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دراسة:  الغالبية العظمى من الشركات تعارض إقامة صندوق مشترك للمسؤولية االجتماعية
رام اهلل– الحي��اة االقتصادي��ة– ابراهيم ابو كامش- كش��فت 
دراس��ة بحثية لمعهد »ماس« معارض��ة الغالبية العظمى من 
الش��ركات المس��اهمة العام��ة والخاصة ومؤسس��ات القطاع 
الخاص فكرة إقامة صندوق مشترك للمسؤولية االجتماعية، 
مس��تبعدين نجاح فك��رة الصن��دوق، مبررين ذل��ك باختالف 
األهداف واألولويات بين الشركات ما سيفشل عمل الصندوق، 
مظهرين تخوفات شركاتهم من آلية إدارة الصندوق، وضعف 
س��يطرة كل ش��ركة على آليات إنفاق ونش��اطات الصندوق، 
مؤكدي��ن ان الصندوق لن يتمكن من تحقيق الظهور الكافي 
الذي يحققه اإلنفاق على المس��ؤولية االجتماعية لكل شركة 

على حدة.
جاء ذلك خالل ورشة نظمها معهد ابحاث السياسات االقتصادية 
»ماس« أمس لمناقش��ة دراس��ته التي اعده��ا الباحثان ايمان 
س��عادة ومنس��ق البح��وث في »م��اس« رج��ا الخال��دي حول: 
»واقع المس��ؤولية االجتماعية للش��ركات الفلسطينية وسبل 
توجيهها نحو دع��م التنمية االجتماعية«، وعقب على نتائجها 
وكيل وزارة التنمية االجتماعية داود الديك، ورئيس��ة مجلس 
ادارة مجلة »الش��رق األوس��ط لألعمال«، س��يدة االعمال أمل 
ضراغمة/المصري، ورئيسة دائرة المسؤولية االجتماعية في 
بنك فلس��طين هب��ة طنطش، بحضور ممثلين عن ش��ركات 
ومؤسس��ات القطاع الخاص والبنوك والش��ركات المس��اهمة 

العامة، وذلك في قاعة المعهد برام اهلل.
وأوصى المش��اركون بضرورة تطوير رؤية فلسطينية توازن 
ما بين البعد اإلداري والسياسي، فتغييب البعد السياسي يفرغ 
مفهوم المسؤولية االجتماعية من مضمونه. كما يضع عالمات 
تساؤل حول موقع الشركات من التنمية االجتماعية عامة والذي 
تجلى في خطابات الش��ركات والمحاوالت الحكومية المتعددة 

لتثبيته وفرضه بمختلف القوانين ذات العالقة.
وش��دد الباحثان ف��ي دراس��تهما على أي مفهوم فلس��طيني 
للمسؤولية االجتماعية أن يتضمن: البعدين السياسي واإلداري، 
ونهج متكامل يحكم عالقة الشركة مع المجتمع المحيط، بحيث 
يشمل اإلنفاق على برامج خاصة في المسؤولية االجتماعية، 

ويضمن سلوك الشركات تجاه المجتمع.
وطالبا بالس��عي نحو تنظيم مبادرات القطاع الخاص في هذا 
المج��ال من خالل إعداد دراس��ات وأجندات عمل توجه القطاع 
الخاص نح��و المجاالت األكثر حاجة للتدخالت، وان الش��ركات 
هي مساعد لدور الحكومة وليست بديال عنه، فالحكومة يجب 
أن تبقى قائدة قطاع التنمية االجتماعية وتتبعها الشركات في 

هذا النهج. 
وعرضت الباحثة س��عادة نتائج الدراس��ة الت��ي اظهرت تطور 
مفهوم المسؤولية االجتماعية بشكل متفاوت بين الشركات، 
بينم��ا ال ت��زال ش��ركات أخ��رى تعتم��د التبرعات العش��وائية 
كمس��ؤولية اجتماعي��ة، وتنفذ برامج المس��ؤولية االجتماعية 
للش��ركات بالتعاون مع جمعيات ومنظم��ات المجتمع المدني، 

وبنس��بة أقل مع أفراد، مؤكدة انه ال يوجد أي عالقة ش��راكة 
بي��ن ش��ركات القطاع الخاص ف��ي تنفيذ برامج للمس��ؤولية 
االجتماعية، ونس��بة قليلة جدا منها تشاركت مع الحكومة في 
تنفيذ هذه البرامج، منوهة الى ان الشركات ال تتردد بدعم أو 
المش��اركة في أي مبادرات تنموية تقوم بها الحكومة ويدعى 

القطاع الخاص للمساهمة فيها.
واك��دت س��عادة ع��دم تنفي��ذ توصي��ات ملتق��ى المس��ؤولية 
االجتماعية األول، س��واء بالنس��بة للصندوق المش��ترك الذي 
ت��م اقتراحه، أو فرض مس��اهمة %2 من أرباح البنوك تقتطع 
للمس��ؤولية االجتماعية، في حين القت الشراكة مع الحكومة 
تردد كبير من قبل البنوك، بحكم التجربة السابقة والمماطالت 

التي تواجها الشركات في أعمالها المشتركة مع الحكومة.
وقالت:«غلبت البنوك البعد األداتي المتمثل باستخدام مفهوم 
المس��ؤولية االجتماعية كمفهوم إداري بحت لتحس��ين سمعة 
الش��ركة وإشهارها. ويظهر ذلك في شكل المشاريع والبرامج 
المنفذة، حيث يظهر التركي��ز على دعم المهرجانات، النوادي 
الرياضية، االحتفاالت الوطنية، والمناسبات الدينية. وتنطبق 
هذه النتيجة على الشركات فلم تخفي أي منها مركزية تعظيم 

األرباح كمحفز لإلنفاق«.
وذك��رت الباحثة س��عادة، ان نس��بة إنفاق جمي��ع البنوك على 
المسؤولية االجتماعية تجاوزت )%2( وتراوحت بين )2.5 % - 6%( 
وهو ما يفس��ر عدم معارضة البنوك والشركات لفرض نسبة 

%2 من األرباح لتنفقها على المسؤولية االجتماعية.
مفهوم المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الشركات

واك��دت س��عادة ان الغالبية العظمى من الش��ركات المبحوثة 
تتحدثن أن تعريفها لمفهوم المس��ؤولية االجتماعية  يتمحور 
حول: واجب اجتماعي ووطني، يحقق االس��تدامة االجتماعية، 
الت��زام أخالق��ي خيري على كل ش��خص أو ش��ركة تعمل في 
المجتمع، يرفع اسم الشركة ويحسن سمعتها، وتضامن وتكافل 

مع فئات المجتمع الفقيرة
بينما رأت شركات أخرى أساس مفهوم المسؤولية االجتماعية، 
استثمار يحمي سمعة الشركة ويعزز عالقتها بزبائنها، مشيرة 
الى ان هناك )ش��ركتين صناعيتين( فقط اشارت إلى مصلحة 

الموظفين والمستهلكين.
استراتيجيات برامج المسؤولية االجتماعية:

وقالت:«تنوع��ت آلي��ات الش��ركات ف��ي تحديد وتنفي��ذ برامج 
المسؤولية االجتماعية ونشاطاتها: استراتيجيات توضح مجاالت 
العم��ل وبرام��ج التدخل والميزانيات المطلوب��ة، قرار مجلس 
اإلدارة يح��دد بداي��ة كل عام ه��ذه المجاالت، تبرع��ات دائمة 
لجمعيات تجمعها بها عالقات مستمرة في هذا المجال، طلبات 
تقدم للشركات بهدف الحصول على التمويل لمشاريع محددة 

كاستراتيجية وحيدة أو جزء من االستراتيجية«.
وأضافت:«تراوح��ت نس��ب اإلنف��اق عل��ى برامج المس��ؤولية 
االجتماعية بين )%6-%2( من صافي األرباح، بعض الش��ركات 

ح��ددت نس��بة ثابتة م��ن األرب��اح لتمويل برامج مس��ؤوليتها 
االجتماعي��ة ومنها م��ن تركها فضفاضة تعتم��د على الحاجة 

والطلبات«.
نوعية البرامج المنفذة وعالقتها 

بمنظومة الحماية االجتماعية
واش��ارت س��عادة الى تعدد البرامج المنفذة ف��ي اطار الحماية 
االجتماعي��ة بضمنها إغاثية، اس��تراتيجية وذات رؤية تنموية 
وتمكيني��ة، وقالت:«جزء كبير م��ن البرامج طغى عليها صفة 
االحتفاالت الخيرية والتكريمية، والمهرجانات، ودعم المباريات 
الرياضية، وكان هنالك تركيز على الفئات الفقيرة والمهمشة 
من خ��الل التبرعات، الط��رود الغذائية، الموائ��د الرمضانية، 
وكان قطاع التعليم مجال تركيز أساسي من خالل توفير المنح 
الدراسية كل عام في مختلف مراحل التعليم الجامعي. إضافة 
إلى جوانب التدريب المهني، التدريب على رأس العمل، الرحالت 

التعليمية والمدرسية«.
أجندة عمل لتعزيز العالقة بين برامج المسؤولية االجتماعية 

للشركات وبرامج الحماية للفئات األكثر فقرًا
بدوره قال د. الخالدي:« إذا تقرر اعتماد البند الخاص في مسودة 
قان��ون الش��ركات بتخصيص نس��بة %1 من أرباح الش��ركات 
المساهمة العامة، يمكن التفكير بإحياء فكرة الصندوق الذي 
يمكن أن تمول من تلك االقتطاعات الس��نوية وتش��رف على 
إدارته��ا وقراراتها تلك الش��ركات المس��اهمة العامة المعنية 

بالشراكة مع ممثلين عن الحكومة«.
وتابع:«أم��ا إذا تع��ذر اعتماد البند الخاص في مس��ودة قانون 
الشركات، يمكن اقتراح أن تقوم الحكومة برفع ضريبة الدخل 
على الش��ركات بنس��بة %1 عل��ى أن يخصص ريعه��ا لبرامج 
تمكينية لوزارة التنمية االجتماعية، ما يمكن أن يوفر من عبء 

إدارة وتكاليف صندوق متخصص«.
واكد ان الحكومة مطالبة بوضع برنامجها وأولوياتها السنوية 
ف��ي التنمي��ة االجتماعي��ة التي ترغ��ب بتحفيز مس��اهمات 
المسؤولية الطوعية نحوها أمام القطاع الخاص. بهذا يكون 
ج��زء من الش��راكة ملزمًا )نس��بة ال� %1 أع��اله( بينما يبقى 
الجزء األكبر طوعيا، ويجب أن تبقى المس��ؤولية االجتماعية 
للشركات جزًء من نهج متكامل لسلوك الشركة تجاه المجتمع، 
والبيئ��ة والمس��تهلكين ومختلف أصح��اب العالقة، وال يجب 
أن يقتص��ر الدور االجتماعي للش��ركات عل��ى اإلنفاق على 

المساعدات.
وق��ال الخالدي:«يج��ب أن تصاغ مقترحات مح��ددة للتدخل 
الحكومي لتحفيز المسؤولية، يكون بنهج اقتصادي متكامل 
يش��مل مصلحة الفقراء والمهمش��ين، مما يحفز الشركات 
على اتباع منهج مراعاة مصلحة أصحاب العالقة المختلفين، 
وأن الترويج لمفهوم المس��ؤولية االجتماعية في المجتمع، 
من خالل اإلعالم والمناهج الدراس��ية س��واء المدرس��ية أو 
الجامعي��ة، سيس��اهم في الترويج للش��ركات الت��ي تتبناه 

وتلتزم به، وربط مس��اهمات الشركات في تنفيذ المشاريع 
المطلوب��ة فيم��ا يتعل��ق بالحماي��ة االجتماعية م��ع البوابة 
الموحدة للمساعدات التي تديرها وزارة التنمية االجتماعية 
بالتعاون مع هيئات دولية ووطنية أخرى ناشطة في مكافحة 
الفقر. يمكن الس��تخدام البوابة الموحدة للمساعدات إطالع 
الش��ركات عل��ى المجاالت األهم لالس��تثمار فيه��ا، على أن 
تختار الش��ركات القطاعات التي تراها ذات أولوية، شريطة 
أن تس��تخدم بطريقة تحفظ خصوصي��ة العائالت الفقيرة 
واألسماء المدرجة من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في 

إشهار والترويج للشركات المساهمة«.
من جهته، قال وكيل وزارة التنمية االجتماعية داود الديك، جاءت 
الدراسة بناء على طلب الوزارة، في اطار التحول الذي تشهده 
منذ التغيير في اس��مها وجوهرها، وق��ال:« ليس لدى الوزارة 
تصور جاهز ومعد للمس��ؤولية االجتماعية، وال تتطلع لفرض 
نظرة او توجه معين بشكل الزامي على القطاع الخاص، وليس 
لديها رغبة في الحصول على أي أموال لتوجيهها لبرامج الحماية 
االجتماعية، ولمحاربة الفقر ال بد من مفهوم متعدد األبعاد«، 
مؤكدا ثقته بإمكانية االرتقاء بمستوى العوائد المترتبة على 
األموال المخصصة للمسؤولية االجتماعية وتحديدا فيما يتصل 
بالش��ق التنموي، لذا ال بد من سياس��ات تأخذ باالعتبار الفئات 

المهمشة والفقيرة.
بدورها أكدت ضراغمة/المصري على حق الش��ركات وغيرها 
االس��تفادة مما تنفقه في مجال المسؤولية االجتماعية لغاية 
الترويج والتسويق لذاتها، مؤكدة أنه كان يفترض بالدراسة أن 
تركز على المحفزات الحكومية للش��ركات لزيادة انفاقها على 

صعيد المسؤولية االجتماعية.
فيم��ا ش��ددت المديرة العامة لمؤسس��ة مجموع��ة االتصاالت 
للتنمي��ة س��ماح أبو عون، على التمييز بين ال��دور الذي يلعبه 
القطاع الخاص في مجال المس��ؤولية االجتماعية، وما يؤديه 
المانح��ون من دعم وتدخالت، مؤكدة بالمقابل ضرورة قياس 
األثر الناجم عن برامج المسؤولية االجتماعية، مبينة خصوصية 
الحالة الفلسطينية، بحكم االحتالل، وما تستدعيه من تدخالت 
آنية، إضافة إلى أخرى ذات طابع تنموي، منوهة إلى وجود دائرة 
للمسؤولية االجتماعية، تأخذ على عاتقها توفير دعم وتنفيذ 
تدخالت س��ريعة، عدا مؤسسة المجموعة للتنمية، التي تركز 

على قطاعات مثل التعليم، والتكنولوجيا.
من جانبها، قالت طنطش:« من الصعب تحديد تعريف بعينه 
للمس��ؤولية االجتماعي��ة، ومن المهم أن يك��ون هناك ظهور 
واش��هار، لكن ال يجب أن يغلب الطابع التس��ويقي على برامج 
وأنش��طة المسؤولية االجتماعية، ونحن في البنك نفرق بين 

التسويق والمسؤولية االجتماعية«.
وش��ددت طنطش على أهمية قي��اس األثر الناتج عن البرامج 
والفعاليات الموجهة للحماية االجتماعية، وعلى ضرورة التفريق 

بين التسويق والمسؤولية االجتماعية.

الحمد اهلل يبحث مع ممثل االتحاد األوروبي لدى 
فلسطين دعم العديد من المشاريع التنموية

رام اهلل- الحي��اة االقتصادي��ة-  بح��ث رئيس 
حكومة تسيير االعمال د. رامي الحمد اهلل، مع 
ممثل االتح��اد األوروبي لدى فلس��طين رالف 
تراف، دعم العديد من المشاريع التنموية في 
فلسطين، وذلك خالل لقائه، امس، في مكتبه 

برام اهلل.
واطل��ع الحم��د اهلل ت��راف عل��ى االنته��اكات 
اإلس��رائيلية، خاصة اعتداءات المس��توطنين 
بحق المواطني��ن وممتلكاتهم، داعيا المجتمع 

الدولي، ال س��يما االتح��اد األوروبي، الى اتخاذ 
خطوات فعالة لتوفير حماية دولية ألبناء شعبنا، 
ومس��اءلة إس��رائيل على انتهاكاتها، والزامها 

باحترام القانون الدولي.
وثم��ن رئي��س ال��وزراء الدع��م ال��ذي يقدمه 
االتح��اد األوروبي في العديد من القطاعات، ال 
سيما الموجّه لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس��طينيين »االون��روا«، مؤك��دا أهمي��ة 

استمرار هذا الدعم.

بنك فلسطين يجري مداوالت مع صناديق استثمارية وشركات عالمية لدعم قطاع الريادة واالبتكار في فلسطين 
رام اهلل- الحي��اة االقتصادي��ة- أعلن بنك فلس��طين 
عن مداوالت يجريها مع عدد من الش��ركات العالمية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق مبادرة لدعم 
اإلس��تثمار التكنولوجي في فلس��طين. ويأتي ذلك 
خ��الل مش��اركة البن��ك ف��ي اإلجتماعات الس��نوية 
للمنت��دى االقتص��ادي العالمي في داف��وس 2019 
الذي ناقش سبل اإلس��تثمار الدولي واإلقليمي في 
فلس��طين م��ع العديد من الصناديق الس��يادية في 
المنطق��ة والبنوك الدولية على هامش اإلجتماعات 

السنوية للمنتدى اإلقتصادي العالمي في دافوس.
ويعتبر اإلجتماع السنوي للمنتدى اإلقتصادي العالمي 
هو اإلجتماع الوحيد الذي يجمع قادة المجتمع العالمي. 
من رؤساء دول وممثلين عن أكثر من 100 حكومة، 
باإلضاف��ة إلى كبار الرؤس��اء التنفيذيي��ن في أكبر 
1000 ش��ركة عالمي��ة، وبحض��ور ق��ادة المنظمات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وأبرز 
القادة الثقافيين والمجتمعيين والمفكرين واألصوات 
المؤثرة في منتدى الش��باب العالم��ي، كما ويلتقي 
رواد تكنولوجي��ا المعلومات والتكنولوجيا العالميون 
في بداية كل عام لتحديد األولويات وتشكيل جداول 

األعمال العالمية والصناعية واإلقليمية.
وأش��ار هاشم الش��وا رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بن��ك فلس��طين« مش��اركته ف��ي اإلجتماع��ات الى 
جانب صن��دوق »ابت��كار« كانت مميزة ه��ذا العام، 
بس��بب تركيزنا مع عدد من المؤسسات والشركات 
الفلسطينية المشاركة على آليات وسبل توفير البيئة 
المواتية في فلس��طين لجلب اس��تثمارات لشركات 

دولي��ة في مج��ال تكنولوجيا المعلومات واإلس��هام 
في االس��تثمار ف��ي الطاق��ات والمواه��ب الريادية 

الفلسطينية والشركات الناشئة«.
م��ن الجدي��ر ذك��ره ان قط��اع الري��ادة وتكنولوجيا 
المعلومات يعتبر من القطاعات الحيوية القادرة على 
التخفيف من حدة البطالة وخاصة تلك المس��تفحلة 
في قطاع الش��باب واالس��هام في تمكين فلسطين 
من االلتح��اق بركب التط��ور التكنولوجي ضمن ما 
يشهده العالم وخاصة بسبب التقدم الحاصل ضمن 
ما يس��مى الثورة الصناعية الرابع��ة المعتمدة كليًا 
على التكنولوجيا واالنترنت. وأضاف الشوا بأنه وعلى 
هامش اإلجتماعات الس��نوية للمنت��دى اإلقتصادي 
العالمية، فقد أجرى عدة لقاءات جانبية عرض بنك 
فلسطين خاللها تجربته مع صندوق »ابتكار« الذي 

انشأه البنك مع عدد من المستثمرين المحليين ومن 
المهجر ودول العالم, والذي اثبت نجاعة االستثمار في 
الشركات الناشئة في فلسطين نظرًا لوجود مواهب 
وأف��كار تصلح لتكوين ش��ركات ناش��ئة قادرة على 
النجاح والمنافسة وجلب استثمارات إضافية من خارج 
فلس��طين«.  يذكر أن صندوق »ابتكار« قد استثمر 
في أكثر من 22 شركة ناشئة فلسطينية في مجال 
تحليل المعلومات والبيانات في قطاع العقارات ومجال 
األمن والتجارة اإللكترونية وينوي الصندوق الشروع 
في طرح »صن��دوق إبتكار 2« لجلب المس��تثمرين 
خ��الل الع��ام الحال��ي نظ��رًا لنج��اح الصن��دوق في 
االستثمار في عدد مميز من الشركات الفلسطينية 
ووجود ش��هية لدى المستثمرين لالستثمار في عدد 
أكب��ر من هذه الش��ركات الناش��ئة في فلس��طين.  
وعبر الش��وا ف��ي ختام حديثه عن س��عادته البالغة 
بالش��راكة م��ع المنتدى االقتص��ادي العالمي ضمن 
مب��ادرة الث��ورة الصناعية الرابعة  ف��ي دعم جهود 
القطاع الخاص الفلسطيني, وخاصة شركات قطاع 
أنظم��ة المعلومات والتكنولوجي��ا وصناديق الريادة 
واإلبتكار في فلسطين عبر فتح بوابات التواصل مع 
كبرى الشركات في تكنولوجيا المعلومات وصناديق 
اإلستثمار السيادية المنضوية في عضوية المنتدى 
اإلقتصادي. وم��ا زال أمامنا طريق طويل، مع توفر 
الفرص. كاش��فًا في الوقت ذاته بأن البوادر األولية 
مش��جعة للغاية، وعلينا اقتناص الف��رص إذا اردنا 
مساعدة الشباب الفلسطيني ببث روح األمل وفرص 

النجاح للخروج من دوامة البطالة«.

قلقيلية: »القدس المفتوحة« ومجلس التنمية االقتصادية للتنمية المحلية يوقعان مذكرة تفاهم
قلقيلية-الحياة االقتصادية- وقع فرع جامعة القدس المفتوحة 
في قلقيلية ومجلس التنمية االقتصادية للتنمية المحلية/بلدية 
قلقيلي��ة، بتوجيهات من رئيس الجامعة القدس المفتوحة أ. د. 

يونس عمرو، وبرعاية محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة،
وق��ع د. ن��ور األقرع مدير ف��رع قلقيلية التاب��ع لجامعة القدس 
المفتوحة  ود. هاشم المصري رئيس المجلس البلدي ورئيس 
المجلس االقتصادي للتنمية المحلية، مذكرة تفاهم تهدف إلى 
تحقي��ق تعاون مثمر بين ف��رع الجامعة في قلقيلية والمجلس 
االقتصادي للتنمية المحلية، في مجاالت تطوير خدمات التنمية 

االقتصادية المحلية في مدينة قلقيلية.
وهدفت المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات 
االستش��ارية الفنية واألكاديمية والمس��وحات الت��ي يقوم بها 
طالب الجامعة كمشاريع تخرج أو أنشطة بحثية وفق اإلمكانيات 
المتاحة للطرفين، ومواكبة الطرفين للحداثة والتميز من خالل 

تطبيق األس��س العلمية للتنمية االقتصادي��ة ومعايير الجودة 
والنوعية في مختلف القطاعات االقتصادية المؤثرة بالمدينة.

كما هدفت إلى رس��م خارطة طريق لتحقيق مس��تقبل أفضل 
يك��ون للطرفي��ن دور الريادة في مج��االت التنمية االقتصادية 
والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، واإلسهام في تحسين 
الكف��اءة الداخلي��ة للمجلس وتحقيق ج��ودة مخرجاته، وتعزيز 
الش��راكة مع قطاع��ات المجتم��ع المختلفة وتس��ويق التعاون 
بينهم��ا، إضافة إلى تطوير رؤي��ة المجلس االقتصادي وتعزيز 
أعمالهما المشتركة، فيما حددت االتفاقية الحقوق وااللتزامات 

لكال الطرفين نحو التنفيذ. 
ونقل د. األقرع تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مباركًا 
هذا التعاون الذي تجسد من خالل الشراكة الحقيقية والمطلقة 
مع أكبر مؤسس��ة خدماتية تنموية في المحافظة، وهي بلدية 
قلقيلية التي لها الدور األساس��ي ف��ي تحقيق وتطوير التنمية 

من خالل رفع كفاءة الكادر البش��ري، وتحدث عن الترتيب ليوم 
علمي مرتقب مع بلدية قلقيلية يلقي الضوء على مشاكل تعيق 
عجلة التنمية ويكون نتاج أبحاث علمية مشتركة، داعيًا لتعميم 
هذه الشراكة لما لها من انعكاسات إيجابية على مستوى خدمة 

المجتمع.
وبي��ن الل��واء رافع رواجب��ة محاف��ظ قلقيلية أن التع��اون بين 
المؤسس��ات ينقلها لألفضل، مؤكدًا حاجة المحافظة إلى جهود 
جبارة للتطوير بسبب استهداف االحتالل اإلسرائيلي لها، وحاجتها 
إلى عقول نيرة ومبادرات حقيقية تحقق أهدافًا تنموية في وقت 
تحت��اج المحافظة فيه إلى التنمية، وأوضح أن اتفاقية الجامعة 
والبلدية المست احتياجات المجتمع المحلي، مشيدًا بمؤسسات 
المجتمع المدني من حيث األداء واإلرادة والتفهم للواقع التنموي 
رغم محاوالت االحتالل اإلسرائيلي عرقلة كل مساعي التنمية 

والتطوير في المحافظة.

بدوره، أشاد د. المصري بجامعة القدس المفتوحة التي وصفها 
بصرح شامخ تحدى كل الصعاب ليكون بين ومع الناس في ظل 
ظروف تعجز عنها كبريات المؤسس��ات عن االس��تمرار، وبارك 
اس��تجابة ووقوف الل��واء رواجبة مع أبن��اء المحافظة ودعمهم 
األنش��طة، خاصة التنموية منها، مش��يرًا إلى معيقات االحتالل 
التي يضعها أمام تطور المحافظة، داعيًا إلى االرتقاء باإلمكانيات 
الموج��ودة للوصول إلى التميز، وبين أن بلدية قلقيلية تس��خر 

طاقاتها كافة من أجل تحقيق التنمية.
واستعرض نائب رئيس بلدية قلقيلية د. باسم الهاشم وعضو 
المجل��س االقتص��ادي وعضو هيئ��ة التدريس بكلي��ة العلوم 
اإلداري��ة واالقتصادية د. صالح صب��ري، مهام المجلس وآليات 
العم��ل واألس��س التي ينتهجه��ا لتطوي��ر األفق االس��تثماري 
لمحافظة قلقيلية بعد رسم وتشخيص الواقع االقتصادي وإيجاد 

فرص استثمارية واعدة فيها.

أبو شهال: القوى العاملة المشاركة في فلسطين 1.3 مليون 
رام اهلل- الحياة االقتصادية- قال وزير العمل مأمون أبو ش��هال، إن عدد القوى 
العاملة المش��اركة في فلس��طين 1.3 مليون، منهم %70 يعملون س��واء في 
القطاع الخاص أو في القطاع العام أو في االقتصاد اإلسرائيلي، و%30 عاطلون 
عن العمل. وأضاف أبو شهال ان معدل البطالة في صفوف النساء في القدس 
بلغ %85، بينما في الضفة%32.1، و%73 في قطاع غزة. جاء ذلك خالل جلسة 
نق��اش، نظمتها وزارة العمل ف��ي مقرها بمدينة البيرة امس بعنوان »تعزيز 
وصول النساء إلى الفرص االقتصادية المتكافئة والعمل الالئق في فلسطين. 

معنويات منطقة اليورو تتراجع ألدنى مستوى في عامين بداية السنة
بروكس��ل - رويترز- هبطت المعنويات االقتصادية بمنطقة اليورو بأكثر من 
المتوقع، مس��جلة أدنى مستوياتها في عامين خالل يناير كانون الثاني، حيث 
أصبح��ت جميع المكونات باس��تثناء المس��تهلكين وقطاع البناء أكثر تش��اؤما 
حول آفاق المنطقة في بداية العام.وقالت المفوضية األوروبية إن المعنويات 
االقتصادي��ة في منطقة الي��ورو انخفضت إلى 106.2 نقطة في يناير كانون 
الثان��ي، من قراءة معدلة قليال عند 107.4 في كانون األول، لتس��جل تراجعا 

لسبعة أشهر متتالية وأقل مستوى منذ تشرين الثاني 2016.


