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يتقــدم ائتــاف أمــان والفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنة بالشــكر الجزيــل للباحثة إيمان ســعادة إلعدادها 
هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريره له.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. واقــع ممارســة القطــاع الخــاص للمســؤولية االجتماعيــة فــي فلســطين فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة. 

رام اللــه- فلســطين.

إنَّ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره.

The project is funded by the European Union

تــم إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيــه ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي االتحــاد 
يتحمــل مســؤوليتها. األوروبــي وال 
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◄ الملخص تنفيذي:

يعــّد مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن املفاهيــم احلديثــة نســبياً يف اإلدارة والتــي تــرى أّنــه إلــى جانــب اإلدارة القائمــة 
علــى حتقيــق الربــح يجــب أن تعمــل الشــركات ضمــن مبــادئ تعــزز حتقيــق أهــداف الــدول املرتبطــة بالتنميــة املســتدامة. أي أن 
تراعــي الشــركات إلــى جانــب البعــد املالــي أبعــاداً اجتماعيــًة وبيئيــًة وحقوقيــًة مختلفــة. يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع 
املســؤولية االجتماعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص الفلســطيني بأبعــاده االجتماعيــة واملاليــة واحلقوقيــة يف ضــوء املفهــوم واملعايير 
الدوليــة املعتمــدة، ومؤشــرات احلوكمــة يف إدارة هــذا اجملــال، وتقــدمي الدعــم للفئــات املهمشــة ويف مقدمتهــا املشــاريع التنمويــة 

التــي تديرهــا النســاء الفلســطينيات، ودور القطــاع اخلــاص يف املســاهمة يف تعزيــز النزاهــة ومحاربــة كافــة أشــكال الفســاد. 

تنــاول التقريــر بدايــة املفاهيــم الدوليــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات والــذي عــّرج مــن خاللهــا علــى مصطلحات املســؤولية 
االجتماعيــة يف األدبيــات اخملتلفــة، ومعاييــر احلوكمــة اخلاصــة باملســؤولية االجتماعيــة، والتجارب الدولية يف مجال املســؤولية 
ــة علــى مبــادرات لتنظيــم املســؤولية االجتماعيــة  االجتماعيــة، ومفهــوم املســؤولية االجتماعيــة يف الســياق الفلســطيني وأمثل
للشــركات. حيــث كانــت بدايــة تعريــف مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات فلســطينياً ورصــد املمارســات املرتبطــة بهــا، 
مــن خــالل مســح املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص يف األراضــي الفلســطينية املنّفــذ مــن خــالل اجلهــاز املركــزي 
ــة  ــا "ثقاف ــى أّنه ــة للشــركات عل ــف املســؤولية االجتماعي ــى تعري ــام 2009. اعتمــد هــذا املســح عل لإلحصــاء الفلســطيني لع
االلتــزام باملســؤولية ضمــن أولويــات التخطيــط االســتراتيجي للمؤسســات، وتوفيــر الدعــم واملســاندة جتــاه التنميــة املســتدامة 
بأبعادهــا الثــالث، االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. املســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي نهــج اســتراتيجي للقيــام باألعمــال 

التجاريــة يف مجتمعنــا بطريقــة مســتدامة ومســؤولة". 

ــة  ــة قواعــد حوكم ــاول مدّون ــذي تن ــة للشــركات وال ــي الناظــم للمســؤولية االجتماعي ــر اإلطــار القانون ــا استكشــف التقري كم
الشــركات يف فلســطني، وقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات، وقــرار مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس املــال 
الفلســطينية رقــم )1( لعــام 2013م بتعليمــات معدّلــة لتعليمــات رقــم )2( لســنة 2008م بشــأن اإلفصــاح. ويتنــاول هــذا التقريــر 
كذلــك واقــع وحجــم املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص الفلســطيني، باالعتمــاد علــى عّينــة مكّونــة مــن خمــس شــركات 
مــن كبــرى الشــركات املدرجــة يف الســوق املالــي يف قطاعــات متنوعــة، إضافــة إلــى شــركة عائليــة واحــدة. حيــث مّتــت مراجعــة 
سياســات وبرامــج املســؤولية االجتماعيــة لــكّل واحــدة مــن هــذه الشــركات مــن خــالل تقاريرهــا الســنوية وعقــد مقابلــة مــع 

واحــدة فقــط منهــا. 

ــر إلــى عــدد مــن االســتنتاجات مــن أهمهــا؛ أّن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة مــا زال غيــر واضــح لــدى كثيــر  خلــص التقري
مــن شــركات القطــاع اخلــاص، حيــث يتداخــل املفهــوم مــع أنشــطة أخــرى مثــل العالقــات العامــة والترويــج للشــركة يف كثيــر 
ــات مــن األفــراد أو  ــى طلب ــاًء عل ــّدم مــن شــركات القطــاع اخلــاص يقــدم بن ــب الدعــم املق ــك، مــا زال أغل ــان. كذل مــن األحي
ــا مــن  ــدم له ــّم التق ــي يت ــة الشــركات الت ــدى غالبي ــة ل املؤسســات، وال توجــد برامــج محــددة ضمــن خطــة اســتراتيجية معلن
قبــل األفــراد أو املؤسســات للحصــول علــى التمويــل لتنفيــذ مبادراتهــم. أّمــا قانونيــاً، فــال يوجــد نــّص قانونــي أو تشــريع يلــزم 
ــزم الشــركات باإلفصــاح عــن سياســات وأنشــطة املســؤولية  ــا تلت ــة، وإّن الشــركات باإلنفــاق يف مجــال املســؤولية االجتماعي
االجتماعيــة التــي تنفذهــا. ويظهــر مــن خــالل البحــث الــذي قمنــا بــه وجــود اهتمــام متفــاوت بــني الشــركات يف اإلفصــاح عــن 
سياســات وأنشــطة املســؤولية االجتماعيــة. وهــذا التفــاوت قــد يأتــي بشــكل أساســي مــن االهتمــام املتفــاوت بجانــب املســؤولية 
االجتماعيــة ومتابعتهــا كنشــاط أساســي للشــركة بــذات أهميــة باقــي جوانــب العمــل، ومــن وعــي الشــركات بــدور املســؤولية 
االجتماعيــة يف حتســني صورتهــا وانعكاســها علــى عملهــا. مــا يــزال شــكل الدعــم اإلغاثــي غالبــاً علــى عمــل كثيــر مــن الشــركات 
يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة وليــس العمــل املســتدام املرتبــط بالتنميــة وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030. حيــث 
تعمــل الشــركات يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة وفــق الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. ففــي فتــرات احلــروب 
ــا مــع شــركاء مــن  ــاون فيه ــي قــد تتع ــة والت ــا اإلغاثي ــا وتبرعاته ــف الشــركات مــن حمالته ــى قطــاع غــزة تكّث اإلســرائيلية عل
اجملتمــع املدنــي أو شــركات أخــرى. لكــن بشــكل عــام يظهــر أّن هنــاك اهتمامــاً متزايــداً يف تنفيــذ مشــاريع وبرامــج تنمويــة 

تتــرك أثــراً مســتداماً علــى اجملتمــع وال ينتهــي تأثيرهــا بانتهــاء فتــرة املشــروع. 

يظهــر مــن خــالل مراجعــة تقاريــر الشــركات املســاهمة العامــة أّن هنــاك تركيــزاً مــن قبــل الشــركات علــى قطاعــات التعليــم، 
وذوي اإلعاقــة، واأليتــام، والصحــة، وتدريبــات وبرامــج اخلريجــني اخملتلفــة، والبيئــة. لكــن مــا تــزال هنــاك حاجــة لنشــر 
القطاعــات ذات األولويــة االجتماعيــة لــكّل شــركة واإلعــالن عنهــا بشــكل اســتراتيجي يســمح للمؤسســات أو األفــراد بالتقــدم
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للحصــول علــى الدعــم كلٌّ بحســب مجالــه. مــن ناحيــة العدالــة وبالنظــر إلــى طبيعــة املشــاريع التنمويــة املنّفــذة مــن قبــل 
الشــركات، ستســتفيد الفئــات املهمشــة كــذوي اإلعاقــة أو النســاء أو الفقــراء مــن تنفيــذ هــذه املشــاريع، علــى الرغــم مــن أّنــه ال 
توجــد مشــاريع كثيــرة تســتهدف متكــني للنســاء إّلا أّن طبيعــة املشــاريع تتمّثــل بكونهــا موّجهــة للفئــات األقــّل حظــاً يف اجملتمــع. 
لكــن ليســت لدينــا معلومــات تفصيليــة عــن عــدد املســتفيدات مقابــل عــدد املســتفيدين مــن هــذه املشــاريع، حيــث لــم نتمّكــن 
ــة أخــرى، مــا زالــت شــركات  ــل الشــركات. مــن ناحي ــى هــذه املعلومــات مــن قب مــن عقــد عــدد مــن املقابــالت واحلصــول عل
القطــاع اخلــاص لــم تُبــِد اهتمامــاً باالنخــراط يف دعــم جهــود مكافحــة الفســاد، لكّنهــا منفتحــة علــى اســتقبال أفــكار مــن قبــل 

املؤسســات الفاعلــة يف هــذا اجملــال لدراســتها.  

يف النهايــة، ال ميكــن أن نتوقــع نتائــج تنمويــة مســتدامة مــن خــالل عمــل الشــركات يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة دون 
أن تأخــذ الشــركات يف تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة كافــة األبعــاد املتعلقــة بسياســات عمــل الشــركة، والتوظيــف، وحقــوق 
العمــال والعامــالت، واملســاواة، والبيئــة، وحقــوق املســتهلك، وحقــوق املســاهمني وغيرهــا. إذ تظهــر اإلحصائيــات االقتصاديــة 
بشــكل عــام أّننــا مــا نــزال نعانــي مــن فجــوات علــى مســتوى النــوع االجتماعــي يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة، ومــن الصعــب 
دون تفعيــل كافــة مكونــات اجملتمــع أن نصــل إلــى التنميــة الشــاملة واملســتدامة. ومــا يــزال التوجيــه احلكومــي أو املؤسســاتي 
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ضعيفــاً، وال توجــد أّي وثيقــة حكوميــة مرجعيــة حــول املســؤولية االجتماعيــة، أو أهميتهــا، 
أو أهــّم القطاعــات التــي ميكــن أن يعمــل القطــاع اخلــاص علــى توجيــه مبادراتــه نحوهــا لعالقتهــا بأهــداف التنميــة املســتدامة 
2030، وأهــداف وأولويــات األجنــدة الوطنيــة. فضــاًل عــن عــدم التوافــق علــى تعريــف وأبعــاد محــددة للمســؤولية االجتماعيــة 
ــة  ــق املســؤولية االجتماعي ــى أصحــاب االختصــاص أو الباحثــني متابعــة تطبي ــذي يجعــل مــن الصعــب عل للشــركات األمــر ال
ــا وال  ــة له ــي تنفذهــا الشــركات هــي جــزء مــن املســؤولية االجتماعي ــث إّن البرامــج واملشــاريع واحلمــالت الت للشــركات. حي

تشــمل كافــة أبعادهــا. 

وبناء عليه أوصى التقرير بعدة توصيات منها: 
 1. علــى اجلهــات احلكوميــة مثــل وزارة االقتصــاد، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، وهيئــة ســوق رأس املــال أخــذ دورهــا يف رســم 
    خريطــة للقطاعــات التــي بحاجــة لدعــم واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا ومجــاالت تدخــل القطــاع اخلــاص مــن خــالل 

   املسؤولية االجتماعية يف هذه القطاعات مع التركيز على الفئات املهمشة والضعيفة مثل ذوي اإلعاقة والنساء والفقراء. 
ــوق أصحــاب  ــزام بحق ــة، وااللت ــى البيئ ــاظ عل ــوق اإلنســان، واحلف ــادئ حق ــزام مبب ــا نحــو االلت  2. دعــوة الشــركات وتوجيهه
    العالقــة اخملتلفــني، وأهــداف التنميــة املســتدامة. وكذلــك حتفيــز الشــركات علــى االلتــزام بسياســات توظيــف وترقيــة 

   مراعية للنوع االجتماعي والفئات املهمشة.
 3. رفــع الوعــي لــدى شــركات القطــاع اخلــاص مبفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــا يخلــق مســاءلة مجتمعيــة للشــركات 

   ويلزمها بااللتزام بواجبها جتاه اجملتمع. 
4. على شركات القطاع اخلاص اعتماد سياسة واضحة ألنشطتها يف املسؤولية االجتماعية ومجاالتها.

 5. تعزيــز توجــه شــركات القطــاع اخلــاص يف إعالنهــا عــن القطاعــات واملشــاريع واملبــادرات التــي تُعنــى بتوجيــه املســؤولية 
ــي توجــه مســؤوليتها  ــا والقطاعــات الت ــي تســهيل التواصــل مــع الشــركات حســب اهتماماته ــا، وبالتال ــة جتاهه     االجتماعي

   االجتماعية لدعمها. 
 6. تعزيــز توجيــه سياســات املســؤولية االجتماعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص نحــو تقويــة ودعــم املبــادرات واملشــاريع املعنيــة 

   بتمكني النساء.
 7. علــى ائتــالف أمــان وهيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــة ســوق رأس املــال تطويــر مؤشــرات تتعلق باجملاالت األساســية للمســؤولية 

   االجتماعية كآلية مساعدة ملسح املسؤولية االجتماعية للشركات، تأخذ بعني االعتبار بيئة اجملتمع الفلسطيني.
 8. علــى ائتــالف أمــان ومنظمــات اجملتمــع املدنــي بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس املــال وضــع خطــة أو برنامــج إلخــراط خطــط 
    وسياســات شــركات القطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفســاد، وإشــراك القطــاع اخلــاص يف جهــود مكافحــة الفســاد، وتعزيــز 
    احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية وإظهــار أهميتهــا يف اجملتمــع مــن خــالل تقــدمي األفــكار التــي ميكــن دعمهــا مــن خــالل القطــاع 

   اخلاص وبالتالي دعم هذه اجلهود وتعزيزها. 
 9. علــى ســلطة النقــد العمــل مــع البنــوك علــى تطويــر برامــج املســؤولية االجتماعيــة اخلاصــة بالبنــوك بحيــث تغطــي مجــاالت 
    لهــا عالقــة بســّد فجــوات الشــمول املالــي يف فلســطني باألخــص تنفيــذ برامــج خاصــة بالنســاء، وكبــار الســن، وذوي اإلعاقــة 
    لتعزيــز وصولهــم للخدمــات املاليــة واملصرفيــة مبــا يخــدم احتياجاتهــم واحلصــول علــى التمويــل ألّيــة أفــكار أو مشــاريع قــد 

   تسهم يف متكينهم اقتصادياً، وتنفيذ برامج لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
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◄ مقدمة:

ــى جانــب اإلدارة  ــه إل ــرى أّن ــي ت ــة نســبياً يف اإلدارة، والت ــم احلديث ــة للشــركات مــن املفاهي ــّد مفهــوم املســؤولية االجتماعي يع
القائمــة علــى حتقيــق الربــح يجــب أن تعمــل الشــركات ضمــن مبــادئ تعــزز حتقيــق أهــداف الــدول املرتبطــة بالتنمية املســتدامة. 
أي أن تراعــي الشــركات إلــى جانــب البعــد املالــي أبعــاداً اجتماعيــًة وبيئيــًة وحقوقيــًة مختلفــة. وقــد مّت االعتمــاد علــى التقاريــر 
ــا،  ــة باإلفصــاح عــن بياناته ــا شــركات ملزم ــي كونه ــن الشــركات املدرجــة يف الســوق املال ــة م ــة لعّين ــة واملالي الســنوية اإلداري
وأنظمتهــا اإلداريــة أكثــر تطــوراً، وبالتالــي ميكننــا ذلــك مــن متابعــة سياســاتها يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة علــى عكــس 
ــة  ــة باإلفصــاح عــن مســؤوليتها االجتماعي ــر ملزم ــة، وهــي شــركات غي ــي أو العائلي ــر املدرجــة يف الســوق املال الشــركات غي
ــي ســيكون مــن الصعــب دراســة سياســات املســؤولية  ــا أو سياســاتها وبالتال ــا أو أرباحه ــر ســنوية عــن عمله وال تنشــر تقاري
االجتماعيــة اخلاصــة بهــذا النــوع مــن الشــركات، ويتنــاول التقريــر مثــاالً إلحــدى الشــركات ألخــذ فكــرة مبدئيــة عــن سياســات 

عمــل هــذه الشــركات يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة. 

ــر إلــى فحــص واقــع املســؤولية االجتماعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص الفلســطيني بأبعــاده االجتماعيــة  يهــدف هــذا التقري
واملاليــة واحلقوقيــة يف ضــوء املفهــوم واملعاييــر الدوليــة املعتمــدة، ومؤشــرات احلوكمــة يف إدارة هــذا اجملــال، وتقــدمي الدعــم 
للفئــات املهّمشــة ويف مقّدمتهــا املشــاريع التنمويــة التــي تديرهــا النســاء الفلســطينيات، ودور القطــاع اخلــاص يف املســاهمة يف 

تعزيــز النزاهــة ومحاربــة كافــة أشــكال الفســاد. 

منهجية إعداد التقرير: 

يستند التقرير الى املنهج الوصفي التحليلي، ويتطلب ذلك ما يلي:
 1. جمــع وحصــر املعلومــات ذات العالقــة مــن مصادرهــا اخملتلفــة وكذلــك الدراســات والتقاريــر التــي مّتــت يف هــذا املوضــوع 

   ومنها تقارير ائتالف أمان ذات العالقة. 
2. حتليل املعطيات والبيانات واملعلومات والوصول الستخالصات وتوصيات أولية.

 3. عقــد ورشــة عمــل لــذوي العالقــة واالختصــاص لنقــاش مســودة التقريــر، وإدخــال التعديــالت املقترحــة علــى ضــوء النقــاش 
   إلعداد الورقة بشكلها النهائي.

ــذ  ــا وتنفي ــة لتبّنيه ــى شــركات القطــاع اخلــاص واألطــراف الرســمية ذات العالق ــط واملناصــرة عل ــات للضغ ــراح اآللي  4. اقت
   التوصيات. 
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◄ المفاهيم الدولية للمسؤولية االجتماعية للشركات:

عــّرف البنــك الدولــي املســؤولية االجتماعيــة للشــركات علــى أّنهــا االلتــزام الطوعــي مــن قبــل مديــري الشــركة لدمــج 
االعتبــارات االجتماعيــة والبيئيــة يف عملياتهــم التجاريــة. يتجــاوز هــذا االلتــزام االمتثــال العــادي لاللتزامــات القانونيــة 
والتنظيميــة والتعاقديــة، والتــي مــن املتوقــع أن تفــَي بهــا الشــركات. تكّمــل ممارســات أعمــال املســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
إجــراءات الدولــة التــي تعــزز التنميــة االجتماعيــة والبيئيــة دون أن تكــون بديــاًل عنهــا. ويؤكــد البنــك الدولــي يف تعريفــه لنطــاق 
ــة أّنهــا ليســت طريقــة لتخصيــص اخلدمــات  ــة للشــركات ومســاهمتها يف حتقيــق أهــداف التنمي عمــل املســؤولية االجتماعي

ــى القطــاع اخلــاص1.  ــا إل ــة وحتويله واملســؤوليات احلكومي

ــع.  ــى اجملتم ــي مســؤولية الشــركات عــن أثرهــا عل ــة للشــركات تعن ــإّن املســؤولية االجتماعي ــة، ف ــة األوروبي بحســب املفوضي
وهــي العمليــة التــي تدمــج الشــركات مــن خاللهــا القضايــا االجتماعيــة، والبيئيــة، وقضايــا حقــوق اإلنســان يف اســتراتيجيتها 
األساســية، وعملياتهــا، وأدائهــا بالتعــاون مــع أصحــاب العالقــة. وذلــك بهــدف خلــق قيمــة إضافيــة مشــتركة لكافــة أصحــاب 
ــر ســلبي  ــة مخاطــر أو أث ــل أّي ــاً بهــدف تقلي ــع أوالً، وثاني ــن واجملتم ــة اآلخري ــة املالكني/املســاهمني وألصحــاب العالق العالق
للشــركات علــى اجملتمــع2. وحتــاول املفوضيــة الربــط بــني األداء اجليــد والــذي يتمتــع بآثــار ايجابيــة علــى اجملتمــع وحتقيــق 

ــة املســتدامة 2030. أهــداف التنمي

وبحســب منظمــة اليونيــدو )UNIDO( )منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة(، فاملســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي 
مفهــوم إداري تضمــن الشــركات مــن خاللــه التطلّعــات االجتماعيــة والبيئيــة يف عملياتهــا وتفاعالتهــا التجاريــة مــع ذوي 
العالقــة اخملتلفــني. وتفهــم عــادة علــى أّنهــا الطريقــة التــي حتّقــق الشــركات مــن خاللهــا توازنــاً بــني الربــح واألبعــاد االجتماعيــة 
والبيئيــة والتــي تســمى )Triple- Bottom- Line- Approach(، ويف نفــس الوقــت حتقيــق تطلعــات املســاهمني وأصحــاب 
العالقــة. أي أّن املســؤولية االجتماعيــة تتعــدى مفهــوم التبّرعــات اخليريــة واملنــح واإلعانــات علــى الرغــم مــن أهميــة األخيــرة 
يف تقليــل الفقــر وحتســني ســمعة الشــركة، إّلا أّن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة يذهــب أبعــد مــن ذلــك. ويف تبّنيهــا ملفهــوم 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات حتــاول )اليونيــدو( توجيــه الشــركات اخلاصــة ألهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل 
ــه لتحافــظ الشــركة علــى اســتدامتها، يجــب  رفدهــا بأهــداف عمليــة أكثــر شــموالً مــن الربــح وحــده. التوجــه املعتمــد هــو أّن
أن تكــون مســتدامة ماليــاً، وتقلـّـص مــن أثرهــا الســلبي علــى البيئــة وتعمــل ضمــن املتوّقــع منهــا اجتماعيــاً. وبحســب اليونيــدو، 
ميكــن ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات الــذي مّت تنفيــذه بشــكل صحيــح أن يجلــب معــه مجموعــة متنوعــة مــن املزايــا 
التنافســية، مثــل حتســني الوصــول إلــى رأس املــال واألســواق، وزيــادة املبيعــات واألربــاح، وتوفيــر التكاليــف التشــغيلية، وحتســني 
اإلنتاجيــة واجلــودة، وقاعــدة املــوارد البشــرية الفعالــة، وحتســني صــورة العالمــة التجاريــة وســمعتها، وتعزيــز والء العمــالء، 

واتخــاذ قــرارات أفضــل يف عمليــات إدارة اخملاطــر. 

كذلــك حاولــت مؤسســات األمم املتحــدة أن تعمــل مــع الشــركات حــول العالــم علــى تطبيــق مبــادئ امليثــاق العاملــي لــأمم 
املتحــدة UN Global Compact، وهــي مبــادرة عامليــة بقيــادة األمم املتحــدة الســتدامة الشــركات مــن خــالل دعــوة الشــركات 
ــة، ومكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى  ــادئ العامليــة حلقــوق اإلنســان، والعمــل، والبيئ ملواءمــة اســتراتيجياتها وعملياتهــا مــع املب
العمــل علــى اتخــاذ خطــوات تعــزز حتقيــق األهــداف االجتماعيــة. يدعــم امليثــاق العاملــي لــأمم املتحــدة الشــركات مــن أجــل: 
ــادئ العشــرة حلقــوق اإلنســان  ممارســة األعمــال التجاريــة مبســؤولية مــن خــالل مواءمــة اســتراتيجياتها وعملياتهــا مــع املب
والعمــل والبيئــة ومكافحــة الفســاد؛ واتخــاذ إجــراءات اســتراتيجية للنهــوض باألهــداف اجملتمعيــة األوســع، مثــل أهــداف 
التنميــة املســتدامة لــأمم املتحــدة، مــع التركيــز علــى التعــاون واالبتــكار. وهــو بذلــك قريــب مــن أهــداف املســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات مــن ناحيــة أخــذ اجلوانــب االجتماعيــة والبيئيــة وحقــوق العاملــني وغيرهــا بعــني االعتبــار عنــد ممارســة األعمــال 

التجاريــة الهادفــة للربــح مبــا يضمــن اســتمرارية الشــركات3. 

1 World Bank. )2005). Opportunities and Options for Governments to promote Corporate Social Responsibility In Europe and Central Asia:   
    Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania. Working paper. )pdf).
2 Key recommendations from subgroup on "Corporate Social Responsibility".
   https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/recommendations-subgroup-corporate-social-responsibility_en.pdf
3 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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1. املعايير الدولية وأسس احلوكمة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات وجتارب الدول:

مــن معاييــر احلوكمــة، يحــدد معيــار  ISO 26000 املوضوعــات األساســية للمســؤولية االجتماعيــة. وتشــمل تلــك املوضوعــات 
عــدداً مــن القضايــا، ولكــن تقــع علــى عاتــق كّل منظمــة مســؤولية حتديــد القضايــا ذات الصلــة واملهمــة ألصحــاب املصلحــة و/

أو القضايــا التــي حتتــاج إلــى معاجلتهــا. 

 :ISO 26000 ومن املواضيع األساسية للمسؤولية االجتماعية املوصى بها بحسب املعيار
 ● املوضــوع األساســي للمســؤولية االجتماعيــة: إذ يوصــى بــأن تكــون احلوكمــة التنظيميــة مــن املواضيــع التــي تنــدرج ضمنهــا. 
ــى املســاءلة  ــك احلوكمــة عل ــوم تل ــات اجملتمــع، كمــا يجــب أن تق ــار توقع ــي تأخــذ بعــني االعتب ــرارات الت    ويجــب اتخــاذ الق

  والشفافية واألخالق وأن يكون أصحاب املصلحة شركاَء يف عملية صنع القرار يف املنظمة. 
 ● مــن املواضيــع املوصــى بهــا للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات حقــوق اإلنســان، وتنــدرج ضمنهــا موضوعــات مثــل: جتنــب 
   التواطــؤ، وحــّل التظلّمــات، والتمييــز اإليجابــي لصالــح الفئــات الضعيفــة، واحلقــوق املدنية والسياســية، واحلقــوق االقتصادية 

  واالجتماعية والثقافية، واملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل. 
ــة،  ــة االجتماعي  ● املوضــوع الثالــث وهــو ممارســات العمــل مبــا يشــمل عالقــات العمــل والتوظيــف، وشــروط العمــل واحلماي

  واحلوار االجتماعي، والصحة والسالمة يف العمل، والتنمية البشرية والتدريب يف مكان العمل. 
 ● املوضــوع الرابــع هــو البيئــة، إذ تتحمــل املنظمــة مســؤولية تقليــل وإزالــة األحجــام وأنــاط اإلنتاج واالســتهالك غير املســتدامة 
   والتأّكــد مــن أّن اســتهالك املــوارد للفــرد يصبــح مســتداماً، إلــى جانــب منــع التلــّوث، واالســتخدام املســتدام للمــوارد، 

  والتخفيف من آثار تغّير املناخ والتكّيف معه، وحماية البيئة والتنّوع البيولوجي واستدامة املوارد الطبيعية. 
 ● املوضــوع اخلامــس هــو ممارســات التشــغيل العادلــة، ومنهــا بنــاء أنظمــة توظيــف تقــوم علــى املنافســة العادلــة، ومنــع الفســاد، 

  وتعزيز موثوقية املمارسات التجارية العادلة يف بناء أنظمة اجتماعية مستدامة.
 ● املوضــوع الســادس هــو مكافحــة الفســاد، ويشــمل املشــاركة السياســية املســؤولة، واملنافســة العادلــة، وتعزيــز املســؤولية 

  االجتماعية يف سلسلة القيمة، واحترام حقوق امللكية. 
 ● املوضــوع الســابع هــو قضايــا املســتهلك ويشــمل تعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة العادلــة واملســتدامة واملنصفــة فيمــا 

  يتعلق بصحة املستهلك وسالمته وإمكانية الوصول للسلع األساسية. 
 ● املوضــوع الثامــن هــو التســويق العــادل وتوفيــر معلومــات واقعيــة وغيــر متحّيــزة وممارســات تعاقديــة عادلــة ويشــمل حمايــة 
   صحــة املســتهلك وســالمته، واالســتهالك املســتدام، وخدمــة املســتهلك، والدعــم، وتوفيــر آليــات للشــكاوى وتســوية املنازعــات، 

  وحماية وخصوصية بيانات املستهلك. 
 ● املوضــوع االجتماعــي واالهتمــام بالتعليــم والرفاهيــة االجتماعيــة، ويشــمل التعليــم والثقافــة، وخلــق فــرص العمــل وتنميــة 

  املهارات، وتطوير التكنولوجيا والوصول إليها، وخلق الثروة والدخل، والصحة، واالستثمار االجتماعي. 

ومــن خــالل املواضيــع املقترحــة للعمــل عليهــا ضمــن سياســات املســؤولية االجتماعيــة للشــركة والتــي ميكــن أن تتغيــر بنــاء علــى 
خصوصيــة كّل مجتمــع وكّل شــركة ومجــال عملهــا، يظهــر أّن معاييــر األيــزو للمســؤولية االجتماعيــة تهتــم بأثــر الشــركات علــى 
اجملتمعــات التــي تعمــل فيهــا واالهتمــام مبصلحــة مختلــف األطــراف ذات العالقــة بالشــركة مــن عاملــني ومســتهلكني ومجتمــع 
ــات كــرة قــدم تهــدف الشــركات مــن خاللهــا للتســويق  ــات أو مباري ــات ومهرجان ــى دعــم فعالي ــي. وال يقتصــر تعريفهــا عل محل
والترويــج للشــركة أكثــر مــن االهتمــام بالتنميــة االجتماعيــة احلقيقيــة. ويظهــر مــن خــالل املعاييــر الســابقة، االهتمــام بسياســات 
التوظيــف وحقــوق العمــال الذيــن يعتبــرون أحــد أعمــدة الشــركة وليســوا وســيلة للربــح فقــط. كمــا تهتــم هــذه املعاييــر بالنزاهــة 

والشــفافية يف مختلــف العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة مــن توظيــف، وإنفــاق، وتســويق ويف كافــة مراحــل سلســلة القيمــة. 
وتعــّد التقاريــر املســتمرة هــي الوســيلة التــي تقتــرح معاييــر الـــ ISO 26000 اســتخدامها لإلبــالغ عــن أداء الشــركات فيمــا 
يتعلــق مبســؤوليتها جتــاه مختلــف أصحــاب العالقــة علــى أن تشــمل التقاريــر معلومــات حــول األهــداف واألداء يف املوضوعــات 
األساســية والقضايــا ذات الصلــة باملســؤولية االجتماعيــة )كيــف ومتــى مّت إشــراك أصحــاب املصلحــة يف إعــداد التقاريــر، مــع 
صــورة عادلــة وكاملــة لــأداء، مبــا يف ذلــك اإلجنــازات وأوجــه القصــور، والطريقــة التــي ســيتم بهــا معاجلــة أوجــه القصــور(، 

َم التقاريــر جلهــة خارجيــة مــن أجــل التدقيــق.  كمــا تقتــرح تلــك املعاييــر أن تقــدَّ

ــة واملهمــة بالنســبة ملهمتهــا ورؤيتهــا؛  ــه املعيــار الدولــي الــذي مّت تطويــره ملســاعدة املنّظمــات علــى تقييــم والتعامــل مــع املســؤوليات االجتماعيــة ذات الصل ــّم تعريــف ISO 26000 علــى أّن  4 يت
   والعمليات؛ والعمالء واملوظفني واجملتمعات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ واألثر البيئي بشكل فعال.

https://asq.org/quality-resources/iso-26000#Reporting .
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2. جتارب دولية يف مجال املسؤولية االجتماعية للشركات:

- جتارب الشركات يف كرواتيا لتحسني أدائها من خالل تطبيق املسؤولية االجتماعية.
ــة  ــوم املســؤولية االجتماعي ــا ملفه ــد تطبيقه ــدو )UNIDO( أداءهــا بع ــا رصــدت اليوني ــالث شــركات يف كرواتي يف جتــارب لث
يف النواحــي املاليــة، واالجتماعيــة والبيئيــة5. لــم يذكــر التقريــر أســماء هــذه الشــركات حفاظــاً علــى خصوصيتهــا وإّنــا 
أشــار لهــا بالرمــوز. وبالنســبة للشــركة األولــى؛ مّت يف جزئيــة األداء املالــي اعتمــاد مؤشــرات اإلنتاجيــة وهــي نســبة املنتجــات 
املرجتعــة وشــهدت حتّســناً مــن 2.5% إلــى 4.5% فيمــا تراجعــت نســبة األعطــال مــن 0.39% إلــى 0.22%. أمــا علــى البعــد 
االجتماعــي، فتــّم اعتمــاد عــّدة إجــراءات وهــي تنفيــذ حلــول لتقليــل الضوضــاء املفرطــة يف قســم واحــد، وتنفيــذ تدريــب علــى 
قضايــا املســؤولية االجتماعيــة للشــركات جلميــع املوظفــني، وتنفيــذ خطــة اقتــراح املوظفــني، وحتليــل بيئــة العمــل، وعمــل 
فحــص طبــي منتظــم، مبــا يف ذلــك التصويــر الشــعاعي للثــدي للنســاء، وأخيــراً، إنشــاء نظــام للتدريــب علــى الصحــة والســالمة. 
ــى  ــن أجــور املوظفــني. وعل ــا حتّس ــذه اإلجــراءات منه ــة به ــة ذات عالق ــاً يف مؤشــرات مختلف ــناً نوعي وحققــت الشــركة حتّس
ــات الســامة،  ــى هــذا املســتوى أيضــاً وشــملت تقليــص االنبعاثان ــاس أداء الشــركة عل ــنت مؤشــرات قي ــي حتّس املســتوى البيئ
وتقليــص إنتــاج النفايــات الصلبــة. وكذلــك احلــال بالنســبة للشــركات األخــرى التــي اعتمــدت بعــض هــذه اإلجــراءات وغيرهــا 
وأظهــرت حتّســناً يف مختلــف املؤشــرات. يــدّل ذلــك علــى أّن تبّنــي مفهــوم شــمولي للمســؤولية االجتماعيــة يتعــّدى البعــد املالــي 
وحتقيــق األربــاح ويأخــذ بعــني االعتبــار أبعــاداً اجتماعيــة وبيئيــة مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى الشــركة نفســها وأصحــاب 

العالقــة اخملتلفــني واجملتمــع محــّل عمــل الشــركة ككل. 

- جتربة املسؤولية االجتماعية للشركات يف سوريا مقابل دبي: 
ال تخفــى االختالفــات الكبيــرة بــني اقتصــاد اجلمهوريــة الســورية واقتصــاد إمــارة دبــي مــن ناحيــة ســيطرة الدولــة علــى 
االقتصــاد. فبينمــا تديــر الدولــة يف ســوريا معظــم مناحــي االقتصــاد يعتمــد اقتصــاد إمــارة دبــي بشــكل كبيــر علــى القطــاع 
اخلــاص واالســتثمارات األجنبيــة الكبيــرة. ووجــدت ورقــة منشــورة علــى موقــع  MCI أّن كال الدولتــني تتشــاركان يف خصائــص 
ــث  ــن حي ــرة يف الشــكل الناظــم لالقتصــاد م ــات الكبي ــن الفروق ــى الرغــم م ــة عل ــق باملســؤولية االجتماعي مشــتركة مبــا يتعل

ــة للشــركات.  ــج والعمــل باملســؤولية االجتماعي التروي
فقــد نشــأت مبــادرات املســؤولية االجتماعيــة للشــركات بشــكل رئيســي مــن املؤسســات املرتبطــة بالســلطات يف كال البلديــن. 
وكانــت غرفــة الصناعــة والتجــارة يف إمــارة دبــي القــوة الدافعــة الرئيســية حلملــة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات. أمــا يف 
ــة للشــركات يف  ــي لتقــدمي املســؤولية االجتماعي ــع برنامــج األمم املتحــدة اإلنائ ــة م ــط الدول ــة تخطي ــت هيئ ســوريا، فتعاون
شــكل امليثــاق العاملــي لــأمم املتحــدة. وباملثــل، مّت يف دبــي وســوريا، تبّنــي املســؤولية االجتماعيــة للشــركات بشــكل أساســي مــن 
قبــل الشــركات اململوكــة للدولــة و/أو الرأســماليني احملســوبني عليهــا وهــو مــا اعتبرتــه الورقــة محاولــة للتقــّرب مــن أصحــاب 
الســلطة يف كل بلــد "مــن خــالل تبنــي مبــادرات املســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي ترعاهــا احلكومــة، فــإّن رجــال األعمــال 

يكتســبون الفضــل لــدى األشــخاص املوجوديــن يف الســلطة"7. 
كمــا يظهــر أّن رجــال األعمــال الصغــار مييلــون إلــى االلتــزام بالــزكاة، بــدالً مــن تبّنــي املســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي 
ــدُّ املســاهمة يف اجملتمــع واجبــاً فرديــاً، وليســت شــيئاً ميكــن لشــركة  يعتبرهــا الكثيــرون "مفهومــاً غربيــاً". وبالنســبة لهــم، تَُع
أن حتــّل محلّــه؛ فمبــادرات املســؤولية االجتماعيــة يف كال البلديــن ذات تأثيــر تنمــوي محــدود. وعلــى الرغــم مــن التنافــر 
املفاهيمــي، قــد يكــون مــن الصعــب حتديــد الفــرق بــني املســؤولية االجتماعيــة للشــركات والــزكاة يف املمارســة العمليــة. ففــي 
ــا مــا يتــّم اختصــار املســؤولية االجتماعيــة للشــركات بالتبرعــات املاليــة أو الطعــام، أو زراعــة األشــجار  الــدول العربيــة، غالًب
والشــجيرات يف احلدائــق العامــة. مثــل هــذه التدابيــر ال ترضــي طموحــات مرّوجــي مبــدأ املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، 
الذيــن يرغبــون يف رؤيــة تغييــرات منهجيــة يف كيفيــة عمــل الشــركات. وقــد يشــير الفشــل يف إبقــاء فعاليــات املســؤولية 
االجتماعيــة خــارج نطــاق الــزكاة إلــى أّن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات يف معظــم احلــاالت لــم تأخــذ الطابــع املؤسســي. 
يقــول ســيلفيك إّن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات ال تؤثــر علــى طريقــة العمــل يف الشــركات التــي تبنتهــا، ويشــير إلــى أّن 
أحــد التحديــات الرئيســية هــو أّن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مرتبطــة مبنطــق الربــح، وتتمثــل احلجــة املطروحــة يف أّن 

الشــركات التــي تُــدار مبســؤولية ســتحقق أرباحــاً أكبــر مبــرور الوقــت. 

5 https://www.unido.org/sites/default/files/2008-06/Companies__results_Croatia_0.pdf
6 https://www.cmi.no/about/who-we-are.
7 Selvik, K. )2013). Business and Social Responsibility in the Arab World: the Zakat vs. CSR models in Syria and  
    Dubai, Comparative Sociology, 12)1), 95-123. doi: https://doi.org/10.1163/15691330-12341254.
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علــى صعيــد آخــر، يختلــف نــوذج الــزكاة اختالفــاً جوهريــاً يف حافــزه ألعمــال املســؤولية االجتماعيــة مــن ناحيــة كونــه 
اســتخداماً اســتراتيجياً لأنشــطة اخليريــة كطريقــة للترويــج للشــركة أو حتقيــق ربــح متزايــد يأتــي علــى أّنــه خدمــة ذاتيــة. 
وعــادة مــا يتجّنــب رجــال األعمــال الذيــن يعتمــدون علــى االعتــراف احمللــي االفتخــار عالنيــة باملســاهمات يف اجملتمــع. ويتــّم 
ــا تشــارك الشــركات قصــص  ــراً م ــة لتحســني ســمعة الشــركة، وكثي ــة للشــركات كأداة جتاري ــج للمســؤولية االجتماعي التروي
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات الناجحــة مــع وســائل اإلعــالم واجلمهــور. وهــذا يتناقــض بشــكل صــارخ مــع الــزكاة، حيــث 
التضامــن االجتماعــي هــو األهــم وليــس الترويــج للشــركة، وبالتالــي فــإّن إدخــال مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة إلــى العالــم 
العربــي ال بــّد أن يأخــذ بعــني االعتبــار الفروقــات القيميــة بــني مــن ينفــق مــن أجــل الــزكاة وبــني أهــداف املســؤولية االجتماعيــة.

- أثر اإلفصاح عن سياسات املسؤولية على امليزة التنافسية للشركات يف األردن:
تظهــر جتربــة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات يف األردن أّن الشــركات األردنيــة تتطــور مــن وجهــة نظــر املســؤولية االجتماعيــة 
نظــراً ألّن املزيــد واملزيــد مــن أصحــاب املصلحــة األردنيــني أصبحــوا علــى درايــة مبفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، 
وتعمــل بعــض الشــركات يف األردن علــى وضــع اســتراتيجيات جلهــود املســؤولية االجتماعيــة8. ومــع ذلــك، مــا تــزال األعمــال 
التجاريــة غيــر مدركــة متامــاً ملمارســات املســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومــا زالــت تعتبرهــا جــزءاً مــن إطــار العمــل اخليــري 
بــدالً مــن رفعهــا إلــى مســتوى أعلــى واتخاذهــا كنهــج اســتراتيجي لالســتدامة. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم تتمكــن تلــك الشــركات 
مــن جتــاوز إطــار االمتثــال للقوانــني اخملتلفــة )قانــون العمــل، وقانــون التعويــض، وقانــون البيئــة، وقانــون احلــّد األدنــى لأجــور، 
وغيرهــا(، ومــا تــزال الشــركات التجاريــة يف األردن حتقــق أرباحهــا، وتفــي بواجبهــا الضريبــي، ثــّم تتبــرع بنصيــب معــنّي مــن 
أرباحهــا ألســباب خيريــة، مــع اإلشــارة إلــى أّن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات يف األردن تواجــه عقبــات منهــا حتديــات 

اقتصاديــة، ونقــص يف احلوافــز احلكوميــة، واملهــارات، وضعــف الشــفافية واإلفصــاح، وأخيــراً اإلدارة واحلوكمــة. 
وال ينفــي ذلــك وجــود عــدد مــن الشــركات التــي تعمــل ضمــن إطــار عمــل محلــي للميثــاق العاملــي لــأمم املتحــدة، وعملــت علــى 
تأســيس عــدة مبــادرات للمســؤولية االجتماعيــة التــي تركــزت يف مجــاالت محاربــة الفقــر والبطالــة، ودعــم فعاليــات تطويــر 
التنميــة احملليــة، وحمايــة البيئــة والصحــة، ورعايــة األحــداث الرياضيــة والفنــون والثقافــة، ودعــم موظفــي الشــركة. فخــالل 
العــام 2014 مّت تنفيــذ 444 نشــاطاً اجتماعيــاً مــن قبــل القطــاع اخلــاص يف األردن، ومّت تنفيــذ العــدد األكبــر مــن املبــادرات )163 
مبــادرة( مــن قبــل القطــاع املصــريف وشــركات التأمــني. مــن أبــرز املبــادرات املنّفــذة مشــروع »رّواد« وهــو منظمــة خاصــة غيــر 
ربحيــة تأسســت يف األردن عــام 2005 تهــدف إلــى دعــم الشــباب للتأثيــر بشــكل إيجابــي علــى عمليــات التنميــة املســتدامة التــي 
أسســتها شــركة أرامكــس كجــزء مــن مســؤوليتها االجتماعيــة. كمــا أطلــق البنــك العربــي مبــادرة أطلــق عليهــا اســم »برنامــج مــع 
بعــض« تهــدف إلــى إشــراك النــاس يف تنميــة اجملتمــع. عــالوة علــى ذلــك، حصلــت شــركة أدويــة احلكمــة، علــى جائــزة قيــادة 
ــة  ــادرات التنمي ــي، وكانــت مب ــة، العضــو يف مجموعــة البنــك الدول ــل الدولي ــي قدمتهــا مؤسســة التموي العمــالء لعــام 2012 الت
املســتدامة ومعاييــر اجلــودة يف العمليــات والتمّيــز يف حوكمــة الشــركات مــن العوامــل األساســية للحصــول علــى هــذه اجلائــزة9.

ــؤولية  ــم املس ــادرات لتنظي ــى مب ــة عل ــطيني وأمثل ــياق الفلس ــة يف الس ــؤولية االجتماعي ــوم املس  3. مفه
     االجتماعية للشركات:

كانــت بدايــة تعريــف مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات ورصــد املمارســات املرتبطــة بهــا مــن خــالل مســح املســؤولية 
االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص يف األراضــي الفلســطينية املنّفــذ مــن خــالل اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام 2009. 
ــات  ــزام باملســؤولية ضمــن أولوي ــى أّنهــا "ثقافــة االلت ــة للشــركات عل ــى تعريــف للمســؤولية االجتماعي اعتمــد هــذا املســح عل
التخطيــط االســتراتيجي للمؤسســات، وتوفيــر الدعــم واملســاندة جتــاه التنميــة املســتدامة بأبعادهــا الثالثــة، االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة. واملســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي نهــج اســتراتيجي للقيــام باألعمــال التجاريــة يف مجتمعنــا 

بطريقــة مســتدامة ومســؤولة"10.

8 Y. AL-DAAYA, Corporate Social Responsibility Scenario in Jordan: Transformation Context, International Journal of Engineering  
   and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No. 3.
   https://scholar.google.com/scholar?q=Corporate+Social+Responsibility+Scenario+in+Jordan:+Transformation+Context&hl=en 
   &as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.
9 Y. AL-DAAYA, Corporate Social Responsibility Scenario in Jordan: Transformation Context, International Journal of Engineering  
   and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No3. 3.https://scholar.google.com/scholar?q=Corporate+Social+Responsib 
   ility+Scenario+in+Jordan:+Transformation+Context&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

 10 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011. مسح المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص في األراضي الفلسطينية، 2009. رام هللا.
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أظهــر املســح عــدة نتائــج منهــا أّن 57.7% فقــط مــن الشــركات يف األراضــي الفلســطينية لديهــا معرفــة كافيــة مبفهــوم 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات 61.4% منهــا يف الضفــة الغربيــة، و47.8% يف قطــاع غــزة. كمــا بــنّي املســح أّن القــرارات 
اخلاصــة باملســؤولية االجتماعيــة يتــّم اتخاذهــا بالعــادة مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة يف 42.6% مــن الشــركات، ومــن قبــل 
اإلدارة التنفيذيــة يف 28.5% مــن الشــركات. والنســبة األقــل مــن الشــركات لديهــا اســتراتيجية خاصــة باملســؤولية االجتماعيــة 
تعتمــد عليهــا يف اتخــاذ قــرارات الشــركة يف هــذا اجملــال ونســبتها 4.1% مــن الشــركات يف األراضــي الفلســطينية. ومــن ناحيــة 
مســؤولية الشــركة االجتماعيــة يف سياســات التوظيــف، تبــني نتائــج هــذا املســح أّن 78% مــن الشــركات ال توّظــف معاقــني 
ــة للشــركات  ــم )1( طــرق املســاهمة االجتماعي ــات. ويوضــح اجلــدول رق ــاً معاق ــن الشــركات ال توظــف إناث ــوراً، و85% م ذك

والتوزيــع النســبي لهــا لعــام 2009. 
جدول 1: التوزيع النسبي ملؤسسات القطاع اخلاص )30 عاماًل فأكثر( 
حسب طرق املساهمة يف اجملتمع احمللي أو اجملتمع بشكل عام، 2009.

املصدر: مسح اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009.

يظهــر مــن خــالل اجلــدول )1( أّن مــا ال يزيــد عــن ربــع الشــركات فقــط تقــوم برعايــة أنشــطة مختلفــة بانتظــام، وأّن مــا نســبته 
28% فقــط مــن الشــركات تقــّدم تبّرعــات نقدّيــة بانتظــام، فيمــا تقــّدم 57% منهــا تبرعــات عينّيــة، أمــا النســبة األكبــر فتقــوم 
بهــذه األنشــطة بشــكل غيــر منتظــم وهــو مــا يــدّل علــى ضعــف وجــود اســتراتيجيات واضحــة ومحــددة للمســؤولية االجتماعيــة، 
وأّنهــا تأخــذ شــكل أنشــطة متقطعــة وعشــوائية ويغلــب عليهــا طابــع التبرعــات باألخــص التبرعــات النقدّيــة. أمــا القيــام 
باألنشــطة التطوعيــة، فهنــاك نســبة أقــّل مــن الشــركات تهتــم بهــذا النــوع مــن املســاهمات االجتماعيــة، حيــث تقــوم مــا نســبته 

16.6% فقــط مــن الشــركات بأنشــطة تطوعيــة للمصلحــة العامــة باســتمرار.
والدليل على ذلك أّن حوالي 46% من الشركات ليست لديها استراتيجية للمسؤولية االجتماعية وليست بقيد إعداد استراتيجية لها. 

ــي تأخــذ يف  ــة الت ــا االجتماعي ــر مــن الشــركات )56%( يف مجــال القضاي ــق مبجــال الدعــم، تســهم النســبة األكب وفيمــا يتعل
الغالــب شــكل مســاعدات اجتماعيــة ذات طابــع إغاثــي. أمــا قضايــا الفنــون والثقافــة فحظيــت بدعــم مــا نســبته 28% مــن 
ــح ومســاعدات للطــالب  ــى شــكل من ــون عل ــد تك ــي ق ــي 40%، والت ــى حوال ــم عل ــا التعلي ــت قضاي الشــركات، يف حــني حصل
احملتاجــني أو بعــض مبــادرات ومســابقات التعليــم، فيمــا نالــت قضايــا الرياضــة اهتمــام مــا نســبته 30% مــن الشــركات، 

ــى دعــم %13.4 فقــط مــن الشــركات11. ــة عل ــا البيئ ــت قضاي وحصل

ومــن بــني التجــارب التــي خاضهــا القطــاع اخلــاص الفلســطيني يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة "ملتقــى املســؤولية االجتماعية 
األول" وهــو عبــارة عــن مبــادرة قامــت بهــا ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك يف فلســطني عــام 2015، هدفــت إلــى 
ــى وضــع إطــار سياســاتي  ــادرة عل ــت املب ــة يف القطــاع املصــريف الفلســطيني. وقــد عمل ــد مفهــوم املســؤولية االجتماعي توحي
للمســؤولية االجتماعيــة يعــزز الشــراكة بــني القطــاع اخلــاص، واحلكومــي، واألهلــي. وخــرج امللتقــى بعــدة توصيــات منهــا 
إلــزام البنــوك علــى تخصيــص مــا نســبته 2% مــن مســؤوليتها االجتماعيــة، وإقامــة صنــدوق مشــترك لنشــاطات املســؤولية 
االجتماعيــة املســتدامة. ســبق هــذه التجربــة عــدة جتــارب لتأســيس صناديــق للمســؤولية االجتماعيــة منهــا صنــدوق املســؤولية 
االجتماعيــة لســوق فلســطني لــأوراق املاليــة عــام 2006، وصنــدوق املســؤولية االجتماعيــة جملموعــة االتصــاالت الفلســطينية. 

11 للمزيد انظر/ي اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف األراضي الفلسطينية، 2009. على الرابط التالي
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1735.pdf   

النعم أحيانًا نعم بانتظامطرق املساهمة يف اجملتمع احمللي

24.535.240.3رعاية أنشطة
28.239.532.3تبّرعات نقدّية
26.839.234تبّرعات عينّية

16.627.855.6تطّوع للمصلحة العامة
11.923.264.9تطّوع املوظفني

3.719.177.2أخرى
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وقــد نتــج عــن هــذه الصناديــق القيــام ببعــض املبــادرات اإلغاثيــة املؤقتــة اســتجابة الحتياجــات إنســانية مثــل توزيــع معونــات 
غذائيــة مــن خــالل مبــادرة "األخــّوة الفلســطينية" علــى 40 ألــف موظــف حكومــي تقــّل رواتبهــم عــن 1500 شــيكل، إضافــة إلــى 

عشــرة آالف أســرة أســير12. 

لكــن بحســب الواقــع اليــوم، لــم تُكتـَـب أليٍّ مــن هــذه الصناديــق االســتمرارية حيــث كانــت أشــبه بحمــالت مؤقتــة، ويســتبعد جناح 
فكــرة صنــدوق مســتمر لدعــم اجملتمــع مــن خــالل املســؤولية االجتماعيــة، حيــث إّن املســاهمات االجتماعيــة لــكّل شــركة تختلــف 
ــاك ضــرورة لدعمهــا.  ــرى أّن هن ــي ت ــة القطاعــات الت ــف مجــاالت اهتمــام كّل شــركة مــن ناحي مــن حيــث القيمــة، كمــا تختل
وبالعــادة تــرى الشــركات أّن قيامهــا املباشــر بــإدارة حمــالت وتقــدمي الدعــم مباشــرة إلــى املســتفيدين مــن شــأنه أن ينعكــس 

بشــكل إيجابــي علــى ســمعة الشــركة وأســرع مــن تقــدمي هــذه املســاهمات مــن خــالل صنــدوق مشــترك. 

ميكــن أن يكــون صنــدوق "وقفــة عــز" الــذي دعــت احلكومــة الفلســطينية لتأسيســه يف محاولــة للتكاتــف االجتماعــي يف مواجهــة 
اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة جلائحــة كورونــا علــى اجملتمــع الفلســطيني، مبثابــة تقييــم عملــي لسياســات املســؤولية 
ــي بشــكل أساســي. فقــد بلغــت قيمــة  ــى تبرعــات القطــاع اخلــاص احملل ــدوق عل ــة للشــركات، حيــث اعتمــد الصن االجتماعي
تبرعــات الشــركات الفلســطينية للصنــدوق 50 مليــون شــيكل وشــكلت 81% مــن إجمالــي مــا متّكــن الصنــدوق مــن جمعــه13. 
وعلــى الرغــم مــن أّن الصنــدوق هــدف إلــى جمــع حوالــي 100 مليــون شــيكل )20 مليــون دينــار( إّلا أّنــه لــم يتمكــن مــن جمــع 

تبرعــات ســوى بقيمــة 62.1 مليــون شــيكل فقــط حتــى تاريــخ 2020/7/4. 

مــن خــالل مقارنــة مــا مّت جمعــه مــن تبرعــات لصنــدوق "وقفــة عــز" مــن خــالل بعــض شــركات القطــاع اخلــاص مــع اإلعفــاءات 
الضريبيــة التــي حتصــل عليهــا الشــركات اخلاضعــة لقانــون تشــجيع االســتثمار-حيث لــم يتجــاوز عــدد الشــركات التــي تبرعــت 
للصنــدوق 95 شــركة- يتبــني أّن النســبة األكبــر مــن التبرعــات جــاءت مــن الشــركات غيــر اخلاضعــة لقانــون تشــجيع االســتثمار 
وهــو مــا يعــّد مفارقــة وخلــاًل يف الــدور االجتماعــي لهــذه الشــركات، وباألخــّص خــالل فتــرات الطــوارئ، مقارنــة مــع مــا حتصــل 
ــي مســاهمة  عليــه مــن تســهيالت للعمــل يف هــذا اجملتمــع وهــو مــا يحقــق لهــا أرباحــاً ماليــة مرتفعــة. "وممــا يــدّل علــى تدّن
الشــركات أّن النســبة األكبــر مــن التبرعــات جــاءت مــن الشــركات غيــر اخلاضعــة لقانــون تشــجيع االســتثمار، حيــث تبرعــت 76 
شــركة مببلــغ 29.6 مليــون شــيكل، أي بنســبة 59.2% مــن مجمــوع تبرعــات الشــركات للصنــدوق، يف حــني أســهمت الشــركات 
اخلاضعــة لقانــون تشــجيع االســتثمار )19 شــركة( بنحــو 20.4 مليــون شــيكل، وشــكلت مــا نســبته 40.8%  مــن مجمــوع 
تبرعــات الشــركات للصنــدوق، وتتبــني ضآلــة هــذه املســاهمة عنــد املقارنــة بأعــداد هــذه الشــركات احلاصلــة علــى إعفــاءات 
ــع الشــركات التــي ميكنهــا  ــأّن جمي ــة العــام 2019، علمــاً ب ــذ العــام 1998 وحتــى نهاي ــغ عددهــا 935 شــركة من ــة إذ بل ضريبي
االســتفادة مــن قانــون تشــجيع االســتثمار هــي الشــركات الكبيــرة فقــط". وتؤكــد هــذه املعطيــات صحــة االســتنتاج حــول عــدم 
تفضيــل الشــركات العمــل مــن خــالل صناديــق مشــتركة، حيــث تفّضــل كّل شــركة تقــدمي مســاهمتها مــن خــالل قنواتهــا اخلاصــة 

وشــركائها يف القطاعــات التــي تعمــل فيهــا.

12 إميان سعادة، واخلالدي، رجا. 2019. واقع املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص الفلسطيني ودورها يف دعم التنمية. معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني-ماس. رام اهلل- فلسطني.
13 انظر/ي مؤسسة مفتاح، صندوق وقفة عز. 

  http://www.miftah.org/Publications/Books/FactSheet_Waqfet_Izz_Ar.pdf    
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◄ اإلطار القانوني الناظم للمسؤولية االجتماعية في فلسطين:

يناقــش هــذا الفصــل القوانــني والتعليمــات ذات العالقــة باملســؤولية االجتماعيــة ويلقــي الضــوء علــى مدّونــة قواعــد حوكمــة 
ــال  ــة ســوق رأس امل ــس إدارة هيئ ــرار مجل ــى ق ــة إل ــة، إضاف ــد الناظــم للمســؤولية االجتماعي ــا اإلطــار الوحي الشــركات كونه
الفلســطينية رقــم )1( لعــام 2013م بتعليمــات معدّلــة لتعليمــات رقــم )2( لســنة 2008م بشــأن اإلفصــاح والــذي ألــزم الشــركات 

املدرجــة يف الســوق املالــي باإلفصــاح عــن سياســاتها يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة. 

1. مدّونة قواعد حوكمة الشركات يف فلسطني:

ــّم مبوجبهــا إدارة  تعــّرف املدّونــة حوكمــة الشــركات يف الســياق الفلســطيني بأّنهــا: "مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التــي يت
الشــركة والرقابــة عليهــا، عــن طريــق تنظيــم العالقــات بــني مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، واملســاهمني، وأصحــاب 
املصالــح اآلخريــن، وكذلــك املســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة للشــركة". وعليــه تهتــم حوكمــة الشــركات بشــكل رئيســي، باألســلوب 
الــذي تتــّم فيــه إدارة الشــركة والرقابــه عليهــا، وبفحــص قــدرات مجلــس اإلدارة علــى وضــع سياســات ورســم أهــداف للشــركة 
تتفــق ومصلحــة املســاهمني وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن. وتهــدف املدّونــة إلــى جانــب مســاعدة الشــركات علــى حتقيــق 
ــا  ــة يف فلســطني. كم ــة االقتصادي ــة التنمي ــز دور الشــركات يف املســاهمة يف عملي ــى تعزي ــة إل ــة واالقتصادي ــا الربحي أهدافه
ــوازن بــني مصلحــة الشــركات وكافــة األطــراف أصحــاب  ــق ت ــي تهــدف إلــى خل ــات الت ــى عــدد مــن التوصي ــة عل ــّص املدّون تن
العالقــة. ومــن هــذه التوصيــات مــا هــو ملــزم حتــت طائلــة املســؤولية ولهــا مرجعيــات ونصــوص قانونيــة مثــل قانــون الشــركات، 
إضافــة إلــى قواعــد تنســجم مــع املمارســات الدوليــة وال تتعــارض مــع النصــوص القانونيــة، وهنــا يكــون التطبيــق طوعيــاً مــن 
قبــل الشــركات مــع إمكانيــة تفســير عــدم التزامهــا بهــا، إضافــة إلــى توصيــات تتوافــق مــع املمارســات الدوليــة لكّنهــا تتعــارض 
مــع نصــوص قانونيــة، وهنــا نّصــت املدّونــة علــى توصيــات بتعديــل النصــوص القانونيــة اخلاصــة بهــا. وجــاءت بنــود املدّونــة 
ــر عنهــا بصيغــة  ــة وجــاء التعبي ــد التعليمــات الطوعي ــة للشــركة جتــاه أصحــاب العالقــة يف بن املتعلقــة باملســؤولية االجتماعي
ــر الســنوي( للمســاهمني والعاملــني  ــى األقــل يف )التقري ــة مــرة يف العــام عل ــات املالي ــأن يكــون اإلفصــاح عــن البيان ــذ" ب "يُحبَّ
يف الشــركة واملتعاملــني معهــا عــن مســؤوليات الشــركة االجتماعيــة، وأن تكــون سياســات الشــركة االجتماعيــة والبيئيــة معلنــة 
وغيــر مضللــة، وقابلــة للتطبيــق علــى املــدى الطويــل، ومراعيــة للقوانــني يف فلســطني. كمــا يُحبَّــذ أّلا تقــّل املعاييــر التــي تتبناهــا 
الشــركات عّمــا هــو منصــوص عليــه يف القوانــني والتشــريعات، بهــدف حتســني ســمعة الشــركة وعالقتهــا مــع جميــع أصحــاب 

املصلحــة واملتعاملــني معهــا14.

تخضــع حقــوق أصحــاب املصالــح اآلخريــن )موظفــي الشــركة، وزبائنهــا، ودائنيهــا( يف الشــركة للقوانــني واألنظمــة النافــذة 
ويُحبَّــذ أن تكــون آليــات التعامــل مــع جميــع أصحــاب املصالــح بالتســاوي ودون متييــز بينهــم بســبب العــرق أو اجلنــس أو اللــون 
أو الديــن. أي أّن مدّونــة الســلوك أدرجــت املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مبختلــف أبعادهــا ضمــن إطــار تشــجيع الشــركات 

علــى االلتــزام بهــا ولــم تنــدرج حتــت بنــد اإللــزام وبقــي اإللــزام مبســتوى القوانــني فقــط وليــس زيــادة عنهــا. 

كمــا أشــار الدكتــور بشــار أبــو زعــرور15 إلــى أّن الهيئــة اليــوم تعمــل علــى تطويــر مدّونــة ســلوك جديــدة تتماشــى مــع مبــادئ 
احلوكمــة االجتماعيــة والبيئيــة16، وســيتم إقرارهــا ونشــرها ليبــدأ العمــل بهــا، بعــد مراجعــة تأثيــر التطبيــق الفعلــي لقانــون 
الشــركات اجلديــد. وإلــى اآلن يتمحــور دور الهيئــة يف املراقبــة علــى اإلفصــاح مــن خــالل التقاريــر الســنوية أو تقاريــر املســؤولية 
االجتماعيــة، ومــن املتوقــع أن يكــون هنــاك تطــور يف املدّونــة اجلديــدة يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة وشــروط اإلفصــاح. 

 https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/8604.html .14 مدّونة قواعد حوكة الشركات يف فلسطني
15 مقابلة مع د. بشار أبو زعرور، مدير عام اإلدارة العامة خلدمات التمويل الرقمي واالبتكار يف هيئة سوق رأس املال، بتاريخ 2022/9/1.

16 انعكاس أنشطة وعمليات الشركة وتأثيرها على البيئة، كذلك سياسة الشركة االجتماعية مبا هو أوسع من املفهوم التقليدي للمسؤولية االجتماعية واالهتمام ببيئة العمل.
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2. قانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات17

لــم يكــن هنــاك مــا يلــزم الشــركات باإلفصــاح عــن اإلنفــاق علــى مســؤوليتها االجتماعيــة أو يحــدد نســبة معينــة تُقتََطــُع مــن أربــاح 
الشــركة للمســؤولية االجتماعيــة يف قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964. كذلــك احلــال بالنســبة لقانــون الشــركات رقــم )42( 
لســنة 2021 والــذي يُعــدُّ حتديثــاً للقانــون الســابق والــذي لــم ينــص كذلــك يف أيٍّ مــن بنــوده علــى تشــجيع أو إلــزام الشــركات، ولــم يورد 
أيَّ بنــد لــه عالقــة بتنظيــم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات. ويُعــدُّ عــدم اإللــزام إحــدى الطــرق املّتبعــة عامليــاً حيــث تبقــى املســؤولية 

االجتماعيــة يف عــداد األمــر التطوعــي، مــا يخلــق منافســة بــني الشــركات الســتخدامه يف حتســني ســمعة الشــركة يف اجملتمــع.
أّمــا اإللــزام فمــن شــأنه أن يجعــل الشــركات تلتــزم باحلــّد األدنــى املطلــوب يف القانــون شــأنه شــأن باقــي املتطلبــات القانونيــة 

مثــل الضريبــة وغيرهــا، مــا يقلـّـل حافــز الشــركات لإلنفــاق أكثــر يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة. 

 3. قــرار مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية رقــم )1( لعــام 2013م بتعليمــات معدّلــة 
   لتعليمات رقم )2( لسنة 2008م بشأن اإلفصاح

ينــّص هــذا القــرار يف تعديلــه للمــواد املتعلقــة باإلفصــاح يف التعليمــات رقــم )2( لســنة 2008 علــى أن تعــّدل املــادة )2/18/ح( 
بحيــث تصبــح كمــا يلــي »يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي اإلفصــاح عــن سياســة الشــركة يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة 
وتلــك املتعلقــة بسياســتها يف مجــال خدمــة البيئــة واجملتمــع احمللــي، علــى أن تكــون هــذه السياســة معلنــة بشــكل واضــح وغيــر 
مضللــة وقابلــة للتطبيــق، ويف حــال لــم يكــن لــدى الشــركة أّي نشــاط يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة أو أّيــة مســاهمات 
مجتمعيــة فيجــب اإلفصــاح عــن ذلــك ضمــن التقريــر الســنوي«18. أي أّن املســؤولية االجتماعيــة مــا تــزال ضمــن األمــور التــي 
تشــجع عليهــا القوانــني والتعليمــات اخملتلفــة ويبــدو أّن إلزامهــا مــا يــزال غيــر مطــروح. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن اإلفصــاح عــن 
سياســة الشــركة يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل تعــداد وذكــر القطاعــات واملشــاريع التــي مّت اإلنفــاق عليهــا، مــن 
شــأنه أن يطلــع جمهــور الشــركة ومختلــف ذوي العالقــة ومنهــم املســتهلكون علــى هــذا اإلنفــاق، مــا يحّســن مــن صــورة الشــركة 

يف اجملتمــع وبالتالــي يزيــد أرباحهــا، األمــر الــذي يُعــّد أحــد أهــداف املســؤولية االجتماعيــة للشــركات. 

مــن ناحيــة أخــرى مــن شــأن اإلفصــاح عــن سياســات املســؤولية االجتماعيــة لــكلِّ شــركة بشــكل ســنوي خلــق نــوع مــن النهــج 
ــَزم الشــركات باإلفصــاح عــن سياســتها  والتراكــم كمــا أشــار الدكتــور بشــار أبــو زعــرور يف مقابلــة شــخصية معــه19. حيــث تُل
للمســؤولية االجتماعيــة وعــن األنشــطة التــي تنفذهــا ضمــن املســؤولية االجتماعيــة، كمــا يجــب أن  تفصــح الشــركة عــن عــدم 
امتالكهــا لسياســة للمســؤولية االجتماعيــة. وهــذا التراكــم يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة مــن شــأنه أن يخلــق حافــزاً لــدى 

الشــركات يف تنافســها علــى تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة. 

وأوضــح أبــو زعــرور أّنــه ومــن خــالل الشــمول املالــي ســتكون هنــاك محاولــة إلبــراز القطاعــات التــي حتتــاج إلــى دعــم، وتوجيــه، 
وتســهيل مــا يشــّكل دليــاًل معينــاً للمســؤولية االجتماعيــة. فليــس لــدى هيئــة ســوق رأس املــال القــوة القانونيــة إللــزام الشــركات 

بالتوّجــه لقطــاع معــني، لكــن مــن خــالل إبــراز هــذه القطاعــات يكــون هنــاك توجيــه ممنهــج لغــرض خلــق التأثيــر.

.https://t.ly/ULZ9 ،)25( 17 اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية«. 2021. عدد ممتاز
18 انظر/ي قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية رقم )1( لعام 2013م بتعليمات معدّلة لتعليمات رقم )2( لسنة 2008م بشأن اإلفصاح.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16545    
19 مقابلة مع د. بشار أبو زعرور، مدير عام اإلدارة العامة خلدمات التمويل الرقمي واالبتكار يف هيئة سوق رأس املال، بتاريخ 2022/9/1.
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◄ واقع وحجم المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص الفلسطيني:

يحــاول هــذا اجلــزء إلقــاء الضــوء علــى واقــع املســؤولية االجتماعيــة للشــركات الفلســطينية مــن خــالل االّطــالع علــى التقاريــر 
املاليــة واإلداريــة لعــدد مــن الشــركات املدرجــة يف الســوق املالــي وتقاريــر املســؤولية االجتماعيــة للشــركات التــي تنشــر هــذه 
التقاريــر خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة 2019-2021. إضافــة إلــى ذلــك مّتــت مقابلــة بنــك فلســطني، وشــركة رويــال 
والتعــّرف منهــم علــى تعريفهــم للمســؤولية االجتماعيــة وسياســاتهم يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة ومجــاالت اإلنفــاق فيهــا 
)مــع العلــم أّنــه مّت التواصــل مــع 7 شــركات لكــن لــم تتجــاوب مــع طلبنــا لعقــد مقابلــة ســوى شــركتني(. ومّت اختيــار الشــركات 
بنــاًء علــى تنويــع القطاعــات التــي تعمــل فيهــا، حيــث مّت اختيــار بنــك، وشــركة اتصــاالت، وشــركات صناعيــة وجتاريــة، وشــركة 

خدمــات )تأمــني(. 

وبحســب اّطــالع هيئــة ســوق رأس املــال علــى واقــع املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل التقاريــر التــي تقــدم لهــا يف 
إفصــاح الشــركات فــإّن القطاعــات التــي يتــّم التركيــز عليهــا متنوعــة ومنهــا قطاعــات الشــباب، والصحــة، والتعليــم، والرياضــة، 

والفئــات املهمشــة، وذوي االحتياجــات اخلاصــة. 

نســتعرض هنــا نــاذج مــن املســؤولية االجتماعيــة لعّينــة مــن الشــركات اخلاصــة الفلســطينية وهــي شــركات كبــرى وذات وزن يف 
االقتصــاد الفلســطيني يف قطاعــات مختلفــة. وتعتمــد بعــض املعلومــات الــواردة علــى املواقــع اإللكترونيــة للشــركات املذكــورة، 
وتقاريرهــا الســنوية أو تقاريــر املســؤولية االجتماعيــة. إضافــة إلــى ذلــك متكنــت معــّدة التقريــر مــن عقــد مقابــالت مــع بعــض 

الشــركات والتوســع أكثــر يف احلديــث حــول سياســات املســؤولية االجتماعيــة اخلاصــة بهــا. 

1. املسؤولية االجتماعية لبنك فلسطني:

اّتبــع بنــك فلســطني منــذ تأسيســه وحتــى العــام 2010 سياســة تلبيــة طلبــات املؤسســات واألفــراد الذين يتوجهــون للبنك دون أن 
تتــّم هــذه املســاعدات حتــت بنــد خــاص يســمى املســؤولية االجتماعيــة. وبعــد العــام 2010 بــدأت فكــرة املســؤولية االجتماعيــة 
تتبلــور ونشــأت عنهــا فكــرة تأســيس قســم للمســؤولية االجتماعيــة داخــل دائــرة العالقــات العامــة. وبــدأ البنــك بتخصيــص 
ــى  ــاع سياســة للمســؤولية االجتماعيــة عل ــر اّتب 5% مــن أرباحــه الســنوية للمســؤولية االجتماعيــة. أصبــح البنــك يالحــظ أث
ســمعته يف اجملتمــع وبــدأت املؤسســات واجلمعيــات تتقــدم للبنــك لدعــم مشــاريع معينــة ملعرفتهــا بتجاوبــه مــن خــالل املســؤولية 
االجتماعيــة لطلبــات واحتياجــات اجملتمــع. كمــا قــام البنــك بعــدة حمــالت إلغاثــة املتضرريــن مــن احلــروب اإلســرائيلية علــى 
قطــاع غــزة. وإضافــة إلــى الدعــم املالــي يســتخدم البنــك كافــة وســائل التواصــل، والتواصــل مــع املســتثمرين واملغتربــني يف 
اخلــارج إلجنــاح احلمــالت وجتنيــد األمــوال الالزمــة للحمــالت. كمــا أصبــح الوصــول إلــى اجملتمــع وتلّمــس احتياجاتــه يتــّم مــن 

خــالل شــركاء للبنــك يف القطاعــات اخملتلفــة وليــس مــن خــالل طلبــات فرديــة. 

بعــد العــام 2020 أصبــح التركيــز علــى التنميــة يتــّم مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع مســتدامة، ومــن هنــا أصبــح العمــل متركــزاً علــى 
دعــم قضايــا أو قطاعــات محــددة مثــل محاربــة الفقــر، ودعــم الصحــة، ودعــم التعليــم وهنــا بــرز مفهــوم االســتدامة.

مّت تأســيس جلنــة اســتدامة علــى مســتوى اجمللــس اإلداري تتبــع للمديــر العــام، مــن ضمنهــا قســم الشــمول املالــي الــذي 
يهــدف لدعــم فئــات مهمشــة مثــل الفقــراء، والنســاء، وذوي اإلعاقــة، ومســاعدتهم مــن خــالل الــدورات التدريبيــة، والوصــول 
للخدمــات املاليــة واملصرفيــة. يتبــع قســم املســؤولية االجتماعيــة حاليــاً لدائــرة االســتدامة املصرفيــة، ولــه اســتراتيجية يتــّم 
تعديلهــا كّل ســنة أو اثنتــني حســب الظــروف، أو حســب اخلطــة االســتراتيجية للبنــك والقطاعــات التــي يُعنــى بهــا وبحســب 
تقييــم االســتراتيجية كّل عــام وحتليــل الواقــع. تتركــز اســتراتيجية البنــك حاليــاً علــى التعليــم، والصحــة، ودعــم ذوي اإلعاقــة. 
ومــن خــالل الشــمول املالــي يهــدف البنــك إلــى دعــم ومتكــني املــرأة الفلســطينية لتكــون فاعلــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً، كمــا يدعــم 
وصــول كافــة الشــرائح االجتماعيــة للخدمــات املصرفيــة وباألخــص الشــباب وذوي اإلعاقــة. ويتــّم دعــم قطاعــات أخــرى مثــل 
الرياضــة والثقافــة حتــت بنــد العالقــات العامــة أو الترويــج وليــس مــن منطلــق املســؤولية االجتماعيــة وضمــن ميزانيــة مختلفــة.
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وبالنســبة لسياســات البنــك يف التعامــل مــع موّظفيــه، فيتميــز بنــك فلســطني بــأّن نســبة املوظفــات لديــه تبلــغ 44% ويهــدف 
البنــك للوصــول إلــى نســبة توظيــف نســاء تبلــغ 50% وهــو مــا يجعــل سياســته تتســم بالتمييــز اإليجابــي جتــاه توظيــف النســاء. 
كذلــك يصــرف البنــك عــالوات للــزوج والزوجــة مــن موظفيــه وهــو مــا يُعــدُّ سياســة إيجابيــة تتجــاوز املعمــول بــه يف القطــاع 
العــام علــى ســبيل املثــال، إضافــة إلــى أّن نصــف مجلــس اإلدارة هــو مــن النســاء. كمــا يخصــص البنــك ميزانيــة تبلــغ حوالــي 

700 ألــف دوالر لتدريــب كــوادره وتطويرهــا20.

ــزم بإحــداث تطــور إيجابــي يف اجملتمعــات التــي يعيــش ويعمــل فيهــا،  ــه »يلت وبحســب املوقــع اإللكترونــي لبنــك فلســطني فإّن
وعليــه يلتــزم باملســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة املســتدامة مــن خــالل العمــل مــع املوظفــني وعائالتهــم واجملتمــع علــى اتســاعه 
لتحســني البيئــة اجملتمعيــة وفقــاً لالســتراتيجية املعتمــدة مــن البنــك. حيــث يضــع نصــب عينيــه العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة 
ــة«. يف عــام 2019 اســتثمر البنــك بتخصيــص مــا يقــارب %5  ــد تقييمــه لفــرص التنمي ــة وسياســة احلكومــة عن واالقتصادي
مــن أرباحــه للمســؤولية االجتماعيــة، وظلّــت مشــاريع البنــك متركــزة يف مجــاالت التعليــم والشــباب واإلبــداع، والرياضــة، 
والصحــة، والبيئــة، والثقافــة، والفنــون، والتنميــة والشــؤون االقتصاديــة، واملســاعي اإلنســانية، والعمــل التطوعــي21. ويف عــام 
2020 اســتمر البنــك بتخصيــص 5% مــن أرباحــه الســنوية ألنشــطة املســؤولية االجتماعيــة، وتركــزت مســاهماته يف مجــاالت 
الصحــة بشــكل رئيســي إضافــة إلــى التنميــة ومحاربــة الفقــر، واملســاعي اإلنســانية ودعــم املتعّطلــني عــن العمــل وذلــك يف ظــّل 
جائحــة كورونــا واحلاجــة لدعــم هــذه القطاعــات. ووّقــع البنــك اتفاقيــة مــع مؤسســة التعــاون لدعــم حملــة »فلســطني بتناديكــم« 
حيــث تبــرع البنــك بقيمــة 250,000 دوالر لدعــم شــبكة مستشــفيات القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة بنــاء علــى االحتياجــات 
اآلنيــة والطارئــة، كمــا خصــص البنــك 500 ألــف شــيكل لصالــح برنامــج العمــال املتعّطلــني عــن العمــل، وتبــّرع موظفــو البنــك 
مببلــغ 500 ألــف شــيكل لصالــح برنامــج وزارة العمــل لدعــم العمــال املتعّطلــني عبــر صنــدوق »وقفــة عــز«. إضافــة إلــى توقيــع 
اتفاقيــة مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة لدعــم األســر املنكشــفة جــراء جائحــة كورونــا مببلــغ مليــون شــيكل. وتبــّرع البنــك كذلــك 

مببلــغ 1.5 مليــون شــيكل لــوزارة الصحــة ملواجهــة اجلائحــة مــن خــالل صنــدوق »وقفــة عــز«22.

2. املسؤولية االجتماعية للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار- أيبك

يظهــر مــن خــالل مراجعــة تقاريــر املســؤولية االجتماعيــة الســنوية التــي تصدرهــا وتنشــرها الشــركة علــى موقعهــا اإللكترونــي 
أّنهــا تقــدم دعمــاً للمؤسســات ذات الرؤيــة الهادفــة والفاعلــة يف اجملــاالت اخليريــة واإلنســانية التــي تُعنــى باأليتــام وذوي 
االحتياجــات اخلاّصــة واألَُســر الفقيــرة ومؤسســات قطاعــات التعليــم والصحــة والشــباب واملشــاريع الرياديــة. وكمــا جــاء يف 
تقريــر الشــركة أّن برنامــج املســؤولية االجتماعيــة الــذي تنفــذه يأتــي مــن منطلــق »أهميــة املشــاركة يف العطــاء كواجــب وطنــي 
وإنســاني واســتثمار طويــل املــدى كمســاهمة يف حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة وبنــاء ومتكــني مجتمعــات قــادرة 
علــى االســتمرار يف ظــل كافــة الظــروف والتحديــات«. وقــد بلــغ مجمــل االســتثمار يف املســؤولية االجتماعيــة خــالل آخــر ثــالث 
ســنوات حوالــي 7.7 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 9% مــن صــايف الربــح، فيمــا خصصــت الشــركة مــا نســبته %7.6 
مــن صــايف أرباحهــا للعــام 2021 لنشــاطات املســؤولية االجتماعيــة بقيمــة بلغــت 2.55 مليــون دوالر أمريكــي يف مجــاالت دعــم 
ــر الفقيــرة يف  ــام واألَُس ــم، وقــرى األطفــال sos، والنســاء والفئــات املهمشــة، واأليت ذوي اإلعاقــة، والتوّحــد وصعوبــات التعل

قطــاع غــزة، والطالبــات والطلبــة األيتــام، وتدريــب طلبــة اجلامعــات يف فــروع الشــركة، إضافــة للمنــح اجلامعيــة23.

خصصــت أيبــك يف العــام 2020 مــا نســبته 14% مــن صــايف أرباحهــا للمســؤولية االجتماعيــة بقيمــة بلغــت 3.5 مليــون دوالر 
أمريكــي، مّت تخصيــص 2 مليــون دوالر منهــا لدعــم اجلهــود الوطنيــة ملكافحــة فيــروس كورونــا موزعــة مــا بــني طــرود غذائيــة، 
وســيارات إســعاف، وأجهــزة مخبريــة، ودعــم مــادي لصناديــق وطنيــة، وجتهيــزات الســالمة للموظفــني والعمــالء. وأبقــت

 20 مقابلــة مــع أ. ربيــع دويــكات، مديــر دائــرة العالقــات العامــة يف بنــك فلســطني، بتاريــخ 2020/8/30. مقابلــة مــع أ. عــال صوافطــة، رئيســة قســم املســؤولية االجتماعيــة يف بنــك فلســطني، 
   بتاريخ 2022/8/30.

21 بنك فلسطني، تقرير املسؤولية االجتماعية 2019. 
https://bopwebsitestorage.blob.core.windows.net/assets/uploads/ekxS5srDaaHpnAZIpRDf9g8MgoMiR8TO5Aozq8gX.pdf    

https://bopwebsitestorage.blob.core.windows.net/assets/uploads/DSQW1pvK8MJderXu  .2020 22 بنــك فلســطني، تقريــر املســؤولية االجتماعيــة 
rktlTjZvHMWTWJOFPXwx8XvW.pdf   

23 انظر/ي املوقع اإللكتروني للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار- أيبك.
 /https://apic.ps/ar/corporate-social-responsibility   
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الشــركة علــى دعمهــا للفئــات واجملــاالت األخــرى كاأليتــام واألَُســر الفقيــرة، وذوي االحتياجــات اخلاصــة، والتعليــم، والشــباب، 
والصحــة والرعايــة الطبيــة، والثقافــة والتــراث. كمــا خصصــت 7% مــن صــايف أرباحهــا للعــام 2019 للمســؤولية االجتماعيــة 

بقيمــة بلغــت 6.1 مليــون دوالر أمريكــي يف نفــس اجملــاالت.

ويبــدو أّن هــذه هــي اجملــاالت التــي يتــّم اســتثمار مخصصــات املســؤولية االجتماعيــة لدعمهــا بشــكل مســتمر بحســب سياســة 
الشركة.

3. املسؤولية االجتماعية لشركة باديكو القابضة:

تقّســم الشــركة مســؤوليتها االجتماعيــة إلــى مســؤوليتها جتــاه اجملتمــع، ومــكان العمــل، والســوق، والبيئــة. وبالنســبة للمجتمــع 
حتــدد الشــركة مجــاالت تدخلهــا يف قطاعــات التعليــم مــن خــالل التشــبيك مــع مؤسســات عامليــة، والريادة واإلبــداع، واالقتصاد 
بالتركيــز علــى احملاضــرات، والنــدوات واملؤمتــرات االقتصاديــة، والثقافــة والفنــون بالتركيــز علــى دعــم مهرجانــات مختلفــة. 
أمــا بالنســبة للمســؤولية االجتماعيــة يف مــكان العمــل فتعتمــد باديكــو مدّونــة األخــالق يف التعامــل مــع موظفيهــا، والتدريــب 
وبنــاء القــدرات، إضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة واألعمــال التطوعيــة. أمــا فيمــا يخــص املســؤولية االجتماعيــة جتــاه الســوق، 
فتلتــزم الشــركة باملعاييــر الدوليــة حلوكمــة الشــركات واملمارســات املســؤولة اجتماعيــاً وبيئيــاً، وتلتــزم مبدّونــة حوكمة الشــركات 
واالتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة. وتلتــزم الشــركة بإرســاء ممارســات صديقــة للبيئــة. يعــّد هــذا التحديــد جلوانــب املســؤولية 
االجتماعيــة فريــداً مــن نوعــه، وباالّطــالع علــى تعريــف الشــركات األخــرى للمســؤولية االجتماعيــة كان التعريــف يقتصــر علــى 
جانــب املســاهمة االجتماعيــة للشــركة والــدور التنمــوي الــذي ميكــن أن تلعبــه وهــذا التعريــف منســجم مــع التعريفــات العامليــة 

للمســؤولية االجتماعيــة. 
اســتثمرت الشــركة منــذ تأسيســها مبلــغ 125 مليــون دوالر يف املســؤولية االجتماعيــة، وركــزت يف العــام 2019 علــى دعــم 
قطاعــات الرياضــة، والشــباب، والتعليــم. ويف العــام 2020، قامــت الشــركة بتقــدمي املســاعدات العينيــة والنقديــة خــالل 
جائحــة كورونــا بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، كمــا خصصــت الشــركة مقّراتهــا قــي ثــالث مــدن كمراكــز للحجــر الصحــي. 
إضافــة إلــى متويــل عــدٍد مــن املنــح الدراســية واملقاعــد اجلامعيــة يف اجلامعــات الفلســطينية، وبرنامــج مســارك التدريبــي24. 
ــادة  ــون والثقافــة والري ــة والفن ــة والتعليمي ــة واالجتماعي كمــا اســتمرت الشــركة يف العــام 2021 بدعــم القطاعــات االقتصادي

ــة والتدريــب مــن خــالل برنامــج مســارك25. ــح جامعي والشــباب، مــن خــالل تقــدمي من

4. املسؤولية االجتماعية لشركة ترست للتأمني:

جــاء ذكــر املســؤولية االجتماعيــة لشــركة ترســت للتأمــني ضمــن بنــد حوكمــة الشــركة يف تقاريرهــا الســنوية، ولــم تُفــِرد تقريــراً 
مفّصــاًل لهــا كحــال الشــركات األخــرى. قامــت الشــركة يف العــام 2021 بدعــم ورعايــة بعــض البرامــج الثقافيــة، والرياضيــة، 
واخلدماتيــة والصحيــة ودعمــت صنــدوق وقفــة عــز مببلــغ 200 ألــف دوالر وقدمــت غيرهــا مــن التبرعــات ملواجهــة جائحــة 
كورونــا26. ويبــدو أّنــه ال توجــد لــدى شــركة ترســت سياســة واضحــة يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة، حيــث جــاء يف التقريــر 
أّن الشــركة "تخصــص بحســب رؤيــة اإلدارة التنفيذيــة كّل عــام نســبًة معينــًة مــن األربــاح للمســؤولية االجتماعيــة"27 فقــط، ولــم 
يوضــح التقريــر مــا هــي هــذه السياســة مــع العلــم أّن الشــركات ملزمــة باإلفصــاح يف حــال كانــت لديهــا سياســة، أّمــا إذا لــم 
تكــن لديهــا سياســة فيجــب أن تفصــح عــن عــدم وجودهــا. كذلــك لــم تكشــف الشــركة عــن األنشــطة التــي نّفذتهــا واملبالــغ التــي 

أنفقتهــا ومجــاالت الدعــم بالتفصيــل كمــا لــم تذكــر أســماء اجلهــات املســتفيدة مــن تلــك األنشــطة.

.https://www.padico.com//wp-content/uploads/2022/08/2020.pdf  2020 24 شركة باديكو، التقرير السنوي
 .https://www.padico.com//wp-content/uploads/2022/08/2021.pdf  2021 25 شركة باديكو، التقرير السنوي

https://www.trustpalestine.com/uploads/document/file_path/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9 .2021 .26 التقريــر الســنوي لشــركة ترســت 
.%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A_2021.pdf    

27 املرجع السابق.
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5. املسؤولية االجتماعية لشركة مجموعة االتصاالت الفلسطينية:

أسســت مجموعــُة االتصــاالت الفلســطينية يف العــام 2008 مؤسســَة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، وهــي منظمــة مســتقلة 
وغيــر ربحيــة تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة للمجتمــع الفلســطيني.

تنفــذ مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 4 برامــج تهــدف مــن خاللهــا لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة وفــق رؤيتهــا 
للواقــع ودور هــذه البرامــج يف دعــم التنميــة االجتماعيــة. وهــذه البرامــج هــي برنامــج منــح مجموعــة االتصــاالت اجلامعيــة 
ــاة  ــا، وبرنامــج "Code for Palestine"، واخمليــم الصيفــي للبرمجــة والتصميــم، وبرنامــج احلــّق يف حي ــوم والتكنولوجي للعل

كرميــة، إضافــة إلــى جائــزة فلســطني للتمّيــز واإلبــداع.
ترّكــز مؤسســة مجموعــة االتصــاالت علــى مختلــف أشــكال متكــني الشــباب مــن خــالل توفيــر فــرص متســاوية جلميــع شــرائح 
اجملتمــع يف التعليــم والتكنولوجيــا. كمــا تقــدم املؤسســة مســاعدات للفقــراء واألَُســر احملتاجــة، وتدعــم اجلمعيــات التــي تُعنــى 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتقــدم برنامــج دعــم القطــاع الصحــي، وبرامــج أخــرى عديــدة تركــز علــى التنميــة، وترتبــط هــذه 

البرامــج بأهــداف التنميــة املســتدامة 2030 ويتــّم اإلعــالن عنهــا يف تقاريــر تفصيليــة28. 

6. املسؤولية االجتماعية لشركة رويال:

شــركة رويــال هــي شــركة عائليــة متخصصــة يف الصناعــات البالســتيكية تأسســت عــام 1993، ولكونهــا غيــر مدرجــة يف الســوق 
املالــي فــال تنطبــق عليهــا شــروط اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة. مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي ال توجــد أّيــة تقاريــر حــول 
املســؤولية االجتماعيــة للشــركة أو أّيــة تقاريــر ســنوية عــن عملهــا. ومــن خــالل مقابلــة الشــركة، تبــنّي أّنهــا تقــوم منــذ تأسيســها 
بتقــدمي تبرعــات وحمــالت اجتماعيــة مختلفــة وتهتــم يف مجــاالت متعــددة منهــا التعليــم، والصحــة، والبنيــة التحتيــة وتســتثمر 
مبالــغ كبيــرة يف هــذه اجملــاالت. ويعتبــر أحــد مالكــي الشــركة أّن املســؤولية االجتماعيــة دور وطنــي وإنســاني يجــب أن تلتــزم به أّي 
شــركة بغــّض النظــر عــن حجمهــا ومردودهــا وبحســب قدرتهــا مقابــل عملهــا يف اجملتمــع واســتفادتها مــن مــوارده، ويتــّم االتفــاق 

بــني مالكــي الشــركة ومدرائهــا بالنســبة للمشــاريع التــي ســتنفذ بعــد التشــاور باألفــكار املطروحــة فيهــا هــذا اجملــال. 

وتهتــم الشــركة بتنفيــذ مشــاريع ذات طابــع مســتدام منهــا تعبيــد وفتــح طــرق، وتوفيــر أجهــزة طبيــة لبعــض املستشــفيات، إضافــة 
إلــى مبــادرة "مــن حقــي أســمع" وهــي حملــة لزراعــة قواقــع الســمع لأطفــال الذيــن يحتاجــون إلجــراء هــذه العمليــة وال يســتطيع 
ذووهــم تغطيــة تكاليفهــا، حيــث تقــوم شــركة رويــال بتغطيــة تكاليــف املستشــفى، ويتبــرع الطبيــب عــادل عــدوان بإجــراء العمليــات 
ــاً، وتعمــل الشــركة علــى توفيــر القواقــع مــن خــالل اســتيرادها مــن إحــدى الشــركات األجنبيــة  ــة مجان مــن خــالل هــذه احلمل
املصّنعــة لهــا والتــي توّفرهــا بأســعار مخّفضــة، حيــث مت حتــى تاريــخ عقــد هــذه املقابلــة إجــراء 146 عمليــة زراعــة قوقعــة أذن. 

ــار أفضــل شــركة يف مجــال املســؤولية  ــزة ثانــي أفضــل شــركة يف مســابقة اختي ــى جائ ــال عــام 2012 عل ــت شــركة روي حصل
ــة.  ــا الشــركة يف مجــال املســؤولية االجتماعي ــي نفذته ــم املشــاريع الت ــى تقيي ــي اعتمــدت عل ــي، والت ــة يف دب االجتماعي

ومــن األمثلــة علــى املشــاريع التــي عملــت الشــركة علــى تنفيذهــا ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة؛ مشــروع توســيع طريــق واد 
النــار عــام 2002 والتــي مّت تعبيدهــا بعــد ذلــك مــن قبــل وزارة األشــغال، إلــى جانــب توفيــر األجهــزة الطبيــة، وجتهيــز قســم 

لغســيل الكلــى لأطفــال يف مستشــفى الهــالل األحمــر الفلســطيني يف اخلليــل، وجتهيــز مركــز يف مستشــفى املّطلــع. 
كمــا تنفــذ شــركة رويــال »مبــادرة مســار«، وهــي مبــادرة تهــدف لدعــم الطلبــة اخلريجــني للعمــل علــى مشــاريع التخــرج مــن خــالل 
منصــة موجــودة علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة، حتــى يتمكــن اخلريجــون مــن العمــل والنجــاح يف مشــاريعهم، حســب احتياجــات 

كّل مشــروع، حيــث حتتــاج بعــض املشــاريع للدعــم الفنــي أو التقنــي واألدوات كمــا يتــّم توجيــه كل طالــب حســب احتياجاتــه. 
وقامــت شــركة رويــال بتدريــب طاقــم متخصــص للدفــاع املدنــي مــن موظفيهــا ووفــرت اآلليــات الالزمــة لذلــك، ويتعــاون هــؤالء 

املوظفــون مــع الدفــاع املدنــي يف حــاالت احلرائــق التــي حتــدث يف املنطقــة29. 

.https://www.paltelfoundation.ps/uploads/2019_report.pdf 28 انظر/ ي مساهمة مجموعة االتصاالت يف اجملتمع الفلسطيني
.https://www.paltelfoundation.ps/uploads/Foundation_Section.pdf    

29 مقابلة مع األستاذ مازن زغير، أحد مالكي الشركة، واألستاذ عماد رجوب مدير املصنع، بتاريخ 2022/8/30.
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 ◄ االستنتاجات: برامج المسؤولية االجتماعية للشركات من منظور الشفافية 
     والنزاهة والعدالة االجتماعية

مــن خــالل مــا ســبق مــن اســتعراض لبرامــج وسياســات املســؤولية االجتماعيــة والبحــث املكتبــي وامليدانــي، يقــوم هــذا اجلــزء 
مــن التقريــر بفحــص هــذه البرامــج مــن منظــور الشــفافية والنزاهــة والعدالــة االجتماعيــة. ففــي ظــّل الظــروف االقتصاديــة 
واالجتماعيــة التــي تواجــه اجملتمــع الفلســطيني بفعــل سياســات االحتــالل اإلســرائيلي وانعكاســات األوضــاع السياســية 
ــة املســتدامة،  ــة، فــإّن مــن دور وواجــب شــركات القطــاع اخلــاص أن تكثــف جهودهــا يف مجــاالت التنمي ــة العاملي واالقتصادي

ومكافحــة الفقــر، ودعــم ومتكــني الفئــات املهمشــة مثــل ذوي اإلعاقــة والنســاء. 

- مــا زال مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة غيــر واضــح لــدى كثيــر مــن شــركات القطــاع اخلــاص، حيــث يتداخــل املفهــوم مــع 
أنشــطة أخــرى مثــل العالقــات العامــة والترويــج للشــركة يف كثيــر مــن األحيــان. 

- مــا زال أغلــب الدعــم املقــّدم مــن شــركات القطــاع اخلــاص يقــّدم بنــاًء علــى طلبــات فرديــة مــن األفــراد أو املؤسســات وال 
توجــد برامــج محــددة ضمــن خطــة اســتراتيجية لــدى غالبيــة الشــركات يتــم التقــدم لهــا مــن قبــل األفــراد أو املؤسســات 

ــذ مبادراتهــم.  ــل لتنفي ــى التموي للحصــول عل

- مــن خــالل مراجعــة تقاريــر واســتراتيجيات الشــركات اخملتلفــة، فــإّن املســؤولية االجتماعيــة حاضــرة يف تقاريــر هــذه 
الشــركات واســتراتيجيات عملهــا. وكمــا أوضحــت بعــض الشــركات فــإّن املســؤولية االجتماعيــة إلــى جانــب كونهــا واجبــاً 
وطنيــاً وأخالقيــاً علــى الشــركة، تســعى الشــركات مــن خــالل إنفاقهــا علــى برامــج املســؤولية االجتماعيــة لتحســني ســمعتها يف 
اجملتمــع مــا يعــود بالنفــع علــى عوائــد وأربــاح الشــركات. أي أّنــه مــا يــزال هنــاك اختــالف يف رؤيــة الشــركات حــول املســؤولية 

االجتماعيــة وبالتالــي يف آليــات العمــل واألهــداف يف هــذا اجملــال. 

- قانونيــاً، ال يوجــد نــّص قانونــي أو تشــريع يلــزم الشــركات باإلنفــاق يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة، وإّنــا تلتــزم الشــركات 
ــه وجــود  ــا ب ــذي قمن ــي تنفذهــا. ويظهــر مــن خــالل البحــث ال ــة الت باإلفصــاح عــن سياســات وأنشــطة املســؤولية االجتماعي
اهتمــام متفــاوت بــني الشــركات يف اإلفصــاح عــن سياســات وأنشــطة املســؤولية االجتماعيــة، وهــذا التفــاوت قــد يأتــي بشــكل 
أساســي نتيجــة االهتمــام املتفــاوت بجانــب املســؤولية االجتماعيــة ومتابعتهــا كنشــاط أساســي للشــركة بأهميــة باقــي جوانــب 
العمــل، ومــن وعــي الشــركات بــدور املســؤولية االجتماعيــة يف حتســني صورتهــا وانعكاســها علــى عملهــا. مــن ناحيــة أخــرى 
يبــدو أّن هنــاك شــركات أقــل اهتمامــاً باإلفصــاح عــن مشــاريعها وسياســاتها يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة علــى الرغــم مــن 
وجــود نشــاطات وبصمــات مميــزة لهــا يف هــذا اجملــال. كمــا يوجــد اختــالف واضــح بــني الشــركات العائليــة وشــركات املســاهمة 
العامــة التــي تختلــف قوانــني وطــرق العمــل بينهمــا يف اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة، حيــث مــن الصعــب أن جتــد علــى 

املوقــع اإللكترونــي لهــذه الشــركات تقاريــر ســنوية أو تقاريــر منتظمــة عــن نشــاطات املســؤولية االجتماعيــة. 

- ما يزال شكل الدعم اإلغاثي غالباً على عمل كثير من الشركات يف مجال املسؤولية االجتماعية وليس العمل املستدام املرتبط 
بالتنمية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030. حيث تعمل الشركات يف مجال املسؤولية االجتماعية وفق الظروف السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة. ففــي فتــرات احلــروب اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة تكّثــف الشــركات مــن حمالتهــا وتبرعاتهــا اإلغاثية 
والتــي قــد تتعــاون فيهــا مــع شــركاء مــن اجملتمــع املدنــي أو شــركات أخــرى. لكــن بشــكل عــام، يظهــر أّن هنــاك اهتمامــاً متزايــداً يف 
تنفيــذ مشــاريع وبرامــج تنمويــة تتــرك أثــراً مســتداماً علــى اجملتمــع وال ينتهي تأثيرها بانتهاء فترة املشــروع. خالل الســنوات العشــر 
األخيــرة، اختلــف العمــل كمــا يبــدو يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة بشــكل جوهــري، حيــث حتــّول شــكل النشــاطات مــن التبرعــات 
وطلبــات املســاعدات الفرديــة التــي كانــت تــرد للشــركات إلــى طابــع العمــل علــى برامــج ومشــاريع ضمــن قطاعــات محــددة ضمــن 
اســتراتيجية واضحة حتدث باســتمرار. كما يظهر أّن للشــركات مؤسســات قاعدية ومنظمات غير حكومية تعمل معها كشــركاء أو 
مســتفيدين يف القطاعات اخملتلفة والتي جندها تتكرر ســنوياً. هذا التحول نحو العمل االســتراتيجي يف قطاعات محددة بحســب 
اهتمــام كّل شــركة وفقــاً لنطــاق عملهــا، جعــل الشــركات أبعــد عــن االســتجابة املباشــرة للطلبــات الفرديــة التــي تِفــد إليهــا، وأصبــح 
التوّجــه يتــّم للمؤسســات ولــم تعــد الشــركات مســؤولة عــن اإلعــالن عــن تقــدمي مســاعدات أو غيرهــا لكّنها تتابع اختيار املســتفيدين 
ونتائــج املشــاريع املنّفــذة كنــوع مــن التدقيــق الداخلــي لكــون هــذا النــوع من النشــاطات غير خاضــع وفقاً للقانون للتدقيــق أو املتابعة.  
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ــى  ــد اهتمامــاً باالنخــراط يف دعــم جهــود مكافحــة الفســاد، لكنهــا منفتحــة عل ــم تب ــت شــركات القطــاع اخلــاص ل - مــا زال
ــة يف هــذا اجملــال لدراســتها.  ــل املؤسســات الفاعل اســتقبال أفــكار مــن قب

- لــم يتــّم حتــى اليــوم بلــورة واعتمــاد مؤشــرات وطنيــة لتقييــم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، أو تنفيــذ مســح للمســؤولية 
االجتماعيــة يتضمــن هــذه املؤشــرات ويظهــر تطورهــا بشــكل ســنوي. 

ــى تقديرهــا  ــاًء عل ــكّل شــركة بن ــار القطاعــات ضمــن االجتهــاد الشــخصي ل ــزال مجــال املســؤولية االجتماعيــة واختي - مــا ي
لأولويــات أو بنــاًء علــى مــا يردهــا مــن طلبــات، وليســت هنــاك خارطــة حكوميــة أو اقتــراح مــن مؤسســات حقوقيــة أو مــن 

اجملتمــع املدنــي حــول األولويــات التنمويــة الوطنيــة وباألخــص مــا يتعلــق منهــا باحلقــوق. 

- يظهــر مــن خــالل مراجعــة تقاريــر الشــركات املســاهمة العامــة أّن هنــاك تركيــزاً مــن قبــل الشــركات علــى قطاعــات التعليــم، 
وذوي اإلعاقــة، واأليتــام، والصحــة، والتدريبــات والبرامــج اخملتلفــة للخريجــني، والبيئــة. لكــن مــا تــزال هنــاك حاجــة لنشــر 
القطاعــات ذات األولويــة االجتماعيــة لــكّل شــركة واإلعــالن عنهــا بشــكل اســتراتيجي يســمح للمؤسســات أو األفــراد بالتقــدم 

للحصــول علــى الدعــم كلٌّ بحســب مجالــه. 

- تنفــذ غالبيــة الشــركات مشــاريع أخــرى ذات طابــع موســمي مثــل دعــم املهرجانــات ومباريــات كــرة القــدم والتــي قــد حتتســب 
ميزانيتهــا ضمــن ميزانيــة التســويق أو ضمــن ميزانيــة املســؤولية االجتماعيــة، لكــّن الهــدف األساســي لهــذه املشــاريع عــادة مــا 

يتمثــل بالوصــول جلمهــور واســع والترويــج لســمعة الشــركة أكثــر مــن االهتمــام باألثــر التنمــوي أو املســتدام. 

- علــى الرغــم مــن أّن متابعــة تقاريــر الشــركات للمســؤولية االجتماعيــة تظهــر أّن اإلنفــاق يف مجــال مكافحــة الفســاد، والنزاهــة 
والشــفافية محــدود جــداً، إّلا أّن الشــركات القليلــة التــي متكّنــا مــن مقابلتهــا لــم تســتبعد إمكانيــة أن تعمــل علــى أفــكار ومشــاريع 
أخــرى تردهــا مــن خــالل املؤسســات اخملتلفــة يف هــذا اجملــال مبــا يتوافــق مــع رؤيتهــا واهتمامهــا. إذ أشــار ممثلــو بنــك فلســطني 
علــى ســبيل املثــال خــالل مقابلــة شــخصية معهــم إلــى أّنهــم منفتحــون علــى األفــكار التــي ميكــن أن تــرد مــن قبــل املؤسســات التــي 
تعمل يف مجال املســاءلة والشــفافية، وأّن املوافقة عليها تتّم حســب الفكرة وتأثيرها على اجملتمع ومتاشــيها مع سياســة البنك. 

- مــن ناحيــة العدالــة وبالنظــر إلــى طبيعــة املشــاريع التنمويــة املنّفــذة مــن قبــل الشــركات، ستســتفيد الفئات املهمشــة كــذوي اإلعاقة 
أو النســاء أو الفقــراء مــن تنفيــذ هــذه املشــاريع. علــى الرغــم مــن أّنــه ال توجــد مشــاريع كثيــرة تســتهدف متكــني النســاء، إّلا أّن طبيعة 
املشــاريع هــي مشــاريع موجهــة للفئــات األقــل حظــاً يف اجملتمــع. وليســت لدينــا معلومــات تفصيليــة عــن عــدد املســتفيدات مقابــل 
عــدد املســتفيدين مــن هــذه املشــاريع حيــث لــم نوفــق بعقــد عــدد مــن املقابــالت واحلصــول علــى هــذه املعلومــات مــن قبــل الشــركات. 

- عــدم التوافــق علــى تعريــف وأبعــاد محــددة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات يجعــل مــن الصعــب علــى أصحــاب االختصــاص 
أو الباحثــني متابعــة تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة للشــركات. حيــث إّن البرامــج واملشــاريع واحلمــالت التــي تنفذهــا الشــركات 

هــي جــزء مــن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وال تشــمل كافــة أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة. 

- مــا زال التوجيــه احلكومــي أو املؤسســاتي للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ضعيفــاً، حيــث ال توجــد أّي وثيقــة حكوميــة 
ــه  ــى توجي ــل القطــاع اخلــاص عل ــن أن يعم ــي ميك ــا، أو أهــم القطاعــات الت ــة، وأهميته ــة حــول املســؤولية االجتماعي مرجعي

ــة.  ــدة الوطني ــات األجن ــة املســتدامة 2030 وأهــداف وأولوي ــا بأهــداف التنمي ــا لعالقته ــه إليه مبادرات

- يف النهايــة، ال ميكــن أن نتوقــع نتائــج تنمويــة مســتدامة مــن خــالل عمــل الشــركات يف مجــال املســؤولية االجتماعيــة دون أن 
تأخــذ الشــركات يف تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة كافــة األبعــاد املتعلقــة بسياســات عمــل الشــركة، والتوظيــف، وحقــوق العمــال 
ــة  ــات االقتصادي ــر اإلحصائي ــث تظه ــوق املســاهمني وغيرهــم. حي ــوق املســتهلك، وحق والعامــالت، واملســاواة، والبيئــة، وحق
بشــكل عــام أّننــا نعانــي مــن فجــوات علــى مســتوى النــوع االجتماعــي يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة، وأّن مــن الصعــب أن 

نصــل إلــى التنميــة الشــاملة واملســتدامة دون تفعيــل كافــة مكونــات اجملتمــع. 
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◄ التوصيات:

 1. علــى اجلهــات احلكوميــة مثــل وزارة االقتصــاد، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، وهيئــة ســوق رأس املــال أخــذ دورهــا يف رســم 
    خريطــة للقطاعــات التــي حتتــاج للدعــم، واألهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا ومجــاالت تدخــل القطــاع اخلــاص مــن خــالل 

   املسؤولية االجتماعية يف هذه القطاعات مع التركيز على الفئات املهمشة والضعيفة مثل ذوي اإلعاقة والنساء والفقراء. 

ــوق أصحــاب  ــزام بحق ــة، وااللت ــى البيئ ــاظ عل ــوق اإلنســان، واحلف ــادئ حق ــزام مبب ــا نحــو االلت  2. دعــوة الشــركات وتوجيهه
    العالقــة اخملتلفــني، وأهــداف التنميــة املســتدامة، إلــى جانــب حتفيــز الشــركات علــى االلتــزام بسياســات توظيــف وترقيــة 

   مراعية للنوع االجتماعي والفئات املهمشة.

ــا  ــة للشــركات ويلزمه ــق مســاءلة مجتمعي ــا يخل ــة للشــركات وهــو م ــوم املســؤولية االجتماعي ــي مبفه ــع الوعــي اجملتمع  3. رف
    بااللتــزام بواجبهــا جتــاه اجملتمــع، بحيــث يصبــح دور الشــركات مراقبــاً بشــكل أكبــر مــن قبــل اجملتمــع مــا يســهم يف ظهــور 

   أفضل للشركة عند تنفيذها لبرامج املسؤولية االجتماعية.

4. على شركات القطاع اخلاص اعتماد سياسة واضحة لسياستها يف املسؤولية االجتماعية ومجاالتها.

 5. تعزيــز توجــه شــركات القطــاع اخلــاص يف إعالنهــا عــن القطاعــات واملشــاريع واملبــادرات التــي تُعنــى بتوجيــه املســؤولية 
ــه مســؤوليتها  ــي توّج ــا والقطاعــات الت ــي تســهيل التواصــل مــع الشــركات حســب اهتماماته ــا، وبالتال ــة جتاهه     االجتماعي

   االجتماعية لدعمها. 

 6. تعزيــز توجيــه سياســات املســؤولية االجتماعيــة لشــركات القطــاع اخلــاص نحــو تقويــة ودعــم املبــادرات واملشــاريع املعنيــة 
   بتمكني النساء.

 7. علــى ائتــالف أمــان وهيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــة ســوق رأس املــال تطويــر مؤشــرات تتعلق باجملاالت األساســية للمســؤولية 
   االجتماعية كآلية مساعدة ملسح املسؤولية االجتماعية للشركات تأخذ بعني االعتبار بيئة اجملتمع الفلسطيني. 

مؤشرات مقترحة تعتمدها شركات القطاع اخلاص الفلسطيني كأبعاد ملسؤوليتها االجتماعية
بعــد مراجعــة األبعــاد التــي مّت اعتمادهــا مــن قبــل اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــام 2004 يف مســح املســؤولية 
االجتماعيــة، واسترشــاداً باملعاييــر الدوليــة املقترحــة، نقتــرح املؤشــرات التاليــة يف مجــاالت بيئــة العمــل واملوظفــني، 
وسياســات املســؤولية االجتماعيــة واســتراتيجياتها، والعالقــة باجملتمــع، واملســتهلكني، والبيئــة، وحقــوق اإلنســان، والنزاهــة 
والشــفافية ومكافحــة الفســاد. وتأتــي هــذه املؤشــرات منســجمة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة واألجنــدة الوطنيــة للتنميــة 

التــي تســعى احلكومــة الفلســطينية بحســب وثائقهــا اخملتلفــة لتحقيقهــا. 

سياسات املسؤولية االجتماعية:
 - أن تتوفــر اســتراتيجية مكتوبــة وموافــق عليهــا مــن مجلــس اإلدارة توضــح تعريــف الشــركة للمســؤولية االجتماعيــة، 

   وسياساتها ومجاالت اإلنفاق واملشاريع املعتمدة للسنوات القادمة. 
- اإلعالن عن سياسات املسؤولية االجتماعية والقطاعات ذات األولوية بالنسبة للشركة.

- اإلفصاح عن طرق ممارسة الشركة للمسؤولية االجتماعية وآليات تقدميها.   
- نشر تقارير املسؤولية االجتماعية للشركة.

سياسات التوظيف والعمل: 
- االلتزام بقانون العمل كحٍد أدنى حلقوق العاملني والعامالت يف الشركة.

- االلتزام بتوفير ظروف العمل الالئق التي تتوفر فيها شروط الصحة والسالمة.
- ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحّرش مبختلف أشكاله.
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- توفير التأمني الصحي للعاملني يف الشركة.
- احلفاظ على حّق املوظفني باحلصول على مكافأة نهاية اخلدمة.

- وجود خطة تدريب وتطوير سنوية للكوادر العاملة يف الشركة.
- وجود آلية واضحة حلّل التظلّمات بطريقة منصفة تضمن النزاهة. 

سياسات الشركة جتاه البيئة: 
- اّتباع ممارسات صديقة للبيئة من ناحية استغالل املوارد والتخلّص من النفايات وأّية ممارسات إنتاج أو تصنيع.

- دعم مشاريع ومبادرات خضراء وذات أثر صديق للبيئة ومستدام.
- اّتباع سياسات ملنع التلّوث الناجت عن أعمال الشركة.

- تعزيز توّجهات االستهالك واإلنتاج املستدام. 

سياسة الشركة جتاه املستهلكني والزبائن: 
- إمكانية وصول اجلميع للسلع واخلدمات األساسية.

- تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية العادلة واملستدامة واملنصفة.
- وجود إرشادات مكتوبة ومحددة لضمان جودة املنتجات واخلدمات وصحة املستهلك وسالمته.

- وجود إرشادات مكتوبة لتجّنب سوء استخدام بيانات الزبائن.

سياسات الشركة لتعزيز دورها يف مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية يف اجملتمع: 
- دعم الشركة حلماية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً واحترامها.

- التأكد من عدم اشتراك الشركة يف انتهاكات حقوق اإلنسان واستثمار الشركة يف رأس املال االجتماعي.
- اعتماد مدّونة سلوك للعاملني يف الشركة.  

 - اّتبــاع أســس ســليمة للحوكمــة ومكافحــة الفســاد مــن خــالل وجــود إرشــادات مكتوبــة لتجنــب الفســاد، وأن تكــون املبــادئ 
   العامة للشركة مكتوبة. 

- اإلفصاح عن سياسات وإجراءات مكافحة الرشوة والفساد.
- اإلفصاح عن دليل املمارسات اجليدة حلوكمة الشركة.

- اّتباع سياسات املنافسة العادلة. 
- تعزيز املسؤولية االجتماعية يف كافة مراحل سلسلة القيمة. 

- احترام حقوق امللكية الفكرية. 
 - االهتمــام بالتعليــم والرفاهيــة االجتماعيــة مــن خــالل خلــق فــرص عمــل يف اجملتمــع وتنميــة وتطويــر مهــارات اخلّريجــني 

   والباحثني عن عمل. 
- االهتمام بتوظيف الفئات الضعيفة مثل ذوي اإلعاقة.
- اّتباع سياسة التمييز اإليجابي جتاه توظيف النساء.

- تطوير التكنولوجيا والوصول إليها.
- حتديد مجاالت دعم ملؤسسات اجملتمع املدني مخصصة لبرامج مكافحة الفساد. 

 8. علــى ائتــالف أمــان ومنظمــات اجملتمــع املدنــي بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس املــال وضــع خطــة أو برنامــج إلخــراط خطــط 
    وسياســات شــركات القطــاع اخلــاص يف جهــود مكافحــة الفســاد، وتعزيــز احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية وأهميتهــا يف 

   اجملتمع من خالل تقدمي األفكار التي ميكن دعمها من قبل القطاع اخلاص وبالتالي دعم هذه اجلهود وتعزيزها. 

 9. علــى ســلطة النقــد العمــل مــع البنــوك علــى تطويــر برامــج املســؤولية االجتماعيــة اخلاصــة بالبنــوك بحيــث تغطــي مجــاالت 
    لهــا عالقــة بســّد فجــوات الشــمول املالــي يف فلســطني، وحتديــداً تنفيــذ برامــج خاصــة بالنســاء، وكبــار الســن، وذوي اإلعاقــة 
    لتعزيــز وصولهــم للخدمــات املاليــة واملصرفيــة مبــا يخــدم احتياجاتهــم واحلصــول علــى التمويــل ألّيــة أفــكار أو مشــاريع قــد 

   تسهم يف متكينهم اقتصادياً، وتنفيذ برامج لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 
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الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــدٍد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية واإلنفاق الحكومي واإليرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة واإلجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق األهلي.
تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عددًا من 
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق األهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، اإلغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث واإلنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى االجتماعــي التنمــوي، مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان، المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة، الهيئــة األهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة االقتصادي األســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.


