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لحل مشكالت المجتمع الملحة؟

كيف تستطيع الشركات التجارية، والحكومة، 
والمشروعات االجتماعية أن يكونوا فريق عمل 
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مقدمة
هـــل حًقـــا ت�ستطيع احلكومـــة اأن تتغلب على التحديات وامل�سكالت االجتماعية وحدهـــا؟ اأم ينبغي اأن ي�ساركها يف 
حتمـــل هـــذه  امل�سوؤولية كافة االأطراف املعنية االأخرى مثل: ال�ســـركات التجارية، وال�سركات متعددة اجلن�سيات، 

والقطاع اخلا�ص، ومنظمات املجتمع املدين، واملوؤ�س�سات االجتماعية التنموية اخلريية؟.
 بالطبـــع االإجابـــة �ستكـــون بنعـــم، كمـــا اأكـــد كلٌّ مـــن "اإيجرز"و"ماكميـــالن" يف كتابهما " ثورة احلـــل ". حيث اإن 
احلكومـــات وحدهـــا اليـــوم ال ت�ستطيـــع اأن تفعـــل كل �ســـيء يف املجتمـــع، فالبـــد من كافـــة االأطـــراف   ذات ال�سلة 
م�ساعدتهـــا، والوقـــوف بجانبهـــا، ودعمها، واالتفاق والتن�سيق معها ب�ساأن ما يجـــب عمله وما ال يجب عمله. مع 
التـــزام احلكومـــة بتقـــدمي كافـــة الت�سهيـــالت الالزمة مـــن اأجل بناء نظـــام اقت�ســـادي قادر على اقـــراح احللول 

ة وتنفيذها، وهذا هو الهدف الذي ي�سعى هذا الكتاب اإىل حتقيقه. للم�سكالت االجتماعية ال�سرورية وامللحِّ
هـــذا الكتـــاب هـــو خلبرييـــن، االأول "وليـــام د. اإيجـــرز"؛ وهو من اخلـــرباء املعروفـــن يف جمـــال اإدارة امل�سروعات 
االجتماعيـــة والتنمويـــة، وله خربة كبـــرية يف الق�ساء على بع�ص امل�سكالت والتحديـــات االجتماعية، وهو املدير 
التنفيذي يف موؤ�س�سة "Deloitte Research"، وامل�سوؤول عن اإدارة االأبحاث يف هذه املوؤ�س�سة، وله �سبعة كتب 
هـــا جوائـــَز عديدة، وبع�سها االآخر ح�سل على اأف�سل الكتب مبيعـــاً وفقاً لتقدير �سحيفة "الوا�سنطن  اأخـــذ بع�سُ
بو�ســـت". ويقـــدم "اإيجرز" العديد من اال�ست�ســـارات للكثري من احلكومات وال�سركات يف العامل، وله العديد من 

املقاالت يف �سحف "نيويورك تاميز"، و"وول �سريت جورنال"، و"الوا�سنطن بو�ست".
والثـــاين هـــو اخلبري"بـــول ماكميـــالن"؛ وهو من اخلـــرباء املتخ�س�ســـن يف علـــم االإدارة العامة، ودر�ـــص االإدارة 
العامـــة يف جامعـــة "كارلتـــون" بكندا، وح�سل على ماج�ستري اإدارة االأعمال من جامعـــة "اأوتاوا"، و�سبق اأن عمل 
كم�ست�ســـار اإداري وم�ست�ســـار ا�سراتيجـــي للعديـــد مـــن روؤ�ســـاء احلكومات ملا يقـــرب من 25 عامـــاً، ويعمل االآن يف 
موؤ�س�ســـة "Deloitte Touche Tohmatsu" وهـــو م�ســـوؤول عـــن اإدارة االبتـــكارات يف املنظمـــات احلكوميـــة 
حـــول العـــامل، ولـــه العديد مـــن الكتابات املتخ�س�سة حـــول االبتكار واالإبـــداع يف املوؤ�س�سات احلكوميـــة، وامل�ساءلة 
 Institute of Public" العامة، والتحليالت االقت�سادية املتقدمة، وهو موؤ�س�ص معهد االإدارة العامة يف كندا
Administration of Canada"، وقد قّدم "ماكميالن" خدماته اال�ست�سارية "ملنظمة التعاون االقت�سادي 

العام. القطاع  يف  واالإبداع  االبتكار  جمال  والتنمية OECD" يف 

ثورة احلل ... كيف ت�ستطيع ال�سركات التجارية، واحلكومة، وامل�سروعات االجتماعية اأن يكّونوا فريق عمل حلل م�سكالت املجتمع امللّحة؟2



The Solution Revolution
How Business, Government, and Social Enterprises Are 
Teaming Up to Solve Society’s Toughest Problems

لماذا هذا الكتاب؟ 
ُيَعد هذا الكتاب من االأدبيات املرجعية يف مو�سوع ريادة االأعمال االجتماعية والتنمية امل�ستدامة، وتنبع اأهميته 

من عدة اعتبارات منها:
1.  �أن هذ� �لكتاب يعر�ض ملالمح �لثورة �لتي قامت يف جمال مو�جهة �لتحديات �الجتماعية و�سماتها، ويوؤكد على 
�س���رورة �لتعاون ب���ني �ملو�طنني و�سركات �الأعم���ال �لتجارية بعد �أن عجزت معظم �حلكوم���ات عن حل �مل�سكالت 

و�لتحديات �الجتماعية مبفردها.
2. ويقدم هذ� �لكتاب ��سرت�تيجيات متعددة ال�ستغالل �لفر�ض �لت�سويقية �لكربى يف مو�جهة �مل�سكالت �الجتماعية 

وحل م�ساكل �لفقر�ء و�ملهم�سني.
3. كم���ا يرك���ز هذ� �لكتاب عل���ى جتارب �ل�سركات �لك���ربى يف �هتمامها بالرتكيز على �لنتائ���ج وقيا�سها �أكرث من 

�هتمامها باملخرجات ب�سفة عامة، و�الهتمام بتحقيق �لتغيري �الجتماعي �أكرث من �الهتمام باالأرباح.
4. وُيَعّد هذ� �لكتاب مبثابة دليل �إر�سادي يقدم �الإطار �لعام �لذي ي�ساعد على حل �لعديد من �مل�سكالت و�لتحديات 

�الجتماعية �لتي تو�جهها �ملجتمعات يف �لوقت �لر�هن.
5. ويوؤك���د ه���ذ� �لكت���اب �أن �آلي���ة �لعمل �جلماع���ي �لتي جتمع ب���ني �ملو�طنني، و�ل�س���ركات �لتجاري���ة، و�ملوؤ�س�سات 

�الجتماعية هي �أكرث كفاءة من حيث �لنتائج وحتقيق �الأثر �ملطلوب.
6. ويو�سح هذ� �لكتاب كيفية توظيف �ملو�رد غري �مل�ستغلة يف خلق �أ�سو�ق للعمل �خلريي و�الجتماعي مببالغ مالية 

�سخمة تخدم �مل�سكالت و�لق�سايا �الجتماعية �مللّحة و�ل�سرورية.
7. ويق���دم �لكتاب حلواًل مبتكرة وم�ستد�م���ة للم�سكالت �الجتماعية، ويحاول �إز�لة �حل���دود و�لقيود �ملوجودة بني 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض، ومنظمات �ملجتمع �ملدين للعمل �سوّيًا يف جمال �لتنمية و�مل�سروعات �الجتماعية.
8. ويرك���ز ه���ذ� �لكت���اب - باعتباره دلي���اًل مبتكرً� - على �حلل���ول �جلدي���دة و�الإبد�عية وغ���ري �لتقليدية ملو�جهة 
�لتحديات �الجتماعية و�القت�سادية �لتي تو�جهها بع�ض �ملجتمعات نتيجة بع�ض �لنماذج غري �مل�ستد�مة يف عملية 

�لنمو �القت�سادي.
9. ويجي���ب هذ� �لكتاب عن ت�س���اوؤل مهم مفاده: كيف ت�ستطيع �ل�سركات �لتجاري���ة، و�حلكومات، و�الأطر�ف ذ�ت 
�ل�سل���ة �لعمل �سويًا بطريقة �إبد�عي���ة ومبتكرة وبالتعاون مع �ملو�طنني �لذي لديهم رغبة يف حتقيق �لتغيري، ورو�د 

�لعمل �الجتماعي، و�أ�سحاب �مل�سروعات �الجتماعية و�لتنموية؛ ملو�جهة �مل�سكالت �الجتماعية؟.
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محتويات الكتاب

منهجية الكتاب
�عتمد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" على منهجية جديدة، وهي خلق �إطار عمل تعاوين يربط بني كافة 
�خلا�ض،  و�لقطاع  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات  �لتجارية،  �ل�سركات  مثل:   - �ل�سلة  ذ�ت  �ملعنية  �جلهات 
و�ل�سركات متعددة �جلن�سيات، و�ملوؤ�س�سات �الجتماعية - وبني �حلكومة؛ للعمل �سويًا وبطريقة متكاملة 
على حل �مل�سكالت و�لتحديات �الجتماعية، وذلك �إميانًا منهما باأنه ال ينبغي للم�سكالت �الجتماعية �أن 
يتحمل م�سوؤولية حلها �حلكومات وحدها، حيث هناك �سرورة الإ�سر�ك كافة �الأطر�ف �ملذكورة و�إدماجها 

القرت�ح منظومة �حللول للم�سكالت �الجتماعية وتنفيذها ومتابعتها.

�لفاعلني  االأول  الف�سل  فيناق�ض 
�جل������دد، و�مل���ط���وري���ن، و���س��ن��اع 
�ل���ت���غ���ي���ري، وم�����دي�����ري ح���رك���ات 
و�حل��رك��ات  �الجتماعي،  �لتغيري 
�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة، وك��ل 
�مل�ساهمني غري �ملنتمني للحكومة، 
لفظ  �لكتاب  ه��ذ�  عليهم  ويطلق 

.)TheWavemakers(
ح���ي���ث ي��ن��اق�����ض ه�����ذ� �ل��ف�����س��ل 
وكيف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  ت�سنيفاتهم 
�لتقليدية  معتقد�تهم  ي��غ��ريون 
�أج���ل حتقيق  ومم��ار���س��ات��ه��م م��ن 
�ل��ت��غ��ي��ري �مل��ط��ل��وب، وه���م �ل��ذي��ن 
ي��ن��دجم��و�  �أن  �مل���ف���رت����ض  م����ن 
�حل���ل���ول  �ق���������رت�ح  ع���م���ل���ي���ة  يف 

وتنفيذها  و�سياغتها  �مل�ستد�مة 
و�لتحديات  �مل�سكالت  مل��و�ج��ه��ة 

�الجتماعية؟ 
بينما يناق�ض الف�سل الثاين كيفية 
تعظيم  يف  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م 
تر�سيد  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ق����درة 
�ملو�رد �ملتاحة، وتعظيم ��ستغاللها 

و��ستخد�مها. 
من��اذج  الــثــالــث  الف�سل  ويناق�ض 
�الأع���م���ال �مل�����س��ت��ه��دف��ة و�ل��ط��رق 
و�الإب��د�ع��ي��ة  �الب��ت��ك��اري��ة  �لعملية 

لتعظيم �لنفع �لعام يف �ملجتمع.
ـــَل الــــرابــــع  �����ض الـــفـــ�ـــس وي��خ�����سِّ
للحديث عن �لعمالت، و�أ�سكالها، 
يف  و�مل��ت��ز�ي��د  �ملتعاظم  وت��اأث��ريه��ا 

ي�ستهدف  �ل��ذي  �القت�ساد  دع��م 
�حللول.

الف�سل اخلام�ص عملية  ويناق�ض   
�لعامة،  و�لقيم  �خل��رب�ت،  تبادل 
ت�ساعد  �لتي  �جلديدة  و�لو�سائل 
وبني  �مل��ال  ر�أ���ض  بني  �لربط  على 

�الحتياجات �الجتماعية.
 وي��رك��ز الــفــ�ــســل الــ�ــســاد�ــص على 
�القت�سادية  �الأن��ظ��م��ة  مناق�سة 
�ملالئمة لالقت�ساد �لذي ي�ستهدف 

�حللول.
كيفية  ال�سابع  الف�سل  ويناق�ض   
ب���ن���اء ح���ل���ول م���ن و�ق�����ع روؤي���ت���ك 
�لن�سائح  تقدمي  مع  وتوجهاتك، 

�جلادة يف هذ� �ل�ساأن.

ينق�ســـم هـــذا الكتـــاب اإىل �سبعـــة ف�ســـول رئي�ســـة، باالإ�سافـــة اإىل املقدمة التي يناق�ـــص فيها املوؤلفـــان قوة منوذج 
االقت�ساد الذي ي�ستهدف احللول.
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والمطورون وصناع التغيير
يناق����ض الفصل األول �لفاعلني �جلدد، و�مل�ساهمني غري �ملنتم���ني للموؤ�س�سات �حلكومية �لذين يتز�يد دورهم 
يف عملي���ة �قرت�ح �حللول للم�س���كالت �الجتماعية و�القت�سادية، ويقومون بدور رئي����ض يف تنفيذها. وي�ست�سهد كل 
م���ن "�إيجرز" و "ماكمي���الن" ببع�ض �ملنظمات �لعاملة يف جمال �لعمل �خلريي عل���ى �مل�ستوى �لعاملي مثل منظمة 
"بيل وميليند� جيت�ض" �لتي تعمل يف جماالت وقطاعات تنموية خمتلفة مثل: �ل�سحة، و�لتعليم، وحت�سني م�ستوى 
معي�سة �ملو�طنني، وجودة �حلياة. وبلغ ر�أ�ض مالها 37 بليون دوالر يف عام 2010، وتعدُّ هذه �ملوؤ�س�سة من �ملوؤ�س�سات 
�ملهنية �ملتميزة يف جمال �لعمل �خلريي �لتي ت�سعى �إىل �لتغلب على �مل�سكالت �الجتماعية �لكربى، وحت�سني �الآثار 
�الجتماعي���ة للم�سروعات �لتنموية وتطويرها. وكذلك منظمة "�أكيوم���ن" �لتي �أ�س�ستها "جاكلني نوفوجر�ت�ض" يف 

عام 2001 لتنفيذ �لعديد من �مل�سروعات �لتنموية �لتي تخدم �لفقر�ء يف �أفريقيا.

الفاعلون الجدد
األول

لفصــــــــل ا

يعد الفاعلون الجدد، والمساهمون غير المنتمين للمؤسسات 
الحكومية هم المؤسسون لالقتصاد الذي يستهدف الحلول، 
وهم الذين يرون المشكالت القديمة برؤية ومنهجية جديدة، 
ولديهم القدرة على التغلب على هذه المشكالت ومواجهتها.
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وميكن اإيجاز اأهم االأفكار الرئي�سة الواردة يف هذا الف�سل على النحو التايل:
1. ي�ستطي���ع �مل�ساهمون و�ملطورون ��ستخد�م نفوذهم وتاأثريهم بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة يف دعم �القت�ساد 
�مل�سته���ِدف للحلول، من خالل توف���ري �لتمويل �ملايل �لالزم للم�سروعات �الجتماعي���ة، وتطبيق �حللول �لتي ميكن 
�لتو�سل �إليها وتنفيذها وتو�سيلها مل�ستحقيها، �أو عن طريق جذب فاعلني جدد لالأنظمة �القت�سادية �لقائمة على 

��ستهد�ف �حللول ملو�جهة �لتحديات �الجتماعية.
2. ميك���ن قيا����ض �ملخرجات يف �الأعمال �لتجارية عن طريق موؤ�سر�ت كمي���ة و�إح�سائية مثل: هام�ض �لربح، وعدد 
�لوحد�ت �ملباعة، �أو ن�سبة �ملبيعات. ولكن �الأمر خمتلف بالن�سبة لقيا�ض �الأثر �الجتماعي للم�سروعات �الجتماعية. 
فق���د يت���م قيا�سه عن طريق عدد �أفر�د �ملجتمع �أو �ملو�طنني �لذين ��ستف���ادو� من �مل�سروعات �الجتماعية، �أو عدد 

�حللول �البتكارية �أو �الإبد�عية �لتي مت تطويرها وتنفيذها على �أر�ض �لو�قع.
3. تع���ّد جتربة موؤ�س�سة "�أكيومن" من �لتجارب �لناجحة يف ريادة �الأعمال �الجتماعية. حيث ��ستطاعت �ملوؤ�س�سة 
متوي���ل عدد كبري من �مل�سروعات �الجتماعية �ملهمة يف "�أفريقيا"، و"�لهن���د"، و"باك�ستان"، للق�ساء على �لفقر، 
وتعلي���م �الأطفال، وحت�سني م�ست���وى �لرعاية �ل�سحية، و�لق�ساء على �الأمر��ض �ملزمن���ة. وقد ركزت هذه �ملوؤ�س�سة 

على تنمية �لب�سر، وخدمتهم، وتلبية �حتياجاتهم �أكرث من �لرتكيز على تطوير �الأ�سو�ق �لتي تعمل فيها.
4. تع���د جترب���ة و�رين بافي���ت )Warren Buffett( باعتباره من �أغنى �ل�سخ�سي���ات يف �لعامل يف جمال �لعمل 
�لتنم���وي و�خل���ريي من �لتجارب �ملمي���زة �لتي ت�ستحق �لدر��س���ة. حيث تعهد باإنفاق �أكرث م���ن 99 % من ثروته يف 
جماالت �لعمل �خلريي و�لتنمية �الجتماعية. وي�ست�سهد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" بتجارب متميزة يف �لتربع 
و�لعطاء مثل تربع "تيد تورنر Ted Turner " مببلغ بليون دوالر لالأمم �ملتحدة، وتربع و�رين بافيت مببلغ 1.52 

بليون دوالر ملنظمة )بيل وميليند� جيت�ض( لالأعمال �خلريية و�لتنموية و�الجتماعية.
5. ي�س���رتك - يف منظوم���ة �القت�س���اد �لقائ���م على �حلل���ول - جمموعة م���ن �مل�ستثمرين بجان���ب �حلكومات مثل 
�ملوؤ�س�سات متعددة �الأطر�ف، و�ملتعددة �جلن�سيات، باالإ�سافة �إىل �ملنظمات �لتقليدية �ملحلية، ومنظمات �ملجتمع 

�ملدين.
6. �أن �ملوؤمتر�ت �لتي ينظمها �لد�عمون لالقت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول ت�ساهم يف �بتكار حلول جديدة، وتوفري 
�لدع���م �ملايل للم�سروعات �لتنموية. وقد �أ�ساد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" باالجتماع �ل�سنوي ملبادرة كلينتون 

�لعاملية " Clinton Global Initiative " �لتي ت�ستهدف حل �مل�سكالت �الجتماعية.
7. ميك���ن للمنظم���ات �لعاملية مثل: "�لبنك �لدويل" ، و�لوكاالت �ملتخ�س�س���ة �لتابعة لالأمم �ملتحدة �أن تلعب دورً� 
مهم���ًا يف حل �مل�سكالت �الجتماعية، وكذل���ك �ملوؤمتر�ت �لتي يعقدها موقع "TED" �الإلكرتوين �لذي حقق 500 
ملي���ون م�ساه���دة عل���ى �النرتن���ت، وكذلك منت���دى "د�فو����ض" �القت�س���ادي؛ الأن ه���ذه �ملنظم���ات ت�ستطيع جذب 
�الأغني���اء، و�مل�ساه���ري، وذوي �لدخول �ملرتفعة، و�أ�سحاب �ل�سركات �لعمالق���ة لتوجيه جهودهم للعمل �الجتماعي 

وريادة �الأعمال.
8. تلع���ب �ل�سركات متعددة �جلن�سيات دورً� مهمًا يف جمال �لعمل �الجتماعي و�خلريي، ومثال ذلك: �سركة "كوكا 
كوال"، وموؤ�س�سة "فورد"، و�سركة "ميكرو�سوفت"، وذلك يف �إطار مبادرة �مل�سوؤولية �الجتماعية لل�سركات �لتجارية 

و�لتي ت�ستهدف ��ستثمار جزء من �أرباح هذه �ل�سركات يف تنفيذ م�سروعات �جتماعية وتنموية خلدمة �ملجتمع.
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9. يعر����ض ه���ذ� �لف�سل مناذج للم�سروع���ات �لتنموية يف �لعديد من دول �لعامل من خ���الل جدول يو�سح �ل�سركة 
�لد�عم���ة، و�الأهد�ف �ملطلوب حتقيقها، �أو �لتحدي �ملطل���وب �لتغلب عليه، و�الأعو�م �مل�ستهدفة، و�لنتائج �ملحققة. 
ومث���ال ذل���ك قيام �سركة "ك���وكا كوال" بتنفيذ م�سروع ملعاجل���ة �ملياه وتوفري مياه �سرب نظيف���ة يف �أفريقيا يف عام 
2005، ومت تنفي���ذ م���ا يقرب من 382 م�سروعًا يف جمال �ملياه، وقد ��ستفاد من هذه �مل�سروعات ما يقرب من 1.6 

مليون �سخ�ض.
"�لهند" جتربة  10. ُتَع���دُّ جترب���ة �سرك���ة "يونيليفر Unilever" يف �لتع���اون مع �لبنوك وبع�ض �حلكوم���ات يف 
متمي���زة وجديرة باالهتمام. حي���ث قامت هذه �ل�سركة ببيع منتجاتها باأ�سعار منا�سبة يف بع�ض �ملناطق �لريفية يف 
"�لهند" عن طريق ��ستخد�م �الإناث، فجميع �لعاملني يف �مل�سروع من �لن�ساء، وت�ستهدف هذه �مل�سروعات �لق�ساء 

على �لفقر بني �لن�ساء، ومتكني �ملر�أة �قت�ساديًا يف بع�ض �ملناطق �لريفية يف "�لهند".

ويوؤكد كل من "اإيجرز" و "ماكميالن" يف هذا الف�سل على جمموعة من النقاط املهمة منها:
1. �أن �مل�ساهمني غري �ملنتمني للموؤ�س�سات �حلكومية ي�ستطيعون جذب �لكثري من �ملو�رد �لتي ميكن ��ستخد�مها يف 

�أكرث من قطاع من �لقطاعات �لتنموية �ملختلفة حلل �مل�سكالت و�لتحديات �الجتماعية.
2. يركز معظم �مل�ساهمني و�ملطورين على �لتو��سل و�الت�سال بني كافة �لنقاط �لرئي�سة �لتي يرتكز عليها �القت�ساد 

�لذي ي�ستهدف �حللول، وذلك لتحقيق �أكرب ��ستفادة ممكنة، وتعظيم �أثر �لتغيري�ت �الجتماعية �ملطلوبة.
3. ميكن تو�سيح �ملق�سود بامل�ساهمني غري �ملنتمني للموؤ�س�سات �حلكومية على �لنحو �لتايل:

 امل�ستثمـــرون: ويق�س���د بهم �الأفر�د، و�ملنظمات �لتي تبحث عن حل مل�سكلة �جتماعية حمددة، ويخ�س�سون لها 
مبلغًا كبريً� من �ملال ملو�جهتها.

 الداعمـــون والرعـــاة: ويق�س���د به���م �ملنظم���ات و�الأفر�د �لذي���ن يجذبون �هتم���ام كبار �لقادة حل���ل �مل�سكالت 
�الجتماعية �لكربى، ويعلنون عنها وعن رغبتهم يف حلها مب�ساركة جميع �أفر�د �ملجتمع.

 املوؤ�س�سات الو�سيطة: ويق�سد بهم �ل�سركات �لتجارية �لتي تعتمد على قيا�ض �الأد�ء من خالل �الأثر �الجتماعي 
و�لقيمة �حلقيقية �مل�سافة للم�ساهمني و�مل�ستفيدين.

 املبدعـــون واملبتكرون: ويق�سد به���م �لقائمون على �إد�رة �مل�سروعات �لتنموية، و�لذين يقومون باإعادة ��ستثمار 
�لدخ���ول �ملكت�سبة للتغلب على �مل�سكالت �الجتماعية �جلديدة، و�ملبتك���رون �لذين يطورون �الأ�سو�ق �لتي يتم فيها 

تنفيذ م�سروعات �جتماعية وتنموية.
 الـــوكالء واملوزعـــون: ويق�س���د به���م �ملوؤ�س�س���ات �لتي تقوم بتقدمي �خلدم���ات نيابة عن �حلكوم���ة �أو من خالل 

�التفاق معها.
 �سناع التغيري: ويق�سد بهم �الأفر�د �لذين لديهم �لرغبة يف �لتعاون و�لعمل على تنفيذ �مل�سروعات �الجتماعية 

لتحقيق �الأهد�ف �لتنموية، وعادة ما يكونون موؤهلني ال�ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.
4. يوجد يف قاعدة �لهرم �القت�سادي ما يقرب من 4 بليون �سخ�ض لديهم قوة �سر�ئية تقدر بنحو 5 تريليون دوالر.
5. جتاوز �إنفاق �ملنظمات �خلريية �خلا�سة يف �لدول �لغربية على �الأعمال �خلريية و�الجتماعية �إنفاق �حلكومات 

�لغربية نف�سها يف �ملجال نف�سه.
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في االقتصاد الذي يستهدف الحلول المستدامة
يناق����ض الف�ســـل الثاين �أهمية �لتكنولوجيا �حلديث���ة، ودورها يف حتقيق معدالت منو �سريعة من خالل تعظيم دور 
�مل�ساهم���ني غري �ملنتمني للموؤ�س�سات �حلكومية يف حل �مل�سكالت �الجتماعي���ة، ويوؤكد هذ� �لف�سل �أهميَة �لهو�تف 
�ملحمول���ة �لذكية، و�سبكات �لتو��سل �الجتماع���ي، وبناء قو�عد �لبيانات وحتليله���ا، و��ستخد�م من�سات �لتخزين 

�ل�سحابي، حيث ُتعدُّ هذه �الأدو�ت �إحدى �الأ�س�ض �ملهمة �لتي ي�ستند �إليها �القت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول.

وميكن اإيجاز اأهم النقاط التي وردت يف هذا الف�سل على النحو التايل:
1. ت�ساع���د �لو�سائ���ل �لتكنولوجية �حلديثة على ح�سد كافة م���و�رد �ملجتمع وتوجيهها نح���و �لتغلب على �لتحديات 

�الجتماعية و�مل�سكالت �القت�سادية �لبارزة.
2. من �أهم �لو�سائل �لتكنولوجية �لتي ميكن �العتماد عليها يف �القت�ساد �مل�ستهدف للحلول هي:

الهواتف الذكية املحمولة: حيث يوجد ماليني �لب�سر حول �لعامل ي�ستخدمون �لهو�تف �ملحمولة يف �بتكار و�سائل 
جديدة، ويف �لو�سول �إىل بع�ض �خلدمات �ملهمة. وقد �ساعدت �لهو�تف �ملحمولة على تقدمي حلوٍل لبع�ض �مل�سكالت 

�الجتماعية وتنفيذها خا�سًة يف جمال �لتعليم يف بع�ض �لدول �لنامية.
�سبــــكات التوا�ســــل االجتماعــــي: حي���ث يوجد �ملالي���ني من �لب�سر له���م ح�سابات عل���ى �سبكات �لتو��س���ل �الجتماعي 
منخرطني يف �ملجتمعات �ملفتوحة على �الإنرتنت، ويف كثري من �الأحيان يتم ��ستخد�م هذه �ل�سبكات يف �قرت�ح �حللول 
لبع�ض �مل�سكالت �الجتماعية �ملهمة من خالل �مل�ساركات، و�لتفاعل، و�إبد�ء �لر�أي ووجهات �لنظر حولها. كما ت�ساعد 

�سبكات �لتو��سل �الجتماعي على تنظيم �جلهود وتوحيدها نحو بناء �لعديد من �ملبادر�ت �الجتماعية �مل�ستد�مة.
االأدوات التحليليـــة: و�س���رورة ��ستخ���د�م �أدو�ت �لتحلي���ل �الإح�سائ���ي، و�ملع���دالت و�لن�سب �ملئوي���ة ملعرفة حجم 
�مل�سكل���ة، وو�سع �حلل���ول �ملنا�سبة للتغلب عليها، وخا�س���ة بعد وجود من�سات �سخمة للتخزي���ن �ل�سحابي، يف ظل 

تدفق �لبيانات و�ملعلومات من خالل كافة �ل�سبكات �الجتماعية.
احلو�سبـــة ال�سحابيـــة: �إذ ميك���ن ��ستخد�م م�ساح���ات �لتخزين �ل�سخمة �لت���ي تتيحها بع�ض �ملو�ق���ع �الإلكرتونية 
�ل�سهرية لتخزين كميات كبرية من �لبيانات و�ملعلومات مما يوفر �جلهد، ويقلل �لنفقات �خلا�سة بتحديث �أنظمة 

�الآلية. �حلو��سيب  �أنظمة  بت�سغيل  "�لربجميات" �خلا�سة 

تعظيم القدرات التكنولوجية 
الثاني

لفصــــــــل ا
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3. �أن �أجهزة "�خلو�دم servers " فائقة �ل�سرعة �لتي كانت تبلغ قيمتها نحو 1.300 دوالر �أ�سبحت متاحة �الآن 
على متجر �أمازون �الأمريكي بقيمة 0.02 دوالر لل�ساعة �لو�حدة.

4. ميكن �العتماد على �لتكنولوجيا يف حماربة �لف�ساد د�خل �حلكومات، ومثال ذلك قيام �أكرث من مليون �سخ�ض 
يف �لهن���د بكتابة عري�سة على �الإنرتنت للق�ساء على �لف�س���اد د�خل �حلكومة، ومت تقدمي �ل�سكوى خالل 36 �ساعة 

.)Avaaz.org( فقط عن طريق موقع
5. هناك تز�يد ملحوظ يف ��ستخد�م �أجهزة �لهو�تف �ملحمولة �أكرث من �أجهزة �حل�ساب �الآيل مبقد�ر 4 �إىل 1، �أي 
�أن���ه يتم بيع 4 هو�ت���ف حممولة مقابل بيع جهاز حا�سب �آيل و�حد فقط، و�أ�سبحت �لهو�تف �ملحمولة يف "�أوغند�" 

�أكرث من عدد م�سابيح �الإ�ساءة.
6. هن���اك بع�ض �لتطبيق���ات )Apps( �ملهمة �لتي ت�ساعد �ملو�طنني على ت�سهيل بع����ض �الإجر�ء�ت �حلياتية مثل 
تطبيق "Safaricom`s M-Pesa "، وهو تطبيق لنقل �الأمو�ل عن طريق ��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة، وقد �أتاح 
هذ� �لتطبيق ملاليني �ملو�طنني يف "كينيا" �ل�سحب و�الإيد�ع وحتويل �الأمو�ل من خالل ��ستخد�م هذ� �لتطبيق عرب 

هو�تفهم �ملحمولة.
7. يط���رح ه���ذ� �لف�س���ل ت�ساوؤاًل مهمًا وه���و: ما هي �أك���رث �لو�سائل �لتكنولوجي���ة �ملنا�سبة لك؟، وم���ا هي �لطريقة 

�الإبد�عية �لتي ت�ستطيع من خاللها �النت�سار و�الندماج د�خل �ملنظمات و�ملجتمعات �لتي تعي�ض فيها؟.
8. ت�ساع���د �لتكنولوجيا �جلدي���دة �ملبدعني و�ملبتكرين على تطبيق �ملناهج �جلديدة ملو�جهة �لتحديات بتكلفة �أقل 

وبطريقة �أ�سرع من �لتكنولوجيا �ملوجودة �سابقًا.
9. �أ�س���اد كل م���ن "�إيجرز" و "ماكميالن"بتجربة �سركة "eBay" �لتي يطلب خدماتها �ملاليني كل يوم. وكذلك 
�أن مت���د �ملز�رعني باملعلومات  جترب���ة منظم���ة "جر�م���ني The Grameen Foundation" �لتي ��ستطاعت 
�ملهم���ة �لت���ي يريدونها عرب �لهو�ت���ف �ملحمولة، مثل: تقارير �لطق����ض، و�أ�سعار �حلبوب، ومعلوم���ات عن �لزر�عة، 
و�لرب�مج �لغذ�ئية. كما متت �الإ�سادة ببع�ض �لتجارب �الأخرى يف "�سان فرن�سي�سكو" �لتي �عتمدت على ��ستخد�م 

�لهو�تف �ملحمولة يف �لق�ساء على م�سكالت تلوث �لهو�ء وحل �أزمة �ملرور.
10. ميك���ن �ال�ستف���ادة من �لو�سائل �لتكنولوجي���ة �حلديثة يف بر�مج �لتعليم عن بعد، وذل���ك من خالل ��ستخد�م 

�أدو�ت معينة عرب �سبكة �ملعلومات �لدولية.
11. توؤثر من�سات �لتخزين �ل�سحابية على �القت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول يف ثالثة نو�ٍح:

اأولها: ميكن بناء قاعدة بيانات مهمة عن �أحد �الأمر��ض، وذكر �لكتاب هنا مر�ض �ل�سرطان، حيث ميكن عن طريق 
�لتخزين �ل�سحابي م�ساركة كافة �ملعلومات عن هذ� �ملر�ض، وميكن جلميع �ملهتمني �حل�سول على هذه �ملعلومات.

ثانيهـــا: �أن �لتخزي���ن �ل�سحاب���ي ي�ساعد على �إطالق مب���ادر�ت جديدة،وهو و�سيلة مهمة يف جم���ع �ملو�رد بطريقة 
�سريعة.

ثالثهـــا: �أن �لتخزين �ل�سحاب���ي يقلل من تكاليف ت�سغيل �أنظمة تكنولوجيا �ملعلومات، كما يقلل �لنفقات �لتي تنفق 
على تاأ�سي�ض �لبنية �الأ�سا�سية الأن�سطة �لت�سغيل �ملعلوماتية.
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يناق����ض الف�ســـل الثالث م���ن هذ� �لكتاب مناذج �الأعم���ال �الإبد�عية وكيفية تطبيقها وتنفيذه���ا باعتبارها �أ�سا�ض 
رئي����ض م���ن �الأ�س�ض �ملهمة �لتي يعتمد عليها �القت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول، وال �سك �أن م�ساركة كافة �ملعلومات 
و�لبيانات �جلديدة �ملتعلقة بامل�سكالت �الجتماعية و�القت�سادية، وكذلك م�ساركة �لفر�ض با�ستخد�م �لتكنولوجيا 

�جلديدة �سوف يعظم من حتقيق �لنتائج، وي�ساعد على حتقيق �الأثر �الجتماعي �ملن�سود بتكلفة �أقل.

ويوؤكد "اإيجرز" و "ماكميالن" يف هذا الف�سل على ما يلي:
1. �أكرث مناذج �الأعمال كفاءة و�أكرثها مالءمة للتكنولوجيا �جلديدة هي:

 حـــق االمتيـــاز: ويق�س���د به منح توكيالت لبي���ع �خلدمات و�ل�سلع، ويت���م تطبيقها بطريقة ناجح���ة يف �الأ�سو�ق 
�ملوج���ودة �أ�سفل �له���رم �القت�سادي، وتوكيالت "�لفرن�سايز" �أو حق �المتياز له���ا �أهمية كبرية يف �القت�ساد �لذي 

ي�ستهدف �حللول الأنها ت�ساهم بالفعل يف �لق�ساء على �مل�سكالت �الجتماعية و�القت�سادية بفاعلية وكفاءة.
 املن�سات: وهي من �الأدو�ت �ملهمة �لتي ت�ساعد كافة �مل�ساركني عرب �سبكة �النرتنت على �مل�ساهمة يف �قرت�ح �حللول 
للم�سكالت �الجتماعية و�القت�سادية، وتتميز هذه �ملن�سات باأن حمتوياتها مرنة، وتتم �إد�رتها بطريقة غري مركزية، 

وميكن تعديل �ملحتوي �ملوجود فيها وتطويره مبا يتنا�سب مع �حللول �ملقرتحة للم�سكالت و�لتحديات �الجتماعية.
 املواقع املجانية: �إذ تتيح هذه �الأد�ة لرو�د �الأعمال عر�َض �ملنتجات، و�ل�سلع، و�خلدمات �خلا�سة بهم باملجان، 

على �أن تكون لهذه �ملنتجات و�ل�سلع قيمٌة م�سافة �أو �أن تكون �سلعًا مكملة.
 املواطن كم�سدر: يتيح هذ� �لنموذج للمو�طنني �أد�ء مهامَّ ي�سرية وغالبًا ما تكون عرب �الإنرتنت جلمع �مل�ساهمات 
�لتي لها قيمة م�سافة، ويتيح هذ� �لنموذج م�ساركة �ملو�طنني عرب �سبكات �لتو��سل �الجتماعي، و�لهو�تف �ملحمولة؛ 

للم�ساهمة يف �قرت�ح �حللول للم�سكالت �ملعقدة، و�ال�ستجابة وردود �الأفعال حول بع�ض �الأزمات.
2. �أن �لعم���ل عل���ى تنفي���ذ �أجن���دة �الأث���ر �الجتماعي تتطلب من���اذج �أعم���ال �إبد�عية وقوي���ة، و�أع���د�دً� كبرية من 
�مل�ستخدمني ذوي �ل�سلة باخلدمات و�ل�سلع �ملقدمة، باالإ�سافة �إىل وجود مبادر�ت تدفع �إىل تطوير �الأد�ء لالرتقاء 

�إىل م�ستويات �أعلى من �الإبد�ع و�البتكار.
3. تتحق���ق عملي���ة تطوير �ملخرج���ات �الجتماعية من خالل ��ستخ���د�م �لنماذج �الإبد�عية �لت���ي ت�سعى بنجاح �إىل 

حتقيق �الأهد�ف �لتالية:
�أ . �لتطبي���ق �لفع���ال لنماذج �الأعم���ال عن طريق ��ستخ���د�م �لو�سائ���ل �لتكنولوجية �جلدي���دة، وتوجيهها نحو حل 

�مل�سكالت �الجتماعية بطرق م�ستد�مة.
ب . بناء مناذج �الأعمال �ملالئمة للو�سول �إىل �آالف بل ماليني �مل�ستهدفني باحللول �ملقرتحة.

ج . تر�سيخ مبد�أ �ل�سفافية، و�إتاحة �ملعلومات عن �ملوؤ�س�سات �الجتماعية و�أد�ئها.

والريادة االجتماعية
نماذج األعمال اإلبداعية 

الثالث
لفصــــــــل ا
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يناق�ض الف�سل الرابع �لُعُمالت �جلديدة، ولي�ض �ملق�سود بالعمالت هنا �لعمالت �ملالية �أو �لنقدية فقط، 
بل يوؤكد هذ� �لف�سل على �سرورة �الهتمام و�لتفكري يف �الأ�سكال �الأخرى للعمالت حتى يتم فهم باقي 
�الأ�س�ض �لتي يعتمد عليها �القت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول، وكذ� �الهتمام بالقيمة �مل�سافة. ويو�سح هذ� 
�لف�سل �أن هناك �نت�سارً� كبريً� للعمالت �مل�ستخدمة حاليًا مثل �الأ�سياء �ملعنوية �ملتمثلة يف �ملخرجات 
�الجتماعية، وبيانات �حلكومة باعتبارها مقايي�ض ميكن �العتماد عليها لقيا�ض حجم �لتغري و�النخر�ط 
يقومون  و�لذين  وتز�يدهم  للحكومة  �ملنتمني  �مل�ساهمني غري  �أع��د�د  تنامي  وذلك يف ظل  �ملجتمع،  يف 

با�ستخد�م �لعمالت �جلديدة بطريقة حتقق �لهدف منها.

وفيما يلي اأهم النقاط الرئي�سة التي اأكدها هذا الف�سل:
1. تتمثل �لعمالت �جلديدة يف �لعديد من �الأ�سكال منها: 

�أ . �الأر�سدة: حيث ي�ستطيع �مل�ستثمرون �سر�ء �الأر�سدة و�لتجارة بها، بل وتخزين �لرثوة يف �سكل �أر�سدة.
ب . �الأثر �الجتماعي: يف كثري من �الأحيان ي�سعب قيا�ض �جلهود �ملبذولة يف �لعديد من �حلاالت، مثل 
تطوير �لتعليم، وجتنب �الإ�سابة باالأمر��ض. وكذلك ح�ساب �لقيمة �مل�سافة، وح�ساب �ملو�رد �لتي حت�سل 

عليها، و�ملو�رد �لتي يتم توجيهها حلل �مل�سكالت �الجتماعية.
ج . ر�أ�ض �ملال �لفردي: يف كثري من �الأحيان يتحول ر�أ�ض مال �ملو�طنني �إىل �سلعة �أو خدمة ميكن �لتجارة 

بها.
د . �لبيانات: باال�ستخد�م �ل�سحيح للبيانات ميكن �أن تتحول هذه �لبيانات �إىل م�سدر لالأمو�ل، وحتقق 

قيمة مالية، وتكون �حلكومة هنا هي �مل�سدر �الأ�سا�سي لهذه �لبيانات و�ملعلومات.
ه� . �ملكانة و�ل�سمعة: ويق�سد بها �لعالمة �لتجارية �لتي ت�ساهم يف ت�سجيع �ل�سركات على �لعمل لك�سب 
�ملزيد من �الأرباح، فهناك �لعديد من رو�د �الأعمال يتاجرون فقط با�سم �لعالمة �لتجارية للح�سول على 

�ملزيد من �ملو�رد.

في دعم االقتصاد الذي يستهدف الحلول
دور العمالت 

الرابع
لفصــــــــل ا
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للربط بين رأس المال واالحتياجات االجتماعية
منصات جديدة  الخامس

لفصــــــــل ا

يناق�ض الف�سل اخلام�ص كيفية تبادل �لقيم و�ملنافع �لعامة، و�أثر تبادل �لعمالت باأ�سكالها �ملختلفة على �القت�ساد 
�لذي ي�ستهدف �حللول بعد �إتاحة �لو�سائل �لتكنولوجية �جلديدة. 

ويرتتب على عملية �لتبادل هذه �لربط بني ثالثة �أطر�ف مهمة هي: ر�أ�ض �ملال بجميع �أنو�عه و�أ�سكاله، و�مل�سكالت 
�الجتماعية و�القت�سادية، و�الأفر�د �لذين لديهم �لرغبة يف حل هذه �مل�سكالت.

 وق���د تاأخ���ذ عملية �لتبادل �ملذكورة عدة �أ�سكال منها: �الأ�سو�ق ذ�ت �لوجهني، حيث �اللتقاء �ملبا�سر بني �مل�سرتين 
و�لبائع���ني. وتوف���ري �لتمويل ملن�سات �لعمل �الجتماع���ي من خالل زيادة ر�أ�ض �ملال مبا�س���رة عن طريق �لد�عمني 

و�ملانحني من خالل �الإنرتنت.
وتبادل �الآثار �الإيجابية عن طريق �ال�ستثمار يف �الأ�سو�ق �لعادلة و�لتقليدية، ومكافاأة �الأعمال �الجتماعية �لناجحة.
وت�سجي���ع �لتج���ارب �لناجحة ع���ن طريق و�سع ترتيبات لتحقي���ق �لتو��سل بني �لر�غبني يف �ال�ستف���ادة من �ملخرجات 
�الجتماعي���ة – كاحلكوم���ات، و�ملنظم���ات، و�لعامل���ني يف جم���ال �لعمل �خلريي- وب���ني مقدمي �حلل���ول للم�سكالت 
�الجتماعية. ومن �أف�سل �ملن�سات �جلديرة بالدر��سة و�الهتمام هي »Kaggle«، وهي عبارة عن موقع ينظم �لبيانات 
و�ملعلومات �ملهمة، و »Kiva« وهي �أكرب مانح للقرو�ض �ل�سغرية للعمل يف �مل�سروعات �الجتماعية حول �لعامل، وموقع 
Challenge.« لتعليم وتدريب �الأ�سخا�ض عرب �النرتنت، وموقع « )SkillShare – School   of Everything«

gov« �لذي مينح �لوكاالت �لفيدر�لية �الأمريكية �إعطاء �جلو�ئز يف جمال �لتحديات و�مل�سكالت �الجتماعية.

لمشروعات الريادة االجتماعية
النظم االقتصادية المالئمة 

السادس
لفصــــــــل ا

يناق����ض الف�ســـل ال�ساد�ـــص طبيع���ة �لنظام �القت�س���ادي �لذي يتنا�سب م���ع طبيعة عمل �القت�س���اد �لذي ي�ستهدف 
�حللول، و�لذي تلتقي فيه كافة �الأطر�ف ذ�ت �ل�سلة من غري �ملنتمني للحكومة للعمل �سويًا على حتقيق �الأهد�ف 
�مل�سرتك���ة. ويرك���ز هذ� �لف�سل على �أ�سكال �حللول �لتي ميكن دجمها يف ه���ذ� �لنظام �القت�سادي، مثل ��ستد�مة 
�البت���كار يف �لنظام �القت�سادي �ل���ذي يعمل يف �إطار �لتكنولوجيا �ملتقدمة، وممار�سات �الأعمال �لتجارية للو�سول 

�إىل �الأهد�ف �ملطلوبة.
وق���د �هت���م هذ� �لف�سل �أي�س���ًا بالنظام �القت�سادي �خلا�ض بقاع���دة �لهرم �القت�سادي �ل���ذي يهدف �إىل خدمة 
�لفق���ر�ء، و�لتعاون بني كاف���ة �الأطر�ف �ملعنية من �أجل توفري �ل�سكن �ملنا�سب و�ملالئم ل�سّكان �لع�سو�ئيات، وي�سيد 
�لكتاب هنا بتجربة موؤ�س�سة »�أ�سوكا« يف »م�سر« وخربتها يف هذ� �ملجال. كما يركز �لف�سل على �الأنظمة �لتي تعمل 
على �إنقاذ حياة �لب�سر، مثل �لعمل على حل م�سكلة �ملرور وحو�دث �لطرق �لتي توؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة �لوفيات يف 

بع�ض �ملجتمعات.
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لمشروعات الريادة االجتماعية
النظم االقتصادية المالئمة 

السابع
لفصــــــــل ا

�أم���ا الف�سل ال�سابع و�الأخري من هذ� �لكت���اب فريكز على ��سرت�تيجيات تطوير �القت�ساد �لذي ي�ستهدف �حللول، 
ويطال���ب ب�سرورة تغيري �لروؤية حتى يتم �إدر�ك �لفر����ض غري �ملنظورة، وكذلك �سرورة �لعمل على تقليل �لفجوة، 
و��ستهد�ف �الأ�سو�ق �جلديدة، و�لرتكيز على �لهدف، و�لبحث عن مو�رد خارجية لتوفري �لدعم �ملطلوب، و�ختيار 
�حلل���ول �ملنا�سبة مع مر�عاة تكلفة تنفيذ هذه �حللول وتطبيقها، وهل بالفعل مت �لو�سول �إىل �ملخرجات �ملطلوبة؟ 

وكيف ميكن �أن نتحقق من ذلك عن طريق �أدو�ت قيا�ض �الأثر �الجتماعي �ملطلوب؟.
وُيخت���م ه���ذ� �لكتاب باحلديث ع���ن ��سرت�تيجيات تطوي���ر �القت�ساد �ل���ذي ي�ستهدف �حللول وتنميت���ه، ويق�سمها 
�إىل ��سرت�تيجي���ات خا�س���ة باحلكوم���ة مثل: �سرورة ��ستخد�م �لق���وة �ل�سر�ئية لتحديد د�ل���ة �لطلب وخلق �لطلب 
�مل�سته���دف، وتاأ�سي�ض �أ�س���و�ق تركز على �ملخرجات، وت�سجيع كافة �الأط���ر�ف �لر�غبة يف �ال�ستثمار رغم �ختالف 

توجهاتها و�هتماماتها.
وفيما يتعلق بال�سيا�سات �حلكومية �أكد �لِكتاب على �سرورة فتح قو�عد �لبيانات و�إتاحتها للجميع، وتو�سيع خيار�ت 
�ملو�طنني، وتقليل �خل�سائر عن طريق مو�جهة �لف�سل يف مر�حله �ملبكرة، وتطبيق �حللول �لقيمة مع زيادة �الإنتاج 
وزي���ادة م�ستوى �لتع���اون، ومتكني �لر�غب���ني يف حل �مل�سكالت �الجتماعي���ة من �ال�ستفادة من �مل���و�رد �حلكومية، 

وتدريب جيل جديد من كافة �لقطاعات على حل �مل�سكالت �الجتماعية.
اأمـــا بالن�سبـــة لال�سراتيجيـــات اخلا�ســـة ب�ســـركات االأعمال فهي: و�س���ع �ملعايري �الجتماعي���ة �ملنا�سبة الأهد�ف 
�ل�س���ركات ومهامه���ا لتحقيق �الأهد�ف على �مل���دى �لطويل، و�لربط بني نقاط �لقوة �ملوج���ودة يف �سركات �الأعمال 
وب���ني �الحتياجات �الجتماعية، و��ستهد�ف �لفجو�ت �الجتماعية �ملوجودة يف �ملجتمع، و�لتقليل منها، و��ستك�ساف 
�لفر����ض �الإبد�عية، و�لبحث عن �لطرق �ملنا�سبة للحلول �الجتماعي���ة وفًقا لظروف �ملجتمع �لر�هنة، و��ستك�ساف 

كيفية �لعمل يف �الأ�سو�ق �لفقرية، و��ستخد�م �أدو�ت قيا�ض �الأثر يف �مل�سروعات �الجتماعية.
اأمـــا بالن�سبـــة لال�سراتيجيات اخلا�سة بامل�ستثمرين فهي: بناء فريق عمل للبحث عن م�سادر �لتمويل �لالزمة، 
و�إد�رة �ملخاط���ر، و�لتعرف على �أ�سباب �لف�س���ل، و��ستخد�م �أ�سلوب �لثو�ب و�ملكافاأة ملن يحققون �لنتائج �ملطلوبة، 

مع �الهتمام بتنمية �ملهار�ت ولي�ض باالأرباح فقط.

13 ثورة احلل ... كيف ت�ستطيع ال�سركات التجارية، واحلكومة، وامل�سروعات االجتماعية اأن يكّونوا فريق عمل حلل م�سكالت املجتمع امللّحة؟
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ثورة الحل

لحل مشكالت المجتمع الملحة؟

كيف تستطيع الشركات التجارية، والحكومة، 
والمشروعات االجتماعية أن يكونوا فريق عمل 


