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بين يدي الكتاب:
هـــذا الكتـــاب - الـــذي نقـــوم بتلخي�سه لك – هو لأحـــد اأعالم الريـــادة الجتماعية يف العامل وهـــو حممد يون�س 
احلائـــز علـــى جائـــزة نوبل لل�ســـالم يف عـــام 2006 لتاأ�سي�سه "بنك الفقراء" الـــذي اأن�ســـاأه يف "بنغالدي�س". وتقوم 
فكـــرة البنـــك علـــى ال�ستفـــادة مـــن النظـــام الراأ�سمـــايل يف عمـــل البنـــوك، ولكـــن بالرتكيـــز على تقـــدمي قرو�س 

�سغرية للفقراء لي�ستثمروها يف م�ساريعهم ال�سغرية جدا، ويعي�سوا من خاللها يف اإنتاجية واكتفاء.
 يف هـــذا الكتـــاب يعر�س حممـــد يون�س نظرته للعمل الجتماعـــي، وكيفية اإن�ساء م�ساريـــع اجتماعية تقّل�س من 
امل�ســـاكل التـــي تواجـــه الب�سرية يف جمالت احليـــاة املتعددة، م�ستخدًمـــا بع�س النماذج مـــن امل�ساريع الجتماعية 

التي تفرعت عن م�سروعه الرئي�س يف "بنك الفقراء".

Building Social Business: The New 
Kind of Capitalism that Serves 
Humanity’s Most Pressing



العمل االجتماعي
يتلخ����س مفهوم العمل االجتم�عي يف ا�ش���تهداف امل�ش����كل وال�ش���عوب�ت والتحدي����ت التي يع�ين منه� الب�ش���ر يف 
جم����الت حي�ته���م، ك�لفقر، و ال�ش���حة، و التعليم، و الغ���ذاء وغريه� من املج�الت، وحم�ولة اإيج����د حلول له� عن 

طريق ا�شتخدام منهجية االأعم�ل وامل�ش�ريع الربحية وهذا هو م� مييزه� عن املج�ل اخلريي.

مفاهيم 
فصــــــــل
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هناك نوعان من أعمال المشاريع االجتماعية:
النوع األول : هو نموذج الشركات االستثمارية غير الربحية ؛ فمعنى اأنه� ا�شتثم�رية اأن ال�شراكة فيه� 
تقوم على اال�شتثم�ر يف جم�ل معني، وعدم ربحيته� للم�شتثمرين يعني اأن امل�شتثمر يح�شل الحًق� على 

املبلغ الذي ا�شتثمره فقط ال غري، اأم� االأرب�ح فيع�د تدويره� يف ال�شركة ل�شم�ن ا�شتمراريته�.

 – امل�شروع  يقوم عليهم  الذين   - الفقراء  امتالك  هو منوذج  االجتماعية:  األعمال  الثاني من  النوع 
للموؤ�ش�شة، �شواًء بطريقة مب��شرة، اأو عن طريق جمل�س اأمن�ء يوظف ع�ئدات املوؤ�ش�شة ملع�جلة م�شكالت 

الفقر. 

مبادئ العمل االجتماعي:
هناك سبعة مبادئ نراها رئيسة في العمل االجتماعي وهي كالتالي:

 اأن يكون هدف امل�شروع مع�جلة ق�شية الفقر ،اأو اأي ق�شية اإ�شك�لية اأخرى ك�لتعليم و ال�شحة والبيئة وغريه�.
 اأن يتوفر لدى املوؤ�ش�شة اال�شتقرار واال�شتدامة امل�لية.

 ا�شرتج�ع امل�شتثمرين املب�لغ التي ا�شتثمروه� يف املوؤ�ش�شة من دون اأي زي�دات.
 عند ت�شديد امل�شتثمرين املب�لَغ امل�شتثمرة يتم ا�شتخدام الع�ئدات امل�لية يف تطوير ن�ش�ط املوؤ�ش�شة وتو�شيعه.

 مراع�ة املوؤ�ش�شة للج�نب البيئي يف ن�ش�ط�ته�.
 ت�أمني اأجور وبيئة عمل للع�ملني يف املوؤ�ش�شة تتفوق على �شوق العمل للع�ملني خ�رجه�.

 العمل ب�بته�ج واإيج�بية.
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كً�، ولكن هوؤالء  ومن املهم اأن ن�شري هن� اإىل اأن العمل االجتم�عي يتميز عن العمل اخلريي ب�أن له م�شتثمرين ومالاّ
امل�شتثمرين - كم� يف النوع االأول - ال يح�شلون على اأي ف�ئدة ربحية زي�دة على املبلغ الذي ا�شتثمروه يف اإن�ش�ء 

امل�شروع االجتم�عي.
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على  االجتماعية  الــريــادة  إطــالق  أن  يونس  محمد  ــرى  وي
العمل االجتماعي ال يخلو من تجاوز وعدم دقة في استخدام 
التي  له خصائصه وسماته  االجتماعي  فالعمل  المصطلحات، 
تميزه عن الريادة االجتماعية التي يندرج فيها العمل الخيري.

وفيما يلي نقدم لك بعض الفوارق التي تميز العمل االجتماعي عن العمل الخيري، واللذان يتم 
اختزالهما أحيانا بإطالق مصطلح الريادة االجتماعية عليهما.

 الفارق في االستقرار و االستدامة المالية في المؤسسات الخيرية عن العمل االجتماعي، بحيث 
ق�شية  االجتم�عية  امل�ش�ريع  حت�شم  فيم�  اخل�رجية،  واملنح  التربع�ت  على  معتمدة  اخلريية  املوؤ�ش�ش�ت  تبقى 

اال�شتقرار امل�يل بتبنيه� من�ذج اأعم�ل من��شبة.
 الفارق في التعامل مع المستفيدين، حيث تعزز موؤ�ش�شة االأعم�ل االجتم�عية االعتم�د على الذات لدى 

امل�شتفيدين بنقلهم اإىل االإنت�جية واال�شتقالل، فيم� يغلب على عمالء املوؤ�ش�ش�ت اخلريية االعتم�د عليه�.
 الفارق في سرعة االستجابة للكوارث، فموؤ�ش�ش�ت العمل االجتم�عي يحت�ج ت�أ�شي�شه� واإطالقه� اإىل وقت 
عن  نتجت  التي  احل�الت  وم�ش�عدة  الطبيعية  للكوارث  اال�شتج�بة  م�شتوى  على  من��شبة  غري  يجعله�  مم�  طويل 
هذه الكوارث،  ب�ملق�بل تت�شم املوؤ�ش�ش�ت اخلريية ب�ل�شرعة يف هذا اجل�نب، حيث يتم التن�شيق والعمل على جمع 

التربع�ت واإغ�ثة املحت�جني ب�شورة اأ�شرع واأكرث ف�علية.
 الفارق في نوعية المستفيدين، فثمة اأنواع من امل�شتفيدين - ك�لعجزة و ذوي االحتي�ج�ت اخل��شة -ال 
ميكنهم التع�مل مع موؤ�ش�ش�ت العمل االجتم�عي التي يقت�شي العمل معه� قدرة وكف�ءة للعمل، وهن� ت�أتي اأهمية 

املوؤ�ش�ش�ت اخلريية التي يتن��شب منوذج عمله� مع هذه الفئ�ت من املجتمع.



العمل االجتماعي،
والمسؤوليات االجتماعية للشركات

نريـــد حتـــت هـــذا العنـــوان اأن نبني الفـــارق بني اأعمـــال ال�ســـركات التجاريـــة- التـــي ي�ستفيد منها 

املجتمع - وبني العمل الجتماعي لدى املوؤ�س�سات الجتماعية.

فكثـــري مـــن ال�ســـركات الكـــرى ت�ستمـــل على ق�ســـم للعالقـــات الجتماعيـــة يقوم مبهـــام تفر�سها 

قوانـــني بع�ـــس الـــدول التي تعمل فيها هذه ال�ســـركات، ويقت�سي اأن تقوم ال�سركـــة التجارية بنوع 

من خدمة املجتمع الذي ت�ستفيد من بيع منتجاتها له.

هـــذا العمـــل ل يدخـــل يف مفهـــوم العمـــل الجتماعي الـــذي نتناوله هنـــا، اإذ اإن الهـــدف من تفاعل 

ال�ســـركات يف اأن�سطـــة اجتماعية هـــو جمرد عمل هام�سي بالن�سبة للهـــدف الرئي�س وهو الربح، يف 

نهجة وجذرية. َ حني اأن مفهوم العمل الجتماعي ي�سعى اإىل معاجلة الإ�سكالت بطرق ممُ

           العمل االجتماعي واألرباح المادية
يمُطـــرح علينـــا كثـــرياً يف جمال العمل الجتماعي �سوؤال متكرر وهو: "ملاذا ل جتمعـــون بني الأرباح املادية و الأثر 

الجتماعي؟". وملاذا ل يتم توظيف الفائدة املالية لتحفيز العاملني يف جمال الأعمال الجتماعية؟.
ففـــي الوقـــت الذي نقف فيه وقفة �سارمة ب�ساأن الفائدة املادية يف العمل الجتماعي جنيب عن هذا ال�سوؤال من 

ثالثة اأوجه:

الوجه األول من الناحية األخالقية
اإذ جنــــد اأن ثمــــة اإ�سكاليــــة اأخالقية يف ال�ستفادة من الفئات املحتاجــــة يف املجتمع، والتي يمُفرت�س منا مد يد العون 
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يوظــــف العمــــل الجتماعــــي و�سائــــل الراأ�سماليــــة يف حتقيــــق 
الأربــــاح للموؤ�س�سة ولكن من اأجل خدمة الهدف الجتماعي 
الــــذي ت�سعى اإليه املوؤ�س�سة. كمــــا اأن العمل الجتماعي ميتاز 
عــــن �سائــــر الأعمــــال التجاريــــة يف ال�ســــوق الراأ�سماليــــة بعدم 
تاأثــــره بتاأرجحات ال�سوق، حيــــث يكون املت�سرر يف العادة من 
هذه التاأرجحات وال�سطرابــــات اأ�سحاب الأعمال التجارية 
احلري�ســــون على ح�ســــد الأرباح يف اأق�سر مــــدى، اأما العمل 
الجتماعــــي فمــــن �ساأنــــه التعويل على املــــدى البعيد حل�سد 

الأرباح وبهذا ي�سلم من تقلبات ال�سوق الفجائية.

العمل االجتماعي كنموذج جديد للرأسمالية

اإليها. وهذه الإ�سكالية لي�ست �سيًئا نظريا فح�سب، بل هي واقع عا�سرناه يف ا�ستخدام بنوك اأخرى -بعد جتربتنا 
يف "بنك الفقراء"-وحاجتها اإىل �سيا�ستنا يف تقدمي قرو�س �سغرية للفقراء، ولكن بزيادة ن�سبة الفائدة على هذه 

القرو�س ليتم حت�سيل ربح اأكر على ح�ساب الفقري املحتاج.

الوجه الثاني من الناحية العملية
فباخللـــط بـــني جانـــب الربح وجانب التاأثـــري املجتمعي �سيجد القائمـــون على هذه امل�ساريـــع ت�سارباً بني هذين 
الهدفني،  وعندها يتم تغليب اجلانب الربحي، وبالتايل يتذبذب التاأثري الجتماعي للموؤ�س�سة و تغيب الر�سالةمُ 

الجتماعية عنها.

الوجه الثالث من الناحية النظامية
يجـــب الف�ســـل بـــني اجلانب الربحـــي والعمل الجتماعـــي يف املوؤ�س�ســـات الجتماعية خللق منـــوذج جديد متفرد 
منف�ســـل عـــن مناذج العمل التجاري والعمـــل الربحي، وهذا الف�سل من �ساأنه اأن يفتـــح اآفاقا جديدًة لالإبداع يف 

ابتكار مناذج ميزة جديدة.

Building Social Business: The New 
Kind of Capitalism that Serves 
Humanity’s Most Pressing
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"زب����دي الفق���راء" ه���و فكرة خط���رت يل يف اإحدى املوؤمترات عن���د لق�ئي ب�ملدير التنفيذي ل�ش���ركة "دانون" 
لالألب����ن يف فرن�ش���� عل���ى ط�ولة الطع����م، حيث �ش����ألت فرانك: مل�ذا ال نوؤ�ش����س زب����دي "دان���ون" يف بنجالدي�س 
كم�ش���روع اجتم�عي؟ رد "فرانك" بحم��ش���ة م�شتح�ش���ًن� للفكرة، وب�ش���وؤال م� هو العمل االجتم�عي؟، ف�ش���رحت له 

مفهوم العمل االجتم�عي مم� زاد حم��شته لت�أ�شي�س امل�شروع.
يع�ين الفقراء يف "بنجالدي�س" من �شوء يف التغذية، فك�ن الهدف من امل�شروع هو مع�جلة هذه االإ�شك�لية بطريقة 
مبتكرة، وقد وجدت يف  "دانون" �ش�لتي. وتقوم فكرة امل�شروع ب�إن�ش�ء م�شنع للزب�دي الذي يحتوي على املكمالت 

الغذائية التي يحت�جه� االأطف�ل الفقراء وب�أ�شع�ر قريبة من متن�ولهم، وهذه هي فكرة امل�شروع ب�خت�ش�ر.

خالل الع�م االأول ا�ش���تطعن� اأن نوجد م�شروع� م�ش���تقًرا يغطي تك�ليف الت�شنيع ومع ه�م�س ربحي معقول ل�شم�ن 
ا�شتمرارية العمل، ثم تعر�شن� الأزمة اقت�ش�دية ب�شبب ارتف�ع اأ�شع�ر الغذاء يف الع�مل والتي ك�ن �شببه�:

 جف�ف ع�م وف�ش�د للمح�شول الزراعي.
 ارتف�ع عدد �شك�ن الع�مل.

 ارتف�ع اأ�شع�ر الوقود.
 ا�شتهالك حم�شول الذرة والقمح يف اإنت�ج وقود "االإيث�نول" ك�شن�عة جديدة اأثرت يف اال�شتخدام الغذائي لهذه 

املح��شيل.
لك���ن م���ع مرور الوقت مت التع�مل مع هذه ال�ش���عوب�ت، واالآن -وبعد ثالثة اأعوام -اأ�ش���بح "زب����دي الفقراء" يوزع 
على م�ش���توى املدن والقرى بواقع 1400 حمل توزيع، وفيم� يلي �ش���نعر�س الطريقة املتبعة يف اإن�ش����ء هذا امل�ش���روع 

واال�شتج�بة احل��شلة لتغري ال�شوق.

 زبادي الفقراء
مفاهيم 

فصــــــــل

نموذج العمل
يف بداية العمل كانت طريقة اإنتاج زبادي ي�ستمل على عنا�سر غذائية غنية ب�سعر جيد يف متناولنا بف�سل خرة 

�سركائنا يف �سركة "دانون"، لكن التحدي كان يف طريقة التوزيع مع وجود �سوق ي�ستمل على مناف�سني.
 كان خيارنـــا املنا�ســـب -والـــذي ا�ستفدنـــاه مـــن جتربتنـــا يف "بنـــك الفقـــراء" – هو ا�ستهـــداف الن�ســـاء الفقريات 
كموزعـــات جـــّوالٍت لهذه ال�سلعة، فكثري من الن�ساء يف "بنجالدي�س" يقمن على اإعالة اأ�سرهن من خالل العمل 
يف اأعمال �سغرية كاخلياطة، والتطريز، وبيع املكاملات يف املناطق التي ل تتوفر فيها هواتف جوالة، وغريها من 



امل�ساريع املحدودة يف حميط هذه الأ�سر. وبا�ستهداف الن�ساء الفقريات -كموزعاٍت جّوالٍت يطفن على البيوت، 
وبتزويدهن بتدريب نوعي حول املنتج وطرق ترويجه-حققنا هدفني:

1. مناف�سة املحالت التجارية بتو�سيل منتجنا اإىل البيوت.
2. ال�ستفادة من ال�سبكة الجتماعية كزبائن حمتملني للمنتج.

فت�ستفيد الن�ساء العامالت بتحقيق هام�س ربحي من خالل عملية البيع والتوزيع، وي�ساعدن يف اإعالة اأ�سرهن، 
كما ي�ستفيد امل�سنع بال�ستغناء عن اإن�ساء نقاط بيع مكلفة.

ومع مرور الوقت حقق املنتج انت�ساراً، واأ�سبح معروفاً لدى امل�ستهلك، وبذلك مت جتاوز عقبة البداية.
ا�ستجبنـــا لالأزمـــة القت�سادية عن طريق رفع �سعـــر املنتج، ففي ذلك الوقت كنا نعتقد اأننا اأمام خيارين ل ثالث 
لهما؛ اإما رفع ال�سعر وال�ستمرار، اأو اخل�سارة. والآن -بعد ثالث �سنوات-اأدركنا اأنه كان باإمكاننا اإعادة التفكري 

يف حجم املنتج وتكوينه للمحافظة على ال�سعر.
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دروس بعد تجربة ثالث سنوات مع مشروع "زبادي الفقراء":

 كن مرنًا ولكن بدون أن تفقد التركيز على غايتك النهائية.

 اغمس نفسك في محيط الناس الذين تهدف لخدمتهم، وتعرف إلى ثقافتهم.

 استفد من أي حليف يعرض عليك المساعدة.

 استفد من الفرص المتعددة في أسواق مختلفة.

بعد 2010 تمكنت الشركة من تجاوز معدل إنتاج 100 طن 
شهريًا. وتم التخطيط لبناء مصنع ثانٍ مع توفير 30% من 

تكلفة إنشاء المصنع األول.
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إنشاء مشروع اجتماعي
من األحالم إلى الواقع المتاح

ال يتوق���ف االإن�ش����ن الطموح عن التفكري يف اأح���الم واأمني�ٍت بعيدة تبدو على اأنه� اأهداف م�ش���تقبلية له يف عمله، ويف 
جم�ل العمل االجتم�عي يحلم االإن�ش����ن ب�لق�ش����ء على �ش���عوب�ت كثرية تع�نيه� الب�ش���رية، وقد ت�شتغرق هذا االأحالم 
واالأم����ين وقًت���� طوياًل، وت�ش���رفه عن العمل والبدء في���ه الأن الظروف فيم� تبدو لي�ش���ت مالئمة لبداي���ة مميزة. وم� 
نقرتحه عليك هو اأن تتوقف فورًا عن االنتظ�ر واالأحالم، واأن تب��شر العمل يف املج�ل االجتم�عي على اأية ح�ل ت�شتطيع 
من خالله� نفع املجتمع ولو على اأقل م�شتوى، ف�النتق�ل من ح�لة االأحالم اإىل الواقع هو اأهم خطوة يف تد�شني االأعم�ل 

االجتم�عية.

ابدأ باهتماماتك
فمن الطبيعي اأن يجد الع�مل يف القط�ع ال�ش���حي املج�ل الذي ي�ش���تطيع ت�أ�ش���ي�س م�ش���روعه على اأ�ش��ش���ه، فخلفيته 
ال�ش���حية واحتي�ج الن��س لهذا املج�ل احليوي يف حي�تهم يجعل الروؤية وا�ش���حًة ب�لن�ش���بة له عن امل�شروع االجتم�عي 
الذي �ش���يقوم به، ومدى اأهميته للمجتمع. من اجلهة االأخرى يظن كثري من االأ�ش���خ��س املتحم�ش���ني للعمل اخلريي، 
والدار�ش���ني للعلوم النظرية واالإن�ش����نية اأنهم غري ق�درين على حتويل اهتم�م�تهم وتخ�ش�ش����تهم اإىل م�ش�ريع ن�فعة 
للمجتم���ع، وه���ذا اله�ج�س غري �ش���حيح على االإط���الق، ف�ملنفعة االجتم�عية ال تقت�ش���ر على االأم���ور امل�دية ومع�جلة 
اإ�شك�لي�ت الفقر وال�شحة بل ت�شمل اجل�نب املعنوي، ون�شر الثق�فة، ومع�جلة بع�س املف�هيم املغلوطة التي حتت�ج اإىل 

ت�شحيح، وهذا جم�ل وا�شع الأ�شح�ب تلك التخ�ش�ش�ت لكي ي�ش�ركوا ويقيموا م�ش�ريعهم على هذا االأ�ش��س.

ابِن مشروعك على مجموعة أشخاص
حني ترى اأن مع�جلة اإ�شك�لي�ت ب�شرية كربى هو عمل فوق ط�قتك، واأن حمدودية قدراتك �ش�رفة لك عن هذا املج�ل 

فثمة منهجية اأخرى لدخولك ملج�ل االأعم�ل االجتم�عية.
����س م�ش���روعك عل���ى القي�م على   ا�ش���تهدف جمموع���ة م���ن الن��س الذين يحت�جون اإىل م�ش����عدة ومد يد العون، واأ�شِّ
مع�جلة م�شكالتهم على املدى البعيد، �شتكت�شف الحًق� انتق�لك املرحلي بخدم�تك لتغطية اأ�شخ��س اأكرث، وخلق ت�أثري 

اجتم�عي اأكرب.
 توظيف التقنية للح�ج�ت االإن�ش�نية.

 م���ن املنهجي�ت اجلديدة -التي ت�ش���هل على الراغبني دخول العمل االجتم�عي وامل�ش����ركة فيه-هي توظيف التقنية 
للح�ج�ت االإن�ش����نية. ففي هذا الع�ش���ر الرقمي -الذي ال يك�د يخلو بيت من جه�ز مت�شل ب�ل�شبكة العنكبوتية-ميكن 
توظي���ف ه���ذه الطفرة التقنية من خالل ت�أ�ش���ي�س مب�درات وم�ش����ريع اجتم�عية تع�لج بع�س االإ�ش���ك�لي�ت التي تواجه 

املجتمع، وميكن مع�جلته� عن طريق التقنية واالت�ش�ل.

فصــــــــل
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شارك الفقراء ملكية المشروع
ك هو اأحد نق�ط تفوق العمل االجتم�عي عل���ى العمل اخلريي الذي يبقى الفقري فيه حمت�جً�  حتوي���ل الفق���راء اإىل مالاّ
وغ���ري م�ش���تقل عن اجلهة اخلريي���ة الداعمة له. اإذ تتي���ح بع�س من�ذج العمل االجتم�عي اإ�ش���راك الفق���راء يف ملكية 
ال�شركة الق�ئمة على خدمتهم، وتوفري عمل لهم، وهذه الطريقة ت�شمن القي�م بتغيري جذري لقط�ع كبري من الفقراء، 
وحتقيق نقلة نوعية يف مع�جلة م�شكلة الفقر. اإن انته�جك لهذا النموذج وقت التفكري ب�إن�ش�ء عمل اجتم�عي يعد مهمً� 

ومب�شرًا بنت�ئج جيدة واأثر بعيد املدى.

ومع وجود من�ذج عمل خمتلفة وجديدة يف جم�ل العمل االجتم�عي اإال اأن التخطيط لبدء م�شروع اجتم�عي ال ي�شتغني 
عن االأ�شئلة التقليدية الت�لية عند و�شع خطة العمل وهي:

 م� املنتج الذي �ش�أقوم بتقدميه؟
 كيف �ش�أقوم ب�إنت�جه وتقدميه؟

  من هم عمالئي؟
 كم عدد عمالئي؟

 كيف اأوجد ال�شعر املن��شب للعمالء من اأجل �شراء املنتج؟
 م� التحدي�ت التي �شتعر�س يل؟

 م� ا�شرتاتيجيتي يف الت�شويق؟
 م� امل�ش�ريف ال�شهرية املتوقعة؟

 م� العوائد املتوقعة؟
 بن����ء عل���ى االأرق����م الت���ي حددته���� يف امل�ش����ريف والعوائد؛ مت���ى �ش�أ�ش���ل اإىل نقطة التع����دل )تغطي���ة الع�ئدات 

للم�شروف�ت(؟

هذه األســئلة التقليدية -ألي عمل تجاري-ضرورية عند وضعك لخطة عمل لمشــروعك االجتماعي، 
وهناك أسئلة أخرى متخصصة في طبيعة عملك االجتماعي وهي كالتالي:

 م� هديف االجتم�عي؟، ومن الذين �ش�أ�ش�عدهم من خالل م�شروعي؟
 م� املنفعة االجتم�عية التي �ش�أقوم بتقدميه�؟

 كيف ي�ش�هم امل�شتفيدون من م�شروعي يف م�شرية العمل والتع�ون مع امل�شروع؟
 كيف �شيق��س االأثر االجتم�عي الذي �شيحدثه م�شروعي االجتم�عي؟

 م� االأهداف االجتم�عية امَلرحلية التي اأ�شعى اإليه� يف اأول �شتة اأ�شهر ؟ واأول �شنة؟ وثالث �شنوات؟
 يف ح�لة جن�ح م�شروعي كيف �ش�أقوم بتو�شيعه اأو ا�شتن�ش�خه يف من�طق اأخرى؟

 هل ثمة من�فع اجتم�عية اأخرى ميكنني اإ�ش�فته� وت�شمينه� لهديف االجتم�عي االأ�ش��شي؟
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يع�لج هذا الف�ش���ل االأطر الق�نونية وامل�لية املت�حة اأم����م الراغبني يف دخول جم�ل االأعم�ل االجتم�عية، ويخل�س 
اإىل تبني اإط�ر املوؤ�ش�ش����ت التج�رية ال�ش����عية وراء زي�دة االأرب�ح وتقليل اخل�ش����ئر. ويف�ش���ل هذا االإط�ر التج�ري 
يف العمل على االإط�ر اخلريي للموؤ�ش�ش����ت غري الربحية. مع وج���ود بع�س القيود التي يتعر�س له� االإط�ر التج�ري 
كفر�س ال�ش���رائب - الذي يرى "يون�س" اأنه اأمر اإيج�بي وحمفز للموؤ�ش�ش����ت االجتم�عية- وعدم ال�ش���م�ح بتلقي 
الدع���م من املوؤ�ش�ش����ت احلكومية. فقوانني كثري من الدول متنع املوؤ�ش�ش����ت الر�ش���مية من امل�ش����همة يف االأعم�ل 
التج�رية. ويوؤكد "يون�س" اأن االإط�ر التج�ري هو اخلي�ر االأف�ش���ل على املدى البعيد يف العمل على ت�أدية الر�ش����لة 

االجتم�عية وحتقيق االأثر االجتم�عي.

للمؤسسة االجتماعية
األطر القانونية والمالية 

فصــــــــل

للعمل االجتماعي حول العالم
بناء بنية تحتية 

يف ه���ذا الف�ش���ل ي�ش���تعر�س "يون�س" املوؤ�ش�ش����ت التي اأن�ش���ئت ب�إله�م من جتربت���ه يف "بنك الفق���راء"، وكت�ب�ته 
حول جم�ل االأعم�ل االجتم�عية، كم� يدعو فيه اإىل التو�ش���ع يف العمل املوؤ�ش�ش���ي الذي ي�ش����عد على ازده�ر العمل 

ل طرق التوا�شل والتع�ون بني امل�ش�ريع االجتم�عية حول الع�مل. االجتم�عي، وي�شهل طرقه حول الع�مل، كم� ي�شهاّ
مركز  "يون�س" الذي مت ت�أ�شي�شه يف ع�م 2008 يف الع��شمة البنجالد�شية "دك�" ي�شكل مظلة لالأعم�ل االجتم�عية 
املختلف���ة املتولدة من م�ش���روع "بنك الفقراء" حول الع�مل، كم� يرعى بع�س موؤ�ش�ش����ت العمل االجتم�عي االأخرى 

فصــــــــل
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غري الت�بعة "لبنك الفقراء". ويقدم هذا املركز امل�ش����عدات والت�شهيالت لتحويل االأفك�ر االجتم�عية اإىل م�ش�ريع 
اجتم�عية، كم� ي�شتمل املركز على ق�عدة بي�ن�ت الأفك�ر الري�دة االجتم�عية وم�ش�ريعه�.

معمل الفقراء اإلبداعي:
يقع املعمل يف "وي�زب�دن" بقرب مدينة "فرانكفورت" يف "اأمل�ني�"، وي�ش���كل املعمل حمركً� لتنمية م�ش�ريع االأعم�ل 

االجتم�عية حول الع�مل، وتتلخ�س مهمة املعمل يف ثالث مه�م:
 التوا�شل حول م� يتعلق ب�لعمل االجتم�عي يف الع�مل.

 رع�ية امل�ش�ريع االجتم�عية.
 امل�ش�عدة على اإن�ش�ء م�ش�ريع اجتم�عية جديدة.

دور الجامعات:
الإن�ش����ء بنية حتتية للعمل االجتم�عي حول الع�مل ال بد من تع�ون اجل�مع�ت يف هذه املهمة، ويكفي اأن فكرة "بنك 
لع على الو�شع امل�أ�ش�وي الذي  �س م�دة االقت�ش�د، ويطاّ الفقراء" قد خطرت للموؤلف وهو يعمل ك�أ�ش���ت�ذ ج�معي يدرِّ
يع����ين منه الفق���راء يف "بنجالدي�س"، واأزمة االقرتا�س من البنوك. فمن خالل تبني اجل�مع�ت لفكرة امل�ش����ريع 
االجتم�عي���ة يحق���ق املج�ل قف���زة يف جم�ل االأبح����ث االأك�دميية التي من �ش����أنه� اأن ترثي املج�ل وتفت���ح له اآف�ق� 
اأو�ش���ع. ومن اأمثل���ة اجل�مع�ت التي تنبهت له���ذا الدور املهم ج�معة "جال�ش���كو نيكولودي�ن" اال�ش���كوتلندية. فقد 
اأق�مت عالق�ت جيدة مع م�ش���روع "بنك الفقراء" الت�بع "ليون�س"، واأ�ش�ش���ت ب�لتع�ون معه موؤ�ش�ش����ت �ش���حية يف 

اجل�معة.  يف  �شحية  اأبح�ث  معمَل  اأ�ش�شت  كم�  "ا�شكوتلندا"، 

صناديق االستثمار االجتماعي:
تعمل هذه ال�ش���ن�ديق على دعم املوؤ�ش�ش�ت االجتم�عية بطريقة تتن��ش���ب واأطره� التنظيمية. وميكن االإ�ش�رة اإىل 
بع�س �شن�ديق اال�شتثم�ر االجتم�عي التي مت اإن�ش�وؤه� ك�شندوق "دانون" لال�شتثم�ر االجتم�عي، و�شندوق "يون�س 

مون�كو" لال�شتثم�ر االجتم�عي يف فرن�ش�.

سوق األسهم لالستثمار االجتماعي:
ع بتنوع امل�ش����ريع التج�رية، هذا النمو امل�شتمر يف  يف ال�ش���نوات الق�دمة �شي�ش���تمر منو امل�ش����ريع االجتم�عية، وتتنواّ
العم���ل االجتم�ع���ي يتطلب مواكبة لطبيعة ال�ش���وق الراأ�ش���م�لية والواقع التج�ري، وعليه فينبغ���ي التوجه اإىل طرح 

املوؤ�ش�ش�ت االجتم�عية يف �شوق االأ�شهم واملن�ف�شة يف هذا املج�ل اخل�شب.
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