتزام باملعايري الوطنية .وذلك كمثال على التعاون بني القطاع العام واخلا�ص.
  9االردن  -قانون �ضريبة الدخل قانون رقم ( )57ل�سنة  1985املعدل بالقانون رقم ( )4ل�سنة ( 1992املعمول به اعتبار ًا من  )1/1/1991بالقانون رقم ()14
ل�سنة (  1995املعمول به اعتبار ًا من  )1/1/1996بالقانون رقم ( )25ل�سنة ( 2001املعمول به اعتبار ًا من  )1/1/2002والتعليمات ال�صادرة مبوجبه
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/bst/CSR_Navigator_lang.pdf 10
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كما ت�صدر وزارة �ش�ؤون البيئة والتنمية امل�ستدامة �شهادات بيئية ،حيث تدير حمالت للمل�صقات البيئية
(املل�صقات البيئية هي منتجات ت�ستعمل يف تغليف املنتجات للت�سهيل على امل�ستهلكني متييزها واختيار املنتجات
اخل�ضراء ال�صديقة للبيئة) ،وهي م�شروع �إختياري م�صمم لت�شجيع �شركات الأعمال واخلدمات ومنتجات ال�سوق
على الإعالن �أنها منتجات �صديقة للبيئة .ويف اململكة املتحدة ،يعترب منح جوائز للتدرج يف �أف�ضل املمار�سات
طريقة �أخرى لإقامة ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،وهذا الأ�سلوب ي�ستفيد من �إهتمام ال�شركات  
بتح�سني �سمعتها .وتدعم احلكومة يف اململكة املتحدة �سل�سلة جوائز كجائزة امللكة للم�شاريع ،وجائزة الأعمال
واملجتمع ،وكذلك جوائز امل�شاريع والإ�صالح التنظيمي للإبداع وم�ؤ�شر م�س�ؤولية ال�شركات الذي ترعاه جوائز
امل�شاريع والإ�صالح التنظيمي للإبداع .كما �أن هناك �إجراءات غري مبا�شرة لتحفيز �سلوك امل�س�ؤولية الإجتماعية
لل�شركات من خالل �سيا�سات مالية� .أحد الأمثلة على هذه ال�سيا�سة هو م�شروع الإعفاء ال�ضريبي عن الإ�ستثمار
يف املجتمع ،والذي ي�شجع الإ�ستثمارات اخلا�صة يف جمتمعات حمرومة وال تتلقى الكثري من الإ�ستثمار .ومثال
�آخر هو العطاء من الراتب ،والذي ي�شجع املوظفني على التربع مل�ؤ�س�سات خريية من خالل املوافقة على احل�سم
املبا�شر من جممل راتبه قبل ال�ضريبة .توفري مثل هذه اخليارات للموظفني ينظر �إليه ب�شكل متزايد باعتباره
�إجراء �أ�سا�سي لأرباب العمل لإظهار م�س�ؤوليتهم الإجتماعية �أمام طاقمهم واملجتمع .ومع �أن اململكة املتحدة ال 
يوجد بها برنامج مل�صقات بيئي لرفع الوعي حول الإ�ستدامة ،ف�إن الرتكيز هو على املل�صقات اخل�ضراء احلالية
بحيث ميكن �إعتباره ك�إجراء لرفع وعي امل�ستهلك� .أحد الأمثلة على ذلك هو مل�صق الزهرة البيئي الأوروبي،
والذي يتم الرتويج له ب�شكل رئي�سي من خالل وزارة البيئة ،و�ش�ؤون الأغذية والريف .كما �أن احلكومة الربيطانية
هي داعم قوي للتجارة العادلة؛ ومبادرة م�شرتيات غذاء القطاع العام ،وهي تهدف �إىل ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع
العام لإدارة منح العطاءات بطريقة تروج للتنمية امل�ستدامة من خالل تف�ضيل منتجات التجارة العادلة .فهي
تفتح الفر�ص �أمام املوردين على امل�ستوى املحلي والوطني ،والذين يتلقون الدعم من خالل مكتب احلكومة لإر�شاد
التجار حول التجارة الإخالقية والعادلة .وعالوة على ذلك ،تنفذ وزارة التنمية الدولية العديد من الإجراءات
لتعزيز التجارة العادلة ك�سيا�سة ل�صالح الفقراء من �أجل حتقيق �أهداف الألفية وذلك من خالل دعم برامج
11
�شهادات التجارة العادلة كم�ؤ�س�سة التجارة العادلة من خالل �صندوق الوعي التنموي.

  11مت�صفح امل�س�ؤولية الإجتماعية ،ال�سيا�سات العامة يف �إفريقيا ،الأمريكيتني� ،آ�سيا و�أوروبا.
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ال�سياق الفل�سطيني- :
لغر�ض بحث الو�ضع احلايل للم�س�ؤولية الإجتماعية يف املناطق الفل�سطينية املحتلة ،يتم هنا �إجراء فح�ص
للعقبات القانونية وامل�ؤ�س�ساتية .و�ست�ساعد نتائج الدرا�سة «مركز تطوير» على ت�صميم املبادرات وحتديد
املجاالت التي يلزم فيها ال�ضغط لتطوير بيئة امل�س�ؤولية الإجتماعية.
ومن �أجل حتديد الإطار القانوين الذي ينطبق على دور امل�س�ؤولية الإجتماعية والعمل الأهلي لل�شركات،
وكذلك لفهم ما الذي يحدث حق ًا عندما تلعب �شركات القطاع اخلا�ص دورها يف امل�س�ؤولية الإجتماعية داخل
املجتمع ،مت �إجراء مراجعة لقانون ال�ضريبة ،كما مت �إجراء مقابالت مع مدققني خمت�صني �إىل جانب عدد
من ال�شركات التي متار�س دور امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .كما مت عقد لقاء مع م�ست�شار وزارة الإقت�صاد
الوطني من �أجل حتديد دور الوزارة يف تن�شيط امل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ص وم�ساهماته .و�أخري ًا مت
م�سح مت �إجرائه على � 30شركة من القطاع اخلا�ص.
�إدماج �أ�سئلة حول املو�ضوع يف ٍ

قانون ال�ضريبة- :
منذ �إقامة ال�سلطة الفل�سطينية وقانون ال�ضريبة الأردين (رقم  25لعام  )1964يتم تطبيقه يف فل�سطني.
وقد مت �إ�صدار قانون �ضريبة فل�سطيني جديد عام  2004ودخل حيز التنفيذ عام  .2005ويف عام  2008مت
�إدخال تعديالت على قانون عام  2004الذي مازال مطبق ًا حتى هذا اليوم.
 )1الإ�شارة للتربعات يف قانون ال�ضريبة رقم  2لعام 2008
املادة رقم  : 9تقلي�صات م�شروطة يف �ضريبة الدخل ،قانون ال�ضريبة رقم  2لعام 2008
املادة رقم  ،9فقرة رقم  :3التربعات املقدمة ل�صناديق الزكاة وامل�ؤ�س�سات اخلريية وامل�ؤ�س�سات الغري
ربحية الفل�سطينية امل�سجلة وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية(�إ�ستجابة لدعوة عامة) ال تزيد عن  %20من
الدخل ال�صايف.
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 )2الفرق بني القانون رقم  2لعام  2008والقانون رقم  25لعام 1964
-

التربعات التي تدفع �ضمن القانون رقم  25لعام  ،1964كانت �أعلى ن�سبة للح�سم على الدخل ال�صايف
 ،%25وبينما يف القانون رقم  2008تراجعت تلك الن�سبة �إىل .   %20

-

القانون رقم  25لعام  1964ي�سمح بالتربع فقط مل�ؤ�س�سات خريية ،بينما قانون رقم  2لعام 2008
ي�سمح بالتربعات ل�صناديق الزكاة وامل�ؤ�س�سات اخلريية وامل�ؤ�س�سات الغري ربحية وم�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية �أ�ستجابة دعوى ر�سمية عامة.

-

القانون رقم  2لعام  2008ن�ص على منح تقلي�صات ممكنة يف مواد �أخرى مل تكن يف القانون رقم 25
لعام .1964

ملخ�ص نتائج املقابالت- :
�أ) ال�شركات الكربى يف القطاع اخلا�ص:
بع�ض �شركات القطاع اخلا�ص والعام امل�ساهمة و�إحدى �شركات التدقيق املتخ�ص�صة قالت �أنهم بالعادة ال يواجهون
�أية م�شاكل يف الإف�صاح عن ن�شاطاتهم يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ك�إعفاء من �ضريبة الدخل.
جممل املبلغ املتربع به يتم توثيقه يف �سجالت ر�سمية ووثائق داعمة وكذلك يف الك�شوف املالية املقدمة لدائرة
ال�ضريبة للإ�ستفادة من البند رقم  3من املادة رقم  9لقانون ال�ضريبة.
املالحظات الإ�ضافية التي قدمتها ال�شركات �سلطت ال�ضوء على �ضرورة قيام ال�سلطة الفل�سطينية بت�شجيع
ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات من خالل حتديد ن�سبة احلد الأدنى من الأرباح لتحويلها �إىل تلك الن�شاطات
ل�صندوق خم�ص�ص ملبادرات وطنية يف جمال ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
�أو
ٍ
وقد �أ�شار املدقق �إىل �أن لي�س جميع ال�شركات الفل�سطينية على معرفة بالقانون و�أ�شار �إىل �أن على ال�سلطة
الفل�سطينية القيام مبا يلي:
·

رفع الوعي حول القانون منخالل من�شورات وحمالت رفع الوعي.

·

تدريب طاقم دائرة ال�ضريبة على التعامل مع الإعفاءات ال�ضريبية.
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ب) ال�شركات املتو�سطة و�صغرية احلجم
ال�شركات ال�صغرية ومكتب التدقيق ،الذي يتعامل مع ح�سابات العديد من ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
يف القطاع اخلا�ص� ،أ�شارت �إىل �أن ال�سلطات ال�ضريبية تتعامل بطريقة خمتلفة مع مبادرات امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات عندما يتم �إدراجها يف الك�شوفات املالية .حيث تقل ثقة دائرة �ضريبة الدخل بوثائق
التربعات التي تقدمها ال�شركات �صغرية احلجم ،ويف العديد من احلاالت تلج�أ ال�شركات ال�صغرية �إىل
ت�سجيل تلك املبالغ حتت بند م�صروفات عامة للمكتب ولي�س كجزء من �إعفاء ال�ضريبة (.)%20
ج) وزارة الإقت�صاد الوطني-:
مت عقد لقاء مع م�ست�شار وزير الإقت�صاد الوطني حول ال�سيا�سات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع
اخلا�ص يف فل�سطني .وقد ناق�ش اللقاء العقبات التي تواجه وزارة الإقت�صاد الوطني ودورها يف الإ�سهام يف رفع
وعي القطاع اخلا�ص وجهود الوزارة مع وزارات �أخرى وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية لتحقيق تقدم حقيقي
يف هذا املجال .اجلزء التايل �أدناه يو�ضح �أهم النقاط:
·

دور وزارة الإقت�صاد الوطني يف تعديل قانون ال�ضريبة احلايل املطبق يف املناطق الفل�سطينية

-

لقد عملت وزارة الإقت�صاد الوطني ،منذ �إقامة ال�سلطة الفل�سطينية ،على �إيجاد قوانني تتعلق بتنمية
الإقت�صاد ،وقد �أقامت عددا من امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف منو الإقت�صاد الوطني كم�ؤ�س�سة ت�شجيع
الإ�ستثمار .كما �أن الن�شاطات بالعادة يتم �إطالقها بالت�شاور مع القطاع اخلا�ص.

-

بعد الت�شاور مع القطاع اخلا�ص ،قدمت وزارة الإقت�صاد الوطني تو�صيات �إىل وزارة املالية حول قانون
�ضريبة الدخل ،مبا يف ذلك تقدمي �إعفاءات يف �ضريبة الدخل على املبالغ املدفوعة كتربعات.

·

دور الوزارة يف تعزيز مبد�أ امل�س�ؤولية الإجتماعية �ضمن القطاع اخلا�ص

-

يعترب غياب التعاون بني وزارة الإقت�صاد الوطني ووزارتي املالية وال�ش�ؤون الإجتماعية امل�س�ؤولة عن
مبادرات دعم املجتمع نقطة �ضعف.

·

احلوافز التي تقدمها وزارة الإقت�صاد الوطني للقطاع اخلا�ص.
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-

التن�سيق مع وزارة املالية من �أجل تطبيق قانون �ضريبة الدخل (الذي ح�ضرته وزارة املالية) واملتعلق
بتخفي�ضات على امل�ساهمات.

-

تعديل املعايري املحلية لقانون �ضريبة الدخل لتوازي املعايري الدولية.

-

جهود وزارة الإقت�صاد الوطني من خالل احلوار القائم بني القطاعني العام واخلا�ص لغر�ض التن�سيق
والتعاون الأف�ضل.

-

التن�سيق املتوا�صل مع القطاع اخلا�ص ملناق�شة وحت�ضري حوافز �إ�ضافية مقرتحة يتم دعمها يف
القانون.

·

امل�س�ؤولية الإجتماعية وم�ساهماتها يف التنمية الإقت�صادية.

-

مبد�أ امل�س�ؤولية الإجتماعية هو مبد�أ عاملي تطور بنا ًء على القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة للت�أثري املبا�شر
للعوملة ودعم منظمة التجارة العاملية.

·

طرق لتطوير مبد�أ امل�سائلة الإجتماعية يف القطاع اخلا�ص الفل�سطيني.

-

�إ�سرتاتيجية وطنية يتم تطويرها مببادرة م�شرتكة للقطاع اخلا�ص واحلكومة ،ومن املمكن كذلك �أن
تكون بدعم من امل�ؤ�س�سات الأهلية ،لتحديد �أولويات جماالت التدخل لأجندة موحدة مدعومة.

-

برنامج وعي حول امل�س�ؤولية الإجتماعية وم�ساهماتها يف النمو  الإقت�صادي وكذلك حول احلوافز
ال�ضريبية املتاحة ،لإ�ستهداف القطاع اخلا�ص.

-

لت�سليط ال�ضوء على ت�أثري امل�س�ؤولية الإجتماعية يف م�ساعدة الإقت�صاد ودعم امل�ؤ�س�سات املهم�شة،
وذلك با�ستعمال �أمثلة كربامج الت�شغيل وم�ساهماتها يف توفري الفر�ص للخرجني.
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�إ�ستنتاجات وتو�صيات
�أ�ستنتاجات بنا ًء على نتائج الدرا�سة
بالعادة ،يتحكم املانحون بعملية �إتخاذ القرار املتعلقة ب�إ�ستعمال املوارد نياب ًة عنهم ،وال يعترب ال�سياق
الفل�سطيني �إ�ستثنا ًء لذلك وكذلك ،ف�إن الإعتماد على امل�ساعدات الدولية قد قلل من قدرة املجتمع املدين
الفل�سطيني على الإ�ستجابة بفعالية للرتاجع امل�ضطرد يف الأو�ضاع ال�سيا�سية والإقت�صادية والبيئية .وقد �أ�صبح
من الوا�ضح جد ًا �أن امل�شاكل البيئية والإقت�صادية والإجتماعية تتطلب حل ً
وال من خالل تعاون بني خمتلف
اجلهات ذات العالقة مبا يف ذلك امل�شاركة للقطاع اخلا�ص .ومن الوا�ضح الآن �أن ال�سلطة الفل�سطينية ال 
ت�ستطيع حل كل �شيء بنف�سها ،وال ي�ستطيع املجتمع �أو املجتمع املدين القيام بذلك .ومن املف�ضل جلميع
القطاعات املختلفة �أن تعمل مع ًا ،حيث توجد حاجة لبناء قدرات �إجتماعية �أو�سع لتوحيد جهود املجتمع املدين
توجه �أكرث �شمولية وا�ستدامة،
مع جهود القطاعني العام واخلا�ص .و�سي�ساعد ذلك بالت�أكيد يف الت�شجيع على ٍ
وي�ساعد كذلك يف توفري احللول للتحديات احلالية .وكذلك ،ف�إن اجلهود التعاونية �ست�ساعد على حت�سني
احلوكمة يف جميع القطاعات.
ا�ستنتاجات
ويف �ضوء حمدودية العينة امل�ستعملة يف هذه الدرا�سة التجريبية ،من ال�صعب التو�صل �إىل
ٍ
حا�سمة حول املدى احلايل والآفاق امل�ستقبلية لل�شراكات ومبادرات التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص
يف فل�سطني .ومع ذلك ،ميكن اخلروج ب�إ�ستنتاجات عامة من هذه الورقة ،الأمر الذي ميكن �أن يوفر للمهتمني يف
املو�ضوع �إ�ضاءات جديدة حول النجاحات املحتملة يف حال تنفيذ مثل تلك ال�شراكات ومبادرات التعاون.
ويف فل�سطني كما هو احلال يف معظم ال�شرق اللأو�سط ،مازالت امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ال تعترب
عملية داخلية �ضمن ا�سرتاتيجية ون�شاطات ال�شركة .وب�شكل عام ،توجد حاجة لو�ضع معايري لتعريف امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات ومبادراتها يف جميع الأقطار العربية ،مبا يف ذلك فل�سطني .وقد خل�صت هذه الورقة �أن
الفطاع اخلا�ص الفل�سطيني يلعب دور ًا مهم ًا يف م�ساعدة املجتمع على الإعتماد على نف�سه ،ويف بع�ض احلاالت،
يف امل�شاركة يف التنمية .وقد �أو�ضحت الورقة �أن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات مفهومة ومتار�س من قبل جزء
كبري من القطاع اخلا�ص الفل�سطيني .وعالوة على ذلك� ،أظهرت الدرا�سة �أن هنالك حاجة ملزيد من العمل
للم�ساعدة على رفع الوترية التي يتحم�س بها القطاع اخلا�ص لتطبيق تلك امل�س�ؤولية.
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ولدى �أخذ الو�ضع احلايل بالإعتبار ،لي�س من ال�ضروري تعامل القطاع اخلا�ص الفل�سطيني مع ق�ضايا
التنمية ب�شكل مبا�شر .فاملتوقع هو قدرة القطاع اخلا�ص ،بالتعاون مع القطاع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
على �إ�ستهداف املجاالت التي ميكن �أن يكون له عليها ت�أثري .ومن جهة �أخرى ،يجب �أن يقوم القطاع اخلا�ص
بعمل �أف�ضل يف جمال ن�شر التزامه و�إ�سهامه يف التنمية وحت�سني الو�ضع احلايل .ويعتقد �أن �إ�شراك قطاع
ٍ
خا�ص م�س�ؤول يف التحديات احلالية واحللول ميكن �أن يكون له ت�أثري بعيد املدى يف جمال حماربة الفقر
والتنمية الإجتماعية يف فل�سطني .ميكن للقطاع اخلا�ص �أن ي�ساعد يف تطوير الن�شاطات البيئية والإجتماعية
والإقت�صادية يف فل�سطني من خالل التعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات القطاع العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وكذلك من خالل الدعم املبا�شر ملحاربة الفقر من خالل خلق فر�ص العمل و�إدرار الدخل.
اليوم� ،أ�صبحت الن�شاطات املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،عندما متار�سها ال�شركات
الفل�سطينية ،مدفوع ًة ب�إهتمامات �أخالقية ودينية جتاه املجتمع .وقد عربت ن�صف ال�شركات املبحوثة عن
هذا الدافع الديني والأخالقي باعتباره احلافز الوحيد مل�شاركتها يف تلك الن�شاطات� .أما الن�صف الآخر من
ال�شركات املبحوثة فقد طورت فهمها للم�س�ؤولية الإجتماعية وبالتايل تغريت ن�شاطاتها من خريية �إىل امل�س�ؤولية
الإجتماعية .هذه ال�شركات هي يف الغالب �شركات م�ساهمة عامة وهي على الأغلب من �أكرب ال�شركات يف
فل�سطني .وقد بينت الدرا�سة �أن � 7شركات فقط من ال�شركات املبحوثة طورت خطط للم�س�ؤولية الإجتماعية،
و�أن � 3شركات فقط تخ�ص�ص موازنات خلططها يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية .ومن جهة �أخرى تبقى
الطوارئ واملنا�سبات الدينية هي الأوقات التي تتكثف فيها ن�شاطات امل�س�ؤولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ص.
لقد �أ�صبح تبني ممار�سات الإ�ستدامة هو التوجه اجلديد الذي ت�شهده ال�شركات الفل�سطينية .فهي تتوجه
لتبني هذه املمار�سات لأنها ت�شكل متطلب ًا لع�ضوية م�ؤ�س�سات دولية .ويف الوقت الذي عربت فيه بع�ض ال�شركات
عن غايات معينة ملبادراتها يف جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية� ،سوا ًء للمجتمع �أو ال�شركة نف�سها� ،إال �أن معظم
ال�شركات ال تقي�س ت�أثري مثل تلك الن�شاطات .ومن جهة �أخرى� ،أظهرت الدرا�سة �أن �شركات القطاع اخلا�ص
عاد ًة ما تخلط بني جهود الت�سويق والعالقات العامة مع جهود امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات ،وال متلك فهم ًا
كام ًال لكيفية �إفادة املجتمع و�أعمالها من خالل �إ�سرتاتيجية الإ�ستدامة �أو امل�س�ؤولية الإجتماعية.
وقد عربت ال�شركات املبحوثة عن �إهتمام كبري مببد�أ التعاون يف جمال املبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية
مع امل�ؤ�س�سات الأهلية واملجتمعية وذلك من �أجل حتقيق التنمية للمجتمع من خالل �إ�سرتاتيجية مهنية
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و�شفافة ووا�ضحة املعامل .ويعترب قطاعي ال�صحة والتعليم يف فل�سطني �أكرب قطاعني �إجتذبا املبادرات املتعلقة
بامل�س�ؤولية الإجتماعية يف ال�سنوات الأخرية .ويبقى هاذان القطاعان يف املرتبة الأوىل لإنخراط ال�شركات يف
مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية.
ومن الإ�ستنتاجات الرئي�سية �أنه وبالرغم من حمدودية عدد ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع
اخلا�ص يف فل�سطني� ،إال �أن هناك �إ�شارة وا�ضحة لأهميتها و�إمكانيات تطورها� .أما الأمثلة ال�صغرية جد ًا،
ولكن املنتجة ،على التفاعل الذي يحدث على م�ستوى املجتمع والإهتمام الذي مت التعبري عنه خالل الدرا�سة،
كل من القطاع اخلا�ص
فينظر �إليها على �أنها �إ�شارة وا�ضحة للإهتمام املتزايد يف هذا التعاون من قبل ٍ
وامل�ؤ�س�سات الأهلية .ومن جهة �أخرى ف�إن ال�سياق املتغري با�ستمرار يدعم �ضرورة التطوير الإ�ضايف والتمكني
لهذه ال�شراكات والتعاون املحتمل .فكال الطرفان لديهما الإمكانية والتوقعات للعب �أدوار ًا اكرث ت�أثري ًا يف البيئة
الإجتماعية الإقت�صادية ال�صعبة حالي ًا.
�أما القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ،فهو من جهة �أخرى حتت ال�ضغط لتح�سني حوكمة ال�شركات وللإ�سهام
ب�شكل �إيجابي �أكرث للتنمية ال�شاملة للمجتمعات التي تعمل فيها .ويعتقد �أن �أبرز �أوجه هذه ال�شراكات
و�إمكانيات التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأهلية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،هي العالقة التي يتم بنائها ،وذلك لأن
كال الطرفني يح�ضران معهما موارد ومهارات تكاملية �إىل تلك العالقة .وت�ساهم امل�ؤ�س�سات الأهلية من خالل
وتقدير للإهتمامات العري�ضة للمجتمع ،بينما ي�ساهم القطاع اخلا�ص باملوارد املالية واملهارات
�شعور بالقيم
ٍ
وتركيز على النتائج ،والتي كثريا مايفتقد �إليها قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية.
العملية ،وكذلك ب�شعو ٍر بامل�سائلة
ٍ
وب�شكل عام هنالك حاجة لبذل اجلهود للتعوي�ض عن �إنعدام الثقة القائم بني القطاعني .وعلى الرغم
ٍ
من ذلك هنالك �إ�شارات م�شجعة من قطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص ب�أن الطرفني راغبان للبد�أ يف
آليات منتظمة ملوا�صة النقا�شات بني الطرفني من �أجل تعزيز القبول والثقة
التعاون .وهنالك حاجة ملنتديات و� ٍ
املتبادلة بني الطرفني.
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�إ�ستنتاجات وتو�صيات من ور�شة عمل املجموعة الب�ؤرية للقطاع اخلا�ص- :
مت عقد ور�شة عمل ملجموعة من ممثلي م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،ومنهم من �شارك يف امل�سح التجريبي،
حيث مت عر�ض الدرا�سة وتبعها نقا�ش وتو�صيات .وفيما يلي �أهم التو�صيات والإ�ستنتاجات التي خرجت بها
ور�شة العمل- :
لكل من امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية والقطاع اخلا�ص،
 .1املبادرة واملو�ضوع هما جديدان ومهمان جد ًا ٍ
ب�شكل عام .كما �أن هناك حاجة لنقا�شات �أكرث �شمولية حول
والهدف هنا هو مهم جد ًا للفل�سطينيني ٍ
املو�ضوع مع �أ�صحاب العالقة ،وذلك كخطوة مهمة �أوىل نحو  تطويره ،مع الأخذ باحل�سبان ال�سياق
الفل�سطيني والو�ضع الإقت�صادي وال�سيا�سي احلايل.
 .2هناك حاجة لتعريف امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات وللتو�صل �إىل اتفاقٍ بني اجلهات ذات العالقة
حول هذا التعريف .كما �أن املبد�أ بحاجة لنقا�ش وتطوير �إ�ضايف من خالل لقاءات وور�ش عمل حت�ضرها
وت�شارك فيها م�ؤ�س�سات فل�سطينية من القطاع اخلا�ص وقطاع امل�ؤ�س�سات الأهلية.
 .3هنالك حاجة ملحة لتحديد �أولويات امل�ؤ�س�سات الأهلية التي ميكن للقطاع اخلا�ص �أن ي�شارك ويقدم
الدعم لها ،ويجب �أن ي�شمل ذلك حتديد دور ال�سلطة الفل�سطينية يف حتفيز جهود التعاون هذه بني
الطرفني وكذلك دعم تطوير هذه املبادرة.
 .4هنالك حاجة لوجود ن�شاطات وحمالت لرفع الوعي العام حول املو�ضوع .ميكن لـ «مركز تطوير» �أن يلعب
دور ًا مهم ًا يف هذا املجال بالإ�ضافة للعب دور القيادة يف جمال املزيد من النقا�ش والتطوير للمو�ضوع.
 .5امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يجب �أن تكون جما ًال رئي�س ًا للإهتمام وهدف ًا لـ «مركز تطوير» ،وذلك
أفق ممكن للعديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية .فهي توفر خدمات مبا�شرة ومتك ٍني
كداعم مبا�شر و� ٍ
ٍ
للمجتمعات ال�ضعيفة من خالل الدعم الفني وبناء القدرات لتلك املجتمعات.
 .6يجب �أن ت�شمل ال�شركات قطاعات مهمة كال�صحة والتعليم ،ويجب �أن تركز كذلك على املجموعات
املت�أثرة بالو�ضع ،كاملعاقني واملعتقلني واملجتمعات املت�أثرة مبا�شر ًة بجدار الف�صل ،مع الرتكيز على رفع
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الوعي يف جمال تكنولوجيا املعلومات...الخ.
 .7حت�سني الفهم للتعاون من خالل التو�سع يف هذه الورقة وفق مرحل ٍة ثانية لت�شمل مراجع ِة �إ�ضافية لإمكانيات
�شراكات بني �أعمال القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وكذلك مراجعة الأدبيات املتوفرة من �أجل فهم �أف�ضل:
· دوافع �إمكانيات ال�شراكة والتعاون بني �أعمال القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،واخلربات التي
حتققها هذه ال�شراكة ،وكيف ميكن �أن ت�ساعد الأعمال يف جمال امل�صالح امل�شرتكة والإخت�صا�صات
الرئي�سية وذلك ملعرفة كيف و�إذا كان ميكن لل�شركات �أن تعمل مع امل�ؤ�س�سات الأهلية يف ق�ضايا م�شرتكة
�أبعد من الإ�ستثمارات املالية املبا�شرة.
· تفكري متعمق �أف�ضل لنقاط القوة واملوجودات التي ميكن لل�شركات اخلا�صة �أن ت�أتي بها للتعاون
وال�شراكة ،وكيف ميكن ت�شجيع الإنخراط الفاعل واخلالق يف مبادرات جمتمعية ت�ستفيد من القدرات
الرئي�سة لل�شركة.
· كيفية تعزيز ال�شراكة والتعاون ،خ�صو�ص ًا يف امل�شاريع املتعددة الأطراف ،بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع
اخلا�ص وذلك �إىل م�ستوى ي�صل �إىل العمل ب�شكل موحد مع امل�ؤ�س�سات الأهلية �أو اجلهات الأخرى ذات
العالقة ،ذات امل�صالح امل�شرتكة واملهارات املتكاملة.
تو�صيات و�إ�ستنتاجات من ور�شة عمل املجموعة الب�ؤرية للم�ؤ�س�سات الأهلية- :
مت عقد ور�شة عمل �أخرى ملمثلني عن امل�ؤ�س�سات الأهلية .وقد عر�ضت عليهم الدرا�سة ،وتبع ذلك نقا�ش 
ومالحظات .وفيما يلي الإ�ستنتاجات الرئي�سية من تلك امل�ؤ�س�سات الأهلية- :
 .1مازالت امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات يف مرحلتها الأولية يف فل�سطني ،ومن خالل الن�شاطات املتعلقة
بتلك امل�س�ؤولية يتم �إ�ستعمال التعريف الأ�سا�سي وا�ستهداف �شركات القطاع اخلا�ص لفائدة هذه امل�ؤ�س�سات
يف جني الأرباح .وحتى النوادي الريا�ضية التي يدعمها القطاع اخلا�ص يف فل�سطني تبدو وك�أنها تركز
وتهدف �إىل حتقيق املزيد من الأرباح مع �إعطاء القليل من الإنتباه والرتكيز لتنمية وتطوير املجتمعات.
�إن على امل�ؤ�س�سات املعنية الإهتمام بهذه الق�ضية والعمل على �إعادة توجيهها �إىل امل�سار ال�صحيح.
 .2حالي ًا ،مل يكن هناك معلومات متاحة تتعلق بالتمويل الذي يقدمه القطاع اخلا�ص .ومن املهم تقدير
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نوعية التمويل الذي قدم �أو ميكن �أن يقدم من قبل القطاع اخلا�ص .حيث ميكن لتقديرات الدخل الكلي
من القطاع اخلا�ص الفل�سطيني والن�سب ال�ضريبية التي يدفعها �أن تكون معلومات مفيدة جد ًا.
 .3من املهم �أن نتذكر �أن القطاع اخلا�ص الفل�سطيني غري م�ؤ�س�س ب�شكل جيد حتى الآن ،وذلك ب�سبب الو�ضع
القائم ب�سبب الإحتالل ،الذي له م�صاعبه وم�شاكله اخلا�صة .ومن املهم كذلك �أن نقيم رغبة القطاع
وب�شكل �أدق من خالل الأبحاث والدرا�سات.
اخلا�ص يف التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ٍ
 .4املجموعات والقطاعات التي يجب دعمها ،مع �أخذ الأولوية بعني الإعتبار ،يجب �أن ت�شمل املعتقلني
واملحررين الذين يحتاجون الدعم ب�شكل حقيقي .وكذلك الفل�سطينيني املت�أثرين ب�شكل مبا�شر من
الإحتالل ،مبن فيهم الفل�سطينيي يف الأغوار وقرب جدار الف�صل وامل�ستوطنات ،حيث يجب �أن يتم �إعطاء
ه�ؤالء الأولوية يف مبادرات التعاون .وكذلك ،ف�إن قطاع الأبحاث يف فل�سطني اليتلقى �أي �إهتمام ،ويجب
�أن يكون من القطاعات ذات الأولوية .املجموعات املحددة يجب تعزيزها كمجموعة م�ستهدفة ،وذلك لأن
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين قد تكون مرتدد ًة يف توفري الدعم لها ب�سبب ح�سا�سية الو�ضع
وارتباط ذلك ارتباطا مبا�شرا بال�سيا�سة.
 .5طرحت امل�ؤ�س�سات الأهلية ق�ضية عدم وجود تعريف وا�ضح لأدوار وم�س�ؤوليات ذوي العالقة وعدم وجود
ر�ؤية وا�ضحة على امل�ستوى الوطني يف �ضوء الو�ضع ال�سيا�سي الراهن .وينطبق ذلك على جميع الالعبني
يف املجتمع الفل�سطيني (ال�سلطة الفل�سطينية ،القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين) .هنالك حاجة لتحديد
دور امل�ؤ�س�سات الأهلية وخ�صو�ص ًا يف مو�ضوع تنمية املجتمع املدين .وقد ت�ضمنت الأ�سئلة التي طرحت
مايلي:
 .1هل فل�سطني وطن �أم �سوق؟
 .2كيف ميكننا حتقيق الأمن للقطاع اخلا�ص؟
 .3كيف نبني الثقة بني خمتلف الأطراف؟
 . 4كيف نبني دولة امل�ؤ�س�سات؟
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 .6واحدة من �أهم الق�ضايا التي ت�ستحق درا�سة ونقا�ش �أعمق هي كيفية جتاوز ال�شك املتبادل بني القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين ،وخ�صو�ص ًا ب�سبب وجود دليل وا�ضح على ما ميكن اعتباره �أزمة ثقة بني الطرفني.
ومل يتعامل �أحد من قبل مع هذه الق�ضية حيث توجد حاجة حقيقية لك�سر هذا احلاجز.
 .7من الوا�ضح �أن �أجندة امل�شاريع دائم ًا يفر�ضها املانحون الأجانب ،ذلك لأنهم يتحكمون يف املوارد .ول�سوء
احلظ ،ال يوجد �إطار للتحالف والتعاون يف اجلانب الفل�سطيني .و�سيكون من املهم العثور على مانح
حملي ي�ساعد يف تطوير ر�ؤية وا�ضحة لتنمية املجتمع الفل�سطيني .وميكن �أن يتعزز ذلك من خالل ت�شجيع
�إنخراط ال�سلطة الفل�سطينية ،مع احتمال تخ�صي�ص ن�سبة من ال�ضرائب التي يدفعها القطاع اخلا�ص
لأغرا�ض التنمية املجتمعية .يجب �أن يكون هنالك نوع من التفاهم بني ال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،لإقامة عالقة ،ومع احتمال �صياغة قانون للم�ساعدة يف تنظيم هذه
العالقة لي�شكل ذلك خطوة �إ�ضافية مهمة ت�أخذ باالعتبار �أن م�ستوى التح�صيل ال�ضريبي هو �أعلى مما
كان عليه �سابق ًا.
 .8ميكن للدور الذي يلعبه «مركز تطوير» يف هذا ال�سياق �أن يكون �أ�سا�سي ًا ومهم ًا جد ًا ،وميكن �أن يكون من
خالل خلق الوعي ،و�إطالق هذه العالقة ،ويف التطوير الإ�ضايف يف هذا املو�ضوع من خالل الدعم املبا�شر
لذوي العالقة ومن خالل امل�ساعدة يف خلق التعاون بني جميع الأطراف� .سيكون «مركز تطوير» قادر ًا
على امل�ساعدة يف تنظيم الإجتماعات وور�ش العمل مع القطاع اخلا�ص لرفع الوعي .ميكن لرفع الوعي
�أن يرتبط بالدور احلقيقي وجودة اخلدمات املقدمة من قبل قطاع املجتمع املدين وميكن �أن ي�ساعد يف
ت�سليط ال�ضوء على احتياجات املجتمع املدين والتجمعات الفل�سطينية .كما يجب �أن يكون هناك نقا�ش 
جاد يف مو�ضوع التميز بني الت�سويق (الإعالن والرتويج) وامل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .كما يجب �أن
ي�ساعد احلوار املفتوح حول املو�ضوع بني جميع ذوي العالقة ،على تطوير املو�ضوع ،وذلك لتو�ضيح املوقف
من ناحية التطوير الإ�ضايف و�إزالة ال�شك وعدم الثقة .يجب �أن يكون هناك تركيز �أكرث على دور «مركز
تطوير» يف املتابعة ومراقبة امل�ؤ�س�سات التي التزمت مبدونة ال�سلوك التي مت تطويرها �سابق ًا ،حيث يجب
�أن يرتبط ذلك مبو�ضوع امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .يجب �أن ننطلق دائم ًا من منطلق امل�صلحة
امل�شرتكة وا�ستعمال املنهجيات بامل�شاركة .وميكن لـ «مركز تطوير»  �أن يعمل منفرد ًا �أو من خالل �شبكات
�أو من خالل �أطر متثيلية �أو�سع .كما يجب �أن ت�ساعد مراجعة الأدبيات ال�سابقة يف هذا ال�سياق على التعلم
من خربات الآخرين ال�سابقة.
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تو�صيات رئي�سة-:
وفرت الدرا�سة التجريبية م�ؤ�شرات و�إ�ضاءات عامة على املو�ضوع .وهنالك �ضرورة لدرا�سة �أكرث �شمولية
ت�ساعد يف حتديد الربامج والن�شاطات الالزمة لتحديد �أدوار وم�س�ؤوليات جميع املعنيني ،وهذا يجد �أن ي�أخذ
بعني الإعتبار دور امل�ؤ�س�سات الأهلية .يجب �أن ت�شمل الدرا�سة حتلي ًال �أكرث ملو�ضوع امل�س�ؤولية لل�شركات ،مبا
يف ذلك اخلروج بتعريف وتطبيق من وجهة نظر جميع الأطراف املعنية .وعالوة على ما�سبق ،هنالك بع�ض 
الأوجه التي يلزمها حتليل ومتحي�ص متعمق لتطوير �أكرث .وميكن �أن ي�شمل ذلك درا�سة الت�شريعات والقوانني
املتعلقة بال�ضرائب الفل�سطينية وت�أثريها على امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات.
و�أثناء ذلك ،وبنا ًء على ما�سبق ،يو�صى «مركز تطوير» ،وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات
العالقة مثل مركز التجارة الفل�سطيني (بالرتيد) ،وجمعية ال�شركات الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات
(بيتا) ،وجمعية البنوك يف فل�سطني ،القيام بت�صميم وتنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي يرفع من معرفة القطاع
اخلا�ص حول امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات .وهذا �سيعرف الدور الذي ميكن �أن يلعبه القطاع اخلا�ص وكيف
ميكن �أن تكون امل�س�ؤولية الإجتماعية والإ�ستدامة جيد ًة للأعمال .كما يو�صى بال�ضغط على امل�ؤ�س�سات املانحة
التي متول م�شاريع تنموية يف القطاع اخلا�ص ولها م�شاريع قائمة �أن ت�ضيف امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات
كواحدة من جماالتها لبناء الثقة .ميكن �أن يكون ذلك م�شابه ًا للطريق التي حتاول بها تلك امل�شاريع بناء
القدرات من خالل توفري اخلرباء وامل�ست�شارين والتدريب يف الإنتاج والت�سويق .ميكن للتنمية جتاه قطاع خا�ص
ب�شكل كامل امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات وا�سرتاتيجيات ،اال�ستدامة ،ميكن �أن يتعزز ذلك
يفهم ويتبنى ٍ
ب�شكل كبري من خالل �إقامة منتدى �أو جمل�س للم�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات مع م�ؤ�شرات ومعايري فل�سطينية
ٍ
مدعومة بجوائز وطنية� .إن املجل�س املقرتح للم�س�ؤولية الإجتماعية يجب �أن ي�ضغط على ال�سلطة الفل�سطينية
لتطوير �سلوك �سلطة ال�ضرائب جتاه الإف�صاحات التي تقدمها ال�شركات ال�صغرية ،وذلك من �أجل ال�سماح
لهذه ال�شركات �أن تف�صح عن متويلها لن�شاطات تتعلق بامل�س�ؤولية الإجتماعية يف ك�شوفاتها املالية .وكذلك،
ف�إن هذا املجل�س� ،أو «مركز تطوير» يجب �أن ي�ضغط على جمل�س حوكمة ال�شركات املقام حديث ًا ليتبنى ،كجزء
من مدونة ال�سلوك اخلا�صة به ،تعزيز امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات بحيث تخ�ص�ص ال�شركات امل�ساهمة
ن�سبة من �أرباحها ل�صالح امل�س�ؤولية الإجتماعية.
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قائمة ب�أ�سماء ال�شركات املبحوثة
#

ال�شركة

�سهيل وال�صاحب للحجر والرخام
1
�شركة كرارة للرخام
2
يبو�س للحجر
3
�سنيورة ل�صناعة الأغذية
4
�شركة بوظة الأرز
5
6
�شركة اجلربيني للألبان وال�صناعات الغذائية
�شركة بريزيت لل�صناعات الدوائية
7
�شركة بيت جاال لل�صناعات الدوائية
8
�شركة دار ال�شفاء
9
ال�شركة الوطنية للألومنيوم والربوفيالت.
10
نابكو
� 11شركة �صناعات �سوبر منر
� 12شركة فل�سطني للبال�ستيك
� 13شركة وا�صل
 14لوت�س للإ�ستثمار املايل
 15فندق اجلراند بارك
 16جمموعة اليازجي للمرطبات
 17م�سروجي
 18الطفل املحظوظ
� 19شركة �إليكرتونيات فل�سطني
 20م�شروع ال�صفا
 21جمموعة عنبتاوي
 22فيلي�ستيا
� 23شركة امل�صنوعات الورقية الوطنية
 24بي�سان
� 25شركة فل�سطني للإ�ستثمار باديكو
� 26ستار
� 27صفد
� 28شركة م�شارق
� 29شركة ال�سقا للإلكرتونيات
� 30إم تي �سي

القطاع

الوظيفة

ال�شخ�ص

احلجر والرخام
احلجر والرخام
احلجر والرخام
قطاع الأغذية
قطاع الأغذية
قطاع الأغذية
�صناعات دوائية
�صناعات دوائية
�صناعات دوائية

جودة �سهيل
ه�شام العجويل
ل�ؤي م�ساعيد
�أحمد كرامي
�سائد عنبتاوي
جهاد جربيني
يارا �أ�سعد
فخري لطيف
زياد �أبو الرب

املدير العام
املدير العام
املدير العام
مدير الت�سويق
مدير العمليات
املدير العام
مدير العالقات العامة
املدير املايل
مدير الت�سويق

�صناعات

رامي عبد الهادي

مدير الت�سويق

�صناعات
�صناعات
خدمات
و�ساطة مالية
�سياحة
قطاع غذائي
�صناعة دوائية
�صناعات
�صناعات
قطاع الأغذية
قطاع الأغذية
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
�صناعات
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
�إ�ستثمار
�صناعات
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
خدمات
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت

�أحمد منر
جمال �ضراغمة
و�سيم ال�شاعر
طارق ال�شكعة
هايل احلنتويل
حممود اليازجي
ن�سرين م�سروجي
حممد خالد
عماد قناديلو
�أحمد عبد الفتاح
�شادي عنبتاوي
�سماح �أبو عون
حازم الأغرب
�سامية طوطح
هبة دروي�ش
قي�س خليل
حممد مو�سى
رامي درملي
طارق ال�سقا
عبد اهلل �أو �شهال

املدير العام
املدير العام
مدير املوارد الب�شرية
املدير العام
مدير الت�سويق
املدير العام
مدير املوارد الب�شرية
املدير املايل
املدير املايل
املدير العام
مدير التطوير
املدير العام
املدير العام
مدير مكتب
مدير العالقات العامة
مدير الت�سويق
مدير الت�سويق
املدير العام
املدير العام
املدير العام
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