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معل�مات عن امل�ؤ�ّس�سات 

بروكنغز  معهد  يف  للتنمية  ولفن�سون  مركز  �أطلقه  م�سرتك  م�رشوع  هي  الأو�سط  ال�رشق  �سباب  مبادرة 

بالتعاون مع كّلّية دبي للإد�رة �حلكومّية. وهي تهدف �إىل تعزيز �الإدماج �القت�سادي و�الجتماعي لل�سباب 

�لعربي. جدير بالذكر �أن �ملبادرة ترّكز جهودها ومو�ردها ب�سكل �أ�سا�سي على �لدول �لعربية، ولكن ت�سمل 

بع�ض م�رشوعاتها دول �أخرى مثل �إير�ن. 

يف حزير�ن/ يونيو من �لعام 2008، دخلت مبادرة �سباب �ل�رشق �الأو�سط يف �رش�كة مع »�سلتك« الإطلق 

م�رشوع »تقييم« �لذي من �ساأنه توليد حلول �أ�سا�سّية تعالج م�سكلة بطالة �ل�سباب وت�سّجع �لريادة،وذلك 

من خلل تعزيز �ملعرفة �لقائمة على �لبحث �لعلمي و�البتكار و�لتعلم عرب �حلدود. ملزيد من �ملعلومات 

 www.shababinclusion.org عن �ملركز، ميكن زيارة �ملوقع

�سه عام 2006 د. جامي�ض ولفن�سون، �لرئي�ض �ل�سابق للبنك 
ّ
مركز ولفن�س�ن للتنمية يف معهد بروكنغز �أ�س

�أمناء بروكنغز. يعمل �ملركز على حتليل كيفّية دمج �ملو�رد و�ملعرفة وقدر�ت  �لدويل وع�سو يف جمل�ض 

�لتطبيق للتو�سل �إىل �إر�ساء تغّي  �إجتماعي و�إقت�سادي �سامل يف عامل يتقّدم وفق �رشعات �أربعة

)four- speed world(. ملزيد من �ملعلومات عن �ملركز، ميكن زيارة �ملوقع
 www.brookings.edu/wolfensohncenter

�سة بحثية وتعليمية ترّكز على �ل�سيا�سات �لعامة يف �لوطن �لعربي.  
ّ
كلّّية دبي للإدارة احلك�مّية هي موؤ�س

�ست �لكّلّية عام 2005 برعاية كرمية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض 
ّ
تاأ�س

طريق  عن  �حلكومّية  �الإد�رة  �إمكانّيات  لتعزيز  �لكّلّية  وتهدف  دبي.  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة 

زيادة قدر�ت �ملنطقة على �عتماد �سيا�سات عامة فّعالة. ويف هذ� �ل�سياق، تتعاون �لكّلّية مع كّلّية كينيدي 

�سات �إقليمّية وعاملّية �أخرى لتنفيذ بر�مج �لبحث و�لتدريب كما تنظم �لكلية 
ّ
بجامعة هارفارد ومع موؤ�س

منتديات وموؤمتر�ت دولّية لت�سجيع تبادل �الأفكار و�لنقا�ض حول �ل�سيا�سات �لعاّمة يف �لوطن �لعربي.

 www.dsg.ae ملزيد من �ملعلومات عن �لكّلّية، ميكن زيارة �ملوقع

جديدة  وفر�ض  وظائف  لتوليد  ة  �مُلِلحَّ �الإحتياجات  لتلّبي  �أن�سئت  �إبد�عّية،  جمتمعية  �سة 
ّ
موؤ�س هي  �سلتك 

لل�سباب �لذي يبد�أ حياته �لعملّية �لوطن �لعربي، يف وقت تبلغ فيه �لتحّديات ذروتها على م�ستوى �لعامل. 

وكان �ساحب �ل�سمّو �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمي دولة قطر، وحرمه �ساحبة �ل�سمّو �ل�سيخة موزة 

�سة »�سلتك«. 
ّ
بنت نا�رش �مل�سند ، ور�ء �إن�ساء موؤ�س

�ل�سباب على ثلثة  بطالة  �إىل معاجلة ق�سّية  ترمي  �لتي  �مل�رشوعات  وقد طّورت »�سلتك« جمموعة من 

تدعم »�سلتك«  �لركائز،  تلك  �لفر�ض. ومن خلل  و�إتاحة  �لفكرّية،  �حلالة  �ل�سيا�سات،  رئي�سّية:  م�ستويات 

�الأمو�ل  روؤو�ض  على  للح�سول  لل�سباب  �لفر�ض  وتوفي  و�لريادة،  و��سع،  نطاق  على  عمل  فر�ض  �إيجاد 

و�لو�سول �إىل �الأ�سو�ق.

www.silatech.com سة، ميكن زيارة �ملوقع�
ّ
ملزيد من �ملعلومات عن �ملوؤ�س

 

ت�طئة

�سة �لفكر �لعربي منذ �نطلقها على �إ�سد�ر من�سور�ت و�أبحاث وكتب يف جماالت متنّوعة، تتناول 
ّ
د�أبت موؤ�س

بدور  و�إميانًا منها  و�القت�سادّية كافة.  و�لفكرّية  و�لثقافّية  �الجتماعّية  �لق�سايا يف �ملجاالت  من  عدد�ً 

�سة 
ّ
�إيجابي وم�ستد�م، قامت موؤ�س �لعربّية، وبناء منوذج تنمية  �لريادة �ملجتمعّية يف تطوير �ملجتمعات 

م�ستدامة جليل  تنمية  نح�  الأو�سط:  ال�رشق  املجتمعّية يف  »الريادة  �لكتاب  �لعربي برتجمة هذ�  �لفكر 

امل�ستقبل«؛ وذلك بعد �حل�سول على ت�رشيح من مركز ولفن�سون للتنمية يف معهد بروكنغز، �لذي �أطلق هذ� 

�سة �سلتك.
ّ
�لبحث، بالتعاون مع كلّية دبي للإد�رة �حلكومّية، و موؤ�س

 

�سة �لفكر �لعربي �ل�ساعية �إىل تفعيل �لتو��سل و�لتن�سيق مع �ملنّظمات 
ّ
تاأتي هذه �خلطوة تعزيز�ً الأهد�ف موؤ�س

و�لهيئات �لدولّية �ملعنّية بالت�سامن �لعربي �لثقايف و�لفكري، وتفعيًل حلملتها �لد�عمة ال�ستخد�م �للغة 

�لعربية و�حلفاظ عليها، من خلل ن�رش �لدر��سات و�الأبحاث و�لتقارير حول �لوطن �لعربي باللغة �لعربية.

وال �سّك �أّن �الأحد�ث �ملت�سارعة �لتي ي�سهدها �لوطن �لعربي خلل �الأ�سهر �ملا�سية، ويف �لوقت نف�سه �لذي 

كّنا نرتجم فيه هذ� �لتقرير، لهو دليل على �أهمّية هذ� �لتقرير يف حتفيز �ل�سباب على �لعمل �لريادي، وخلق 

�لوظائف، وحماربة �لبطالة، وخلق �لبيئة �مللئمة للعمل و�لريادة �ملجتمعية. لذ�، فاإن هذ� �لتقرير يكت�سب 

�أهمية كبية يف هذ� �لوقت بالذ�ت، و�إطلقه �الآن يوؤكد �الأهمّية �مللّحة للريادة �الجتماعّية وحتفيز �ل�سباب 

على �لعمل لبناء �أوطانهم.

 

�سة وعملها على ��ستثمار ر�أ�ض �ملال �لب�رشي بغية جتاوز 
ّ
وت�سّكل ترجمة هذ� �لتقرير جت�سيد�ً لقناعة �ملوؤ�س

�ل�سعوبات و�لتحّديات �لتي تو�جه �لوطن �لعربي، ومتا�سيًا مع متطّلبات �مل�ستقبل. وهي ت�ستهدف باالأخ�ّض 

، بحيث حتّث 
ّ
 و�أمل م�ستقبلي

ً
�سة ر�أ�ض مال ب�رشي غني 

ّ
�رشيحة �ل�سباب �لعربي �لذي ميّثل بالن�سبة للموؤ�س

�سة هذه �لفئة �لعمرّية على �مل�ساركة و�مل�ساهمة يف جماالت �لتنمية، من خلل �إطلق �الإمكانات 
ّ
�ملوؤ�س

و�ملو�هب �لهائلة �لكامنة لديها، و��ستثمارها يف جماالت �الإبد�ع و�لريادة �ملجتمعية، للم�ساهمة يف بناء 

ور�سم م�ستقبل �لوطن �لعربي.

�إىل بناء قاعدة عري�سة من جمتمع �الأعمال �ملوؤمن باأهمية زيادة �لوعي  فمن خلل هذ� �لتقرير نهدف 

�لريادة �الجتماعّية، و�رشورة ت�سجيع مناذج ممار�سات وبر�مج   مب�رشوعات 
ّ
�لدويّل و�ملحلي و�الهتمام 

�بتكار  من  متكّنه  �لتي  �للزمة  باخلرب�ت  �لعربي  �ملجتمع  لتاأهيل  منوذجًا  ت�سّكل  ناجحة،  وم�رشوعات 

م�رشوعات جمتمعّية ريادّية تكّون �أد�ة فاعلة، وتلّبي بالتايل حاجات جمتمعنا، كما وت�سهم يف مكافحة 

�لفقر وخلق فر�ض عمل لل�سباب. 

�سة، وعلى ترّبعات 
ّ
�سة �لفكر �لعربي - �لتي تقوم على وقف من �أع�ساء جمل�ض �أمناء �ملوؤ�س

ّ
من هنا تقّدم موؤ�س

بامل�سوؤولّية  قناعتها  على  دليل  خي  �لتقرير،  لهذ�  ترجمتها  يف   - تطلقها  �لتي  للم�رشوعات  �سة  خم�سّ

و�حلالّية  �لنا�سئة  �ملجتمعّية  للم�رشوعات  ودعمها  �الأّمة،  بق�سايا  �لنهو�ض  يف  �ملال  لر�أ�ض  �الجتماعّية 

�لتي ت�ساعد على �إعلء قيم �الجتهاد و�الإبد�ع لدى �أبناء �جليل �لقادم.

�ض هذ� �لتقرير خللق مفهوم �أف�سل الأهمّية �لريادة �ملجتمعّية يف �لوطن �لعربي، 
ّ
و �أخي�ً، نحن ناأمل �أن يوؤ�س

و�أن يحّفز خلق بيئة ملئمة النخر�ط كاّفة �أعلم �ملجتمع يف ت�سجيع �لدر��سات و�الأبحاث و�ملبادر�ت �لتي 

من �ساأنها ر�سم م�ستقبلنا �لعربي. 

وّفق �هلل �جلميع لتحقيق �الأهد�ف �مل�رشوعة و�مل�ستحّقة لهذه �الأّمة...

حمد بن عبد�هلل �لعّماري 

�سة �لفكر �لعربي
ّ
�الأمني �لعام �مل�ساعد ملوؤ�س

�ملدير �لتنفيذي ملوؤمتر�ت فكر
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قائمة بالر�سوم و�الأطر و�جلد�ول 

�لر�سم رقم 1: �سايف �مل�ساعد�ت �لتنموية �لر�سمية للوطن �لعربي

�لر�سم رقم 2: �رش�ئح �مل�سثمرين �لقادرين على خلق تاأثي

�لر�سم رقم 3: �لرّو�د �ملجتمعيون �ملتعارف عليهم دوليًا �مل�سنفون وفق �مل�ستوى �لتعليمي �الأعلى �ملنجز

�لر�سم رقم 4: �لرّو�د �ملجتمعيون �ملتعارف عليهم دوليًا �مل�سنفون وفق �لتوزيع �جلغر�يف

�سات �ملجتمعية  )�ملرّتبة وفق �سكلها �لقانوين وم�سدر دخلها(
ّ
�لر�سم رقم 5: �سل�سلة �ملوؤ�س

�سات
ّ
�لر�سم رقم 6: �لرّو�د �ملجتمعيون �ملعرتف بهم دوليًا �مل�سنفون وفق نوع �ملوؤ�س

�لر�سم رقم 7: �لنظام �لبيئي للريادة �ملجتمعية

�لر�سم رقم 8: �أنو�ع ودرجات �إنخر�ط �حلكومة يف �لريادة �ملجتمعية

�سات �ملجتمعية
ّ
�سات �لتجارّية باملوؤ�س

ّ
�لر�سم رقم 9: مناذج �لتز�م قطاع �ملوؤ�س

�الإطار رقم 1: م�ساهمات �لريادة �ملجتمعية يف �إ�سلح �لنظام �لتعليمي يف �لوطن �لعربي

�سات �الجتماعية
ّ
�الإطار رقم 2: خمتلف �لنماذج �لتنظيمية للموؤ�س

�الإطار رقم 3: نظام �لتو�أمة و�ال�ستد�مة �ملالية بجمعية عل�سانك يا بلدي

�الإطار رقم 4: �لنظام �لبيئي للريادة �ملجتمعية: و�سف �ملكّونات �الأ�سا�سية

�الإطار رقم 5: �ل�رشكات ذ�ت �لهدف �الجتماعي: �رشكات م�سالح �ملجتمع و�ل�رشكات ذ�ت 

�مل�سوؤولية �ملحدودة و�الأرباح �ملنخف�سة

�سات �الجتماعية يف �ململكة �ملّتحدة
ّ
�الإطار رقم 6: �لدعم �حلكومي للموؤ�س

�سات �ملجتمعية من خلل قنو�ت خمتلفة
ّ
�الإطار رقم 7: �أمثلة عن �لتز�م �ل�رشكات �ملتعّددة �جلن�سّية مع �ملوؤ�س

�سات �ملجتمعية  يف �لتعليم
ّ
�الإطار رقم 8: �ملوؤ�س

�جلدول رقم 1: �أ�سئلة حول نظرة �ل�سباب �إىل �حلوكمة )�لن�سبة �ملئوية للإجابة �الإيجابية(

    الفهر�س

         املقّدمة

         موجز تنفيذي

 .I    مقّدمة
        احلاجة لإطار تنمية جديد يف ال�رشق الأو�سط

        املبادئ الأ�سا�سية للريادة املجتمعية

        املوؤ�س�سات املجتمعية  يف ال�رشق الأو�سط

        اأهداف امل�رشوع ومنهجيته

. II   نطاق الريادة املجتمعية يف ال�رشق الأو�سط
        قطاع نا�سئ

        من هم رّواد املوؤ�س�سات املجتمعية يف املنطقة؟

        الن�ساطات الأ�سا�سية والقطاعات املعنية

        النماذج الت�سغيلية والكيانات القانونية

        التحديات اأمام الرائد املجتمعي يف املنطقة

.II I اأبرز اجلهات املوؤ�س�ساتية الفاعلة وفر�ص التعاون
         دور احلكومات

      دور قطاع الشركات
      دور املستثمرين والوسطاء والهيئات الدولية املانحة

      دور املؤّسسات التربويّة والتعليمية 

.VI التوصيات
       امللحق: األفراد واملنظمات املشاركة

       تعليقات ختامية



متهيد 

بني اأيديكم الن�سخة العربية من تقرير “الريادة املجتمعية يف ال�رشق الأو�سط: نحو تنمية م�ستدامة جليل 

امل�ستقبل” والذى �سدرت الن�سخة الإنكليزية منه فى ني�سان/اأبريل 2010  والتى نتمّنى اأن تكون م�ساهمة 

ت�ساعد فى تو�سيح الروؤية والإطار العام للريادة املجتمعية فى الوطن العربي. يعترب هذا التقرير هو الأول 

من نوعه من ناحية التغطية اجلغرافية والعمق فى الوقت ذاته عن مو�سوع الريادة املجتمعية، بالإ�سافة 

اإىل اإبراز بع�ص النماذج الناجحة دوليًا واإقليميًا يقدم التقرير - وبناء على البحث والتحليل امليدانى – 

مقرتحات عملية لكل الأطراف املعنية حمدداً النماذج والأدوار املتوقعة منها لتعظيم الفائدة من قطاع 

الإبداع املجتمعى ودوره املمكن يف امل�ساهمة يف حل الكثري من التحديات التى تواجه املنطقة ل�سّيما 

حتديات تنمية ال�سباب كالبطالة والتحديات الأخرى.

بالتعاون  بروكنغز  معهد  يف  للتنمية  ولفن�سون  مركز  فى  )املتمثلة  الأو�سط  ال�رشق  �سباب  مبادرة  ي�سعد 

�سة �سلتك اأن تتعاون فى هذا الإطار مع واحدة من 
ّ
مع كلية دبي للإدارة احلكومية( وبال�رشاكة مع موؤ�س

املجهود  بهذا  لل�سطلع  العربى  الفكر  �سة 
ّ
موؤ�س ن�سكر  كما  املنطقة،  فى  واإبداعًا  ريادة  �سات 

ّ
املوؤ�س اأكرث 

وم�ساهمتها فى اإخراج الن�سخة العربية بهذا ال�سكل اللئق.

الأمد مع  ا�سرتاتيجى طويل  لتعاون  بداية فقط  د 
ّ
العربية منه، جمر الن�سخة  واإ�سدار  التقرير،  وي�سّكل هذا 

�سة، فى الإطار الروؤية امل�سرتكة للنهو�ص وامل�ساهمة فى تنمية ال�سباب فى املنطقة، من خلل دعم 
ّ
املوؤ�س

لقاعدة  الو�سول  العربية فى  الن�سخة  ت�ساهم هذه  اأن  ناأمل  اإذ  والبداع املجتمعى. ونحن،  الريادة  قطاع 

اأو  القرار  و�سانعي  احلكومية  القطاعات  �سواء  املنطقة  فى  املختلفة  القطاعات  على  القائمني  من  اأكرب 

الأكادميية والتعليمية اأو املجتمع املدين اأو قطاع الأعمال وقطاع الإعلم، نتمّنى اأن يحّقق الهدف املرجو 

لو مت  التي من املمكن  والنماذج واحللول املقرتحة،  الأفكار  ب�سيط، فى طرح  ب�سكل  للم�ساهمة، ولو  منه 

تبنيها وتطبيقها اأن ت�ساهم ب�سكل فّعال فى تنمية منطقتنا وخلق م�ستقبل اأف�سل من اأجل �سبابنا وباأيدينا 

واأيدي �سبابنا.

I. املقّدمة 

من  فبالرغم  امل�سكلة:  بتحديد   
ّ
العربي الوطن  يف  املجتمعية  الريادة  حول  اأبحاثنا  بداأنا  درا�سة،  كاأّي 

الأ�سا�سية  املع�سلة  اأّن  اإّل  واملختلفة،  املعّقدة  التحّديات  من  جمموعة  يواجهون  املنطقة  يف  ال�سباب  اأّن 

القت�سادية املحدودة.  الفر�ص  �سمولية، يف  اأكرث  اأي بعبارة  الواعدة،  املهنية  امل�سارات  تكمن يف نق�ص 

ويف املتو�سط، يعاين 25 باملئة تقريبًا من �سباب الوطن العربي ذوي الن�ساط القت�سادي الذين ترتاوح 

اأعمارهم ما بني 15 و24 �سنة من البطالة. ويعني ذلك اأّن ما يزيد عن 10 مليني �ساب يف املنطقة العربّية 

الذين يعملون يف  الأ�سخا�ص  العمل، ناهيك عن مليني  الإق�ساء والإحباط يف �سوق  يعي�سون حالة من 

وظائف حتتاج اإىل مهارات اأقل من مهاراتهم اأو الذين يعملون يف وظائف بعدد �ساعات اأقل مما يرغبون 

فيه، اأو الذين اختاروا الن�سحاب كليًا من �سوق العمل.  

الذات،  وحتقيق  املواطنة  روح  باكت�ساب  لل�سباب  ي�سمح  اأ�سا�سيًا  �رشطًا  يعترب  املجزي  العمل  اأّن  �سّك  ل 

وي�ساهم يف الإدماج القت�سادي على املدى البعيد، غري اأّن العقود الجتماعية التقليدية، التي كانت ت�سمح 

للمواطن العربي املتعّلم اأن يعتمد على وظيفة حكومية وعلى احلماية الجتماعية، بداأت تندثر �سيئًا ف�سيئًا 

يف معظم اأرجاء املنطقة. وعليه بات ال�سباب ال�ساعي للح�سول على وظيفة، والراغب بتاأمني ا�ستقلليته 

اأوقات عدم ال�ستقرار والتغيري تلك. ف�سواء   الريح يف 
ّ
املادية للنتقال اإىل مرحلة الر�سد، عالقًا يف مهب

�سات التعليم العايل اأو برامج التدريب املهنية، فاإّنه يجد نف�سه مفتقراً اإىل املهارات 
ّ
ج ال�سباب من موؤ�س

ّ
تخر

ال�رشورية التي متّكنه من احل�سول على وظيفة تناف�سية على امل�ستوى العاملي. وبغياب الوظيفة الثابتة، 

يدرك ال�سباب تاأثر جميع جوانب انتقاله اإىل مرحلة الر�سد - مثل امتلك امل�سكن والزواج وتاأ�سي�ص عائلة 

- والتي يعجز عن حتّمل نفقاتها، وبالتايل ي�سطر اإىل تاأجيلها. 

�سات اخلريية اخلا�سة بالتحّديات امللحة التي تعرت�ص 
ّ
 احلكومات ومنّظمات املجتمع املدين واملوؤ�س

ّ
وتقر

حت�سني  بجهود  ال�سطلع  يف  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  جمتمعًة  تعاونت  وقد  املنطقة.  يف  ال�سباب 

ي�ستدعي، عرب  التحّديات  اأن حجم  وذلك حيث  ت�ستمر.  اأن  اجلهود يجب  ولكن هذه  ال�سباب.  اأمام  الفر�ص 

القت�سادية  املنافع  بتمكني  كفيلة  جديدة  تنمية  مناذج  اعتماد  الأ�ساليب،  من  بالعديد  ال�ستعانة 

والجتماعية، واإي�سالها اإىل الأ�سخا�ص الأكرث ا�ستبعاداً وتهمي�سًا، مع ال�ستفادة يف الوقت عينه من قدرات 

راأ�ص املال الب�رشي لغري املهم�سني وامل�ستبعدين. 

اإّن الريادة املجتمعية، اأي ال�ستعانة باأ�ساليب ت�ستخدم يف عامل الأعمال للتو�سل اإىل اأثر اجتماعي اإيجابي 

ة واحدة ميكن الإنطلق منها لبناء منوذج تنمية اإيجابي وم�ستدام.  وم�ستدام، توفر من�سّ

�سات املجتمعية الدولية الناجحة، التي 
ّ
اإّن الريادة املجتمعية لي�ست مفهومًا حديثًا، غري اأن عدداً من املوؤ�س

تعمل يف قطاعات تبداأ من التمويل الأ�سغر والتعليم و�سوًل اإىل الطاقة اخل�رشاء وال�سديقة للبيئة والرعاية 

النوع من البتكار. ال�سوء على هذا  ال�سنوات الأخرية املا�سية يف ت�سليط  ال�سحية، كانت قد �رشعت يف 

�سات قادرة على امل�ساعدة لتوليد فر�ص العمل، و�سياغة حلول تنمية مبتكرة، ودفع ال�سبان 
ّ
فهذه املوؤ�س

اأجل حتقيق  اإىل الت�رّشف كمواطنني منتجني اقت�ساديًا ومنخرطني اجتماعيًا- وكل ذلك من  وال�سابات 

الهدف الأ�سمى، وهو تعزيز كرامة الإن�سان وتر�سيخ العدالة الجتماعية. ف�سًل عن ذلك، متّكنت بع�ص اأجنح 

ال�رشكات من تكرار منوذجها على امل�ستوى املحلي والدويل والإقليمي. وبالتايل حتّولت �رشكات ال�سباب 

اإىل و�سائل تخترب من خللها احللول الإمنائية اجلديدة وتقوم بتعديلها وتطبيقها. 

العربّية،  والقت�سادية  الجتماعية  للتنمية  جديدة  ركيزة  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س توؤمن  ال�سدد،  هذا  ويف 

ل�سّيما من حيث التحّديات التي تواجه ال�سباب يف املنطقة. مع ذلك، من الطبيعي اأّل ترغب اأو تتمّكن كافة 

�سات املجتمعية. فالريادة التقليدية، التي تن�سد الربح املادي اأّوًل عو�سًا عن 
ّ
ال�رشكات من لعب دور املوؤ�س

ك تنمية راأ�ص املال الب�رشي والتنمية القت�سادية يف 
ّ
امل�ساهمة الجتماعية ت�سّكل قوة دفع رئي�سية حتر

اأي نظام اقت�سادي. وعليه لن تتمّكن الريادة املجتمعية، ول يجب عليها بالأ�سل، اأن حتّل حمّل احلكومات 

اأو �رشكات الأعمال اأو القطاع غري الربح التقليدي. مع ذلك، نرى اأن النماذج الناجحة التي جتمع ما بني 

اأف�سل املمار�سات ل�رشكات الأعمال اخلا�سة ون�ساطات التنمية الجتماعية العامة قادرة على امل�ساهمة 

ب�سكل كبري يف اإر�ساء تنمية اقت�سادية م�سوؤولة يف املنطقة.  



حّتى الآن مل نلم�ص اأي مبادرة �ساملة لتحديد حجم الريادة املجتمعية يف الوطن العربي،  ولر�سد الأ�ساليب 

الكفيلة بت�سجيع البتكارات الناجحة على امل�ستويني املحلي والإقليمي. لذا ي�سعى هذا التقرير اإىل ال�رشوع 

�سات 
ّ
املوؤ�س �ساأنها متكني  التي من  واملمار�سات  ال�سيا�سات  واإطلق مناق�سة عامة حول  الثغرات  �سد  فى 

املجتمعية الواعدة من الزدهار، مرّكزاً ب�سكل خا�ص على م�رشوعات ال�سباب، �سواء تلك التي تقوم على 

مبادرة من ال�سباب، اأو التي تخدم م�ساحلهم. 

وبالرغم من اأن هذا التقرير لي�ص �سوى نقطة النطلق لدرا�سة ا�ستق�سائية �ساملة وطموحة، نرجو اأن ينجح 

بتاأ�سي�ص فهم اأف�سل لأهمية الريادة املجتمعية يف الوطن العربي. كما اإننا نعي جيداً �رشورة اإجراء املزيد 

من الأبحاث يف هذا احلقل اجلديد التي ي�سهد منواً بوترية �رشيعة. و�سعيًا لل�ستفادة الق�سوى من قدرات 

من  الريادة املجتمعية، ي�سّلط كّتاب هذا التقرير ال�سوء على الدور الأ�سا�سي الذي قد تلعبه بيئة داعمة، تت�سّ

�سات توّفر امل�ساعدة الفنية اإزاء التحّديات الجتماعية والقانونية والتعليمية واملالية التى يواجهها 
ّ
موؤ�س

هوؤلء الرّواد املجتمعيني. فكل من هذه التحّديات ي�ستحّق درا�سة معّمقة لتحديد �سبل واأوجه دعم الأفراد 

�سات للأجيال القادمة من املبدعني املجتمعيني. 
ّ
واملوؤ�س

 طارق يو�سف 

عميد وزميل باحث اأول

يف كلية دبي للإدارة احلكومية 

كلمة �سكر 

 

اأو  يبخلوا علينا بجهودهم  الذين مل  والأ�سخا�ص  املنّظمات  العديد من  اإ�سهام  ثمرة  امل�رشوع هو  اإّن هذا 

بوقتهم. وبالرغم من اأّن املوؤّلفني هم وحدهم امل�سوؤولني عن حمتوى هذا التقرير وعن اأي اإغفال فيه، فنحن 

ندين بالكثري ملجموعة من الأ�سخا�ص الذين لول دعمهم وم�ساهمتهم ملا كان اإجناز هذا امل�رشوع ممكنًا.  

نّود اأن نتوّجه بال�سكر اأّوًل اإىل ال�سادة جامي�ص واإيلني ولفن�سون لدعمهما املتوا�سل، وللروؤية التي كّوناها، 

وللتزامهما جتاه تنمية ال�سباب يف الوطن العربي. كما نرغب اأن نعرّب عن عميق امتناننا اإىل كلية دبي 

للإدارة احلكومية و“�سلتك” مل�ساهماتهما الفكرية ودعمهما على ال�سعيد املادي وعلى م�ستوى الربنامج، 

وذلك لإمتام هذه الأبحاث خا�سة ومبادرة “تقييم” عامة. 

�سامانثا  بيرب�ص،  اإميان  وهم:  لعملنا،  واحلثيثة  الدقيقة  ملراجعتهم  ائيني  والأخ�سّ زملءنا  ن�سكر  كما 

باتيل، جا�ستني  بوان  ا�سكندر، جوهان�ص لني،  ليلى  اإبراهيم،  باربره  داير، طارق حامت،  بول  كون�ستانت، 

�سايك�ص، رماكانت فيمباتي، وجون ويتمان. 

لدعمهم  اأنغر  ونوام  �رشبيب،  لوي  جون  كرايت�ص،  ماري  خارا�ص،  هومي  ديلون،  نافتيج  اأي�سًا  ن�سكر 

وم�ساعدتهم يف خمتلف املراحل العملية.

ًا للأ�ستاذة هبة �سعبان يف كّلّية دبي للإدارة احلكومية جلهودها وملراجعتها الدقيقة  ونوّجه �سكراً خا�سّ

للن�سخة العربية. 

كما نذكر هنا اأّن “مبادرة امل�سوؤولية الجتماعية لل�رشكات”، يف كلية  كينيدي يف جامعة هارفارد مّثلت 

�رشيكًا مّدنا مب�ساعدة قّيمة عرب توجيهاته واإر�ساداته واآرائه املحكمة حول دور القطاع اخلا�ص يف �سياغة 

م�ستقبل اأكرث ازدهاراً يف الوطن العربي، ويف انعقاد الطاولة امل�ستديرة التي نظّمناها يف مدينة وا�سنطن.

�سته لنا والعون   ويف هذا ال�سدد، نتوّجه بال�سكر على وجه اخل�سو�ص اإىل �سانون موريف للوقت الذي خ�سّ

الذي اأمّدتنا به، كما نعرّب عن �سادق امتناننا اإىل كّل من �سارك يف الطاولة امل�ستديرة. 

ال�سبابية  التنمية  مبادرة   - و“ن�سيج”  القاهرة،  يف  العربي  الوطن  اأ�سوكا  مكتب  اأي�سًا  بال�سكر  ونخ�ّص 

الأمريكية يف  اجلامعة  الدولية يف  وال�سوؤون  العامة  لل�سيا�سة  فار�ص  الإقليمية يف عمان، ومعهد ع�سام 

موا وا�ست�سافوا حلقات الطاولة امل�ستديرة يف م�رش والأردن ولبنان على التوايل. كما 
ّ
بريوت، الذين تكر

ن�سكر كاّفة الذين �ساركوا يف هذه احللقات )اأنظر امللحق للح�سول على لئحة امل�ساركني(. ول نن�سى كذلك 

دبي  كلية  نّظمته  الذي  املجتمعية”  الريادة  يف  املمار�سات  “اأف�سل  موؤمتر  يف  وامل�ساركني  املنّظمني 

للإدارة احلكومية يف �سهر نوفمرب 2009، مل�ساهماتهم القيمة يف جمال الريادة املجتمعية. 

 International Center for( اأخرياً، نتوجه بال�سكر اإىل املركز الدويل لقوانني املنّظمات غري الربحّية

اأمّنها حول الإطار القانوين والتنظيمي  Non-for-profit Law( على مذّكرة املعلومات الأ�سا�سية التي 
للريادة املجتمعية يف منطقة ال�رشق الأو�سط. 

ريك ليتل 

الرئي�ص التنفيذي 

�سلتك

�سامانثا كون�ستانت 

املدير امل�سارك 

مبادرة �سباب ال�رشق الأو�سط 

للتنمية يف معهد  مركز ولفن�سون 

بروكنغز



الريادة املجتمعّية يف ال�رشق الأو�سط 

نحو تنمية م�ستد�مة جليل �مل�ستقبل 

م�جز تنفيذّي

 

على الرغم من الوعود بازدياد ن�سبة تعّلم ال�سباب، تبقى “طفرة اأعداد ال�سباب” )Youth Bulge( م�سدر �سغٍط على الأنظمة التعليمية 

اأطر  تبدو  املحدودة،  والعامة  ة  اخلا�سّ املوارد  واإزاء  املنطلق،  هذا  من  الأ�سا�سية.  البنية  على  كما  الب�رشية  واملوارد  العمل  واأ�سواق 

التنمية التقليدية يف الوطن العربي غري ملئمة وبحاجة ما�سة للتبديل. ف�سمن البيئة املعّقدة التي ت�سّم احلكومات املحلية والهيئات 

بالإمكانات  النا�سئ،  املجتمعية  الريادة  يكون منوذج  قد  باأعمال خريية،  القائمني  والأفراد  اخلا�سة  وال�رشكات  املانحة،  الدولية 

والفر�ص التي يوؤّمنها، قادراً على معاجلة التحّديات يف خمتلف القطاعات التي تعرت�ص اجليل العربي ال�ساب. 

خا�سة  اأ�سا�سية  اأربعة  مبادئ  على  ال�سوء  ي�سّلط  لكي  املو�سوع،  هذا  حول  املتوّفرة  واملن�سورات  املوؤّلفات  اإىل  التقرير  هذا  ي�ستند 

بالريادة املجتمعية. 

• حتقيق �أثر �جتماعي �إيجابي: الريادة املجتمعية تلّبي حاجات املجتمعات التي هّم�ستها اأو اأبعدتها جهات فاعلة يف ال�سوق، 	

�سات ل تعتمد على ال�سوق. 
ّ
وموؤ�س

• �لتفكري غري �لتقليدي: تهدف الريادة املجتمعية اإىل اإجناز ما �سّماه جوزيف �سومبرت “التدمري اخلّلق”، وهو لي�ص �سوى حتّوًل 	

ا يف اأمناط الإنتاج الذي غالبًا ما يرتبط مبفهوم الريادة يف نطاقها الوا�سع، اأّما يف حال الريادة املجتمعية فيطّبق على  ثوريًّ

التحّديات الجتماعية.

• ��ستعمال �لأ�ساليب �مل�ستد�مة: على الريادة املجتمعية اأن تت�سّمن اإ�سرتاتيجية حتّقق ال�ستدامة املالية، كك�سب الدخل على �سبيل 	

املثال. 

• �لإبد�ع �لقابل للتكّيف و�لقادر على تّخطي �لنطاق �ملحلي: من خلل الأفكار ال�سّباقة القابلة للتطبيق على نطاق وا�سع، ت�ستطيع 	

الريادة املجتمعية اأن ت�ساهم يف التغيري النظامي وال�سّباق.  

�سة لكي تنّفذ  غالبًا ما تتطّلب الريادة املجتمعية اأكرث من �سخ�ص لتحقيق الأثر املن�سود، واأحيانًا اأخرى حتتاج اإىل منّظمة متخ�سّ

الدراية  �سة املجتمعية عبارة عن منّظمة تتمّتع مبهّمة واإ�سرتاتيجية اجتماعية وا�سحة، وجتمع ما بني 
ّ
عملها من خللها. واملوؤ�س

�سات املجتمعية اأن تتبّنى جمموعة من الأمناط القانونية والتنظيمية،غري اأنها 
ّ
والإبداع، مّما يوؤّمن ال�ستدامة املالية. ميكن للموؤ�س

عادة ما تق�سم اإىل اأربعة اأنواع: 

�سات �ملدعومة �لتي ل تن�سد �لربح Leveraged nonprofits: وهي التي تعتمد على الدعم واملنح املالية من خلل عدد من  �ملوؤ�سّ

اجلهات املعنية، كي تعمل وت�سمن الدعم املتوا�سل، م�ستندة على حمفظة متويل و�رشاكات متنوعة. 

ا.  �سات �لتي ل تن�سد �لربح Enterprising Non profit: وهي التي متلك عن�رش متويل ذاتي ي�ساهم يف ا�ستدامة املنّظمة ماّديًّ �ملوؤ�سّ

�سات التي ت�سعى للربح وتلك التي ل تن�سد 
ّ
Enterprises Hybrid: جتمع مظاهر النماذج القانونية للموؤ�س �سات �ملختلطة  �ملوؤ�سّ

اإن�ساء �رشكة تابعة ت�سعى للربح من اأجل دعم الن�ساطات  اأو من خلل اللجوء اإىل  اإّما من خلل بنية قانونية مبتكرة  الربح، وذلك 

الجتماعية للموؤ�س�سة  التي ل  تن�سد  الربح.

1



SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt
3

Social Businesses: هي امل�رشوعات  �ملجتمعية  �ل�رشكات 

مع   ال�سوق،  مب�ستوى  وتناف�سية  مايل  اأداء  اإظهار  على  القادرة 

بهدف  اللتزام  من  اأعلى  م�ستوى  اأو  نف�سه،  امل�ستوى  اإظهار 

اجتماعي. 

الذي  املهم  الدور  اإىل  ت�سري  املنطقة  يف  الجّتاهات  من  العديد 

من  ال�ستفادة  ناحية  من  تلعبه  اأن  املجتمعية  للريادة  ميكن 

باللتزام  املتزايد  هم 
ّ
ح�س ذلك  يف  مبا  ال�سباب،  اأعداد  طفرة 

وال�سهولة  املتنامية،  ال�سباب  اأعداد  عنه  تعرّب  الذي  الجتماعي 

البلدان،  من  العديد  يف  بالأعمال  ال�سطلع  يف  املتزايدة 

املانحني  حاليًا  يعتمده  الذي  املتنامي  الإ�سرتاتيجي  والتوّجه 

يف املنطقة. ت�سّكل هذه العنا�رش جمتمعة اإجتاهات واعدة لرّواد 

وروؤو�ص  املواهب  عن  يبحثون  الذين  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

�ساتهم اخلا�سة. مع ذلك، لن تتمّكن 
ّ
الأموال من اأجل اإن�ساء موؤ�س

الريادة املجتمعية من النمو لتغدو اأداة قادرة على �سنع التغيري 

�ساتية 
ّ
يف جمال تنمية ال�سباب القت�سادية اإّل بوجود بيئة موؤ�س

موؤاتية. 

يف  املجتمعّية  امل�ؤ�ّس�سات  عن  عامة  ملحة 

ال�طن العربي

املطبوعات  يف  التواجد  �سعيفة  منطقة  العربّية  املنطقة  تبقى 

التي تتناول الريادة املجتمعية والتي تكرث يومًا بعد يوم. لذلك 

من ال�رشوري تخ�سي�ص وقت اأطول، واإجراء مزيد من الأبحاث 

يف  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعيني  الرّواد  حتديد  اأجل  من 

املنطقة.

لتاريخه، يعمل يف الوطن العربي ما يقارب 78 رائداً جمتمعيًا 

املجموعة  هذه  حتليل  اإىل  التقرير  هذا  يعمد  لذا  بهم.  معرتفًا 

اإىل  بهدف درا�سة الأمناط والجّتاهات التي تعتمدها. وبالنظر 

خلفية كل منها واإىل اإجنازاتها املهنية، ميكن ا�ستخل�ص ميزات 

�سبعة م�سرتكة: 

• هي جمموعة ذات تعليم عاٍل واأغلبها من احلا�سلني على 	

موؤّهلت جامعية ودرا�سات عليا. 

• ك�سباب واأطفال، اإنخرط معظم هوؤلء الأفراد يف ن�ساطات 	

الريا�سة،  ذلك  يف  مبا  الدرا�سية،  مناهجهم  عن  خارجة 

والفنون واملنّظمات ال�سبابية. 

• اأو عملت يف خارج 	 عا�ست  اأو  در�ست  املجموعة  ثلث هذه 

املنطقة، وهم يذكرون خربتهم يف اخلارج كعن�رش �ساهم 

يف �سياغة روؤيتهم وتوّقعاتهم املهنية. 

• اأغلبهم يتمّتع بفهم عميق للم�ساكل التي يحاولون حّلها اأو 	

خربة �سخ�سية حلّلها. 

• اأغلبهم ي�سعى اإىل اإحداث تغيري منهجي ومنّظم كما ي�سعى 	

للتوا�سل مع احلكومات لتحقيق اأثر م�ستدام ووا�سع النطاق. 

• هم �سّباقون من ناحية اختيار املجالت اجلديدة لت�سليط 	

ال�سوء عليها، واأ�ساليب تقدمي اخلدمات اأو املنتجات �سمن 

جمموعة وا�سعة من القطاعات. 

من   73 والتمويلية،  التنظيمية  بالأولويات  تتعّلق  نظراً مل�سائل 

اأ�سل 78 رائداً جمتمعيًا معرتف بهم دوليًا يتواجدون يف خم�ص 

لبنان  الأردن،  وغزة،  الغربية  ال�سفة  املنطقة: م�رش،  بلدان يف 

واملغرب.  

�سات املجتمعية العربّية عدداً من التحّديات، 
ّ
يواجه رّواد املوؤ�س

العامل، واأخرى خا�سة  اأنحاء  بع�ص منها يعرت�ص نظرائهم يف 

عام  ب�سكل  وو�سعها  جمعها  ميكن  حتدّيات  املنطقة؛  ببيئة 

حتت فئات ثلث: التحّديات املرتبطة ب�سنع ال�سيا�سات واحلكم 

واملايل،  والت�سغيلي  �ساتي 
ّ
املوؤ�س الدعم  لتعزيز  احلاجة  ال�سليم، 

والنق�ص يف الوعي الجتماعي والثقايف وتقدير العمل امُلنَجز.

دور اجلهات الفاعلة امل�ؤ�ّس�ساتية الأ�سا�سية  

اجلهات  كانت  حيثما  العامل  يف  املجتمعية  الريادة  ازدهرت 

اإر�ساء  يف  بجدية  منخرطة  �ساتية 
ّ
واملوؤ�س القت�سادية  الفاعلة 

بالبلد  اخلا�سة  اجلديدة  الأفكار  وتغذي  تدعم  ملئمة  بيئة 

واملمار�سات املبتكرة. 

ا�سًا يف تعزيز منو هذا امليدان 
ّ
هامًاً ح�س تلعب احلك�مات دوراً 

امللئم  التنظيمي  الإطار  وتطبيق  اإيجاد   )i خلل  من  النا�سئ 

�سات 
ّ
املوؤ�س مع  التعاون   )ii  ، املجتمعية  �سات 

ّ
املوؤ�س لعمل 

املجتمعية ومكافاأة النجاح عرب الإقرار والتمويل وال�رشاكات، و 

iii( تطوير ودعم نظام الريادة املجتمعية بنطاقه الأو�سع. 

�سات 
ّ
املوؤ�س فيها  مبا  العربّية،  املنطقة  يف  ال�رشكات  تعِترب 

بة 
ّ
مدَر عاملة  قوة  اإيجاد  املجدي  من  اأّنه  اجلن�سيات،  املتعّددة 

للريادة والبتكار. ولهذه  اأر�ص خ�سبة  تاأمني  مع  تدريبًا جيداً 

ثلث:  اأ�سكاًل  يتخذ  اأن  الجتماعي  للإنخراط  ميكن  الغاية، 

ال�رشاكات   )ii ال�رشكات،  من  التقليدية  اخلريية  امل�ساعدات   )i
ال�سرتاتيجية يف املجال الجتماعي و iii( تطوير مناذج اأعمال 

الفئات  �ساملة وقادرة على ال�ستمرار اجتماعيًا. �سمن كل من 

وتن�سيق  لتعاون  املجال  يف  الإف�ساح  املمكن  من  هذه،  الثلثة 

اأكرب مع الرّواد املجتمعيني املتواجدين فعليًا على الأر�ص.

املجال  يف  امل�ستثمرين  من  الكبري  الهتمام  اإىل  بالإ�سافة 

اأكرث  الدولية  املنّظمات  من  وا�سعة  جمموعة  تقّدم  الجتماعي، 

�سات املجتمعية. فامل�ؤ�ّس�سات 
ّ
من جمرد روؤو�ص الأموال اإىل املوؤ�س

ج�رشاً  توؤّمن  اأن  �ساأنها  من  خدمات  جمموعة  توفر  ال��سيطة 

املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعية  �سات 

ّ
املوؤ�س رّواد  يربط 

بناء  اأجل  اإليها من  التي يحتاجون  الأموال واخلدمات  بروؤو�ص 

 مبنفعة كربى على امل�ستثمرين 
ّ
�سات تدر

ّ
�ساتهم. هذه املوؤ�س

ّ
موؤ�س

اأي�سًا، اإذ متّدهم مبعلومات قّيمة حول خماطر ال�ستثمار وكيفية 

التخفيف منها. تن�سط بع�ص الهيئات الدولية املانحة والداعمة 

يتخّطى  امتدادها  اأن  غري  العربّية  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س لرّواد 

ب�سع بلدان يف املنطقة. 

واملي�رّشين  ال�ستثمار  �سبكات  هي  قليلة  ذلك،  عن  ف�سًل 

�سات 
ّ
�سون فى خدمة املوؤ�س واحلا�سنني يف ال�سوق، والذين يتخ�سّ

املجتمعية يف املنطقة ب�سكل خا�ص. 

رئي�سي  ب�سكل  الدولية  الر�سمية  التنم�ية  امل�ساعدات  ت�ساهم 

غرار  على  املنطقة  يف  عدة  اأجزاء  يف  القت�سادية  التنمية  يف 

ونظراً  واليمن.  الفل�سطينية  والأرا�سي  والأردن  والعراق  م�رش 

اجلهات  من  وغريهم  الدوليني  للمانحني  ميكن  التواجد،  لهذا 

الفاعلة الدولية اأن ي�سطلعوا بدور نا�سط يف تعزيز اإبداع ال�سباب 

املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س مع  �رشاكات  بناء  خلل  من  وتنميتهم 

املتواجدة على ال�ساحة.

�سات التعليم العايل، 
ّ
يف خمتلف اأنحاء الوطن العربي، بداأت موؤ�س

خلل  من  التقليدية  املجتمعية  الريادة  وممار�سة  درا�سة  بدعم 

هذه  وتعد  احلا�سنني.  وتوفري  الأكادميية  والربامج  امل�سابقات 

املبادرات اأ�سا�سّية لتعزيز الريادة املجتمعية ول بد من اعتمادها 

اأي�سًا  واإدراجها يف جامعات املنطقة كافة. مع ذلك، من املهم 

اأن يتم اإدراج مكون يخت�ص بالريادة املجتمعية والذي ل يزال 

�سات التعليمية قادرة على لعب 
ّ
حتى الآن مفقوداً. ذلك اأن املوؤ�س

الت��سيات 

�سات والأطراف املعنية على امل�ستوى الإقليمي واملحلي، وهي م�ستخل�سة من املقابلت 
ّ
ت�ستهدف التو�سيات التالية العديد من املوؤ�س

امليدانية وال�ست�سارات مع املخت�سني يف املنطقة. 

الت��سية 1: حتديد تعريف وم�ضمى وا�ضح للريادة املجتمعية العربّية. 

الت��سية 2: و�ضع املعايري املرجعية لقيا�س العائدات واالآثار االجتماعية والبيئية.

�ضات املجتمعية النا�ضئة التي 
ّ

�ضات املجتمعية و�ضناديق االأم�ال االإبتدائية التي ت�ضتهدف امل�ؤ�ض
ّ

الت��سية 3: دعم حا�ضنات امل�ؤ�ض

يديرها ال�ضباب.

الت��سية 4: تقييم اجلدوى االقت�ضادية الن�ضاء �ضناديق وطنية لدعم تعميم ون�رش التجارب الناجحة.

الت��سية 5: اإن�ضاء منتدى اإقليمي للإ�ضتثمار املجتمعي لت��ضيع نطاق املبادرات ال�ضبابية.

الت��سية 6: حت�ضني تن�ضيق جه�د اأ�ضحاب امل�ضالح املتعددين.

الت��سية 7: عقد جل�ضات احل�ار يف جمال ال�ضيا�ضات ال�طنية واالإقليمية ب�ضاأن اأطر العمل القان�نية.

الت��سية 8: تعزيز الطلب على والت�عية يف جمال الريادة املجتمعية فيما بني ال�ضباب واملجتمعات. 

 

دور اأ�سا�سي يف جمال I( تعزيز الوعي وبناء قاعدة معرفة حول 

وتطوير  املجتمعية  الريادة  ثقافة  ن�رش   )ii املجتمعية،  الريادة 

بتنمية  الكفيلة  ال�سبل  اخلدمات وحتديد  توفري   )iii و  املهارات، 

القطاع.

زمن الفر�س

يف الوطن العربي، يعتمد اأي تقّدم ُيحرز يف جمال تنمية اجليل 

امل�ستوى  على  �سات 
ّ
املوؤ�س بني  الوثيق  التعاون  على  ال�ساب 

املحلي، وعلى تعاون معّزز بني البلدان على امل�ستوى الإقليمي. 

اإنه زمن الفر�ص اأمام اجلهات الفاعلة الدولية لكي توؤثر وتعزز 

التي  ات  املن�سّ اإحدى  املجتمعية  الريادة  متثل  ال�رشاكات.  هذه 

يجب ال�ستناد اإليها لتحقيق هذا الهدف. يتطّلب ذلك تعاون كافة 

والنمو  للإبداع  داعمة  بيئة  لإيجاد  الرئي�سية  الفاعلة  اجلهات 

احلكومات  على  ذلك،  عن  ف�سًل  امل�ستدامة.  التنمية  جمال  يف 

جديدة  طرقًا  يجدوا  اأن  املدنية  املجتمعات  وقادة  وال�رشكات 

يف  النا�سئة  اجليدة  املمار�سات  تهيئ  ثم  حتّدد  اأن  �ساأنها  من 

اإىل  التقرير  هذا  يف  الواردة  التو�سيات  تهدف  والعامل.  املنطقة 

�ساتية الواجب تواجدها من اأجل 
ّ
ت�سهيل تطوير الإئتلفات املوؤ�س

القت�سادية  الفر�ص  وتعزيز  املجتمعية  الريادة  من  ال�ستفادة 

اأمام ال�سباب العرب وتهيئة املنطقة لكي تنخرط ب�سكل كامل يف 

اقت�ساد عاملي يت�سكل ويتغري بوترية �رشيعة. 
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مقدمة 

�سن  بني  تقريبًا  �ساب  مليون   110 العربي  الوطن  يف  يعي�ص 

 30% اخلام�سة ع�رش والتا�سعة والع�رشين ي�سكلون ما يزيد عن 

ال�سباب  اأعداد  ت�سجل  نف�سه،  الوقت  يف   
1
املنطقة. �سكان  من 

امل�سّجلني يف املدار�ص يف املرحلة الثانوية وحتى يف اجلامعات 

ال�سباب  اأعداد  يف  املتوا�سل  للرتفاع  ونظراً  م�ستمراً.  اإزدياداً 

�سفوف  يف  �سواء  مهمة  التوقعات  فاإن  الن�سج،  �سن  البالغني 

والقادرة  الهادفة  الفر�ص  وراء  ي�سعون  الذين  اأنف�سهم  ال�سباب 

على اإحداث تغيري اقت�سادي واجتماعي، اأو يف �سفوف املدافعني 

اجليل  هذا  من  يتوّقعون  الذين  املنطقة،  يف  الإ�سلحات  عن 

ال�سديد الثقافة وامُلعومل اأن ميّهد الطريق اأمام التنمية امل�ستدامة 

وال�ستقرار يف املنطقة. 

اإمكانياتها  من  بالرغم  املنطقة  يف  ال�سباب”  “طفرة  عن  ينتج 

الهائلة، �سغطًا على الأنظمة التعليمية واأ�سواق العمالة، والرعاية 

ت�سبح  ولرمبا  الأ�سا�سية.  والبنية  الطبيعية،  واملوارد  ال�سحية، 

اأ�سواق  اإىل  املرء  ينظر  حني  اأكرب  ب�سكل  جلية  ال�سغوطات  هذه 

النا�سطني  ال�سباب  ربع  حواىل  اأن  جند  حيث  الإقليمية،  العمل 

البطالة  معدل  يبلغ  عام،  وب�سكل  العمل.  عن  عاطل  اقت�ساديًا 

يف الوطن العربي �سعف معدل البطالة يف العامل تقريبًا. وبناء 

على تقديرات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وتقديرات جامعة 

ُت�ساف  التي  للعمالة،  احلالية  الجّتاهات  ت�سري  العربية،  الدول 

اإليها معّدلت منو ال�سكان، اإىل اأن البلدان العربية وحدها حتتاج 

اإىل حواىل 51 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 12020.  تنّم 

امللحة  احلاجة  عن  هذه  العمل  اأ�سواق  من  امل�ستخ�سلة  النتائج 

لتعاون القطاعني العام واخلا�ص من اأجل توليد وظائف جديدة 

اأو�سع من  تدّبر جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  للعمل،  وفر�ص حقيقية 

اخلدمات التي يحتاج اإليها اجليل ال�ساب.  

يف الوقت نف�سه، جتد املنطقة نف�سها حتت وطاأة عدٍد من التحّديات 

ومنو  املناخ  بتغري  اخلا�سة  املهمة  الطبيعية  املوارد  حيث  من 

ال�سكان. فبالن�سبة اإىل العديد من الدول يف املنطقة، لقد تقل�ست 

ا�ستندت  التي  الأ�س�ص  �سكلت يف ما م�سى  التي  املواردالنفطية، 

عليها احلكومات لتاأمني فر�ص العمل واخلدمات العامة، ب�سكل 

كبري. ف�سًل عن ذلك، تواجه معظم البلدان يف املنطقة حتّديات 

الذي  الأمر  والت�سّحر،  والتلوث،  املياه،  ب�سح  ترتبط  متعاظمة 

يزيد من تعقيد التوازن بني حتقيق الأهداف على املدى الق�سري 

وال�ستثمار يف التنمية امل�ستدامة م�ستقبل.  

�ملنطقة  يف  جديد  تنمية  الإطار  �حلاجة 

�لعربّية

ميّثلها  التي  الهائلة  بالفر�ص  مقرونة  التحّديات،  هذه  ت�سّلط 

اجليل العربي ال�ساب، ال�سوء على احلاجة لإر�ساء مناذج تنمية 

التنمية  جهات  حتافظ  الذي  الوقت  ويف  املنطقة.  يف  جديدة 

والقطاع  احلكومات  اأي  املنطقة،  يف  التقليدية  القت�سادية 

اخلارجية  وال�ستثمارات  اخلارجية  وامل�ساعدات  اخلا�ص 

على  اخلا�ص،  القطاع  من  اخلريية  وامل�ساعدات  املبا�رشة 

النا�سئ  اجليل  متكني  على  امل�ساعدة  حيث  من  املهمة  اأدوارها 

اأن  ائيني  من اجلهات القت�سادية الفاعلة، على القادة والأخ�سّ

يعتمدوا توّجهات جديدة لإجناز ذلك بفعالية. 

نح� حكم اأف�سل 

التنمية  يف  اأ�سا�سيا  دوراً  املنطقة  يف  احلكومات  لعبت  لطاملا 

وبا�ستثناء  الجتماعية.  اخلدمات  تاأمني  ويف  القت�سادية 

احلكومات  كانت  واخلا�ص،  املدين  املجتمع  يف  الفاعلني 

وال�ستثمار  القت�سادية  ال�سيا�سات  و�سع  يف  رائدة  الإقليمية 

لغالبية  العمل  فر�ص  وتوليد  الب�رشي  املال  راأ�ص  تنمية  يف 

�سكان املنطقة. مع ذلك، واإزاء التحّديات التي تفر�سها املوارد 

احلكومات  عجز  يزداد  املنطقة،  يف  والدميوغرافية  الطبيعية 

اأكرث فاأكرث عن تاأمني �سبكة ال�سلمة التي اعتادت يف ما م�سى 

توفريها ل�سكانها. فقدرة احلكومات على توفري التعليم والرعاية 

ال�سحية املدعومة بالكامل وغريها من اخلدمات لأعداد ال�سكان 

املتزايدة باتت حم�سورة. كما اأن ال�سغوطات امللقاة على هذه 

املجالت التي كانت حتظى تقليديًا بالدعم احلكومي، قد حّدت 

من قدرة احلكومة على التعاطي الفّعال واخلّلق مع التحّديات 

النا�سئة كندرة املياه على �سبيل املثال وغريها من امل�سكلت 

البيئية. �سبيل املثال وغريها من امل�ساكل البيئية. 

تقريًبا يف  كّل احلكومات  اّتخذت  ال�سغوطات،  تعاظم هذه  اإزاء 

الوطن العربي خطوات متّكن القطاع اخلا�ص من اأن يعّزز دوره 

حتفيز  يف  وبالتايل  وتوفرياخلدمات  القت�سادي  الإنتاج  يف 

التنوع القت�سادي والتنمية امل�ستدامة. اأطلقت احلكومات عدداً 

واعرتافًا  التنظيمية.  الأعمال  بيئة  ا�ستهدفت  الإ�سلحات  من 

doing Business الأخري ال�سادر  بهذه اجلهود، اعترب تقرير 

 International( الدولية  التمويل  �سة 
ّ
وموؤ�س الدويل  البنك  عن 

عربّيًا  بلداً   19 اأ�سل  من   16 اأّن   )Finance Corporation
اأدخلوا اإ�سلحات اإىل بيئة الأعمال لديهم بني حزيران /يونيو 

اأهم  من  املنطقة  بذلك  جاعلني   ،2009 واأيار/مايو   2008
. خلل ال�سنة نف�سها، مت 

3
النا�سطني يف اعتماد هذه الإ�سلحات

ا�سرتاتيجية فيها. فعلى �سبيل املثال، جند اأن معظم امل�ساعدات 

التي قّدمتها الوليات املتحدة اإىل بلدان يف املنطقة )با�ستثناء 

والأردن  م�رش  اإىل  ذهبت  و2008   1980 اأعوام  بني  العراق( 

اّتخذتها  التي  باملواقف  مرتبطة  وهي  الفل�سطينية،  وال�سلطة 

. ومنذ 
6
هذه البلدان بالن�سبة اإىل عملية ال�سلم يف ال�رشق الأو�سط

املقّدمة  امل�ساعدات  من  الأكرب  الن�سيب  توجيه  مّت   2005 عام 

اإىل املنطقة العربّية مل�سلحة اإ�ستقرار الو�سع يف العراق )الر�سم 

1(. كما اأن املخاطر الأمنية التي ر�سدت موؤّخراً يف اليمن زادت 
�سة لهذه الدولة - هذه  ب�سكل �رشيع امل�ساعدات التنموية املخ�سّ

امل�ساعدات كان من املمكن لها اأن تكون اأكرث فعالية لو �سّلمت 

قبل ر�سد هذه التحّديات الأمنية. علمًا اأن الأهداف ال�سرتاتيجية 

امل�ساعدات  هذه  تخ�سي�ص  يف  اأ�سا�سيًا  �سببًا  ت�سبح  التي 

ال�ستثمار يف حلول  تاأتي على ح�ساب  ما  و�رشفها هي غالبًا 

التنمية امل�ستدامة. 

ثانيًا، العديد من الأ�سئلة ُتطرح حول فعالية امل�ساعدات التنموية 

الر�سمية ب�سكل عام حلل حتّديات التنمية على الأمد الطويل. فمن 

ناحية اأوىل، غالبًا ما تعترب امل�ساعدات �رشيعة التقّلب ومرتبطة 

. يعترب خارا�ص اأن فعالية 
7procyclical بالدورة القت�سادية

امل�ساعدات حمدودة ب�سبب الأعباء الإدارية امللقاة على املتلّقي، 

املحدودة  والن�سب  امل�ساعدات  تطبيق  خلل  التن�سيق  و�سعف 

ا  اأي�سً اأكرث حاجة. قد يلعب الف�ساد دوراً  اإىل من هم  التي ت�سل 

يف تخفي�ص املبالغ التي ت�سل فعليًا اإىل املتلّقي امل�ستهدف. 

املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اعتربت  لطاملا  الأمر،  كذلك 

التنمية  وتعزيز  التكنولوجي  التحّول  لتحفيز  و�سيلة   )Fdi(
الرفاهية  بالتايل  ن 

ّ
يح�س مّما  العربي،  الوطن  يف  امل�ستدامة 

باملنطقة.  يقيم  مّمن  وغريهم  لل�سباب  العامة  القت�سادية 

يف  مهم  دور  املبا�رشة  الأجنبية  لل�ستثمارات  كان  وبالفعل، 

اأنها مع ذلك بدت  اإل   .2002 القت�سادات الإقليمية منذ العام 

القت�سادي  املناخ  ونتيجة  الواقع،  ففي  التقلب؛  �رشيعة  اأي�سًا 

اإىل  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدّفقات  زادت  العام، 

  .
و 92008  2007 اأ�سعاف بني عامي   6 املنطقة مبا يزيد عن 

كما متحورت ال�ستثمارات الأجنبية يف املنطقة �سمن قطاعات 

املجالت  من  تعّد  ل  التي  والعقارات،  كالبيرتوكيميائيات 

الذى  البتكار  ت�سهيل  اأو  العمالة  م�ستويات  لتح�سني  الأن�سب 

ي�ساهم يف تنمية املجتمع ب�سكل مبا�رش. 

امل�ساعدات التنم�ية الر�سمية للمنطقة العربّية 

ل �سّك اأن امل�ساعدات التنموية الر�سمية وال�ستثمارات الأجنبية 

املبا�رشة �ستبقى من العوامل املوؤثرة يف تنمية املنطقة. ذلك اأنه 

عرب تعزيز التن�سيق واللتزام باأهداف التنمية على 

اختيار بلدين عربيني ، الإمارات العربية املتحدة وم�رش، “كاأهم 

 .
امل�ؤدين يف جمال الإ�سلحات”4

بالرغم من اأن هذه التغيريات تب�رّش باآفاق واعدة لقطاع الأعمال 

الفاعلة  اجلهات  ترعى  التي  التنظيمية  البيئة  مازالت  اخلا�ص، 

يف املجتمع املدين، مبا فيها كيانات امل�ساعدات اخلريية، تتقّدم 

يف  جديد  تنموي  اإطار  اعتماد  ال�رشوري  فمن  بطيئة.  بوترية 

تكون  بل  التنمية،  بتخطيط  احلكومات  د 
ّ
تتفر ل  حيث  املنطقة 

اأحد ال�رشكاء �سمن اآخرين، مّما ي�سمن بيئة داعمة واإدارة �سليمة 

ككل  القت�ساد  منو  تعزيز  �ساأنها  من  التي  اخلا�سة  للمبادرات 

وتوليد فر�ص عمل وحتقيق الأثر املجتمعي املرجو. 

قطاع اخلا�س ال�ساملة

ع القطاع 
ّ
ر القت�سادي تو�س

ّ
يف الوقت الذي �سّجعت جهود التحر

القت�سادي  النمو  حتفيز  يف  اأ�سا�سي  دور  لها  وكان  اخلا�ص، 

بني  اأي  القت�سادي،  الزدهار  اأعوام  خلل  يما 
ّ
ل�س عام  ب�سكل 

القطاع  من  امُلحّفز  النمو  تاأثري  بقي  و2008،   2002 عام 

يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  على  املحلي  اخلا�ص 

املنطقة حمدوداً. ت�سري الأبحاث اإىل اأن النمو القت�سادي املرتفع 

ب�سكل  يعّزز  مل  املن�رشمة  الأعوام  خلل  املنطقة  �سهدته  الذي 

العديد  اأمام  املتاحة  العادلة  الفر�ص  فى  ول  النمو  يف  ل  مهم 

  فنتيجة الروابط ال�سعيفة ما بني الأنظمة 
5
من �سباب املنطقة.

القطاع  لدى  الب�رشية  املوارد  وحاجات  املنطقة  يف  التعليمية 

اأكرث فاأكرث عن  اخلا�ص النا�سئ، يجد اجليل ال�ساب نف�سه مبعداً 

فر�ص العمل املتوّفرة �سمن القطاع اخلا�ص الر�سمي.

من  اأكرب  انخراطًا  اجلديد  التنمية  اإطار  يحّتّم  ذلك،  عن  ف�سًل 

ال�سباب  اإىل  املهارات  لنقل  املنطقة،  يف  اخلا�ص  القطاع  جهة 

وتعزيز الإبداع واخللق والطموح الريادي لديهم. كما يجب على 

خ ج�سور التوا�سل الأكرث 
ّّ
�سات اخلا�سة اأن تر�س

ّ
ال�رشكات واملوؤ�س

رحابة وا�سرتاتيجية مع القطاع الجتماعي، بعيداً عن ال�رشاكات 

وامل�ساعدات اخلريية التقليدية واملحدودة. 

الأجنبية  وال�ستثمارات  التنم�ية  امل�ساعدات  نح� 

الأكرث فعالية

ا يف تقوية  لطاملا لعبت امل�ساعدات التنموية الر�سمية دوراً مهًمّ

قدرات احلكومات املحلية على توفري اخلدمات وتلبية احتياجات 

التنمية  يف  الإ�سهام  فى  امل�ساعدات  تلك   
ّ
ت�ستمر كما  �سعوبها، 

امل�ساعدات  دور  اأن  اإل  عام.  ب�سكل  والجتماعية  القت�سادية 

يف حت�سني نتائج التنمية يعترب معّقداً نتيجة عن�رشين مهمني 

نوردهما يف ما يلي. 

امل�ساعدات  ل�سّيما   - الر�سمية  امل�ساعدات  معظم  اإّن  اأوًل، 

م�سلحة  للمانحني  يوجد  التي  للبلدان  �سة  خم�سّ الثنائية، 

5 4
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اأهم  بدور  ي�سطلعا  اأن  العاملني  لهذين  ميكن  الطويل،  الأمد 

اأمر يتطّلب  ال�ساملة.  التنمية القت�سادية والجتماعية  لت�سجيع 

ينخرطوا  اأن  اجلن�سيات  املتعّددة  �سات 
ّ
واملوؤ�س املانحني  من 

اأويل  اأ�سا�سي ومتناغم مع املجتمعات، م�ستهدفني ب�سكل  ب�سكل 

احلركات املجتمعية. 

�لقطاع  من  �ل�سرت�تيجية  �خلريية  �مل�ساعد�ت  من  مزيد  نحو 

�خلا�ص 

اإزاء تراجع تدّخل القطاع العام وال�ستجابة غري املبا�رشة وحتى 

م�سائل  مع  التعاطي  يف  اخلا�ص  القطاع  من  غالبًا  ال�سعيفة 

التنمية الجتماعية، اأخذ حّيز  امل�ساعدات اخلريية يتعاظم يومًا 

بعد يوم. و�سهدنا هذه احلالة ب�سكل خا�ص يف ال�سنوات الأخرية، 

الزدهار  عن  الناجت  واملفاجئ  ال�سخم  الك�سب  ترك  حيث 

القت�سادي بني 2002 و2008 العديد من قادة القطاع اخلا�ص 

الجتماعية،  التحّديات  ملعاجلة  �سوها  خ�سّ فائ�سة  موارد  مع 

هذه املوارد التي اجتهت اأكرث فاأكرث نحو املنّظمات واجلمعيات 

اخلريية. 

يف  بجديدة  لي�ست  اخلا�ص  القطاع  من  اخلريية  امل�ساعدات 

امل�ساعدة  تفر�ص  التي  والعادات  التقاليد  اأن  ذلك  املنطقة 

املمار�سات  يف  لة  ومتاأ�سّ را�سخة  تعترب  العامة  للمنفعة 

لدى  الع�سور  دفع  يندرج  وعليه  املنطقة.  يف  والثقافية  الدينية 

العادات  �سمن  امل�سلمني  لدى  وال�سدقات  والزكاة  امل�سيحيني 

ما  غالبًا  وتوزيعها  الأموال  هذه  قنوات جمع  اأن  كما  ال�سائعة، 

�سات 
ّ
املوؤ�س هذه  بقيت  ذلك،  مع   .

10
�ساتي

ّ
موؤ�س اإطار  يف  عت  ُو�سِ

اأو  ما  حد  اإىل  كامنة  اخلريية  امل�ساعدات  على  تقليديًا  القائمة 

بني  القوى  مبوازين  ارتبطت  تاريخية  تطورات  ب�سبب  حمظورة 

اأو اأق�سيت نتيجة دور الدولة املهيمن  �سات والدولة، 
ّ
هذه املوؤ�س

يف تقدمي اخلدمات الجتماعية. 

وامل�ساركة  اخلريية  للأعمال  جريهارت  د.  ج�ن  مركز  ي�سري 

يف  الزيادة  اإىل  بالقاهرة  الأمريكية  للجامعة  التابع  املدنية 

امل�ساعدة اخلريية النظامية وال�سرتاتيجية يف املنطقة العربية، 

د الإح�سان. فعلى 
ّ
اأبعد من جمر واأن الأفراد وال�رشكات يذهبون 

“�سلتك”  �سة 
ّ
موؤ�س مثل  النا�سئة  الكيانات  بع�ص  املثال،  �سبيل 

التنمية  ومتويل  لدعم  ومبدعة  خّلقة  طرقًا  تخترب  بالدوحة 

اإحياء  اإعادة  اإىل  ت�سعى  الأخرى  �سات 
ّ
املوؤ�س الجتماعية. بع�ص 

على  اخلريية  امل�ساعدات  جمال  يف  املنطقة  تقاليد  من  بع�ص 

حتاول  التي  بالقاهرة،  اخلريية  املعادي  وقفية  �سة 
ّ
موؤ�س غرار 

ذلك،  مع  بالوقف.  املعروف  الإ�سلمي  الثقايف  الإرث  اإحياء 

�سات اخلريية اخلا�سة ب�سكل عام ، ل�سّيما التربعات 
ّ
تبقى املوؤ�س

الدينية، املوجهة للتنمية امل�ستدامة حم�سورة وحمدودة نتيحة 

اأن  غري  ال�سِيّقة.  والدينية  القانونية  والتف�سريات  املمار�سات 

الإبداع  ت�سجيع  فى  بالتاأكيد  �سي�ساهم  جديد  تنمية  اإطار  طرح 

املنطقة  اخلريية يف  �سات 
ّ
املوؤ�س ال�سرتاتيجية بني  واملقاربات 

لكي تتمكن من م�ساعفة م�ساهمتها من اأجل تنمية قطاع يتمّيز 

بالفعالية والإ�ستجابة ملتطلبات وم�ستجّدات 

Source: OECD DAC database

املبادئ الأ�سا�سية للريادة املجتمعية 

خلل العقدين املن�رشمني، دخل مفهوم الريادة املجتمعية اأكرث فاأكرث يف التداول العام. غري اأن هذا املفهوم ل يزال بطبيعته عر�سة 

الرائد  جلهود  ميكن  كيف  املنّظمات؟  من  بدًل  الأفراد  على  ترتكز  اأن  املجتمعية  الريادة  على  حد  اأي  اإىل  مثل،  متعّددة.  لتف�سريات 

املجتمعي اأن تت�سم بال�ستدامة؟ ما هي ال�سفات املوؤهلة للت�سنيف كاأثر اإجتماعي اإيجابي، ووفق اأي �سلم يجب حتقيق هذا الأثر؟ 

جاءت الإجابات على هذه الأ�سئلة متفاوتة وخمتلفة. 

رّكز العديد من الإقرتاحات التي ُقَدّمت لتعريف الريادة املجتمعية ، على عنا�رش معينة من هذه الظاهرة على غرار تغيري اإجتماعي 

.  لذلك، عو�سًا عن حماولة اإيجاد تعريف 
11

اأو “نظامي” اأو “دائم”؛ اأو البتكار يف الريادة اأو ال�ستدامة املالية “متحٍدّ للأمناط” ، 
 تركيزه على اأربعة مبادئ اأ�سا�سّية 

ّ
ل هذا التقرير اأن ي�ستند على املطبوعات املوجودة واأن ي�سب جديد يف حقل حافل بالتعريفات، ف�سّ

تتعّلق بالريادة املجتمعية: 

• �سات املجتمعية تلّبي حاجات املجتمعات والفئات التي هّم�ستها جهات فاعلة يف ال�سوق 	
ّ
حتقيق �أثر �إجتماعي �إيجابي: املوؤ�س

�سات ل تعتمد على ال�سوق. 
ّ
وموؤ�س

•  �لتفكري غري �لتقليدي: تهدف الريادة املجتمعية اإىل اإجناز ما �سماه جوزيف �سومبرت “التدمري اخلّلق”، وهو لي�ص �سوى حتول 	

يطّبق  املجتمعية،  الريادة  ولكن يف حال  الوا�سع،  بنطاقها  املجتمعية  الريادة  يرتبط مبفهوم  ما  غالبًا  اإنتاج  ثوري يف منط 

املفهوم على التحّديات الجتماعية.

• �إ�ستعمال �لأ�ساليب �مل�ستد�مة: على الريادة املجتمعية اأن تت�سّمن اإ�سرتاتيجية حتّقق ال�ستدامة املالية كك�سب الدخل على �سبيل 	

املثال. 

• وا�سع 	 للتطبيق على نطاق  القابلة  ال�سّباقة  الأفكار  �ملحلي: من خلل  �لنطاق  “يتخّطى”  �أن  و�لقادر  للتكّيف  �لقابل  �لإبد�ع 

ت�ستطيع الريادة املجتمعية اأن ت�ساهم يف التغيري النظامي وال�سّباق. 

 “الإبداع، والفطنة ويكون متوّجهًا نحو النتائج”، واأن ي�ستند على 
ّ

وفق هذه املبادئ، من البديهي اأن يتحّلى الرائد املجتمعي بح�ص

“التفكري املثايل يف عامل الأعمال ويف عامل املنّظمات التي ل تن�سد الربح لكي يطّور الإ�سرتاتيجيات التي تعّزز الأثر املجتمعي اأ ق�سى 
�سة اأ�سوكا 

ّ
 غالبًا ما ُينظر اإىل الرائد املجتمعي ك�سخ�ص يتمّتع مبجموعة فريدة من املميزات. فعلى �سبيل املثال، تعترب موؤ�س

تعزيز.”12

�سة �سواب 
ّ
 اإن املنّظمات على غرار اأ�سوكا، اأو موؤ�س

اأّنها تبحث عن “اأندرو كارنيغي وهرني فورد و�ستيف جوب�ص يف قطاع املواطنة.”13

�سة �سكول كانت ال�سّباقة يف دعم الرّواد املجتمعيني والريادة املجتمعية ب�سكل عام يف العامل. اإل اأن بع�سًا 
ّ
للريادة املجتمعية وموؤ�س

يعترب اأن �سعي هذه املنّظمات ب�سكل اأ�سا�سي وراء الرّواد املجتمعيني املميزّين ميكن اأن يف�رشرَّ كتدبري ح�رشي مبالغ فيه من املمكن 

  وهنا تدور مناق�سات حول ما اإذا كانت الريادة املجتمعية تتعّلق اأكرث بالفرد اأو باملنّظمة 
14

اأن يعيق الرّواد املجتمعيني املحتملني.

)اأو بالفريق(. وعلى هذا ال�سوؤال ميكن للثقافة - وما يرتبط بها من تركيز على الفرد مقابل املجموعة - اأن تلعب دوراً يف حتديد 

كيفية تف�سري الريادة املجتمعية وا�ستيعابها.

يحاول هذا التقرير اأن يثبت اأنه ميكن ح�ساد ثمار الريادة املجتمعية يف اأي اأر�ص ُتزرع فيها: �سواء كانت �سبكة اأو جمموعة غري 

ر�سمية موجودة اأو منّظمة ل تن�سد الربح اأو �رشكة ت�سعى وراء الربح اأو هيئة حكومية. اإل اأّنه يف الغالب حتتاج الريادة املجتمعية 

لأكرث من �سخ�ص لكي حتّقق اأثراً،  كما تتطّلب �سكل موؤ�س�سي لكي متار�ص ن�ساطاتها من خلله. لذلك، ميكن تعريف امل�رشوع املجتمعي 

كمنّظمة ذات هدف اجتماعي واإ�سرتاتيجية وا�سحني كما جتمع ما بني الفطنة والبتكار، مّما ي�سمح لها بال�ستدامة املالية. 

اإىل تغيري  ل  للتو�سّ اأو من دون املوارد املالية املطلوبة  ا�ستثمار اجتماعي  النجاح من دون  اأن حتّقق  للريادة املجتمعية  ل ميكن 

اأّن بع�سًا ُيدخل  اإّل  اأّن املحّفز الأ�سا�سي للم�ستثمر املجتمعي هو الأثر الإيجابي املحقق واملن�سود،  اجتماعي اإيجابي. وبالرغم من 

 the Monitor institute ا اأدنى من العائد املايل. فعلى �سبيل املثال، يّعرف معهد مونيتور يف تعريف ال�ستثمار املجتمعي حدًّ

ال�ستثمار الهادف اإىل حتقيق الأثر باأّنه “ا�ستثمار راأ�ص املال يف اأعمال و�سناديق توؤّمن منفعة اإجتماعية و/اأو بيئية وتعود على 

امل�ستثمر بالراأ�ص املال الإ�سمي على الأقل” )اأنظر الر�سم 2(15. اأّما تقريرنا هذا فيعطي امل�ستثمر املجتمعي تعريفًا اأو�سع النطاق، اإذ 

اأّنه ذلك الذي يلج اأي ميدان �سواء بهدف حتقيق النتائج الجتماعية البحتة فقط اأو و�سوًل اإىل العائدات التي متزج املنفعة  يعترب 

الجتماعية واملالية.

 الر�سم رقم ١:  �سايف امل�ساعدات التنموية الر�سمية للمنطقة العربّية         
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اأثر اجتماعي وبيئي: ت�سميم حّمفز ل�سناعة نا�سئة )�سان فران�سي�سكو، معهد مونيتور،  امل�سدر: معهد مونيتور، ال�ستثمار لتحقيق 

 32 ،)2009

امل�ؤ�ّس�سات املجتمعّية يف ال�طن العربي

وحاجات  العربي  الوطن  يف  ال�ساب  اجليل  حاجات  ل�سّد  �سعيًا 

والقادة  ال�سيا�سات  �سانعو  يتوّجه  الوا�سع،  بنطاقها  التنمية 

وال�سيا�سات  بالربامج  واإذا  الريادة املجتمعية.  فاأكرث نحو  اأكرث 

التي تعّزز الريادة ترّوج كاأداة قادرة على ت�سليح اجليل ال�ساب 

باملهارات املطلوبة كي يوّلدوا باأنف�سهم فر�ص عملهم بالإ�سافة 

اجلهود  هذه  الواقع  يف  تندرج  لغريهم.  جديدة  عمل  فر�ص  اإىل 

والإ�سلحات  التنمية  برامج  من  جمموعة  �سمن  تاأتي  التي 

يف  التناف�سية  من  جديدة  حقبة  مواكبة  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سية 

املنطقة ت�ستند على اأ�سا�ص تنمية راأ�ص املال الب�رشي. 

الريادة  �سوب  النا�سئ  التوّجه  هذا  يوؤّمنها  التي  الفر�ص  اإّن 

التناف�سية  وزيادة  العمل  فر�ص  بتوليد  تنتهي  ل  املجتمعية، 

القت�سادية. فالريادة املجتمعية قد ت�سطلع بدور مهم بالن�سبة 

اإىل جمموعة التحّديات التنموية التي تعرت�ص املنطقة بنطاقها 

الريادة  ت�سبح  التحّديات،  هذه  معاجلة  خلل  فمن  الوا�سع. 

باإقامة  قارنناها  اإذا  الأهمية  من  نف�سه  القدر  على  املجتمعية 

على  القائمون  يعمد  كما  ومتامًا  التقليدية.  احلرة  امل�رشوعات 

�رشكات  وتاأ�سي�ص  البتكارات  اختبار  اىل  احلرة  امل�رشوعات 

جديدة، تركز البتكارات يف حال الريادة املجتمعية على مدى 

العامة باأجنح طريقة ممكنة، وتاأمني اخلدمات  تلبية احلاجات 

الأ�سا�سية وحتقيق التنمية العادلة. �سمن البيئة احلالية النامية 

اخلريية  �سات 
ّ
واملوؤ�س اخلا�سة  والأعمال  الوطنية  للحكومات 

ل  منها،  العامة  اأو  اخلا�سة  �سواء  اخلارجية،  املوارد  وتدفقات 

�سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعية  للريادة  جديد  منوذج  اإر�ساء  من  بد 

ال�سباب وتاأمني فر�ص  الإمكانات لدعم تنمية  املجتمعية يوفر 

العمل لهم وي�ساعد يف حل التحّديات التنموية الأخرى.

وخّلقة  ن�سطة  العربي  الوطن  يف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س تعترب 

من  الأكرب  الق�سم  اأن  علمًا  وال�سناعات.  القطاعات  من  عدد  يف 

املال  راأ�ص  تنمية  اإىل  يتوّجه  احلالية  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

القادة  من  جيل  تنمية  على  ينّكب  منها  العديد  اأن  اإذ  الب�رشي، 

اأهداف  حتقيق  مع  ال�رشورية  واخلربات  باملهارات  يتحلون 

الوقت. تنم الجّتاهات يف املنطقة عن دور  اجتماعية يف ذات 

�سات 
ّ
واإمكانات متعاظمة الأهمية تخدم هذه الن�ساطات واملوؤ�س

املجتمعية ب�سكل عام. ت�سمل هذه الأخرية الهتمام املتزايد من 

اجليل ال�ساب لتحقيق الأثر املجتمعي وزيادة الأعمال التطّوعية 

يف �سفوف ال�سباب. 

املجتمعي:  الأثر  بتحقيق  ال�سباب  جيل  لدى  املتزايد  الهتمام 

يف  ال�سباب  جيل  اأن  حديثًا  اأجريت  واأبحاث  درا�سات  ت�سري 

املنطقة ملتزم بتحقيق الأثر املجتمعي، وهو ي�سعى وراء ال�سبل 

 ،2009 لعام  �سلتك  موؤ�رش  ي�سري  اأعماله.  معنى  من  تعّزز  التي 

 70 اأّن ما يزيد عن  اإىل  بال�رشاكة مع غالوب،  مّت تطويره  الذي 

البحرين  يف  الدرا�سة  �سملته  الذي  ال�ساب  اجليل  من  باملئة 

رّواد  اأّن  يعتقد  املتحدة  العربية  والإمارات  و�سوريا  والعراق 

الأعمال ي�ساهمون يف توليد فر�ص العمل. اإّل اأّن 72 باملئة من 

ال�سباب الفل�سطيني و65 باملئة من ال�سباب اليمني يوافقون على 

على  اخلا�سة  م�ساحلهم  يقّدمون  امل�رشوعات  “رّواد  اأّن  مقولة 

اأي م�سالح اأخرى.” بالرغم من ذلك، يبدو اأّن العديد من �سباب 

يتعّدى  ما  وحتقيق  الأعمال،  جمال  يف  للإبداع  تّواق  املنطقة 

الربح ال�سخ�سي البحت. 

زيادة الأعمال التطّ�عية يف �سف�ف ال�سباب: مع زيادة الأعمال 

التطّوعية يف �سفوف ال�سباب يف املنطقة، عديدة هي الإ�سارات 

فحني  الجتماعية.  بامل�سوؤولية  ال�سباب  التزام  تظهر  التي 

ومعهد   )Emirates Foundation( الإمارات  �سة 
ّ
موؤ�س قامت 

بتاأ�سي�ص  الأمريكي   )point of Light institute( اأمل   نقطة 

مركز الإمارات للتطّوع الوطني  “تكاتف” بهدف امل�ساعدة يف 

اأعداد  فاقت  املدين،  املجتمع  منّظمات  اإىل  املتطّوعني  تقريب 

املتطّوعني الإ�سافيني الذين مل يجدوا مكانًا لهم يف املنّظمات 

الزيادة  هذه  لتحويل  حثيثة  جهود  ُتبَذل  وحاليا   
17

ت�سّور. كل 

اإىل دليل كمي.  اأعداد املتطّوعني من جمرد حادثة مفاجئة  يف 

املدنية  امل�ساركة  يف  الإبداع  لت�سجيع  الدويل  املركز  بداأ  فقد 

 international center for innovations in civic(
مركز  مع  بال�سرتاك  املتحدة  الوليات  يف   )participation
النخراط  ملبادرات  بيانات  وقاعدة  خارطة  بو�سع  جريهارت 

املجتمعي يف املنطقة، وقد اأعلّنا، عقب الأبحاث املكتبية الأّولية 

لل�سباب  املجتمعي  اللتزام  مبادرات   من  متزايدة  “اأعداد  عن 

املبدع.” 18

ال�سباب،  جيل  لدى  املجتمعي  باللتزام  املفرط  احل�ّس  اإّن 

مقرونًا بالتقدم يف املجالت املذكورة اأعله واخلا�سة بتقلي�ص 

عن  ف�سًل  واملوارد(  والوقت  )املال،  الأعمال  تنفيذ  تكاليف 

الجتماعي  النفع  �سات 
ّ
موؤ�س قطاع  من  الإ�سرتاتيجي  التوّجه 

اخلا�سة يف املنطقة العربّية، قد ي�ساعد املنطقة على ال�ستفادة 

العنا�رش  فهذه  ال�سامل.  بنطاقها  املجتمعية  الريادة  من حركة 

�سات املجتمعية 
ّ
جمتمعة ت�سكل اجتاهات واعدة اأمام رّواد املوؤ�س

والذين  اخلا�سة  �رشكاتهم  لتاأ�سي�ص  ي�سعون  الذين  املنطقة  يف 

ال�رشورية. ولكن  املال واملهارات واملوهبة  راأ�ص  يبحثون عن 

من املهم اأن تتمّكن هذه الجّتاهات من املحافظة على ازدهار 

�سات املجتمعية ب�سكل دائم.
ّ
املوؤ�س

جتدر الإ�سارة اإىل اأّن الريادة املجتمعية لها حتديداتها ول يجب 

اعتبارها علجًا �سافيًا يداوي حتديات التنمية كافة. فعلى 

 

 

لذلك، قد يكون الطلب على ال�ستثمار املجتمعي وا�سحًا وجليًا، غري اأن املحّفزات الواجب تاأمينها لي�ست كذلك. اإن حل هذا اللغز اأو 

املع�سلة، كما يزعم البع�ص، يكمن يف مقاربة جديدة تك�سف العائدات الناجتة من ال�ستثمار. تتجّلى ثلث اآليات قادرة على حتديد 

 Blended Value( واقرتاح القيمة املختلطة ،)triple Bottom Line( القيمة املالية والجتماعية من خلل املح�سلة الثلثية

   .)Social return on investment( والعائدات الجتماعية من ال�ستثمار )proposition

 الر�سم رقم 2:  �سايف امل�ساعدات التنموية الر�سمية للمنطقة العربّية         
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�سبيل املثال، من ال�رشوري توفري اللتزام والدعم من احلكومة 

�سات املجتمعية بالإ�سافة لأهمية 
ّ
وقطاع ال�رشكات لرّواد املوؤ�س

قيا�ص  ي�سعب  اأّنه  كما  وا�سع.  نطاق  على  ابتكاراتهم  تبّني 

اأثرها على الأمد  العائدات املجتمعية ويتطّلب تقييمها وحتليل 

الطويل اأدوات اإبتكارية. 

املجتمعية  الريادة  ت�سكل  اأن  ميكن  جانبًا،  هذا  و�سعنا  اإّن 

والتقدم  القت�سادي  الزدهار  جلب  على  قادرة  حتّولية،  اأداة 

�ساتية وثقافية 
ّ
الجتماعي. اإّن املجتمع الذي يتمّتع ببيئة موؤ�س

الريادة املجتمعية ي�سّكل بيئة م�سّجعة للأفراد،  نا�سجة لتبني 

بحيث متّكنهم من معاجلة احلاجات الجتماعية بطرق م�ستدامة 

مع  �رشاكات  يف  للدخول  الأعمال  �رشكات  وت�سّجع  ومبتكرة؛ 

اإىل  ل  التو�سّ بهدف  الجتماعية،  واملنّظمات  املجموعات 

املجتمعي،  ال�ستثماري  التمويل  يدخل  الفاعلة؛ وحيث  التنمية 

النماذج  اأو  التقليدية  اخلريية  امل�ساعدات  خلل  من  �سواء 

�ساتي ويتم ت�سجيعه؛ وحيث 
ّ
البتكارية املرّكبة ، يف اإطار موؤ�س

كما  الأفراد  يبذلها  التي  التنمية  جهود  وتوؤّيد  احلكومات   
ّ
تقر

املجتمعات، وتدخل يف �رشاكات معهم، وتعتمد اإبتكاراتهم على 

امل�ستوى الوطني واملحلي وتقوم بتو�سيعها. بالرغم من حداثة 

جمالت  يف  واعدة  ومناذج  اأمثلة  ن�سهد  املنطقة،  يف  القطاع 

هذا  لأهداف  املوجزة  املناق�سة  هذه  بعد  الإيجابية.  التنمية 

من  بع�ص  على  ال�سوء  التالية  الفقرة  ت�سّلط  ومنهجيته،  البحث 

هذه الأمثلة.

اأهداف امل�رشوع ومنهجّيته 

“�سلتك”  و  الأو�سط”  ال�رشق  �سباب  “مبادرة  اأهداف  تتلّخ�ص 

فيما يلي: 

• ودعم 	 املجتمعية  الريادة  م�سمار  لبناء  املعرفة  توليد 

العربي على م�ستوى  الوطن  املمار�سات يف  اأف�سل  اعتماد 

اقليمي وحملي. 

• تعزيز الوعي وح�سد التاأييد عن اإمكانات الريادة املجتمعية 	

لدى خمتلف اأ�سحاب العلقة ومّتخذي القرار؛ 

• ا�ستك�ساف الآليات الكفيلة ب�سمان ال�ستدامة الطويلة الأمد 	

يف جمال الريادة املجتمعية يف الوطن العربي وبالإ�سافة 

اإىل تطوير هذه الآليات. 

حتقيق  درب  على  الأوىل  اخلطوة  مبثابة  التقرير  هذا  يعترب 

تاأمني  الأوجه:  ثنائية  فتعترب  منه  الغاية  اأّما  الأهداف.  هذه 

وتقدمي  الأو�سط  ال�رشق  يف  املجتمعية  الريادة  عن  عامة  ملحة 

العاملية  املمار�سات  على  التقرير  ي�ستند  لتطويرها.  التو�سيات 

على  اأنها  مبا  امل�سمار  هذا  من  امل�ستخل�سة  والأمثل  الف�سلى 

علقة وثيقة بالريادة املجتمعية يف املنطقة وميكن ال�ستفادة 

من جتاربها. كما يحاول التقرير اأن يرّكز على ن�ساطات اخلرباء 

وكذلك  ومعرفتهم،  وخرباتهم  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س واأ�سحاب 

التقرير  هذا  من  يراد  وعليه،  الإقليمية.  احلالة  درا�سات  على 

املجتمعية  الريادة  اأ�س�ص  اإر�ساء  نحو  اأوىل  خطوة  ي�سّكل  اأن 

 ” للمجال  املمار�سني  من  “�سبكة  وتعزيز  العربي،  الوطن  يف 

  .)community of practice(

الأفراد  اإىل  املوؤّلفون  توجّه  التقرير،  هذا  يف  الأبحاث  لإجراء 

�سات التي تتعاطى مع الريادة املجتمعية وال�ستثمارات 
ّ
واملوؤ�س

2009 واآذار/مار�ص  املجتمعية يف املنطقة. وبني متوز/يوليو 

2010، قام املوؤّلفون بجهود خمتلفة منها: 
• الريادة 	 متار�ص  التي  وال�رشكات  املنّظمات  حتديد 

املجتمعية وال�ستثمار املجتمعي يف املنطقة وترّوج لهما. 

• �سات 	
ّ
املوؤ�س رّواد  عن  املتوّفرة  املطبوعات  مراجعة 

قبل  من  بهم  املحتفى  وال�سبعني  الثمانية  املجتمعية 

�سياغة  )بتاريخ  املنطقة  يف  واملعروفني  دولية  منّظمات 

الجّتاهات  لتحديد  منهم  كل  و�سع  ودرا�سة  التقرير(،  هذا 

والتحّديات والفر�ص امل�سرتكة بينهم. 

• التمويل 	 واآليات  والقانونية  التنظيمية  البيئة  درا�سة 

الداعمة للريادة املجتمعية يف املنطقة من خلل الأبحاث 

واملقابلت والطاولت امل�ستديرة. 

• �سات املجتمعية 	
ّ
تنظيم الطاولت امل�ستديرة مع رّواد املوؤ�س

م�رش  يف  وامل�ستثمرين  الدعم  ومنّظمات  واملانحني 

واإجراء مزيد  العربية املّتحدة،  والأردن ولبنان والإمارات 

من املقابلت مع اأفراد من البلدان ال�سابقة الذكر بالإ�سافة 

اإىل املغرب وال�سفة الغربية وغزة. )مّت تنظيم �ست طاولت 

م�ستديرة، ح�رش كل منها 10 اإىل 15 من اأ�سحاب العلقة 
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كمعدل، بالإ�سافة اإىل 20 مقابلة معمقة(.

الدوليني والقطاع اخلا�ص  ال�سيا�سات واملانحني  جمع �سانعي 

الريادة  مناق�سة  اأجل  من  وا�سنطن  يف  املدين  املجتمع  وقادة 

ومدى  �سات 
ّ
املوؤ�س تلك  ودور  العربي،  الوطن  يف  املجتمعية 

العربية  املنطقة  يف  الربامج  تلك  بدعم  والتزامها  اإهتمامها 

اأدارته بالتعاون مع مبادرة م�سوؤولية ال�رشكات  )هذا احلدث مت 

الجتماعية يف كلية كينيدي للإدارة احلكومية بجامعة هارفرد 

 corporate Social responsibility initiative at the(
harvard Kennedy School (hKS( وجمعت حواىل 40 من 

اأبرز الأطراف املعنية حول الطاولة امل�ستديرة(. 

“�سلتك”  وم�ؤ�س�سة  الأو�سط  ال�رشق  �سباب  مبادرة  ارتكزت  لقد 

على البحث الأ�سا�سي الذي اأجراه املركز الدويل لقانون املنّظمات 

اأجل توثيق البيئة القانونية والتنظيمية  غري الهادفة للربح من 

الراعية للمنّظمات غري الهادفة للربح، التي تعد يف الوقت الراهن 

�سات املجتمعية يف املنطقة. 
ّ
ال�سكل ال�سائد الذي تعتنقه املوؤ�س

يف  املجتمعية  الريادة  نطاق   .II
املنطقة العربّية 

قطاع نا�سئ 

ل �سّك اأّن العرتاف بالريادة املجتمعية وممار�ستها يّتخذان حّيزاً 

اأكرب على �سعيد عاملي. فكل �سنة، جند منّظمات مثل “اأ�سوكا” 

�سة �سواب للريادة املجتمعية” تعتمد 
ّ
�سة �سكول” و“موؤ�س

ّ
و“موؤ�س

ال�سنوات  خلل  اأّنه  كما  املجتمعيني.  الرّواد  من  املزيد  على 

املا�سية، ا�ستعملت الو�سائل الإعلمية التقليدية عبارة “الريادة 

اأنحاء  كافة  يف  ت�ساعفت  وكذلك   
21

متزايد. ب�سكل  املجتمعية” 

بهذا  املتخ�س�سة  الأبحاث  ومراكز  الأكادميية  الربامج  العامل 
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املو�سوع. 

الريادة  الذي حظي به مفهوم  الرغم من الهتمام املتزايد  على 

املطبوعات  عن  العربّية  املنطقة  زالت  ل  وتطبيقها،  املجتمعية 

يف هذا املجال، با�ستثناء قلة من درا�سات احلالة املعرتف بها 

على  بحثًا  اأجرينا  فاإن   
23

م�رش. يف  �سيكيم  مبادرة  غرار  على 

اأو الريادة املجتمعية  الإنرتنت عن عبارات الريادة الجتماعية 

اأو الإبداع الجتماعي يف املنطقة العربي )�ض�اء باللغة العربية 

ق اإىل 
ّ
ل اإّل اإىل بع�ص النتائج التي تتطر اأو االنكليزية( ، لن نتو�سّ

الريادة املجتمعية  اأّن  اأّن ذلك ل يعني مطلقًا   غري 
24

املو�سوع.

لي�ست موجودة يف الوطن العربي، اإمّنا املفهوم هو الذي مل ي�سبح 

جزءاً من اخلطاب املثّقف اأو جزًءا من الثقافة ال�سائدة كما هي 

احلال لدى العامل الناطق بالإنكليزية.

فبا�ستثناء مكتب “اأ�سوكا” يف القاهرة )وهو اأي�سًا فرع اإقليمي 

�سات 
ّ
ها الوليات املتحدة(، تتواجد كل املوؤ�س

ّ
ملنّظمة عاملية مقر

اأن  كما  غربية.  بلدان  يف  العرب  املجتمعيني  للرّواد  الداعمة 

اإجراءات النت�ساب اإىل معظم هذه املنّظمات تتطّلب اإتقان اللغة 

اإىل  �سات على الو�سول 
ّ
النكليزية مّما يحّد من قدرة هذه املوؤ�س

�ص لنطباع خاطئ لدى 
ّ
ن�سبة مهّمة من �سّكان املنطقة مّما يكر

ب ودخيل  ال�سّكان املحّليني اأّن الريادة املجتمعية هي ُمن�َساأ مرَكّ

اإىل عدد ناٍم من   بالرغم من ذلك، ت�سري الأدلة 
25

ب�سورة كبرية.

نواة الرّواد املجتمعيني العرب، العديد منهم يعملون على نطاق 

حمدود، وبالتايل ل تر�سدهم اأو تعرتف بهم املنّظمات العاملية. 

اأجل  من  اأعمق  واأبحاث  اأطول  وقت  تخ�سي�ص  من  بّد  ل  لذلك، 

حتديد ور�سد هذه املجموعات وقادتها. 

�سات 
ّ
ا�ستند البحث الأّويل هذا بجزء منه على عمل بع�ص من املوؤ�س

اأّن  اإّل  وا�سع.  نطاق  على  املعروفة  غري  املنطقة  يف  املجتمعية 

املجتمعيني  الرواد  خربات  على  اأ�سا�سًا  تعتمد  التالية  الأق�سام 

�سة �سواب 
ّ
املعرتف بهم على �سعيد عاملي من قبل اأ�سوكا وموؤ�س

للريادة املجتمعية وبرنامج �سيرنجو�ص للمبدعني الجتماعيني 

 Synergos Arab World Social( العربي  العامل  يف 

 Echoing( غرين  اإكوينغ  وجمعية   )innovators program
جمتمعيًا  رائداً   78 حاليًا  العربّية  املنطقة  ت�سم    .)Green
معرتف بهم من قبل هذه املنّظمات الدولية. متّثل حالة كّل منهم 

دليًل وا�سحًا عن اجلهود امل�ستمرة لإحداث التنمية الجتماعية 

يف املنطقة باعتماد اأ�ساليب مبتكرة وم�ستدامة. 

من هم رّواد امل�ؤ�ّس�سات املجتمعية يف املنطقة؟   

الرّواد  املهنية لأهم  والإجنازات  ال�سخ�سية  درا�سة اخللفيات  اإّن 

27
املجتمعيني يف املنطقة ت�سري اإىل �سبع ميزات م�سرتكة:

“تغدو الريادة املجتمعية را�سخة كم�هبة وجمال اأ�سا�سي لل�ستق�ساء، لي�س يف 
ال�ليات املتحدة الأمريكية وكندا واأوروبا فح�سب، بل اأي�سا يف اآ�سيا واأفريقيا 

واأمريكا اللتينية حيث ت�سهد من�اً متزايداً.” 

الرّواد  العامل:  نغري  كيف  برون�ستاين،  دايفيد   -

)ني�ي�رك،  اجلديدة  الأفكار  وق�ة  املجتمعي�ن 

من�س�رات جامعة اأك�سف�رد، 2007(،3.
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املرحلة التروية الثانوية
و-أو شهادات الدراسات العليا

شهادة البكالوريوس

شهادة املاجستير

شهادة الدكتوراه
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مصر

الضفة الغربية وقطاع غزّة

األردن

لبنان

املغرب

الكويت

البحرين

اململكة العربية السعودية

على  عليهم  �ملتعارف  �لعرب  �ملجتمعيون  �لرّو�د  يتمتع   ، �أولاً

�سعيد دويل، ب�سكل عام، بدرجة ثقافة عالية. فالأفراد كلهم يف 

اأنهوا تعليمهم الأ�سا�سي والغالبية العظمى  هذه املجموعات قد 

منهم حائزة على �سهادات جامعية )الر�سم 3(، جزء كبري منهم 

جمالت  يف  مهاراتهم  ل�سحذ  اإ�سافيني  وتدريب  لدورات  خ�سع 

اأ�سل  اأّن ما يزيد عن واحد من  خمتلفة مرتبطة بالأعمال. كما 

خم�سة منهم حائز على �سهادات درا�سات عليا مبا فيها عدد من 

ينتمون  الذين  املجتمعيون  الرّواد  ويعترب  الدكتوراه.  �سهادات 

اأ�سا�سي يف منوهم  دور  لثقافتهم  اأّنه كان  تعّلمًا،  اأقل  خللفيات 

بع�سًا  اأن  كما  املجتمعية.  للريادة  تفانيهم  ويف  ال�سخ�سي 

�ستهم املجتمعية �سبيًل يوؤّمنون عربه فر�ص 
ّ
منهم يرى يف موؤ�س

التنمية والتعليم اإىل الأ�سخا�ص الأقل حظوة. 

ا، ك�سباب و�أطفال، �إنخرط معظم هوؤلء �لأفر�د يف ن�ساطات  ثانياً

ذلك  يف  مبا  فيها،  وبرعو�  �لدر��سية  مناهجهم  عن  خارجة 

�لريا�سة، و�لفنون و�ملنّظمات �ل�سبابية �ملختلفة. وقام العديد 

اأن  قبل  �سّيق  نطاق  على  واجتماعية  اإمنائية  بن�ساطات  منهم 

لوا اإىل ابتكاراتهم الجتماعية التي نالت التقدير واجلوائز.  يتو�سّ

با�ستثناء قلة منهم فقط، متّتع معظهم بخربة مهنية - �سواء يف 

القطاع اخلا�ص التقليدي، اأو القطاع العام اأو يف املنّظمات التي 

ل تن�سد الربح، قبل اأن ينتقلوا اإىل مبادراتهم اخلا�سة.  

ا، ما يزيد عن ثلث هذه �ملجموعة در�ست �أو عا�ست �أو عملت  ثالثاً

يف �خلارج. عدد من الرّواد املجتمعيني يعتربون اأن تفاعلهم مع 

اإىل حّد  اأنظمة تعليم جديدة �ساهما  ح�سارات خمتلفة واختبار 

اأو يعي�سوا  القّلة مّمن مل يدر�سوا  اأّما  ال�سخ�سي.  كبري يف منّوهم 

يف اخلارج يرتكزون على املطبوعات والثقافة الأجنبية كم�سدر 

اأخرى  و�سائل  �سمن  من  كو�سيلة  اأو  لهم  الإلهام  م�سادر  من 

  .
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كثرية لدعم عملهم

عميق  بفهم  يتمتعون  �ملجموعة  يف  �لأفر�د  كافة  ا،  ر�بعاً

ت�سعة  املثال، جند  �سبيل  فعلى  حلها.  يحاولون  �لتي  للم�ساكل 

من اأ�سل امل�رشوعات الع�رشة التي توّفر حلوًل ومنتجات مبتكرة 

للأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة، يعود ابتكارها اإىل اأفراد 

احتياجات  ذوي  من  اأهلهم  اأو  الإعاقة  يعانون  باأنف�سهم  هم 

التي كانت متاحة  اخلدمات  كانوا حمبطني من ق�سور  خا�سة 

يعملون  الذين  من  العديد  مماثل،  نحو  وعلى  لذويهم.  اأو  لهم 

اإىل هذا احلقل نتيجة �رشاعهم اخلا�ص مع  يف التعليم توّجهوا 

اأنظمة التعليم املحلية. ففريوز عمر، وهي اإحدى زميلت اأ�سوكا، 

يف  املهنية  النف�سية  ال�ست�سارات  اإحياء  اإعادة  على  تعمل  التي 

ال�سخ�سية  بتجربتها  تاأّثرت  امل�رشية،  احلكومية  املدار�ص 

حكومية  مدر�سة  اإىل  خا�سة  مدر�سة  من  انتقلت  حني  كمراهقة 

املنجز األعلى  التعليمي  املستوى  وفق  املصنفون  دولياً  عليهم  املتعارف  اجملتمعيون  الرواد  رقم 3:  الرسم 

اجلغرافي التوزيع  وفق  املصنفون  دولياً  عليهم  املتعارف  اجملتمعيون  الرواد  رقم 4:  الرسم 

يف  للطلب  التوجيه  نق�ص  اإزاء  التاأقلم  ال�سعب  من  ووجدت 

.
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املدرا�ص احلكومية

تغيري  �إحد�ث  ور�ء  ي�سعون  �ملجتمعيني  �لرّو�د  معظم   ، خام�سااً

نظامي، و�لعديد منهم يتوّجهون نحو �جلهات �حلكومية من �أجل 

حتقيق تاأثري و��سع �لمتد�د و�ملدى. فعلى �سبيل املثال، قام الرائد 

“اأ�سوكا” ع�سام غنيم بتدريب  املجتمعي امل�رشي والزميل يف 

وتعاون  املدار�ص  يف  لتوظيفهم  التغذية  ائيي  اأخ�سّ من  املئات 

والت�سامن  التعليم  ووزاراتي  الإ�سكندرية  حمافظ  مع  ذلك  يف 

التغذية يف خم�سني مدر�سة  برامج  اأجل حت�سني  الجتماعي من 

. �سامي جميل، زميل اآخر من زملء اأ�سوكا يف م�رش، 
30

اإبتدائية

يدفع عددا من الوزارات احلكومية مل�ساركته يف جهوده لتح�سني 

مدهم  خلل  من  �سمعهم  يف  اإعاقات  يعانون  الذين  اإمكانات 

نتيجة جهوده احلثيثة  املعلومات.  تقنية وتكنولوجيا  مبهارات 

الذين  يقبل  امل�رشي  اجلي�ص  بات  الدفاع،  وزارة  مع  بالتعاون 

 .
31

يعانون اإعاقة �سمعية يف �سفوف التكنولوجيا التي ينظمها

، �سّباقون من ناحية �لولوج �إىل مناطق جديدة للرتكيز  �ساد�سااً

عليها، ومن ناحية �أ�ساليب ت�سليم �خلدمات �أو �ملنتجات �سمن 

جمموعة و��سعة من �لقطاعات. يعود الف�سل للرّواد املجتمعيني 

يف العديد من امل�رشوعات “ال�ستباقية” يف املنطقة كالربنامج 

التعليمي ال�سّباق يف اعتماد مهارات الأعمال يف املدار�ص العامة 

جتمع  التي  ال�سّباقة  النّقال  الهاتف  وخدمة  العرب(،  )اإجناز 

ر�سائل  برجميات  ة  من�سّ خلل  من  العمل  فر�ص  مع  ال�سباب 

ق�سرية )�سوق تل(، ومركز العيادات اخلارجية ال�سباق يف اإعادة 

لقد متّكن عدد  )�سكون(.  لبنان  ال�سباب يف  املدمنني من  تاأهيل 

من هذه املبادرات من تبديل الأ�ساليب التقليدية لتنفيذ الأعمال 

يف قطاعات كل منها وهي حمّددة ب�سكل اأو�سح يف ما يلي )اأنظر 

فقرة “الن�ساطات الأ�سا�سية والقطاعات املعنية”(. 

�سابًعا، الق�سم الأكرب من هذه املجموعة متواجد يف خم�سة بلدان 

ال�سفة  جمتمعيًا(،  رائداً   43 )وت�سّم  م�رش  املنطقة:  يف  فح�سب 

)الر�سم   )4( املغرب  لبنان)6(،   ،)8( الأردن   ،)12( وغزة  الغربية 

هم  �سابات،  اأربع  اأ�سلهم  من  املتبقني،  اخلم�سة  الرّواد  اأما   .)4
 .)1( )1( والبحرين  ال�سعودية  العربية  )3( واململكة  الكويت  من 

�سات التي متنح 
ّ
وعليه، قد تف�رّش مناطق الرتكيز اجلغرافية للموؤ�س

اجلوائز وغالبًا املانحني لهذه اجلوائز، ولو ب�سكل جزئي، التمثيل 

اأو املنعدم فى بع�ص  القليل  البلدان والتمثيل  املفرط يف بع�ص 

 .
32

البلدان الأخرى

الرّواد املجتمعي�ن املتعارف عليهم دولّيًا م�سنف�ن وفق 

الت�زيع اجلغرايف

 

ل يزال تعاطي املنّظمات الدولية التي ت�سجع الريادة املجتمعية 

وب�سيطًا  الرّواد املجتمعيني املوهوبني يف املنطقة حمدوداً  مع 

اأن ذكرنا، يبقى الكثري لإجنازه من اأجل حتديد  جداً. فكما �سبق 

البلدان،  يف  ل�سيما  املجتمعية،  الريادة  م�رشوعات  ور�سد 

حاليًا.  اللزم  التمثيل  اإىل  تفتقر  التي  البلدان  �سمن  واملناطق 

فتوثيق هذه البتكارات �سي�ساعدنا على فهم كيف ميكن ملمار�سة 

الريادة املجتمعية اأن تتغرّي بني اأمناط جغرافية وثقافية خمتلفة. 

 لكي ندرك كيف ميكننا اأقلمة 
ّ
فهذا النوع من املعرفة هو اأ�سا�سي

البتكارات املحلية وو�سعها يف النطاق املطلوب. 

الن�ساطات الأ�سا�سية والقطاعات املعنية   

يغّطي عمل الرّواد املجتمعيني الثمانية وال�سبعني الذين �سملهم 

الأكرب  الق�سم  اأّن  اإّل  العمل،  ميادين  من  كبرية  جمموعة  البحث 

وال�سّحة  املهارات  وتنمية  التعليم  على  اهتمامه   
ّ
ي�سب منهم 

القت�سادية  والتنمية  املدين  والنخراط  املجتمع  وتنمية 

تتداخل  ما  غالبًا  التالية،  الأمثلة  �ستظهر  وكما  الدخل.  وتوليد 

اأن بع�سًا من الرّواد  هذه الن�ساطات وترتبط يف ما بينها، علمًا 

املجتمعيني يعملون عرب ميادين �ستى ومتنوعة فى الوقت ذاته. 

�ضة  “�ض�اب”، 
ّ

�ضة  “�ضك�ل”، وم�ؤ�ض
ّ

امل�ضدر: تقديرات امل�ؤلفني، باال�ضتناد اإىل امل�اد املت�فرة على امل�اقع االإلكرتونية ال�ض�كا، وم�ؤ�ض

و“�ضيرنغ��س”، و“اإك�نيغ غرين” 
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التعليم وتنمية املهارات 

 

يف  يندرج  العربّية  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س م�ساهمات  اأهم  اأحد 

جمال تنمية راأ�ص املال الب�رشي. تت�سّمن املبادرات تاأمني التعليم 

التطّوعية  والفر�ص  املهارات  وتنمية  الر�سمي  وغري  الر�سمي 

احلياة  يف  ال�رشورية  املهارات  باكت�ساب  ي�سمح  ج�رشاً  لت�سكل 

الرّواد املجتمعيني ل  واخلربات املهنية. يف هذا املجال، معظم 

اأ�ساتذة  تاأمني  اأو  املدار�ص  كرتميم  معزولة،  معطيات  يقّدمون 

التعليمي،  النظام  اإ�سلح  اإ�سافيني، بل ي�سبون اهتمامهم على 

مما يكون له تاأثري اأكرب ومدى اأو�سع، وبالتايل ي�ستطيعون تلبية 

حاجات سوق العمل بشكل أكبر. )أنظر اإلطار رقم 1(. 

الإطار رقم ١١: م�ساهمات الريادة املجتمعية يف اإ�سلح النظام التعليمي يف املنطقة العربّية

التعليم  تعزيز  اإىل  �سعيًا  املدين  واملجتمع  اخلا�ص  القطاع  مع  ا�سرتاتيجيًا  تتعاون  النا�سئة  العربّية  البتكارية  النماذج  من  عدد 

العام. تتعّدى هذه النماذج احلدود التقليدية التي كانت ترعى الن�ساطات التعليمية اخلا�سة باملنّظمات اخلريية والأفراد، حيث كان 

املانحون ي�سّبون اإهتمامهم ب�سكل ح�رشي على تاأمني الدعم على م�ستوى البنى الأ�سا�سية التعليمية على غرار توفري تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت. بالرغم من اأهمية هذه ال�ستثمارات، تّتخذ املبادرات اجلديدة مقاربة ا�سرتاتيجية ونظامية ب�سكل معّزز. 

اأ�سيفمانت  �سة جونيور 
ّ
ال�سلطي باإدخال منوذج موؤ�س اأحد هذه الأمثلة. فمن خلل هذا الربنامج، جنحت ثريا  “اإجناز” هي  �سة 

ّ
موؤ�س

�سة اإجناز 
ّ
وورلدوايد )u.S Based Junior achievement Worldwide( الأمريكية اإىل الوطن العربي. حني اأطلقت ال�سلطي موؤ�س

يف الأردن عام 1999، ارتكزت على �رشاكة مع متطّوعني من القطاع اخلا�ص ووزارة التعليم من اأجل مّد الأطفال الأردنّيني مبهارات 

ت�ساعدهم يف احلياة على غرار العمل اجلماعي، والتفكري الريادي وبرامج التدريب التي توؤّهلهم للعمل. متّكنت “اإجناز”، عرب اجلهود 

التي بذلتها، من احل�سول على دعم القادة الأردنيني، مبن فيهم جللة امللكة رانيا، ولحقًا حازت على دعم القادة من البلدان العربية 

الأخرى. اأّما اليوم فقد حتّولت اإجناز اإىل “اإحّتاد اإقليمي” بات معروفًا بت�سمية “اإجناز العرب”، يعمل مبوجب اإتفاقيات تعاونية مع 

وزارات الرتبية مع دعم القطاع اخلا�ص يف 12 بلداً عربيًا. حتى تاريخه، ا�ستفاد من اإجناز العرب ما يزيد عن 165,000 �ساب عربي. 

مّت  التعليم.  �ساملة يف  ل�رشاكة  املغرب، منوذجًا كامًل  “اأ�سوكا” يف  الأندل�سي، وهو زميل من زملء  على نحو مماثل، طّور حممد 

اعتماد هذا النموذج يف منّظمة اجل�رش التي اأ�س�سها الأندل�سي، التي ترعى برامج “تّبني” املجتمعات للمدار�ص العامة يف مدينة الدار 

البي�ساء. من خلل هذا الربنامج، تدخل ال�رشكات يف �رشاكات مع املدار�ص احلكومية لتقّدم للمدر�سة وقتها وخرباتها ومواردها ما 

بني ال�سنتني واخلم�ص �سنوات. تعمل جلان دعم املدار�ص مع قادة ال�رشكات الراعية، ومع الأهل، ومدراء املدار�ص واملعلمني من اأجل 

�سة اأن توّفرها بطريقة ت�ساركية. ت�سل “منّظمة اجل�رش” اليوم اإىل اأكرث من 
ّ
حتديد حاجات كل مدر�سة واملوارد التي ميكن لكل موؤ�س

170 مدر�سة حكومية، وقد بداأت تنت�رش وتقّدم منوذجها فى مدن اأخرى يف املغرب. متّكن الأندل�سي من تو�سيع منوذجه من خلل 
 La confederation Generale des( سة اأعمال يف املغرب وهي الحتاد العام ملقاولت املغرب�

ّ
اإقامة علقات مع اأكرب موؤ�س

Entreprise du Maroc(. كما حاز على دعم جللة ملك املغرب الذي ي�سغل من�سب الرئي�ص الفخري يف املجل�ص، بالإ�سافة اإىل 
تعاون وزارة الرتبية ووكالت احلوكمة املحلية. 

�سة �سكول” “احلائزون على جوائز �سكول للريادة املجتمعية،”
ّ
امل�سادر: املعلومات عن “اإجناز” اأخوذة من: “موؤ�س

http://www.skollfoundation.org/grantees/index.asp#h_537%23p_home 

�سة �سواب للريادة املجتمعية”، “ال�سلطي ثريا”
ّ
و“موؤ�س

http://www.schawbfoundation.org/sf/SocialEntrepreneurs/profiles/index.htm?sname=160568&orga،

naztion=0&sarea=0&ssector=0&stype=0. اأنظر اأي�سا املوقع الإلكرتوين لإجناز العرب:
http://www.injazalarab.org. املعلومات عن “منّظمة اجل�رش” م�ستخل�سة من املقابلة مع “منّظمة اجل�رش”، 23 دي�سمرب 2009؛ و“اأ�سوكا 
اأنظر   .http://www.ashoka-arab.org/ashoka/contentpage.php?page=942 الأندل�سي،”  عبا�ص  “حممد  العربي”،  العامل 

 http://www.aljisr.ma :”اأي�سا املوقع الإلكرتوين لـ “منّظمة اجل�رش

ال�سّحة

بذل الرّواد املجتمعيون العرب جهوداً �سّباقة يف القطاع ال�سحي. 

رائدة  تعترب  ذكرنا،  اأن  �سبق  كما  �سكون” اللبنانية  �سة 
ّ
“موؤ�س فـ 

الرعاية  “جمعية  تعمل  القاهرة،  ويف  التاأهيل.  اإعادة  جمال  يف 

اجلدد  اخلريجني  تدريب  على   )care with Love( باملحبة” 

من  يتمّكنوا  لكي  املنزلية  ال�سحية  الرعاية  تاأمني خدمات  على 

موؤّخراً  اأدخلت  كما  احلاجات،  ذوي  من  وغريهم  امل�سّنني  خدمة 

�سة امل�رشية 
ّ
هذا النموذج يف مدن اأخرى يف م�رش. اأطلقت املوؤ�س

 Breast Cancer Awareness( الثدي  �رشطان  ملكافحة 

اإىل  معلوماتية  موارد  واأّمنت  توعية،  حملت   )Foundation
العامة من اأجل ت�سجيع الت�سخي�ص املبكر وحتديد �رشطان الثدي، 

على  للتاأثري  الدم”  زكاة  “جمعية  فيه  جهدت  التي  الوقت  يف 

ال�سيا�سيات من اأجل تعزيز الوعي لأهمية التربع بالدم وت�سجيع 

املمار�سات الآمنة للتربع بالدم. 

تنمية املجتمع والنخراط املدين 

تنمية  على  منكّبون  املنطقة  يف  املجتمعيني  الرّواد  من  عدد 

هذه  من  نذكر  الن�سط.  املدين  انخراطهم  على  مرتكزين  املجتمع 

النماذج اخلّلقة تلك التي اأطلقتها زميلة “اأ�سوكا” فى ال�سعودية 

�ست 
ّ
اأ�س زريقات.  ربيع  الأردين  املجتمعي  واملبدع  الوايف  �سعدية 

الوايف ما عرف “مبجال�ص الأقاليم املدنية” الأوىل يف البلد، وهي 

عبارة عن هيكلية ت�سمح لأع�ساء املجتمعات املهّم�سة اأن يحّددوا 

ة ويعملوا على ا�ستيفائها بالتعاون مع املانحني  حاجاتهم اخلا�سّ

�ص 
ّ
اأ�س فقد  زريقات  اأّما  واملتطّوعني.  احلكوميني  وامل�سوؤولني 

منوذجًا من العمل “التطّوعي” ي�سمح لل�سباب املتطّوع الوافد من 

عّمان اأن مي�سي يومًا يف املجتمعات املهّم�سة واملتدّنية الدخل 

ليعمل يف ن�ساطات تعاونية، ت�سمل الفنون واحلرفيات والن�ساطات 

ال�سياحية التي يقوم بها ال�سباب يف املجتمعات. ي�سّدد املتطّوعون 

لتاأمني  احل�سيلة  وت�ستثمر  الن�ساطات  يف  امل�ساركة  لقاء  ر�سمًا 

القرو�ص ال�سغرية لل�سباب لكي ين�سئوا م�رشوعاتهم اخلا�سة. 

التنمية الجتماعية وت�ليد الدخل

لقد مّت حتديد النمو الداعم للفقراء )pro-poor Growth( كهدف 

اأ�سا�سي اعتمدته �سيا�سات وبرامج التنمية. وهو يعترب عن�رشاً مهمًا 

. من 
33

ة تتحّلى بالإن�ساف يف املنطقة
ّ
ل�سمان جمتمعات م�ستقر

هذا املنطلق، بداأت الريادة املجتمعية تقّدم مناذج خلقة لإدماج 

مّت  الذين  الرّواد  من  مهمًا  جزًءا  اأن  علمًا  اإقت�ساديًا،  املهّم�سني 

التطرق اإليهم يف هذه الفقرة يعملون يف هذا املجال. 

يعمل عدد من الرّواد املجتمعيني على متكني املجتمعات الريفية 

والزراعية من خلل تعريفها على تكنولوجيات مبتكرة ومنتجات 

جديدة ميكن ت�سويقها على نطاق وا�سع. كما تت�سّمن مبادراتهم بناء 

ج�رش يربط خربات الن�ساء الريفيات من ناحية ت�سنيع املنتجات 

الطبية ومواد التجميل الطبيعية يف املغرب باملعار�ص التجارية 

 Association  - امل�ستدامة  التنمية  )جمعية  واملحلية  الدولية 

for Sustainable development(، هذا بالإ�سافة اإىل اإدخال 
عاملة  يد  اإىل  يحتاج  جديد  �سناعي  كمح�سول  )اأو  اجلوجوبا 

كثرية ي�سلح يف البيئات ال�سحراوية ويولد فر�ص العمل يف م�رش 

 Egyptian Company  - الطبيعية  للزيوت  امل�رشية  )ال�رشكة 

 .)For Natural Oils

للندماج  مناذج  تطوير  على  تعمل  الأخرى  املبادرات  بع�ص 

عن  العاطل  ال�سباب  ت�ستهدف  احل�رشية  املراكز  يف  القت�سادي 

العمل واملجتمعات املتدّنية الدخل. ميكن الإ�سارة هنا على �سبيل 

املثال اإىل �سوكتيل، التي تربط ما بني ال�سباب وفر�ص العمل من 

خلل تكنولوجيا الهاتف النّقال، بالإ�سافة اإىل جمعية عل�سانك 

وتدريبًا  قرو�سًا �سغرية  توؤّمن  التي  امل�ستدامة  للتنمية  بلدي  يا 

الدخل املتديّن يف  لل�سباب والن�ساء والعائلت ذات  وفر�ص عمل 

القاهرة. 

من  كبري  ب�سكل  املهملة  املجالت  اأحد  الأ�سغر  التمويل  يبقى 

رائداً  اأن  ذلك  املنطقة.  يف  املجتمعية  الريادة  دعم  �سات 
ّ
موؤ�س

ب�سكل  يعمل  وال�سبعني  الثمانية  اأ�سل  من  فقط  واحداً  جمتمعيًا 

معرتف به يف �سناعة التمويل الأ�سغر. غري اأن هذا القطاع، الذي 

بداأ  املجتمعية،  الريادة  اإمكانات  عن  ومهمًا  �سائعًا  مثاًل  يعترب 

�سة �سنابل”، وهي منّظمة 
ّ
ينمو يف الوطن العربي. فقد ذكرت “موؤ�س

للتمويل  �سة 
ّ
موؤ�س  60 عن  يزيد  ما  ت�سم  الأ�سغر  للتمويل  مظّلة 

الأ�سغر يف املنطقة العربية، ذكرت اأنه يف العام 2008 زاد عدد 

طالبي القرو�ص ال�سغرية عن 3.1 مليون مقرت�ص يف ع�رشة بلدان 

منها م�رش والعراق والأردن ولبنان واملغرب وفل�سطني وتون�ص 

القرو�ص  ُقِدّر متو�سط حمفظة  .  وقد 
34

وال�سودان و�سوريا واليمن

اأمريكي يف  دولر  مليون   7.5 بقيمة  الواحد  البلد  الإجمالية يف 

العام 2007، يف حني كانت 4.9 مليون دولر اأمريكي قبل عام 

واحد. والأهم من ذلك، يلعب التمويل الأ�سغر دوراً �سديد الأهمية 

يف متكني الن�ساء اللواتي ي�ستحوذن على ن�سبة 75 باملئة اأو اأكرث 

  .
35

من جمموع املقرت�سني يف م�رش والأردن وال�سودان واليمن

على الرغم من ازدهار هذه ال�سناعة، يبقى التمويل الأ�سغر مرًكزاً 

ب�سكل مكثف يف بع�ص الأجزاء دون غريها يف املنطقة. فعلى �سبيل 

املثال، يف العام 2005، 85 باملئة من املقرت�سني الن�سطني و67 

. ف�سًل 
36

باملئة من القرو�ص القائمة ترّكزت يف املغرب وم�رش

د بالتمويل الأ�سغر الهيئات 
ّ
عن ذلك، يف العديد من البلدان، تتفر

�سات التمويل الأ�سغر 
ّ
التنظيمية التي ترعى القطاع. فغالبية موؤ�س

يف املنطقة م�سجّلة قانونًا كمنّظمات ل تن�سد الربح. 
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كما هو مبنَيّ يف الر�سم رقم 5. 

الإطار رقم 22: خمتلف النماذج التنظيمية للم�ؤ�ّس�سات املجتمعية

امل�ؤ�ّس�سات املدع�مة التي ل تن�سد الربح Leveraged nonprofit وهي التي لي�ص لديها ا�سرتاتيجية توليد الدخل بل تعتمد على 

�رشاكات ومتويل م�ستدامني واآمنني يجعلنها تتخطى النموذج التي يعتمد على املانح التقليدي. 

امل�ؤ�ّس�سات املدرة للربح Enterprising nonprofit وهي منّظمة ل تن�سد الربح، م�سجلة وتتمتع با�سرتاتيجية داخلية لك�سب جزء 

�سات املجتمعية هذه التي ل تن�سد الربح 
ّ
اأو كامل اأرباحها من اأن�سطتها وبالتايل ت�سرتد جزًءا من اأو اأرباحها كاملة. ولأن اأنواع املوؤ�س

هي اأقل اعتمادا اأو حتى م�ستقلة بالكامل عن الهبات والدعم، ميكنها اأن تتحمل تكاليف الإبداع والبتكار ب�سكل اأكرب والتخطيط على 

الأمد الطويل.  

�سات التي ت�سعى للربح وتلك التي ل تن�سد الربح، اإما من خلل 
ّ
امل�ؤ�ّس�سات املختلطة Hybrid: جتمع مظاهر النماذج القانونية للموؤ�س

بنية قانونية مبتكرة مثل ال�رشكة املحدودة امل�سوؤولية القليلة الربح )L3c( يف الوليات املتحدة اأو ال�رشكة ذات امل�سالح املجتمعية 

�سة غري الربحية. 
ّ
)CIC( يف اململكة املتحدة اأو من خلل اللجوء اإىل اإن�ساء �رشكة تابعة تن�سد الربح تدعم الن�ساطات الجتماعية للموؤ�س

�سة املجتمعية امل�سجلة ك�رشكة تن�سد الربح وتدعى �رشكة جمتمعية. على نقي�ص 
ّ
ال�رشكات املجتمعية Social Business: املوؤ�س

اأ�سا�سي و�رشيح اإىل  كها اأول حتقيق الربح، فاإن ال�رشكة املجتمعية ت�سعى ب�سكل 
ّ
امل�رشوعات التقليدية التي تن�سد الربح، التي يحر

كها 
ّ
�ص بنك غرامني ببنغلدي�ص ال�رشكات املجتمعية على اأنها �رشكة “ حتر

ّ
ف د. حممد يون�ص، موؤ�س

ّ
حتقيق الأهداف الجتماعية. ويعِر

الق�سية عو�سًا عن الربح” وميكن اأن يطلق عليها ت�سمية “امل�رشوعات التي ل تن�سد الربح وتتجّنب اخل�سارة”. فهي تولد املدخول 

من منتجاتها اأو خدماتها؛ ولكن مبوجب التعريف الذي قدمه يون�ص، على كافة الأرباح اأن تعود اإىل ال�رشكة بدًل من اأن تعود اإىل 

ر اأو اإذا كان بالإمكان توزيع ح�سة �سغرية  امل�ساهمني اأو امل�ستثمرين كاأرباح. يدور نقا�ص حول ما اإذا كان على الأرباح كاملة اأن تدَوّ

منها مع الإبقاء على اعتبار ال�رشكة م�رشوعًا اجتماعيًا.وبهدف اإعداد هذا التقرير، اعتمدنا تعريف ال�رشكة املجتمعية على اأنها تلك 

التي يعاد ا�ستثمار 50 باملئة على الأقل من الأرباح فيها. 

امل�سادر: ملزيد من املعلومات حول امل�ؤ�ّس�سات املدع�مة التي ل تن�سد الربح ، اأنظر جون األكينغتون وباميل هارتيغان، قوة الأ�سخا�ص 

 :the power of unreasonable people( غري العقلنيني: كيف ميكن للرائد املجتمعي اأن ين�سئ اأ�سواقا تغري العامل

)how can Social Entrepreneurs create Markets that change the World(
،)About the organizational Models( ”؛ و”حول النماذج التنظيمية)harvard Business press, 2008(

�سة �سواب للريادة املجتمعية”،
ّ
“موؤ�س

 .http://www.schwabfound.org/sf/socialentrepreneurs/profile/aboutorganizationalmodels/index.htm
�سات غري الربحية: اأداة يف خدمة الرائد املجتمعي 

ّ
�سات غري الربحية اأنظر ج. جورج ديز، جيد اإمر�سون وبيرت اإكونومي، املوؤ�س

ّ
وحول املوؤ�س

�سات 
ّ
)Enterprising nonprofit: a toolkit for Social Entrepreneurs) (hoboken, NJ:Wiley, 2001(. حول املوؤ�س

�سات املجتمعية وم�ستقبل الراأ�سمالية
ّ
املجتمعية ، اأنظر حممد يون�ص: خلق عامل من دون فقر : املوؤ�س

 )creating a world without poverty: Social Business and the Future of capitalism( 
     )New York, NY: public affairs, 2008)، 22-24

دخلها) ومصدر  القانوني  شكلها  وفق  )املرّتبة  اجملتمعية  املؤسسات  سلسلة  رقم5:  الرسم 

املؤسسات   نوع  وفق  دوليا ،ًمصنفني  بهم  املعترف  اجملتمعيون  6: الرّواد  رقم  الرسم 

57

4

8

9

Leveraged nonprofit
Enterprising nonprofit
Hybrid

Social Business

املصدر: أنظر اخلانة رفم 2 للحصول على املعلومات حول مناذج املؤسسات اجملتمعية

وبالتايل، ل ُي�سمح لها با�ستلم واإدارة ودائع الإدخار التي تتيح 

راأ�ص مالها. فحتى  الأ�سغر بزيادة  التمويل  �سات 
ّ
اإىل موؤ�س عادة 

�سات التمويل الأ�سغر تقدمي 
ّ
يف �سوريا واليمن، حيث ُي�سمح ملوؤ�س

خدمات الدخار، يبقى ا�ستعمال هذه اخلدمات حمدوداً، مبا اأنها 

�سات التمويل الأ�سغر اأن 
ّ
ت�سّكل اأ�سواق جديدة. وهنا، ل بّد ملوؤ�س

امل�ساركات  بجذب  تبداأ  اأن  قبل  العملء  مع  م�سداقيتها  تعّزز 

 .
37

وامل�ساهمات على نطاق وا�سع

النماذج الت�سغيلية والكيانات القان�نية 

القانوين  �سكلها  اإىل  وبال�ستناد  املجتمعية،  �سات 
ّ
للموؤ�س ميكن 

�سات املدعومة 
ّ
وم�سادر دخلها اأن تق�سم اإىل فئات اأربعة: املوؤ�س

�سات 
ّ
�سات التي ل تن�سد الربح، املوؤ�س

ّ
التي ل تن�سد الربح ، املوؤ�س

ميكن   .
38

)2 الإطار  )اأنظر  املجتمعية.  �سات 
ّ
واملوؤ�س املختلطة 

�سات املجتمعية وفق ت�سل�سل 
ّ
الأربعة لهذه املوؤ�س الأنواع  ترتيب 

�سات 
ّ
واملوؤ�س اخلريية  املنّظمات  منها  الأول  الطرف  يف  جند 

التقليدية غري الربحية ويف الطرف الثاين امل�رشوعات التجارية، 

�ضة  
ّ

و“م�ؤ�ض �ضك�ل”،  �ضة  
ّ

و“م�ؤ�ض “ال�ض�كا”،  االإلكرتونية  امل�اقع  على  املت�فرة  امل�اد  اإىل  باال�ضتناد  امل�ؤلفني،  تقديرات  امل�ضدر: 

�ض�اب”، و“�ضيرنغ��س”، و“اإك�نيغ غرين” 
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تقّدم  املنطقة  يف  بها  املعرتف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س غالبية 

التي  املدعومة  �سات 
ّ
املوؤ�س منوذج  خلل  من  وتطّبقها  اأفكارها 

لهذه  اأن ذكرنا ميكن  �سبق  اأعله(. كما   6 )الر�سم  الربح  تن�سد  ل 

�سات اأن ت�ستفيد من م�سالح عدد من املعنيني لكي تن�سئ 
ّ
املوؤ�س

حمفظة متويل متنوعة ولكي ت�سمن اأي�سا الدعم من �رشاكات مع 

اإىل منو م�ستدام  اأ�سحاب العلقة املتعددين، مما يوؤدي بالتايل 

اإجناز  الإقليمي  الإحتاد  النموذج هو  هذا  مثال على  عادل. خري 

العرب )اأنظر الإطار رقم 1(. 

�سات املجتمعية املعرتف بها يف 
ّ
املوؤ�س اإىل جمموعة  النظر  عند 

غري  للدخل  ة 
ّ
املدر �سات 

ّ
املوؤ�س قلة  الفور  على  نلحظ  املنطقة، 

�سات املجتمعية يف املنطقة 
ّ
الربحية. فبالفعل، قليلة هي املوؤ�س

التي متّكنت من بلوغ م�ستوى التمويل الذاتي اأو توليد الدخل مما 

ة للدخل فى اآن 
ّ
�سة ل تن�سد الربح ومدر

ّ
يوؤهلها اأن َت�سّنف كموؤ�س

الهام  الدور  نناق�ص  �سوف  التقرير  ق�سم لحق من هذا  واحد. يف 

الذي ميكن للحكومة اأن توؤديه بالن�سبة اإىل تغيري الأطر القانونية 

دخًل  تولد  التي  للن�ساطات  اأكرب  مرونة  يوؤّمن  مما  احلالية 

ولن�ساطات جمع الأموال. 

عدد قليل من الرّواد املجتمعيني اختار ال�ستفادة من مرونة 

لكي   )hybrid Model( املزدوج  اأو  املختلط  النموذج 

يطبق اأفكاره من خلل اجلمع ما بني العنا�رش التي ل تن�سد 

الربح والعنا�رش التي تولد دخل. فعلى �سبيل املثال متّكنت 

جمعية عل�سانك يا بلدي للتنمية امل�ستدامة اأن تدمج ما بني 

)اأنظر  املجتمعية  ال�رشكات  ومنوذج  املدعومة  اللربحية 

الإطار رقم 3(.

 Social( املجتمعية  ال�رشكات  تعترب  القطاعات،  بع�ص  يف 

والزدهار  للنمو  بفر�ص  وتتمتع  ملئمة   )Businesses
 Enterprising الربحية  غري  �سات 

ّ
املوؤ�س مناذج  من  اأكرث 

واملدعومة  الربح  تن�سد  ل  التي  �سات 
ّ
واملوؤ�س  Non profit

Leveraged nonprofits، ل�سّيما على �سوء الإ�سلحات 
نت بيئة ال�رشكات اخلا�سة والتي �سهدتها املنطقة 

ّ
التي ح�س

 - املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س من  حمدداً  نوعًا  اأن  علمًا  موؤّخراً. 

ب�سكل  مفيدة  كاأداة  نف�سه  يفر�ص  بداأ   التعاوين-  النموذج 

خا�ص للرّواد املجتمعيني الذين ي�سعون وراء حت�سني م�ستوى 

معي�سة املجتمعات الريفية املتدّنية الدخل يف املنطقة. ففي 

اأمام  املجال  التعاونيات  تف�سح  املثال،  �سبيل  على  املغرب 

الن�ساء الريفيات لتطوير امل�رشوعات امُلدرة للدخل بال�ستناد 

املنتجات  اأو  املحلية  الزراعات  ح�ساد  يف  خربتهن  اإىل 

.  يف الأردن اأي�سًا جنحت زينب املوماين باإن�ساء 
39

احلرفية

“تعاونية  املنطقة  يف  الأوىل  الن�سائية  الزراعية  التعاونية 

 Sakhrah cooperative and( ال�سخرة”  واحتاد 

تاأ�سي�ص  على  �سنوات  خم�ص  م�سي  بعد  واليوم   .)union
عدد  وارتفع  جديدة  تعاونيات  �سبع  اإن�ساء  مت  ال�سخرة، 

الأع�ساء من 35 اإىل 170 مع ما يزيد عن 800 قر�سا دّواراً 

 .)revolving Loan(
 Global Entrepreneurship Monitor درا�سة  ت�سري 

اأن  حديثًا،  �سة 
ّ
املوؤ�س اأو  اجلديدة  �سات 

ّ
املوؤ�س مالكي  حول 

�سات 
ّ
“املوؤ�س بعبارة  اإليها  ي�سار  )التي  املجتمعية  ال�رشكات 

�سيوعًا،  الأكرث  النماذج  هي  الربح”(  تن�سد  التي  املجتمعية 

الإمارات  يف  اأثر  اإحداث  �سانها  من  ن�ساطات  تختار  والتي 

�سات املجتمعية املختلطة 
ّ
العربية املتحدة، على عك�ص املوؤ�س

�سات التي ل تن�سد الربح التقليدية. بالرغم من هذه 
ّ
اأو املوؤ�س

الكت�سافات، تبقى اأمثلة ال�رشكات املجتمعية املعرتف بها 

�سيكيم يف  مبادرة  ت�سمل  نادرة، وهي  العربّية  املنطقة  يف 

– جميل، وهو عبارة عن م�رشوع م�سرتك  م�رش، وغرامني 

�سات التمويل الأ�سغر يف 
ّ
يوؤّمن الدعم املايل والتقني اإىل موؤ�س

. تنم هذه امل�رشوعات عن التناف�سية والأداء 
41

العامل العربي

اإلتزاما  عينه  الوقت  يف  وتوىل  ال�سوق  م�ستوى  وفق  املايل 

تعترب  ذلك،  مع  الجتماعي.  بالهدف  مت�ساويني  واهتماما 

الإطار  يف  ا�ستثنائية  مبادرات  وغرامني-جميل  �سيكيم  مبادرة 

اللحقة  الأق�سام  حققاه.  الذين  والنمو  املدى  حيث  من  العربى 

يف هذا التقرير تقدم حتليًل معّمقًا عن التحديدات والقيود التي 

د ا�ستثناء. 
ّ
ت�ساهم يف اإبقاء هذين النموذجني جمر

التحّديات اأمام الرائد املجتمعي يف املنطقة  

يواجه الرّواد املجتمعيون يف العرب عدداً من التحّديات، بع�ص 

منها م�سرتك مع نظرائهم يف العامل، وبع�سها الآخر فريد لبيئة 

اأ�سا�سية  فئات  �سمن  التحّديات  هذه  جمع  املمكن  من  املنطقة. 

ثلث: التحّديات املرتبطة ب�سنع ال�سيا�سات واحلوكمة، واحلاجة 

الوعي  يف  والنق�ص  املعّزز  �ساتي 
ّ
واملوؤ�س الت�سغيلي  للدعم 

�ساتي والإقرار بعملهم. 
ّ
الجتماعي واملوؤ�س

م�سّجلة  املنطقة  يف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س معظم  اأن  مبا  اأوًل، 

قانونًا على اأنها منّظمات ل تن�سد الربح، يجد الرّواد املجتمعيون 

اأنف�سهم يف �رشاع مع البيئات التنظيمية والإجراءات البريوقراطية 

الزدهار  اأو  ال�ستقرار  على  قدراتهم  من  حتّد  ما  غالبًا  التي 

ع. ف�سًل عن ذلك، ي�سري العديد من الرّواد املجتمعيني اأنهم 
ّ
والتو�س

لي�سوا على علم بالقوانني احلديثة وكيف ميكنهم اإ�ستعمال اأحكام 

ة 
ّ
هذه القوانني ب�سورة اإيجابية، مثل من اأجل اإن�ساء ن�ساطات مدر

   .
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للدخل ت�سمن ال�ستدامة ملبادراتهم

نتيجة  املنطقة حمدوداً  الريادة املجتمعية يف  يبقى منو  ثانيا، 

ت�سب يف  التي  وال�ستثمارات  التمويل  اإىل  الو�سول  الق�سور يف 

هذا القطاع. العديد من الرّواد املجتمعيني يف املنطقة يعتمدون 

ال�سعوبة  ويلحظون  املانحة  الدولية  الهيئات  من  التمويل  على 

الأ�سا�سية من هوؤلء  لن�ساطاتهم وعملياتهم  التمويل  يف �سمان 

املانحني. ومبا اأن التمويل يرّكز على متويل امل�رشوعات ق�سرية 

الأمد  الطويل  بالتخطيط  القيام  على  القطاع  قدرة  تبقى  الأمد، 

كما    .
43

حمدودة الأو�سع  الأثر  وحتقيق  الذاتي  الكتفاء  وتطوير 

القرو�ص  غرار  على  الأخرى،  التمويل  م�سادر  اإىل  النفاذ  اأن 

التجارية القابلة للت�سديد من البنوك هي خيار حمدود للموؤ�س�سات 

 .
44

املجتمعية التي ل تن�سد الربح

الفني  الدعم  اإىل  املجتمعيني  الرّواد  نفاذ  اإّن  ذلك،  عن  ف�سّل 

املايل واخلا�ص  والتخطيط  الإدارية  الإ�ست�سارية  اخلدمات  )مثل 

والت�سويق  الأثر  وتقييم  القانونية،  وال�ست�سارات  بالأعمال، 

والتدريب( مقّيد. فمن اأجل ال�سماح للرواد املجتمعيني بالزدهار، 

من ال�رشوري تاأمني التعاون الوا�سع النطاق مع القطاع اخلا�ص 

ل اإىل اإر�ساء قطاع اأكرث تطوراً.  والتو�سّ

ثالثًا، اإّن مفهوم الريادة املجتمعية غري معرتف به وغري مفهوم 

حقل  ت�ستغل  اأن  الأكادميية  �سات 
ّ
املوؤ�س على  لذلك  املنطقة.  يف 

الدرا�سات النامي هذا، واأن ت�ستعني بالأفكار فيه واأثره وقدراته 

�لإطار رقم 3: نظام �لتو�أمة و�ل�ستد�مة �ملالية جلمعية عل�سانك يا بلدي

جمعية عل�ضانك يا بلدي للتنمية امل�ضتدامة منّظمة يتوىّل قيادتها عدد من ال�سباب، تعمل على عدد من امل�رشوعات التنموية التي 

وتتمّيز  ال�سحية(،  واملبادرات  الثقايف  الوعي  وتعزيز  الأ�سغر  والتمويل  التدريب  )ت�سمل  م�رش  يف  الفقرية  املجتمعات  ت�ستهدف 

اأن  مبقاربتها ملفهوم ال�ستدامة. للمنّظمة م�رشوعات جمتمعية تعمل على توليد الأثر املجتمعي وا�ستدامة املنّظمة املالية. علمًا 

كل م�رشوع تديره املنّظمة يحظى ب�رشكة جمتمعية تواأم له، من �ساأنه اأن يولد الأرباح من اأجل ت�سديد التكاليف الت�سغيلية للربنامج 

�سات املجتمعية اأو ال�رشكات املجتمعية التي تن�سد الربح والتابعة للجمعية فتت�سّمن: 
ّ
املعني. اأّما املوؤ�س

�سًا على املهارات الب�سيطة اإىل طلب اجلامعات ويوّفر دورات على التنمية الجتماعية للمنّظمات  - revive الذي يقّدم تدريبًا متخ�سّ
املتعددة  �سات 

ّ
واملوؤ�س احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  �سات 

ّ
للموؤ�س مهنية  ودورات  املدار�ص  يف  الطلب  قدرات  وبناء  احلكومية  غري 

اجلن�سيات. يقرتن هذا امل�رشوع بربنامج التدريب والإر�ساد الوظيفي )tcGp( للجمعية الذي ي�ستهدف ال�سباب والن�ساء ذوي الدخل 

 .)tcGp( بكتيباته التدريبية اإىل برنامج التدريب والإر�ساد الوظيفي revive املنخف�ص ويغّطي تكاليفه الت�سغيلية. كما ي�ساهم

- زيتونة وهو ا�سم العلمة املمنوحة ملنتجات املركز املهني املجتمعي يف القاهرة القدمية. مت تاأ�سي�ص املركز املهني يف القاهرة 

�ص باإنتاج منتجات يدوية ال�سنع ذات جودة عالية  القدمية عام 2006 وحتّول يف العام 2007 اإىل موؤ�س�سة جمتمعية. املركز متخ�سّ

طة والعليا يف م�رش واملنطقة العربّية. يقرتن زيتونة بربنامج التدريب املهني التابع للجمعية 
ّ
للت�سويق والبيع ل�سيدات الطبقة املتو�س

الذي ُيعنى بتدريب املجموعات ال�سديدة الفقر يف القاهرة القدمية على مهارات احلياكة و�سنع اجللود واإنتاج احلرفيات. كما يجري 

بوا يف زيتونة على ت�سنيع املنتجات التي حتمل علمة “زيتونة”. 
ّ
بني املمّيزين يف املركز املهني ليتدر

ّ
اختيار املتدر

تفانني، الذي يعّزز امل�سوؤولية الجتماعية من خلل الفن والثقافة واإطلق حملت م�سوؤولية ال�رشكات املجتمعية التي تعالج م�ساكل 

املجتمع مع توليد فر�ص الت�سويق لل�رشكات. يقّدم تفانني خدمات تكنولوجيا املعلومات والت�سميمات عالية اجلودة للمنّظمات 

وال�رشكات. يقرتن م�رشوع تفانني بالربامج ال�سحية والثقافية التابعة للجمعية والتي ت�ستهدف العائلت والأطفال متدّنيي الدخل 

الدخل. ي�ساهم تفانني اأي�سًا يف تنمية ال�سباب من خلل اإن�ساء الكتّيبات لربامج التوعية ال�سحية والثقافية. 

     adapted from “Sustainability” : aYB-Sd, http://www.ayb-sd.org :امل�سدر
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�سات واجلهات الفاعلة التي يعمل فيها 
ّ
ملحظة: لقد مت ا�ستعمال اإطار “النظام البيئي” يف ال�سابق من اأجل و�سف بيئة املوؤ�س

 cultivate your Ecosystem”، Standford Social“ ديز،  غريغوري  ج.  و  بلوم  ن  بول  مثل  اأنظر  املجتمعيون.  الرّواد 

Innovation review 6، No.1 )2008(: 47-53. احلالة: “تنمية اإطار الريادة املجتمعية” 2 

الر�سم رقم 7: النظام البيئي للريادة املجتمعية
�سات جمتمعية حمددة. وكما 

ّ
الأ�سا�سية ويف ت�سليم اخلدمات ملوؤ�س

�سبق وذكرنا، ت�ستعمل �سوق تل تكنولوجيا الر�سائل الق�سرية يف 

فر�ص  مع  عمل  عن  الباحثني  جتمع  لكي  وغزة  الغربية  ال�سفة 

العمل املتوفرة ولكي ت�سمح لعمال الإغاثة اأن ير�سلوا معلومات 

 .
46

اإىل جمموعة حمددة من متلّقي الإغاثات اأو العمال امليدانيني

نف�سه  القدر  على  الدينية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املعتقدات  تاأثري  ي�ستحوذ 

والت�رّشفات  للقيم  كة 
ّ
املحر القوة  متّثل  فالديانة  الأهمية.  من 

بني اجليل ال�ساب يف املنطقة، وبالتايل توؤثر على كيفّية اختياره 

التفاعل مع املجتمعات وت�سّور اأدواره املدنية. ففي درا�سة حول 

تطّوع ال�سباب يف م�رش، خل�ست باربره اإبراهيم اإىل اأّن: 

“ال�سباب يحددون م�ساركتهم يف احلياة العامة من حيث الولء 
الأخرى...  واحلياة  احلياة  هذه  يف  الروحي  املال  راأ�ص  وتراكم 

يف  التجدد  اأّن  ا�ستخل�ص  اإىل  تدفعنا  درجة  اإىل  مقنعة  نظرية 

امل�ساركة يف  اأ�ساليب  التفكري حول  التدين يرتافق مع جتدد يف 

  
احلياة العامة وامل�ساركة يف املجتمع.”47

وازع  على  القائمة  املنّظمات  من  العديد  حتتل  ذلك،  عن  ف�سل 

ديني يف املنطقة ال�سدارة من حيث احللول البتكارية حلاجات 

التنمية التي تتناولها من جذورها. 

ت�سّكل التقاليد واملمار�سات القدمية اخلا�سة بالهبات الدينية، مبا 

فيها الزكاة ودفع الٌع�رش اإمكانات هائلة بالن�سبة اإىل قطاع الهبات 

املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة، التي ت�سمل الريادة املجتمعية. غري 

اأن الزكاة، ل تزال ترتكز فقط يف حال العمال اخلريية ق�سرية 

الأو�ساع  ملعاجلة  اأو  الإغاثة  حلالت  ت�ستعمل  التي  اأو  الأمد 

امللّحة، بالرغم من ا�ستعمالتها ال�رشعية وال�سرتاتيجية املثبتة 

منذ القدم. كما اأنه نظراً ل�سيوع املفاهيم املحدودة حول العطاء 

الديني، غالبًا ما ي�ستثنى الرّواد املجتمعيون الذين يطمحون اإىل 

اخليارات  م�سدر  من  اجتماعية  وتنمية  اجتماعي  تغيري  اإحداث 

من  كل  تلعب  اأن  يجب  املجال،  هذا  يف    .
48

هذا الواعدة  املالية 

�سات الدينية وال�سلطات والو�سائل الإعلمية دورا يف تعزيز 
ّ
املوؤ�س

الوعي حول اأهمية العطاء وال�ستثمار يف التنمية امُل�ستدامة ويف 

الدينية  التف�سريات  على  م�ستندة  املجتمعية،  �سات 
ّ
املوؤ�س تعزيز 

   .
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وال�سوابق التاريخية

اللعبني  خمتلف  بني  العلقات  تتّم  كيف   7 الر�سم  ر  ي�سِوّ

الأ�سا�سيني على نطاق وا�سع يف نظام بيئي ناجح. ي�ستند الر�سم 

على حتليل قطاعات الريادة املجتمعية يف خمتلف القت�سادات 

املتطّورة والنا�سئة. من املهم الإ�سارة اإىل اأن علقات ومكونات 

هذا  ي�سّورها  مّما  اأكرث  الواقع  يف  ومت�سابكة  مرنة  البيئة  هذه 

 4 رقم  الإطار  يقدم  الأدوار.  يف  التداخل  عن  ف�سًل  هذا  الر�سم. 

وعن  الفاعلة  �ساتية 
ّ
املوؤ�س اجلهات  من  كل  عن  موجزاً  تف�سرياً 

اأدوارها يف النظام البيئي هذا.  

الو�سائل  تلعب  مل  ثانية،  ناحية  من  عملها.  يف  تدخلها  لكي 

الإعلمية املحلية دوراً يف اإظهار النجاحات احلالية التي يحّققها 

القطاع. واأخرياً، ت�ساهم الأنظمة التعليمية والقواعد الجتماعية 

العربّية فى تكري�ص لبيئة غالبا ما حتبط البتكار وتنهي ال�سباب 

مع  والتعامل  القرار  اتخاذ  على  والقادر  اخللق  الت�رشف  عن 

التحّديات التي يواجهها.  

III. اأبرز اجلهات امل�ؤ�ّس�ساتية الفاعلة 
وفر�س التعاون

متّيز الرّواد املجتمعّيون بال�ستباقّية يف ابتكار احللول اخلّلقة 

واملرتبطة  والبيئية  املختلفة  القت�سادية  التحّديات  من  لعدد 

الرّواد  حققها  التي  الإجنازات  على  وبناء  الب�رشية.  بالتنمية 

بداأ  عاملي،  �سعيد  على  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعيون 

اإيجابية  بيئة  يت�ساءلون كيف ميكنهم توفري  ال�سيا�سات  �سانعو 

تدعم تنمية هذه املبادرات يف بلدانهم املختلفة. ف�سًل عن ذلك، 

خريية  باأعمال  والقائمون  واملعلمون  ال�رشكات  قادة  يبحث 

ل�ستعمال  طرق  عن  وامل�ستثمرون  املانحة،  الدولية  والهيئات 

الفقرة  ق 
ّ
تتطر اجلهود.  لهذه  دعمًا  ومواردهم  قوتهم  نقاط 

�ساتية 
ّ
املوؤ�س باجلهات  املناط  الدور  اإىل  التقرير  هذا  من  التالية 

الفاعلة والأ�سا�سية – احلكومات وقطاع ال�رشكات وامل�ستثمرون 

والهيئات الدولية املانحة والو�سطاء والنظام التعليمي- بالن�سبة 

اإىل اإيجاد بيئة ملئمة للموؤ�س�سات املجتمعية.

كالو�سائل  الأ�سا�سية،  �سات 
ّ
املوؤ�س بع�ص  اإىل  التطرق  يتم  لن 

اأنها  الق�سم، مع  باإ�سهاب يف هذا  الدينية  �سات 
ّ
الإعلمية واملوؤ�س

املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س قطاع  حتديد  يف  اأ�سا�سيا  دوراً  تلعب 

الأكادميية  �سات 
ّ
واملوؤ�س وال�رشكات  احلكومات  اأن  من  فبالرغم 

كلها تدعم عمل الرّواد املجتمعيني، اإّل اأّنه ل بّد من نقل ن�ساطاتهم 

فعالة  اأداة  الإعلمية  الو�سائل  ت�سكل  لذلك،  اجلمهور.  عامة  اإىل 

�سات املجتمعية، ولكي 
ّ
لتوجيه جهود الرّواد املجتمعيني واملوؤ�س

ال�سلوك  تعزيز  ت�ساعد على  ولكي  بها  ت�سّورهم كنماذج يحتذى 

 .
45

والعقلية الريادية

تكمن اأي�سًا اإمكانات هائلة يف قطاع و�سائط التوا�سل الجتماعي 

الإلكرتونية الذي يتطّور بوترية �رشيعة ويعترب اأحد اأهم حمركات 

�سات املجتمعية. فقد مت اإن�ساء 
ّ
البتكار والنمو يف �سناعة املوؤ�س

لإدخال  اأ�سا�سيًا  مكونًا  باعتبارها  املبا�رش  الإعلم  ات  من�سّ

مفهوم الريادة املجتمعية يف �سفوف عامة اجلمهور وم�ساركته 

بها. وقد ا�ستغل الرّواد املجتمعيون ل �سيما ال�سباب منهم فر�سة 

لي�ص  التوا�سل،  واأدواته  الجتماعية  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام 

العرب  من  مزيدا  لي�ستخل�سوا  اأي�سا  بل  لأعمالهم  للرتويج  فقط 

وي�ستفيدوا من خربات وجتارب من �سبقوهم يف هذا القطاع. ف�سل 

عن ذلك، مت اإعتماد تكنولوجيا الإت�سالت املتنقلة يف الن�ساطات 
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 الإطار رقم 4: النظام البيئي للريادة املجتمعية: و�سف املك�نات الأ�سا�سية

�سات املجتمعية. ي�سمل ذلك حتديد الأنواع التنظيمية 
ّ
احلكومات: تعمل احلكومات على و�سع الإطار التنظيمي الذي تعمل �سمنه املوؤ�س

القانونية، وقوانني العمل، وال�سيا�سات ال�رشيبية، ونظام اأ�سواق راأ�ص املال، وما مياثلها، بعيداً عن اإن�ساء هذا الإطار وتطبيقه، ميكن 

واعتماد مناذج  والتعاقد  والقطاع اخلا�ص،  العام  القطاع  ال�رشاكات بني  املجتمعية من خلل  �سات 
ّ
املوؤ�س تعمل مع  اأن  للحكومات 

�سات املجتمعية �سمن احلكومة بحد ذاتها. اإن اأمناط احلوكمة ب�سكل عام، ل حتدد فح�سب البيئة ال�سيا�سية والتنظيمية الكلية، من 
ّ
املوؤ�س

حيث مرونة اأو �سلبة ال�سوق، بل اأي�سا املحّفزات اليومية ل�رشكات الأعمال واملنّظمات غري احلكومية. 

قطاع ال�رشكات: يقّدم قطاع ال�رشكات فر�ص اإقامة �رشاكات هامة واأ�سا�سية من اأجل تو�سيع ن�ساطات ال�رشكات املجتمعية. فال�رشاكات 

وتقدمي  ابراز  تعيد  واأن  اجلديدة،  الأ�سواق  يف  القيمة  “ر�سد  على  ال�رشكات  ت�ساعد  اأن  ميكن  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س ال�رشكات  بني 

منتجاتها لتلك الأ�سواق بالإ�سافة اإىل �سمان انخراط اأعمق يف حل امل�ساكل الجتماعية، وبناًء لإ�سرتاتيجية، وحفظ املواهب.” ومع 

امل�ستوى املنا�سب من الوعي وال�رشائب وغريها من املحّفزات، ميكن لقطاع ال�رشكات اأن يوؤّمن للم�رشوعات الجتماعية وعلى الأخ�ّص 

�سات التي ل تن�سد الربح، الدعم املايل و/اأو العيني. اأّما بالن�سبة اإىل ال�رشكة الراغبة بالعمل مع امل�رشوعات اخلريية التي تن�سد 
ّ
للموؤ�س

الربح )مثل ال�رشكات املجتمعية(، نادراً ما جند حمّفزات �رشيبية اإّل اإّن هناك العديد من اأ�سكال ال�رشاكات الأخرى حيث ميكن اإدخال 

دين يف �سل�سلة القيمة امل�سافة لقطاع ال�رشكات. ميكن مل�رشوعات املوؤ�س�سات املجتمعية اأي�سًا اأن توؤّمن 
ّ
�سات املجتمعية كمور

ّ
املوؤ�س

�سات. 
ّ
احلّيز ال�رشوري لختبار اأمناط جديدة ميكن اعتمادها لحقًا من املوؤ�س

امل�ستثمرون: من دون امل�ستثمرين الأفراد اأو ال�سناديق اأو �سبكات ال�ستثمار املجتمعي املنّظمة، ل ميكن للرّواد املجتمعيني اأن يجدوا 

اأر�سًا خ�سبة لتطوير اأفكارهم. ففي الوليات املتحدة وغريها من البلدان، ت�ستفيد �سناديق ال�ستثمار املجتمعي  من الإعفاء ال�رشيبي، 

املال يف  راأ�ص  املمولون  امل�ستثمرون  يوؤمن  واإلغائها. يف حني  ب�سطب �رشائبهم  واملانحون  املترّبعون  يطالب  اأن  وميكن مبوجبه 

اأجل الرتقاء بامل�رشوع  الأموال يف مرحلة لحقة من  �سات املجتمعية عادة 
ّ
توؤّمن �سناديق ال�ستثمار يف املوؤ�س املراحل املبكرة، 

وتاأمني اإزدهاره كما تعترب قادرة على تاأمني جمموعة من خيارات التمويل مبا فيها حقوق راأ�ص املال والقرتا�ص والهبات اأو اجلمع 

�سات املجتمعية التي ل تن�سد الربح على الو�سول اإىل �سناديق الإ�ستثمار املجتمعى حمدودة، 
ّ
بني هذه اخليارات. علمًا اأن قدرة املوؤ�س

�سات املجتمعية امل�سجلة على اأنها �رشكات جمتمعية تن�سد 
ّ
وحني تكون متوّفرة، تّتخذ عادة �سكل الهبات واملنح. بالن�سبة اإىل املوؤ�س

الربح، تكون خيارات التمويل كافة متاحة �سواء عرب القرتا�ص اأو حقوق المتلك اأو الهبات اأو خيارات جتمع بني هذه الأخرية. 

�سات املجتمعية 
ّ
الو�سطاء: هم منّظمات و�سبكات دعم اأو موؤّمني خدمات يقّدمون جمموعة خمتلفة من اخلدمات جتمع الرّواد واملوؤ�س

مع راأ�ص املال واخلدمات التي يحتاجونها لبناء منّظماتهم. واإزاء اأجواء ال�ستثمار املجتمعي العامة، يظهر تداخل بني امل�ستثمرين 

والو�سطاء، مع عدد من املنّظمات التي توؤّمن خليطًا من ال�ستثمارات املالية وامل�ساعدة التقنية. وهنا تربز احلاجة اإىل الو�سطاء من 

اأجل خف�ص تكاليف العمليات وتو�سيح الأخطار اإىل امل�ستثمرين املحتملني. 

الهيئات الدولية املانحة: اإن املانحني الدوليني - مبن فيهم املانحني الر�سميني ثنائيي الأطراف وكذلك متعّددي الأطراف بالإ�سافة 

�سات املجتمعية )وعلى الأخ�ص مع املنّظمات التي ل تن�سد الربح( من خلل الهبات. 
ّ
�سات امل�ساعدات اخلريية - تعمل مع املوؤ�س

ّ
اإىل موؤ�س

�سات اخلريية اأو ال�رشكات حمدود نظراً لعدم قدرتها على تاأمني الإعفاءات ال�رشيبية 
ّ
فو�سول ال�رشكات املجتمعية اإىل الأموال من املوؤ�س

على الهبات يف غالبية الأوقات. وعليه، مُتنع ال�رشكات املجتمعية التي ل تن�سد الربح من ا�ستعمال هذه الأموال من اأجل دعم ن�ساطها 

التجاري، والذى من �ساأنه اأن يحفاظ على ا�ستدامتها وقابلية التو�سع لديها اأو التمويل الأ�سا�سي. 

�سات التعليم باأدوار متعّددة �سمن بيئة �سليمة للريادة املجتمعية. فهي قادرة على اإن�ساء بيئة ملئمة للرّواد 
ّ
نظام التعليم: ت�سطلع موؤ�س

املجتمعيني لكي يتم اإكت�سافهم وتعزيزهم من خلل )i( تعريف الطلب على حاجات جمتمعاتهم املحلية و)ii( �سمان تنمية املهارات 

�سات اأن تن�سئ اآليات توؤّمن الدعم املتوا�سل للموؤ�س�سات املجتمعية 
ّ
يف العمل املجتمعي وم�سابقات التخطيط للأعمال. ميكن لهذه املوؤ�س

)i( ت�سجيع الأ�ساتذة والطلب على تاأمني امل�ساعدة م�رشوعات للموؤ�س�سات املجتمعية من خلل تقدمي اخلدمات وغريها  من خلل 

من الآليات، و)ii( حتليل درا�سات احلالة وتوفري خدمات تقييم الثر. اأخرياً ميكنها اأن تنخرط يف جمال الأبحاث والتنمية التي تفيد 

�سات املجتمعية من حيث تطوير وحت�سني املنتجات واخلدمات. 
ّ
املوؤ�س

�سات املجتمعية م�ستخرجة من   
ّ
م�سدر: مقتطفات حول ال�رشاكة بني قطاع ال�رشكات واملوؤ�س

دور احلك�مات   

يف اأي بلد اأو منطقة، يبقى اأثر الريادة املجتمعية رهنًا اإىل حد 

كيفية  ذلك  يف  مبا  الوطنية  اأو  املحلية  احلكومة  مبواقف  بعيد 

�سات املجتمعية 
ّ
اإنخراط احلكومات يف الريادة املجتمعية واملوؤ�س

املحلية. وكما ُيظهر اجلزء الأدنى من الر�سم 8، ميكن للحكومات 

�سات املجتمعية. اأو 
ّ
اأن حتّد اأو حّتى تعيق ب�سكل كبري منو املوؤ�س

ميكن اأن تعتمد عو�سًا عن ذلك مقاربة “عدم التدخل اأو الت�سبب 

اأن  املجتمعية  للموؤ�س�سات  وال�سماح  احلواجز  اإزالة  اأي  باأذية”: 

اإ�سلحات  اإدخال  اإىل  ب�سورة حثيثة  ت�سعى  اأن  دون  تنمو، من 

جذرية من اأجل اإر�ساء بيئة اأكرث ملئمة للرّواد املجتمعيني. ويف 

الناحية الأكرث اإيجابية )اأي يف الناحية اليمنى يف الق�سم الأعلى 

املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س ت�سّجع  اأن  للحكومات  ميكن  الر�سم(  من 

لكي توؤّدي دوراً ن�سطًا يف مواجهة امل�ساكل الجتماعية. 

النجاح  حتقيق  على  قدرتها  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س اأثبتت  لقد 

اأحيانًا يف اأ�سعب الظروف. مع ذلك، اإن النطاق املعّقد للتحديات 

الجتماعية والبيئية والقت�سادية التي توؤّثر على بلدان املنطقة 

ببيئة  املوؤ�س�سات  م�رشوعات  حتظى  اأن  اأهمية  تفر�ص  العربّية 

م�ستدامة وملئمة يف الوقت عينه، حيث ميكن اختبار وتطبيق 

جناحاتها، والأهم من ذلك ن�رشها على نطاق وا�سع. قد حتظى 

اإزاء القت�سادات  �سات املجتمعية باأهمية خا�سة ل�سّيما 
ّ
املوؤ�س

مل  حيث  املنطقة،  يف  واملنت�رشة  للدولة  واخلا�سعة  النتقالية 

كمقدم  بدورها  منفردة  ال�سطلع  على  قادرة  احلكومات  تعّد 

بني  التعاون  اإن  وبالتايل،  الجتماعية.  واخلدمات  املنافع 

ل�سمان  �رشوريًا  بات  واحلكومات  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

التنمية الجتماعية والقت�سادية والبيئية بنطاقها ال�سامل يف 

بلدان املنطقة. 

يف املنطقة العربّية، وبا�ستثناء بع�ص احلالت، كانت احلكومات 

غري فعالة بالن�سبة اإىل الريادة املجتمعية، ومل تعتمد مواقف اأو 

�سات املجتمعية. 
ّ
�سيا�سات حمددة اإزاء الرّواد املجتمعيني اأو املوؤ�س

بلدان  من  كل  يف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س تعرت�ص  التي  فالقيود 

لكي  احلكومات  اأمام  عديدة  الفر�ص  اأن  اإل  تختلف،  املنطقة 

�سات 
ّ
املوؤ�س عمل  وترويج  ت�سجيع  اأجل  من  فعالة  خطوات  تتخذ 

املجتمعية. 

التي  التطور  �رشيعة  املبتكرة  املمار�سات  جمموعة  حتليل  عرب 

مت اختبارها من قبل احلكومات يف اأرجاء العامل، يبدو جليًا اأن 

احلكومات قادرة على التاأثري بنمو وتطّور الريادة املجتمعية يف 

جمالت ثلثة اأ�سا�سية وهي: 

• عمل 	 اأجل  من  امللئم  التنظيمي  الإطار  وتعزيز  اإن�ساء 

�سات املجتمعية. 
ّ
املوؤ�س

• �سات 	
ّ
واملوؤ�س الناجحني  املجتمعيني  الرّواد  مكافاأة 

الفر�ص  وتوريد  التكرمي  خلل  من  الناجحة  املجتمعية 

وال�رشاكات.

• للريادة 	 الوا�سع  بنطاقه  البيئي  النظام  ودعم  تطوير 

املجتمعية. 

“يحّقق الرّواد املجتمعّي�ن  اأف�سل النتائج” احلك�مات تبحث عن �سبل تتيح 
للرّواد املجتمعّيني  بها بكلفة متدّنية. ميكن  التي ترغب  النتائج  لها حتقيق 

م�ساعدتها على حتقيق ذلك، فهم قادرون على اختبار اأفكار وابتكارات جديدة، 

ورفع  منها  بالناجح  الرتقاء   اأجل  من  احلك�مات  مع  �رشاكات  والدخ�ل يف 

م�ست�اها.” 

اإريك �س�ارز )الرئي�س التنفيذي، �سيتيزين �سك�لز( مقتب�سة من اندرو والك، “الريادة املجتمعية واحلك�مة: �سللة 

 A report to the president(،( جديدة من احلل�ل التنم�ية للم�ساكل الجتماعية”، يف تقرير اإىل الرئي�س

.Small Business Administration، 2007(، 27-28 -2007، )وا�سنطن: اإدارة الأعمال ال�سغرية
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يوّفر الق�سم التايل، بع�ص الأمثلة عن اأف�سل املمار�سات الدولية 

التاأثري هذه وي�سف حالة انخراط احلكومة يف كل  يف جمالت 

من هذه املجالت يف املنطقة العربّية.

اإطار العمل التنظيمي امللئم للم�ؤ�س�سات املجتمعية 

ن�سبيًا،  جديدة  ظاهرة  ت�سكل  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س لكون  نظراً 

الأعمال  اإّما  ترعى  التي  القائمة  للقوانني  اأ�سا�سًا  تخ�سع  فهي 

غري  املنّظمات  قوانني  اأو  للربح  والهادفة  التقليدية  التجارية 

العمل  اإطار  يهدف  واجلمعيات(.  �سات 
ّ
املوؤ�س )اأي  للربح  الهادفة 

اأم  اخلا�سة  امل�سالح  )اأي،  الأن�سطة  اأنواع  حتديد  اإىل  القانوين 

ف�سًل  اجلمعيات.  من  نوع  لكّل  ال�رشيبية  واللتزامات  العامة( 

وتنظيم عمله  كيان  اأي  لإن�ساء  القواعد  القانون  يحّدد  ذلك،  عن 

يرّكز  الرتاخي�ص.  ومتطّلبات  العمل  اأنظمة  يحّدد  كما  واإقفاله، 

هذا الق�سم على بع�ص الأجزاء املركزية للإطار القانوين، وي�سف 

�سات املجتمعية، على ال�سعيد العاملي ويف الوطن 
ّ
�سلتها باملوؤ�س

العربي على حد �سواء.

ن�ع املنّظمات ومتطلبات الت�سجيل

عمل  باأطر  تتمّتع  البلدان  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  عامليًا، 

الهادفة  امل�رشوعات  ترعى  �رشيبية  وقوانني  منف�سلة  قانونية 

ت�سمح  حدة،  على  كّل  للربح  الهادفة  غري  وامل�رشوعات  للربح 

الإيرادات،  بتوليد  للربح  الهادفة  غري  للمنّظمات  الدول  بع�ص 

طاملا اأنها ل توزع هذه الإيرادات على جمل�ص الدارة اأو املدراء 

بامل�سالح  مّت�سلة  الإيرادات  هذه  اأن  وطاملا  امل�ساهمني،  اأو 

العامة.

على �سبيل املثال، يف الوليات املّتحدة واململكة املتحدة، ُتوؤّدي 

خيارات  اإىل  الدولة  م�ستوى  وعلى  الوطنية  املبادرات  بع�ص 

�سات املجتمعية التي ت�سعى وراء العائدات املالية 
ّ
جديدة للموؤ�س

ت�سّكل   .)5 رقم  الإطار  )اأنظر  املمزوجة  الجتماعية  والعائدات 

 )L3c( ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة

هيكلية جديدة مبتكرة يتّم جتريبها يف عّدة وليات يف الوليات 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�رشكات  ت�سمح  الأمريكية.  املتحدة 

تعالج  والتي  للربح،  الهادفة  للمبادرات  املنخف�سة  والأرباح 

اخلريية  الموال  �سناديق  من  الدعم  بقبول  اجتماعية،  م�ساكل 

. يف اململكة املتحدة، ت�سكل �رشكات م�سالح املجتمع 
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املحددة

. ت�سمح 
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)CIC(نوعًا جديداً من ال�رشكات ذات التوّجه املجتمعي
مب�ساعدة  للمنّظمات  الهيكليات  هذه  توّفرها  التي  املرونة  هذه 

امل�سلحة العامة مع ال�سعي وراء العائدات امل�ستدامة، الأمر الذي 

�سات املجتمعية.
ّ
قد ي�ساهم ب�سكل ملحوظ بنمّو املوؤ�س

املرنة  التنظيمية  الأنواع  هذه  مثل  العربي  الوطن  يف  تتوّفر  ل 

وال�ساملة. اإن خيار ال�رشكات غري الهادفة للربح كان موجوداً يف 

بع�ص البلدان، غري اأّنه مّت اإلغاوؤه )الأردن( اأو اأ�سبح من ال�سعب 

النظام  تقارب  خيارات  اأي  توجد  ل  حاليًا،   .
52

)م�رش( تاأمينه 

والأرباح  امل�سوؤولية املحدودة  ذات  لل�رشكات  املختلط  القانوين 

املنخف�سة ول�رشكات م�سالح املجتمع، وت�سمح للمنّظمات باأن 

تدمج ب�سل�سة بني طرق الأعمال التجارية والأن�سطة ذات التاأثري 

الجتماعي.

ي�سجلوا  اأن  املنطقة  يف  املجتمعيني  الرّواد  بع�ص  اختار  وقد 

موؤ�س�ساتهم ك�رشكات هادفة للربح. وبالفعل يظهر يف هذا  املجال 

اأهمية  تعي  بداأت  العربّية  الدول  اأن  مبا  متزايداً.  حكوميًا  دعمًا 

الحتياجات  اإىل  ق 
ّ
والتطر التنمية  ت�سجيع  يف  اخلا�ص  القطاع 

الجتماعية، اأخذت احلكومات خطوات فاعلة نحو اإ�سلح البيئة 

التنظيمية للأعمال التجارية، كما هو مذكور اأعله.

على الرغم من هذه الإ�سلحات، ل يزال الرّواد يف بع�ص البلدان 

بالأعمال  قيامهم  تعيق  مهمة  حواجز  من  يعانون  العربّية 

التجارية. ف�سًل عن ذلك، جند يف عدة اأجزاء من املنطقة، انعدامًا 

عامًا للثقة يف احلكومة من قبل املواطنني الذين يعتربون الف�ساد 

م�ست�رشيًا فى بع�ص الأجهزة احلكومية. على �سبيل املثال، اأظهر 

موؤ�رّش �سلتك 2010 اأن اأقل من ن�سف ال�رشيحة ال�سبابية يعترب 

والأرا�سي  وم�رش  و�سوريا  والعراق  لبنان  يف  احلكومات  اأن 

اللزمة ملكافحة  تّتخذ اخلطوات  الفل�سطينية واملغرب واجلزائر 

ال�سوؤال  على  الإجابة  عند  ذلك،  عن  ف�سًل   .)1 )اجلدول  الف�ساد 

ميكنه  هل  بلدك،  يف  جتاري  عمل  اإطلق  اأحدهم  اأراد  ما  “اإذا 
الوثوق باحلكومة كي ت�سمح لعمله بجني الكثري من الأموال؟”، 

اأعطوا  ا�ستجوابهم  مّت  الذين  الأ�سخا�ص  ن�سف  من  اأقّل  اأّن  تبنّي 

اإجابة اإيجابية يف لبنان والعراق والأرا�سي الفل�سطينية واجلزائر 

واليمن وم�رش.

كذلك جند اأّنه يف العديد من البلدان يف املنطقة، ل تتوّفر احلماية 

الرّواد  اأو  التجارية  امل�رشوعات  يف  للمنخرطني  كاٍف  ب�سكل 

املجتمعيني يف حال الف�سل، اإذ اّن قوانني الإفل�ص ُتعترب ب�سكل 

املجتمعية الريادة  احلكومة يف  انخراط  اأنواع ودرجات   :8 رقم  الر�سم 
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املرتبط  والإبداع  املخاطرة  على  وتعاقب  بل  داعمة  غري  وا�سع 

. قد ُي�سّجع الإ�سلح الت�رشيعي يف هذا املجال 
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بريادة الأعمال

و�سمة  ثقاقة  تعزيز  من  بدًل  واخلطاأ  املتكررة  التجربة  ثقافة 

العار الجتماعية املربوطة بف�سل الأعمال التجارية. 

�سات 
ّ
املوؤ�س لبع�ص  بالن�سبة  التعاونيات  منوذج  يوّفر  قد 

املجتمعية بيئة مرنة وموؤاتية للرّواد املجتمعيني الذين ي�سعون 

من  العديد  مع  املقابلت  اأن  غري  املالية.  ال�ستدامة  لتحقيق 

ال�سك بنموذج  اإىل  اأظهرت ميوًل  الرّواد املجتمعيني يف املنطقة 

للمنّظمات  كبقايا  العديد  اإليها  ينظر  ما  فغالبًا  التعاونيات، 

لتدّخل  خا�سعة  زالت  ما  ويعتربونها  ال�سرتاكية،  القت�سادية 

.
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احلكومات وتلعبها ، واأنها �سكل قانوين ل ميكن اإعادة اإحيائه

والأرباح  املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  وال�رشكات   CIC( املجتمع  الجتماعي: �رشكات م�سالح  الهدف  ذات  ال�رشكات   :5 رقم  الإطار 

)L3c( املنخف�سة

مّت اإن�ساء �رشكات م�سالح املجتمع )CIC(ك�سكل قانوين خمتلف وم�ستقل يف اململكة املتحدة مبوجب قانون ال�رشكات لعام 2004. 

2005. ي�سف منّظم �رشكات م�سالح  التنفيذ يف متوز/يوليو  الت�رشيعات حول قواعد وعمل �رشكات م�سالح املجتمع قيد  دخلت 

ي�سًا للذين يوّدون العمل من  املجتمع امُلعني من قبل احلكومة هذه الآلية باأنها “نوع جديد من ال�رشكات املحدودة امل�سّممة خ�سّ

“تغلق  باأن  لل�رشكات  لي�سمح  اإدخال نظام �رشكات م�سالح املجتمع  ال�رشكة.” مت  اأجل م�سلحة املجتمع بدل من م�سلحة مالكي 

الأ�سول” ب�سكل ر�سمي، م�سرتطًا عليها اأن تتوجه نحو اأن�سطة امل�سلحة العامة من دون اأن تكت�سب ال�سكل اخلريي.

تعترب ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة)L3c( “م�رشوعات هادفة للربح يجب اأن تهدف بالأ�سا�ص لتحقيق 

غر�ص ذي منفعة اجتماعية، ل اأن يكون الهدف الأ�سا�سي منها هو تعظيم الدخل اأوالأرباح.” مت و�سع هذا ال�سكل القانون يف ن�ص 

التنفيذ يف خم�ص وليات يف الوليات املتحدة.  القانون قيد  2008 ودخل هذا  العام  ة الأوىل يف ولية فريمونت يف 
ّ
قانوين للمر

الربامج  نحو  اأكرب  ب�سل�سة  يّتجه  اأن  اخلا�ص  بالتمويل  لل�سماح  املنخف�سة  والأرباح  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�رشكات  اإن�ساء  مت 

الجتماعية. تعترب ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة موؤّهلة للح�سول على “ال�ستثمارات املتعّلقة بالربامج” 

�سات املانحة والتي كان ي�سعب الو�سول اإليها �سابقًا، مثل القرو�ص اأو ال�ستثمار بالأ�سهم اأو ال�سمانات )ال�ستثمارات 
ّ
من قبل املوؤ�س

ما، وكذلك  اآخر متعّلق بربنامج  ا�ستثمار  ا�ستثمارها يف  اإعادة  يتعنّي عندها  �سات 
ّ
املوؤ�س اإىل  اأُعيدت  ما  اإذا  والتي  املنح(،   يف غري 

منحها خلل �سنة. تتمّيز ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة اأي�سًا “بقدرتها على تخ�سي�ص املخاطر واملكافاآة 

ب�سكل غري متكافىء على عدد من امل�ستثمرين، �سامنة بذلك لبع�ص امل�ستثمرين ا�ستثماراً  اآمنًا مع عائدات يف ال�سوق”. ي�سمح هذا 

الأمر لل�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة با�ستعمال ال�ستثمارات اجلزئية: قد ي�سعى فاعلو اخلري امل�ستثمرون 

وراء ن�سبة اأعلى من العائدات الجتماعية ون�سبة اأدنى من العائدات املالية، فيما قد يح�سل م�ستثمرون اآخرون على ن�سبة اأعلى من 

العائدات املالية. يقوم حاليًا الرّواد املجتمعيون واخلرباء القانونيون يف الوليات املتحدة بتطوير اقرتاحات حول اأ�سكال قانونية 

�سات املجتمعية من منوذج ال�رشكات ذات امل�سوؤولية 
ّ
اأخرى على م�ستوى الولية التي قد تكون متجاوبة اأكرث مع احتياجات املوؤ�س

املحدودة والأرباح املنخف�سة احلالية. 

املجتمع  م�سالح  و�رشكات  املنخف�سة  والأرباح  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�رشكات  مناذج  حتليل   “  ، املجتمعية  �سات 
ّ
للموؤ�س فايل  فريزر  مركز  امل�سادر: 

�سات املجتمعية” ت�رشين الأول/اأكتوبر 2008؛ “املح�سلة الثنائية اجلديدة ”www.Entrepreneur.com اآذار/مار�ص 2010، يتم الولوج 
ّ
للمموؤ�س

اإليه من خلل نك�سي�ص: الأمريكيون من اأجل التنمية املجتمعية”، حول ال�رشكات ذات امل�سوؤولية املحدودة والأرباح املنخف�سة انظر:

م�سالح  �رشكات  منّظم  املجتمع،  م�سالح  �رشكات  وحول  ؛   http://americansforcommunitydevelopment.org/about.html
 : اي�سًا  واأنظر   ،http://cicregulator.gov.uk/aboutus.shtml”http://cicregulator.gov.uk/aboutus.shtml اأنظر  املجتمع 

3-1 اأيلول/�سبتمرب 2009. اأ�سواق راأ�ص املال الجتماعي، �سان فران�سي�سكو،  “هيكليات ال�رشكات اجلديدة” جل�سة يف موؤمتر 

SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt25 24



SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt
27

بع�ص  للربح  الهادفة  ال�رشكات  جتد  قد  وفيما  الأمر،  نهاية  يف 

املمّيزات، ومنها �سهولة عملية الت�سجيل وقدرتها على الو�سول 

بالأ�سهم  ال�ستثمارات  )اأي  التمويل  من  اإ�سافية  اأنواع  اإىل 

والقرو�ص التجارية امل�رشفية( مقارنة بال�رشكات غري الهادفة 

ال�رشائب  من  اأعلى  �رشائب  اأي�سًا  تواجه  اأّنها  غري  للربح، 

ي�سّكل  وبالتايل،  للربح.  الهادفة  غري  ال�رشكات  على  املفرو�سة 

اختيار خيار “ال�رشكة الهادفة للربحية” بدًل من خيار“ال�رشكة 

غري الهادفة للربحية” حتّديًا للرّواد املجتمعيني الذين يريدون 

ذلك  و�سيتطلب  كما  حد،  اأق�سى  اإىل  الجتماعي  تاأثريهم  رفع 

حتاليل دقيقة للتكلفة واملنفعة.

ل  التي  للربح  الهادفة  غري  اجلمعيات  اأو  املنّظمات  تواجه 

الرّواد  ملعظم  بالن�سبة  قانوين  ككيان  الأّول  اخليار  ت�سكل  تزال 

للربح.  الهادفة  ال�رشكات  من  ت�سدداً  اأكرث  واقعًا  املجتمعيني، 

القانونية  البيئة  يف  النظر  اإعادة  يجب  ال�ستثناءات،  بع�ص  مع 

يف  للربح  الهادفة  غري  املدين  املجتمع  ملنّظمات  والتنظيمية 

�سات 
ّ
املنطقة العربية. قد يح�سن توفري املزيد من املرونة للموؤ�س

غري الهادفة للربح من الولوج اإىل الفر�ص والنمو بالن�سبة للعديد 

من الرّواد املجتمعيني يف املنطقة.

غري  �سات 
ّ
املوؤ�س ت�سجيل  عملية  لت�سهيل  اإيجابية  جهود  تنبثق   

 .
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وغزة الغربية  وال�سفة  واملغرب  لبنان  يف  للربح  الهادفة 

اأن ت�ساعد اجلهود التي تعطي ل�سخ�ص  على �سبيل املثال، ميكن 

ت�سهيل  على  م�سجلة  ر�سمية( غري  )غري  باإن�ساء جمعية  احلق  ما 

منو اأن�سطة الريادة املجتمعية. ومع ذلك، تبقى التحّديات قائمة 

يف العديد من البلدان املجاورة، ل �سيما تلك املتعلقة بخيارات 

الت�سجيل الإجبارية.

والتفاعلت  التوثيقات  من  الكثري  الت�سجيل  يتطّلب  ما  غالبًا 

املر�سوم  يجرب  املثال،  �سبيل  على  الوزارات.  من  العديد  مع 

اجلمعيات  حول   )1989 للعام   21 رقم  )املر�سوم  البحريني 

يف  العاملة  اخلا�سة  واللجان  والجتماعية  الثقافية  والأندية 

اخلا�سة، اجلمعيات على  �سات 
ّ
واملوؤ�س والريا�سة  ال�سباب  جمال 

يف  اأو  الإعلم  ووزارة  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  الت�سجيل 

�سة العامة لل�سباب والريا�سة وفقًا لأن�سطتها. وفيما تقوم 
ّ
املوؤ�س

تتزايد  اخلا�سة،  اأنظمتها  بتطوير  وزارة  اأو  حكومية  جهة  كل 

فر�ص الرف�ص الع�سوائي.

�سات 
ّ
ف�سًل عن ذلك، تتطّلب العديد من القوانني التي ترعى املوؤ�س

من  كبري  عدد  وجود  العربي  الوطن  يف  للربح  الهادفة  غري 

على  الت�سجيل  �سعوبات  يزيد  مما  الأ�سا�سيني،  �سني 
ّ
املوؤ�س

�سات غري الهادفة للربح. على �سبيل املثال، تتطلب اليمن 
ّ
املوؤ�س

الإجتماع  يف  ع�سو   41( الأقل  على  اأ�سا�سيًا  ع�سواً   21 وجود 

�سة جديدة، فيما ت�سرتط كل من قطر 
ّ
الأول( كي يتم ت�سجيل موؤ�س

. وميكن 
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�سًا
ّ
موؤ�س 20 ع�سواً  املتحدة وجود  العربية  والإمارات 

اأن ت�سكل هذه الأنظمة للع�سوية الأ�سا�سية عائقًا اأمام املبادرات 

للحتياجات  املنا�سب  الوقت  يف  ال�ستجابة  ملحاولة  اجلديدة 

الجتماعية والتنموية احلالية.

الهادفة  غري  �سات 
ّ
للموؤ�س الأمد  الطويلة  ال�ستدامة  تتاأثر  كما 

جمع  اأن�سطة  على  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  �سلبى  ب�سكل  للربح 

ال�رشيبية املحددة بالإ�سافة  الدخل وباحلوافز  الأموال وتوليد 

للم�سرتيات  وكافية  وا�سحة  اآليات  وجود  لعدم  �سلبًا  لتاأثرها 

�سات غري الهادفة للربح من 
ّ
واملنح. ف�سًل عن ذلك، تعاين املوؤ�س

متار�سها  اأن  ميكن  التي  الأن�سطة  اأنواع  على  املفرو�سة  القيود 

على  املفرو�سة  القيود  ومن  للقانون،  الع�سوائي  التطبيق  ومن 

اجلنائية  العقوبات  ومن  الأجنبية،  املنّظمات  مع  اللتزامات 

ال�سارمة يف حال خمالفة القوانني املتعلقة بهذه القيود.

�ل�سيا�سات و�حلو�فز �ل�رشيبية

يوؤّثر عدد من املقاربات على �سعيد الت�رشيعات ال�رشيبية على 

.
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�سات املجتمعية املنخرطة يف اأن�سطة امل�سلحة العامة
ّ
املوؤ�س

�سات الهادفة للربح اأم غري الهادفة 
ّ
�سواء كانت ُتطّبق على املوؤ�س

الأرباح  بني  متييزها  كيفية  يف  املقاربات  هذه  تختلف  للربح، 

باأن�سطة  املتعلقة  وتلك  العامة،  امل�سلحة  باأن�سطة  املتعّلقة 

ال�ساملة  ال�رشيبة  من  املقاربات  هذه  متّتد  اخلا�سة.  امل�سلحة 

بالطريقة  الأرباح  كافة  على  ال�رشيبة  فر�ص  يتّم  عندما  )اأي 

باأن�سطة  متعّلقة  الأرباح  هذه  كانت  ما  اإذا  النظر  بغ�ص  ذاتها، 

امل�سلحة العامة(؛ و�رشيبة وجهة الدخل )اأي اأنه يتّم اإعفاء الربح 

م�سلحة  اأن�سطة  يف  الربح  هذا  اإ�ستخدام  مت  ما  اإذا  ال�رشيبة  من 

عامة(؛ و�رشيبة م�سدر الدخل/الرتباط )اأي اأنه يتّم اإعفاء الربح 

من ال�رشيبة اإذا ما مت توليد هذا الربح من اأن�سطة م�سلحة عامة(؛ 

اإىل ال�رشيبة امليكانيكية )اأي اأنه يتم فر�ص ال�رشيبة على الربح 

اأخرى(؛ هذا ف�سًل عن  لتدابري ميكانيكية  اأو  ل�سقف حمدد  وفقًا 

 .
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املقاربات املختلطة

للربح  الهادفة  �سات 
ّ
املوؤ�س اإخ�ساع  يتّم   ، العربي  الوطن  يف 

بع�ص  عدول  اإىل  الأمر  هذا  اأّدى  عام.  ب�سكل  ال�ساملة  لل�رشيبة 

ما  وغالبًا  جمتمعية،  �رشكات  اإقامة  عن  املجتمعيني  الرّواد 

هذه  باإن�ساء  قاموا  الذين  اأمام  التحقيق  �سعب  الأمر  هذا  كان 

ال�رشكات. على �سبيل املثال، ت�سّجلت �رشكة التجارة العادلة يف 

م�رش ك�رشكة هادفة للربح لت�سمن قدرتها على تلبية الطلب يف 

ال�سوق ولتتمّكن من ت�سدير املنتجات احلرفية وا�ستلم العملت 

�سة 
ّ
املوؤ�س هذا  تكون  لن  املنا�سب.  الوقت  يف  مقابلها  الأجنبية 

ممار�ستها  �ستكون  اأو  الأن�سطة  هذه  كافة  ممار�سة  على  قادرة 

اأو موؤ�س�سة غري  ت�سّجلت كجمعية  اأّنها  لو  ب�سكل كبري  لها مقيدة 

للربح  هادفة  ك�رشكة  لل�رشيبة  اخل�سوع  اأن  غري  للربح.  هادفة 

�سة للتجارة 
ّ
يحّد من تاأثري هذه ال�رشكة، نظراً لأن هدف اأي موؤ�س

العادلة يكمن يف تو�سيع توزيع الدخل والأرباح اإىل احلد الأق�سى 

 .
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للمنتجني ذوى الدخل املنخف�ص

�سات غري الهادفة للربح، تقوم معظم البلدان يف 
ّ
يف حالة املوؤ�س

اأع�ساءها  تفيد  التي  �سات 
ّ
املوؤ�س هذه  مثل  بني  بالتفرقة  العامل 

تفيد  التي  وتلك  وال�سحة  للريا�سة  الراقية  الأندية  مثل  فقط، 

للعائلت  اخلدمات  توفر  التي  �سة 
ّ
املوؤ�س مثل  العامة،  امل�سلحة 

قامت  التي  الأعمال  ت�سجيع  اأجل  من   .
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املنخف�ص الدخل  ذات 

بها منّظمات امل�سلحة العامة، التي تت�سّمن الرّواد املجتمعيني، 

�سات 
ّ
تقوم عدد من البلدان بو�سع اإجراءات ب�سيطة ت�سمح للموؤ�س

عامة  م�سلحة  منّظمة  اأنها  تربهن  باأن  للربح  الهادفة  غري 

وبالتايل باأن تتاأّهل للمتيازات اخلا�سة. تتمّثل هذه المتيازات 

ب�سكل عام بالتخفي�ص ال�رشيبي.

غري  �سات 
ّ
للموؤ�س المتيازات  العربّية  البلدان  معظم  تقّدم  ل 

لكافة  اخلا�سة  ال�رشيبية  المتيازات  متّدد  اأو  للربح  الهادفة 

�سات غري الهادفة للربح، بغ�ص النظر عن وجهة عمل هذه 
ّ
املوؤ�س

�سات. يف احلالتني، متيل هذه المتيازات اإىل اإنتاج حوافز 
ّ
املوؤ�س

على  م�رش  يف  العامة.  امل�سلحة  تخدم  التي  �سات 
ّ
للموؤ�س �سيئة 

�سات غري الهادفة للربح، مبا يف 
ّ
�سبيل املثال، حت�سل كافة املوؤ�س

�سات التي تخدم اأع�ساءها، على لئحة من المتيازات 
ّ
ذلك املوؤ�س

من الإعفاءات من عدة اأنواع من ال�رشائب الداخلية ور�سوم  تت�سّ

والكهرباء  الهاتف  خلدمات  منخف�سة  وتعريفات  اجلمارك 

يف  مبا  للربح،  الهادفة  غري  �سات 
ّ
املوؤ�س كافة  اأن  مبا   .

61
واملياه

، حت�سل على هذه  اأع�سائها  التي تخدم  ذلك حتى املجموعات 

الف�ساد  اأنها تنقل  اإليها ب�سكل وا�سع على  النظر  المتيازات، يتّم 

�سلبي  ب�سكل  النظرة  هذه  توؤّثر  العادل.  غري  ال�رشيبي  والتهرب 

العام  الراأي  نظر  يف  فتختلط  ككل،  املدين  املجتمع  قطاع  على 

اجلهات اجلادة واجلهات الفا�سدة. يتكرر هذا الو�سع يف القانون 

�سات 
ّ
الفل�سطيني رقم 1 للعام 2000، حيث يتم اإعفاء كافة املوؤ�س

واجلمعيات من ال�رشائب والر�سوم اجلمركية مهما كانت اأهدافها 

 .
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اأو غاياتها

مبوجب  للربح  الهادفة  غري  �سات 
ّ
املوؤ�س حت�سل  ل  املقابل،  يف 

اإعفاءات  اأي  2008 على  51 للعام  القانون الأردين اجلديد رقم 

�رشيبية اأو اإمتيازات اأخرى، ومل يتم و�سع اأي اإجراء ليتم تعيني 

اأي منّظمة على انها منّظمة م�سلحة عامة. نتيجة لذلك، ل حت�سل 

الدولة يف الأردن على فر�سة ا�ستغلل اأداة من املحتمل اأن تكون 

كبديل  اإلغاوؤها  يتم  اأن  قبل  املجتمعية.  الريادة  لتحفيز  مهمة 

حت�سل  الأردن  يف  للربح  الهادفة  غري  ال�رشكات  كانت  قانوين، 

�سات 
ّ
املوؤ�س ت�ستطيع  لبنان،  يف  ال�رشيبية.  احلوافز  بع�ص  على 

تخدم  التي  �سات 
ّ
املوؤ�س نظام  على  احل�سول  للربح  الهادفة  غري 

امل�سلحة العامة مبوجب قرار ملجل�ص الوزراء، غري اأن المتيازات 

 .
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�سات ل تزال غري وا�سحة
ّ
املمنوحة لهذا النظام من املوؤ�س

http://www.silatech.com/en/media/get/20200224_s “موؤ�رش �سلتك: اأ�سوات ال�سباب العرب” كانون الثاين/يناير 2010،-  ململ�سدر: �سلتك وغالوب،

latech-wave2-report-poll-29.01.2010.pdf

اجلدول رقم ١ ا�سئلة حول نظرة ال�سباب اإىل احلوكمة )الن�سبة املئوية للرد بالإيجاب (
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 اجلزائر

البحرين

مصر

العراق

األردن

الكويت

لبنان

املغرب

االراضي الفلسطينية

قطر

اململكة العربية السعودية

سوريا

تونس

إلمارات العربية املتحدة

اليمن

البلد
 هل تعتقد أن حكومة بلدك تبذل
اجلهد الالزم ملكافحة الفساد؟

 في حال أراد أحدهم أن يبدأ مشروعاً صغيراً في بلدك،
 هل يثق بأن احلكومة سوف تسمح ملشروعه بجني

 األرباح الطائلة
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�لأنظمة �خلا�سة بالقطاع  .1

�سات 
ّ
قد توؤثر البيئة التنظيمية ال�سارمة ب�سكل �سلبي على املوؤ�س

ت�ساهم  اأن  ميكن  املقابل،  يف  حمّددة.  قطاعات  يف  املجتمعية 

يف  منخرط  اقت�ساد  اأي  جناح  يف  وال�سفافة  الب�سيطة  الأنظمة 

الأ�سواق  واأنظمة  ال�ستثمارية  الأنظمة  اإن  امل�رشوعات.  جمال 

للموؤ�س�سات  م�رشوعات  خا�سة  اأهمية  ذات  والئتمانية  املالية 

املجتمعية.

ميكن حت�سني اأطر العمل القانونية القائمة يف الوطن العربي التي 

لت�سمح مب�ساهمات معفاة  ال�ستثمار املجتمعي  ترعى �سناديق 

قد  بالقرتا�ص.  اأو  بالأ�سهم  ا�ستثمارات  وبتحقيق  ال�رشيبة  من 

ي�سّجع ذلك فاعلي اخلري على تقدمي هبات ل�سناديق ال�ستثمار 

املجتمعي مّما �سيزيد روؤو�ص الأموال املتوّفرة يف هذه ال�سناديق 

اأكيومن  �سندوق  يتمّتع  املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س يف  لل�ستثمار 

املجتمعي  ال�ستثمار  �سناديق  من  وهو   Acumen Fund
الرائدة عامليًا بنظام �سندوق معفى من ال�رشائب يف الوليات 

الهبات  بجذب  �سة 
ّ
للموؤ�س ي�سمح  مّما  والهند،  وباك�ستان  املتحدة 

. ي�ستخدم اأكيومن 
64

املحلية وبتحقيق ال�ستثمارات ال�سرتاجتية

وي�ستخدم  بالإقرا�ص  القيام  اأجل  من  اخلري  فاعلي  من  الأموال 

�سات 
ّ
املوؤ�س يف  الأ�سهم  ل�ستثمار  اخلارجية  الأموال  روؤو�ص 

القر�ص  خدمة  من  الناجتة  الإيرادات  وي�ستخدم  املجتمعية، 

املقابل،  يف  عملياته.  ومنو  ا�ستدام   لتحقيق  الأرباح  اأن�سبة  اأو 

غالبًا ما تكون ال�رشوط اخلا�سة ب�سناديق ال�ستثمار املجتمعي 

العربي يف حال توفرها معّقدة ومزعجة. بالتايل، تبدو �سناديق 

احتياجات اجلهات  تلبية  ال�ستثمار املجتمعي غري قادرة على 

مب�ساهمات  القيام  تود  التي  �ساتية 
ّ
املوؤ�س ام  الفردية  املانحة 

حملية.

يف  ب�رشعة  الأ�سغر  التمويل  قطاع  ع 
ّ
تو�س وذكرنا،  �سبق  كما 

املغرب  ت�ست�سيف  خا�ص،  ب�سكل  العربي.  الوطن  اأنحاء  بع�ص 

املنطقة. غري  الأ�سغر يف  التمويل  �سات 
ّ
موؤ�س اأكرب  وم�رش بع�ص 

متنع  حيث  املنطقة،  يف  ال�سعوبات  بع�ص  واجه  قد  القطاع  اأّن 

�سات التمويل الأ�سغر من تقدمي خدمات 
ّ
العديد من البلدان موؤ�س

ودائع التوفري، وهي اأداة اإذا ما مت ا�ستعمالها ب�سكل ا�سرتاتيجي 

ويف بيئة قانونية م�ساعدة واقت�ساد كلي، فمن �ساأنها اأن ت�ساعد 

تلبيته  تتم  مل  الذي  الطلب  تلبية  مع  النمو  على  �سات 
ّ
املوؤ�س تلك 

. بالفعل، يف بع�ص البلدان حيث مت ال�سماح بتقدمي خدمات 
65

بعد

اإىل  الأ�سغر  التمويل  �سات 
ّ
موؤ�س ت�سل  اليمن،  مثل  التوفري  ودائع 

.
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املزيد من امل�ستفيدين،  وحتّقق ال�ستدامة املالية ب�سكل اأكرب

تظهر احلاجة للمزيد من التن�سيق احلكومي ولتنمية القطاع ب�سكل 

التمويل  قطاع  يف  املمار�سون  ي�سري  املثال،  �سبيل  على  �سامل. 

الأ�سغر يف الأردن اإىل عدم وجود مظّلة حكومية اأو جهة حكومية 

املنخرطة يف جمال  �سات 
ّ
القطاع، فاملوؤ�س للرقابة على  موّحدة 

الجتماعية  التنمية  وزارة  ل�سلطة  تخ�سع  قد  الأ�سغر  الإقرا�ص 

وفقًا  املركزي  الأردن  م�رشف  اأو  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اأو 

.
67

لنظامها التنظيمي اأو القانوين

يف هذا ال�سياق ميكننا اأن نتعّلم الكثري من منوذج املغرب. واجه 

عه 
ّ
تو�س نتيجة  �سعوبات  البلد  هذا  يف  الأ�سغر  التمويل  قطاع 

ال�رشيع يف ال�سنوات القليلة املا�سية. غري اأن احلكومة املغربية 

العقد  خلل  القطاع  هذا  وتعزيز  ت�سجيع  يف  داعمًا  دوراً  لعبت 

املن�رشم. �ساهم قانون العام 1999 الذي يرعى التمويل الأ�سغر 

 .
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يف تنمية هذا القطاع من خلل اإن�ساء �سندوق حكومي لدعمه

وامل�رشيف  املايل  النظام  يف  التنظيمية  التطّورات  �سمحت  كما 

امل�سارف  التزامات  ال�ستفادة من  املغرب من  القطاع يف  لهذا 

.
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املحلية

�أنظمة �لعمل

تعود  اأن  التطّوعي،  العمل  لتعزيز  الوطنية  للمبادرات  ميكن   

بفائدة كبرية على احلكومات من خلل م�ساعدتها على معاجلة 

الفقر  من  احلد  )مثل  املحددة  الوطنية  التنموية  الأولويات 

والتعمري بعد انتهاء النزاع وال�سحة والتعليم(. اإن البيئة املوؤاتية 

للمتطّوعني مهمة اأي�سًا مل�رشوعات املوؤ�س�سات املجتمعية، التي 

غالبًا ما ت�ستفيد من جمموعات العمل التطّوعي. غري اأن القوانني 

عن  وخمتلف  م�ستقل  كعمل  التطّوعي  بالعمل  تعرتف  ل  التي 

تقدمي  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س من  تتطلب  الأجر  املدفوع  العمل 

. ف�سًل عن 
70

امتيازات قائمة على امل�ستخدم للعمال املتطّوعني

ت�رشيعات العمل، قد يوؤدي العرتاف بالعمل التطّوعي وتعزيزه 

اإىل اإحداث تغيريات يف قوانني امل�سوؤولية والقوانني التي ترعى 

الهجرة والت�رشيعات ال�رشيبية القائمة.        

التفاعل والت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سات املجتمعية

كما ُذكر �سابًقا، غالبًا ما يكون هناك تباعد كبري وعدم تن�سيق 

ي�سعها  التي  والقت�سادّي  الجتماعي  التطوير  اأهداف  بني 

املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س ت�سعها  التي  وتلك  ال�سيا�سات  �سانعو 

�سات احلكومّية والجتماعية اأن ت�ستفيد من طاقات 
ّ
ميكن للموؤ�س

بع�سها من اأجل تقدمي اخلدمات للمجتمعات املحلّية، وذلك من 

خلل ال�رشاكة املبا�رشة والن�ساطات املدعومة من الفريقني مًعا 

ف�سًل عن اأعمال التموين الهادفة والتابعة للقطاع العام. 

تقدير النجاح واملكافاأة عليه 

ا من خلل دعم برامج املكافاآت  قد تلعب احلكومات دوًرا هاًمّ

وامل�سابقات القومية يف املجال الجتماعي، اأو �سناديق البتكار 

الناجحني  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س رّواد  حتديد  اإىل  تهدف  التي 

والحتفاء  ومكافاأتهم  تقديرهم  و  عالية  بقدرات  املتمّتعني  اأو 

باإجنازاتهم ومناذجهم علًنا. ففي الوليات املتحدة مثًل، يهدف 

اإىل  موؤّخًرا  ا�ستحداثه  مّت  الذي  الجتماعي  البتكار  �سندوق 

مكافاأة احللول الجتماعية امُلبتكرة من خلل متويل انت�سار تلك 

ال�سندوق  يعترب  الوطني.  امل�ستوى  على  م�ستواها  ورفع  احللول 

ثمرة �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص حيث يهدف اإىل منح 

األف دولر اأمريكي يف  50 )خم�سني(  ُمكافاآت ت�سل قيمتها اإىل 

.
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�سات مانحة و�سيطة
ّ
اإطار التمويل احلكومي بالتن�سيق مع موؤ�س

على الرغم من تزايد عدد امل�سابقات واملكافاآت التي ُتعّد لدعم 

املنطقة  يف  والتنمية  اجلماعة  واإدارة  الجتماعية  الن�ساطات 

العربّية يبقى الأردن من البلدان القليلة يف املنطقة التي قّدرت 

ال�سباب،   به  قام  الذي  الجتماعي  البتكار  علًنا  حكومتها 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سة 
ّ
موؤ�س متنح  فمثًل،  عليه.  وكافاأتهم 

التنمية  املبدع واملبتكر فى جمال  ال�سباب  �سة ملكافاأة  املخ�سّ

واجنازاتهم،  ابتكاراتهم  على  العربية  الدول  فى  املجتمعية 

ع اآفاق مبادراته 
ّ
خم�سني األف دولر لكّل ُمبتكر �ساب لكي “ُيو�س

ب�سكل  وتنت�رش  وتاأثريها  ر�سيدها  فريتفع  تاأثريها”،  ونطاق 

اأكرب.

�سيا�سات ال�رشاكة والتعاقد مع امل�ؤ�ّس�سات املجتمعية

احلكومة  ت�ستطيع  املبا�رش  املادي  الدعم  اإىل  بالإ�سافة 

اعتماد  خلل  من  املجتمعات  يف  املجتمعية  الريادة  تعزيز 

اأظهرت  التي  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س ملكافاأة  التعاقد  �سيا�سات 

رائدة  جهود  هناك  مثًل،  املّتحدة  اململكة  ففي  وتاأثرًيا.  جتّدًدا 

�سات املجتمعية، ما يهدف اإىل 
ّ
لتخ�سي�ص تعاقدات مع تلك املوؤ�س

�سات املجتمعية الناجحة للقيام بتنفيذ بع�ص املهام 
ّ
دعم املوؤ�س

م�رشوع  ي�سّجع   .2012 عام  الأوملبّية  الألعاب  يف  والأعمال 

�سات املجتمعية �سمن 
ّ
�سة املجتمعية على دمج املوؤ�س

ّ
فوز املوؤ�س

مع  والتعاون  اخلا�ص  القطاع  ل�رشكات  التابعة  التعاقد  �سبكة 

�سات عرب التحالفات وعقود ال�رشاكة يف اإطار التقدم 
ّ
هذه املوؤ�س

امل�رشوع،  جناح  حال  ويف   .
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الألعاب على  املزايدة  بعرو�ص 

�سي�سّكل مثًل ُيحتذى به للبلدان الأخرى كي ت�ستفيد من الأحداث 

مركزّيا،  قة 
ّ
امُلن�س عليها  امُلتعاَقد  وامل�رشوعات  الكربى  الوطنّية 

التموين  �سيا�سات  خلل  من  الجتماعية  الن�ساطات  لدعم 

والتعاقد الهادفة.  

         

غالبًا ما ل حُتّدد القوانني يف الوطن العربي ب�سكل وا�سح اآلّيات 

اعتمادها  ُيفرت�ص  التي  احلكومي  والدعم  والتموين  التعاقد 

فل  ُحّددت،  حال  ويف  املدين.  املجتمع  منّظمات  مع  للّتعاون 

تكون تلك الآلّيات بال�رشورة معروفة اأو ُمطّبقة. كما يف م�ساألة 

احلوافز ال�رشيبّية وظروف املنفعة العامة، فقد فّوتت حكومات 

�سات 
ّ
املنطقة على نف�سها فر�سة جديدة للإفادة من رّواد املوؤ�س

املجتمعية من خلل الهتمام باأولّيات التنمية.

يف م�رش، يحّق فقط للجمعّيات التي تلّبي ظروف املنفعة العامة 

اأو  “املرتبطة بوزارة التنمية الجتماعية  باأن ُتدير امل�رشوعات 

اأو الوحدات احلكومّية املحلّية...اأو ُتطّبق...  بغريها من الوزارات 

ظروف  حتقيق  ل�سعوبة  نظًرا   .
خُمّططاتها”73 اأو  م�رشوعاتها 

�رشاكة  عقود  اإقامة  ُفَر�َص  الدولة  تعاين 
ُ
قد  العامة،  املنفعة 

الظروف،  تلك  التي مل حتّقق  املحلّية  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س مع 

اجلّيد  املردود  ذات  املبتكرة  الأ�ساليب  تعتمد  قد  ذلك  مع  لكّنها 

“�سندوق  اإن�ساء  مّت  فيما  هكذا  التنمية.  م�رشوعات  تطبيق  يف 

رقم  امل�رشي  القانون  مبوجب  �سات” 
ّ
واملوؤ�س اجلمعّيات  لدعم 

الهبات  وتوزيع  العمل  اآلّيات  حتديد  يتّم  مل   ،2002 عام   84
رقم  الأردين  القانون  ُيحّدد  مل  كذلك  ال�سندوق.  �سيعتمدها  التي 

اآلّية ر�سمّية ت�سمح للحكومة باأن تدخل يف  اأّية   2008 51 عام 
اأّن ذلك قد يحدث  �رشاكة مع املنّظمات غري الهادفة للربح )مع 

ب�سكل غري ر�سمي(. يقرتح القانون الأردين اإن�ساء “�سندوق لدعم 

اجلمعّيات” التي “حتظى با�ستقلليةمادّية واإدارّية”، ولكن منذ 

تاريخ هذا التقرير، وبعد مرور اأكرث من �سنة على اإقرار القانون، 

.
74

ما زال ال�سندوق غري جاهز للعمل

واأّما اليمن فقد اعتمد مقاربًة اأكرث تطّوًرا، اإذ �سمح لوزارة العمل 

�سات 
ّ
واملوؤ�س املراكز  باإدارة  “تعهد  باأن  الجتماعية  وال�سوؤون 

تخفيف  بغية  والناجحة،  الّنا�سطة  اجلمعّيات  املجتمعية...اإىل 

ال�سعي  يف  املجتمع  م�ساركة  ولتاأمني  احلكومة  على  احلمل 

الوزارة  ُمنحت  وقد   .
ُم�ستدامة”75 اجتماعّية  تنمية  لتحقيق 

ال�سلطة لتاأمني دعم مادي للجمعّيات لكي تتعاون مع احلكومة، 

من  اأكرث  منذ  اأُن�سئت  جمعّية  اأّية  ا�ستمرارّية  لدعم  بب�ساطة  اأو 

 .
العامة”76 امل�سلحة  “وتخدم  جّيد  مركز  على  وحُتافظ  �سنة 

ل�سوء احلظ، ما ُيفرَتَ�ص اأن يكون مثاًل تّتبعه الدول الأخرى يف 

املنطقة، اأعاقته قلة املوارد املالّية والقدرات التقنّية املحدودة 

للحكومة اليمنّية بالإ�سافة اإىل التحّديات التنظيمّية التي تطرح 

م�سائل متعّلقة بال�سفافّية.

دعم البيئة العامة لنم� الريادة املجتمعية 

البيئّية  امُلرّكبات  لتن�سيط  حافًزا  الدولة  تكون  اأن  ميكن  كما 

الأخرى التي ت�ساعد على منّو م�رشوعات املوؤ�س�سات املجتمعية: 

بالرتبية، عرب نظام التعليم العام وال�سيا�سة الرتبوّية، بالإعلم 

من  وبدعم  الدولة،  من  املدعومني  والدعاية  الت�سويق  عرب 

اأطر قانونّية  امل�ستثمرين يف احلقلني اخلا�ص والجتماعي عرب 

�سبيل  على  املتحدة  اململكة  عّززت حكومة  فقد  ال�سوق.  وتنظيم 

�سات املجتمعية من خلل 
ّ
املثال علقة فاعلة مع قطاع املوؤ�س

�سة 
ّ
مكتب جمل�ص الوزراء ل�سوؤون القطاع الثالث، حيث وحدة املوؤ�س

احلكومة  ق 
ّ
تن�س املكتب،  املفتاح. من خلل هذا  املجتمعية هي 

�سات 
ّ
باملوؤ�س الرتقاء  بغية  واحلوار  البحث  واأعمال  الن�ساطات 

املجتمعية وتطوير بيئة موؤّهلة لها، من خلل خمتلف القطاعات 

والوكالت احلكومّية. )راجع الإطار رقم 6(
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لتلقينهم  املجتمعّية  املوؤ�س�سات  م�رشوعات  قادة   مع  العمل 

احلكومات  ت�ستطيع  القانونّية،  والأ�سول  بالقواعد  وتوعيتهم 

القانونّية،  �سات 
ّ
واملوؤ�س املدين  املجتمع  منّظمات  مع  بالتعاون 

ال�سعي  على  املجتمعيني  الرّواد  قدرة  على  كبري  ب�سكل  التاأثري 

ب�سكل اأكرث فعالّية ونفاًذاً لو�سع قواعد قانونّية ت�سمن بقاءهم 

وانت�سارهم.

لبيئة  للتاأ�سي�ص  هامة  بخطوات  تقوم  املنطقة  بلدان  بداأت  وقد 

والتعاون  الجتماعية  امل�سوؤولّية  ُتعّزز  �ساتّية 
ّ
وموؤ�س ثقافّية 

املتحدة  الأمم  برنامج  تعاون  مثًل،  م�رش  ففي  والبتكار. 

الإمنائي مع وزارة ال�ستثمار بغية اإطلق مركز وطني للم�سوؤولّية 

الجتماعية امل�سرتكة عام 2009. كما �ساهمت م�رش يف تطوير 

 Environment, Social( واحلوكمة  واملجتمع  البيئة  معيار 

الن�ساطات  لتحفيز   )and Governance index: ESG
حّققه  الذي  النجاح  ق�سة  ُتعترب  كما   .

79
امل�ستدامة التجارّية 

التمويل الأ�سغر، �سهادًة على  املغرب يف املنطقة على م�ستوى 

الن�ساطات  لنمو  املوؤاتية  الظروف  خلق  على  احلكومات  قدرة 

الجتماعية.

خللها  من  احلكومات  ت�ستطيع  عّدة  طرق  هناك  لة،  املح�سّ يف 

تلك  وت�سمن  املجتمعية،  �سات 
ّ
للموؤ�س موؤّهلة  بيئة  تاأمني 

اخلطوات خلق اأُُطر تنظيمّية وقانونّية موؤّهلة ومرنة، كالعرتاف 

واعتماد  بانتظام،  معها  واللتزام  املجتمعية  �سات 
ّ
باملوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س م�ساركة  لت�سهيل  والتعاقد  التموين  �سيا�سات 

املدار�ص  خلل  من  البتكار  لثقافة  والتاأ�سي�ص  املجتمعية، 

احلكومية وو�سائل الإعلم. يف الوطن العربي، كما يف الكثري من 

�سات 
ّ
املناطق الأخرى يف العامل، ل زال على احلكومات واملوؤ�س

املجتمعية اأن تطّور مقاربة �ساملة وا�سرتاتيجّية لتحقيق اللتزام 

فعاليّة مثل  املنطقة  التجارب يف  الآن تظهر  بينها. حتى  فيما 

تلك ال�رشاكات.

دور قطاع ال�رشكات

الكفاءات  ن�سبة  رفع  لإمكانّية  متزايد  وعي  العامل  حول  يوجد 

مواجهاتها  يف  ُتقّدم،  لكي  �سات 
ّ
املوؤ�س لدى  الأ�سا�سّية  واملوارد 

للتحديات التنموّية، حلوًل نزيهًة وجتارّية يف الوقت نف�سه. 

ناحية  من  ا�سرتاتيجّية  اأكرث  التجارّية  �سات 
ّ
املوؤ�س اأ�سبحت 

ومناذج  م�ستخدميها،  وتطّوع  الإن�سانّية،  امل�ساعدات  تقدميها 

اأن  فى  جاهدة  ُتقّدمها،  التي  امل�سرتكة  الجتماعية  امل�سوؤولّية 

ت�سري كّل هذه اجلهود بالتوازي والتن�سيق مع هدف العمل الرئي�سي 

وقدراتها. ويتزايد عدد ال�رشكات التي ُتطّور مناذج عمل جتاري 

وتكنولوجّيا  منتجات  خلل  من  البتكار  وتعتمد  �سمولّية  اأكرث 

Base of- جديدة، بهدف خدمة اأ�سواق قاعدة الهرم القت�سادي

الإطار رقم 6: الدعم احلك�مي للم�ؤ�ّس�سات املجتمعية يف اململكة املّتحدة

�سات بتحقيق اقت�ساد 
ّ
�سات املجتمعية هي م�رشوعات جتارّية تعمل لهدف اجتماعي. يف اأف�سل حالتها ت�ساهم تلك املوؤ�س

ّ
“املوؤ�س

العام تقدميها، كما تقوم  اأو  القطاعني اخلا�ص  اأّي من  ي�ستطيع  اأو خدمات ل  تاأمني وظائف  اأكرث عدالًة من خلل  اأقوى وجمتمع 

بالتحّدي وُت�ساعد احلكومة على ت�سميم وتقدمي اخلدمات العامة بطريقة اأف�سل، وُتزيل العوائق اأمام الن�ساطات امل�سوؤولة اجتماعّيا. 

جنيه  بليون   24 اإ�سافة  يف  ت�ساهم  املّتحدة،  اململكة  يف  مماثلة  جمتمعية  �سة 
ّ
موؤ�س األف   62 وجود  اإىل  الأخرية  اإح�ساءاتنا  ت�سري 

ا�سرتليني على دخل اململكة.

�سات جمتمعية حيوّي وم�ستدام. وترّكز ال�سيا�سة الجتماعية ملكتب القطاع الثالث على العمل 
ّ
تتجه الروؤية احلكومية نحو قطاع موؤ�س

�سات املجتمعية من خلل:
ّ
من خلل احلكومة لتكوين بيئة يف اململكة املتحدة �ساحلة لنمّو املوؤ�س

•  التاأ�سي�ص لثقافة الريادة املجتمعية، بخا�سة من خلل حّث الأجيال القادمة على التفكري يف التاأثري الجتماعي لأّي ن�ساط 	

جتاري.

• حت�سني م�ستوى اال�ضت�ضارة واالإعلم ودعم الن�ساط التجاري. 	

• تذليل العقبات للح�ض�ل على التم�يل.	

• �سات املجتمعية للعمل مع احلك�مة.”	
ّ
تاأهيل املوؤ�س

�سة املجتمعية”، مكتب جمل�ص الوزراء، مكتب القطاع الثالث.
ّ
امل�سدر: ُمقتطف من “املوؤ�س

 

�سات 
ّ
املوؤ�س تعزيز  يف  فّعاًل  دوًرا  تلعب  اأن  احلكومة  ت�ستطيع 

بوا�سطة  الرئي�سّيني  الرهان  اأطراف  جمع  خلل  من  املجتمعية 

هيئات تن�سيق حملّية ووطنّية. اأ�سف اإىل ذلك، ت�ستطيع احلكومة، 

املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س رّواد  متنح  اأن  اجلامعة،  قّوتها  بف�سل 

الو�سول  فر�سة  القطاع،  يف  الأ�سا�سّيني  اللعبني  من  وغريهم 

لتطوير  ت�ساركّية  مُلقاربة  �ص 
ّ
يوؤ�س ما  ال�سيا�سات،  �سانعي  اإىل 

ال�سيا�سات.

الإعلم  جعل  خلل  من  ال�سفافّية  تعزيز  احلكومة  ت�ستطيع  كما 

ُتعَقد  حيث  والبريوقراطي  التنظيمي  امل�ستويني  على  ُمتوّفًرا 

ال�رشيبّية  النعكا�سات  ذلك  يف  مبا  الجتماعية  فقات  ال�سّ

امُلرتّتبة عليها. كما ت�ستطيع الوكالت احلكومّية اأن تتعاون مع 

وا�سحة  معايري  و�سع  على  للم�ساعدة  الأخرى  الرهان  اأطراف 

.
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�سات املجتمعية
ّ
لأداء املوؤ�س

�سات املجتمعية العربّية احلاجة اإىل زيادة 
ّ
وقد اأّكد اأ�سحاب املوؤ�س

�سات املجتمعية بالن�سو�ص 
ّ
وعي ال�سباب القائم على اإدارة املوؤ�س

 .
78

املجتمعية �سات 
ّ
باملوؤ�س املتعلقة  وتفا�سيلها  القانونّية 

ويتطّلب حت�سني هذا الوعي والفهم لتلك الن�سو�ص جهًدا م�سرتًكا 

املدين.  املجتمع  ومنّظمات  احلكومّية  الدعم  �سات 
ّ
موؤ�س قبل  من 

املجتمعّية  املوؤ�س�سات  م�رشوعات  قادة  مع  العمل  خلل  من 

ت�ستطيع  القانونّية،  والأ�سول  بالقواعد  وتوعيتهم  لتلقينهم 

�سات 
ّ
احلكومات، بالتعاون مع منّظمات املجتمع املدين واملوؤ�س

القانونّية، التاأثري ب�سكل كبري على قدرة الرّواد املجتمعيني على 

ت�سمن  قانونّية  قواعد  لو�سع  ونفاًذاً  فعالّية  اأكرث  ب�سكل  ال�سعي 

بقاءهم وانت�سارهم.

لبيئة  للتاأ�سي�ص  هامة  بخطوات  تقوم  املنطقة  بلدان  بداأت  وقد 

والتعاون  الجتماعية  امل�سوؤولّية  ُتعّزز  �ساتّية 
ّ
وموؤ�س ثقافّية 

والبتكار. ففي م�رش مثًل، تعاون برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

مع وزارة ال�ستثمار بغية اإطلق مركز وطني للم�سوؤولّية .

�سات 
ّ
املوؤ�س تعزيز  يف  فّعاًل  دوًرا  تلعب  اأن  احلكومة  ت�ستطيع 

بوا�سطة  الرئي�سّيني  الرهان  اأطراف  جمع  خلل  من  املجتمعية 

هيئات تن�سيق حملّية ووطنّية. اأ�سف اإىل ذلك، ت�ستطيع احلكومة، 

املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س رّواد  متنح  اأن  اجلامعة،  قّوتها  بف�سل 

الو�سول  فر�سة  القطاع،  يف  الأ�سا�سّيني  اللعبني  من  وغريهم 

لتطوير  ت�ساركّية  مُلقاربة  �ص 
ّ
يوؤ�س ما  ال�سيا�سات،  �سانعي  اإىل 

ال�سيا�سات.

الإعلم  جعل  خلل  من  ال�سفافّية  تعزيز  احلكومة  ت�ستطيع  كما 

ُتعَقد  حيث  والبريوقراطي  التنظيمي  امل�ستويني  على  ُمتوّفًرا 

ال�رشيبّية  النعكا�سات  ذلك  يف  مبا  الجتماعية  فقات  ال�سّ

امُلرتّتبة عليها. كما ت�ستطيع الوكالت احلكومّية اأن تتعاون مع 

وا�سحة  معايري  و�سع  على  للم�ساعدة  الأخرى  الرهان  اأطراف 

�سات املجتمعية.
ّ
لأداء املوؤ�س

�سات املجتمعية العربّية احلاجة اإىل زيادة 
ّ
وقد اأّكد اأ�سحاب املوؤ�س

�سات املجتمعية بالن�سو�ص 
ّ
وعي ال�سباب القائم على اإدارة املوؤ�س

�سات املجتمعية. ويتطّلب 
ّ
القانونّية وتفا�سيلها املتعلقة باملوؤ�س

حت�سني هذا الوعي والفهم لتلك الن�سو�ص جهًدا م�سرتًكا من قبل 

�سات الدعم احلكومّية ومنّظمات املجتمع املدين. من خلل 
ّ
موؤ�س

“اإّن اإحدى اأهم حتّديات القيادة يف اأّيامنا هذه تكمن يف اإيجاد طرق جديدة 
امل�ج�دة  امل�ساكل  حّل  ومهارات  والإعلم  والتكن�ل�جيا  البتكار  لت�سخري 

اأهداف  دعم  وبهدف  الأخرى،  القطاعات  مع  بال�رشاكة  اخلا�س،  القطاع  لدى 

ول  اجلّيد  العمل  قيمة  تربز  بطريقة  بذلك  القيام  يجب  العاملّية.  التنمية 

اإذ  اللتزام  اإىل  العمل  باأ�سحاب  يدفع  ما  احلك�مة.  دور  تلغي  اأو  ت�ستبدل 

م�ست�ى  على  وكذلك  املخاطر  اإدارة  م�ست�ى  على  ا�ستفادتهم  ن�سبة  تزداد 

جديدة.  فر�س  اقتنا�س 
ذات  ال�رشاكة  عق�د  على  العمل  اآفاق   : النجاح  اأجل  من  -“ال�رشاكة 

الأطراف املتعدّدة “)املنتدى القت�سادي العاملي، كلية كينيدي بجامعة 

هارفارد ، املنتدى العاملي لقادة الأعمال، 2005(.
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�سات التجارّية نحو املوؤ�س�سات  املجتمعية
ّ
ودجمهم  الر�سم رقم 9: مناذج التزام قطاع املوؤ�س العملية  فى  الفقراء  ولإ�رشاك   )the-pyramid Bop

كما  ُم�ستدامة.  بطريقة  وم�ستهلكني  وم�ستخَدمني  كمنتجني، 

تعرتف الكثري من ال�رشكات الوطنّية واملتعّددة اجلن�سّيات بقيمة 

�سات املجتمعية لكي 
ّ
عقد ال�رشاكة مع الرّواد املجتمعيني واملوؤ�س

“اإنتاج  ولـ  فعالّية  اأكرث  وال�ساملة  النزيهة  عملها  ت�سبح مناذج 

ُم�سرتك” للقيمة الجتماعية والقت�سادّية. 

�سات التجارّية مبعاجلة امل�سائل 
ّ
واأّما الدوافع وراء التزام املوؤ�س

وقطاع  ال�رشكة،  باختلف  تختلف  التي  والبيئية  الجتماعية 

، والإطار التنفيذّي، فتت�سّمن:
ّ
ال�سناعة املعني

• من 	 املتزايدة  املطالبة  املعنية:  االأطراف  ت�ّقعات  تغرّي 

من  املزيد  بتوفري  الأطراف  من  وغريهم  امل�ساهمني 

بل  املايل  للأداء  بالن�سبة  فقط  لي�ص  وال�سفافّية  امل�ساءلة 

والإداري  والجتماعي  البيئي  بالأداء  يتعّلق  ما  يف  ا  اأي�سً

لل�رشكة؛

• الدخل 	 زيادة  فر�سة  والتناف�سّية:  اجلديدة  العمل  فر�ص 

غري  الأ�سواق  خدمة  خلل  من  والتناف�سّية  ال�سوق  ة  وح�سّ

اأكرث  عمل  مناذج  واإن�ساء  امل�ستغلة  وغري  فيها  امُل�ستثمر 

�سمولّية ودجمًا للفئات املختلفة؛

• واملهّمة 	 بالقيم  اللتزام  اإظهار  الجتماعية:  املهّمة 

الجتماعية؛

• اآلّيات 	 اإىل  املتزايدة  احلاجة  منها:  واحلّد  املخاطر  اإدارة 

ل�ستيعاب  ال�رشكة  تواجهها  قد  التي  املخاطر  لإدارة 

امل�سكلت الجتماعية والبيئّية؛

• وتعزيز 	 حلماية  اجلهود  وال�ُسمعة:  التجارّية  العلمة  اإدارة 

العلمة التجارّية لل�رشكة و�ُسمعتها بني الأطراف الأ�سا�سّية 

املعنية؛

• املال 	 راأ�ص  تطوير  اإىل  احلاجة  الب�رشّية:  املوارد  متطّلبات 

الب�رشي وجذب واإبقاء امُل�سَتخدمني املوهوبني؛

• البيئة 	 ومتغريات  م�ستجدات  مع  التجاوب  جديدة:  قواعد 

التنظيمّية املحيطة والتاأثري فيها.

يدفعها لإبرام  العربّية حافزاً كبرياً  التجارّية  �سات 
ّ
تواجه املوؤ�س

املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س م�رشوعات  اأ�سحاب  مع  ال�رشاكة  عقود 

تعي  وهي  ل،  املوؤهرَّ الب�رشي  املال  راأ�ص  يف  ا  نق�سً تعاين  لأّنها 

 25 من  اأكرث  اأّن  حديًثا  اأُجريت  درا�سة  اأظهرت  وقد  متاًما.  ذلك 

املهارات  نق�ص  باأّن  ت 
ّ
اأقر املنطقة  يف  ال�رشكات  من  املئة  يف 

لدى العاملني فيها يعترب عائقا اأ�سا�سيًا يف وجه تطّور الأعمال. 

الأخرى  املناطق  اإىل  بالن�سبة  ارتفاًعا  الأكرث  ُتعترب  ن�سبة  وهي 

ال�رشكات  اأنواع  كافة  فاإّن  لذا   .
80

واأفريقيا اللتينّية  كاأمريكا 

اليد  اإعداد  العمل على  باأّن  اقتناعها  العاملة يف املنطقة قد زاد 

�ساتي 
ّ
املوؤ�س للفكر  �ساحلة  اأر�ص  وخلق  اأف�سل  ب�سورة  العاملة 

.
81

والتحديث، هي اأمور ت�ستحّق العناء

هي  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س ال�رشكات  قطاع  بني  العلقة  هذه 

علقة مرنة ومتعّددة الوجوه. والفقرة التالية التي مّت تلخي�سها 

اجلّيدة  املمار�سات  عن  الأمثلة  بع�ص  ُتعطي   9 رقم  الر�سم  يف 

كما  م�ستويات،  ثلثة  خلل  من  العلقة  تلك  ت�سنيف  �سمن 

�سات 
ّ
املوؤ�س بدعم  التجارّية  �سات 

ّ
املوؤ�س التزام  عن  �سورة  ُتعطي 

املجتمعية العربّية والتعاون معها. ومناذج اللتزام الثلثة هي: 

�سة التجارّية 
ّ
اأ( تقدمي امل�ساعدة الإن�سانّية التقليدّية من قبل املوؤ�س

اجتماعّية  �رشاكة  بعقود  اللتزام  ب(  املجتمعية،  �سة 
ّ
للموؤ�س

عمل  مناذج  تطوير  ج(  املجتمعية،  �سة 
ّ
املوؤ�س مع  ا�سرتاتيجّية 

�سات 
ّ
ا. بالن�سبة اإىل املوؤ�س جمتمعية �ساملة وقابلة للتطبيق جتارًيًّ

ا�ستخدام مناذج  اأن كثري منها ي�ستطيع  الواقع  الكربى، جند فى 

اللتزام الثلثة فى الوقت ذاته بح�سب ال�رشاكة وامل�سائل والإطار 

الذي تتّم فيه املعاجلة.

�سة التجارّية:
ّ
تقدمي امل�ساعدة الإن�سانّية التقليدّية من قبل املوؤ�س

التقليدّية،  الإن�سانّية  امل�ساعدة  العلقة  من  الأّول  النوع  ي�سّم 

�سة 
ّ
هبة املنتجات، مناذج اللتزام الجتماعي، حيث تلعب املوؤ�س

�سة املجتمعية، وهي يف غالب 
ّ
التجارّية دور املانح. واأّما املوؤ�س

الأحيان منّظمة تقليدّية غري هادفة للربح، فتلعب دور املتلّقي. 

وتربز امل�ساهمة الفاعلة للم�ساعدة الإن�سانّية التقليدّية يف اأوقات 

ت�ستطيع  حيث  الطبيعّية،  والكوارث  الكربى  الإن�سانّية  الأزمات 

�سات 
ّ
للموؤ�س الّدعم  تقدمي  خللها  من  وموّظفوها  ال�رشكات 

ما  وغالبًا  املدين،  املجتمع  منّظمات  من  غريها  اأو  املجتمعّية 

تتمّثل من خلل تاأمني الدعم املادّي املبا�رش اأو هبة املنتجات 

املنا�سبة لدعم عملّيات الإنقاذ.

اللتزام بعق�د ال�رشاكة الجتماعية ال�سرتاتيجية:

النوع الآخر من العلقة عبارة عن منوذج �رشاكة اجتماعّية اأكرث 

التجارّية  �سات 
ّ
املوؤ�س ت�سّخر كّل من  الفئة،  ا�سرتاتيجّية. فى هذه 

التناُف�سّية  الأ�سا�سّية وميزتها  �سات املجتمعية مهاراتها 
ّ
واملوؤ�س

لإنتاج م�سرتك للقيمة الجتماعية. بالإ�سافة اإىل املوارد املالّية 

واخلربة  ال�سوق  ومعرفة  التقنّيات  تعزيز  اإىل  ال�رشكات  ت�سعى 

ال�سرتاتيجية والإدارّية والقدرات اللوج�ستّية ودعم الت�سويق مبا 

اأكرث فعالّية، ويف  ُت�سبح  اأن  �سات املجتمعية على 
ّ
املوؤ�س ُي�ساعد 

ر التجربة اأو تبلغ امل�ستوى ذاته. وقد 
ّ
بع�ص احلالت على اأن ُتكر

�سات املجتمعّية التي التزمت 
ّ
�سات التجارّية واملوؤ�س

ّ
متّكنت املوؤ�س

بهذا النوع من عقود ال�رشاكة اأن تربط ما بني اخت�سا�سات العمل 

يوؤّمن  مبا  املجتمعية  �سة 
ّ
للموؤ�س الجتماعية  والقيم  الأ�سا�سّية 

اأحياًنا  تت�سّمن  للقيا�ص  قابلة  وفوائد  اجتماعية  م�سافة  قيمة 

امليزة التناُف�سّية. 

متزايد  عدد  هناك  والتجارّية،  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س عن  بعيًدا 

من عقود ال�رشاكة الجتماعية التي تت�سّمن دوًرا فاعًل للحكومة. 

تدعم احلكومات العربية واأماكن اأخرى ب�سكل فاعل بناء ج�سور 

التوا�سل ما بني قطاع الأعمال وقطاع الّتنمية من خلل عقود 

ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف عّدة جمالت اأ�سا�سّية، 

مبا فيها التعليم وتكنولوجيا املعلومات وتوظيف ال�سباب وخلق 

ُفر�ص العمل. هذه ال�رشاكات بني القطاعني اخلا�ص والعام متنح 

اأخرى واعدة لإقامة عقود �رشاكة  �سات املجتمعية فر�سًة 
ّ
املوؤ�س

اأجل تعزيز موارد ال�رشكة والتاأثري  �سات الّتجارّية من 
ّ
مع املوؤ�س

على ال�سيا�سة.

 تط�ير مناذج عمل �ساملة قابلة للتطبيق جتارّيا

التجارّية  �سات 
ّ
املوؤ�س التزام  اأ�سكال  من  الثالث  ال�سكل  يربز 

�سات املجتمعية عندما ُتطّور ال�رشكات مناذج عمل �ساملة 
ّ
باملوؤ�س

قابلة للتطبيق جتارّيا، تعتمد ال�رشكات من خللها منوذج عمل 

قائم اأو تطّور منوذًجا جديًدا بهدف الفقرءا كمنتجني وموظفني 

وعملء �سمن اإطار �سل�سلة القيمة اخلا�سة بال�رشكة، بالإ�سافة 

اإىل تاأمني منتجات وخدمات لأ�سواق قاعدة الهرم القت�سادي. 

�سات �رشكات كربى وطنّية ومتعّددة اجلن�سّيات 
ّ
وت�سمل تلك املوؤ�س

لكّنها  املردود،  والعالية  املتطّورة  الأ�سواق  يف  ربحّية  اأظهرت 

اأو  الفقراء  امل�ستهلكني   جتاه 
ّ
اأن قامت مبجهود وفاقي ي�سبق  مل 

�سات ال�سغرية واملزارعني. دخول 
ّ
لإقامة امل�رشوعات مع املوؤ�س

قد يعود باملنفعة على  الهرم  اأ�سواق قاعدة  اإىل  �سات 
ّ
املوؤ�س تلك 

�سات التجارية الكربى وكذلك على امل�ستهلكني واملنتجني 
ّ
املوؤ�س

SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt33 32



35

واملوّظفني ذوي الدخل املنخف�ص. لكن يف هذه احلالت، يجب 

الأ�سغر،  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س مع  حوار  لعقد  بجهود  القيام 

املوجودة �سمن القطاع املعني، للتاأّكد من اأّن ال�رشكات الكربى 

�سات املجتمعة ال�سغرية، بل 
ّ
لي�ست ب�سدد التعّدي على دور املوؤ�س

بالعك�ص، هي تبادر للتن�سيق معها، ولدعم، جهودها وامل�ساهمة 

فى تعزيز جناحاتها.

تعاونها  خلل  من  هاّما  دوًرا  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س تلعب  قد 

ال�ساملة  عملها  مناذج  تطوير  بهدف  الكربى  ال�رشكات  مع 

وا�سرتاتيجّيات و�سولها اإىل �سوق قاعدة الهرم. ميكنها مثًل اأن 

امل�ستهلكني  اأو  واملنتجني  ما  �رشكة  بني  ما  الو�سيط  دور  تلعب 

و   )technoserve( “تكنو�سريف”  املنخف�ص.  املردود  ذوي 

“روت كابيتل” )root capital( و“كون�رشفي�سن اإنرتنا�سينل” 
�سات 

ّ
ملوؤ�س اأ�سماء  هي   conservation international(

جمتمعية ت�ساعد ال�رشكات الكربى مثل �ستار باك�ص وكوكا كول 

على الو�سول ل�سوق قاعدة الهرم يف قطاعي الطعام وامل�رشوب. 

يف  ال�رشيك  دور  تلعب  اأن  ا  اأي�سً املجتمعية  �سة 
ّ
للموؤ�س ميكن 

م�رشوع عمل ُم�سرتك كما فعل م�رشف غرامني )Grameen مع 

)danone Foods �سمن م�رشوع جتارّي  للأطعمة  “دانون” 
م�سرتك، بهدف اإنتاج لنٍب معّزز لأطفال بنغلد�ص الذين يعانون 

من �سوء التغذية. وهو جمهود حّقق اأهداف ال�سحة العامة و�ساهم 

يف التنمية القت�سادّية املحلّية، حمّقًقا يف الوقت ذاته الأهداف 

التجارّية ل�رشكة دانون.

تلعب  قد  ال�سرتاتيجية،  الجتماعية  ال�رشاكات  حالة  يف  وكما 

احلكومة والأطراف املانحة دوًرا موؤّهًل هاًما ي�ساهم يف تعزيز 

�سات 
ّ
املوؤ�س ُت�رشك  والتي  ا،  للتطبيق جتارًيّ القابلة  العمل  مناذج 

�سابًقا ويتمحَوُر  ُذكر  العملية. وهناك مثل واحد  املجتمعية فى 

ال�رشكات  كاّفة  لت�سجيع  امُلّتحدة  اململكة  حكومة  جهود  حول 

لعام  الأوملبّية  الألعاب  لتمويل  ا  عرو�سً قّدمت  التي  اخلا�سة 

فر�سٌة  وهذه  املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س مع  الّتعاون  على   ،2012

تقدمي  وممار�سات  مبتكر  منتج  على  للح�سول  لل�رشكات  ممّيزة 

�سات املجتمعية امل�ساِركة، وزيادة 
ّ
اخلدمات، وتو�سيع �سوق املوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س تخدمهم  الذين  املعنية  والأطراف  املجتمع  قيمة 

البتكار  اأو �سناديق  احلكومة  كما ميكن من خلل  املجتمعية. 

ال�رشكات  حتفيز  �سة 
ّ
املوؤ�س من  امُلمّولة  الجتماعية  والتماُثل 

تدجمها  واأن  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س مع  تتعاون  كي  الُكربى 

ك�رشيًك اأ�سا�سي يف �سل�سلة القيمة النتاجية التابعة لها. 

ثلث  التزام  كيفّية  عن  خمت�رشة  اأمثلة  رقم7  الإطار  ويعطي 

�سات املجتمعية ودعمها لها من خلل مزيج يجمع ما بني امل�ساعدات الإن�سانّية التي 
ّ
�رشكات رائدة متعّددة اجلن�سّيات مع املوؤ�س

ا. املزيد من احللول املماثلة  تقّدمها ال�رشكة، وال�رشاكات الجتماعية ال�سرتاتيجية ومناذج العمل ال�ساملة القابلة للّتطبيق جتارًيّ

يجب اأن ُتعتمد يف البلدان العربّية من قبل ال�رشكات الوطنّية واملتعّددة اجلن�سّيات. يف الفقرة التالّية اأمثلة عن حالت بداأت ُتطّبق 

فيها هذه احللول.

تلفة الإطار 7: اأمثلٌة عن التزام ال�رشكات املتعّددة اجلن�سيات نح� امل�ؤ�ّس�سات املجتمعية من خلل قن�ات خمخُ

)Microsoft( ميكرو�س�فت

من خلل التزام عنوانه “طاقات بل حدود”، ُت�سّخر ال�رشكة كفاءاتها الأ�سا�سّية بهدف تاأمني فر�سة اجتماعّية واقت�سادّية ُمعّززة 

ملن هم يف و�سط واأ�سفل الهرم القت�سادّي العاملي، اأي حلواىل خم�سة بليون �سخ�ص. وُتنّظم حملُة “طاقات بل حدود” حول ثلث 

، تاأمني الُفر�ص والوظائف. ويف البلدان العربّية، مّت الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي 
ّ
نقاط اأ�سا�سّية: تغيري اأمناط الرتبية، تعزيز البتكار املحلي

�سات املجتمعية وقادة املجتمعات والأ�ساتذة، من 
ّ
�ساتّية للمنظمات غري احلكومّية واملوؤ�س

ّ
على تعزيز القدرة القيادّية الفردّية واملوؤ�س

�سة وفر�ص التوا�سل.         خلل جمموعة م�ساعدات وهبات براجمّية وحلول تكنولوجّية ومناهج ُمتخ�سّ

كما تدعم ال�رشكة الن�ساء يف املنطقة من خلل برنامج “املراأة والتكنولوجيا” بال�رشاكة مع وزارة اخلارجّية الأمريكّية وت�ست�سيف 

“اأّيام اّت�سال” املنّظمات غري احلكومّية الذي يهدف اإىل بناء تكنولوجيا املعلومات ومهارات الإدارة داخل املنّظمات غري  موؤمتر 

تكنولوجيا  مهارات  برنامج  خلل  من  الأ�سا�سّية  التكنولوجيا  على  تدريبّية  دورات  تقدمي  يف  املحلّية  الهبات  ت�ساهم  احلكومّية. 

مِلَهن  ال�سعوب  حت�سري  بهدف  وتركيا،  وتون�ص  والأردن  وم�رش  ال�سعودّية  العربّية  اململكة  من  كّل  يف  املحرومة  للفئات  املجتمع 

 International Youth( سة ال�سباب العاملّية�
ّ
�ساتّية. وقد �ساهمت ال�رشاكة مع موؤ�س

ّ
القرن الواحد والع�رشين وبناء املهارات املوؤ�س

chevron، GE Foundation، Bp، Gap Inc، uSaid الوكالة الأمريكية  Foundation: IYF( وغريها من املنّظمات مثل 
�سة ال�سباب العاملّية 

ّ
للمعونة الدولية بدعم حتالف التعليم والتوظيف )Education and Employment Alliance( التابع ملوؤ�س

)IYF(. مينح هذا احللف مهارات تقنّية ومهنّية وحياتّية، وُي�ساعد على تطوير الن�ساطات الجتماعية وُيقّدم تدريًبا على العمل واأماكن 
�ساتّيا لل�سباب ذوي الظروف ال�سيئة والذين يعانون البطالة وذلك يف �سّتة بلدان �رشق اأو�سطّية واآ�سيوّية.

ّ
�سة للعمل ودعًما موؤ�س خُم�سّ

 )Cisco( �سي�سك�
�سات املجتمعية واأ�سحابها، عامة 

ّ
لدى �سي�سكو تقليد قدمي يقوم على اعتماد الكفاءات الأ�سا�سّية ومقاربات الربط ال�سبكي لدعم املوؤ�س

من خلل مناهج ُتقّدمها اأكادمييات �سي�سكو لل�سبكات )Cisco Networking Academies( املتعّددة الأطراف، ومعهد �سي�سكو 

التي   Global (Education initiative( الدولية  التعليم  )Cisco Entrepreneur Institute(، ومبادرة  لأ�سحاب امل�رشوعات 

�سات 
ّ
اأطلقتها ال�رشكة. وقد قّدمت ال�رشكة التمويل الأّويل والتكنولوجيا، والّن�سح التقني، والدعم على م�ستوى جمل�ص الإدارة، للموؤ�س

اأكيومن ، وذلك يف عّدة بلدان. ويف املنطقة العربّية التزمت �سي�سكو  الجتماعية الرائدة و�سناديق ال�ستثمار املجتمعي ك�سندوق 

بالتعاون مع املنتدى القت�سادي العاملي و�رشكات مايكرو�سوفت واإنتل )Intel( وغريها بعّدة �رشاكات تربوّية بني القطاعني العام 

املوهوبة.  العاملة  واليد  والتمويل  التكنولوجي  الدعم  ُتقّدمان مزيًجا من  اللتني  الأردنّية وامل�رشّية،  التعليم  واخلا�ص، كمبادرتي 

بال�رشاكة مع مبادرة ال�رشاكة ال�رشق اأو�سطية التي تبّنتها وزارة اخلارجّية الأمريكّية، اأّمنت �سي�سكو فر�ص عمل يف ال�سوق الداخلّية 

لن�ساء من لبنان والأردن واململكة العربّية ال�سعودّية، ت�سّمنت درو�ًسا يف اإدارة الأعمال والن�ساطات الجتماعية من خلل جامعتي 

التي من   )partnership for Lebanon( لبنان  ال�رشاكة لأجل  اأخرى منها  )duke(. وهناك مبادرات  )Emory( ودوك  اإميوري 

مت �سي�سكو اإىل مايكرو�سوفت واإينتل وغفريGhaFari و occidental petroleum، بهدف دعم التنمية القت�سادّية  خللها ان�سّ

املحلّية. كما اأقامت ال�رشكة �رشاكة مع مركز امللكة رانيا للريادية Queen ra)nia center for Entrepreneurship( بهدف 

تكنولوجيا  مبادئ  ال�سباب  لتلقني  �سلتك  �سة 
ّ
موؤ�س مع  �سي�سكو  وتعمل  الجتماعية.  والن�ساطات  العمل  مهارات  على  تدريب  تقدمي 

املعلومات واأ�سول تنمية الأعمال ومهارات القيام بالن�ساطات الجتماعية.

)McKinsey & Company( كاه ماكينزي و�رشخُ

 McK)insey Social كاإحدى �رشكات ال�ست�سارات ال�سرتاتيجية الرائدة عاملّيا، ي�ساعد مكتب القطاع الجتماعي التابع ملاكينزي

Sector office( املنّظمات العاملّية على تطوير ورفع م�ستوى احللول للم�ساكل الجتماعية املزمنة واملعّقدة. وتعمل ماكينزي يف 
اأكرث من 50 بلًدا ملعاجلة م�سائل مرتبطة بال�سّحة العامة والتنمية القت�سادّية والتعليم وامل�ساعدات الإن�سانّية والتغرّي امُلناخي. 

�سات 
ّ
�سات املجتمعية، عقدت �رشكة ماكينزي �رشاكًة مع املنتدى العاملي )Skoll World Forum( حول املوؤ�س

ّ
�سمن اإطار املوؤ�س

�سات املجتمعية. 
ّ
املجتمعية لعام 2010 ، كما ت�سمنت �سحيفة McKinsey What Matters فى اأعدادها معلومات عن رّواد املوؤ�س

�ص ومدير 
ّ
وتعترب ال�سحيفة منتدى ي�سم اخلرباء مبن فيهم بيل درايتون املدير والرئي�ص التنفيذي ل�رشكة اأ�سوكا ، واإقبال قدير، موؤ�س

�سات املجتمعية يف معهد م�سا�سو�ست�ص للتكنولوجيا )Mit(، وغريغوري ديز امل�ساهم يف تاأ�سي�ص مركز 
ّ
مركز ليغاتوم للتنمية واملوؤ�س

�سات املجتمعية اإحداث تغيري 
ّ
�سات املجتمعية يف جامعة دوك، وذلك للرد على ال�سوؤال التايل: “هل ي�ستطيع رّواد املوؤ�س

ّ
تقّدم املوؤ�س

وا�سع الّنطاق؟” كما دعمت ال�رشكة مركز اأ�سوكا-ماكينزي )ashoka-McKinsey( م�رشوعاتللموؤ�س�سات املجتمعية يف الربازيل 

�سات املجتمعية على بناء مهارات ا�سرتاتيجّية واإدارّية لتعزيز منّظماتهم. يف املنطقة العربّية، 
ّ
والذي يهدف اإىل ُم�ساعدة رّواد املوؤ�س

ُتقوم ماكينزي بدورات جّمانية لزملء اأ�سوكا يف العامل العربي وت�ساعدهم يف امل�سائل التنظيمّية والإدارّية، م�ساهمًة يف دعم كافة 

موؤ�س�ساتهم املجتمعيةم�رشوعات.

�سات املجتمعية، زوروا موقع 
ّ
امل�سادر: املواقع الإلكرتونّية لل�رشكة واملنّظمة ال�رشيكة لها. للمزيد من املعلومات حول مركز املوؤ�س

http://www.ashoka.org :للمزيد من املعلومات حول اأ�سوكا يف العامل العربي، زوروا موقع .http://www.ashoka.org/cse
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الت�ّجهات املختلفة للتزامات امل�ؤ�ّس�سات التجارّية يف ال�طن 

العربي

مع  التجارّية  �سات 
ّ
املوؤ�س قطاع  التزام  حول  الأمثلة  معظم 

امل�ساعدة  فئة  اإطار  يف  يندرج  العربّية  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

عدًدا  اأّن  مع  التجارّية،  �سة 
ّ
املوؤ�س قبل  من  التقليدّية  الإن�سانّية 

متزايًدا من ال�رشكات يعتمد ال�رشاكات الجتماعية ال�سرتاتيجية 

امل�رشي  التقرير  وُيعترب  الهرم.  قاعدة  اأ�سواق  عمل  مناذج  اأو 

“حلول  وعنوانه   2007 لعام  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

التي  املنطقة  عن  التقارير  اأول  من  الإن�سانّية”  للتنمية  عملّية 

ُت�سّكل اإثباًتا قوّيا على اأّن التزام القطاع اخلا�ص بالتنمية يجب 

اأن يذهب اأبعد من امل�ساعدة املادّية التقليدّية. وُي�سّلط هذا التقرير 

ال�سوء على جمموعة جهود ُبذلت بهذا الجّتاه. ويدعم عدٌد متزايد 

املتحدة  للأمم  العاملي  امليثاق  اأو�سطّية  ال�رشق  ال�رشكات  من 

الذي ُيلزم ال�رشكات التي تقوم بعقد ال�رشاكة باحرتام اأحد ع�رش 

مبدًءا متعّلًقا بحقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومقاومة الف�ساد. 

ال�ستدامة  قادة  �سبكة  رانيا  امللكة  جللة  اأطلقت   ،2008 عام 

العربّية )arab Sustainability Leaders Network(، التي 

مبادئ  دمج  ودعم  لإقرار  رائدة  اأو�سطّية  �رشق  �رشكات  جمعت 

ال�ستدامة وممار�ساتها �سمن ن�ساطاتها التجارّية وتقاريرها.

 

على امل�ستوى املحلي، ُتعترب منّظمُة “اإجناز العرب” اإحدى اأجنح 

�سة جمتمعية 
ّ
ال�رشاكة الجتماعية ال�سرتاتيجية بني موؤ�س اأمثلة 

�سات جتارّية. نذكر على �سبيل املثال �رشكتان تعملن مع 
ّ
وموؤ�س

و�رشكة  الأردن  يف  اأرامك�ص  �رشكة  فرع  وهما  العرب”  “اإجناز 
امل�رشوب الوطنّية لتعبئة الكوكا كول يف فل�سطني. 

• 	 2004 عام  منذ  “اإجناز”  مع  بالعمل  اأرامك�ص  بداأت  وقد 

يف  “اإجناز”  اإدارة  جمال�ص  يف  ال�رشكة  مدراء  جل�ص  وقد 

بلدان خمتلفة ووهب موّظفوها اأوقاتهم ليخدموا كاأ�ساتذة 

لتلمذة املدار�ص طيلة فرتة ال�سنة الدرا�سّية. 

 Student(”التلميذ “�رشكة  م�سابقة  اأرامك�ص  رعت  كما 

Company( التي اأعّدتها “اإجناز”، وتقوم على دعوة جمموعات 
والتخطيط  للإعداد  العربي  العامل  مناطق  خمتلف  من  تلمذة 

والتنفيذ لإن�ساء �رشكات، وذلك بدعم من اأ�ساتذة ُمتطّوعني. وكان 

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رشكة، فادي غندور، وهو من اأهم املدافعني 

وروح  ال�سباب  لدى  املبادرة  وروح  املجتمعية،  املوؤ�س�سات  عن 

املبادرة يف املنطقة، مظهًرا اأهمّية قيادة ال�رشكات مب�ستوى عاٍل 

ودورها القيادي املهم بهذا ال�سدد.

و�رشكة امل�رشوب الوطنّية هي �رشكة التعبئة املحلّية لكوكا كول 

املحلي  الفرع  ال�رشكة  وتدعم  غّزة.  وقطاع  الغربّية  ال�سّفة  يف 

لـ”اإجناز” من خلل التمويل، وامل�ساركة يف اأعمال جمل�ص الإدارة 

بالدخول  “اإجناز”  لتلميذ  ت�سمح  والتعليم.  املوّظفني  وتطّوع 

اإليها ليتعّلموا من ن�ساطاتها التجارّية وتدعم م�سابقات ت�سميم 

“اإجناز”  ملنّظمة  دعمها  موؤّخًرا  ال�رشكة  اأبدت  وقد  عمل.  خطة 

م�رشوع  من  حتّولت  حني  ن�سوئها  مرحلة  خلل  فل�سطني  يف 

الأطفال” الدولية  “اإنقاذ  �سة 
ّ
موؤ�س جتريبي حمت�سن حتت مظلة 

ال�سبكة  الع�سوّية يف  اإىل ع�سو كامل   )Save the children(
املنّظمة طابًعا  على  اأ�سفى  ما  هذا  ال�سباب.  لإجنازات  العاملّية 

قانونّيا، و�سّجع ال�رشكات الأخرى على تقدمي الدعم لها. وكما هو 

احلال بالن�سبة اإىل �رشكة اأرامك�ص، فقد التزم رئي�ص اإدارة �رشكة 

�سها زاهي خوري بالّدفاع عن 
ّ
امل�رشوب الوطنّية بفل�سطني وموؤ�س

روح املبادرة الجتماعية وامل�سوؤولّية الجتماعية لل�رشكات.

ال�رشكات  قطاع  بني  الجتماعية  ال�رشاكة  عن   
ٌ
اآخر مثٌل  وهناك 

�سات املجتمعية، األ وهي �رشاكة غرامني - جميل 
ّ
وقطاع املوؤ�س

 2004 عام  �ست 
ّ
تاأ�س ال�رشاكة  هذه   .)Grameen-Jameel(

يف  ومركزها  جميل  اللطيف  عبد  جمموعة  بني  ما  كتحالٍف 

الأمريكّية.  املتحدة  الوليات  يف  غرامني  �سة 
ّ
وموؤ�س ال�سعودّية 

وتعتمُد  الربح  تتوّخى  ل  جمتمعية  �سة 
ّ
موؤ�س هي  الأخرية  هذه 

املحدود  التمويل  بني  ما  للمزج  غرامني  م�رشف  درو�ص  على 

اأ�سحاب  لدعم  امُلبتكرة  العمل  والتكنولوجّيات اجلديدة ومناذج 

امل�رشوعات ال�سغرية. وقد اأّمنت هذه ال�رشاكة امل�ساعدة التقنّية 

�سات 
ّ
موؤ�س لع�رش  ال�سبكي  والدعم  �ساتي 

ّ
املوؤ�س والتعزيز  والتمويل 

وفل�سطني  واملغرب  ولبنان  والأردن  م�رش  يف  الأ�سغر  للتمويل 

“غرامني- �سة 
ّ
موؤ�س بداأت   2008 عام  ومنذ  واليمن.  وتون�ص 

جميل” بت�سهيل عملّيات التمويل بالعملة املحلّية بقيمة اإجمالية 

�سات التمويل الأ�سغر مدعومة بكفالت 
ّ
44 مليون دولر اإىل موؤ�س

بقيمة 20 مليون دولر ، فطالت اأكرث من 350 األف م�ستفيد من 

.
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اأ�سحاب التمويل الأ�سغر معظمهم من الن�ساء

  

من  امل�سرتكة  اجلهود  من  املزيد  هناك  الوطني،  امل�ستوى  على 

مع  تعمل  التي  اجلن�سّيات  واملتعّددة  الوطنّية  ال�رشكات  قبل 

�سات املجتمعية ومع �رشكاء اآخرين من جمعّيات حكومّية 
ّ
املوؤ�س

املهارات  مع  وبال�رشاكة   
ً
مثل، اليمن  ففي  حكومّية.  وغري 

�سة �سلتك بتنفيذ 
ّ
�سة التدريب بري�سون، تقوم موؤ�س

ّ
العاملّية موؤ�س

طلبات  بح�سب  �سنعاء،  يف  البناء  مهارات  على  تدريب  مركز 

التوظيف يف القطاع اخلا�ص املحّددة م�سبًقا. والربنامج عبارة 

اإحّتاد  �رشكة  ت�سّم  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  �رشاكة  عن 

 Consolidated Contractors Corporation( املقاولني 

 “ و�رشكة  العربي،  الوطن  يف  بناء  �رشكة  اأكرب  وهي   )CCC
العقاري الكربى  اأحدى �رشكات ال�ستثمار  ديار” القطرية وهي 

وهي   ShiBaM holding القاب�سة  وال�رشكة  قطر،  لدولة 

�سنعاء  وكلية  اليمن،  حلكومة  تابعة  رائدة  ا�ستثمار  �رشكة 

هذا  من  الأوىل  املرحلة   .Sana’a Community College
الربنامج التي اأُطلقت يف �سباط/يناير عام 2010، اأعّدت لتدريب 

وتاأهيل ما ي�سل اإىل األف �ساب وطرحهم يف �سوق البناء املحلّية. 

بناء  يف  الربنامج  ي�ساهم  بني، 
ّ
املدر تدريب  منوذج  خلل  ومن 

تاأمني  بغية  اليمن  يف  املهني  للتدريب  الأ�سا�سية  البنى  قدرة 

اأ�سا�ًسا  التدريب  ال�سوق. عرب  وح�سب  الطلب  موّجه ح�سب  تدريب 

على متطّلبات �ساحب العمل املحلي، ُتعّد �سلتك حل�سد ال�ستثمار 

خدمة  توفري  لت�سهيل  وذلك  �رشكائها  خلل  من  التقني  والدعم 

من  ت�ستطيع  النطاق،  وا�سعة  وتعيني  وتاأهيل  وتدريب  توظيف 

خللها تزويد اآلف ال�سباب اليمنيني بـ”جواز مروٍر اإىل العمل” 

اأي ما  عرب منحهم كفاءة معرتف بها حملّيًا؛ هي كفاءة �سلتك 

ُيعرف بـSilaQual. وهي كفاءة مرتبطة بفر�ص العمل امُلحّددة 

اليمن ويف بلدان جمل�ص  القادمة يف  ال�سنوات  ُم�سبًقا على مدى 

.
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التعاون اخلليجي املجاورة

يف  مّت  اأخرى،  �رشكات  عّدة  مع  وبالتعاون  اأرامك�ص  بقيادة 

اإ�سم “رّواد”،  �سة جمتمعية حتت 
ّ
اإن�ساء موؤ�س الأردن عام 2006، 

تهدف اإىل امل�ساعدة على تطوير املجتمع من خلل ح�سد طاقة 

�سة 
ّ
موؤ�س بداأت  عليها.  والعتماد  ال�سباب  املحلّيني  املتطّوعني 

“رّواد” تعمل مع جماعٍة يف “جبل النظيف” �رشق عّمان، وهو 
عبارة عن خمّيم ع�سوائي وغري ر�سمي للجئني. توؤّمن املنّظمة 

يتطّوع  املقابل،  يف  املخيم.  لتلميذ  ومدر�سّية  جامعّية  منًحا 

مهارات  يكت�سبون  اأو  املخّيم  اأطفال  وتعليم  بتدريب  التلميذ 

مهنّية وخربًة من خلل تاأمني خدمات مثل جتديد اأثاث املنازل 

وحتديثها، والقيام بتقدمي خدمة الت�سليحات لل�سّكان املحلّيني. 

وامل�ساعدة  وال�سّحة  التعليم  خدمات  “رّواد”  منّظمة  تقّدم  كما 

 .
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القانونّية وغريها من اخلدمات الأخرى ل�سّكان املخيم

“بروكرت و غامبل”  ويف م�رش، ُتعترب �رشاكة قائمة بني �رشكة 

وفئة  اجلن�سّيات  املتعّددة   )procter and Gamble(
ُمبتكًرا  اآخًرا  منوذًجا  والقمامة(،  الّنفايات  )جامعو  الزّبالني 

هم  والزّبالون  ال�سرتاتيجية.  الجتماعية  ال�رشاكة  مناذج  من 

القاهرة.  يف  للّنفايات  كبرٍي   
ّ
مكب يف  تعي�ُص  ُمهّم�سٌة  جمموعة 

خلل  من  املجموعة  وغامبل” مع  “بروكرت  �رشاكة  ُعقدت  وقد 

�سة 
ّ
ملوؤ�س وزميلة  املجتمعيني  الرّواد  من  وهى  ا�سكندر،  ليلى 

م�رشّية  جمتمعية  �سة 
ّ
موؤ�س عرب  وُطّبقت   )Schwab(”سواب�“

�سات واملجتمع” 
ّ
ُمعرتف بها دولّيا هي موؤ�س�سة “تنمية املوؤ�س

.)Community and Institutional Development(89

بالعلمة  املرتبط  الغ�ص  معاجلة  على  ال�رشاكة  هذه  وترتّكز 

اأعادة  و غامبل”، وذلك من خلل  “بروكرت  التجارية ملنتجات 

تدوير لزجاجات ال�سامبو اخلا�سة بال�رشكة ملنع اإعادة تعبئتها 

�ست جماعة 
ّ
من قبل امُلزّورين. بانيًة على جناح هذه ال�رشاكة، اأ�س

الزّبالني يف ما بعد منّظمة خا�سة بها حتت ا�سم “جمعّية روح 

ال�سباب للخدمات البيئّية” التي اأحدثت ابتكاًرا اجتماعّيا ب�سهادة 

.
�سة “�سيرنغو�ص” 90

ّ
موؤ�س

الجتماعية  ال�رشاكات  من  مبزيد  التزامهم  اإىل  بالإ�سافة 

غري  واملنّظمات  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س مع  ال�سرتاتيجية 

احلكومّية واحلكومات، يعتمد القليل من ال�رشكات العربّية مناذج 

ا مع دخول اأ�سواق اأ�سفل الهرم،  عمل �ساملة قابلة للتطبيق جتارًيّ

النماذج  اأمثلة عن هذه  غالبًا بدعم من احلكومة. وهناك ثلثة 

البيئّية  “اجلودة  �ستا 
ّ
“ليديك” )Lydec( يف املغرب، وموؤ�س هي 

 Environmental Quality international( العاملّية” 

EQI(، و“اأورا�سكوم” )Orascom( يف م�رش.

وقد  الفرن�سّية،  ال�سوي�ص  ل�رشكة  تابعة  �سة 
ّ
موؤ�س هي  “ليديك” 

عّينتها احلكومة املغربّية ب�سكل علني لتاأمني خدمات الكهرباء 

واملياه وال�سّحة اإىل مقيمي مدينة الأكواخ الع�سوائية واملهّم�سة 

عامي  بني  “ليديك”  ا�ستثمرت  وقد  البي�ساء.  الدار  مدينة  يف 

1998 و 2005 اأكرث من 220 مليون يورو )310 مليون دولر 
اأمريكي( يف امل�رشوع، وُتعّد جلذب مبلغ قيمته 3 بليون دولر يف 

. وقد اأّدت جهود “ليديك” 
91

ا�ستثمارات اإ�سافّية لفرتة ثلثني �سنة

اإىل زيادة عدد الأ�سخا�ص الذين ت�سلهم خدمات الكهرباء واملياه 

.
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يف الدار البي�ساء بن�سبة تزيد عن 20 يف املئة

يف  ا�ست�سارات  �رشكة  هي   EQI العاملّية”  البيئّية  “اجلودة 
م�رش تهدف للربح، وتقّدم مثًل عن منوذج عمل �سامل لل�سياحة 

البيئّية، وهو منوذج يجمع ما بني الأهداف الجتماعية والبيئّية 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  فى  ال�رشكة  وت�ساهم  �سواء.  حّد  على 

ا�سرتاحات  ثلث  اأقامت  حيث  مب�رش   )Siwa( “�سيوه”  لواحة 

باأكملها  �ُسّيَدت  بيئية  �سياحية  ا�سرتاحة  عن  عبارة  )اإحداها 

للأعمال  وبرناجًما  للكهرباء(،  مواد طبيعّية حيث ل وجود  من 

احلرفّية الن�سائّية، وبرامج للزراعة الع�سوّية، وم�رشوعات للفنون 

مع  بالتعاون  الربامج  هذه  ال�رشكة  اأعّدت  وقد  الجتماعية. 

الهيئات الدولية املانحة مثل “الوكالة الكندّية للّتنمية الدولية” 

 canadian international development agency(
�سة التمويل الدولية” وهي ذراع القطاع اخلا�ص 

ّ
cida و”موؤ�س

.)World Bank Group(93
ملجموعة البنك الدوىل 

خلل  من   ، امل�رشّية  “اأورا�سكوم”  �رشكات  جمموعة  اأطلقت 

اأورا�سكوم للإ�سكان”  “برنامج  فرعها املرتبط بتمويل الإ�سكان 

)Orascom Housing Communities OHC( عام 2006 
التكاليف وُمتاحة على نطاق  ، بهدف تطوير م�ساكن منخف�سة 

اعتماد  اإىل  اليوم  للإ�سكان”  “اأورا�سكوم  تتطّلع  ن�سبّيا.  وا�سع 

عملها.  �سمن  اأكرب  ب�سكل  ال�سرتاتيجية  الجتماعية  ال�رشاكات 

العاملّية  اجلمعّية  مع  التعاون  اإىل  خا�ص  ب�سكل  تتطّلع  وهي 
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 Habitat for Humanity( الإن�سانّية”  اأجل  من  “موطن 
اجليزة  يف  الإ�سكان  م�رشوعات  خلل  من   )International
للمخلفات  تدوير  مراكز  قيادة  اإىل  بالإ�سافة  م�رش،  و�سمال 

القاهرة.  يف  “الزّبالني”  جلماعة  م�ساكن  اإن�ساء  ومبادرات 

العاملّية  اخلربة  على  يرتكز  حمتملة  �رشاكات  عن  واحلديث 

اأجل  من  موطن   “ العاملّية  اجلمعّية  بها  تتمّتع  التي  الوا�سعة 

الإن�سانّية” يف جمال التعاون مع اجلمعّيات املحلّية والهتمام 

.
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بالفقراء

قطاع  التزام  كيفّية  عن  جّيدة  اأمثلة  هناك  �سابًقا،  تبنّي  كما 

يف  فاعل  ب�سكل  العربّية  املنطقة  يف  التجارّية  �سات 
ّ
املوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س مع  ال�رشاكات  ويف  الجتماعية  امل�ساعدة  ن�ساطات 

املجتمعية. مع ذلك، ل يزال هناك ب�سكل عام نق�ص يف التن�سيق 

�سات 
ّ
املوؤ�س وقطاع  التجارّية  �سات 

ّ
املوؤ�س قطاع  بني  والتعاون 

النوع  التزام ناجح من هذا  املجتمعية يف املنطقة. تقريًبا، كّل 

املدراء  واإلتزام  اإهتمام  ب�سكل مبا�رش مبدى  يرتبط  املنطقة،  يف 

ذوي ال�ساأن العاىل بهذه ال�رشكات ب�سكل �سخ�سى كقادة اأعمال 

وقادة جمتمع يف اآن مًعا. ويكمن التحّدي يف كيفّية تخّطي هذه 

املجموعة ال�سغرية ن�سبًيّا من القادة و�رشكاتهم وتو�سيع دائرة 

وال�رشاكات  الإن�سانّية  امل�ساعدات  اأّن  من  وللتاأّكد  امل�ساركة. 

اأو  ال�ساملة  التجارّية  والن�ساطات  ال�سرتاتيجية  الجتماعية 

�رشكات  بها  تقوم  التي  الهرم  قاعدة  اأ�سواق  اإىل  الولوج  جهود 

الأخرى،  ال�رشكات  قادة  قبل  من  اجلد  على حممل  ُتوؤَخُذ  عربّية 

احلاجة  هناك  اأكرب،  تاأثري  وحتقيق  اأو�سع  نطاق  بلوغ  وبهدف 

ما  يف  وتقييمه  التاأثري  وحتليل  والتعّلم  البحث  من  املزيد  اإىل 

قد ينجح وما ل ينجح، واإدراك املمار�سات اجلّيدة وا�ستخل�ص 

الدرو�ص امل�ستفادة، وت�سجيع ال�رشكات الكربى على ثقافة ُتعّزز 

البتكار الجتماعي وروح املبادرة، بالإ�سافة اإىل �سيا�سة خلق 

البيئة امللئمة وتطويرها.  

 

والهيئات  وال��سطاء  امل�ستثمرين  دور 

الدولية املانحة

�سات 
ّ
املوؤ�س بيئة  عمل  يف  هاّم   

ٌ
دور واملانحني  للم�ستثمرين 

امل�ستثمرين  من  كّل  دور  الفقرة  هذه  وتعالج  املجتمعية. 

املجتمعّيني واملنّظمات الو�سيطة على التوايل. توؤّمن هذه الأخرية 

املجتمعيني  الرّواد  تربُط  التي  اخلدمات  من  متنّوعة  جمموعة 

لبناء  يحتاجونها  التي  واخلدمات  املال  براأ�ص  �ساتهم 
ّ
وموؤ�س

�سبكات  )اأي  املالّيني  الو�سطاء  الفئة  هذه  وتت�سّمن  منّظماتهم. 

ال�ستثمار( والأطراف التي توؤّمن املعلومات ووكالت الّت�سنيف 

 )التدريب، الإ�ست�سارة الإدارّية، 
ّ
واجلهات التي ُتقّدم الّدعم التقني

�سناعة البحوث، تطوير خمّططات العمل، الدعم يف جمال ت�سنيف 

�سات املجتمعية(. يف الروؤية العامة لل�ستثمار املجتمعي ، 
ّ
املوؤ�س

هناك بع�ص التداخل ما بني امل�ستثمرين والُو�سطاء، اإذ اأّن بع�ص 

املنّظمات تقّدم مزيًجا من ال�ستثمار املادي وامل�ساعدة التقنّية. 

الهيئات  الذي تلعبه  للدور املمّيز  ا  اأي�سً الفقرة  ق هذه 
ّ
كما تتطر

الدولية املانحة يف �سوق ال�ستثمار املجتمعي.

املنّظمات العاملّية لل�ستثمار املجتمعي واملنّظمات ال��سيطة

 ال�ستثمار املجتمعي

املنّظمات العاملّية لل�ستثمار املجتمعي واملنّظمات الو�سيطة

 .
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ّ
 ال�ستثمار املجتمعي هو ب�سكل عام، يف حالة تطّور م�ستمر

موؤّهلة  اأ�سا�سية  بنى  “اإن�ساء  القطاع  هذا  تطوير  اأولوّيات  ومن 

ال�ستيعابية  القدرة  يف  “النق�ص  م�ساألة  ومعاجلة  لل�سناعة” 

 .
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النمو طور  يف  القطاع  هذا  فاإّن  ذلك  مع   .
املال”97 لراأ�ص 

املنّظمات  من  وا�سعة  جمموعة  هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

�سات 
ّ
د م�ساعدة مالّية اإىل املوؤ�س

ّ
العاملّية التي تقّدم اأكرث من جمر

مع  ي�ستثمر  الذي  اأكيومن”  “�سندوق  مثًل  هناك  املجتمعية. 

املنّظمات الربحّية وغري الربحّية التي تخدم اأ�سواق قاعدة الهرم 

يف اإفريقيا وجنوب اآ�سيا )الهند والباك�ستان(. ُيقّدم هذا ال�سندوق 

الأ�سهم  يف  ة  بح�سّ يحظى  وهو  ال�رشكات  لتلك  الإداري  الّن�سح 

 Grassroots( القاعدّية”  “الأعمال  �سندوق  ُيحّدد  كما  لديها. 

اأ�سواق  تخدم  التي  الكبري  التاأثري  ذات  �سات 
ّ
املوؤ�س  )Business

قاعدة الهرم، ويقّدم لها مزيًجا من الدعم املايل والتقني.

ُيقّدمون  ل  الجتماعي”  املجال  يف  “امل�ستثمرين  بع�ص 

يوؤّمنون  بل  املجتمعية،  �سات 
ّ
املوؤ�س لرّواد  املالّية  امل�ساعدات 

لهم ال�ستثمارات غري املادّية، اأي الّدعم التقني و�سبل التوا�سل، 

اإتاحة  خلل  من  الو�سطاء  دور  عينه  الوقت  يف  يلعبون  فيما 

“تكنو�سريف”  منّظمة  توؤّمن   .
99

املال راأ�ص  على   احل�سول  �سبل 

اأ�سحاب  ب عليها كما ُت�ساعُد 
ّ
�سات وُتدر

ّ
اإدارة املوؤ�س مثًل تنمية 

طة 
ّ
�سات ال�سغرية واملتو�س

ّ
�سات املجتمعية الرائدة واملوؤ�س

ّ
املوؤ�س

الدعم  القيام باأعمال ناجحة من خلل م�ساعدتهم بتقدمي  على 

اأو   )New Ventures( �سندوق  املال.  راأ�ص  وزيادة  العملي 

داخل  اأ�سا�ًسا  موجود  ل�سندوق  ا�سٌم  هو  اجلديدة،  امل�رشوعات 

معهد املوارد العاملّية، ومركزه يف الوليات املتحدة الأمريكّية 

والهند.  واإندوني�سيا  وال�سني  واملك�سيك  الربازيل  يف  ويعمل 

خمتلف  يف  اجلديدة”  “امل�رشوعات  �سندوق  مكاتب  وتوؤّمن 

ال�ستثمارّية،  حقيبتها  �سمن  الجتماعية،  �سات 
ّ
للموؤ�س البلدان 

جمموعة من اخلدمات تت�سّمن التوجيه، وت�سميم وتطوير خطط 

العمل، وعقد جل�سات مع امل�ستثمرين املجتمعيني حل�سد التمويل.

الّت�سال  �سبكات  تت�سّمن  الو�سطاء  عن  اأخرى  اأمثلة  هناك 

املجتمعي(  ال�ستثمار  )اأ�سواق  املعلومات  ُتقّدم  التي  واجلهات 

لتخفي�ص  �رشورّية  املجموعات  تلك  مثل  الأعمال.  وحا�سنات 

املحتملني.  للم�ستثمرين  املخاطر  وتو�سيح  التبادل  تكاليف 

حاجات  تلبية  اإىل  طريقها  يف  الأطراف  متعّددة  اجلهود  اإحدى 

�سبكة  ظهور  عن  اأ�سفرت  املحتملني  املجتمعيني  امل�ستثمرين 

�سبكة  �سمن   )Metrics( “ميرتيك�ص”  ال�سحّية  القيا�سات 

“الأعمال  اأطلقها �سندوق  )Ground up( التي  اأب”  “غراوند 
 “ للتنمية  “اأ�سنب  امل�رشوعات  اأ�سحاب  و�سبكة  القاعدّية” 

 .)aspen Network of development Entrepreneurs(
وجتمع هذه ال�سبكة امل�ستثمرين واملانحني واملنّظمات الو�سيطة 

�سات املجتمعية وتقييم تاأثريها. 
ّ
للبحث يف اآلّيات مراقبة املوؤ�س

املجتمعي  ال�ستثماري  التبادل  مبادرة  وهو  اآخر  مثل  هناك 

ك 
ّ
اإىل خلق تبادل عاملي فريد ي�سمُح بتحر التي تهدف  العاملي 

البلدان  يف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س باجّتاه  املال  لراأ�ص  فّعال 

.
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النامية

اأو  الوطني  الرّواد املجتمعيون، �سواًء على امل�ستوى  كما يحتاج 

عاملّيا، اإىل و�سطاء ومناهج لتاأمني املعلومات وتقا�سم الدرو�ص 

يف  اأن�ساأت  قد  الدولية  العمل  منّظمة  وكانت  ال�سبكات.  واإن�ساء 

هذا الإطار �سبكة م�رشوعات للموؤ�س�سات املجتمعّية يف اإفريقيا، 

لتبادل  الولوج  و�سهلة  مفتوحة  م�ساحة  “تاأمني  اإىل  تهدف 

الأفكار، وراأ�ص املال الفكري وغريها من املعلومات ال�رشورّية 

 .
اإفريقيا”101 يف  املجتمعية  �سات 

ّ
املوؤ�س م�ساحة  تو�سيع  لتعزيز 

امل�ستوى  على  املجتمعيني  للرّواد  مماثلة  اأخرى  �سبكات  هناك 

“ يف هونغ كونغ،  �سات املجتمعية 
ّ
“منتدى املوؤ�س الوطني مثل 

 )Khemka( “خيمكا  و”منتدى  الهند،  يف  التغيري”  و”اأّيام 

�سات املجتمعية “ يف الهند.
ّ
لتنظيم املوؤ�س

�سات املجتمعية دوًرا هاّما على 
ّ
وتلعب اجلهات احلا�سنة للموؤ�س

�سعيد القت�سادات املتطّورة والنا�سئة على حّد �سواء، وذلك من 

اجلديدة.  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعيني  الرّواد  خلل دعم 

الربازيل  “جيني�سي�ص” )Genesis( يف  املثال  �سبيل  نذكر على 

التي  الربحّية  غري  املبتكرة  املنّظمات  حتت�سن  �سة 
ّ
موؤ�س وهي 

�سات املجتمعية املح�سورة النطاق 
ّ
توؤّمن اخلدمات لرّواد املوؤ�س

املحدودة  غري  احلا�سنة  �سة 
ّ
املوؤ�س ا  اأي�سً هناك  وامُلهّم�سة. 

للنا�سئني  الّدعم  ُتقّدم  التي  الهند  يف   )unLtd incubator(

اأّويل، وتعليم،  �سات املجتمعية على �سكل متويل 
ّ
املوؤ�س رّواد  من 

الأخرى  �سات 
ّ
املوؤ�س اأ�سحاب  مع  وتوا�سل  العمل،  على  وتدريب 

 the(  “ املجتمعية  الريادة  “هيئة  وُترّكز  واخلرباء.  والأ�ساتذة 

اللتينّية  اأمريكا  يف   )Social Entrepreneurship Corps
على تعزيز قدرة ال�سباب من الرّواد املجتمعيني - اأي التلمذة، 

تدريبهم  خلل  من  ال�سباب-  واملحرتفني  اجلدد،  جني 
ّ
واملتخر

على اللغة، ومنحهم “فر�سة النغما�ص املحلي و”فر�سة الإفادة 

من عدد كبري من اخلرباء ومنّظمات التنمية وال�سري على خطاهم 

.
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والتعاون معهم

مع املزيد من اجلهد امل�سرتك وال�ستثمار يف جمال البنى الأ�سا�سية  قد ينتقلخُ 

“ال�ستثمار من اأجل التاأثري”، رّبا خلل اخلم�س اأو الع�رش �سن�ات القادمة، من مرحلة 
البتكار غري املتكافئ اإىل مرحلة بناء ال�س�ق ال�رشورّية لتحقيق تاأثري اأو�سع. وميكن 

زيادة �رشعة هذا التطّ�ر من خلل دفع اللعبني املختلفني للتعاون مًعا، وخلق لغة 

م�سرتكة للح�ار، وم�ساعدة اجلميع على روؤية الفر�س والتحدّيات التي جتمعهم.

“معهد م�نيت�ر” ال�ستثمار من اأجل التاأثري الجتماعي والبيئي: خمّطط 
تفعيل �سناعة نا�سئة. )�سان فرن�سي�سك� ، معهد “م�نيت�ر” ،2009(.
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الو�سيطة  العربّية  واملنّظمات  املجتمعي  ال�ستثمار  منّظمات 

ين�سط عدد قليل من املنّظمات العربّية التي تقّدم مزيًجا من الدعم 

هناك  املجتمعية.  للموؤ�س�سات  م�رشوعات  وال�سرتاتيجي  املايل 

اهتمام متزايد من قبل ال�سناديق العاملّية لل�ستثمار املجتمعي 

اأكيومن” و”التحالف العاملي لتح�سني الّتغذية”  “�سندوق  مثل 

 Global alliance for improved Nutrition:GaiN(
اأّن تلك ال�سناديق تواجه  اإل  الذي بداأ يعمل يف املنطقة موؤّخًرا. 

“�سندوق  يعمُل  التقرير،  يف  �سابًقا  ُذكر  كما  عقبات.  جمموعة 

والهند  والباك�ستان  الأمريكّية  املتحدة  الوليات  يف  اأكيومن” 

الهبات  بتلّقي  له  ي�سمح  خا�ص  قانوين  �سكل  خلل  من  وكينيا 

اإىل تلّقي ال�ستثمارات فى الوقت ذاته، ومثل  واملنح بالإ�سافة 

هذا ال�سكل القانونى غري متوفر حالًيّا باملنطقة علمًا باأن وجود 

�سكل قانونى م�سابه قد يكون ذو قيمة كربى لعمل هذا ال�سندوق 

املجتمعي  ال�ستثمار  وت�سجيع  �سبيهة  اأخرى  عربّية  و�سناديق 

املالّية  ال�سناديق  بع�ص  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  عام.  ب�سكل 

اأطلق  فقد  املنطقة.  يف  الفر�ص  بع�ص  تلحظ  الرائدة  اخلا�سة 

 Citadel( )القلعة(  كابيتال”  “�سيتاديل  ال�ستثمار  �سندوق 

املحدود  التمويل  �سندوق  القاهرة،  يف  ومركزه   )Capital
امل�رشّية  �سات 

ّ
املوؤ�س ومتويل  بال�ستثمار  يقوم  الذي  “تنمية” 

التى تقدم التمويل الأ�سغر.

الرّواد  ترعى  التي  الدولية  الدعم  منّظمات  املنطقة  يف  وتن�سط 

ة “اأ�سوكا” و”�سيرنغو�ص”  املجتمعيني. هذه املنّظمات وبخا�سّ

“�سواب”  �سة 
ّ
و”موؤ�س  ،)Skoll Foundation( ”سكول� ومنّظمة 

 Schwab Foundation for Social(  “ املجتمعية  للريادة 

القطاع  بناء  يف  اأ�سا�سّيا  دوًرا  تلعب   ،)Entrepreneurship
خمتلف  يف  املجتمعيني  للرّواد  دعمها  خلل  من  املنطقة  يف 

فاإّن فريق رّواد  �سابًقا،  ُذكر  . مع ذلك، وكما 
103

مراحل تطّورهم

�سات املجتمعية الذين تدعمهم مثل تلك املنّظمات حم�سور 
ّ
املوؤ�س

بالبارعني  فقط  يهتّم  منها  والكثري  املنطقة،  بلدان  بع�ص  يف 

باللغة النكليزّية، م�ستثنًيا بذلك ق�سًما كبرًيا من �سباب املنطقة. 

�سات املجتمعية يف املنطقة قد 
ّ
على �سعيد اآخر، قليل من املوؤ�س

منّظمة  حّددتها  التي  امليزانية  اأو  املالية  املعاملت  حجم  بلغ 

من  الكثري  فاإّن  وهكذا  لتمويلها  و�رشط  اأدنى  كحد  “�سكول” 
.
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املبادرات لي�ست بعد موؤّهلة للح�سول على دعمها املايل

امل�ستثمرين  �سبكات  غرار  على  امل�ستثمرين  �سبكات  وتعترب 

ال�سغار )angel networks( مناذج ميكن ا�ستخدامها يف �سوق 

يف  برزت  املا�سية،  اخلم�ص  ال�سنوات  يف  املجتمعي.  ال�ستثمار 

تكّونت  وقد  ال�سغار،  للم�ستثمرين  �سبكات  ب�سع  العربي  الوطن 

اأ�سا�ًسا من اأفراد ذوي قيمة �سافية مرتفعة لكّنها ت�سّمنت كذلك 

�سات راعية. نذكر على �سبيل املثال �سبكة “القيادات العربية 
ّ
موؤ�س

الأعمال  رجال  و�سبكة   ،)Young arab Leaders( ال�سابة” 

العرب ال�سغار )Arab Business Angels Network( و�سبكة 

 Bader Lebanese( ”بادر لرجال الأعمال اللبنانّيني ال�سغار“
ب�سكل  موّجهة  لي�ست  ال�سبكات  تلك   .Business Angels(105

�سات املجتمعية اأو الرّواد املجتمعيني – حيث 
ّ
حمّدد نحو املوؤ�س

ي�سعى امل�ستثمرون اأّوًل اإىل املردود املايل.

اإىل  يهدف  ال�سعودّية  العربّية  اململكة  يف  اآخر  منوذج  هناك 

اخلا�ص  القطاع  وتعزيز  ال�سعودّيني  امل�ستثمرين  م�ساعدة 

 .)the centennial Fund tcF( املئوّية”  “�سندوق  وهو 

 Youth( وال�سندوق هو ع�سو فى منّظمة العمل العاملّية لل�سباب

اململكة  يف  ومركزها   )Business International YBI
�سبكة  وتدير  الربح،  تهدف  ل  عاملّية  منّظمة  وهي  املّتحدة، 

على  ال�سباب  ُت�ساعُد  التي  امل�ستقّلة  الوطنّية  للمبادرات  عاملّية 

الوظائف. وقد  اإطلق م�رشوعات خا�سة بهم، وت�ساعد يف خلق 

اأقام ال�سندوق عّدة �رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص، مع 

وامل�رشف   )Sabic( “�سابك”  فيها  مبا  ال�سعودّية  ال�رشكات 

كما   .)National Commercial Bank( الوطني  التجاري 

من  وا�سًعا  انت�ساًرا  فحّقق  قوّي  حكومي  بدعم  ال�سندوق  حظي 

خلل مكاتبه املتواجدة يف كافة اأنحاء البلد.   

 

�ص فى امل�سوؤولّية  بع�ص وكالت الّت�سنيف العاملّية التي تتخ�سّ

العربّية.  املنطقة  ليغطي  عملها  نطاق  عت 
ّ
و�س قد  الجتماعية 

 the dow Jones( لل�ستدامة”  جونز  داو  “موؤ�رّش  واأّما 

Sustainability Index( الذي يبحث يف التناف�سّية الجتماعية 
والبيئّية، فيت�سّمن �رشكات من الربازيل وهونغ كونغ وماليزيا 

مقايي�ص  وهناك   .
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العربّية املنطقة  من  لي�ص  لكن  وتايلند، 

عاملّيا  بها  معرتف  ال�ستثمار  على  الجتماعي  للمردود  اأخرى 

ومدعومة ب�سكل كبري وت�سمل “ال�سبكة العاملّية لتاأثري ال�ستثمار” 

اأن�ساأتها  التي   )Global impact investing Network(
�سة “روكيفيلري” )rockefeller Foundation( و“ نظام 

ّ
موؤ�س

 portfolio data Management( البيانات”  اإدارة  حمفظة 

مواقع  من  بدعم  اأكيومن”  “�سندوق  يديره  )الذي   )System
Salesforce.و  pricewaterhouse coopers )Google و 

.com(107

مبادرة  كابيتال(  )اأبراج  “اأبراج”  �سندوق  يدير  املنطقة  يف 

ا�ستثماراته لتطال جمالت  �سل�سلة  اأخلقي لرت�سيد  اإطار  لإعداد 

حقوق  دعم  املنا�سبة،  العمل  معايري  الف�ساد،  “حماربة  مثل 

الإن�سان الأ�سا�سّية، مناه�سة التمييز العن�رشي، ال�سلطة، اللتزام 

. فيما 
الجتماعي، ال�ستدامة البيئّية، امل�سوؤولّية الجتماعية”107

العربي”  العامل  يف  امل�سوؤولة  التناف�سّية  القدرة  “موؤ�رّش  ي�ساهم 

)arab responsible competitiveness index( كنظام 
قيا�ص على نطاق وا�سع، ميكن اعتماده كقاعدة لقيا�ص املردود 

�سات املجتمعية 
ّ
الجتماعي على ال�ستثمار، على م�ستوى املوؤ�س

يف املنطقة.

 

يف النهاية، هناك القليل من اجلهات املي�رّشة لل�سوق واحلا�سنة 

له يف املنطقة، با�ستثناء “�سنابل” و “نه�سة املحرو�سة” وهما 

“�سنابل” هي منّظمة  الفئتني.  الهامة لكّل من  من ال�ستثناءات 

 2002 عام  اأُطلقت  باملنطقة  الأ�سغر  التمويل  �سات 
ّ
ملوؤ�س مظّلة 

�سات 
ّ
ملوؤ�س املعلومات  وتقا�سم  للّت�سال  ا  مهًمّ م�سدًرا  توؤّمن 

كالتايل:  نف�سها  عن  ف 
ّ
وُتعر املنطقة،  يف  الأ�سغر  التمويل 

التمويل  قطاع  تزويد  خلل  من  ال�سوق  عمل  ُت�سّهل  “منّظمة 
العربية بخدمات مبا�رشة مثل خدمة الت�سال،  الأ�سغر بالدول 

م�ستخدمًة  املعلومات  وتبادل  والبحث،  والرتجمة،  والتدريب، 

اللغتني الأ�سا�سّيتني ال�سائدتني يف املنطقة )العربّية والفرن�سّية(. 

ٍك وكاأداة تن�سيق لعمل املنّظمات ال�رشيكة 
ّ
ا كُمحر كما تعمُل اأي�سً

املقارنة  وحتديد  ال�سفافّية  باأمور  يخت�ص  فيما  املنطقة  يف 

املرجعّية. وت�ساهم كذلك يف تطوير و/اأو تعديل قواعد وقوانني 

التمويل الأ�سغر”.

جمعية “نه�سة املحرو�سة” يف م�رش تظل هي املنّظمة الوحيدة 

العهد  احلديثة  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س التي حتت�سن  املنطقة  يف 

�سة 
ّ
التي ُيديرها ال�سباب. وُي�سهد لها باحت�سان ناجح لـ 12 موؤ�س

من هذا النوع منذ ن�ساأتها الر�سمّية عام 2003.

 الهيئات الدولية املانحة يف ال�طن العربي

واملتعّددة  الثنائّية  املانحة  الدولية  الهيئات  لعبت  عام،  ب�سكل 

�سات املجتمعية. وقد دعت 
ّ
ا يف تعزيز املوؤ�س الأطراف دوًرا هاًمّ

�سة 
ّ
املوؤ�س “تطوير  م�رشوعها  خلل  من  الدولية،  العمل  منّظمة 

ممّثلي  اجلنوبّية،  اإفريقيا  يف  ال�سباب  اإىل  املوّجه  الجتماعية” 

احلكومة واأرباب العمل والعّمال واملنّظمات غري الربحّية واخلرباء 

واملجتمع الأكادميي، اإىل الجتماع للبحث حول البيئة املوؤاتّية 

 .
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ّ
املحلي امل�ستوى  وعلى  املنطقة  يف  املجتمعية  �سات 

ّ
للموؤ�س

اأ�سا�سّية تق�سي ت�سهيل  اللقاء بيان مع تو�سيات  وقد �سدر عن 

�سات املجتمعية يف اأفريقيا اجلنوبّية، ومعاجلة 
ّ
منو قطاع املوؤ�س

خدمات  و  التمويل  على  واحل�سول  وتنظيمّية،  قانونّية  ق�سايا 

“�سبكة  ة  من�سّ اإطلق  عن  اللقاء  هذا  اأ�سفر  وقد  الأعمال.  تطوير 

اأّن  كما  �سابًقا.  ُذكرت  اإفريقيا” التي  املجتمعية يف  �سات 
ّ
املوؤ�س

نتيجة  اأتى  قد  اأعله  ُذكر  الذي  القاعدّية”  “الأعمال  �سندوق 

.
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�سة التمويل الدولية
ّ
ملبادرة اأُطلقتها “موؤ�س

عربي  دور  لعب  على  القدرة  املانحة  الدولية  الهيئات  لدى 

مثل  املانحة  الهيئات  تطلقها  التي  اجلهود  واأّما  مماثل.  ك 
ّ
حمر

درا�ساتها  �سل�سلة  خلل  من  الإمنائى   املّتحدة  الأمم  برنامج 

 Growing inclusive( ”املتنامية ال�ساملة  “الأ�سواق  لو�سع 

يف  الإن�سانّية  للتنمية  عملّية  حلول  لإيجاد  وعملها   )Markets
فهي  اإيران(،  يف  ولحًقا   ( واملغرب  م�رش  مثل  حمّددة  بلدان 

الأمم  برنامج  اأطلق  كما  بالثناء.  جديرة  اأوىل  خطوات  مبثابة 

�سات 
ّ
ا باملوؤ�س املّتحدة الإمنائى يف م�رش موؤّخًرا برناجًما خا�سّ

املجتمعية التي ُيطلقها ال�سباب، لكّنه ل يزال قيد الإعداد. 

من  دوًرا  ا  اأي�سً الأطراف  ثنائّية  املانحة  الهيئات  تلعب  وقد 

�سات املجتمعية. هذا ما قامت 
ّ
خلل ال�رشاكة الفعلّية مع املوؤ�س

�سة 
ّ
موؤ�س )cida(مع  الدولّية”  للّتنمية  الكندّية  “الوكالة  به 

الوكالة  �ساندت  �ساندت  كما  م�رش.  يف   )Sekem( “�سيكيم” 
الأمريكية للتنمية الدولية )uSaid( اإطلق برنامج “املبتكرين 

املجتمعيني العرب” )الذي طّبقته “�سيرنغو�ص” وقد ُذكر �سابًقا 

الوليات املتحدة حالّيا بجهود  التقرير. وتقوم حكومة  يف هذا 

اأعّدته  اأو�سع  اأعمل  �سات املجتمعية جزًءا من جدول 
ّ
جلعل املوؤ�س

حول  الرئا�سّية  القّمة  خلل  من  الإ�سلمي  العامل  مع  للتعاون 

ريادية الأعمال. و�سُت�ساهم هذه اجلهود بت�سليط ال�سوء على هذا 

.
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القطاع الهام الذي يب�رش النور يف املنطقة العربّية

�سات اخلا�سة 
ّ
بالإ�سافة اإىل الهيئات الدولية املانحة، على املوؤ�س

الوطن  يف  املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س ودعم  ت�سجيع  يف  ت�ساهم  اأن 

هذا  اأهمّية  ف�سيًئا  �سيًئا  تعي  �سات 
ّ
املوؤ�س هذه  بداأت  العربي 

�سة 
ّ
موؤ�س تبحث  مبتكرة.  �رشاكات  �سمن  تدخل  بها  فاإذا  الدور 

احتمالت دعم  )aga Khan Foundation( يف  خان”  “اآغا 
املياه  على  احلفاظ  خلل  من   ، بالبيئة  تعنى  التي  �سات 

ّ
املوؤ�س

م�رش.  يف  ال�سحراء  وزراعة  تدويرها  واإعادة  النفايات  واإدارة 

“للم�ساهمة يف خلق فر�ص عمل  �سة يف ذلك و�سيلًة 
ّ
املوؤ�س ترى 

 .
البيئّية”112 التحّديات  تلك  وللم�ساعدة على حّل بع�ص  لل�سباب 

خالد  امللك  �سة 
ّ
موؤ�س اأعلنت  ال�سعودّية،  العربّية  اململكة  يف 

�سات 
ّ
“ بهدف تعزيز املوؤ�س اأكيومن  “�سندوق  موؤّخًرا �رشاكة مع 

مناف�سة  خلل  من  اململكة  يف  املجتمعية  والريادة  املجتمعية 

يف  اأكيومن”  “�سندوق  لـ  زملء  واختيار  لتوظيف  وطنّية 

املبذولة  اجلهود  ع 
ّ
تو�س من  املنطقة  ت�ستفيد  وقد   .

113
ال�سعودّية

�سات الو�سيطة ومن بيئة 
ّ
من قبل امل�ستثمرين واملانحني واملوؤ�س

قانونّية ُموؤّهلة ميكن للموؤ�س�سات املجتمعّية اأن جتد فيها روؤو�ص 

الأموال وحتّقق الزدهار.

41 40



43

�سات الرتبوّية والتعليمية
ّ
دور املوؤ�س

اإدارة  على  وتدريبية  تعليمية  برامج  ولدة  الأخري  العقد  �سهد 

عدد  يف  التدريب  وبرامج  املجتمعية،  �سات 
ّ
واملوؤ�س امل�رشوعات 

العامل، ومن خلل عدد من  الرائدة يف  الرتبوّية  �سات 
ّ
املوؤ�س من 

يف  وكذلك  الغر�ص،  لهذا  ي�سًا  خ�سّ املن�ساأة  واملعاهد  املراكز 

املدار�ص. ويف عدد متزايد من اجلامعات مّت حت�سري مواد واإعداد 

البع�ص  اأعّد  كما  الدرا�سة،  من  النوع  لهذا  كامل  بدوام  اأ�ساتذة 

�سات املجتمعية. وقد اأ�سبحت 
ّ
منها برامج �سهادة يف اإدارة املوؤ�س

رواًجا  اأكرث  واملحا�رشات  ال�سبكات  وتطوير  البحث  ن�ساطات 

حقل  ُتزّود  والن�ساطات  الربامج  تلك  الرائدة.  اجلامعات  �سمن 

لنمّوه  �رشورّية  ثلث  مُبقّومات  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة 

اإدارة  بناء ثقافة  اأ�سا�ص علمي، ب(  الوعي وبناء  اأ( زيادة   : هي 

اخلدمات  تاأمني  ج(  املهارات،  وتطوير  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

والدعم وخلق �سبل للتنمية.

زيادة ال�عي وبناء اأ�سا�س علمي

�سات الرتبوّية رفع م�ستوى م�سداقّيتها 
ّ
ت�ستطيع اجلامعات واملوؤ�س

تطوير  خلل  من  الفكرّية  وا�ستقللّيتها  الأكادميّية  و�رشامتها 

العادّية،  للجماهري  مبادئ جديدة  وتقدمي  حقول معرفة جديدة 

 
ّ
فت�سع الأطر اللزمة لها وتناق�سها حّتى تندمج ب�سكل تدريجي

�سات 
ّ
يف اخلطاب العام. هذه كانت احلال بالن�سبة اإىل اإدارة املوؤ�س

الأمناط  يف  وتّعمق  الأكادميي  البحث  غا�ص  اأّوًل،  املجتمعية. 

�سات 
ّ
التي حُتّدد اأف�سل املمار�سات التي ميكن اأن تعتمدها املوؤ�س

املدراء  كاّفة  لدى  امل�سرتكة  واملواقف  واملمّيزات  املجتمعية، 

الناجحني، واأهمّية اعتماد مناذج عمل بدل اأخرى بغية احلفاظ 

املعلومات  من  النوع  هذا  املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س ا�ستدامة  على 

وامل�ستثمرين  وال�رشكات  ال�سيا�سات  ل�سانعي  �رشورّي 

ثانًيا،   .
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�سواء حّد  على  املجتمعية  �سات 
ّ
واملوؤ�س املجتمعّيني 

�سات املجتمعية 
ّ
من خلل البحث عن حتديد ظاهرة اإدارة املوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س لعبت  اكت�سافاتها،  ون�رش  اأف�سل  ب�سكل  وفهمها 

املجال  هذا  حول  الوعي  زيادة  يف  ا  هاًمّ دوًرا  الرائدة  الرتبوّية 

وامل�ساهمة يف منحه امل�سداقّية وتطّوره. 

�سات الرتبوّية مبا فيها 
ّ
يف هذا الإطار، لعبت ال�رشاكات بني املوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  تعزيز  يف  هاّما  دوًرا  املناطق  بني  ال�رشاكات 

املجتمعية. ففي عام 2001 مثًل تعاونت كلية هارفرد للأعمال 

اإدارة  كليات  من  عدد  مع   )harvard Business School(
“معرفة  �سبكة  اإن�ساء  بهدف  اللتينّية،  اأمريكا  يف  الأعمال 

 Social Enterprise Knowledge( املجتمعية”  املوؤ�س�سات 

الفكري  املال  راأ�ص  تطوير  تعزيز  اإىل  تهدف  التي   )Network
والب�رشي للموؤ�س�سات املجتمعية يف اأمريكا التينّية. وقد �سّمت 

ج وطالب دكتوراه من 
ّ
ال�سبكة ما يزيد عن 7000 طالب ومتخر

من  خبري   10000 عن  يزيد  وما  فيها  املدار�ص  ع�سوّية  خلل 

.
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خلل برناجمها الرتبوي التنفيذّي

  

بناء ثقافة اإدارة امل�ؤ�ّس�سات املجتمعية وتط�ير املهارات

مع اأّنه من ال�رشوري الإ�سارة اإىل حمدودية قدرة التعليم الر�سمي 

ال�رشورّية  املهارات  اأو  املطلوبة  الروح  النا�ص  تلقني  على 

با�ستطاعة  اأّن  اإّل  املجتمعية،  �سات 
ّ
املوؤ�س اأو  امل�رشوعات  لإدارة 

�سات الرتبوّية اأن ُت�ساعد الطلب على الإفادة من طاقاتهم 
ّ
املوؤ�س

الذاتّية. كما يقول “غريغ ديز” من جامعة “دوك”:

يتمّتع  اأن  يجب  التي  ال�سخ�سّية  املمّيزات  الطلب  ُنعّلم  “ل�سنا 
ُنلّقن  ل  مثًل  اأّننا  الناجح...مع  املجتمعّية  �سة 

ّ
املوؤ�س قائد  بها 

�سات 
ّ
املوؤ�س لإدارة  املر�ّسحني  نلهم  اأن  ن�ستطيع  لكّننا  ال�سجاعة، 

ا  اأ�سخا�سً عليهم  فنعر�ص  ب�سجاعة  يت�رّشفوا  باأن  املجتمعية 

اأن  للأ�ستاذ  ميكن  جمتمعية.  �سات 
ّ
موؤ�س بتاأ�سي�ص  بداأوا  مثلهم 

�سة 
ّ
ُيخرج من التلميذ الطاقة التي توؤّهله كي ي�سبح �ساحب موؤ�س

اأرادوا  اإن  الطاقة  بتلك  يتمّتعون  الأ�سخا�ص  ومعظم  جمتمعية 

.
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املجتمعّية  املوؤ�س�سات  اإدارة  مادة  حمتوى  ي�سمل  الواقع،  ويف 

�سات الرتبوّية جمموعة من امل�سائل 
ّ
�ص اليوم يف املوؤ�س

ّ
التي ُتدر

الرّواد  اأو  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س رّواد  يواجهها  التي  العملّية 

املجتمعيني عندما ُيقِدمون على و�سع اأفكارهم حّيز الّتنفيذ.

 

ة اأعطيت يف 72 جامعة ومعهد يف  من خلل معاينة 107 ح�سّ

“بروك” و”�ستايرن” من حتديد �سّتة  العامل، متّكن  اأنحاء  جميع 

�سات املجتمعية وهي: 
ّ
مكّونات اأ�سا�سّية للتدريب على اإدارة املوؤ�س

قيا�ص   )3 املورد،  2( حتديد  الجتماعية،  املهّمة واحلاجات   )1
النتائج، 4( اإدراك الفر�سة، 5( منوذج عمل ُم�ستدام، 6( البتكار، 

. كما اأّن 75 يف املئة من اجلامعات 
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7( تو�سيع نطاق التاأثري
القيام  الدار�سني  �سات املجتمعية تكّلف 

ّ
اإدارة املوؤ�س �ص 

ّ
ُتدر التي 

اختبارّية ملنحهم خربة عملّية  اأو  تعّلمّية خدماتّية  مب�رشوعات 

التاأثري  م�سار  وتر�سيخ  الإدارّية  مهاراتهم  بناء  يف  ت�ساهم 

الجتماعي يف جتاربهم التعليمّية. 

اإدارة  حقل  تطوير  يف  اأ�سا�سًيّا  دوًرا  العايل  التعليم  يلعب  فيما 

�رشوري  هو  مبكرة  مرحلة  يف  التعليم  املجتمعية،  �سات 
ّ
املوؤ�س

واإعداد  امل�ستقبلّيني  امل�رشوعات  اأ�سحاب  مهارات  لبناء  كذلك 

املفهوم،  هذا  من  انطلًقا  املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س ُتعّزز  ثقافة 

�سات املجتمعية 
ّ
ُتدخل احلكومات �سيًئا ف�سيًئا تعليم اإدارة املوؤ�س

اعتمدت  مثًل،  املّتحدة  اململكة  ففي  املدار�ص.  اأنظمة  �سمن 

املدار�ص  يف  واإدارتها  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س حول  الدرا�سة 

عمرهم،  من  ع�رشة  الرابعة  يف  طلب  اإىل  موّجهة  الثانوّية، 

الرتبوّية  براجمها  لتطوير  للمدار�ص  ُمتاًحا  التمويل  واأ�سبح 

.
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�سات
ّ
املتعّلقة باملوؤ�س

تاأمني اخلدمات وخلق �سبل للتنمية

د 
ّ
�سات املجتمعية اأكرث من جمر

ّ
قد ُتقّدم برامج تعليم اإدارة املوؤ�س

ن�ساطات  ُتقّدم  اأن  ميكنها  الطلب.  اإىل  واملهارات  املعرفة  نقل 

وخدمات �سمن املجتمع الأكرب، م�ساهمًة يف خلق روابط و�سبكات 

جلنة  اأجرتها  درا�سة  َخُل�ست  وقد  للتطبيق.  وجمتمعات  اّت�سال 

الوليات  يف  بيت�سربغ  مدينة  منطقة  يف  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س

�سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  ون�ساطات  برامج  اأّن  اإىل  الأمريكّية  املتحدة 

املجتمعيني  والرّواد  اخلرباء  ت�ساعد  اجلامعات  يف  املجتمعية 

هائلة  اأعداد  بح�سور  لهم  ال�سماح  قدراتهم من خلل  بناء  على 

يف  املوجودة  الدعم  وبرامج  واملحا�رشات  العمل  ور�ص  من 

غري  م�سح  اأظهر  اأخرى،  جهة  من   .
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اليوم جامعات  من  العديد 

 Social( املجتمعّية”  �سة 
ّ
املوؤ�س “مرا�سل  موقع  اأجراه  ر�سمي 

�سات املجتمعية يف الوليات 
ّ
Enterprise (reporter اأّن املوؤ�س

اأو معهًدا لإدارة  25 مركًزا  “حواىل  اإىل  الولوج  املتحدة ميكنها 

�سات املجتمعية وكّلها قائمة �سمن اجلامعات” واإىل عدد 
ّ
املوؤ�س

من املعاهد واجلامعات الأخرى التي ترعى م�سابقات خُمّططات 

الوعي  ببناء  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س لأ�سحاب  وت�سمح  الأعمال 

 .
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حول م�رشوعاتهم وحتديد فر�ص التمويل وتلّقي التدريب

امل�ؤ�ّس�سات والت�ّجهات الرتب�ّية يف ال�طن العربي

كما تظهر معظم الأمثلة امُلعطاة اأعله، يف بيئة �ساحلة لإدارة 

ا  اأر�سً �سات الرتبوّية فقط 
ّ
�سات املجتمعية ، ل توفر املوؤ�س

ّ
املوؤ�س

امُلبتكرة،  اأفكارهم  يطّبقوا  لكي  امل�رشوعات  لأ�سحاب  �ساحلة 

�سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  تطوير  دعم  يف  ا  هاًمّ دوًرا  تلعب  ا  اأي�سً لكّنها 

وكم�رشوع  الأكادميي  والبحث  للتعليم  كم�ساحة  املجتمعية 

�سات والأنظمة 
ّ
جني ال�سباب. اإّل اأّن املوؤ�س

ّ
مهنة م�ستقبلّية للمتخر

الرتبوّية العربّية ل زالت الأبعد عن كّل تلك املمار�سات.

وقد اأظهرت درا�سة �سابقة اأجرتها منّظمة “مبادرة �سباب ال�رشق 

�سات 
ّ
املوؤ�س اأّن   )Midle East Youth initiative( الأو�سط” 

املرتبطة بالتعليم و�سوق العمل تفتقد ب�سكل كبري حالياًّ القدرة 

ال�رشورّية  واحلوافز  والعقلّيات  والكفاءات  املهارات  توليد  على 

. وتت�سّمن 
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لإر�ساد انتقال ال�سباب من الدرا�سة اإىل �سوق العمل

التحّديات الأ�سا�سّية عدة حتّديات ومنها: طبيعة املنهج الرتبوّي 

فهم  دون  من  احلفظ  على  مبنًيّا  زال  ل  )الذي  التعليم  واأ�سلوب 

اهتمام  قّلة  الّنقدي(،  والتفكري  البتكار  الق�ساء على  اإىل  ومييل 

الفر�ص املنا�سبة لتطوير راأ�ص  القطاع اخلا�ص بالتعليم، غياب 

والعمل  والتطّوع  الختباري  التعّلم  خلل  من  الب�رشي  املال 

�سات 
ّ
املوؤ�س رّواد  من  العديد  اختار  اإن  عجب  ل  لذلك،  اجلماعي. 

الرتبوّية  �سات 
ّ
املوؤ�س �سوب  التوّجه  املنطقة  يف  املجتمعية 

�سات م�ستهدفة للتطوير، ول عجب 
ّ
الر�سمّية وغري الر�سمّية كموؤ�س

بحاجة  م�ساحات  واملهارات  التدريب  تطوير  راأوا يف حقول  اإن 

اإىل البتكار. )راجع الإطار رقم 8 والإطار رقم 1 اأعله(

�سات املجتمعية 
ّ
التزام اجلامعات العربّية بالهتمام باإدارة املوؤ�س

يتطّور �سيًئا ف�سيًئا، فهناك بع�ص الربامج الواعدة التي كانت ل 

التقرير.  لهذا  كتابتنا  اأثناء  والتح�سري  التخطيط  حّيز  يف  تزال 

العديد من جامعات املنطقة كان ي�ستفيد من ال�رشاكات وال�سبكات 

�سات 
ّ
العاملّية لإظهار الدعم والتقدير للرّواد املجتمعيني واملوؤ�س

الن�سائي  ال�سعودي  املنتدى  ت�سمل  ذلك  على  الأمثلة  املجتمعية. 

�سات املجتمعية، وكلية اإدارة الأعمال “اإن�سياد” 
ّ
حول اإدارة املوؤ�س

يف العقدين الأخريين، بداأت بلدان العامل اأجمع تدرك ف�سل اأنظمتها يف تربية 

ال�سباب على الإبداع والبتكار ، ولي�س فقط على ال�ستجابة ورد الفعل للظروف 

القت�سادّية املحيطة. هناك ت�ق اإىل حتديد وحتليل وتطبيق املمار�سات التي 

والريادية يف مرحلة  املبادرة  التعليم لت�سجيع ودعم روح م�رشوعات  �ؤّهل  تخُ

بكرة من مراحل تعليم الفرد”. مخُ

الطاقات  حترير  امل�شروعات:  اأ�شحاب  من  التالية  املوجة  “تعليم  العاملي،  االقت�شادي  املنتدى 

االإدارّية ملالقاة التحّديات العاملّية للقرن الواحد والع�شرين” تقرير مبادرة الرتبية العاملّية”

)report of the Global Education initiative(
25ني�شان/اأبريل، 2009.
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)iNSEad( يف فرن�سا، وان�سمام عدد اأكرب من جامعات املنطقة 
 Students in Free( ”ة

ّ
اإىل �سبكة “الطلب يف امل�رشوعات احلر

 .)Enterprise SIFE
املجتمعية  �سات 

ّ
املوؤ�س اإدارة  حول  الن�سائي  ال�سعودي  املنتدى 

القيادة  مركز  بني   2009 عام  �ست 
ّ
تاأ�س ل�رشاكة  نتيجة  هو 

“ولي�سلي”  ومركز   )Babson( ”باب�سون“ الن�سائّية يف جامعة 

)Wellesley( للن�ساء، والإثنان يف الوليات املتحدة الأمريكّية 
اأُعّد  وقد   .

122
ال�سعودّية العربّية  اململكة  دار احلكمة يف  كلية  مع 

اكت�ساب  على  ال�سعودّية  يف  الطالبات  م�ساعدة  بهدف  الربنامج 

�سات املجتمعية. 
ّ
مهارات العمل ال�رشورّية لإقامة واإدارة املوؤ�س

احلكمة  دار  كلية  ُيقّدمها  اأكادميية  وحدة  الربنامج  ويت�سّمن 

“با�سبون”، وحت�رشها بع�ص الطالبات  واأخرى تقّدمها جامعة 

ال�سعودّيات. ويدخل التلمذة �سمن �سبكة تت�سّمن �سباًبا اآخرين 

الأ�ساتذة  اإىل  بالإ�سافة  املجتمعية،  �سات 
ّ
املوؤ�س اأ�سحاب  من 

�سات ال�رشيكة.
ّ
واملوؤ�س

ة” )SIFE( هي �سبكة عاملّية 
ّ
�سبكة “الطّلب يف امل�رشوعات احلر

للطّلب والأكادميّيني واجلامعات ُتقّدر وتدعم امل�رشوعات التي 

ثلثة  يف  حالًيّا  وتعمل  جمتمعّية،  حاجات  تلبية  يف  ت�ساهم 

جامعة   SIFE 44 لدى  اليوم،  حتى  فقط.  املنطقة  يف  بلدان 

يف  تون�ص.  يف  و9  م�رش  يف  و28  املغرب  يف  �رشيكة  وكلّية 

م�سابقتها   SIFE ا�ست�سافت   2009 عام  الأّول/اأكتوبر  ت�رشين 

العاملية ال�سنوّية يف برلني باأملانيا و�سارك فيها اأكرث من األفي 

طالب وكلّية وقادة اأعمال وزّواًرا من 52 بلًدا. وقد عر�ست فرق 

العامل  اأنحاء  جميع  يف   SIFE ل�سبكة  ال�رشيكة  اجلامعات  من 

�سات املجتمعية، و ح�سلت املنطقة العربّية 
ّ
اأفكارها حول املوؤ�س

اجلامعة  من  فريق  فاز  حني  العاملي  التقدير  من  تها  ح�سّ على 

اإىل  اليوم   SIFE الدولية. وت�سعى  الفرن�سية يف م�رش بامل�سابقة 

 .
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تكثيف ح�سورها يف املنطقة

بدعم  بداأت  املنطقة  يف  العايل  التعليم  �سات 
ّ
موؤ�س من  العديد 

الربامج  خلل  من  التقليدّية  �سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  وممار�سة  درا�سة 

هذه  اأّن  اإّل  احلا�سنة.  �سات 
ّ
واملوؤ�س وامل�سابقات  الأكادميّية 

ا اإىل كيفّية رفع احلد الأق�سى من  اجلهود ل تعطي اهتماًما خا�سًّ

�ساتي مع بع�ص ال�ستثناءات. 
ّ
التاأثري الجتماعي للن�ساط املوؤ�س

تقدم  �سهادات  اأو  برامج  اأو  درو�ص  ل  الأكادميّية،  الناحية  من 

�سات الرتبوّية على 
ّ
�سات املجتمعية �سمن املوؤ�س

ّ
اإدارة املوؤ�س يف 

م�ستوى اجلامعات يف املنطقة. عام 2008، اأدرج معهد “اأ�سوكا” 

�ًسا 
ّ
�سات املجتمعية قائمًة باأ�سماء 350 مدر

ّ
العاملي لإدارة املوؤ�س

باأبحاث  يقومون  اأو  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س اإدارة  ماّدة  يعّلمون 

.
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عنها يف اأكرث من 35 بلًدا، ومل يكن اأحدهم من الدول العربّية

بالإ�سافة، بع�ص كّليات اإدارة الأعمال يف املنطقة يوؤّمن اإطاًرا 

مثل  اجلامعات  بع�ص  الجتماعية.  الأعمال  قطاع  مل�سوؤولّيات 

الدرو�ص  بتوفري  بداأت   ،)auc( القاهرة  يف  الأمريكية  اجلامعة 

الجتماعية  وامل�سوؤولية  العمل  اأخلقّيات  حول  واملحا�رشات 

ال�سرتاتيجية. كما اأطلقت جامعة auc برناجمها اجلديد حول 

وقد  ال�رشكات،  لدى  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  قدرات  بناء 

واملعهد  “جريهارت”  مركز  بني  �رشاكة  نتيجة  الربنامج  اأتى 

الرائدة  ال�رشكات  من  وعدد  باجلامعة  التنفيذي  للتعليم  الدويل 

اإدارة  حول  مواد  �سل�سلة  الربنامج  ويقّدم  العربّية.  املنطقة  يف 

الأعمال التنفيذية وفر�ص التعّلم وتبادل اخلربات من الأقران يف 

القطاع.

يتعاون برنامج بناء قدرات برامج امل�سوؤولية الجتماعية لدى 

ودرا�سة  الأعمال  يف  للبحث  “اخلازندار”  مركز  مع  ال�رشكات 

املطلوب  اأدوات  لن�رش  للجامعة،  تابع  مركز  وهو  احلالت، 

توافرها يف ما يتعّلق بالتاأثري املحتمل لإدارة برامج امل�سوؤولية 

مركز  ي�ست�سيف  فّعال.  ب�سكل  ال�رشكات  لدى  الجتماعية 

جلعلها  وذلك  ون�رشها،  درا�ساته  لعر�ص  “اخلازندار”موؤمترات 
متاحة للنقا�ص والدرا�سة على نطاق وا�سع يف املنطقة. كما يقّدم 

ور�ص عمل لتدريب الطلب على حتليل درا�سة احلالة الجتماعية. 

املرتبطة  احلالت  لت�سمل  تّت�سع  اأن  يجب  الهامة  اخلدمة  هذه 

�سات املجتمعية.
ّ
باإدارة املوؤ�س

يف  اجلامعات  م�ستوى  على  ومناف�سات  م�سابقات  ُتقام  كما 

ال�سباب.  البتكار وروح املبادرة بني  لت�سجيع  املنطقة كو�سيلة 

فمثل ُت�سّجع م�سابقات اختيار اأف�سل خمّطط عمل تكنولوجي بني 

والتكنولوجيا  العلوم  �سة 
ّ
موؤ�س تنّظمها  التي  العربّية  اجلامعات 

الطّلب  من  ال�سباب  “اإنتل”،  �رشكة  مع  بالتن�سيق  العربّية 

واأ�سحاب امل�رشوعات العرب على دمج البتكارات التكنولوجّية 

. ويذهب 
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مع فر�ص العمل وربطها بفر�ص ال�ستثمار والتمويل

الفائزون يف امل�سابقة املقامة يف املنطقة لتمثيل الوطن العربي 

التكنولوجيا  م�رشوعات  اإدارة  مل�سابقة  العاملية  النهائيات  يف 

بركلي.   - كاليفورنيا  وجامعة  “اإنتل”  �رشكة  تقيمها  التي 

العمل  خمّطط  وتطوير  ت�سميم  م�سابقة  هناك  نف�سه،  الإطار  يف 

 ،)Mit( “م�سا�سو�ست�ص” للتكنولوجيا  التي ُيعدها معهد  العربي 

الجتماعية  الربامج  وق�سم  املعهد  هذا  بني  �رشاكة  نتيجة  وهي 

مكافاأة  اإىل  امل�سابقة  وتهدف  جميل.  اللطيف  عبد  �سة 
ّ
موؤ�س يف 

املبادرات املبتكرة التي يطلقها طّلب الوطن العربي.

بالرغم من اأنه لي�ص هناك اأي م�سابقة بني تلك امل�سابقات موّجهة 

�سات املجتمعية، اإّل اأّن ثلثة من اأ�سل ت�سعة 
ّ
بالتحديد اإىل املوؤ�س

 Mit فائزين يف مباراة خمّطط العمل العربي التي ُيجريها معهد

�سات جمتمعية يف ميادين التعليم 
ّ
عام 2009، قد اقرتحوا موؤ�س

�سات التي و�سلت 
ّ
. اإحدى املوؤ�س
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وال�سّحة واحلفاظ على البيئة

اإىل نهائّيات امل�سابقة كانت �رشكة تعالج م�سكلة خملفات ق�ّص 

الأرّز يف م�رش، وتهدف اإىل حّل اإحدى امل�ساكل البيئّية يف البلد 

من خلل اإعادة تدوير ف�سلت الأرّز واحل�سول على مدخول يف 

. اأّما معظم من و�سلوا اإىل النهائّيات يف م�سابقة 
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الوقت نف�سه

تعالج  مبادرات  قّدموا  فقد  العربي،  التكنولوجي  العمل  خمّطط 

م�ساكل اجتماعية ، مبا فيها اقرتاحات حول خلق طاقة متجّددة 

ذوي  اإىل  املعلومات  وتكنولوجيا  املعلوماتّية  خدمات  وتوفري 

خمتلف  اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة(  )متحدى  اخلا�سة  الحتياجات 

البتكارات الطبّية.

العربية  �سات 
ّ
“املوؤ�س �سبكة  املنطقة  الأخرى يف  اجلهود  وت�سمل 

�سة 
ّ
احلا�سنة للأعمال” )Arab Incubators( التي اأطلقتها موؤ�س

يف  �سات 
ّ
املوؤ�س من  عدد  مع  بالتن�سيق  املكتوم  را�سد  بن  حمّمد 

بجامعة  احلا�سنني  ربط  يف  ال�سبكة  �ساهمت  وقد  املنطقة. 

يف  للتكنولوجيا  العليا  وباملعاهد  املغرب  يف  “الأخوين” 
الإمارات العربّية املّتحدة. وتدعم تلك ال�سبكة احت�سان مبادرات 

جني ال�سباب وتقّدم لهم الدعم للنمو. تعترب مبادرات كهذه 
ّ
املتخر

ُتعتمد  اأن  ويجب  امل�رشوعات،  قيام  لتعزيز  اأ�سا�سّية  املبادرات 

وُتطّبق من قبل جامعات املنطقة كّلها. ومن ال�رشوري كذلك اأن 

مرتبًطا  وا�سًحا  للأعمال جزًءا  احلا�سنة  �سات 
ّ
املوؤ�س تلك  ت�سمل 

قد  املجتمعيني  الرّواد  حاجات  لأّن  املجتمعية،  �سات 
ّ
باملوؤ�س

تكون خمتلفة عن حاجات اأ�سحاب امل�رشوعات ورّواد الأعمال 

التقليدّية.

�سات �ملجتمعية يف �لتعليم الإطار 8: �ملوؤ�سّ

�سات �لرتبوّية تعزيز �لبتكار و�خللق يف �ملوؤ�سّ

�ص 
ّ
�سات املجتمعية، طرق التعليم التقليدية يف اأنظمة التعليم الر�سمي يف املنطقة. وقد اأ�س

ّ
يتحّدى الفل�سطيني عارف ح�سيني، �ساحب املوؤ�س

منّظمة “النيزك” لتعزيز التفكري العلمي والبتكار بني الطلب وال�سباب يف املدار�ص الفل�سطينية. تعمل منّظمة “النيزك” مع الأ�ساتذة يف 

املدار�ص الر�سمية لتدربهم وتتعاون معهم بهدف اإدخال متارين وتدريبات التفكري النقدي والإنتاج العلمي �سمن مناهجهم. كما ترعى 

نع يف فل�سطني” للم�ستثمرين ال�سباب، وقد قرنتهم بخرباء يف جمالهم بهدف رفع  املنّظمُة “برنامج احت�سان علمي حتت عنوان: “�سُ

نع يف العامل  م�ستوى اأفكارهم الأ�سلية لرتتقي اإىل منوذج ميكن اأن ُيحتذى به على نطاق وا�سع”. هذا الربنامج هو جزء من “م�سابقة �سُ

�سة العلم والتكنولوجيا العربية يف الإمارات العربية املّتحدة. وقد �سارك ثمانية ُمبتكرين فل�سطني ميّثلون 
ّ
العربي” التي نّظمتها موؤ�س

منّظمة “النيزك” يف هذه امل�سابقة عام 2009. )وقد عر�ص امل�ساركون من غّزة اأفكارهم من خلل الفيديو بالت�سال عن بعد(.

تطوير �ملهار�ت وبناء ج�سور ت�سل ب�سوق �لعمل

�سات الرتبوّية واملهارات املطلوبة يف ال�سوق، مّت تاأ�سي�ص مكتب “ التوظيف وريادية الأعمال” 
ّ
بهدف �سّد الثغرات القائمة ما بني املوؤ�س

وتنفيذ جمعية  باحت�سان   ،2006 عام  القاهرة  )career and Entrepreneurship (development office cEdo يف 
ا  �سة ال�سباب العاملية )IYF(. ومكتب cEdo هو الربنامج الأّول من نوعه يف م�رش. ويخدم حالًيّ

ّ
“نه�سة املحرو�سة” وبدعم من موؤ�س

ع. يوؤّمن املكتب لل�سباب بيئًة متنحهم القّوة للبتكار ولبدء اأعمالهم اخلا�سة، 
ّ
طلبًا من �سبع كلّيات يف جامعة القاهرة، وهو ب�سدد التو�س

وتدربهم على املهارات التي يجب اأن يكت�سبوها للبداع يف الوظائف التناف�سّية. ويحّقق مكتب cEdo اأهدافه من خلل �سل�سلة برامج 

�سات، ومن خلل جمموعة خدمات يف ميادين بناء القدرات وال�ست�سارات املهنية وتعيني الوظائف. يعقد 
ّ
تدريب واختبار داخل املوؤ�س

مكتب cEdo �رشاكات مع قطاع الأعمال لتاأمني فر�ص للتدريب العملي والتوظيف. cEdo هو وليد �رشاكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص حيث توؤّمن اجلامعة املكان والإر�ساد ال�سرتاتيجي فيما توؤّمن �رشكات القطاع اخلا�ص والهيئات الدولية املانحة الدعم املايل 

�سة IYF وهي منّظمة تدعم 
ّ
والّتقني. املنحة الأوىل للمكتب وفرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )uSaid( وقامت باإدارتهاموؤ�س

برامج تطوير ال�سباب وتطّبقها يف جميع اأنحاء العامل، وهي ت�ساعف جهودها يف املنطقة العربّية. 

نع يف العامل العربي” مبا يف ذلك املركزين الأّولني،  �سة “النيزك” للبتكار العلمي ربحت ثلث جوائز يف م�سابقات “�سُ
ّ
املراجع: “موؤ�س

“النيزك”www.alnayzak.org/en/articles/view/section/id/24 “�سيرنغو�ص”، عارف ح�سيني، فل�سطني، 
  www.synergos.org/bios/arefhusseini.htm،و“اأ�سوكا”، اإيهاب عبده www.ashoka.org/node/2989

 www.nahdetmasr.org/cdo”و“نه�سة املحرو�سة”،“مكتب التوظيف وريادية الأعمال

SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt45 44



SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt
47

املفقودة  احللقة  املجتمع  املرتكز على  التعّلم  يبقى  النهاية  يف 

يف  الأمريكّية  اجلامعة  ومدار�سها.  املنطقة  جامعات  معظم  يف 

القاهرة auc واجلامعة الأمريكّية يف بريوت AUB هما من 

اأ�سفت  التي  املنطقة  جامعات  من  متزايد  لكن  قليل  عدد  بني 

“خدمة التعّلم عن بعد” من خلل مركز  �ساتّيًا على 
ّ
طابًعا موؤ�س

املدين”  “اللتزام  ومركز   auc جلامعة  التابع  “غريهارت” 
التابع للجامعة الأمريكّية يف بريوت. وُي�سّكل مركز “غريهارت” 

الأمانة العامة حللف “مًعا” للجامعات العربّية من اأجل اللتزام 

املدين الذي ت�سّكل حديًثان والذي يوؤّمن حالّيا التدريب واملوارد 

لـ12 جامعة يف �سبع بلدان خمتلفة.

ا�ستحداثات  جمموعة  امل�رشوعات  اأ�سحاب  يقود  لة،  املح�سّ يف 

املبادرات  تلك  املنطقة.  يف  التعليمّية  الأنظمة  داخل  هامة 

تعالج بع�ص امل�سائل الأ�سا�سّية التي تواجه ال�سباب اإثر انتقالهم 

مهارات  اإظهار  بهم  ُيفرت�ص  حيث  العمل  �سوق  اإىل  الدرا�سة  من 

اأكانوا  �سواء  البتكار،  على  وقدرة  �ساتي 
ّ
موؤ�س وتفكري  تناف�سّية 

اإدارة  حقل  اأّن  وطاملا  عاملّية.  اأو  حملّية  وظائف  اإىل  يتقّدمون 

�سات الرتبوّية يف جميع 
ّ
�سات املجتمعية يتطّور داخل املوؤ�س

ّ
املوؤ�س

اأنحاء العامل، فهناك اأمل كبري بربوز مبادرات واعدة يف املنطقة. 

وامل�سوؤول  امل�ستدام  العمل  ت�سجيع  خلل  من  ذلك  اأكان  و�سواء 

اجتماعّيا، اأو مبا�رشًة من خلل ت�سجيع الطّلب على البتكار عرب 

�سات احلا�سنة، يجب على �سانعي ال�سيا�سات 
ّ
امل�سابقات واملوؤ�س

وم�سوؤويل القطاع اخلا�ص اأن يدعموا تلك اجلهود كخطوات اأوىل 

�سات املجتمعية العربّية. 
ّ
باجّتاه بناء ثقافة اإدارة املوؤ�س

IV. الت��سيات
يف  للممار�سني  الدخول  نقطة  املجتمعية  الريادة  جمال  يوّفر 

والفاعلني  الأعمال  ورّواد  ال�سيا�سات  و�سانعي  التنمية  جمال 

ت�سمح  م�ستدامة  تطوير حلول  لتمكينهم من  املدين  املجتمع  يف 

با�ستغلل قدرات ال�سباب العربي. انطلقًا من البحوث املكتبية 

واملقابلت امليدانية وال�ست�سارات التي ت�سّمنت التغذية الراجعة 

من اأ�سخا�ص منخرطني يف جمال الريادة املجتمعية واملجالت 

املتعّلقة بها يف املنطقة، نقرتح ثماين تو�سيات اأ�سا�سية لتعزيز 

وتهدف  والإقليمي.  الوطني  امل�ستويني  على  املجتمعية  الريادة 

الفّعالة  والربامج  ال�سيا�سات  دعم  اإىل  اأي�سًا  التو�سيات  هذه 

املتعّلقة بال�سباب البعيدة الأمد والق�سرية الأمد على حد �سواء. 

ال�سلة  ذات  الناجحة  املمار�سات  على  التقرير  يف  الرتكيز  مّت 

املمار�سات  هذه  توّفر  اأن  ويجب  اأدناه،  املحّددة  بالتو�سيات 

نقطة انطلق يتّم البناء عليها والتعّلم منها.

امل�سالح  اأ�سحاب  قبل  من  تعاونًا  التو�سيات  كافة  تتطّلب 

اأّن هذا التقرير يقرتح  املتعّددين كي يتم تطبيقها بفعالية. غري 

القيادة  زمام  ت�سّلم  وي�ستطيعون  بالأولوية  يتمّتعون  فاعلني 

وتن�سيق اجلهود يف نطاق كل من هذه التو�سيات.

الت��سية 1: حتديد تعريف وم�سّمى وا�سح للريادة املجتمعية 

يف ال�طن العربي 

املجتمعية  الريادة  كيانات  الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

واال�ضتثمار املجتمعي على ال�ضعيد االإقليمي والعاملي 

تتمّتع الريادة املجتمعية بقدرات قوية يف الوطن العربي، غري اأّنه 

مل يتّم اإدخال هذا املفهوم وهذا امل�سطلح يف اللغة العربية ب�سكل 

املجتمعية  الريادة  منّظمات  على  يتعنّي  لذا  الآن.  حتى  كامل 

تّتفق على  اأن  املحّليني  ال�رشكاء  بدعم من  والعاملية،  الإقليمية 

اأهمية  على  اأكرب  فًا 
ّ
تعر يوّفر  اأن  ميكنه  حمّدد  عربي  م�سطلح 

الريادة  هذه  تواجد  لتعزيز  عمل  اإطار  ي�سّكل  واأن  املجال،  هذا 

مثل  العربية  امل�سطلحات  ا�ستعمال  اإن  وفعاليتها.  املجتمعية 

“الريادة الجتماعية ” اأو “الريادة املجتمعية” )التي ا�سُتخدمت 
فى هذا التقرير مثل( اأو “الإبداع الجتماعي” قد يوؤّدي اإىل �سوء 

عملية  لغة  اأي  يف  جديد  م�سطلح  حتديد  ي�سكل  وبالتاأكيد  فهم. 

نهاية  يف  جماعيًا.  وتفكرياً  وقتًا  تتطّلب  متوا�سلة  اجتماعية 

للم�سطلح املذكور وملفهومه  الأهمية  الأمر، �سيعطي هذا اجلهد 

وتعريفه ب�سكل اأف�سل يف املجتمعات العربية.

الت��سية 2: و�سع املعايري املرجعية لقيا�س العائدات والآثار 

الجتماعية والبيئية

املجتمعية  الريادة  كيانات  الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

واال�ضتثمار املجتمعي على ال�ضعيدين االإقليمي والعاملي 

لتقييم  جديدة  طرق  عن  املجتمعيون  امل�ستثمرون  يبحث 

ومعياري  وا�سح  باأ�سلوب  والجتماعية  املالية  عائداتهم 

�سات 
ّ
و�سفاف. اآخذين هذا الأمر بعني العتبار، يتعنّي على املوؤ�س

الولوج ب�سكل  املجتمعية وامل�ستثمرين املجتمعيني يف املنطقة 

لهم  ت�سمح  اأن  �ساأنها  من  قيا�ص  وخدمات  اأدوات  اإىل  متزايد 

من  ذلك  يتم  اأن  ميكن  معينة.  وجهود  مبادرات  فعالية  بتقييم 

خلل البناء على الأدوات املتوفرة حاليًا اخلا�سة بالعائد على 

والتكاليف  الفوائد  تقي�ص  والتي  احلايل،  املجتمعي  ال�ستثمار 

والبيئية والقت�سادية. ف�سًل عن ذلك، يتعنّي على  الجتماعية 

وامل�ستفيدين،  املجتمعية،  �سات 
ّ
واملوؤ�س ال�سيا�سات،  �سانعي 

النخراط ب�سكل فاعل يف عملية البحث عن طرق جديدة لقيا�ص 

الكمي  ال�سعيدين  على  نتائج  اأجل حتقيق  من  امل�رشوعات  اآثار 

والكيفي.

و�سناديق  املجتمعية  امل�ؤ�ّس�سات  حا�سنات  دعم   :3 الت��سية 

الأم�ال البتدائية التي ت�ستهدف امل�ؤ�ّس�سات املجتمعية النا�سئة 

التي يديرها ال�سباب

الدولية  والهيئات  ال�رشكات  قطاع  الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

�ضات واالأفراد القادرين
ّ

املانحة وامل�ؤ�ض

عن�رشاً  املبتكرة  النا�سئة  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س دعم  ي�سّكل 

حا�سمًا لتعزيز فر�ص النجاح والإ�ستدامة لهذه اجلهود. ميكن اأن 

توّفر حا�سنات الأعمال للم�رشوعات النا�سئة اخلدمات املجانية 

القانوين،  والدعم  امل�سرتكة،  الأ�سا�سية  البنية  مثل  املدعومة  اأم 

واملحا�سبي، وتخطيط الأعمال الجتماعية، والإدارة، والتوجيه 

الأويل  التمويل  وتوفري  الأثر،  وتقييم  والتوثيق،  القيادي، 

�سات 
ّ
باملوؤ�س اخلا�سة  الأولية  ال�ستثمار  �سناديق  خلل  من 

املجتمعية النا�سئة.

مّت حتديد هذه الحتياجات يف هذا التقرير انطلقًا من النماذج 

)وفقًا  املنطقة  يف  اأم  العاملي  ال�سعيد  على  �سواء  القائمة 

 
ّ
للحتياجات املعّينة وو�سع الكيان املحت�سن( يتعنّي اأن ي�ستمر

الفرتة،  هذه  انق�ساء  بعد  اأق�سى.  كحد  �سنوات  ثلث  الحت�سان 

كيانًا  لت�سبح  املحت�سنة  املجتمعية  �سة 
ّ
املوؤ�س تتطّور  اأن  يجب 

قانونيًا م�ستقًل.

الت��سية 4: تقييم اجلدوى القت�سادية لإن�ساء �سناديق وطنية 

تدعم تعميم ون�رش التجارب الناجحة

القادرين  واالأفراد  �ضات 
ّ

امل�ؤ�ض الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

واجلهات الدولية املانحة 

قد يتبنّي اأن تكرار نطاق املبادرات اأو تو�سيع اأثرها على م�ستوى 

قاعدة الهرم اأمر حتويلي على �سعيد التنمية. اإن �سندوق التكرار 

الوطني هو منوذج متويلي بني القطاعني العام واخلا�ص يطبرَّق 
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على م�ستوى الدولة. وهو يتلّقى املنح وال�ستثمارات من جمموعة 

املجتمعيني،  وامل�ستثمرين  الإمنائية،  الوكالت  من  متنّوعة 

للأن�سطة  لتوجيهها  الكبرية،  الإمكانات  ذوى  اخلري  وفاعلي 

اأن تربهن هذه  اأن�سطة تخدم قاعدة الهرم. يجب  اأّنها  التي تبنّي 

�سات املجتمعية عن جناح مثبت، 
ّ
الأن�سطة التي تقوم بها املوؤ�س

ع التي 
ّ
واأن ت�ستويف املعايري الجتماعية ومعايري قابلية التو�س

يحّددها ال�سندوق على حد �سواء. 

لإطلق  والنطاق  اجلدوى  لتقييم  بدرا�سة  التقرير  هذا  يو�سي 

منوذج �سندوق تكرار وطني.

الت��سية 5: اإن�ساء منتدى اإقليمي لل�ستثمار املجتمعي لت��سيع 

نطاق املبادرات ال�سبابية

اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية: قطاع ال�رشكات و�ضانعي ال�ضيا�ضات 

�ضات وكيانات اال�ضتثمار املجتمعي
ّ

وم�ؤ�ض

لتح�سني  كبرية  اإمكانات  اأي�سًا  الإقليمي  امل�ستوى  على  تتوّفر 

التمويل  ويعزز  �سات 
ّ
املوؤ�س منو  يدعم  اأن  ميكنه  الذي  التفاعل 

الأكرث ا�سرتاتيجية. قد ي�سّكل قادة ال�رشكات امل�سوؤولني اجتماعيًا 

�سات 
ّ
املوؤ�س جمال  يف  املنخرطني  ال�سباب  به  يقتدي  اأعلى  مثًل 

تعزيز  يف  اأ�سا�سّيني  لعبني  يكونوا  اأن  ميكنهم  كما  املجتمعية. 

املجتمعية.  �سات 
ّ
املوؤ�س وتطّور  لنمّو  والعادلة  التناف�سية  البيئة 

مثل  ويقوده  ال�ستثمار،  نطاق  ع 
ّ
يو�س �سنوي  منتدى  قيام  اإن 

املبادرات  مطابقة  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ويهدف  القادة،  هوؤلء 

من  املجتمعيني  امل�ستثمرين  مع  الناجحة  احلالية  ال�سبابية 

مهمة  فارقة  علمة  ي�سّكل  قد  التمويل،  من  املزيد  توفري  اأجل 

املنتدى  هذا  مثل  يجمع  قد  املجال.  هذا  يف  العمل  �سعيد  على 

بني امل�ستثمرين املجتمعيني وفاعلي اخلري وم�ستثمري الأموال 

�سات املجتمعية ال�سغرية يف 
ّ
للم�رشوعات الطموحة وبني املوؤ�س

العر�ص  مطابقة  اإىل  املنتدى  هذا  يهدف  وقد  م�سرتكة.  ة  من�سّ

توفري  مع  فعالية  الأكرث  ال�ستثمارات  نحو  لتحويلها  والطلب 

�ساأن مثل هذا  الأر�ص. كما ومن  جهود مبتكرة وم�ستدامة على 

املنتدى اأن يوّفر فر�سًا لتعّلم اخلربات ون�رش التوعية بني البلدان.

الت��سية 6: حت�سني تن�سيق جه�د اأ�سحاب امل�سالح املتعّددين

اجلهات الفاعلة الأ�سا�سية: كيانات الريادة املجتمعية االإقليمية 

والعاملية واال�ضتثمار املجتمعي

والرّواد  واحلكومات  ال�رشكات  قطاع  بني  ملحوظ  تداخل  يظهر 

املجتمعيني العاملني على معاجلة حتّديات التنمية امل�سرتكة يف 

الوطن العربي. للحر�ص على تفادي اإهدار املوارد وتخ�سي�سها 

ب�سكل فعّال، ميكن حت�سني التن�سيق يف املجالت التالية:

• احلكومية: 	 الوكالت  يف  قطاعات  لعّدة  ال�سامل  التعاون 

يتعنّي دمج الريادة املجتمعية يف الآليات الوطنية احلالية 

وتن�سيقها  ومناق�ستها  والأن�سطة  الأفكار  اختبار  اأجل  من 

و�سناديق  ال�رشكات،  وقطاع  املجتمعيني،  والرّواد  ال�سيا�سات، 

ال�ستثمار املجتمعي، واملانحني الدوليني.

اأ�سا�سيتني  �ستعالج البنود الأولوية يف جدول الأعمال م�ساألتني 

تتعّلقان بالتحّديات القانونية التي تواجه الريادة املجتمعية يف 

املنطقة:

• �ضات 	
ّ

امل�ؤ�ض لت�ضجيع  هجينة  قان�نية  مناذج  اإدخال 

جمال  يف  احلوار  جل�سات  تهدف  اأن  يجب  املجتمعية: 

هياكل  اإدخال  حول  عمل  خطة  اإنتاج  اإىل  ال�سيا�سات 

�سات املجتمعية خلل 
ّ
اأكرب للموؤ�س قانونية م�ساعدة ب�سكل 

مراحل ن�ساأتها ومنوها وتو�سيع نطاقها. �ستت�سّمن جل�سات 

الراهنة  والأنظمة  للقوانني  العمق  يف  حتاليل  هذه  احلوار 

تقدمي  اأجل  من  اأو  ال�رشورية،  التعديلت  حتديد  اأجل  من 

التي قد ت�ساعد امل�رشوعات  ال�سيا�سات  اأفكار جديدة حول 

اأف�سل والنهو�ص  اإحتياجات جمتمعاتها ب�سكل  على تلبية 

بالقت�سادات املحلية.

• اإدخال اأطر عمل قان�نية لت�ضجيع اإن�ضاء �ضناديق اإ�ضتثمار 	

جمال  يف  احلوار  جل�سات  تهدف  اأن  يجب  جمتمعية: 

ال�سيا�سات اإىل اإنتاج خطة عمل حول اإدخال هياكل قانونية 

لل�ستثمار  اأكرب  ب�سكل  م�ساعدة  تكون  العربي  الوطن  يف 

يف  حتليًل  احلوار  جل�سات  تت�سّمن  اأن  يجب  املجتمعي. 

من  الراهنة  والأنظمة  والقوانني  العاملية  للنماذج  العمق 

حول  الأفكار  واختبار  �رشورية  التعديلت  حتديد  اأجل 

هذه  احلوار  جل�سات  مثل  و�ستوّفر  كما  اجلديدة.  الأنطمة 

قانونية  عمل  اأطر  ت�سميم  حول  تو�سيات  لتقدمي  فر�سًا 

�سناديق  وجود  ت�سّجع  اأن  �ساأنها  من  البلد  م�ستوى  على 

ال�ستثمار املجتمعي �سواء من خلل امل�ستثمرين العامليني 

اأم املحليني اأم على امل�ستوى البلد.

الت��سية 8: تعزيز الطلب والثقافة يف جمال الريادة املجتمعية 

فيما بني ال�سباب واملجتمعات 

واالإعلمية  الرتب�ية  �ضات 
ّ

امل�ؤ�ض الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

و�رشكات الت�ض�يق 

• املجتمعي 	 باالبتكار  املتعّلقة  الرتب�ية  املبادرات  تعزيز 

اأن  الوطنية  الرتبوية  للأنظمة  ميكن  املدين:  واالنخراط 

واأن  واملهارات،  املجتمعية  اخلدمات  لبناء  الفر�ص  تعّزز 

مثل  النا�سئني  املجتمعيني  للرّواد  ال�رشوري  الدعم  توّفر 

روح  تعّزز  واأن  املجتمع،  داخل  وال�سبكات  احلا�سنات 

الريادة  ال�سوء على  الريادية من خلل ت�سليط  املبادرة و 

ط اإىل 
ّ
املجتمعية وت�رشيعها. يربز دور مهم يف الأمد املتو�س

�سات الرتبوية يف املراحل الرتبوية الأ�سا�سية 
ّ
البعيد للموؤ�س

احلكومية  الوكالت  تت�سّمن  اأن  ميكن  القطاعات.  بني 

اأم  العامة  الكيانات  من  ال�سبابي ممّثلني  النمو  تعّمم  التي 

اخلا�سة يف املناق�سات حول القوانني والأنظمة املقرتحة، 

اإّما من خلل تو�سيع نطاق م�ساركة جلان التن�سيق القائمة، 

القطاعني  بني  جديدة  �رشاكة  حوارات  اإقامة  خلل  من  اأو 

العام واخلا�ص. 

• بني الرّواد املجتمعيني وقطاع ال�رشكات: ميكن تعزيز جهود 	

�سات 
ّ
املجتمعيني/املوؤ�س الرّواد  بني  والت�سبيك  التن�سيق 

من  عدد  بداأ  مماثلة.  و�سناعات  قطاعات  يف  املجتمعية 

للأ�سواق  ال�سرتاجتية  الإمكانات  يدرك  الكربى  ال�رشكات 

يف قاعدة الهرم، وقد بداأ بتطوير منتجات وخدمات لهوؤلء 

الأمثلة  وتربهن  املنخف�ص.  الدخل  ذوي  امل�ستهلكني 

عندما  اأكرب  اأثراً  اجلهود  لهذه  يكون  اأن  ميكن  اأّنه  الدولية 

�سات املجتمعية اأو عندما 
ّ
يتم تطبيقها بالتعاون مع املوؤ�س

تقودها هذه الأخرية.

• الوطني 	 امل�ستويني  على  املجتمعية  الريادة  كيانات  بني 

امل�ستوى  على  �سبكات  لإن�ساء  حاجة  تظهر  والإقليمي: 

الوطني وامل�ستوى ال�سامل لعدة بلدان وامل�ستوى الإقليمي. 

حيث  من  حمدودة  الراهنة  املجتمعية  الريادة  �سبكات  اإّن 

�ست�ساهم  العربي.  الوطن  يف  اإنت�سارها  وات�ساع  عمق 

املحلية  امللكية  يف  حمليًا  واملمّولة  الأ�سيلة  ال�سبكات 

ملفهوم الريادة املجتمعية و�ستطال الرّواد املجتمعيني يف 

الواحد،  البلد  داخل  معينة  وقطاعات  مناطق  يف  اأو  بلدان 

من غري املن�سمني لل�سبكات العاملية القائمة حاليًا. يجب 

يف  العاملة  القائمة  ال�سبكات  مع  بالتن�سيق  ذلك  يتم  اأن 

املنطقة.

• بني 	 )فيما  املناطق  خمتلف  يف  املجتمعيني  الرّواد  بني 

بلدان اجلنوب وعلى ال�سعيد العاملي(: ي�سّكل تبادل املعرفة 

والتجارب بني عّدة مناطق بني الرّواد املجتمعيني خطوة 

اأطر  اإقامة  اإىل  التبادل  هذا  �سيوؤّدي  ومهمة.  عملية  تالية 

عمل للنخراط وتبادل املعرفة واإقامة �سبكات تن�سيق من 

الرّواد املجتمعيني املهتمني بتعّلم درو�ص  اأن تفيد  �ساأنها 

الرّواد املزيد من  وممار�سات جيدة. كما و�سيكت�سب هوؤلء 

الزملء  الدولية من  �سبكتهم  و�سيعززون  امللحوظ  التواجد 

واملتعاونني املحتملني.

الت��سية 7: عقد جل�سات احل�ار يف جمال ال�سيا�سات ال�طنية 

والإقليمية ب�ساأن اأطر العمل القان�نية

و�ضانعي  ال�طنية  احلك�مات  الأ�سا�سية:  الفاعلة  اجلهات 

ال�ضيا�ضات

 قد جتمع جل�سات احلوار والطاولت امل�ستديرة حول ال�سيا�سات 

و�سانعي  الوطنية،  احلكومات  بني  فيما  املجال  هذا  يف 

والثانوية والعليا. ميكن دمج الريادة املجتمعية يف درو�ص 

مل�ساعدة  وموا�سيع  اخت�سا�سات  عّدة  ت�سمل  منهجية 

لتحقيق  اللزمة  املهارات  جمموعات  تطوير  على  الطلب 

النجاح يف جمال الأعمال ويف املجال الجتماعي على حد 

�سواء.

• بالريادة 	 اخلا�ضة  واملحّددة  التعريفية  العلمات  اإدخال 

املعروفة  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س ت�ستطيع  املجتمعية: 

ر�سميًا امل�ساعدة يف تعزيز الوعي الثقايف من خلل اإدخال 

اتباع  خلل  ومن  واخلدمات.  للمنتجات  حمّددة  علمات 

املعروفة  العلمات  ت�سّكل  العادلة،  التجارة  قطاع  منوذج 

عامليًا، والتي ت�سري اأن منتجًا عربّيًا ما وهو مراٍع ملعايري 

�سات اجلتمعية” والتي تاأخذ يف العتبار املعايري 
ّ
“للموؤ�س

التواجد  لن�رش  طريقًة  وغريها،  والبيئية،  الجتماعية 

واأثرها  اجلمهور  بني  املجتمعية  الريادة  ملجال  امللحوظ 

على املجتمعات املحلية. قد توؤّثر الدعاية يف ن�رش التوعية 

تقّدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  على  الطلب  وزيادة 

�سات املجتمعية. كما ومن �ساأن ذلك اأن يوّفر حمّفزات 
ّ
املوؤ�س

كي  املجتمعية  �سات 
ّ
املوؤ�س يف  لت�ستثمر  ال�رشكات  لقطاع 

ت�ستفيد من هذا الطلب املتزايد من امل�ستهلكني.

على  العرب  ال�سباب  تنمية  جمال  يف  تقّدم  اأي  �سيعتمد  اأخرياً، 

الوطني،  امل�ستوى  على  �سات 
ّ
املوؤ�س بني  فيما  امل�سرتك  التعاون 

حان  الإقليمي.  امل�ستوى  على  البلدان  بني  التعاون  وعلى 

ويقوموا  الفر�سة  ينتهزوا  كي  الدوليني  اللعبني  اأمام  الوقت 

الريادة  اإن  وا�ستغللها.  ال�رشاكات  هذه  اإمكانات  بالتاأثريعلى 

يتعنّي  ذلك  اأجل  ومن  بذلك.  للقيام  ة  من�سّ ت�سّكل  املجتمعية 

داعمة  بيئة  خللق  معًا  العمل  الفاعلة  �ساتية 
ّ
املوؤ�س اجلهات  على 

ي�سعى  اأن  يجب  كما  امل�ستدام.  النمو  والنمو يف جمال  للبتكار 

جديدة  �سبل  وراء  املدين  واملجتمع  والأعمال  احلكومات  قادة 

العامل  حول  و  املنطقة  يف  النا�سئة  اجليدة  املمار�سات  لتحديد 

واعتمادها. 

منو  ت�سهيل  اأجل  من  التقرير  هذا  يف  التو�سيات  اقرتاح  مّت 

�ساتية ال�رشورية بهدف ال�ستفادة من الريادة 
ّ
التحالفات املوؤ�س

العربي،  لل�سباب  القت�سادية  الفر�ص  وتعزيز  املجتمعية، 

العاملي  القت�ساد  يف  كامل  ب�سكل  لدجمها  املنطقة  وحت�سري 

املتغرّي ب�سكل �رشيع.
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امللحق: الأفراد واملنّظمات امل�ساركة

�ملبدعون و�لرّو�د �ملجتمعيون �لعرب �لذين متت مقابلتهم 

 ا�ضتفادت اجتماعات الطاولة امل�ضتديرة ح�ل الريادة املجتمعية التي مت تنظيمها يف القاهرة وعّمان وبريوت من م�ضاركة عدد من 

اأهم اخلرباء والرّواد املجتمعيني يف املنطقة. ف�ضًل عن ذلك، مت االت�ضال ب�ضكل فردي باالأطراف االأخرى التي مل تتمّكن من امل�ضاركة 

يف اجتماعات الطاولة امل�ضتديرة، اإّما عرب خلل الهاتف اأو عرب الربيد االإلكرتوين. ون�ّد اأن ن�ضكرهم على روؤيتهم  ولتخ�ضي�ضهم من 

 Sarina  وقتهم القيم وللعمل الذي يق�م�ن به من اأجل بلدانهم ومن اأجل املنطقة. ون�ّد اأن نخ�سّ بال�ضكر ال�ضيدة �ضارينا بيغي�س

Begesمل�ضاهماتها القيمة ودعمها.

املنّظمات الأ�سا�سية التي متت مقابلتها

�ساهم عدد من �الأفر�د بتقدمي وقتهم وعطاء�تهم خلل �لقيام باالأبحاث �للزمة و�إعد�د هذ� �لتقرير �سو�ء عرب �الإجتماعات �ل�سخ�سية 

�أم عرب �الإت�ساالت عرب �لهاتف �أم �لربيد �الإلكرتوين:

ر�نيا عبد�لباقي �سنابل

جوليا �أ�سعد

هانيا ع�سود

مرو�ن عورتاين

فيجينيا باريرو

�سارينا بيغي�ض 

�إدو�رد باكينغهام 

لور� كاالنان 

كرمي �لبيار 

منى �ل�سيد

�أحمد عزة

طوين فغايل

وليد حنا

هبة حندو�سه 

هل حطاب

ن�رشين هينا

منية حب �هلل  

رند�ل كمبنور

طارق كتانه

جورج خلف

ر�مي خوري 

مني مب�سوط

بريدجيت ماكنامير

كاثرين ميليغان

منى مو�سي

د�يل موريف 

جوناثان �أورمتان�ض

�سقيب ر�سيد

�سام ر�يد

�سهى �لنجار

بيرت ريلينغ

زينة �سو�ف 

�سكوت �سيمور

�أنكور �ساه

�سحبة �سبحاين 

لوي�ض �ستيفين�سون  

نبيل طرزي

كري�ض و�لكر 

جميل و�ين

جويل يربك

فيليب زغيب

�سبكة �لتمويل �الأ�سغر بالبلد�ن �لعربية، م�رش

غر�مني- جميل، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مبادرة ن�سيج للتنمية �ملجتمعية - �سباب، �الأردن

�سات �لعربية �لد�عمة، �ل�سفة �لغربية
ّ
منتدى �ملوؤ�س

نيو فنت�سورز- معهد مو�رد �لعامل، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

معهد �سيرنجو�ض، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

ملعهد �الأوروبي الإد�رة �الأعمال- يف فرن�سا

�رشكة ماكينزي و�رشكائه، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

 �ملركز �لدويل لقو�نني منّظمات �ملجتمع �ملدنى ، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

�سة �لتجارة �لعادلة يف م�رش
ّ
موؤ�س

�إنديفور، م�رش

�جلامعة �الأمريكية يف بيوت، لبنان

�لرئي�ض �ال�سبق ل�سبكة م�ستثمرى قطاع �لعمل �لعربي

�أ�ستاذة و�لكاتبة �الأ�سا�سية، تقرير �لتنمية �لب�رشية يف م�رش

�جلامعة �لربيطانية يف م�رش

مبادر�ت ن�سيج للتنمية �ملجتمعية - �سباب، �الأردن

 معهد ع�سام فار�ض لل�سيا�سات �لعامة و�ل�سوؤون �لدولية �جلامعة �الأمريكية يف بيوت، لبنان

 �سبكة �أ�سنب للمنخرطني يف جمال �لتنمية، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

�جلامعة �الأميكية يف بيوت، لبنان

معهد �سيرنجو�ض، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

معهد ع�سام فار�ض لل�سيا�سات �لعامة و�ل�سوؤون �لدولية، �جلامعة �الأمريكية يف بيوت، لبنان

 �جلامعة �الأمريكية يف بيوت، لبنان

�سة �سكول، �لواليات �ملتحدة �الأميكية
ّ
موؤ�س

�سة �سو�ب للريادة �ملجتمعية، �سوي�رش�
ّ
موؤ�س

 منتدى �إم �آي تي �لعاملي لل�رشكات �لنا�سئة للمنطقة �لعربية، لبنان

 كلية دبي للإد�رة �حلكومية

�سة كوفمان
ّ
موؤ�س

�أبر�ج كابيتال، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سندوق �الأعمال �ل�سعبية، �لواليات �ملتحدة �الأميكية

مبادر�ت ن�سيج للتنمية �ملجتمعية - �سباب، �الأردن

معهد �أ�سنب، �لواليات �الأمريكية �ملتحدة

 معهد ع�سام فار�ض لل�سيا�سات �لعامة و�ل�سوؤون �لدولية �جلامعة �الأمريكية يف بيوت، لبنان

 �لوكالة �الأمييكية للتنمية �لدولية

�سندوق �أكيومن، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائى ، �لواليات �الأميكية �ملتحدة

  �ملركز �لكندى للبحاث �لتنموية �لدولية، م�رش

نزل و�دى فينان �لبيئي، �الأردن

 �لتحالف �لعاملي من �أجل حت�سني �لتغذية، �سوي�رش�

�أ�سوكا، �لوطن �لعربي، م�رش

�جلامعة �الأميكية يف بيوت، لبنان

�جلامعة �الأميكية يف بيوت، لبنان

جمعية �جل�رش، �ملغرب

جمعية �الأر�ض- لبنان

حرب، �الأردن

متويلكم، �الأردن

تعليلة، �الأردن

�جلمعية �لعامة للهجرة �لد�خلية، م�رش

�سة تنوير للتعليم و�لتنمية، م�رش
ّ
موؤ�س

�سار�ز باغ، Sarah’s Bag لبنان

جمعية تكوين وجمعية رّو�د، �الأردن

�سة وقفية �ملعادي �الأهلية، م�رش
ّ
موؤ�س

جمعية عل�سانك يا بلدي للتنمية �مل�ستد�مة، م�رش

�إجناز، لبنان

جمعية �ملرّبة، م�رش

مع�سكر عمارين، �الأردن

جمعية “نحو �لتقدم” ومركز م�سدر �لتعلم، م�رش

 the Fast aid association for �ملزمنة، م�رش  للأمر��ض  �ل�رشيعة  �لنجدة  منّظمة 

Chronic diseases
�سة طفولتي، م�رش

ّ
موؤ�س

جمعية �ألو�ن و�أوتار ، م�رش

منتدى �ملنّظمات غي �حلكومية �لفل�سطينية، �ل�سفة �لغربية

�سوق �لطيب، لبنان

�سة حرية �لر�أي و�لتعبي، م�رش
ّ
موؤ�س

جمعية روت�سباي�ض

مركز �سكون الإعادة �لتاأهيل، لبنان

�سة قلب كبي، م�رش
ّ
موؤ�س

�سة �لتنمية �ملجتمعية يف كوم �الأحمر، م�رش
ّ
موؤ�س

�سة مدد ، �ل�سفة �لغربية
ّ
موؤ�س

كاريتا�ض، م�رش

مع�سكر�ت �لتعبي �لرقمي �لعربي، م�رش

مبادرة ذكرى، �الأردن

حممد �الأندل�سي 

بول �أبي ر��سد

مرمي �أبو عد�ض

عريب �لفاعوري

رو�ن �لزين

�سلح عرفة

جمدي عزيز 

�سارة بي�سون

�سمر دودين

مروى �لد�يل

رغده �الإبر��سي

دميا �خلوري

ع�سام غنيم

زياد حمزة

مها هليل

على ح�سني

�سهام �إبر�هيم

عزه كامل

ر�مي مهد�وي

كمال مزوق

عماد مبارك

د�فيد مني نبتي

ندين عقل

فيوز عمر

طارق رم�سان

جاكلني �سفي 

�ساين كوزمان

رنوى يحيى

ربيع زريقات
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ح�ل  امل�ستديرة  الطاولة  اجتماع  يف  الأ�سا�سية  ملنّظمات 

“الريادة املجتمعية وال�ستثمار املجتمعي يف ال�رشق الو�سط” 
الذي عقد يف مدينة وا�سنطن:

�لتالية . 1 للمنّظمات  �جلزيل  �ل�سكر  عن  نعرّب  �أن  نوّد 

مل�ساركتها يف �جتماع �لطاولة �مل�ستديرة حول “�لريادة 

�الأو�سط”  �ل�رشق  يف  �ملجتمعي  و�ال�ستثمار  �ملجتمعية 

�لذي عقد يف مقر معهد بروكينغز يف 23/02/2010.

• �رشكة �أكو�نتابيليتي 	

• �أ�سوكا	

• �سبكة �أ�سنب للمنخرطني يف جمال �لتنمية	

• معهد �آ�سنب	

• �سبكات كل �لعامل	

• مركز �أرثر �أم. بلنك لروح �ملبادرة يف جامعة باب�سون	

• �خلارجية 	 بوز�رة  �الإن�سان  وحقوق  �لدميقر�طية  مكتب 

�الأمريكية

• بجامعة 	 �حلكومية  للإد�رة  دبي  لكلية  دبي  مبادرة 

هارفارد 

• �سة �لتعليم من �أجل �لتوظيف	
ّ
موؤ�س

• �القت�ساد 	 برنامج  �الإ�سلح،  على  �مل�ساعدة  م�رشوع 

�لعاملي و�لتنمية يف معهد بروكينغز

• �سة بار�غو�يا	
ّ
موؤ�س

• �سبكة كليات �إد�رة �الأعمال �لعاملية	

•  مبادرة �ل�رش�كة �لعاملية، وز�رة �خلارجية �الأمريكية	

• �سة �لتمويل �لدولية 	
ّ
موؤ�س

• مكتب �سوؤون �لعمل �لدولية، وز�رة �لعمل �الأمريكية 	

• �سة كوفمان	
ّ
موؤ�س

• كلية كينيدي بجامعة هارفارد	

• �رشكة “ميكنج �سنت�ض �إنرتنا�سيونال”	

• �سة مي�سي كورب�ض	
ّ
موؤ�س

• جمموعة مونيتور 	

• �سبكة تعليم روح �ملبادرة	

• �خلارجية 	 وز�رة  �الأو�سط،  �ل�رشق  مع  �ل�رش�كة  مبادرة 

�الأمريكية

• �خلارجية 	 بوز�رة  و�الأعمال  �لتجارية  �ل�سوؤون  مكتب 

�الأمريكية

• برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي	

• �ملوؤمتر �لعاملي للم�سلمني �لد�عمني للأعمال �الإن�سانية	

• �سة �سكول 	
ّ
موؤ�س

• �لوكالة �الأميكية للتنمية �لدولية 	

املنّظمات التي قدمت امل�ساعدة خلل الإجتماعات وال�ست�سارات

�لقّيمة  لعطاء�تها  �لتالية  للمنّظمات  تقديرنا  عن  نعرّب  �أن  نوّد 

خلل �الجتماعات و�ال�ست�سار�ت طو�ل هذ� �لبحث:

• �سة �آغا خان	
ّ
موؤ�س

• غرفة �لتجارة �الأمريكية يف م�رش	

• �آر�مك�ض	

• �سة بيل وميليند� غايت�ض	
ّ
موؤ�س

• �لوكالة �لكندية للتنمية �لدولية	

• بو�بة �لتنمية 	

• �سة درو�سو�ض	
ّ
موؤ�س

• �سة فورد	
ّ
موؤ�س

• هابيتات فور هيومانيتي �إنرتنا�سونال	

• منّظمة قانون �لتنمية �لدولية	

• �سة �ل�سباب �لدولية	
ّ
موؤ�س

• �سات �الأوروبية 	
ّ
�سبكة �ملوؤ�س

• معهد �ملجتمع �ملنفتح	

• كوي�ست �سكوب	

• �سندوق �إخوة روكفلر	

• برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائى	

• هيئة �ليوني�سكو	

• هيئة �ليوني�سيف 	

• �لبنك �لدويل	

• �لوكالة �المريكية للتنمية �لدولية/مكتب �الأردن	

• �الأمريكية 	 �لوكالة  �الأو�سط،  �ل�رشق  مع  �ل�رش�كة  مكتب 

للتنمية �لدولية

• �لقياد�ت �لعربية �ل�سابة	

احل�ا�سي

قاعدة بيانات مكتب �الإح�ساء �الأمريكية
1

هذه  تشير   .http://www.census.gov/ipc/www/idb
للبلد�ن  بالن�سبة   2010 عام  منتصف  في  للسكان  التوقعات 

�لتالية: �جلز�ئر، �لبحرين، م�رش، �إير�ن، �لعر�ق، �الأردن، �لكويت، 

ليبيا، لبنان، �ملغرب )مبا يف ذلك �ل�سحر�ء �لغربية( عمان، قطر، 

�لعربية  �الإمار�ت  تون�ض،  �سوريا،  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 

�ملتحدة، �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة و�ليمن.

�الإن�سانّية  �لتنمية  تقرير  �الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 
2

)نيويورك،   �لعربية  �لبلد�ن  يف  �الإن�سان  �أمن  حتديات  �لعربية: 

�ملتحدة  �الأمم  لربنامج  �لتابع  �لعربية  للدول  �الإقليمي  �ملكتب 

حتديات  بو�سماعيل،  وخليل  �لقادر  عبد  علي   ،)2009 �الإمنائي 

�لتنمية يف �ملنطقة �لعربية: مقاربة �لتنمية �الإن�سانية )�لقاهرة، 

برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي وجامعة �لدول �لعربية، 2009(، 

�ض.32-33.

 2010 �أن�سطة �الأعمال يف �لعامل �لعربي  توفر تقارير ممار�سة 
3

�سنويًا من  �إعد�دها  يتم  �لتي   )2009 �لدويل،  �لبنك  )و��سنطون: 

 ،2003 �لعام  منذ  �لدولية  �لتمويل  �سة 
ّ
وموؤ�س �لدويل  �لبنك  قبل 

�لتجاري  �لن�ساط  بدء  ترعى  �لتي  للأنظمة  كميًا  “قيا�سًا 
�مللكية  وت�سجيل  �لعّمال  و�إ�ستخد�م  �لرت�خي�ض  و��ستخر�ج 

و�حل�سول على �الإعتماد�ت وحماية �مل�ستثمرين ودفع �ل�رش�ئب 

و�لتجارة عرب �حلدود وتنفيذ �لعقود وت�سفية �لن�ساط �لتجاري، 

�حلجم.  و�ملتو�سطة  �ل�سغرى  �مل�ساريع  على  تطبيقها  يتم  كما 

.www.doingbusiness.org :أنظر�

يتعني على �لبلد�ن �لقيام باالإ�سلحات يف ثلثة جماالت من 
4

�الأعمال  تنظيم  قيا�ض  يف  تقييمها  يتم  �لتي  �لع�رش  �ملجاالت 

ليتم ت�سنيفها “كاأف�سل م�سلح” ولتح�سني ت�سنيفها يف ملحق 

“�سهولة ممار�سة �الأعمال” �لذي يوفره قيا�ض تنظيم �الأعمال

  paul dyerباول د�ير ،Navtej dhillon أنظر نافتيج ديلون�
5

ومن  �لعمل  �إىل  �لدر��سة  من  �النتقال  عن  ملحة  �النتظار:  جيل 

ل�سباب  يتحقق  مل  وعد  �النتظار:  جيل  يف  �أ�رشة  لتكوين  �لعمل 

ديلون  نافتيج  قبل  من  �ملنقحة  �لن�سخة  يف  �الأو�سط.،  �ل�رشق 

مطابع  دي.�سي:  )و��سنطن  يو�سف  وطارق   Navtej dhillon
م�ستبعدون  و�آخرون،  ديلون  نافتيج   )2009 بروكنغز،  معهد 

لل�سباب  �الأ�سو�ق  ت�سغيل  �الأزمة:  وقت  مت�رشرون  �لرخاء،  وقت 

�الأو�سط”،  �ل�رشق  �سباب  “مبادرة  تقرير  �الأو�سط”  �ل�رشق  يف 

للتنمية يف معهد بروكنغز بالتعاون  )و��سنطن: مركز ولفن�سون 

مع كلية دبي للإد�رة �حلكومية، 2009(.

قاعدة بيانات جلنة �مل�ساعدة �الإمنائية �لتابعة ملنّظمة �لتعاون 
6

و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي 

 .www.oecd.org/dac/stats/idsonline

لتفعيل  خطو�ت  �مل�ساعدة،  على  “�لعمل  خار��ض  هومي  �أنظر 
7

 Action on Aid :steps towards making aid ”مل�ساعدة�

more effective :)و��سنطن: مركز ولفن�سون للتنمية يف معهد 
http://www.brookings.edu/~/  4-5  )2009 بروكنغز، 

media/Files/rc/reports/2009/04_aid_kharas/04_
تقلب  كلفة  “قيا�ض  خار��ض،  هومي   aid_kharas.pdf
�مل�ساعدة”  Measuring the cost of aid Volatility ورقة 

�لعمل �لثالثة ملركز ولفن�سون للتنمية )و��سنطن: مركز ولفن�سون 

www.brookings.edu/ )2008 ،للتنمية يف معهد بروكنغز

papers/2008/07_aid_volatility_kharas.aspx

Action on Aid ”هومي خار��ض “�لعمل على �مل�ساعدة
8

حول  “تقرير  �آ�سيا  لغرب  و�الجتماعية  �القت�سادية  �للجنة 
9

�الأمم  )نيويورك،  �ملبا�رشة”  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ال�ستثمار�ت 

�ملتحدة، 2009(، 

h t tp : / /www.escwa .un .o rg . in fo rma t ion /
publivations/edit/upload/edgd-09-tp2.pdf

�إحياء  �الإ�سلمي:  “ �لرب   Jennifer Bremer برميي  جينيفر 
10

�ملوؤمتر  )عر�ض،   “ �الجتماعية  �لعد�لة  لبناء  �لتقليدية  �الأمناط 

و�لدميقر�طية،  �الإ�سلم  �لدر��سات  ملركز  �خلام�ض  �ل�سنوي 

و��سنطن دي.�سي، �أيار 28_29، 2004(

http://csidonline.org/documents/pdf/5th_
Annual_Conference-Bremer_paper.pdf

�أنظر ج. غريغوري دي�ض J. Gregory dees “معنى �لريادة 
11

 Meaning of Social Entrepreneurship �ملجتمعية”  

(2001) http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/
 J. Gregory dees دي�ض  غريغوري  ج.   ..dp4012.pdf
 Social �البتكار�ت،  تعليمي”  كمخترب  �ملجتمعية  �سات 

ّ
�ملوؤ�س

 ،Ventures as Learning Laboratories, “innovations”J
 ،)2009 �أي.تي،  و�أم.  كلو�سرتز  )د�فو�ض وكامربيدج: مطبوعات 

http://www.caseatduke.org/documents/Articles-
 .research/iNNoVatioNS-davos-2009_dees.pdf

 Search for �ملجتمعية  �لريادة  عن  �لبحث  اليت،  بول 

بروكنغز،  معهد  Social Entrepreneurship)و��سنطن، 
 center for the advancement of  .11-15  ،)2008
Social Entrepreneurship مركز تطوير �لريادة �ملجتمعية 
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حقل  “تنمية  ديوك  جامعة  يف  للأعمال  فوكا  كلية   ،  )CASE(
 developing the field of Social”ملجتمعية� �لريادة 

 .)2008 ديوك،  جامعة  )دورهام،   ،  Entrepreneurship
 the Landscape of social“فار�و وكاتي  نيكولز  �أليك�ض 

 investment: a holistic topology of opportunities
�ال�ستثمار�ال�ستثمار  عن  عامة  “ملحة   and Challenges
ورقة  و�لتحّديات”  �لفر�ض  عن  كاملة  در��سة  �الجتماعي، 

�سعيد  )�أك�سفورد:كلية  �الجتماعية  للريادة  �سكول  مركز  عمل 

مارتني  �أل.  روجيه  �أك�سفورد(7.  جامعة  يف  �الأعمال  الإد�رة 

 Social ”أوزبيغ:” �لريادة �ملجتمعية: تعريف �حلالة� و�سايل 

 ،  Entrepreneurship: the Case for definition
 Stanford Social �الجتماعي  للبتكار  �ستنافورد  جملة 

innovation review 5، رقم 2، )2007(. �أنا ماريا بييدو 
 Social Entrepreneurship: A critical ،ومورديث ميكلني

 review of the concept, journal of world business
�الأعمال  جملة  للمفهوم”  دقيقة  مر�جعة  �ملجتمعية:  “�لريادة 

�لعاملية 41، رقم 1)2006( : 56-65.

 CASE ”12“ما هي �لريادة �ملجتمعية؟

h t t p : / / c a s e d u k e . o r g / a b o u t /
whatissocialentrepreneurship

http://www.ashoka.org/ �أ�سوكا،  �الختيار،  معايي 
13

support/criteria

ماير  وجو�نا   Christian Seelos �سيلو�ض  كري�ستيان 
14

�الأفر�د  �لرّو�د  “�لريادة �ملجتمعية: م�ساهمة   ،Johanna Mair
 the contribution of individual ”يف �لتنمية �مل�ستد�مة

Entrepreneurs to Sustainable development ورقة 
 ،553 للأعمال  �لعليا  �لدر��سات  كلية  يف  �الأعمال  كلية  عمل 

�لعليا للأعمال بجامعة نافار�،2004(  �لدر��سات  )مدريد: كلية 

 Search for Social �ملجتمعية  �لريادة  عن  �لبحث  اليت، 

.Entrepreneurship

معهد مونيتور Monitor، �ال�ستثمار من �أجل �الأثر �الجتماعي 
15

 investing for نا�سئة  �سناعة  لتحفيز  ت�سميم  و�لبيئي: 

 Social and Environmental impact: a design
)�سان   for Catalyzing an Emerging Industry, 2009

فر�ن�سي�سكو: معهد مونيتور، 2009(

يف ما يتعلق باخلط �لثلثي �ملح�سلة، �أنظر جون �أليكينغتون، 
16

 cannibals with Forks: the triple bottom line of

بي.�سي:  �آيلند،  غابريوال   (.21st  Century Business
�سافيتز  �أندرو  �أنظر  كذلك   ،)1999 �سو�سايتي،  نيو  مطبوعات 

 Karl Weber, theفيبي كارل  مع   andrew Savitz
 triple Bottom Line : how today’s Best-run
 companies are acheiving Economic, Social
 and Environmental Success and How You Can
 .)Jossey-Bass، 2006 با�ض  فر�ن�سي�سكو، جو�سي  )�سان   too
 ،  Blended Value �الإجمالية  �لقيمة  باقرت�ح  يتعلق  ما  يف 

 the Blended Value،إميي�سون� جيد   Jed Emerson �أنظر 

 proposition: integrating Social and Financial
جملة   returns”  ) California Management review
  www. �أنظر   كذلك    )2003(  4 رقم   45 للإد�رة  كاليفورنيا 

�الجتماعي  بالعائد  يتعلق  ما  يف   blendedvalue.org
يف  �لربحي  غي  �لثالث  �لقطاع  مكتب  �أنظر  �ال�ستثمار،  من 

�حلكومة، “دليل �إىل �لعائد �الجتماعي من �ال�ستثمار�ال�ستثمار، 

لندن،   (  ،A Guide to Social return on investment
جيد  �أنظر  كذلك   .)Society media ، 2009 مطبوعات 

 ،Jay Wachowics جاي و��سويتز ، Jed Emersonإميي�سون�

و�سوزي �سون Suzi Chun، “�لعائد �الجتماعي من �ال�ستثمار: 

 Social ”ستك�ساف مظاهر خلق �لقيمة يف �لقطاع غي �لربحي��

 return on investment: Exploring aspects of Value
فر�ن�سي�سكو،  )�سان   ،creation in the Nonprofit Sector
 roberts روبيت�ض  �سات 

ّ
�ملوؤ�س تنمية  كاليفورنيا:�سندوق 

)Enterprise development Fund، 1999

�لريادة  يرعى  �لذي  و�لتنظيمي  �لقانوين  �لبيار” �الإطار  كرمي 
17

�ملجتمعية يف �ل�رشق �الو�سط: �لفر�ض و�لتحّديات و�ل�سي قدمًا” 

 the Legal and regulatory Framework Governing
 Social Entrepreneurship in the Middle East:
 Opportunities, Challenges and the Way Forward
قبل  من  �إعد�دها  مت  من�سورة  غي  �أ�سا�سية  معلومات  )مذكرة   ،

غي  للقانون  �لدويل  �ملركز  �الأو�سط،  �ل�رشق  �سباب  مبادرة 

�لربحي، 2010(

 innovations عمل منّظمة �البتكار�ت يف �مل�ساركة �ملدنية 
18

�أفريقيا،  و�سمال  �الو�سط  �ل�رشق  يف   in civic partnership
http://www.icicp.org/ht/d/sp/i/8689/pid/8689

�إن جماعة �ملمار�سني هم جمموعة من �الأ�سخا�ض يت�ساطرون 
19

مو�سوع  حول  �سغفًا  �أو  �مل�ساكل  جمموعة  �أو  م�سرتكًا  �هتمامًا 

معني، ويقومون بتعميق معرفتهم وخربتهم يف هذ� �ملجال من 

 ،Etienne Wenger خلل �لتفاعل ب�سكل م�ستمر. �إتيني وينغي

ري�سارد مكدورميت richard Mcdermott، ووليام �أم �سنايدر 

 William M. Snyder، cultivating communities of

practice: a Guide to Managing Knowledge، بناء 
مطبوعات  )بو�سطن  �ملعرفة  الإد�رة  دليل  �ملمار�سات:  جماعات 

كلية هارفرد للأعمال، 2002(، 4.

�أنظر �مللحق ملر�جعة الئحة �الأ�سماء و�ملنّظمات �لتي �ساركت 
20

يف �إجتماعات �لطاولة �مل�ستديرة.

يظهر بحث بو��سطة نيك�سي�ض يف �للغة �الإجنليزية عن م�سادر 
21

�ملفهوم  �سعبية  زيادة  �ملجتمعية”  “�لريادة  لعبارة  جديدة 

نتيجة   2,145 �لبحث  �أعطى  �ملا�سية.  �خلم�ض  �ل�سنو�ت  خلل 

تت�سمن هذه �لعبارة بني �ل�ساد�ض من ني�سان 2009 و �خلام�ض 

من ني�سان 2010، مع زيادة يف �لنتائج عن �ل�سنو�ت �ملا�سية، 

حيث �سجل �لبحث بني �ل�ساد�ض من ني�سان 2005 و �خلام�ض من 

ني�سان 2006، 562 نتيجة.

�لعامل:  تغي  كيف   ،david Bornstein بورن�ستاين  د�فيد 
22

 How to Change the لريادة �ملجتمعية وقوة �الأفكار �جلديدة�

 World: Social Entrepreneurship and the power of
New Ideas )نيو يورك، مطبوعات جامعة �أك�سفورد، 2007( 3-6. 
�أليك�ض نيكولز Alex Nicholls، �لريادة �ملجتمعية: �أمناط جديدة 

 Social Entrepreneurship: �مل�ستدمي  �الجتماعي  للتغيي 

)نيو   New Models of Sustainable Social change
يورك، مطبوعات جامعة �أك�سفورد، 2006( 8-9

طورت �سيكيم �أ�ساليب �لزر�عة �حليوية �لتي تعتمد على �لزرع 
23

�أي  �إنتاج  وعدم  �الإحيائي  �لزر�عي  �لتنوع  وحت�سني  �لع�سوي 

نفايات غي قابلة للإ�ستعمال.

�أعطت عبار�ت �أخرى مثل “ر�ئد جمتمعي” �لنتيجة ذ�تها.
24

�مل�ستديرة  �لطاولة  �إجتماعات  خلل  �مللحظة  هذه  ذكر  مت 
25

و�ملقابلت مع �لرّو�د �ملجتمعيني يف م�رش و�الأردن ولبنان يف 

ت�رشين �الأول وت�رشين �لثاين 2009.

�أن�ساأت �أ�سوكا مكتبًا يف �لقاهرة يف �لعام 2003 وقد �إنتخبت 
26

�سة �سو�ب للريادة �ملجتمعية 
ّ
منذ �إن�سائها 49 زميل. �إنتخبت موؤ�س

�إنتخبت  2004 وقد  �لعام  �ل�رشق �الأو�سط يف  �أول زميل لها يف 

�ملنّظمات  �إنتخبت   ،2009 �لعام  يف  زملء.   8 �لوقت  ذلك  منذ 

�سيرنجو�ض  منّظمة  �الأو�سط:  �ل�رشق  يف  لها  زميل  �أول  �لتالية 

�سة 
ّ
موؤ�س زميل(،   22( �لعربي  �لوطن  يف  �الجتماعني  للمبدعني 

�الإ�سارة  جتدر  )زميل(.  غرين  �إيكوينغ  ومنّظمة  )زميلني(  �سكول 

مت  �لذين  �ملجتمعيني  �لرّو�د  من  �لقليل  �لبع�ض  هناك  �أنه  �إىل 

�العرت�ف بهم من قبل �أكرث من منّظمة و�حدة.

مت �حل�سول على معظم �ملد�خلت �للحقة من �ملو�د �ملتوفرة 
27

�سة 
ّ
�سة �سكول، موؤ�س

ّ
على �ملو�قع �الإلكرتونية لكل من �أ�سوكا، موؤ�س

�سو�ب، �سيرنجو�ض و�إيكوينغ غرين. مت �لولوج �إىل كافة �ملو�د يف 

�آذ�ر/مار�ض 2010.

�آكت  �إندي  موؤ�س�ض  حميد�ن  و�ئل  ي�سف  �ملثال،  �سبيل  على 
28

لبنان  يف  �الإجتماعيني  �لنا�سطني  عمل  تدعم  منظمة  وهي 

و�لعامل �لعربي وتوفر �أدو�ر منوذجية يقتدى بها يف �ملجتمعات 

بر�مج  يف  �الإجتماعيني  �لنا�سطني  م�ساهدة  �أن  كيف  �ملحلية، 

�سكلت  �لعمر  من  �خلام�سة ع�رش  عندما كان يف  �أم.تي.يف.  قناة 

�آر�ءه  و�سقلت  �لبيئة  بحماية  �إهتمامه  لتحفيز  حا�سمًا  منعطفًا 

حول �أهمية �لنا�سطني �الإجتماعيني كمثال يقتدى به. �أنظر و�ئل 

http://ashoka.org/whmaidan ،حميد�ن، �أ�سوكا

http://ashoka.org/fellow/5667 ،فيوز عمر، �أ�سوكا
29

30

http://ashoka.org/node/4317 ،ع�سام غنيم، �أ�سوكا

http://ashoka.org/fellow/4320 ،سامي جميل، �أ�سوكا�
31

�لعامل  يف  �الجتماعيني  للمبدعني  �سيرنجو�ض  برنامج  يختار 
32

�لعربي من �لبلد�ن �خلم�ض �ل�سابقني فقط.

�أنظر على �سبيل �ملثال، برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي ومعهد 
33

م�رش  يف  �الإن�سانّية  �لتنمية  وتقرير  )م�رش(  �لقومي  �لتخطيط 

2005، �ختيار م�ستقبلنا، نحو عقد �جتماعي جديد، )نيويورك: 
2005(، برنامج �الأمم �ملتحدة  برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي 

�الإمنائي: حتديات �أمن �الإن�سان يف �لبلد�ن �لعربية.

�رشكة تبادل معلومات �لتمويل �الأ�سغر- �ملك�ض و�سنابل، 2008 
34

تقرير حتليل وو�سع �ملعايي �خلا�سة بالتمويل �الأ�سغر 2009 

http://www.themix.org/sites/default/files/
arab%20Microfinance%20=%20and%20
  Benchmarking%20report%20-%20English_2.pdf
يف  �لقطاع  هذ�  يناله  �لذي  �ملتز�يد  باالهتمام  يتعلق  ما  يف 

�ملنطقة، �أنظر �أي�سًا �سيمون ز�د�ك و�أليك�ض ماكغيليفر�ي ود�رين 

)لندن،   ”2009 �لعربي  �لعامل  يف  �مل�سوؤول  �لتناف�ض  روفي” 

 )AccountAbility، 2009 رشكة �أكاونتابيليتي�

�ملعايي  وو�سع  لتحليل  �لثالث  �لتقرير  و�سنابل،  �ملك�ض 
35

 arab Microfinance  2008 �الأ�سغر  بالتمويل  �خلا�سة 

 55 54



SociaL ENtrEprENEurShip iN thE MiddLE EaSt
57

Analysis and Benchmarking report 3

�أنظر �ملرجع �ل�سابق
36

�ملحدودة  �لعربية  غر�مني–جميل  �رشكة  مع  �لكاتب  مقابلة 
37

للتمويل �الأ�سغر يف �آذ�ر 2010

�ملعززة  �لربح  تن�سد  ال  �لتي  �سات 
ّ
�ملوؤ�س عن  �ملزيد  ملعرفة 

38

قوة  هارتيغان:  وباميل  �إليكينغتون  جون  �أنظر  باالإقرت��ض، 

�ملجتمعيون  �لرّو�د  ين�ضء  كيف  �لعقلنيني:  غي  �الأ�سخا�ض 

 the power of unreasonable �لعامل  تغي  �أ�سو�قًا 

 people: how Social Entrepreneurs Create
مطبوعات  Markets that change the World(بو�سطن: 
كلية هارفرد الإد�رة �الأعمال، 2008(. كذك ر�جع “حول �المناط 

 ،  About the organizational Models”لتنظيمية�

�سة �سو�ب للريادة �ملجتمعية، 
ّ
موؤ�س

http://schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/
profiles/abouttheorganizationalmodels/index.htm

حول �ملنّظمات غي �لربحية �ملنخرطة يف جمال �الأعمال �أنظر 
39

غريغوري دي�ض وجيد �أميي�سون وبيرت �إيكونومي، �ملنّظمات غي 

�لربحية �ملنخرطة يف جمال �الأعمال: �أدو�ت للرّو�د �ملجتمعيني 

a toolkit for Social Entrepreneurs )هوبوكني، ن.ج./ 
يون�ض:  �أنظر حممد  �سات �ملجتمعية 

ّ
�ملوؤ�س 2001(. حول  ويلي، 

»�لبزن�ض« �الجتماعي وم�ستقبل �لر�أ�سمالية من �أجل عامل ال فقر 

فيه )نيويورك: بابليك �أفاريز، 2008(

قبل  من  بها  �ملعرتف  �ملجتمعية  �لر�ئدة  زرير�،  �سعدية  �أ�س�ست 

وفاء  و�أن�ساأت  كما  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �سة 
ّ
موؤ�س �سيرنجو�ض، 

جمعية  �سيرنجو�ض  قبل  من  �ي�سًا  بها  �ملعرتف  �لزروقي 

 Association forلعليا� �الأطل�ض  جبال  يف  �حلرفيات  �لن�ساء 

 Women’s traditional handicraft in the high
�سيرنجو�ض  �ملغرب،  زرير�،  “�سعدية   atlas Mountains
http://synergos.org/bios/saadia-zrira.htmو”وفاء 

�لزرويف، �ملغرب، �سيرنجو�ض

 http://synergos.org/bios/wafazerrouki.htm

نيلز بو�سما وجوناثان ليفي “�ملر�سد �لعاملي لريادة �الأعمال” 
40

جامعة  �حلقوق،  جامعة  باب�سون،  )كلية  �لعاملي  �لتقرير   2009
ريكجافيك reykjavik وكلية لندن الإد�رة �الأعمال، 2010(، 50. 

http://www.gemconsortium.org/article.aspx?id=1378
“قوة  وهارتيغان،  �إلكينغتون  �أنظر   Sekem �سيكيم  حول 

41

�ملجتمعيون  �لرّو�د  ين�سئ  كيف  �لعقلنيني:  غي  �الأ�سخا�ض 

 the power of unreasonable �لعامل”  تغي  �أ�سو�قًا 

 people: how Social Entrepreneurs create
Markets that change the World. 44-49. حول �رش�كة 
غر�مني- جميل �أنظر �ملناق�سة �أدناه يف “دور قطاع �ل�رشكات”.

مت �قتبا�ض هذه �مللحظة خلل �جتماعات �لطاولة �مل�ستديرة 
42

و�ملقابلت مع �لرّو�د �ملجتمعيني يف م�رش و�الأردن ولبنان يف 

ت�رشين �الأول وت�رشين �لثاين 2009

ر�جع �ملرجع �ل�سابق
43

�ملجتمع  يو�جهها  �لتي  �لعديدة  �ملبهمة  �مل�سائل  �إحدى  من 
44

غي  �ملنّظمات  كانت  �إذ�  ما  م�ساألة  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �ملدين 

كونها  نظريًا،  �لتجارية.  �لقرو�ض  ال�ستعمال  خمولة  �لربحية 

كيان قانوين م�سجل، يجب �أن تتمكن �ملنّظمات غي �لربحية من 

�حل�سول على قر�ض جتاري مثلها مثل �أي �رشكة �أم فرد. غي �أن 

�لتجارية،  �لقرو�ض  م�ساألة  �إز�ء  �ل�سمت  تلتزم  �لعربية  �لقو�نني 

�الأمو�ل �ملحلية و�الأجنبية،  للقيود �ملو�سوعة على جمع  ونظر�ً 

�لربحية و�مل�رشفيني غي  �ملنّظمات غي  �لعديد من قادة  يبدو 

فيما  ذلك،  عن  ف�سًل  �لتجاري.  �الإقرت��ض  قانونية  من  و�ثقني 

بالن�سبة  �ملالية”  “�مل�ساربات  �لعربية  �لقو�نني  معظم  متنع 

للمنّظمات غي �لربحية، ال يز�ل هذ� �مل�سطلح غي حمدد وميكن 

تف�سيه لي�سمل �الإقرت��ض �لتجاري” �لبيار، “�إطار �لعمل �لقانوين 

و�لتنظيمي �لذي يرعى �لريادة �ملجتمعية يف �ل�رشق �الو�سط”.

�إعلمية  �إر�سال  �أق�سام  دولية  �إعلمية  منافذ  عدة  �أطلقت 
45

�ملجتمعيني.  �لرّو�د  عمل  لعر�ض  خم�س�سة  �إلكرتونية  و�أق�سامًا 

على �سبيل �ملثال، يف حزير�ن/يونيو 2009، بثت قناة بي بي 

�الأو�سط،  �ل�رشق  يف  �ملجتمعية  �لريادة  عن  فقرة  �لعاملية  �سي 

�إجتماعيني من م�رش،  �سّلطت فيها �ل�سوء على عمل ثلث رّو�د 

لبنان و�ل�سفة �لغربية وغزة. بيرت د�ي، “�لرّو�د �ملجتمعيني” بي 

بي �سي �لعاملية، 16 حزير�ن/يونيو 2009،

h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k / w o r l d s e r v i c e /
business/2009/06/090616_globalbusiness_160609.
shtml على �ل�سعيد �لعاملي، قامت كل من بي بي �سي للأخبار 
�ل�سنوي  �لعاملي”  “�لتحدي  مناف�سة  و�سيل  ونيوزويك  �لعاملية 

منذ �لعام 2005. من �مل�ساركني يف “�لتحدي �لعاملي” م�ساريع 

�ملبتكرة  �مل�ساريع  جمال  يف  منخرطة  �سغية  و�أعمال  ريادية 

http://أنظر� �ملعلومات  من  للمزيد  �ل�سعبي”.  �ل�سعيد  “على 
�إعلمي  م�رشوع  �أي�سًا  هناك   .theworldchallenge.co.uk
 ”Be the Change“ �لتغيي”  “كن  �سل�سلة  وهو  �آخر  نا�سط 

�خلا�ض بقناة �سي �أن �أن �لعاملية، و�لذي يقدم من�سة عامة ل�ست 

�سات جمتمعية يف تانز�نيا وكمبوديا 
ّ
م�ساركني يعملون على موؤ�س

وتايلند وغانا و�لهند. للمزيد من �ملعلومات حول “كن �لتغيي” 

“Be the Change” أنظر 
http://edition.cnn.com/cNNi/programs/bethechange

برنامج  قبل  من   Souktel تل  �سوق  مبنّظمة  �العرت�ف  مت 
46

�ملنتدى  �لعامل،  يف  �الجتماعيني  للمبدعني  �سيرنجو�ض 

�القت�سادي �لعاملي حول �ل�رشق �الأو�سط، وجائزة �مللك عبد�هلل 

�لثاين للإجناز و�الإبد�ع �ل�سبابي.

 “ �لدولية  و�ل�سوؤون  �لعامة  لل�سيا�سات  فار�ض  ع�سام  معهد 
47

�أ�سكال  نحو  �ملدنية،  �مل�ساركة  �إخرت�ع  يعيد  �مل�رشي  �ل�سباب 

 Young Egyptians reinvent”لعامة� �خلدمة  من  جديدة 

�لعامة  �ل�سيا�سة  مذكرة  يف  �ل�سباب   ،  civic Engagement
 ، Youth in the Arab World policy Memoللعامل �لعربي

)بيوت، �جلامعة �المريكية يف بيوت، 2008(

http://aub.edu.lb/ifi/public_policy/arab_youth/
 documents/ifi_ay_memo01-ibrahim.pdf

�مل�ستديرة  �لطاولة  �إجتماع  خلل  �مللحظة  هذه  �إقتبا�ض  مت 
48

�الأول  �لقاهرة يف ت�رشين  �لرّو�د �ملجتمعيني �مل�رشيني يف  مع 

.2009

�لعلنية،  )�جلل�سة   ”Leadership speaks“ تتكلم  �لقيادة 
49

من  �أف�سل  عامل  بناء  نحو  �الإ�سلمي،  للعطاء  �خلام�ض  �ملنتدى 

�آذ�ر 21-22  خلل �آفاق جديدة و��سرت�جتيات �سليمة”، �لدوحة، 

)2010

�لريادة  “تعزيز   ،Andrew Wolkولك �أندرو  �أنظر 
50

و�لوكاالت  �ل�سيا�سات  ل�سانعي  تو�سيات  �ملجتمعية: 

 advancing Social Entrepreneurship: �حلكومية” 

 recommendations for policy Makers and
Government Agencies” )كوين�ستاون، �أم.دي. معهد �أ�سنب 

)root cause ، 2008 و�الأ�سباب �حلذرية

�ل�رشكات  “منّظم  �جلماعّية،  للم�سلحة  �لتعاونية  �ل�رشكات 
51

�لتعاونية للم�سلحة �جلماعّية 

http://www.cic-regulator.gov.uk/aboutus.shtml

�ألغى �لقانون �الأردين �لذي يرعى �ل�رشكات �ل�سادر يف كانون 
52

�الأول )�سهر؟( 2008 �ل�رشكات �لتي ال تن�سد �لربح و�إ�سرتط ت�سجيل 

كافة �ل�رشكات �لقائمة ك�رشكات مميزة. يت�سمن م�رشوع �لقانون 

�لذي يتم �إقرت�حه الإ�ستبد�ل �لقانون �حلايل �لذي يرعى �ملنّظمات 

غي �حلكومية �مل�رشية )قانون رقم 84/2002( حكمًا، يف حال 

�لتي ال تن�سد  �ل�رشكات  �لت�سديق عليه، قد يلغي ب�سكل فّعال  مت 

�سة 
ّ
ن�ساط الأي موؤ�س باأي  �لقيام  يتم  �أن  �إ�سرت�ط  �لربح من خلل 

�سة �أو �ملنّظمة. �لبيار، “�إطار �لعمل �لقانوين 
ّ
�أو منّظمة يف �ملوؤ�س

و�لتنظيمي �لذي يرعى �لريادة �ملجتمعية يف �ل�رشق �الو�سط”.

�أف�سل �ملمار�سات يف �سيا�سة �ملبادرة: �ملوؤمتر �لعربي و�الإقليمي 
53

 Best practices in Entrepreneurshipللممار�سني و�لعلماء

 policy: arab regional conference of practitioners
ليغاتوم  معهد  قبل  من  تنظيمه  مت  موؤمتر   ،  and Scholars
Legatum وكلية دبي للإد�رة �حلكومية، 20-19 ت�رشين �لثاين 

.2009

�سات �لتمويل �الأ�سغر ، �لتي هي رمبا 
ّ
هذ� �الأمر مهم جد�ّ ملوؤ�س

54

�أف�سل ما يوؤدي �إىل �لعمل كتعاونييات. غي �أنه، يف �ملنطقة، ال 

كتعاونيات  �لتي متت هيكلتها  �الأ�سغر  �لتمويل  �سات 
ّ
موؤ�س تز�ل 

وغزة  �لغربية  و�ل�سفة  �سوريا  يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  حمدودة 

وموريتانيا. )�ملقابلة �لتي قام بها �لكاتب مع �سنابل يف ت�رشين 

�الأردن  يف  تعاونيات  هناك  �أعله،  ذكرنا  كما   .)2009 �لثاين 

�لد�عمة  �ملنّظمات  قبل  من  عامليًا  بها  �العرت�ف  مت  و�ملغرب 

�لعمال  عي�ض  �سبل  تعزيز  جمال  يف  لعملها  �ملجتمعية  للريادة 

�أن  بدل  �إ�ستثناًء  ي�سكل  �الأمر  �أن هذ�  و�ملزر�عيني، غي  �لريفيني 

يكون �ملعيار.

متت �سياغة هذه �ملر�جع و�ملر�جع �للحقة �إىل �لبيئة �لتنظيمية 
55

و�لقو�نني �ملحددة �لتي ترعى �ملنّظمات غي �لربحية يف �ل�رشق 

�لذي يرعى  �لقانوين و�لتنظيمي  �لبيار:” �الإطار  �الأو�سط من قبل: 

�لريادة �ملجتمعية يف �ل�رشق �الو�سط”

 .2001 ل�سنة   1 رقم  قانون  من   2 �ملادة  �ليمن،  جمهورية 
56

3 من �لقانون �الإحتادي رقم  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ملادة 

2 ل�سنة 2000. قد مينح وزير �ل�سوؤون �الجتماعية �إعفاًء من هذ� 
�ل�رشط. �إن عدد �الأع�ساء �ملطلوب هو 5. دولة قطر، �ملادة 1 من 

�لقانون رقم 12 ل�سنة 2004.

�ل�سل�سلة  �أنظر  �ملقاربات،  هذه  حول  �ملناق�سات  من  للمزيد 
57

�لربحية  غي  �سات 
ّ
و�ملوؤ�س �لذ�تية  �ال�ستد�مة  لفريق  �لقانونية 

 NESst) Legal Series the Nonprofit Enterprise(
�ملثال،  �سبيل  على   .and Self-Sustainability team
�إيت�سارت ونيكول   Santiago Mazzeo مازيو  �سانتياغو 

Nicole Etchart ، “�الإطار �لقانوين و�لتنظيمي للتمويل �لذ�تي 
�خلا�ض بـ”�سي �أ�ض �أو CSO يف �الأرجنتني”، �ل�سل�سلة �لقانونية 

 )NESst( �لربحية  غي  �سات 
ّ
و�ملوؤ�س �لذ�تية  �ال�ستد�مة  لفريق 

�لذ�تية  �ال�ستد�مة  لفريق  �لقانونية  �ل�سل�سلة  �سيلي،  )�سانتياغو، 

.)NESst)، 2009( سات غي �لربحية�
ّ
و�ملوؤ�س
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�لربحية  غي  �سات 
ّ
و�ملوؤ�س �لذ�تية  �ال�ستد�مة  فريق  يحر�ض 

58

)NESst(على �الإ�سارة �إىل �أنه من �مل�ستحيل حتديد �أي �إطار عمل 
هو �الأف�سل ب�سكل فوري. يقرتح �لفريق تقييم �ملقاربات �ملختلفة 

على  �لتاأثي�ت  و�لتنفيذ،  �الإد�رة  تعقيد  معايي:  �أربع  على  بناًء 

و�لتاأثي�ت  �لتجاري،  �لقطاع  على  �لتاأثي�ت  �لعائد�ت،  حت�سيل 

�لتمويل  على  �لقدرة  �سمني،  )وب�سكل  �لربحي  غي  �لقطاع  على 

�الأ�سهل  �ل�ساملة  �ل�رشيبة  تكون  قد  �ملثال،  �سبيل  على  �لذ�تي(. 

للإد�رة وقد يكون م�سدر �لدخل �الأ�سعب للإد�رة، �إذ �أن هذ� �الأخي 

�سات غي �لربحية “ت�سب �هتمامها 
ّ
هو �الأكرث ترجيحَا الإبقاء �ملوؤ�س

على �لن�ساطات �لتي تفيد �ل�سالح  �لعام”.

�سة �لتجارة �لعادلة يف م�رش، يف مقابلة مع �لكاتب، ت�رشين 
ّ
موؤ�س

59

�لثاين 2009.

�لريادة  يرعى  �لذي  و�لتنظيمي  �لقانوين  �الإطار  �لبيار:” 
60

�ملجتمعية يف �ل�رشق �الو�سط”

ل�سنة   84 رقم  قانون  13 من  �ملادة  �لعربية،  جمهورية م�رش 
61

.2002

�ل�سلطة �لفل�سطينية، �ملادة 14 من قانون رقم 1 ل�سنة 2000.
62

ل�سنة  �جلمعيات  قانون  من   17 �ملادة   ، �للبنانية،  �جلمهورية 
63

.1909

�ملر��سلت  ويف  �لكاتب  مع  مقابلة  يف  �أكيومن،  �سندوق 
64

�الإلكرتونية مع �لكاتب، ت�رشين �الأول 2009. بد�أ �ل�سندوق �الآخر 

لل�ستثمار �لعاملي �لكبي بعملياته موؤخر�ً يف �ملنطقة هو �لتحالف 

�سناديق  مع  ي�ستثمر  �لذي  �لتغذية  حت�سني  �أجل  من  �لعاملي 

�لريادة  لتمويل  �لعاملي  �ل�سعيد  على  �الجتماعية  �ال�ستثمار 

الأ�سو�ق قاع  نة 
ّ
�ملح�س �لتغذية  تركز على توفي  �لتي  �ملجتمعية 

�لهرم. حاليًا، ال يتمتع �لتحالف �لعاملي من �أجل حت�سني �لتغذية 

بكيان قانوين منف�سل وهو يعمل من خلل �رش�كة مع برنامج 

�الأغذية �لعاملي يف م�رش. ويف �لوقت �لر�هن، لن يقوم �لتحالف 

�لعاملي من �أجل حت�سني �لتغذية باأي ��ستثمار ل�سناديق �قرت��ض 

�أو ��ستثمار باالأ�سهم يف �ملنطقة. �ملر��سلت �الإلكرتونية للتحالف 

�لعاملي من �أجل حت�سني �لتغذية مع �لكاتب يف �آذ�ر 2010.

�لتوفي  خدمات  �إدخال  وكيفية  توقيت  حول  للمناق�سة 
65

�لنامية،  �لبلد�ن  يف  �الأ�سغر  �لتمويل  �سات 
ّ
موؤ�س يف  �لتطّوعية 

 ، �الأ�سغر  �لتمويل  �سات 
ّ
موؤ�س يف  �لتوفي  �إدخال  �أنظر” 

 introducing Savings in Microcreditومتى؟ كيف 

Institutions: When and How “ سلسلة Focus فوكي�ض 
�لفقر�ء  مل�ساعدة  �الإ�ست�سارية  �ملجموعة  )و��سنطون:   ،8 رقم 

 )1997،

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2553/FN8.pdf

�سات 
ّ
على �سبيل �ملثال، بعد �أن مت و�سع �لقانون �لذي ي�سمح ملوؤ�س

66

�إرتفع  �ليمن،  �لتوفي يف  �الأ�سغر بتقدمي خدمات ود�ئع  �لتمويل 

�الأمل  م�رشف  يف  �لتوفي  ح�سابات  �سعيد  على  �لزبائن  عدد 

للتمويل �الأ�سغر لي�سل �إىل ن�سبة %49 من عدد �لزبائن �الإجمايل. 

ت�سّكل �ليوم �لود�ئع �الإجمالية حو�يل %30 من �حلقيبة �الإجمالية 

�ال�سغر  �لتمويل  �سات 
ّ
موؤ�س �طلقت  ذلك،  عن  ف�سًل  للقرو�ض. 

�لذي  �ليمني،  ر�أ�ض �ملال  لتعبئة  للم�ستثمرين �خلا�سني  �سندوق 

�إدخر �إلتز�مات بقيمة ت�سل �إىل 2،8 مليون دوالر من قبل �الأفر�د. 

مقابلة �لكاتب مع �سلتك Silatech يف �آذ�ر /مار�ض 2010.

�لتمويل:  على  �حل�سول  على  )�لقدرة  و�آخرون،  عبا�سي  علء 
67

فروع  بدون  �ملقدمة  �مل�رشفية  و�خلدمات  �الأ�سغر  �العتماد 

�ملجموعة  )و��سنطون:  �لها�سمية”  �الأردنية  �ململكة  بنكية 

�ال�ست�سارية مل�ساعدة �لفقر�ء، 2009(، 14. 

http://www.cgap.org/gm/document-1.1.1.1304/
jordan_diagnostic_report_2009.pdf

�ملغرب  يف  �الأ�سغر  �لتمويل  قطاع  و�نتعا�ض  وهبوط  �سعود 
68

)و��سنطون: �ملجموعة �ال�ست�سارية مل�ساعدة �لفقر�ء، 2009(، 14. 

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.41164/
Br_Microfinance_Sector_Morocco.pdf

 Xavier reille كز�فيه رييل
69

�لنمو غي �مل�ستد�م: نظرة على �أ�سول �أزمة تعرث �لتمويل �الأ�سغر 

يف �ملغرب” بو�بة �لتمويل �الأ�سغر ، 21، كانون �لثاين 2010، 

http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/
./template.rc/1.26.12518

�أم.  helmut K, anheierولي�سرت  ك. �أنهيي  هيلموت  �أنظر 
70

�ملنظور  يف  “�لتطّوع   ،Lester M. Salomon �سالومون 

Volunteering in Cross- �ال�سا�سية”  �ملقاربة  �لدويل: 

القانون   ،National   perspective: initial comparison
 Law and contemporary problems ،62واملشاكل املعاصرة

)1999(: 43-66

 ،Social innovation Fundالجتماعي� �الإبد�ع  �سندوق 
71

�سة �خلدمة �ملجتمعية و�لوطنية،
ّ
موؤ�س

 ht tp : / /www.na t iona l se rv ice .gov /about /
.serveamerica/innovation.asp

 Socialسة �ملجتمعية يف لندن�
ّ
�أنظر “لندن 2010”، �ملموؤ�س

72

 Enterprise London
http://www.sel.org.uk/2010.aspx

جمهورية م�رش �لعربية، �ملادة 51 من �لقانون رقم 84 ل�سنة 
73

2002

�ململكة �الأردنية، �ملادة 22 من �لقانون رقم 51 ل�سنة 2001
74

جمهورية �ليمن، �ملادة 21 من �لقانون رقم 1 ل�سنة 2001
75

جمهورية �ليمن، �ملادتني 18 و21 من �لقانون رقم 1 ل�سنة 
76

2001

�ملجتمعية.  �لريادة  “تعزيز   ،Linklaters لينكلتورز  �أنظر 
77

مقارنة”  در��سة  و�ل�رشيبية:  و�لتنظيمية  �لقانونية  �لعو�ئق 

 Fostering Social Entrepreneurship. Legal, “
 regulatory, and tax Barriers: a comparative
د�فو�ض،  �لعاملي،  �القت�سادي  �ملنتدى  )عر�ض،   ”Study

�سوي�رش�، كانون �الأول 2006(

مت �إقتبا�ض هذه �مللحظة خلل �إجتماعات �لطاولة �مل�ستديرة 
78

و�ملقابلت مع �لرّو�د �ملجتمعيني يف م�رش و�الأردن ولبنان يف 

ت�رشين �الأول وت�رشين �لثاين 2009.

برنامج �المم �ملتحدة �الإمنائي يف مقابلة مع �لكاتب، ت�رشين 
79

�الأول 2009. �ملوؤ�رش �مل�رشي للم�سئولية �الجتماعية لل�رشكات 

�لتمويل  �سة 
ّ
موؤ�س من  بدعم   ،Hawkamah “حوكمة”  من 

�لدولية. �نظر �ملوؤ�رش �مل�رشي للم�سوؤولية �الجتماعية لل�رشكات، 

http://www.hawkamah.org/sectors/listed_ حوكمة، 

 companies/esg.html

نافتيج ديلون و�آخرون، “م�ستبعدون وقت �لرخاء، مت�رشرون 
80

وقت �الأزمة”.

 

�الأو�سط،  �ل�رشق  يف  �إنطلقة  بر�مج  �ملثال،  �سبيل  على  �أنظر 
81

�ملقتب�سني عن برنامج اليف و�ير LiveWire �خلا�ض ب�رشكة 

�سيل Shell ، يف 25 دولة، لتعزيز �لريادة �ملجتمعية عند �ل�سباب.

J.E. austin، حتدي �لتن�سيق: كيف جنحت  �أو�ستني  �إي.  جي. 
82

�لتحالفات  خلل  من  و�الأعمال  �لربحية  غي  �سات 
ّ
�ملوؤ�س

 the collaboration Challenge: How �الإ�سرت�جتية، 

 Nonprofits and Business Succeeded through

جو�سي  فر�ن�سي�سكو،  )�سان   .Strategic Alliances
و�سي.كاي   Jeb Brugman بروغمان  جيب  با�ض،2000(. 

للإندماج  �مل�سرتك  “�الإن�ساء   ،c.K. prahalad بر�هاالد 

 Cocreating Business’s New ”الجتماعي �جلديد للأعمال�

)�سباط  �الأعمال  الإد�رة  هارفرد  جملة   ،Social Compact
�الإبد�ع  يف  �ال�ستثمار  جينكينز،  وبيث  نيل�سون  جاين   .)2007
و�لرّو�د  �سات 

ّ
�ملوؤ�س بني  �ل�رش�كة  قدر�ت  �إ�ستغلل  �الجتماعي: 

�ملجتمعيني”: 

 ”investing in Social innovation
 harnessing the potential of partnership between
ورقة عمل   ”Corporations and Social Entrepreneurs
)كامربيدج،   .20 رقم  لل�رشكات  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  مبادرة 

كلية جون �أف. كينيدي للإد�رة �حلكومية، 2006(.

م�رش  يف  �لرتبوية  �ملبادر�ت  �ل�سهية  �الأمثلة  بع�ض  تت�سمن 
83

و�الأردن ومبادرة مايكرو�سوفت “�رشكاء يف �لتعليم” بالتعاون 

�لعربية لتوفي �ملهار�ت  �لدول  �لرتبية يف عدد من  مع وز�ر�ت 

�لتقنية على �سعيد �لتو��سل و�الإعلم للأ�ساتذة، وتقدمي �خلدمات 

�الإنرتنت  وتكنولوجيا  �حلا�سوب  �آالت  لتوفي  �لهادفة  �ملالية 

�سة �إجناز �لعرب منو�ً 
ّ
لل�سكان ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض. �سجلت موؤ�س

ملحوظًا من خلل �ال�ستفادة من قدر�ت ومو�هب موظفي �لقطاع 

�خلا�ض.

 the Fortune أنظر �سي كاي بر�هاالد، �لرثوة يف قاع �لهرم�
84

 upperمطبوعات(  at the Bottom of the pyramid
و�رتون(،  كلية  يف  �لن�رش  د�ر  جي�سي.  نيو   ،Saddle river
�لطرق  مفرتق  على  �لر�أ�سمالية  هارت،  �أل.  �ستيورت  �أنظر  كذلك 

 Capitalism و�الإن�سانية  و�الأر�ض  �لتجارية  �الأعمال  : حماذ�ة 

 at the Crossroads: Aligning Business, Earth and
Humanity (upper Saddle river، نيو جي�سي. د�ر �لن�رش 

يف كلية و�رتون(،

برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، حلول قطاع �الأعمال للتنمية 
85

 .)2007 �الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  )م�رش،  �لب�رشية 

http://www.undp.org.eg/portals/0/Business%20
Soluntions%20report%20English.pdf

للمزيد من �ملعلومات حول غر�مني-جاميلن �أنظر
86

http://www.grameen-jameel.com

يف  �الإلكرتوين  �لربيد  عرب  �لكاتب  مع  �ملر��سلت  �سلتك، 
87

منطًا  �لتوظيف  �أجل  من  �لتعليم  �سة 
ّ
موؤ�س ت�سكل   .2010 ني�سان 
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�لطلب  بح�سب  �لعمل  حول  �لتدريب  �سعيد  على  مماثًل  مبدعًا 

و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  بني  �ل�رش�كة  يف  و�ال�ستثمار�ال�ستثمار 

�ل�رشكات  �لتوظيف مع  �أجل  �لتعليم من  �سة 
ّ
�خلا�ض. تعمل موؤ�س

و�ل�سناعات يف �ملنطقة، من خلل تقييم �لطلب على �ملهار�ت 

لل�سباب �مل�سمم خ�سي�سًا وفق هذه �ملهار�ت.  �لتدريب  وتوفي 

�سة �لتعليم من �أجل �لتوظيف ، 
ّ
للمزيد من �ملعلومات حول موؤ�س

http://www.efefoundation.org أنظر�

للمزيد من �ملعلومات حول رّو�د، �أنظر
88

http://www.ruwwad.net

�سة �سو�ب للريادة �ملجتمعية،
ّ
�إ�سكندر ليلى، موؤ�س

89

www.shwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurship/
profiles/index.htm?sname=0&sorganization=546

 .55&area=0&ssector=0&stype=0

�أن�ساأت جمعية روح �ل�سباب كلية �إعادة تدوير غي ر�سمية
90

يف  زّبالني  �سة 
ّ
موؤ�س ل�سباب  �لتدوير  للإعادة  تربوي  وبرنامج 

م�رش. �أنظر عّزة نعيم، �سيرنجو�ض، 

http://www.synergos.org/bios/ezzatnaem.htm

 providing Electricity, ليديك:  �رشكة  حامت،  طارق 
91

 Water, & Sanitation to Shanty towns, Growing
و�ملياه  �لكهرباء  توفي   inclusive Markets case Study
و�ل�رشف �ل�سحي لبلد�ت �سانتي يف �لد�ر �لبي�ساء، در��سة �إفر�دية 

�ملتحدة  �الأمم  برنامج  يورك،  )نيو  �ل�ساملة  �الأ�سو�ق  تنمية  عن 

�الإمنائي، 2007(.

�ملرجع �ل�سابق
92

�إبتد�ًء من �لعام 2007، مت توظيف 75 �سخ�ض من و�حة �سيوة 
93

 300 وح�سل  �لدولية  �لبيئة  نوعية  �رشكة  م�ساريع  يف   Siwa
�سهر. كذلك  �لدخل كل  توليد  توفر  320 �سخ�ض على فر�ض  �إىل 

دعت مبادر�ت �رشكة نوعية �لبيئة �لدولية يف �سيوة �إىل حماية 

من  فعال  ب�سكل  �حلّد  خلل  من  �ملتجددة،  غي  �جلوفية  �ملو�رد 

خطط �إ�ست�سلح �الأر��سي من 250،000 فّد�ن �إىل 25،000 فقط 

�أنظر  4,200 مرت مربع(.  1.038 دمن و  ) �لفّد�ن �لو�حد ي�ساوي 

طارق حامت، مبادرة �لتنمية �مل�ستد�مة يف �سيوة،” در��سة �إفر�دية 

�ملتحدة  �الأمم  برنامج  يورك،  )نيو  �ل�ساملة  �الأ�سو�ق  تنمية  عن 

�الإمنائي، 2007(،2.

�لكاتب،  مع  مقابلة  �لب�رشية،  �أجل  من  ملوئل  �لدولية  �ملنّظمة 
94

�آذ�ر 2010.

نيكولز Nicholls وفار�وpharao ، و�قع �ال�ستثمار �الجتماعي 
95

The Landscape of Social investment

لتحديد  �أعله  �ملجتمعية  للريادة  �لرئي�سية  �ملبادىء  �أنظر 
96

عائد  لقيا�ض  �الآليات  بع�ض  وملر�جعة  �ملجتمعي،  �ال�ستثمار 

�لقيمة  �إقرت�ح  ذلك  يف  مبا  �لنا�سىء،  �لقطاع  هذ�  يف  �ال�ستثمار 

و�لعائد  �ملح�سلة  وثلثية   ،  Blended valueملمزوجة�

�الجتماعي للإ�ستثمار.

�الأثر  �أجل  من  �ال�ستثمار�ال�ستثمار   ،  Monitorمونيتور معهد 
97

�الجتماعي و�لبيئي، 15.

�سوق  قيمة  �الجتماعية  للريادة  �سو�ب  �سة 
ّ
موؤ�س ُتقدر 

98

�ال�ستثمار�ال�ستثمار �الجتماعي يف �لواليات �ملتحدة �الميكية 

جدول  جمل�ض  دوالر(.  ترليون   1،4( يورو  ترليون  بحو�يل 

�إقرت�ح  م�رشوع  �ملجتمعية:  �لريادة  حول  �لعاملي  �الأعمال 

 Global Agenda on Social Entrepreneurship: draft
�الجتماعية،  للريادة  �سو�ب  �سة 

ّ
موؤ�س من�سور،  )غي   proposal

 )2009

�أعطاه  �لذي  �لتعريف  “�لو�سطاء” من  لـ  �لتعريف  هذ�  يختلف 
99

فو� 
ّ
عر �لذين  جامي�سون،  و�إليوت  حموي  وجيف  �سيتوك  مايكل 

�سات جمتمعية، 
ّ
�مل�ستثمرين �لو�سطني “ك�سناديق ر�أ�سمال للموؤ�س

�سات 
ّ
�سات مالية للتنمية �ملجتمعية، �سناديق قرو�ض للموؤ�س

ّ
موؤ�س

تنمية  �سناديق  للربحية،  هادفة  غي  �سات 
ّ
و�ملوؤ�س �الجتماعية 

دولية �سغية ومتو�سطة �حلجم، م�ساريع فاعلي �خلي و�ل�سناديق 

�لتعا�سدية �مل�سوؤولة جمتمعيًا.” مايكل �سيتوك وجيف حموي 

للإبد�ع  �ستانفورد  جملة  �لتمويل”  “فجوة  جامي�سون،  و�إليوت 

http://www.ssireview.  .)2008(  2 رقم   ،6 �الجتماعي 

org/images/articles/2008Sp_feature_chertok-
hamaoui_jamison.pdf

�ملجتمعي  �ال�ستثمار  مبادرة  حول  �ملعلومات  من  للمزيد 
100

�أنظر   ،Global Social investment Exchange �لعاملي 

 http://gsix.com/aboutus.aspx

للرّو�د  �الأفريقية  �ل�سبكة  حول  �ملعلومات  من  للمزيد 
101

http://www.asenetwork.org :أنظر� ASENالجتماعيني�

للمزيد من �ملعلومات حول جمموعة �لريادة �ملجتمعية، �نظر 
102

 http:www.socialentrepreneurcorps.com

كذلك، �أن�ساأت �إنديفور، وهي منّظمة غي هادفة للربحية ت�سعى 
103

للمزيد  لها يف م�رش.  فرع  �أول  �لعايل،  �لتاأثي  ذ�ت  �لرّو�د  لدعم 

�أنظر  �الإقليمية  �إنديفور  ون�ساطات  مهمة  حول  �ملعلومات  من 

 http:www.endeavor.org

تدعم  �الأ�سغر،  �ملبادر�ت  و�سنيجو�ض  �أ�سوكا  ت�ستهدف  فيما 
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�سة �سكول �ملنّظمات ذ�ت �الأن�سطة �ملرتكزة �أ�سا�سًا يف �لبلد�ن 
ّ
موؤ�س

�لنامية ذ�ت �لعائد �ل�سنوي �لذي يتخطى �ملليون دوالر. مقابلة 

�سة �سكول 
ّ
�سة �سكول مع �لكاتب، �آب 2009. مر��سلت موؤ�س

ّ
موؤ�س

�لربيدية مع �لكاتب، �آذ�ر 2010.

عّلقت �سبكة ملئكة قطاع �لعمل �لعربي �لعمليات يف 2008 
105

ب�سبب بع�ض �ل�سعوبات �لتنظيمية و�اللتز�مات �لتي مل يتم �لوفاء 

بها عقب �الأزمة �ملالية �لعاملية. ف�سًل عن ذلك، حدد بع�ض من 

�سي هذه �ملنّظمة �أحد �لتحّديات وهو نق�ض �ملو�رد �ملطلوبة 
ّ
موؤ�س

مل�ساعدة �لرّو�د �ل�سباب يف تخطيط �أعمالهم. مقابلة �سبكة ملئكة 

قطاع �لعمل �لعربي مع �لكاتب، ت�رشين �لثاين 2009.

�ل�رشكات �ل�سعودية و�مل�سوؤولية �الجتماعية: �لتحّديات و�ل�سي 
106

قدمًا” )جّدة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ولوند يف �ل�سويد: �رشكة 

�لدويل  و�ملعهد  و�الإد�رة  �لتنمية  جمال  يف  للإ�ست�سارة  متكني 

 tamkeen developmentل�سناعية� �لبيئية  للإقت�ساد�ت 

 and Management consulting and international
 institute for industrial Environmental Economics,

.، 2007( 20-21

�الأعمال  جدول  “جمل�ض  �الجتماعية  للريادة  �سو�ب  �سة 
ّ
موؤ�س
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 Global �إقرت�ح”  م�رشوع  �ملجتمعية:  �لريادة  حول  �لعاملي 

 agenda on Social Entrepreneurship: draft
�الجتماعية،  للريادة  �سو�ب  �سة 

ّ
موؤ�س من�سور،  )غي   proposal

.)2009

�ل�سنوي  �ملوؤمتر  )عر�ض،  ملحة  �أبر�ج:  يف  �ل�رشكات  حوكمة 
108

�لثالث ملنّظمة حوكمة، �لدوحة، 10 ت�رشين �لثاين 2008(.

http://abraaj.com/mediacenter/Files/presentations/
.corporate_Governance_in_abraaj.pdf

منّظمة �لعمل �لدولية، “�إجر�ء�ت �ملوؤمتر” )�الإجر�ء�ت، �ملوؤمتر 
109

يف  �ملجتمعية  �سات 
ّ
�ملوؤ�س لتنمية  �مللئمة  �لبيئة  حول  �لوطني 

 National Conference onجوهان�سبيغ �أفريقيا،  جنوب 

 the Enabling Environment for Social Enterprise
 ،development is South africa, Johannesburg

ت�رشين �الأول، 22-23، 2009( 

ht tp : / /www.g ivengain .com/cause_data /
images/2027/SA_social_entreprise_conference_

 Oct_09_proceedings_without_photos.pdf

من  �أنو�ع  ثلث  لل�سباب  �الجتماعي  �الإبد�ع  برنامج  يوفر 
110

ذلك  يف  مبا  �ل�سباب،  �ملجتمعيني  للرّو�د  مر�حل  على  �خلدمات 

مناف�سة  �إطلق  يف  �لهدف  يكمن  و�الإر�ساد.  �لتمويل  �ملعرفة، 

منهم  كل  ويح�سل  جمتمعي  ر�ئد   15 حتديد  فيها  يتم  وطنية 

�لربنامج  10,000 دوالر. �سيتم تطبيق  �أولية بقيمة  �أمو�ل  على 

بالتعاون مع وز�رة �لتو��سل وتكنولوجيا �ملعلومات يف م�رش.

للمزيد من �ملعلومات عن �لقمة �لرئا�سية حول لريادة �الأعمال، 
111

http://entrepreneurship.gov/summit أنظر�

�سة �آغا خان، مقابلة مع �لكاتب، �آذ�ر 2010.
ّ
موؤ�س
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مع  مقابلة  خالد،  �مللك  �سة 
ّ
وموؤ�س �أكيومن  �سندوق  مقابلة 
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�سة �مللك خالد:”ر�أ�ض 
ّ
�لكاتب، �آذ�ر 2010. �سندوق �أكيومن وموؤ�س

 patient و�لقيادة”  �لتنمية  يف  �ال�ستثمار  �ل�سبور:  �ملال 

 capital: investing in development and Leadership
 3rd �مل�سلمني،  �خلي  �لفاعلي  �لثالث  �لعاملي  �ملوؤمتر  )عر�ض، 

World congress of Muslim philanthropists �لدوحة، 
22 �آذ�ر 2010(

مقابلة ليند�سي كلينتون مع ج. غريغ دي�ض Greg dees، ما 
114

 ،Beyond profit بعد �لربح

http://beyondprofit.com/?p=164

�سات �ملجتمعية، �أنظر 
ّ
للمزيد عن �سبكة معرفة �ملوؤ�س

115

http://www.seken.org

�ملرجع �ل�سابق
116

�لريادة  حول  “�لتعليم  �ستيني،  و�سوز�ن  بروك  ديبي  �أنظر 
117

 Social Entrepreneurship هدفه؟  يحقق  هل  �ملجتمعية: 

Education: is it achieving its aims �سل�سلة �أور�ق �لعمل 
ل�سبكة بحث �لعلوم �الجتماعية 2009(،

 .http://ssrn.com/abstract=1344419

ت�سَلق  �سة �ملجتمعية 
ّ
�ملوؤ�س �لثالث،” خطة عمل  �لقطاع  مكتب 

118

 Social Entrepreneurship action plan: مرتفعات جديدة
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Scaling New Heights، )لندن، مكتب �حلكومة، 2006( 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/

third_sector/assets/se_action_plan_2006.pdf
 

 pittsburgh area Social Entreprise committee إن�
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�لتي ال تن�سد  �سات 
ّ
هو فريق غي ر�سمي ميثل �ملنّظمات و�ملوؤ�س

�لربح. ليز� �أم. �أول�زس�ك وماثيو �أ�ض. �سيدوريك “در��سة عن تدريب 

 A Study of Social ”سات �ملجتمعية و�لنماذج �لد�عمة�
ّ
�ملوؤ�س

enterprise training & Support Models)بيت�سبورغ: 
�رشكة �أول�زس�ك للإ�ست�سار�ت �الإد�رية، 2003(. 

http://www.olszak.com/nonprofitconsulting/
nonprofitresources/studyofsetrainingandsupport-

.models.aspx

تتوجه  �ملجتمعية  �سات 
ّ
�ملوؤ�س  roger hahn هان  روجي 

120

�إىل �لقطاع �ملدر�سي: �لرب�مج �لقائمة على �لكّليات يف �ل�سد�رة 

 :Social Entreprise Goes to School
 campus-Based programs advance the Field

 the Social Entrepriseالجتماعية� �سات 
ّ
�ملوؤ�س مر��سل 

reporter ,14 �آذ�ر 2005, 
http://www.sereporter.com/?q=node/108

�ل�سباب  �نتقاالت  ديلون،  ونافتيج  �أ�سفهاين  �ساحلي  جو�د 
121

�ملتعرثة يف �ل�رشق �الأو�سط: �إطار عمل الإ�سلح �ل�سيا�سة” ورقة 

�لعمل �لثامنة يف مبادرة �سباب �ل�رشق �الأو�سط )مركز ولفن�سون 

للإد�رة  دبي  كلية  مع  بالتعاون  بروكنغز  معهد  يف  للتنمية 

�حلكومية، 2008(

مع  �ل�رش�كة  مبادرة  قبل  من  �لربنامج  هذ�  متويل  مت 
122

 ICF من  وبدعم  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �الأو�سط،  �ل�رشق 

�لن�ساء  منتدى  حول  �ملعلومات  للمزيد   .International
 u.S.-Saudi Women’s ل�سعوديات حول �لريادة �ملجتمعية�

Forum on Social Entrepreneurship �أنظر: 
http://us-saudiwomensforum.blogspot.com

للمزيد من �ملعلومات حول منّظمة �لطلب يف �مل�ساريع �حلرة 
123

 http://www.sife.org :أنظر� SIFE

debbi d. Brock124 دبي دي بروك “ دليل �ملو�رد �لتعليمية 

للكليات �ملنخرطة يف �لتعليم و�الأبحاث حول �لريادة �ملجتمعية” 

 teaching resources handbook for Faculty
 Engaged in teaching and research in Social
�لعاملية  �آ�سوكا  �أكادمية  )�آرلينغتون،   ”Entrepreurship
 Arlington, VA : Ashoka’s Globalالجتماعية� للريادة 

 Academy for Social Entrepreneurship، 2008(
http://www.universitynetwork.org/handbook

للعلوم  �لعربية  �سة 
ّ
�ملوؤ�س حول  �ملعلومات  من  للمزيد 

125

و�لتكنولوجيا: �أنظر 

http://www.tbpcastf.net/static/home.html

الأف�سل خطة عمل  �لتكنولوجي ما�سا�سو�ست�ض معهد  مناف�سة 
126

عربية 09-08 )بيوت، منتدى معهد ما�سا�سو�ست�ض �لتكنولوجي 

للمنطقة �لعربّية 2009( 

ما�سا�سو�ست�ض  �لتكنولوجي  مناف�سة  يف  �لنهائي  �ملتباري 
127

ت�رشين  �لكاتب،  الأف�سل خطة عمل عربية، يف مقابلة مع  معهد 

�لثاين  2009، مقابلة منتدى معهد ما�سا�سو�ست�ض �لتكنولوجي 

للمنطقة �لعربّية مع �لكاتب يف كانون �لثاين 2010.
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