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قوة "غري التقليديني" :كيف يبتكر رواد العمل االجتماعي �سوقاً لتغيري العامل

من هم هؤالء «غير التقليديين»؟
كت����ب م����رة الأدي����ب الإجنليزي "برنارد �ش����و "" :يحاول التقليدي �أن يُك ّيف نف�س����ه مع الواقع ،فيما ي�س����عى
غري التقليدي �إىل تكييف الواقع ل�صاحله".
لق����د كان م�ص��ي�ر كثري مم����ن يخرجون عن النمط ال�سائ����د يف التفكري ويرون الع����امل مبنظور خمتلف �أن
ُو�صف����وا باجلن����ون ،ولكنن����ا ح��ي�ن نت�أمل يف م�سرية كث��ي�ر من رواد العم����ل االجتماعي الذي����ن قدموا اً
حلول
جند �أن �أفكارهم "الإبداعي����ة" كانت �سبيال لتخفيف املعان����اة الإن�سانية على هذا
مبتك����رة مل�ش����كالت ك��ب�رى ِ
الكوكب.

استهالل:

قبل ب�ضع �سنوات و�صف "حممد يون�س" الريادي االجتماعي العاملي
وم�ؤ�س�س بنك "جرامني" والفائز بجائزة "نوبل" يف عام  2006و�صف
فكرته �أنها "كانت �إبداعية بن�سبة � ،"%70إذ كثرياً ما ي�سمع الرواد
االجتماعيون من و�سائل الإعالم واجلهات الر�سمية -وحتى من
املقربني لهم من الأهل و الأ�صدقاء  -ب�أنهم �أ�شخا�ص مبدعون يف
طريقة طرحهم امل�شكالت و اقرتاح و�سائل املعاجلة لها .
و�سنحاول فيما يلي ا�ستعرا�ض �أبرز الأ�سباب التي جتعل ه�ؤالء املبدعني
"غري التقليديني" يف نظر النا�س واملجتمع.
إنهم "غير تقليديين" ألنهم يريدون تغيير النظام بالكامل.

ينطلق ه�ؤالء غري تقليديني من �أ�سا�س �أن النظام احلايل يعاين من
بع�ض ال�سلبيات ونقاط ال�ضعف ،وعلى نقي�ض "التقليديني"  -الذين
يحاولون بطبيعة احلال التك ّيف مع النظام القائم و�سلبياته -ي�سعى
الفريق الآخر �إىل �إيجاد بدائل لهذا النظام القائم ب�أنظمة تكون �أكرث
فعالية.
يف العقود القادمة يتوقع اخلرباء حدوث تغريات كثرية يف النظم
واملفاهيم ،وعليه فيجدر بنا �أن ن�ستفيد من منطق "غري التقليديني"
يف التعامل مع هذه التغيريات ومواكبتها مبرونة وذكاء.
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هم «غير تقليديين» لطموحهم غير المحدود
يف احلقيق ��ة ي�ص ��ل الطموح عند بع�ض ه�ؤالء الرياديني درجة اجلنون ،وهذا ما يجعلهم يف غاية الأهمية واملرونة،
�إنه ��م يتوافق ��ون مع املفكري ��ن يف التفكري يف "املُ ْم ِكن ��ات" ولكنهم يتفوق ��ون على املفكري ��ن يف تفكريهم يف "غري
املمك ��ن" و"املمن ��وع" للطموح املفرط وعواقب ��ه الوخيمة على �أ�صحابه يف العادة ،ولك ��ن املم ّيز يف ه�ؤالء الرياديني
الطموحني �أن طموحهم الفائق ال يدور حول ذواتهم و�إر�ضاء غرورهم و�إمنا تنطلق قوته من متركزه حول م�صالح
النا�س وتكثري املنفعة للعامة قدر امل�ستطاع .خذوا مثاال على ذلك "بوجناري ماتاهاي" الفائزة بجائزة "نوبل" يف
 2004و�صاحبة م�شروع "احلزام الأخ�ضر" يف "�شرق �أفريقيا" ،لقد بد�أت م�شروعها بالتخطيط لزراعة  15مليون
�ش ��جرة ،يف وقتها مل ي�أخذه �أحد على حممل اجلد حتى املو ّردين له الذين قرروا التعامل معه ،والآن بعد زراعتهم
لثالثني مليون �شجرة �أ�صبحت "ماتاهاي" وفريقها يخططون لبلوغ مليار �شجرة.
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هم "غير تقليديين"

ألنهم يظنون أنهم يستشرفون المستقبل

يف الوق ��ت ال ��ذي يحتار �أغلبنا ويت�ش ��كك فيما يحمله له الغ ��د ،يرى الرياديون االجتماعيون ب ��كل ثقة �أن "الطريق
الأف�ض ��ل ملعرفة امل�س ��تقبل هو العمل على �ص ��ناعته" ،و�أن ال�س ��بيل املف�ض ��ي �إىل م�س ��تقبل مك�ش ��وف هو "التعاون
والتخطيط لإيجاد ر�ؤية وا�س�ت�راتيجية وا�ض ��حة للعمل يف الوقت احلا�ضر" .يقول" :وين�ستون ت�شرت�شل "" :بالقدر
الذي ت�ستطيع فيه النظر �إىل املا�ضي بعمق ورو ّية ت�ستطيع �أن ترى الذي يخ ِّب ُئه امل�ستقبل لك يف الغد" .
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هم "غير تقليديين"
ألنهم يطلبون الربح في نشاطات غير ربحية
كثري من ه�ؤالء الرواد يعملون يف مناطق ُتع ُّد راكدة اقت�ص ��اديا ب�شكل جزئي و�أحيانا
ب�ش ��كل تام ،وهذا يعني �أنهم لن ي�س ��تطيعوا �أن يح�صلوا على العائد الذي ي�ستطيعون
حتقيق ��ه يف العمل يف مناطق �أخرى منتع�ش ��ة مال ًيا ،فكثري م ��ن الرواد ي�أتون للمجال
االجتماعي من وظائف �سخية الأجور ولكنهم ي�سخرون حياتهم يف العمل يف جمال ال
يحقق لهم هذا االمتياز� .إن �سلوكهم لهذا الطريق ال يعني بغ�ضهم للغنى واملال ،فهم
لديهم �أُ َ�س ��ر ليعيلوها والتزامات مالية يقومون بها ،ولكنهم لديهم معادلة خا�صة يف
�إيجاد القيمة التي يعي�ش ��ون به ��ا يف تكري�س جهدهم لإحداث تغيري يف املجتمع ونقله
نحو الأف�ضل.

هم "غير تقليديين"
ألنهم غير مؤهلين

يعتم ��د ه ��ذا على تعريف ��ك للت�أهيل ،فكثري من رواد العمل االجتماعي حا�ص ��لون على �ش ��هادات عليا يف الهند�س ��ة
والطب وال�صحافة والت�سويق وغريها من التخ�ص�صات العلمية ،بيد �أن العمل لإحداث تغيري جمتمعي كبري يتطلب
اخلروج من �ض ��يق التخ�ص�ص ��ية �إىل ف�ض ��اء �أو�س ��ع ،وغال ًبا ما توجد هذه ال�ش ��جاعة يف التحرر من التخ�ص ���ص،
واكت�ش ��اف جماالت �أخرى �أرحب من قبل الرياديني االجتماعيني� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن جمال الريادة االجتماعية -
متاحا ب�شكل جيد.
كتخ�ص�ص علمي  -مازال يف مراحله الأولية فتعلم املجال بالطريقة التقليدية لي�س ً

هيكلة الكتاب
تم تقسيم الكتاب إلى ثالثة فصول رئيسة ،يحوي كل فصل منها عدة أبواب.
يركز الفصل األول على موضوع كيف يبني الرواد «غير التقليديين» مؤسساتهم؟ وما هي العقبات
التي تعرض لهم؟

فيما يبحث الفصل الثاني في تطبيقات أعمال الرواد ،ومخاطر السوق المستقبلية وفرصها.

ويعرض الفصل الثالث الدروس المستفادة  -من التجارب الناجحة للرواد االجتماعيين  -وأثرها على

راسمي السياسات ،وصنّاع القرارات ،والعاملين في المجال العام والمجال الخيري..
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الفصل األول :بناء مؤسسة مبدعة
يف هذا الف�صل �سنقوم با�ستعرا�ض مناذج العمل املتبنّاة من قبل رواد العمل االجتماعي يف
ونعرف بكل من خ�صائ�ص هذه النماذج:
ت�أ�سي�س م�ؤ�س�ساتهمّ ،

النموذج األول

نموذج المشاريع الخيرية

كثري من �إ�ش ��كاليات ال�س ��وق ي�ص ��عب جتاوزها بنماذج امل�ش ��اريع الربحية ،مما يجعل من ��وذج العمل غري الربحي
ه ��و اخليار الأن�س ��ب لإيج ��اد حلول لهذه الإ�ش ��كاليات والتغلب عليها� .إن م ��ا يجعل هذا النموذج فع ��اال يف الريادة
االجتماعية �أن الريادة االجتماعية تفرق تفري ًقا حا�س ًما بني ما هو منفعة للأفراد وبني ما هو منفعة للجميع ،ولأن
منوذج امل�ش ��اريع اخلريية مييل نحو جانب امل�ص ��لحة العامة �أكرث ،ويبتعد عن م�س ��ار املنفعة الفردية التي تتوفر يف
مناذج العمل الربحي ف�إن الرواد االجتماعيني يجدون يف هذا النموذج طريقة مثلى يف �إن�شاء م�ؤ�س�ساتهم.

وفيما يلي خصائص المؤسسات التي تتبنى النموذج الخيري:

تقدمي املنافع واخلدمات للعامة للمحتاجني واملحرومني من الو�صول �إليها.
ك ٌّل من الريادي وامل�ؤ�س�س ��ة يحر�ص ��ان على تقدمي التحفيز من خالل �إ�شعار امل�ستفيدين املبا�شرين �أنهم �شركاء
يف مبادرتهم ،وهذا املعنى مهم ال�ستمرارية امل�ؤ�س�سة على املدى الطويل.
يتحول الريادي امل�ؤ�س�س �إىل عن�صر يف �أعلى الهرم للتحرك ب�شكل �أو�سع يف بع�ض احلاالت.
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النموذج الثاني

النموذج الخيري المهجن

كل من مناذج العمل الثالثة ت�سمح بالإبداع وت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة ناجحة ،بيد �أن هذا النموذج هو املف�ضل والأكرث
جتربة من قبل الرياديني االجتماعيني ،كما �أنه مف�ضل لدى كثري من العاملني يف القطاع اخلريي و�أ�صحاب
الأموال الذين ي�ستهدفون القطاع الثالث ،وذلك ل�سبب رئي�س هو �أن الدمج بني ا�سرتاتيجيات العمل اخلريي
والعمل الربحي ينتج حيوية وقوة للتغيري .بالإ�ضافة �إىل �أن م�شابهة هذا النموذج للعمل الربحي يجعله �أكرث
جاذبية.

والخصائص الرئيسة لهذا النموذج الهجين هي كالتالي:

كما هو احلال يف النموذج الأول ف�إن النموذج الهجني ي�ستهدف �إي�صال املنفعة واخلدمات لعامة النا�س وخا�صة
املحرومني منها وغري القادرين على حت�صيلها ،ولكن يف هذا النموذج يكون حت�صيل عائد ربحي فكرة مطروحة.
يقوم الريادي مع فريقه  -عاجال �أو �آجال  -بو�ضع خطة ت�سويقية ت�ضمن و�صول املنفعة �أو اخلدمة للفقراء
واملحتاجني.
ميكن للم�ؤ�س�سة ا�ستعادة ن�سبة من م�صروفاتها من خالل بيع املنفعة �أو اخلدمة ،وغالبا ما يح�صل اكت�شاف
ل�سوق جديدة يف عملية تعوي�ض النفقات.
ال�ستمرار امل�شروع ومعاجلة م�شكالت الفقراء واملهم�شني يف املجتمع يقوم الريادي االجتماعي بجمع التمويل
من م�ؤ�س�سات القطاع العام والقطاع اخلا�ص واملانحني على �شكل منح �أو قرو�ض ،ويف حاالت نادرة على �شكل
ا�ستثمار �شبيه بالأ�سهم.
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النموذج الثالث

نموذج مشاريع
العمل االجتماعي
وهو اخليار املف�ض ��ل لدى امل�ؤ�س�س ��ات املعن ّية
بالبيئة يف الواليات املتحدة .ويجب �أن نعرف
�أن ثمة فارق ًا رئي�س ًا بني منوذج م�شاريع العمل
االجتماعي وبني النموذجني ال�س ��ابقني ،وهو
�أن ه ��ذا النم ��وذج ي�س ��عى لتكوي ��ن م�ؤ�س�س ��ة
ربحي ��ة ريعي ��ة ،ولكن م ��ا مييزها ع ��ن بقية
امل�ؤ�س�س ��ات الربحي ��ة والتجاري ��ة هو �س� ��ؤال
"فيم ننفق عوائدنا الربحية؟"

وأهم خصائص هذا النموذج هي ما يلي:

ين�شئ الريادي االجتماعي م�شروعه كم�شروع ربحي بهدف معني وهو قيادة تغيري جمتمعي �أو بيئي.
يتم حتقيق الأرباح من خالل ن�شاط امل�ؤ�س�سة ،بيد �أن الهدف الرئي�س لي�س تو�سيع الأرباح والعوائد املالية و�إمنا
الدعم املايل للمجموعات حمدودة الدخل وتنمية العمل االجتماعي عرب �إعادة اال�ستثمار فيه حتى ي�صل �إىل
�شريحة �أكرب من امل�ستفيدين.
ي�سعى الريادي االجتماعي �إىل جمع امل�ستثمرين الراغبني يف حتقيق العوائد املالية واملجتمعية على حد �سواء.
الفر�ص املالية للم�ؤ�س�سة تكون �أكرب ب�سبب �أن امل�شاريع االجتماعية لديها ت�سهيالت يف القرو�ض و�شراء الأ�سهم.
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ما هو

مصدر التمويل؟

مهما يكن النموذج الذي اخترته إلنشاء مؤسستك فإن سؤال التمويل يظل قائمًا ،ويشكل عقبة على
كل رائد اجتماعي أن يجتازها .إن التعريف الدقيق للرائد االجتماعي هو أنه« :الشخص القادر على
تحويل الموراد االقتصادية من مجال إنتاجي منخفض إلى مجال إنتاجي أكبر» .ويشير «شون باتيست»
 وهو من سكّ مصطلح الريادة االجتماعية -إلى أن الريادي االجتماعي مضطر للعمل تحت رحمةالوضع االقتصادي ،والريادي الناجح من يستطيع خلق موازنة تمكنه من تسخير الموراد االقتصادية
من أجل مصلحة المجتمع الذي يعمل على حل إشكالياته.

وفيما يلي قائمة بامل�صادر التي اعتمد عليها الرواد
االجتماعيون يف القيام مب�شاريعهم ومتويلها:
 الأهل والأ�صدقاء. جمع التربعات من العامة. جذب امل�ساعدات العينية. امل�ؤ�س�سات املانحة واملانحون( %74من الرواد اعتمدوا على هذا الدعم).
 احلكومة. املبيعات ور�سوم اال�شرتاك يف امل�ؤ�س�سة. العالمة التجارية. عقد ال�شراكات ودمج امل�شاريع. البحث عن ر�أ�س املال اال�ستثماري. -االكتتاب وبيع �أ�سهم امل�ؤ�س�سة.
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الفصل الثاني :تحديد فرص السوق
ما يتميز به الرياديون االجتماعيون هو نظرتهم �إىل املع�ضالت بطريقة خمتلفة .ففي الوقت
الذي ُينظر �إىل التحديات الكربى على �أنها عوائق مانعة من العمل يجد فيها الرياديون "غري
فر�صا للم�شاريع ونا ِف َذ ًة للتغيري .و�سنقوم فيما يلي بعر�ض عدة �أنواع من التحديات
التقليديني" ً
فر�صا مواتية للعمل والتغيري:
الذي يرى فيها الرياديون ً

فرص التركيبة السكانية "الديموغرافيا":

ب�شكل عام ف�إن الرتكيبة ال�سكانية هي املحرك الرئي�س لكافة الإ�شكاليات التي يحاول رواد العمل االجتماعي
التغلب عليها .وت�شري الأرقام �أن الب�شرية تتجه للو�صول �إىل حوايل  10مليار ن�سمة كتعداد ل�سكان العامل .وهذا
الرقم �إذا مل يكن مقل ًقا للبع�ض فثمة �أرقام ينبغي �أن ن�شعر بالقلق حيالها .فالتوازن ال�سكاين يف �أعمار ال�شعوب
متباين بطريقة خميفة ،ففي دول تقل فئة ال�شباب وتزداد �أعداد امل�سنني ،ويف دول فقرية �أخرى تنقلب املعادلة
فتكون الغالبية من ال�شباب ،وهذا التنوع يك ّون م�شكالت على �أ�صعدة متعددة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية .يف
و�ضع كهذا يرى الرواد "غري التقليديني" فر�صا لإقامة م�شاريع ت�ستهدف معاجلة هذه الظاهرة كم�شاريع تنظيم
الن�سل وم�شاريع منع احلمل.

الفرص المالية:

�إن م�س�ألة وجود الأغنياء الذين ميلكون كل �شيء ،واملعدمني الذين ال ميلكون �شي ًئا قدمية بقدم التاريخ الب�شري ،بيد
�أنها يف ع�صر العوملة هذا �أخذت ت�شهد من ًوا رهي ًبا ،وات�ساعا كبريا يف الفارق بني طبقات املجتمع حتى �أ�صبح %1
من املجتمع ميتلكون ما يزيد على  %50من ثروته يف دول ر�أ�سمالية "كالواليات املتحدة" .هذا التطرف يف انعدام
العدالة االجتماعية يهدد املجتمعات الر�أ�سمالية بخطر حقيقي اليوم ،بينما يقف كثري من القادة ال�سيا�سيني
ورجال الأعمال موقف املتفرج.
لقد �شجع هذا الو�ضع اخلانق �أحد الرياديني االجتماعيني على �إطالق م�شروع "اقت�صاد الأطفال" وهو م�شروع
تعليمي موجه للجيل ال�صاعد لتعريفه بحقوقه وواجباته فيما يتعلق بالأمور املالية ،وما هي م�س�ؤوليته جتاه
جمتمعه؟.
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الفرص الغذائية:

والعمل على �إغاثة اجلوعى
لقد كان وجه املجاعة (املفزع) حافزً ا مل�سرية �أ�شخا�ص كثريين يف حماربة اجلوع،
ِ
"كالأم تريزا" و "بوب جيلدوف" املغني الأيرلندي الذي ا�شتهر بن�شاطه الإغاثي واخلريي .ومل تكن م�شكلة املجاعة
و�ضوحا
غائبة �أبدً ا من التاريخ الب�شري يف �أي من ِح َقبه ،ولكن يف عاملنا املتوا�صل اليوم �صارت معاناة النا�س �أكرث
ً
ب�صورة غري م�سبوقة من قبل ،فثمامنائة مليون �إن�سان ي�سحقهم اجلوع يوم ًيا على مر�أى وم�سمع من الب�شرية كافة.
وتتعدد �أ�سباب املجاعات بني الكوارث الطبيعية وفقر احلكومات واال�ضطهاد والتجويع املتعمد ،بيد �أن م�شكلة
قا�س لكثري من �سكان الكوكب .فالأرقام ت�شري �إىل ارتفاع حاجة النا�س يف امل�ستقبل �إىل
الغذاء تهدد مب�ستقبل ٍ
بع�ض ال�سلع الغذائية كالأرز مثال مبا ن�سبته  .%70هذه الدرا�سات حركت جمموعة من الرواد "غري التقليديني"
لال�ستثمار يف جمال الغذاء ب�إن�شاء املزارع واحلقول لتوفري الغذاء م�ستقبلاً وت�أمني احلياة للماليني من الب�شر.

الفرص البيئية:

ت�شكل ظاهرة االحتبا�س احلراري قلق ًا متنامي ًا حول م�ستقبل العي�ش على هذا الكوكب .ويف الأعوام الأخرية مت رفع
وعي النا�س بهذه امل�شكلة من خالل حمالت التوعية التي قادتها م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية ،والتي �أنتجت يف
النهاية برامج للطاقة "�صديقة للبيئة" ،وانتع�شت على �إثرها �سوق "الطاقة البديلة" حول العامل.
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فرص الموارد الطبيعية:

�إن زيادة عدد �سكان العامل ال ميكن لها �أن ت�شكل م�شكلة �إذا كانت املوارد الطبيعية غري حمدودة ،لكن واقع
احلال غري ذلك .فاملوارد الطبيعية حمدودة ،ويحتاج ا�ستخدامها �إىل تر�شيد ،وت�شكل الزيادة ال�سكانية ً
�ضغطا
أزمات على م�ستوى النمو االقت�صادي ،وي�ؤدي يف بع�ض
على املوارد الطبيعية يف بع�ض املناطق يف العامل مما ينتج � ٍ
جفاف وجماعات .وتتجلى هذه املع�ضالت يف مناطق "ك�أفريقيا" و "ال�صني" و"�أمريكا اجلنوبية"
الأحيان �إىل ٍ
ويزيد الأمر �سوء ًا وجود بع�ض اال�ضطرابات ال�شعبية كما ح�صل يف "دارفور" من نزاع م�سلح .هنا ينطلق الرواد
عمل �شامل ٍة مل�شاريع تقدم حلو ًال مل�شكلة حمدودية املوارد ،وتت�سم
"غري التقليديني" يف هذه الظروف لإيجاد ِ
خطط ٍ
خططهم ب�شكل عام بال�شمول ،وتغطية نواحي الأزمة كافة ،فيتم و�ضع �سيا�سات للرت�شيد واالقت�صاد يف ا�ستخدام
املوارد الطبيعية ،واقرتاح بع�ض املوارد املتجددة يف الطاقة ويف ال�صناعات.

الفرص الصحية:

يعد قطاع ال�صحة من �أهم جماالت اال�ستثمار ،لكنه مع ذلك جما ٌل خطري لكوارث ب�شرية ،و�أوبئة قاتلة "كالإيدز"
و "انفلونزا اخلنازير" و"فاير�س �إيبوال" وغريها من الأوبئة التي تفتك بحياة �آالف الأ�شخا�ص .ويف تقرير ملنظمة
ال�صحة العاملية جاء يف ختامه �أن هناك  11مليون طفل حتت �سن اخلام�سة معر�ضني للموت ب�سبب �أمرا�ض
ال ميكن الق�ضاء عليها .وهنا جند �أن ع�شرات الرياديني االجتماعيني ُي ِّ
�سخرون حياتهم يف العمل يف م�شاريع
مكافحة هذه الأمرا�ض بتقدمي الدواء ،ورفع الوعي ب�أ�سباب هذه الأمرا�ض ،وتثقيف �أهايل هذه املناطق ب�أ�ساليب
حماربتها ،والت�صدي لها.
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الفصل الثالث :قيادة التغيير المستدام والقابل للتطوير
َ
أربعة نماذج مختلفة لمشاريع الريادة االجتماعية
يعرض هذا الفصل في أوله
المتنوعة في مضمونها ،وكل نموذج منها يشرح ً
آليّة يجب على الرواد
االجتماعيين التفكير من خاللها في معالجتهم المشكالت التي تواجههم.

فالنموذج الأول :هو منوذج بناء بيوت وم�ساكن يف الأحياء الفقرية يف "الهند" مث ً
ال ،ومفتاح هذا امل�شروع -
والذي ُي�ستلهم من الق�صة التي �أوردت يف �سياقه  -هو كيفية اال�ستفادة من املوارد �إىل �أق�صى حد ممكن وذلك
با�ستغالل املواد املهدرة و�إعادة اال�ستفادة منها.
النموذج الثاين :وهو عن تزويد بع�ض البلدان الفقرية بو�سائل موا�صالت ونقل ،والآلية املتبعة من قبل
م�ؤ�س�سة الريادة االجتماعية هنا هو �إعادة توزيع و�سائل املوا�صالت بطرق مدرو�سة و�أكرث تر�شيداً.
النموذجان الثالث والرابع :هو ت�سهيل الو�صول للتقنية ملحدودي الدخل ،وا�ستخدام الأجهزة الذكية ،والآلية
املتبعة يف ذلك هنا هي ا�ستثمار التقنية واال�ستفادة منها يف عملية التعليم والتثقيف للمجموعات املحرومة
اً
بدل من الو�سائل التقليدية.
ونخل�ص هنا �إىل ثالث �آليات ناجحة ي�ستخدمها ال��رواد "غري التقليديني" لإيجاد حلول للم�صاعب التي
تواجههم وهي:
ا�ستغالل املوارد املتاحة ب�أف�ضل طريقة ممكنة.
�إعادة التوزيع بطرق ر�شيدة.
ا�ستثمار التقنية.
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تغيير النظام
إن كان ثمة معنى متفق عليه بين الرياديين االجتماعيين فهو ضرورة تغيير النظام القائم .فأشكال
الحكومة ،والوضع االقتصادي ،والنظام االجتماعي الذي نعيش فيه اليوم في القرن الحادي والعشرين
هو نظام قديم لقرن منصرم ،وتسعى مؤسسات الريادة االجتماعية والبيئية إلى تغيير النظام من خالل
العمل على خمسة عناصر وتطويرها وهي:

العمل على تعزيز ال�شفافية ،وو�ضوح الأهداف ،و�إتاحة املعلومات للجميع.
العمل على رفع م�ستوى امل�س�ؤولية وتعزيز الوعي ب�أدوار هذه امل�ؤ�س�سات.
العمل على احل�صول على �شهادات عالي ِة املوثوقية لتحقيق م�صداقية �أكرب يف ال�سوق.
العمل على ا�ست�صالح الأرا�ضي.
العمل على تطوير مفهو َمي "القيمة" و "التقييم".
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