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  الشكر والتقدير

  

بعد الحمد والشكر هللا الذي وفقنا إلتمام هذا العمل، وبعد الصالة والسالم على رسـولنا الكـريم،      
عبد الرحمن . دوأخص بالشكر دير إلى كل من ساهم بإنجاز هذه الرسالة أتقدم بخالص الشكر والتق

عبد الوهاب الصـباغ علـى   . خالل الرسالة ود توجيهاته ونصائحه ومساعدته الدائمةعلى التميمي 
  .األطرش على الدعم اإلداري والمعنوي عزمي. ودفي اختيار موضوع الدراسة  مساعدته

وردت أسماؤهم في هذه الرسالة، وشكر خاص إلى اآلنسة ريفا وشكر خاص إلى كل الذين قابلتهم و
  .وترتيبها أبو العرايس على طباعة هذه الرسالة

  .وشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد
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   ).1996مركز القدس لالعالم واالتصال، (يني في الضفة الغربية وقطاع غزة للشعب الفلسط
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خالل العقدين  .قليمية ودوليةإوإنما نتيجة تحوالت وأحداث محلية و ،ومشاركة حركة حماس بها

ي تقاطعت مع األحداث الراهنة وأدت إلى تزايد في االنقسام وحدوث الصدام والت ،الماضيين
  . وحركة حماس والذي كان له مقدمات ومؤشرات ،وحدوث االنقسام بين حركة فتح ،المسلح

ذروته عندما  وكانت هما،فقد حدث الصدام المسلح بين ،رغم كل محطات الحوار بين الطرفين
، والذي اعتبر إلغاء 14/6/2007رية على قطاع غزة قامت حركة حماس بالسيطرة العسك

كسبيل لحل الخالفات واالختالف في وجهات النظر، تمت  ،وعودة عن الحوار والديمقراطية
 "وأجهزتها كافة في قطاع غزة الفلسطينيةالسيطرة بالقوة العسكرية على مؤسسات السلطة 

  .)2010عوده، (
 

هي التسميات الشائعة في العالم  ،48فلسطينيو  أو عرب الداخل أو 48عرب الـ":48عرب ال  -10
، أي خط الخط األخضر بحدود(العربي للعرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل 

وفي وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية يشـار إلـيهم     ،ون الجنسية اإلسرائيليةويملك ،)1948الهدنة 
" أبناء األقليـات "، كما يستخدم أحياناً مصطلح "الوسط العربي" أو "عرب إسرائيل" بمصطلحي

 هم الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد ،هؤالء العرب وذريتهم ).خاصة في اإلعالنات الرسمية(

، أو ممن طردوا من بيوتهم وقراهم ولكنهم ظلوا ضمن الحدود التي أصبحت فيما 1948حرب 
ولكنهم ظلوا  ،من المهجرين الذين طردوا من بيوتهم 48من عرب  %30 .اسرائيلبتسمى بعد 

تضم اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجـوالن  .48داخل حدود 
في إسـرائيل وال  " مقيم دائم"ن على مكانة وبالرغم من أن أغلبيتهم حائز" عرب إسرائيل"إلى 

ما " مقيم دائم"ن على مكانة ووالحائز 48يقدر عدد مواطني عرب  .يملكون الجنسية اإلسرائيلية
  .)Palqa, 2013( "اإلسرائيليين من السكان  %20 يقارب
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  :ملخص
  

في توفير بيئة مالئمـة للريـادة    ،)السلطة الفلسطينية(لدراسة إلى التعرف إلى دور الدولة هدفت ا
. مؤسساتي للريادة االجتماعية وإطار ،من خالل توفير إطار قانونيفي فلسطين، وذلك االجتماعية 

ة االجتماعية لما لهذه الريادة من دور في حل مشـاكل  تأتي أهمية هذه الدراسة من  موضوع الرياد
اجتماعية، وفلسطين التي مازالت تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، وتهميش النساء، وغيرها نتيجة 
لعدة أسباب أهمها االحتالل، هي بحاجة لمثل هذه الدراسات التي تساهم في البحث عـن خيـارات   

  .تماعيةللتخفيف أو محاربة هذه المشاكل االج
  

للوصول إلى هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأسلوب دراسة الحالـة، ممـا أتـاح    
 .للباحث فهم أعمق وأكثر تفصيالً لدور السلطة الفلسطينية في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية

المفتوحة مع مجموعة لجمع المعلومات واإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث طريقة المقابلة 
من المبحوثين يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية باإلضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص، 

  .وبعض األفراد، وذلك من خالل عينة قصديه
 

توصلت الدراسة إلى أن الريادة االجتماعية في فلسطين في الغالب هي ريادة مؤسسـات وليسـت   
ألنشطة ومشـاريع الريـادة    استطاعت أن تؤمن إطار مؤسساتي ريادة دولة وأن السلطة الفلسطينية

هذا اإلطار أثرت عليه مشاكل انعكست عليه بشكل سلبي مثـل االعتمـاد علـى     االجتماعية إال أن
  .التمويل الخارجي واالفتقار إلى التكاملية والتنسيق

  
جيات وقـوانين  وأظهرت الدراسة أيضا أن مصطلح الريادة االجتماعية غائب عن خطط واسـتراتي 

إال أنها استطاعت أن تؤمن إطار قانوني ألنشطة ومشاريع الريادة االجتماعيـة   ،السلطة الفلسطينية
من خالل قوانين وتشريعات إال أن هذه القوانين لم تقدم االمتيازات والتسهيالت والـدعم لمشـاريع   

تماعية مثل الفقراء والعـاطلين  الريادة االجتماعية المقدمة للفئات المهمشة التي تعاني من مشاكل اج
 . عن العمل أو النساء مقارنة مع ما يقدم للمشاريع االستثمارية الكبيرة

  



 

 و 

خلصت الدراسة إلى أن دور السلطة الفلسطينية في توفير إطـار قـانوني ومؤسسـاتي للريـادة     و
عتماد على الريـادة  االجتماعية، لم يكن كافياً إليجاد بيئة مالئمة للريادة االجتماعية، بحيث يمكن اال

 . االجتماعية كإستراتيجية لتمكين المرأة ومحاربة الفقر والبطالة
  

ضرورة اعتماد الريادة االجتماعية بجميع عناصرها كأحد االستراتيجيات  التـي  لأوصت الدراسة 
الريادة االجتماعيـة  وتضمين  في فلسطين، التخفيف من الفقر والبطالةو ،تساعد على تمكين النساء

طـار  إيجاد إوضرورة العمل على  الفلسطينية وإستراتيجيتها،في خطط السلطة مفهومها وأنشطتها ب
إيجاد يوضح الريادة االجتماعية وينظمها، مع تعديل بعض القوانين ذات العالقة، وضرورة  قانوني

م الالزم مؤسسات للريادة االجتماعية لتنسيق وتوحيد الجهود وتقديم كافة التسهيالت والتشجيع والدع
  .سعياً من السلطة الفلسطينية للتقدم نحو التنمية للريادة االجتماعية
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The Role of the State in Providing an Adequate Environment for Social 
Entrepreneurship: The Case Study of Palestine.   
  
Written by: Shaban Eideh 
Supervised by: Abdel Rahman Tamimi  
  
Abstract 
   
This study aims at knowing the role of the State of Palestine in providing an adequate 

environment for social entrepreneurship in Palestine through the creation of a conducive 

legal and institutional framework. Indeed, social entrepreneurship can play a significant 

role in resolving social problems in Palestine, a country continuously suffering poverty, 

unemployment and the marginalization of women due, among other reasons, to the Israeli 

occupation. The study is to the interest of the Palestinian Authority (PA) for it contributes 

to finding alternatives for the alleviation of the above-mentioned social problems.  

 

The study formulation has adopted a qualitative approach. Interviews have been used as 

the main tool for collecting data from a designated sample representing different 

governmental, non-governmental and private sector organizations, in addition to 

individuals with a constructive background on social entrepreneurship. The case study 

approach has been chosen to better identify all the aspects related to the role of the PA in 

facilitating social entrepreneurship in Palestine.  

 

The study found that, social entrepreneurship in Palestine, in general, comes from 

institutions such as NGOs, not from the state. The Palestinian Authority could provide an 

institutional framework for social entrepreneurship activities, but this relies on external 

funding and it lacks coordination. Also social entrepreneurship term is mostly absent from 

PA plans, strategies and laws. Despite the PA provides a certain legal framework for social 

entrepreneurship activities and projects, this does not facilitate and give privileges to 

vulnerable groups such as poor, unemployed and women as opposed to high investment 

projects.  

 

The study concludes that up until now, the role of the PA in providing a legal and 

institutional framework for boosting social entrepreneurship in Palestine has not been 

enough. As a result, social entrepreneurship in Palestine has not been able to serve as a 

strategy to promote women empowerment, alleviate poverty nor fight unemployment.  



 

 ح 

The study recommends the successive governments of Palestine to adopt social 

entrepreneurship in all of its components as a strategy to achieve women empowerment, 

alleviate poverty and reduce unemployment rates in Palestine. It is argued the current and 

future governments of Palestine should have social entrepreneurship as a priority in their 

agenda, making any legal arrangements necessary to mobilize and organize social 

entrepreneurship as well as any necessary institutional changes to coordinate, mainstream, 

facilitate, support and encourage social entrepreneurship in Palestine so it can be used as a 

strategy to bring the country forward in terms of development.  
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة 1.1

 

تعددت أشكال المشاكل االجتماعية التي سعى اإلنسان إلى حلها أو التخفيف منها على مر العصور 
وذلك ألن هذه المشاكل كانت تشكل عائق أمام رفاهيته أو تلبية حاجاته، وقد تطورت هذه المشاكل 

ـ ها فمنها ما هو نـاتج عـن تفا  واختلفت من عصر إلى عصر وكذلك تعددت أسبابها ومسببات ل ع
اإلنسان مع اإلنسان او مع البيئة، وفي العصور الحديثة ومع التطـور االقتصـادي والتكنولـوجي    
ظهرت أسباب لم تكن من قبل ومثال على ذلك العولمة إذا لم تستطع بعض الدول مجـاراة الـدول   

  .اجتماعية واقتصادية أثرت عليها الكبرى والدول الصناعية مما خلق للدول الفقيرة والنامية مشاكل
ودون أجنـدة اجتماعيـة أو وطنيـة     ،دخل العالم العربي عصر العولمة دون استعدادات كافيةلقد "

لقد جاءت العولمة على شكل ضغوط من الخارج متعددة اإلشكال . للتعامل مع التحديات والمخاطر
  ).2005 ،غليون( "مما قلص إلى حد كبير هامش االستقاللية ،واألهداف

  

الضغوط السياسية التي قادت إلى تفريغ النظم الوطنيـة مـن    ،ومن الضغوط التي رافقت العولمة
وأنمـاط   ،وأدى إلى ظهور أنظمة تسلطية ،والثقافي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،محتواها السياسي

زاد من انتشار ة واالقتصادية واإلدارية ويمما عمم الفساد والفوضى السياس ،حكم مدارة من الخارج
أن الفقر كـان فـي   "إلى ) 2005، عبد الرزاق الفارس(ظواهر الفقر والبطالة والتفكك ولقد أشار 

خذ باالرتفاع نسبة لعدد السـكان منـذ منتصـف    أثم ) 1980حتى  1950(انخفاض مضطرد من 
  ."الثمانينيات

  

يث ازدادت الفجـوة التـي   ح ،ولقد طالت العولمة النمو االقتصادي واالجتماعي في العالم العربي"
كبر تراجع على مستوى الخدمات التـي  أكما شهد . بل والنامية ،كانت تفصله عن الدول الصناعية
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والضـمانات الصـحية    ،والعدالـة  ،تقدمها الدولة للجميع وفي مقدمتها تلـك المتعلقـة بالمسـاواة   
  .)2002برنامج األمم المتحدة االنمائي، ( "واالجتماعية

إال أن دور الدولة قد تراجع بشكل كبير، مهما حدى بجهات من خارج ) 2008(وأشار مالوي 
الدولة للقيام بهذا الدور، فظهرت مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته سواء ما كانت ربحية أو غير 
ربحية للمساهمة في مشكالت التي تعاني منها المجتمعات، وأشار أيضاً إلى أن لهذه المؤسسات 

حياة الفرد واألسرة والمجتمع في جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية  تأثير إيجابي في
والثقافية وغيرها وال سيما أنها منظمات ال تهدف إلى الربح ويتراوح عملها في مجاالت حقوق 
اإلنسان والمرأة والعدالة والتنمية واإلغاثة وغيرها من األعمال اإلنسانية، لذا قامت غالبية الدول 

  .سن قوانين تضمن وجود هذه المنظمات غير الحكومية نشطة وقويةب
  

ـ  ،لم تكن المنظمات غير الحكومية وحدها هي من تحمل سد الثغرات التي خلفتها الدول ان وانما ك
من هذا العبء تحت ما يسمى  اًشركات جزءهذة الأخذت  حيثهناك دور لشركات القطاع الخاص، 

االلتـزام  "عرفها مجلس األعمال  العالمي للتنمية المستدامة على أنها والتي  ،بالمسؤولية االجتماعية
والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصـادية والعمـل    ،المستمر من شركات األعمال بالتعرف أخالقياً

 "على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككـل 
   .)ت .ب ،عيران(

  

في دراسته عن آثـار العولمـة    )2011مقداد، (فلقد أشار  ،لم تكن فلسطين بمنأى عن آثار العولمة
ممـن لـديهم   % 90أن و ،ارتفاع البطالة وتوجه جزء كبير من الموارد للخارج"على فلسطين إلى 

  ."فكرة جيدة عن العولمة ال يرون إمكانية التنمية في ظل اتفاق باريس
  

 ،لية والمحلية إلى أهم المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها فلسطينوتشير التقارير الدو
إلى إن نسبة الفقر بين األفراد  2010-2009ومنها الفقر إذ أشار تقرير مركز اإلحصاء الفلسطيني 

ن حـوالي  أو. يقل دخلهم الشهري عن خط الفقـر الـوطني  % 48.6في حين أن  ،%25.7بلغت 
وبما أن هناك عالقة ما بين الفقر ). المدقع(الفلسطينيين يعانون من الفقر الشديد  من األفراد% 14.1

ربابهـا غيـر   إسـر التـي   فراد اإلأعلى بين أن نسبة الفقر إلى إ فلقد أشار التقرير أيضاً ،والبطالة
لفقر لى ارتفاع اإاذ اشار التقرير  ،وللمرأة الفلسطينية نصيب من الفقر. مشاركين في القوى العاملة

  . )2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( سر التي ترأسها نساءبين األ
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ن يكون هناك دور للدولة فـي معالجـة   أكان ال بد  ،واالجتماعية ،قتصاديةمع ازدياد المشاكل اإل
 ،لى حد كبيرإن دور الدول تقلص إذ إولكن على العكس تماما  ،التحديات الناجمة عن تلك المشاكل

  .و المهمشةأ كثر تضرراًللفئات األ وخصوصاً ،على تقديم الخدمات للمواطنين ثرأو
  

اذ ال زال االحتالل يسيطر " ،وفي فلسطين تحديدا فلقد سبق االحتالل العولمة في تقليص دور الدولة
كثر أراضي الضفة الغربية وأمن % 60من كثر أحيث يسيطر على  ،على معظم الموارد الفلسطينية

البريـة والبحريـة    ،جز المتنوعةالى نشر مئات الحوإضافة باإل ،راضي قطاع غزةأ من% 24من 
 معهـد ( "دارة مواردها المسـتقبلية إن تكون الدولة الفلسطينية ذات قدرة على أوالجوية مما يعرقل 

  .)2012أريج، 
  

جتماعية ن تواجه المشكالت االأالمعطيات ال تستطيع هذه السلطة الفلسطينية ضمن  أن من هنا نرى
خاص ومنظمـات  الوالقطاع  ،دون االعتماد على مساعدات خارجية وداخلية ،واالقتصادية وحدها

 من ميزانية السلطة الوطنية تأتي من المساعدات الخارجية والممولين% 60ن إذ إ. المجتمع المدني
)Devoir & Tartie, 2009(،  تأثير علـى  يكون له  غالباً مان التمويل الخارجي أوكما هو معلوم

  .سياسات السلطة وقراراتها
  

فلقد قامت بعض الشركات بالمساهمة في تخفيـف   ،النسبة لشركات القطاع الخاص في فلسطينبما أ
التـي  " األخـوة "ومنها مبادرة  ،من المشكالت االجتماعية تحت المسؤلية االجتماعية لهذه الشركات

والتي تم خاللها  ،)باديكو(للتنمية واالستثمار طلقتها شركتي االتصاالت الفلسطينية وشركة فلسطين أ
لى عشـرة  إضافة إ ،$400لف موظف حكومي تقل رواتبهم عن أربعين توزيع معونات غذائية أل

 معهد( مركز الوطني ألمراض الدمولقد قامت شركة باديكو بتمويل قسم نقل الدم في ال. سيرأالف آ
  .) 2012أريج، 

  

دول ومعظم دول العالم الزالت تعاني من هذه المشاكل، ويعـزى  وبالرغم من ذلك نرى أن بعض ال
البعض أسباب ذلك إال أن أغلب هذه الحلول تعتمد على الدعم المادي المؤقت لحل هذه المشـاكل،  

  .وعدم استدامة هذه الحلول
  

التوجهات للمساهمة في حـل هـذه    ،في العقدين األخيرين ظهر ما يسمى بالريادة االجتماعية كأحد
االقتصادية الهادفة إلى حـل مشـكالت    نشطةمشاكل، إذ يعتمد مفهوم الريادة االجتماعية على األال
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 ،من المشاريع المنتجة سواء كالً ،االقتصاديةاألنشطة اجتماعية أو خلق قيمة اجتماعية، وتشمل هذه 
  .إلنسانيبحيث يتم استخدام هذا الدخل في هذه المشاريع وخدمة للهدف ا ،سلع أو خدمات ذات دخل

  

يشـمل أيضـاً األشـخاص     فقط، إذلم يقتصر مفهوم الريادة االجتماعية على المشاريع االجتماعية 
إن  .ويسعون إلى إحداث تغيير اجتماعي من خـالل أنشـطة اقتصـادية    ،الرياديين الذي يبادرون

تماعي هـو  ومن أهم ما يتميز به الريادي االج األنشطة،هو الذي يقوم بهذه ) الريادي االجتماعي(
  .مصادر مختلفة أو ،وسيلة جديدة أو مؤسسة جديدة طريق إيجاديسعى إلى حل عن  اإلبداع الذي

  

أو مؤسسة، وهناك أمثلة  يكون مجموعةفقد  ،شخصوليس بالضرورة أن يكون للريادة االجتماعية 
ـ مثل بنك الفقراء الذي أسسه محمد يونس  ،على الريادة االجتماعية ،كثيرة في العالم ي بـنغالدش  ف

 ، مما يجعـل طريق القروض المتناهية في الصغر وما حققته من أهداف اجتماعية عن. 1983عام 
مما يجعلها  ،حلول للمشاكل االجتماعية إيجادالريادة االجتماعية هي أحد التوجهات التي تساهم في 

العالم مثل الفقر  في ذلك تلتقي مع أهداف الدول والمنظمات واألفراد الساعين إليجاد حلول لمشاكل
نتيجة لكثرة المشاكل  ،ن الريادة االجتماعية مهمة جدا لدولة مثل فلسطينإوعليه ف .والبطالة وغيرها

  .االجتماعية الناجمة عن االحتالل
  

ن والريـادي وبها مثل الفئـات المسـتهدفة،    نويتأثرو نن يؤثروون رئيسووللريادة االجتماعية فاعل
لـه دور فـي الريـادة     المجتمع وغيـرهم وكـلٌ  و ،)الحكومة(دولة ال ،المؤسساتون واالجتماعي
  .االجتماعية

 

 نتيجة لعـدم االسـتقرار السياسـي والتشـريعي     دور السلطة الفلسطينيةبالرغم من عدم وضوح 
 )الفلسطينيةالسلطة ( دولةن الباحث يسعى في هذا البحث إلى التعرف إلى دور الأاال  ،واالقتصادي

مما ينعكس إيجابيـاً علـى    وتعزيزها لدعمها لريادة االجتماعيةلبيئة مالئمة  فلسطين في توفيرفي 
  .لحل جزء أو المساهمة في تخفيف المشاكل االجتماعية التي يعاني منها ،المجتمع في فلسطين
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  :ررات الدراسةمب 2.1
  

  :آلتيةإن اختيار الباحث لموضوع الريادة االجتماعية انطلق من المبررات ا
  

وضرورة عمل مزيد  ،ة الباحث في لفت نظر الباحثين إلى أهمية موضوع الريادة االجتماعيةرغب -
  .من األبحاث

مـن مشـاكل اجتماعيـة     ،والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص ،يعاني المجتمع العربي بشكل عام -
لـذا رأى  . وتعتمد غالبية هذه الدول على التمويل الخارجي لحل هـذه المشـكالت   ،واقتصادية

       فـي حـل المشـكالت االجتماعيـة     أهميتهاو ،ن التطرق لموضوع الريادة االجتماعيةأباحث ال
و أنهـي  البحث عن مصادر ذاتية تُ فيقد يساعد الدول  -دور الدولة في هذا المجال وخصوصاً

وتطـوير البنيـة    ،مما يساعد على حـل المشـكالت   ،تقلل االعتماد على المساعدات الخارجية
  .والتخفيف من التبعية لشروط الممولين ،االجتماعيةاالقتصادية و

اعتمادهـا علـى   جل النمو و ال زالت في طورو ،ي دولة ناشئةه ةالفلسطينيالسلطة الوطنية ن إ -
زمات المالية واالقتصـادية التـي   خذ بالنقصان نتيجة األآن هذا التمويل أال إالتمويل الخارجي 

لريادة االجتماعية في االعتماد على الذات وتقليل االعتماد وعليه يمكن ان تساهم  ا ،تواجه العالم
  .على االخرين

  .مستقبالً همما سيساعد في تطوير عمل ،ن موضوع البحث له عالقة في مجال عمل الباحثإ - 
  

 :مشكلة الدراسة 3.1
  

ة الدراسات السابقكما ظهر في -من مراجعة بعض األدبيات المتعلقة بموضوع الريادة االجتماعية 
طار الشـامل  في رسم اإل نه ال يوجد معالجة واضحة وشاملة  لدور الدولةأتبين  -واإلطار النظري

من حيث بناء المؤسسات المالئمة  ،والمتمثل في البيئة المالئمة للريادة االجتماعية لريادة االجتماعيةل
ئة من حيـث سياسـات   البيهذه ليات العمل داخل آلى إضافة باإل. طار القانوني لهذه المؤسساتواإل

  .الدعم والتشجيع والتنظيم
  

تتولـد   ،هي دولة ناشئة ال يوجد لها تجربة واضحة في هـذا المجـال   ،ن السلطة الفلسطينيةأوبما 
 ههـذ  وفي حال توفير ؟في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية لسلطة الفلسطينيةما دور ااشكالية 
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حـد  أتماعيـة  جليات العمل داخل هذه البيئة لجعل الريادة االآما هو دور السلطة في تعزيز  ،البيئة
ـ  أدوات التي يمكن و األأاالستراتيجيات   ان تساهم في حل المشكالت االجتماعية التي تعـاني منه

المرأة مما يسـاهم فـي التنميـة االقتصـادية      هميشلى تإضافة الفقر باإلومثل البطالة  ؟فلسطين
  .قامة الدولة الفلسطينيةإلى االستقالل وإتحقيقها في طريقها واالجتماعية التي تسعى السلطة ل

  

في توفير بيئة مالئمـة   الفلسطينيةدور السلطة الوطنية ما  :ذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراسة فيول
هداف أليات التي تستخدمها للتعامل مع هذة البيئة حتى تحقق اآل وما ؟للريادة االجتماعية في فلسطين

  ؟عية الريادة االجتما
  

  :أهمية الدراسة 4.1
  

  :هناك مجاالت عديدة قد تساهم هذه الدراسة فيها ومنها
  

  :همية علميةأ 1.4.1
  

ر الدولة في الريادة االجتماعية، و مجرد توصيات لدوألى جزء إشارت أأغلب الدراسات السابقة  -
والمتمثل في البيئة  طار الشامل للريادة االجتماعيةضافة مفهوم اإلإهذة الدراسة سوف تساهم في 
  .ليات العمل داخل هذة البيئةآالمالئمة للريادة االجتماعية و

 خالل البحث عن موضوع الريادة االجتماعية، لم يعثر الباحث على دراسات أو مراجع علميـة  -
األدبيات  فيمفهوم الريادة االجتماعية  قلة تداولتتناول هذا الموضوع مما يعني  منشورةعربية 
مع العلم أن  ،لمنشورة وقلة األبحاث المنشورة والتي تتناول موضوع الريادة االجتماعيةاالعربية 

ساهم فـي  وهذا النقص ، موضوع الريادة االجتماعية متناول منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن
-عن هذا الموضوع، وعليه فإن استخدام اللغة العربية في هذه الدراسـة   ابتعاد الباحثين العرب

سوف يجعلها  من أوائل الدراسات البحثية التي  -من أن غالبية المراجع باللغة اإلنجليزيةبالرغم 
 .قد تساهم في موضوع الريادة االجتماعية في العالم العربي
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  :همية عمليةأ 2.4.1
 

نتيجة  ،وخصوصاً فلسطين ،إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها العالم العربي -
 ،والبطالـة  ،الفقر ،من خلق مشكالت إنسانية واجتماعية مثل ال اإلسرائيلي وما نتج عنهاالحتال
وبمـا أن الريـادة    .استدعى البحث عن وسائل للتخفيف أو محاربة هـذه المشـكالت  . وغيرها

ن الدراسـة سـوف   إاالجتماعية هي من الوسائل التي تساهم في حل المشكالت االجتماعية لذا ف
ممـا   ةفي التعرف على دورها في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعي فلسطينيةالتساعد السلطة 

ثـار  آوبالتالي سيكون لهـا   ،سينعكس ايجابيا علي تعزيز مفهوم الريادة االجتماعية في فلسطين
 .وضاع االقتصادية واالجتماعيةايجابية على األ

ن هنـاك  إلظاهرة ليست جديـدة إذ  جديد لكن امفهوم ربما يكون مفهوم الريادة االجتماعية هو  -
قـد وجـدت فـي     ،ئهاأو إنشا كان هدفها تحقيق قيمة اجتماعية ،مشاريع اجتماعية أو اقتصادية

فـي  هـي  فلسطين قبل عقود من الزمان، ولكن لم يتم التطرق لمفهوم الريادة االجتماعية كمـا  
لى المستويات االقتصـادية  ولتعزيز هذا المفهوم ع. لتي تناولت هذا الموضوعا السابقة األدبيات

البد من جهة قوية وداعمة تساهم في تعزيز هذا المفهوم،  ،كافة واالجتماعية والتعليمية والثقافية
الريـادة   في تعزيـز مفهـوم   فلسطينيةالسلطة الوعليه فإن مخرجات هذه الدراسة سوف تساعد 

فـي   ة الريادة االجتماعيـة ثقافمما يساعد على نشر . كافة على المستويات تههميأو االجتماعية
 .الفلسطيني المجتمع

  
  :أهداف الدراسة 5.1

  

و حل مشـكالت  أ ،همية الريادة االجتماعية في خلق قيم اجتماعيةألى إالسابقة  دبياتشارت األألقد 
 اًوضاعأن فلسطين تعيش أوبما . همية دور الدولة للريادة االجتماعيةإلى إ يضاًأشارت أو .اجتماعية

دوات المسـاعدة  أحـدى  إماعية تتكون الريادة االج قدف ،اجتماعية صعبة نتيجة االحتاللاقتصادية و
 .وضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطينعلى النهوض باأل

  

وقـد يكـون    ن موضوع الريادة االجتماعية هو موضوع حديث عالمياًأظهرت مشكلة البحث ألقد 
عاد هذا الموضوع العلمية والعملية ال زالت غير واضحة بأن أمما يعني  ،دبيات العربيةعن األ اًغائب

دوار الفاعليين الرئيسيين إبعاد ومن هذه اإل. لى مزيد من البحثإ، وبحاجة المعالم في عالمنا العربي
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صبح أحيث  ،ليهإوهذا ما سعت الدراسة  للتعرف .  في الريادة االجتماعية ومن ضمنهم دور الدولة
  :الهدف الرئيس للدراسة

  

  .في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية في فلسطين السلطة الفلسطينية لى دورإالتعرف 
  

  :هداف الفرعية التاليةلى األإضافة باإل
دور أهمية تحدد  والتي قد ،في فلسطين والقانونيه االقتصادية واالجتماعية وضاع األلى إالتعرف  -

 .السلطة في الريادة االجتماعية
 .وطبيعة هذه االنشطة الريادة االجتماعية في فلسطينشطة نألى إالتعرف   -
التي تؤهلها  ،فلسطينيةال في السلطة) نظمةالقوانين واأل ،التشريعات(لى البيئة التشريعية إالتعرف  -

 .لريادة االجتماعيةفي توفير اطار قانوني مالئم لللقيام بدورها 
 ليات العمل داخل هذه البنيـه آو ،ةفلسطينيلا لى البنية المؤسساتية الموجودة في السلطةإالتعرف  -

 .مالئمة للريادة االجتماعية مؤسساتيه بيئة توفيروالتي تساعد على 
شارت خطة التنميـة  أذ إ ،السلطة الفلسطينيةهداف أهداف الدراسة تقاطعت مع أن فإ وعليهمن هنا 
  :لى ما يليإ ،للسلطة الفلسطينية 2013-2011الوطنية 

سـرة  للعمل مع هذه المؤسسات واألالفلسطينية تطلع السلطة تو [.…]وطأة الفقر  التزامها بتخفيف"-
   ".نسانية وزيادة المساعدات التي تستهدف تفيذ مشاريع التنمية الدولية لتقليص المساعدلت اإل

بداع التي يطلقونهـا  ومبادرات التجديد واإل ،بنائها الدؤوبأسوف تكفل فلسطين من خالل عمل "  -
  ".ضل ما لديها من قدرات واستغالل طاقاتها وامكاناتها الكامنةفأتقديم 

 :ولوياتنا السياسية التي سنعمل على انجازها على مدى الثالث سنواتأتتمثل "  -
لتمكيـنهم مـن    ،وتعزيزها سر الفقيرة والمهمشةفراد ولألتطوير برامج التمكين االقتصادي لأل -

 .عتماد على الذاتلى االإاالنتقال من االعتماد على المساعدات 
 .جيال القادمةطار قانوني شامل يضمن تقديم المساعدات االجتماعية لألإعداد إ -
حد المصادر أباعتباره  ،نشاء صندوق المسؤولية االجتماعيةإجل أالعمل مع القطاع الخاص من  -

  ).2011، والتنمية اإلدارية وزارة التخطيط( "مان االجتماعييل شبكة األوضافية لتماإل
في توفير البيئة المناسبة للريادة  الفلسطينية لى دور السلطةإاسهام الدراسة في التعرف  نفإ ليهوع

  .ويساعد في تحقيقها تحقيق بعض هذه االهداف الوطنية سوف يساهم في ،االجتماعية
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  :أسئلة الدراسة 6.1
  

في مشكلة  هليإكما تم االشارة - ودور الدولة في ذلك  ،همية موضوع الريادة االجتماعيةإن إ
لى دور السلطة الفلسطينية في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية في إلتعرف يتطلب ا - الدراسة
  :الدراسة وهو هي ستجيب عليذيقودنا الى السؤال الرئيس ال ،فلسطين

 ؟السلطة الفلسطينية في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية في فلسطين ما دور -
 :سئلة الفرعية التاليةال الرئيس األسؤلا ويتفرع عن -
في  فلسطينيةهمية دور السلطة الأوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين والتي تحدد ما األ -

 توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية؟

 ؟وما طبيعة هذه االنشطة ؟الريادة االجتماعية في فلسطينانشطة ما  -
 ؟للريادة االجتماعية هقانونيئة توفيربي في الفلسطينيةدور السلطة  ما -
 ؟للريادة االجتماعية ية مالئمةمؤسسات توفيربيئةفي  الفلسطينيةدور السلطة  ما -
 ؟ليات عمل داخل مؤسسات الريادة االجتماعيةآفي وضع  الفلسطينيةدور السلطة  ما -

  
  :هيكلية الدراسة 7.1

  

  :من عدة فصول وهي كما يليتتألف هيكلية الدراسة 
ومشـكلة   ،واألهميـة  ،يشمل هذا الفصل كل ما يتعلق بالدراسة من حيث المبررات: ولالفصل األ
  .اوأهدافه الدراسة

لمفاهيمي الذي استند إليـه الباحـث فـي رسـالته     ايشمل اإلطار النظري واإلطار : الفصل الثاني
  .السابقة دبياتباإلضافة إلى األ
وحدودها الزمنية والمكانيـة   ،وأدواتها ،في هذا الفصل يتم عرض منهجية الدراسة: الفصل الثالث

  .ومجتمع الدراسة ومحدداتها
  وتحليلها نتائج الدراسة: الفصل الرابع

والملحقـات والمصـادر    أهم االستنتاجات والتوصيات التي خلصت لها الدراسـة : الفصل الخامس
  .والمراجع
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اإلطار النظري 0.2

  

النظريات واألدبيـات التـي   وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى مفهوم الريادة والريادة االجتماعية 
ومكوناتها وعناصرها وأهميتهـا فـي حـل المشـكالت      ،تطرقت إلى موضوع الريادة االجتماعية

أهـم المشـكالت   و ،كما سيتم التطرق إلى الواقع االقتصادي واالجتماعي في فلسطين ،االجتماعية
كما سيتم التطـرق إلـى    .همية الريادة االجتماعية للمساهمة في حل هذه المشكالتأو ،والتحديات

مفهوم الدولة ودورها في توفير الخدمات األساسية للسكان وتنظيم المجتمع من خـالل التشـريعات   
لمفاهيم الخاصة التـي  وفي الختام سيتم تحديد اإلطار المفاهيمي والذي يشمل ا .والقوانين واألنظمة

  .ستعتمد عليها الدراسة
  

 :الريادة 1.2
  

مـل  حوتضمن معنى المخاطرة وت ،ظهر مفهوم الريادة في فرنسا في بداية القرن السادس عشر"
وامتد هذا التعريف ليشمل كل ما يحمل المخـاطرة مـن بنـاء    . الصعاب في الحمالت العسكرية

ثامن عشر أصبح مفهوم الريـادة يشـمل النشـاطات    وفي القرن ال .الجسور واألعمال الهندسية
وال يعرف بكـم   ،التاجر الذي يغامر بشراء سلعة )Richard Canillon(إذ وصف  ،االقتصادية

  ).2011أحمد وبرهم، " (ن في ذلك مخاطرةأل يسيبيعها بأنه رياد
ـ  ،دارةالريادة باإل )Jean Baptiste Say(وكذلك فقد ربط " راف الكامـل  أي إدارة اإلنتاج واإلش

إن الشخص الريادي هو  )Joseph Schumpeter(اعتبر    1934في عام  .نتاجعلى عملية اال
 ،والشخص المبتكر هو شخص مبدع ومجـدد . الشخص المبتكر وخصوصا في مجال التكنولوجيا

 إن الريادي هـو ) Hoselitz( رأى  1952في .لشيء جديد يطرح في األسواق اًيكون مبتكر دوق
أصبح مفهوم الريادة ال يقتصر على  1984في عام  .دارة وروح القيادةر فيه مهارة اإلالذي تتوف

أو  ،بل تعداها ليشمل فـتح أسـواق جديـدة    ،أو طرق إنتاج جديدة فحسب ،ابتكار منتجات جديدة
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فأنه يرى  )Fredrerick Harbison(أما  .أو حتى تنظيم جديد للصناعة ،اكتشاف مصدر للمواد
تساعد فـي   ،ي يمتلك مهارات البناء المؤسسي إلى جانب مهارات إدارية وإبداعيةالريادي هو الذ
فكل مختـرع   ،كثيرة أبعاداً لريادةل أنشومبيتر يرى  ألراءالمتتبع  إن " .وإدارتها تنظيم المؤسسة

ن دور الريادي يتمثل في إحداث تحول أو تغييـر  أهم من ذلك واأل ،أو مجدد أو منظم هو ريادي
   ).2011أحمد وبرهم، ( "تنمية االقتصاديةفي سير ال

  

تيان بشيء جديد بما يحمل في طياته من مخاطرة قتصادية هي االاال نشطةن الريادة في األفإوعليه 
واتصـف الشـخص    ،ن الريادة ارتبطت باالبتكـار أ يضاًأومن المالحظ  .حداث التغييرإجل أ من

  ؟الريادةبة توما عالق ؟بتكارفما هو اال. الريادي في عدة تعريفات  بانه مبتكر
  

  :بداع واالبتكاراال مفهوم 1.1.2
  

هو االبتكار، فهو ركن أساسي بالرغم مـن أن بعـض    ،إن من األركان المهمة للريادة االجتماعية
المدارس ال تركز على هذا الجانب، ولكن أغلب التعريفات التي تطرقت إلى الريـادة االجتماعيـة   

ومن هنا يجب التعرف . لتي تحدث تغيراً اجتماعياً بصورة مبتكرةاألنشطة االقتصادية ا أشارت إلى
  :وفيما يلي توضيح لهذه المفاهيم. بداعكثيراً ما يتم الخلط بين االبتكار واإلوعلى االبتكار 

  

التفكيـر خـارج   " عبارة عن خاصية ذهنية تمكن الفرد من التفكير بطرق غير تقليديـة : االبداع"
أو استخدام أساليب مغايرة  وغالباً ما تؤدي هذه الخاصية إلى االبتكار ،"المربع أو خارج الصندوق

  :ويمكن أن ينتج عن هذه الخاصية ما يلي. قضية أو غير عادية أثناء التعامل مع مهمة
 .توليد شيء جديد غير مسبوق .1

 .مألوفة توحيد أو ربط مجموعة أفكار بطريقة جديدة غير .2

 .نتج مالم إيجاد استخدامات جديدة ألفكار أو .3

  ).2012مركز اإلبداع المعرفي، ( مستفيدين آخرينأو  جدد نقل األفكار الموجودة إلى أشخاص .4
  

في  أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم ،الطرق أو األساليب الجديدة المختلفة الخارجة :االبتكار
  ).2012مركز اإلبداع المعرفي، ( "عمل أو تطوير األشياء واألفكار

  

 ،عملية عقلية تؤدي إلى حلول وأفكار"على أنه فإنه يعرف اإلبداع  :نجوين السيكولوجيقاموس ب أما
  ).2011زريق وآخرون، ( "ونظريات ومنتجات تتصف بالتفرد والحداثة ،ومفاهيم فنية

القدرة على التوصل إلى ما هو جديد، ويضيف قيمة أكبر وأسرع مـن  ": على أنهاالبتكار  ويعرف
  ."المنافسين في السوق
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مما يعني أن االبتكار هو االتيان بشيء جديدة سواء كان ذلك منتج جديد أو طريقة عمـل وانتـاج   
  .جددة او استخدام مصادر جديدة لالنتاج

  
 :الريادة االجتماعية   2.2

  

 أن  كثر من عقدين من الزمن على استخدام مصـطلح الريـادة االجتماعيـة إال   أبالرغم من مرور 
ومنهم من استخدمها حسب الجهات القائمة عليها ومنهم  ،تخدام والهدفحسب االس التعريفات تعددت

من استخدمها من ناحية أهميتها، ولقد شملت هذه التعريفات كل من الريادة االجتماعيـة كمفهـوم   
وهم األشخاص الذين يقومـون   ،يناالجتماعي ينوالرياديأأو عملية الريادة االجتماعية ككل،  ،واسع

 والذي هو نتاج العمليـة الرياديـة االجتماعيـة    ،والمشروع االجتماعي ،جتماعيةبعملية الريادة اال
، ولقد الحظ الباحث قلة في األدبيات العربية التي تتناول موضوع الريـادة االجتماعيـة   .ومخرجها

 ،وعليه قام الباحث بالرجوع إلى األدبيات غير العربية للوصول إلى معنى مفهوم الريادة االجتماعية
  .هي النظريات التي تناولت هذا الموضوعوما 
  

هو جديد ولكن الظاهرة ليست كذلك، فهناك  ،أن مصطلح الريادة االجتماعية :)Dees, 1998( يرى
مؤسسات تعتبـر اآلن مـن    انسميهم كذلك، فكثير منهم بنو حتى لو لم ،رياديين اجتماعيين كثيرين

    .ها على بعض الغموض في حدودهائمن احتوا المسلم بها، ولكن التسمية الجديدة هي مهمة بالرغم
  

 أنه على الرغم من أن استخدام مصطلح الريادة االجتماعية آخذ :)Abu-Saifan, 2012(ويرى 
        .باالزدياد إال أنه يفتقر إلى الدقة وأنه ال يزال في مراحله األولى مقارنة مع مفهوم الريادة

  

حة يمكن االعتماد عليها في تعريـف مفهـوم الريـادة    وبالرغم من ذلك إال أن هناك مالمح واض
   :التي سيتم التطرق لها كما يلي السابقة استناداً إلى ما تناولته األدبيات ،االجتماعية

  

من األنشـطة يسـعى    اًواسع أنها تشمل مجاالً :الريادة االجتماعية من الناحية العلمية على ترفَع
، فمثالً األهداف االجتماعية في شـركات األعمـال   هوإحداث األفراد في الشركات إلى تكريس الفرق

 ىوأيضاً في المؤسسات غير الربحية تسع ،تسعى إلى زيادة الحوافز الربحية للقطاعات غير الربحية
 Peredo, 2006(     إلى جعل اإلبداع وسيلة للتغيير من خالل الدروس المستفادة من عالم األعمال

as cited in Mustafa, Ismail love, 2008(.  
  



 

13 

إليجاد  هاوتحويلن ببناء مؤسسات وإن الريادة االجتماعية هي العملية التي من خاللها يقوم المواطن
وتدمير البيئـة وانتهـاك حقـوق     ،حلول متطورة لمشاكل اجتماعية مثل الفقر، والمرض، والجهل

 ,Bornstein, Davis 2010( كثير من الناسلمن أجل جعل الحياة أفضل  ولذلك اإلنسان والفساد

as cited in Whitman, 2010(.  
  

الريادة االجتماعية تشمل جميع األنشطة والعمليات التي تبذل الكتشاف الفرص أن  وهناك من يرى
من أجل تعزيز الثروة االجتماعية من خالل خلق مشاريع جديدة أو إدارة مشاريع قائمـة    المتاحة

  .)(Zahra et al., 2000 as cited in  Abu-Saifan, 2012بطريقة مبتكرة 
  

تنمية االبتكار ودعم  :أن الريادة االجتماعية ممكن أن تعرف بأنها) Pomerants, 2003(ولقد بين 
ن أو مؤسسات ون اجتماعيووخلق عمل أو فرص من مشاريع أقامها ريادي ،وكسب الدخل ،رسالةال

  . أو ربحية في المؤسسات الربحية ،غير ربحية
 )Pomerants, 2003 as cited in Mustafa and Ismailove, 2008(.  
 

أن الريادة االجتماعية تعود إلى األنشطة اإلبداعية بأهداف اجتماعية فـي  لى إخرى أوتشير دراسة 
أو فـي تعاونيـات الريـادة    : القطاع الربحي كما في النشاطات االقتصادية ذات الهدف االجتماعي

      حي أو القطاعات المتداخلة من الربحـي وغيـر الربحـي   و في القطاع غير الربأاالجتماعية 
Dees et al., 1998 as cited in Norazi, et al 2010) (. 

  

حيث يعتبر الريادة االجتماعيـة ظـاهرة    ،ومنهم من يقتصر الريادة االجتماعية في اإلطار الضيق
والتي تطور  ،الربحيةمهارات السوق في قطاعات غير ربحية مثل المؤسسات غير و ،تطبق الخبرة

 .)( Reis et al., 1999 as cited in Norazi et al., 2010  طرق مبتكرة لكسب الدخل

  

أي محاولة ألي أنشـطة جديـدة فـي     :وحسب مرصد الريادة العالمي فإن الريادة االجتماعية هي
توظيـف  أو  ،و توسيع مشروع اجتماعي قائمأ ،مشاريع اجتماعية أو خلق مشروع اجتماعي جديد

أم من مشروع اجتماعي قائم يقوم على عـدة أهـداف    ،فريق من األشخاصأو  ،ذاتي من أشخاص
أو مجتمعية حيث يتم استثمار العائد لهذه األنشطة أو المشروع نفسه بدل عودة المنفعـة   ،اجتماعية

  .على المستثمرين
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االجتماعية وبين صورة أن الريادة االجتماعية تجمع بين الشغف بالرسالة  )(Dees, 1998 ىوير
  .انضباط رجال األعمال واالبتكار والتعميم

إال أنه قد يعني أشـياء مختلفـة    ،أن مفهوم الريادة االجتماعية قد يكتسب شعبية واسعة من بالرغم
والتي تبـدأ   ،ألشخاص مختلفين، كثيرون يحصرون الريادة االجتماعية في المؤسسات غير الربحية

ن يستخدمونها لوصف أي شـخص يقـوم   ووآخر ،مدرة للدخل بهدف الربحبإنشاء مشاريع تجارية 
ف أصـحاب الشـركات الـذين    صن ال يزالون يستخدمونها لوووآخر ،بإنشاء مؤسسة غير ربحية

 .)(Dees ,1998يدمجون المسؤولية االجتماعية في أعمالهم 

تركز على خلـق  %) 55( اًتعريف 27أن  تبينللريادة االجتماعية  تعريف 49على  سةوحسب درا
تركز على حـل مشـاكل   %) 12(تعريفات  6قيمة اجتماعية للتفريق بينها وبين القيمة التجارية و

على إحداث تغيير اجتماعي، من هنا نرى أن التعريفات %) 33( اًتعريف 16اجتماعية فيما ركزت 
يير اجتمـاعي  أو إحداث تغ ،أو حل مشكلة اجتماعية ،سواء خلق قيمة اجتماعية ،تركز على القيمة

Dacin et al., 2009, and Zahran et al., 2010 as cited in Whitman, 2010)(. 
  

لعملية الريادة االجتماعية ضمن مفهوم أوسع وإطـار   اًمما سبق نرى أن التعريفات تناولت توضيح
  .جتماعيوهناك بعض األدبيات التي تناولت الريادة االجتماعية من خالل تعريفها للريادي اال. أشمل
  

 :الريادي االجتماعي 1.2.2
  

تعددت تعريفات الريادي االجتماعي وصفاتهم وكل تعريف تناول جانب مـن جوانـب الريـادي    
  .االجتماعي وصفاته

  

 ،أن الرياديين االجتماعيين من الناس هم الذين يدركون أن هناك فرصة لتلبية حاجات غيـر ملبـاه  
تلبيتها، وهم الذين يقومون بجمع الموارد الالزمة من  والتي لم يستطع نظام الرفاه التابع للدولة من

  .واستخدام كل ذلك إلحداث فرق) أشخاص، أموال، مباني(
   al., 2000 as cited in Whitman ,2010)  (Thompson et  

كبر المنظمـات الداعمـة للريـادة االجتماعيـة فتـرى أن الريـاديين       أوهي من ) Ashoka(أما 
فهـم   ].......[لحاحاً إكثر مع حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع االجتماعية واألم أفراد ه ،االجتماعيين
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                      .لتطبيقات العملية لـرؤيتهم قبـل أي شـيء   بان يهتمون وذوو رؤى وواقعي
(Ashoka, 2012 as cited in Whitman, 2010)  

  

أو مؤسسات خاصة  ،م أشخاصه :أن الرياديين االجتماعيين نيرو) ,.Korose et al 2006(أما 
رؤية وطاقة والقدرة  ن، يحملوومعالجتها تأخذ المبادرة لتحديد مشكلة اجتماعية مهمة في مجتمعهم
 .) (Maestti, 2008على تطوير طريقة جديدة للتخفيف من المشكلة االجتماعية 

حيث أشار إلى أن  ،أو الرياديين االجتماعيين من خالل صفاتهم ،بعض الكتاب الريادي عرفولقد 
 باإلضـافة . نوع من أنواع الرياديين العاديين :ن همون االجتماعيو، والريادياًقيم نالرياديين يخلقو

   واضحة ومركزيـة  من الرياديين االجتماعيين هم رياديون ذو رسالة اجتماعية، وأن رسالتهأإلى 

Dees ,1998) (. 

  

  :اعيالريادي االجتم من صفات فإن) Dees, 1998(وحسب 
 .أو المحافظة على قيمة اجتماعية وليس قيمة خاصة ،لخلق رسالةيتبنى  .1
 .الرسالةاالعتراف والسعي بال هوادة إليجاد فرص جديدة لخدمة هذه  .2
 .االنخراط في عملية مستمرة من االبتكار والتكيف والتعلم .3
 .العمل بجرأة دون التقيد بالمصادر المتاحة بين يديه .4
  .            اثهاساس بالمسؤولية تجاه الجمهور والمخرجات التي تم إحدباإلح إظهار شعور عاٍل .5
  
  

  :فيرى أن من بعض خصائص الرياديين االجتماعيين هي) ,Norazi 2010( اما
وممكن أن يكونوا مجموعات أو شبكات أو منظمات أو حتى  اًليس بالضرورة أن يكونوا أشخاص .1

 .نماطر األسيير من خالل كتتحد مع بعضها البعض إلحداث التغ ،مجتمعات
 .الريادي االجتماعي يسعى إلى التغيير المستدام وعلى نطاق واسع  .2
تم عملـه لمواجهـة    لكسر األنماط في كيف أو ماذا اًالريادة االجتماعية يمكن أن تتضمن أفكار .3

 .مشكلة اجتماعية
 

لية لخدمة الرسالة ن الريادي االجتماعي يتطلع إلى أكثر الطرق فعاأإلى  )Dees, 1998(وأشار 
 .)(Mustafa and Ismail love, 2008  االجتماعية هي شيء واضح وأساسي رسالةاالجتماعية وأن ال



 

16 

  :فأشار إلى أن خصائص الريادي االجتماعي هي (Brinherck off, 2000) أما
 .وإضافة قيم للخدمات الموجودة ،البحث عن طريق جديدة لخدمة المجتمع .1
 .ة نيابة عن الفاعلين الرئيسييناالستعداد ألخذ مخاطر .2
 .فهم االختالفات بين الحاجة والرغبة .3
 .فهم جميع المواد المخصصة إلدارة االستثمار .4
 راتخذ بعين االعتبار جميع العوائد االجتماعية والمالية لهذه االستثمااأل .5
 . (Mustafa, and Ismail love, 2008) رسالةأوالً ولكن بدون المال ال توجد  رسالةجعل ال .6

 

أو الجهة التي تسعى إلى خدمـة قيمـة    ،أو األشخاص ،إذا فالريادي االجتماعي هو ذلك الشخص"
مـتحمالً  ، من خالل أنشطة اقتصادية مبتكرة من أجل اسـتمرار هـذه المهمـة   أو خلقها اجتماعية 

  .االجتماعية رسالةالمصاعب والمخاطرة في سبيل الوصول وتحقيق ال
  

ـ كل شخص وأمر حاسم رى أن التغير هو ي Ashoka مؤسس Bell Drayton وأما  و صـانع  ه
إذ أن لديهم رؤية ولهم تـأثير كبيـر   هم األهم التغيير، ولكن الرياديين االجتماعيين في هذا التغيير 

Varbarova, 2009) (. 

  

 قبـل  ها مـن ؤوكثير من األنشطة االقتصادية المبتكرة تكون من خالل مشاريع اجتماعية يتم إنشا
فما هي هذه . أو غيرهم بهدف إحداث الفرق والتغيير من أجل خدمة المجتمع ،ديين االجتماعيينالريا

  وما هي مواصفاتها؟ ؟المشاريع االجتماعية
  

 :المشاريع االجتماعية 2.2.2
 

 Social enterprise: Astrategy forإن أهم تعريف نشرته الحكومة البريطانية فـي الوثيقـة   
success (2006) أهدافه اجتماعية في المقام األول شروع االجتماعي هو مشروع تجاريأن الم، 
من السـعي لزيـادة الثـروة     عوائده لخدمة هذا الهدف أو لخدمة المجتمع بدالً والذي يتم استثمار

  .) (Varbarova, 2009وتعظيمهاالمشروع للمالكين أو المشاركين في هذا 
تحقيق هدف أو أهداف اجتماعية من خالل بيـع  أن المشروع االجتماعي يسعى إلى  البعض ىوير

تقلة عن الحكومة والمتبـرعين  سمنتجات أو خدمات، وبعمله هذا يسعى إلى تحقيق استدامة مالية م
اآلخرين، وبذلك يشترك المشروع االجتماعي في عمله لتحقيق الدخل مع المنظمات فـي القطـاع   
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 ,.Di Domenico et alلمنظمات غير الربحيةأو بيئية مثل ا ،اجتماعية اًكما يحقق أهداف ،الخاص

2010) (. 

  

  :هي جتماعيأهم خصائص المشروع االأن اإلشارة إلى  تتم السياق نفسهوفي 
 .يسعى لتحقيق استراتيجيات للدخل من خالل التجارة .1
 .يهدف إلى تحقيق غاية اجتماعية أو بيئية .2
 .معتماسك المجت يحسن منو ،مال االجتماعي يسعى إلى زيادة رأس .3
محدودية المصادر تدفع المشروع االجتماعي للبحث عن مصادر جديدة مبتكرة فـي اسـتخدام    .4

والبحث عن مصادر جديدة من أجل تحقيق استدامة مالية وخلـق مخرجـات    ،المصادر المتاحة
 .) Di Domencio et al., 2010(اجتماعية 

 
 :توجهات وتطور الريادة االجتماعية 3.2

 

 ،إنما ينبع من التغيرات العالمية في النـواحي االقتصـادية   ،دة االجتماعيةإن تطور االهتمام بالريا
واالجتماعية، وقد ركزت الريادة االجتماعية على إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن هذه  ،والسياسية

 أماموإما زيادة الفرص  ،وهذا ما سمي بجانب العرض ،إما إيجاد حلول مبتكرة :التغيرات من خالل
ففي جانب العرض قلـت تـداخالت    ،وهذا ما سمي بجانب المصادر وتوسيعها مشكالتحل هذه ال

سـمي   امما في جانب الطلب فزاد االهتمام بأالدولة ودعمها وزادت عدد المنظمات غير الربحية، 
  ).Wolk, 2006(بالمسؤولية االجتماعية ومشاركة القطاع الخاص في حل هذه المشكالت 

  

ظهرت هناك عدة توجهات مثل التوجهـات   ،ة وتطور الريادة االجتماعيةوبتطور التطبيقات العملي
  .األمريكية والتوجهات األوروبية

  

 :التوجهات االمريكية 1.3.2
 

السبعينات وبداية الثمانينات أثر هذا التدهور على الدعم الحكـومي   ةنتيجة تدهور االقتصاد في نهاي
بالحكومة إلى التوجه لألنشـطة االقتصـادية أو   مما حدا  ،والصحة ،والبيئة ،والتعليم ،لبرامج الفقر

مما يساهم في استمرار دعمها لهذه القطاعات، وعليه، فإن المشـاريع   ،توسيعها لتغطية هذا النقص
وأن الريادة االجتماعية هي كل األنشطة االقتصـادية التـي    ،االجتماعية كانت تشمل هذه األنشطة
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ـ  ،جانب القانونينظر عن الـض الـاعي بغـاع اجتمـطـهدفها ق  هأو القطاع التي تعمل من أجل

as cited in Hoogendoor et al., 2010) (Nyssens, 2006 .     وعليـه فـإن التوجهـات
  .ومدرسة االبتكار االجتماعي ،مدرسة المشروع االجتماعي: انقسمت إلى مدرستين هما األمريكية

  

 :التوجهات األوروبية 2.3.2
  

لمشاريع االجتماعية ظهرت نتيجة أزمة الثمانينات، والمشـاريع  فإن ا ،كما في التوجهات األمريكية
االجتماعية أوجدت من قبل المجتمع المدني، وليس من قبل مؤسسات قائمة كمـا فـي التوجهـات    

 األطفـال دور رعايـة  وين داألمريكية، وتم التركيز على الخدمات التي تتعلق ببناء المساكن للمشر
 .) (Kerlin, 2006 as cited in Hoogendoorn et al. 2010وغيرها 

  

  

تأثير  إليجادوذلك فالمشروع االجتماعي في التوجهات األوروبية هو بالعادة غير ربحي أو تعاوني، 
عصـر  مدرسة  هما نااجتماعي على المجتمع، وعليه فإن التوجهات األوروبية انبثقت عنها مدرست

  .يالتوجه البريطانمدرسة و، المشروع االجتماعي األوروبي
  
 :مدارس الريادة االجتماعية 4.2

  

نتيجة لتطور مفهوم الريادة االجتماعية وتطبيقاتها حسب التوجهات األوروبية واألمريكية ظهـرت  
  :هذه المدارس التي تنظر كل منها إلى الريادة االجتماعية من زوايا مختلفة

  

 :مدرسة االبتكار 1.4.2
  

يركز على المشكلة االجتماعيـة ويلبـي حاجـة    الذي  االجتماعيتركز هذه المدرسة على الريادي 
  .اجتماعية من خالل طرق مبتكرة

لمواجهـة مشـكلة    أفضـل أو طريقة  ،وعليه فإن مدرسة االبتكار تركز على إنشاء طريقة جديدة
 ,Wolk. أو غير ربحية ،ويتم ذلك من خالل إما مشاريع ربحية ،يةو تلبية حاجة اجتماعأ ،اجتماعية

2006) (.  
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 :لمشروع االجتماعيمدرسة ا 2.4.2
  

 ،االجتماعيـة  الرسالةتركز هذه المدرسة على المشروع االجتماعي الريادي الذي يدر دخالً لخدمة 
بعد المشروع عن  لىوهذا الدخل للمشروع نفسه، والستمرارية هذا المشروع تركز هذه المدرسة ع

بطـرق ناجحـة لـدعم    والدعم الخارجي، ويسعى المشروع إلى تبني الوسائل االقتصـادية   نحالم
  .) (Hoogendoorn et al., 2010 اًالمنظمات غير الربحية بطرق أكثر نجاح

  
  

  
  
 

 :عصر المشروع االجتماعي في أوروبا 3.4.2
  

نشأ من قبل جماعة من ي :بأنه تميز هذا المشروعيو ،تركز هذه المدرسة على المشروع االجتماعي
وتختلف هذه المدرسة عن مدرسة المشروع االجتماعي  ،المواطنين لخدمة المجتمع، مثل التعاونيات

  .لمشاركينعلى انها تسمح ببعض توزيع الدخل إإذ  ،في توزيع الثروة
  

 :التوجه البريطانيمدرسة  4.4.2
  

وهي وحدة في دائرة الصناعة والتجارة فـي حكومـة    ،حسب هذه المدرسة فإن هناك جهة رسمية
يـتم   ،وهو أعمال اقتصادية لها أهـداف اجتماعيـة   ،ماعيللمشروع االجت اًقد أوجدت تعريف ،بلير

أو المجتمع، وتركز هذه المدرسـة علـى الجانـب القـانوني      ،استثمار العائد لخدمة هذه األعمال
أصبحت مسـؤولية هـذه    2006وعليه فإن جميع المشاريع االجتماعية منذ  ،للمشروع االجتماعي

 .) (Hoogendoorn et al., 2010يا الوحدة في دائرة الصناعة والتجارة في بريطان

  

عدة مثل مجاالت والجدول التالي يوضح هذه االختالفات بين هذه المدارس، إذ ظهر االختالف في 
كسـب  االبتكار وتوزيـع الثـروة و  والشكل القانوني وة األهداف بالخدمات، قعالووحدة االهتمام، 

  :وتدخل الحكومة كما يلي ،الدخل
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  بين مدارس الريادة االجتماعية االختالفات: 1.2جدول 

مدرسة االبتكار   االختالف
  االجتماعي

مدرسة المشروع 
  االجتماعي

مدرسة عصر المشروع 
  االجتماعي في أوروبا

مدرسة التوجه 
  البريطاني

  المشروع  المشروع  المشروع  الفرد  وحدة االهتمام
 الرسالةعالقة 

  بالخدمات
غير / مباشرة  مباشرة

  مباشرة
  غير مباشرة/ ةمباشر  مباشرة

  ال ضوابط  بعض الضوابط  غير ربحي  ال ضوابط  الشكل القانوني
  غير محدد  غير محدد  غير محدد  شرط مسبق  االبتكار

  ضوابط محدودة  ضوابط محدودة  محدد  ال ضوابط  توزيع الثروة
  مهم  غير محدد  شرط مسبق  غير محدود  كسب الدخل

  فاعلين رئيسيين  رئيسيينشرط وفاعلين   غير مؤكد  غير مؤكد  تدخل الحكومة
 :المصدر

 (Hoogendoorn, B Pennings, H. Thuriks, A. (2010): what do we know about social Entrepreneurship Analysis of Empirical Research, 

ERIM Report, 3rd Version, Erasums university Rotterdam Netherland. p9139) 

م من االختالفات بـين المـدارس والتوجهـات األوروبيـة واألمريكيـة      بالرغ هنأمن هنا نالحظ 
إال أنهـا جميعـاً    ،تعريفات الواردة في األدبيات السابقة لمفهوم الريادة االجتماعيةال االختالف فيو

  .اجتماعيةورسالة  أي نشاط اقتصادي ذو أهداف اشتركت في شمول الريادة االجتماعية على
  

والمشـروع   ،والريـادي االجتمـاعي   ،ريفات كثيرة للريادة االجتماعيةمما سبق نرى أن هناك تع
الـذي   ياالجتماعي، وكلها تناولت جوانب عديدة لوصف هذه المصطلحات، وفي اإلطار المفـاهيم 

سيتم التطرق إليه الحقاً سيقوم الباحث باعتماد تعريف الريادة االجتماعيـة الـذي سـتعتمد عليـه     
  .الدراسة

  

ر الرئيس في إلى مفهوم الريادة االجتماعية في األدبيات السابقة باعتبارها المحو بعد أن تم التعرف
 ووما ه ؟مفهوم الدولةهو وهو دور الدولة، فما  ،اإلشارة إلى المحور الثاني منال بد  ،الدراسة ذهه

ودورها في تنظيم عالقات المجتمع من خـالل   ،المطلوب منها في توفير الخدمات األساسية للسكان
  ؟قوانين وتشريعات وأنظمة
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 :مفهوم الدولة 5.2
  

لى دور الدولة في خلق بيئة مالئمة للريادة االجتماعية ال بد من التعرف إلى مفهـوم  إقبل التطرق 
  .الدولة ودورها

 

ولقد وتعني االستقرار ) States(ية من كلمة التينهي فكلمة الدولة في األساس "
راد من خالل رتبط باألفتها مؤسسة سياسية بأن"الدولة  )Hensly(االنجليزي  فعر

مجتمع منظم يخضع "بانها  )Barthelemy(وعرفها الفرنسي " تنظيمات متطورة
جماعة من "أما محسن خليل فيعرفها بأنها " سياسية ويتربط بإقليم معين لسلطة

األفراد تقطن على وجه الدوام واالستقرار إقليماً جغرافياً معيناً وتخضع في تنظيم 
الخطيب، ( " أشخاص من يمارسها نؤونها لسلطة سياسية وتستقل في أساسها عش

1999(.  
  

تجمع أفراد مثبـت فـي إقلـيم معـين     "القانونية بأنها  وورد تعريف الدولة في معجم المصطلحات
 " وخاضعة لسلطة حكم واحد يمارس صالحياته باستقالل تـام بكونـه خاضـعاً للقـانون الـدولي     

 .)1998القاضي، (

  

  :يرى حسن أبشر الطيب أن الدولة تقوم على أربعة أركان أساسيةو
 .جماعة دائمة بينها قدر من التجانس: التجمع السكاني" -
 .بقعة محددة من األرض خاضعة لسيادة الدولة: اإلقليم -
سلطة الدولة وحقها الشرعي في إصدار األوامر والمطالبة باالمتثال : السيادة -

 .للمجتمع لهذه األوامر لما فيه مصلحة
الطيب، ( "أداة الدولة في تحقيق إدارتها وممارسة سلطاتها ووظائفها: لحكومةا -

2000(. 
  

وسلطة تمارس صـالحياتها   ،وسيادة ،وإقليم ،مما سبق نرى أن قيام الدولة ال بد من توافر مجتمع
  .ضمن هذه السيادة على المجتمع في هذا اإلقليم

  
 :همية الدولةأ 1.5.2

  

إلنسان بفطرته حيوان اجتماعي تزرع به غريزته تلقائياً نحو العـيش مـع   ا"يرى حسن الطيب أن 
األقران، وفي هذا ما يقتضي بداءه ضرورة قيام دولة تكون بمثابة الجهة المنظمة للقوم، الملزمـة  
لجميع األطراف باإلذعان للقواعد العامة المشتركة، لهذا يصبح من المنطقي القول بأن كل مجتمـع  



 

22 

ـ أ"ويرى ابن خلدون " ال بد أن يعيش في ظل سلطة الدولة ،ب الفوضىأسبا تجنبد يير لطان ن الس
 .)2000البالوي، ( "الجائر خير من الفتنة

  
  :دور الدولة 2.5.2

  

والحفاظ على نظام معين من  ،والدفاع عن الدولة ،األمن ميندور الدولة في السابق على تأ قتصرا
إال أن دور الدولة قد تطور مع تطور . مشتركةصالح الموحماية ال ،العالقات التي تربط المجتمع

 واالجتماعية والثقافية ،المجتمعات حتى أصبحت الدولة تتدخل في العديد من األنشطة االقتصادية
   :ويمكن تلخيص هذه األدوار بما يلي

  

   :دور الدولة الحارسة 1.2.5.2
  

يعتمـد علـى النظريـة    في القرن الخامس عشر ظهر ما يسمى بمفهوم الدولة الحارسة، والـذي  
الكالسيكية التي تدعو إلى ترك النشاط االقتصادي لألفراد دون تدخل الدولة، وأن نظام السوق لديه 
آلية إلعادة التوازن في حالة حدوث هزات اقتصادية، مما يعني أن دور الدولة ينحصر في تـوفير  

  ). 2006داروسي، (حارسة لألنشطة االقتصادية فهي األمن والحماية والعدالة والدفاع 
  

  :ر الدولة المتدخلةود 2.2.5.2
  

عـن دور الدولـة    خلي، برزت أفكار ونظريات تنادي بـالت 1929بعد أن ساد الكساد العالمي في 
الحارسة، ويجب أن يكون هناك تدخل للدولة لحماية االقتصاد والدخل القومي، مما يعني ضـرورة  

باإلضافة إلـى سياسـات    ،بها الدولة لتمويل السوقأن يكون هناك أنشطة اقتصادية ومشاريع تقوم 
مالية لضبط سعر صرف العملة ما يعني أن الدولة أصبحت تتدخل في النشـاط االقتصـادي ولـم    
يقتصر دورها على الحراسة في مجاالت األمن والحماية والعدالة، ولقد أصبحت هنـاك ميزانيـات   

  ).2006 داروسي،(للدول لها وزن كبير في النشاط االقتصادي 
  

ولقد تعاظم دور الدولة في مجتمعنا المعاصر بالقدر الذي جعلها في بعض الحاالت السلطة المهيمنة "
  .)2000الطيب، (" كافية لوظائف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةلوالمنسقة 
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السياسية والتشريعية وتقوم الدولة بهذه الوظائف من خالل إدارتها الحكومية المتمثلة في مؤسساتها "
والقضائية والتنفيذية، ومن هنا تبرز الحقيقة الجوهرية وهي أن السمة الالزمة والمميـزة للدولـة   

والتجديـد   الحديثة هي أنها دولة مؤسسات بالقدر الذي أصبح فيه بناء الدولة وتأصيل سبل النمـو 
  .)2000الطيب، (" هاا يعتمد اعتماداً أساسياً على كفاءة وفعالية مؤسساتهالحضاري في

  

باإلضافة إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مباشرة إلى مواطنيهـا،  " هنأي وويشير حازم البال
وضع اإلطار القانوني لمباشرة مختلف نواحي النشاط االقتصادي، فإذا كانت  يفإن أهم الخدمات ه

ليس معنى ذلك أنها ال تضع القواعـد  الدولة ال تتدخل في كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية، ف
  ).2000البالوي، (" القانونية المنظمة لمثل هذه األنشطة

  

ويالحظ أن أهم ما يميز هذه القواعد التنظيمية للنشاط االقتصادي هو أنها تستند إلى قواعد القانون "
  " المكتوب الصادر عن السلطات الحاكمة

  :جال االقتصادي عدة أمور اهمهاولقد تضمنت سيادة الدولة المعاصرة في الم
 .توفير الخدمات األساسية للمجتمع - 
 .وضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط االقتصادي - 
 .نظام قضائي لحماية الحقوق واحترام التعاقدات - 
 .فرض الضرائب - 
 ).2000البالوي، ( "النقود وسياسات االستقرار االقتصادي - 
  

إنما هو البحث عن  ،ي خلق بيئة مالئمة للريادة االجتماعيةن البحث عن دور الدولة فأمن هنا نرى 
. دور الحكومة من خالل مؤسساتها وسوف يتم تحديد هذه المؤسسات في اإلطار المفاهيمي الحقـاً 

وقبل االنتقال إلى اإلطار المفاهيمي ال بد من التعرف إلى الحدود المكانية التي سـوف تـتم بهـا    
  .الدراسة وهي فلسطين
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 :الحكومة للريادة االجتماعية أو الريادة بشكل عام/ مجاالت دعم الدولة 6.2
  

من الدول  اًرعاية واهتمام ،والمشاريع االجتماعية بشكل خاص ،الريادة االجتماعية بشكل عام ىتلق
مشكالت اجتماعيـة تثقـل   أو التخفيف من الحكومات في حل  ويساعد ،ن ذلك يساهمألوالحكومات 

  .مثل الفقر والبطالة وغيرها الدولهذه عبء 
 

ن تساهم في دعم يمكن أو الدولة أمجاالت للحكومة أن هناك لقد أشارت دراسات وأدبيات سابقة إلى 
  :يادة والمشاريع االجتماعية ومنهارال
ن بداية إنشاء أي مشروع هي بداية حرجة يحتاج الريادي إتشجيع اإلبداع االجتماعي حيث  .1

 .دةفيها إلى الدعم والمسان
 .خلق بيئة مالئمة لإلبداع االجتماعي والريادة .2
 .) (Wolk, 2006 إزالة الحواجز .3

  

  

  :الحكومة يمكن أن تدعم الريادة االجتماعية من خالل فإن كذلكو
 .تشجيع االبتكار االجتماعي .1
 .خلق بيئة مالئمة لمبادرات الريادة االجتماعية .2
 .تقدير جهود المبادرين على جهودهم وادوارهم .3
 .المبادرات الناجحة توسيع .4
 .)Wolk, 2006(إنتاج المعرفة التي تساهم في تحسين جهود الريادة االجتماعية  .5
  

من خالل دعم  ،وهناك من يضيف أن على الحكومة أن تعمل على تحفيز القطاعين العام والخاص
 هاجميععات باإلضافة إلى مشاركة القطا ،قادة المجتمع القادرين على االستفادة من المصادر المتاحة

  .(LandsMa et al., 2001)في البحث عن حلول بدل التركيز على مؤسسة أو قطاع واحد 
 

 :البيئة المالئمة للريادة االجتماعية 7.2
  

الريادي االجتماعي،  :يوهن تجتمع وتكتمل عناصرها أي الريادة االجتماعية ثمارها، ال بد تلكي تؤ
لنشاط االقتصادي الذي هدفه اجتماعي، وعليه يجب إيجاد ا أوالعميلة الريادية االجتماعية، المشروع 

كل عنصر أن يؤدي دوره في الريادة االجتماعية، فمـثالً الريـادي االجتمـاعي     هابيئة يستطيع في
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بينما المشروع االجتماعي أو النشاط االقتصادي االجتماعي بحاجة  ،بحاجة إلى دعم وتشجيع وتقدير
لى الدعم المادي، أما الريادة االجتماعية فهي بحاجة إلـى تقبـل   إلى قوانين وتسهيالت باإلضافة إ
 .واعتراف من المجتمع ومن الدولة

  

تتمثل في إزالـة الحـواجز    ،ولقد أشارت بعض األدبيات إلى أن البيئة المالئمة للريادة االجتماعية
  .)(Wolk, 2006والتعاون  ،والدعم ،واإلقراض

  

هي العمـل علـى خلـق بيئـة      ،لريادية لمكتب القطاع الثالثفإن سياسة المشاريع ا اففي بريطاني
  :زدهر من خاللتللمشاريع االجتماعية 

تعزيز كثافة المشاريع االجتماعية وال سيما بإلهام الجيل القادم للبدء بالتفكير باألثر االجتمـاعي   - 
 .لألعمال

 .تحسين االستشارات التجارية والمعلومات والدعم - 
 .ول للدعم الماديتحسين الحواجز أمام الوص - 
 .)(Abdou et al., 2008 تمكين المشاريع االجتماعية من العمل مع الحكومة  - 
  

تستطيع الدولة أو وخلقها من هنا نرى أن هناك مجاالت عديدة لدعم بيئة مالئمة للريادة االجتماعية 
مل جميـع هـذه   وتش ،مال هذه البيئة في مجالين اثنينجويمكن إ .الحكومة تقديمها أو المساهمة فيها

ن األول يأخذ الجوانب المتعلقة بالـدعم  إواإلطار القانوني إذ  ،المؤسساتي اإلطار :المجاالت وهما
اآلخـر الجوانـب المتعلقـة     أخذبينما ي ،وممارسة العملية الريادية االجتماعية ،والتشجيع والتمكين

  .دة االجتماعيةللريا اًأو داعم اًبالقوانين والتشريعات والسياسات التي تشكل عائق
  

اإلطار المؤسساتي ذلك في  ويتمثلوعليه فإن محور الدراسة هو البيئة المالئمة للريادة االجتماعية 
  .واإلطار القانوني

  
  :القانوني اإلطار 1.7.2

  

ووردت " حاط بشيء فهو لـه إطـار  أكل ما "لقد وردت كلمة إطار في قاموس لسان العرب بمعنى 
في معـاجم  : فمثالً ما كلمة قانوني، فلقد وردت بعدة معانٍأ" لمنطقة حولهكا: إطار البيت"أيضاً أن 

  .)ت .ب ،ابن منظور(" مقياس كل شيء: والقانون"". كل شيء طريقه ومقياسه: نونقا"اللغة 
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  :أما في معاجم المصطلحات القانونية فلقد وردت عدة معاني منها
تور، وهو الذي ينشأ قاعدة قانونية عامة هو عمل السلطة التشريعية وفقاً لنصوص الدس: قانون

 ،ه تعود للسلطة التنفيذيةئودائمة وملزمة، ويسن القانون أمام البرلمان على أن المبادرة في إنشا
راح قانون إذا توألعضاء مجلس النواب، وتحمل المبادرة إذا جاءت من الحكومة مشروع قانون، واق

مشاريع واالقتراحات المذكورة من اللجان يقرها وبعد دراسة ال ،جاءت من أعضاء مجلس النواب
ن أألجل إصدارها في مدة محددة ويمكن لرئيس الجمهورية  ،المجلس ويحيلها إلى رئاسة الجمهورية

2002نخلة وآخرون، (لم يكن واضحاً لو القانون ملزماً حتى و يعد(. 

  

مجموعـة قواعـد   "هو : نونورد أن القا نفسه وفي تعريف آخر لمعنى القانون في المصدر السابق
والجـوي،   ،القـانون اإلداري : تحكم عالقات الناس في مجتمع ما، وهو على أنواع متعددة وهـي 

وقـانون  ...  ،والقـانون العـام   ،وقانون العقود....  ،والتجاري ،والمدني ،والصرف ،والمبادالت
  ."الشركات

  

كل "فإن  هنفسوحسب تعريف المصدر  .يالحظ من التعريفات السابقة أنه ينشأ قاعدة قانونية عامة
وهي صيغة تختصر مبدأ معنوياً أو  ،هو فكرة تعلن ويتبناها الناس بمثابة السلوك: و مبدأأقاعدة 

  ."رأياً يصبح نظاماً عمومياً
  

فمنها ما يصدر من السلطة  ،ويالحظ أيضاً أن مصادر القواعد القانونية او القانونيين تختلف
وفيما يلي  ،أو الهيئات اإلدارية وتختلف تسمية القوانين تبعاً لذلك ،القضائية أو الهيئات ،التنفيذية

  :توضيح لبعض هذه األمثلة
  

وإما على ) دستور دولة ما(يدل بشكل رئيسي إما على مجموعة قواعد : "الدستور"
نشأ وضـعاً وإمـا علـى    أو عمل قانوني تُ ،وإما على عملية ،النص الذي يكرسها
  :لذي يثبت هذا العمل وهوالمستند الخطي ا

وتعطيها  ،وتنظم مؤسساتها ،مجموعة القواعد العليا التي تؤسس السلطة الدولية .1
وال سـيما بضـمانات    ،وتفرض عليها في الغالب أيضاً تجديـدات  ،سلطاتها

 .الحريات للوطنيين والمواطنين
عمل اإلنشاء وفقاً للقانون، ويقال على وجه الخصوص إما في إنشاء شخص   .2

وإما في منح آمن مثالً إنشاء شركة،  ،نوي أو بشكل أعم في إنشاء مجموعةمع
 .)1998القاضي، ( "إقامة رهن
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لدولة أو منطقة ما ) بما في ذلك األنظمة(مجموعة قوانين : فهو التشريعما أ
أو قوانين متعلقة بفرع من القانون ) تشريع فرنسي، ألماني، وطني، محلي(
  . )ل أعم قانون وضعي لبلد ماتشريع مدني، تجاري أو بشك(
نوع من القواعد، حكم له مدى قانوني، نص ذو مدى عام صادر عن : النظام  .3

 .السلطة التنفيذية، بخالف القانون الذي يصوت عليه في الجمعيات التشريعية
 .)2002نخلة وآخرون، (

 
  :إلطار المؤسساتيا 2.7.2

  

فهي  أما كلمة المؤسساتي ،نوان اإلطار القانونيكما ورد تحت ع ،لقد تم التعرف إلى معنى اإلطار 
  ؟وما هي دالالتها ؟مشتقة من مؤسسة، فما هي المؤسسة

جماعة  أنهاف، أنشأ، ووردت أيضاً عرتُ Instituereمن الفعل  Institutionعن الالتينية  :المؤسسة
  .األفراد أو يتحملون سلطة مشتركة من ،من أجل تحقيق غاية سامية ،بشرية منظمة

  

التنظيم كيان اجتماعي منسق بوعي، له حدود واضـحة  "فيرى أن   )Stephen P. Robbin(أما 
  ".و مجموعة أهدافأالمعالم، ويعمل على أساس دائم، لتحقيق هدف معين 

  

 Jean( علـى سـبيل المثـال عرفهـا    فوهدفها،  ،مؤسسة حسب أهميتهاللتعريفات  دةلقد وردت ع
Longatien( وخـدمات تجاريـة   اًوتنتج سلع ،استقالل مالي في صنع القراركل وحدة ب: " بأنها "

  ).2008مالوي، (
  

عبارة عن مفهوم وطبيعة معقدة حيث : "وحسب األكاديمية العربية في الدنمارك، فإن المؤسسة هي
  ).2012األكاديمية العربية، (" ع اقتصادي وبشري واجتماعيقعن واتعبر

  

  :، فيمكن أن تعرف المؤسسة بأنهاعدة  فها من جوانبوعليه يمكن النظر إلى المؤسسة وتعري
المؤسسة كفاعل اقتصادي، وحدة انتاج، مصنع مستقل مالياً، وحـدة توزيـع العوائـد وإنفـاق      .1

 .الك، إطار تنظيمي للنفقاتهاالست
المؤسسة تنظيم تسلسلي لألفراد، يأخذ بعين االعتبار المهام والمسؤوليات : المؤسسة كواقع بشري .2

ويمكن اعتبـار المؤسسـة كحالـة     ،على عاتقهم، ويتمتع باستقالل ذاتي في صنع القرارالملقاة 
 .خاصة من مجموعة واسعة يطلق عليها المنظمات
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تتفاعل فيمـا  ) مجموعات(المنظمة هي عبارة عن مجموعة من األشخاص مقسمة إلى فئات  - 
 ،مبادئ وأغـراض بينها من أجل تحقيق أهداف معينة، وكل منظمة تقوم على قواعد معينة و

عضاء المنظمة بحيث يخـدم هـذا النظـام    أيخضع له  اًوجزائي اًقانوني اًوتفرض نظام ،وقيم
 .غراض المنظمة وأهدافهاأ

 :المؤسسة كواقع اجتماعي .3
 .تؤثر المؤسسة في المجتمع وتساهم في النشاط االقتصادي - 
 ،والتربويـة  ،تساهم المؤسسة في الميدان االجتماعي مـن خـالل المجـاالت االجتماعيـة     - 

عبارة عن : "وحسب األكاديمية العربية في الدنمارك فإن المؤسسة هي ...والثقافية ،والسياسية
يـة  ماألكادي". (واجتماعي ،وبشري ،مفهوم وطبيعة جد معقدة، حيث تعبرعن واقع اقتصادي

 ).2012العربية، 
 .أنظمة فرعية ةفهي نظام مفتوح على محيطه، وتتكون المنظمة من ثالث: المؤسسة كنظام .4

 .نظام العمل ويشير إلى العمليات التي يتم إجراؤها - 
 .نظام المعلومات - 
 .)2012األكاديمية العربية، (ه واتخاذنظام يتعلق بصنع القرار  - 

  :تصنف بعدة تصنيفات منها أنويمكن للمؤسسة 
 .والتي تعود ملكيتها لألفراد –المؤسسات الخاصة  .1
 .يتها للدولةوالتي تعود ملك –المؤسسات العامة  .2
حد هيئاتها مع األفراد في ملكية األموال وفـي  أأو  ،والتي تشترك الدولة –المؤسسات المختلطة  .3

  .سلطة القرار
وإنمـا خدمـة المجتمـع مثـل      ،وهناك مؤسسات وجمعيات تنشط في المجتمع وهدفها ليس الربح

  .)2012األكاديمية العربية، (التعاونيات 
  

  :االجتماعية مشكالتال 8.2
  

على دور السلطة الفلسطينية فـي تـوفير بيئـة مالئمـة للريـادة       لتعرفإلى القد هدفت الدراسة 
وفيما يلي سـيتم تعريـف هـذه     ،والبطالة ،ومكافحة الفقر ،للمساهمة في تمكين المرأة ،االجتماعية
  .أسبابهابيان ووتوضيحها المشاكل 
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  : تمكين المرأة 1.8.2
  

 ،ومكانتها ،النظر إلى المرأةفي لفت الشعوب على مر العصور لقد اخت :ية بدون المرأةمال تن
أو  ،أو ثقافية ،واالقتصادية، ويعود هذا االختالف إلى أسباب دينية ،ودورها في الحياة االجتماعية

خذ دورها أأو غيرها، ونتيجة لهذه األسباب فإن كثيراً من النساء في كثير من األمم لم ت ،اقتصادية
  .النصف يالنساء في كثير من األمم ه نسبةأن من بالرغم  ،واالقتصادية ،اعيةفي الحياة االجتم

  

وفي كثير من هذه الشعوب ظهر التمييز بين الرجل والمرأة مما أثر على الفرص المتاحة أمام 
  .والتهميش والعنف ،والبطالة ،مثل الفقر علها عرضة لكثير من المشاكلمما جالمرأة، 

  

وغير  ،والحكومية ،الدوليةكالت فقد تبنت عدد من المنظمات اإلنمائية وفي مسعى لحل هذه المش
مبدأ تميكن المرأة كهدف رئيس لبرامجها، كجزء من برامج التنمية الشاملة التي تهدف  الحكومية

  وما هي أنواعه؟ ؟إلى تحقيقها على مستوى العالم، فما هو التمكين
  

           ويشـير " ريـة االختيـار والعمـل   التمكـين هـو التوسـيع فـي ح    ) Naryan, 2002( حسـب 
Chakra Barti et al., 2008) ( ن التمكين يدل على عملية زيادة األصول وقدرات األفراد أإلى

، فلقد عرفـت  )جبر(أما  .والجماعات على اتخاذ خيارات هادفة وتحويلها إلى مخرجات وإجراءات
مهارة الوصول إلى الهدف وتنمية حالة من  القدرة على اتخاذ القرارات واكتساب"التمكين على أنه 

هو سلسلة مـن اإلجـراءات تمكـن    "فقد أشارت إلى أن التمكين  (Kabeer, 2001)أما  "الرفاهية
ــن ا ــاء م ــاراتهن  الالنس ــيع خي ــالل توس ــن خ ــاتهن م ــى حي ــيطرة عل ــتالك والس                   . "م

(Kabeer, 2001, as cited in Mohammad et al., 2012).  
  

  :أنواع من التمكين، وهي ةناك ثالثه

مما يعزز الثقة  ،وتدريبية ،وهو السلوكيات المتعلمة عن طريق برامج توعوية –التمكين الذاتي  - 
 .بالنفس

ومكانتها االجتماعية في األسرة  ،الزيادة المتحققة على قوة المرأة ودورها: التمكين االجتماعي - 
 .والمجتمع



 

30 

مما يساعد ويساهم في  ،الفرص االقتصادية المتاحة للمرأةوهو زيادة : التمكين االقتصادي - 
 .ومشاركة أكبر في النشاط االقتصادي ،تحقيق دخل المرأة

 

، وحيـث  2000وتمكين المرأة هو أحد األهداف اإلنمائية التي انبثقت عن األمم المتحدة في أيلول 
األم المتحـدة،  (كـين المـرأة   وتم ،أشار الهدف اإلنمائي الثالث إلى تعزيز المساواة بين الجنسـين 

2012(.  
  

فإن تمكين المرأة يمكن أن يكون من خالل عمليتـين تـم    )2002برنامج األمم المتحدة، (وحسب 
والقدرات األساسـية للنسـاء    ،تحديدهما من األدبيات االقتصادية وهما، األولى توفير الثقة بالنفس

والثانية توفير االمن االقتصادي  ،عليه الرجالالفقيرات لمواجهة التحديات القائمة في مجتمع يهيمن 
  .للنساء الفقيرات

  

هـذه   قييـد والتي تـم ت  ،مام النساءأمما سبق نرى أن التمكين يكون بهدف زيادة الفرص المتاحة 
ويكون التمكين إما بزيادة قدرات  ،واقتصادية ،وثقافية ،الفرص والخيارات نتيجة لعوامل اجتماعية

  .ات، وذلك من أجل مواجهة المشاكل التي تواجهها المرأةأو اإلمكاني ،النساء
  

  :الفقر 2.8.2
  

 ؟الفقر، فما هو الفقـر  يهأال والدراسة  اي سوف تركز عليهتسيتم التعرف على المشكلة الثانية وال
  ؟أسبابهما هي و ؟تصنيفاتهما هي و

  

، وسمي بذلك للتعبير وهو ضد الغنى ،لقد عرف ابن منظور في لسان العرب الفقر على أنه الحاجة
األمـم  (وعدم قدرة الشخص الفقير على تأمين الحد األدنى من مستوى المعيشة  ،عن انقطاع الحيل

  ).2002المتحدة، 
  

 ،ن هناك اتجاهات موضوعيةإأما اصطالحاً فقد وجدت تعاريف تختلف باختالف االتجاهات، حيث 
ريف الفقر من الناحية الموضوعية، وعليـه  واجتماعية وذاتية، وأكثر هذه االتجاهات شيوعاً هو تع

أو اإلنفـاق الـالزم   يعين مستوى محدد من الـدخل  "أنه الفقر  )Ravallion and Lipton(عرف 
  ).2012كليح وجعباص، (للوصول إلى الحد األدنى من األساسيات الالزمة للعيش 
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انخفاض استهالك الغذاء كماً الفقر حالة من الحرمان المادي الذي يترجم ب"ان  ىما سعد العبيد فيرأ
  .)، ب تالعبيد(نوعاً، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني و
  

   :، كما يليلقد صنف العلماء الفقر عدة تصنيفات فمنها مدة بقاء الفقر
 .ه، ارتفاع أسعار، عدم استقرارالفقر الذي يحصل نتيجة حدث ال يمكن توقع: فقر الصدمات - 
 .وهو الذي ينتشر في مواسم معينة ثم ينتفي ويظهر ذلك في سكان الريف: موسميالفقر ال - 
 .الفقر الدائم وهو الذي يبقى على مدار السنة - 

  

  :نوعان وأما أنواع الفقر حسب طريقة قياسه فه
 .عدم القدرة على تأمين االحتياجات الدنيا لإلنسان: الفقر المطلق - 
 .لحاجات األساسيةعدم القدرة على تأمين ا: الفقر النسبي - 

  

  :أما أسباب الفقر فقد تعددت فمنها
 .مثل الحروب: سياسية - 
 .مثل األزمات االقتصادية التي تؤثر على األفراد: اقتصادية - 

 .)ب تالعبيد، (... مثل الكثافة السكانية، المساواة، : اجتماعية - 
  

  :البطالة 3.8.2
  

الثالثة التي يمكن للريـادة االجتماعيـة أن   في هذا القسم سوف يتم التطرق إلى المشكلة االجتماعية 
  ؟وما هي أنواعها ؟البطالة، فما هي البطالةو وهي تساهم بالحد منها

  

 ".والقدرة عليه مع عدم وجـوده  ،الرغبة في العمل"إلى أن البطالة هي ) 2011( جيمةلقد أشار بن 
هو  ")2005نجا علي، (فالمفهوم الرسمي حسب  .اختلف مفهوم البطالة من رسمي إلى علمي"ولقد 

وحجم العمل المستخدم في مجتمع ما في فترة زمنية معينة عنـد   ،الفرق بين حجم العمل المعروض
   ."مستويات األجور السائدة

  

ففي اليابان تتمثل البطالة في األفـراد الـذين تتجـاوز     ،ويختلف هذا المفهوم من دولة إلى أخرى
ويبحثون عن العمل بصورة  ،يلتحقون بوظائف حالية ويقدرون على العمل وال ،سنة 15أعمارهم 
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وفي الواليات المتحدة األمريكية تتمثل البطالة فـي الـذين   . جديدة خالل آخر سبعة أيام من الشهر
  . وال يعملون وإن وجدت الرغبة والبحث عن العمل خالل فترة معينة ،سنة 16تتجاوز أعمارهم 

  

ود أشخاص في مجتمع معين قادرين على العمل ومؤهلين تتمثل في وج"البطالة  )نجا علي(ويلخص 
وموافقين على الولوج فيه فـي ظـل    ،وراغبين فيه وباحثين عنه ،له بالنوع والمستوى المطلوبين

  .)2011بن جيمة، (" وال يجدونه خالل فترة زمنية معينة ،األجور السائدة
  

فعلى سبيل المثال هنـاك بطالـة    ،ليهاأما أنواع البطالة فلقد تعددت حسب وجهة النظر التي ينظر إ
والتي يمتنـع   ،وبطالة اختيارية ه،والبحث عن ،بالرغم من القدرة إجبارية حيث ال يجد األفراد عمالً

 ،والموسـمية  ،وهناك عدة أنواع للبطالة فمنها المقنعـة  ،العمل في ظل األجور السائدة عن األفراد
  .)2011بن جيمة، ( وغيرها
  
 :تصادية واالجتماعية في فلسطينوضاع االقاأل 9.2

  

والهدف االجتماعي الذي تسعى هـذه   ،نشطة االقتصاديةماعية هما األتهم عناصر الريادة االجأن إ
ـ واالجتماعية التي تحت ،لى البيئة االقتصاديةإلذا البد من التعرف  ،لى المساهمة فيهإنشطة األ ن ض

  .نيالبيئة في فلسط هية التي تؤثر على هذلى االوضاع السياسإضافة باإل ،الريادة االجتماعية
  

 :وضاع االقتصاديةاأل 1.9.2

  

يتميز االقتصاد الفلسطيني بخصوصية تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان العربية فمنذ نكبـة عـام   "
وفقدانه لقاعدته اإلنتاجية، وتعرض ما بقي من مكوناته، ألوضاع سياسية جديدة في الضفة " 1948

حاقها للنظام األردني، وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصرية عليها، فرضت علـى  الغربية عبر إل
  . اقتصاد كل من الضفة والقطاع، التكيف مع األوضاع الجديدة 

  

، تعرض االقتصاد الفلسـطيني  1967ثر االحتالل الصهيوني، للضفة والقطاع، في حزيران إوعلى 
 ،ى النمو والتطور بعيدا عـن شـروط االحـتالل   القدرة عل ماأفقدته ،فيهما ألوضاع قسرية جديدة

، وعبر سياسات وأوامـر  كافة وتحكمه في الموارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية
بما يتعارض مع تلك السياسات، وعبر تعميق  ،عسكرية، حالت دون تطور أو نمو البنية االقتصادية
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ئيلي، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرا
  ).الصوراني، ب ت" (كل الظروف

  

، وسيطرتها الجزئية 1993وحتى بعد قدوم السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
ن االقتصاد الفلسـطيني  أعلى بعض المناطق ومحاوالتها العديدة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني، إال 

ونتيجة لممارسات االحتالل االسرائيلي منذ عام  ،ارتباطاً كبيراً باالقتصاد اإلسرائيلي اًازال مرتبطم
، 1987االنتفاضـة األولـى عـام     :من أبرزهـا  ،، مرت فلسطين بعدة ثورات وانتفاضات1948

والبنيـة   ،وتـدمير للمنشـآت   ،وما صاحبهما من إغالقات وحواجز 2000وانتفاضة األقصى عام 
 .حتيةالت

  

وتشـكيل   ،2006وعلى أثر فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في بداية العام 
حكومة السلطة برئاستها، بدأ االقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته يدخل دوامةً جديدةً من التراجعـات  

معـابر الضـفة    ، واإلغالق الذي تم إحكامه علىوالحصار ،الناجمة عن تفاقم العدوان اإلسرائيلي
بل ترتبط بصورة مباشرة باألبعاد  ،العتبارات ال تتوقف عند البعد االقتصادي فحسب كافة والقطاع

  . والمواقف السياسية
  

  :ومن أبرز نتائج الحصار واإلغالق مايلي 
إغالق الحدود والمعابر وأثره على الصادرات والواردات وحرية التنقل لألفراد والسلع عـالوة   -

  . ار عزل الضفة عن القطاععلى استمر
لالقتصاد الفلسطيني بكـل قطاعاتـه، ومـا    ) الضعيفة أصالً(التدهور المتسارع للقدرات الذاتية  -

واتساع دائرة خـط   ،وتزايد معدالت البطالة ،يرافقه من تدهور األوضاع والعالقات االجتماعية
  .        الفقر المدقع

جيـه إكراهـي القتصـادنا لمصـلحة االقتصـاد      ، مع توواحتجازها وقف مستحقاتنا الضريبية -
 . وهيمنته اإلسرائيلي

عن تحويل أيـة مبـالغ للحكومـة،    ) الواليات المتحدة وأوروبا خصوصاً(توقف الدول المانحة  -
يقدر مجموع المسـاعدات  (والمعروف أن العوامل الخارجية تملك تأثيراً كبيراً على اقتصادنا،  

) سـنوياً $ مليـون  655بمعـدل  $ مليـون  8500الي حو 2005وحتى نهاية  1993منذ عام 
 ).2012اسماعيل، (
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مثال تدمير معظم قطاع الدواجن وارتفـاع  % (37زيادة التكلفة على المستهلك الفلسطيني بنحو  -
 ).  والصيد ،والتجارة الداخلية ،وشل حركة الصادرات ،أسعار المواد الخام للصناعة

ولجـوء بعـض    ،)الـديون  تراكمتنفذت المدخرات و(االنخفاض الملموس في القوة الشرائية  -
من الفلسطينيين يشـعرون  % 80الموظفين للعمل في مجاالت أخرى، عالوة على أن أكثر من 

 ). 2012اسماعيل، ) (احتياجاتهمال يستطيعون تأمين (بالقلق تجاه وضعهم المعيشي 

للرواتب والبنية ) $مليون  180(عدم قدرة القطاع العام الحكومي على تغطية احتياجاته الشهرية  -
اسـماعيل،  (الـخ  .... والصـحة  ،والتعليم ،والخدمات االجتماعية ،والنفقات التشغيلية ،التحتية
2012  .( 

  
   :وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن

، عقب النمو القوي الذي تحقّق على صعيد النّاتج 2012كبيراً في عام  النّشاط االقتصادي تباطاً"
المزيد من  ويبين هذا التّباطُؤ، في جزء منه، غياب إجراء. إلجمالي في السنوات األخيرةا المحلي

العجز المستمر في المعونـات   التّخفيف من القيود اإلسرائيلية، وانحسار محفِّز المالية العامة بسب
العامـة للسـلطة    التّحديات التي تواجههـا الماليـة   التي يقدمها المانحون، والشّكوك التي تُحدثها

المرتبطة بالمالية العامة، فقد استمرت السلطة الفلسطينية فـي   وبالرغم من الضغوط. الفلسطينية
 تحديثُ عمليـة إدارة : وتشتمل الجهود الجديرة بالمالحظة منها ما يلي. اإلصالحية تنفيذ جهودها

 العموميين جور الموظفيناإليرادات، وبدء ترشيد اإلنفاق على القطاع الصحي، واحتواء فاتورة أ

ونظـام   والشفافية في برنـامج التحـويالت النقديـة    وتحسين الكفاءة ،الميزانية المستهدفة ضمن
البنك الدولي، ) (.الرضى في القطاع المصرفي وتحقيق األداء الذي يبعث على المشتريات العامة،

2013.(  
معدالت البطالة ومدة استمرارها، فـإن  ومع تدنِّي مستوى المشاركة في القوى العاملة، وارتفاع (

الكثير من الفلسطينيين ممن هم في سن العمل ال تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وهم قائمون 
وعالوةً على ذلك، فإن تركّز القوى العاملة في مؤسسات صغيرة متخصصـة  . على رأس العمل

ر المهارات التي تجعـل العـاملين الفلسـطينين    في التجارة والخدمات ال يشكّل بيئةً مؤاتية لتطوي
لقد عمل النمو في القطاع العام على دعم عملية استحداث الفرص . منافسين في االقتصاد العالمي

 .الوظيفية، ولكن هذا النّمو ال يشكّل حالً مستداماً على المديين المتوسط والطويل

ة يمثّل في إمكانية خسارة القوى العاملة الفلسطينإن التّبعات التي تبعث على القلق لهذه الظواهر تت
 زيـادة وباإلضافة إلى التّبعات االقتصادية، فإن . والعمل على المدى الطويل ،قابليتها للتشغيلفي 

البنك الدولي، " (فترة البطالة، وال سيما في أوساط الشباب، تميُل إلى إضعاف التّماسك االجتماعي
2013.(  
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تركاً في الدول شلى أن البطالة تُمثل تحدياً جدياً م 2009اإلنسانية العربية للعام  التنمية"ففي تقرير 
لمواجهة  2050مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام  51العربية، وإن الدول العربية بحاجة إلى 

ما ارتفاع معدالت البطالة وتزايد السكان ويشير التقرير أيضاً إلى معدالت البطالة أكثر بين النساء م
  .يشير إلى منظومة من التميزات االجتماعية المتأصلة ضد عمل النساء

  

نحو دولة تنموية في المنطقة العربية إلى ارتفاع نسب : 2011تحديات التنمية العربية "وأكد تقرير 
". ظاهرة ما يعرف بالعمالة المحيطة وأدى إلى ارتفاع سـن الـزواج  "البطالة في العالم العربي إلى 

قرير إلى أن مشكلة البطالة ال تختفي فقط بالعرض والطلب نتيجة مخرجات التعليم ولكن ويشير الت
المشكلة أن الحكومات فشلت في تحويل األفكار إلى مشاريع منتجة لم يستطع حث القطاع الخـاص  

  .على المساهمة في تشجيع االبتكار
  

 :وضاع االجتماعيةاأل 2.9.2

  

 1967مروراً بعام  1948اريخ بعدة نكبات ونكسات منذ عام لقد مر الشعب الفلسطيني على مر الت
والثقافية، كل ذلك  ،واالجتماعية ،وما تالها من هجمات االحتالل االسرائيلي على البنية االقتصادية

ثبت قدرته أنه أوالنفسي للشعب الفلسطيني، إال  ،والمعنوي ،أدى إلى تدمير كبير في الجانب المادي
إنما يدل على مخزون اجتماعي هائل لـدى   ،وهذا التماسك ،ماسك االجتماعيفي المحافظة على الت

  .األفراد والمؤسسات الذي يشكل ركيزة صموده
 

في ظل ظروف االحتالل استطاع المجتمع الفلسطيني تشكيل الهيئـات والمؤسسـات والتجمعـات    "
وثقافيـة   ،ر كهوية سياسيةالمدنية التي مكنته من التعبير عن نفسه وأهدافه، كما مكنته من االستمرا

أو ضمن  ،ليس كجاليات تحت االحتالل ،تعبر عن تشبث كياني فلسطيني للعيش على أرض فلسطين
خاصة إذا ما أخذنا بعين  ،إطار إسرائيل، هذا االستمرار يعتبر من أعظم إنجازات الشعب الفلسطيني
  .ياالعتبار مستوى التحديات التي فرضت عليه عبر سنوات القرن الماض

 

 ،لقد استطاع المجتمع الفلسطيني عبر سني االحتالل في الضفة والقطاع تشكيل شبكات اجتماعيـة 
واالجتماعيـة   ،سياسية عديدة ومتنوعة بمختلف المجاالت من التعليم العالي إلى الخدمات الصـحية 

نخراط في وصوالً إلى التعبير السياسي، تلك المؤسسات فتحت المجاالت أمام األفراد للمساهمة واال
 .العمل االجتماعي الجماعي
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بعد قدومها، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتنمية بعض القطاعات الخدمية األساسـية، وعلـى   
ات مسار التنمية يوالتعليم، لقد اتخذت السلطة الفلسطينية في التسعين ،رأسها قطاعات الصحة العامة

، إن تلك الفترة كانت فترة مؤقتة وفترة بناء وإعـداد  البحتة، وذلك تمشياً مع التوجه والشعور العام
م يتطلب إعادة النظـر فـي طبيعـة    2000الستقالل، لكن اندالع انتفاضة األقصى في أيلول عام ل

التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم وما ينتج عن ذلك مـن أولويـات فـي التوجهـات     
  .)2011أبو فرحة، " (التنموية

  

وفترة  ،في روح العمل الجماعي خالل فترة السلطة الوطنية اًراسات إلى أن هناك تراجعإذ تشير الد
انفصال بين مؤسسات السلطة الوطنية وأفراد المجتمع من جهة، ويرجع ذلك إلى "انتفاضة األقصى 

واعتماد األفراد والمؤسسات المدنية على مؤسسات السلطة للرد على التحديات من جهة أخرى، هذا 
المجتمع الفلسطيني فـي مواجهـة   على ل والشعور االتكالي المرافق يعتبر من أخطر العوامل الفص

التحديات الراهنة، لذا يجب العمل على إعادة تلك العالقة من خالل بنـاء مؤسسـات دولـة فـي     
عامل هـام جـداً فـي     ،والتجمعات المدنية ،والجمعيات ،والنقابات ،كثرة االتحادات ألنالمجتمع، 
ونتيجة لكثرة المشاكل التي أنتجهـا االحـتالل    .الطوارئ التي يعيشها المجتمع الفلسطيني مواجهة
 ،من الواضح أنه ليس باستطاعة مؤسسات السلطة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المـدني أصبح 

ال تتـوفر ألي   .منفردة مواجهة التحديات المفروضة على المجتمع الفلسطيني ورعاية عملية التنمية
أو البشرية لقيادة عملية التنمية بمفردها، لذا مـن   ،القطاعات الموارد الالزمة سواء المادية منها من

  .المفترض خلق عالقات المشاركة والتكاملية ضمن المؤسسات داخل القطاع الواحد وعبر القطاعات
  

كن هـذا  حتـى يـتم   ،وتنسيق ،وتطوير ،ما زال العمل على الحماية االجتماعية بحاجة إلى رعاية
القطاع من الرد على التحديات الجمة التي يفرضها العنف اإلسرائيلي علـى مؤسسـات المجتمـع    

  .)2011أبو فرحة، ( الفلسطيني
 

يجب النظر إلى مشكلة الفقر على أنهـا مشـكلة    هإلى أن 2011وأشار تقرير التنمية العربية لعام  
ي المنطقة العربية ركزت على الجوانـب  ية فحسب إذ أن أغلب الحلول فناجتماعية وليس مشكلة تق

التقنية مع العلم أن مسببات الفقر هي نتيجة تشوهات الهيكل الحكومي وفشل الحكومات فـي تنفيـذ   
سياسات مكافحة الفقر وأكد هذا التقرير إال أن الدول العربية هي األقل تأثير باألزمة المالية العالمية 
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إذا تعثر النمو االقتصادي وفئة محدودي الـدخل سـتكون   إال أنها سوف تعاني أكثر من أي منطقة 
  ).2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (األكثر ضرراً 

  
  :األوضاع القانونية في فلسطين 3.9.2
  

القانوني هو أحد محاور هذه الرسالة، كان ال بد من التطرق إلـى البيئـة   بما أن اإلطار 
يئة وأثرها على إيجاد إطار قانوني مالئم للريادة القانونية في فلسطين للتعرف على هذه الب

  .االجتماعية
من األوضاع المعقدة والنادرة في آن  ،يعتبر الوضع القانوني في فلسطين مقارنة مع دول العالم"

واحد، ويعود ذلك إلى تعدد الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ، والذي أدى بدوره إلى 
وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي والقانوني في  .سادت فيها تنوع األنظمة القانونية التي

ومختلفة في كل من الضفة  ،فلسطين إذ أدى تقسيم فلسطين إلى ظهور أنظمة قانونية مركبة
، 1948في عام  . من فلسطين 1948واألجزاء المحتلة في عام  ،والقدس ،وغزة ،الغربية

ية تحت حكم المملكة األردنية الهاشمية وخضعت القدس الشرق هاأصبحت الضفة الغربية بما في
 ،وأصبح قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية ،للنظام القانوني األردني المتأثر بالنظام الالتيني

بعد حرب عام  .البريطاني سائداً فيه بواستمر نظام القانون المشترك المؤسس في فترة االنتدا
القانوني الفلسطيني من خالل فرض القانون سيطر االحتالل اإلسرائيلي على النظام  1967

واخضاع القدس الشرقية  ،في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة" األوامر العسكرية"العسكري 
  . 1993للقانون المحلي للمحتل اإلسرائيلي بعد ضمها في عام 

) أوسـلو  الذي يعرف باتفاق( 1993بموجب إعالن المبادئ لترتيبات المرحلة االنتقالية في عام و
وتم وضع األسس لالتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية الالحقة المنظمـة   ،أنشأت السلطة الفلسطينية
وتعد مسألة توحيد األنظمة القانونية المختلفة السـائدة فـي   . وصالحياتها لسلطات السلطة الجديدة

يجـري سـن    1994ومنذ  .من أهم المسائل على الصعيد القانوني وتقريبها المناطق الفلسطينية
 .) 2011عودة، ( تشريعات موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة
ولقد  2002الذي يمثل الدستور خالل عام  ،لقد قامت السلطة الفلسطينية بإصدار القانون األساسي

بعد االنقسام على الساحة الفلسطينية . 2005و 2003خضع هذا الدستور للتعديل مرتين في عامي 
ن إحداها تحـت  ان متناحرتان فلسطينيتان وسلطتاظهرت هناك حكومت"ي فتح وحماس بين حركت
بل انعكس بشـكل سـلبي    ،ولم يقتصر اثر االنقسام على ذلك" واألخرى تحت االنقسام ،االحتالل

وعلى الحريات العامـة وحقـوق    ،والتنفيذية ،والتشريعية ،على أداء مؤسسات السلطة القضائية
بها، وعدم وجود رقابـة   وطةوعدم القيام بالمهام المن ،المؤسسة التشريعية وتعطيل دور ،اإلنسان

، كمـا ورد  2008فريدرك ( وأصبح هناك تفسيرات مختلفة للدستور. ومساءلة للمؤسسة التنفيذية
 .)2011في عودة، 
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  ):2016-2011( وزارة الشؤون االجتماعية،إستراتيجية  -فلسطين 4.9.2
  

مـن   ،طاع الحماية االجتماعية في فلسطينقلى توحيد الجهود المبذولة في هدفت هذة االستراتيجية ا
حياة كريمة لإلنسان الفلسطيني على طريق تحقيق التنمية اإلنسانية المسـتدامة  ”لى إجل الوصول أ

هذه االستراتيجية  عدادإلذا تم  .“مة على الحقوق والعدالة بدون تمييزئفي ظل الدولة الفلسطينية القا
ومؤسسات القطاع الخاص بقيـادة   ،وغير الحكومية ،ن والشراكة  بين المؤسسات الحكوميةبالتعاو

  . وزارة الشؤون االجتماعية
  

الحماية االجتماعية للشعب الفلسطيني عموما، ولفقرائـه وفئاتـه   "ن ألى إشارت هذه االستراتيجية أ
وصـموده، حيـث    ، عنصر رئيسي من عناصر بقائه واسـتمراريته الضعيفة والمهشمة خصوصاً

 ،واالقـتالع  ،والتهجير ،واالحتالل ،تعرض على امتداد تاريخه المعاصر إلى شتى أنواع الحروب
وهذا ترك األثر الكبير على نشوء مؤسسات الحماية . وثقافته الوطنية ،لى محاوالت طمس هويتهإو

. 1994في العام  نيةفلسطيحتى قيام السلطة ال ،وغياب دولة فلسطينية ،االجتماعية في ظل االحتالل
حيث باشرت السلطة في إنشاء المؤسسات التي لم تكتمل حتى هذه اللحظـة ألسـباب موضـوعية    

  ".وذاتية
   

شـكاليات  إلقطاع الحماية االجتماعية يعاني من عدة  البناء المؤسسين أوقد بينت هذه االستراتيجية 
  : ومنها

  

تغيب عنه المأسسة في العمل . بع إغاثي خيريبطا يتسم  قطاع الحماية االجتماعية في فلسطين نإ
واالهتمام ببناء مؤسسات قوية وتقدم خدمات ذات نوعية رفيعة المستوى مبنية على منهج الحق في 

وغيـاب مؤسسـات    ،لكن، هذا الواقع المرير يعزى إلى وجود اإلحـتالل . تقديم الخدمة لمستحقيها
 ،مضعفها بعد قيام السلطة من حيث قد، و1994ي العام الدولة قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ف

أو عدم نفاذ رزمة التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في قطاع الحماية االجتماعيـة   ،أو غياب
كرافعة أساسية للقطاع االجتماعي مثل قـانون وزارة الشـؤون االجتماعيـة، وقـانون الضـمان      

قة بالفئـات االجتماعيـة كاألشـخاص ذوي اإلعاقـة،     االجتماعي، ومجموع القوانين التي لها عال
   ... .والمسنين، واألحداث، والنساء المعنفات، األسرى المحررين، 
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باإلضافة إلى أن الهياكل واألنظمة المعمول بها في مؤسسات قطاع الحماية االجتماعيـة يعتريهـا   
تقديم الخدمات االجتماعية الضعف من منطلق فلسفة تقديم الخدمات المعاصرة، حيث ال تخدم منهج 

نتيجة ضعف معايير االستهداف،  –المبني على أساس الحق والوصول إلى المستحقين الفعليين لها 
كما تعاني من قصور في الموارد البشرية العاملة بمستوياتها المختلفة، وضعف أو غيـاب أنظمـة   

لك في ازدواجية تقـديم الخـدمات   المتابعة والتقييم، مما يعني غياب المساءلة والمحاسبة، ويظهر ذ
نالحظ كذلك ضعف قواعد البيانات حول الفئات االجتماعية وأنظمة . هنفسالوقت وعدم تكاملها في 

، )الـذاكرة المؤسسـية  (والتراكم في العمـل   ،والتوثيق ،من األرشفة اًالتي تعتبر جزء ،المعلومات
   .لسياسات المعمول بها داخل القطاعتخاذ القرارات، وعدم تضارب اباعتبارها مصدراً قوياً ال

  

وبـين   ،عالوة على ذلك، هناك عدم وضوح في األدوار والمسؤوليات داخل المؤسسـة الواحـدة  
 وزارة العمـل، والمؤسسات بحيث هناك خلط في المهام والدور بين وزارة الشؤون االجتماعيـة،  

األسرى والجرحـى فـي   زارة شؤون األسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية ووزارة األوقاف، وو
الجانب الحكومي، ويغلب عليها الدور التنافسي فيما بينها، كـذلك المؤسسـات غيـر الحكوميـة     

إلى جانب غياب عملية التنسيق الممأسسة فيما بينها، واقتصـار  . والمؤسسات الخاصة على السواء
  .التنسيق ألغراض محددة وفي فترات متقطعة

  

االجتماعية الصعبة في فلسطين حسب التقارير المحلية والعربية بالرغم من األوضاع االقتصادية و
والدولية إلى أن هناك تقدم طفيف على مستوى التنمية البشرية، إذ أشار تقرير التنمية البشرية لعام 

إلى أن دولة فلسطين هي من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وأشار أيضـاً إلـى أن    2013
التنميـة البشـرية    ؤشربمقدار درجة واحدة على م 2012و  2011بين عامي هناك تغيراً إيجابياً 

 ).2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (على هذا المؤشر  110حيث تحمل فلسطين المرتبة 
  

  :اإلطار المفاهيمي 10.2
  

ومـا هـي    ،في هذا الجانب من الرسالة سوف يتم تحديد المفاهيم التي سوف تستخدم في البحـث 
  .جل االستناد عليها لتقييم البحثأريات التي تدعم هذه المفاهيم وذلك من النظ
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والبيئة المالئمة للريـادة  ) السلطة الفلسطينية(سوف يتم التركيز على دور الدولة  دراسةال هوفي هذ
  .وأيضاً تمكين المرأة ،والبطالة ،االجتماعية لحل مشكالت تواجهها السلطة الفلسطينية كالفقر

  

  .هذه الرسالةتم تحديد المفاهيم التالية الستخدامها في وعليه 
والتي تتمثل في الحكومة الفلسطينية  ،وتعني في هذا البحث السلطة الفلسطينية: الدولة - 

لى إو السلطة فكلها تشير أ ةو السلطة الفلسطينيأينما ورد اسم السلطة الوطنية أوومؤسساتها، 
 .نفس المعنى

تعددت األدبيات في تعريف الريادة االجتماعية كما ظهر في اإلطار لقد : الريادة االجتماعية - 
أي نشاط اقتصادي له مردود " بأنهاالريادة االجتماعية  وسوف يتم اعتماد تعريف ،النظري

 ".مادي يهدف إلى تغيير اجتماعي بصورة مبتكرة
  

وتهدف إلى حـل   أي أن التركيز في هذا البحث سوف يتم على األنشطة االقتصادية التي تدر دخالً
مشكلة اجتماعية مع أخذ االبتكار بعين االعتبار، وهذا التعريف ربما يكون األقرب إلـى توجهـات   

  .)Zuhra et al., 2000(تعريف و مدرسة االبتكار
كما أشرنا سابقاً فإن الدولة المقصود بها هي السلطة الفلسطينية وعليه، فإن دورها  :دور الدولة - 

 ،وبما أن البحث سوف يتناول الريادة االجتماعية لحل مشكالت الفقر .هايتمثل في دور مؤسسات
وهي تمكين المرأة فإن دور الدولة سوف يدرس مـن خـالل    ،وخلق قيمة اجتماعية ،والبطالة

ووزارة المـرأة، إذ تمثـل    ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،مؤسساتها المتمثلة في وزارة العمل
والثالثة في العمل علـى تمكـين    ،والثانية في مواجهة الفقر ،الةالدولة في مواجهة البط ىاألول
  .المرأة

لقد أشرنا في اإلطار النظري إلى أن البيئة المالئمة للريادة  :البيئة المالئمة للريادة االجتماعية - 
وعليه فإن المقصود بكل منها هـو مـا    ،االجتماعية هي اإلطار القانوني واإلطار المؤسساتي

 :يلي
والتي تشـمل القـوانين التشـريعية،     ،القوانين المتعلقة بالريادة االجتماعية :لقانونياإلطار ا  . أ

والتي ستحدد طريقة عمل  فلسطينية،السلطة الواالستراتيجيات التي تعتمد عليها  ،والسياسات
 ويشـمل ذلـك   .المؤسسات التنفيذية مثل الوزارات والتي ستترجم إلى قوانين إدارية وغيرها
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أو القـوانين فـي القـانون     ،أو الوزراء ،أو مجلس الوزراء ،يسادرة من الرئالقوانين الص
 .األساسي

هو المؤسسـات التـي    ،وتعني باإلطار المؤسساتي للريادة االجتماعية: اإلطار المؤسساتي  . ب
أو  ،أو مختلطة ،أو خاصة ،كانت مؤسسات عامةأتدعم أو تتبنى الريادة االجتماعية، سواء 

 .أو يعمل بالشراكة مع مؤسسات الدولة ،ؤسسات الدولةأي إطار منظم داخل م
تهدف إلى حل مشكلة اجتماعية أو  ،كما أشرنا إلى أن الريادة االجتماعية :المشاكل االجتماعية - 

وعليه فإن الدراسة سوف تركز على األهـداف االجتماعيـة    ،تغيير اجتماعي بصورة مبتكرة
يمكن  ةاجتماعية كثير اًمرأة، مع العلم أن هناك أهدافوتمكين ال ،والبطالة ،محاربة الفقر :التالية

 .ريادة االجتماعية أن تساهم بحلها مثل المساواة، عمالة األطفال وغيرهالل
في هذا البحث سيتم التركيز على المشاريع أو األنشطة االبتكارية والتي تتمثل في : االبتكار - 

دام مواد خام أو مصادر غير مألوفة أو استخ ،أو استخدام طرق غير تقليدية ،جديدة مشاريع
 .لإلنتاج أو الخدمات
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  :الدراسات السابقة 11.2
  

لقد قام الباحث بمراجعة عدة دراسات سابقة تتعلق بموضوع الريادة االجتماعية ودور الحكومات في 
  :هذه الدراسات عرض موجز لعدد منهذه الريادة االجتماعية وفيما يلي 

  

خيارات بديلة للتنمية، الريادة االجتماعية فـي  "بعنوان  )(Tantigoco, 2011ففي دراسة أجراها 
وجد  أساليب مختلفة  ن تُأهذه الدراسة إلى تحليل كيف يمكن للريادة االجتماعية هدفت حيث " الفلبين

وقـد   .وكيف تساهم في خلق بدائل للتنميـة فـي الفلبـين    ،للتنمية غير األساليب  المتعارف عليها
 A Single Drop for Safeلدراسـة حالـة لمؤسسـة     ة أسلوب البحث النوعياستخدمت الباحث

Water، والمقابلة كأداة للدراسة حيث تمت المقابالت مع مؤسلـى  إضـافة  باإل ،ة هذه المنظمـة س
لـى  إخلصت الدراسة . شركاء المؤسسةو من المجتمع المحلي 4موظفين و  3مقابالت جماعية مع 

ن تكون استراتيجة لمعالجة مشاكل مثل أحركة اجتماعية متنامية تستحق  ن الريادة االجتماعية هيأ
ورأت . وذلك للعدد الكبير من المتطوعين والمنظمات غير الربحية ،الفقر وعدم المساواه في الفلبين

نشطة اقتصادية بدرجات متفاوتـة  للمحافظـة علـى    أن يكون لهذة المنظمات أالدراسة ضرورة 
بالرغم من اختالف الريادة االجتماعية من مكان إلى نه ألى إشارت الدراسة أو. عمالهاأاستمرارية 

فإن الريادة االجتماعية تعطي فرصة للتخلص من االعتماد علـى   ،ومن مشروع إلى مشروع ،آخر
ن أ وتوصلت الدراسة إلـى  .الممولين، وإذا حصل ذلك فإن هذه طريقة جديدة إلدارة المستقبل ذاتياً

ـ . لفقر وعدم المسـاواة اعية قد تكون استراتيجية لمعالجة مشاكل اجتماعية كالريادة االجتما  اًوطريق
  .لالعتماد على الذات بدل التمويل الخارجي

  

" مقارنة بين الـدول  ،الريادة االجتماعية وعوامل البيئة" في دراسة بعنوان  (Ferri, 2011)وتناول 
لى التعرف على العوامل البيئية التـي  إهدفت الدراسة موضوع المشروع االجتماعي حيث وتناول 

التعرف على العوامل المؤسساتية الرسـمية  باإلضافة إلى  نشاء مشروع اجتماعي جديدإؤثر على ت
استخدمت الدراسة المنهج الكمـي   .نشاء مشاريع اجتماعيةإكبر على أوغير الرسمية التي لها تأثير 

ن الحكومة لهـا دور  ألى إخلصت الدراسة  .تدولة من عدة قواعد بيانا 49لدراسة المعلومات عن 
نفاق الحكومي وبالتحديد إن هناك عالقة سلبية بين اإل ،نشطة الريادية االقتصاديةن األيمهم في تحس

ن االنخراط في المؤسسات االجتماعية له تـاثير ايجـابي علـى الريـادة     إو. والريادة االجتماعية
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 جد داللة احصائية على عالقة الريادة االجتماعية بكـل نه ال يوألى إشارت الدراسة أو. تماعيةجاال
وتوصلت إلى  ).الوصول للدعم المادي وفعالية الحكومة ،الحاجات االجتماعية, مهارات التعليم( من
واالنخراط في مؤسسات اجتماعيـة   ،نشطة الريادية االقتصاديةلحكومة دور مهم في تحسين األل أن

  .جتماعيةله تأثير ايجابي على الريادة اال
  

حاربـة  متطوير الريادة االجتماعية ل"في دراسة بعنوان  (Goel and Rishi, 2011)  استعرضو
لتعزيز الريادة لمكافحـة   ،والمواطنين ،والقطاع الخاص ،المبذولة من الدولةالجهود " الفقر في الهند
ـ  قامت 1990في عام وأشار في الدراسة إلى أن . الفقر في الهند ـ الحكومة الهندي  راضٍأجير أة بت

 3وقامت ايضـا بانشـاء   . بشرط استخدامها للمشاريع الصغيرة ،عام 99لى إللفقراء بعقود تصل 
باد وذلك لجذب الرواد من المقيمـين غيـر   أونلجيري وحيدر  ,مراكز للتكنولوجيا في كل من بونا

ادرات الفرديـة  ومن المب .الهنود للمساعدة في التطوير وخلق فرص العمل بعيدا عن البيروقراطية
فـراد تقـوم   والتي تعتمد على مجموعة مـن األ  ،جماعات الدعم الذاتي ،للمواطنين للحد من الفقر

ن ألى إوعزت الدراسة .  قراض الفقراء لمشاريع صغيرة مثل الدجاج والبذور وغيرهاإو ،باالدخار
 ،الستثمار المتـوفرة قلة الوعي لمصادر ا السبب الرئيس للفقر في الهند ليس فقط قلة الفرص وإنما

ليس بمقدور  هنألى إوخلصت الدراسة  .مشاريع  توظيف ذاتيبلى قلة الثقة بالنفس للبدء إضافة باإل
وال  ،في الهند حيث النسبة العالية من الفقراء خصوصاً ،الدولة وال السوق القدرة على الحد من الفقر

س أرامج تستهدف بناء القـدرات ور ب وإنما من خالل  ،كون محاربة الفقر عن طريق زيادة الدخلت
وال بد مـن تضـافر    ،نه مرضألى الفقر في الهند على إوتقترح الدراسة النظر  .المال االجتماعي

شـارت  أو. القطاع الخاص والمواطنين وتكاملها بدل عمل كل على حدهو ،جهود كل من الحكومة
ن لوال مساعدة ودعم الحكومة في ن محمد يونس ما كان لينجح ويستمر في بنك جراميألى إالدراسة 
  .ودعمها له بنغالدش

  

البحث عن الريادة بين طلبة الكليات فـي  "بعنوان  (Peng and Yan, 2010) وفي دراسة أجراها
هدفت إلى التعرف على األسباب الداخلية والخارجية وراء انخفاض نسبة الريادة بين حيث  "الصين

. في هذه الرسالة المنهج الكمي مع المنهج النـوعي  انباحثو لقد دمج ال. طلبة الجامعات في الصين
طـالب   8عينة مـن   وأيضامن طلبة الكليات للبحث الكمي  1000 عينة منلقد استهدفت الدراسة 
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ونقص  ،واإلبداعيةنقص المهارات التعليمية  من ن كالًأالدراسة  هذهنتائج  أهمومن . للبحث النوعي
 سياسات الحكومة أما .الريادةسلبا على  أثرتعوامل الداخلية التي ال كانت من ،المعرفة عن الريادة

ومن أهم توصيات هـذه  .  قلة الدعم المادي وغير المادي كانت من العوامل الخارجيةو وإجراءاتها
تطـوير نظـام   و والرسوم على المشاريع الجديـدة  ،وتخفيض التكلفة ،الدراسة تطوير نظام للريادة

تسعى لحفظ حقوق الملكية وإيجاد نظام حماية اجتماعي، مما يساعد على  من خالل سياسات هالرياد
 .والمشاريع لتطـوير اإلبـداع التكنولـوجي    -التعاون مع الجامعات وإيجاد مناخ مالئم لالستثمار 
  .لها تأثير سلبي على الريادة هاواجراءاتسياسات الحكومة  وتوصلت الدراسة إلى أن

  

      "تجارب النساء الرياديات فـي تنزانيـا  " بعنوان )(Hellsing and Olsson, 2010 أما دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى فهم أعمق فيما يتعلـق  حيث  ،تناولت الموضوع الثقافي للريادة االجتماعية
قـد  ل ومجتمعات جماعيـة  ،بين النساء من مجتمعات فردية ،بأثر الخلفية الثقافية على ريادة النساء

وقد اعتمدا المقابلة لتكون أداة البحث حيث تـم   ،الستنتاجيالوب االستداللي واستخدم الباحثان األس
ومـن   .من السويد والنرويج وفلندا وثالث من مناطق مختلفة من تنزانيا مقابالت مع نساء 6إجراء 

ودعـم   ،وذلك للخروج مـن الفقـر   ،أهم مخرجات هذه الدراسة أن الريادة مهمة للتنمية في تنزانيا
وقد أظهـرت الدراسـة    .لكن االستراتيجيات المتبعة لدعم ريادة النساء ال تلبي حاجاتهناالقتصاد و

ن القيم األساسية يتم اكتسابها في مراحل العمر إمدى تأثير الثقافة على خبرات النساء الريادية حيث 
ـ  عيشهايولكن التصرفات اليومية تتأثر بالثقافة اليومية التي  ،األولى وبينـت   .ةالفرد في هذه اللحظ

هم المشكالت التي تواجهها المرأة من المجتمعات الفردية هي الحصول على المعلومات أن أالدراسة 
ولذلك يرى الباحثان . الحصول على رأس المالهي فمشكلتها  ،بينما المرأة من المجتمعات الجماعية

 في نـواحي الحيـاة   على توجهات الفرد ناوعدم استقرار في االقتصاد في تنزانيا يؤثر ،ن النقصأ
جـل  أفكانت الدوافع للنساء من المجتمعات الفردية هي النضال مـن   ،بخصوص الدوافع امأ .كافة

اما النساء من المجتمعات الجماعيـة فكانـت دوافعهـن تحسـين      ،والحياة كشخص ،تحقيق هدف
مما  ،لطفلوقد أوصت الدراسة بإنشاء نظام عام لرعاية ا .أوضاعهن االقتصادية وأوضاع عائالتهن

بضرورة وجود حاضنة  وأوصت  .يعطي النساء مزيداً من الوقت للبحث والقيام بأعمال خاصة بهن
هناك حاجات تساعد على الريادة لبعض الفئات  وخلصت الدراسة إلى أن .في تنزانيا النسويةللريادة 
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ة قد يساعد ياععام للرفمثال وجود نظام . ولكن االستراتيجيات المتبعة ال تلبي حاجاتهن ،مثل النساء
  .على ريادة النساء وبالتالي على تنمية المجتمع

 

دور الريادي االجتماعي فـي  "بعنوان  (Chamelee – Wright and Storr, 2010) أما دراسة

لريادة االجتماعية فـي أوقـات   افلقد ألقت الضوء على أهمية " انعاش المجتمع بعد اعصار كاترينا
تعراض دور الريادة االجتماعية في انعاش المجتمـع بعـد اعصـار    لى اسإهدفت الطوارئ حيث 

العاصفة والفياضانات التي تسببت في تهجير نصف مليـون شـخص وخسـائر بمئـات     : كاترينا
رجال ديـن  وموظفين وعمال أرجال ، وقام الباحثان باجراء عدة مقابالت مع  مواطنين. الدوالرات

ن الريادة االجتماعية كـان لهـا   إوحسب الدراسة ف. مالك ومدراء مؤسسات غير ربحيةأصحاب أو
بنـاء  مـن أل آيجاد مكان إعادة بناء المجتمع مثل مساعدة راعي الكنيسة في المساعدة في إدور في 

عادة اللحمة للمجتمع إلى توفير المعلومات عن طريق االتصاالت مما ساعد على إضافة الرعية باإل
ن االجتمـاعيين بسسـب   يحباط لدى الريـادي إنه كان هناك ألى إشارت الدراسة أولقد . بعد الكارثة

قد تكون منطقيـة   ،وتحديد المناطق ،ن قوانين الترخيصإفعلى سبيل المثال . جراءات الحكوميةاإل
لـى  إضـافة  باإل. عادة بنـاء المجتمـع  إولكنها غير ضرورية بعد الكارثة وقد تعطل . بل الكارثةق

نظمة بـدل  ن االجتماعيين وذلك بالتركيز على القوانين واألالبيروقرطية التي تعطل جهود الرياديي
والرياديين  ،للريادة االجتماعية نأوتوصلت إلى  .نشطة اجتماعية خالقة تساعد المنكوبينالتوجه أل

وقات الطوارىء ولكن االجرات الحكومية قد تعطل عمـل الريـاديين   أهمية حتى في أاالجتماعيين 
  .بدل االبداع في حل المشاكل)  مثل التراخيص( قوانيناالجتماعيين بالتركيز على ال

  

إلـى أن   مرصد الريـادة الفلسـطينية   أشار تقرير حيث) 2010(ماس  معهدوفي دراسة أجراها 
وأشار . "يعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية ،التوصيات لتحسين الواقع الريادي في فلسطين"

وقـد   ،ا وضع سياسات تشجع على بدء المشاريع الرياديـة بإمكانه  ن بأن الحكومةوالخبراء الوطني
لص خو .أشار التقرير إلى أن من أهم المعيقات للمشاريع الريادية هي السياسات االقتصادية المتبعة

هم المعيقات للمشاريع الرياديـة  أن أذ إالتقرير إلى أن الواقع الريادي يعتمد على سياسات الحكومة 
  .التي  تتبعها السلطة الوطنيههي السياسات االقتصادية 
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 مرصد الريادة العـالمي  -تقرير سوريا الوطني في )2009( حداد وآخرونوفي جانب آخر أشار 
البيئـة  "ن أوقد أشار التقريـر إلـى    ،ن المعدل السنويعدني نسبة معدل النشاط االجتماعي إلى ت

اب الحوافز التي تدفع رواد األعمال التشريعية ال تشجع الريادة االجتماعية آخذين بعين االعتبار غي
والهيكليات التي  ،وعدم تطوير المؤسسات القانونية ،إلى أخذ المبادرة في إنشاء المشاريع االجتماعية

سباب أتشجع على نشوء المشاريع غير الربحية وأشار أيضاً إلى عدم توفير البيانات إلجراء تحليل 
 ،غياب البيئـة التشـريعية   وأشار أيضاً إلى أن .اعيةضعف المشاركة في األنشطة الريادية االجتم

نشـطة  لى انخفـاض األ إدت أكلها  ،وعدم تطوير المؤسسات والهكليات وعدم وجود قاعدة بيانات
  .الريادية االجتماعية

  

ـ الر" في دراسـتين بعنـوان     (Mustafa and Ismailovem, 2008)وفي دراسة أجراها  ة داي

دمج التمويل الصغير  موضوعالباحثان تناول " فقراءأداة لتمكين ال ر،غوالقروض المتناهية في الص
تناوت الدراسة  دوتمكين الفقراء والتنمية المستدامة في الباكستان وق ،مع الريادة كأداة  لتخفيف الفقر

على مفهوم القـرض   قراض الفقراء بناءاًإوهي مؤسسة تقوم على . في الباكستان " خواتأ"مؤسسة 
وقد استخدم الباحثان البحث النوعي واالستنتاجي ولجمع المعلومـات اسـتخدم   . سالمالحسن في اال

مـن   9لـى  إضافة خوات باإلأوقد تمت مقابلة القائمين على مؤسسة . الباحثان المقابلة كأداة البحث
محدوديـة وصـول   : ومن أهم نتائج هذه الدراسة.  وعدد من الخبراء ،المنتفعين من هذه المؤسسة

لـى  إوتفتقد  ،ن المشاريع الصغيرة تقوم بعملها بطرق اعتياديةإوعم المالي دلى مصادر الالفقراء ا
غيـاب   لىإ وأشارت .جماعاتلى إوليس  فرادعطى ألن غالبية المشاريع تُألى إضافة باإل. بداعاإل

لـى  إالمشاريع الصغيرة  هلى ضرورة توجإوصت الدراسة أوعليه  .الريادة عن سياسات الحكومة
 ،ارة العمليات لما في ذلك من توفير في المصادر واالستفادة من طرق جديدةدإنتاج وع في اإلبدااإل

فضـل  أبضرورة دعم المشاريع لجماعات متماسكة  أوصتكما . وبالتالي الحصول على نتائج جيدة
  .كدت الدراسة على ضرورة رسم سياسات حكومية تساعد على الريادةأو .من المشاريع الفردية

  .اإلبداعغياب الريادة عن سياسات الدولة وافتقار المشاريع الى  لدراسة إلى أنوخلصت ا
  

تناول فقد " يةرياددور سياسات الحكومة في األنشطة ال" في دراسته بعنوان )(Minniti, 2008أما 
ن المؤسسات والسياسـات التـي تشـكل هـذه     ألى إشارت الدراسة أحيث  ة،دور الحكومة والرياد
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ن لهذه المؤسسات القدرة على تحديد االنشـطة الرياديـة   إحيث  ،همة جدا للريادةالمؤسسات هي م
ن فاعلية السياسة الرياديه ال تقف عند مجـرد دعـم   ألى إ يضاًأشارت أو. المنتجة من غير المنتجة

ن سياسة الريادة ال تكون سياسة واحـدة تالئـم   أو ،سفلألى إعلى أو فرض االجرات من أعمال األ
وعليه يجب على  .ريادة في المناطق الريفية تختلف عن المناطق ذات التكنولوجيا العاليةفال، الجميع

ويكون ذلـك مـن خـالل     ،ن توفر بيئة مالئمة للريادة المنتجة بدل الريادة غير المنتجةأالحكومة 
ن أ وتوصـلت إلـى   .اإلنتاجيـة المساهمة في تطوير المؤسسات التي بدورها تقوم بتشجيع الريادة 

سسات من قدرتها ؤهمية المأوتأتي . ؤسسات مهمة للريادةمال هالتي تشكل هذ والسياسات ،سساتالمؤ
   .نشطة المنتجة من غير المنتجةعلى تحديد األ

  

  :الدراسات السابقة على تعقيب 1.11.2
  

 وقد ،اشتملت الدراسات السابقة على مجاالت مهمة بالنسبة لدور الحكومة بالنسبة للريادة االجتماعية
هناك نقاط اتفاق واخـتالف  الدراسات السابقة أن ظهرت أو )4(تم تلخيص ذلك كما يلي ملحق رقم 

  :كما يلي
  

  :تفاقنقاط اإل 1.1.11.2
  

ت الوخصوصا في محاربـة مشـك   ،ن تكون وسيلة من وسائل التنميةأيمكن للريادة االجتماعية  -
  .عدم المساواةوالبطالة واجتماعية مثل الفقر 

فقد يكون هذا التاثير ايجـابي   ،تأثير على الريادة االجتماعية يضاًأللحكومة ولها هناك دور هام  -
وقـد   .مراكز للتكنولوجيا وإنشاء ،األراضي في تجارة ؛سياسات التي اتبعتها حكومة الهندمثل ال

د قو. عصار كاتريناإنعاش المجتمع بعد إعاقت أتكون سلبية كما في السياسات البيروقراطية التي 
  .عن سياسات الحكومة كما في الباكستان الريادة االجتماعية غائبة نهائياً تكون

وهنـاك   ،المؤسسات غير الربحية في الريادة االجتماعية وخصوصاً ،هناك دور هام للمؤسسات -
همية المؤسسات تنبـع مـن   أن إ. جراءات التي تشكل هذة المؤسساتللسياسات واإل يضاًأدور 
نشطة الريادية المنتجة التي تستطيع ان تنفـذها  لى األإضافة عين باإلعداد الكبيرة من المتطواأل

 .هذه المؤسسات
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  :نقاط االختالف 2.1.11.2
  

  :فيما يلي ةاختلفت الدراسات السابق
 ,Ferri(يما ترى دراسة ف  ،ن الدعم الحكومي المادي مهم للريادةأغالبية الدراسات السابقة  ىتر -

ي نفس الدراسة ال فو ،مي قد يؤثر سلبا على الريادة االجتماعيةنفاق الحكون زيادة  اإلأ) 2011
  .توجد داللة على تأثير الوصول الى الدعم المادي على الريادة االجتماعية

كمـا فـي دراسـة     ،دور المؤسسات في الريادة االجتماعيةأهمية لى إشارت أالدراسات  ضبع -
)Chamlee-Wright and Storr, 2010(. 

  

احث أن الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات أشارت أن هناك أدوار مهمة لكل مما سبق يرى الب
القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو غير الحكومية في دعم الريادة االجتماعيـة، ولقـد   
أشارت أيضاً إلى الجوانب المهمة في الريادة االجتماعية، والتي بدورها أضافت للباحث مزيداً مـن  

ت إضافة لإلطار النظري وخصوصاً فيما يتعلق بدعم الريادة االجتماعية من خالل سياسات المعلوما
الحكومة أو الجانب والبعد الثقافي للريادة االجتماعية ودور الريادة االجتماعية حتـى فـي أوقـات    

 عن أهمية دور المؤسسات غير الربحية والقطاع الخـاص فـي دعـم الريـادة     ضالًالطوارئ، ف
  . ةاالجتماعي

  

كل ذلك أعطى الباحث مزيداً من المعلومات القيمة عن الريادة االجتماعية والتي كان لها دور فـي  
  . تحليل ومقارنة التجربة الفلسطينية مع تجارب الدول األخرى في مجال الريادة االجتماعية

  

رت الدراسـة  إن تنوع الدراسات السابقة من عدة دول سواء كانت هذه الدول متطورة أو نامية قد أث
وقدمت لها تصور واضح عن الريادة االجتماعية وأهميتها في حل مشكالت اجتماعية تعاني منهـا  
شعوب وأمم مثلما تعاني منها فلسطين، باإلضافة إلى أن الريادة االجتماعية بحاجة إلى دعم ومساندة 

االجتماعيـة ال  كل القطاعات سواء حكومية أو غير حكومية أو  القطاع الخاص، ألن المشـكالت  
  . جهة معنية حل هذه المشكالت بشكل منفرد إذ ال بد من تضافر الجهود لذلك تستطيعيمكن أن 
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  :الفجوة المعرفية 3.1.11.2
  

يمكن االعتماد عليها في التنمية  ،ن تكون استراتيجيةأن الريادة االجتماعية تستحق أيتضح مما سبق 
مـن   لها دور كبير ومهم للريادة االجتماعية وخصوصاً ن الحكومةأو ،وحل المشكالت االجتماعية

  .خالل المؤسسات
  :لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الريادة االجتماعية من عدة محاور

  .أهمية دور الدولة للريادة االجتماعية - 
  .أثر السياسات والقوانين واالجراءات التي تطبقها الدولة - 
  .الدولة ةياسغياب الريادة االجتماعية عن س - 
  .أهمية المؤسسات للريادة االجتماعية - 
  .تشجيع الدولة للريادة االجتماعية من خالل بعض البرامج - 
  

الريادة االجتماعية ومـا   تناولت جوانب متنوعة ومتفرقة في مما سبق نرى كيف أن هذه الدراسات
دولة ناشئة ورخوة والبحـث   وفي الحالة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية هي دور الدولة في ذلك

  .عن دورها في الريادة االجتماعية يعطي بعداً جديداً للريادة االجتماعية والمفهوم الشامل لها
  

ال  ،وسياسية ،وثقافية ،واجتماعية ،ومتطلبات اقتصادية ،ومكونات ،ولكن للريادة االجتماعية عناصر
ن تكون استراتيجية أجتماعية هدفها وتستحق حقق الريادة االبد من توافرها تحت اطار واحد حتى تُ

  .يمكن االعتماد عليها لحل مشكالت مثل الفقر والبطالة وتمكين المرأة
وكأي  بكل عناصرهاويحتضنها ي يضم الريادة االجتماعية المؤسساتي الذ اإلطارفضل من أوليس 

ليـه فـي   إتم التطرق وهذا ما لم ي .يكسب شرعيته منه ،طار قانونيإطار مؤسساتي ال بد له من إ
وعليه فان مشكلة البحث سوف . و أي من الدراسات التي قام الباحث بمراجعتهاأ ةالدراسات السابق

  .تتناول هذا الجانب
ن إغير واضح في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية وعلية فالناشئة  الدولةدور  نأن يمن هنا يتب

ـ  الفجوة المعرفية التي تسعى اليها هذه           التعـرف علـى دور السـلطة الفلسـطينية      يالدراسـة ه
في توفير البيئة المالئمة للريادة االجتماعيـة فـي السـياق    ) باعتبارها دولة ناشئة في طور النمو(

للريـادة  ) البيئة المالئمة( طار القانونيواإل ،طار المؤسساتيفي توفير اإلوالذي يتمثل . الفلسطيني
  .ليات العملآلى إضافة االجتماعية باإل
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  لثالثالفصل ا

_____________________________________________________  
 :الدراسةوأسلوب منهج  1.3

 

محاولة الوصول "ن المنهج الوصفي هو إحيث  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة
 ،أفضل وأدق فهمئمة للوصول إلى أو ظاهرة قا ،لعناصر مشكلة ،والتفصيلية ،إلى المعرفة الدقيقة

وهذا المنهج سيتيح للباحث ) 2011الجديلي، " (لية الخاصة بهاووضع السياسات واالجراءات المستقب
  .لدور السلطة الفلسطينية في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية اًوتفصيلي اًدقيق فهماً
  

ن دراسة الحالـة تمكـن   إذ إ ،هذه الدراسة في الستخدامه ،دراسة الحالة سلوبألقد اختار الباحث 
لمعرفة التفاصـيل   اًسلوبأف توفر ووس كثر عمقاًأو ،الباحث من استيعاب الموضوع بشكل واضح

وكذلك تهتم دراسة الحالة في اظهار نشاطات الحالة المبحوثة فـي  . كافة المتعلقة بموضوع الدراسة
هتم به الدراسة للبحث عن دور السلطة الفلسـطينية  وهذا ما ت. بالمستقبل ؤوليس التنب ،زمنها الحالي

ن دراسـة  أوهناك من يعتبـر  بيئة مالئمة للريادة االجتماعية  جل توفيرأوما تقوم به من  ،الحالي
ال بعد االنتهـاء  إذ ال تتوضح الصورة إ ،جزائها الصغيرةأشبه بتركيب الصورة الكبيرة من أالحالة 

  .جزاءمن تركيب جميع األ
  

يتضمن عدة جوانـب   ،دور الدولة في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية يكونلدراسة في هذه ا
الجوانب ن الدراسة سوف تقوم ببحث هذه الجوانب للوقوف على دور الدولة من إف هوعلي ،ومجاالت

  .كافة
  

فـي   سيكون تبعاً لألهداف التي تسعى إليها الدراسة، وهي كمـا   هوسيرفإن مجاالت البحث  وعليه
  :)1.3(شكل رقم 
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  مجاالت البحث حسب أهداف الدراسة): أ.1.3(شكل 
  مصادر المعلومات  المؤشرات  الهدف

  البيئة االقتصادية واالجتماعية في فلسطين الىالتعرف  .1

  .تقارير البنك الدولي  .1نسبة الفقر   الفقر  . أ
  .مركز اإلحصاء

  .وزارة الشؤون االجتماعية
  .)وزارة التخطيط(التقرير الوطني 

  .وزارة العمل
 .وزارة شؤون المرأة

  .وزارة الزراعة

  .توزيع الفقر  
  .الفئات األكثر فقراً  
  .مشاريع لمحاربة الفقر  
  .نسبة البطالة  البطالة  . ب
  .توزيع البطالة  
  .مشاريع لمحاربة البطالة  
  .نسبة النساء في فلسطين  تمكين المرأة. ج
  .نسبة النساء العامالت  
  .البطالة بين النساء نسبة  
    .أكثر الفئات بحاجة إلى التمكين  
  .مشاريع لتمكين المرأة  
  .نسبة سيدات األعمال  
ليات العمل داخل هذه البنية آو نشطهالتي تنفذ هذه األ البيئة المؤسساتيةانشطة الريادة االجتماعية في فلسطين ولى إالتعرف  .2

  )تمكين المرأة، محاربة الفقر، محاربة البطالة(االجتماعية خلق بيئة مالئمة للريادة  دورها في و

ومؤسسات  مؤسسات حكومية  . أ
المجتمع المدني ومؤسسات 

  القطاع الخاص

  .وزراة الشؤون االجتماعية  .األنشطة والمشاريع التي تدعم الريادة االجتماعية

  .وزارة العمل  .البرامج التي تدعم الريادة االجتماعية  
  .وزارة شؤون المرأة  .تساهم في حلهاالمشاكل التي   
    .الجهات المنفذة لهذه البرامج  
    .الميزانيات المرصودة لهذه البرامج  
  .الزراعةوزارة   .آليات العمل  
    .ما هي المشاريع التي يتم التركيز عليها  

    .مساهمة الدولة في دعم الريادة االجتماعية  مؤسسات خاصة  . أ
    .يادة االجتماعيةاالتفاقيات التي تدعم الر  
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  مجاالت البحث حسب أهداف الدراسة): ب.1.3(شكل 
  مصادر المعلومات  المؤشرات  الهدف

  البيئة االقتصادية واالجتماعية في فلسطين الىالتعرف  .3

    .طبيعة تدخل الدولة في المشاريع  
    .مساهمة الدولة مالياً  

    .ها الحكومة المشاريعالمجاالت التي دعمت في  مستفيدون وأصحاب مشاريع   . ب
    .التسهيالت أو المعيقات التي واجهت المشروع  
    .طبيعة المشروع  
مساهمة الدولة في االستفادة من المشروع أو شراء   

  .اإلنتاج
  

  :البيئة القانونية الموجودة في السلطة والتي تساهم في خلق بيئة مالئمة للريادة االجتماعية الىالتعرف  .4

  وثائق ومستنادت  تشريعات  نياالطار القانو  . ت
  المجلس التشريعي  قوانين  
  سياسة الحكومة  قوانين إدارية  
    سياسات واستراتيجيات  

  

  :الدراسة دواتأ 2.3
  

الدراسة  فإن مجتمع ،والمحاور التي سيتم البحث عنها ،بناء على ما سبق من أهداف الدراسة
  :كما يلي كانت هاأدواتو
  

 :مات األوليةمراجعة الوثائق والمعلو .1
  :هداف الدراسة كما يليأتمت مراجعة بعض الوثائق للتعرف على بعض 

التعرف على البيئة االجتماعية واالقتصادية في فلسطين من خالل مراجعة تقارير خاصة تم  - 
 .صادرة عن البنك الدولي، مركز اإلحصاء، معهد ماس

 :الريادة االجتماعية والتي تشملالقوانين والتشريعات والسياسات التي تدعم  تم التعرف على - 
 .ورئاسة الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية ،الصادرة عن المجلس التشريعيالقوانين  .1
قانون الخـدمات، قـانون المنظمـات     تسجيل الشركات(ذات العالقة مراجعة القوانين  .2

 .)، قانون العمل، قانون الضمان االجتماعياألهلية
 .2013 – 2011مراجعة خطة الحكومة  .3
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الشؤون االجتماعية، العمل، الزراعة، المرأة ااسنوات (خطط وزارة كل من مراجعة  .4
2010-2012.( 

 .وثائق وبرامج المؤسسات غير الربحية الواردة في عينة البحث .5
 

مـن   لجمع المعلومـات  المفتوحة مع المبحوثين وذلكلقد اعتمد الباحث أداة المقابلة :  المقابالت .2
ألن موضوع الدراسة بحاجة إلى شرح وتوضيح حيث أن مفهوم الريادة  وذلك ،المبحوثينخالل 

بعـض أسـئلة   ) 3(يشمل ملحق قم  وبحاجة إلى دراية وعلم ،االجتماعية غير واضح للكثيرين
 .المقابالت

  
 :مجتمع الدراسة 3.3

  

الباحـث بالحصـول علـى     قـام لذا لسلطة الفلسطينية، ن موضوع الدراسة متعلق بدور اأبما  •
عينة قصديه بهـدف  ، حيث كانت العلى دراية وعلم بموضوع الدراسة ،مبحوثين منالمعلومات 

 .الحصول على المعلومات الضرورية للبحث من مصادر تعطي البحث مزيدا من المصداقية

وبمـا أن إطـار    ،البحث عن هذه الريادة االجتماعية داخل مؤسسات السلطة الفلسـطينية  تركز •
 ،وهي تمكين المرأة ،اعية تسعى الريادة االجتماعية إلى تحقيقهاأهداف اجتم ةدد ثالثحالبحث قد 

أو  ،فقد انحسر مجال البحث في مؤسسات السلطة الوطنية التـي تقـود   ،ومكافحة الفقر والبطالة
 ،ها مهام تحقيق هذه األهداف والتي تمثلت في وزارة الشؤون االجتماعية لمكافحة الفقريلإأوكلت 

  .ووزارة الزراعة لتمكين المرأة ،بطالة وزارة شؤون المرأةووزارة العمل لمكافحة ال
والمتمثلـة فـي وزارات    ،مؤسسات حكومية لها عالقـة بالموضـوع   ممثلين عنشملت العينة  •

و المشـاريع  أالرتباط هذة الوزارات باالنشـطة  ) والزراعةالمرأة  ،العمل ،الشؤون االجتماعية(
وهو ما تقـوم عليـه الريـادة     ،عي يعود على المجتمعثر اجتماأجتماعية الريادية والتي لها اال

  .االجتماعية
نشـطة  ن األأوبمـا   ،ن دراسة الحالة تطلب البحث من جميع الجوانـب إف ،كما اشرنا سابقا -

بل هناك مؤسسات غير ربحية لها  ،الريادية االجتماعية ال تقتصر على المؤسسات الحكومية
المتمثـل فـي   السـلطة الوطنيـة   العملية لدور  وللوقوف على التطبيقات. عالقة بالموضوع

ثرت عليهـا  أال بد من الحصول على المعلومات من الجهات التي كان  ،السياسات والقوانين
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المؤسسات غيـر   وعليه فإن العينة اشتملت أيضاً على ممثلين عن ،والسياسات ،هذه القوانين
 ،لها مسؤولية اجتماعية التي القطاع الخاص شركاتوتدعم مشاريع اجتماعية التي  الحكومية

موضـوع الريـادة   بعلـى عالقـة    إضافة إلى أفـراد  بداع االجتماعيومؤسسات تدعم اإل
  .االجتماعية

  
  : عينة الدراسة 4.3

  

لذا  ،على دراية وعلم بالموضوع وان يكونأن المبحوثين يجب على ألى إ ليه سابقاًإكما تم االشارة 
ع الدراسة المكون من المؤسسات الحكومية وغيـر الحكوميـة   عينة قصدية ممثلة لمجتم اختيارتم 

ارهم كما يولقد تم اخت) مبحوث 18(وقد بلغ عددهم فراد لى األإضافة ومؤسسات القطاع الخاص باإل
  :يلي
ر في الريادة االجتماعية الهادفة الى مكافحة الفقـر  حسانالبحث طار إن أبما  :مؤسسات حكومية -

 ،والعمـل  ،ة، فقد تم اختيار ممثلين عن وزارة الشؤون االجتماعيـة أمكين المرتلى إو ،والبطالة
 .والزراعة ،ةأوالمر

تم اختيار ممثلين عن المؤسسات الشريكة للمؤسسـات   :مؤسسات شريكة للمؤسسات الحكومية -
 .نشطة الريادة االجتماعيةأتدعم وتنفذ الحكومية والتي من خاللها 

لى المؤسسات المسـجلة لـدى   إالمؤسسات بالرجوع  تم اختيار هذه :مؤسسات غير الحكوميةال -
 ،والبطالـة  ،نشطة اقتصادية لمكافحـة الفقـر  أوالتي تدعم  األهلية في فلسطين،شبكة المنظمات 

 .ةأوتمكين المر

كبر الشركات الخاصة العاملة في فلسطين أ نتم اختيار شركتين تمثال :مؤسسات القطاع الخاص -
 .نشطة اقتصادية ذات بعد اجتماعيأ انتدعمو ،ا مسؤولية اجتماعيةموله

وهـي   Ashokaتم اختيار شخصين من االفراد الذين حصلوا على جوائز من مؤسسة  :فراداأل -
باإلضافة إلى مقابلة خبير في الشؤون  حدى الجهات الدولية الداعمة للريادة االجتماعية في العالمإ

 .االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
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  ة خصائص العين 1.4.3
  

  : فيما يلي جداول تبين خصائص العينة التي تناولتها الدراسة
  العينة حسب الجنس 1.3جدول 

  النسبة المئوية  عدد المبحوثين  الجنس

  %33  6  ذكر
  %67  12  أنثى 

  %100  18  المجموع

  
  العينة حسب المؤهل العلمي 2.3جدول 

  النسبة المئوية  بحوثينعدد الم  المؤهل العلمي

  %61  11  بكالوريوس
  %28  5  ماجستير 

  %11  2  دكتواره
  %100  18  المجموع

  
  العينة حسب سنوات الخبرة 3.3جدول 

  النسبة المئوية  عدد المبحوثين  عدد سنوات الخبرة

  %17  3  5أقل من 
 5- 10  8  44%  

  %39  7  10أكثر من 
  %100  18  المجموع
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  العينة حسب قطاع عمل المؤسسة 4.3جدول 

  النسبة المئوية  بحوثينعدد الم  قطاع عمل المؤسسة

  %5.5  1  دراسات وأبحاث 
  %5.5  1  إقراض

  %5.5  1  تخطيط وسياسات
  %11  2  المرأة
  %11  2  شباب
  %22  4  اجتماع

  %11  2  اقتصادي
  %27.5  5  تنمية 

  %100  18  المجموع

  

  العينة حسب نوع المؤسسة: 5.3جدول 

  النسبة المئوية  عدد المقابالت  الجهة

  %22  4  كوميةمؤسسات ح

  %11  2  مؤسسات قطاع خاص

  %50  9  مؤسسات غير حكومية

  %17  3  أفراد

  %100  18  المجموع

  

من خصائص العينة نرى أن هناك تنوع وتعدد في خصائص العينة من حيث قطاعـات العمـل أو   
عينة الجهات التي يعمل بها هؤالء المبحوثين أو الخلفية العلمية وكان هناك نصيب أكبر لإلناث في 

  .الدراسة مما يعكس جانب االهتمام بموضوع النوع االجتماعي في الدراسة
  

 :كما يليكانوا وعليه فإن المبحوثين 

 .الشؤون االجتماعية، والعمل، والمرأة، والزراعة ممثلين عن وزارات -
 برنامج تمكين الحكومة مثل معبالتعاون  وتدعمها،الريادة االجتماعية تنفذ مؤسسات  ممثلين عن -

ومؤسسة اتحاد  .مؤسسة فاتنو، التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيواألسر المحرومة اقتصادياً 
 .الشباب الديمقراطي
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 .وجمعية تنمية المرأة الريفيه ،صالةأ: مؤسسات غير حكومية في الضفة الغربيةممثلين عن  -
 . وجمعية الدوم ،الكاريتاس: مؤسسات غير حكومية في القدسممثلين عن  -
 .جمعية زاخر ومركز شؤون المرأة: مؤسسات غير حكومية في قطاع غزهممثلين  -
من خالل أنشطة اقتصادية تسعى لتحقيق  ،شركات خاصة بها مسؤولية اجتماعيةممثلين عن  -

 .باديكوواالتصاالت  :هدف اجتماعي
ـ  ،فـداء أبـو تركـي   : رياديين حصلوا على جوائز في الريادة االجتماعيةمع  :مقابالت - اد وجه

 .شجاعية
، حيـث يقـوم هـذا    )ماس(بحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيأمقابلة مع المدير العام لمعهد  -

لى مراقبة الريادة إضافة باإل ،واالجتماعية ،وضاع االقتصاديةومراقبة األ ،المعهد بعمل دراسات
 . في فلسطين

  
  

  :حدود الدراسة 5.3
  

ولكـن   ،بحاث العربيـة ضوع الحديث نسبيا ضمن األالدراسة ليس فقط من خالل المو أهميةتأتي 
 -وعبر عقود مـن الـزمن  -والتي الزالت  ،نها تتم داخل فلسطينهمية مكانية ألأتكتسب الدراسة 

 .لى فترة مـن الـزمن  إلى تنمية شاملة ربما تمتد إوبحاجة . تعاني من مشاكل جمة نتيجة االحتالل
  .ية في فلسطينن الدراسة سوف تساهم في موضوع التنمإف هوعلي
  

 ،في بناء المؤسسات ن تحرز تقدماًأنها استطاعت أال إ ،بالرغم من حداثتها، ون السلطة الفلسطينيةإ
 ضـمن كـل ذلـك    2013 - 2011وال زالت مستمرة في ذلك كما اشارت الية الخطة الوطنيـة  

م فـي بنـاء   ن الدراسة سوف تساهإف هوعلي. قامة الدولة الفلسطينيةإ تهدف إلى ،وخطط ،سياسات
 هوعلي .في بناء المؤسسات الفلسطينيةتوجهات السلطة لداعمة  مؤسسات للريادة االجتماعية مستقبالً

والتي امتدت ما بـين   ة،نياوفي حدودها الزم) فلسطين(ن الدراسة مهمة في حدودها المكانية أنرى 
هـداف  أني لتحقيق ضمن االطار الزمتأتي هذه وفترة الدراسة  ،2013و نيسان  2012تشرين اول 

  .)2013-2010(نهاء االحتالل إبناء الدولة و"المعروفة باسم  للسلطة الفلسطينية الخطة الوطنية
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   :محددات الدراسة 6.3
  

والتغيرات االجتماعية التي تسعى الريادة االجتماعية لتحقيقها من خالل األنشطة  هدافإن األ
حة الفقر والبطالة وعمالة األطفال وتمكين المرأة االقتصادية هي أهداف كثيرة ومتعددة مثل مكاف

والمعاقين والمسنين، وغير ذلك من األحداث االجتماعية إال أن الدراسة اقتصرت على ثالثة أهداف 
ر والبطالة، قتسعى أنشطة الريادة االجتماعية في فلسطين لتحقيقها وهي تمكين المرأة ومكافحة الف

دور السلطة الفلسطينية في توفير بيئة مالئمة للريادة االجتماعية وعليه فإن الدراسة سوف تبحث في 
من خالل إطار قانوني ومؤسسات لتحقيق هذه األهداف االجتماعية، تمكين المرأة مكافحة الفقر 

  . والبطالة
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  الفصل الرابع

____________________________________________________  

  :هاوتحليلتائج النعرض  1.4
  

كانت من المصادر  اًسواء ،يشمل هذا الفصل عرض للنتائج التي حصل عليها الباحث من مصادرها
أو إصدارات باإلضافة إلى نتـائج المقـابالت    ،األولية مثل، قوانين، تشريعات، خطط استراتيجيات

   .)2(هم في ملحق رقم ؤسماأالتي تمت مع المبحوثين والذين وردت 
  

حتى يتمكن القارئ من ربـط األمـور    ،ى عرض النتائج، هناك تحليل مباشر لكل نتيجةإضافة إل
فيما يلي عـرض نتـائج    ،تشمل أكثر من جانبوأهدافها بعضها مع بعض، إلن  محاور الرسالة 

  :هاالدراسة حسب أهداف
 

 :الريادة االجتماعية في فلسطينأنشطة  2.4

  

ذات العالقـة فـي    اتواستراتيجيات الـوزار  ،فلسطينيةاجعة الخطة الوطنية الرلقد قام الباحث بم
أو القوانين الصـادرة عـن    ،البحث، باإلضافة إلى القوانين الواردة في القانون األساسي الفلسطيني

ب غيـا  لم يكن هناك ذكر لمصطلح الريادة االجتماعية ولكن .)1ملحق ( أو مجلس الوزراء ،رئيس
  .سطينال يعني غياب الظاهرة في فل ،المصطلح

  

إال أن الظـاهرة   ،الريادة االجتماعية في مراجـع السـلطة الفلسـطينية    غياب مصطلح بالرغم من
ع تعود بالمنفعة المادية من يأو مشار ،موجودة ومتمثلة في األنشطة االقتصادية سواء كانت تشغيلية

مما  ،رةأجل تحقيق هدف اجتماعي وما تحمل هذه األنشطة في طياتها من تحمل للصعاب والمخاط
نشـطة التـي تعكـس الريـادة     وفيما يلي عرض لهـذه األ  .يعكس جانب الريادة في هذه األنشطة

  :االجتماعية في فلسطين حسب الجهات القائمة عليها
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 ):المؤسسات الحكومية(  الريادة االجتماعية في مؤسسات السلطة الفلسطينيةأنشطة  1.2.4

  

بدعم مشاريع اقتصادية تهدف إلى إحداث تغيير  موأظهرت الدراسة أن السلطة الفلسطينية تق
  . من خالل خلق مشاريع جديدة ،وتعزيز الثروة االجتماعية ،وحل مشكلة اجتماعية ،اجتماعي

  

أسرة  7000بتقديم مشاريع إلى حوالي  -خالل ثالث سنوات - قامت وزارة الشؤون االجتماعية "
مقابلة ( "ن الفقر وتحسين مستوى معيشتهمج مفقيرة، وذلك من أجل مساعدة هذه األسر على الخرو

  .)7/11/2012أجريت مع القائم بأعمال وكيل مساعد التنمية وزارة العمل، 
  

 2006-2004أما وزارة العمل فقد قامت بتقديم فرص تشغيل للعاطلين عن العمل ما بين األعوام 
 مشروع بعملقامت  الوزارة"أفاد مدير دائرة نظم المعلومات بأن  .للمساهمة في حل مشكلة البطالة

$ 250,000من خالل مشاريع جديدة بمبلغ  ،دمج عمال المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني
وبعد ذلك تم تحويل . والذي لم يكتب له النجاح بسبب شرط وزارة العمل التخلي عن تصريح العمل

ريت مع يسري لة أجمقاب( "تها الوزارة لمكافحة البطالةالمبلغ إلى مؤسسة إقراض لفئات حدد
  .)9/2/2012م المعلومات في وزارة العمل، حدوش، مدير دائرة نظ

  

إال أن هذه الوزارة ال تقوم بتنفيذ أنشطة اقتصادية تهدف إلى تمكين "بالرغم من وجود وزارة للمرأة 
كما أفادت مدير عام التخطـيط  " تدعم تمكين المرأة ورسمها ع سياساتالمرأة وإنما تهدف إلى وض

دعم أنشطة بوعليه توجه الباحث إلى وزارة الزراعة التي تقوم  .السياسات في وزارة شؤون المرأةو
قامت وزارة الزراعة بتنفيـذ  "حيث . وتقديم مشاريع للمساهمة في تمكين المرأة وتنفيذها، اقتصادية

إجماليـة  بتكلفة  ،والنحل ،واألبقار ،مشروع زراعي إنتاجي صغير في مجاالت تربية األغنام 847
" 2011 -2005سيدة، وذلك في الفترة مـا بـين    954، حيث بلغ عدد السيدات $800,000بلغت 

  .)19/12/2012 مديرة دائرة التنمية الريفية في الوزارة مقابلة أجريت مع صفاء بسيس(
  

مما سبق نرى أن هناك ريادة اجتماعية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية تتمثل في دعم مشـاريع  
  .أو خلق فرص عمل تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعيوتنفيذها، ة جديد
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مـن خـالل المسـؤولية    ( قطـاع الخـاص  لالريادة االجتماعية في مؤسسـات ا أنشطة  2.2.4

 :)االجتماعية

  

وال يقتصر على األفراد أو الجماعات وال يقتصر علـى   ،إن مفهوم الريادة االجتماعية مفهوم شامل
والقطاع الخـاص هـو أحـد هـذه     . كافةبأنواعها شمل جميع المؤسسات وإنما ي ،مؤسسات الدولة

ن الريادة االجتماعية تقود إلى أنشطة إبداعية بأهداف اجتماعيـة فـي القطـاع    إالمؤسسات، حيث 
  .الربحي

  

من هنا قام الباحث بالبحث عن الريادة االجتماعية داخل مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين فـي  
  .ت القطاع الخاصاثنتين من أكبر شركا

  

 في فلسطين استخدام مصطلح الريادة االجتماعية في وثائق شركات القطاع الخاص عدم بالرغم من
إال أن الظاهرة موجودة، ويتم تنفيذ أنشطة الريادة االجتماعية تحـت مـا يسـمى     واستراتيجيتها،

أصـحاب الشـركات    الريادة االجتماعية ال زالت تستخدم لوصفن إ حيثبالمسؤولية االجتماعية، 
  .الذين يدمجون المسؤولية االجتماعية في أعمالهم

  

وهي عبارة عـن  " بإنشاء مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية"ت شركة االتصاالت الفلسطينية مقا
من أربـاح الشـركات   % 2لغ إذ قامت باقتطاع مب ،مؤسسة انبثقت عن الشركات التابعة للمجموعة

وهنـاك  . وأهداف منفصلة عـن الشـركات   ،مجلس إدارة خاص بهاوهذه المؤسسة لها  .التأسيسي
. أهداف كثيرة للمؤسسة تدعم مجاالت كثيرة في التعليم، تكنولوجيا المعلومات، الحق في حياة كريمة

 ،وتقوم بتقييم ومتابعة مع هذه المؤسسات ،وذلك من خالل مؤسسات شريكة حيث تدعمها المؤسسة
مقابلة أجريت مع رنا مفرح رئيس قسـم  (" آالف دوالر 6-5بين وتقديم مبالغ وقروض تتراوح ما 

  .)6/2/2013اإلدارة والمالية في شركة االتصاالت، 
  

هو ضمن إطار البحث عن الريادة االجتماعية إذ تقوم المؤسسـة   ،إن برنامج الحق في حياة كريمة
تهـدف   ،في المؤسسة حسب ما أفادت رئيس قسم اإلدارة والمالية ،بتوفير مشاريع صغيرة للفقراء

وخـالل  . وتبيع بعض المنتوجات ،تأكل مما تنتج"إلى مساعدة األسر على الخروج من الفقر حيث 
  ."لحاالت تحت خط الفقر اًمشروع 38السنوات الثالث األخيرة تم تقديم 
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تها أن جميع األنشـطة االسـتثمارية   يفلقد حددت في إستراتيج )باديكو(أما شركة فلسطين القابضة 
 "الريادي االجتمـاعي "أن  حيث ،قتصادية يجب أن تتوازى مع االستثمار االجتماعي في فلسطيناال

  .يأخذ بعين االعتبار جميع العوائد المالية واالجتماعية لهذه االستثمارات
  

 )الـوطني أوالً ( مبادرة" -والتي تندرج في إطار البحث-لقد قامت باديكو بعدة مبادرات من أهمها 
حيث قامـت شـركة القـدس لإلعمـار     . لى مساعدة النساء الريفيات وتمكين المرأةوالذي يسعى إ

وبرنامج األمم  ،في قطاع السياحة بالتعاون مع وزارة الزراعة باديكو واالستثمار وهي ذراع شركة
يتم التعاون "أشارت مدير العالقات العامة بالشركة بأنه بإطالق هذه المبادرة حيث  ،المتحدة اإلنمائي

من أجل إعداد وجبات من منتجات هذه الجمعيات ذات جودة عالية  ،جمعيات نسوية في فلسطينمع 
وتقوم شركة القـدس  . بمستوى خمس نجوم، باإلضافة إلى منتجات أخرى مثل الصابون واألنسجة

وتهدف هذه المبادرة إلى خلق فـرص  . لإلعمار واالستثمار بشراء هذه المنتجات للفنادق التابعة لها
ن هـذه المنتجـات غيـر    إللنساء باإلضافة إلى تسويق المنتجات إلى أسواق خارجية، حيث عمل 
وعليه فإن المبادرة . "وال أحد يشتريها ألنها ليست ضمن المواصفات العالمية ،وغير جاهزة ،مؤهلة

وتشـمل  . "تساعد هذه الجمعيات باالرتقاء بمستوى المنتجات بحيث تصل إلى األسـواق العالميـة  
علـى   ،والتـدريب .. ،التغليفوفي عدة مجاالت في التسويق، وتطويرهن تدريب النساء "رة المباد

بعمل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيولقد قامت باديكو بالتعاون مع . كيفية جعل المنتج جاذب للزبائن
نتجات وتحديد المشاكل التي تواجهها هذه الم ،حيث كان هناك خبراء لتقييم المنتجات" تذوق"ورشة 

هبة درويش، مدير العالقات العامة في شركة  عمقابلة أجريت م( "حتى تصل إلى المستوى المطلوب
  .)19/2/2013باديكو القابضة 

  

 ،باديكو بإطالق هـذه المبـادرة   تقام حيث" تميز"أما المبادرة الثانية لشركة باديكو فكانت مبادرة 
باإلضافة إلى بعض الجامعات الفلسـطينية،   ،ومؤسسة الشباب الدولية ،بالتعاون مع مؤسسة شارك

المهارات المطلوبة لسوق بوالرابعة  لثةوتهدف هذه المبادرة إلى تزويد طلبة الجامعات في السنة الثا
  .كلها العمل

  

تساهم في تحقيق األهداف التي  ،الريادة االجتماعية داخل مؤسسات القطاع الخاص من هنا نرى أن
فمبادرة الحق في حياة كريمـة لمجموعـة االتصـاالت    . ة الفلسطينيةى إليها مؤسسات السلطعتس

  .للخروج من دائرة الفقر وتمكين النساء ،تساهم في مساعدة الفقراء ،ومبادرة الوطني أوالً
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أن أحد أهم أسباب البطالة هـو  " باديكو"إذ ترى  ،تأتي ضمن إطار مكافحة البطالة" تميز"ومبادرة 
حيث تأتي  ،وهذا ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية. المطلوبة لسوق العمل هاراتلملافتقار الخريجين 

الحكومة الرابعـة  حسب خطة  ،قاطعات القطاع الخاص مع القطاع الحكوميت"هذه المبادرة ضمن 
حد هـذه  أوأغلب الشركات تعمل ضمن هذه الخطة، والتعليم . التي تحدد الخطوط العريضة ةعشر

يسعى إلى سد الثغرات التي ال تسـتطيع  "األخيرة أصبح القطاع الخاص وفي السنوات  ."التقاطعات
خلل في مناهج " فإنه هناك ،في شركة باديكو وحسب مدير العالقات العامة. "الحكومة القيام بدورها

  ."وال تستطيع الحكومة القيام وحدها بذلك ،التعليم
  

يدركون أن هناك فرصة لتلبية حاجات  أن الرياديين االجتماعيين من الناس هم الذين وهذا ما يؤكد
  .الرفاه التابع للدولة من تلبيتهانظام والتي لم يستطع  ،غير ملباة

  

  :هالمؤسسات غير الحكوميالريادة االجتماعية في أنشطة  3.2.4
  

في فلسطين فرضت على مؤسسات المجتمـع   ،والسياسية ،واالجتماعية ،إن األوضاع االقتصادية"
وركزت جهدها على . ورها من التنمية المستدامة إلى المساعدات اإلنسانيةالمدني إحداث تغيير في د

، شبكة المنظمات األهلية( ."اإلغاثة لحماية النظام السياسي واالجتماعي وقطاع الخدمات من االنهيار
  .)ب ت

  

والتي تبدأ بإنشاء مشاريع  ،في المؤسسات غير الربحية الريادة االجتماعيةكثيرون يحصرون  هناك
ن يستخدمونها لوصف أي شخص يقوم بإنشـاء مؤسسـة   وجارية مدرة للدخل، بهدف الربح وآخرت

وكثير من المؤسسات غير الحكومية في فلسطين تقوم بأنشطة الريادة االجتماعية حيث  .غير ربحية
  .وخصوصاً الفئات المهمشة والعاطلين عن العملته، وحمايالفلسطيني  لجأت إلى مساعدة المجتمع

  

في وشكلها غم من األهداف االجتماعية الموحدة لهذه المؤسسات إال أن طبيعة هذه المؤسسات وبالر
 قـراض اإلمثـل الجمعيـات، مؤسسـات     ،تنفيذ الريادة االجتماعية يختلف من مؤسسة إلى أخرى

  .الضفة الغربية وغزةووهذه المؤسسات موزعة على مناطق فلسطينية في القدس  ..وغيرها
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   :الريادة االجتماعية في المؤسسات غير الحكوميه في الضفة الغربية أنشطة 1.3.2.4

  

قرض بمبلـغ   23,412بتقديم " أصالة"سنة قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  15خالل "
وتعزيـز   ،تمكين المرأة في المجتمـع الفلسـطيني   كان هدفها هو ،مليون 26,938إجمالي حوالي 

والمساهمة فـي تـوفير    ،خالل تشجيع إنخراطها بالنشاطات االقتصاديةودعم مكانتها من  ،دورها
للنساء في األريـاف   وأعطينا األولوية نازلقد ركّ". الفرصة لها للوصول إلى االستقالل االقتصادي

هناك خدمات غير مالية تتمثل في التدريب وعقد ورشات عمـل  و، ونقدم خدمات مالية. والمخيمات
وتوفير خـدمات طبيـب بيطـري     ،شاريع، باإلضافة إلى خدمات استشاريةفي التسويق وإدارة الم

، المـديرة التنفيذيـة لمؤسسـة أصـالة    مقابلة أجريت مـع ريـم العبوشـي،    (" ومهندس زراعي
11/12/2013(.  
  

  

وآبار  ،تقديم مشاريع زراعية لتطوير الحدائق المنزلية استطعنا"قد ف ،المرأة الريفيةأما جمعية تنمية 
فرص عمل للنساء من خالل مشروع  وكذلك قمنا بتقديم. توزيع أشتال وبذور وخاليا نحلو ،منزلية

إعداد وجبات غذائية لعشر مدارس في إطار برنامج تخفيف انعدام األمن الغـذائي عـن طريـق    "
رئيس مقابلة أجريت مع حنين زيدان، ( "الحدائق المنزلية وتمكين النساء والشباب في الضفة الغربية

  ).18/3/2013نمية المرأة الريفية، جمعية ت
  

تهدف إلـى تطـوير    ،وغير ربحية ،مؤسسة شبابية غير حكومية وفه" اتحاد الشباب الفلسطيني"أما 
قدرات الشباب الفلسطيني ذكوراً وإناثاً من أجل المساهمة في بناء المجتمع من خالل أنشطة وبرامج 

لمؤسسة إذ شملت على تقديم مشاريع زراعيـة،  أنشطة الريادة االجتماعية في هذه ا عددتت. هادفة
القدس، باإلضافة إلـى بـرامج   ضواحي في  اًمشروع 23 قامت المؤسسة بتقديم على سبيل المثال

مقابلة أجريت مع محرم البرغوثي، رئيس مؤسسة اتحـاد  ( المشاريعهذه على تنفيذ تساعد تدريبية 
  .)4/12/2013الشباب الفلسطيني، 

  

   :يادة االجتماعية في مؤسسات القدسالرأنشطة  2.3.2.4
  

  .ويستثني القدس، فال قيمة لفلسطين بدون القدس ،ال يمكن ألي باحث أن يكتب عن فلسطين
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ة مقسمة إلى جزأين، الجزء األول داخل الجدار والتـي ال  فلسطينيإن مدينة القدس بالنسبة للسلطة ال
جزء اآلخر ويسمى ضواحي القدس وهو خارج عليه، وال فلسطينيةنية للسلطة المأ والة يسيطرة إدار

  .فيه ة ومؤسساتية للسلطة الفلسطينيةيالجدار والذي يشمل سيطرة إدار
  

هي شبيهة بالمؤسسات الفلسـطينية بالضـفة    ،المؤسسات الفلسطينية الواقعة خارج جدار القدسإن 
داخل الجدار والتي تدار و ،لذا سيتم التركيز على المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس ،الغربية

  .إدارياً وأمنياً وسياسياً من االحتالل اإلسرائيلي
  

في فلسطين، فهناك مؤسسات تقدم  عن باقي المناطقال تختلف أنشطة الريادة االجتماعية في القدس 
ويكون جزء من هذه المشاريع على شكل " ،مشاريع اقتصادية بهدف تمكين النساء ومساعدة الفقراء

سنوات، مثل المشـاريع التـي تقـدمها جمعيـة      3ر مسترد بعد فترة من الزمن حوالي هبة واآلخ
هنـاك سـيدات   " شارت مسؤولة الشؤون االجتماعية في جمعية الكاريتاس إلـى أن أو ".الكاريتاس

هنـاك سـيدة   " ، مثال ذلك إنن في العملرإال أنهن استمر ،بالرغم من الوضع االقتصادي الصعب
واستطاعت من خال ل بيع مواد التجميل للسيدات  السرطانأوالد وعندها مرض  ةأرملة ولديها أربع

 ،دورات وإرشاد وتوجيه للنساء"، وهناك مؤسسات تقدم "في البيوت أن تصبح معيلة ألفراد أسرتها
بحيث تستطيع هذه النساء من العمل في البيوت وتقوم المؤسسات بشراء هذه المنتجات مثل جمعية 

   .)19/3/2013 مديرة جمعية الروم،، مقابلة أجريت مع أمون سليم( "وم في القدسرال
  

التسجيل في "ن هذه المؤسسات ال بد لها من إهناك اختالف في الوضع القانوني لهذه المؤسسات، إذ 
  ".تحت مظلة الكنيسة"وبعضها يباشر عمله ". وزارة الداخلية اإلسرائيلية

  

ال بد أن تخضع لشروط الوزارة اإلسرائيلية  ،ة الداخليةمما يعني أن المؤسسات المسجلة لدى وزار
وخصوصاً فيما يتعلق بالتسجيل والرسوم والضرائب مما يضع هذه المؤسسـات فـي   ومتطلباتها، 

  ".موضع حساس
  

  :الريادة االجتماعية في مؤسسات قطاع غزةأنشطة  3.3.2.4
  

 ،ن حركة حماس في غـزة ايتن سياساوأصبح هناك سلطت ،حدث انقسام في فلسطين 2007في عام 
وحركة فتح تسيطر على الضفة، حدث ذلك بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت في 
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والسيطرة علـى   ،مما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى ضغوط خارجية. 2006فلسطين عام 
  .اًا زال االنقسام موجودمومنذ ذلك اليوم وحتى كتابة هذه الرسالة . قطاع غزة

  

منهـا   -وال يزال يعـاني -عانى  ،واقتصادية ،واجتماعية ،االنقسام أدى إلى أزمات سياسية هذاإن 
قطاع غـزة الـذي أدى إلـى    لاإلسرائيلي االجتياح هو ومن أبرز آثار االنقسام . الشعب الفلسطيني

ة ولـم تكـن المؤسسـات الداعمـة للريـاد     . واقتصادية بالغة الخطورة ،إحداث أوضاع اجتماعية
إذ كان على المؤسسات المسجلة في الضفة الغربية والعاملـة   ،االجتماعية بمنأى عن هذه األزمات

في غزة أن تعيد التسجيل الرسمي لهذه المؤسسات لدى وزارة الداخلية التابعة لحركة حمـاس فـي   
لحركة أما مؤسسات حركة فتح العاملة في غزة فقد امتنعت عن التعامل مع الوزارات التابعة . غزة

  .حماس
  

فبعض العامالت في "وإنما على العاملين في المؤسسات،  ،لم يقتصر تأثير االنقسام على المؤسسات
على رواتب مـع   نبدعوى حصوله ،هذه المؤسسات تم توقيف مساعداتهن من الشؤون االجتماعية

التعامـل   هناك تخبط واضح في". وبعضهن في مجلس اإلدارة ال يأخذ راتب ،العلم أنهن متطوعات
   .حسب ما أفادت مديره جمعية زاخر "مع المؤسسات

  

هـذه  أنشطة الريـادة االجتماعيـة فـي     ر علىفقد كان أكثر من أثَّ ،أما الحصار على قطاع غزة
نتيجة الحصار اتجهت أغلب المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الخدماتية مثـل بقالـة،   . المؤسسات

 .أو مواد للتصدير من الخارج خوفاً مـن الحصـار   ،واد خامصالون تجميل، والتي ال تحتاج إلى م
أصبحت تعاني من مخاطر كبيرة في تقديم المشاريع  ،المؤسسات الداعمة للريادة االجتماعيةف كذلك

وأيضاً ونتيجة . ألن نسبة نجاح هذه المشاريع قد تتأثر بالحصار واالجتياح اإلسرائيلي في أي وقت
مما يعـرض   ،طيع هذه المؤسسات أن تطالب بكفاالت مالية مضمونةال تست ،لألوضاع االقتصادية

  .تحويل هذه القروض للخطر
  

 ،استطاعت مؤسسات قطاع غزة دعم الريادة االجتماعية في ظل الظروف تهذه الظروفبالرغم من 
مثل مشـاريع تربيـة    ،حيث قامت مؤسسة زاخر بتقديم مشاريعمن خالل مشاريع ريادة اجتماعية 

علـى الرجـال    اًإذ اعتبرت هذه المشاريع في السابق حكـر " ،منطقة دير البلح في غزةالنحل في 
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رى النساء في المالبس الخاصة لتربية النحل بعد أن كـان  نو ،وأصبحت النساء تمارس هذه المهنة
  .)20/2/2013مديرة جمعية زاخر، مقابلة أجريت مع أنعام حلس، " (مقتصراً على الرجالذلك 
  

بـرامج تـدريب    بعمل، حيث قام مركز شؤون المرأة هناك دعم وتمكين للمرأة ،ذلك باإلضافة إلى
حيـث  وإنتاجهـا   أفالمير وبتصيقمن مجموعة من الخريجات  هناك"حيث  ،خريجات قسم اإلعالمل

وهـذا  . تعرض هذه األفالم في معرض دولي مع أفالم من عدة دول مثل إسبانيا، الجزائر، تـونس 
لتعرف على العالم الخارجي ومساعدتهن في التسويق باإلضـافة إلـى   ل يعطي للخريجات الفرصة

مما يساعد الخريجات على إيجاد فـرص   ،لتصوير األفراح والمناسبات وفتحه إنشاء محل تصوير
  .)23/2/2013مديرة مركز شؤون المرأة، مقابلة أجريت مع هالة القيشاوي، " (عمل وإدرار دخل

 

  :في فلسطين يةالفردالريادة االجتماعية  3.4
  

 ،ن أخذواون اجتماعيووإنما هناك ريادي ،لم تقتصر الريادة االجتماعية في فلسطين على المؤسسات
وعندهم رؤية وطاقة وقدرة استطاعوا من  ،وعالجوا مشاكل اجتماعية مهمة في مجتمعهم ،وحددوا

  .خاللها تطوير طريقة جديدة للتخفيف من المشاكل االجتماعية
  

 ،اك مبادرات اجتماعية حصلت على جوائز عدة فـي مجـال الريـادة االجتماعيـة    في فلسطين هن
من كبرى المنظمات الداعمة للريادة االجتماعيـة  وهي  Ashoka مؤسسة وحصلت على جوائز من

وهذه المبادرات هي مبادرة فداء أبو تركي التي أنشـأت المركـز الفلسـطيني    . على مستوى العالم
  ".من طالب إلى طالب"ية، وجهاد شجاعية صاحب مبادرة لالتصال والسياسات التنمو

  

  :مبادرة من طالب إلى طالب 1.3.4
  

للتعرف على هذه المبادرة، التي استحقت جائزة إحدى المنظمات العالمية للريادة االجتماعية، قـام  
  .صاحب هذه المبادرة جهاد شجاعية معمن خالل عمل مقابلة  ،بالتعرف على هذه المبادرة ثالباح

لتأمين أقساطهم  ،إن فكرة هذه المبادرة تقوم على مساعدة الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية"
ورفع التحصيل األكاديمي للطلبة الفقراء في المدارس مـن خـالل نظـام     ،الدراسية أو جزء منها

ي منح الطلبة الفقراء فرص متكافئة نوعاً مـا  بواسطة فكرة من طالب إلى طالب، أ ،تعليمي تكافلي
فكـرة  على وتركز هذه المبادرة  المساواة األكاديمية لتحقيق لتحسين تحصيلهم األكاديمي ،مع الطلبة
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ن أيعنـي ذلـك    مال دراستهم، من اك إذا لم يستطع الطلبة الفقراء . الفقر يعاد إنتاجه من جديد"أن 
  ."مزيداً من الفقروبالتالي،  ف البطالةإلى صفو سيتم دفعهم  هؤالء الشباب

  

حيث  اًرمزي اًالذين يقدمون شهرياً مبلغ "مجموعة الثمانية"تبدأ الفكرة من خالل مجموعات مشاركين 
بحيث يلتزم هذا الطالب بمساعدة طلبة  ،تكون كل مجموعة مسؤولة عن مساعدة طالب جامعي فقير

  .طالب 6-4ما بين  عددهم تراوحيمدارس فقراء 
  

مجموعـة  "ولقد تطورت الفكرة الحقاً بحيث يتم البحث عن مصادر التمويل ليس فقط من أشخاص 
مع التزام طلبة الجامعات بتقديم ومساعدة طلبة المدارس  ،وإنما من متبرعين أو مؤسسات" الثمانية
ـ ومساعدتهم الفقراء  ذه على زيادة تحصيلهم، وحتى يتم تشجيع المؤسسات على االلتزام وتمويل ه
  .في هذه المؤسسة خالل السنة الدراسية ةيقوم الطالب الجامعي بعمل ساعات تطوعي ،المبادرة

  

-2008(خالل أربـع سـنوات    اًجامعي باًطال 220ة من طالب إلى طالب مساعدة راستطاعت مباد
ألف دوالر موزعين ما بين الضفة وغزة، واستطاعت المبادرة مساعدة  385بمبلغ يقارب ) 2012
مقابلة أجريت مع جهاد شجاعية صاحب مبادرة من طالـب إلـى   ( ة مدرسة/طالب 800ارب ما يق

  .)14/3/2013طالب، 
  

ن إ، إذ نواحٍ عـدة من يمكن أن تُرى  ،والريادي االجتماعي في هذه المبادرة ،إن الريادة االجتماعية
ليه يجب محاربة الفقر من وع "د فقراًأن الفقر يولِّ"صاحب هذه المبادرة انطلق من فكرة معينة وهي 

مـن المسـاواة    اًهذه المبادرة قسط منَؤومن أهم األسباب هي التعليم، إذ تُ. الل محاربة األسبابخ
أوجدت هذه المبـادرة مـردوداً ماديـاً لطلبـة      نفسه، وفي الوقت. والعدل في التحصيل األكاديمي

و أطلبة المدارس فـي المسـاهمة    وكذلك مساعدة أسر ،والتي تمثل باألقساط الجامعية ،الجامعات
  .بدل الدروس الخصوصية التي قد يحتاجها الطلبة ،ف من مصاريفيالتخف

يكمن من ناحية في استخدام التعليم كـأداة  "أما بالنسبة لإلبداع في مبادرة من طالب إلى طالب فهو 
المادية التي يقدمها لمحاربة الفقر في المجتمع الفلسطيني، ومن ناحية أخرى االستفادة من المساعدة 

المجتمع المحلي للطالب بشكل مضاعف، وذلك من خالل تدريب طلبة الجامعات لطلبة المـدارس  
  ."تبنىمع كل طالب م ،مما يؤدي إلى مضاعفة األثر اإليجابي للمبادرة
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  :مبادرة حاضنة أعمال نسائية في فلسطين 2.3.4
  

وتكـريم   ،ستطاعت أن تحصل على عدة جـوائز هذه المبادرة قامت بها سيدة من جنوب فلسطين، ا
صاحبة هذه المبادرة وذلك من  ،أبو تركي لهذه المبادرة، وعليه قام الباحث بمقابلة شخصية مع فداء

  :أجل الوقوف على تفاصيل هذه المبادرة
  

ومـدى   ،أو مشـروطة  ،أن المشاريع التي تأتي لفلسطين إمـا موجهـة  "انطلقت هذه المبادرة من 
وتنتهي بانتهاء هذه الميزانية وتأتي على شـكل  . قليل لعدة شهور أو حتى انتهاء الميزانيةاستدامتها 
  ."قروض

  

مـن النسـاء وخصوصـاً    % 83تبين أن ) الخليل وبيت لحم(دراسة في جنوب فلسطين  لقد عملنا"
 الشابات هن خارج نطاق العمل من هنا بدأت الفكرة بتنجيد األموال والمتطوعين لمساعدة هـؤالء 
النساء وبدأ تحديد هذه المواقع، واحتياجات النساء من المشاريع في هذه المواقع خصوصاً المواقـع  

  ."القريبة والمتأثرة من الجدار
  

على مبـدأ إعطـاء    "أول حاضنة أعمال نسائية في فلسطين"م فكرة حاضنة أعمال نسائية وهي وتق
مشاريع مدرة للـدخل علـى    ،العمل النساء وخصوصاً الشابات خريجات الجامعات والعاطالت عن

ـ  ،باإلضافة إلى توفير تدريبات عملية وفنية قبل وبعد إنشاء المشروع ،شكل منح لك تـم  ذإضافة ل
وتنضـم  ". إصدار دليل لمساعدة النساء في الحصول على المعلومات الالزمة لكافة أنواع المشاريع

ك الفترة تساهم هذه المشاريع بمبلـغ  وفي تل ،هؤالء النساء إلى حاضنة األعمال لمدة خمس سنوات
مع المسـاعدة فـي    ،يعود للحاضنة مقابل التدريبات والمساعدات وتبادل الخبرات ربحمن ال% 20

  ."وبعد خمس سنوات تنطلق النساء بمشاريعهن الخاصة بهن. تسويق المنتجات لهذه المشاريع
شاريع زراعية حيـث أن المجتمـع   وفي الغالب م ،في البداية اقترحت هذه المبادرة إعطاء مشاريع

وبعد ذلك تطورت إلـى مشـاريع   .. وغيرها مجتمع ريفي مثل مشاريع أغنام، نحل"هو الفلسطيني 
تضم حاضنة األعمال اآلن حوالي و ...مثل محالت بقالة، مصنع صابون، صالون تجميل ،تجارية

صاحبة مبادرة حاضنة ، كيفداء أبو ترمقابلة مع ( "سيدة تملك مشاريع مدرة للدخل 1000أكثر من 
  ).11/2/2013اعمال نسائية، 
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هـي أول  هـذه  من المالحظ أن الريادة االجتماعية في هذه المبادرة تكمن في أن حاضنة األعمال 
مبدأ انضمام المشاريع تحت هذه أن  ،ذلكباإلضافة إلى  .حاضنة أعمال نسوية على مستوى فلسطين
ادية من هذه المشاريع تجاه الحاضنة يضمن اسـتدامة  الحاضنة ولمدة خمس سنوات مع مساهمة م

  .الحاضنة واستدامة توليد مشاريع جديدة
  

تعددت وتنوعت من قبل المؤسسات الحكوميـة   ،أن الريادة االجتماعية في فلسطين ،مما سبق نرى
كلها هدفت إلى المساعدة فـي حـل المشـكالت     .وحتى األفراد ،الحكومية والقطاع الخاص روغي

ليه عاستندت  ،وتشريعي ،اعية ولكن البد لهذه األنشطة والريادة االجتماعية من إطار قانونياالجتم
في تنفيذ هذه الريادة االجتماعية وعليه سيتم التعرف على هذا اإلطار القانوني للريادة االجتماعيـة  

  .في فلسطين
 

 :في فلسطين االطار القانوني للريادة االجتماعية 4.4

  

وإنما كان البد من وجـود   ،سلطة الفلسطينية على وضع الخطط واإلستراتيجياتلم يقتصر دور ال
إطار قانوني يضمن تنفيذ هذه اإلستراتيجيات للوصول إلى األهداف التي حـددتها خطـة التنميـة    

فإذا كانت الدولة ال تتـدخل فـي كافـة األنشـطة     " )2000( وكما أشار بلبالوي. الوطنيةطة لللس
فليس معنى ذلك أنها ال تضع القواعد القانونيـة المنظمـة لمثـل هـذه      ،اعيةواالجتم ،االقتصادية
 ".النشاطات

  

والمتمثلة قي المشاريع االقتصادية وخلق فرص العمل التي تدعمها السـلطة   ،إن الريادة االجتماعية
ما تقوم  مع وتمكين المرأة ،والهادفة إلى مكافحة الفقر والبطالة ،الوطنية من خالل وزاراتها المختلفة

كل ذلك يتم تنفيذه ودعمه اسـتناداً إلـى    ،ومؤسسات القطاع الخاص ،مؤسسات غير الحكوميةالبه 
  :كما يليالمرجعيات واألطر القانونية 

 :لوضع القانوني للمؤسسات غير الحكومية الداعمة للريادة االجتماعيةا 1.4.4

  

فمنها ما هـو منظمـات غيـر     ،لسطينالريادة االجتماعية في ف نفذأشكال المؤسسات التي ت تعددت
لزم هذه المؤسسات بالتسجيل لدى وهذا التعدد ي ،وشركات ،جمعياتو ،ومنظمات إقراض ،حكومية

 .وسـلطة النقـد  وزارة الداخلية واالقتصاد  كل من  جهات حكومية مختلفة حسب اختصاصها، لدى
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لتابعة لها مسجلة لدى وزارة الداخلية، جمعية تنمية المرأة الريفية مع األندية النسوية ان إمثال ذلك، 
  .كما أفادت حنين زيدان "وهناك أيضاً رسوم ،إجراءات التسجيل ليست سهلة"ن إإذ 

  

وكما تم اإلشارة إليه سابقاً فإن تسجيل المؤسسات العاملة في قطاع غزة تأثرت من االنقسام حيث 
رات التابعة لفتح في رام اهللا أن هذه المؤسسات وجدت نفسها مضطرة للتسجيل في كل من الوزا

التابعة لحماس في غزة مما أثر على أنشطة هذه المؤسسات بشكل سلبي والزمها إجراءات إدارية و
  .ومالية إضافية

  

. الريـادة االجتماعيـة   على آليات تنفيـذ  انيؤثر ،وصفتها القانونية إن اختالف أشكال المؤسسات
يم تسهيالت مالية تواجه مشكلة مـن خـالل صـرف    والتي تقوم بتقد ،فالمؤسسات غير الحكومية

، ممـا  ن يجب أن يوقع عليه مجلس اإلدارةن التوقيع على شيك لمستفيديإحيث "األموال للمستفيدين 
هنـاك تفـويض    نإ، إذ المؤسسـات ن الشركات في هذا المجال أفضل مـن  إيعيق العمل، حيث 

   .أصالةحسب المديرة التنفيذية لمؤسسة  ،"وصالحيات أسهل وأسرع
  

، يحـدد أن جهـات   2012لسنة ) 1( رقممن رئيس السلطة الفلسطينية تحت بقانون لقد صدر قرار 
على أي  أن" حيث تضمن القرار" ،ومن خالل شركات ،اإلقراض والتمويل من صالحية سلطة النقد

لحصول علـى  لالتقدم بطلب ... شخص يرغب في ممارسة أعمال اإلقراض أو التمويل في فلسطين
ال يمـنح التـرخيص بمزاولـة أعمـال     "، ويتضمن القرار أيضاً" ترخيص الالزم من سلطة النقدال

سواء كانت ربحيـة أم غيـر    ،أو الخصوصية ،اإلقراض أو التمويل إال للشركات المساهمة العامة
  ."أو للشركات األجنبية المسجلة في فلسطين حسب األصول ،ربحية

  

ممـا   ،ال يحق لها تقديم تسهيالت مالية وإعطـاء قـروض   يعني أن المؤسسات غير الربحيةوهذا 
ن من يتخذ مثل هذه القرارات لم يفكر فيها أ"جمعية أصالة وترى مديرة  يلزمها التحول إلى شركات

  ."تبعاتها فيوال 
وحتى تتحول هذه المؤسسات إلى شركات يجب أن تزيد من قيمة رأس مال الشركات ممـا يعنـي   

، عندهم قناعـة  مستثمرين اجتماعيينالبحث عن  يدفع المؤسسات إلىا وهذا م. البحث عن شركاء
إذ  ،مشكلةهذه المذكرة تفاهم لحل  تم توقيع ومساعدة للمنظمات األهلية والمؤسسات فقد " .بالرسالة

  . "يكون لهذه المؤسسات الحق في امتالك أسهم في هذه الشركات
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تحت رحمة المستثمرين الجدد، وليس هـذا   انقد يصبحوهدفها مما يعني أن رسالة هذه المؤسسات 
تحسـين  "ومنهـا  ( المؤسساتتختلف عن  ،بل إن هناك متطلبات مالية ولوجستية للشركات ،فحسب

هناك رسوم تدفع عن كـل مكتـب   " إضافة لذلكيب كاميرات كالمكاتب ووسائل الدفاع المدني وتر
من التكلفة لهذه المؤسسات  كل ذلك سوف يزيد). $500(وعن كل مكتب فرعي ) $1000(رئيسي 

مـديرة   ريم العبوشي، مقابلة أجريت مع( "على القروض الممنوحة للمستفيدينوالتي بالتالي ستؤثر 
  .)11/12/2013أصالة، 

  

القطاع الخاص فال يوجد قانون لدى السلطة الفلسطينية يلزم هـذه الشـركات    كاتشرلما بالنسبة أ
مدير دائـرة العالقـات    ،درويش هبةشارت أو ،جتماعيةبتخصيص ميزانية النشطة المسؤولية اال

ن يكون هناك قانون يفرض المسؤولية االجتماعية، فالشركاء أنا ضد أ"لى إالعامة في شركة باديكو 
يكون  ضروري أننما إفقط و مواالًأيضاً فالمسؤولية االجتماعية ليست أن والحكومة والناس ومستفيد

  ".هناك رؤية ولغة واستراتيجية
  

ن تجبـر القطـاع الخـاص علـى تحمـل      أن على الحكومة أ"في حين يرى ممثل وزارة العمل 
  ".مسؤولياته

  
 :قوانينالتشريعات ودة االجتماعية في الالريا 2.4.4

  

باإلضافة إلى قـوانين  " القانون األساسي الفلسطيني"وإنما  ،ال يوجد لدى السلطة الفلسطينية دستور
والتي تحدد إطار عمـل   ،أو مجلس الوزراء ،)قانون بقرار( ينيةصادرة عن رئيس السلطة الفلسط

اإلشارة إليه سـابقاً لـم    تعند مراجعة هذه القوانين وكما تم". فلسطينيةالالسلطة "السلطة التنفيذية 
الريادة  نشطةأيشمل أي من هذه القوانين مصطلح الريادة االجتماعية، وإنما كانت هناك قوانين تدعم 

  .االجتماعية
  :بشكل مباشر  قرارات تدعم الريادة االجتماعية 1.2.4.4

  

توفير ميزانية لتغطية عشرين ألف  والمتضمنم 2004لسنة  102رقم قرار مجلس الوزراء  أقر •
، إضافة إلى اعفاء العاملين عن العمـل  أشهر ةعاطل عن العمل شهرياً، ويتم تدويرها كل ثالث
ارس واعفاءهم من قطع التيـار الكهربـائي أو   وأسرهم من رسوم التأمين الصحي ورسوم المد
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حيث تـم مـنح    2005لسنة  107إضافة إلى ذلك فإن قرار مجلس الوزراء  .المياه عن بيوتهم
 .شيكل لمدة شهرين خالل تلقي المساعدة 500العامل العاطل عن العمل مبلغ 

قين بوزارة إنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعا: م2006لسنة ) 50(مجلس الوزراء رقم قرار  •
ويتضمن ذلك توفير أشكال تجارية تهدف إلى إيجاد مصدر دخل للمعاقين ، الشؤون االجتماعية

 . باإلضافة إلى تأهيلهم لالستفادة من هذه األشكال

لقد تضـمن هـذا   ، الربحيةغير إنشاء الشركات : م2010لعام ) 3(مجلس الوزراء رقم قرار  •
ون غايتها تقـديم خدمـة أو نشـاط اقتصـادي أو     القرار تشجيع إنشاء شركات غير ربحية تك

اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي وغيره، من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمـع  
سواء كان اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو ثقافياً ودون الهدف إلى النزاع وإن حققت أرباح فـال  

 . يجوز توزيعها على المساهمين

والذي يسمح مـن خاللـه للجمعيـات     ،نشاء الجمعيات الخيريهإ: م2000نة لس) 1(رقم قرار  •
والهيئات الداخلية إقامة أنشطة وتأسيس مشاريع مدرة للدخل بهدف تغطيـة أنشـطة الهيئـات    

  . للمنفعة العامة
أما بالنسبة للقرارات في قطاع غزة، لم يكن هناك تغير جذري على القرارات التي لها عالقة  •

لقوانين الضرائب أو اإلعفاءات أو  تغيراتادة االجتماعية، إذ لم تطرق هذه البأنشطة الري
االستثمار، بحيث يمكن القول أن القوانين المتعلقة بالريادة االجتماعية في الضفة وغزة هي 
نفسها باستثناء ما تم اإلشارة إليه فيما يتعلق بموضوع تسجيل المؤسسات التي تنفذ الريادة 

طلب من هذه المؤسسات إعادة تسجيلها لدى الدوائر في كل من غزة والضفة  االجتماعية حيث
 . الغربية، مما أضاف عبء جديد على هذه المؤسسات نتيجة االنقسام

أو مؤسسات هدفها إحداث تغيير  ،كل القرارات السابقة تهدف إلى تخصيص ميزانيات •
تكون غاياتها تقديم "ربحية أن  شركة غير ةفعلى سبيل المثال تم اشتراط لتأسيس أي. اجتماعي

 ."أو اجتماعي من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع ،أو نشاط اقتصادي ،خدمة
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  :بشكل غير مباشر ارات تدعم الريادة االجتماعيةقر 2.2.4.4
  

مل على حوافز وامتيـازات  تإن القانون األساسي الفلسطيني يشمل قرارات اقتصادية كثيرة تش •
أو األفراد، باإلضافة إلى قوانين تشجع  ،أو الشركات ،ات من الضريبة لكثير من الجهاتوإعفاء

ومـا   ،م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين1998لسنة ) 1(قانون رقم  منهاو ،على االستثمار
من إعفاءات من الضـريبة والجمـارك    هوما تضمنت 23و 22المواد حسب تضمنه من حوافز 

مشـاريع  و حـوافز لل أامتيـازات   ةيأال تقدم  ،وكل هذه القوانين .35دة والما 24حسب المواد 
 .يمتلكها الفقراء والعاطلين عن العمل أو النساء التي  جتماعيةاال

، بينما أغلب "ألف دوالر 100بدأ رأسمالها بِـ يالتي المشاريع لقد شمل قانون تشجيع االستثمار  •
 . لن يكون بمقدورها الوصول لهذا المبلغ المشاريع االجتماعية المقدمة لهدف اجتماعي

لقد حاولت وزارة المرأة العمل علـى  "وحسب مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة المرأة 
 أن تعطيـل المجلـس   من االستفادة من هذا القـانون إال  تخفيض هذه المبالغ كي تتمكن النساء

مع . "الضرائب ال يتم تعديلها نينقواوأيضاً في حاالت الطوارئ فإن  ،التشريعي حال دون ذلك
شمل فقرة يمكن االستناد عليها لدعم مشـاريع الريـادة    1998لسنة ) 1(العلم أن القانون رقم 
بعض المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديـدها  " على االجتماعية والتي تنص
 يشـمل كـي   ،هذه الفقرةإلى ، أي أن مجلس الوزراء يمكن أن يستند "قرار من مجلس الوزراء

  .مشاريع الريادة االجتماعية ضمن قانون تشجيع االستثمار االعفاء
وقرار مجلس الوزراء رقم  2011لسنة ) 8(مثل قرار بقانون رقم  قرارات اإلعفاء من الضريبة •

 ،أو تنزيل من الدخل ،م المعدل لشرائح النسب الضريبية2012لعام ) ق.س/ و.م/04/123/13(
أو  ،ألي مشاريع مقدمـة للفقـراء  بشكل صريح اء من الجمارك، كلها ال تشمل أي إعفاء أو إعف

فعلى سبيل المثال هناك إعفاء على األثاث والمعدات الكهربائية  .ولتمكين النساء ،لمحاربة البطالة
وإعفـاء   ،للمستشفيات والفنادق، وهناك إعفاءات للمؤسسات والهيئات التـي ال تهـدف للـربح   

ولقد تـم نقـاش   ". التعاونية باإلضافة إلى اعفاءات لألعمى والمصاب بعجز أو إعاقة للجمعيات
 تـي موضوع اإلعفاءات من الضريبة للمشاريع المقدمة للفقراء مع خبير اقتصادي، وأبدت وزار

مقابلة أجريت مع نواف ( "لم يتم متابعة الموضوع هنأاستعداداً لنقاش ذلك، إال  ،المالية واالقتصاد
  )9/10/2012برنامج األمم المتحدة االنمائي، مدير برنامج األسر المحرومة اقتصادياً، ة، عطاون
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م، المادة رقم 2007لسنة  84 على قرار مجلس الوزراء رقم بناء"لقد خصص مجلس الوزراء  •
 ،تسعمائة ألف شيكل سنوياً لتوريد المواد الغذائية لمراكز التأهيل) 900,000(مبلغ ) 1(

ولكن لم تستطع وزارة الشؤون االجتماعية " لتابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةوالمؤسسات ا
وشراء المواد الغذائية من المشاريع التي قدمتها للفقراء عن طريق  ،االستفادة من هذا المبلغ

أن النظام " وأوضح القائم بأعمال وكيل مساعد التنمية، برنامج تمكين األسر المحرومةمشروع 
ال يسمح بالذهاب مباشرة إلى منتجات المشاريع الصغيرة، وذلك ألن نظام العقود  ،المالي للسلطة

وأكدت ذلك مديرة دائرة التنمية في وزارة  ."داخل السلطة يجب أن يتم من خالل العطاءات
ها هي مشاريع صغيرة باإلضافة إلى أغلب المشاريع التي نقدم"حيث أشارت إلى أن  ،الزراعة

  ."لمتبع واألسعار التي يقدمها التاجر، ال تستطيع مشاريع النساء منافستهانظام العطاءات ان أ
  

وهناك قرارات أخرى أقرت ميزانية لشراء مواد غذائية للمؤسسات الحكومية مثـل إقـرار وزارة   
  . الصحة في غزة تخصيص مبلغ لشراء خضروات للمستشفيات التابعة للحكومة

ن تعتبر مصدر أو سوق لمنتجات المشاريع االجتماعيـة،  مما يعني أن المؤسسات الحكومية يمكن أ
 . مما يساعد في استمرارية هذه المشاريع

  

أو جهات شـريكة لتنفيـذ    ،هناك اتفاقيات تعقدها مؤسسات السلطة مع جمعيات ،باإلضافة إلى ذلك
لهـا   ن هذه االتفاقيات ال تجـد إ فحسب مديرة دائرة التنمية في وزارة الزراعة ،مشاريع اجتماعية

ن إإذ ال يتم احترام االتفاقيات مع الجمعيات من المحاكم حيث  ،صدى في محاكم السلطة الفلسطينية
ولم يتم أخـذ   ،من إحدى الجمعيات$ 90,000الوزارة تقدمت بشكوى السترداد آالت تصنيع بقيمة 

ليه ال بد من وع. مما يعني حرمان جمعيات أو فئات أخرى من االستفادة من هذه المبالغ ."أي إجراء
  .إيجاد غطاء قانوني لحماية مثل هذه االتفاقيات واحترام ذلك أمام محاكم السلطة الفلسطينية

ربمـا تتغيـر    ،أو قرارات مجلس الوزراء ،أو القوانين بقرار ،ن هذه القوانينأوالجدير بالذكر هنا 
دة انتخاب مجلـس تشـريعي   إذا تم إنهاء االنقسام وإعا ،ويتم تعديلها حال انعقاد المجلس التشريعي

  .جديد
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 :وتنفيذها الريادة االجتماعيةلدعم  اتفاقيات 3.4.4

  

ميزانية  ةلم تخصص أي"فإنها  ،مر بها السلطة الفلسطينيةاالقتصادية الصعبة التي تنتيجة لألوضاع 
له والتأهيل االجتماعي، فتمويلها يأتي بمجم ،لوزارة الشؤون االجتماعية لتمويل التمكين االقتصادي

لـذا   ،القائم بأعمال وكيل مساعد التنمية في وزارة الشؤون اإلجتماعيةحسب  "ين الدوليينمن المانح
بعقد عدة اتفاقيات مع ممولين أجانب وعرب لتمويـل مشـاريع الريـادة     فلسطينيةقامت السلطة ال

وبرنامج  ،سالميحيث قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتوقيع اتفاقية مع بنك التنمية اإل ،االجتماعية
 ،أما وزارة الزراعة فقد قامت بتوقيع اتفاقية مع ممولين مثل منظمة األغذية .األمم المتحدة اإلنمائي

أما وزارة العمل فقد كان التمويل من خالل الصندوق  .والمنظمة العربية للتنمية ،والزراعة العالمية
  .الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال

  

وإنما قامت وزارات السلطة بتوقيع اتفاقيات لتنفيذ دعم مشاريع  ،صر االتفاقيات على التمويللم تقت
قامـت وزارة الشـؤون    حيـث . الريادة االجتماعية، وذلك بسبب عدم وجود الكادر واإلمكانيـات 

 ضمن ما يسمى بمشروع االجتماعية بتنفيذ ذلك من خالل اتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ،وأما وزارة العمل فقامت بتنفيذ ذلك من خالل مؤسسة فاتن. التمكين االقتصادي لألسر المحرومة

وقامت بتنفيذ بعض المشـاريع بشـكل    ،ووزارة الزراعة تعاقدت مع جهات منها مؤسسة جايكا أما
  .مباشر من خالل وزارة الزراعة

  

والمالية الصعبة لجأت إلى عقـد   يةقتصاداإل وضاعهاأن السلطة الفلسطينية بسبب مما سبق نرى أ
وبالرغم من ذلك . فلسطينيةمن خارج السلطة ال وتنفيذها شطة الريادة االجتماعيةأناتفاقيات لتمويل 

ذلـك  باإلضافة إلـى   وتجنيدها الريادة االجتماعيةاستطاعت هذه االتفاقيات من رصد أموال لدعم 
سلطة النقـد  "وذلك ألن  ،من خارج السلطةإقراض  هذه المشاريع من خالل مؤسساتقامت بتنفيذ 

مقابلة أجريت مع ( "ا مؤسسات اإلقراضوإنما تتحمله ،التابعة للسلطة الفلسطينية ال تتحمل المخاطرة
  ).26/2/2013 –هند جرار، مؤسسة فاتن 
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 :الحكومية المؤسسات خطط واستراتيجياتالريادة االجتماعية في  4.4.4

  

 السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة    للوظائفالمنسقة "ها إن السلطة الفلسطينية باعتبار
-2011وذلك من أجل تحقيق أهدافها لألعوام  ،قد قامت بوضع خطة وطنيةف ، في فلسطين". كافة

  :كما يلي 2013-2011وتضمنت هذه الخطة األهداف اإلستراتيجية لألعوام  2013
 .ينهادعم المواطن واألسر الفقيرة والمهمشة وتمك - 

 .تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة - 

 .محاربة البطالة وتعزيز سوق العمل - 

  

حيـث   ،من أجل ذلك تم وضع إستراتيجيات عمل لكل وزارة لتحقيق هذه األهداف اإلسـتراتيجية 
 وصوالً لالعتماد علىوتعزيزها تمكين القدرات بين الفقراء "هدفت وزارة الشؤون االجتماعية إلى 

إلنشـاء   ،تقديم منح وقروض مالية لألسر الفقيرة ودعمهـا "تدخالت منها  وذلك عن طريق". الذات
كما جاء في خطتهـا   .بعيدة عن المنح والدعم الخارجي"بحيث تكون هذه المشاريع ". مشاريع فعالة

  ).2013-2011(ية لألعوام الثالث القادمة راالستراتيجية التطوي
  

دعم الفئات "بند  2013-2011 لالعوام لقطاع الزراعيلت استراتيجيتها زراعة فتضمنأما وزارة ال
والبدو، ويتم ذلـك مـن    ،والنساء ،الريف ،وفقراء ،وخاصة صغار المزارعين وحمايتها، ةمشالمه

  .وتمكين المراة في التطوير الزراعي ،خالل مشاريع مدرة للدخل
  

، والتـي  )2011( لسنة جية الوطينة للتشغيلوفي مجال البطالة استندت وزارة العمل إلى اإلستراتي
والوظائف ذات األجور المنخفضة إلى نظرة نوعية  ،تغيير واقع معدالت البطالة المرتفعة"سعت إلى 
  ."وتوفير فرص العمل الممكنة ،بشريةللموارد ال

  

ادر مدى قانوني وص"هي نوع من النظام والذي له  ،وإستراتيجيات العمل ،إن الخطط اإلستراتيجية
طة لوعليه يمكن اعتبار الخطة الوطنية للس. اًقانوني اً، وهي بذلك تعتبر إطار"عن السلطة التشريعية

للريادة االجتماعية داخل   اإلطار القانونيجزء من  لها ستراتيجيات الوزارات الممثلةاو ،الفلسطينية
  .مؤسسات السلطة الوطنية

  

ممـا   فلسطينيةستراتيجيات السلطة الاالقى مع أهداف وونرى أيضاً أن أهداف الريادة االجتماعية تت
لحـل مشـكالت    ،فلسـطينية يعزز إمكانية اعتماد الريادة االجتماعية كاستراتيجية عمل للسـلطة ال 
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التـي   الدراسـات وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه . وتمكين المرأة ،والبطالة ،الفقر :اجتماعية مثل
  .وغيرها ستراتيجية لمعالجة مشاكل مثل الفقراستحق أن تكون الريادة االجتماعية تأشارت إلى أن 

  
  

 :االطار المؤسساتي للريادة االجتماعية في فلسطين 5.4

  

 "بنـاء مؤسسـات دولـة فلسـطين    "إلى  ،حكوماتها المتعاقبةومن خالل  ،سعت السلطة الفلسطينية
حكـم  وؤسسـات  لى ترسيخ دولـة الم إت عس ،وفي موقع آخر )2010صحيفة القدس، فلسطين، (

السمة المميزة للدولة "، مما يعني أن السلطة تسعى للوصول إلى )2012، توكالة قدس ن( "القانون
  .)2000الطيب، " (وهي أنها دولة مؤسسات ،الحديثة

  

 اإلشارة إليه في بداية هذا الفصل بأن السلطة الفلسطينية تدعم مشاريع ريادية اجتماعيـة  توكما تم
من خالل التعليمات داخـل  و. سساتها لمكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأةمن خالل مؤ وتنفيذها
 : كما يلي جهات منفذة من خارج الوزارات بالتعاون مع وزاراتها

  
  :للريادة االجتماعية في المؤسسات الحكومية الهياكل اإلدارية المنفذة 1.5.4

  

 ،والبطالة ،واألنشطة الهادفة إلى مكافحة الفقرقيادة المهام  إليهاوكل ُأ فلسطينيةإن وزارات السلطة ال
 التي ترعى الريادة االجتماعيـة  ،وكانت هذه الوزارات بمثابة المؤسسات الحكومية. وتمكين المرأة

  .ومتابعة مشاريع الريادة االجتماعية ،، وفي داخل هذه الوزارات وجدت هياكل لإلشرافوتدعمها
  

إلدارة العامة لمحاربة الفقر، وهي المسؤولة عن األنشـطة  ا"ففي وزارة الشؤون االجتماعية وجدت 
الفنيـة لموضـوع التمكـين    التي تسعى نصاً وروحاً لمحاربة الفقر، وهذه اإلدارة هي المرجعيـة  

مقابلة اجريت مع أيمن صوالحة، القائم بأعمال مساعد التنميـة فـي وزارة الشـؤون    ( "االقتصادي
  ).7/11/2013االجتماعية، 

  

شبكات للحمايـة االجتماعيـة علـى    "قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتشكيل  ،إلى ذلكباإلضافة 
تسـاعد   ،والتي تتكون من ممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ،مستوى التجمعات السكنية

  ."الوزارة في الوصول إلى العائالت الفقيرة التي ال تستطيع الوزارة الوصول إليها
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من خالل الصـندوق الفلسـطيني    ،ادت الجهود الرامية إلى مكافحة البطالةفقد ق ،أما وزارة العمل
  .للتشغيل والحماية االجتماعية

  

التي سـعت إلـى    ،أما وزارة الزراعة فقد أوكلت مهام الريادة االجتماعية إلى دائرة التنمية الريفية
  .من خالل مشاريع زراعية ،تمكين النساء وخصوصاً في الريف

  
  :المؤسسات غير الحكومية منلمنفذة والشريكة للريادة االجتماعية الجهات ا 2.5.4

  

أدى  ،إن الصعوبات االقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي
لدعم مشاريع الريادة االجتماعية ولتنفيذ هذه  ،بها إلى توقيع اتفاقيات للحصول على األموال الالزمة

تم عمل شراكة مع مؤسسات غير حكومية ومؤسسات إقراض من خارج الحكومة وذلك  ،يعالمشار
الناجمة عن فشل المشاريع المقدمة للفقراء والعاطلين  "لعدم قدرة سلطة النقد تحمل المخاطر المالية"

برنـامج األمـم المتحـدة     معولذلك وقعت وزارة الشؤون االجتماعية اتفاقية . وغيرها ،عن العمل
لتنفيذ المشـاريع المقدمـة للفقـراء،     ،تمكين األسر المحرومة اقتصادياًمن خالل مشروع  مائياإلن

  .مؤسسة إقراض 16و ،مؤسسات مجتمع مدني 8والذي بدوره قام بتنفيذ المشروع بالشراكة مع 
  

أمـا زارة   ).فـاتن (المؤسسة الفلسطينية لإلقراض  معأما وزارة العمل فقامت بعمل اتفاقية للتنفيذ 
 ،بالشراكة مـع المنظمـة العربيـة للتنميـة     ،الزراعة فقد قامت بتنفيذ مشاريع الريادة االجتماعية

  .المرأة في األمم المتحدةوبرنامج  ،الزراعة العالميةوالزراعة ومنظمة 
  

يفقد التواصل مـا   ،ومؤسسات خارج السلطة ،الريادة االجتماعية من خالل شركاءإن تنفيذ مشاريع 
والمستفيدين مباشرة، مما يؤثر وينعكس سلباً على صورة السلطة الفلسطينية  ،فلسطينيةبين السلطة ال

  .والعاطلين عن العمل والنساء ،لدى شريحة ليست بالقليلة من الناس من الفقراء
  

عـن الجهـة    اًوليس قرض" منحة"فعند سؤال إحدى النساء اللواتي حصلن على مشروع على شكل 
والذي بدوره قدم هـذه   "أنها تلقتها من مؤسسة اتحاد الشباب الفلسطيني"لت التي قدمت لها المنحة قا

والذي حصل على التمويل من  ،مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنحة من خالل اتفاقية مع
  .فاقية بين وزارة الشؤون االجتماعية وبنك التنمية اإلسالميتخالل ا
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؛ نتيجة قلة التواصـل  "بالمسؤولية تجاه الجمهوراسها العالي إظهار إحس"وهذا يفقد السلطة الوطنية 
  .مباشرة مع المستفيدين

  
  :آليات تنفيذ الريادة االجتماعية داخل المؤسسات الحكومية 3.5.4

  

 .تسعى إلى تحقيـق هـدف   ،مؤسسة أو منظمة ةمن أي يانالرئيس نالجزء ماإن األدوار والمهام ه
 ولقد تمثل دور وزارات السلطة. ا يتم تنفيذ المهام مع شركاءوتحديد األدوار يصبح ضرورياً عندم

في تأمين الدعم المالي من خالل اتفاقيات مع ممولين، وتزويـد   الريادة االجتماعيةأنشطة في دعم 
ولقد قامـت بوضـع   . المؤسسات المنفذة باالستراتيجيات والسياسات التي تشكل اإلطار العام للعمل

والنساء اللواتي  ،والعاطلين عن العمل ،تحدد الفئات المستهدفة مثل الفقراء والتي ،معايير لالستهداف
كانت السلطة الفلسطينية هـي الراعـي الـوطني للريـادة      ،باإلضافة إلى ذلك. بحاجة إلى تمكين

  .االجتماعية
  

بنـاء علـى    ،أما المؤسسات الشريكة فكان لها الدور األكبر في تحديد مشاريع الريادة االجتماعية
يحدد طبيعة المشروع هو من  ،برنامج تمكين األسر المحرومةمشروع  إنمعايير هذه المؤسسات، 

هل األسر قـادرة  ف ،لتحليل الموارد ،منهجه في اختيار األسر"بناء على تقييم إمكانات األسرة حسب 
 والتـي تتضـمن   "هاحسب شروط"مؤسسة فاتن تقدم المشاريع  بينما وقيادته؟ على إدارة المشروع

 ،"لدى سلطة النقد"من أحد أفراد األسرة، باإلضافة إلى االستعالم  ياًوإدار اًمالي اًوتدفق ،دراسة جدوى
أما وزارة الزراعة فكان تدخل الشركاء في اختيار المشاريع حسب  .عن الوضع المالي للمقترضين

  .طبيعة الممولين
  

المقترضـات للمشـاريع    مـن % 80أن " مـن  فإنه بـالرغم  ،مؤسسة فاتنهند جرار من وحسب 
  ."ال دور لوزارة المرأة فإنهاالجتماعية هن نساء، وهذا دليل على تمكين المرأة 

  

وباإلضافة إلى ذلك لم يكن لوزارات السلطة الفلسـطينية أي دور بعـد تقـديم مشـاريع الريـادة      
يـتم متابعـة    ال"وأضافت جرار إلى أنه  أو النساء  ،االجتماعية إلى الفقراء والعاطلين عن العمل

  ."كومة ومؤسسات اإلقراض ينتهي هناودور الح". "وال يتم تقييمها ،المشاريع بعد إنجازها
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ـ  ،ركت للمؤسسات الشريكةنوعيتها تُومما يعني أن األنشطة الريادية االجتماعية  طة لولم يكن للس
م الفقـراء أو  مما قد يكـون عائقـاً أمـا   . أي دور في تحديد هذه األنشطة هاأو مؤسساتالفلسطينية 

 تقـوم وخصوصاً أن السـلطة ال  ، أو النساء عن تلبية شروط هذه المؤسسات ،العاطلين عن العمل
  .وال تتحمل المخاطر عند فشلها ،كفالة المشاريعب
  

  

  :آليات تنفيذ الريادة االجتماعية داخل المؤسسات غير الحكومية 4.5.4
 

حيث تقوم أصالة بذلك مـن خـالل    ،إلى أخرىتختلف آليات تنفيذ الريادة االجتماعية من مؤسسة 
صـغيرة ومتوسـطة    اًحيث تقدم أصالة قروض اً،اقتصادي اًنادي 17ن هناك إنوادي اقتصادية حيث 

حسب نوع المشروع برسوم شـهرية حـوالي   $ 10,000إلى  500كثيرة تتراوح ما بين  اًوقروض
، حيث بعضاً نبعضه نكفلياء أن النس ،ومما يميز هذه القروض". تختلف حسب حجم المشروع% 2
  ."وخصوصاً في قروض الضمان الجماعي في قطاع غزة ،ن الفقراء ال يستطيعون إحضار كفالءإ
  

من خالل األندية النسـوية  فيها فيتم تنفيذ أنشطة الريادة االجتماعية  ،أما جمعية تنمية المرأة الريفية
ـ  65المشاريع الفردية من خـالل   حيث تقوم بتقديم ،موزعة على مواقع في الضفة الغربيةال  اًنادي

  ).في الضفة 4في غزة و 8(أما المشاريع الجماعية فيتم تقديمها من خالل تعاونيات . اًنسوي
  

 ،ت والنسـاء تيـا من خالل إيجاد مراكز للف ،فيقوم بتنفيذ هذه األنشطة" اتحاد الشباب الفلسطيني"أما 
 عاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمـع المحلـي  باإلضافة إلى الت. خصوصاً في المناطق المهمشة

 ،واألنشطة ،بدراسة جدوى هذه المشاريع نباإلضافة إلى طواقم وباحثين ميدانيين يقومو. ومجالسه
  .ة لذلكفيدوحاجة الفئات المست

 

 :الداعمة للريادة االجتماعية التنسيق بين المؤسسات 5.5.4

  

وكـذلك تمكـين    ،والبطالة ،مثل محاربة الفقر ،عالميةإن األهداف اإلنمائية كما حددتها المنظمات ال
ـ . هي أهداف كبيرة وكبيرة جداً، وال يمكن لمنظمة أو دولة أو جهة واحدة القيام بها ،المرأة  هإذ أن

  .ليس بمقدور الدولة وال السوق وحده القدرة على الحد من الفقر
فقد كـان التنسـيق مـع     ،االجتماعيةلقد اختلف تنسيق وزارات السلطة الفلسطينية بالنسبة للريادة 

أحـد  وعبـر   .أو حتـى انعدامـه   ،أكثر من التنسيق بين الوزارات ،المؤسسات الشريكة والمنفذة
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نه ال تنسيق بين إ" قالتحدى المبحوثات إوكذلك  "لألسف ال يوجد تنسيق". المبحوثين عن ذلك بقوله
فـي وزارة  كيل مسـاعد التنميـة   وقد لخص القائم بأعمال و ".المؤسسات، كلها عالقات شخصية

علـى  ستراتيجية الحماية االجتماعيـة  اتم بناء "التنسيق بين الوزارات كما يلي  الشؤون االجتماعية
  ."وعند التنفيذ كل بدأ ينفذ خطته الخاصة كافة نطاق واسع مع األطراف

  
 :في فلسطين تمويل الريادة االجتماعية 6.5.4

  

ة في فلسطين حسب الجهات المنفذة والداعمة للريادة اختلفت مصادر تمويل الريادة االجتماعي
  :االجتماعية وحسب طبيعة المؤسسات

  
  :تمويل أنشطة الريادة االجتماعية في المؤسسات الحكومية 1.6.5.4

  

إن السلطة الوطنية الفلسطينية عقدت اتفاقيات عديدة من أجل الحصول على تمويل ألنشطة الريـادة  
فتمويـل المشـاريع المقدمـة    "وضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها، وذلك بسبب األ ،االجتماعية

فإن  ،ونتيجة ألوضاع السلطة. مثل بنك التنمية اإلسالمي "هو بمجمله من المانحين الدوليين ،للفقراء
إال أن الحكومة قد . االعتماد المالي على موازنة السلطة ال يضمن أي استدامة مالية نتيجة االحتالل

 ومع ،قية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن خالل اتفا ،غ للمساهمة في هذه المشاريعرصدت مبال
ا همتهلف من مسـا أ 100لم تسدد الحكومة سوى "وبالرغم من ذلك  ،الصندوق الفلسطيني للتشغيل

  .فاد مدير نظم المعلومات في وزارة العملأ، حسب ما "مليون دوالر 5البالغة 
  

الريادي االجتماعي يجعـل الرسـالة    "نإحيث . ساسي للريادة االجتماعيةإن التمويل ضروري وأ
وهـذا يعنـي أن اعتمـاد    ". رسالةاالجتماعية والهدف االجتماعي أوالً، ولكن بدون المال ال توجد 

يجعل هذه المشاريع  ،رجيةالريادة االجتماعية على جهات خاالسلطة الفلسطينية في تمويل مشاريع 
معايير االختيـار تختلـف حسـب    إن "االجتماعية مرهون بالممولين وشروطهم  أو مستقبل الريادة

والمعروف أن التمويل مرتبط بشروط . "في اختيار المعايير اًأساسي اًالممولين فمنهم من يكون شريك
مما يعني أن تغيير األوضاع السياسية قد يجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية تمويل  ،سياسية

 .ادة االجتماعية في حال توقف التمويلمشاريع الري
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جمعيـة  وحسب مديرة  فإنه ،تقدمه السلطة الفلسطينية للمؤسسات العاملة في القدس الذيأما الدعم 
كونهـا موجـودة    ،ال دعم وال تمويل وال حتى استثمار في هذه المؤسسـات " فإنه القدس الدوم في

  ."ويل أجنبيفأغلب تمويل هذه المؤسسات هو تم ،ومسجلة في القدس
  

  :تمويل أنشطة الريادة االجتماعية في المؤسسات غير الحكومية 2.6.5.4
  

ن أغلب مصـادر  إحيث  ،اختلفت مصادر تمويل أنشطة الريادة االجتماعية من مؤسسة إلى أخرى
فعلى سبيل المثال فإن بعض مصادر . أو عربية ،أو أمريكية ،سواء كانت أوروبية ،التمويل خارجية
  .السعودية -وبنك التنمية اإلسالمي. امكسفوسيدا الكندية واصالة من مؤسسة التمويل لجمعية أ

  

فإن بعض أنشطة الريادة االجتماعية يـتم تمويلهـا مـن مؤسسـة      ،أما جمعية تنمية المرأة الريفية
ومنظمـة األغذيـة    ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصـادي واالجتمـاعي  و ،دروسوس السويسرية

  .والزراعة العالمية
  

بتنفيذ بعض أنشطة الريادة االجتماعية من خـالل التمويـل    يقومأما اتحاد الشباب الفلسطيني فإنه 
  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوالسويسرية، " أولف بالة"مؤسسة  :مثل ،المقدم من بعض الممولين

  

  .ة للكنيسةن هذه المؤسسة تابعإالقدس فكان التمويل من الكنسية، حيث  –أما جمعية الكاريتاس 
  

  :األفرادلدى  االجتماعية ريادةالتمويل  3.6.5.4
  

وحسب فداء  ،أو عرب ،من ممولين دوليين ايتم تمويله ،إن مبادرات الريادة االجتماعية في فلسطين
 ثلم ،مؤسساتن قد تم تمويل مبادرة حاضنة األعمال مل. "نولألسف ال ممولين فلسطيني" أبو تركي

بينما تم تمويل مبادرة . الكندية، الممثلية اليابانية، والتعاون اإليطالي سيداي، الصندوق العربي الكويت
مع بعض مساهمات من بعض الشـركات والمؤسسـات    أرامكس شركة"من " من طالب إلى طالب"

  ."الفلسطينية
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 :انظمة المعلومات والفئات المستهدفة لالنشطة الريادة االجتماعية 7.5.4

  

إذ يشمل األنشطة واإلستراتيجيات التي تقوم بها  ،من عمل أي مؤسسة نظام المعلومات جزء أساسي
هو أحـد األنظمـة    ،نظام المعلومات"فإن . كاديمية العربية في الدنماركوحسب األ. كافة المؤسسة

  ."الفرعية الثالث التي تتكون منها المنظمات
  

تغييـر  "ي تهدف إلى إحـداث  وبما أن الريادة االجتماعية تشمل أنشطة اقتصادية مثل المشاريع الت
فإن السلطة الفلسطينية استطاعت إيجاد قاعدة بيانات تتعلق بالفئات  ،اجتماعي والوصول إلى هدف

منها حوالي  ،ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر 96" المستهدفة من الفقراء إذ تضمنت معلومات حول
أن تشـترط   إلـى  جتماعيةوتسعى وزارة الشؤون اال. ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر المدقع 76

مع العلم أن األسر التي استفادت من مشروع . ل أي مشروع اعتماد هذا النظام لديهايالحكومة لتمو
وإنما توجهت مباشـرة إلـى    ،لم تكن من خالل نظام معلومات ،تمكين األسر المحرومة اقتصادياً

للدورة "لومات أهميته، ولكن مشروع أو تم تحويلها من خالل مؤسسات أخرى، مما يفقد نظام المعال
حسب  "الثانية من المشروع فإن جميع المشاريع المقدمة للفقراء سوف تتم من خالل نظام المعلومات

  .القائم باعمال وكيل مساعد التنميةما أفد به 
  

مع مؤسسات القطـاع الخـاص الداعمـة للريـادة     السلطة الفلسطينية  عالقة مؤسسات 8.5.4

 :االجتماعية

  

داخل مؤسساتها عنه فـي   الداعم للريادة االجتماعية  اإلطار المؤسساتي للسلطة الفلسطينيةيختلف 
وبـين   ،"الرعايـة والتنسـيق  "ن دور السلطة الفلسطينية تراوح بين إإذ . مؤسسات القطاع الخاص

  .وبين التشجيع. "ولديه خبرة اًأساسي اًرئيس"اعتباره 
  

عالقـات  "فكلها  توجيهها، جهود لمؤسسات القطاع الخاصوبالرغم من ذلك ال يوجد إطار لتنسيق ال
يقتصر دور الحكومة  ويجب أالّ. حسب هبة درويش "شخصية وال يرتقي التنسيق لمستوى األهداف

إذ  ،لحل المشكالت االجتماعية كافة على الرعاية والتشجيع، فيجب أن يتعدى ذلك إلى توحيد الجهود
 ،وعمـل  ،وتوجيه وتنسيق ،وط عريضة وعمل دراساتوضع خط"ن على الحكومة أن تعمل على إ

فـة  ومن أجل أن تكون هذه المجموعات محددة ومعر" Sector working group"قطاعات للعمل 
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مقابلة أجريت مع رنا مفـرح  ( "سابقاً لعمل المؤسسات مما يساعد على تحقيق األهداف االجتماعية
  ).6/2/2013، مجموعة اإلتصاالت في رئيس قسم االدارة والمالية

  

 بدالً ،بشكل عشوائيبصرف األموال "هناك مؤسسات من القطاع الخاص تقوم "وحسب هبة درويش 
وعلى الحكومـة أن تختـار مواضـيع لهـا بعـد      . أو مجالين لكل شركة ،من التركيز على مجال

  ."فقط، ويجب البحث عن شراكة متكاملة اًاستراتيجي، ولها أثر وليس راعي
  

مساعدة لهذه  ةلم تقدم أي أضافت درويش أن السلطة ،المساعدة المالية من الحكومةأما عن الدعم أو 
يجب أن تبادر بالنظر إلى القطاع  ،ال مساعدة وال تمويل وبالرغم من إمكاناتها المحدودة"المؤسسات 

  ."، إذ بعد رفع الضريبة دفعنا مصاريف كبيرة جداًاًالخاص كشريك وليس ند
  

قتصـر علـى الرعايـة    ت القطاع الخاص تمع مؤسساالسلطة الفلسطينية  عالقةمما سبق نرى أن 
كون بعض الوزارات لها خبرة  ،والتشجيع وفي أحسن األحوال التنسيق وشراكة في بعض المجاالت

إذ على الحكومة أن تعمل على عدة  ،مثل وزارة الزراعة وهذا غير كاف ،في التعامل مع الجمعيات
 اًها كشريك ولـيس نـد  يلإوالنظر كافة، د لمؤسسات القطاع الخاص توحيد الجهوأجل مجاالت من 

واختيار فئات العمل التي يجب  ،الريادة االجتماعيةوتحديد مجاالت مساهمة القطاع الخاص في دعم 
وال السـوق   ،ليس بمقدور الدولـة "نه إ، إذ سابقاً أشير إليهوهذا ما . أن تعمل معها هذه المؤسسات

ويستمر في بنك جرامين لـوال مسـاعدة    ،جحوما كان محمد يونس لين. الفقرالقدرة على الحد من 
تضافر جهـود كـل مـن الحكومـة والقطـاع الخـاص        يجب، ودعمها له الحكومة في بنغالدش

  .وتكاملها بدل عمل كل على حده ،والمواطنين
  

  :االجتماعية في دعم الريادة ةدور السلطة الفلسطيني 6.4
  

وفيمـا   طار النظريكما جاء في اإل ،االجتماعية يمكن للدولة أن تدعمها هناك مجاالت في الريادة
  د:يلي بعض هذه المجاالت التي تدعمها السلطة الفلسطينية

  

  :دور السلطة الفلسطينية في دعم االبتكار في المشاريع االجتماعية 1.6.4
  

فالمـدارس األوروبيـة    ،االبتكار في المشاريع االجتماعيةالريادة االجتماعية حول  اختلفت مدارس
. باستثناء مدرسـة االبتكـار االجتمـاعي    ،واألمريكية لم تشترط االبتكار في المشاريع االجتماعية
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 ،أو طـرق اسـتخدام غيـر تقليديـة     ،مشاريع جديدةإنشاء وهناك أوجه عديدة لالبتكار تتمثل في 
  .أو فتح أسواق جديدة ،في االنتاج مواد خام غير مألوفة استخدامأو

  

. ن أغلب المشاريع االجتماعية التي قدمتها السلطة الفلسطينية كانت في الغالـب مشـاريع جديـدة   إ
وبسبب ارتفاع البطالة فـإن  . "سيدة تعمل لديها 25فهناك سيدة بدأت بمشروع صغير ولديها اآلن "

والذي يساعد فئة الشباب الذين تتـراوح أعمـارهم   " قرض المستثمر الصغير"مؤسسة فاتن أطلقت 
  .جديد للبدء في مشروع إنتاجي 19-29

  

خالل تصـنيع  "من  ،الريادة االجتماعيةفقد حاولت إحداث ابتكار في مشاريع  ،أما وزارة الزراعة
بإحداث وحـدة   قُمناحيث  ،وذلك للخروج من الطرق التقليدية ،الجبنة الصفراء في منطقة األغوار

ـ يأن الناس لم  إنتاج في منطقة طوباس إلنتاج الجبنة الصفراء، إال وحـدة  بهـا وال زالـت    واقتنع
مقابلة أجريت مع صفاء بسيس، مدير دائرة التنمية الريفية فـي وزارة  ( "تعاني من مشاكلالتصنيع 
  .)19/12/2013الزراعة، 

  

ازالت تتمسك بما اعتادت على مإال أن عقلية النساء  ،وبالرغم من التدريب لتالفي مثل هذه المشاكل"
في إفشال المشـاريع   اًمهم اًتقليدية مما يدل على أهمية الجانب الثقافي إذ يلعب دورعمله بالطرق ال

  . "أو نجاحها االجتماعية
  

تمثل في فـتح   ،أما الجانب اآلخر من االبتكار في المشاريع االجتماعية التي قدمتها وزارة الزراعة
 "48سـواق جديـدة لعـرب    جمعيات نسائية في منطقة جنين استطاعت فتح أ"ن إإذ  ،أسواق جديدة

شـراء هـذه    48 يبفسلطيني اتنافس المنتجات اإلسرائيلية ما حد تمنتجات هذه الجمعيات أصبحف
  .لشرائهاوالسفر إلى منطقة جنين  ،المنتجات

  

 ،من هنا نرى أن االبتكار له جانب مهم في المشاريع االجتماعية التـي تهـدف لمحاربـة الفقـر    
لقد تفاجأنا بحجم االلتزام "باالبتكار  اًعالي اًد أظهرت هذه الفئات التزامولق. وتمكين النساء ،والبطالة

ريـادة   موعنـده  ،دافعية للعمل يمتلكونالعالي عند الفقراء باالهتمام بالمشاريع وتطويرها، فالناس 
  .حسب ما أفاد مدير برنامج األسر المحرومة اقتصادياً في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "داخلية

  

إال أنه كان هناك نصيب لالبتكار في مشـاريع   ،الرغم من الحصار واألوضاع االقتصادية السيئةب
استطاعت جمعية زاخر إدخال نبتة المورينجا من مصر إلى "إذ  ،الريادة االجتماعية في قطاع غزة
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حم ، وزيادة الل%70ن هذ الشجرة تساعد على زيادة إدرار الحليب لدى األغنام بنسبة إحيث  ،غزة
وكذلك تستطيع أزهار هذه الشجرة توفير غذاء للنحل على مدار السنة، مما يزيد فـي  %. 60بنسبة 

  ."إنتاج العسل
  

مما يستدعي تـدخل   ،وتخاف من التجديد ،ا زالت عقلية بعض األفراد في فلسطين تخشى االبتكارم
  .توعية وورشات العملمن خالل التدريب وحمالت ال ،السلطة الوطنية لرفع الوعي لدى هذه الفئات

  

  :في فلسطين االجتماعيين للرياديين هاوتشجيع فلسطينيةدعم السلطة ال 2.6.4
  

ولكن وتشجيعهم، هو دعم الرياديين االجتماعيين  ،إن من أهم أدوار الدولة لدعم الريادة االجتماعية
يع حكومي فإنه لم يتلق أي دعم أو تشج -وحسب صاحب مبادرة من طالب إلى طالب-  في فلسطين

وبالرغم من حصول كل من مبادرة فداء أبو تركي وجهاد . "إلبداعل ال يوجد تشجيع حكومي"
ا على أي تشجيع من دحصتلم  اإال أنهم ،، وجائزة من الملك عبد اهللاAnoskaة على جائزةِ يشجاع

عن  فضالً "فلسطينفي حصل على تكريم نلم "أضافت فداء أبو تركي بأنها و ،السلطة الفلسطينية
  ."االجتماعيين ينبالريادي"السلطة الفلسطينية أي اهتمام  لم تبد" أضافت ذلك

  

مـؤتمر   قـد تـم ع "نـه  أوافاد القائم باعمال وكيل مساعد التنمية في وزارة الشؤون االجتماعية ب
صـعيد  علـى   تؤت أكلها إال أنها ،للمسؤولية االجتماعية قبل سنتين لتشجيع المبادرات والمشاريع

  ."اعاتاالبد
  

وزارة "ن يكون من خـالل قيـام   أن دعم السلطة الفلسطينية يمكن أ :فترى مؤسسة فاتنممثلة ما أ
، المشكلة عندنا في تسويق المنتجـات أن ذ إاالقتصاد بتجميع منتجات المشاريع الصغيرة وتسويقها، 

 يمكـن  وال بحر وال جو، حتى التسويق من خالل االنترنـت ال  ،، ال عندنا برسوق ضيقحيث ال
  ."رساله للخارجإ

  

  :زيادة الوعي ونشر ثقافة الريادة االجتماعية  3.6.4
  

إلى زيادة الوعي ونشـر ثقافـة    ،تسعى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وخاصة في فلسطين
ن غالبية إوالدورات والتدريب إذ  ،ل الندواتالمن خوذلك والريادة االجتماعية  ،الريادة بشكل عام

 ،أو إصدار كتيبـات  ،اقتصادية يعالبدء بمشار كيفية سات تشتمل على برامج تدريب علىهذه المؤس
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ومـا   ،ومجموعة االتصاالت ،ومبادرة فداء أبو تركي ،أو دليل إرشاد كما تقوم به وزارة الزراعة
... في عدة مجاالت في التسـويق والتغليـف  وتطويرهن، تدريب النساء "تقوم به شركة باديكو من 

إال أن هذه الجهود غير كافية، فهنـاك مشـاريع   . "على كيفية جعل المنتج جاذب للزبائن والتدريب
على سـبيل  ". هألن قُدمت لتمكين النساء أو محاربة الفقر إال أن هذه المشاريع لم يكتب لها االستدامة

قابلة م" (األبناءفقيرة قامت ببيع مشروع األغنام حتى توفر مصاريف زواج أحد  المثال هناك أسرة
  .)4/12/2012محرم البرغوثي، اتحاد الشباب الفلسطيني، أجريت مع 

  

تدريبات الوبالرغم من  ،وأيضاً يدل على قلة الوعي ألهمية الريادة االجتماعية لدى هذه األسروهذا 
على اسـتخدام الطـرق    رنصري نزلماالنساء في األغوار [التي قامت بها وزارة الزراعة إال أن 

خرى مثـل تصـنيع   أوالخوف من محاولة استخدام طرق تصنيع  صناعة الحبن البلديالتقليدية في 
  ."الجبنة الصفراء

  

توصـلت إلـى أن    ،التربية من أجل الريادة في فلسـطين " في دراسة قام بها معهد ماس بعنوان و
وطـرق   ،وأن المناهج الدراسـية  ،الطالب خريجي المدارس يمتلكون كفايات ريادية بشكل متوسط

لى تطوير المعلمين وركزت عوأوصت الدراسة  .على تطوير هذه الكفايات قومريس الحالية ال تالتد
  ).2012حشوة (بالتعاون مع القطاع الخاص  موطرق التعلي
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  الفصل الخامس
  

وبعد  اوذلك حسب محاور الرسالة وأهدافه ،للنتائج مع االستنتاجاتعام  في هذا الفصل سيتم تحليل
  : كما يلي لدراسةاعرض التوصيات التي توصلت لها ذلك سيتم 

 .األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين - 
 .توضيح الريادة االجتماعية مفهوم وممارسة - 
اإلطار القانوني للريادة االجتماعية في فلسطين وما يندرج تحت هذا اإلطار من قوانين  - 

 .وتشريعات وخطط واستراتيجيات
مؤسسات ال طبيعة هذه وما يندرج تحته من  ،يادة االجتماعية في فلسطيناإلطار المؤسساتي للر - 

 .هاوآليات تنفيذ الريادة االجتماعية في المؤسسات في ها،مناطق في
 .لريادة االجتماعيةلوتشجيعها  فلسطينيةدعم السلطة ال - 
 .في فلسطين مع بعض التجارب العالمية االجتماعيةمقارنة تجربة الريادة  - 

  

 .يتم عرض التوصيات التي توصلت لها الدراسةوبعد ذلك س
  

  :األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين 1.5
  

إذ أظهـرت التقـارير    ،لقد أثر االحتالل على األوضاع االقتصادية واالجتماعبة بشكل كبير جـداً 
ط أن حوالي ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خ حصاءالجهاز المركزي لإلاالحصائية الصادرة عن 

وهناك تهمـيش   تقريبا، تضاعف كل عشر سنواتيالبطالة معدل و ،الفقر وثلثهم يعاني من البطالة
  .خارج سوق العمل في فلسطين هن اءسنصف النعلى ما يقارب  نإكبير للمرأة في سوق العمل إذ 

  

يـث  بح ،من هنا نالحظ أن حجم المشكالت االجتماعية التي أوجدها االحتالل في فلسطين كبير جداً
 ،وليس هذا فحسب. وموارد قادرة على مواجهة التحديات الناجمة عن هذه المشكالت اًيتطلب جهود

وآليات للبحث عن بدائل للمساهمة والمسـاعدة فـي    ،فهناك أيضا الحاجة إلى خطط واستراتيجيات
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وكما لوحظ عدم وجود خطة وطنية للريادة بشكل منفصل وإن ظهـرت   التخفيف من هذه المشاكل
  .ل سريع في  بعض االستراتيجياتبشك

  

أو إحداث  ،وعليه يرى الباحث أن الريادة االجتماعية الهادفة إلى المساهمة في حل مشكلة اجتماعية
يمكن أن تكون إحدى الوسائل التي يمكن للسلطة الوطنية في فلسطين إتباعها سعياً  ،ر اجتماعييتغي

  .في تمكين النساء ،ةوالمساعد ،والبطالة ،وراء الحد من مشاكل الفقر
  

  :توطيد الريادة المجتمعية كمفهوم وممارسة 2.5
  

ساسـي  القـانون األ مـن  سـواء   ،الفلسطينيةمن المفردات " الريادة االجتماعية"إن غياب مصطلح 
والخطط واالستراتيجيات، ال يعني غيـاب   ،لتشريعاتوغيرها من ا ،الضرائب نينوقوا الفلسطيني
ن المؤسسات الحكومية في الغالـب ال  إ :إلى عدة اسباب منها هذا الغيابيمكن أن يعزى والظاهرة 

 ،و تطور المفاهيم التي لها عالقـة بهـذه المؤسسـات   أ ،خر المستجدات العلميةآتسعى الى معرفة 
كاديمية في لى قلة التعاون بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات األإضافة ومواكبة هذه التطورات، باإل

ن غيـاب مؤسسـة   إكذلك ف. استراتيجيتها فلسطينيةمفاهيم المتعلقة بخطط السلطة المجال تطوير ال
لى غياب المصطلح من المفردات إدى أ ،جتماعية بشكل خاصوالريادة اال ،ترعى الريادة بشكل عام

 الفلسـطيني  المركـز  يقـوم بـه  همها المسح الدوري الذي أهناك محاوالت قليلة من  .ةالفلسطيني
دخال هذا المفهوم إلى حد ما فـي الـوعي   إسهم في أ )ماس( –ماعية واالقتصادية لسياسات االجتل

  .المؤسسي الفلسطيني
  
  :الريادة االجتماعية في فلسطين 3.5

  

وتُنفـذ مـن    من مؤسسات المجتمع المـدني دعم تُالريادة االجتماعية في فلسطين نشطة أن غالبية إ
نفذ من المؤسسات غير تُ ،السلطة الفلسطينية التمويل جتماعية التي توفر لهاحتى الريادة اإل ،خاللها

وم والكاريتـاس أو فـي الضـفة    دمثل جمعية ال ،سواء كانت هذه المؤسسات في القدسالحكومية، 
أو كانت في قطاع غزة مثـل جمعيـة    ،وجمعية تنمية المرأة الريفية ،مؤسسة أصالة :مثل ،الغربية

مجتمع المدني كانت وال زالت تسد الفراغ الناتج عن ن مؤسسات الإ .زاخر أو مركز شؤون المرأة
يشير إلى أن توجهـات   ن ذلكإ. الستعمار واالحتاللغياب الدولة المستقلة نتيجة خضوع فلسطين ل
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ن المشاريع االجتماعية فـي  إحيث  ،هي قريبة للتوجهات األوروبيةفي فلسطين الريادة االجتماعية 
  . أوجدت من قبل المجتمع المدني أوروبا

  

سواء التي تدعمها أو تنفذها مؤسسات السلطة أو مؤسسـات   ،المشاريع االجتماعية في فلسطين اما
حسـب التوجهـات    االجتماعيهي عبارة عن مزيج من مفهوم مدرسة المشروع  ،المجتمع المدني

ن هذه المشاريع وإن كانت في إعصر المشروع االجتماعي في أوروبا، حيث ومدرسة  ،مريكيةاأل
تبنـي الوسـائل االقتصـادية    "أنها بعد ذلك تسعى إلـى   إالّ ،يتها تلقت مساعدات ومنح خارجيةبدا

علـى   لامث ،حسب مفهوم المشروع االجتماعي ،ودعم نفسها ،الناجحة، للمحافظة على استمراريتها
 دم إلى سيدة فقيرة واستطاعت أن تحافظ على استمرارية هذا المشروع ولديهاالمشروع الذي قُ ،ذلك
عصر المشروع االجتماعي في  مدرسة حسب جتماعية االمشاريع ال ماأ .سيدة تعمل لديها 25اآلن 

وفي  ،"أنشأت من جماعة من المواطنين لخدمة المجتمع مثل التعاونيات"فهي المشاريع التي  ،وروباأ
عـة إلـى   مثل المشاريع التي قدمتها وزارة الزرا ن هناك مشاريع قامت بها التعاونيات إفلسطين ف

ن المشاريع االجتماعيـة سـواء حسـب التوجهـات     أمن هنا نرى  .التعاونيات في منطقة طوباس
دعوة بالرغم من  وذلك ،ن تنجح في فلسطينأو للجماعات، يمكن أفراد مريكية، لألو األأوروبية األ

ى األفراد لما لد ،أن المشاريع االجتماعية يجب أن توجه إلى األفراد أكثر من الجمعياتالبعض الى 
ومشاكل فـي   ،وتعدد األشخاص ،لكثرة المشاكل في هذه الجمعياتومن اهتمام أكثر من الجمعيات، 

ن هنـاك مشـاريع   إذ إوالرقابة،  نويمكن تالفي هذه المشاكل من خالل التدريب والمتابعة ،اإلدارة
  .سرة في فلسطينعاش األناجتماعية ناجحة جدا تنفذها جمعيات خيرية مثل جمعية ا

  
  : في مشاريع الريادة االجتماعية في فلسطين االبتكار 4.5

  

أغلب أنشطة الريادة االجتماعية وخصوصاً المشاريع االجتماعية هـي مشـاريع جديـدة، أي أن    
المؤسسات تدعم مشاريع اجتماعية جديدة وإن أي إنشاء لمشروع جديد هو نوع من االبتكار حسب 

أو استحداث طرق  ،مشاريع التي قامت بإدخال مواد خام جديدةأبشر الطيب، مع عدد قليل جداً من ال
من إدخال   ،أو حتى فتح أسواق جديدة، ومثال ذلك ما قامت به جمعية زاخر في غزة ،جديدة لإلنتاج

نبتة الموينجا واستخدامها كغذاء للماشية أو استخدام أزهارها لمشاريع النحل، وأيضاً ما قامت بـه  
نهـا طريقـة   إحيـث   ،ث وحدة تصنيع الجبنة الصفراء في منطقة طوباسوزارة الزراعة من إحدا
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وما قامت به جمعيات نسائية في منطقة جنين مـن  . وغير معروفة في فلسطين ،جديدة في التصنيع
  .48فتح أسواق لعرب 

  

ويعزى ذلك إلى أن أغلـب مشـاريع الريـادة     ،ومع ذلك تبقى هذه المبادرات االبتكارية قليلة جداً
اعية مقدمة إلى فئات فقيرة أو مهمشة تسعى إلى إيجاد مصدر دخـل إلعالـة األسـر دون    االجتم

ر وعدم يالطموح ألكثر من ذلك، وكثير من منتجات هذه المشاريع يتم بطرق تقليدية خوفاً من التغي
ودعمـه   االبتكـار لتشجيع  فلسطينيةال يوجد سياسات للسلطة ال ،الثقة بأي تعديل باإلضافة إلى ذلك

نما هناك رعاية واهتمام لمشـاريع  إحيث ال توجد مؤسسات حكومية لدعم الريادة و، التدريب عليهو
 .الريادة ذات الطابع االقتصادي فقط، مثل دعم الريادة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ن سياسة ن دعم السلطة الفلسطينية للريادة نابع من اهتمامات خاصة وليس ضمإلى ذلك فإضافة باإل
   .واضحة المعالم لدعم الريادة ةواستراتيجي

  
 :في فلسطين اإلطار القانوني للريادة االجتماعية 5.5

  

 بالمؤسسات إلى دعم أنشطة الريادة االجتماعية اإن غياب إطار قانوني يتناول الريادة االجتماعية حد
قوانين الجمعيـات   مثل ،طينيقائمة موجودة في القانون األساسي الفلسلى قوانين إاستناداً  وتنفيذها

او القوانين الصـادرة مـن مجلـس     التعاونية، والشركات غير الربحية وقانون المنظمات األهلية،
صـعوبة فـي   هناك  ال أن إبالرغم من هذه القوانين التي التي تنظم عمل هذه المؤسسات  .الوزراء

والتي تواجه  ملة في قطاع غزةوخصوصاً المؤسسات العا .الحكومية جراءات التسجيل لدى الدوائرإ
 .ن شروط تسجيلها صـعبة إحيث  ،المؤسسات العاملة في القدسكذلك و ،نتيجة االنقسامصعوبات 

 ،والتزامات من الحكومـة لتمكـين النسـاء    ،قوانين تخصص مبالغ ماليةذلك هناك باإلضافة إلى 
، مثل بدفع هذه األموال لم تلتزم فلسطينيةال السلطة فإن ،ذلك بالرغم منو ،والبطالة ،ومحاربة الفقر

عدم مساهمتها في برنـامج  و ،عدم تسديد السلطة مساهمتها المالية في صندوق تشغيل الفلسطينيين
  .بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتماعيةدعم الفقراء 

عفاء مـن األثـاث واألجهـزة    ن الضريبة واإلاالقتصادية المتعلقة باالعفاء م هناك بعض القوانين
كل هذه القوانين ال تشمل وال تعطـي امتيـازات للمشـاريع     ،وقانون تشجيع االستثمار ،الكهربائية

وبالرغم مـن   .والعاطلين عن العمل ،والفقراء ،النساء :مثل ،االجتماعية، أو حتى للفئات المستهدفة
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 ار بقرار قانون من رئيس السلطة الفلسـطينية إال أن التعديل الذي حصل على قانون تشجيع االستثم
 .ل المشاريع المقدمة للفقراءهذا التعديل لم يشم

وتعطيل المجلس التشريعي ال يعطي فرصة لتعديل  ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االنقسام الفلسطيني
لين عن العمل من العاطو ،والنساء ،من الفقراء اًالقوانين وخصوصاً قانون الضرائب مما يحرم كثير

 .االستفادة من هذه القوانين واالمتيازات
أي أن هذه المشـاريع   ،إن المشاريع االجتماعية في فلسطين تبتعد عن الطابع الرسمي أو الحكومي

في الغالب غير مسجلة لدى الدوائر الحكومية، وال حتى المؤسسات المانحة تطلب من المسـتفيدين  
وكثير منها  ،أو حتى صغيرة جداً نأو متوسطة ،لب مشاريع صغيرةتسجيل مشاريعهم ألنها في الغا

. ما يتم تقديمه حتى تستطيع األسر الفقيرة أن تسد حاجاتها من الطعام واحتياجات أساسـية أخـرى  
إن دخـل هـذه   . )وغيرهـا  محل بقالة، تربية مواشي أو دواجن أو نحل(مثال على ذلك مشاريع 

وإن تكلفة المشروع أقل بكثير من متطلبات التسجيل فـي   ،طلباتهاالمشاريع بالكاد يكفي لألسرة ومت
مما يؤدي إلى عدم تسجيل هذه المشاريع لدى دائرة الضريبة . وغير ذلك ،ومسك الدفاتر ،الضريبة

وكذلك ال يوجد  قناعة لدى القائمين على هذه المشاريع من الفائـدة التـي    .الفلسطينيةفي السلطة 
الضـريبة لـدى السـلطة     ن قوانينألى إضافة باإل. ر الضريبةيل لدى دوائستعود عليهم من التسج

وال  ،سر فقيرة او لمحاربـة البطالـة  تعود ألن كانت هذه المشاريع االجتماعية إالوطنية ال تراعي 
  .تفرق بين المشاريع االجتماعية واالقتصادية

شـيكل   900,000بتخصـيص مبلـغ    والقاضي  2007لسنة  84مجلس الوزراء رقم هناك قرار 
لتوريد مواد غذائية استهالكية إلى مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، مما يعنـي أن  

بيع بعض منتجاتها إلى الوزارة مما يساعد في بم والمشاريع االجتماعية المقدمة للفقراء يمكن أن تق
بد أن يكون من خالل عطـاءات   بسبب أن تزويد هذه المواد ال ،استمراريتها، ولكن هذا ال يحدث

مما يعني أن المشـاريع االجتماعيـة    ،والشؤون االجتماعية ،وزارة الزراعة وكما أفاد ممثلد ووعق
 ،أو يحرم هذه المشاريع من االستفادة من هذه الفرص ،يجب أن تنافس الشركات والتجار، مما يقلل

  .على تلبية شروط العطاءات نتيجة عدم قدرة هذه المشاريع على المنافسة، وعدم قدرتها
كفيـل   ،إن تخصيص جزء من استهالك المؤسسات الحكومية لشراء منتجات المشاريع االجتماعية

وحل جزء من مشـكلة   ،واستهدافها ،وتوسيع أنشطة الريادة االجتماعية ،باستمرارية هذه المشاريع
وبالتالي خروجهم  ،ائرة الفقرالتسويق باإلضافة إلى مساعدة السلطة في إخراج كثير من األسر من د
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 ،على تقليل نسبة الفقر والبطالـة  اًواضح اًمما يعطي أثر ،من قوائم المستفيدين لدى وزارة السلطة
سياسات تحفيزية مثل "ولكن هذا بحاجة إلى  .أو توسيع دائرة تمكين النساء ،ومحاربتها في فلسطين

مقابلـة  ( "ولوية الشراء من المشاريع الرياديةأ عطاءإوعادة النظر في سياسة المشتريات الحكومية إ
  ).18/4/2013أجريت مع سمير عبد اهللا، مدير معهد ماس، 

تسجيل "والمتضمن  ،2012لسنة ) 1(رقم  قرار الصادر من رئيس السلطة الفلسطينيةالب إن القانون
وزارة الداخلية ى دلوليس  ،مالية، لدى سلطة النقدالالتي تقدم التسهيالت  ،المؤسسات غير الحكومية

ن غالبية أنشطة الريادة االجتماعية إإذ  ،عتبر من أهم العوائق التي قد تؤثر على الريادة االجتماعيةتُ
والقانون الجديد سوف يجبر هذه المؤسسات إلى التحول إلى  ،تقدم من خالل مؤسسات غير حكومية

ربمـا   ،ستثمرين اجتمـاعيين البحث عن م ن على هذه المؤسسات أ مما يعني ،شركات غير ربحية
وبعد ذلك فإن المستثمر  ،والفئات المهمشة ،تكون لهم اهتمامات قصيرة األمد في تقديم الدعم للفقراء

عفاءات عن مما يعني زيادة الشروط وزيادة نسبة السداد وتخفيف اإل ،في النهاية سيبحث عن الربح
نشأ حديثاً مصـرفاً  أعربي لالقراض الذي كما حدث مع المركز ال ".القروض المقدمة لألسر الفقيرة

الـذي اعتبـر    ،وهذا جاء تطبيقاً لقرار سلطة النقـد ، خاصاً للقروض الصغيرة على أسس تجارية
والتسهيالت المالية من قروض ومنح بحاجـة إلـى    ،واإلشراف مؤسسات االقراض بنوكاً صغيرة

 ."متابعة يومياً
. مخرج جيد للمؤسسات إذا استخدم بطريقة عقالنيـة " :هذه التعديالت هي" أفاد مدير معهد ماس أن

ال ضرورة و ،وقد صدرت تعليمات جديدة باستطاعة شركات غير ربحية التسجيل دون شرط مسبق
وال يوجد في القانون األساسي ما يمنع من أن تقوم . من رأس المال كما كان في السابق% 25دفع ل

  ."اريع، حيث ذلك مخالف لروح الدستورومنح قروض أو مش ،المؤسسة بالتصرف بأموالها
العمل مـع  "على بند  -2013-2011-بالرغم من شمول خطة التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية 

باعتباره أحد المصـادر اإلضـافية    ،من أجل إنشاء صندوق المسؤولية االجتماعية ،القطاع الخاص
فرض المسؤولية االجتماعية على شركات إال أنه ال يوجد قانون ي. لتمويل شبكة األمان االجتماعي

ممنوع عالمياً وأنا ضد أن  ن هذاأ" شركة باديكو -فادت هبة درويشأو .القطاع الخاص في فلسطين
مما يعني أن الريادة االجتماعيـة  .  "يكون هناك قانون يفرض على الشركات المسؤولية االجتماعية

تم استنادا الـى  تنما إجتماعية في هذه الشركات ذه المؤسسات المنفذة من خالل المسؤلية االداخل ه
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تيجيات الشركات وتوجهاتها الخاصة، دون اي الزام قانوني او التزام من الشركات بضـمان  رااست
  .دعم انشطة الريادة االجتماعية

  

فال توجد لدى السلطة الفلسطينية  ،عفاءات التي تتلقاها هذه الشركات مقابل هذه األنشطةأما عن اإل
المفروض في كل دول العالم أن يكون االعفاء مقابل األموال التي يتم ". واضحة لهذه االعفاءات آلية

  ."صرفها للمسؤولية االجتماعية وهنا ال توجد آلية واضحة لإلعفاءات
  

تشكل عقبة  وبالتاليوطريقتها وهناك بعض القوانين التي ال تراعي آلية عمل المسؤولية االجتماعية 
ن مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية مسجلة كجمعية فـي وزارة  إ :مثال ،االجتماعيةأمام الريادة 
التي ، مما يؤدي إلى تحديد بعض األهداف وطريقة العمل "Foundation"كمؤسسة  تالداخلية وليس

  .ال تخدم الريادة
  

إذ ال توجد  ،غير واضح المعالم ،نالحظ أن اإلطار القانوني للريادة االجتماعية داخل القطاع الخاص
الريادة االجتماعية من خالل المسؤولية االجتماعية، وحتـى صـندوق المسـؤولية    قوانين تفرض 

فـي هـذا    ومسـاهمتها  أو كيفية مشاركة شركات القطاع الخاص ،االجتماعية ال توجد آلية لعمله
ـ وكذلك ال توجد آلية واضحة . ندوقالص مـن   ةإلعفاء األموال التي تصرف للمسؤولية االجتماعي

وبالتـالي   ،يشجع شركات القطاع الخاص على دعم الريادة االجتماعية ن هذا االعفاءإ.  الضرائب
  .المساهمة بحل المشكالت التي تعاني منها فلسطين

  
 :الطار المؤسساتي للريادة االجتماعيةا  6.5

  

  :وهذا يشمل كل مما يلي
   : أنشطة الريادة االجتماعية تمويل 1.6.5

  

 ،وخصوصاً في بداية المشـاريع  ،دعم الريادة االجتماعية من الدولة هو التمويلإن من أهم وسائل 
أو  ،المؤسسات الحكوميـة  الذي تنفذه  سواء ،ويالحظ أن أغلب التمويل ألنشطة الريادة االجتماعية

على ذلك تمويل المشـاريع   :مثالو ،اًأو عربي اًأجنبيسواء كان  ،هو تمويل خارجي ،غير الحكومية
 ،بنك التنمية اإلسـالمي  نهو م ،عية المقدمة للفقراء عن طريق وزارة الشؤون االجتماعيةاالجتما

 مؤسسـة وتمويل المشاريع االجتماعية المقدمة لمؤسسة جمعية تنمية المرأة الريفية هو مقدم مـن  
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وغير ذلك من أشكال الـدعم،   ،وجمعية الكاريتاس تتلقى الدعم من الكنيسة ،دروسوس السويسرية
مثـل بـاديكو    التي تنفذ من مؤسسات القطاع الخـاص  ،بعض أنشطة الريادة االجتماعية ناءباستث

ناتج عن األوضاع المالية الصعبة التي تعيشـها   ان االعتماد على التمويل الخارجي . واالتصاالت
  .وأنشطتها إذ ال تمكنها من تمويل مشاريع الريادة االجتماعية ،السلطة الفلسطينية

  

ومنتفعين  ،إلى فئات اًوفي أغلب األحيان يكون موجه ،خارجي له شروطه ومعاييرهإن أي تمويل 
في تحديد الجهة المحلية الجهة الممولة، وفي الغالب ال يكون دور للسلطة أو المؤسسة  متحدده

ولقد ظهر واضحاً أن هناك . مما يعني تَركُز المساعدات في فئات معينة دون غيرها ،المستهدفة
  . هات الممولينجحسب تو وخصوصاً في الريف ،كل أكثر لتمكين النساءبش تمويالً

  

تقوم بتقديم مقترحات ومشاريع  -ومن أجل الحصول على تمويل لمشاريعها-كثير من المؤسسات 
بعيداً عن التنسيق مع مؤسسات السلطة، مما يؤدي إلى عدم عدالة في  ،حسب اهتمام الممولين

ن أغلب التمويل الخارجي يفتقر إلى االستمرارية إ فضالً عن ذلكو ،توزيع المشاريع االجتماعية
  .أو متابعتها تهاحيث ال تشمل المشاريع الممولة خارجياً ضمانات الستمراري

 

  : نتجات مشاريع الريادة االجتماعيةم تسويق 2.6.5
  

هـذه  تسـويق منتجـات    يية هعامتالجمشاريع االاستمرارية من أهم المشاكل التي تؤثر على  إن
أن هناك إشكالية فـي تسـويق    لىإ وزارة شؤون المرأةو ،حيث أشارت مؤسسة أصالة، المشاريع

كما أفـادت   ،المنتجات من التطريز الفلسطيني، وهناك مشاكل في تسويق بعض المنتجات الزراعية
عـزى  ت، وةكبير ةهو مشكل في السوق المحلي وفي فلسطين فإن تسويق المنتجات .وزارة الزراعة

ن أغلب المشاريع االجتماعية تقوم باإلنتـاج  إحيث  ،إما لقلة الجودة ،لة التسويق لهذه المنتجاتمشك
 أو، مما يفقدها جاذبيتها للزبـائن  وتستخدم مواد بسيطة ،تقليدية أو يدوية اًوالتصنيع مستخدمة طرق

ـ   ،مواد الخاملإلى التكلفة العالية ل تخدمة مـن قبـل   التي تستخدمها هذه المشاريع مقابل تلـك المس
ن الحجم الكبير لهذه المواد يساهم في خفض كلفتها علـى  إإذ  ،الشركات أو المؤسسات االستهالكية

ما يسمح لها بتسويقها بأسعار أرخص بكثيـر مـن أسـعار منتجـات     م ،أو المؤسسات ،الشركات
  .المشاريع االجتماعية
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أو التـراث   ،متعلقـة بـالتطريز  إشكالية في تسويق بعض المنتجات وخصوصاً تلك الأيضاً هناك 
ن أسعار هذه المنتجات مرتفعة في السوق المحلي نظراً للوقت والمهـارة التـي   إحيث  ،الفلسطيني

، مع العلم أن هذه المطرزات لها سوق خـارجي ومطلوبـة، إال أن   يدوياً يحتاجها إنتاج هذه القطع
  .وبة تسويق هذه المنتجاتكل ذلك يؤدي إلى صع ،مشاكل التصدير نتيجة للحصار واالحتالل

  
  : المستفيدين من أنشطة الريادة االجتماعية استهداف 3.6.5

  

حيـث   تحتوي على قوائم العائالت الفقيرة ،بالرغم من وجود قاعدة بيانات لدى السلطة الفلسطينية
 ألف عائلة فقيـرة  96معلومات عن  ،تحوي هذه البيانات الموجودة لدى وزارة الشؤون االجتماعية

ال أنه لم يتم استهداف العائالت في المشاريع االجتماعية بناء على هذه القوائم ال مـن مؤسسـات   إ
لـدى السـلطة    وجـد تال  ذلـك   وال من غيرها من المؤسسات، باإلضافة إلى ،ةفلسطينيال السلطة

مستوى  على ال تحديد لتوزيعهن الجغرافيو ،قوائم تحدد النساء اللواتي بحاجة إلى تمكين فلسطينيةال
 :مثـل  ،عمل مسح لتحديد النساء اللواتي بحاجة إلى تمكـين  ىمما دفع بعض المؤسسات إل ،الوطن

من النسـاء  % 83وتبين منها أن  ،بو تركي إذ قامت بعمل دراسة في جنوب فلسطينأمبادرة فداء 
 سطينيةالفلن عدم تحديد قطاعات العمل والمستفيدين ضمن معايير السلطة إ  .هن خارج نطاق العمل

واعتماد كل مؤسسة  ،المعايير وأ ،التزام المؤسسات الداعمة للريادة االجتماعية بهذه القطاعات وعدم
كل ذلك يـؤدي الـى    ،وعدم استخدام نظام معلومات موحد ،و معايير مموليهاأ ،معاييرها الخاصة

 تمكينو ،لبطالةوا ،الفقر :مثل ،صعوبة تحديد حجم مساهمة المؤسسات في حل المشاكل االجتماعية
يؤثر على وضع الخطط واالستراتيجيات لمواجهة المشاكل االجتماعية التـي تواجـه    مما ,النساء

  .على مستوى فلسطين الفئات المهمشة
  

   :التنسيق بين المؤسسات الداعمة والمنفذة للريادة االجتماعية 4.6.5
  

 ،سواء بين المؤسسات الحكومية ،ساتللتنسيق بين المؤس اًواضح اًمن المالحظ أن هناك قلة أو غياب
 ،تبذل على التنسـيق المسـبق   اًمع العلم أن هناك محاوالت وجهود ،أو غير الحكومية ،أو الخاصة

هذه التوصيات ال يتم متابعتها  إال أن ،من خالل عقد مؤتمرات وورشات عمل ،والتخطيط المشترك
مساعد في وزارة الشؤون االجتماعيـة عنـدما    وهذا ما عبر عنه القائم بأعمال وكيلتزام بها لاالو
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وعند التنفيذ، كُلُّ بـدأ   كافة، تم بناء استراتيجية الحماية االجتماعية بنطاق واسع مع األطراف" :قال
إذ  وجد إطار عام يوحد هذه الجهود المبعثرة الداعمة للريادة االجتماعيـة يال  ."بتنفيذ خطته الخاصة

ن هناك مشكلة بين هذه المؤسسات في موضوع إحيث  "ذه المؤسساتالتنسيق ليس سهالً بين ه"ن إ
بأن األموال التي سوف تساهم بها المؤسسات ستصل بصورة فعالة وأكثر رشداً وترشيداً، ألن  ،الثقة

أو  ،لبناء قاعـدة سياسـية   ،هناك بعض المؤسسات تحاول استغالل حاجة الفقر والعوز عند الناس
  .معهد ماس حسب ما أفاد مدير "تنظيمية

  

للحصول على التمويل لتنفيـذ   و غيرها أ ،الفلسطينية سواء حكومية المؤسساتبين  اًن هناك تنافسإ
 :مثال ،الدعم والتمويل ألكثر من مؤسسة نن هناك ممولين يقدموإحيث أنشطة الريادة االجتماعية، 

مبادرة  ،ألعمال النسائيةلمؤسسة أصالة ومؤسسة حاضنة ا ذلك إن مؤسسة سيدا الكندية تقدم تمويالً
على التنسيق  ثر أمما   ،هي حاضنة أعمال نسائية ،المؤسستين من مع العلم أن كالً ،فداء أبو تركي

 . ن هناك شبه انعدام للتنسيق بين هذه المؤسساتأشار غالبية المبحوثين أوكما  ،بين هذه المؤسسات
  .والذي ينعكس سلباً على الريادة االجتماعية

 
  : لدى المؤسساتأنشطة الريادة االجتماعية آليات تنفيذ  5.6.5 
  

إن تنفيذ أنشطة الريادة االجتماعية في المؤسسات الحكومية يتم من خالل وعبر  مؤسسـات غيـر   
ن هذا التنفيذ يمر عبر عدد كبير من هذه المؤسسات، وخصوصاً المشاريع أحكومية، إال أنه يالحظ 

ن عدد المؤسسات بين الوزارة والمستفيدين إ. لشؤون االجتماعية المقدمة للفقراء من خالل وزارة ا
حوالي أربع مؤسسات، حيث أن الوزارة تقوم بدعم المستفيدين عن طريق مشروع تمكين األسـر  

والذي بدروه يقوم بالتنسيق للتنفيذ مع مؤسسات مثل مؤسسة اتحـاد الشـباب    ،المحرومة اقتصادياً
لب من المجلس القروي أو المحلي في المنـاطق لترشـيح أسـماء    ويقوم هذا بدوره بط ،الفلسطيني
، كـل  مون بدورهم بالتنسيق مع المؤسسات النسوية العاملة في هذه المناطقووالذين يق ،المستفيدين

من تمويل هـذه المشـاريع    اًكبير اًن جزءأمما يعني  ،ذلك يزيد من التكلفة اإلدارية لهذه المشاريع
ؤسسات بدل المستفيدين، وبالتالي يؤدي إلى تقليل عدد المشاريع المقدمـة  واألنشطة يذهب لهذه الم
من المستفيدين ال يعرف أن هـذه المشـاريع    اًفضالً عن ذلك فإن عدد. للفقراء والعائالت المهمشة
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ال تعطـي اي اهتمـام     فلسطينيةمما يعطي االنطباع بأن السلطة ال ،مقدمة من المؤسسات الحكومية
  .الفقيرةلهذه العائالت 

  

،  تقوم فلسطينيةبعض المؤسسات، في ظل غياب المتابعة من  مؤسسات السلطة الن إاضافة لذلك ف 
وذلك استناداً إلى  ،باستهداف شريحة من الناس ليس لها عالقة بالمعايير التي وضعتها السلطة

االجتماعية  ، فضالً عن ذلك فإن تنفيذ أنشطة الريادةمصالح خاصة أو توجهات سياسية أو حزبية
مع عدم متابعة من المؤسسات الحكومية يضع الفقراء  ،من خالل المؤسسات غير الحكومية
  . والتي قد يعجز بعض المستفيدين عن تنفيذها ،والمهمشين تحت شروط هذه المؤسسات

  

ان عدم كفالة المؤسسات الحكومية للمشاريع التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية،  يجبر هذه 
أو القروض من خالل شروط تضعها هذه   ،سات على ضمان حقها في استرداد أموالهاالمؤس

كل .... وقد تكون صعبة على الفقراء مثل دراسة الجدوى، تدفق مالي سجل ائتمان،  ،المؤسسات
وهي تسعى للحصول على نشاط  ،ذلك يطلب من فئات ربما لم تسمع بهذه المسميات من قبل

  .يش ألسرها وتحسين وضعها المادياقتصادي لتوفير لقمة الع
  

  :التي تشمل أنشطة الريادة االجتماعية تقييم الخطط واالستراتيجيات 6.6.5
  

والتي تحدد  ،إن الخطط واالستراتيجيات التي وضعتها المؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية
م لهذه الخطط ييالحظ أي تقي والبطالة، لم ،ومحاربة الفقر ،أنشطة الريادة االجتماعية لتمكين النساء

أو قياس أثر أنشطة الريادة االجتماعية وقدرتها على التخفيف من هذه المشكالت االجتماعية، وذلك 
 األنشطة وأ ،ألن المؤسسات وخصوصاً الحكومية اكتفت بوضع معايير لتقديم المشاريع االقتصادية

وكذلك لم يتم قياس التغير االجتماعي الذي . بحيث تلتزم المؤسسات المنفذة بهذه المعاييرالتشغيليه، 
فعلى سبيل المثال إن وزارة الشؤون االجتماعية لديها  ،حصل على األسر المستفيدة من هذه البرامج

حسب خط الفقر ولكن ال يتم تقييم  ،المستفيدة من برامجها يتم من خاللها تقييم وضع األسر مقاييس
وإنما يقوم برنامج تمكين األسـر المحرومـة   . ة للدخل لهاوضع هذه األسر بعد تقديم مشاريع مدر

دون قياس أثر ذلك على األسر وهـل سـاعد علـى     ،سربتقييم نجاح المشروع المقدم لألاقتصادياً 
أهم عنصر من عناصرها هو و ،علم أن هدف الريادة االجتماعيةمع ال. إخراجها من خط الفقر أم ال

  .جتماعيةإحداث تغيير اجتماعي أو حل مشكلة ا
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لتنفيذ هذا  ،والبشرية ،المادية ،البعض يعزي عدم أو قلة المتابعة والتقييم لهذه الخطط لقلة اإلمكانيات
 ،فلسـطينية مما يقلل من الرقابة على المؤسسات التي تنفذ المشاريع التي تدعمها السـلطة ال . التقييم

مؤسسات غيرالحكومية ال  نوذلك أل .المشاريعوبالتالي إمكانية استهداف فئات غير مستحقة من هذه 
و عشائرية، أ ،و حزبيةأا، سواء كانت سياسية هداف واجندات خاصة بهأالمنفذة لهذة المشاريع لها 

مساعدات للمستفيدين من خالل منظور خاص وليس مـن خـالل   حيث تقوم هذه المؤسسات بتقديم 
  . نظرة عامة لجميع المستفيدين على مستوى فلسطين

  
  :والمسؤلية االجتماعية خاصالاع طالق 7.5

  

حيث  ،يالحظ أن هناك قلة في عدد المشاريع أو الميزانيات المخصصة ألنشطة الريادة االجتماعية 
هـي   ،الغالـب وب ،خالل ثالث سنوات اًمشروع 38ن مؤسسة مجموعة االتصاالت قامت بتقديم إ

تمول مـن  "مسؤولية االجتماعية أن اموال ال مع العلم.  آالف دوالر 6-5مشاريع صغيرة ما بين 
ويعزى ذلك إلى عدم وضوح سياسة االعفاءات من السـلطة   "الربح ويتم اقتطاع ذلك من الضريبة

لألموال التي تصرف للمسؤولية االجتماعية، وكذلك بالرغم من قرار الحكومة بإنشـاء   فلسطينيةال
الصندوق من  اوقد تم رفض هذ"وق إال أنه لم يتم تفعيل هذا الصند ،صندوق للمسؤولية االجتماعية

قبل الشركات، وذلك ألن هذه الشركات ال تعرف إلى أين ستذهب هذه األموال، وهي بحاجة إلـى  
وبالتـالي فـإن    ،)مدير معهد ماس(، حسب "أموال المسؤولية االجتماعية كنوع من الدعاية للشركة

تشجعها على زيادة مساهمتها فـي   ولم ،لم تعط دافعاً للشركات الخاصةوقراراتها سياسة الحكومة 
لية والشركات لتفسـير مفهـوم المسـؤ    همما حدا بهذ .المهمشةالمسؤولية االجتماعية تجاه الفئات 

حيث قامت بعض هذه الشركات بعمل الدعايـة   ،الشركات هاالجتماعية من خالل العائد المادي لهذ
ال تعتبر ضمن اولويـات المجتمـع    مجاالت وذلك من خالل دعم ،لية االجتماعيةومن خالل المسؤ

هتمامـات  االمسؤولية االجتماعية حسب  مجاالت خر قام بتوجيهاآلوالبعض . ورعايتها الفلسطيني
موال هذه الشركات، أهدار إلى إدى أ، مما فلسطينيةالسلطة الواهتمامات بعض رموز  ،الرأي العام

   .فلسطينيةعاني منه السلطة الحيث كان من الممكن لهذه االموال ان تسد بعض العجز الذي ت
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 : هاوتشجيع دعم الريادة االجتماعية 8.5
  

كان هناك شبه إجماع من المؤسسات واألفراد على أنه ال يوجد اهتمام بالريادة االجتماعيـة لـدى   
إذ ال يوجد توعية عامة وتشجيعها مما أثر على أنشطة دعم الريادة االجتماعية  ،فلسطينيةالسلطة ال
ن بعض األسر تقوم باالستغناء عن المشروع الذي يـدر  إ :ومثال ذلك الريادة االجتماعيةبموضوع 
األغنام لتغطية مصاريف زواج ابنها، كل ذلك يؤكد  مشروع األسر التي باعت :وبيعه مثل لها دخالً

ت ، باستثناء بعض المحـاوال قلة وعي هذه األسر وقلة برامج التوعية المرافقة للمشاريع االجتماعية
  .كما حدث لبعض المزارعين ،للقيام ببعض التدريبات ،من بعض الوزارات

  

لمساعدة في توسيع التجارب الناجحة، أو تقدير الريـاديين  لم تحاول ا فلسطينيةالسلطة الن إوكذلك ف
ا علـى تكـريم   تمثل ما حصل مع جهاد شجاعية وفداء أبو تركي إذ حصل االجتماعيين في فلسطين

  .فلسطينياً ام يتم تكريمهموجوائز عالمية ول
  

 :القدسدعم الريادة االجتماعية وتشجيعها في  9.5
   

بسبب االحتالل اإلسـرائيلي   ،إن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينة القدس وعلى مؤسساتها
يحد من قدرتها على إيجاد بيئة مالئمة للريادة االجتماعية في القدس، ولكن هذا ال يعني أن هنـاك  

مثـل   يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتعاون معهـا  ،وتحت رعاية دينية أو اجتماعية ،ات دوليةمؤسس
 ،والفنـي  ،والمعنوي ،الدعم المادي والتي يمكن من خاللها تقديم ،الكنيسة ومؤسسات األمم المتحدة

ن هذا  أمما يساعد على زيادة أنشطة الريادة االجتماعية في مدينة القدس، إال للمؤسسات الفلسطينية،
تقصير واضح من السلطة بشأن دعم المؤسسات التـي تـدعم وتنفـذ     وهذا ،لم يحصل من السلطة

  .في القدس الريادة االجتماعية
  

  :قطاع غزةدعم الريادة االجتماعية وتشجيعها في  10.5
  

 أما بالنسبة لدور السلطة في قطاع غزة فإنه من المالحظ أن المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية أو
سـابقاً قبـل    نفس الوتيرة التي تعمل عليها تحاول أن تبقي على آليات التنفيذ ب ،التي تتعاون معها

إذ  .كما حدث في مركز شؤون المرأة فـي قطـاع غـزة    خوفاً من تدخالت حركة حماساالنقسام 
مع  ،النساء األعضاء في هذه المؤسسة بعض عن االجتماعية حاولت حركة حماس وقف المساعدات
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 بين السلطةالخالفات السياسية إن . في هذه المؤسسات لم أنهن متطوعات وال يتقاضين أي راتبالع
 اًقيود ضعي حيث ،على المؤسسات االجتماعية وغيرهاوسلبي تؤثر بشكل مباشر  وحماسفلسطينية ال

  .ومعيقات أمام أنشطة الريادة االجتماعية
  

  :والتجارب العالميةفي الريادة االجتماعية مقارنة مع تجربة فلسطين  11.5
  

على  ذلك وأثر ،ووضع فلسطين السياسي تحت االحتالل ،بالرغم من حداثة عمر السلطة الفلسطينية
إال أن تجربة الريادة االجتماعية في فلسـطين لـم    ،واالقتصادية في فلسطين ،األوضاع االجتماعية

لريادة مصطلح اغياب ل منكستان البا :مثل ،راً عن تجربة الريادة االجتماعية في دول عدةيتبتعد كث
 ،وتشابهت أيضاً مع تجربة الفلبين .من المفردات الحكومية وغير الحكومية في فلسطيناالجتماعية 

ن هنـاك  إحيـث  و ،حيث العدد الكبير من المنظمات غير الربحية المنخرطة في الريادة االجتماعية
. فرص عمـل   خلق ية تساعد علىمؤسسات غير حكومية كثيرة في فلسطين تقدم مشاريع اجتماع

كما أشار إلى  سلباً على الريادة تأثروإجراءاتها سياسات الحكومة حيث  الفلبين وتشابهت مع تجربة
بعض المبادرات الفردية من  مع لهند فلقد تشابهت ، أما تجربة ارصد الريادة الفلسطينيملك تقرير ذ

باإلضـافة   ،من طالب إلى طالب مبادرةمثل لت جماعات دعم للحد من الفقر كوالتي ش ،المواطنين
في الهنـد،   الحد من الفقرعلى القدرة  وحدهاو القطاع الخاص  الدولة من كل بمقدور ليس هإلى أن
وضـعف   ،إذ بسبب المشاكل الناجمـة عـن االحـتالل    ،مشابهة لما عليه السلطة الفلسطينية هوهذ

  .على مجابهة المشاكل االجتماعية اوحده ليست قادرة فالسلطة الفلسطينية ،اإلمكانيات
 ،مع فلسطين من حيث غياب البيئة التشـريعية  واضحاً أما التجربة السورية فقد كان التشابه الكبير

وكيف أثر ذلك على انخفاض أنشطة الريـادة   ،وعدم وجود قواعد بيانات ،وعدم تطوير المؤسسات
وما  ،يل للمجلس التشريعي بسبب االنقساممشابهة تماماً لما عليه السلطة من تعط يوه ،االجتماعية

  .أثر ذلك على المؤسسات
مـرت   حيثإن األوضاع السياسية في فلسطين على مر التاريخ تضع فلسطين في أوقات طوارئ 

فلسطين بعدة ثورات وانتفاضات فهي بحاجة ماسة إلى ريادين اجتماعيين لمساعدة الناس في أوقات 
ن في انعاش المجتمع بعـد  وجابي الذي قدمه الرياديون االجتماعيكما حدث في الدور االي .الطوارئ

  .إعصار كاترينا
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ودوافع النساء في هذه المجتمعـات   ،ا زال يعتبر من المجتمعات الجماعيةمإن المجتمع الفلسطيني 
وهذا تشابه كبير مـع   ،كما في تانزانيا سرهنأومساعدة  ،تسعى إلى تحسين أوضاعهن االقتصادية

زاد من نسبة الفقر والتهميش  ،ن األوضاع االقتصادية السيئة نتيجة االحتالل والحصارإ إذ .فلسطين
 خصوصاً لدى النساء فسعت النساء إلى أنشطة الريادة االجتماعية سعياً وراء تحسـين أوضـاعهن  

  .كما في المجتمعات الفردية ،قبل البحث عن الذات االقتصادية
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  االستنتاجات 12.5
  

  : ستنتاجات بما يلييمكن تلخيص اال
  

إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين والمتمثلة في زيادة المشكالت االجتماعية مثل  )1
أظهرت الحاجة في فلسطين إلى تضافر الجهود والمساعي  ،وتهميش المرأة ،والبطالة ،الفقر

واضحة قوانين  المناسبة ضمنللتخفيف من هذه المشاكل، وعليه نرى أن الريادة االجتماعية 
ف من يألن تكون إحدى الوسائل المتبعة في فلسطين للمساهمة في التخفصالحة  خاصة بالريادةو

 .المشاكل االجتماعية

في فلسطين، وبالرغم من  بالرغم من عدم وجود قانون أو تشريع يوضح وينظم الريادة االجتماعية )2
 ية وغير الحكومية والقطاع الخاصالحكوم مؤسساتالريادة االجتماعية عن خطط ال غياب مصطلح
ألنشطة الريادة  اًقانوني ، إال أن السلطة الفلسطينية استطاعت أن توجد إطاراًواسترتيجيتها
قانون المؤسسات و ،غير الربحية شركاتمثل قانون ال استناداً إلى قوانين وتشريعات، ،االجتماعية

وفي الوقت . ألنشطة الريادة االجتماعية مبالغ مالية خصصتباإلضافة إلى قوانين  ،غير الحكومية
لم تتمكن أنشطة الريادة االجتماعية من االستفادة من االمتيازات أو التسهيالت التي تؤمنها  هنفس

 .قوانين الضرائب واإلعفاءات :قوانين أخرى مثل

غير حكومي، إال أن هذا و ،حكوميمؤسساتي،  اًالسلطة الفلسطينية أن تؤمن إطار استطاعت )3
الريادة االجتماعية، مثل االعتماد على  انعكست بشكل سلبي على انشطةطار أثرت عليه مشاكل اإل

  .لدعم الريادة االجتماعية ة، عدم وجود مؤسسات متخصصوغيابه التمويل الخارجي، قلة التنسيق
 ،ةوآليات العمل داخل المؤسسات المنفذة للريادة االجتماعي ،إن تنفيذ أنشطة الريادة االجتماعية )4

للسلطة فيها أكثر من تحديد  اًبالغالب تم تحديدها من المؤسسات غير الحكومية، ولم يكن دور
 المعايير، مما أفقد السلطة الفلسطينية القدرة على الرقابة ومتابعة أثر أنشطة الريادة االجتماعية

 .وقدرتها على المساعدة في حل المشكالت االجتماعية وقياسها

للريادة االجتماعية واالقتصادية منبثقة من الخطة الوطنية للقطاعات ذات عدم وجود خطة وطنية  )5
 العالقة
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في تـوفير بيئـة مالئمـة     فلسطينيةوعليه يمكن إجمال الريادة االجتماعية في فلسطين ودور السلطة ال
  :للريادة االجتماعية بما يلي

  

ت ريادة دولة، ممـا يعنـي أن   الريادة االجتماعية في فلسطين هي في الغالب ريادة مؤسسات وليس •
 ،اإلطار المؤسساتي ألنشطة الريادة االجتماعية موجود بكثرة في فلسطين ولكنها ريادة غير متكاملة

  .ألنها ريادات فردية تفتقر إلى التنسيق بينها ،ومجزأة ،ومبعثرة
للريـادة  ستراتيجية وغياب إطار قانوني وتشريعي غياب مصطلح الريادة االجتماعية من الخطط اال •

إذ لم تسـتطع الريـادة االجتماعيـة     ،االجتماعية في فلسطين انعكس سلباً على الريادة االجتماعية
والذي يمكن من خالله تنفيذ أنشطة الريادة  ،االستفادة بشكل كامل من اإلطار القانوني الموجود حالياً

ة من االستفادة مـن بعـض   االجتماعية، باإلضافة إلى ذلك فإن هذا الغياب حرم الريادة االجتماعي
  .القوانين الموجودة 

غياب المصطلح أو اإلطار القانوني المنظم للريادة االجتماعية أثـر علـى اهتمـام السـلطة      وإن •
الفلسطينية بالمشاريع االجتماعية وقلة أو عدم تشجيع االبتكار في هذه المشاريع، مما أدى إلى وجود 

  :كل ذلك أدى إلى .ية االبتكاريةحاالت قليلة جداً من المشاريع االجتماع
على إحداث تغيير أو حـل   تهاقدرعدم و ،هاريادة اجتماعية غير متكاملة ومبعثرة وغير واضح أثر •

 .أو خلق قيمة اجتماعية ،مشكلة اجتماعية
معينة مـن المشـاكل    بمع التركيز على جوان ،مشاريع اجتماعية تفتقر إلى االبتكار واالستمرارية •

 .تمكين المرأة أكثر من غيرها االجتماعية مثل
 .رياديين اجتماعيين بدون تشجيع أو دعم أو حتى اهتمام •
  

وخصوصاً في المجـاالت   ،في الريادة االجتماعية )الفلسطينيةالسلطة ( كل ذلك يؤكد أهمية دور الدولة
االجتماعيـة  تحديد قطاعات العمل وتوزيع أنشطة الريادة  :ومنها ،التي ال تستطيع المؤسسات القيام بها

المشاريع االجتماعية من خالل  ةأجواء الستدامفي خلق مساعدة ال، باإلضافة إلى فلسطينعلى مستوى 
  .وتبنيهم وتشجيعهم و من خالل دعم الرياديين االجتماعيينأالمساعدة في تسويق منتجاتها 

  

تي للريادة االجتماعية مما سبق نرى أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في توفير إطار قانوني ومؤسسا
لم يكن كافياً إليجاد بيئة مالئمة للريادة االجتماعية بحيث يمكن االعتماد علـى الريـادة االجتماعيـة    

  . والبطالة ،المرأة ومحاربة الفقر ،كاستراتيجية لتمكين
  .وحتى يتم ذلك اقترحت الدراسة بعض التوصيات
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  :التوصيات 13.5
  

وسيتم تقسـيمها حسـب    .الدراسة بعدة توصيات خرجتاجات السابقة، نتائج واالستنتاللى إاستناداً 
  :كمايلي محاور الدراسة

  

 :اإلطار القانوني للريادة االجتماعية 1.13.5
  

كأحد االستراتيجيات التي تسـاعد علـى    بجميع عناصرهالريادة االجتماعية ا ادماعتضرورة  •
 لفلسـطينية السـلطة ا طـط  خ فـي  تضمين ذلكو، والبطالة ،والتخفيف من الفقر ،تمكين النساء
  .هاواستراتيجيات

العتماد الريادة االجتماعية وعناصرها كأحد الوسائل لمكافحة الفقر  فلسطينيإيجاد إطار قانوني  •
 :باإلضافة إلى ما يلي

لتشمل المشـاريع   ،واالمتيازات ،واإلعفاءات ،والضرائب ،تعديل قوانين االستثمارضرورة   . أ
اء والنساء أو العاطلين عن العمل لالستفادة من االمتيازات التي االجتماعية التي يديرها الفقر

 .تقدمها هذه القوانين
والعاطلين عـن   ،والنساء ،إعطاء األولوية لمنتجات المشاريع االجتماعية الخاصة بالفقراء  . ب

اد هذه المشاريع كمصدر من مصادر تزويـد  مواعت فلسطينيةالعمل في عطاءات السلطة ال
يساهم في استدامة هـذه   مما  االستهالكية،، والمواد فلسطينية بالمنتجاتسات السلطة المؤس

وخروجهم من دائرة  ،المشاريع وبالتالي  يساعد األسر الفقيرة على تحسين مستوى معيشتهم
 . الفقر

إعادة النظر في القانون الجديد الذي يفرض على مؤسسات المجتمع المدني أن تتحول إلـى    . ت
م تسهيالت مالية مثـل  يإذا أرادت أن تقد ،نوك على أسس تجاريةأو ب ،شركات غير ربحية

 .تقديم مشاريع، واستثناء هذه المؤسسات من ذلك
صة صالمخ القطاع  الخاص اعتماد سياسة واضحة في االعفاءات الممنوحة ألموال شركات  . ث

للمسؤولية االجتماعية، وتشجيع هذه الشركات علـى زيـادة مسـاهمتها فـي المسـؤولية      
 .اًعلى أنها شريك وليس ند معها اعية والتعاملاالجتم



 

107 

العمل مع منظمات دولية مثل اليونسكو العتماد بعض المنتوجات مثل التطريز علـى أنـه     . ج
 .مياًمنتج فلسطيني مما يساعد على تسويقه عال

  
 :اإلطار المؤسساتي للريادة االجتماعية 2.13.5

 

والتشـجيع  كافة وتقديم التسهيالت  اهوتوحيدإيجاد مؤسسات للريادة االجتماعية لتنسيق الجهود   . أ
 .والدعم الالزم للريادة االجتماعية

 .زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للريادة االجتماعية  . ب
 ،على مؤسسات اإلقراض أن تخفف من شروط تقديم التسهيالت الماليـة خصوصـاً للفقـراء     . ت

 .والعاطلين عن العمل ،والنساء
إيجـاد  ية مثل التطريـز مـن خـالل    مديم تسهيالت للمنتجات التي لها أسواق عالتقضرورة   . ث

 .وتتعاون مع سفارات فلسطين بالخارج لتسويقها ،مؤسسات وطنية تجمع هذه المنتجات
واالستفادة من كون هذه المؤسسـات قـادرة علـى     ،زيادة دعم المؤسسات العاملة في القدس  . ج

لخاصة أو الدولية من خالل إيجاد مصادر للتمويـل أو  الوصول إلى الفقراء في القدس سواء ا
 .التدريب والدعم الفني

وخصوصاً في قطاع عدم إقحام مؤسسات المجتمع المدني في الخالفات واالنقسامات السياسية   . ح
 ،ءسـا نوال ،ومساعدة هذه المؤسسات على تحقيق أهدافها من خـالل مسـاعدة الفقـراء   غزة 

 .والعاطلين عن العمل
وبرنامج  نيد السلطة الوطنية مساهمتها المالية لكل من صتدوق التشغيل الفلسطينيضرورة تسد  . خ

 .ين لدعم الريادة االجتماعيةيوضرورة البحث عن ممولين فلسطين ،االسر المحرومة اقتصاديا
 

 :هاوتنفيذ آليات دعم الريادة االجتماعية 3.13.5
 

لتحديد  ،مؤسسات المجتمع المدنيوالتنسيق والتعاون مع المستفيدين تحديد قطاعات العمل وفئات   . أ
وغيـر الحكوميـة    ،وإلزام جميع المؤسسات بما فيها الحكومية ،هذه الفئات على مستوى الوطن

 .دعم هذه الفئات حسب قطاعات العمل ،والقطاع الخاص
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شركات القطاع الخاص تحديد مجال أو مجالين لتحمل المسؤولية االجتماعية ودعم أنشطة  ىلع  . ب
 .اعية في هذه المجاالتالريادة االجتم

على مؤسسات السلطة الوطنيه ضرورة عمل تقيـيم دوري الليـات تنفيـذ انشـطة الريـادة        . ت
 هذه االنشطة  قدرة لى ضرورة تقييمإضافة باإل ،االجتماعية من خالل مؤسسات خارج السلطة

 .  حداث تغيير اجتماعيإعلى 
 

 :دعم وتشجيع الريادة االجتماعية  4.13.5
 

ومحاولة البحث عن مصـادر أوليـة لإلنتـاج غيـر      هاوتشجيعالبتكار زيادة دعم اضرورة   . أ
 .المستخدمة أو البحث عن طرق جديدة في اإلنتاج

إنشاء سوق شعبي لمنتجات المشاريع االجتماعية في كل محافظة لعرض هذه المنتجات بشكل   . ب
يـة  تلتحمع تزويـده بالبنيـة ا   دائم أو بشكل دوري للمساعدة في تسويق هذه المنتجات محلياً

 .والتسهيالت الالزمة مع رقابة صحية على هذه المنتجات
ي مبادراتهم أو إيجاد جهات نمن خالل مساعدتهم في تب هموتشجيعدعم الرياديين االجتماعيين   . ت

 .تتبنى هذه المبادرات وتطورها
من خالل برامج وأنشطة ممنهجة على مسـتوى   تهوزيادنشر الوعي لثقافة الريادة االجتماعية   . ث

 .مؤسسات مع التركيز على طلبة المدارس والجامعاتالجتمع والم
  

  :مواضيع بحث مستقبلية 14.5
  

 .على األسر الفقيرة والمهمشة االجتماعية ريادةلاآلثار االقتصادية واالجتماعية ل  .أ 
  .ودورها في تحقيق أهداف األلفية الثالثةاالجتماعية الريادة   .ب 
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ــدولي،  ــك ال �ا���� ا��
����� ا��
	��� و ): 2013(البن� ا� ,��
��+ ا*( )��
د"� &�"%��� ا�ّ $��ّ�"
ت ا� ��� 

� ا���ا�
����� ا��������د�� ا�������ّ�م إ������ �������� ار�
�����ط ا��������� : .ا-������������ذار / ������رس  19 - ��

2013.  

  .22- 15ص ص  .، دار الشروق، مصردور الدولة في االقتصاد): 2000. (البالوي، ح
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 .26-26ص. مناهج البحث العلمي). 2011. (الجديلي

الفقر في األراضي الفلسطينية، تقرير النتائج ): 2011(لفلسطيني الجهاز المركزي لالحصاء ا

 فلسطين، 2010- 2009الرئيسية لألعوام 

 فلسطين، )2011(مسح انفاق واستهالك االسرة : )2011(طيني الجهاز المركزي لالحصاء الفلس

 .فلسطين، )2012(مسح القوى العاملة : )2012(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 

ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من البطالة في منطقة دو): 2011. (يمه، عبن ج

 .الجزائر - ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانبشار

 .مرصد الريادة العالمي - تقرير سوريا الوطني): 2009. (الحبش، ل. إسماعيل، ر. حداد، م

، معهد ماس، راسة استكشافيةد: التربية من أجل الريادة في فلسطين ):2012( .، محشوة

 .)فلسطين

، مكتبة دار الثقافة للنشر الوسيط في النظم السياسية، القانون الدستوري): 1999. (الخطيب، ن

 .15- 13ص ص .والتوزيع، عمان

السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر ): 2006. (دراوسي، م 

  اره في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائرأطروحة دكتو ،)2004- 1990(

اإلبداع واالبتكار كمدخل إستراتيجي لتطوير ): 2011. (بن عمو، س. الشايع، ع. زريق، ك

، المكتب الدولي لالبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، المناولة الصناعية في الجزائر

 .، البليده، الجزائر2011مايو  19- 18دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، 

، تقييم األثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية): 2005. (سلمان، م

 .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين



 

111 

دليل المؤسسات االعضاء في شبكة المنظمات األهلية في الضفة ): ب ت(شبكة المنظمات األهلية 

 .فلسطين ،الغربية

 . 2001القضية الفلسطينية خلفياتها و تطوراتها حتى سنة . )2002( .، مصالح

24/4/2013 10:43 pm  info.com/arabic/books/d_mohsen/un1.htm-http://www.palestine   

 .فلسطين ،17/5/2010صحيفة القدس ): 2010(صحيفة القدس، 

  .األوضاع االقتصادية والتنموية في فلسطين): ب ت. (الصوراني، غ

www.ahewar.org/debat/files/88328.Doc 

  18- 13، القاهرة، ص ص الدولة العصرية دولة المؤسسات): 2000. (الطيب، ح

12/9/2012 http://www.kotobarabia.com  

 25/3/2013. مدير معهد ماس -ابلة شخصية مع سمير عبد اهللامق): 2013(عبد اهللا، س 

 . ، جامعة اإلمام، السعودية)الفقر أسبابه وعالجه): (ب ت(العبيد، س

اتفاق أوسلوا على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية  أثر): 2005. (عرفات، ح

 .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين السياسية،

اشكالية العالقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول ): 2010. (عودة، ع

 .فلسطين. جامعة النجاح الوطنية ،)2010-2004(الديمقراطي في فلسطين 

المسؤولية االجتماعية للشركات بين الواجب الوطني واالجتماعي والمبادرات  ):ب ت. (عيران، ر

 سوق فلسطين لالوراق المالية الطوعية،

../socialrespons.doc)    palestine.org/-www.aman(  
العولمة وأثرها على المجتمعات العربيـة، تـأثير العولمـة علـى الوضـع      ): 2005. (غليون، أ

، اجتمـاع خبـراء   2005ديسـمبر  / كـانون أول  21-19االجتماعي فـي المنطقـة العربيـة    
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  : لمالحقا 17.5

  الباحثبعض القوانين التي لها عالقة بأنشطة الريادة االجتماعية والتي استند : )1(ملحق رقم 

  .عليها في الرسالة 
  

  القانون األساسي المعدل، المجلس التشريعي الفلسطيني: مرجع

  .م2009يوليو  14آخر تحديث 
 9:44pm      www.plc.gov.ps/ar  6/10/2012الدخول 

  

  )21( مادة

 اءإنش التنفيذية للسلطة ويجوز .الحر االقتصاد مبادئ أساس على فلسطين في االقتصادي النظام يقوم
 .بقانون تنظم عامة شركات
 .وحدودها عليها اإلشراف قواعد القانون وينظم مكفولة، االقتصادي النشاط حرية
 للمنفعة إال المنقوالت أو العقارات على االستيالء يتم وال الملكية تنزع وال مصونة، الخاصة الملكية
  .قضائي حكم بموجب أو عادل تعويض مقابل في للقانون وفقاً العامة

  

  )25( مادة

 .عليه قادر لكل توفيره إلى الوطنية السلطة وتسعى وشرف واجب وهو مواطن لكل حق العمل -1
  

  )41( مادة

 خـالل  الفلسطيني التشريعي المجلس من إقرارها بعد القـوانين الوطنية السلطة رئيس يصدر -1
 بمالحظاته مشفوعة األجل اتذ خالل المجلس إلى يعيدها أن وله إليه، إحالتها تاريخ من يوماً ثالثين
 .الرسمية الجريدة في فوراً وتنشر مصدرة اعتبرت وإال اعتراضه وأسباب

  

  )43( مادة

 انعقـاد  أدوار غيـر  فـي  التأخير تحتمل ال التي الضرورة حاالت في الوطنية السلطة لرئيس -1
 .القانون قوة لها قرارات إصدار التشريعي، المجلس
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  )47( مادة

 .المنتخبة التشريعية السلطة هو الفلسطيني تشريعيال المجلس -1
  )59( مادة

 .المجلس على وعرضها إعدادها طريقة القانون ويحدد للتنمية، العامة الخطة التشريعي المجلس يقر
  

  )63( مادة

 البرنامج وضع بمسؤولية تضطلع التي العليا واإلدارية التنفيذية األداة هو )الحكومة( الوزراء مجلس
  التنفيذ موضع التشريعية السلطة قرهت الذي

 

  )69( مادة

  :يلي بما الوزراء مجلس يختص
  العامة السياسة وضع -1
 .المختصة الفلسطينية السلطات من المقررة العامة السياسات تنفيذ -2
 اإلداري الجهاز وحدات من حكمها في ما أو والسلطات والمؤسسات الهيئات إلغاء أو إنشاء -أ -9

  .بقانون منها كل ينظم ان على للحكومة، التابع التنفيذي الجهاز يشملها التي
 وفقـا  عليها واإلشراف أعاله )أ( البند في إليها المشار والمؤسسات الهيئات رؤساء تعيين -ب

  .القانون ألحكام
  :والسلطات والهيئات الوزارات اختصاصات تحديد -10

  هجرية 1424 /محرم /15 الموافق يةميالد 2003 /مارس/18 :بتاريخ اهللا رام بمدينة صدر
  فلسطين في االستثمار تشجيع بشأن م 1998 لسنة )1( رقم قانون

  الفصل الرابع

  حوافز االستثمار

  )22(مادة 

  :تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع اإلعفاءات التالية
ل مـدة  تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خـال  -أ 

يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المـدة  
  .إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك
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  .تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب -ب 
  

  )23(مادة 

يئة والحاصلة على التراخيص الالزمة وفقاً للقانون الحوافز الـواردة  تمنح المشاريع التي تقرها اله
  :في هذا القانون وفقاً للتالي

أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دوالراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لـدى    . أ
ـ  ) 5(استحقاقها لمدة خمس  ع سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشـاط، ويخض

 .سنوات إضافية) 8(لمدة ثماني % 10لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 
أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ماليين دوالراً يمنح إعفاء من ضـريبة الـدخل لـدى      . ب

سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشـاط، ويخضـع   ) 5(استحقاقها لمدة خمس 
سـنة  ) 12(لمدة اثنتـي عشـرة   % 10لربح الصافي بمعدل اسمي قدره لضريبة دخل على ا

 .إضافية
أي استثمار قيمته خمسة ماليين دوالراً فما فوق يمنح إعفاءاً من ضريبة الدخل لدى استحقاقها   . ت

سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل ) 5(لمدة خمس 
 .سنة إضافية) 16(لمدة ستة عشرة % 10اسمي قدره  على الربح الصافي بمعدل

المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناء على   . ث
سنوات تبـدأ مـن   ) 5(اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس 

لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع 
 .سنة إضافية) 20(لمدة عشرين سنة % 10قدره 

المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الـوزراء بنـاء علـى    
سنوات تبدأ من تـاريخ  ) 5(اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس 

% 10ية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره بدا
  .سنة إضافية) 20(لمدة عشرين سنة 
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  )24(مادة 

  تمديد اإلعفاءات

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة مد اإلعفاءات لمدة أو مدد أخرى بمـا    . أ
تضت ذلك اعتبارات الصالح العـام وفقـاً لمجـال عمـل     سنوات إذا اق) 5(ال يتجاوز خمس 

المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة 
 .التنمية

يمكن تحديد مدد اإلعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصـناعية أو المنـاطق     . ب
ار من مجلس الوزراء بتحديـد المنـاطق الصـناعية    النائية أو المهددة باالستيطان ويصدر قر

 .الجديدة أو النائية أو المهددة
وفي جميع الحاالت تزاد مدة اإلعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكـون    . ت

وال يدخل في هذه النسبة المال المستثمر فـي  % 60المحلي في اآلالت والمعدات والتجهيزات 
 .تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبةاألراضي والمباني و

يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضـمانات خاصـة للمسـتثمر      . ث
  .الوطني

  

  )35(مادة 

  إعفاءات خاصة من الجمارك والضرائب

 .يعفى األثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب  . أ
معدات الكهربائية واإللكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنـادق مـن   تعفى األدوات وال  . ب

 .الجمارك والضرائب
  .تعفى األدوات والمعدات الكهربائية واإللكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب  . ت
  

  )43(مادة 

  على المشاريع المتمتعة بالحوافز االستثناء

  :ز الممنوحة في القانون باستثناءتتمتع جميع االستثمارات بالحواف
  .المشاريع التجارية، التأمين
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ال تتمتـع المشـاريع التجاريـة    : 2011لسـنة  ) 2(من قرار يقانون ) 14(تم تعديلها حسب مادة 
  ....باإلعفاءات الضريبية ... وشركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة ومشاريع العقارات 

  

  م2011لسنة ) 8(قرار بقانون رقم 

  بشأن ضريبة الدخل

تشمل الشركة المساهمة العامة أو المشاهمة الخصوصية المحدودة المسجلة فـي فلسـطين   : الشركة
وفقاً لقانون الشركات المعمول به أو الشركة األجنبية أو فروعها العاملة فـي فلسـطين، وتعامـل    

  .عامةالجمعية التعاونية بما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح كشركة مساهمة 
  

يلزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال أو استثمار بالتسجيل لدى الدائرى مـن بدايـة    ):8(ادة م
  .النشاط أو ممارسة األعمال

  

  الدخل المعفي من الضريبة ):7(مادة 
 .دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل ال يستهدف الربح 1
%) 50(عمى أو المصاب بعجز أو إعاقة ال تقل عن الدخل من الوظيفة أو االستخدام المتحقق لأل 8

 .وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المختصة
  .دخل الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعامالتها مع أعضائها 18
دخل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والنقابات واالتحـادات المهنيـة والجمعيـات     19

  ق الخيرية المرخصة شريطةالتعاونية ولجان الزكاة والصنادي
 .أن يكون الدخل من عمل ال يستهدف الربح  . أ
 .أن ال يكون الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية للقطاع الخاص  . ب
 .االلتزام بتقديم نسخة من الحسابات الختامية السنوية مصادق عليها من المدقق القانوني  . ت
  )18(مادة 

  التنزيالت على الدخل

  يسمصاريف التأس: و
ينزل من الدخل الخاضع للضريبة التبرعات لصناديق الزكـاة والجمعيـات الخيريـة    : )11(مادة 

  ...والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين، 
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  م2008لسنة ) 6(قرار بقانون رقم 

  بشأن تعديل قانون الشركات

على النحو ) 3(جديدة إليها تحمل رقم  من القانون األصلي بإضافة فقرة) 8(تعدل المادة : )4(مادة 
  :التالي

  .أنواع أخرى من الشركات 3
يجوز تسجيل شركات ال تهدف إلى تحقيق الربح تتخذ شـكل الشـركة   : ب الشركات غير الربحية

سجل الشركات التي ال تهدف إلى تحقيق الـربح  (المساهمة الخصوصية في سجل خاص يسمة 
  ...وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها

 
  م 2010لعام ) 3(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن نظام الشركات غير الربحية
  التعريفات: )1(مادة 

  .أية شركة مسجلة وفقاً ألحكام هذا النظام وال تهدف إلى تحقيق الربح: الشركة غير الربحية
  

  شروط التأسيس ):3(مادة 
ة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي يشترط لتأسيس أية شركة غير ربحية أن تكون غاياتها تقديم خدم

أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو 
صحياً أو مهنياً أو مادياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً دون أن تهدف إلى تحقيق الربح وإن 

  .همينحققت عوائد، فال يجوز توزيعها على المسا
  الموارد المالية ):11(مادة 

للشركة الحق في إقامة األنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن تستخدم عوائدها في  .1
 .خدمة غاياتها

  

  عوائد الشركة ):8(مادة 
ال يجوز للشركة توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر أو غير مباشـر علـى أي مـن     .2

  .المساهمين
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  م2000لسنة ) 1(قانون رقم 

  بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفصل األول  
للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بمـا   ):1(مادة 

  .في ذلك الحق في تشغيل وتسيير الجمعيات والهيئات األهلية وفقاً ألحكام هذا القانون
والهيئات الحق غب إقامة األنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة للجمعيات  ):15(مادة 

  .أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام
  

  م 2004لسنة ) 4(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن المصادفة خطة عمل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة
المؤقتة بالعمل على وفق الخطة المعتمدة واعتبارهـا مرجعـاً   تلتزم لجنة إدارة البطالة  ):2(مادة 

  .أساسياً في تحديد المستفيدين من البرنامج
  

  م2004لسنة ) 102(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن برنامج البطالة المؤقت للعاطلين عن العمل

ن ألف وتوفر موازنة لتغطية مخصصات عشري(...) تعرف مخصصات البطالة للقوائم : )2(مادة 
  ....عاطل عن العمل شهرياً ويتم تدويرها كل ثالثة أشهر

على وزارتي المالية والعمل تحضير آلية وتخصيص الموازنة الالزمـة خـالل ثالثـة    : )3(مادة 
أسابيع لغاية إعفاء العاطلين عن العمل وأسرهم من رسوم التأمين الصحي ورسوم المدارس وعـدم  

  .عن بيوتهمقطع التيار الكهربائي أو المياه 
  

  الشؤون االجتماعية

صادر عن رئيس السلطة الوطنية  2005لسنة ) 14(قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم 
  الفلسطينية

تنشأ يمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى مؤسسة وتنميـة أمـوال اليتـامى    : )2(مادة 
  .وتتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي
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 :يجوز للمؤسسة استثمار أموالها في: )6(مادة 
 .المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة .1
 .إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .2
 .الدخول في تمويل المشروعات االقتصادية واالجتماعية .3

  
  م 2003لسنة ) 3(قانون التأمينات االجتماعية رقم 

  ):4(مادة 

القانون مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة تتمتـع    ينشأ بمقتضى هذا  .1
بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري ولها صندوق التأمينات االجتماعية ويتولى المجلـس  

 .إدارته
  ):8(مادة 

 .وضع السياسة العامة للصندوق واستثمار أمواله - 
 .ر الخطة العامة الستثمار أموالهتعيين الكفاءات الالزمة إلدارة الصندوق وإقرا - 
  

  م 2011لسنة ) 9(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بنظام مراكز حماية المرأة المعنفة
  أهداف المركز ):3(مادة 

اتخاذ جميع اإلجراءات لتمكين المنتفعة وتعزيز استقاللها االجتماعي االقتصادي لضمان حياة كريمة 
  .لها

  م 2007لسنة ) 84(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن توريد المواد الغذائية لمراكز الشؤون االجتماعية

  )1(مادة 

تسعمائة ألف شيقل سنوياً لتوريد المواد الغذائية لمراكـز التأهيـل   ) 900.000(تخصيص مبلغ  .1
تتولى وزارة المالية تنفيـذ اجـرءات   \.والمؤسسات اإليوائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية

مستحقات الموردين وفقاً لإلجراءات المتبعة في توريد المواد الغذائيـة   طرح العطاءات وتسديد
 .لألمن الوطني والمؤسسات العسكرية
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  2006لسنة ) 50(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بإنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون االجتماعية

الجتماعيـة لتأهيـل تشـغيل    إنشاء صندوق إقراض وتشغيل المعاقين بوزارة الشؤون ا ):1(مادة 
المعاقين في األكشاك التجارية، على أن عمل نظام ووضع ضوابط لهذا الصندوق وفـق األسـس   

  .المالية والقانونية المقارنة
  

  2005لسنة ) 107(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بتعديل سلم المكافآت لبرنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت

  :فآت لبرنامج مساعدات البطالة والتسديد المؤقت على النحو التاليتعديل سلم المكا: )1(مادة 
والذي يبدي اسـتعداده لتقـديم   *** منح العامل العاطل عن العمل المستفيد من برنامج مساعدات  .1

خمسمائة شيكل  )500(خدمات اجتماعية متى طلب ذلك أثناء فترة استفادته من البرنامج مخصص 
  .نفي الشهر الواحد ولمدة شهري
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  أسماء الذين تمت مقابلتهم في هذه الرسالة): 2(ملحق رقم 

  التاريخ  المنصب  اسم المبحوث  قطاع عملها  اسم المؤسسة  الرقم

مدير برنـامج  األسـر     نواف عطاونة  اقتصاد  برنامج االمم المتحدة االنمائي  .1
  المحرومة اقتصادياً

9/10/2012  

ــام    يسري حدوش  قتصادا  ، وزارة العملاإلدارة العامة للتشغيل  .2 ــرة نظ ــدير دائ م
  معلومات سوق العمل

9/10/2012  

ــة   صفاء ابسيس  تنمية  وزارة الزراعة  .3 ــرة التنمي مــديرة دائ
  الريفية

9/12/2012  

  2013/شباط  مدير العالقات العامة  هبة درويش  اقتصاد  باديكو القابضة  .4

  11/12/2013  المديرة التنفيذية  ريم العبوشي  مرأة  مؤسسة  أصالة  .5

  14/12/2012  رئيس االتحاد  محرم البرغوثي  شباب  اتحاد الشباب الفلسطيني  .6

ــؤون   ميرفت  اجتماعي  مؤسسة كاريتاس القدس  .7 ــؤولة الشـ مسـ
  االجتماعية

ــاني ــانون ث / ك

2013  

  2013آذار   الجمعية مديرة  أمون سليم  اجتماعي  جمعية الدوم  .8

  3/2013/ 8  مديرة المشاريع  زيدان حنين  تنمية  جمعية تنمية المرأة الريفية  .9

  20/2/2013  مديرة الجمعية  أنعام حلس  اجتماعي  جمعية زاخر  .10

  2013/ شباط  مديرة الجمعية  هالة القيشاوي  مرأة  مركز شؤون المرأة  .11

  14/3/2013  صاحب المبادرة  جهاد شجاعية  تنمية  مبادرة من طالب إلى طالب  .12

ــال    .13 ــطيني لالتص ــز الفلس  المرك
  والسياسات التنموية

  2013/ شباط  مديرة المركز  فداء أبو تركي  تنمية

مــدير عــام التخطــيط   فاتنه الوظائفي  تخطيط  وزارة شؤون المرأة  .14
  والسياسات

ــاني ــانون ث / ك

2012  

ــل   أيمن صوالحة  اجتماعي  وزارة الشؤون االجتماعية  .15 ــائم بأعمــال وكي الق
  مساعد التنمية

7/11/2012  

  2013/شباط    هند جرار  اقتصاد  )فاتن(  لالقراض ةالفلسطيني المؤسسة  .16

رئــيس قســم االدارة    رنا ريادي مفرح  تنمية  مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنميه  .17
  والمالية

6/2/2013  

مدير عام معهـد مـاس     سمير عبد اهللا  دراسات  السلطة الفلسطينية/معهد ماس  .18
  ووزير اقتصاد سابق

  2013/نيسان
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  :أسئلة المقابالت): 3(ملحق 

 ما هي أنشطة الريادة االجتماعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها أو دعمها؟ .1

ما هي المعايير التي يتم االعتماد عليها الختيار المستفيدين من هذه األنشطة؟ وهل هناك قوائم  -
 نظام معلومات يحتوي على المستفيدين؟

 هل يتم تنفيذ هذه األنشطة مع شركاء ومن هم؟ -

 هناك تنسيق مع جهات أخرى وكيف هو هذا التنسيق؟ هل -

 ما هي الجهات الممولة لهذه األنشطة؟ -

 ما هي الهيكليات المسؤولة عن التنفيذ داخل المؤسسة؟ -

 ؟)قوانين، استراتيجيات، اتفاقيات(ما هي المرجعية القانونية لتنفيذ هذه األنشطة  -

 ذ هذه األنشطة؟ما هي القوانين التي تؤثر بشكل سلبي على دعم وتنفي -

 ما هي مجاالت دعم السلطة الفلسطينية لهذه األنشطة؟ -

  هل تقوم المؤسسة بدعم االبتكار في هذه األنشطة وما هي هذه األنشطة؟ أذكر أمثلة؟ -
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  استنتاجات الدراسات السابقة وتوصياتهاأهم ): 4(ملحق 

 )أ -1(جدول رقم 

  ياتاهم التوص  اهم النتائج  موضوع الدراسة  رقم الدراسة

تحليل كيف يمكن للريادة   1
االجتماعية ان توجد  أساليب 

مختلفة  للتنمية غير 
األساليب  المتعارف عليها 
وكيف تساهم في خلق بدائل 

  .للتنمية في الفلبين

ن أحركة اجتماعية متنامية تستحق  :ن الريادة االجتماعية هيإ
في  الفقر وعدم المساواه :تكون استراتيجة لمعالجة مشاكل مثل

وذلك للعدد الكبير من المتطوعين والمنظمات غير  ،الفلبين
  .الربحية

بالرغم من اختالف الريادة االجتماعية من مكان إلى آخر نه إ
ومن مشروع إلى مشروع فإن الريادة االجتماعية تعطي فرصة 
للتخلص من االعتماد على الممولين، وإذا حصل ذلك فإن هذه 

  ل ذاتياًطريقة جديدة إلدارة المستقب

نشطة أن يكون لهذة المنظمات أضرورة 
اقتصادية بدرجات متفاوتة  للمحافظة على 

  .عمالهاأاستمرارية 

العوامل البيئية التي نؤثر   2
نشاء مشروع اجتماعي إعلى 
والتعرف على . جديد 
والمؤسساتية  نالعوامل

الرسمية وغير الرسمية التي 
نشاء إكبر على ألها تأثير 

 49( عيةمشاريع اجتما
  ).دولة

نشطة الريادية ن الحكومة لها دور مهم في تحسن األإ
نفاق ن هناك عالقة سلبية بين اإلأوبالتحديد . االقتصادية

 .الحكومي والريادة االجتماعية

ن االنخراط في المؤسسات االجتماعية له تاثير ايجابي على أو
ة إنه ال يوجد داللة احصائية على عالق. الريادة االحتماعية

 ،الحاجات االجتماعية ،مهارات التعليم( الريادة االجتماعية بكل 
  ).الوصول للدعم المادي وفعالية الحكومة

  االهتمام باالقتصاد المؤسساتي
االهتمام بالعوامل التي تساعد على خلق 
رياديين اجتماعيين وخصوصا سياسات 

  .الحكومة
  
  

الجهود المبذولة من الدولة   3
مواطنين  والقطاع الخاص وال

لتعزيز الريادة لمكافحة الفقر 
  في الهند

راضي للفقراء بعقود تصل ال أالحكومة الهندية بتاجير   قامت
  .عام، بشرط استخدامها للمشاريع الصغيرة 99

, مراكز للتكنولوجيا في كل من بونا 3نشاء إب يضاًأقامت 
باد وذلك لجذب الرواد من المقيمين غير الهنود أنلجيري وحيدر 

لمساعدة في التطوير وخلق فرص العمل بعيدا عن ل
  .البيروقراطية

جماعات , ومن المبادرات الفردية للمواطنين للحد من الفقر
فراد تقوم الدعم الذاتي والتي تعتمد على مجموعة من األ

قراض الفقراء لمشاريع صغيرة مثل الدجاج والبذور إباالدخار و
ند ليس فقط قلة الفرص ن السبب الرئيس للفقر في الهإ. وغيرها
  وانما

لى قلة الثقة إضافة قلة الوعي لمصادر االستثمار المتوفرة  باإل
  .بالنفس للبدء في مشاريع  توظيف ذاتي

 ،نه مرضأالنظر الى الفقر في الهند على 
 ،وال بد من تضافر جهود كل من الحكومة
القطاع الخاص والمواطنين وتكاملها بدل 

لى إالدراسة  شارتأو. عمل كل على حده
ن محمد يونس ما كان لينجح ويستمر في أ

بنك جرامين لوال مساعدة الحكومة في 
  .ودعمها له بنغالدش

األسباب الداخلية والخارجية   4
وراء انخفاض نسبة الريادة 

بين طلبة الجامعات في 
  .الصين

قلة الدعم المادي وغير ووإجراءاتها سياسات الحكومة  أما
  وامل الخارجيةالمادي كانت من الع

تطوير نظام للريادة وتخفيض التكلفة 
تطوير .والرسوم على المشاريع الجديدة

من خالل سياسات تسعى لحفظ  هنظام الرياد
حقوق الملكية وإيجاد نظام حماية اجتماعي، 
  مما يساعد على إيجاد مناخ مالئم لالستثمار

  



 

128 

 

  وصياتهاأهم استنتاجات الدراسات السابقة وت): ب-1(جدول رقم 

  اهم التوصيات  اهم النتائج  موضوع الدراسة  رقم الدراسة

أثر الخلفية الثقافية على   5
بين النساء من  ريادة النساء

ومجتمعات  ،مجتمعات فردية
  تنزانيا - جماعية

القتصاد ان الريادة مهمة للتنمية في تنزانيا وذلك للخروج من الفقر ودعم إ
  .ريادة النساء ال تلبي حاجاتهن ولكن االستراتيجيات المتبعة لدعم

تأثير الثقافة على خبرات النساء الريادية حيث أن القيم األساسية يتم 
ولكن التصرفات اليومية تتأثر بالثقافة   ،اكتسابها في مراحل العمر األولى

  .الفرد في هذه اللحظة عيشهاياليومية التي 
فردية هي الحصول اهم المشكالت التي تواجهها المراة من المجتمعات ال

على المعلومات بينما المراة من المجتمعات الجماعية فمشكلتها الحصول 
ن النقص وعدم االستقرار في أولذلك يرى الباحثان . س المالأعلى ر

الفرد في هذا المجتمع يؤثر على  أةاالقتصاد في تنزانيا حيث ان نش
  .في نواحي الحياة كافة هتوجهات

جل تحقيق هدف و أعات الفردية هي النضال من دوافع للنساء من المجتم
ما النساء من المجتمعات الجماعية فكانت دوافعهن أ ،الحياة كشخص

  .وضاع عائالتهنأوضاعهن االقتصادية وأتحسين 

إنشاء نظام عام لرعاية الطفل مما يعطي 
النساء مزيداً من الوقت للبحث والقيام 

ضرورة وجود حاضنة   .بأعمال خاصة
  .النسوية في تنزانياللريادة 

دور الريادة االجتماعية في   6
انعاش المجتمع بعد اعصار 

  الواليات المتحدة -كاترينا

عادة بناء المجتمع مثل مساعدة إالريادة االجتماعية كان لها دور في 
راعي الكنيسة في المساعدة في  ايجاد مكان امن البناء الرعية باالضافة 

عادة اللحمة إمما ساعد على  ،ق االتصاالتلى توفير المعلومات عن طريإ
  .للمجتمع بعد الكارثة

. ن االجتماعيين بسسب االجراءات الحكوميةيحباط لدى الرياديإكان هناك 
ن قوانين الترخيص وتحديد المناطق قد تكون منطقية إفعلى سبيل المثال 

. عادة بناء المجتمع إوقد تعطل  ،ولكن غير ضرورية. قبل الكارثة
لى البيروقرطية التي تعطل جهود الرياديين االجتماعيين وذلك إافة باالض

نشطة اجتماعية خالقة بالتركيز على القوانين واالنظمة بدل التوجه أل
  .تساعد المنكوبين

  إزالة الحواجز المصطنعة للدخول -
تخفيف القوانين والعقبات  - -

يف تدخالت فتخ, البيروقراطية
برات الحكومة حتى ال يتم استبعاد الخ

بداع الرياديين الذين لهم دور كبير إو
  .نعاش المجتمع في المساعدة إل

مرصد الريادة الفلسطينية   7
  ماس ،2010

تحسين الواقع الريادي في فلسطين يعتمد    من أهم المعيقات للمشاريع الريادية هي السياسات االقتصادية المتبعة
  .بشكل كبير على السياسات الحكومية

مكانها وضع سياسات تشجع ن الحكومة بإإ
  على بدء المشاريع الريادية

  .تدني نسبة معدل النشاط االجتماعي من المعدل السنوي  سوريا – االجتماعية الريادة  8
البيئة التشريعية ال تشجع الريادة االجتماعية آخذين بعين االعتبار غياب "

المشاريع الحوافز التي تدفع رواد األعمال إلى أخذ المبادرة في إنشاء 
  .االجتماعية

وعدم تطوير المؤسسات القانونية والهيكليات  التي تشجع على نشوء 
  .المشاريع غير الربحية

عدم توفير البيانات إلجراء تحليل اسباب ضعف المشاركة في األنشطة 
  الريادية االجتماعية

جراء دراسة مفصلة الستكشاف الوضع إ
وتقديم التوصيات لوضع السياسات بما 

  اسب مع النتائجيتن
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  أهم استنتاجات الدراسات السابقة وتوصياتها): ج-1(جدول رقم 

  اهم التوصيات  اهم النتائج  موضوع الدراسة  رقم الدراسة
دمج التمويل الصغير مع   9

 ،الريادة كأداة  لتخفيف الفقر
والتنمية  ،وتمكين الفقراء

  المستدامة في الباكستان

ن المشاريع الصغيرة إ.  عم الماليدمصادر اللى إمحدودية وصول الفقراء 
ن غالبية ألى إضافة باإل. تقوم بعملها بطرق اعتيادية  وتفتقد الى االبداع

غياب الريادة  وأشارت الى .جماعاتوال تعطى ل فرادالمشاريع تعطى أل
  .عن سياسات الحكومة

  

لى إضرورة توجة المشاريع الصغيرة 
لما في  ،لياتنتاج وادارة العماالبداع في اإل

ذلك من توفير في المصادر واالستفادة من 
طرق جديدة وبالتالي الحصول على نتائج 

وضحت بضرورة دعم أكما . جيدة
فضل من أالمشاريع لجماعات متماسكة 

  .المشاريع الفردية
كدت الدراسة على ضرورة رسم سياسات أو

  .حكومية تساعد على الريادة
مؤسسات والسياسات التي تشكل هذه المؤسسات هي مهمة جدا إن ال  دور الحكومة والرياده  10

للريادة، حيث ان لهذه المؤسسات القدرة على تحديد األنشطة الريادية  
  .المنتجة من غير المنتجة

إن فاعلية السياسة الرياديه ال تقف عند مجرد دعم األعمال، أو فرض 
سياسة واحدة االجرات من أعلى إلى أسفل، وإن سياسة الريادة ال تكون 

فالريادة في المناطق الريفية تختلف عن المناطق ذات , تالئم الجميع
  .التكنولوجيا العالية

يجب على الحكومة أن توفر بيئة مالئمة 
 ،بدل الريادة غير المنتجة ،للريادة المنتجة

ويكون ذلك من خالل المساهمة في تطوير 
المؤسسات التي بدورها تقوم بتشجيع 

  .اجيةالريادة االنت
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  استنتاجات الدراسات السابقة ):5(ملحق 

  :قةبأهم االستنتاجات للدراسات السا): 1(جدول رقم 
  

رقم 

  الدراسة

  أهم االستنتاجات

  .لها تأثير سلبي على الريادة هاسياسات الحكومة واجراءات  1
  .لى االبداعإغياب الريادة عن سياسات الدولة وافتقار المشاريع   2
وطريق لالعتماد . ة االجتماعية قد تكون استراتيجية لمعالجة مشاكل اجتماعية كالفقر وعدم المساواةان الرياد  3

  .على الذات بدل التمويل الخارجي
فمثال . هناك حاجات تساعد على الريادة لبعض الفئات مثل النساء ولكن االستراتيجيات المتبعة ال تلبي حاجاتهن  4

  .وبالتالي على تنمية المجتمع ،عد على ريادة النساءوجود نظام عام للرعاية قد يسا
وقات الطوارىء ولكن االجرات الحكومية قد تعطل أحتى في  ،هميةألرياديين االجتماعيين لللريادة االجتماعية و  5

  .بداع في حل المشاكلبدل اإل)  مثل التراخيص(عمل الرياديين االجتماعيين بالتركيز على القوانين
ن قلة الوعي لمصادر االستثمار وقلة الثقة إو. الدولة وال السوق لوحدهم القدرة على الحد من الفقر ليس بمقدور  6

  .هم مصادر الفقرأبالنفس من 
واالنخراط في مؤسسات اجتماعية له تأثير ايجابي  ،للحكومة دور مهم في تحسين األنشطة الريادية االقتصادية  7

  .على الريادة االجتماعية

همية المؤسسات من قدرتها على تحديد األنشطة المنتجة أوتأتي . اسات التي تشكل الؤسسات مهمة للريادةن السيإ  8
  .من غير المنتجة

وعدم وجود قاعدة بيانات، كلها أدت إلى انخفاض  ،كلياتيواله ،غياب البيئة التشريعية، وعدم تطوير المؤسسات  9
  .األنشطة الريادية االجتماعية

هم المعيقات للمشاريع الريادية هي السياسات االقتصادية أن إذ إ. اقع الريادي على سياسات الحكومةاعتماد الو  10
  .المتبعة
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