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العطاء المجتمعي المستدام في فلسطين
دور القطاع اخلاص



م�ؤ�س�سة دالية اول موؤ�س�سة جمتمعية، وهي نوع خا�ص 
من املوؤ�س�سات املجتمعية  التي تعمل جنبا اىل جنب 

مع املوؤ�س�سات التعاونية وبرامج امل�سوؤولية االجتماعية 
واملوؤ�س�سات العائلية واملوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة- وكل 

نوع من املوؤ�س�سات يلعب دورا هاما بعطاء جمتمعي ينب�ص 
باحلياة. 

م�ؤ�س�سة دالية تعمل جنبا اىل جنب مع القطاع اخلا�ص 
مل�ساعفة تاأثري العطاء لل�سركاتهم وحت�سني فعالية التكلفة 

وتعزيز ر�سى ال�سركات واملجتمع بالعطاء.

م�ؤ�س�سة دالية ت�سجع العطاء الذي يحرتم حق 
الفل�سطينيني يف تقرير م�سريهم بالتنمية، وبناء قدرات 

املجتمع ويعزز الكرامة وي�سجع االعتماد على الذات 
ويحدث حتوال يف املجتمعات. 

ولهذا الهدف، فاننا نعمل على ت�سهيل احل�سول على 
املنح ال�سغرية ون�ساعد منظمات املجتمع املدين التي 

تعمل ب�سورة تخ�سع للم�ساءلة وبنزاهة. كما اننا نت�سارك 
مع جهات دولية فاعلة مل�ساعدتها يف ا�سالح امل�ساعدات 

الدولية يف التوافق مع حقوق واأولويات الفل�سطينيني. 

ون�ساعد يف تعزيز ثقافة العطاء واأنظمة العطاء 
املجتمعي- مبا يف ذلك جعل العطاء اأ�سهل واأقل كلفة 

واأكرث جدوى بالن�سبة اىل القطاع اخلا�ص. 

ان المؤسسات الصحية بحاجة الى مجتمعات صحية، 
والمجتمعات الصحية بحاجة الى مؤسسات صحية. وهذا 

 هو االساس الستراتيجية الربح المتبادل التي نسميها
“العطاء المجتمعي المستدام”



وعلى الرغم  من الفوائد المتعددة للعطاء، فانه ليس دائما سهال. 
وهذا ما تقوله  لنا الشركات في كثير من األحيان: 

 نحن نريد أن نعطي

ولكن...

 "نحن ل نثق باأن الأم�ال التي �سنتربع بها �سيتم ا�ستخدامها  ب�سكل منا�سب.
األي�س هناك الكثري من الف�ساد والتبديد يف املنظمات املجتمعية؟"

 هناك اأنواع متعددة من الف�ساد يف فل�سطني، واملجتمع املدين لي�ص ا�ستثناء. وميكن للتمويل ان يزيد من حدة الف�ساد واإ�ساءة 
ا�ستخدام التمويل وتبديده اأو اأن يخفف من هذه الظواهر. وعندما يكون التمويل مو�سوعيا و�سفافا وم�ستندا اىل املجتمع، فان 

هناك احتماال اأقل للف�ساد الأن ال�سغط وامل�ساءلة االجتماعية �سي�ساعدان جميع االأطراف من امل�ساركة على تقدمي االف�سل.

 "نحن نف�سل تقدمي امل�ساعدة لأفراد حمتاجني، ولي�س ملنظمات. وهذا
ما يطالبنا به ديننا"

 ان القيمة اجلوهرية للعطاء واردة يف  الن�سو�ص املقد�سة ملعظم االأديان يف العامل. ولكن العطاء املبا�سر الأفراد حمتاجني 
هي احدى الطرق فقط. ومعظم االأديان تتبنى جتميع املوارد ملعاجلة احتياجات جمتمعية اأكرب ولال�ستثمار يف حلول تتطرق اىل 

اال�سباب اجلذرية و�ستقل�ص طلبات  االأفراد املحتاجني مبرور الوقت.

 "اعتدنا تقدمي امل�ساعدة ولكننا ت�قفنا. األي�س من املنطق ان تت�قع�ا عدم
 ا�ستمرارنا يف العطاء يف ال�قت الذي مل نتلقى فيه مطلقا اأي تقرير او كيف

 ا�ستخدمت اأم�النا يف حتقيقه؟"

 ان بع�ص املنظمات ممتازة يف جمال العمل املجتمعي ولكنها تف�سل يف االأداء عندما يتعلق االأمر بتقدمي التقارير. وهذه 
املنظمات حتتاج اىل اأكرث من جمرد منحة. انها حتتاج اىل نوع من بناء القدرات التي ميكن ملوؤ�س�سة جمتمعية اأن توفرها لها، 

لكي ت�سبح النتائج ملمو�سة ويتم تو�سيلها  ب�سكل جيد.

 "نحن نعطي عرب م�ؤ�س�ستنا اخلا�سة. األي�س منطقيا ان ن�فق بني العطاء
 الذي تقدمه م�ؤ�س�ستنا وبني اأهدافنا؟"

 نعم  وال. ان العطاء اال�سرتاتيجي يجب ان يتوافق مع القيم املحورية ل�سركتكم  من اأجل �سمان اال�ستخدام االأجنع للوقت 
واملوارد. ولكن اإحداث التاأثري م�ستحيل طاملا مل يكن العطاء ذا �سلة باملجتمع اي�سا. ان عطاء ال�سركات يجب اأن يكون متوافقا 

ومتجاوبا مع االأولويات املحلية واأن يحرتم القدرات والقيادة املحلية.

"نحن ل منلك ما يكفي من املال لإحداث تغيري، فكيف ميكن 
مل�ساهمتنا ال�سغرية اأن تك�ن ذات اأهمية عندما تك�ن احلاجة كبرية 

اإىل هذا احلد؟"

 من املمكن اأن يت�سبب ال�سغط الناجت عن حماولة تخفيف املعاناة الناجمة 
عن االحتالل واال�ستعمار و�سلب املمتلكات يف اإحباط العطاء، خا�سة عندما 
تنهال طلبات امل�ساعدة على ال�سركات. ولكن حتى ال�سركات ال�سغرية ذات 
املوارد املحدودة ميكن ان جتمع التمويل مع اآخرين الحداث تاأثري اكرب. ان 

كل جزء �سغري هو مهم عندما ي�ستخدم ب�سكل جيد.

 "ل نعرف ملن نعطي. كيف ميكننا حتديد امل�ساريع املميزة 
واملنظمات ذات امل�سداقية؟"

 �سيكون من ال�سعب نتيجة لوجود العديد من الق�سايا التي يجب 
معاجلتها، حتديد كيفية توجيه التمويل اخلريي. ان العمل عن قرب مع 
املنظمات امل�ستندة اىل املجتمع والتي متلك �سالت اأعمق مع القطاعات 

االأكرث تهمي�سا يف املجتمع قد يوؤدي اىل اتخاذ قرار اكرث فعالية.
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واملال لي�ص اإال  واحدا من املوارد الهامة بالن�سبة للمجتمع. وميكن للمجتمعات املحلية اأن ت�ستفيد 
اي�سا من املواد، واخلدمات والتطوع واالأفكار والدعم املعنوي. ولكن اأ�سكال  العطاء لي�ست كلها 

بناءة. وبع�ص انواع العطاء تعمق عدم امل�ساواة بني املانحني واملتلقني من خالل حرمان املجتمع من 
احلق يف تقرير م�سريه بالتنمية. ان ال�سركات التي متتلك روؤية ا�سرتاتيجية يف ما يتعلق بعطاءها 

�ست�ستثمر بطرق تعزز ملكية املجتمع على املدى البعيد، وتبني على االإمكانات املجتمعية وت�ستند اإىل 
قوة ال�سراكات يف التنمية املجتمعية.

االحسان ) الصدقة التقليدية(
يقدم ا�سحاب ال�سركات العطاء الأفراد حمتاجني من 

اأجل ال�سدقة فقط، وعادة ما يتم ذلك يف اخلفاء. 

 رعاية مناسبات
مجتمعية

يرتبط هذا العطاء باالأهداف الت�سويقية لل�سركة، ويركز 
على العلنية دون اأي اعتبار للحاجة اأو اجلدوى.

 الرعاية االجتماعية من 
قبل الشركات

 يدير ق�سم حموري داخلي يف ال�سركة جميع ان�سطة امل�سوؤولية 
االجتماعية اخلا�سة بها مبا يف ذلك التربعات وال�سيا�سات 

البيئية وعالقات العمال...الخ.

 العطاء المجتمعي
المستدام

 العطاء املوؤ�س�سي املتوافق مع االأولويات املحلية 
وا�سرتاتيجية ال�سركة وينفذ من خالل �سراكة. ميكن 
مترير قنوات العطاء عن طريق كيان موؤ�س�سي، يعتمد 

ماليا يف كثري من االأحيان على ال�سركة. وكبديل 
لذلك، ميكن لل�سركات ان تقدم العطاء للمجتمع عرب 

موؤ�س�سة جمتمعية تعمل لتجميع املوارد من م�سادر 
متعددة وت�سمن توفر رقابة جمتمعية.       

كيف

يمكن للشركات تحفيز التنمية الفلسطينية؟
باستثمار منتظم بحلول يقودها المجتمع

 ميكن للعطاء الذي تقدمه ال�سركات اعتمادا على حجم وتوجه كل �سركة، اأن ياأخذ اأ�سكاال
خمتلفة وي�ستخدم جمموعة من اال�سرتاتيجيات:



 لواجبات دينية 
- اجتماعية

ــص؟ ــاس مخصــــ ــى اســـــ ــادة عل ــدم عـــــــ ــتنا تقـــــ مساهمــ

هل هناك جهد واسع من الشركة لمعالجة 
المشاكل  المتعلقة بالبيئة والحكم 

االجتماعي والعمال؟

الصدقة التقليدية
)االحسان( مسؤولية الشركات العطاء االستراتيجي 

للشركات
 العطاء المجتمعي

 المستدام

هل برامج االستثمار االجتماعية تصمم 
وتنفذ مع قادة من قبل افراد المجتمع؟

هــل برامــج االســتثمار االجتماعيــة 
مرتبطــة باســتراتيجيتك التجاريــة؟

التسويق-فرصة عالقات عامة  تحقيق الربح ام ربح لمجتمعاتنا
ومصلحتنا التجارية

نعم

نعم

نعم

نعم
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هناك ن�سبة تقدر بنحو

من م�ساعدات املانحني الدوليني 
 للفل�سطينيني ينتهي بها املطاف

 يف ا�سرائيل

45%

ال ميكن حتقيق التنمية امل�ستدامة يف 
فل�سطني اإال عرب �سراكة بني القطاع اخلا�ص 
وال�ستات واملجتمع املدين املحلي والتجمعات 

ال�سكانية املحلية. وميكن للمانحني ذوي 
التوجهات الت�سامنية اأن يقدموا امل�ساعدة، 
ولكن الهدف النهائي يجب ان يكون تطوير 

جمتمع ال يعتمد  على امل�ساعدة الدولية 
فالعطاء هوالطريقة الوحيدة لتقليل 

االعتماد على امل�ساعدة الدولية ولتمكني 
الفل�سطينيني من املطالبة بحقهم يف تقرير 

م�سريهم بالتنمية.

في اية مرحلة تقع شركتك؟ أجب على االستطالع لمعرفة ذلك!
من وجهة نظر شركتك، ما هو الهدف من التبرع باألموال والخدمات للمجتمع؟

استطالع



كيف تستفيد الشركات
من الشراكة مع المجتمعات المحلية

  توفير بيئة مؤاتية لنجاح الشركة على المدى الطويل
ان ال�سركات التي متول اأن�سطة املجتمع املدين يف جمتمعات حملية حتقق عائدا على اال�ستثمار من خالل ال�سمعة 

احل�سنة وائتالف مرن من امل�ستهلكني والعاملني وبيئة عمل ونوعية حياة اف�سل. وتعزز املجتمعات املحلية االكرث قوة 
قدرة امل�ستثمرين على تقييم امكانيات ال�سركة.

  فرصة لالعتراف بالقيادة
 يتم االعرتاف بقيادة املتربعني من ا�سحاب ال�سركات، ممن يلهمون ويحفزون روح العطاء، من قبل اقرانهم ومن 

و�سائل االعالم وال�سخ�سيات العامة وافراد املجتمع.

  بناء عالقات مع المجتمع المحلي
ت�ستفيد ال�سركات من العمل عن قرب مع املجتمعات املحلية الن جناح امل�ساريع التجارية يعتمد على العالقات مع 

اأ�سحاب امل�سالح. وي�سهل العطاء اقامة عالقات قوية مع اأهم ا�ساحب امل�سالح ،ال�سركات،املجتمع.

  الدخول الى أسواق جديدة
ت�ستطيع ال�سركات من خالل فهم اأدق الحتياجات املجتمعات املحلية الو�سول اىل ا�سواق غري مطروقة- مما يو�سع من 

عمليات ال�سركة ويزيد قدرة املجتمع على الو�سول اىل ال�سلع واخلدمات اال�سا�سية باأ�سعار معقولة.

  تقليص المخاطر 
يعترب تطوير عالقات وثيقة مع املجتمع  خطوة ا�ستباقية ميكن ان تخفف املخاطر. فال�سركات املنعزلة قد تفتقر اىل 

الدعم املجتمعي وعليها جتميع اجلهود املتناثرة نتيجة لالأحداث التي ت�سع �سمعتها على املحك.

   ان العطاء هو ما يميزنا كبشر

ان �سحة نظامنا البيئي ورفاهنا كب�سر يعتمد على العطاء والتلقي. وجميع اأنواع العطاء، مبا فيها العطاء لل�سركات، 
مينحنا �سعورا اأف�سل جتاه اأنف�سنا ويجعلنا اكرث اأمال وحيوية واأكرث انتاجية. 



وم�ؤ�س�س��ة دالي��ة ه��ي اأول موؤ�س�س��ة جمتمعي��ة فل�س��طينية، وه��ي ن��وع فري��د م��ن املنظم��ات اخلريي��ة الت��ي ت�س��عى لتعبئ��ة م��وارد التنمي��ة التي ميكن 
للمجتمع��ات التحك��م به��ا. وتعزي��ز تقرير امل�س��ري يف التنمية من خالل: 

ت�س��هيل احل�س��ول عل��ى املن��ح ال�سغ��رية غ��ري املقي��دة وغ��ري م�س��روطة والت��ي ميك��ن للمجتمع من خاللها م�س��اءلة م��ن يتلقون املنح. و حت�س��ني   .1
النزاه��ة وزيادة فعالي��ة عملهم املجتمعي.

ت�س��جيع العط��اء داخ��ل املجتم��ع املحل��ي والقط��اع اخلا���ص وال�س��تات الفل�س��طيني، م��ن اج��ل اع��ادة ترمي��م ُبني��ة الن�س��يج االجتماع��ي  وتعا�س��د   .2
املجتم��ع وحت�س��ني ا�س��تغالل امل��وارد به��دف احل��د من االعتم��اد على امل�س��اعدة الدولية.

ا�سراك اطراف دولية يف عملية ا�سالح م�ساعداتهم لفل�سطني مبا يكفل احرتام احلقوق واالأولويات الفل�سطينية.  .3

مؤسسة دالية:
مؤسسة مجتمعية فلسطينية 

وامل�ؤ�س�س��ة املجتمعية: هي منظمة م�س��تقلة �سيا�س��يا م�س��تندة للمجتمع تقوم بتعبئة املوارد وا�س��تثمارها وتوزيعها ل�سالح املبادرات املجتمعية. 
ومت��ول املوؤ�س�س��ات املجتمعي��ة م��ن قب��ل املجتم��ع كما اأنها ت�س��تثمر يف املجتمع لبناء وتقوية املجموعات التي ت�س��عى خلدم��ة جمتمعاتها، مما يوؤدي 

اىل تنمية حقيقية م�ستدامة.

 الشفافية والمساءلة
اننا نعر�ص م�ستوى من ال�سفافية وامل�ساءلة ال ت�سمنه معظم القنوات االخرى للعطاء اخلريي. وترتجم دالية النتائج املجتمعية اىل تقارير 

ميكنكم الوثوق بها.

 الكفاءة 
ان عملياتنا اخلا�سعة للرقابة املجتمعية تقلل ب�سكل ملحوظ من التكاليف االدارية املعتادة يف م�ساريع امل�ساعدة التقليدية وت�ستثمر بدال من 

ذلك يف القدرة طويلة املدى للمجتمع.

الوصول للمؤسسات المجتمعية 
ميكنكم من خالل دالية الو�سول اىل املجموعات املجتمعية االكرث تهمي�سا، حيث مبالغ التمويل ال�سغرية ميكنها ان حتدث الفرق االأكرب.

 الرضى 
مهما يكن م�ستوى امل�ساركة التي ترغبون القيام بها، فاننا ن�سمن لكم عملية تقدمي منح �سل�سة وفعالة ميكن لها ان توفق بني م�ساحلكم 

اخلا�سة وبني احرتام حق املجتمع يف التحكم مبوارده التنموية.

 التمكين 
من خالل العطاء عن طريق جمعية دالية، فانكم ت�ساعدون الفل�سطينيني يف املطالبة بحقهم يف تقرير م�سريهم بالتنمية.

 لماذا يتوجب العطاء الى المجتمع
 الفلسطيني عبر مؤسسة مجتمعية

كمؤسسة دالية؟



1  فتح "حساب شركة"

من خالل م�ساهمة �سنوية ب�سيطة قدرها 2500 دوالر امريكي نقدا او باملواد واخلدمات، ميكنك اإن�ساء ح�ساب يف موؤ�س�سة دالية با�سم 
�سركتك. و�ستقوم دالية باإدماج اأموالك مع اآخرين وتقدمي منح �سغرية با�ستخدام منهجيتها اخلا�سة بتوزيع املنح التي تخ�سع للرقابة 

املجتمعية.  وتقوم دالية باال�سراف على توزيع االموال وا�ستخدامها وتقدمي الدعم للممنوحني والتاأكد من ا�ستالمك لتقارير حول ا�ستخدام 
اموالك. وت�سم دالية اي�سا �سناديق با�سماء قرى او م�سالح خا�سة او عائالت مثل �سندوق الزاوية على �سبيل املثال، �سناديق الن�ساء يف 

املحافظات )اريحا، طولكرم، قلقيلية(.

٢  تقديم النموذج األفضل لممارسة العطاء المجتمعي المستدام
 ان تقا�سم ما يتم تعلمه بخ�سو�ص العطاء لل�سركات ميكن ان ي�سجع �سركات اخرى على العطاء ويربز التميز يف العطاء

ب�سكل اأو�سح يف املجتمع.

٣  المشاركة في التنمية المجتمعية
  اإننا ندعو املتربعني من القطاع اخلا�ص للم�ساركة يف جميع جوانب عمل موؤ�س�سة دالية، وميكن لدالية ت�سهيل م�ساهمات ال�سركات

يف تنمية موؤ�س�سات املجتمع املدين القاعدية  يف القرى واملخيمات.

٤  قدم نسبة مئوية من ارباح شركتك عن طريق مؤسسة دالية.
 ي�ستفيد املجتمع من وجود موؤ�س�سة عطاء جمتمعية اقوى، وت�ستفيد �سركتك من وجود �سريك جمتمعي اقوى يتم العمل معه

لتح�سني نتائج عمل املجتمع.

 هناك عدة طرق امام الشركات للمشاركة
في عمل مؤسسة دالية:



اننا نت�سرف كاأو�سياء على الأم�ال التي جنمعها. ونحن ل نقرر الكيفية التي �ست�ستخدم من خاللها امل�ارد. بل نق�م بت�سهيل عمليات 
وا�سحة و�سفافة ت�سمح لأع�ساء املجتمع انف�سهم بتح�يل امل�ارد وفقا لأول�ياتهم اخلا�سة. وي��سح الر�سم البياين التايل الدورة 

الكاملة للم�ساريع التي تدعمها م�ساهماتكم:

1  الشفافية وبناء االجماع )التوزيع المعلن لألموال والموارد(
تتم دعوة �سكان جمتمعات حملية وممثلني عن القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين حل�سور اجتماعات عامة ملناق�سة االولويات  	•

املجتمعية وتوزيع املوارد.
يقرر افراد املجتمع ب�سورة دميقراطية و�سفافة كيفية ا�ستثمار منحهم ال�سغرية غري املقيدة وغري امل�سروطة داخل منظماتهم  	•

املجتمعية.

٢  التأثير )تنمية القدرات والرقابة والتقييم(
ي�سكل افراد املجتمع جلنة رقابة وتقييم ملراقبة كيفية ا�ستخدام اموال املنح و�سمان م�ساءلة املمنوحني امام املجتمع. 	•

تقوم موؤ�س�سة دالية باإ�سراك متطوعني و�سركاء من القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين لتعزيز قدرات املمنوحني على اتخاذ قرارات  	•
ا�سرتاتيجية وو�سع امليزانية وتعبئة املوارد، الخ..

تدعم دالية عمليات تنفيذ امل�سروع املتعلق ب�سمان النزاهة. 	•

٣  المساءلة )تقديم تقارير الى المجتمع والمانحين(
بعد اكتمال تنفيذ امل�سروع، يقدم من تلقوا املنح ل�سكان املجتمع واملانحني تقارير مالية وادارية يف اجتماع عام. 	•

تعر�ص جلنة الرقابة والتقييم اي�سا على املجتمع تقريرها املتعلق بالرقابة والتقييم. 	•
تدعى املجتمعات اي�سا لت�سكيل �سناديق قرية اأو �سناديق ا�ستثمار ميكن لهم وللمغرتبني من خاللها اال�ستثمار وتكرار دورة التاأثري. 	•

كيف تنفق االموال 
والموارد؟

الشفافية
 التوزيع المعلن

لألموال والموارد

المساءلة
تقديم تقارير الى 

المجتمع والمانحين

التأثير
تنمية القدرات 

والرقابة والتقييم

يتم تجميع التمويل 
والموارد من المجتمعات 

المحلية والشركات 
والمغتربين



"ونحن نوؤمن اأن اأي م�سروع ي�ستهدف املجتمع ينبغي اأن يكون  م�ستدام وعلى املدى الطويل - متكني املجتمع ككل 
ومتكينهم من االلتما�ص وامل�ساهمة واإيجاد فر�ص اأف�سل للتنمية".

ارامك�س، الردن

"اإن ال�سركة ال تريد النا�ص ان يخربون املجتمع ما هي احتياجاتهم، وامنا �سخ�ص ذات �سمع قوي ي�ستطيع �سماع 
احتياجات املجتمع".

 هرنيته هلزمان ف�ر، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة هلزمان الدولية،
ال�ليات املتحدة الأمريكية

"كمعطاء، اجلزء االأكرث اإر�ساء هو اأن اكون قادرعلى دعم اخلرباء على االأر�ص والقيام بالعمل االف�سل الذي 
يقومون به وتعزيز رفاهية اأولئك الذين هم يف اأ�سد احلاجة له ... العطاء يجب ان ال يكون لعبة للمنظمات اأو 

االأفراد اأو الكيانات املوؤ�س�سية - يجب اأن نركز دائما على املتلقني".
ال�سيد عمرو الدباغ، الرئي�س امل�ؤ�س�س مل�ؤ�س�سة جن�م ، اململكة املتحدة.

"ا�ستقالل املوؤ�س�سات من العمالء وامل�ستثمرين واملنظمني يعني اأنها ميكن اأن تتخذ على الق�سايا التي ال حتظى 
ب�سعبية واملواقف املثرية للجدل التي ال ميكن لل�سركات دون املخالف املكونة اأو االإ�سرار ب�سمعتهم".

مارك كرامر، كبري الباحثني ،ال�سركات مبادرة امل�س�ؤولية الجتماعية جامعة هارفارد، ال�ليات املتحدة الأمريكية.

"ان ظهور موؤ�س�سات املجتمع املحلي، حيث يجمع املواطنون اموالهم لل�سالح العام، هو تطور مثري لالهتمام. 
ونحن نعمل للم�ساعدة على ماأ�س�سته واحلفاظ على قوة اال�ستمرار يف انحاء العامل العربي".

 باربرا ابراهيم، مديرة مركز ج�ن د. جرهارت للعمل اخلريي وامل�ساركة املدنية  باجلامعة
المريكية يف القاهرة
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