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إن العمل من أجل الصالح العام في صميم هويتنا. ولطالما احتلت قيم المشاركة والتضامن باستمرار مكانة مهمة في 
تاريخنا. فخالل حياة الراحل عبد القادر بنصالح وحتى يومنا هذا، كنا على الدوام قريبين ومنسجمين تماًما مع مجتمعنا 
واألوساط المحلية القريبة منا. حيث إن هذا اإلرث من القيم القوية، الذي تحمله مؤسسة عبد القادر بنصالح، وعلى نطاق 

أوسع شركات مجموعة هولماركوم، هو الذي يدفعنا يومًيا في التزامنا االجتماعي.

اليـــوم، أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، ومـــع أزمـــة كوفيـــد-19 التـــي أظهـــرت ذلـــك بوضـــوح، فـــإن الجهـــات الفاعلـــة االجتماعيـــة 
مدعـــوة لتجـــاوز االلتـــزام ب”النوايـــا” فقـــط نحـــو االلتـــزام “المســـؤول”، والتركيـــز علـــى الوقـــع االجتماعـــي لصالـــح المجتمعـــات 

واألوســـاط الفقيـــرة فـــي بالدنـــا.

 وإدراًكا منا لهذه الحاجة وبناًء على األسس المتينة لما يقرب من عقدين من االلتزام التضامني، فقد قررنا المضي قدًما 
إنها  حيث  للمستفيدين؛  واالستقاللية  بالكرامة  تسمح  االجتماعي  للتغيير  بمقاربة  االجتماعي،  االبتكار  نحو  عملنا  في 
تستفيد من أفضل ما في العبقرية المغربية وتبني إلى جانب الطاقات اإليجابية لمجتمعنا عالقات تعاون تغير حياة الفئة 

الموجودة في قاعدة الهرم.

ومع ذلك، ال يمكن لالبتكار االجتماعي، الفردي أو الجماعي، الوصول إلى كامل إمكاناته إذا لم يكن الفاعلون على دراية 
جيدة. ومن الواضح أن منظومة الفاعلين في قطاع التنمية االجتماعية اليوم تفتقر بشدة إلى البيانات الدقيقة والمحّدثة 

والموثوقة، المتعلقة بالتحديات الرئيسية التي تريد مواجهتها.

والجهات  االجتماعي  االبتكار  واقع  حول  معلومات  تقديم  بنصالح  القادر  عبد  مؤسسة  تعتزم  التقرير،  هذا  خالل  ومن 
الفاعلة المنخرطة فيه وإمكانات التنمية التي يقدمها للمغرب. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير ال يدعي بأي حال من 

األحوال الشمولية، حيث ُينتظر من الجهات الفاعلة في المنظومة إثراء هذا اإلصدار األول واإلصدارات القادمة.
وإذ تضع مؤسسة عبد القادر بنصالح رهن إشارتكم استنتاجات هذه الدراسة، فإنها تهدف لفتح نقاش استراتيجي واسع 
النطاق والمركزي، في سبيل تمكين الجهات الفاعلة في منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية من طرح األسئلة 

األكثر أهمية، واستكشاف جميع اإلجابات المبتَكَرة لمشاكلنا االجتماعية المعقدة.

وأخيرا، ومن خالل 35 اقتراًحا للرافعات التي تمت صياغتها بفضل هذه الدراسة، ندعو جميع القوى الحية في بالدنا إلى 
الدعم والمرافقة بذكاء جماعي ألي حامل لمبادرة اجتماعية مبتكرة. بهذه الطريقة فقط سنقترب أكثر من مغرب يوّفر 

تقدم اجتماعي للجميع.

نتمنى لكم قراءة ممتعة !

الرئيسة
لطيفة بنصالح المترجي



افتتاحية

5

االبتكار االجتماعي في زمن أزمة كوفيد-19  !

أطلقت مؤسسة عبد القادر بنصالح هذه الدراسة في الربع األخير من عام 2019، قبل بداية 
األزمة الصحية المرتبطة بـمرض كوفيد-19. وبينما كنا نحاول فهم كيف يمكن لجهود الجهات 
أساليب  تأثيرها من خالل  أن تضاعف  االجتماعية واالقتصادية  التنمية  الفاعلة في منظومة 
وأدوات االبتكار االجتماعي، تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة في حدوث أكبر أزمة 
صحية واقتصادية منذ أزيد من قرن. وأبرزت الجهود الصحية والمالية لجميع الجهات الفاعلة 
والمجتمع المدني على وجه الخصوص في بالدنا، مدى قدرة القطاع االجتماعي على تلبية 
احتياجات الفئات األكثر ضعفًا، ودفعت الجميع إلى التكيف بسرعة مع واقع جديد، واحتياجات 

المجتمع المتزايدة ولنماذج العمل المختلفة.

وعلى الرغم من أن دراستنا لم تركز على أزمة كوفيد-19، إال أننا شهدنا تسارعات غير مسبوقة 
تشكل في حد ذاتها ابتكارات اجتماعية: التحول الرقمي، واعتماد األنظمة األتوماتيكية في 
المعامالت، والمنعطف الرقمي الذي اتخذه العمل الخيري، وكذلك تغييرات كبيرة في أماكن 
العمل، ال سيما فيما يتعلق بالعمل عن بعد. وتمكننا هذه التحوالت السريعة من استنتاج أنه 
عند األزمات، وعندما يسود االرتياب، من الممكن تشجيع استخدام أدوات االبتكار االجتماعي 
التي تم إنشاؤها في األوقات “العادية” من أجل استكشاف وتسريع األفكار والحلول التي قد 

تحمل وقعا أفضل. 
 

وسيتوجب وضع بعض الفرضيات قيد االختبار وبال شك سيتعين كذلك االستفادة من اإلجابات 
وتعديلها في ضوء الدروس الجديدة التي سيتم تعلمها مع تطور الجائحة. وما يزال الفاعلون 
في القطاع االجتماعي، والذين يتواجدون أيضا على الخط األمامي لمواجهة األزمة، يفتقرون 
ذلك، فمن  والتعليم. ومع  الصحة  العاملون في قطاع  عليها  يتوفر  كالذي  عام  إشعاع  إلى 
الواضح أكثر من أي وقت مضى أن مجتمعاتنا وأوساطنا المحلية ستستمر في االعتماد على 

هذا القطاع المبتكر اجتماعًيا، لمواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة.
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تود مؤسسة عبد القادر بنصالح أن تشكر جميع الخبراء، الذين ساعدوا من خالل المشاركة والدعم وتبادل الخبرات في هذا 
المشروع الطموح. ونتقدم بشكر خاص ألعضاء لجنتنا العلمية الذين لم يدخروا جهدا في اإلشراف على األعمال ومشاركة 

خبراتهم وتوجيهاتهم لجعل هذه الوثيقة مساهمة فكرية في خدمة منظومة االبتكار االجتماعي المغربي.

أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. وهي 
 Economia )ايكونوميا(  في  مشاركة  باحثة 
حول  )دراسات   EGiD و   HEM أبحاث  ومركز 
لييج  جامعة  في  اإلدارة(  في  والتنوع  النوع 
االقتصاد  في  دكتوراه  على  حاصلة  )بلجيكا(.  
بجامعة   HEC اإلدارة  مدرسة  من  واإلدارة 
بالمسؤولية  أعمالها  وتتعلق  )بلجيكا(.  لييج 
االجتماعية للشركات وإدارة التنوع واالبتكارات 
االجتماعية. وهي نائبة رئيس المرصد المغربي 
ومنسقة  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية 
كرسي “االبتكارات االجتماعية” في ايكونوميا.

في  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مدير 
حاصل  بأسفي،  للفوسفاط  الشريف  المكتب 
على ماستر 1 في االقتصاد اإلقليمي واإلدارة 
العامة  السياسة  في   2 وماستر  المحلية 
السياسات  في  باحًثا  حالًيا  يعمل  بالمغرب. 
العمومية الداعمة لريادة األعمال في المغرب. 
التنمية  ومقاربات  لتقنيات  ممارس  أيًضا  وهو 
 20(  1999 عام  منذ  والمحلية  االجتماعية 
عاًما(، وقضايا دعم المنظمات غير الحكومية، 
االجتماعية،  المشاريع  بناء  في  والمشاركة 
األوساط  في  التعاونية  اإلجراءات  وتنسيق 
المحلية وكذلك قضايا المسؤولية االجتماعية 

للشركات والعالقات العامة.

بوزارة  االجتماعي  االقتصاد  إنعاش  مديرة 
الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 
مشاريع  ومنسقة  االجتماعي.  واالقتصاد 
التعاون لتعزيز االقتصاد االجتماعي التضامني. 
المرأة  استقاللية  مشاريع  في  منخرطة 
العلمية  اللجان  وعضوة  النسائية.  والقيادات 
االجتماعي  لالقتصاد  الوطني  للمعرض 
التضامني، وعضوة اللجنة التوجيهية للدراسات 
فريق  وعضوة  القطاع،  لهذا  االستراتيجية 
االجتماعية  االبتكارات  حول  العلمي  البحث 
وإدارة ريادة األعمال في االقتصاد االجتماعي 
التضامني بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

بالدار البيضاء.

مع  التربوية،  والعلوم  النفس  علم  في  دكتور 
استشارات  في  الخبرة  من  عاًما   35 من  أكثر 
تحسين  في  الشركات  ودعم  البشرية  الموارد 
مواردها البشرية وتعزيزها. دّرس في المدرسة 
يقرب  ما  منذ  البيضاء  بالدار  لألساتذة  العليا 
أجرى  نفسه،  الوقت  وفي  عاًما.   20 من 
الموارد  في  استشارًيا  نشاًطا  بنكيران  السيد 
البشرية ودعم التنمية البشرية، ال سيما فيما 
للكبار  والتكوين  والتقييم  بالتوظيف  يتعلق 
وكذلك التنظيم والدعم المؤسسي للشركات 

والمؤسسات العامة والجمعوية.

االبتكار  في  عليا  وخبيرة  جامعية،  أستاذة 
باالقتصاد  األعمال  وريادة  االجتماعي 
معهد  من  تخرجت  التضامني.  االجتماعي 
مونبلييه  بجامعة  األعمال(  إدارة  )معهد   IAE
في  شهادة  على  حاصلة  وهي  )فرنسا(،   1
التدريب والمهارات القيادية. وهي رئيسة مركز 
حضانة األعمال والبحث العملي في االقتصاد 
القانونية  العلوم  بكلية  التضامني  االجتماعي 
واالقتصادية بالدار البيضاء. وهي أيًضا المديرة 
البيداغوجية للماستر المتخصص في االبتكارات 
االجتماعي  االقتصاد  وإدارة  االجتماعية 
التضامني واإلجازة المهنية في ريادة األعمال 

وإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المسؤولية  إدارة  في  تكوينها  راضية  تلقت 
االجتماعية للشركات والتنمية المستدامة في 
معارف  طورت  وقد  بباريس.   ESCP مدرسة 

واسعة حول رافعات النمو المستدام.
منذ سنة 2014، تقوم راضية بدعم ومواكبة

مسار  في  والخاصة  العمومية  المنظمات 
على  الضوء  تسليط  طريق  عن  االستدامة، 

المجال الواسع لفرص الممارسات المسؤولة.
الذي  التغيير  قيادة  إلى  خبرتها  نطاق  ويمتد 
االجتماعية  المسؤولية  لترسيخ  ضرورًيا  تعتبره 
كما  الممارسات  في  فعال  بشكل  للشركات 

في ثقافة المقاولة.

 فشكرا ألعضاء  اللجنة العلمية

منال العبوبي

عزيز مهندي

سلوى تاجري

سعد بنكيران

أمينة كشيريد

راضية الشيخ 
لحلو
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GROUPE SOS Maroc جمعية بموجب القانون المغربي تأسست سنة 2015، بهدف دعم 
هيكلة وتطوير الفاعلين في المغرب، الذين يرغبون في إحداث وقع اجتماعي وبيئي إيجابي. 
وتقوم هذه الجمعية بإدارة مؤسسة Bidaya، أول حاضنة اجتماعية للتكنولوجيا الخضراء في 
الدار البيضاء، حيث تقوم بدعم أكثر من 60 مقاول يوميًا من الذين يرغبون في إحداث وقع 
قوي على وسطهم. كما تقوم الجمعية بتنفيذ األنشطة في المغرب للمنظمة غير الحكومية 
الصحية  واألنظمة  الهياكل  تعزيز  في  المحليين  الفاعلين  تدعم  والتي  الدولية،   Santé Sud
المستدامة. وأخيًرا، تعمل الجمعية كذلك مع مجموعة AMH، التي تدعمها في إدارة وإنشاء 
رعاية األشخاص ذوي  وبالتالي  الممرضين،  الوظيفي وتكوين مساعدي  التأهيل  إعادة  مراكز 

اإلعاقة.
GROUPE SOS Maroc هي إحدى مؤسسات GROUPE SOS، وهي أول مقاولة اجتماعية 
فرنسا  في   GROUPE SOS وتعمل  أشكاله.  بجميع  اإلقصاء  مكافحة  لصالح  تعمل  أوروبية 
وعلى الصعيد الدولي، على تسعة مجاالت: الشباب والتوظيف والتضامن والصحة وكبار السن 
والثقافة والتحّول اإليكولوجي والعمل الدولي والعمل المحلي. وقد تأسست المجموعة سنة 
1985، ونوعت تدريجًيا أنشطتها في خدمة الوقع االجتماعي، وتوظف اآلن 21500 شخًصا 

في أكثر من 550 مؤسسة وإدارة، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 1 مليار يورو.
الممكن  أنه من  المجموعة  تثبت  االجتماعي في صميم ممارساتها،  االبتكار  من خالل وضع 
إحداث  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  األنشطة  واستدامة  إنشاء  على  قادرة  قوية  منظمة  بناء 
وقع اجتماعي وبيئي قوي. وتتمثل مهمتها في تمكين الجميع، بغض النظر عن مسارهم أو 
وضعهم، من الولوج إلى خدمات جيدة تتماشى مع احتياجاتهم األساسية: التعليم، والثقافة، 
ورعاية  الصحية،  الرعاية  على  والحصول  االجتماعية،  والروابط  المهني،  واإلدماج  واإلسكان، 
أحسن عند التقدم في السن. ويتكون موظفو المنظمة من مستشارين ومديرين ومتطوعين 

نين وأطباء وكذلك فاعلين في ريادة األعمال االجتماعية. دوليين ومَكوِّ
إجراء هذه  بنصالح، في  القادر  عبد  تم دعم GROUPE SOS Maroc، شريك مؤسسة  لقد   
 GROUPE SOS شركة االستشارات لمجموعة ،GROUPE SOS Consulting الدراسة من قبل

والتي تدعم جميع كفاءاتها وخبراتها.
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واالجتماعية  والديمقراطية  االقتصادية  التنمية  عرفت 
بفضل  ملحوظا،  اتساعا  األخيرة  السنوات  خالل  بالمغرب 
 ,2011 سنة  الدستور  مراجعة  مشروع  على  التصويت 
الذي يهدف إلى “تعزيز دعائم ملكية دستورية ديمقراطية 
برلمانية واجتماعية”. لكن رغم هذا السياق المالئم، تبقى 
االستجابة  على  وحدهما  قادرين  غير  والسوق  الدولة 
التفاوتات.  بعض  تستمر  وبذلك  االجتماعية،  لالحتياجات 
توفره  الذي  االجتماعي  االبتكار  يعتبر  ذلك،  جانب  إلى 
مكملة  رافعة  مختلفة،  أطياف  ذات  وتنظيمات  جهات 
نماذج( الحتياجات  )منتجات، خدمات،  حلول جديدة  تقدم 
ظروف  ظل  في  بعد  تلبيتها  يتم  لم  أو  جديدة  اجتماعية 
تطوير  ويتطلب  العمومية.  والسياسات  الحالية  السوق 
االبتكارات االجتماعية مساهمة عدة جهات فاعلة تشكل 

منظومة محددة وضرورية لتطويرها.

االجتماعي  االبتكار  تطور  تعزيز  إلى  التقرير  هذا  يهدف 
بالمغرب، من خالل تقديم معلومات شاملة حول الوضع 
داخل  االجتماعي  باالبتكار  الخاصة  للمنظومة  الراهن 
التي  للرافعات  صحيح  منظور  وضع  كذلك  المملكة، 
الوقع  من  الرفع  بهدف  تنميته،  لتسريع  اعتمادها  يجب 
الفاعلون،  يقدمها  التي  المبتكرة  للمبادرات  االجتماعي 

والذين يشكلون قوة محركة بالبالد.

الناضجة  للمنظومات  المرجعية  األسس  دراسة  مكنت 
لالبتكارات االجتماعية، من تحديد عوامل نجاح المنظومة 
لنمو  الرامية  الضرورية  العوامل  على  التأكيد  مع  الفعالة، 
تتجلى  والتي  االجتماعي،  لالبتكار  منظومة  أي  ودينامية 
والدعائم  االجتماعي  االبتكار  وثقافة  التمويل  في: 
الالزم  البشري  الرأسمال  وكذا  المشاريع،  لدعم  المتوفرة 
لتطوير االبتكارات، مع مراعاة قدرة المجتمع على االنخراط 
في مختلف االبتكارات المقترحة، باإلضافة إلى السياسات 
األهمية  ذات  االجتماعية  لالبتكارات  المؤيدة  العمومية 
القصوى. حيث إن هذه األخيرة تحفز وتكيف المنظومة عبر 
العمل المشترك المتزايد بين األطراف المعنية والفاعلين 

والمستفيدين.

ومن أجل تحديد سبل تطوير منظومة االبتكار االجتماعي 
في المغرب، وألن هذه المنظومات وفًقا لمراحل تطورها 
البلدان  دراسة  تمت  فقد  الدينامية،  بنفس  تتمتع  ال 
الفضلى  الممارسات  تحديد  أجل  من  بالمغرب”  “الشبيهة 

والعقبات التي يجب تجنبها خالل هيكلتها.

وتمت دراسة هذه المنظومات بشكل منهجي من خالل 
تحليل عوامل النجاح التي تم تحديدها انطالقا من نماذج 
االبتكار  منظومة  دراسة  فإن  وهكذا،  الناضجة.  البلدان 
وكينيا  وتايالند  والبيرو  ومصر  تونس  في  االجتماعي 
ورواندا جعلت من الممكن تحديد وتوضيح محاور التطوير 
محدد  تشريعي  إطار  تعزيز  ويشكل  االهتمام.  ومواضع 
إقليمية  شبكة  إنشاء  أو  االجتماعي  االبتكار  لمبادرات 
لألطراف المعنية أمثلة للممارسات الفضلى التي تنتج عن 
هذا التحليل. باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من العقبات 
التي يجب تجنبها، مثل ضعف تشجيع االبتكار االجتماعي 

أو عدم وجود تكوين جامعي مخصص لذلك.

وقد أدت الدراسة المخصصة للمنظومة الخاصة باالبتكار 
االجتماعي في المغرب وبشكل أعم لحالة البالد إلى عدة 
في  عاما  تحسنا  شهد  قد  المغرب  إن  حيث  استنتاجات. 
يجب  ذلك،  ومع  والبشرية.  االقتصادية  التنمية  مؤشرات 
أال يخفي هذا التطور العام الفوارق من جميع أنواعها، بين 
حركية  ذات  المناطق  وبين  والقروية،  الحضرية  المناطق 
التفاوتات،  هذه  ولمواجهة  الهشة.  والمناطق  اقتصادية 
يتمتع المغرب بمنظومة لالبتكار االجتماعي ذات إمكانات 
كبيرة. حيث تقوم عدة جهات فاعلة جمعويا أو مقاوالت 
اجتماعية بعدة مبادرات، ويتم دعم هذه األخيرة من قبل 

العديد من الفاعلين )المؤسسات والجمعيات، إلخ(.  

من  العديد  منها  ينبثق  خصبة  بأرضية  المملكة  تتمتع 
الفاعلين، من القطاع الجمعوي إلى المجتمع المدني، بما 
حاملوا  ُيظهر  بالفعل،  االجتماعية.  المقاوالت  ذلك  في 
من  اتضح  كما  ديناميتهم،  االجتماعي  االبتكار  مشاريع 
دراسة 23 مشروعا، يستجيبون لخمس إشكاليات رئيسية 
و  والبيئة  والثقافة  والتعليم  الصحة  المملكة:  تواجه 

اإلدماج السوسيوقتصادي.

المبادرات  من  للبالد  الكاملة  االستفادة  أجل  ومن 
منظومة  تتطلب  والمقبلة،  اتخاذها  تم  التي  االجتماعية 
في  لهيكلتها.  جديدة  مرحلة  تفعيل  االجتماعي  االبتكار 
الواقع، هناك نقص في بعض الوسائل، من بينها: الحاجة 
االجتماعي  لالبتكار  الوطنية  االستراتيجية  تعزيز  إلى 
التكوين  وكذلك  التمويل  وهيكلة  األخير  هذا  وتشجيع 

الجامعي الذي يتالءم وخصوصية هذه التحديات.
وقد أتاحت الدروس المستفادة من هذا التحليل المعمق 
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من  ستستفيد  والتي  الرافعات،  من  أنواع  عدة  تحديد 
تفعيلها مختلف الجهات الفاعلة في المنظومة المغربية 

لالبتكار االجتماعي لتمكين تنميتها.

والمجالية مع  العمومية  السياسات  تكييف  ينبغي  بداية، 
االبتكار االجتماعي، ال سيما من خالل إنشاء إطار قانوني 
االبتكار  تسريع  في  ضروريا  الجهات  دور  ويعد  خاص. 
الترابية  الجماعات  تزويد  المهم  من  حيث  االجتماعي، 
لهيكلة  المحركة  القوى  تصبح  كي  الالزمة،  بالوسائل 
مستواها.  على  االجتماعي  باالبتكار  الخاصة  المنظومة 
تتخذ  أن  االستباقية  للسياسة  يمكن  أخرى،  جهة  ومن 
شكل هيكل مشترك بين مختلف الفئات المعنية باالبتكار 

االجتماعي لخدمة التنمية البشرية.

لالبتكار  المجتمع  تبني  تعزيز  ينبغي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االجتماعي. وفي هذا االتجاه، يعتبر تسهيل ولوج حاملي 
وينتج  ضروري.  أمر  األسواق  إلى  االجتماعية  االبتكارات 
والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  تطوير  عبر  هذا 
أجل  ومن  االجتماعي.  العمل  في  الفاعلين  بعض  لصالح 
تعزيز تبني المجتمع لالبتكار، من المهم الرفع من إمكانات 
منافذ السوق، وللقيام بذلك يعتبر تعزيز ثقة المستهلكين 
ظاهرة  تنبع  األهمية.  بالغ  أمر  باالبتكارات  واهتمامهم 
التبني هذه جزئيًا من إمكانية انتشار االبتكارات االجتماعية، 
التكنولوجيا  استخدام  خالل  من  تشجيعها  يتم  والتي 
بها.  المشاريع  الرقمية وأدواتها، والتي يجب توعية قادة 
وفي األخير، فإن جميع الفاعلين في سلسلة القيمة لهم 

دور في ضمان استدامة المبادرات المحققة.

 ثم يجب االستثمار في الرأسمال البشري. وسيتجلى ذلك 
االجتماعي،  لالبتكار  األكاديمية  األوساط  تبني  خالل  من 
من خالل إنشاء تكوينات مخصصة للطلبة، وكذلك تكوين 
ويتم  المهنية.  حياتهم  طوال  مهاراتهم  وتنمية  األفراد 

وكذلك  والتفكير،  البحث  خالل  من  الجامعة  دور  تثمين 
عبر إنشاء جسر مع الجهات الفاعلة االخرى في منظومة 

االبتكار االجتماعي.

باإلضافة إلى ذلك، يجب العمل على انبثاق ثقافة حقيقية 
لالبتكار االجتماعي، وذلك بفضل تشجيع المبادرات الفردية 
بين  االجتماعي  االبتكار  فئة  من  المشاريع  نجاح  وتثمين 
بالنسبة  األخير  هذا  أهمية  على  الضوء  وتسليط  السكان، 

للمجتمع، والذي يمكن من بث روح المبادرة.

دعما  االجتماعي  االبتكار  في  الفاعلين  دعم  يجب  أخيًرا، 
مستعرضا: الدعم وفًقا للهياكل والمهن، وتكوين وتنمية 
االجتماعي،  االبتكار  يدعمون  الذين  المهنيين  مهارات 
وكذلك تسهيل الولوج للمعلومة )واجهة إلكترونية موحدة 
االجتماعي  االبتكار  حول  المعلومات  وتقديم  لإلحصاء 

بالمغرب(.
وينبغي إيالء اهتمام خاص بالتمويل، من أجل تعزيز الولوج 
لمصادر التمويل المتاحة وتنويعها وتقديم مصادر جديدة. 
السالسل  المشاريع، وتعزيز  تقييم  كما يجب وضع عملية 
المهيكلة، وكذلك دعم حاملي المشاريع في إنشاء نماذج 

مبتكرة، كلها إجراءات كفيلة ببلوغ هذا الهدف.

لالحتياجات  باالستجابة  االجتماعية  االبتكارات  تقوم 
االجتماعية التي تمت تلبيتها جزئيا أو لم يتم تلبيتها، مما 
العمومية  للسياسات  مكملة  عمل  وسيلة  منها  يجعل 
مواتية  أرضية  على  اليوم  المغرب  ويتوفر  والسوق. 
مختلف  يحملها  التي  الرافعات،  من  والعديد  لتنميتها 
المبادرات  هذه  تنفيذ  لتعزيز  للتفعيل  والجاهزة  الفاعلين، 
وبالتالي توسيع وقعها. إن أرض المغرب، عكس ما يمكن 
باألفكار والفاعلين  أن يظهر في بعض األحيان، أرض تعج 

الذين ينتظرون إرادة قوية لتفعيل رافعات االزدهار.
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مقدمة

يواجه المجتمع المغربي اليوم العديد من التحديات التي ال تستطيع الدولة والسوق لوحدهما مواجهتها. وتعد قضايا 
البيئة والصحة والتعليم واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، وكذلك الولوج إلى الثقافة، موضوعات ذات تحديات معقدة 
للتنمية. وألجل دعم الدولة ومختلف الفاعلين في السوق في إيجاد حلول لهذه القضايا المختلفة، ينخرط كذلك المواطنون 
والفاعلون في المجتمع المدني والشركات. إن هذا االنخراط المتعدد األوجه، الذي تقوم به جهات فاعلة مختلفة والذي 
يهدف إلى تقديم إجابات جديدة للتحديات المجتمعية غير المعالجة، يتم التعبير عنه في شكل ابتكارات اجتماعية، وهي 

رافعات قادرة على توفير حلول فعالة لمشكالت عولجت بشكل ضعيف أو لم يتم معالجتها.

يمكن االبتكار االجتماعي، وهو مفهوم يتوفر على تعاريف متعددة، من خلق استجابات بأشكال مختلفة للقضايا االجتماعية 
التي ال تعالج أو تعالج بشكل ضعيف من طرف اآلليات الكالسيكية السائدة. وتميل العديد من المبادرات الحديثة، الوطنية 
أو الدولية، إلى إثبات الدور المتزايد األهمية لالبتكار االجتماعي في تنمية المجتمعات، وتشير كذلك إلى المكانة الراجحة 
التي يمكن أن يأخذها االبتكار االجتماعي في السنوات القادمة. وكدليل على ذلك، فإن هذا المفهوم الذي تم تطويره 
في السبعينيات يجتذب أكثر فأكثر اهتمام األكاديميين والسياسيين وكذلك االقتصاديين والمنظمات الدولية. وبانخراط 
جهات فاعلة متنوعة، يتميز االبتكار االجتماعي عن أنماط العمل األخرى، ال سيما من خالل ارتباطه بالوسط المحلي. وترتبط 

االبتكارات االجتماعية ارتباًطا وثيًقا بالتحديات والمنظومات المحلية، وتعمل كذلك بالقرب من المجتمعات المحلية.

الهدف من هذا التقرير هو تقييم واقع االبتكار االجتماعي في المغرب واقتراح السبل الكفيلة بتسريع تنميته. لذلك فإن 
هذه الوثيقة هي جزء من منظور مزدوج. حيث يتمثل المنظور األول في تقييم واقع االبتكار االجتماعي في المغرب، 
خصوصا من خالل دراسة منظومته، والثاني في اقتراح سبل التنمية في شكل رافعات من أجل تسريع االبتكار االجتماعي، 

بناًء على دراسة ردود أفعال المنظومات الناضجة وتلك قيد اإلنشاء على المستوى الدولي.

ويحاول الجزء األول من التقرير تحديد المفاهيم المختلفة التي تم تناولها بعمق في الجزء المتبقي من الوثيقة، وعلى 
الثاني تشخيًصا  الجزء  التي تحددها. ويقدم  المكونات  الخصوص مفاهيم االبتكار االجتماعي ومنظومته من خالل  وجه 
للمنظومة الخاصة باالبتكار االجتماعي في بلدان سّباقة و تلك التي يمكن مقارنتها بالمغرب من حيث التنمية والسكان، 

من أجل تحديد الممارسات الفضلى والعقبات التي يجب تجنبها.

ويركز الجزء الثالث على حالة المغرب مع تفصيل أولويات التنمية في البالد. ويهدف هذا الجزء، الموضح بدراسات لعدة 
حاالت، إلى تسليط الضوء على إمكانات التنمية المرتبطة بالمبادرات من نوع االبتكار االجتماعي.

 وختاما، يقدم الجزء الرابع عدًدا من التوصيات، التي تستهدف مختلف الجهات المعنية في المنظومة، والتي تهدف إلى 
تسريع تنمية االبتكار االجتماعي في المغرب وتعزيز بيئته الخصبة في البالد.



اإلطار المفاهيمي
لالبتكار االجتماعي
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إن االبتكار االجتماعي، أو بشكل أعم مبدأ االبتكار، مفهوم 
متعدد األوجه والتعريفات. ولطالما ارتبط مفهوم االبتكار 
القرن  من  الثاني  النصف  في  يتسع  أن  قبل  بالتكنولوجيا 
كذلك  ليشمل  التكنولوجية،  الجوانب  متجاوزا  العشرين، 
الجوانب التنظيمية، كما يتضح من تطور التعريف المقترح 
االقتصادي  التعاون  لمنظمة  أوسلو  دليل  في  لالبتكار 
لظهور  المجال  فتح  الذي  الشيء   ،)OCDE( والتنمية 

مفهوم االبتكار االجتماعي )جوون، 2008(.
)باحثون، ومنظمات وطنية  بانخراط جهات فاعلة متنوعة 
أو دولية، وحكومات، إلخ(، تتعايش عدة تعريفات لالبتكار 
جانب  وإلى  الفاعلين.  من  صنف  لكل  وفًقا  االجتماعي 
اآلن  هناك  السنين،  مر  على  ُوضعت  محددة  تعريفات 
سبيل  فعلى  االجتماعي.  لالبتكار  تعريف  نحو  توافق 
االجتماعية  االبتكارات  أبحاث  مركز  أعمال  أفضت  المثال، 
بجامعة كيبيك في مونريال بكندا )CRISES(، إلى تعريف 
والخدمات  السلع  “جميع  أنه  على  االجتماعي  االبتكار 
تلبية  إلى  تهدف  التي  الجديدة...  والعمليات  واألفكار 
االحتياجات االجتماعية التي لم تلبيها الدولة و/أو السوق، 
عام  في  ذاته،  السياق  وفي  المحرومة”.  الفئات  لفائدة 
االجتماعي  االبتكار  األوروبية  المفوضية  عرفت   ،2013
وخدمات  )منتجات  جديدة  أفكار  وتنفيذ  “تطوير  أنه  على 
التي  أو  ]الجديدة  االجتماعية  االحتياجات  لتلبية  ونماذج( 
لم يتم تلبيتها بشكل جيد[ وخلق عالقات تعاون اجتماعية 
جديدة”، باإلضافة، هذه االبتكارات “اجتماعية في غاياتها 

ووسائلها”.
إن االبتكار االجتماعي ال يرتبط بقطاع معين من االقتصاد، 
النظر عن  القيمة االجتماعية، بغض  بل باالبتكار في خلق 
أصل هذا االبتكار. بهذه الطريقة، يمكن أن تأتي االبتكارات 
االجتماعية من القطاعين العام والخاص وقطاع الخدمات 
يتم  وبالتالي،  المهيكل.  غير  القطاع  نسميه  ما  وكذلك 
التعبير عن االبتكار االجتماعي كفرع من االبتكار، وهو يتميز 

عن االبتكار التجاري أو التكنولوجي.

من  )خاصة  تطوير  مراحل  بعدة  االجتماعي  االبتكار  يمر 
محددة  نتائج  إلى  ويؤدي  التأثير(  حتى  التأسيس  مرحلة 
يمكن قياسها من خالل التحسينات التي تعرفها ممارسات 
العالقات االجتماعية من حيث إدارة المجتمعات المحلية 
تطوير  خالل  )من  االستقاللية  من  المستفيدين  وتمكين 
إلى  وصولهم  وإمكانية  والسياسية  االجتماعية  قدراتهم 

الموارد(.

ويعد االبتكار االجتماعي أوال، من حيث طريقة العمل، حاًل 
للمشكالت التي لم تعالجها الدولة أو السوق، من خالل 
االجتماعية  والوسائل  بين األهداف  تجمع  التي  المشاريع 
)The Young Foundation 2010(. وفيما يخص الممارسة 
الفعلية، يتسم االبتكار االجتماعي بعقد شراكات بين أنواع 
بمختلف  العمومية  السلطات  مثل  الفاعلين  من  مختلفة 
أو  المدني،  والمجتمع  الخاصة،  والشركات  مستوياتها، 
ألن  ونظًرا  المعنية.  الخدمات  مستخدمي  أبسط  بشكل 
االبتكارات االجتماعية تسعى لتلبية االحتياجات االجتماعية 
مثل  متنوعة  تتدخل في قضايا  فإنها  باستمرار،  المتزايدة 
التعليم والصحة ومحاربة الفقر واإلقصاء والتمييز، وتكرس 

نفسها لمواكبة تطور هذه االحتياجات باستمرار.  
شكل  في  االبتكارات  هذه  تتجسد  السياق،  هذا  في 
جديدة  ومنصات  وأسواق  وعمليات  وخدمات  منتجات 
جديدة.  اقتصادية  ونماذج  تنظيمية  أشكال  وكذلك 
ويمكن أن تكون االبتكارات االجتماعية تدريجية أو جذرية. 
االجتماعي  واالقتصاد  الصغرى،  التمويالت  تطوير  ويعتبر 
عبر  المشاركة  ومنصات  المشترك،  واإلنتاج  والتضامني، 
اإلنترنت، والتمويل التشاركي، والتعاون الجماعي، والتعلم 
التطبيب عن بعد، من بين  عن بعد ومع األقران، أو حتى 
االجتماعية  للقضايا  المقدمة  المبتكرة  للحلول  األمثلة 

قصد تلبية احتياجات الفئات األكثر هشاشة.

إلنتاج هذه االبتكارات االجتماعية، تشارك كيانات من عدة 
فئات. وهكذا نجد كجهات فاعلة في االبتكار االجتماعي، 
والمقاوالت  والمؤسسات  والتعاونيات  الجمعيات 
االجتماعية والكيانات التي تم تطويرها من خالل مقاوالت 
المحلية  والجماعات  العمومية  والسلطات  داخلية 

والمنظمات الدولية العمومية وكذلك القطاع الخاص.
آخرون، وعلى  أيضًا فاعلون  عالوًة على كل هؤالء، هناك 
والمحلية،  الحكومية  الفاعلة  الجهات  الخصوص:  وجه 
وهيئات  المجتمع المدني، والجامعات، والجهات الفاعلة 
وكذلك  والممولين(،  األعمال  )حاضنات  المواكبة  في 
اجتماعي  ابتكار  أي  نجاح  ويرجع  االجتماعية.  المقاوالت 
على  قدرته  بينها  من  عوامل،  لعدة  وجدواه  واستمراره 
أن  يبدو  وبالتالي،  بيئته.  داخل  ديناميكية  بطريقة  التطور 
المنظمات  بين  شراكات  وإنشاء  شبكات  إطار  في  العمل 
الصغرى ورجال األعمال من ناحية، والمنظمات الكبرى من 
ناحية أخرى، يفيد جدا في تطوير االبتكارات، وإن لم يكن 

كافيًا.
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تطوير  دعم  في  أساسًيا  عنصًرا  المجتمع  انخراط  يعتبر 
في  االجتماعي  لالبتكار  يمكن  إذ  االجتماعية.  االبتكارات 
المغرب أن يكون مكماًل لقيم التضامن التي ُتمّيز المغاربة، 
الشيء الذي يؤدي إلى أثر فوري لكن غير مستدام. ولضمان 
تطوير االبتكارات االجتماعية، فمن الضروري الحصول على 
المجتمع، من خالل تشجيعهم على  دعم مختلف كيانات 
تبني مقاربة تهدف إلى خلق قيمة مشتركة، تأتي ُمكّملة 
وتتطلب  اليوم.  الموجودة  المحضة  الخيرية  للمقاربة  
في  تحواًل  االجتماعي  االبتكار  عبر  االجتماعية  المشاركة 
جديد  بنموذج  واالنخراط  المجتمع  في  المتبع  النموذج 
للتفكير يسمح بالنظر إلى العمل االجتماعي نظرة عصرية.

هذا التغيير في المنظور يجعل من الممكن إدماج االبتكار 
إلحداث  الطموح  مع  البعيد،  المدى  في  االجتماعي 
المتجذرة  المجتمعية  للقضايا  لالستجابة  عميقة  تغييرات 
والثقافي  المؤسسي  السياق  في  وكذلك  السلوك،  في 
االجتماعية...إلخ(.  واألعراف  والسياسات  )القوانين 
حيث  للتغيير،  محركا  االجتماعي  االبتكار  يعد  وبالتالي، 

المنظومة  الفاعلة في  يساعد مختلف الشركاء والجهات 
على التطور.

التعريف  العلمية  اللجنة  اعتمدت  الدراسة،  إطار هذه  في 
طرف  من  المقترحة  التعريفات  من  والمستوحى  التالي 
االبتكارات االجتماعية بجامعة  أبحاث  البحث لمركز  أعمال 
األعلى  والمجلس   ،)CRISES( بكندا  مونريال  في  كيبيك 

.)CSESS( لالقتصاد االجتماعي والتضامني في فرنسا
ومع ذلك، تم إجراء تعديل على هذا التعريف بما يتناسب 
والسياق المغربي بشكل أفضل، ال سيما من خالل إدراج 
في  الفاعلين  بين  )التعاون(  المشترك  البناء  مفاهيم 
وراء  الكامنة  العميقة  األسباب  واستهداف  المنظومة 
اإلشكاليات المستهدفة. كما تمت مراجعة ترتيب معايير 
ابتكار  ألي  “المستحسن”  و  “الضروري”  بين  التصنيف 
اجتماعي، ليعكس أولويات البيئة االجتماعية واالقتصادية 

الوطنية
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فهمنا لالبتكار االجتماعي
هدف  ذات  جديدة  وإجراءات  وخدمات  منتجات  شكل  في  االجتماعي  االبتكار  يتجسد 
التقليدية  العمل  أساليب  تسمح  ال  التي  االجتماعية  االحتياجات  تلبي  والتي  اجتماعي، 

بإشباعها، وتهدف كذلك إلى إحداث تغيير في المجتمع.
ويتمثل االبتكار االجتماعي في تطوير استجابات جديدة عالية األثر لالحتياجات االجتماعية 
الجديدة أو التي لم يتم تلبيتها بشكل جيد، في ظل ظروف السوق والسياسات العمومية 
الحالية. وُتوضع الحلول التي يوفرها االبتكار االجتماعي بشكل مشترك بين الجهات الفاعلة 
المعنية بما يوفر استجابات دائمة لألسباب العميقة للمشاكل االجتماعية والمجتمعية.

 ومن أجل تصنيف مبادرة ما على أنها “ابتكار اجتماعي”، تم استخدام المعايير التالية في 
هذه الدراسة:

يجب أن يوفر االبتكار االجتماعي حاًل جديًدا لمشكلة ملموسة	 
النماذج 	  لها  توفر  ال  والتي  الهّشة،  الفئات  االجتماعي  االبتكار  يستهدف  أن  يجب 

الحالية حال لمشكلتها
يجب أن يكون لالبتكار االجتماعي وقع حقيقي على هذه الفئة	 
يجب أن يشجع االبتكار االجتماعي على االستفادة من الموارد المحلية	 
يجب أن يكون لالبتكار االجتماعي نموذج فعال وقابل للتكرار	 

 
وتأتي المعايير المستحسنة ولكن غير الضرورية لتكميل هذه العناصر، مثل:

من المستحسن أن يكون لالبتكار االجتماعي نموذج مستدام	 
من المستحسن أن يكون لالبتكار االجتماعي نموذج تطوري	 
الذي 	  الوسط  إيجابية على  آثار خارجية  من المستحسن أن يخلق االبتكار االجتماعي 

يتواجد فيه
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منظومة االبتكار االجتماعي
دينامية متعددة الفاعلين 

الدولة  مع  شراكات  على  تطويره،  خالل  االجتماعي  االبتكار  يستند  أن  يمكن 
والجماعات الترابية، أو حتى مع الشركات الخاصة ذات هدف ربحي )المنخرطة 
في األعمال االجتماعية(. وتتسم االبتكارات االجتماعية بالطابع المحلي، وتندرج 
ضمن ديناميات جماعية تتطلب إدارة مشتركة. وتتواجد االبتكارات االجتماعية 

على شكل مشاريع وتظهر كجزء من منظومة تدعمها وتنشرها وتحتضنها.
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بالعديد  مرتبط  لكونه  االجتماعي مفهوم معقد،  االبتكار 
)عوامل  التنظيم  عن  خارجية  بعناصر  ويتأثر  الكيانات  من 
كلية(، وعناصر داخلية للتنظيم )عوامل متوسطة( وعناصر 
أساسية  عوامل  وكلها   . جزئية(  )عوامل  باألفراد  متعلقة 
في تطوير وتعزيز االبتكار االجتماعي. وعبرها يمكن جزئًيا 

تفسير صعوبة تعزيز االبتكار االجتماعي كذلك.
أن  حقيقة  من  المعقد  المفهوم  هذا  ينبع  ملحوظة: 
تعتمد  ونجاحها،  تطورها  في  االجتماعية،  االبتكارات 
ومتنوعة  عديدة  بينها عالقات  تربط  عناصر مختلفة  على 
على  تحتوي  ما  وغالًبا  مبسط،  بشكل  فهمها  ويصعب 

أوجه متعددة.

 تشكل هذه العوامل المختلفة التي تؤثر على االبتكارات 
االجتماعية وتكيفها، مكونات منظومة االبتكار االجتماعي. 
الكيانات  جميع  المنظومة  هذه  تشمل  وبالتالي، 
والجامعات  الناشئة  والمقاوالت  والشركات  )المنظمات 
لتحقيق  بينها  فيما  تتفاعل  التي  والخبراء(  والمستثمرين 
االبتكار. وباإلضافة إلى مفهوم الكيانات، تشمل منظومة 
للبيئة  المختلفة  المكونات  أيًضا  االجتماعي  االبتكار 
السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والتكنولوجية، والنماذج الحكومية والبنى التحتية الداعمة 
والمعايير  القانوني  المتاحة، واإلطار  التنظيمية  والعوامل 
ولضمان  المتدخلة.  الفردية  العوامل  وكذلك  الثقافية، 
انخراط  يعتبر  االجتماعي،  االبتكار  لمنظومة  الفعال  األداء 

المجتمع ككل أمرًا ضروريًا.
عالوة على ذلك، يتأثر االبتكار االجتماعي بعدة عوامل على 
مستوى المنظومة وعلى المستوى التنظيمي والفردي:

والقانونية  السياسية  العوامل  المنظومة:  مستوى  على 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية

العوامل 	  هذه  تشمل  والقانونية:  السياسية  العوامل 
التشريعات  وكذلك  السياسية،  والبرامج  الخطابات 
بين  للتنسيق  باإلضافة  االجتماعي،  لالبتكار  المؤيدة 

السياسات واالعتراف القانوني باالبتكار االجتماعي.
توفر 	  إلى  العوامل  هذه  تشير  االقتصادية:  العوامل   

االبتكار  لدعم  المالية  واآلليات  الخارجية  األموال 
االجتماعي.

العوامل 	  هذه  تشير  والثقافية:  االجتماعية  العوامل 
إلى توفر المجتمع على معلومات كافية عن االبتكار 

القيم  نظام  ضمن  ُرها  تَوفُّ أيًضا  ولكن  االجتماعي، 
للتغيير،  الضروري  باالنفتاح  المرتبط  والمعتقدات 

وكذلك على مستوى المهارات التعاونية.
والتواصل 	  التكنولوجيا  تطوير  التكنولوجية:  العوامل 

يسهل تبادل المعلومات والخبرات. هذا يخلق إمكانيات 
حاجة  تلبية  على  القدرة  لتحسين  لالهتمام  مثيرة 
اجتماعية )مثل االستشارات عن بعد في مجال الرعاية 

الصحية، أو المدرسة عن بعد في مجال التعليم(.

في  فرعية  فئات  عدة  هناك  التنظيمي:  المستوى  على 
تحديد الحواجز التنظيمية أمام االبتكار االجتماعي

الموارد المتاحة	 
القدرة على المجازفة	 
وجود استراتيجية لالبتكار االجتماعي	 
مهارات اإلدارة في االبتكار االجتماعي	 
ثقافة تكييف االبتكار داخل النظام	 
الثقافة التنظيمية	 

على المستوى الفردي: تؤكد الدراسة، أن على المستوى 
الفردي يعتمد االبتكار االجتماعي على المعرفة والقدرات 

والمهارات والتوجهات والدوافع لدى األفراد.
يشكل  الذي  المقترح،  النموذج   1 البياني  الرسم  يلخص   
ثالثة مستويات من التحليل والفئات الفرعية الخاصة بكل 

مستوى.
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عوامل
سياسية

عوامل اجتماعية 
وثقافية

عوامل
فردية

كفاءة االبتكار 
االجتماعي

أداء االبتكار 
االجتماعي

  وقع
االبتكار االجتماعي 

مبادرات
االبتكار االجتماعي 

Dobele 2015 :المصدر

عوامل
تنظيمية

عوامل
 تكنولوجية 

عوامل
اقتصادية

االبتكارات  في  واالنخراط  ونشرها  وتطويرها  المبادرات  مواتية إلطالق  بيئة  خلق  من  االجتماعي  االبتكار  منظومة  تمكن 
االجتماعية. وللُحكم على مدى ُنضج منظومة ما، يجب أن تكون قادرة فعاًل على لعب هذا الدور وبالتالي دعم المبادرات من 
نوع االبتكار االجتماعي، خالل مراحل تطورها المختلفة. وكلما كانت المنظومة ناضجة، زاد وجود روابط وقنوات، رسمية أو غير 
رسمية، منظمة بطريقة مثالية، تسمح بدعم االبتكارات االجتماعية ودعم نجاحها. وباإلضافة إلى ذلك، كلما كانت المنظومة 
أكثر نضًجا، زاد توسيع نطاق اإلشكاليات التي يتم معالجتها وتوفير إجابات طويلة األمد، من خالل معالجة األسباب الخفية.

الرسم البياني 1: نموذج العوامل المؤثرة في االبتكار االجتماعي
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منظومة االبتكار االجتماعي
عوامل النجاح الرئيسية

يعد دعم الحكومات والسياسات العمومية والمحلية أول عامل نجاح ضروري 
نقطة  الدعم  هذا  وباعتبار  االجتماعي.  باالبتكار  خاصة  فعالة  منظومة  لبناء 
تفاعل بين مختلف الفاعلين المتوفرين على قدرات ورافعات متعددة لها وقع 
على المجتمع ككل، فإن له دور مزدوج يجعل من الممكن إنشاء دينامية شاملة 

للمنظومة، بدعم من مختلف الجهات الفاعلة التي تكون هذه األخيرة.
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ومكافأة  بتشجيع  كذلك  الدعم  هذا  يسمح  جهة،  من 
الفاعلين  لدى  حماس  خلق  وبالتالي  الناجحة،  االبتكارات 
والشركاء من جميع القطاعات، ومن جهة أخرى يجعل من 
الممكن تطوير المنظومة. وبفضل رؤية شاملة لالحتياجات 
إدارتها  تحت  كبير  عام  وقطاع  االجتماعية،  والموارد 
تتوفر  العمومية  والسياسات  السلطات  فإن  المباشرة، 
الظروف  تهيئة  وبالتالي  البيئة،  تطوير  على  القدرة  على 
وعليه   ومستدامة.  فعالة  اجتماعية  ابتكارات  لتطوير 
يمكن للسلطات العمومية أن تعمل كجهة تسهل االبتكار 
تنظيم  شأنها  من  التي  اإلجراءات  خالل  من  االجتماعي 
إطار  وضع  خالل  من  وكذا  المتوفرة،  التمويالت  وتوزيع 
المعايير  البحث، ووضع  الدعم، وتطوير  تشريعي، وهياكل 
)قياس الوقع(، وكذلك تسهيل الولوجية إلى التكنولوجيا، 

إلخ.

وترتبط دينامية الفاعلين ارتباًطا وثيًقا باإلمكانية الممنوحة 
المالية  الجدوى  في  المشاركة  وبالتالي  النمو  في  لهم 
لبناء  الثاني  الرئيسي  العامل  ويكمن  المنفذة.  للمشاريع 
المالي  الدعم  على  البيئة  قدرة  في  فعالة،  منظومة 
نموهم  من  المختلفة  المراحل  خالل  المشاريع  لحاملي 

وتعزيز قدراتهم.

يحتاج  المبادرات،  لتطوير  الالزم  التمويل  إلى  وباإلضافة 
يتعلق  أوسع  دعم  إلى  أيًضا  االجتماعيون  المبتكرون 
االجتماعي  االبتكار  منظومة  وتعتبر  متعددة.  بمهارات 
نموهم، من خالل  الفاعلين في  أتاحت مواكبة  إذا  فعالة 
وتصميم  مهاراتهم  بتطوير  لهم  تسمح  مالية  غير  آليات 
آليات  فإن  وبالتالي،  للتفعيل.  وقابلة  مستدامة  نماذج 
لنجاح  الثالث  الرئيسي  العامل  تشكل  المختلفة  المواكبة 
اآلليات  هذه  كانت  وسواء  االجتماعي.  االبتكار  منظومة 
تأخذ شكل حاضنات أعمال أو مراكز أو حتى مسرعات، فإنها 
الذي  والعملي...إلخ(  )القانوني  الدعم  أنواع  جميع  تقدم 

يعتبر ضروري للنمو السليم للمشاريع.

شرط  االجتماعي،  االبتكار  في  ككل  المجتمع  انخراط  إن 
االشعاع  فإن  المعطى،  هذا  ولتعزيز  لنجاحه.  أساسي 
الممنوح للمبادرات أمر أساسي. وينتج دعم االشعاع هذا 
عن تفعيل العديد من اآلليات التي تحملها مختلف الجهات 
الفاعلة، والتي تسمح بنشر وتعزيز االبتكارات االجتماعية. 
لنجاح  الرابع  الرئيسي  العامل  العناصر  هذه  وتشكل 
منظومة فعالة لالبتكار االجتماعي. إن إعطاء إشعاع أكبر 
لمبادرات االبتكار االجتماعي يعزز، من ناحية، الوعي العام 
بقيمة هذه اآلليات واعتراف المجتمع باالبتكار االجتماعي 
من  أيًضا  ولكن  جوائز/ميزات،  تطوير  )مثل  للتنمية  كأداة 
الرئيسية(،  اإلعالم  ووسائل  االجتماعية  الشبكات  خالل 
الحفاظ  وبالتالي  جديدة،  توجهات  ُبروز  أخرى  ناحية  ومن 

على الدينامية اإلبداعية المستمرة للمنظومة.

يكمن  االجتماعية،  لالبتكارات  المستمر  التطوير  بهدف 
عامل النجاح الرئيسي الخامس في توفير متابعة للمشاريع. 
إحداث  من  والمؤشرات  المتابعة  عملية  وضع  ويمكن 
وقع مزدوج، بالنسبة لحاملي المشاريع والجهات الفاعلة 
لحاملي  مفيدة  النتائج  تكون  ناحية،  من  المنظومة.  في 
المشاريع الذين يمكنهم تعديل أنشطتهم، وبهذه الطريقة 
فإن  أخرى،  ناحية  ومن  واستدامته.  نموذجهم  وقع  زيادة 
الملموس  األثر  إثبات  الممكن  من  تجعل  النتائج  هذه 
المشاريع،  على  المصداقية  وإضفاء  المنجزة  للمبادرات 

وبالتالي تعزيز انخراط الجهات الفاعلة في المنظومة.
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منظومة االبتكار االجتماعي
ضرورة تحفيز العرض والطلب

التي تضمن، من خالل  الرئيسية  يتمحور تطوير منظومة فعالة حول العوامل 
الدعم الشامل، إحداث االبتكارات االجتماعية, وذلك عن طريق: دعم السياسات 
العمومية، والولوج إلى التمويل، ودعم الجهات الفاعلة في منظومة االبتكار 
وتقييم  ومتابعة  االبتكار،  مع  اإليجابي  المجتمعي  والتجاوب  االجتماعي، 

المشاريع.
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 وكما هو موضح أعاله، تعد الزمة لتعزيز االبتكار االجتماعي: 
تطوير مقاربة حكومية تشجع االبتكار االجتماعي، وإنشاء 
صندوق مخصص للمشاريع ذات الوقع، وهيكلة المنظومة 
من أجل مواكبة حاملي المشاريع، وإحداث عالمة لالبتكار 

االجتماعي أو توحيد منهجية قياس الوقع.

إلى  والوصول  النمو  على  قدرته  من  االبتكار  نجاح  ويأتي 
نجاح  فإن  وبالتالي  احتياجاتها.  لتلبية  المستهدفة  الفئة 
ناحية،  من  مزدوجة.  دينامية  عن  ناتج  االجتماعي  االبتكار 
تحفيز العرض مع مواكبة الفكرة حتى تحقيقها، ومن ناحية 
االندماج  من  لالبتكار  يسمح  مما  الطلب،  تحفيز  أخرى 

والتميز داخل السوق للوصول لفئته المستهدفة.

وينتج تحفيز العرض عن عدد من العوامل التي تساهم في 
إنجاز المبادرة، من مرحلة التفكير إلى مرحلة المصادقة ثم 
التبني. وفي هذا السياق، تلعب الجامعات دوًرا رئيسًيا في 
توليد األفكار ونشر المعرفة، ونتيجة لذلك ال يمكن البدء 
الواقع إال باالعتماد على  الفكرة على  في عملية تطبيق 
بكل  الخاصة  الحاجيات  لتلبية  المالي  وغير  المالي  الدعم 

مرحلة من مراحل نمو االبتكار.

االجتماعي  االبتكار  نجاح  يرتبط  اإلطالق،  مراحل  وبعد 
اجتماعية  إلشكالية  مؤكدة  إجابة  تقديم  على  بقدرته 
االجتماعي  االبتكار  يلتقي  أن  يجب  أثر،  وإلحداث  معينة. 
بالطلب، الذي تمت تلبيته بشكل ضعيف أو لم يتم ذلك 
االبتكار،  نوع  عن  النظر  وبغض  الحالية.  العروض  قبل  من 
مختلف  دعم  نموها  ألجل  االجتماعية  المبادرات  تتطلب 
فإن  لذلك  القيمة.  سلسلة  وفي  القطاع  في  الفاعلين 
انخراط المجتمع في االبتكار أمر ضروري للنمو السليم لهذا 
األخير. ومع ذلك، فإن هذا االنخراط ليس كافيا، ويجب أن 
يستفيد االبتكار مهما كانت طبيعته من دعم الفاعلين في 

سلسلة القيمة، والذي يجب استقطابهم وإشراكهم.

عن  االجتماعية  االبتكارات  تتميز  تنافسية،  سوق  داخل 
الوقع  على  تركز  مقاربة  خالل  من  “التقليديين”  الفاعلين 

اقتصادية  نماذج  على  التوفر  يعني  والذي  االجتماعي، 
تعتبر غالًبا أقل استقراًرا من تلك التي يتوفر عليها فاعلو 
الحاملة  الهياكل  فإن  وهكذا،  “التقليديين”.  السوق 
قواعد  ذي  تنافسي  عالم  في  تعمل  االجتماعي  لالبتكار 
تحظى  ال  اختالفاتها  إن  وحيث  لخصوصياتها،  غير مالئمة 
باالهتمام المطلوب. ولموازنة عدم التكافؤ بين الفاعلين 
الرافعات  من  العديد  تفعيل  يمكن  السوق،  نفس  في 
واآلليات المحفزة التي تجعل من الممكن تنشيط الطلب 
على االبتكار االجتماعي للتعويض عن النقص الجوهري في 
التنافسية لالبتكارات االجتماعية وتعزيز نموذجها،  القدرة 
االجتماعية  لالبتكارات  حصص  تحديد  المثال:  سبيل  على 
ضمن المشتريات العمومية. وعلى غرار الطلب العمومي، 
المقاربة  وهي  الخاص،  الطلب  تحفيز  الضروري  من  يبدو 
األكثر شيوًعا والتي تتضمن وضع حوافز ضريبية. وبشكل 
والشركاء  والعمالء  الفاعلين  جميع  انخراط  يزداد  عام، 
ومصداقية  وقع  على  الضوء  تسليط  عبر  والممولين، 

االبتكارات االجتماعية.

وسطاء  يقوم  وتعزيزها،  التفاعالت  هذه  بلورة  أجل  ومن 
بتمكين اللقاء بين الفاعلين الذين يعتبرون حاملين لـ”عرض 
حاملين  يعتبرون  الذين  وأولئك  االجتماعي”،  االبتكار 
لـ”الطلب على االبتكار االجتماعي”، والجهات الفاعلة التي 
شبكات  تطوير  فإن  وبالتالي،  مسهلة”.  “كجهات  تعمل 
الترويج  ومراكز  المعلومات،  ومراكز  االجتماعي،  االبتكار 
للمعطيات  المفتوح  التبادل  منصات  حتى  أو  والتطبيق، 

واألفكار، تشكل كلها فرص لخلق حركية في السوق.

باالقتصاد  المتعلقة  الشروط  بعض  استيفاء  يجب  وأخيًرا، 
الكلي لضمان األداء الجزئي للسوق. وتعتبر البيئة المالية 
المتاحة  البشرية  والموارد  المستقرة،  واالقتصادية 
المالئمة،  والمؤسسية  التشريعية  والبيئة  والمؤهلة، 
تساهم  عناصر  المالئم،  واالجتماعي  السياسي  والسياق 
يصعب  بدونها  والتي  السوق  لتفاعالت  الجيد  األداء  في 

بناء دينامية إيجابية.
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الرسم البياني 2: رؤية ديناميكية لمنظومة االبتكار االجتماعي: تعزيز تنمية عرض االبتكار االجتماعي، وتغذية الطلب عليه، 
ووضع نظام وسيط للجمع بين االثنين

رافعات
تحفيز

الطلب
االبتكارات 
اإلجتماعية

رافعات
تحفيز

العرض

الدعم المالي

الدعم غير المالي

الدعم األكاديمي

الشروط العامة الوســــــــــــطــــــــــــــــــــاء

انخراط المجتمع في االبتكار االجتماعي	 
التزويد ما قبل التجاري	 
المشتريات العمومية والتفويض العمومي 	 

للسلع والخدمات المبتكرة )التي تقدمها 
أنواع مختلفة من الهياكل: جمعيات 

وشركات، إلخ(
دعم الطلب الخاص من خالل الحوافز 	 

الضريبية/المنح/الميزانيات الخاصة
تدفقات جديدة للمعلومات )المعطيات 	 

المفتوحة(
تطوير قاعدة المعارف )قياس الوقع 	 

والنتائج(
تعزيز القدرات العامة للمنظومة 	 

)مجموعات، شبكات، دعم التعاون في 
البحث والتطوير(

منح في المراحل األولى من النمو	 
جوائز في االبتكار االجتماعي	 
صكوك المديونية	 
الرأسمال طويل األجل	 
الرأسمال االستثماري	 
التمويل الجماعي	 
قروض	 
سندات الوقع االجتماعي	 
األعمال الخيرية المالية	 

حاضنات األعمال	 
فضاءات البحث والتطوير المميزة )مثل: 	 

مختبرات االبتكار االجتماعي(
دعم تنمية األعمال )مسّرعات(	 
التوجيه والتدريب	 
دعم الند للند	 
مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية التي 	 

تتضمن: استشارات قانونية، واستشارات في 
التسويق والخدمات الضريبية والمحاسباتية، 

واستشارات في الموارد البشرية، 
واستشارات حكومية

وسيط	 

دورات مالئمة للمقاولين االجتماعيين 	 
وباقي الفاعلين

برامج جامعية لصالح المقاولين االجتماعيين	 
انتداب مدعوم ألجل التكوين	 
التنقل الداخلي	 

البيئة المالية / االقتصادية	 
الموارد البشرية	 
البيئة التشريعية / المؤسسية	 
السياق السياسي	 
السياق االجتماعي	 

شبكات االبتكار االجتماعي	 
مراكز المعلومات	 
مراكز الترويج والتطبيق	 
منصات التبادل المفتوح للبيانات واألفكار	 
فرص وأحداث التواصل الشبكي	 
فرص وأحداث التواصل الشبكي	 
برامج نقل المعارف	 
منتدى التعلم	 
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ثالثة  على  المجتمع  داخل  االجتماعية  االبتكارات  تعمل 
مستويات مرتبطة ومتداخلة. أواًل على المستوى الجزئي، 
تتجسد االبتكارات االجتماعية في شكل حلول تهدف إلى 
العمل على تطوير قدرات األفراد ورفاهيتهم، أو حتى إدارة 
المجتمعات. ثانيًا على المستوى المتوسط  ، تؤدي الحلول 
والشبكات  المؤسسات  تطور  إلى  اجتماعيًا  المبتكرة 
الكلي،  المستوى  ثالًثا على  الداخل.  المعرفية من  واألطر 
العمومية  السياسات  على  االجتماعية  االبتكارات  تؤثر 
وبالتالي على اإلطار المؤسسي والقانوني. وهكذا يحمل 
هذا  وفي  الهيكلي،  التغيير  في  رغبة  االجتماعي  االبتكار 

بعد سياسي قوي.

وعاًءا  باعتبارها  هنا  العمومية  السياسات  تحليل  تم  وقد 
االبتكار  نوع  من  مبادرات  عن  المنبثقة  التنمية  لطلبات 
االجتماعي، حيث تعمل السياسات العمومية في اتجاهين، 
تؤثر  فهي  االجتماعية،  باالبتكارات  تأثرها  عن  ناهيك  إذ 
أيضًا على منظومة االبتكار االجتماعي وفاعليها. وتتمتع 
السياق  تعديل  على  فريدة  بقدرة  العمومية  السياسات 
االبتكارات  تطوير  على  الشرعية  وإضفاء  المؤسسي 
باألهمية  الرسمي  االعتراف  خالل  من  االجتماعية، 
العمومية  للسلطات  وبالتالي، فإن  للقطاع.  االستراتيجية 
االجتماعي  االبتكار  على  المصداقية  إضفاء  على  القدرة 
تعزيز  وبالتالي  فيه،  ينخرط  المجتمع  وجعل  ونشره 
الفئات  اهتمام  وتنمية  المبادرات  ودعم  توجهات  خلق 
المستهدفة بالعرض، كلها عناصر أساسية لتطوير المبادرات 
األمد  والطويلة  المستمرة  المقاربة  وتعتبر  واستدامتها. 
نشاطه  إدراج  على  القادر  السياسي،  للعمل  مميزة  سمة 
على المدى الطويل وضمان االستقرار القادر على طمأنة 

الفاعلين في المنظومة.

أحد  تشكل  قوى  العمومية  السلطات  فإن  وبالتالي،   
إداراتها  خالل  من  وقع مضاعف  مع  مبتكر،  مجتمع  ركائز 
منظومة  في  أساسًيا  دوًرا  الحكومات  وتلعب  المحلية. 
االبتكار االجتماعي، من خالل القطاع العمومي الكبير تحت 
حيث  تكملها،  التي  التشريعية  الرافعة  وكذلك  إشرافها، 

إنها قادرة على تعزيز تنمية االبتكارات االجتماعية الفعالة 
والمستدامة. وللقيام بمبادرات فعالة وضمان وقعها، من 
الضروري استلهام تنوع المبادرات التي يتم خلقها من خالل 
الطلبات المستمّدة من الميدان. وفقط في هذه الحالة، 
ومن خالل إنشاء دينامية مزدوجة “من أسفل إلى أعلى” 
و “من أعلى إلى أسفل”، يمكن جعل العمل الحكومي أكثر 

فعالية.

تفعيل  على  القدرة  على  العمومية  السلطات  وتتوفر 
االجتماعية،  االبتكارات  تنمية  لتعزيز  الروافع  من  العديد 

وبالتالي:

شجيع تنمية التمويل المخصص لالبتكار االجتماعي	 
لالبتكارات 	  األولوية  يعطي  الذي  التموين  تشجيع 

االجتماعية
تكييف اإلطار التشريعي	 
تسهيل اإلدماج داخل شبكات	 
خالل 	  من  الفاعلة  والجهات  الفاعلين  قدرات  تعزيز   

التكوين
قيادة برامج بحثية موجهة نحو االبتكار االجتماعي	 
تعزيز إشراك المواطنين	 
 تسليط الضوء على قياس الوقع	 



 واقع االبتكار
االجتماعي في العالم
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 نماذج للممارسات الفضلى
لالبتكار االجتماعي

التي طورتها المنظومات السباقة

تعزيز  إلى  تهدف  التي  المبادرات  مختلف  في  الرئيسية  النجاح  عوامل  تتمثل 
تاريخيًا بمبادرة  بلدان قامت  التالية مستمدة من  النماذج  االبتكار االجتماعي. 
الضوء على  التوضيحية  األمثلة  االبتكار االجتماعي. يسلط كل مثال من  دعم 
مقاربة تهدف إلى تعزيز تطوير المبادرات المبتكرة اجتماعًيا من زاوية عوامل 
النجاح الرئيسية الموضحة أعاله: تطوير مقاربة حكومية تعزز االبتكار االجتماعي 
MindLab، وإنشاء صندوق مخصص للمشاريع ذات  الدنمارك عن طريق  في 
المشاريع  الكامل لحاملي  الدعم  بريطانيا، وهيكلة منظومة تقدم  الوقع في 
في بلجيكا، وإنشاء عالمة تزيد من اإلشعاع في فرنسا، وتوحيد منهجية قياس 
الوقع في كندا، كلها أمثلة على المبادرات التي ُأْنِشئت لتعزيز تطوير االبتكار 

االجتماعي.
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MINDLAB
دانمارك

الهدف: يهدف مشروع MindLab، في صيغته المشتركة 
بين الوزارات لعام 2006، إلى تطوير المشاركة في وضع 
السياسات العمومية، من خالل تعزيز مشاركة الشركات 
في  للمبادرة  الرئيسية  المهمة  وتتمثل  والمواطنين. 
أجل  من  اإلدارية،  اإلجراءات  في  االبتكارات  مضاعفة 
تسهيل فهمها من قبل كل الفئات المستهدفة. وبهذه 
من  المستبعدين  لألشخاص  المشروع  يسمح  الطريقة، 
من  البداية،  في  معقدة  كانت  التي  اإلدارية  اإلجراءات 

الولوج إليها وبالتالي التمتع بحقوقهم.

تستجيب  ابتكار  وحدة  هي   MindLab األنشطة:  أنواع 
الحتياجات المستخدم، وتعمل على مواكبة التغيير )في 
كذلك  وتعمل  أخرى(،  وجهات  الوزارات  قدرات  تعزيز 

كمحفز دولي لالبتكار العمومي.

الغاية من التأسيس: تعزيز االبتكار في اإلدارة العمومية 
“التصميم ألجل اإلنسان”  من خالل مقاربة قائمة على 
وتعدد  المشاريع(  قلب  في  المستخدم  )احتياجات 
تغيير  وبالتالي  المهني  التعاطف  لتوليد  التخصصات، 
فهم السياسات العمومية. ويهدف المشروع أيًضا إلى 
تعزيز نشر االبتكار عبر جميع الوزارات والهيئات العمومية، 

ال سيما من خالل إنشاء دليل منهجي مخصص لذلك.

ووزارة  التعليم  ووزارة  الصناعة  وزارة  الداعمة:  الجهة 
الشغل وبلدية أودينس )شريك مؤسس(

الشركاء: وزارة الشؤون االقتصادية ووزارة الداخلية

في  والفاعلون  المستخدمون  المستهدفة:  الفئات 
السياسات العمومية

عدد المشاريع المنفذة: ما بين 10 و 15 مشروًعا سنوًيا، 
أي تم تنفيذ حوالي 200 مشروع منذ إطالق المبادرة. 

وفيما يلي مثاالن لمشروعين تم تنفيذهما:
عبر 	  اإلدارة  تحسين  إلى  يهدف  األول  المشروع 

إرشاد  خالل  من  وذلك  اإللكترونية،  الوسائل 
التي  الخدمات  إلى  المستطاع  قدر  المستخدمين 
لم  والتي  ومشاريعهم،  احتياجاتهم  على  تجيب 

يكونوا ليحصلوا عليها في ظل النظام الحالي.
المشروع الثاني يهدف إلى الحد من الالمساواة بين 	 

الرجل والمرأة في سوق الشغل.

اإلدارة  لالبتكار في  أول مختبر  MindLab هو  الشركاء: 
في العالم، حيث تمتد خبرته 14 عاًما، وقد أحدث انتشارًا 
اثنتي عشرة دولة: سنغافورة، فرنسا،  دولًيا )تكراًرا في 

الواليات المتحدة ...(

الممارسات الفضلى:
ومنفتح 	  مرن  مشروع  بهيكل   MindLab يتمتع 

وتطوري. وبالتالي، تمت دراسة العديد من جوانب 
السياسات العمومية في تنوعها وخصوصياتها.

يتضمن المشروع وضع معايير محددة لقياس الوقع 	 
المنهجي

مكنت المقاربة التشاركية من إشراك المستخدمين 	 
في تطوير السياسات العمومية

معطيات 	  من  االستفادة  إمكانية  المشروع  ُيتيح 
ونتائج المبادرة وتجميعها، ال سيما من خالل وضع 
دليل منهجي، متاح عبر اإلنترنت، ومنظم في شكل 
Spreading In� االبتكار”  » “نشر  يسمى   أدوات 
يوضح   ،)2016 عام  في  تطويره  )تم   .»  novation
التي  االبتكارات  لتنزيل  الالزمة  الخطوات  بالتفصيل 

تم إطالقها.

تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل إطالق عمليات 
ابتكارية داخل اإلدارة
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Life Chances
Fund

المملكة المتحدة    

 )Life Chances Fund( ”الهدف: “صندوق فرص الحياة
هو صندوق حكومي )من 2016 إلى 2025(، تم إنشاؤه 
لتعزيز تنمية عقود الوقع االجتماعي. تتمثل مهمة هذا 
لالبتكار  الحاملة  المشاريع  تمويل  دعم  في  الصندوق 

االجتماعي، من خالل العمل مع وكالء.

الوقع  لعقود  مخصص  صندوق  األنشطة:  أنواع 
االجتماعي. تشمل هذه العقود ثالثة أنواع مختلفة من 

الفاعلين، باإلضافة إلى المستفيدين:
مقدم خدمات اجتماعية

لتقديم 	  الالزم  المال  رأس  يقدم  خاص  مستثمر 
الخدمة، ويحصل على عائد االستثمار فقط في حالة 

تحقيق األهداف االجتماعية للمشروع
الدافع النهائي يسدد للمستثمر الخاص رأس المال 	 

في  المحددة  األهداف  تحقيق  تم  إذا  المدفوع، 
العقد

النهائيين  الوكالء/المتعّهدين  مع  الصندوق  هذا  يعمل 
أن  يمكن  والذين  المحلية،  االجتماعي  الوقع  لعقود 
يمولو ما يصل إلى ٪20 من االستثمار الذي يدعمونه. 
أساس  على  ُتمنح  تنموية  منًحا  أيًضا  الصندوق  ويقدم 
استثنائي، باإلضافة إلى األموال المدفوعة مسبقًا. كما 
يقدم الدعم التقني، من خالل فريقه ومن خالل “مختبر 

.)Government Outcome Lab( ”النتائج الحكومية

الغاية من التأسيس: يهدف الصندوق إلى تعزيز التنمية 
الوقع االجتماعي من خالل المساهمة  المحلية لعقود 
عندما  )خاصة  النهائيين،  المتعهدين  عبر  تمويلها  في 

يكون الدفع مستحًقا ألكثر من وكيل(

الجهة الداعمة: Big Lottery Fund )صندوق اليانصيب 
الكبير(

الشركاء: Government Outcome Lab )مختبر النتائج 
الحكومية(

متعلقة  مشاريع  الصندوق  يدعم  المستهدفة:  الفئات 
والخدمات  اإلدمان،  رئيسية:  وأهداف  مجاالت  بستة 
حديثي  واألطفال  والشباب،  لألطفال،  المخصصة 
الوالدة، والصحة ، وكبار السن. المشاريع التي تقع خارج 
هذه الموضوعات قد تستفيد أيًضا من دعم الصندوق، 
صياغة  وذات  وفعالة،  خاص،  بشكل  مبتكرة  كانت  إذا 

جيدة، وتتوافق مع األولويات المحلية.

عدد المشاريع المنفذة: 26 مشروعًا

الممارسات الفضلى:
يدعم الصندوق المشاريع التي تستجيب لألولويات 	 

االجتماعية الُمسّطرة سلفًا 
يمكن المشروع من التغلب على نقاط الضعف في 	 

المشاريع  مواصفات  مراعاة  خالل  من  المنظومة، 
طريق  عن  الممولين،  إحجام  واحتمال  الوقع  ذات 
في  االنخراط  على  تشجعهم  مبتكرة  آلية  اقتراح 

مشاريع تحتمل بعض المجازفة
كونه 	  مختلفة،  هيئات  دعم  من  الصندوق  يستفيد 

مبادرة حكومية
خالل 	  من  النتائج،  لتقييم  آلية  المشروع  يتضمن 

 Government Impact( شراكات مع فاعلين أكفاء
Lab مختبر الوقع الحكومي(

تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل إحداث نظام دعم جديد لتمويل مشاريع 
الوقع االجتماعي
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Oksigen
بلجيكا

من  االجتماعية  المقاوالت   Oksigen تدعم  الهدف: 
خالل تزويدها بمنظومة متكاملة، تتكون من منظمات 
االبتكار  نوع  من  المبادرات  تحفيز  إلى  تهدف  مستقلة 
االجتماعي عبر  الرفع من وقعها  االجتماعي، من خالل 

تبادل الخبرات والتواصل الشبكي.

ُأحِدَث  فاعلين  اتحاد  هو   Oksigen األنشطة:  أنواع 
ذاتها.  الفكرة  يتقاسمون  أشخاص  من  خاصة  بمبادرة 
االبتكار  نمو  المنشأة مختلف مراحل  المنظومة  تغطي 

االجتماعي، ويتجلى في 4 تنظيمات مكملة:
حاملي 	  لتدريب  تهدف  هيئة   :Oksigen Lab

المشاريع االجتماعية والبحث
حاملي 	  دعم  شبكة   :Oksigen Accelerator

المشاريع االجتماعية
SI Fund: صندوق االستثمار في الوقع االجتماعي	 
I�propeller: مكتب يقدم استشارات بشأن القيمة 	 

المقاوالت  نطاق  توسيع  ومواكبة  المشتركة 
االجتماعية

الغاية من التأسيس:  
تهدف المبادرة إلى وضع الشركات في مركز البحث 	 

عن إجابات للمشكالت االجتماعية
االجتماعية، 	  المقاوالت  دعم  إلى  المشروع  يهدف 

كونها محرك لالبتكار االجتماعي
لتشجيع 	  شاملة  مواكبة  منصة  بناء  هو  الطموح 

التعاون

I�propeller :الهيئة وراء المشروع
الشركاء: الجامعة الكاثوليكية في لوفين

المختلفة:  المنظمات  حسب  المستهدفة:  الفئات 
“الكالسيكية”  والمقاوالت  االجتماعية،  المقاوالت 

المهتمة بمفهوم القيمة المشتركة

إنجازات ملحوظة: 
إطالق 	  تعاوني:  بحث  إطالق  من  المبادرة  مكنت 

االجتماعية  األعمال  ريادة  حول  بحثي  فريق  أكبر 
)Oksigen Lab(

دعم المشروع أكثر من 200 مبادرة ابتكار اجتماعي 	 
)Oksigen Lab( وخلق شبكة تضم أكثر من 2000 

)Oksigen Accelerator( مقاول اجتماعي

الممارسات الفضلى:
)التمويل، 	  متكاملة  مواكبة   Oksygen تقدم 

خالل  من  إلخ(  المشروع،  هيكلة  في  والمساعدة 
الكيانات المختلفة التي يتكون منها

لتطوير 	  المختلفة  المراحل  المواكبة  عرض  يتناول 
االبتكار االجتماعي

تتكون المنظومة من هياكل مستقلة ماليًا، الشيء 	 
الذي يعزز استدامتها

تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل إحداث شبكة مواكبة شاملة لفائدة 
حاملي المشاريع
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French impact
فرنسا

إشعاع  زيادة  هي   French Impact مهمة  الهدف: 
السياسيين  القرار  صانعي  بين  االجتماعية  االبتكارات 
والمستثمرين، ال سيما على المستوى المحلي من خالل 
تعزيز  وبالتالي   ،”Territoire french impact“ عالمة 

تطوير المبادرات في هذا القطاع.

أنواع األنشطة: تعتبر هذه المبادرة بمثابة إطار مرجعي 
فرنسا،  والبيئي في  االجتماعي  االبتكار  يوحد منظومة 
حيث تجمع تحت نفس الدينامية جميع الفاعلين اللذين 
يجعلون من هذا االبتكار رافعة للتغيير في البالد )حاملي 
والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  وشركات  مشاريع، 
األعمال،  وحاضنات  اجتماعية،  وشركات  وجماعات، 

وخليات، ومستثمرين...إلخ(.
 Territoire French“ وعلى وجه التحديد، تهدف عالمة
Impact” إلى تعزيز وتقوية أوجه التعاون بين الفاعلين، 
وتنميتها  االجتماعية  االبتكارات  بروز  تشجيع  أجل  من 
وانتشارها. يتيح برنامج  » pionniers « )رواد( لمبادرات 
من  مختلفة  أنواع  من  االستفادة  االجتماعي  االبتكار 

الدعم لتوسيع نطاق نشاطها.

: French Impact الغاية من تأسيس
االبتكارات 	  نطاق  توسيع  سيما  وال  التمويل  دعم 

االجتماعية
رفع العراقيل التنظيمية	 
تعزيز التعاون المحلي ونشر ثقافة التعاون	 
تعزيز قياس وتقييم الوقع	 
استلهام السياسات العمومية	 

 : Territoire French Impact األساس المنطقي لعالمة
تمييز المناطق التي ترغب في تعزيز منظومتها الخاصة 
لالبتكار  الداعمة  الهياكل  تعزيز   / االجتماعي  باالبتكار 
االبتكار  في  الفاعلين  بين  تعاون  خلق   / االجتماعي 
تعزيز  وبالتالي  المحلي،  المستوى  على  االجتماعي 

تأسيسهم وتطورهم وانتشارهم

الجهة الداعمة: وزارة التحول اإليكولوجي والتضامني

BPI France ،الشركاء: صندوق الودائع واألمانات

المحليين  الفاعلين  من  مجموعة  المستهدفة:  الفئات 
ذات  والمبادرات  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  في 

ن االبتكار االجتماعي القوي ُمكوِّ

عدد المشاريع المنفذة:
الموجة 	  خالل  بالعالمة  تزويدها  تم  منطقة   20

بنية   22 و  االهتمام  إبداء  طلب  تلبية  من  األولى 
“رائدة”

النشاط  لدعمها   Siel Bleu مدعومة:  بنية  على  مثال 
البدني لصالح كبار السن

الممارسات الفضلى:
توفر هذه األجهزة إشعاعًا ُيستفاد منه في البحث 	 

عن التمويالت
المستوى 	  الخصوصيات على  إبراز  المشروع  يتضمن 

المحلي
يقوم المشروع بتسهيل اإلدماج في إطار شبكة من 	 

خالل عالمة مشتركة
ُتمّكن المبادرة من إحداث شراكات وحلقات تواصل، 	 

الفاعلين  لدى  للعالمة  المصداقية  يمنح  مما 
تجذب  ويجعلها  االجتماعي  لالبتكار  الداعمين 

األوساط المحلية

تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل إحداث عالمة تعزز إشعاع مشاريع 
االبتكار االجتماعي ودمج الفاعلين في إطار شبكة
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SE Impact
Measurement

Task Force
كندا

Social Enterprise Impact Mea� تهدف  :الهدف 
surement Task Force )مجموعة العمل لقياس وقع 
مشتركة  إستراتيجية  تحديد  إلى  االجتماعية(  المقاولة 
يهدف  كما  بكندا.  أونتاريو  منطقة  في  الوقع  لقياس 
المشروع إلى تنسيق أساليب مختلف الفاعلين، وتسهيل 

بدء عملية قياس الوقع لمعظم المبتدئين.

حول  دراسة  إجراء  المشروع  يشمل  األنشطة:  أنواع 
أساليب وهيئات قياس الوقع االجتماعي. يتمحور نجاح 
توحيد  إلى  تنفيذها  يهدف  عمل،  خطة  حول  المبادرة 
إقليم  في  االجتماعية  المقاوالت  أنشطة  وقع  قياس 

أونتاريو.

الغاية من التأسيس:
يهدف المشروع إلى وضع أساس منهجي مشترك 	 

الوقع  لقياس  أونتاريو  في  االجتماعية  للمقاوالت 
من أجل:

االجتماعية 	  المقاوالت  معامالت  تكاليف  تخفيض 
وحواجز  المالية  الحواجز  الوقع:  قياس  حيث  من 
قياس  أدوات  من  متنوعة  ومجموعة  القدرات، 

الوقع التي تجعل اختيار أنسبها معقًدا
تقليل ارتياب المستثمرين	 
االجتماعية 	  المقاوالت  بين  للمقارنة  أساس  توفير   

وتحديد الممارسات الُفضلى
تسمح المبادرة بوضع آلية للمواكبة تمكن من توجيه 	 

المبادرات من جديد، وزيادة وقع هذه األخيرة، خاصة 
من نوع االبتكار االجتماعي

في  والنمو  االقتصادية  التنمية  وزارة  الداعمة:  الجهة 
أونتاريو

KPMG :الشركاء

الممارسات الفضلى:
تمكن المبادرة من تعميم استخدام قياس الوقع من 	 

خالل جعل المنهجية في متناول أكبر عدد ممكن، ال 
سيما من خالل توحيد قاعدة البيانات وتمركزها

تتم المبادرة في إطار زمني متوسط   المدى، الشيء 	 
الذي يمكن من التنفيذ السريع: استراتيجية أونتاريو 

2021-2016 للمقاوالت االجتماعية
المبادرات 	  بتعزيز  الوقع  قياس  تطوير  يسمح   

المبتكرة اجتماعًيا
 يساعد المشروع في تعزيز استدامة المبادرات مع 	 

الرفع من وقعها
بالنسبة 	  الوقع  المشروع من منهجة قياس   يمكن 

رسملة  يعزز  وبالتالي  االجتماعية،  للمقاوالت 
المعرفة

تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل إحداث نظام دعم جديد لتمويل مشاريع 
الوقع االجتماعي
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للتأسيس  لجنة  كندا  حكومة  أحدثت   ،2017 يونيو  في 
المشترك )اللجنة التوجيهية، SG(، حول االبتكار االجتماعي 
اقتراح توصيات لوضع  إلى  والتمويل االجتماعي، تهدف 

استراتيجية وطنية.

التوجيهية في  اللجنة  وتكمن المقاربة المبتكرة إلحداث 
باإلعالن  الحكومة  عملية وضع األسس. وهكذا، قامت 
الترشيحات  لتقديم  دعوة  وأطلقت  واسع،  نطاق  على 
مفتوحة  عملية  ضمان  ألجل  التوجيهية،  اللجنة  ألعضاء 
خارجيًا  ممثاًل   16 الختيار  الجدارة  على  وقائمة  وشفافة 
اختيار  تم  وقد  مؤهلين.  يعتبرون  مرشًحا   189 بين  من 

المرشحين الناجحين من عدة مجاالت.

المقاربة  تطوير  المشروع،  هذا  خالل  من  كندا،  واختارت 
وشاركت  شبكة.  إطار  في  الفاعلين  وإدماج  التشاركية 
مع  االجتماعات  من  العديد  في  التوجيهية  اللجنة 
الحكومة وأجرت أكثر من 60 جلسة نقاش. ويضاف إلى 
وتعبئة  اإلنترنت،  عبر  عمومية  استشارة  عمليتا  ذلك 
الجلسات  ُنظمت  وقد  محلية.  منظمة   35 من  أكثر 
االستشارية بمشاركة جمعيات خيرية ومؤسسات وطنية 
ونقابات  اجتماعية  ومؤسسات  وتعاونيات  ربحية  غير 
دخلت  كما  اجتماعيين.  ومقاولين  تعاون  ومجموعات 
أعضاء  مع  مناقشات  في  المدني  المجتمع  منظمات 
وتوسيع  تعزيز  أجل  من  والحكومة،  التوجيهية  اللجنة 

تمثيل المنظمات االجتماعية.
 االستنتاجات األولى ونتائج العملية:

نظًرا ألن الحكومة قد اكتسبت فهًما أكثر وضوحًا ودقة 
حول منظومة االبتكار االجتماعي والتمويل االجتماعي، 
السياسة  توصيات  لخلق  المشترك  العمل  ممارسة  فإن 
الوطنية، بشراكة مع مسؤلين خارجيين، كفلت أيًضا تبني 
التأسيس  عملية  في  “الجمعوي”  للقطاع  أكبر  ودعم 

المشترك.

اللجنة  نتائج  كندا  حكومة  أصدرت   ،2018 غشت  في 
التوجيهية في تقرير بعنوان “االبتكار الشامل: أفكار جديدة 
 12 تضمن  والذي  أقوى”،  لمجتمعات  وشراكات جديدة 
توصية للحكومة لوضع استراتيجية لصالح كندا في سبيل 

تطوير االبتكارات االجتماعية والتمويل االجتماعي.

             Fall Economic( الخريفي  االقتصادي  البيان  في 
Statement, FES( في 21 نوفمبر 2018، أعلنت حكومة 
كندا عزمها على البدء في بناء استراتيجية لصالح االبتكار 
للتوصية  واستجابًة  االجتماعي.  والتمويل  االجتماعي 
إلى  الهادفة  التوجيهية  اللجنة  عن  الصادرة   6 رقم 
لتسريع نمو منظومة  اجتماعي  “إحداث صندوق تمويل 
اقترحت  كندا”،  أنحاء  جميع  في  االجتماعي  التمويل 
الحكومة استثمار 50 مليون دوالر على مدى عامين في 
المنظمات  تتمكن  حتى  واإلعداد”،  “االستثمار  مجالي 
للتمويل  السلس  الولوج  من  االجتماعية  األهداف  ذات 

االجتماعي.

التمويل االجتماعي،  أيًضا صندوق  الحكومة  كما أحدثت 
والذي سيوفر ما يصل إلى 755 مليون دوالر على مدى 
السنوات العشر القادمة، لتسهيل ولوج المنظمات ذات 
المستفيدون  ويتكون  للتمويل.  االجتماعية  األهداف 
الرئيسيون من االستراتيجية الوطنية لالبتكار االجتماعي 
والتمويل االجتماعي، من الجمعيات الخيرية، والمنظمات 
والتعاونيات،  االجتماعية،  والمؤسسات  الربحية،  غير 
هذا  في  العاملون  والباحثون  االجتماعيين،  والمقاولين 
في  صعوبة  يجدون  والذين  الهشة،  الفئات  مع  المجال 

الولوج لرأس المال ألجل تنمية االبتكار.

حالة كندا - إطالق دينامية المنظومة على المستوى الوطني
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انطالقًا من معطى أن قطاع االبتكار االجتماعي يفتقر إلى اإلشعاع لدى صناع القرار السياسي والمستثمرين، أطلقت 
فرنسا عملية اتحاد الفاعلين في االبتكار االجتماعي من خالل تأسيس French Impact )الوقع الفرنسي(، وبالتحديد 

عالمة “Territoire French Impact”، التي أحدثتها وزارة التحّول اإليكولوجي والتضامني سنة 2018.

تتجلى دينامية تثمين ما هو موجود على المستوى المحلي، في إدماج الفاعلين في إطار شبكة. وهكذا، فإن برنامج 
Territoires يهدف إلى التعريف بأنشطة المنظومات المحلية الفعالة لالبتكار االجتماعي، وتعزيزها، والتي تهدف 
حلوال  جعلها  بهدف  القويين،  والبيئي  االجتماعي  الوقع  ذات  المحلية  المبادرات  جميع  وتنمية  وتثمين  تحديد  إلى 

وطنية.
تتشكل المنظومات من تجمعات ترابية، والتي تعبئ على نطاق واسع الفاعلين المحليين المناسبين، من أجل المشاركة 
في تأسيس مشروع منسق يتوافق مع تحديات المنطقة الحاملة للعالمة )يتوفر كل وسط محلي على 3 أولويات 

تنموية(.

االستنتاجات األولى ونتائج العملية:
مكنت دعوة إلبداء االهتمام من تمييز 20 منطقة سنة 2018

إطالق دعوة لألوساط المحلية في يوليوز 2018، في شكل نداء إلبداء االهتمام، مفتوح على مدى 3 سنوات	 
التوصل بطلبات مقدمة من قبل 50 وسط محلي )أكتوبر 2018(	 
دراسة 50 ملًفا من قبل وزارة التحّول اإليكولوجي والتضامني، بمساهمة من وكالة AVISE، وهي وكالة هندسة 	 

لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني

حالة فرنسا - إطالق دينامية لتوحيد الفاعلين في المنظومة على المستوى المحلي
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يتسم االبتكار االجتماعي بالتجدد المستمر، كونه عبارة عن حلول جديدة تستجيب لقضايا اجتماعية ُملّحة. 
وتتيح عملية التطوير المستمر لالبتكار االجتماعي، معالجة القضايا العاجلة أواًل قبل تقديم إجابات لألسباب 

العميقة للمشاكل االجتماعية.

أوسع  لفئات  الثقافة  إلى  والولوج  حالة صحية ممكنة،  أفضل  إلى  الوصول  إمكانية  المغرب، ضمان  في 
لدى  البيئية  التحديات  إدماج  على  المهمشين ألسباب مختلفة، عالوة  األشخاص  وإدماج  المجتمع،  من 
المواطنين أو حتى الولوج إلى تعليم جيد، كلها مواضيع تنموية رئيسية يمكن لالبتكار االجتماعي أن يعمل 

عليها.

 تفضل بعض المناطق الجغرافية في العالم االهتمام بموضوعات أخرى تستجيب لتحدياتها الخاصة، مثل 
المشاكل المتعلقة بالتغذية أو مكافحة اإلدمان، والتي تعتبر بالنسبة للعديد من البلدان من قضايا الصحة 

العمومية.

بينما تلعب السياسات العمومية دوًرا رئيسًيا، إال أنها مصحوبة بمكونات أخرى، تشمل العديد من الجهات 
الفاعلة، والتي تعد جميعها عناصر ضرورية للتطوير السليم لالبتكارات االجتماعية. وتتألف منظومة فعالة 
لالبتكار االجتماعي من 6 مكونات رئيسية: السياسات العمومية، والتمويالت، وثقافة المجتمع، والدعم 
المتاح لتطوير االبتكارات االجتماعية، والرأسمال البشري الالزم لتنمية هذه األخيرة وقدرة المجتمع على 

االنخراط في االبتكارات المقترحة.

االبتكارات  قادرة على دعم  تكوين وحدة متماسكة،  الستة  المكونات  لهذه  الفعال  التثمين   ويستدعي 
االجتماعية في نموها ونجاحها.وتشكل عوامل الهيكلة للمكونات المختلفة، موضوع دراسة البلدان القابلة 

للمقارنة مع المغرب.

خاتمة: االبتكار والقدرة على التكيف مع التحديات االجتماعية والمجتمعية
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 واقع ممارسة منظومة
االبتكار االجتماعي

في 6 دول قابلة للمقارنة بالمغرب

للمقارنة  القابلة  البلدان  في  االجتماعي  االبتكار  منظومة  دراسة  سلطت 
بالمغرب، الضوء على الممارسات الفضلى التي يمكن االعتماد عليها لتطوير 
هذه المنظومة الجاري هيكلتها حالًيا داخل المملكة. وقد تم تفصيل وتحليل 
الستة  للمكونات  وفًقا  مستقل  بشكل  الستة  الدراسة  دول  من  دولة  كل 

للمنظومة.



أ. عرض منهجية اختيار الدول القابلة للمقارنة بالمغرب

41

مكنت دراسة األسس المرجعية لست دول قابلة للمقارنة بالمغرب، من تحديد الممارسات الفضلى والعقبات التي يجب 
تجاوزها لتطوير منظومة فعالة لالبتكار االجتماعي.

الممثلة لمناطق جغرافية  البلدان  اختيار قائمة  رؤية شاملة واالستلهام من نماذج مختلفة، تم  الحصول على  ومن أجل 
مختلفة: أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق األوسط.

توضح الخطوات التالية بالتفصيل المنهجية المعتمدة الختيار 6 دول مؤهلة لتكون قابلة للمقارنة، والتي أتاح تحليلها تحديد 
سبل التنمية للمغرب.

 تنقسم منهجية اختيار الدول إلى ثالث مراحل:

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى
ذات  دولة   14 لـ  المسبق  االختيار 

منظومة نامية لالبتكار االجتماعي

عقب عمل بحثي، تم اختيار 14 دولة 
ابتكار  منظومة  لديها  قارات   4 من 
مرحلة  إلى  بعد  تصل  لم  اجتماعي 
تطورت  لكنها  النضج،  من  متقدمة 
بما يكفي إلمكانية االستفادة منها.

تنمية  مستوى  ذات  دول  اختيار 
وحجم يضاهيان مستوى المغرب

الملهمة  المبادرات  تحديد  أجل  من 
داخل  تنفيذها  الممكن  من  والتي 
اختيار  الضروري  من  كان  المملكة، 
وحجم  تنمية  مستوى  ذات  البلدان 
يضاهيان المغرب. وهكذا تم تصنيف 
لمعيارين،  وفًقا  المختارة  البلدان 
مؤشر  باعتماد  التنمية  معيار 
والمعيار   ،)IDH( البشرية  التنمية 
سكان  بعدد  المحدد  الديموغرافي 

الدولة.
 ملحوظة: تم اختيار االحتفاظ ببعض 
في  القوية  الدينامية  ذات  البلدان 
رغم  االجتماعي  االبتكار  منظومة 
المذكورة  للمعايير  خضوعها  عدم 
وجه  على  رواندا  كحالة  أعاله، 

الخصوص.

 اختيار دول تعتبر أقرب إلى المغرب
من بين البلدان المختارة

دول،   6 من  قائمة  استخراج  تم 
االجتماعية  الخصائص  من  قريبة 
وفًقا  للمغرب،  والديموغرافية 
الداخلي  الناتج  التالية:  للمعايير 
الخام للفرد، ومعدل نشاط السكان، 
ومعدل األمية بين السكان، ونسبة 
تم  وقد  القروي.  الوسط  سكان 
نهاية  في  التالية  البلدان  اختيار 
دراستها  تتم  والتي  الثالثة،  المرحلة 
تونس،  الوثيقة:  من  تبقى  ما  في 

مصر، البيرو، تايالند، كينيا، رواندا.

ملحوظة : تم االختيار إلبقاء بعض البلدان ذات ديناميكيات قوية في النظام البيئي لالبتكار االجتماعي ولكنها ال تفي 
بالمعايير المذكورة أعاله � حالة رواندا على وجه الخصوص



ب. دراسة منظومة االبتكار االجتماعي في 6 دول يمكن مقارنتها 
بالمغرب: تونس، مصر، البيرو، تايالند، كينيا، رواندا
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مكونات   6 دراسة  حول  الدول  تحليل  يتمحور 
وهي:  فعالة،  منظومة  لتطوير  أساسية 
التمويل،  وإمكانيات  العمومية،  السياسات 
والثقافة )بمعنى األعراف والعادات الثقافية(، 
والدعم )الدعم غير المالي(، والرأسمال البشري 
وقدرة المجتمع على تبني االبتكار االجتماعي، 
والعقبات  الفضلى  الممارسات  استنتاج  ألجل 

التي يجب تجنبها.
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

تطور حديث في منظومة االبتكار االجتماعي
منذ سنة 2011، شهدت البالد تسارًعا في تطوير مبادرات 
مدعومة  االجتماعية،  لالبتكارات  الحاملة  المقاوالت  خلق 
االجتماعية.  المقاوالت  تنمية  لصالح  حكومية  بسياسة 
انتشار  عن  فضاًل  األعمال،  حاضنات  من  العديد  ظهور  إن 
يوضح  االجتماعي،  الوقع  تعزز  التي  الدولية  المسابقات 
دينامية هذا القطاع المزدهر، الذي يشارك فيه فاعلون من 
الوقع  بأهمية  منهم  إدراًكا  متزايد،  بشكل  الخاص  القطاع 

االجتماعي في إطار انخراطهم.
لنشاط  للغاية  جذابة  الدولة  تعد  نفسه،  الوقت  وفي 
النمو،  في  عددها  استمر  التي  الحكومية،  غير  المنظمات 
ليمر من 9000 إلى 15000 كيان مسجل )PISM 2014( بين 
عدد  وزيادة  التبرعات  انخفاض  سياق  وفي  و2014.   2010
هجينة  نماذج  تطوير  على  الكيانات  هذه  تعمل  الفاعلين، 

مدرة للدخل.

قطاع ما يزال فتيًا ومنظومة قيد البناء
إن المكانة المتزايدة ألهمية االبتكار االجتماعي، أدت مؤخرًا 
التي تدعمه، ونالحظ كذلك  التحتية  البنى  التوسع في  إلى 
العام  )القطاع  الدعم  على مستويات مختلفة تطور هياكل 

واألوساط األكاديمية والمنظمات الخيرية(.
فقد  حديًثا،  يزال  ما  االجتماعي  باالبتكار  الوعي  ألن  ونظًرا 
مرحلة  االجتماعية  المقاوالت  من  محدود  عدد  تجاوز 
التجريب لتعمل بكامل طاقتها، ولم تتوسع غالبية المبادرات 
التي تم تنفيذها وما تزال ذات حجم صغير )  5 موظفين في 

المتوسط(.
 على الرغم من دعم الدولة للمبادرات المبتكرة اجتماعًيا، إال 
أن االفتقار إلى الصفة القانونية ما يزال عاماًل يبطئ تنمية 

القطاع.

العديد من التحديات في جوهر االبتكار االجتماعي
تشكل الزراعة والحرف اليدوية والسياحة والبيئة، الموضوعات 
تونس.  في  االجتماعية  االبتكارات  تناولتها  التي  الرئيسية 
والنساء  الشباب  رئيسي  بشكل  المشاريع  وتستهدف 
ومن  السن.  وكبار  الخاصة  االحتياجات  ذوي  واألشخاص 
وُبغية  العمومية  الخدمات  كفاءة  نقص  عن  التعويض  أجل 
تغطية أحسن، تتعلق االبتكارات بشكل أساسي بالخدمات، 
لكن استخدام التكنولوجيا ما يزال محدوًدا، باستثناء ما يخص 

مساعدة سكان المناطق النائية.

نوع النظام السياسي:
جمهورية شبه رئاسية
وغرفة برلمانية واحدة

عدد السكان:
 11,7 مليون

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
39,9 مليون دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
)95/189( 0,735

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

483 12 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل متوسط 
منخفض
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مبادرات تتكاثر لكنها تفتقر إلى إطار قانوني
أبدت السلطات العمومية اهتمامها ودعمها 
من  اجتماعيًا،  المبتكرة  للمبادرات  المتزايد 
االجتماعي  لالقتصاد  برنامج  إنشاء  خالل 

والتضامني.
ثالثي  مؤتمر  عقد  حول  البرنامج  هذا  يدور 
وطني حول االقتصاد االجتماعي والتضامني، 
تشمل  سنوات  خمس  مدتها  خطة  ووضع 
االجتماعي  االقتصاد  بتعزيز  يهتم  ِقسمًا 
المنظمات  تعزيز   ،PROMESS )مشروع 
والتضامني(،  االجتماعي  االقتصاد  وآليات 
 ،2020 رقمية  استراتيجية  خطة  ووضع 
إطارًا  يوفر  الذي   ”Start�up Act“ وإنشاء 
إحداث  وأخيرًا  الناشئة،  للمقاوالت  قانونيًا 

صندوق التضامن الوطني.

الولوج إلى التمويل الذي ما يزال أحد التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها
في سنة 2018، تم تمويل 47 مشروًعا في مجال االبتكار االجتماعي، بإجمالي استثمار 22,1 مليون 
دوالر. ٪79 من االستثمارات محلية و ٪21 منها دولية. وعلى الرغم من أن حيز االستثمار المحلي 
هو األوسع، إال أن قطاع االبتكار االجتماعي ما يزال يعتمد بشدة على المنح المقدمة من المنظمات 
الدولية خالل مرحلتي التصميم والتجريب. ويرجع ذلك بشكل أساسي، إلى عدم وجود مؤسسة مالية 

تونسية تستهدف قطاع المقاوالت االجتماعية على وجه التحديد.
 بشكل عام، فبالرغم من وجود العديد من اإلمكانيات لولوج المبادرات المبتكرة اجتماعًيا لرأس المال 
والقروض، فإن عدم وجود إجراءات محددة لالبتكارات االجتماعية التي تواجه ظروف السوق، يعقد 

الطلبات ويجعل النتائج غير مؤكدة.

وعي عام بقيمته كرافعة للتنمية 
بأهمية  العام  الوعي  يعتبر  تونس،  في  عوامل.  عدة  عن  االجتماعية  لالبتكارات  المجتمع  تبني  ينتج 
الطلب على  يزال تحفيز  تنميته. ومع ذلك، ما  أولى نحو  للتنمية، خطوة  االبتكار االجتماعي كرافعة 
العام، تبقى مفتقرة  القطاع  الشراكات األولى مع  االبتكار االجتماعي محدوًدا. وبالتالي، رغم تطور 
للطابع الرسمي ومحدودة. ويضاف إلى ذلك عدم إشعاع وقع االبتكار االجتماعي في االقتصاد. هذا 
النقص في المعرفة يحد من االنخراط الكامل للمجتمع ويؤثر على تطوير المبادرات، على الرغم من أن 

دور االبتكار االجتماعي كرافعة للتنمية يبدو معترًفا به.

العوامل  عن  مستقلة  األعمال  ريادة  ثقافة 
الخارجية

 	 %  40,25 الفشل:  من  الخوف  مؤشر 
)2015(

الحس المقاوالتي: 28,8 % )2015(	 
نظرة  المجتمع لريادة األعمال على أنها 	 

خيار جيد للمقاولين: 71,1 %

تعتمد ثقافة ريادة األعمال على عوامل خارجية. 
وعليه، فإن أهم المعوقات التي تعترض خلق 
حسب  والمصنفة  تونس  في  المقاوالت 
األهمية هي بحسب دراسة “تنمية ثقافة ريادة 
األعمال لدى الشباب” )عبد الله بونوح 2017(، 
المال،  رأس  وقلة  المالية  االلتزامات  كالتالي: 
العمل  وجاذبية  اإلدارية،  اإلجراءات  وتعقيد 
باألجر، وصعوبة تحمل المسؤولية وقلة األفكار.

تطوير  لعملية  األولية  المراحل  في  يتركز 
المبادرات االجتماعية

الحالية على  الدعم  العديد من هياكل  تتوفر 
تطوير  من  المبكرة  المراحل  لمواكبة  اآلليات 
للقدرة  تفتقر  لكنها  االجتماعية،  المقوالت 
وتوسيع  المبادرات  تنمية  مواكبة  على 
إنشاء  نشاطها. عالوة على ذلك، ونظًرا ألن 
أولويات  على  يعتمد  الفاعلة  الجهات  هذه 
المناطق  بعض  فإن  والمساهمين،  الدولة 
محلية  شبكة  حساب  على  باالمتياز  تتمتع 
حاضنات  من  العديد  وتعتمد  تقدًما.  أكثر 
الدولية  المنظمات  على  الموجودة  األعمال 
الدولية،  والشبكات  األوروبي(  االتحاد   ،GIZ(
والكفاءات  والمنهجية  التمويل  يخص  فيما 
يتمّثل  تحّديًا  الهياكل  هذه  وتواجه  التقنية. 
للتمويل  جديدة  مصادر  وتطوير  تحديد  في 

لجعل نموذجها مستدامًا.
 :”Lab’ESS“ “الدعم”  مبادرة  على  مثال 
 SOS Pulse لمجموعة  تابعة  أعمال  حاضنة 
مجال  في  الفاعلين  تطوير  في  تساهم 
االبتكار االجتماعي في تونس.  )انظر الورقة 

التفصيلية في الملحق(

االبتكار  تطوير تكوينات جامعية موجهة نحو 
االجتماعي

والجامعي  المدرسي  النظام  يستقبل 
سنة.  كل  الطلبة  من  كبيًرا  عدًدا  التونسي 
االجتماعي  االبتكار  تعزيز  مع  وموازاًة 
مختصة،  جديدة  تكوينات  تظهر  وتطويره، 
تقدمه  الذي  البرنامج  المثال  سبيل  على 
في  تجارة  مدرسة  وهي  قرطاج،   IHEC
تونس، والتي أطلقت مؤخًرا ماستر في ريادة 
المقاوالت  إنشاء  في  تخصص  مع  األعمال 
من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى  االجتماعية. 
األعمال  العالي، في مجال  التعليم  تكوينات 
ال  تونس،  في  األعمال  وريادة  التجارية 
األعمال  ريادة  التحديد  وجه  على  تستهدف 
ذلك  فإن  االجتماعي،  االبتكار  أو  االجتماعية 
ريادة  مبادرات  لتطوير  مواتية  أرضية  يخلق 

األعمال االجتماعية.

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

الثقافة 

الرأسمال البشري الدعم
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لقد تطورت منظومة االبتكار االجتماعي مؤخًرا في تونس، مدعومة بمبادرات حكومية. والهيكلة جارية اآلن حول دعم 
المقاوالت االجتماعية.

الممارسات الُفضلى

ماليًا وتعزيز  المبادرات  االجتماعي، من خالل دعم  االبتكار  دينامية منظومة  الدولة في  والتنظيم: تشارك  السياسة 
مواكبتها. كما تدعم سياسة التنمية الرقمية هذا العمل، وتمثل فرصة جديدة لنشر االبتكارات االجتماعية.

التمويل: التنوع الكبير للممولين يجعل من الممكن تنويع مصادر التمويل، وبالتالي الحد من االعتماد على مصادر معينة 
فقط. ويالحظ أن عدد مستثمري الوقع االجتماعي والمنظمات الخيرية آخذ في االزدياد، رغم كونه محدوًدا.

الرأسمال البشري: يستفيد البلد من تطوير تكوينات جامعية مخصصة لالبتكار االجتماعي أو موضوعات ذات صلة.
الدعم )المعلومات والشبكات(: توجد شبكة مهمة من حاضنات األعمال لدعم المراحل األولية لعملية التطوير، وقد 

أتاح تكاثر الفعاليات من نوع “المسابقات” الترويج لالبتكارات االجتماعية وتعزيزها.
تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: أصبح المجتمع تدريجيًا على وعي بدور االبتكار االجتماعي في تنمية البالد.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسات والتنظيم: هناك القليل من القوانين التنظيمية والتحفيزية لتنمية المقاوالت االجتماعية )على سبيل المثال، 
تخضع المقاوالت االجتماعية للضريبة على الشركات، وذلك يضر بقدرتها المالية(.

التمويل: يتم تقييم المنظمات غير الربحية بشكل سيئ، مما يجعل الولوج إلى القروض ضمن شروط السوق أمًرا صعًبا. 
تكون طويلة،  العمومية  البرامج  من خالل  المدعومة  والقروض  المنح  على  الحصول  عملية  فإن  ذاته،  الوقت  وفي 

وتفتقر إلى الشفافية.
الدعم )المعلومات والشبكات(: يقتصر الدعم المقدم على المراحل األولى من االبتكارات، مما يحد من نشر المبادرات 

وتوسيع وقعها.
تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست رسمية، وبالتالي فإن وقعها محدود 

على الطلب على االبتكار االجتماعي.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك تجميع محدود للبيانات حول االبتكارات االجتماعية، وتطور ضعيف لقياس الوقع، مما يجعل 

من الصعب تقدير القيمة المضافة الحقيقية للقطاع على المجتمع، ويحد كذلك من االنخراط الكامل للمجتمع.

أبرز الدروس المستفادة
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

في مصر، يعرف قطاع االبتكار االجتماعي تطورًا، لكنه يواجه 
العديد من العقبات.

األعمال 	  ريادة  في  تطوًرا  حديًثا  مصر  شهدت  وقد 
االجتماعية، ال سيما من خالل انتشار حاضنات األعمال

إذا كانت الدولة تشهد دينامية إيجابية، فيبدو أن هذه 	 
األخيرة تتباطأ بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك عدم 
وعي المجتمع بفكرة االبتكار االجتماعي وريادة األعمال، 
مما يضعف عملية االنخراط في هذه النماذج الجديدة، 

والتي ال يعوضها الدعم الحكومي المحدود للغاية.

بشكل عام، ما يزال الفاعلون في المنظومة غير ناضجين. 	 
ولم  األولى  المراحل  المبادرات  غالبية  تتجاوز  لم  حيث 

ُتظهر إمكانية توسيع نطاقها.

نوع النظام السياسي:
جمهوري

عدد السكان:
98,4 مليون 

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
250,9 مليون دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
0,696

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

390 12 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل متوسط 
منخفض
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نقص في الدعم من طرف الحكومة
االبتكار  لتعزيز  المخصصة  السياسات  تبقى 
االجتماعية  األعمال  ريادة  أو  االجتماعي 
محدودة، وهناك القليل من اآلليات المحفزة 
المبادرات  دعم  فإن  لذلك،  ونتيجة  لتنميتها. 
محدودًا،  يبقى  الحكومية  غير  االجتماعية 
للمقاوالت  قانونية  صفة  توجد  ال  بينما 
غياب  هناك  السياق،  هذا  وفي  االجتماعية. 
لقياس ومواكبة تطور االبتكار االجتماعي في 

البالد.

الولوج إلى التمويل هو أحد التحديات الرئيسية
يعتبر الولوج إلى تمويل الفاعلين في مجال االبتكار االجتماعي محدودًا في مصر لعدة أسباب. أواًل، 
الذين يفضلون عائًدا مالًيا على  هناك سوء تقدير وقع االبتكارات االجتماعية من قبل المستثمرين، 
االستثمار، والذي يعتبرونه غير مضمون في نموذج المقاولة االجتماعية. ثانيًا، يتم تخصيص التبرعات 
بشكل أساسي للمنظمات غير الحكومية التقليدية، على حساب الهياكل من نوع االبتكار االجتماعي. 

وأخيًرا، إذا كان بإمكان هذه األخيرة اللجوء إلى القروض التقليدية، فما يزال ذلك محدوًدا.

 لم يبدأ بعد هذا التبني 
ما يزال سوق ريادة األعمال االجتماعية ضعيفًا، في ظل وجود شراكات قليلة مع القطاع العام، التي 
الذي يوجه بشكل  الخيرية،  الثقافي لألعمال  التقليد  المالحظة جزئًيا من  تنبثق هذه  قد تعزز نموه. 

طبيعي عمل الشركاء المحتملين والفئات المستهدفة من االبتكارات االجتماعية نحو العمل الخيري.

القضايا  حل  في  قوية  مدنية  مشاركة 
االبتكار  على  التركيز  دون  لكن  االجتماعية، 

االجتماعي
 مؤشر الخوف من الفشل: 28,24 %	 
 الحس المقاوالتي: 59,78 %	 
 نظرة المجتمع لريادة األعمال على أنها 	 

خيار جيد للمقاولين: 73,99 %

لدى السكان وعي قوي بالقضايا االجتماعية 
الخيري،  العمل  خالل  من  بحلها  ويلتزمون 
المصرية.  التقاليد  في  بعمق  المتجذر 
توجيه  في  تأثير  له  الثقافي  التقليد  هذا 
المنظمات  نحو  والجماعية  الفردية  األعمال 
االبتكار  نوع  من  المبادرات  من  بداًل  الخيرية، 
االجتماعي، والتي ما تزال غير معروفة بشكل 
متتالي،  تأثير  إلى  تؤدي  العادة  هذه  كبير. 
لالبتكارات  الممنوح  التمويل  من  تحد  فهي 
تطوير  أجل  من  تكافح  التي  االجتماعية 
يزيد من صعوبة حاملي  نفسها، مما  وإثبات 
الجهات  دعم  وكسب  إقناع  في  المشاريع 
لم  نموذج عمل  بخصوص  والسكان،  الفاعلة 

يتبث جدواه بعد.

شبكة متنامية
Sus� )تعتبر منظومة االبتكار االجتماعي في مرحلة النمو في مصر، وإن تضاعفت حاضنات األعمال 
taincubator وInjaz Egypt وGesr(، فإن عددها ما يزال محدوًدا محليًا، وتأثيرها محدودًا في سياق 

عام ما يزال غير مواٍت لالبتكارات االجتماعية.

قلة الوعي باالبتكار االجتماعي يؤدي إلى قلة اهتمام الجامعات وقلة الرأسمال البشري
االبتكار  تعزز  التي  الهياكل  في  لالندماج  جيد  بشكل  مهيئين  غير  الطالب  يكون  الجامعات،  داخل 
االجتماعي، مما يعني بالنسبة لهذه األخيرة صعوبات حقيقية في العثور على المواهب من أجل النمو. 
واستجابة لهذه اإلشكالية، تلجأ المنظمات االجتماعية إلى استراتيجيات مختلفة: توظيف متعاقدين 

وخبراء استشاريين...
وبشكل أعم، فإن عدم اإللمام بمفهوم االبتكار االجتماعي يؤدي لجاذبية ضعيفة للقطاع، األمر الذي 

ال يؤدي إلى خلق توجهات نحوه.

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

الثقافة 

الدعم

الرأسمال البشري 
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على الرغم من الوعي القوي بالمشاكل االجتماعية في البالد ودور كل جهة في إمكانية معالجتها، فإن ثقافة العمل 
الخيري الفردي وقصير المدى، تتم بالتوازي مع تطوير المبادرات من نوع “ريادة األعمال االجتماعية”. وباإلضافة إلى 
ذلك، تؤدي قلة االنخراط من قبل الوسط الجامعي إلى نقص المعرفة بريادة األعمال االجتماعية، وبالتالي محدودية 
االبتكار  تطور  وتيرة  تسريع  يمنع  مما  جدي،  بشكل  الموضوع  تعالج  لم  الدولة  فإن  وأخيرًا  القطاع.  هذا  نحو  التوجه 

االجتماعي.

الممارسات الُفضلى

التمويل: يتم التمويل من قبل القطاع الخاص.
بالمبادرات  التعريف  التي تمكن من  النطاق  الفعاليات واسعة  )المعلومات والشبكات(: هناك عدد قليل من  الدعم 

وخلق توجهات بين السكان.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسات والتنظيم: غياب دعم الدولة يحد من تطوير االبتكارات االجتماعية، والقوانين التنظيمية ال تحفز ذلك.
التمويل: مصادر التمويل محدودة واللجوء إلى القروض بشروط السوق تجعله صعًبا بالنسبة للمبادرات االجتماعية، 

والتي نادًرا ما توفر الضمانات المطلوبة ولها هوامش ربح منخفضة.
االجتماعية  المشكالت  ذلك  مع  يدرك  مجتمع  المطلوب، في  باالهتمام  تحظى  ال  الربحية  غير  المنظمات  الثقافة: 

وقدرة كل شخص على المساهمة في عالجها بشكل فردي، والذي يختار العمل الخيري لهذا الغرض.
الرأسمال البشري: القليل من التكوينات الجامعية تحضر لتطوير االبتكارات االجتماعية.

بالمبادرات  التعريف  التي تمكن من  النطاق  الفعاليات واسعة  )المعلومات والشبكات(: هناك عدد قليل من  الدعم 
وخلق توجهات بين السكان.

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: ما يزال سوق االبتكارات االجتماعية ضعيفًا، وهناك فقط القليل من المبادرات التي 
تهدف إلى جعل المجتمع ينخرط في هذا المفهوم الغير معروف جيًدا.

أبرز الدروس المستفادة
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

في ظل ازدهار منظومتها، برزت البيرو مؤخًرا كمركز لالبتكار 
االجتماعي في أمريكا الجنوبية.

وتمتلك البالد العديد من العوامل المواتية لهذا التطور، بما 
في ذلك رغبة قديمة في تعزيز االبتكار االجتماعي، ونظرة 
والحس  االجتماعي،  االبتكار  لمفهوم  اإليجابية  المجتمع 
انخراط  تثمين  تم  العقليات. وقد  المترسخ في  المقاوالتي 
تقدم  التي  الجامعات،  داخل  التسعينيات  منذ  المواطنين 
إلى  وباإلضافة  المستدامة.  التنمية  مجال  في  تكوينات 
ذلك، سنة 1997، أحدثت الدولة صندوًقا استثمارًيا مخصًصا 
والمواكبة  التمويل  يقدم  والذي  االجتماعية،  للمقاوالت 
تخصيص  تم  عاًما،  وبعد عشرين   .NESsT التقنية، ويسمى
أكثر من 1,5 مليون دوالر للمقاوالت االجتماعية في جميع 

أنحاء البالد.

المبادرات  يعزز  البالد  في  األعمال  ريادة  في  قديم  تقليد 
الفردية

قبل  من  كبير  باهتمام  االجتماعية  األعمال  ريادة  تحظى 
في  التسعينيات  منذ  شاركت  التي  العمومية،  السلطات 
إنشاء مركزين مخصصين لريادة األعمال )الجامعة الكاثوليكية 
للمقاوالت  الترويج  هذا  ويأتي  الهادي(.  المحيط  وجامعة 
كمصدر  يبرزها  مما  مشبع،  عمل  سوق  سياق  في  الفردية 

فرص عمل جديدة.

جهود حكومية من أجل تشجيع االبتكار من منظور التكنولوجيا
االبتكار التكنولوجي هو أولوية الحكومة اليوم، التي تعتزم 

إجراءات قليلة تجاه االبتكارات االجتماعية.

نوع النظام السياسي:
جمهوري رئاسي

عدد السكان:
32 مليون 

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
222,2 مليار دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
)95/189( 0,75

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

393 14 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل متوسط مرتفع
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وريادة  االبتكار  تعزز  المبادرات  من  العديد 
لالبتكارات  خاص  تعزيز  دون  األعمال 

االجتماعية
 إذا كانت الدولة تركز اآلن جهودها على دعم 
االبتكار التكنولوجي، دون تقديم نفس الدرجة 
البيرو  فإن  االجتماعي،  لالبتكار  الدعم  من 
االبتكارات  لتنمية  خصبة  أرض  على  تتوفر 
االجتماعية من خالل تعزيز المبادرات الفردية 
بالتنمية  المرتبط  االجتماعي  واإلدماج 

المقترحة من قبل الحكومة.
العمومية  السياسات  انخراط  على  وكدليل 
في االستجابة للقضايا االجتماعية واإلنمائية 
البيرو  في  توجد  الوطني،  المستوى  على 
والتي  االجتماعي،  واإلدماج  للتنمية  وزارة 
المبادرات  وتنفيذ  إعداد  في  دورها  يتمثل 
باإلدماج  المتعلقة  والقطاعية  الوطنية 
والتنمية. وفي الوقت ذاته، تشارك الحكومة 
وبالتالي،  واالبتكار.  األعمال  ريادة  تعزيز  في 
إلى  يهدف   ”Startup Peru“ برنامج  فإن 
بشكل  يدعمها  والتي  األعمال،  ريادة  تحفيز 

خاص عبر األموال التي تقدمها وزارة اإلنتاج.
الحكومي،  االنخراط  هذا  من  الرغم  وعلى   
هناك حالًيا غياب أي إطار قانوني للمقاوالت 

االجتماعية في البيرو.

الوصول إلى التمويل هو أحد التحديات الرئيسية
 يلعب بنك التنمية للبلدان األمريكية )IDB( دوًرا محورًيا في دعم المبادرات من نوع االبتكار االجتماعي، 
ويعتبر أحد مموليها الرئيسيين. وقد منح بنك IDB سنة 2007 قرًضا مدته 5 سنوات لحكومة البيرو، 
ألجل تعزيز ريادة األعمال “الكالسيكية” وريادة األعمال االجتماعية. وإلى جانب الدعم الخارجي، تمتلك 
البيرو صندوًقا وطنًيا مخصًصا لالبتكار االجتماعي: NESsT. وعالوة على هؤالء الممولين الرئيسيين 

.)Zocial Kapital :وعلى مستوى آخر، هناك شبكات ومنصات للتمويل الجماعي )على سبيل المثال
هناك عدة مصادر تمويل أخرى، لكن دون كونها مكرسة بشكل خاص لتعزيز االبتكارات االجتماعية، 
تعزيز  الحكومة في  رغبة  وبالتالي، في ظل  االجتماعي.  االبتكار  لحاملي  إمكانية وصولها  يعقد  مما 
االبتكارات التكنولوجية، تظهر مصادر تمويل جديدة ومتاحة لمشاريع االبتكار االجتماعي، دون أن تكون 

مخصصة تحديدًا لهذه األخيرة.

تبني محدود بانعدام الثقة
ينتج تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي عن عمليات مختلفة، ال سيما تلك الخاصة بالسوق. في البيرو، 
الخدمات  أو  المنتجات  استهالك  تعزيز  إلى  تهدف  التي  المحددة  المبادرات  من  قليل  عدد  هناك 
المبتكرة اجتماعًيا )ضرائب، وحصص في أسواق معينة...(، الشيء الذي يبطئ نمو منافذ بيع هذه 
االجتماعي  االبتكار  تحمل  التي  العمومية  الجامعات  بين  الصلة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلنتاجات. 

والقطاع الخاص ليست متطورة بما يكفي، مما يقلل من إمكانات االبتكارات االجتماعية.
وأخيًرا، يقوم تبني االبتكارات االجتماعية على رابطة الثقة بين الفاعلين، والتي بدونها ال يمكن ألي 
لإلدماج  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  في  الخاص  “البرنامج  فشل  مثال  ويوضح  ينجح.  أن  مشروع 
االجتماعي والتخفيف من حدة الفقر 2016-2013” )من طرف بنك IDB(، الحاجة إلى تلبية هذا الشرط.

نقص  مع  المقاوالت،  لخلق  قوية  ثقافة 
الوعي باالبتكار االجتماعي

مؤشر الخوف من الفشل: 20,15 %
الحس المقاوالتي: 39,7 %

أنها خيار  لريادة األعمال على  نظرة المجتمع 
جيد: 65,69 %

داخل  للغاية  قوية  األعمال  ريادة  ثقافة  إن 
البالد، ولكن هناك نقص في المعرفة النظرية 
االجتماعي،  االبتكار  تعريف  حول  المشتركة 

مما يؤدي إلى إبطاء انتشار المفهوم.
مسابقة   SE“ “الثقافة”  مبادرة  على  مثال 
تكافئ  مسابقة  االجتماعي”:  االبتكار 
مجاالت  أربعة  في  االجتماعية  االبتكارات 
مختلفة )محددة مسبًقا من قبل المنظمين(. 
السنة  نفس  في  المسابقة  إحداث  تم  وقد 
الورقة  )انظر   .AYDI أنشئ فيها مختبر  الذي 

التفصيلية في الملحق(

منظومة غنية بمبادرات متنوعة تعمل على جوانب مختلفة
شبكة،  إطار  في  الفاعلين  وإدماج  االجتماعية  االبتكارات  تعزيز  إلى  الهادفة  المبادرات  تعدد  ُيظهر 
دينامية منظومة مزدهرة، والتي أصبحت في أمريكا الجنوبية مركًزا مرجعًيا. وهكذا استضافت وطّورت 
2016 حول  )LAB + 4 سنة  منتديات  االجتماعي:  باالبتكار  تواصل خاصة  العديد من عمليات  البيرو 
موضوع “االبتكار من أجل اإلدماج االجتماعي”(، ومهرجانات )“المهرجان الدولي لالبتكار االجتماعي” 
سنة 2015(، وقمة حول التكنولوجيا واإلدماج االجتماعي سنة 2013، ومنصة )كونان، التي تهدف 
إلى تطوير منظومة االبتكار االجتماعي(، ومسابقات حول االبتكار االجتماعي بقيادة فاعلين دوليين، 
والمبادرات الوطنية حول التكنولوجيا والقضايا االجتماعية )خمسة مجاالت: الطاقة والمياه والزراعة 
والتنوع البيولوجي والصحة(. ودلياًل على االعتراف باالبتكار االجتماعي كنشاط في حد ذاته والرغبة 
في الترويج له، تم إحداث عملية اعتماد للشركات ذات الوقع االجتماعي، إسمها Sistema B. وعلى 
يظهر  ليما  العاصمة  الكبرى وال سيما  المدن  تركيزها في  فإن  المقترحة،  المبادرات  كثرة  من  الرغم 

تغطية محلية محدودة.
إلى جانب اإلشعاع واالعتراف الممنوحين لالبتكارات االجتماعية، تمتلك البيرو أيًضا شبكة من حاضنات 

األعمال قيد النمو، ولكن دعمها غير مخصص بشكل خاص لالبتكارات االجتماعية.
االبتكار  مختبر  هو  االجتماعي   AYNI مختبر  االجتماعي”:   AYNI “مختبر  “الدعم”  مبادرة  على  مثال 
االبتكارات  حلول  تعزيز  هو  منه  والغرض  االجتماعي.  واإلدماج  التنمية  لوزارة  التابع  االجتماعي 

االجتماعية الفعالة واألصلية والقابلة للنقل والتكرار. )انظر الورقة التفصيلية في الملحق(

رابط بين الجامعات والشركات في طور النمو، لكنه ال يقتصر على االبتكار االجتماعي.
هناك العديد من تكوينات التعليم العالي مخصصة لريادة األعمال، دون أن يتم تسليط الضوء على 
ريادة األعمال االجتماعية بشكل خاص. وعلى نفس المنوال، فإن حاضنات األعمال، وخاصة حاضنات 
الجامعات، تتكاثر دون تكريسها بشكل خاص لالبتكار االجتماعي. ورغم ذلك، يمكن لحاملي مشاريع 

االبتكار االجتماعي االستفادة من اآلليات الموجودة وتطوير مبادراتهم. 

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

الثقافة 

الدعم

الرأسمال البشري 
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خلقت البيرو دينامية إيجابية في منظومة االبتكار االجتماعي، مما جعلها مركًزا جديًدا في مجال االبتكار االجتماعي في 
أمريكا الجنوبية. عالوة على العديد من العوامل التي تعزز هذا التموقع، خاصة الحس المقاوالتي الراسخ في العقليات 
وتعدد الفعاليات المخصصة للتثمين واإلدماج في إطار شبكة. ويعتبر دور الحكومة حاسم أيًضا، كونها مشجع لريادة 

األعمال واالبتكار االجتماعي.

الممارسات الُفضلى

السياسة والتنظيم: تشجع الدولة المبادرات الفردية والمشاركة االجتماعية.
التمويل: هناك مصادر مختلفة للتمويل، من بينها بنك IDB، لدعم تطوير االبتكارات االجتماعية.

الرأسمال البشري: على الرغم من محدودية البرامج الجامعية المخصصة لالبتكار االجتماعي، إال أن التكوينات التي تركز 
على مواضيع مماثلة حاضرة في المشهد الجامعي.

الدعم: يسمح تنوع المبادرات بالتقاء وعمل الفاعلين في إطار شبكات في منظومة االبتكار االجتماعي.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسات والتنظيم: هناك نقص في الهيكلة القانونية الخاصة بالمقاوالت االجتماعية، التي تواجه صعوبات في اختيار 
صفتها القانونية.

التمويل: أهم مصادر التمويل المخصصة لالبتكارات االجتماعية محدودة.
يوجد عرض  ال  االجتماعية، حيث  االبتكارات  على  نسبي  تأثير  له  األعمال  لحاضنات  المتزايد  العدد  البشري:  الرأسمال 

مخصص لها على وجه التحديد، والذي يراعي خصوصيات نماذجها ومنهجية عملها.
تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: تهدف القليل من المبادرات إلى تعزيز الطلب على االبتكار االجتماعي.

أبرز الدروس المستفادة
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

منظومة تم تطويرها لعدة عقود وتمكنت من هيكلة نفسها
االبتكار  يستمر  البارزة،  المبادرات  من  بالعديد  مدفوعًا 
االجتماعي في احتالل مكانة متنامية في تايالند منذ عقود. 
 Doi حيث منذ سنة 1989، يبين إحداث المؤسسة الملكية
Tung تنفيذ مبادرات واسعة النطاق، تهدف إلى مساعدة 
الفئات المحلية الهشة من خالل مبادرات مبتكرة. وفي اآلونة 
األخيرة، تم تعزيز البنية التحتية لدعم االبتكار االجتماعي في 
ظل دعم المبادرات الحكومية. ومنذ سنة 2010 إلى 2014، 
 Social( أدى تأسيس الخطة الرئيسية للمقاوالت االجتماعية
Enterprise Master Plan( إلى إحداث مكتب المقاوالت 
 Thaïland Social Enterprises( تايالند  في  االجتماعية 
Office(، والذي تم حله سنة 2016 واستبداله بهيكل جديد، 
تعزيز  قانون  إحداث  أدى   ،2019 سنة  سنوات،  بضع  وبعد 
 Social Enterprise Promotion( االجتماعية  المقاوالت 

Act( إلى خلق صفة قانونية للمقاوالت االجتماعية.

الذي  التمويل  وتحدي  المبادرات محليًا  العديد من  تسجيل 
يعتبر أساسيًا لتطويرها

يوجد حوالي 000 116 مقاولة اجتماعية في تايالند. ورغم 
المقاوالت  على  سيما  وال  االجتماعي  االبتكار  على  التركيز 
االجتماعية، ما يزال الولوج إلى التمويل صعًبا، خاصة بالنسبة 
إلى  االفتقار  ويشكل  المشاريع.  من  تقدًما  األكثر  للمراحل 
قوة الهياكل، وفًقا لتقرير “رسم خرائط االستثمار االجتماعي 
       Mapping the( تايالند”  في  المبتكر  المالي  والمشهد 
 Social Investment and Innovative Finance Landscape in

Thaïland(، العقبة األولى أمام وقع االستثمار.

نوع النظام السياسي:
ملكية برلمانية، يحكمها 

الجيش منذ انقالب 2014

عدد السكان:
69,4 مليون 

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
504,9 مليار دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
0,755

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

017 19 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل متوسط مرتفع
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إطار قانوني ناشئ
المقاوالت  شبكة  انطالق  نقطة  باعتباره 
المقاوالت  مكتب  تأسس  االجتماعية، 
Thaïland So� تايالند  في  )االجتماعية 

الخطة  إطار  في   )cial Enterprise Office
 Social( االجتماعية  للمقاوالت  الرئيسية 
 ،Enterprise Master Plan( )2010�2014
بهدف  دوالر،  مليون   3,5 قدرها  بميزانية 
االجتماعية.  المقاوالت  وتنظيم شبكة  تعزيز 
برنامج  إطالق  تم  المبادرة،  هذه  خالل  ومن 
وصندوق  الناشئة  االجتماعية  للمقاوالت 
االستثمار االجتماعي، وظهرت كذلك العديد 
المقاوالت  لصالح  القوانين  مشاريع  من 
إحداث  نحو  أولى  خطوة  وهي  االجتماعية، 
ورغم  المقاوالت.  بهاته  قانونية خاصة  صفة 
تجديد  عدم  بعد   2016 سنة  المشروع  حل 
في  إنشائه  إعادة  سيتم  الحكومي،  التمويل 

شكل جديد.
استمرارية  من  جزًءا  أخرى  مبادرات  تعتبر 
االجتماعية  للمؤسسات  الرئيسية  الخطة 
وال   ،)Social Enterprise Master Plan(
االجتماعية  المقاوالت  تعزيز  قانون  سيما 
 ،)Social Enterprise Promotion Act(
الذي مّكن سنة 2019 من خلق حوافز مالية 
واالستثمار  االجتماعية  المقاوالت  إلنشاء 
 Stock Exchange قبل  من  مدعومًا  فيها، 
تشجيع  على  يساعد  الذي   ،of Thaïland
المستثمرين على اختيار المشاريع ذات الطابع 

االجتماعي.
مثال على مبادرة “السياسات العمومية”

تايالند”  في  االجتماعية  المقاوالت  “مكتب 
 :)Thaïland Social Enterprise Office(
االبتكارات  لتطوير  الحكومة  لها  تروج  آلية 
)انظر  عنها(.  التخلي  تم  )مبادرة  االجتماعية 

الورقة التفصيلية في الملحق(

تمويل محدود بالرغم من تنوع المصادر
 بينما توجد بشكل أساسي ثالثة أشكال من الدعم المالي: المنح واالستثمارات الرأسمالية والقروض، 
الرئيسي للتمويل. وبالتالي،  التايالندية )Thai Health Foundation( المصدر  تظل مؤسسة الصحة 
إيرادات  من  جزًءا  تدفع  دوالر،  مليون   100 تمويلها  إجمالي  يبلغ  التي  الحكومية،  الوكالة  هذه  فإن 
تمويل  لصالح   ،Change Ventures و   Ashoka مثل  وسطاء  إلى  والكحول  السجائر  على  الضرائب 
أيًضا تمويل االبتكار االجتماعي، مثل صندوق االستثمار  االبتكارات االجتماعية. وتدعم هياكل أخرى 
ChangeFu� الذراع االستثماري لـ( ChangeVentures و MaD Esan أو BKIND  المسؤول اجتماعًيا

sion، وهي جمعية تعزيز المقاوالت االجتماعية(، وهما صندوقان لالستثمارات ذات الوقع.
وعلى الرغم من تنوعها، تبقى التمويالت متواضعة بشكل عام ويتم تقديمها أساسًا في شكل منح. 
باإلنصاف  االستثمارات  إلى  الولوج  يزال  االجتماعي، فما  االبتكار  لمبادرات  المتواضع  للحجم  ونتيجة 
محدوًدا. إن الحصول على القروض أمر معقد، بسبب نقص الثقة من طرف البنوك، ونظرتها للنماذج 
وقياس  األجل  طويلة  عمل  خطة  غياب  أن  كما  هشة،  أنها  على  االجتماعية  لالبتكارات  االقتصادية 

الوقع تأتي لتأكيد هاته الرؤية.
مثال على مبادرة “التمويل” “BKIND”: صندوق استثمار مشترك يستثمر فقط في المقاوالت التي 
تلبي معايير ESGC )معايير بيئية واجتماعية، باإلضافة للحوكمة وصد الفساد(، ويتم استغالل 40٪ 
من رسوم اإلدارة )التي تمثل ٪0.8 من قيمة األصول( ألجل االستثمار في المشاريع االجتماعية التي 

لها وقع إيجابي على المجتمع. )انظر الورقة التفصيلية في الملحق(

 تسهيل تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي
للمقاوالت  أيًضا  مواتية  السياسات  وتعتبر  مفتوًحا.  يزال  ما  المال  رأس  سوق  أن  إال  الصغار،  المشاريع  حاملو  يجدها  التي  الولوج  صعوبة  من  الرغم  على 

االجتماعية، حيث تستفيد من اإلعفاءات الضريبية منذ إصدار قانون تعزيز المشاريع االجتماعية سنة 2019.
 ويجري حاليا النظر في مشاريع إضافية، مثل تطوير عملية إنشاء مقاوالت اجتماعية بسهولة، وكذلك دراسة إمكانية التمويل الذاتي للمقاوالت االجتماعية 

عن طريق إصدار األسهم في األسواق العامة.

منظومة تقدم أشكال مختلفة من الدعم
تتوفر تايالند على منظومة غنية ومالئمة لتطوير االبتكارات االجتماعية. وتحتوي البالد على تسعة 
هياكل على األقل تقدم خدمات التكوين واإلدماج داخل شبكات لصالح المقاوالت االجتماعية. كما تم 
إحداث منصة لالبتكار االجتماعي، بدعم من الوكالة الوطنية لالبتكار وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
باإلضافة إلى ذلك، تتم إقامة العديد من المسابقات المخصصة للمقاوالت االجتماعية، مثل جائزة 
SET Social Enterprise، أو مسابقة Banpu Ltd، المعروفة والمعترف بها في جميع أنحاء البالد. 
وقامت شركة Banpu أيًضا، بالتعاون مع ChangeFusion، بتطوير حاضنة أعمال مخصصة للمقاولين 
االجتماعيين. وتلبي هذه الحاضنة حاجة االبتكارات االجتماعية في االستفادة من مواكبة معينة. حيث 
تمر هذه األخيرة بشكل عام عبر حاضنات أعمال عامة، دون االستفادة من برنامج مخصص، مما يؤدي 

إلى إبطاء محتمل لتوسيع نشاطها )نقص المسرعات، وعدم وجود روابط داخل المنظومة(.

 التكوين الخاص بريادة األعمال االجتماعية في تطور
يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة ٪98، ويتمتع جزء كبير من السكان بإمكانية الولوج إلى التعليم 
العالي )الجامعة(، مما يشكل أرضية مواتية لتطوير الكفاءات. وقد تم افتتاح تكوينات مخصصة لريادة 

األعمال االجتماعية في أربع جامعات، مما يؤكد على االهتمام المتزايد بالموضوع.

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

الدعم

الرأسمال البشري 
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ويقر اإلطار القانوني صفة قانونية للمقاوالت االجتماعية، باإلضافة إلى تنمية االبتكارات االجتماعية عبر العديد من 
سة لالبتكارات االجتماعية.  الحوافز، ال سيما الحوافز الضريبية، وذلك في سياق ثقافي مواٍت التخاذ مبادرات فردية مكرِّ
ومن أجل دعم هذه الدينامية، فإن شبكات الدعم غنية وفي تطور مستمر. ومع ذلك، فإن الولوج إلى التمويل يبقى 

محدودًا، على الرغم من وجود تنوع كبير في الفاعلين.

الممارسات الُفضلى

السياسات والتنظيم: تأخذ السلطات العمومية في االعتبار دور االبتكار االجتماعي كعامل من عوامل التنمية وتلتزم 
بتطويره، ال سيما من خالل خلق شراكات مع الجمعيات التي تعمل على تعزيز المقاوالت االجتماعية. ودلياًل على هذا 

االلتزام، وضع نص قانوني يعترف بصفة قانونية محددة للمقاوالت االجتماعية.
التمويل: اتخذت الحكومة تدابير مبتكرة، مثل دفع أموال ضرائب الكحول والتبغ لوسطاء موثوق بهم لصالح االبتكارات 

االجتماعية. عالوة على ذلك، فإن الممولين حاضرين في مختلف مراحل تطوير االبتكارات االجتماعية.
الرأسمال البشري: تم خلق تكوينات في ريادة األعمال االجتماعية في العديد من الجامعات في البالد.

الدعم: إنشاء العديد من الشبكات الخاصة بريادة األعمال االجتماعية في السنوات األخيرة: منصة االبتكار االجتماعي 
 Social Enterprises بقيادة فاعل عمومي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(، و( ”Social Innovation Platform“

Thaïland )شبكة من المقاوالت االجتماعية، تأسست سنة 2019(.
الضريبي،  اإلعفاء  خالل  من  االجتماعي  االبتكار  تطوير  تعزز  األولية  المبادرات  االجتماعي:  لالبتكار  المجتمع  تبني 

ومناقشات جارية حول تطوير وسائل تمويل جديدة.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسات والتنظيم: انقطاع في السياسات العمومية المخصصة لالبتكار االجتماعي، قد يؤدي في سياقات معينة 
مكتب  وضعها  التي  المخططات  من  التنظيمية  القوانين  تنبع  تايالند،  )في  الفعلية  الممارسات  استقرار  زعزعة  إلى 
المقاوالت االجتماعية التايالندية “Thaï Social Enterprise Office”، الفاعل الذي ينظم شبكة المقاوالت االجتماعية 

وتم حله سنة 2016( 
التمويل: الولوج إلى تمويالت كبيرة محدود بسبب قلة عدد الفاعلين المختصين في االبتكار ذو الوقع االجتماعي، 

فضاًل عن خصائص المقاوالت االجتماعية التي يعتبرها المستثمرون هشة.
الدعم: المواكبة التي توفرها حاضنات األعمال المخصصة لالبتكارات االجتماعية ما تزال غير متطورة بشكل كاٍف

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: سوق رأس المال محدود االنفتاح؛ وتعمل الدولة على معالجة هذا األمر، عبر دراسة 
إمكانية قيام المقاوالت االجتماعية بتمويل نفسها عن طريق إصدار أسهم في األسواق العامة.

أبرز الدروس المستفادة
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

بلد يرمز إلى ازدهار االبتكار االجتماعي في القارة األفريقية
القارة  في  االجتماعي  االبتكار  الزدهار  رمزًا  البلد  هذا  أصبح 
ببنية  فاعلوه  ويتسم  ديناميكي  النظام  حيث  األفريقية. 
شابة: ٪65 من مديري المقاوالت االجتماعية تقل أعمارهم 
في  االجتماعية  المقاوالت  عدد  يقدر  بينما  عاًما،   42 عن 
 The state of social enterprises in“( 43000 بـ  البالد 
Kenya”، والمجلس الثقافي البريطاني(. وكونه قطاع شاب، 
من   25٪ التمويل:  إلى  الولوج  صعوبة  جزئًيا  يفسر  فهذا 
المقاوالت االجتماعية لم تحصل على أي شكل من أشكال 
الدعم المالي. ويساهم السياق الوطني في ذلك أيًضا، لذا 
القروض  إلى  الولوج  من  يحد  التصنيف  وكاالت  غياب  فإن 

)حيث هناك حاجة إلى ضمانات كبيرة(.

منظومة في طور الهيكلة
ال يوجد إطار مؤسسي محدد لالبتكار االجتماعي، رغم وجود 
2030(. وفي  سياق مواٍت بشكل غير مباشر )أهداف رؤية 
 ”M�Pesa“ هذا الصدد، ظهرت مبادرات مهمة، مثل نظام
تتوفر  ال  التي  للفئات  األموال  وتحويل  الصغرى  للتمويالت 

على حساب بنكي.

نوع النظام السياسي:
جمهوري

عدد السكان:
51,4 مليون 

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
87,9 مليار دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
0,59

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

461 3 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل متوسط 
منخفض
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إطار قانوني في طور الهيكلة
ثالثة  على   ”2030 “رؤية  التنمية  ترتكز خطة 
االجتماعية،  الحوكمة  رئيسية:  أهداف 
والحوكمة السياسية، والحوكمة االقتصادية. 
االجتماعية  واالبتكارات  المقاوالت  وتشارك 
بقيادة  الخطة،  تطوير  غير مباشر في  بشكل 

وكالة عمومية تأسست خصيًصا لتنفيذها.
لالبتكارات  مخصص  قانوني  إطار  يوجد  ال 
التجارية  االجتماعية، رغم أن تبسيط األعمال 
أن  يمكن   ،)2015 لسنة  الشركات  )قانون 
واالبتكار  المقاوالت  مباشر  غير  بشكل  يعزز 
تقديم طلب من طرف  تم  وقد  االجتماعي. 
بالنسبة  قانوني  إطار  إلحداث  الفاعلين 
Rise Ken�  للمقاوالت االجتماعية، وأعلنت

البرلمان  أعضاء  مع  جارية  المناقشات  أن   ya
تم  وأخيًرا،  االتجاه.  هذا  في  بمبادرة  للقيام 
للمقاولين  األدنى  القانوني  السن  تخفيض 
من 21 إلى 18 عاًما، مما يشجع الشباب على 

االنخراط في ريادة األعمال.

يوجد العديد من الفاعلين في مجال التمويل، لكن الولوج إلى هذا األخير يظل أحد التحديات الرئيسية 
التي يجب التغلب عليها

 :GIIN تتركز نصف االستثمارات ذات الوقع في شرق إفريقيا في كينيا، ب 3.65 مليار دوالر )وفًقا لـ
المقاوالت  في  األموال  رؤوس  استثمار  ويحتل   .)Global Impact Investing Network شبكة 
الناشئة المرتبة الثانية في إفريقيا )147 مليون دوالر سنة 2017(، وتم إحداث 9 صناديق لالستثمارات 

ذات الوقع والغير ربحية واالجتماعية في كينيا.
التكنولوجية ذات  للمبادرات  القوي  الوجود  للوقع االجتماعي، فإن  المخصصة  الصناديق  إلى جانب   

اإلمكانات القوية للتوسع في البالد، يجذب العديد من المستثمرين.
 ومع ذلك، ما يزال الولوج إلى التمويل محدوًدا للمبادرات االجتماعية. وبالتالي، فإن الولوج إلى رأس 

المال والتبرعات والسيولة النقدية، هي العقبات الرئيسية التي تعترض تطوير المقاوالت لنشاطها.
مثال على مبادرة “التمويل” “MPESA”: آلية جديدة تتيح الولوج إلى النظام البنكي من قبل األشخاص 

المستبعدين من النظام البنكي التقليدي. )انظر الورقة التفصيلية في الملحق(

نظام في طور التنمية
العام  القطاعين  بين  الشراكات  إتاحة  إن 
بين  الشراكة  “قانون  بفضل  تتم  والخاص، 
 ،2013 لسنة  والخاص”  العام  القطاعين 
االبتكارات  تطوير  على  يشجع  والذي 
المال  رأس  سوق  ويبقى  االجتماعية. 
مفتوحًا، إال أنه صعب الولوج بالنسبة لحاملي 

المشاريع الصغار.

شبكة تعرف تنمية قوية
تتوفر كينيا على ما ال يقل عن ست حاضنات لألعمال ومسرعات مخصصة للقضايا االجتماعية. وتمر 
المقاوالت الناشئة ذات األغراض االجتماعية عموًما عبر حاضنات عامة، أو تلك الخاصة بالمقاوالت 
الناشئة التكنولوجية، أو ألجل دعم خطة “رؤية 2030”. وباإلضافة إلى هذه الجهات الفاعلة، هناك 
سبع شبكات دعم ومراكز أبحاث مخصصة للمقاوالت االجتماعية. وتشارك هذه الكيانات في خلق 
االجتماعية  المقوالت  تعزز  أوسع،  نطاق  وعلى  التمويالت،  على  للحصول  ضرورية  تعتبر  شبكات 

واالبتكار االجتماعي في كينيا وشرق إفريقيا.
وقد تم عقد شراكة مع البنك الدولي ُأعلن عنها في أوائل 2019، والتي تهدف لتعزيز منظومة لريادة 

األعمال واالبتكار.

تفاوتات كبيرة محليًا
يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة ٪87، إال أنه يختلف اختالًفا كبيًرا بين المناطق الجغرافية بسبب 
إمكانية ولوج 10٪  الشرقية(. ومع  الشمالية  المقاطعة  القوي )معدل ٪9.1 في  المحلي  التفاوت 
من السكان فقط إلى التعليم العالي، حيث يعتبر التعليم أحد العقبات الرئيسية أمام االبتكار وريادة 

األعمال. ومع ذلك، تم افتتاح تكوينات مخصصة لريادة األعمال االجتماعية في أربع جامعات.
 ويعتبر أغلب مؤسسي المقاوالت االجتماعية من الفئات الشابة، مع جزء منها من اإلناث )٪44 من 

النساء(.

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع
لالبتكار االجتماعي

الدعم

الرأسمال البشري 
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تتوفر كينيا على العديد من العوامل المواتية لتطوير االبتكار االجتماعي: ثقافة ريادة األعمال المتجذرة في المجتمع، 
واالبتكارات االجتماعية الناجحة وتعدد شبكات الدعم، التي يركز جزء منها بشكل خاص على االبتكارات االجتماعية. ومع 
ذلك، ما يزال الولوج إلى التمويل محدوًدا، على الرغم من السياق المالئم، باإلضافة إلى غياب إطار قانوني، الشيء 
الذي يعني فرض ضرائب على المقاوالت االجتماعية، مما يضعف تطوير االبتكارات االجتماعية، البطيئ أيضًا بسبب 

رأس المال البشري في طور التكوين.

الممارسات الُفضلى

السياسات والتنظيم: السياسات العمومية التي تندرج في إطار خطة “رؤية 2030” لديها إمكانات قوية لدعم االبتكارات 
االجتماعية، حيث تتضمن خطة التنمية طويلة األمد محوًرا مخصًصا للتنمية االجتماعية.

التمويل: منطقة ابتكار وريادة أعمال نشطة ومؤثرة في شرق إفريقيا، حيث أنها دولة تجذب المستثمرين الذين يقدمون 
مجموعة متنوعة من الدعم، عالوة على تلبية احتياجات المراحل المختلفة من تطوير االبتكارات االجتماعية.

الرأسمال البشري: تم خلق العديد من التكوينات في ريادة األعمال االجتماعية داخل الجامعات. ويتم التركيز بشكل 
يعزز ظهور قطاع شاب  مما  االجتماعية،  األعمال  ريادة  وخاصة  األعمال،  ريادة  والنساء في  الشباب  دور  على  خاص 

ومتكافئ.
الدعم: تدعم العديد من الشبكات تطوير االبتكارات االجتماعية.

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: تتم تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسات والتنظيم: ال يوجد إطار قانوني مخصص لالبتكارات االجتماعية.
التمويل: ما يزال الولوج إلى االستثمارات الكبرى محدوًدا. حيث إن غالبية األموال التي يتم جمعها تكون في شكل 

تبرعات، وتأتي غالبيتها من الشبكات التقليدية، مما يحد من حجم المبالغ الواردة.
الرأسمال البشري: ما يزال الولوج إلى التعليم العالي محدوًدا.

الدعم: غالبية الدعم المقدم غير مخصص لالبتكارات االجتماعية بالتحديد.
تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: يصعب على حاملي مشاريع االبتكار االجتماعي الولوج إلى سوق رأس المال.

أبرز الدروس المستفادة
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عرض عام لواقع تطور منظومةمعلومات عامة حول الدولة
االبتكار االجتماعي

انخراط سياسي قوي لتعزيز المبادرات االجتماعية
البالد  أعادت  رواندا،  بها  مرت  التي  المؤلمة  األحداث  بعد 
بناء نفسها بوضع االنخراط االجتماعي في صميم سياستها. 
وإثر ما خلفه االستعمار والحروب األهلية، اتخدت الحكومة 
تدابير مهمة لتحديث البنيات التحتية للبالد، وتزويد السكان 
بالخدمات االجتماعية األساسية. وقد مكنت هذه السياسة 
من إحراز تقدم كبير من حيث الدخل والتنمية البشرية: فقد 
إلى ٪38,2، كما  رواندا من 57٪  الفقر في  انخفض معدل 
ما  الفترة  إلى ٪16. خالل  المدقع من 36٪  الفقر  انخفض 
االلتحاق  معدل  ويبلغ  و2016/2017.   2005/2006 بين 
من   90٪ تغطية  ويتم   ،98٪ اليوم  االبتدائية  بالمدارس 
السكان بالتأمين الصحي )بتمويل من القطاع الخاص أو من 

الجماعات المحلية(.

أولوية  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير  يعتبر 
استراتيجية )البرنامج الحكومي “رؤية 2020”(

يعطي البرنامج الحكومي “رؤية 2020” مكانة بارزة للرقمنة، 
للبالد،  اقتصادية  ودينامية  نمو  كعامل  إليها  ُينظر  والتي 
ونشر  تطوير  في  مباشر  غير  بشكل  تفيد  أن  يمكن  والتي 

االبتكارات االجتماعية.

نوع النظام السياسي:
جمهوري رئاسي

عدد السكان:
12,3 مليون 

نسمة

الناتج الداخلي الخام:
9,5 مليار دوالر

مؤشر التنمية البشرية:
0,524

الناتج الداخلي
الخام للفرد:

253 2 دوالر

التصنيف حسب 
مستوى دخل البلد:

دخل منخفض
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تزود  وهي  الفقر،  من  للحد  حكومية  مبادرة   :  Ubudehe
لحل  إليه  يحتاجون  الذي  والدعم  بالمهارات  المجتمعات 
ويساعد  بتنميتهم.  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  المشكالت 
المؤسسات  من  االستفادة  على  المواطنين  البرنامج  هذا 

المحلية، لتحقيق أهدافهم التي يحددها المجتمع.

وهو  العام”،  للصالح  “العمل  أيًضا  تسمى   :  Umuganda
الرواندية،  الثقافة  في  طويل  وقت  منذ  موجودة  مفهوم 
من  األخير  السبت  يوم  في  حيث  مؤخًرا.  إلزاميًا  أصبح  لكنه 
كل شهر، من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 11 صباًحا، يجب 
 65 18 و  الروانديين، الذين تتراوح أعمارهم بين  على جميع 
عاًما والذين يتمتعون بصحة جيدة، تنظيف األماكن العامة 
خنادق  حفر  من  المهام  )تتكون  تحسينها  في  والمشاركة 
الشوارع(.  تنظيف  وكذلك  الصحي،  الصرف  مياه  لتصريف 
وقد مكنت Umuganda من إحداث تطور كبير في نظافة 

رواندا.

Imihigo : “عقود األداء والنتائج”، وقد تم وضعها كمقاربة 
وهكذا،  العموميين.  الموظفين  ونتائج  أداء  لتسيير  رواندية 
أساس  على  العمل  خطط  البلدية  المجالس  رؤساء  يحدد 
المجتمع  استشارة  خالل  من  للتنمية  الوطني  البرنامج 
األداء  بتنفيذها، في شكل “عقد  علًنا  يلتزمون  ثم  المحلي، 

والنتائج”، الذي تم وضعه مع الحكومة الرواندية.

قلب  في  االجتماعي  واالبتكار  البشرية  التنمية  وضعت 
السياسة العمومية لتنمية البالد

 في أعقاب اإلبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، تبنت 
رواندا عدة إجراءات غير اعتيادية إليجاد حلول للمشاكل التي 
رواندا  حكومة  اعتمدت  ذلك،  سبيل  وفي  البالد.  تواجهها 
وبعض  التقليدية  الرواندية  الثقافة  من  معينة  جوانب  على 
مع  التنموية  برامجها  ومالءمة  إلثراء  الثقافية،  الممارسات 
احتياجات البلد ووضعه. وقد نتج عن ذلك مجموعة مبادرات 
ثقافية  ترجمة ممارسات  تم  بحيث   ،)GIN( وحوكمة وطنية 
أمثلة  يلي  وفيما  المستدامة،  للتنمية  برامج  إلى  تقليدية 

منها:

هذا  ويشير  الوطني،  القيادة  معتكف   :  Umwiherero
فيه  يجتمع  حيث  الرواندية،  الثقافة  في  تقليد  إلى  اإلسم 
قادة للتفكير في قضايا مجتمعاتهم. وقد كان الغرض من 
ويجمع  بتنفيذها.  وااللتزام  الحلول  تحديد  المعتكف  هذا 
معتكف القيادة الوطني اليوم أكثر من 400 قيادة من جميع 
الحكوميين  الحكوميين وشبه  والمسؤولين  الحكومة  فروع 
مًعا  يجتمعون  والذين  األعمال،  وعالم  المدني  والمجتمع 
في معتكف سنوي لمدة أربعة أيام لمناقشة التقدم المحرز 
وتحديد  البالد،  في  الرئيسية  التنمية  قضايا  معالجة  في 
Umwihere� أصبح هكذا  المقبل.  للعام  الدولة   أولويات 

عن  مسؤولين  رواندا  قادة  من  تجعل  فريدة  حكم  أداة   ro
إجرائاتهم المتخدة. ويوفر هذا المعتكف لهم فرصة للتفكير 
اإلجابة  لتسريع  االستراتيجيات  وتحديد  الدولة،  تقدم  في 
الحالية،  للتحديات  إيجاد حلول  الوطنية، مع  على األولويات 

بالتعاون مع قادة المجتمع المدني وعالم األعمال.
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أساسي  بشكل  مخصص  الدولة  دعم 
للمقاوالت 

ال توجد قوانين تنظيمية محددة للمقاوالت 
تطبيق  يتم  ولكن  رواندا،  في  االجتماعية 
الخاص. ومع  بالقطاع  أخرى خاصة  تنظيمات 
قانون  مثل  التشريعية،  المبادرات  فإن  ذلك، 
تمكن   ،)2013( االستثمار  وتيسير  تشجيع 
من التشجيع على تطوير االبتكار االجتماعي. 
بالنسبة  صعوبة  أكثر  السياق  ويعتبر 
للمنظمات غير الحكومية، حيث تواجه عموًما 

عقبات أكثر من المقاوالت.
مثال على مبادرة “السياسات العمومية”

لتعزيز  حكومي  برنامج   :”DOT Rwanda“
الحتياجات  فهمهم  لتعميق  الشباب  ودعم 
ويوفر  المختلفة.  المجتمعات  وتحديات 
والدعم  والمعرفة  األدوات  لهم  البرنامج 
إلطالق مبادرات اجتماعية مستدامة وقادرة 
التفصيلية  الورقة  )انظر  التغيير.  إحداث  على 

في الملحق(

سوق تمويل صغير الحجم، لكنه نشط للغاية
إن سوق االستثمار المؤثر أصغر بكثير مما هو عليه في بلدان شرق إفريقيا األخرى، لكنه نشط: الصناديق 
المخصصة للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة )مثل صندوق Rwanda SME Fund(، وصناديق الضمان 
التي أنشأتها الحكومة وبنك التنمية في رواندا )والتي تقدم ضماًنا للحصول على قرض من مؤسسة 
مالية تجارية( والتي تستثمر بنشاط في هذا المجال. وتعتبر المنح المخصصة للمقاوالت االجتماعية 
كبيرة، لكنها تظل محصورة بشكل رئيسي في المبادرات االجتماعية الدولية. وللتخفيف من حدة هذه 
الظاهرة، تقدم الحكومة وبنك التنمية ضمانات وخيارات تمويل أخرى للهياكل الصغيرة والمتوسطة 

الحجم. ومع ذلك، ما يزال الولوج إلى التمويل لصالح كيانات “قاعدة الهرم”1 معقًدا.

مجتمع تشكله السياسات العمومية القائمة على االبتكار االجتماعي
التزامها بتوفير الولوج إلى الطاقة. وبالتالي،  تدعم الحكومة تطوير االبتكارات االجتماعية من خالل 
فإن السياسة الطاقية التي تعزز ولوج الفئات األكثر هشاشة إلى الطاقة، تشمل كذلك العديد من 

المقاوالت االجتماعية. المشاريع الصغار.

نظام في إطار الهيكلة
توجد العديد من شبكات الدعم التي يمكن أن تستفيد منها المقاوالت االجتماعية، على مستويات 

مختلفة )وطنية ومحلية(، وقد تم تطوير مركز للوقع في كيغالي.
 منذ سنة 2005، أجرى المعهد الوطني لإلحصاء في رواندا عدة دراسات استقصائية تسمح بجمع 
المعلومات حول “قاعدة الهرم”1. وما تزال قاعدة بيانات المعلومات محدودة، إال أنها تنمو عاًما بعد 

عام. وعلى نفس المنوال، بدأ تجميع البيانات بتحفيز من وزارة التنمية المحلية.

تحليل مكونات منظومة االبتكار االجتماعي
التمويلالسياسات العمومية

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

الدعم

مجتمع يروج لثقافة ريادة األعمال
تقوم الحكومة بتشجيع تطوير المبادرات االجتماعية، باإلضافة إلى انخراط قوي من المواطنين. لكن، هناك خلط بين المقاوالت االجتماعية والمنظمات غير 

الحكومية. وباإلضافة إلى ذلك، يفضل الشباب التوجه نحو المقاوالت الربحية.

الثقافة 
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يعرف النشاط في المجال االجتماعي ازدهارًا ملحوظًا، مدفوعا بإرادة حكومية قوية. وقد تم دمج هذا النشاط في 
عملية تنمية المنظومة، انطالقًا من الوسط الجامعي وتماشيًا مع احتياجات المقاوالت. وتتمتع رواندا بثقافة قوية 

لريادة األعمال تروج لها الحكومة، مما يعزز تطوير االبتكارات االجتماعية، مع إمكانيات متعددة لتمويل هيكلتها.

الممارسات الُفضلى

الشباب  وزارة  تعتبر  الخاصة:  المبادرات  وتدعم  االجتماعي  االبتكار  تعزيز  في  الحكومة  تشارك  والتنظيم:  السياسات 
شريًكا رئيسًيا لـ DOT Rwanda )برنامج حكومي لتعزيز ودعم المبتكرين االجتماعيين الشباب(. وهكذا، تم خلق تعاون 
التكنولوجيا والشغل  الشباب من حيث  التي تعزز قدرات   DOT العام والخاص من خالل دعم مبادرات  القطاعين  بين 

وريادة األعمال.
التمويل: هناك مجموعة متنوعة من إمكانيات التمويل.

الدعم: تشجع وتدعم الحكومة المبادرات الفردية وريادة األعمال. وتستخدم الرافعة الرقمية لتسريع االبتكار االجتماعي 
وتعميقه، وذلك بفضل برامج DOT )صندوق الفرص الرقمية(.

تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي: المبادرات في قطاع البيئة تسمح بتطوير االبتكار االجتماعي.

العقبات التي يجب تجنبها

السياسة والتنظيم: ال توجد قوانين تنظيمية خاصة باالبتكار االجتماعي.
يزال صغير  ما  االجتماعي  الوقع  في  االستثمار  لكن سوق  هامة،  االجتماعية  للمقاوالت  المخصصة  المنح  التمويل: 

الحجم.
الرأسمال البشري: هناك عدد قليل من حاضنات األعمال المخصصة للمبادرات من نوع االبتكار االجتماعي.

أبرز الدروس المستفادة
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مكنت دراسة البلدان القابلة للمقارنة بالمغرب، من تسليط الضوء على مقاربات التنمية المختلفة حسب المكونات الرئيسية 
يمكن  التي  بالروافع  المتعلقة  يلي عرض موجز لالستنتاجات  البلدان. وفيما  بين هذه  التشابه  أوجه  للمنظومة، وكذلك 

تشغيلها من أجل هيكلة المنظومة.

رافعة الدعمالرافعة الحكومية

رافعة الرأسمال البشريالرافعة المالية

الرافعة الثقافية

رافعة تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي

	 مشاركة الحكومات تختلف حسب الدول )القوانين، األموال الحكومية، 
الوزارات المتخصصة...( والتي تعتبر حاسمة في تطوير المنظومة:

ديناميكي �  بتطوير  يسمح  رواندا  في  الدولة  من  قوي  التزام 
للمنظومة

على عكس ذلك، فإن محدودية مشاركة الدولة في مصر تؤدي إلى � 
إبطاء تطور المنظومة

في  االجتماعي  االبتكار  نوع  من  للمبادرات  قانونية  صفة  وجود  عدم   	
غالبية الدول التي شملتها الدراسة، مما يحد من تطورها

االبتكار  مبادرات  لتعزيز  العمل  مجاالت  من  متنوعة  مجموعة   	
األعمال،  حاضنات  وتطوير  ومسابقات،  منتديات،  االجتماعي: 

ومنصات إلكترونية...
األكثر  البلدان  في  المتطورة،  اإلجراءات  من  متنوعة  مجموعة   	

نضًجا في مجال االبتكار االجتماعي )تونس، البيرو، تايالند، رواندا(
تطوير  من  محددة  مراحل  على  غالًبا  وتركز  تتطور  شبكات   	
في  نقص  على  عالوة   ،)... )التأسيس  االجتماعية  االبتكارات 

المواكبة في مرحلة تطوير/توسع االبتكارات

	 نظريًا، هناك تنوع كبير في مصادر التمويل لالبتكارات االجتماعية التي 
الخاصة،  والصناديق  المنح،  الروافع:  من  العديد  إلى  الولوج  إمكانية  لها 

والتبرعات )التمويل الجماعي، وجهات مانحة كبرى...(

	 لكن، هناك غياب مصادر التمويل الموجهة نحو االبتكار االجتماعي في 
غالبية البلدان

	 المنافسة القوية في الحصول على التمويل الدولي والوطني، من قبل 
المنظمات االجتماعية الدولية، تعيق الولوج إلى التمويل وتنمية قدرات 

الفاعلين المحليين.

بالنسبة  محدودًا  التقليدي  التمويل  إلى  الولوج  يعتبر  لذلك،  نتيجة   	
لالبتكارات االجتماعية، خاصة االبتكارات التي تتطلب جمع األموال، والتي 
ال تفي بمعايير االختيار في السوق وال تتمتع دائًما بحجم كافي يسمح 

بتجميع ملفات التمويل المعقدة )نقص القدرات والموارد(

	 بشكل عام، تطوير تكوينات جامعية في مجال االبتكار االجتماعي، 
ولكن القليل منها فقط المخصص لذلك

	 محدودية التكوين في مجال االبتكار االجتماعي ال تخدم تطوير 
المنظومة

لالبتكار  التنمية  طور  في  وتثمين  الصياغة  طور  في  تعريف   	
يبطئ  الخصوص،  األكاديمي على وجه  المجال  االجتماعي، داخل 

تطوره وخلق توجهات جديدة لدى الشباب

البلد،  باختالف  يختلف  الذي  االجتماعي  االبتكار  مبادئ  إدماج   	
)نقص  للمنظومة  السليم  واألداء  التطور  على  يعتمد  والذي 
انخراط المجتمع المدني يجعل من الصعب تطوير منظومة فعالة 

ومستدامة(:
	 بالنسبة للبعض، يتم تفضيل تقليد التضامن على دعم االبتكارات 
المبادرات ومنظومة  تطوير  بالتوازي مع  يتم  والذي  االجتماعية، 

االبتكار االجتماعي )على سبيل المثال: مصر(.
	 بالنسبة آلخرين، روح المبادرة واالنخراط في االبتكار االجتماعي 

)بدعم خاص من قبل الحكومة، كما هو الحال في رواندا(

االبتكار  نوع  من  محددة  نماذج  تثمين  في  عام  نقص  هناك   	
التميز  في  صعوبة  يواجهون  الذين  الفاعلين  وكذلك  االجتماعي، 

وفرض نقاط القوة في مقاربتهم المبتكرة
	 بالنسبة للمقاوالت االجتماعية:

عمل  نموذج  بسبب  السوق  إلى  الولوج  محدودية   	  
خاص، والذي ال يستجيب لمتطلبات السوق

االبتكارات  لتطوير سوق  المواتية  للتدابير  عام  غياب   	  
االجتماعية )أسواق مختارة، خفض الضرائب...(
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خاتمة: الدروس الرئيسية المستفادة من دراسة األسس 
المرجعية للبلدان القابلة للمقارنة بالمغرب

إن دراسة منظومة البلدان القابلة للمقارنة بالمغرب، قد مكنت من تسليط الضوء على الممارسات الفضلى التي تهدف 
إلى هيكلة مختلف المكونات الرئيسية التي تتكون منها هذه المنظومة.

	 على مستوى السياسات العمومية، فإن الدول التي أدركت سلطاتها العمومية األهمية االستراتيجية لالبتكار االجتماعي، 
ترجمت هذا الوعي من خالل تحديد سياسة وطنية واضحة وموحدة لصالح االبتكار االجتماعي، في شكل صفة قانونية 
محددة )االقتصاد االجتماعي والتضامني(، أو إطار تشريعي أوسع لصالح المبادرات المنبثقة عن االبتكار االجتماعي، مما 

يسمح باالعتراف به ووضع إجراءات محددة )خاصة إجراءات حكومية(.
	 على المستوى المالي، يعد تحديد دعم خاص لمبادرات االبتكار االجتماعي أمًرا ضرورًيا، لتجنب وضعها في منافسة مع 
نماذج اقتصادية تلبي بشكل أفضل المتطلبات المالية للمستثمرين، في سبيل تعزيز الوقع االجتماعي للنماذج المبتكرة. 
عندما يساعد الدعم في تلبية االحتياجات الخاصة بكل مرحلة من مراحل التطوير، ويعزز جمع البيانات وقياس الوقع، فإنه 

يساعد على تعزيز مصداقية هياكل االبتكار االجتماعي لدى الممولين.
التراب  تغطية  والمحلي من  الوطني  المستويين  االجتماعية على  االبتكارات  إطار شبكات، ونشر  اإلدماج في  يمكن   	
الوطني بأكمله. وتعزز الروابط التي تنشأ بين حاملي المشاريع من خالل اللقاءات )المنتديات والمسابقات...(، الولوج إلى 
الرافعات باإلضافة إلى تقوية التعاون وتبادل الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين. إن نشر المبادرات من نوع االبتكار 
االجتماعي والترويج لها داخل فعاليات معينة وكذلك من خالل شبكات المعلومات، يخلق توجهات جديدة، ويشجع على 

االنخراط في هذه النماذج الجديدة الغير معروفة بالنسبة لعامة المواطنين.
	 على مستوى الدعم، يعتبر تعزيز إحداث منظومة تسمح بالدعم المستمر لالبتكارات االجتماعية ضرورة مطلقة، وذلك 
بين حاضنات األعمال والمسرعات والجامعات  الجسور  تعزيز  أهمية عن ذلك،  يقل  المختلفة. وال  خالل مراحل تطورها 
ومراكز التكوين األخرى. عالوة على ذلك، يمكن/ينبغي للجامعات أن تصبح قادرة على تعزيز مشاركتها في إعداد الرأسمال 
البشري المؤهل لالبتكار االجتماعي، ال سيما من خالل تطوير تكوينات وخلق توجهات وتكوين الفاعلين المستقبليين 
في االبتكار االجتماعي بشكل أفضل. باإلضافة إلى ذلك، يؤدي التفكير المشترك مع الوسط األكاديمي لالتفاق على 
بين  والتعاون  البيئة  هيكلة  من  يمكن  مما  االجتماعي،  باالبتكار  المتعلقة  للمبادئ  تعريفات  وضع  وبالتالي  المفاهيم، 

الجامعات والقطاع الخاص.
مكنت دراسة البلدان القابلة للمقارنة بالمغرب، من تسليط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على هيكلة منظومة 
االبتكار االجتماعي. وتمكن الممارسات الفضلى والعقبات التي تم تحديدها، من التفكير في التدابير التي يجب اتخادها 

لهيكلة منظومة االبتكار االجتماعي في المغرب، والتي تم تفصيلها في الجزء من الوثيقة المخصص للتوصيات.
 من أجل معرفة الرافعات الرئيسية التي يجب تفعيلها في المغرب، من الضروري أواًل إجراء دراسة معمقة لمنظومته. 

هذا هو موضوع الجزء التالي، والذي يتم خالله تشخيص منظومة االبتكار االجتماعي في المغرب.  
ال يعتبر هذا التشخيص شاماًل، بل يقدم مفاتيح أولية للفهم، مع إسقاطه على سياق التنمية الوطنية. هذه المنهجية 
تجعل من الممكن معرفة حدود وقع السياسات العمومية، وفي الوقت ذاته قوة االبتكارات االجتماعية في مجاالت 

معينة، مثل الصحة والتعليم والبيئة والثقافة واإلدماج االجتماعي واالقتصادي.
 ويتم توضيح األهمية والحاجة إلى دعم االبتكارات االجتماعية، من خالل 23 دراسة حالة، تأتي عبر شهادات الفاعلين 
في هذا المجال، للمساهمة في التفكير في السبل التي يجب اتخادها لتطوير المنظومة، والتي يتم اقتراحها في الجزء 

الثالث من الوثيقة.
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لقد عرفت قطاعات الصحة والتعليم والبيئة واالدماج االجتماعي واالقتصادي 
والثقافة تطورًا كبيرًا في المغرب، على مدار الثالثين سنة الماضية. وقد عرفت 
االستباقية  المقاربة  من  انطالقًا  ملحوظًا،  تطورًا  البشرية  التنمية  مؤشرات 
التي نهجتها الدولة في إطالق أوراش كبرى لتحسين حياة المواطنين. ورغم 
ذلك، ما تزال الفوارق كبيرة، وتتطلب نهًجا أكثر ابتكارًا لمعالجة هذه التحديات 

المستدامة.

االبتكار  على  البلد  قدرة  تمثل  أنها  نعتقد  حالة   23 حددنا  السياق،  هذا  في 
اجتماعًيا، والتي يمكن أن تكون مصدر إلهام كبير للفاعلين. وتظهر هذه الحاالت 
وضعيات  ذات  مناطق  في  اجتماعية  احتياجات  تبرز  كيف  للغاية  المشجعة 
ذوي  المحليين،  الفاعلين  من  استجابة  تتطلب  والتي  المملكة،  في  مختلفة 

دراية بخصائص مجاالت اشتغالهم.

نماذج لمشاريع
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143 في  الوفيات عند الوالدة من  انخفاض معدل 
األلف عام 1980 إلى أقل من 30 وفيات في األلف، 
في   1 إلى   3 من  األمهات  وفيات  عدد  وانخفاض 

األلف.
قبل  عام  كل  طفل   16  000 يموت  ذلك،  ومع   
الخطر عند ٪20 من  الخامسة ويتضاعف هذا  سن 

األطفال من الفئات األكثر فقرًا.

عرف المغرب تقدمًا كبيرًا في مجال الصحة: انخفاض عدد   
الوفيات عند الوالدة، لكل من األطفال واألمهات، وتقليص 
والزيادة  المالريا،  على  والقضاء  المعدية  األمراض  خطر 
المستمرة في التغطية الصحية لصالح السكان المعوزين مع 
8.5 مليون مستفيد من التأمين الصحي اإلجباري، وأكثر من 
 .)RAMED( 9 ماليين مستفيد من نظام المساعدة الطبية
كما أن هناك إمكانية للوصول إلى األدوية بفضل تخفيض 

أسعار األدوية األساسية بمبادرة من وزارة الصحة.

� ما يزال السل يمثل مشكلة صحية عامة وما يزال 
يؤثر على األوساط األكثر فقرًا.

العقلية  األمراض  وكذلك  المعدية  غير  األمراض   �
آخذة في االرتفاع، حيث ٪80 من الوفيات مرتبطة 

بها.

� طبيب واحد لكل 491 1 نسمة في الدار البيضاء، 
الوسط    في  نسمة   8  250 لكل  واحد  وطبيب 

في  نسمة   12  263 لكل  واحد  وطبيب  الحضري، 
الوسط القروي.

من  اإلقليمية 30٪  المندوبيات  ميزانيات  تغطي   �
المناطق  سكان  يحرم  مما  الصحية،  االحتياجات 
النائية من الوصول إلى األدوية التي تغطيها الدولة.

�  نفقات عمومية منخفضة نسبًيا تعادل 153 دوالًرا 
للفرد بنسبة 5.2 ٪ من ميزانية الدولة.

� عدد مهنيي الصحة غير كاٍف بمعدل 1,86 مهني 
نسبة  من  أقل  رقم  وهو  السكان،  من   1000 لكل 

2,37 التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

التحديات في مجال الصحة

الحاالت التي تمت دراستها في مجال الصحة
يأتي هذا التقديم إلعطاء فكرة عامة عن المقاربات الناشئة في المغرب، ألجل تلبية االحتياجات الصحية بشكل أقرب من الفئات 

الهشة:

Anaïs أناييس  �
Opération Smile  �
Sourire de Reda  �

Tbibcom  �

الرسم البياني 3 تطور متوسط   العمر المتوقع في المغرب
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تفاصيل أنشطة الجمعية
دعم األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية حسب فترة الحياة، من الطفولة 

إلى سن الرشد.

	 مركز التدخل المبكر � الطفولة المبكرة: يهتم هذا المركز باألطفال الذين 
أو  حركية  صعوبات  من  يعانون  والذين   ,21 الصبغي  التثلث  من  يعانون 
لغوية أو إدراكية أو مضاعفات عضوية، منذ والدتهم حتى سن 6 سنوات. 
حيث تقدم الجمعية الفحص المبكر والتشخيص وإعادة التأهيل والعالج 
ويتم  أسرهم.  ودعم  االجتماعية  التنشئة  في  ومساعدتهم  لألطفال، 
تديره  الذي  )المهد(   ”Le berceau“ داخل فضاء  الخدمات  تقديم هذه 

الجمعية والذي يوفر للعائالت متخصصين في اإلعاقات الذهنية.

	 مدرسة أناييس Anaïs Madrassa � الطفولة الثانية: تعزز هذه الرعاية 
لهم  يسمح  حيث  سنة.   14 و   3 سن  بين  لألطفال  المدرسي  اإلدماج 
لهذه  بالنسبة  خاصة.  رعاية  مع  مناسب  تعليم  على  بالحصول  البرنامج 
البيضاء، الذي يتوفر  الفئة العمرية، توفر الجمعية مركز غاندي في الدار 
على فريق متعدد التخصصات يتكون من: مدرسين ومعلمين متخصصين 

وأطباء نفسيين ومعالجي النطق ومعالجين نفسيين حركيين وأطباء.

	 أناييس تكوين Anaïs Takouine � المراهقة: يتيح البرنامج للمراهقين 
مع  مخصًصا  تعليمًيا  مساًرا  عاًما،   18 و   14 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
تكوين في ورش عمل احترافي، باإلضافة إلى متابعة طبية وشبه طبية. 

حيث يتم إعداد اليافعين تدريجًيا لالندماج في حياة مهنية مالئمة.
بعد ذلك، يقدم برنامج Takouine للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 

و 20 عاًما تكوينًا مهنيًا مكماًل، إلعدادهم لإلندماج في الحياة المهنية.

	 أناييس خدمة Anaïs Khadma � شباب:  تقدم هذه الخدمة استجابة 
يعاني  التي  الشغل،  لمشكلة االستبعاد االجتماعي والمهني من سوق 
منها الشباب ذوي اإلعاقات الذهنية، من خالل وضعهم في وضعية عمل 

حقيقي، وتمكينهم من االندماج واالستقاللية االجتماعية المالئمة.

ومجال  المالبس  تنظيف  مهن  في  تكوينات،  الشباب  هؤالء  يتلّقى 
وبالنسبة  الدعم.  أنشطة  مع  بالتوازي  الحلويات  وصناعة  المطاعم 
وفًقا  متاًحا،  عادية  بيئة  في  اإلدماج  يظل  استقاللية،  األكثر  لألشخاص 

لإلمكانيات المتواجدة.
 يتم تقديم برنامجي Takouine و Khadma في فضاء Anaïs الذي تبلغ 
مساحته 3400 متر مربع. ويحتوي هذا الفضاء على العديد من القاعات 
المخصصة للتكوين وورش العمل، باإلضافة إلى مطابخ احترافية مناسبة 

لتكوين المستفيدين الشباب.

إلى  المجتمع  ونظرة  العقليات  تغيير  إلى  الجمعية  تهدف  التوعية:   	
والمتخصصين  العائالت  لتوعية  أنشطة  تنظم  حيث  الذهنية.  اإلعاقات 
واألحكام  الذهنية،  باإلعاقة  المواطنين  وعامة  والمقاوالت  والمدارس 
المسبقة التي تعاني منها هذه الفئة “المختلفة”، مع توضيح األساليب 
الحالية في الرعاية واإلمكانيات المتوفرة في مجاالت التعليم والتكوين 
فرصة   Duo Days فعاليات  تعتبر  سنة،  كل  وفي  المهنية.  واألنشطة 

للمهنيين لقضاء يوم مع المستفيدين من البرنامج.

تهتم جمعية أناييس بقضية األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية، ومعظمهم 
بإمكانية تحسين جودة حياة هؤالء  21. مع قناعة  الصبغي  بالتثلث  مصاب 
استقاللية  تعزيز  أجل  ومن  ذاتهم.  تحقيق  من  وتمكينهم  األشخاص، 
الجمعية بمجهودات ألجل  21، تقوم  الصبغي  بالتثلث  المصابين  األشخاص 
إدماجهم ودعمهم نفسيًا وتربويًا، فضاًل عن خلق وتطوير إمكانيات ولوجهم 

إلى الشغل.

ذوي  األشخاص  المختلفة  برامجها  خالل  من  أناييس  جمعية  تستهدف 
اإلعاقات الذهنية، وخاصة ذوي التثلث الصبغي 21، منذ والدتهم والكشف 

عن الخلل حتى إدماجهم في سوق الشغل.
تستهدف الجمعية أيًضا، من خالل مبادرات التوعية، آباء األطفال المصابين 
بالتثلث الصبغي 21، وكذلك مهنيي الصحة، من أجل فهم هذا الخلل بشكل 

أفضل، وإجراء التشخيص ودعم األسر.

دراسات الحالة

Anaïs أناييس 

 وقع النموذج
بدأت أناييس مع 6 مستفيدين فقط في سنة 1991، وطّورت عرضها 
تدريجًيا. ثم زاد عدد المستفيدين واتسعت المواكبة مع نمو الجمعية. 
وتقدم هذه البنية اآلن برامج تتناول المشاكل التي ترافق كل لحظة 
تمكين  في  الكامل،  العرض  طموح  ويتمثل  المستفيدين.  حياة  من 
الرشد.   المستفيدين منه من تحقيق استقاللية شبه كاملة عند سن 

واليوم، تستقبل الجمعية حوالي 280 مستفيًدا سنوًيا.

 في سنة 2019، كان هناك حوالي 400 شخص على قائمة االنتظار، 
التحتية  والبنية  المالية  القدرة  تملك  ال  لألسف  الجمعية  لكن 
الستقبالهم ومواكبتهم. وهكذا لم تتم تلبية العديد من االحتياجات، 

وسيكون من الضروري توفير موارد إضافية لتطوير البنية.

وقد أتاحت الجمعية لبعض الشباب اإلندماج في الحياة العملية، حيث 
للتجارة  المغربي  البنك  تكوينها، وال سيما مع شريكها  استفادوا من 
والصناعة BMCI، الذي يفوض جزًءا من خدمة تنظيف المالبس لصالح 
لألشخاص  المجتمع  نظرة  وتغيير  العقليات  تغيير  وألجل  الجمعية. 
وعي  من  الرفع  على  الجمعية  تساعد   ،21 الصبغي  بالتثلث  المصاين 

.Duo Day المقاوالت، ال سيما من خالل فعاليات
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تفاصيل نشاط هذه المنظمة غير الحكومية

مجانية  تغطية  المنظمة  تقدم  لألطفال:  الجراحية  العمليات  تغطية   	
للمتابعة  باإلضافة  العمومية،  المستشفيات  في  الجراحية  للعمليات 
الطبية للمرضى. وتتوفر المنظمة على 3 مراكز في المغرب )الدار البيضاء 
و الجديدة و وجدة(، حيث تتم متابعة الحالة الصحية لألطفال. وتتيح هذه 
ثم  وتوجيههم إلجراء عملية، ومن  للمرضى  إنشاء ملف  إمكانية  المراكز 

ضمان متابعتهم الطبية )يتم كذلك عالج األسنان داخل هذه المراكز(

أنحاء  جميع  في  توعية  بحمالت  المنظمة  تقوم  المواطنين:  توعية   	
المغرب

المنظمة  تقدم  األرنبية:  الشفة  مشكلة  حول  الطب  مهنيي  تكوين   	
من  العمل(،  أثناء  )التكوين  المغاربة  والممرضين  لألطباء  تكوينًا مستمرًا 

خالل ثالثة أنواع من البرامج:
 	)Basic Life Support( دعم الحياة األساسي
 	)Advance Life Support( دعم الحياة المتقدم
 	)Help Babies Breath( مساعدة الرضع على التنفس

يتم توفير التكوين في المراكز الثالثة التي تتوفر عليها المنظمة

بين  أرنبية ما  المولودين بشفة  السنوي لألطفال  العدد  يقدر  المغرب،  في 
1200 إلى 1500 كل سنة. وغالًبا ما يواجه األطفال المصابون بهذا التشوه 
في الوجه، والذين لم يخضعو لجراحة ترميمية، صعوبة في التنفس والشرب 
واألكل والكالم. مما يجعل هؤالء يعانون من سوء التغذية ومشاكل طبية 
يؤدي  أن  ويمكن  صعبة  اليومية  حياتهم  يجعل  هذا  وكل  نفسية،  حتى  أو 
بينها  ناتج عن عوامل مختلفة، من  التشوه  المغرب، هذا  إلى وفاتهم. في 
سوء تغذية األمهات، ما ينتج عنه نقص حمض الفوليك أثناء تكوين الجنين. 
تعاني  حيث  القروي،  الوسط  في  رئيسي  بشكل  الظاهرة  هذه  وتالحظ 

األمهات من النقص بشكل أكبر.

تتمثل مهمة Operation Smile Morocco في مساعدة هؤالء األطفال 
وتزويدهم  الجراحة  إمكانية  منحهم  خالل  من  المجتمع،  في  االندماج  على 
بالرعاية الالزمة. وتهدف هذه المنظمة غير الحكومية أيًضا إلى تثقيف عامة 
المواطنين، وتكوين الخريجين الجدد في مهن الطب والمتطوعين الطبيين، 

من خالل تزويدهم باألدوات والبنية التحتية الالزمة.

بالتالي، فإن Operation Smile Morocco تستهدف فئتين مختلفتين، من 
ممثلو  أخرى،  ناحية  ومن  الوجه،  في  بتشوهات  المولودين  األطفال  ناحية، 
المهن الطبية واألطباء والممرضين المغاربة. حيث تقوم بدعم الفئة األولى 
عبر إجراء العمليات، وتقوم بتكوين الفئة الثانية ألجل إجراء العمليات الجراحية 

الالزمة لترميم الشفة األرنبية ومتابعة الحاالت.

Operation Smile )عملية ابتسامة(

 وقع النموذج
العديد  عالج  على  تعمل  جهة،  فمن  مزدوج،  أثر  المنظمة  هذه  لدى 
من األشخاص الذين يعانون من الشفة األرنبية، ومن جهة أخرى تكوين 
التشوه. حيث  الخاصة بمعالجة هذا  الجراحية  الممارسات  األطباء في 
خالل 20 سنة من الممارسة، تلقى 11812 طفاًل جراحة للشفة األرنبية 
في المغرب، وتلقى 19455 استشارة جراحية و53892 عالًجا لألسنان. 
وبفضل Operation Smile Morocco، تم تكوين 421 طبيبا وممرضا 
مغربيا على إجراء جراحة الشفة األرنبية، وكذلك المتابعة الطبية للرضع 
اآلن  متطوع  طبيب   400 بينهم  من  التشوه.  هذا  من  يعانون  الذين 
لصالح الجمعية. ويضاف إلى ذلك 21 وظيفة تم استحداثها، في مراكز 

الجمعية الثالثة في الدار البيضاء والجديدة ووجدة.
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ثالثة  على   Sourire de Reda جمعية  تعمل 

محاور :

	 التوعية: 
تعمل جمعية Sourire de Reda على استهداف عامة المواطنين في 
حمالتها التواصلية، من أجل رفع درجة الوعي بالمعاناة الصامتة للشباب، 

وخطر االنتحار لدى هذه الفئة.
 أطلقت الجمعية حملة توعية سنوية، تنقلها وسائل اإلعالم في 5 فبراير 
في إطار اليوم الوطني لمكافحة انتحار الشباب. ويوافق هذا التاريخ اليوم 

العالمي لمكافحة االنتحار في البلدان الفرنكوفونية.

	 الوقاية: 
قدمتها  التي  والمؤتمرات  والمناقشات  العمل  بورشات  األمر  يتعلق 
جمعية Sourire de Reda، في المدارس لصالح التالميذ وأولياء األمور 
والمعلمين، وكذلك داخل المقاوالت، وفي الوسط الجمعوي والصحي.

من  مكونة  الشباب،  المتطوعين  من  لجنة  مع  أيًضا،  الجمعية  وتعمل   
في  الجمعية  لدى  وسفراء  التوعية  مسؤولي  من  شاًبا   20 حوالي 
الشبكات  “يقظة” ممتاز على  أيًضا مورد  الشباب هم  مدارسهم. هؤالء 

االجتماعية.

	 التدخل: 
توفر جمعية Sourire de Reda للشباب، أول خط للدعم العاطفي من 
 Stop .خالل الدردشة السرية والمجانية واحترام الخصوصية في المغرب
بمستمع  الشباب  توصيل  يتم  حيث  استماع،  منصة  عن  عبارة   Silence

متطوع مجهول تم تكوينه في إدارة أزمة االنتحار واالستغاثة.
 تتلقى الجمعية كذلك طلبات المساعدة وتعالجها عبر البريد اإللكتروني، 
 Sourire de Reda جمعية  وتقوم  االجتماعي.  التواصل  وسائل  وعلى 
توجه  والتي  المغرب،  في   Befrienders Worldwide شبكة  بتمثيل 
المساعدة  إلى خط  األنترنت  العاطفي على  الدعم  الباحثين عن  الشباب 

الخاص ببلدهم.

انتحار  حالة   1013 العالمية  الصحة  لمنظمة  تقرير  أحصى   ،2016 سنة  في 
في المغرب، من بينهم 613 امرأة و400 رجل. وتعتبر قضية االنتحار، وخاصة 

انتحار الشباب، غير معروفة بشكل كاٍف داخل المملكة.

بالنسبة لجمعية Sourire de Reda، فإن الشاب الذي يعاني ويعزل نفسه، 
معرض الرتكاب أعمال خطرة. ويمكن أن تكون هذه األعمال عبارة عن أعمال 
العنف تجاه اآلخر )مضايقة، ابتزاز، عنف جنسي ... وفي أسوأ األحوال القتل.(، 
أو فعل عنف ضد النفس )اضطرابات األكل، التشويه الجسدي، المخدرات ... 

وفي أقصى األحوال االنتحار(.

عاًما   13 العمر  من  يبلغ  مراهق  انتحار  بعد   ،2009 سنة  الجمعية  تأسست 
الذين  الشباب  مساعدة  في   Sourire de Reda مهمة  وتتمثل  ونصف، 

يعانون ومنعهم من االنتحار. 

المعاناة،  يعيش  الذي  الشباب  تزويد  يتمثل شعار Sourire de Reda في 
بكل ما يمكن تخفيف الضغط عليه لتجنب االنزالق إلى األسوء وإلى المخاطر 

الكامنة في ذلك. وهو ما يعني،
	 السماح لهم بالتعبير عن معاناتهم قبل أن تتحول إلى عنف

والتي  المباشرة،  بيئتهم  في  المتوفرة  الموارد  تحديد  في  مساعدتهم   	
يمكن أن تشكل دعمًا في األوقات الصعبة

	 مواكبتهم في تطوير خطة عمل من أجل الراحة النفسية.

التمدرس،  سن  في  الشباب  أساسًا   Sourire de Reda جمعية  تستهدف 
وتركز  القاصرين.  خاص  وبشكل  عاًما،   21 و   8 بين  أعمارهم  تتراوح  والذين 

جمعية Sourire de Reda أنشطتها على هذا الهدف لسببين.
 أواًل، يمر اليافعون والمراهقون باضطرابات فسيولوجية وعاطفية تجعلهم 

فئة ضعيفة ومعرضة للخطر. 

طبيب  المساعدة:  مصادر  أحد  إلى  اللجوء  القاصرين  لهؤالء  يمكن  ال  ثانًيا، 
اعتداءات من أي نوع( دون  الشرطة )في حالة حدوث  أو  أو طبيب  نفسي 
أو  ألطفالهم،  العاطفي  الواقع  اآلباء  يفهم  ال  قد  بينما  األمر.  ولي  تدخل 
الذي يحدث داخل  المعاملة  العنف وسوء  التواصل بشأن  قد يحجمون عن 

األسرة. وقد يجد الشباب أنفسهم عاطلين وضعفاء ومعزولين.

Sourire de Reda )ابتسامة رضا(

 وقع النموذج
في  الوعي  وزيادة  معالجة  الممكن  من  الجمعية  مبادرات  جعلت   	
أول  اآلن  وهي  قلياًل.  حوله  النقاش  يزال  ما  موضوع  حول  المجتمع، 
جمعية مغاربية تعالج مشكل االنتحار بين الشباب. وتساعد على طمأنة 
المجتمع بشأن هذا الموضوع المخيف، وبذلك جعل كل مواطٍن فاعاًل 

في الوقاية.
ما  وجد   ،2018 حيث في سنة  الشباب،  على  مباشر  تأثير  للجمعية   	

يقرب من 400 شاب تجاوبًا بفضل المنصة الرقمية.
	 تعمل الجمعية أيًضا على تحسيس وسائل اإلعالم بدورها المركزي 
في الوقاية، وقد الحظت أنه عاًما بعد عام، تنَضمُّ العديد من وسائل 
اإلعالم إلى قضيتها من خالل التعامل مع الموضوع بقواعد السالمة 

الالزمة.
	 سجلت الجمعية أيًضا حرية أكبر للشباب في التحدث عن معاناتهم، 
وعلى وجه الخصوص التبليغ عن حاالت التنمر في المدرسة واإلساءات 
للجمعية،  والعمومية  الخاصة  المؤسسات  دعوات  وتتزايد  األسرية. 
وكذلك جمعيات أخرى، لتنظيم ورشات عمل للوقاية من هذه اآلفات.
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 تفاصيل المبادرات المنفذة

	 منصة التثقيف العالجي عبر اإلنترنت:  طورت Tbibcom منصة إلكترونية 
متاحة للمرضى. وتقدم المنصة محتوى ممتع عبر الفيديو، وهذا األخير 
وفهم  المرض،  فهم  رئيسة:  محاور   4 وتغطي  العامية.  بالدارجة  متاح 
العالج، وفهم المضاعفات وكيفية التعامل معها، والتعايش مع المرض 
)التغذية، النظافة، إلخ...(. وتبلغ مدة مقاطع الفيديو من 3 إلى 5 دقائق، 
حيث تركز على شرح المرض، وتقديم نصائح التغذية والنظافة، لمساعدة 
المنصة بشكل خاص على  وتحتوي هذه  العالج.  أثناء  المرضى وأسرهم 

ألعاب تعليمية، لجعلها أكثر متعة، وإشراك المريض بشكل أكبر.

عن  بالتبليغ  المريض  يقوم  بعد:  عن  المضاعفات  لمتابعة  منصة   	
الذي  الصحية  للرعاية  منسق  طريق  عن  جمعها  يتم  أو  المضاعفات، 
العالج  من  دورتين  كل  بين  حالتهم  تتبع  أجل  من  المرضى،  مع  يتواصل 

الكيميائي. والهدف من المتابعة هو:
الحياة �  قيد  على  البقاء  معدل  وتحسين  المضاعفات،  عدد  تقليل 

بشكل عام.
تجنب التنقل غير الضروري للمرضى المنهكين.� 
تحسين نجاعة وفعالية المتخصصين في الرعاية الصحية.� 

اإلصابة  لخطر  الكيميائي،  للعالج  يخضعون  الذين  السرطان  مرضى  يتعرض 
بمضاعفات العالجات، بما في ذلك االلتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي 

التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

في  السرطانات  مثل  المزمنة،  األمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  يواجه 
المغرب مشاكل كثيرة:

ويؤدي  أميون.  وأغلبهم  ضعيف  تعليم  على  يتوفرون  السكان  من  جزء   .1
االفتقار إلى التثقيف العالجي إلى تعقيد مراقبة األمراض المزمنة. وبالفعل، 
ال تتوفر دائًما المعلومات الالزمة لفهم العالجات، وحتى إن توفرت يصعب 
فهمها بالنسبة لذوي التعليم المحدود. باإلضافة إلى ذلك، هناك إشكالية 

اللغة، حيث ال تتوفر جميع الوثائق باللغة العربية.

2. غالًبا ما يعيش المرضى بعيًدا عن مراكز العالج، ويضطرون للتنقل ذهاًبا 
وإياًبا بشكل متكرر.

3. تعاني المستشفيات من االزدحام. 

يتمثل طموح Tbibcom في جعل المريض فاعال في صحته، وتحسين امتثاله 
)المرض  أفضل  بشكل  أمراضه  لفهم  مواكبة  تقديم  خالل  من  للعالجات، 
واستفادته  المرض(،  مع  والتعايش  به  المرتبطة  والمضاعفات  والعالج 
األشخاص  في  المستهدفة  الفئة  وتتمثل  للمضاعفات.  متابعة  نظام  من 
منصة     أجرت  ولقد  السرطان.  مرضى  من  بدًءا  مزمنة،  بأمراض  المصابين 

Tbibcom عدة تجارب في مركزين للصحة العمومية في الدار البيضاء.

Tbibcom )طبيبكوم(

 وقع النموذج
إنه من المبكر قياس وقع هذا النموذج، فالخدمة ما تزال حديثة العهد 
مريًضا   350 حوالي  استفاد  ذلك،  ومع  االستخدام.  وقليلة   ،)2017(
من خدمة المتابعة أثناء التجريب، وتم تقييم الوقع. كما تم إجراء أول 
 ،Tbibcom دراسة استقصائية حول رضى 92 مريضًا الذين استخدموا
وحول المحتوى التعليمي المقدم، وقد صرح ٪87 بإنهم راضون )من 

بينهم ٪27 راضون جًدا(.

تستجيب المنصة لمشكلة صحية كبيرة في المغرب، ولهذا فهي تمتلك 
إمكانية إحداث وقع كبير، حيث يعد التثقيف العالجي والمتابعة، تحديًا 

رئيسيًا في تحسين االمتثال للعالج.

دراسات الحالة
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 تشهد العديد من اإلنجازات على الجهود الكبيرة المبذولة 
في المغرب في مجال التعليم: التقدم في معدل االلتحاق 
بالمدارس، على مدى السنوات العشرين الماضية، للشباب 
سنة   ٪  69 من  عاًما   15 و   6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
االبتدائي،  التعليم  وتعميم   ،2015 95 ٪ سنة  إلى   2000
الصعيد  بنحو ٪50 على  األولي  التعليم  يقدر معدل  بينما 

الوطني في 2018.

الرسم البياني 4  التمدرس في المغرب 

في  وخاصة   ،2014 سنة   32٪ األمية  معدل  بلغ 
15 سنة فأكثر، والمناطق  النساء في سن  صفوف 

القروية بنسبة تقارب 50٪.
الهدر  معدل  انخفض  المدرسي:  الهدر  معدل 
 2,8٪ إلى   2007-2008 في   5,4٪ من  المدرسي 
االبتدائية،  للمرحلة  بالنسبة   2014-2015 في 
وتبقى الظاهرة مقلقة في المرحلة اإلعدادية 12,2 

٪ وفي الثانوية 13,9٪.  

إلصالح   2015-2030 االستراتيجية  الرؤية  تعتمد 
اإليجابي  التمييز  على  والتكوين،  التربية  منظومة 
والفقيرة،  الحضرية  وشبه  القروية  المناطق  لصالح 
الشراكة  وكذلك  والتجهيز،  التأطير  في  واالستثمار 

مع القطاع الخاص.
تسعى هذه اإلستراتيجية إلى تطوير الحس النقدي 
لدى المتعّلم، وتأسيس مشروع شخصي، واكتساب 

اللغات، والتقنيات الرقمية.

المرتبة  المغرب  احتل  ضعيفا:  الطلبة  أداء  يزال  ما   
لتقييم  الدولي  البرنامج  في  دولة   79 بين  من   75
مكتسبات التالميذ في القراءة والعلوم والرياضيات 

PISA، الذي ُنشرت نتائجه في ديسمبر 2019.
مقارنة  محدودة  الخريجين  توظيف  قابلية  تظل   
في  ثقة  أزمة  يولد  مما  الشركات،  باحتياجات 
إلى  والوصول  االجتماعي  لالرتقاء  كوسيلة  التعليم 

االستقالل الذاتي.

)الفتيات  الفئات  بعض  فإن  التمدرس،  تعميم  رغم 
الهشة،  والفئات  القروية،  المناطق  من  الصغيرات 
منه  تستفيد  ال  اإلعاقة(  ذوي  األشخاص  خاصة 

بشكل مناسب.

التحديات في مجال التعليم

حاالت تمت دراستها في موضوع التعليم
توضح خمس مبادرات إمكانات التنمية، التي أحدثتها االبتكارات االجتماعية في مجال التعليم:

Fondation Zakoura )مؤسسة زاكورة(  �
لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات  �

�  المؤسسة المغربية للطالب
Kezakoo  �

Tibu  �



التعليم

73

دراسات الحالة

مؤسسة  ضاعفت   ،1997 سنة  إنشائها  منذ 

زاكورة من برامجها، وهذه أمثلة على ذلك :

	 سنة 2000: تم إطالق برنامج التطوير المتكامل للدواوير: يهدف هذا 
على  تكوينات  واقتراح  شامل،  بشكل  الدوار  تطوير  دعم  إلى  البرنامج 
السكان، ونشر عرض تعليمي من أجل تطوير المهارات الحياتية لألشخاص.
	 سنة 2001: تنفيذ برامج محو األمية للكبار، وبرامج النظافة والتوعية 

الصحية.
البرامج  منظومة  يكمل  الذي  المنح  برنامج  إطالق   :2008 سنة   	
زاكورة  مؤسسة  أنشأت  المدرسي،  الهدر  محاربة  أجل  ومن  المندمجة. 
برنامًجا للمنح الدراسية لألطفال الذين يجتازون نهاية االمتحان االبتدائي، 
والذي يستفيد منه أكثر من ٪95 من األطفال في مدارس التعليم غير 

الرسمي التي أنشأتها المؤسسة.
	 سنة 2013: إنشاء “ADIRA”: تعاونية هدفها التدريب واإلدماج المهني 

للشباب، الذين تركوا المدرسة من األحياء الهامشية في المحمدية.
	 سنة 2014:  	 إطالق أول مدرسة رقمية في المغرب. 

	 سنة 2015:  	 إطالق “Aneer”: كلمة تعني مصدر الضوء في اللغة 
في  المبكرة  الطفولة  لتعليم  وطنية  مبادرة  عن  عبارة  هي  األمازيغية، 
المناطق القروية، حيث أطلقتها مؤسسة زاكورة رسمًيا في أبريل 2015 

بهدف بدء تعميم التعليم األولي في المناطق القروية المغربية.
	 سنة 2017:  	 إطالق برنامج تعليم األباء واألمهات، وإنشاء أول مركز 

تكوين لمهن التدوير.

في المغرب، في نهاية سنة 2016، تمكن فقط ٪8,5 من المواطنين الذين 
تبلغ أعمارهم 25 عاًما أو أكثر من الولوج إلى التعليم العالي، مقابل 7,9٪ 
عقبة  التعليم  إلى  الولوج  في  المساواة  عدم  يشكل  لذلك   .2015 سنة 
رئيسية أمام تنمية البالد، وخاصة في المناطق القروية فهي أول من يتأثر 

بهذه الظاهرة.

األطفال،  تعليم  البشرية من خالل  التنمية  أجل  من  زاكورة  تعمل مؤسسة 
والرفع من قابلية توظيف الشباب، واستقاللية المرأة. تتمثل مهمة الجمعية 
في المساهمة بالتعاون مع المنظومة، في تقليص الفجوة التعليمية في 
السياق  مع  يتالءم  رسمي  غير  لتعليم  نموذج  خالل  من  القروي،  العالم 

المغربي.

 تتوجه مؤسسة زاكورة لجمهور كبير )أطفال، شباب، كبار(، ويتم إيالء اهتمام 
خاص للفتيات والنساء.

تنمية  وتدعم  الرشد،  سن  حتى  المبكرة  الطفولة  من  المؤسسة  تعمل 
وتنمية  واالندماج  التعليم  حيث  من  احتياجاتهم  تلبية  خالل  من  السكان، 

مهارات الشباب )تنمية الحياة والمهارات الشخصية(.

Fondation Zakoura )مؤسسة زاكورة(

 وقع النموذج
 157 ضمت برامج مؤسسة زاكورة منذ إنشائها سنة 1997، أكثر من 

ألف مستفيد من األطفال والشباب والنساء في المناطق القروية:
	 تعليم 22163 طفاًل في 420 مدرسة غير رسمية.

	 78852 راشد متعلم
	 توعية 14379 امرأة بالمفاهيم األساسية في النظافة والصحة.

	 تعليم عدة مهن ل 9226 شابًا.
	 4104 مستفيد من محو األمية الوظيفية

للتعليم  مدرسة   119 في  األولي  التعليم  مرحلة  في  8487 طفاًل   	
األولي.

	 يستفيد 8096 من تالميذ المدارس العمومية وأطفال “SOS قرى 
األطفال” من المعالجة التربوية.

	 حصول 1660 طفل وشاب على منح.
التربية  برنامج  من  العمومية  المدارس  من  طفاًل   4771 استفادة   	

Mama Tabiaa البيئية
	 5629 امرأة مستفيدة من برنامج تعليم اآلباء واألمهات.
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تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

تمدرس  دعم  للجنة  الرئيسي  البرنامج  وهو  للنجاح”:  “منحة  برنامج   	
التي  الّدور  وتمويل  بإنشاء  البرنامج  هذا  ويسمح  القرويات.  الفتيات 
ويساعد  االعداديات،  من  بالقرب  الّدور  هذه  وتقع  الجمعية.  أسستها 
البرنامج في تمويل تكاليف هذه المؤسسات. وبالتالي، يتم تعيين المديرة 
ومدبرة الدار، من قبل لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، التي تصرف 
المختلفة  واالحتياجات  الطعام  وجبات  الجمعية  تغطي  كما  رواتبهما. 

للفتيات المقيمات.
القرويات  الفتيات  تمدرس  لجنة دعم  تدعم  الشريكة:  الجمعيات  	 دعم 
لمدة  الشركاء  برنامج دعم  نحو االستقاللية. يستمر  الشريكة  الجمعيات 
بشكل  المركز  إدارة  المحلية  الجمعية  على  يجب  ذلك  وبعد  سنوات،   3

مستقل.
	 التواصل والتوعية: تنتج الجمعية دراسات نوعية وكمية، تدمج شهادات 
وتوعية.  تواصل  كأدوات  الدراسات  نتائج  وتستخدم  رقمية،  ومعطيات 
تعليم  لصالح  االجتماعية  التعبئة  بتعزيز  الجمعية  تلتزم  الطريقة،  وبهذه 
الفتيات من المناطق القروية، بين الفاعلين في مجال التعليم وصناع القرار 
الفتيات  والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تعمل لجنة دعم تمدرس 
القرويات، على تطوير مقترحات الستراتيجية التدخل والتعبئة االجتماعية 
تتناسب مع السياق المحلي، بهدف تطوير السياسات العمومية في مجال 
التعليم،  كما تسعى الجمعية إلى توعية أصحاب القرار والفاعلين المحليين 
بدورهم ومسؤوليتهم في إنشاء آليات اجتماعية الستبقاء األطفال في 
المدرسة، وخاصة الفتيات، في جميع مراحل التعليم. وتخاطب الجمعية 
الُفضلى.  الممارسات  وتبادل  الخبرات  تبادل  خالل  من  المدني  المجتمع 
وأخيرًا، فهي تشجع على تعزيز تمثيلية الوسط القروي، وذلك من خالل 
إنشاء جمعية طالبات اإلعدادي القرويات، ألجل دعم اللجنة في مهامها.
الرئيسية للجنة دعم  التمويل أحد األنشطة  التمويل: يعد تعبئة  	 تعبئة 

تمدرس الفتيات القرويات، التي تمول تطوير وعمل البيوت.

التعليم، وهذا يظهر من  المغرب ال تستفدن جميعهن من  اإلناث في  إن   
خالل معدل األمية بالمغرب فبحسب األرقام التي نشرتها المندوبية السامية 
من   22,2٪ مقابل  أميات،  النساء  من   42,1٪ فإن   ،2018 سنة  للتخطيط 
الرجال.  ويزداد هذا التفاوت في المناطق القروية، حيث تبلغ نسبة األمية بين 
النساء ٪60,1، مقابل ٪34,9 بين الرجال.  وتوضح هذه المعطيات استمرار 
ظاهرة  وهي  القروية،  المناطق  في  الفتيات  صفوف  بين  المدرسي  الهدر 
ناتجة عن عدة عوامل : أولها، بعد المدارس عن المساكن، وهذه المشكلة 
تعود لعدم كفاية البنيات التحتية المستقبلة. ثم قلة وسائل النقل، مما يزيد 
من صعوبة الوصول إلى المؤسسات.  وأخيًرا، زواج القاصرات، والذي يبدو أنه 

عامل مؤثر في الهدر المدرسي.

وصول  تسهيل  في  القرويات،  الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  مهمة  تتمثل   
نشر  هو  الجمعية  طموح  فإن  وبالتالي  المدرسة،  إلى  القرويات  الفتيات 
الفتيات  المدارس، وذلك الحتواء  بالقرب من  الطالبات  بيوت  مجموعة من 
الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  تضمن  المدرسي.  للهدر  المعرضات  الصغيرات 
المحلية،  الجمعيات  وساطة  خالل  من  الطالبات،  بيوت  تطوير  القرويات 
الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  لدى  الطلبات  بوضع  الجمعيات  هذه  تقوم  إذ 
القرويات، ألجل إعداد وتسيير بيوت الطالبات،  وتساعدهم اللجنة في تنظيم 
وتمويل وإطالق المراكز. وبالتالي من الناحية العملية، يتم استغالل كل مركز 
من قبل الجمعيات المحلية الشريكة للجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، 

التي تضمن حسن تسيير هذه المؤسسات والعالقة مع المستفيدات.  

لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات

 وقع النموذج
“منح  برنامج  من  فتاة   4000 استفادت   ،2000 سنة  إطالقه  منذ 
الفتيات  تمدرس  دعم  لجنة  من  المقدم  الدعم  يتمثل  المستقبل”. 
القرويات، في الشراكة مع 29 جمعية محلية، من خالل 45 دارًا موزعة 

على 42 جماعة قروية.
وباإلضافة إلى الوقع على المستفيدات من البرنامج، تساعد الجمعية 
البرنامج  ويتيح  بها.  تعمل  التي  المدن  دينامية جديدة في  خلق  على 
واألمهات  واآلباء  المحليين  الفاعلين  بين  والتواصل  االلتقاء  إمكانية 
والمستفيدات. وهكذا يصبح البيت الُمستِقبل فضاًء للمواطنة، ومكونًا 
لجنة دعم  تمكن مبادرة  المجتمعية. بشكل عام،  الحياة  من مكونات 
تمدرس الفتيات القرويات، من زيادة الوعي بين المواطنين والسلطات 
ومشاركتها  اإلعالم،  وسائل  في  الجمعية  حضور  إن  حيث  العمومية. 
في لقاءات عديدة مع الفاعلين المؤثرين، يسمح بخلق وعي عام بهذه 

المشكلة الكبرى في المغرب.
تمدرس  دعم  لجنة  من  القروية  المناطق  في  النساء  تستفيد  كما 
الّدور.   لتنمية  توفير وظائف جديدة لهن  القرويات، من خالل  الفتيات 
وأخيًرا، تستفيد الجمعيات المحلية من إشراف وخبرة لجنة دعم تمدرس 

الفتيات القرويات، لبناء نفسها وتطوير نموذج مستدام.

دراسات الحالة
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تفاصيل النشاط :

بتنظيم جولة تحسيسية على  للطالب  المغربية  المؤسسة  يبدأ نشاط   	
بتحسيس  تقوم  التي   : الحياة”  مشروع  “قافلة  عبر  الوطني،  المستوى 
تعليمي مدروس، من خالل إطالعهم  بناء مسار  بأهمية  الثانويات  طلبة 
على الفرص المتاحة لهم. وهي أيًضا فرصة للمؤسسة المغربية للطالب، 
لتقديم برامجها والنهج المتبع أثناء االختيار، وكذا توجيه الشباب من خالل 
تعتبر فرصة  المتوفرة. كما  الدراسية  بالمنح  للترشح وتوعيتهم  دعوتهم 
األمل  لزرع  المنح،  من  السابقين  المستفيدين  من  ناجحة  أمثلة  إلظهار 

والطموح في الحياة المهنية لهؤالء الشباب.
	 مواكبة المستفيدين: 

بمجرد انتهاء مرحلة االختيار، تتم مواكبة الطلبة للعثور على سكن، � 
ويتم توفير جهاز كمبيوتر لهم.

ُتدفع لهم منحة شهرًيا خالل كل مسارهم الدراسي، وحتى 6 أشهر � 
بعد حصولهم على الدبلوم، من أجل دعمهم في البحث عن عمل.

طوال فترة الدراسة، تقدم المؤسسة المغربية للطالب أيًضا تدريبات � 
على “المهارات الشخصية” واللغات، من خالل منصة رقمية.

الذين  متطوعين،  موجهين  قبل  من  الطلبة  هؤالء  مواكبة  تتم  وأخيًرا، 
تطوير  على  ومساعدتهم  المهني،  مشروعهم  في  بتوجيههم  يقومون 
الشركات  وزيارات  مهنية  أوراش  من  الممنوحون  ويستفيد  شبكتهم. 

وعروض التدريب والتوظيف، التي ينشرها الشركاء.

مثل  مختلفة،  منظمات  قبل  من  صعبة  وضعية  في  باألطفال  التكفل  يتم 
عام  بشكل  أو  االجتماعية  الحماية  لمؤسسات  باإلضافة  الوطني  التعاون 
من قبل دور الطالب، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في ظروف جيدة. 
وتدعمهم هذه المؤسسات حتى يبلغوا 18 سنة. بعد ذلك، يعتمد معظم 
هؤالء الشباب على أنفسهم، ويجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن عمل 
وترك المدرسة، حتى لو كانت لديهم إمكانيات فكرية ممتازة. كما أن بعض 
ُيجبرون  الذين  الموهوبين،  األطفال  تشجع  ال  هشة  وضعية  في  العائالت 
بالرغم من مؤهالتهم، أو يختارون شعبًا ال تتوافق مع  على ترك المدرسة 
إحباط  على  تجبرهم  صعبة  ظروف  في  دراستهم  يواصلون  أو  إمكانياتهم، 
طموحاتهم. لذلك تقوم المؤسسة المغربية للطالب باختيار هؤالء الشباب، 
المتفوقين خالل سنواتهم األخيرة من التعليم الثانوي، حيث تدعمهم لبناء 
إعطاء  وهكذا  إمكاناتهم،  لتطوير  الشعب  بأفضل  وااللتحاق  حياة  مشروع 
خالل  من  االجتماعي  باالرتقاء  الدفع  وبالتالي  أخرى،  شابة  لمواهب  األمل 

االستحقاق.

 تختار المؤسسة المغربية للطالب هؤالء الشباب وفًقا لمعايير محددة، تبدأ 
بنقاطهم في البكالوريا، ومشروعهم المهني الذي يجب أن يكون طموحا، 
بناًء على عدة معايير فرعية، بما فيها الدعم من قبل  وملفهم االجتماعي 
الفقيرة  المناطق  من  للشباب  خاص  اهتمام  ويولى  اجتماعية.  مؤسسة 
)حسب الجهة المتبرعة(، أو ذوي االحتياجات الخاصة، أو الشباب األكبر سنًا 

بين أسرهم.

المؤسسة المغربية للطالب

 وقع النموذج
	 منذ إنشاء المؤسسة، استفاد ألف شخص من المنح الدراسية، حيث 

٪70 منهم طلبة متفوقون، و ٪80 تم دمجهم مهنيا.

إعطاء  في  للطالب،  المغربية  للمؤسسة  الرئيسي  الوقع  يتمثل   	
الشباب األمل في االرتقاء االجتماعي، وتمكينهم من االستفادة منه، 
طموًحا  ينموا  أن  فقيرة،  مناطق  من  القادمين  لألطفال  يمكن  حيث 
الشعب  في  مهني  مسار  تطوير  على  مبنية  استقاللية  إلى  يوصلهم 

الواعدة.

بالنفس  الثقة  أيًضا  بل  فحسب،  معرفتهم  الطالب  هؤالء  يطور  ال 
ومجتمعهم،  المباشر  محيطهم  على  تنعكس  التي  واالستقاللية 
للنجاح  مثااًل  عبر جعلهم  المعيشة، وكذلك  تنمية مستوى  من خالل 

االجتماعي. )أنظر تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي(.

دراسات الحالة
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تفاصيل األنشطة التي تقدمها المؤسسة :

)YouTube(، طورت  يوتيوب  عبر منصة  الفيديو  نشر مقاطع  تجربة  بعد 
Kezakoo منصتين بمحتوى مختلف، إحداهما مجانية واألخرى مدفوعة.

بدأت  مجانية:  منصة  على  ومجاني  وممتع  تعليمي  فيديو  محتوى   	
يوتيوب  على  فيديو  مقاطع  مشاركة  خالل  من  نشاطها   Kezakoo
 Khan Academy.من مستوحاة   )https://www.kezakoo.com(

)/)https://www.khanacademy.org
 وقد تم تخصيص المحتوى بشكل أساسي للمواد العلمية، مثل الرياضيات 

والفيزياء وعلوم الحياة واألرض.

نشره،  تم  فيديو  مقطع   300 حوالي  حققه  الذي  الجيد  الصدى  بعد   	
Kezakoo. خاصة:  البنية منصة  أطلقت  المحصلة،  اإليجابية  والتعليقات 
com. الهدف من هذه األداة الجديدة، هو إثراء محتوى مقاطع الفيديو 
وجعلها أكثر احترافية. وقد أنتجت Kezakoo من خالل هذه المنصة، ما 

يقرب 1500 مقطع فيديو.

)البكالوريا   BIOF إطالق  بعد  جديدة:  منصة  على  المدفوع  المحتوى   	
كبديل  المصمم   ،Kezakoo BIOF مشروع  البنية  أطلقت  الدولية(، 
بواسطة  تطويره  تم  متميز  محتوى  يقدم  حيث  الخصوصية،   للدروس 

مدرسين ذوي خبرة، باإلضافة إلى تمارين، ألجل تجربة غنية.

ساعات  إلى  والثانويات  اإلعداديات  تالميذ  يلجأ  ما  غالًبا  المغرب،  في 
المؤسسات  تقدمها  التي  الدروس  أن  يعتبرون  حيث  الدعم،  من  إضافية 
إلى  آباؤهم  يضطر  وبالتالي  األساسية.  المفاهيم  من  للتمكن  كافية  غير 
الفردية  الخصوصية  الدروس  لتمويل  تخصيص ميزانية معينة، وأحياًنا كبيرة، 
أو الجماعية ألطفالهم. وتشغل دروس الدعم اإلضافية هذه جزًءا من وقت 
فراغ التالميذ، مما يقلص من الوقت المخصص لتطوير مهارات أخرى )على 
سبيل المثال: المهارات الشخصية التي يتم تطويرها أثناء األنشطة الموازية(.  

بمحتوى  رقمية،  منصة  عبر  الطلبة،  تزويد  إلى   Kezakoo مشروع  يهدف 
تعليمي ممتع، تم تطويره بواسطة خبراء في التعليم.

Kezakoo

 وقع النموذج
إن وقع Kezakoo على التالميذ ال يستهان به، فهو يتوفر على عدد 
كبير من مقاطع الفيديو، وعدد زوار المنصة مرتفع )700 ألف زائر شهرًيا 
كحد أدنى(، وعدد المشاهدات كبير أيضًا )بعض المحتويات تتوفر على 
إيجابية  المحتوى  على  الزوار  فعل  ردود  حيث  مشاهدة(.   ألف   400
للدروس  Kezakoo كبديل  الفريق. وتعتبر منصة  للغاية وتقدر جهود 

الخصوصية، المكلفة  لألسر التي ليس لديها قوة شرائية كافية.
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تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

تتمحور أنشطة المؤسسة حول برنامج مكون من 4 مجاالت للتنمية:
	 تمكين الشباب: دعم وتحفيز الشباب نحو االستقاللية عن طريق الرياضة.

	 التربية: تربية الشباب من خالل كرة السلة.
	 القابلية للتشغيل: تنمية فرص تشغيل الشباب من خالل الرياضة.

	 ريادة األعمال: تنمية روح المبادرة عبر الرياضة.

تفاصيل األنشطة :

	 األنشطة المدفوعة : 
السلة �  لكرة   TIBU أكاديمية  تأسست  السلة:  لكرة   TIBU أكاديمية 

و   4 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  وتستهدف   ،2013 سنة 
ليصبحوا  الشباب  دعم  هو  المبادرة  هذه  من  والهدف  سنة.    18
هذه  لدى  محترفين.  سلة  كرة  والعبي  المهنية،  الحياة  في  قادة 

األكاديمية اآلن 418 العبا.
مخيمات TIBU الصيفية )أنشطة خالل فصل الصيف( � 
أنشطة ما بعد المدرسة )أنشطة تكميلية للمدرسة(� 

	 أنشطة مجانية للشباب، خاصة برنامج إنطالقة )تكوين متعلق بالتنمية 
الشخصية( : 

TIBU Handibasket هي  : مدرسة  لجمهور معين  أنشطة مخصصة   	
بكراسي  يتحركون  الذين  األطفال  لصالح  السلة  لكرة  األولى  المدرسة 
متنقلة. وقد تم إنشاؤها سنة 2015 بشراكة مع سفارة الواليات المتحدة. 
ومن خالل هذه المبادرة، تعتزم جمعية TIBU تعزيز الرياضة لذوي االعاقة 
في المغرب، وترغب في تشجيع األطفال المحدودي الحركة بين 8 و 16 
عاًما على ممارسة كرة السلة )Handibasket(، واتباع برنامج يركز على 

الرياضة والتربية.
ثالث  على  تتوفر  نقلها  يتم  التي  الرسالة   : وتوعوية  تواصلية  مبادرة   	
أبعاد، إلبراز أن هناك طاقات في المغرب يكفي اإلشراف عليها ودعمها 
لضمان نجاحها، وإثبات أن الرياضة هي مصدر تعلم غني، وكذلك أنه من 

الممكن االمتهان في الرياضة أيضا.

تعتبر الفوارق االجتماعية والبطالة أو حتى المستوى التعليمي، عوامل تؤثر 
البيئة  على اندماج األطفال والشباب في المجتمع المغربي. وبالتالي، فإن 
هذه  الشباب.  بعض  لدى  بالنفس  الثقة  على  سلبا  تؤثر  العيش،  وظروف 
الظاهرة لها تأثير سلبي على مشاركتهم األكاديمية والمهنية، وبشكل عام 

مشاركتهم في المجتمع.

واألنشطة  البرامج  خالل  من  القضايا،  هذه  لكل   TIBU جمعية  تستجيب 
الرياضية والتعليمية، ذات البعد االجتماعي. وتهدف هذه المبادرة الجامعية 
الشباب  اندماج  دعم  إلى  وطنية،  حكومية  غير  منظمة  إلى  تحولت  التي 
أمورهم،  وأولياء  لألطفال  األمل  وإعادة  الرياضة،  خالل  من  وتكوينهم 
باإلضافة إلى محاربة الهدر المدرسي وتحفيز طاقة الشباب المغربي.  منذ 
الجماعي  العمل  التالية:  الركائز  على  الجمعية  قامت   ،2010 سنة  إنشائها 

واالبتكار وااللتزام والنزاهة.

وتسعى  والشباب.  األطفال  من  واسًعا  جمهوًرا   TIBU جمعية  تستهدف 
فئات  الجمعية  داخل  نجد  وبالتالي  البرامج،  حسب  الفئات  تنوع  ضمان  إلى 
اإلعاقة،  ذوي  من  وآخرين  تعليمية،  صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال 

وأطفال كثيري الحركة، وآخرين موهوبين في كرة السلة.

يتقدم الشباب بطلباتهم إلى جمعية TIBU، ويتم اختيارهم وفًقا لمعايير كل 
برنامج، وحسب حصص معينة لكل فئة.

Tibu

 وقع النموذج
	 يختلف وقع الجمعية باختالف البرنامج

دعم  من  96000 شخص  من  أكثر  استفاد  10 سنوات،  مدى  على   	
الجمعية، وذلك بالمشاركة في برنامج واحد أو أكثر:

في محور التمكين: 96 ألف مستفيد� 
في محور التعليم: 500 مستفيد� 
في محور التوظيف: 60 مستفيد� 
في محور ريادة األعمال: 10 مستفيدين� 

من  صعبة،  مدرسية  وضعية  في  تلميذ   3000 من  أكثر  تمكن   	
حيث  نتائجهم،  تحسن  لوحظ  وبفضلها   ،TIBU مبادرة  من  االستفادة 
إن ٪88 من التالميذ انتقلوا من 5-4/ 10 في المعدل المدرسي إلى 

.10 / 7-8
خلقت جمعية TIBU حوالي 78 وظيفة مدفوعة األجر في 10 سنوات، 

من خالل تطوير نشاطها )مدربين...إلخ(
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حيث  المغرب،  في  البيئة  مجال  في  كبير  تقدم  حدث  لقد 
إن هذا األخير انخرط في برنامج طموح في مجال الطاقات 
اإلنتاجية  الطاقة  إلى ٪42 من  الوصول  المتجددة، بهدف 
إنتاج  2020، بما يمثل  في الطاقات المتجددة برسم سنة 
طاقة تبلغ 6000 ميغاوات. ويتجسد هذا االلتزام بالطاقات 
المتجددة من خالل مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، 
ومحطات الطاقة الشمسية في ميدلت والعيون وبوجدور.

الرسم البياني 5  أوضاع الطاقة في المغرب

تتوفر المياه في المغرب بحجم ما بين 700 و 867 
مليون متر مكعب، مما يضع البالد في فئة البلدان 
التي تعاني من شح المياه. وتعرف البالد تفاوتًا كبيرًا 
مليون   100 من  أقل  يوجد  حيث  الجانب،  هذا  في 
800 مليون متر  الجنوب وأكثر من  متر مكعب في 

مكعب في الشمال.

إلى  األمطار  وندرة  الحرارة  درجات  تقلب  تزايد  أدى 
تصحر التربة الزراعية.

هذه  في  للدخل  الرئيسي  المصدر  الفالحة  تعد 
المناطق، ويعاني السكان من الزراعة ذات المردود 

المنخفض أكثر فأكثر.

من  طن  مليون   6,9  ،2014 سنة  المغرب  أنتج 
الصناعات.  من  طن   مليون   1,6 منها  النفايات، 
سامة،  الصناعية  النفايات  هذه  من   20٪ وحوالي 

ويتم معالجة ٪8 منها فقط.

مليون   988 من  يقرب  ما  هناك  ذاته،  الوقت  في 
يتم  التي  السائلة،  النفايات  من  سنوًيا  مكعب  متر 
تصريفها في المياه البحرية دون أي معالجة مسبقة.

استيراد  مع  خاصة  الطاقة،  واردات  على  االعتماد 
٪91 من الطاقة.

االحتباس  غازات  انبعاثات  زادت   ،2000 سنة  منذ   
في  الزيادة  مع  مواكبة   ،70,5٪ بنسبة  الحراري 
الرئيسية  األسباب  وتعود  الطاقة.  استهالك 
إجمالي  من   72,6٪( ومشتقاته  النفط  الستهالك 
االنبعاثات(، والفحم )٪22,6 من االنبعاثات( والغاز 

الطبيعي )4,8٪(.

التحديات في مجال البيئة

 حاالت تمت دراستها في موضوع البيئة
توضح أربع حاالت العمل الذي قام به المبتكرون االجتماعيون، بهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز إمكانات األقاليم، لصالح تحسين 

الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية:

مؤسسة األطلس الكبير  �
Paveco  �

Shem’s for Lighting  �
Zero Zbel )زيرو زبل(  �

Pikala Bikes  �
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تفاصيل النهج الذي وضعته مؤسسة األطلس 

الكبير لمحور “الفالحة المستدامة والماء” :

تضمن   : للشرب  الصالحة  المياه  إلى  الوصول  توفر  أنظمة  تركيب   	
للشرب،  الصالحة  المياه  تدفق  أنظمة  تطوير  الحكومية  غير  المنظمة 

وتركيب المضخات الشمسية وبناء أبراج المياه.

على  للحصول  للسكان  التقنية  المهارات  تعزيز  قصد  تكوينات  إجراء   	
وإصالح  الصيانة  تقنيات  لتعليم  برنامًجا  المنظمة  تقدم   : االستقاللية 

أنظمة اإلمداد بالمياه على المستوى المحلي.

	 غرس األشجار المثمرة والنباتات الطبية البرية : تقوم المنظمة بغرس 
األشجار كل سنة، في يوم اإلثنين الثالث من كل شهر يناير، مع المجتمعات 

المحلية والمدارس.

	 امتصاص الكربون وتسويقه : تستطيع مؤسسة األطلس الكبير تسجيل 
برنامجها  من  كجزء  األشجار،  زرع  عن  الناتجة  الكربون  تعويضات  وقياس 
الذي بدأ سنة 2014. ثم يتم بيع أرصدة الكربون المحسوبة في السوق 
مؤسسة  مع  بسويسرا،  الجنوبي،  القطب  مجموعة  وتعمل  العالمية. 

األطلس الكبير من أجل اعتماد أرصدة الكربون التي تمتصها األشجار.

	 الشهادة العضوية للمنتجات المحلية : تضمن المنظمة الحصول على 
هذه الشهادة، وبالتالي الترويج للمنتجات المحلية.

 وفًقا للعتبة التي حددتها األمم المتحدة، يعد المغرب واحًدا من 45 دولة 
الصالحة  المياه  مشكلة  وتعتبر  المياه.  نقص  من  تعاني  التي  العالم  في 
تطور  يعيق  مقلقًا  وضعًا  القروي،  الوسط  على  تحديًدا  تؤثر  التي  للشرب، 
المملكة ويؤثر بشكل خطير على سكانها. وبالتالي فإن القرى التي ال تصلها 
المياه تشهد زيادة كبيرة في معدل وفيات سكانها، في حين أن المناطق 
تجعل  التي  التسرب،  تواجه مشاكل  ما  غالبًا  الري  أنظمة  تستفيد من  التي 

المياه غير صالحة لالستهالك بسبب تلوثها.

 تأسست مؤسسة األطلس الكبير سنة 2000، بهدف دعم تنمية المجتمعات 
والشباب،  الفالحة،  للتدخل:  مجاالت  ستة  تفضيل  ويتم  المغربية.  المحلية 

والمياه، والتعليم، والثقافة، واستقاللية المرأة.

تهميًشا  واألكثر  القروية،  المجتمعات  الكبير  األطلس  مؤسسة  تستهدف   
على الخصوص. وتعطي المشاريع األولوية لالحتياجات “المستعجلة” لهذه 

المجتمعات، من أجل معالجتها بطريقة محددة ومالئمة.

تفصيل  يتم  وهنا  للتدخل،  محاور   6 على  الكبير  األطلس  مؤسسة  تعمل 
تدخلها في مجال الفالحة والمياه.

مؤسسة األطلس الكبير

 وقع النموذج
البداية،  في  الكبير،  األطلس  مؤسسة  اقترحته  الذي  النموذج  مكن 
القروية،  المناطق  في  األطفال  ووفيات  األمراض  معدل  تقليل  من 
من خالل توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدارس: يستفيد 
9000 شخص و 128 ألف حيوان من هذا المشروع. كما استفاد 3600 

شخص من تجهيزات الري التي تقدمها المؤسسة.

ومن ناحية التكوين، استفاد أكثر من 400 شخص من التكوين التقني 
وتهدف  الكبير.  األطلس  مؤسسة  خبراء  يقدمه  الذي  والعملي، 
البشرية  القدرات  تعزيز  إلى  التكوينات،  هذه  خالل  من  المؤسسة 
المحلية، من أجل دمج الشباب في الوسط المهني، وتشجيعهم على 
العديد من  المنظمة في  الخاصة. وتمكن مشاركة  إنشاء مشاريعهم 

التظاهرات، من تحسيس جمهور واسع حول قضية المياه والفالحة.
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تفاصيل أنشطة التعاونية :

لإلسمنت،  بديلة  مادة   PAVECO تقدم   : والبناء  التكنولوجي  االبتكار   	
المشروع  إيكولوجية في مدينة جرادة. وهذا  أرضيات  ومخصصة إلنشاء 
قيد التجربة لمدة 18 شهًرا، باالتفاق مع إقليم جرادة وبدعم من شركة 

العمران، وهي شركة عمومية لتنمية العقار.

	 الحفاظ على الموارد الطبيعية )الرمل، والمياه، والحصى، واألسمنت...( 
هذه  تمكن   : البناء  قطاع  في  واسع  نطاق  على  استهالكها  يتم  التي 
المقاولة الناشئة من الحفاظ على الموارد الطبيعية، عن طريق إنتاج مادة 

بديلة لإلسمنت انطالقًا من نفايات المناجم والبالستيك.

من  هكتاًرا   50 تدوير  إعادة  المشروع  يقترح   : المدينة  بيئة  تنظيف   	
استغالل  يتم  ذلك  وبفضل  العام،  الفضاء  في  حيزًا  تأخذ  التي  النفايات 
رئة جديدة  الفارغة من خالل إحداث مساحات خضراء، تشكل  المساحات 

للمدينة.

إلى  الناشئة  المقاولة  هذه  تهدف   : واالجتماعية  االقتصادية  التنمية   	
إطالق شبكة اقتصاد دائري عبر منطقة جرادة، وذلك عبر إنشاء تعاونيات 
محلية. وبالتالي تهدف PAVECO إلى خلق 130 منصب شغل: 30 منصب 
شغل مباشر، و 100 منصب شغل غير مباشر مرتبط بشراء النفايات التي 

يجمعها الرجال والنساء في المنطقة.

تمثل نفايات المناجم والنفايات البالستيكية خطرا حقيقيا على سكان منطقة 
جرادة، حيث تنتشر أكثر من 50 مليون طن من أكوام مخلفات مناجم الفحم 
على مساحة 50 هكتارا من المدينة. وتشغل جبال النفايات هذه جزًءا كبيًرا 
من المدينة، وهي مصدر العديد من األمراض الخطيرة التي سببها استنشاق 

الغازات السامة الناتجة عن هذه النفايات.

لالستجابة لهذه اإلشكاليات، تقدم تعاونية PAVECO مادة بديلًة لإلسمنت، 
المشروع  المناجم والبالستيك. والهدف من  نفايات  يتم صنعها من  والتي 
المدينة، من خالل تحويلها إلى مادة يمكن  النفايات في  هو تقليص كمية 

استخدامها في تصنيع األرضيات اإليكولوجية.

يستهدف مشروع PAVECO سكان المنطقة الشرقية وخاصة سكان مدينة 
جرادة، المتأثرين بشكل مباشر بوجود نفايات المناجم في منطقتهم الحضرية.

Paveco

 وقع النموذج
	 يخطط المشروع لخلق 130 منصب شغل، و 80 تعاونية في منطقة 

جرادة.
	 يهدف المشروع أيًضا إلى تنظيف البيئة، من خالل استغالل النفايات 
التي تشوه منظر المدينة. ويشمل هذا التنظيف أيًضا إحداث مساحات 
خضراء جديدة. لذلك، فإن تنمية بيئة صحية، من شأنه أن يحسن ظروف 

المعيش وصحة السكان المحليين.



البيئة

81

دراسات الحالة

تفاصيل المنتجات المعروضة :

األخيرة مركبة على  المصابيح. هذه  أنواًعا مختلفة من   Shem’s تصمم
إلكترونية،  وبطاقة  تدويرها،  معاد  ببطارية  مقترن  ضوئي  مستشعر 
بتطوير   Shem’s قامت  ولقد  االستهالك.  منخفض   LED ومصباح 

مصابيح الستخدامات مختلفة :

في  للصيادين  مخصص  مصباح   Shem’s Bahar  : للصيادين  مصابيح   	
المدن الساحلية،  وثمن هذه المصابيح يتراوح بين 400 و 500 درهم وهي 

مصممة ألجل قوة التحمل.

 Shem’s Luxe 	 المصابيح الراقية، التي تباع بشكل أساسي للشركات :  
هي مصابيح مزخرفة ذات تصميم حرفي من صنع حرفيي مدينة آسفي، 
وهي مخصصة للفنادق والرياض والمطاعم وتتراوح تكلفتها بين 300 و 

600 درهم.

	 المصابيح المتاحة لألشخاص ذوي القدرة الشرائية الضعيفة : مصابيح 
Shem’s for Africa هي مصابيح مصممة بشكل أساسي لتلبية حاجيات 
الفئة ذات القدرة الشرائية الضعيفة. وتكلفتها 150 درهم، ويعمل فريق 

Shem’s على خفض هذا السعر أكثر.

على  تتوفر  ال  مغربية  أسرة  آالف   10 من  يقرب  ما  فإن   ،Shem’s حسب 
اإلضاءة الكهربائية وقدرتها الشرائية محدودة، مما يجعلها تكتفي باإلضاءة 
بالشموع أو بمصابيح الزيت. وتعتبر الحاجة في إفريقيا أكبر بكثير، مع وجود 

600 مليون شخص بدون شبكة الكهرباء.

تستجيب Shem’s للحاجة إلى الحصول على الطاقة في المناطق المغربية 
الجمعية  تقدم  حيث  الكهرباء.   شبكة  بدون  السكان  يعيش  حيث  النائية، 
تلبية االحتياجات األساسية لإلضاءة، من خالل المصابيح التي تعمل بالطاقة 

المتجددة، وبأسعار معقولة لهؤالء السكان.

 تستهدف Shem’s، من خالل منتجاتها، فئات متنوعة من الفئات الهشة:
الحاجة �  أمس  في  هم  الذين  المغرب،  في  المعزولة  المناطق  سكان 

إليها.
صيادون يخرجون إلى البحر بقوارب )كانوا في السابق يحملون بطاريات � 

من  حيز  أخذ  إلى  باإلضافة  عليهم  خطرًا  وتشكل  ومرهقة،  ثقيلة 
المساحة المخصصة لألسماك(

Shem’s for Lighting

 وقع النموذج
يتمثل الوقع الرئيسي لجمعية Shem’s، في توفير اإلضاءة الكهربائية 
للسكان الذين ُحرموا منها، حيث مكنت أكثر من 1300 أسرة في القرى 

الجبلية والصيادين، من الحصول على اإلضاءة.

	 تسمح المنتجات أيًضا بالعديد من الخصائص الخارجية اإليجابية :
لمستخدميها:

توفر المصابيح إمكانية شحن الهاتف.� 
الزيت �  واألقل ضرًرا من مصابيح  تكلفة،  األقل  المنتجات  تساعد 

المستخدمة سابقا، في تخفيف ميزانيات األسر.
هذه �  في  لألطفال  الضوء،  من  االستفادة  سهولة  أتاحت 

المجتمعات، الدراسة لياًل وتمديد األنشطة بعد الساعة 7 مساًء.
	 للمتدخلين في سلسلة اإلنتاج :

تساعد Shem’s في الترويج ألعمال الحرفيين في مدينة آسفي، � 
باالهتمام  بعد  تحظى  ال  التي  أعمالهم،  بجودة  يعترف  الذين 
الذي تستحق. يعمل حتى يومنا هذا أكثر من عشرة حرفيين على 

.Shem’s إنتاج مصابيح
	 للبيئة :

إن مخزون البطاريات المستعملة، التي لم يتم تدويرها، كبير جدا في 
البطاريات  تدوير  بإعادة   Shem’s تقوم  لذلك  بالبيئة.  وضار  المغرب 

المستعملة، من خالل تجديدها ومنحها حياة ثانية.
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تفاصيل المبادرة التي وضعتها الجمعية :

الصلبة في  النفايات  الميدانية لفهم حجم  الدراسات  العديد من  إجراء   	
المغرب :

أمثلة على الدراسات التي أجريت :
أخذ �  طريقة  عبر  الشواطئ  تلوث  لتحديد  مشروعا  الجمعية  نفذت 

العينات من 26 شاطئا مغربيا، وأصدرت توصيات بشأن السياسات 
القطاعات  بعض  واستراتيجيات  والمحلية،  الوطنية  العمومية 

الصناعية.
نشرت زيرو زبل دراسة لتقييم الوضع في األسواق، بعد عامين من � 

قانون حظر النفايات البالستيكية في 8 أسواق لثالث مدن.

على  للجميع  متاحة  زبل  زيرو  إنتاجات  كل   : للجميع  المعطيات  إتاحة   	
موقعها على اإلنترنت

حماية  بقضية  التوعية  ألجل  واسع،  لجمهور  موجهة  تواصلية  أدوات   	
البيئة : 

قامت الجمعية منذ إنشائها، بنشر العديد من المقاالت عبر مدونتها � 
.Youtube والصحافة المغربية، وأنتجت أيًضا محتوى فيديو على

خالل مؤتمر مراكش 2016 حول المناخ )COP22(، طورت الجمعية � 
العديد من األدوات التواصلية، التي تهدف إلى زيادة وعي المجتمع 
أيًضا  ويتم  الكوكب.  تواجه  التي  والتحديات  المناخ،  تغير  بقضية 

توعية المجتمع بشأن مسألة إنتاج النفايات المنزلية.
في  النفايات  إدارة  تشرح  الفيديو  أشرطة  من  سلسلة  نشر  قريبا  سيتم 

المغرب.

تمثل معالجة النفايات في المغرب مشكلة بيئية واجتماعية وصحية كبرى، 
حيث ما تزال معالجة أو إعادة تدوير النفايات ضعيفة، وهذا يؤثر سلبا بشكل 
كبير على البيئة، وخاصة على الشواطئ. منذ سنة 2016، اهتمت الحكومة 
استخدام  يحظر  قانون  إصدار  بينها  من  إجراءات،  عدة  عبر  القضية،  بهذه 

األكياس البالستيكية.

مع األسف، لم يتم احترام تطبيق هذا القانون بشكل كلي، حيث في سنة 
2018 )وفًقا لدراسة ميدانية أجرتها زيرو زبل(، استخدم المغاربة ما متوسطه 
التقليدية  األسواق  في  خاصة  تسوق،  كل  في  بالستيكًيا  كيًسا   15 إلى   5

حيث ال تزال األكياس البالستيكية غير الرسمية توزع من قبل البائعين.

التنبيه  إلى  باإلضافة  مواطنة”،  “نظرة  دور  تلعب  أن  زبل  زيرو  جمعية  تريد 
لإلشكاليات المستمرة. كما تسلط الجمعية الضوء، على الحلول لتقليل إنتاج 
العمومية  للسلطات  التوضيح  هو  والهدف  معالجتها.  وتحسين  النفايات 

والمواطنين الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، وخلق وسائل للتوعية.

إنتاج معطيات وإحصاءات  التوعية، عالوة على  تهدف جمعية زيرو زبل إلى 
الدراسات عبر الصحافة، وأيًضا من  المواطنين،  ويتم نشر هذه  ألجل عامة 
خالل التدخل إلى جانب الجهات الفاعلة حسب الموضوع )الوزارات والسلطات 

المحلية واالتحادات المهنية والشركات الخاصة...(

ZeroZbel )زيرو زبل( 

 وقع النموذج
	 تعمل جمعية زيرو زبل على تغيير العادات والعقليات، وهو وقع غير 
مباشر يمتد على المدى الطويل. وبالتالي، يصعب االن قياس الوقع 

الحقيقي للجمعية، بعد 3 سنوات من إطالقها.

مجال  المجتمع في  على  خاص  وقع  للجمعية  فإن  ذلك،  رغم  لكن   	
القضايا البيئية، معترف به من خالل سياستها التوعوية. وترى الجمعية 
بأن الشروع في التغيير، يتطلب العمل على مستويات مختلفة، مع كل 
من السلطات العمومية والصناعيين وعامة المواطنين. وهكذا نجحت 
النفايات،  الوزاريين حول معالجة  المسؤولين  انتباه  لفت  زبل في  زيرو 

وكذلك الشركات الكبيرة المنتجة للنفايات البالستيكية.
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 تفاصيل النشاط :

للمستفيدين،  البرامج  من  متنوعة  مجموعة   Pikala جمعية  تقدم 
وقابلية  التعليم،  رئيسية:  محاور   3 إلى  الجمعية  عمل  خطة  وتنقسم 

تشغيل الشباب، والوعي بالقضايا البيئية.

 تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية :

	  أنشطة لصالح أطفال حي رياض لعروس : تنظم Pikala كل يوم أحد 
أنشطة ألطفال حيها، ألجل توعيتهم بالبيئة وتعليمهم استخدام الدراجة.

	 تأجير الدراجات الهوائية للسياح

تركوا  الذين  للشباب  التكوينات  من  الجمعية سلسلة  تنظم   : التكوين   	
المدرسة، وتقدم دروس لغوية ألطفال الحي.

	 أنشطة إعادة التدوير : تنظم Pikala من وقت آلخر، أيام لصنع وإصالح 
الدراجات، مفتوحة للجميع.

اختارت  لذلك  والبيئية،   االجتماعية  اإلشكاليات  من  العديد  المغرب  يواجه 
جمعية Pikala عالج بعضها من خالل ركوب الدراجات. وهكذا، ومن خالل 
الهدر  مشكلة  وكذلك  الشباب  بطالة  قضية  الجمعية  تعالج  أنشطتها، 
المدرسي، وحتى السياحة غير المسؤولة وتلوث المدن المرتبط بحركة السير.

يتمثل الطموح األساسي لجمعية Pikala، في تعزيز استخدام الدراجات في 
ومستدامة.  مدينة شاملة  لجعلها  البيئية،  السياحة  دعم  وبالتالي  مراكش، 
كما تهدف الجمعية، من خالل نشاطها، إلى خلق فرص عمل جديدة للطلبة 

الشباب، وتقوية مهاراتهم من خالل التكوين وتوعيتهم بالقضايا البيئية.  

األطفال  مراكش:  مدينة  في  المواطنين  عامة   Pikala Bikes تستهدف 
المدرسة،  تركن  الالئي  بالفتيات  خاص  اهتمام  إيالء  ويتم  والكبار.  والشباب 

وأطفال الحي الذي تقع فيه الجمعية. 

Pikala bikes

 وقع النموذج
حول  الشباب،  من  العديد  وتكوين  تعليم  في  الجمعية  ساهمت  لقد 

استخدام وسائل النقل البيئية، وال سيما من خالل المبادرات التالية :

الدراجات،  تقنيات  في  التكوين  من  أشهر   7 من  10 شباب  استفاد   	
من  وغيرها  الشخصية  والتنمية  األعمال  وريادة  واالقتصاد  واللغات 

المهارات.
	 شارك 500 طفل في ورشات حول السالمة الطرقية.

	 شاركت 48 فتاة في دروس ركوب الدراجات.

من  للمشاركين  عام،  بشكل  الجمعية  تقدمها  التي  األنشطة  تسمح 
تطوير مهاراتهم الشخصية، باإلضافة إلى اللغات، وبالتالي االستعداد 

لدخول العالم المهني بشكل أفضل.

خلق فرص شغل.  على مستواها، في   ،Pikala bikes كما ساهمت 
في  مراكش  في  للشباب  شغل  منصب   25 الجمعية  خلقت  حيث 
السياحة  الجوالت  ومرافقة  الداخلي،  والتنظيم  التقنية،  الورشات 
البيئية. وقدمت الجمعية كذلك 11 فرصة تدريب لصالح الطلبة، ألجل 

مساعدتهم على تطوير خبرتهم المهنية.

المواطنين،  عموم  وعي  مستوى  رفع  على  أيضًا  الجمعية  عملت 
ولذلك نظمت Pikala “ندوة حول الدراجات”، لصالح التنقل المستدام 
250 إصالًحا  تنظيمها  الى  COP22. إضافة  في مدينة مراكش، خالل 

مجانًيا للدراجات، ألجل تشجيع استخدام الدراجات كوسيلة للنقل.
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 لقد شهد المغرب تنمية بشرية مستمرة، بفضل استراتيجية 
وتنفيذ مصدرهما بالدرجة األولى الدولة. وقد ركزت البرامج 
الموارد واالحتياجات األساسية،  إلى  الولوج  على دمقرطة 
هذا  تحقيق  وتم  والخدمات.  التحتية  البنيات  حيث  من 
التطور الشامل من خالل تعدد الفاعلين )خاصة الجمعيات(، 
والمشاريع التي تعتمد بشكل كبير على مساعدات الدولة، 
للتنمية  الوطنية  المبادرة  مثل  الرئيسية  البرامج  سيما  ال 
وقد  سنوات(.   10 مدى  على  درهم  مليار   40( البشرية 
رغم  الفقر،  معدالت  في  انخفاض  التنمية  هذه  صاحب 

استمرار التفاوتات االجتماعية واإلقليمية.

الرسم البياني 6 قابلية التشغيل في المغرب

سنة  نسمة  مليون   2,3 من  السن  كبار  عدد  ارتفع 
حيث   ،2014 سنة  نسمة  مليون   3,2 إلى   ،2004

يعيش ٪5,2 منهم بمفردهم.
السكان(  من   10٪ )حوالي  السن  كبار  عدد  سيصل 
حسب التوقعات، إلى ٪15,1 سنة 2030، و 23,4٪ 

سنة 2050.
اجتماعية  تغطية  لديهم  السن فقط  كبار  20٪ من 
وصحية، وأقلية منهم يحصلون على الرعاية الصحية.

الموارد،  إلى  ولوجهن  ضعف  من  النساء  تعاني 
ويواجهن  والتعليم،  والصحة  واالئتمان  واالمتالك 

حواجزا ثقافية.
بطالة  ومعدل  ناشطات،  النساء  من  فقط   24.9٪
 ،27.4٪ هو  العالي  التعليم  من  المتخرجات  النساء 
في حين أن معدل بطالة الرجال من نفس المستوى 

التعليمي هو ٪14 فقط.
و   18 بين  أعمارهن  تتراوح  امرأة  6 ماليين  تعرضت 
64 عاًما للعنف سنة 2009، أي ٪62,8 من اإلناث، 
٪8,7 منهن تعرضن للعنف الجنسي، وفًقا لدراسة 

أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011.

15 سنة هي األعلى بين   نسبة األطفال دون سن 
السكان ذوي المستوى المعيشي المنخفض: فهم 
يمثلون ما يزيد قلياًل عن ثلث السكان ذوي الدخل 

المنخفض )34,4٪(.
 تصل هذه النسبة إلى ٪30,5 بين الفئات الهشة، و 

٪21,2 فقط بين الفئات الميسورة.

الشباب  مثل  التفاوتات،  من  أيًضا  الشباب  يعاني   
منهم  سنة،   24 و   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 

٪21,9 عاطلون عن العمل سنة 2018.
يمثل الشباب الذين ال يعملون وال يتلقون تعليًما أو 
تكوينًا ٪27,9 على الصعيد الوطني، ٪45,1 منهم 

نساء و ٪11,4 رجال.
نشاط  أي  على  يتوفرون  ال  شاب  مليون   1,8

اقتصادي في المناطق القروية.
تمثل العمالة غير مدفوعة األجر ٪21,9 من العمالة 
على الصعيد الوطني، و ٪40,8 في الوسط القروي.

التحديات في مجال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي

حاالت تمت دراستها في مجال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
يتم عرض ست حاالت هنا، ألجل توضيح إمكانات التنمية التي تحملها االبتكارات االجتماعية، في مجال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي

Anou  �
Amal )أمل(  �

Connect Institute  �
جود  �
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: Anou تفاصيل المبادرة التي وضعتها

Anou هي تعاونية خدماتية تقدم عدة عروض للمستفيدين من خدماتها، 
والهدف من هذه المبادرة ثالثي: جعل الحرفيين مستقلين، وإعطاء قيمة 

لعملهم، وضمان استدامتهم االقتصادية.
	 التكوين على استخدام المنصة الرقمية : بمجرد أن تعبر التعاونية عن 
رغبتها في االنضمام إلى المنصة، يقوم أحد أعضاء Anou بزيارتها لتكوين 
أعضائها على استخدام الموقع وكيفية مرور عملية البيع. وبما أن هناك 
 Anou طورت  فقد  والكتابة،  القراءة  يعرفون  ال  من  المستخدمين  من 
أداة مناسبة يمكن استخدامها بسهولة عبر الهاتف الذكي، بفضل رسوم 

توضيحية.
	 التسويق :  يقوم فريق Anou بتسويق المنصة لجلب الزوار إلى الموقع.

	 المتابعة اللوجستيكية :  
لها �  الحرفيين  الزبناء، وتتأكد من تسجيل  بتتبع طلبات   Anou تقوم

في دفتر الطلبات الخاص بهم.
اإلنتاج، �  في  الحرفيون  يحتاجها  التي  األولية  المواد   Anou توفر 

ومطابقة  الجودة  معايير  ضمان  أجل  من  واألصباغ،  الصوف  مثل 
المواد المستخدمة. وهكذا تدفع Anou تكلفة المواد األولية، قبل 

استرجاع األموال عند بيع المنتجات.
على �  للزبناء  بتصديرها  وتقوم  النهائية،  المنتجات   Anou تستقبل 

المستوى الدولي، حيث أنها قادرة على شحن المنتجات إلى جميع 
البلدان عبر خدمة DHL express. ويستغرق الشحن من 7 إلى 14 

يوًما.
أو  أبعاد  تغيير  في  يرغب  كان  إذا  خاص،  منتج  طلب  أيًضا  للزبون  يمكن 
ألوان زربية مثاًل. في هذه الحالة، تعرض Anou على الزبون متابعة اإلنتاج، 

ويرسل له يوًما بعد يوم تقدم عملية الصنع.

معرفتهم  تثمين  في  الصعوبات  من  كبيًرا  عدًدا  المغاربة  الحرفيون  يواجه 
الفنية. رغم استمرارية هذه المعرفة من جيل إلى جيل، إال أن منتجاتهم تعاني 
من نقص في التسويق، وولوج محدود لألسواق والوساطة القوية. وتؤثر 
الذين يعيشون  الحرفيين  المنتجات، بشكل خاص على  محدودية منافذ بيع 
في المناطق المعزولة، خاصة في المناطق الجبلية. ومن أجل ضمان توزيع 
إلى  الحرفيون  هؤالء  يلجأ  الكبرى،  المغربية  المدن  أسواق  في  منتجاتهم 
تعامل  إلى  القيمة،  سلسلة  في  الشفافية  إلى  االفتقار  ويؤدي  وسيًط. 
الحرفيين مع الوسيط فقط الذي يشتري منهم المنتجات، دون أن يطلعوا 
والتي  مرتفعة،  تكون  ما  غالبًا  التي  الربح،  وهوامش  السوق  أسعار  على 
أيًضا من تسويق منتجات  النظام  الوسطاء فقط. ويحد هذا  يستفيد منها 

الحرفيين دولًيا.

الحرفيين من عرض منتجاتهم عبر اإلنترنت على منصة   Anou يمكن موقع
واالستفادة  أكبر،  سوق  إلى  الولوج  من  الحرفيون  يتمكن  وبالتالي،  خاصة. 
من ظهور أفضل، حيث يمكن للزبناء الولوج إلى المعلومات المتعلقة بهم. 
ويطبق  أسعارها،  في  التحكم  أيًضا  اإلنترنت  على  منتجاتهم  وضع  ويضمن 
الموقع هامًشا ثابًتا وشفاًفا بنسبة ٪20 )مقابل أجره(. ويقدم Anou أيًضا 
تكوينًا للمستخدمين الحرفيين على التكنولوجيا الرقمية، من أجل إزالة الحاجز 

التكنولوجي الذي قد يمنع البعض من االستفادة من خدمات المنصة.

Anou تعني منبع المياه باألمازيغية، وهذا المنبع هو: نقطة التقاء وأساس 
أي مجتمع قروي مغربي. وبالتالي، يهدف المشروع إلى تكوين مجتمع من 

الحرفيين المغاربة في جميع أنحاء البالد.

والجلود  الزرابي  مثل  التقليدية،  المنتجات  حرفيي   Anou يستهدف 
والمجوهرات والديكور ومختلف األكسسوارات. وغالًبا ما يتم تجميع هؤالء 
الحرفيين في شكل تعاونيات، حيث يمثلون عدة مناطق مختلفة من المغرب، 
للمنصة.  حاجًة  األكثر  النائية  المناطق  في  يعيشون  الذين  الحرفيون  ويعد 
لـ Anou من  للتواصل  الرافعة األولى  المباشر الشفهي، هو  التواصل  أصبح 
التعاونيات هي  خالل المعارض. وبمجرد أن يعرف الحرفيون المشروع، فإن 

التي تتصل بـ Anou لالنضمام إلى المنصة.

Anou

 وقع النموذج
الولوج  إمكانية  الحرفيين  اقترحته Anou في منح  الذي  النموذج  أتاح 
إلى المجال الرقمي، بينما لم يسبق أن استخدمه جزء كبير منهم. وقد 
وتكييف  تكوينات،  إجراء  خالل  من  التكنولوجيا،  إلى  الولوج  تعزيز  تم 

المنصة مع احتياجات المستخدمين.

الرقمي  التواصل  رافعة  مّكنت  للتكنولوجيا،  الولوج  إلى  باإلضافة 
الحرفيين من إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجاتهم، وتسويقها دوليًا.

الفردية  معرفتهم  وإبراز  الحرفيين،  لعمل  الترويج  أيًضا  المنصة  أتاحت 
لدى الزبناء.

مختلف  عمل  أجور  ضمان  من   ،Anou لدى  األجور  نظام  مكن  لقد 
المتدخلين في سلسلة القيمة، مما يسمح لهم بالعيش من نشاطهم، 
وكذلك التوزيع الشفاف للقيمة. وبهذا أدى النموذج إلى نمو واستقرار 
دخل الحرفيين بمرور الوقت. حيث إنه قبل االنضمام إلى المنصة، كان 
بعض الحرفيين يمضون شهوًرا دون بيع منتج واحد، وهذا النقص في 
المبيعات يجعل الدخل السنوي منخفًضا جًدا للعيش من هذا النشاط. 
 2000 معدله  ما  يكسبون  الحرفيون  أصبح  للمنصة،  االنضمام  وبعد 

درهمًا شهرًيا، ويمكن أن يصل البعض إلى 50000 درهم في السنة.
اليوم، هناك ما يقرب من 1500 حرفي نشط على المنصة.
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 تفاصيل األنشطة :

	 عرض تكوين ميداني داخل الجمعية : وتمكن هذه المواكبة المستفيدات 
من ممارسة األنشطة المختلفة للجمعية لمدة 6 أشهر:

مطعم تضامني� 
دروس الطبخ للسياح باللغة اإلنجليزية غالبًا� 
خدمة تقديم الطعام لصالح المطاعم المدرسية في مراكش� 
إدارة مقهى في مركز اللغات بمراكش� 

	 تدريب لمدة أسبوعين في مؤسسة شريكة :
رياض(، �  فندق،  )مطعم،  شريكة  مؤسسة  إلى  المستفيدات  تنضم 

لمدة أسبوعين الختبار مهاراتهن في بيئة مختلفة عن بيئة الجمعية

	 مساعدة لوجستية ومالية : تقدم جمعية أمل “منحة شهرية”، باإلضافة 
إلى بطاقة التنقل بالحافلة لصالح المشاركات في البرنامج.

	 مواكبة نحو التشغيل في نهاية الدورة : يتم متابعة ودعم المستفيدات 
في بحثهن عن عمل.

على  النساء  حصول  المغرب،  منها  يعاني  التي  الرئيسية  المشاكل  بين  من 
امرأة  هناك  الثقة،  وانعدام  التعليم  ونقص  ثقافية  لعوامل  ونتيجة  عمل. 
واحدة ناشطة فقط من كل 4 نساء )٪24.9(، حسب إحصائيات سنة 2018، 

وفًقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  

تأسست جمعية أمل استجابًة لهذه القضية االجتماعية، كمبادرة غير رسمية 
في البداية، مع عدد قليل من النساء تقمن بتحضير وبيع الحلويات. واليوم 
أصبحت الجمعية منظمة مهيكلة، تتوفر على مركزين للتكوين في مراكش. 
ولذلك فإن طموح الجمعية هو تكوين النساء في مجال الطبخ، ودعمهن في 
االندماج المهني من خالل االعتماد على شبكة أمل. ويدور برنامج الجمعية 
حول عدة محاور: تكوين النساء في وضع هش، ومواكبة هؤالء النساء في 
االندماج المهني من خالل مساعدتهن على إيجاد عمل، وخلق أنشطة مدرة 
للدخل لصالح النساء العامالت في المركز )الموظفات الدائمات، المدربات، 

الطباخات...(.

وتستهدف الجمعية النساء في أوضاع غير مستقرة )النساء ذوات اإلعاقة، 
واألرامل، واألمهات العازبات...(.

أدوات  فيسبوك،  خاصة  االجتماعية،  والشبكات  الشفهي  التواصل  ويعد 
الضروري  من  البرنامج،  في  وللمشاركة  للجمعية.  الرئيسية  االتصال 
االجتماعية  المعايير  حسب  الملفات  تختار  التي  الجمعية  إلى  طلب  تقديم 
قبول  يتم  ولكي  المقدمة.  للملفات  التحفيزية  العناصر  وكذا  واالقتصادية، 
.)RAMED( المترشحات، يجب أن يُكنَّ مسجالت في نظام المساعدة الطبية

تتوفر الجمعية على مركزان. المركز األول عبارة عن مطعم تضامني، يقدم 
االستمتاع  للزبائن  يمكن  حيث  الطلب.  حسب  وعالمية  مغربية  مأكوالت 
باألطباق المعدة من قبل الطباخين المحترفين، بمساعدة المستفيدات من 
البرنامج. والمركز الثاني مخصص لخدمة تقديم الطعام وإعطاء دروس الطبخ 
للسياح. وفي كلتا الحالتين، يتم توفير مطابخ احترافية لتكوين المستفيدات 

في مهن الطبخ والخدمات.

أمل

 وقع النموذج
منذ إنشائها، قامت جمعية أمل بتكوين أكثر من 300 امرأة في مهن 
الطبخ والخدمات. حيث تعمل بعضهن في المطعم التضامني للجمعية 
المهني عن  العالم  الجدد، وأخريات دخلن  المشاركات  بتكوين  وتقمن 
طريق شبكة الجمعية )فنادق، رياضات، مطاعم...(. وقد نجحت جمعية 
أمل، منذ إنشائها، في ضمان حصول أكثر من ٪90 من النساء الالئي 

خضعن للتكوين، على فرص عمل.

بالنفس  الثقة  الجمعية  أعادت  المباشر،  الوقع  هذا  جانب  إلى 
بعدة  الجمعية  من  المستفيدات  النساء  تتخرج  حيث  للمستفيدات. 
الذاتية،  التنمية  المكتسبات على مستوى  ذلك  واألهم من  مهارات، 

مما يمنحهن الطاقة للتحكم في مستقبلهن.

مهن  بأن  النساء  توعية  في  مستواها،  على  الجمعية،  تساهم  أخيًرا، 
الطبخ االحترافي ليست مقتصرة على الرجال فقط.
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 تفاصيل المبادرة :

	 تكوين متعدد التخصصات يتناسب مع مشروع كل فرد :
األجنبية، �  اللغات  الخبرات:  لتعدد  مهمة  مكانة  البرنامج  يعطي 

السينما، الكتابة، الروبوتات، إنتاج الفيديو، خلق بودكاستات، الطبخ، 
المسرح وتطوير مشروع شخصي

مشروعهم �  مع  البرنامج  محتوى  تكييف  للمستفيدين  يمكن 
الشخصي، وهذا سبب عمل Connect Institute مع ميسرين بداًل 

من مدربين
يتم استقبال الشباب من األربعاء إلى الجمعة من الساعة 9 صباًحا � 

مفتوحًا  الفضاء  يظل  الثالثاء  إلى  السبت  ومن  مساًء،   5 حتى 
للمشاركين الراغبين في العمل على مشاريعهم وأعمالهم.

يذهب الشباب للقاء شباب آخرين في مراكز أخرى، ويلتقون بمهنيين � 
ومقاولين في Connect Institute لالنفتاح على العالم المهني

	 البيئة والدعم اللوجستي :
بيئة مواتية �  إلى Connect Institute هو خلق  بالنسبة  أهم شيء 

للشباب، ألجل العمل على مشروع حياتهم والتحكم في مستقبلهم.
خالل أيام التكوين، يوفر المعهد المواصالت والوجبات للمشاركين � 

الشباب، وذلك لتخطي العقبات المالية المحتملة.

 تفاصيل البرامج :

	 البرنامج الرئيسي :
أسبوعية  حصص  خمس  المشاركون  يتلقى  الرئيسي،  البرنامج  إطار  في 
للرفع من كفاءتهم. وتتنوع التخصصات: اللغات، التعبير الشفهي، الكتابة، 
المشاركين  الحصص  هذه  ُتِعدُّ   ... التقنيات  النقدي،  التفكير  التحليل، 
يتم  لكن  اختيارية،  مرحلة  وهي  المشروع،  إعداد  مرحلة  في  للدخول 
وتحقيق  كل مجهوداتهم  بذل  على  الشباب  لمساعدة  بشدة  تشجيعها 

أحالمهم.

	 أنشطة المواكبة المهنية :
بناء مشاريعهم المهنية  6 ندوات مهنية، ألجل  يستفيد المشاركون من 
واحًدا،  يوًما  ندوة  كل  وتستمر  مهاراتهم،  حول  واضحة  رؤية  واكتساب 
تنفيذ  لتسهيل  فردية  مواكبة  توفير  يتم  كما  السنة.  مدار  على  موزعة 
العمل،  خطة  المشروع،  فكرة  المراحل:  جميع  خالل  وذلك  المشاريع، 

تطوير المنتج/الخدمة والتسويق.

تكوينه  أثناء  الشغل،  سوق  لدخول  الجيد  للتهييء  المغربي  الشباب  يفتقر 
األكاديمي. حيث ال يحظى بمواكبة ويراكم العديد من النقائص في مجاالت 
مختلفة، وخاصة في اللغات. وفي حين أن التمكن من اللغة الفرنسية ضروري 
اليوم،  الشباب  الخريجين  من  العديد  أن  اتضح  فقد  العمل،  على  للحصول 
إتقان  اللغة. وباإلضافة إلى مشكلة  التعبير والعمل بهذه  غير مرتاحين في 
اللغات، هناك ضعف في تنمية “المهارات الشخصية”، فضاًل عن نقص في 

الثقة بالنفس واالنفتاح.

المختلفة،  اإلشكاليات  لهذه  باالستجابة   Connect Institute يقوم معهد 
من خالل تقديم مواكبة للشباب على مدار 9 أشهر. حيث يتم تكوين الشباب 
 Connect معهد  يقدمها  التي  األنشطة  وتهدف  الثقافة.  على  وفتحهم 
مهارات  وتطوير  والجماعية،  الفردية  العمل  مهارات  تطوير  إلى   Institute
وتسهيل  والتقنيات،  واالتصاالت  الحية،  اللغات  في  األساسية  الشباب 
االنتقال من الدراسة إلى سوق الشغل لصالح الخريجين الشباب، وإعطائهم 
مبدعين  يكونوا  أن  على  وتحفيزهم  بأنفسهم  ثقتهم  بناء  وإعادة  األمل، 
روح  وتنمية  ملموسة،  مشاريع  بناء  على  لمساعدتهم  باإلضافة  ومنتجين، 

التحليل والحس النقدي وتعزيز قيم المواطنة لديهم.

يستهدف معهد Connect Institute الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و 25 سنة، والذين يحتاجون إلى تطوير قابليتهم للتوظيف، وكذلك مهاراتهم 
الشخصية والمهنية. ويستهدف معهد Connect Institute الشباب الذين 
يساعدهم  برنامج  إلى  لالنضمام  الالزمين،  والحماس  الوقت  على  يتوفرون 
على تحضير مشروعهم المهني وتطوير مهاراتهم. ويتم توجيه هذا البرنامج، 
في المقام األول، نحو الشباب من األحياء والمناطق المهمشة في أكادير 
والنواحي. ويقدم هؤالء الشباب طلباتهم لالنضمام إلى البرنامج، حيث يتم 

اختيارهم على أساس دوافعهم ووقتهم المتاح.

من  للرفع  باإلضافة  مهنية،  مواكبة   Connect Institute معهد  يقدم 
كفاءة المستفيدين في عدد من المجاالت، وتوجيههم في بناء مشروعهم 

الشخصي.

Connect Institute
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 وقع النموذج
يتمثل الوقع الرئيسي لمعهد Connect Institute في تغيير عقلية الشباب. 
الخريجين  لدى  يكون   ،Connect Institute معهد  إلى  االنضمام  قبل  حيث 
الشباب مجال محدود من االحتماالت الممكنة، وغالًبا ما يكون طموحهم هو 
االنضمام إلى الخدمة العمومية أو الولوج إلى الوظائف التقليدية. لكن من 
الشخصي،  للتفكير في مشروعهم  الذي يعطي مكانة خاصة  البرنامج،  خالل 
يستكشفون طرًقا جديدة ومهًنا جديدة واهتمامات غير متوقعة. وقد اكتشف 
بعض الحائزين على جائزة Connect Institute شغًفا بالسينما، وتعلم آخرون 
التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وآخرون )في ACT School اليوسفية( نفذوا 
وتعاونية  مسرحية  فرقة  تأسيس  في  تتمثل  والتي  الشخصية،  مشاريعهم 

حرفية إبداعية توسع نشاطها حتى اآلن.

المواكبة  تضمن  حيث  مصيرهم.  في  التحكم  فرصة  للشباب  المعهد  يمنح 
بالحرية  الشباب  يشعر  وبالتالي  بالمسؤولية.  وتحسيسهم  المشاركين  تقوية 

والمسؤولية التخاذ القرار الذي يريدونه لمستقبلهم.

15 شهًرا، وحضر  إلى   6 البرامج على مدى  523 شاًبا من  حتى اآلن، استفاد 
أكثر من 9500 شخص إلى مختلف الفعاليات التي نظمها المعهد. وقد انضم 

.Connect Institute حوالي عشرة منهم إلى فريق معهد

	  أنشطة اإلبداع والتنمية الشخصية :
في  الرئيسي  مركزه  في  للمشاركين،   Connect Institute معهد  يوفر 
وقاعة  ومطبخ  وحديقة  مفتوحة  قاعة  لإلبداع:  مواتيًا  فضاًء  أكادير، 
المشاركون  يستفيد  الفضاء،  لهذا  وباإلضافة  عرض.  وقاعة  اجتماعات 
من توفر مجموعة صوتية، و 10 أجهزة كمبيوتر متصلة باألنترنت العالي 

السرعة، ومجموعة تصوير فيديو، وفضاء للعمل المشترك.

التعرف  ألجل  الجدد  المشاركين  بمساعدة  السابقون  المشاركون  يقوم 
جميع  في  اإلبداعي  عملهم  وتسهيل  البيئة،  هذه  على  أفضل  بشكل 
المجاالت. ويتوفر معهد Connect Institute على عدة أقسام نشطة 
مجلة  وتحرير  الحفالت  وتنظيم  والموسيقى  المرئية  والفنون  للمسرح 

شهرية.

	  اإلدماج المهني :
يتلقى المشاركون الدعم من فريق البرنامج لالستعداد للدخول إلى الحياة 

العملية، من خالل رسائل التوصية واالستشارات في التوجيه المهني.

	  التبادالت الثقافية والتبادالت بين المراكز :
Con- Connect Institute Agadir من شبكة   يستفيد المشاركون في

nect Institute التي تضم 3 فضاءات أخرى: DAR MOMKIN )دار ممكن( 
 ACT School مركز ماهر( في بن جرير، و( MAHIR Center ،أكادير في 

في اليوسفية.

غالًبا ما يقوم المشاركون في المراكز األربعة برحالت من أجل االنغماس 
المؤقت داخل المراكز المختلفة، وهذا يساعد على تقوية روح الجماعة.

باإلضافة إلى ذلك، يستقبل معهد Connect Institute بانتظام عشرات 
IHP. وقد  الطلبة األمريكيين في إطار برنامجي SIT Study Abroad و 
في  صحفية  بعثات  ظهور  إلى  األمريكية  المغربية  التبادالت  هذه  أدت 

المغرب.
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تفاصيل البرامج التي تقدمها جود :

	 تحضير وتوزيع الوجبات الساخنة :
كانت األولوية األولى لجمعية جود هي توفير الطعام للمشردين. وهكذا، 
تقوم الجمعية بجمع التبرعات من الفواكه والخضروات واألطعمة األخرى. 
وتقوم كذلك بإعداد وجبات الطعام وتوزيعها على المشردين مرتين في 
األسبوع في الدار البيضاء، ومرة واحدة   في األسبوع في الرباط والجديدة 

ومراكش. كما تحرص الجمعية على توفير وجبات كاملة للمستفيدين.

	 توزيع المالبس :
وتوزيع  وتنظيف  فرز  ويتم  بالمالبس.  تبرعات  جود  تتلقى  السنة،  طيلة 
هذه المالبس. أما تلك التي ال يستخدمها المشردون، فيتم إرسالها إلى 
دور األيتام أو دور الطلبة. ويتم توفير لوازم شتوية مخصصة لفترات البرد، 

حيث تحتوي على أغطية وسراويل رياضية وجوارب وقبعات وأحذية.

	 شاحنة االستحمام :
أطلقت الجمعية مؤخًرا شاحنة لالستحمام تتوفر على خزان مياه سعته 
لتر، و4 غرف استحمام، وسخانة مياه كهربائية، ومكان لتصفيف   2000
الشعر والحالقة. وتقوم هذه الشاحنة بجولة حول المشردين لتوفير حمام 

ومالبس نظيفة لهم، في سبيل استرجاعهم لكرامتهم.

	 إعادة اإلدماج :
الجمعية  وتبدأ  للجمعية.  الرئيسي  الهدف  المشردين  إدماج  إعادة  تعتبر 
بتقديم غرفة في فندق لبضعة أيام، والعثور على سكن، وتغطية اإليجار 
لمدة 3 أشهر، فضاًل عن دعم هؤالء المستفيدين في العثور على عمل، 
الذاتية  إعداد سيرتهم  التكوين لهم ومساعدتهم على  من خالل تقديم 

على سبيل المثال.

والتنمية  والمرأة  التضامن  وزارة  نشرتها  التي  الرسمية  األرقام  حسب 
االجتماعية سنة 2019، يعيش 3830 شخًصا في الشوارع بينهم 241 طفاًل. 
وفي سنة 2014، قّدرت المندوبية السامية للتخطيط هذا الرقم بـ 7226. 
 ،)23٪( الكبرى  البيضاء  الدار  في  أساسي  بشكل  األشخاص  هؤالء  ويتركز 
الشرقية  والجهة   ،)12,4٪( مكناس  وفاس   ،)14٪( الشمالية  والمنطقة 

)٪12,4(، والرباط سال القنيطرة )11,6٪(.  

الحصول  بهدف  المشردين  األشخاص  إحصاء  إجراء  في  جود  جمعية  بدأت 
أطلقت  وقد  المقبلة.  األشهر  الحالية في  الوضعية  عن  دقيقة  أرقام  على 
الجمعية حركة للمجتمع المدني، موجهة لمساعدة المشردين قدر اإلمكان. 
البيضاء.  الدار  مدينة  في  المشردين  أساسي  بشكل  الجمعية  وتستهدف 
مدن  في  المشردين  ليشمل  نشاطها  نطاق  بتوسيع  بعد  فيما  وقامت 

الجديدة ومراكش والرباط.

بدأت جمعية جود عملها عبر تنظيم خرجات للمساعدة، ألجل لقاء األشخاص 
تدريجيًا،  احتياجاتهم  لتلبية  جديدة  أنشطة  الجمعية  طورت  ثم  المهمشين. 

ومواكبتهم في سبيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

جود

 وقع النموذج
األخيرة.  السنوات  كبيًرا في  لجمعية جود  االجتماعي  الوقع  كان  لقد 
حيث قامت الجمعية بإطعام عدد كبير من المشردين، وتوزع اآلن أكثر 
من 6400 وجبة في الشهر. ويعتبر هذا الوقع أحد ركائز الجمعية. كما 
وزعت جود عدًدا كبيًرا من المالبس و8329 من اللوازم الشتوية. ومن 
خالل خرجات المساعدة، مكنت جود المستفيدين من توفير احتياجاتهم 

األساسية للعيش.
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: Mamiam تفاصيل البرنامج الذي تقترحه

	 تكوين نظري ذو صلة مع شريك محلي وداخل المؤسسة :
في �  مرتين  المواكبة،  من  أشهر   9 بـ  المشاركات   Mamiam تمول 

.ESPOD األسبوع، في مركز تكوين
وتواكبهم فيما �  التسيير،  المشاركات في  بتكوين   Mamiam تقوم 

يخص التنمية الذاتية.

	 تكوين عملي مدر للدخل :
تقدم Mamiam باإلضافة إلى التكوين النظري، تكوينًا ميدانيًا مدرًا � 

 ،Mamiam للدخل. يتم إدماج المستفيدات من البرنامج في ورشة
المؤسسة  تقدمها  التي  الحفالت  تموين  أنشطة  في  وإشراكهن 

لزبنائها.

	 المواكبة حتى إيجاد عمل :
بعد 9 أشهر في Mamiam، تتم مواكبة المشاركات لمدة 3 أشهر � 

مجموعة  تمثل  حيث  بعد،  يبدأ  لم  النشاط  هذا  عمل.  إيجاد  ألجل 
بعد  المستفيدات  األول من  الفوج  حاليًا،  التكوين  إطار  النساء في 

الفوج التجريبي.

في مغرب 2019، كان هناك أكثر من ٪70 من النساء غير نشيطات، و 42,1٪ 
منهن أميات. ومن بين هؤالء النساء، العديد منهن مسؤوالت بمفردهن عن 
األسرة وتربية األطفال، حيث أن أسرة واحدة لكل ست أسر مغربية، تحمل 

عبأها مرأة لوحدها.

Mamiam شركة محدودة المسؤولية توفر خدمة تموين الحفالت لألشخاص 
النساء في وضعية هشة نحو االستقاللية  الشركات، وذلك بهدف دعم  و 
للمستفيدات   Mamiam وتقدم  الطبخ.  ممارسة  خالل  من  االقتصادية، 
المدرة  األنشطة  في  والمشاركة  تكوينهن  يتم  أواًل،  خطوتين:  من  برنامًجا 
للدخل لمدة 9 أشهر داخل المؤسسة، وثانًيا، يتم مواكبتهن في البحث عن 

عمل أو في إطالق نشاطهن الخاص. وتستمر هذه المواكبة لمدة 3 أشهر.

اللواتي يعلن أسرهن، والالئي يتواجدن  Mamiam فئة األمهات  تستهدف 
النساء  هؤالء  غالبية  أطفال.  ولديهن  وأرامل  مطلقات  هشة:  وضعية  في 
يعانين من األمية، وتواجهن العديد من الصعوبات في العثور على عمل الئق 

والحصول على وضع اقتصادي مستقر.

في  المقيمات  النساء  نحو  أساسي  بشكل  نشاطها  المقاولة  هذه  توجه 
مدينة الدار البيضاء. وألجل استهدافهن، يتم إطالق دعوة لتقديم الطلبات 

كل سنة.

االقتصاديية،  االستقاللية  نحو  المستفيدات  دفع  هو  البرنامج  من  الهدف 
في نهاية 12 شهًرا من المواكبة. واليوم، من بين معايير اختيار المشاركات، 
تفضل Mamiam الشجاعة والطموح، وهي الصفات الضرورية لنجاح البرنامج.

Mamiam

 وقع النموذج
	 لدى Mamiam وقع فعلي على المستفيدات، من خالل تمكينهن 
المدى  على  اإلستقاللية  نحو  التكوين، ومواكبتهن  عبر  االحتراف  من 
إنشاء شبكة من  النهائي هو  الهدف  ويعتبر  الطبخ.  البعيد في مهن 
المقاوالت الذاتية، القادرات على إنتاج وتسويق األطباق لألفراد عند 

الطلب.
قياس  يمكن  فال  اآلن،  حتى  تكوينه  ينه  لم  األول  الفوج  ألن  نظًرا   	
الوقع بعد. ومن بين المستفيدات من الفوج التجريبي، انضمت امرأة 
إلى فريق Mamiam بصفتها مساعدة طاهية، وغادرت امرأة البرنامج، 
وحصلت أخرى على دروس في الطبخ، بينما واصلت اثنتان مشاريعهما 

الشخصية.
فيها  تستفيد  اجتماعية،  دينامية  خلق  في  أيًضا   Mamiam تساعد   	
عبر  مالئم،  عمل  السابق  في  لديهن  يكن  لم  اللواتي  النساء  هؤالء 

تثمين مواهبهن.
	 كان الفوج األول المكون من 5 نساء عبارة عن فوج تجريبي، يهدف 
إلى اختبار النموذج ألجل هيكلته، في سبيل اإلطالق الفعلي للبرنامج 
في سبتمبر 2019. ونتيجة لذلك، ما تزال من المبكر إمكانية الحصول 

على أي مالحظات حول فعالية النموذج في هذه المرحلة.
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تفاصيل أنشطة المقاولة االجتماعية :

	 انتاج البطاطس :
البطاطس،  وإنتاج  لزراعة  الزراعية  األراضي  تستأجر  الخير  موالت  مقاولة 
وهو جوهر عمل وخبرة شركة McCain. ويتيح هذا النشاط توفير العمل 

بأجرة الئقة للعمال الزراعيين، وضمان تأمين صحي لهم.

	  التوزيع :
الكبرى. وبالتالي،  البطاطس، فإن جزًءا منها يوجه لألسواق  بمجرد جني 
يتم اختيار البطاطس األنسب للتسويق وتوزيعها عبر أحد شركاء المشروع، 

.Label Vie األسواق الممتازة

	 التصنيع :
يتم تحويل البطاطس المنتجة غير المختارة إلى عيدان بطاطس طازجة، 
من  االنتهاء  )يتم  المعايير  بأفضل  مجهزة  صناعية  معالجة  وحدة  داخل 
بشكل  النساء  وتعمل  الخير(.  موالت  مشروع  إطار  في  الوحدة  تركيب 
خاص،  تكوين  من  النسوة  هؤالء  وتستفيد  الوحدة.  هذه  في  أساسي 
األمية.  محو  ونحو  االستقاللية  من  مزيد  نحو  مواكبتهن  بهدف  وذلك 
ثم يتم توزيع عيدان البطاطس من قبل شركة Yozifood، الشريكة في 

المشروع والمتخصصة في التوزيع في مجال المطاعم.

	  التعليم :
التعليم  تطوير  نحو  العمليات  جميع  من  المكتسبة  األرباح  توجيه  يتم 
تحسين  ثم  للمدارس،  التحتية  البنية  بتحسين  الدعم  هذا  ويبدأ  بالقرية. 

جودة التعليم.

تأسست شركة McCain Foods Limited سنة 1957، وهي شركة كندية 
استراتيجية  من  وكجزء  الغذائية.  المنتجات  وتوزيع  تصنيع  في  متخصصة 
المسؤولية االجتماعية للشركة، طورت McCain العديد من المبادرات، حيث 
صناعة  قطاع  في  بنشاطها  صلة  ذات  اجتماعية  مقاوالت  بإطالق  قامت 
المواد الغذائية. والهدف من هذه المشاريع تلبية االحتياجات التي لم يتم 
إلطالق  المغرب  اختيار  تم  اإلطار،  هذا  وفي  المحليين.  للسكان  تغطيتها 
أول تجربة للمقاولة االجتماعية، حيث تم االعتراف باستقرار البالد وتقاربها 
الثقافي واللغوي مع أوروبا. ومن أجل توازن برنامج المواكبة، حددت شركة 
لها: فقر صغار  االستجابة  الممكن  التي من  الرئيسية  اإلشكاليات   McCain
المعيشة  1 هكتار، وظروف  تقل عن  أرضية  يملكون قطع  الذين  المزارعين 
المناطق  في  الفتيات  تعليم  ومشكلة  للنساء،  المستقرة  غير  والعمالة 
القروية، حيث غالبًا ما يتعذر عليهن الوصول إلى المدرسة، عالوة على انعدام 

آفاق التنمية للعاملين في القطاع الزراعي، والوضع غير المستقر لعملهم.
من  يجعل  عمل  نموذج   McCain شركة  طورت  الواقع،  لهذا  واستجابة   
الممكن معالجة مختلف هذه اإلشكاليات بطريقة مستدامة. وفي إطار هذه 
المبادرة، تم إنشاء المقاولة االجتماعية موالت الخير سنة 2018. حيث بدأت 

هذه المقاولة االجتماعية نشاطها بإنتاج البطاطس.

المستهدفة:  المنطقة  تحديد  من   McCain شركة  رئيسيان  معياران  مّكن 
االجتماعية، ومعيار  المقاولة  لنشاط  المحتمل  التطور  الجدوى، وهو  معيار 
اختيار  تم  المحددة. وهكذا  االحتياجات  المحتمل حسب  الوقع  الوقع، وهو 
4 مناطق مغربية ذات إمكانيات لزراعة البطاطس، والتي تواجه العديد من 
اإلشكاليات االجتماعية. وفي النهاية، تم اختيار منطقة جنوب الدار البيضاء، 
بالقرب من برشيد. حيث إن احتياجات سكان هذه المنطقة ودرجة حماسهم 
إلى  أفضت  البيضاء،  الدار  سوق  من  قربها  من  النابعة  المحتملة،  والفرص 

إقناع الشركة بإمكانيات المشروع.

يستهدف مشروع موالت الخير تحديدًا، التنمية الشاملة لوحدة األسرة. حيث 
إنه يسمح لرجال ونساء المنطقة باالندماج في العالم المهني، ويوفر لهم 

مخرًجا من الفقر لصالح أسرهم.

وبهذه  مربحة،  أنشطة  خلق  بهدف  الخير  موالت  مشروع  إطالق  تم  لقد 
الوسيلة السماح، من ناحية، بإدماج السكان المهمشين في سوق الشغل، 

ومن ناحية أخرى، تعزيز تنمية التعليم في القرية بفضل األرباح المحققة.

موالت الخير

 وقع النموذج
يستفيد حاليًا 5 عمال زراعيين من ظروف العمل التي خلقها المشروع. 
حيث أنقذوا من الفقر والهشاشة بفضل مستوى راتب أعلى من ذي 
 .)CNSS( االجتماعي  الضمان  لصندوق  ولوجهم  إلى  باإلضافة  قبل، 

ونتيجة لذلك، تحسن مستوى التجهيزات في بيوتهم بشكل كبير.

نوعية  مؤشرات  بمراقبة  الخير  موالت  االجتماعية  المقاولة  تقوم 
لقياس وقعها. ويعتمد قياس الوقع بشكل خاص على مقارنة أوضاع 
األسر قبل المشروع وبعده. وتتضمن المؤشرات المشار إليها: مستوى 
التجهيزات المنزلية )مثل: الزربية، التلفزيون...(، ووتيرة المتابعة الطبية، 

ومستوى الشعور باألمان، وجودة الحياة...

سيتم قريبا إشراك النساء في عملية اإلنتاج. وستكون أول المستفيدات 
على  مزدوج  وقع  تحقيق  هو  والهدف  الزراعيين،  العمال  زوجات  هن 

األسر. وستنضم عشر نساء إلى المشروع في األشهر المقبلة.

القرى  في  التعليم  عرض  على  وقع  أيًضا  المقترح  للنموذج  سيكون 
خالل  من  عنه  والتعبير  الطموح  هذا  تجسيد  وسيتم  المستهدفة. 
الممارسة العملية، عبر شراكة مع فاعلين جمعويين مغاربة في مجال 
التعليم. وذلك بهدف إفادة المنطقة بأكملها من خالل تحسين جودة 

التعليم.
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لقد حدث تقدم كبير في مجال الثقافة في المغرب. حيث 
خريبكة  )مهرجان  وفير  للمهرجانات  الثقافي  المشهد  إن 
للسينما األفريقية، ومهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح، 
بتطوير  للفنانين  يسمح  الذي  الشيء  تيريس(.  ومهرجان 

أعمالهم والرفع من أثرهم.
باإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق دعم الثقافة بحوالي 
40 مليون درهم سنوًيا، ألجل تمويل النشر والفنون البصرية 
من   2017 سنة  المسرح  استفاد  وقد  وغيرها.  والمسرح 

استثمار 12,4 مليون درهم لصالح الفرق المسرحية.
دينامية عميقة مع  لتحفيز  رائدة  تم إطالق مشاريع  أخيًرا، 
ومسرح  والمعاصر،  الحديث  للفن  السادس  محمد  متحف 
الرباط الكبير بغالف مالي قدره 1,67 مليار درهم، وكذلك 
مليار   1,5 قدره  مالي  بغالف  الكبير  البيضاء  الدار  مسرح 

درهم.

الرسم البياني 7 عدد دور السينما 

٪75 من السكان ال يحضرون العروض الفنية، و 86٪ 
ال يمارسون أنشطة فنية.

تم إغالق ٪90 من دور السينما منذ 1980، ومرت 
مبيعات التذاكر من 30 مليون درهم سنويا إلى 1,5 

مليون درهم سنويا.
في الوسط الحضري، تنفق األسرة 167 درهم في 
درهًما   160 من  أقل  مقابل  الثقافة،  على  الشهر 

سنوًيا في الوسط القروي.

 عدم وجود صفة قانونية مخصصة للفنان المغربي
الحية،  للفنون  واحدة  )مدرسة  كاٍف  غير  تكوين 

مدرستان للفنون التشكيلية، مدرستان للسينما(.
الثقافية بشكل ضعيف، وتتم  يتم استغالل المراكز 
إدارة هذه األخيرة من قبل جهات عمومية مختلفة 

)وزارة الثقافة والشباب، الجماعات(.
العمومية، من  المنح  الفنانون على  يعتمد  غالًبا ما 
قبل الوزارة أو المركز السينمائي المغربي على سبيل 

المثال.

في سنة 2012، كانت ميزانية المغرب للثقافة تمثل 
بالنسبة   0,7٪ و  الخام،  الداخلي  الناتج  من   0,2٪
بالنسبة   0,2٪ و  للجزائر،  بالنسبة   0,5٪ و  لتونس، 

لمصر.

التحديات في مجال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي

حاالت تمت دراستها في موضوع الثقافة
هنا ثالث حاالت تمثل أمثلة عن االبتكارات االجتماعية التي تسلط الضوء على اإلمكانيات الثقافية، ألجل تسهيل ولوج المجتمعات 

الفقيرة إلى عرض ثقافي يتالئم مع الواقع المحلي :

Dabateatr )داباتياتر(  �
Casamémoire )كازامموار(  �

Théâtre Nomade )المسرح الرحال(  �
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تفاصيل األنشطة :

إنشائها.  منذ  األنشطة  من  العديد  بتطوير   Dabateatr جمعية  قامت 
ونظمت  النقاد،  بها  يعترف  التي  المسرحيات  من  العديد  قدمت  حيث 

مهرجانات ثقافية، خاصة في مدينة الرباط.
يتم تنظيم األنشطة حول 3 محاور:

	  اإلبداع : تتكون جمعية Dabateatr من فرقة من الممثلين والمخرجين، 
برئاسة جواد السناني المدير الفني للجمعية. وقد قامت المجموعة بإنتاج 
العديد من المسرحيات مثل “حادة” و”Hassan Lekliches” و”فيكوم 

فيكوم”، والتي تم عرضها في المدن الكبرى للمملكة.

	 االنتقال : أطلقت جمعية Dabateatr ورشات مسرحية في عدة مدارس 
للمستفيدين  فرصة  الورشات  هذه  وتعتبر  والمراهقين.  األطفال  لفائدة 
إلى  تفتقر  ما  غالبًا  التي  المدارس،  في  والمسرح  الثقافة  الكتشاف 
األنشطة الفنية. ومن خالل الورشات، تشارك الجمعية القيم التي ينقلها 
المسرح، وتمكن الطلبة من الحصول على طريقة تدريس مختلفة عن تلك 
مهرجان  بتنظيم  الورشات  هذه  تتويج  ويتم  مؤسستهم.  تقدمها  التي 
المدارس، الذي يمنح هؤالء األطفال والشباب الفرصة لعرض أعمال العام 

الدراسي أمام أسرهم والجمهور.

	 التجريب : يتم دمج الفنانين الشباب الطموحين، في فضاءات االرتجال 
والتعبير التي تنظمها Dabateatr. حيث تنظم الجمعية جلسات االرتجال 
قضايا  لمعالجة  تقريًبا،  األسبوع  في  واحدة  مرة  المسرحي  والتجريب 
المواضيع  العمل على هذه  يتم  ثم  الجمهور.  النقاش مع  الساعة وفتح 
عمل  خلق  إلى  تؤدي  أن  يمكن  موضوعات  تطوير  أجل  من  أكبر،  بعمق 

مسرحي.

	 Dabatek :  هو فضاء إبداعي فني مفتوح في تكنوبارك بطنجة. وتقوم 
جمعية Dabateatr بتسيير هذا الفضاء من أجل جلب الحياة الثقافية إلى 
ويتكون  أساسي.  بشكل  التكنولوجية  المقاوالت  توجد  حيث  تكنوبارك، 
Dabatek من فضاء لعرض اللوحات، وفضاء لورشات المسرح، وفضاء آخر 

يتيح للفنانين العمل وااللتقاء.

لقد تخلى الجمهور المغربي عن المسارح وعالم الثقافة ككل لعدة سنوات. 
حيث تم إغالق العديد من دور السينما لقلة الجمهور ونقص التمويل. ويعتبر 
الشباب أقل تطلعًا اآلن بالثقافة واإلبداع الفني. وال يبدو أن الجهات الفاعلة 
إبطاء  إلى  أدى  الذي  األمر  الثقافة،  لتطوير  كافًيا  اهتماًما  تولي  العمومية 

ظهور المواهب الجديدة وإظهارها، خاصة في المسرح.

قام Dabateatr منذ سنة 2004 باالنخراط في خلق فضاءات لإلبداع الفني، 
وكذلك دمقرطة الثقافة بين مختلف الفئات، من أجل استرجاع طعم التعبير 

المسرحي، وإطالق مشاريع ثقافية يشارك فيها الشباب. 
 

تقدم جمعية Dabateatr أنشطة متنوعة تستهدف فئات مختلفة :
فنانون واعدون شباب يعرضون إبداعاتهم في الفضاءات التي تسيرها � 

الجمعية
دمج الممثلين الشباب في ورشات االرتجال� 
التي �  المسرحيات  في  المسرح  خشبة  على  نضًجا  أكثر  ممثلين  إشراك 

تنتجها فرقة الجمعية
مشاركة األطفال والمراهقين في الورشات التربوية في المدارس� 
األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية من الجمعية المغربية لدعم ومساعدة � 

)AMSAT( األشخاص ذوي التثلث الصبغي
 �Migrant’scene مشاركة فنانين من المهاجرين في مهرجان

Dabateatr )داباتياتر(

 وقع النموذج
خالل  من  سنوًيا،  مستفيد   300 من  أكثر   Dabateatr جمعية  تدعم 
هذه  تستهدف  حيث  المدارس.  في  تقدمها  التي  المسرح  ورشات 
الصبغي،  بالتثلث  المصابين  واألطفال  والمراهقين  األطفال  الورشات 
هذه  كانت  المستفيدين،  هؤالء  من  للعديد  وبالنسبة  والمهاجرين. 
الورشات أول احتكاك لهم بالوسط الفني.  والهدف من هذه الصحوة 
األحداث  من  العديد  خالل  ومن  بالثقافة.  الجمهور  اهتمام  إثارة  هو 
التجريبية واالرتجالية، قامت جمعية Dabateatr بتنشيط مدينة الرباط، 

عبر زيادة الوعي حول العديد من الموضوعات المجتمعية.

هناك العديد من الفنانين الذين مروا من الجمعية، والذين يعتبرون اآلن 
من الفاعلين البارزين في المشهد الثقافي المغربي.
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 تتوجه هذه المبادرة نحو أهداف مختلفة :

ورفع  العمومية  السلطات  على  الضغط  هو  الجمعية  من  الهدف   	
مستوى وعيها

بهدف  البيضاء،  الدار  في  المحليين  السكان  أيًضا  الجمعية  تستهدف   	
تقريبهم من تراث المدينة، ودعوتهم إلعادة اكتشافه بطريقة مختلفة.

	 تقدم Casamémoire أيًضا أنشطة لألطفال لزيادة وعيهم وتثقيفهم 
حول التراث الحضري والثقافي ومدينتهم.

	 أخيًرا، تقدم الجمعية جوالت سياحية عند الطلب.

الهدفان الرئيسيان للجمعية هما، من ناحية، توعية الرأي العام والفاعلين 
السياسيين بضرورة الحفاظ على تراث القرن العشرين، ومن ناحية أخرى، 
أعمال  في  الجمعية  تشارك  كما  التأهيل.  وإعادة  الترميم  أعمال  تثمين 
وأوروبا  )المغرب  والدولية  الوطنية  المختبرات  مع  بشراكة  البحث، 

والمغرب العربي(.

البيضاء،  للدار  الحديث  والعمراني  المعماري  التراث  واختفاء  تدهور  إن 
البلدي،  المسرح  هدم  ملحوظ:  شيء  علمًيا،  والمصنف  به  والمعترف 
والحلبات، وسينما فوكس، أو حتى التغيرات في أحياء ومجموعات غوتييه، 

راسين، وشوارع أنفا وموالي يوسف والمسيرة الخضراء.

ومن أجل حماية هذا التراث، تم إنشاء Casamémoire سنة 1995. وتهدف 
إعادة  العشرين، واقتراح  للقرن  المعماري  التراث  الحفاظ على  إلى  الجمعية 
الحديث. وهكذا تجمع  المغربي  التراث  الذي يشكل  المعمار،  اكتشاف هذا 
الدار  الحفاظ على خصوصية  Casamémoire أعضاءها حول قيم مشتركة: 
البيضاء، وإبراز التراث المعماري، وتطوير السياحة الثقافية والذاكرة الجماعية.

Casamémoire )كازامموار(

 تفاصيل أنشطة الجمعية :

	 الجوالت : تنظم الجمعية جوالت معمارية إرشادية للسياح في مدينة 
الدار البيضاء )وسط المدينة والضواحي وحسب المواضيع(

	 الفعاليات : 
تنظيم أيام التراث.� 
التنظيم والمشاركة في الملتقيات والندوات والمؤتمرات.� 

مع  باالشتراك  السلسلة  هذه  الجمعية  تنظم   : محاضرات  سلسلة   	
الجامعة الشعبية للتراث.

حول  النشر  في  يرغبون  الذين  المؤلفين  الجمعية  دعم   : النشر  دعم   	
مدينة الدار البيضاء.

المسالخ  تحويل  في  الجمعية  شاركت   : عليه  والحفاظ  التراث  تثمين   	
إعداد  على  الجمعية  وتعمل  البيضاء.  بالدار  ثقافي  مصنع  إلى  القديمة 

الملفات الالزمة لحماية المباني في الدار البيضاء.

 وقع النموذج
وجه  وعلى  أخرى  مدن  في  نموذجها  بنشر   Casamémoire قامت 

الخصوص :
Rabat�Salé mémoire 	

Fès mémoire 	
Doukkala mémoire 	

طرف  من  تمويل  أكبر  على  حصلت  التي   Marrakech mémoire  	
الجهة.

350 مرشدا متطوعا، ينظمون جوالت في  الجمعية بتكوين  وقامت 
 Casamémoire تحصي  حيث  السنة.  مدار  على  البيضاء  الدار  مدينة 
من  الزوار  أغلب  كان  البداية،  في  بينما  سنوًيا.   زائر   22  000 اليوم 
المتوسطة  الطبقة  أسر  الكثير من  اآلن  أصبحت  بالفرنسية،  الناطقين 
مدينتهم  الكتشاف  األنشطة،  في  يشاركون  وأطفالهم  والشعبية 

بشكل مختلف.
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المهرجانات  عدد  تضاعف  حيث  المغرب،  في  ازدهارًا  الشارع  مسرح  يعرف 
المخصصة له في السنوات األخيرة. ويحظى هذا التخصص أيًضا باالعتراف، 
حيث اعترفت به وزارة الثقافة المغربية سنة 2012 كتخصص فني في حد 
الزيادة  الرغم من  وعلى  الثقافية.  للمشاريع  دعواتها  إطار  وذلك في  ذاته، 
في عدد إبداعات مسرح الشوارع، هناك نقص في توفير الفضاءات الثقافية 

المخصصة إلنتاج وتكوين ونشر هذه األعمال.

الطابع  وإضفاء  وتطوير  هيكلة  ألجل  الرحال  المسرح  يعمل  سنة،   12 منذ 
المهني، على مسرح الشارع في المغرب. ووفاًء منه للقيم التي يدافع عنها 
الرحال بتصميم  2006، يقوم المسرح  الميدان منذ سنة  والتي يحملها في 

مبادرات، ألجل تشجيع إنشاء حاضنات فنية جديدة للمحترفين والهواة.

تضع الجمعية خيمتها في المناطق المهمشة من المدن، حيث توفر لجميع 
األطفال والشباب في الحي أنشطة ثقافية. وبالنسبة للشباب الذين تركوا 
لكي  أعمق  تكوين  في  دعمهم  يتم  الثقافي،  بالمجال  ويهتمون  المدرسة 
ضم  إلى  الجمعية  وتهدف  وثقافيين.  فنيين  منشطين  أنفسهم  يصبحوا 
اإلثبات  المهني، من خالل  العالم  إلى  المدرسة  تركوا  الذين  الشباب  هؤالء 

لهم أنه من الممكن العيش من “مهن جديدة” تنتمي للمجال الفني.
 يعتبر مشروع المسرح الرحال اقتراًحا رائًدا على التراب الوطني، بكونه المسرح 
الثقافي المتنقل الوحيد في المغرب. ويتم تنشيط الجمعية بفريق من 21 

شخًصا هم أنفسهم فنانون.

فتح  خالل  من  الثقافي،  بالميدان  المهتمين  الشباب  الجمعية  تستهدف 
أبوابها ألكبر عدد ممكن من األشخاص والتواصل معهم.

تعمل الجمعية عبر التنقل، وتقدم ضمن مسرحها الثقافي مجموعة واسعة 
من األنشطة المتعلقة بمسرح الشارع.

Théâtre nomade )المسرح الرحال(

تفاصيل األنشطة التي تقدمها الجمعية: :

األنشطة التاريخية للجمعية : 
مفتوحة  الشارع،  مسرح  ومهن  مواد  بمختلف  متعلقة  فنية  ورشات   	
للجميع ومجانية : ورشة مسرح، سيرك، دمى متحركة، وتصنيع األقنعة 

واالكسسوارات

	 تدريب مهني لصالح جمهور ذي خبرة مسبقة 
أم  كانوا  فنانين  للشباب،  الموجه  “المشاتل”  برنامج   : تكويني  برنامج   	
للفنون  المختلفة  المهن  في  تكوين  من  االستفادة  في  والراغبين  ال، 

االستعراضية.
	 اإلقامات الفنية : يقود الفنانون المقيمون ورشات لألطفال والشباب 
السيرك  لفنان  إقامة   :2018 )في  الخيمة  فيه  وضعت  الذي  الحي  في 

سعيد محسن، وشركة Cirque Lina، لفترة أسبوع لكل منهما(
	 اإلقامات الفنية : يقود الفنانون المقيمون ورشات لألطفال والشباب 
السيرك  لفنان  إقامة   :2018 )في  الخيمة  فيه  وضعت  الذي  الحي  في 

سعيد محسن، وشركة Cirque Lina، لفترة أسبوع لكل منهما(
	 العروض : خاصة وعامة

	 أنشطة خارج المدرسة : خاصة في المدارس الفرنسية في الدار البيضاء
ينشط المسرح الرحال كمسرح ثقافي متنقل. ولدى البنية التحتية للمسرح 
أنشطة  باستضافة  للجمعية  وتسمح  الثقافي،  للمركز  مشابهة  وظائف 

“اإلقامة الطويلة للمسرح الرحال”.
منذ سنة 2017، استقرت الجمعية في الدار البيضاء بهدف تطوير مشروع 
إقامة طويلة. ويتمثل مشروع اإلقامة لمدة ثالث سنوات، حول مشروع 

ثقافي يتميز بأربع مستويات من النشاط :
الذين �  الشباب  )بمشاركة  نشره  مع  فني،  لعرض  السنوي  اإلنتاج 

استفادوا من الورشات والفنانين الشركاء(
تنظيم برنامج تنمية المهارات للمهنيين� 
وخاصة �  الجمهور  لدى  المسرحية  الثقافة  لتنمية  برنامج  تنظيم 

الشباب الذين تركوا المدرسة والعاطلين عن العمل
تنفيذ برنامج تنشيط ثقافي� 

 وقع النموذج
برامج  من  1500 شخص  من  أكثر  استفاد  الرحال،  المسرح  إنشاء  منذ 
الجمعية. وتحديدا، أتاح برنامج “المشاتل” تكوين العديد من المهنيين 
المجال  في  الخارج،  في  أو  المغرب  في  حاليا  العاملين  القطاع،  في 

الفني أو تنظيم التظاهرات.

الثقافة،  إلى  الولوج  التوعية وتسهيل  أجل  أيًضا من  الجمعية  وتعمل 
من خالل اللقاء بالجمهور والمشاركين. وعلى سبيل المثال، استقبلت 
الجمعية أطفااًل من دار أيتام “باب الريان” ألجل يوم اكتشاف، وكذلك 
)اإلنسانية   Humanité et inclusion جمعية  مع  برنامًجا  نظمت 
يمكن  والتي  الجمعية،  بها  تقوم  التي  التكوينات  وتجعل  واإلدماج(. 
مسارات  إعطاء  الممكن  من  المجانية،  الورشات  عبر  منها  االستفادة 

تنمية جديدة للشباب، الذين تركوا النظام المدرسي.
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تشهد المشاريع المختلفة التي تمت دراستها، على الفرص والدينامية التي يتمتع بها المغرب. وقد شهدت المملكة، في 
نهًجا  المنطق  لها وقع شامل. ويعكس هذا  يكون  أن  لحاجة محلية، وتطمح في  جميع جهاتها، والدة مشاريع تستجيب 

متجذًرا في واقع األوساط المحلية.

نقص ملحوظ في دعم التفكير المبتكر
بشكل  مواردها  تعبئة  في  يتمثل  والذي  الداعمة،  المنظومة  في  الفاعلين  لدى  توجهًا   23 الـ  الحاالت  هذه  تحليل  ُيظهر 
وفي  التفكير.  مرحلة  في  للمشاريع  بالنسبة  أقل  وبشكل  “المصادقة”،  مرحلة  وفي  نسبًيا  الناضجة  المشاريع  لصالح  أكبر 
حالة غياب إجراءات قوية في هذه المرحلة، سيتم تحديد ومواكبة القليل من حاملي أفكار االبتكار االجتماعي الراغبين في 
أمر حيوي  التوجهات، وهو  يخلق  الذي  التفكير، هو  ما قبل  التفكير، وحتى مرحلة  العمل خالل مرحلة  إن  المشاركة. حيث 

لالبتكار االجتماعي، حيث يجب أن يتم النظر فيه واستثماره بشكل أكبر من قبل منظومة دعم االبتكار االجتماعي.

الرسم البياني 8: حاالت حسب مراحل النضج

النضجالنموالمصادقةالتفكير
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نماذج تمويل تفتقر لالستقاللية
أو خاصة،  المنح، سواء كانت عامة  المدني تعتمد لفترة طويلة على  المجتمع  الفاعلون في  التي أطلقها  المشاريع  ظلت 
وطنية أو دولية. وقد وصلت خمس حاالت فقط، من أصل 23 حالة تمت دراستها، إلى مرحلة االستقاللية المالية، بينما ال 
يزال الباقي يعتمد كلًيا أو جزئًيا على المنح. ويمكن أن تلعب المنظومة دوًرا مهًما في إبراز نماذج األعمال التي تمكنت من 

تحقيق االستقالل المالي، وجعلها أمثلة يستلهم منها اآلخرون.

الرسم البياني9: الحاالت حسب نماذج التمويل 

 نماذج مدعومة
 نماذج مستقلة أو  نماذج هجينةبشكل كبير

شبه مستقلة ماليًا
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 ما وراء التمويل
أظهرت دراسة أنواع الدعم المقدم للمبادرات من الجهات الفاعلة في المنظومة، أن أكثر من نصف هذا الدعم هو دعم 
مالي. ويعتبر دعم وانخراط الجامعات هو األقل حًظا في الدعم الموجة لالبتكار االجتماعي. وكما رأينا بالفعل، فإن فرص 
الظهور والتواصل وتبادل الخبرات واالعتراف، قد تكون أكثر فائدة لالبتكارات االجتماعية من التمويل وحده. وسيتعين على 
الفضاءات،  هذه  االجتماعية في  االبتكارات  إدماج  لتسهيل  والجهوية،  الوطنية  الشبكات  تطوير هذه  المغربية  المنظومة 

وبالتالي فتح آفاق أكثر للمشاريع.

الرسم البياني 10: الحاالت حسب الدعم الالزم لتنميتها

 دعم استراتيجيدعم مالي
دعم تقني وميدانيوفي مجال األعمال
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نقاط القوة لدى المغرب 
في مسعاه نحو االبتكار االجتماعي

في حين أن التنمية في المغرب رافقها انخفاض في معدل الفقر، ما تزال هناك 
تفاوتات اجتماعية وإقليمية قوية. في هذا السياق، وبينما تتمتع البالد بأرضية 
خصبة التخاذ المبادرات الفردية، حيث تظهر العديد من االبتكارات االجتماعية، 
 23 الـ  الحاالت  من  يتضح  كما  المقاوالتيين،  أو  الجمعويين  الفاعلين  بقيادة 
المعروضة أعاله، يبدو من الضروري دعم هذه الدينامية ودعم الفاعلين في 
التي  الكيانات،  تعزيز ظهور فاعلين جدد. هذه  نشر مبادراتهم وتعميمها، مع 
غالًبا ما يكون لها جذور راسخة محليًا، ذات أهمية إنمائية كبرى، حيث توفر فرصا 

للمبادرة على المستوى المحلي، ومعالجة اإلشكاليات بطريقة منهجية.

إذن ما هي نقاط القوة التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها، ليعطي لدينامية 
االبتكار  بها  يعد  التي  الجديدة،  الدفعة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

االجتماعي والذي يحتاجها ؟
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لقد خضع مجتمع األعمال المغربي للعديد من اإلصالحات 
بشكل  العمل  ظروف  وتحسنت  األخيرة،  السنوات  في 
ر البالد المركز الثالث في منطقة  كبير، كما يتضح من تصدُّ
53 عالمًيا في  إفريقيا، والمرتبة  الشرق األوسط وشمال 

ترتيب “ممارسة أنشطة األعمال 2019” للبنك الدولي.
تواصل الدولة سلسلة من اإلصالحات الهادفة إلى تحقيق 
للشباب  اإلبداعية  الطاقات  إطالق  ألجل  موات،  تقدم 
المغربي وظهور نسيج اقتصادي جديد. وقد جعلت هذه 
اإلدارية  اإلجراءات  تسهيل  مثاًل،  الممكن  من  اإلصالحات 
للمراكز  الوحيد  الشباك  خالل  من  المقاوالت  إلنشاء 
الجهوية لالستثمار. وتجذب ريادة األعمال وفًقا للنموذج 
األمريكي للمقاوالت الناشئة “startups”، أغلب الشباب 
مهنية  استراتيجية  األعمال  ريادة  اعتبار  في  بدأوا  الذين 
Global Entrepre� دراسة  في  ورد  وكما  “حقيقية. 
األعمال(،  لريادة  العالمي  )المرصد   ”neurship Monitor
تضاعفت تقريًبا الرغبة في ريادة األعمال لدى هذه الفئة  
ارتفعت من  المغرب في غضون عشر سنوات، حيث  في 

٪6,5 سنة 2009 إلى ٪11,40 سنة 2019.
المقاوالت  دعم  منظومة  في  للفاعلين  بالنسبة  أما 
اللحاق  لمحاولة  أنفسهم  لتنظيم  يسعون  فهم  الناشئة، 
بهذا التأخير في دينامية ريادة األعمال، وقد أطلقوا لذلك 
مبادرات ُمَهيِكلة. ونعرض أدناه أربعة أمثلة على مبادرات 

الدعم التي توضح عمق العمل الجاري في المغرب:
	 برنامج انطالقة. تم تصميم هذا البرنامج، الذي أطلقته 
ألجل  الملكية،  التوجيهات  لتنفيذ   2019 سنة  الحكومة 
الذاتيين  المقاولين  لصالح  التمويل  إلى  الولوج  تسهيل 
القروية،  المناطق  في  سيما  ال  الصغرى،  والمقاوالت 
المصدرة.  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  وكذلك 
8 مليار  المغربية غالفًا ماليًا بقيمة  للبنوك  الدولة  وتوفر 
درهم كضمان للقروض الممنوحة لحاملي المشاريع الذين 
يسعون للحصول على تمويل بنكي، وذلك بأسعار فائدة غير 
مسبوقة تبلغ ٪1,7 في الوسط القروي و ٪2 في الوسط 
الحضري. ومن المتوقع أن يتيح هذا البرنامج إمكانية تعبئة 
البالغ  المستفيدة  المقاوالت  لتمويل  المليارات،  عشرات 
 5 27000 فرصة عمل في غضون  13500 وخلق  عددها 

سنوات.
المغربية  للمقاوالت  المحفزة  )المنظومة   MSEC  	
وتقدم   ،2019 سنة  الجمعية  هذه  إنشاء  تم  الناشئة(. 

الناشئة  المقاوالت  لمنظومة  اتحاد  أنها  على  نفسها 
األعمال،  بريادة  للتوعية  20 منظمة  وتضم  المغرب،  في 
من  أكثر  وتسريع  وحضانة  األعمال،  ريادة  على  والتكوين 
بين   MSEC وتضم  مواكبتها.  تمت  ناشئة  مقاولة   1000
الضمان  صندوق  قبل  من  مصنفة  منظمة   16 أعضاءها 
من  الممول   Innov�Invest برنامج  إطار  في  المركزي، 
في  النشطين  األعضاء  هؤالء  وبفضل  الدولي.  البنك 
األعمال،       ريادة  ممارسة  بتنشيط   MSEC تقوم  المغرب، 

و من المنتظر  إحداثها لوقع اجتماعي كبير.
ارتفاًعا ملحوًظا في  الجامعات  دينامية جامعية. تشهد   	
ريادة  التكوين في  الدينامية الوطنية، حيث تم دمج  هذه 
واالقتصاد،  التجارة  في  الجامعية  المقررات  في  األعمال 
وتم إنشاء صفة طالب�مقاول ذاتي سنة 2018، ألجل دعم 
المشاريع المقاوالتية للطلبة من 14 جامعة وطنية. بل إن 
هناك بعض حاضنات األعمال التي تتخد مقرًا في الجامعة، 
مثل حاضنة األعمال التي أقيمت في الحرم الجامعي بالدار 
البيضاء، بفضل الشراكة بين جامعة الحسن الثاني وحاضنة 
حيث  االبتكار،  مدن  انتشار  عن  ناهيك  الدولية.   ”Inco“
واختبار  أولية  نماذج  لوضع  للطلبة  مجهزة  فضاءات  توفر 
ناشئة  مقاوالت  إلى  تتحول  أن  يمكن  التي  مبتكرة  حلول 

مستقبلية.
للنهوض  الشركات  من  العديد  تلتزم  المقاوالت.  دعم   	
في  عالمًيا  الرائدة   ،OCP بمجموعة  بدًأ  األعمال.  بريادة 
OCP Entre� الفوسفاط، والتي من خالل  “مجال صناعة 
العديد  ظهور  على  ساعدت   ”preneurship Network
من  منظومة  من  عنصرًا  يشكلون  الذين  الفاعلين  من 
Or� مثل الخاصة  الشركات  وكذلك  الناشئة،   المقاوالت 

وشركة  الفائزين،  وتحتضن  المسابقات  تنظم  التي   ange
على  الناشئة  التكنولوجية  المقاوالت  تشجع  التي   Inwi
االبتكار، وشركة Afriquia التي أطلقت سنة 2019 برنامًجا 

وطنًيا لتمويل 1000 مشروع.
كما  المغرب  في  األعمال  ريادة  تشجيع  تم  أن  يسبق  لم 
وضعها  التي  المختلفة  اآلليات  وتشكل  اليوم.  الحال  هو 
الفاعلون في القطاع العام والخاص، فرًصا حقيقية للشباب 
ليأخذوا مكانهم الكامل في تنمية البالد. وسيمكن إدماج 
هذه  ومقاربات  إجراءات  في  االجتماعي  االبتكار  مبادئ 
البرامج، من توجيه المشاريع المدعومة قدر اإلمكان نحو 

البحث عن قيمتين، اقتصادية واجتماعية.
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يلعب المجتمع المدني دوًرا رئيسًيا في دينامية التنمية منذ 
من  وديناميكية،  نشطة  بطريقة  ويعمل  االستقالل،  فجر 
خالل شبكة تضم حوالي 150 ألف جمعية في جميع أنحاء 
البالد. ويتم التعبير عن االنخراط الفردي بشكل رئيسي على 
بمثابة وسطاء  الجمعيات  تظهر  المحلي، حيث  المستوى 
السكان واالستجابة  محليين، قادرين على تحديد مشاكل 

لها من خالل المبادرة المحلية الهادفة.
في  المثال  تعطي  التي  الجمعيات  من  العديد  هناك 
النسيج  داخل  الموجودة  الكبيرة،  التنمية  إمكانات 
إلظهار  شاملة  غير  أمثلة  خمسة  هنا  ونعرض  الجمعوي. 
إنكار المساهمات المهمة  الثراء في المقاربات، دون  هذا 

للهياكل الجمعوية األخرى.
 Mouvement de l’enfance( حركة الطفولة الشعبية 	
populaire(: إلى جانب جمعيات “الشعلة” و”المواهب”، 
التاريخية  الجمعيات  من  واحدة  هي  الكشافة،  وحركة 
التي تشكلت قبل االستقالل، والتي استمر تطورها على 
المستوى الوطني خالل عقود. ومن خالل مقاربة تعليمية 
بالقرب  الجمعيات،  وثقافية بشكل أساسي، تمكنت هذه 
في  نفسها  ترسيخ  من  والقروي،  الحضري  الشباب  من 
توفير حلول تضامنية  المجتمعات، والمساعدة في  واقع 

أو تنظيمية لإلشكاليات المحلية.
الدار  في  األحياء  لجمعيات  شبكة  هي   :RESAQ حركة   	
48 جمعية  2003، وتضم أكثر من  البيضاء. تأسست سنة 
والهدف من هذه  البيضاء.  الدار  أحياء مدينة  من مختلف 
تنمية  استراتيجية  ووضع  اإلشكاليات  جرد  هو  الحركة 
مشتركة. وتسمح هذه الشبكة للجمعيات بتقوية هيكلها 
وإيصال صوتها إلى السلطات العمومية، من خالل رسالة 

مشتركة.
لالقتصاد  المغربية  الشبكة  هي   :REMESS حركة   	
تطوير  خاص  بشكل  دعمت  التي  والتضامني،  االجتماعي 
الحركة  هذه  وتهدف  المغرب.  في  التعاونية  الدينامية 
االقتصاد  تنمية  حول  النقاش  وفتح  وهيكلة  توعية  إلى 
مع  أيضًا  بالتعاون  المغرب،  في  والتضامني  االجتماعي 
 REMESS وتنظم  إفريقيا.  في  األخرى  المماثلة  الهياكل 
العديد من التظاهرات والمؤتمرات للجمع بين الفاعلين، ال 

سيما التعاونيات.

	 Enactus Maroc : هي جمعية بموجب القانون المغربي 
انخراط  العالمية. وتعمل من أجل   Enactus تابعة لشبكة
الشباب من الجامعات والمدارس العليا في مكافحة الفقر 
االجتماعية،  األعمال  ريادة  عبر  االجتماعي،  واالستبعاد 
Jeunes Lead� و   ،Rotaract مثل آخرين  مع  جزء   فهي 

 ،Genie و  المغاربة(  الشباب  )القادة   ers Marocains
التي توجه  الحكومية،  المنظمات غير  من حركة شابة من 
طاقة الشباب الجامعي المغربي نحو تقديم حلول ريادية 

لإلشكاليات االجتماعية في البالد.
	 Tanmia.ma: دعمت هذه المنصة بشكل ملحوظ تنمية 
التكنولوجيا  خالل  من  المغرب،  في  االجتماعي  االبتكار 
والرقمنة. وتنشر هذه المنصة الدراسات المتعلقة بالتنمية 
في المغرب، والعديد من طلبات العروض وعروض العمل. 
والهدف هو تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في المغرب، 

عن طريق الولوج إلى التكنولوجيا.
الرئيسي  المحرك  تزال  وما  المغربية  الجمعيات  كانت   
للتضامن والتنمية، حيث غالًبا ما تكون المالذ األول واألخير 
إدراكا منها  الصعبة. و  المحلية في األوقات  للمجتمعات 
في  محورًا  الفاعل  هذا  من  الدولة  جعلت  األهمية  لهذه 
أطلقها  التي   ،)INDH( البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
الملك سنة 2005. ومع ذلك، فإن الجمعيات تجد نفسها 
وألجل  انخراطها،  كيفية  في  تحديات  مواجهة  في  اليوم 
ذلك يجب أن تدعمها المنظومة من أجل تطوير مقارباتها 
دينامية  تشكل  تجديد مساهمتها في  وبالتالي  التاريخية، 

االبتكار االجتماعي.
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االجتماعي  بالتقدم  بكل وعودها  لم تف  العولمة  أن  بما 
الحد من  إلى حد كبير في  الجنوب، فقد ساهمت  لبلدان 
تحمل مسؤولية  العمومية وحدها، على  السلطات  قدرة 
االقتصادية  األزمة  تؤثر  حيث  االجتماعية.  االحتياجات 
واالجتماعية المستمرة منذ عدة سنوات اآلن، على جهات 
المغرب االثني عشر بشكل غير متساو. وفي حين أن جهات 
والرباط�سال� وسوس�ماسة،  البيضاء�سطات،  الدار  مثل 

القنيطرة، ومراكش�آسفي هي األكثر دينامية من الناحية 
فإن  بالفقر،  تأثرًا  أقل  نسبًيا  فهي  وبالتالي  االقتصادية، 
المناطق األخرى أكثر عزلة، ألنها تقع في المناطق الجبلية 
والجنوبية، والتي تحتوي على جزء كبير من الساكنة، التي 

تعيش تحت خط الفقر.

يتمثل في تطوير حلول جديدة  الذي  االجتماعي،  االبتكار 
لم  التي  أو  الجديدة،  االجتماعية  لالحتياجات  الوقع  عالية 
يتم تلبيتها بشكل جيد في ظل ظروف السوق والسياسات 
االستجابة  إمكانات  اليوم  يجدد  الحالية،  العمومية 
للتحديات التي تواجه األوساط المحلية. ويتم اليوم استثمار 
العديد من القطاعات، بما في ذلك االقتصاد االجتماعي 
أنشطتها  تتجه  التي  المبادئ  هذه  من خالل  والتضامني، 
للمواطنين.  األساسية  االجتماعية  االحتياجات  تلبية  نحو 
بمعنى  أساسي،  بشكل  محلًيا  االجتماعي  االبتكار  ويعتبر 
أنه ناتج عن حاجة محددة بوضوح في وسط معين ويجد 

مصدره في خصوصيات هذا الوسط.

كبيرة  شبكة  تعبئة  االجتماعية  االبتكارات  نجاح  يتطلب   
وقع  إحداث  بإمكانهم  الذين  المحليين،  الفاعلين  من 
نوعين  خالل  ومن  والمجتمعات.  األوساط  على  ملموس 
النماذج  هذه  تساهم  والتواصلي،  الجغرافي  التقارب،  من 
التغيير  دينامية  القوية في  المحلية  الجذور  ذات  الجديدة 
وألن  المحلية.  األوساط  جاذبية  تطوير  وفي  االجتماعي، 
التغيير االجتماعي هو ظاهرة جماعية، فإن ظهور مشاريع 
الفاعلين  قدرة  على  يعتمد  ونجاحها،  االجتماعي  االبتكار 
الظروف  وتهيئة  تحديد  على  المحلية،  األوساط  في 
المواتية لظهور وتجسيد هذه االبتكارات من أجل تحقيق 

تنمية شاملة، حيث يلتقي االجتماعي واالقتصادي.

في سياق يتسم بندرة الموارد وعدم الوضوح العام، يتيح 
اإلصالح المتمثل في الجهوية المتقدمة مرونة جديدة في 
ويسمح  الجهويين.  الفاعلين  ومنظومة  التنمية  سياسات 
ذلك بتوزيع جديدة للحكامة في صنع القرار ووضع نماذج 
التنمية المتوافقة مع خصوصيات األوساط المحلية. هذا 
الجهوية  الفاعلة  الجهات  مع  المسؤوليات  في  التشارك 
المحلية،  الفوارق  للحد من  السياسات ضروري  تنفيذ  في 

وتلبية االحتياجات االجتماعية للتنمية المحلية.
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المنظومة المغربية
لالبتكار االجتماعي تحت المجهر

تحتاج مبادرات االبتكار االجتماعي ألجل تطورها، إلى االعتماد على منظومة 
مواتية لها وتواجد سوق. هذه الدينامية ناتجة عن عمل عدة متدخلين يتفاعلون 
والممولين  العموميين  القرار  صناع  من  ويتكونون  المنظومة.  نفس  داخل 
يسهلون  الذين  ومؤثرين،  الرأي  وقادة  التكوين  في  وفاعلين  الدعم  وهياكل 
تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي. ومن أجل تسريع عملية االبتكار االجتماعي 
في المغرب، قمنا بدراسة كل مكون من المكونات الرئيسية لمنظومة االبتكار 
تفعيلها  يتعين  التي  بالرافعات  يتعلق  فيما  توصياتنا  تقديم  قبل  االجتماعي، 

ألجل هيكلته.



االبتكار  منظومة  في  المنخرطين  للفاعلين  حصرية  غير  قائمة  أ . 
االجتماعي في المغرب
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تعتبر منظومة االبتكار االجتماعي في المغرب غنية بالعديد من الفاعلين. وفيما يلي قائمة أولية وغير حصرية للفاعلين 
ذوي مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

الجهات الفاعلة الميدانية

الفضاء الجمعوي

Mcise

Orange Corners

Switchmed

Connect Institute

Think Tanger

Bidaya - بداية

من أجلك

Enactus

لوزين

هنا

مركز المقاوالت الصغرى التضامنية

www.espace-associatif.ma

www.mcise.org

www.orangecorners.co.ma

www.switchmed.eu

www.connectinstitute.ma

www.think-tanger.com

www.bidaya.io

www.minajliki.ma

www.enactus-morocco.org

www.luzine.ma

www.houna.ma

www.centretpes.ma

كذلك، في  الجمعوي، وشارك  الفضاء  أطلق 
العديد من الديناميات الجمعوية، التي تحمل 
على  العمل  خالل  من  الديمقراطية  قيم 
الجمعوية  القدرات  تعزيز  رئيسيين:  محورين 

وتعبئة الجمعيات التي تهدف إلى التوعية.

المركز المغربي لإلبداع والمقاولة االجتماعية، 
جمعية تهدف إلى إيجاد حلول ريادية ومبتكرة، 
لجميع القضايا االجتماعية في المغرب، حيث 
ذوي  االجتماعيين  المقاولين  بدعم  تقوم 

األفكار اإلبداعية التي يمكن أن تغير المغرب.

المساهمة  إلى   Orange Corners تهدف 
طريق  عن  للمغرب،  االقتصادي  النمو  في 
خلق بيئة خصبة لتنمية ريادة األعمال المحلية. 
وشركائها،  هولندا  مملكة  من  مبادرة  وهي 

ألجل تنمية منظومة ريادة األعمال المحلية.

األوروبي،  االتحاد  من  مبادرة   Switchmed
االبتكار  في  للفاعلين  الدعم  وتقدم  تواكب 
تسريع  ألجل  واإليكولوجي،  االجتماعي 

تطورهم في بلدان البحر األبيض المتوسط.

والحرية  للتغيير  فضاء   Connect Institute
مشاركة  يتيح  والمبدعين،  والفنانين  للشباب 
المعرفة والمهارات، وتعزيز االبتكار واللقاءات 
التظاهرات  باستضافة  ويقوم  والتبادالت، 

الثقافية والمعارض الفنية.

ثقافية  منصة  عن  عبارة   Think Tanger
االجتماعية  التحديات  وتختبر  تستكشف 
والمجالية المتعددة لتعمير مدينة طنجة، من 
خالل برامج تجمع بين عدة ممارسات: الفنون 
والبحوث  والرسومات  والتصميم  البصرية 

التشاركية والممارسات الحضرية.

الخضراء  للتكنولوجيا  أعمال  حاضنة   Bidaya
60 مقاولة  االجتماعية، وقد دعمت أكثر من 
قوي.  بيئي  أو  اجتماعي  وقع  ذات  ناشئة 
برنامج  المشاريع في إطار  حيث تدعم حاملي 
احتضانها، وتمولهم من خالل صندوقها وتوفر 

لهم فضاء للعمل.

والتدريب  التعليم  تطوير  جمعية  أطلقت 
التعاون  من  الممولة   )APEFE( الخارج  في 
برنامج  وهو  أجلك”،  “من  مبادرة  البلجيكي 
المغرب،  في  النسائية  األعمال  لريادة  دعم 
حيث يهدف إلى توعية النساء بريادة األعمال 

ودعمهن في إنشاء مشروعهن.

في  والقادة  الطلبة  من  مجتمع   Enactus
الذين  واالقتصادية،  األكاديمية  األوساط 
لتحسين  األعمال  ريادة  باستخدام  يلتزمون 

الحياة وصنع عالم أفضل ومستدام.

لوزين فضاء ثقافي وفني متعدد التخصصات 
السبع  عين  في  الصناعية  المنطقة  في  يقع 
بالكامل  مخصص  وهو  البيضاء،  الدار  في 
الجماهير  بين  واللقاء  المهارات  ونقل  لإلبداع 

والفنانين وإبداعاتهم.

تسهل  أعمال  حاضنة  لتكون  “هنا”  صممت 
اللقاءات والتبادالت والتعاون، بين المصممين 
خالل  من  والمقاولين،  والباحثين  المبتكرين 
رهن  وضع  وكذلك  إبداعاتهم،  في  دعمهم 
إلنجاز  محفًزا  إطاًرا  يقدم  مقرًا  إشارتهم 

مشاريعهم.

أطلقته مؤسسة محمد  الذي  المركز،  يهدف 
من  الحر  العمل  تعزيز  إلى  للتضامن،  الخامس 
خالل إنشاء مقاوالت صغرى من أجل محاربة 
وطنية  هيئة  يشكل  فهو  وبالتالي  الهشاشة. 

مكرسة لتطوير المقاوالت الصغرى المحلية.
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الجهات الفاعلة الميدانية

Endeavor

Cluster Menara

 معهد أبحاث الطاقة الشمسية
والطاقات الجديدة

Climate Innovation Center )مركز 
االبتكار الخاص بالمناخ(

GCIP )البرنامج العالمي لالبتكار في 
مجال التكنولوجيا النظيفة(

إنجاز المغرب

Maroc Impact

www.endeavor.org

www.clustermenara.com

www.iresen.org

http://41.77.115.155/~clustersolaire/
cic-maroc/

http://www.environnement.gov.ma/
fr/134-actualites/1474-programme-
pour-l-innovation-dans-les-tech-

nologies-propres-et-l-emploi-vert-
cleantech-maroc

www.injaz-morocco.org

www.facebook.com/marocimpact

Endeavor مسّرع دولي يستهدف المقاولين 
ذوي الوقع العالي، حيث يسمح لهم بالولوج 
نشاطهم  توسيع  أجل  من  دولية،  شبكة  إلى 
خارج حدودهم، وكذلك إمكانية الحصول على 

أموال استثمارية دولية.

ألجل   Cluster Menara مبادرة  إطالق  تم 
دعم المقاوالت وحاملي المشاريع، وذلك في 
التجميل  ومستحضرات  األغذية  صناعة  مجال 
االستثمار  يتم  حيث  مراكش.  منطقة  في 
بشكل خاص في المقاوالت الناشئة المبتكرة 

.Innov Invest من خالل برنامج

االستثمار  إمكانيات   Iresen معهد  يقدم 
خالل  من  المبتكرة،  الناشئة  المقاوالت  في 
 the green africa innovation“ فعاليات 

.”booster

Cluster So� قبل من  المركز  هذا  دعم   يتم 
laire. حيث يدعم حاملي المشاريع في مجال 
التغير المناخي، وال سيما في مجال الطاقات 
المتجددة، فهو يساعدهم بشكل خاص على 
االرتباط بشبكة من المقاوالت على المستوى 

الوطني.

تدير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)اليونيدو( البرنامج العالمي لالبتكار في مجال 
التكنولوجيا النظيفة، بشراكة مع إدارة التنمية 
البيئة  صندوق  من  وبتمويل  المستدامة 
العالمي. ويعمل البرنامج على تسريع وتمويل 
حاملي المشاريع المبتكرة في المغرب، وذلك 
والكفاءة  المتجددة  الطاقات  مجاالت  في 

الطاقية واالقتصاد الدائري واقتصاد الماء.

 2007 سنة  تأسست  جمعية  المغرب،  إنجاز 
األعمال، من خالل  ريادة  الطلبة حول  لتوعية 
دعمهم في إطالق مقاوالتهم في الجامعة.

تم إطالق مبادرة Maroc Impact في نهاية 
المقاولين  بين  تجمع  حيث   ،2019 يونيو 
واألطر العليا والباحثين واالقتصاديين وأعضاء 
والمؤسسات  القرار  وصناع  المدني  المجتمع 
االلتزام  إطار  في  والخاصة،  العمومية 
لالبتكار  مالئمة  بيئة  خلق  في  بالمساهمة 
الممارسات  تطوير  خالل  من  االجتماعي، 
التي  والمبادرات،  والخبرات  واألساليب 
للنشاط  االجتماعي  البعد  تعزيز  إلى  تهدف 

االقتصادي.
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الجهات الفاعلة العمومية

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

)CCG( صندوق الضمان المركزي

المرصد الوطني لحقوق الطفل

التعاون الوطني

المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي

وكالة التنمية االجتماعية

المرصد الوطني للتنمية البشرية

مكتب تنمية التعاون

www.indh.ma

www.ccg.ma

www.2511.ma

www.entraide.ma

www.ircam.ma

www.ces.ma

www.ads.ma

www.ondh.ma

www.odco.gov.ma

المبادرة  السادس  الملك محمد  جاللة  أطلق 
من   ،2005 سنة  البشرية  للتنمية  الوطنية 
أجل تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية 
للفئات  االقتصادي  اإلدماج  وتعزيز  الكبيرة، 
وهي  كرامتها.  حفظ  وبالتالي  المحرومة، 
تعرف اآلن مرحلة ثالثة من التدخل، في سبيل 
أكثر  مقاربة  تطوير  خالل  من  إنجازاتها  تثمين 

ابتكارا للتنمية البشرية.

مالية  مؤسسة  المركزي  الضمان  صندوق 
البنكية. وتساعد  المؤسسات  ُتعتبر في حكم 
تشجيع  عبر  الخاصة،  المبادرات  تحفيز  على 
وقد  وتحديثها.  وتطويرها  المقاوالت  خلق 
قامت بإطالق برنامج Innov Invest لتمويل 

المقاوالت المغربية الناشئة المبتكرة.

الطفل مسؤول عن  الوطني لحقوق  المرصد 
مراقبة تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
بشكل  الطفل  حماية  تعزيز  بهدف  الطفل، 
المتعلقة  المجاالت  جميع  في  وذلك  دائم، 
بالصحة والتعليم والتشريع والترفيه والثقافة 

بأبعادها المادية والمعنوية والروحية.

تابعة  عمومية  مؤسسة  الوطني  التعاون 
والتنمية  والمساواة  والتضامن  األسرة  لوزارة 
االجتماعية. وتتمثل مهمتها في تقديم جميع 
والمساهمة  للمواطنين،  المساعدة  أشكال 

في خدمة األسرة والمجتمع.

األمازيغية،  للثقافة  الملكي  المعهد  يساهم 
الحكومية  السلطات  مع  بالتعاون 
السياسات  تنفيذ  في  المعنية،  والمؤسسات 
إلى  تهدف  والتي  الملك،  جاللة  تبناها  التي 
إدماج األمازيغية في النظام التعليمي وضمان 
والثقافي  االجتماعي  الوسط  في  إشعاعها 
الوطني  الصعيد  على  وكذلك  واإلعالمي، 

والجهوي والمحلي.

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يقوم 
القضايا  بشأن  استشارية،  بمهام  والبيئي 
والبيئية. حيث يصدر  االقتصادية واالجتماعية 
اآلراء ويجري الدراسات والبحوث، إما بناءًا على 
مجلس  أو  النواب  مجلس  أو  الحكومة  طلب 
المستشارين )اإلحالة(، أو بمبادرة منه )اإلحالة 

الذاتية(.

عمومية  مؤسسة  االجتماعية  التنمية  وكالة 
والمساواة  والتضامن  األسرة  لوزارة  تابعة 
في  مهمتها  وتتمثل  االجتماعية.  والتنمية 
إطالق ودعم المبادرات والبرامج، التي تهدف 
المعيشية  للظروف  المستدام  التحسين  إلى 

للفئات الهشة.

تحليل  في  للمرصد  الدائمة  المهمة  تتمثل 
المنفذة،  البشرية  التنمية  برامج  وقع  وتقييم 
في  تسهم  التي  والتدابير  اإلجراءات  واقتراح 
للتنمية  وطنية  استراتيجية  وتنفيذ  تطوير 
الوطنية  المبادرة  إطار  في  خصوصًا  البشرية، 

للتنمية البشرية.

تتمثل مهمة مكتب تنمية التعاون في تنمية 
المغربي، وتنظيم  التعاوني  بالقطاع  المعرفة 
اتحادات، وتشجيع  إطار  التعاوني في  القطاع 
دعم  إلى  باإلضافة  جديدة،  تعاونيات  إنشاء 
وتطوير  ومواكبتها،  القائمة  التعاونيات 
األدوات  وتحديث  الشراكة  وأعمال  عالقات 

والوسائل وطرق التدخل.
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الجهات الفاعلة األكاديمية

جامعة الحسن الثاني

جامعة محمد السادس مركز ماهر

Cira ESS فضاء

جامعة القاضي عياض

Economia

المعهد الوطني للعمل االجتماعي

جامعة محمد األول

جامعة محمد الخامس

www.univh2c.ma

www.mahir.ma

www.incoscholar.com

www.uca.ma

www.economia.ma

www.social.gov.ma

www.ump.ma

www.um5.ac.ma

أطلقت جامعة الحسن الثاني في كلية العلوم 
ماستر  واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية 
منظمات  وإدارة  االجتماعي  “االبتكار  في 

االقتصاد االجتماعي والتضامني”.

محمد  جامعة  في  ماهر  مركز  تأسيس  تم 
يمكن  حيث  التخصصات،  متعددة  السادس 
هذا المركز من تكوين الموارد البشرية القادرة 
التنمية  في  فعال  بشكل  المساهمة  على 
وقع  إحداث  وبالتالي  المغرب،  في  البشرية 

إيجابي على المجتمع.

فضاء  يكون  أن  إلى   Cira ESS فضاء  يهدف 
العملي  البحث  طريق  عن  الجماعي،  للذكاء 
وريادة األعمال ذات الوقع المجتمعي القوي. 
المقاولين  لصالح  تكوينية  برامج  يقدم  حيث 
تطور  مواكبة  على  عالوة  االجتماعيين، 

مشاريع ريادة األعمال االجتماعية.

أطلقت جامعة القاضي عياض في كلية العلوم 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ماستر في 
المستدامة”،  والتنمية  االجتماعي  “االقتصاد 
وماستر في “هندسة المشاريع في االقتصاد 
االجتماعي والتضامني”، وكذلك إجازة مهنية 

ل “عامل في التنمية االجتماعية”.

Economia عبارة عن مركز متعدد التخصصات 
لألبحاث  وإدارية(  واقتصادية  )اجتماعية 
المنظمات  جانب  إلى  يعمل  التطبيقية، 
والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، وكذلك 
لالبتكار  كرسي  على  كذلك  ويحتوي  الطلبة. 

االجتماعي للمقاوالت.

االجتماعي  للعمل  الوطني  المعهد  يوفر 
سيعملون  الذين  لألفراد  وتفوقًا  تكوينًا 
سيتم  والذين  االجتماعي،  العمل  مجال  في 
والجماعات  العمومية  اإلدارات  في  تعيينهم 
المحلية والمنظمات شبه العمومية والخاصة.

أطلقت جامعة محمد األول إجازة مهنية في 
كلية  في  االجتماعية”،  والوساطة  “اإلدارة 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.

في  بالرباط  الخامس  محمد  جامعة  أدرجت 
في  محاضرات  اإلدارة  في  الماستر  برامج 
مركزا  الجامعة  وتضم  االجتماعي.  االبتكار 
الطلبة  لصالح  األعمال  واحتضان  لالبتكار 

المقاولين.
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الجهات الفاعلة مثل المؤسسات االجتماعية والشركات الخاصة

مؤسسة عبد القادر بنصالح

مؤسسة فوسبوكراع

مؤسسة محمد السادس لحماية 
البيئة

مؤسسة دروسوس

BMCI مؤسـسة

مؤسسة البنك الشعبيمؤسسة محمد الخامس للتضامن

مؤسـسة المجمع الشريف للفوسفاط

مؤسسة ميلود الشعبي

www.holmarcom.ma/en/csr/ab-
delkader-bensalah-foundation/

www.phosboucraafoundation.org

www.fm6e.org

www.drosos.org

www.bmci.ma/nous-connaitre/fonda-
tion-bmci

www.fm5.mawww.gbp.ma/Presentation/Pages/
FondationsEducationCulture.aspx

www.ocpfoundation.org

www.fondationmiloudchaabi.com

على  بنصالح  القادر  عبد  مؤسسة  في  نعمل 
التنمية  صميم  في  االجتماعي  االبتكار  وضع 
الشاملة والمنصفة. ومن خالل جميع مبادراتنا 
وبرامجنا، ندعم ونسلط الضوء على األشخاص 
ملموسا  اجتماعيا  وقعا  تحدث  التي  والحلول 
ودائما ، لصالح المجتمعات والمجاالت المحلية.

قبل  من  فوسبوكراع  مؤسسة  إنشاء  تم 
للفوسفاط،  الشريف  المكتب  مجموعة 
وتقوم  المجتمعي.  انخراطها  تجسيد  ألجل 
المناطق  ازدهار  على  بالعمل  المؤسسة 

الجنوبية للمملكة.

لحماية  السادس  محمد  مؤسسة  تأسست 
جاللة  من  بمبادرة   ،2001 يونيو  في  البيئة 
صاحبة  وتترأسها  السادس،  محمد  الملك 
وتتمثل  حسناء.  اللة  األميرة  الملكي  السمو 
التوعية  في  للمؤسسة  األساسية  المهمة 

والتثقيف في مجال التنمية المستدامة.

تنخرط مؤسسة دروسوس في مواكبة الفئات 
طريق  عن  وذلك  كريمة،  حياة  ألجل  الهشة 
استهداف تنمية المهارات، في سبيل تحقيق 

االستقالل المالي وتنمية اإلبداع.

منذ  اجتماعي  التزام   BMCI بنك  لدى 
الرغبة  هذه  عن  نتج  وقد  التسعينيات. 
التنمية  في  المساهمة  في  الحقيقية 
االجتماعية والثقافية للمغرب، شراكات قوية 
وطويلة األمد في مجاالت الثقافة والتضامن.

تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى 
مكافحة  في  آخرين،  اجتماعيين  فاعلين  جانب 
العمل  للتدخل:  الفقر من خالل عدة مجاالت 
وضعية  في  السكان  ومساعدة  اإلنساني، 
هشة، والتنمية المستدامة، ودعم الجمعيات.

المقام  في  الشعبي  البنك  مؤسسة  تركز 
منفتحة  تبقى  لكنها  التعليم،  على  األول 
توسيع  في  وتستمر  المتغيرة،  بيئته  على 
عملت  سنة،   35 من  وألكثر  طموحاتها. 
المؤسسة على إطالق العديد من المبادرات 
ودعم استراتيجيات التنمية المحلية والوطنية 
التنمية  لخدمة  تتضافر  والتي  الطموحة، 

المستدامة في المغرب.

المجمع  مؤسـسة  وأنشطة  برامج  تقدم 
لمسألة  ملموسة  إجابة  للفوسفاط  الشريف 
التعليم  إلى  الولوج  تعزيز  خالل  من  التنمية، 
السكان،  من  ممكن  عدد  ألكبر  والمعرفة 
في  المهارات  نقل  وتشجيع  التميز  دعم  عبر 

المغرب وكذلك في أفريقيا.

لمجموعة  تابعة  الشعبي  ميلود  مؤسسة 
لدعم  منح  بتقديم  وتقوم   .Ynna Holding
مجاالت  في  المشاريع  من  واسعة  مجموعة 
االجتماعية،  والخدمات  والتعليم  الصحة 

وكذلك الفنون والثقافة الرياضية والبيئة.
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الجهات الفاعلة مثل المؤسسات االجتماعية والشركات الخاصة

مؤسسة البنك المغربي للتجارة 
)BMCE( الخارجية

Lafarge Holcim )الفارج هولسيم(

Citi مؤسسة

Orange مؤسسة

مؤسسة التعليم من أجل التشغيل 

 مرصد المسؤولية االجتماعية
للشركات بالمغرب

Inwi )إنوي(

ليدك

www.fondationbmce.org

www.lafargeholcim.ma

www.citigroup.com/citi/foundation

www.corporate.orange.ma

www.efemaroc.org

www.rse.cgem.ma

www.diriddik.ma

www.client.lydec.ma/site

في  خاص  بشكل   BMCE مؤسسة  تساهم 
من   ،Medersat.com برنامج  عبر  التعليم 
األولي  التعليم  جودة  لتحسين  السعي  خالل 

والتعليم االبتدائي.

قلب  في  المستدامة  التنمية  كانت  لطالما 
مجال  في  المغرب،  هولسيم  الفارج  أنشطة 
المواقع  جميع  وتحتوي  والسالمة.  الصحة 
الشغل  فرص  تنمية  التالية:  األبعاد  على 
توجيه  وإعادة  البديلة،  والطاقات  والتعليم، 
الطاقة  واستخدام  المهنية،  المسارات 

 Enactus مع  بشراكة   Citi مؤسسة  أطلقت 
لتعزيز  المصمم   ,”Impact@Work“ برنامج 
استقاللية الشباب. حيث تدعمهم المؤسسة 
مهاراتهم  لتطوير  الفرصة  منحهم  خالل  من 
تحويل  من  تمكينهم  مع  األعمال،  ريادة  في 
وقع  ذات  ناشئة  مقاوالت  إلى  مشاريعهم 
التكوين  برامج  بفضل  وذلك  قوي،  اجتماعي 

والتأطير والمواكبة.

سنة  كل   Orange االتصاالت  شركة  تمنح 
جائزة Orange للمقاول االجتماعي. حيث يتم 

اختيار أفضل المشاريع ومنحهم جائزة.

أجل  من  التعليم  مؤسسة  مهمة  تتمثل 
بطالة  من  التخفيف  في   ”EFE“ التشغيل 
الشباب، من خالل توفير حلول للفجوة القائمة 
الكفاءات  من  العمل  سوق  حاجيات  بين 
الشباب  ومهارات  الشخصية،  واإلمكانات 

الباحثين عن عمل.

االجتماعية  المسؤولية  مرصد  تأسيس  تم   
والتي  جمعية،  شكل  في  بالمغرب  للشركات 
وتبادل  معلومات  منصة  تشكيل  إلى  تهدف 
في  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  حول 
المثالية  على  الضوء  تسليط  ألجل  المغرب، 
وتعزيز  المسؤولية،  هذه  ممارسات  في 
وتحفيز  المغرب،  في  المسؤولة  الممارسات 

البحث العلمي في هذا المجال.

أنشأت  االجتماعية،  مسؤوليتها  إطار  في 
شركة االتصاالت Inwi منصة dir iddik لخلق 
صلة بين الجمعيات ومجتمع المتطوعين )أكثر 

من 66000 متطوع حتى اآلن(.

وتضامن  البيئة  مجاالت  في  ليدك  تنشط 
للموظفين.  المجتمعي  وااللتزام  القرب 
شراكات  مشاريع  بخلق  تقوم  الغاية،  ولهذه 

مع الجمعيات والجهات الفاعلة المؤسسية.
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الجهات الفاعلة مثل منظمات التعاون الدولي

منظمة اليونيسف

هيئة األمم المتحدة للمرأة

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

االتحاد األوروبي

المجلس الثقافي البريطاني

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الوكالة الفرنسية للتنمية

البنك اإلفريقي للتنمية

اليونسكو

البنك الدولي

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

التعاون البلجيكي

https://www.unicef.org/morocco/
rapports/le-programme-forsa-une-

opportunit%C3%A9-pour-tous

https://maghreb.unwomen.org/fr/no-
tre-travail/maroc

https://vcc.careercenter.ma/vcc/

www.switchmed.eu

https://www.britishcouncil.ma/en/pro-
grammes/society/social-enterprise-in-

novation

www.acceleratorlabs.undp.org/

www.morseff.com

www.soukattanmia.org

https://fr.unesco.org/themes/com-
p%C3%A9tences-travail-vie/yem

www.ccg.ma/innovation

http://41.77.115.155/~clustersolaire/
cic-maroc/

www.minajliki.ma

يدعم برنامج “فرصة” المراهقين والشباب في 
وضعية هشة، في انتقالهم إلى الحياة العملية 
عن طريق تعزيز مهاراتهم ألجل التعلم الجيد، 
العملية  الحياة  في  أفضل  بشكل  واالندماج 

والمشاركة االجتماعية الحقيقية.

Terre et Human� جمعية مع   بالشراكة 
للمرأة  المتحدة  األمم  وكالة  أطلقت   ،isme
برنامج دعم النساء المنتجات للبذور، من أجل 

تنمية قائمة على المساواة.

الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  أطلقت 
مراكز مهنية في المغرب، بشراكة مع العديد 
لسوق  الطلبة  إعداد  ألجل  الجامعات  من 
الشغل. وتقدم هذه المراكز الموجهة للشباب 

التكوين والمساعدة على البحث عن عمل.

 ،Switchmed أطلق االتحاد األوروبي مبادرة
التي تستهدف بلدان البحر األبيض المتوسط.

في  برنامًجا  البريطاني  الثقافي  المجلس  يدير 
األعمال  ريادة  تنمية  دعم  ألجل  دولة،   24

االجتماعية ومشاركة الممارسات الفضلى.

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أطلق 
مسرعات لالبتكار االجتماعي في 60 دولة من 
المسرعات من  المغرب. وستمكن هذه  بينها 
ومواكبة  االجتماعية  لالبتكارات  خريطة  رسم 

نموها.

بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، تم إطالق 
منتجات MORSEFF لتمويل الكفاءة الطاقية 
هذا  توزيع  ويتم  المغاربة.  الصناعيين  للزبناء 
المغربية،  البنوك  قبل  من  المالي  المنتج 
للتجارة  المغربي  البنك  و  الشعبي  البنك  مثل 

الخارجية.

التنمية  بنك  برامج  أحد  هو  التنمية”  “سوق 
إطالقه  تم  وقد  المقاولين.  لصالح  األفريقي 

في تونس والمغرب.

منطقة  في  الشباب  تشغيل  مشروع  يعالج 
البحر األبيض المتوسط   مشكلة بطالة الشباب 
أنظمة  تحسين  خالل  من  المنطقة،  في 
التعاون  تشجيع  مع  المهارات  وتقييم  توقع 

اإلقليمي.

صندوق  إطالق  بتمويل  الدولي  البنك  قام 
الضمان  صندوق  يديره  الذي   Innov Invest
ونمو  تأسيس  تمويل  أجل  من  المركزي، 

المقاوالت الناشئة المبتكرة في المغرب.

الدولي  للتعاون  األلمانية  المؤسسة  شاركت 
من   ،cluster solaire مجموعة  تمويل  في 
أجل خلق منظومة فاعلين في مجال الطاقات 
حاضنة  إلى  باإلضافة  المغرب،  في  المتجددة 

للمشاريع الخضراء.

أجلك”  “من  برنامج  البلجيكي  التعاون  أطلق 
المغرب،  في  النسائية  األعمال  ريادة  لتنمية 
التوعية  من  االستفادة  للنساء  يمكن  حيث 

والتكوين والدعم الالزم.
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من أجل دعم تحليلنا، اخترنا رسم خريطة للجهات الفاعلة الرئيسية في المنظومة، عن طريق تقسيمها وفًقا لمراحل نضج 
ابتكار اجتماعي ما، أي مرحلة التفكير، ومرحلة المصادقة، ومرحلة النمو، ومرحلة النضج:

تجعل الخريطة من الممكن تصنيف الجهات الفاعلة وفًقا لتكرار تدخالتهم في مراحل نضج المبادرات التي تدعمها. وتتيح 
ال  وهذا  النضج(،  أو  النمو  أو  المصادقة  أو  )التفكير  التصنيف  اختيار  إمكانية  الفاعلة  للجهات  المعلنة  الرئيسية  المهمة 

يستبعد حقيقة أن أي جهة فاعلة يمكن أن تتدخل في مراحل أخرى )ولكن بطريقة أقل أهمية(.

الدعم  المنظومة وفًقا لطبيعة  الفاعلة في  الجهات  الممكن مقاربة  رغم عدم شموليتها، يجعل من  الخريطة،  إن رسم 
المقدم )على جميع المستويات: التمويل والدعم والتكوين والتوعية(، ومرحلة تطوير االبتكار الذي تتدخل فيه.

التفكير

المصادقة

النضج

النمو

مرحلة التفكير في االبتكار االجتماعي هي الوقت المناسب للتفكير في مفهوم االبتكار، أو تطوير المنتج أو الخدمة أو 
العرض الذي يقدمه االبتكار االجتماعي. وتتضمن هذه المرحلة أيًضا تحديد المستفيدين من المشروع وفهم األسباب 
العميقة واآلثار الرئيسية لمشكلتهم، حيث يقوم حامل المشروع باقتراح حل لهذه المشكلة، باإلضافة إلى رصد الموارد 

الالزمة. وتمكن هذه العناصر المختلفة حامل المشروع من تشكيل نموذج التدخل الخاص به.

خالل هذه المرحلة، يقوم حامل المشروع باختبار الفرضيات التي تم وضعها أثناء تحديد النموذج. وتعتمد هذه المرحلة 
على تلقي التعليقات من المستفيدين أو المستخدمين المحتملين أو العمالء حسب نموذج االبتكار. هذه المرحلة حاسمة 
وإنجازها الناجح يخدم العمر االفتراضي للمشروع، حيث يجب على حامل المشروع تعديل العناصر الضرورية لنموذجه، ألجل 

ضمان جدوى المشروع وفائدته وإمكاناته التنموية ووقعه االجتماعي المتوقع.

مرحلة نضج االبتكار هي المرحلة التي يصل فيها االبتكار إلى مستوى معين من النمو، حيث يثبت أن النموذج فعال في 
حل المشكلة االجتماعية التي تم تحديدها، وأن تنفيذه قد أظهر وقعًا حقيقًيا، وأن الحل الذي يقدمه تم تبنيه من قبل 
عدد كبير من المستفيدين. في هذه المرحلة، تتمتع المبادرة بشرعية إحداثها لوقع اجتماعي ومجتمعي على المستوى 

الوطني أو حتى الدولي.

ومواصلة  المستفيدين  عدد  وزيادة  نموذجه،  بتنفيذ  المشروع  حامل  يقوم  االبتكار،  نموذج  جدوى  من  التحقق  بمجرد 
تطوير مشروعه. وحسب نوع االبتكار ونموذج المبادرة، قد تكون مرحلة النمو عضوية، أو قد تعتمد على توسيع النشاط 

نحو أهداف أو مناطق جغرافية أخرى.
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 الرسم البياني 11: خريطة منظومة االبتكار االجتماعي في المغرب

 التفكير

 تدخل على جميع

 المستويات :

 التمويل، الدعم،

 التكوين، التوعية

التمويل

الدعم - المواكبة

التكوين

التوعية

SOS Consulting Group المصدر: تحليل

النضج           النمو          المصادقة
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الرسم البياني 12: خريطة غير شاملة للجهات الفاعلة الرئيسية وفًقا لطبيعة بنيتها

الجهات الفاعلة التي تقدم دعم ميداني

الجهات الفاعلة الخاصة )المؤسسات والشركات(

الجهات الفاعلة األكاديمية

الجهات الفاعلة الدولية

الجهات الفاعلة العمومية

النضج           النمو          المصادقة التفكير

المصادر: تحليل SOS Consulting Group المقابالت مع الخبراء، البحث الوثائقي   
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         السياسات العمومية

المشكالت  لحل  استباقية  مقاربة  الدولة  أظهرت 
االجتماعية، حيث انخرطت في تطوير البنيات التحتية في 
التعليم والصحة والبيئة واإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والثقافة، عن طريق نهج فوقي. باإلضافة إلى ذلك، يتمثل 
دعم السياسات العمومية لالبتكارات االجتماعية في تدخل 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تدعم ماليًا حاملي 
المشاريع من نوع االبتكار االجتماعي )40 مليار درهم منذ 
2005 و 18 مليار درهم للمرحلة الثالثة من 2019-2023(.
 لقد أظهر النهج الفوقي عدة بوادر تطور، حيث أبان انخراط 
الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عن  المرحلة 
رغبة في إحداث نقلة نوعية في الدعم واالستجابة للقضايا 
االجتماعية. وبالتالي، تدعم المرحلة الثالثة مشاريع االبتكار 
االجتماعي  االبتكار  محفزات  وضع  خالل  من  االجتماعي، 
إطار  في  اإلدماج  عملية  وتقوم  المشاريع.  حاملي  لدعم 
االبتكار  منظومة  داخل  جديدة  دينامية  بخلق  شبكات 

االجتماعي، وكذلك تعزيز تطوير المبادرات.
على الرغم من اإلنجازات العديدة، ما يزال المغرب يواجه 
االجتماعية.  االبتكارات  تطوير  أمام  العقبات  من  العديد 
الصفة  إخراج  في  والبرلمان  الحكومة  إسراع  وسيمكن 
وضع  من  االجتماعية،  للمقاوالت  المخصصة  القانونية 
ذوي  للمستثمرين  جديدة  ضريبية  ومزايا  محددة  ضرائب 
التنمية  إمكانات  سيحرر  الذي  الشيء  االجتماعي،  الوقع 
تمويل  مصادر  ظهور  وسيشجع  المبادرات  هذه  لمثل 

جديدة.
منعزلة  مبادرات  على  االجتماعي  االبتكار  دينامية  تعتمد 
ودون  االلتقائية  إلى  تفتقر  عمومية  سياسات  إطار  في 
على  الحركة  وهذه  موحدة.  وطنية  استراتيجية  وجود 
المدى الطويل لم تؤتي ثمارها بعد بشكل كبير في تطوير 
االبتكار  مواضيع  تعقيد  إلى  وبالنظر  االجتماعي.  االبتكار 
االجتماعي، فقد حان الوقت لوضع حوكمة شاملة، تمكن 
من خلق تعاون بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. 

        التمويل

صندوق  قبل  من   ”Innov Invest“ برنامج  إطالق  أتاح 
لالحتياجات  الجزئية  التلبية   ،)CCG( المركزي  الضمان 
سمح  مما  المبتكرة،  األعمال  ريادة  لمشاريع  التمويلية 
تمويل  من  باالستفادة  واالجتماعية  الخضراء  للمشاريع 
يتراوح بين 200 ألف و 500 ألف درهم. ويأتي هذا البرنامج 
الكبرى  المجموعات  بها  قامت  التي  المبادرات  لتكميل 
والمنظمات دولية، التي تقدم منًحا وقروض شرف لصالح 
مسابقات  تنظيم  خالل  من  االجتماعية،  األعمال  ريادة 

وبرامج الدعم والتسريع.
عالوة على ذلك، أبرم صندوق الضمان المركزي اتفاقيات 
مع 16 بنية تم تصنيفها، والتي حصلت على الدعم المالي 
أو إمكانية الحصول على قرض   ،”Innov Idea“ عبر منحة

شرف “Innov Start”، لصالح حاملي المشاريع المبتكرة.
ستعمل مبادرة “إنطالقة” التي أطلقها الملك في فبراير 
2020، أيًضا على تنمية الولوج إلى التمويل البنكي لصالح 
في   ٪  2 بفائدة  )قرض  الناشئة  والمقاوالت  الشركات 
مع  القروي(،  الوسط  في   ٪  1,75 و  الحضري  الوسط 
صندوق ضمان من الدولة يصل إلى ٪80 من مبلغ 8 مليار 

درهم الذي خصصه صندوق الضمان المركزي.
يتم في المقابل، تمويل النسيج الجمعوي بشكل أساسي 
من األموال العمومية عن طريق المنظمات الوطنية مثل 
الوطني، في  والتعاون  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
178 مليون درهم  سياق يتزايد فيه التمويل الدولي، من 
 315 و   2018 سنة  درهم  مليون   268 إلى   2017 سنة 

مليون درهم سنة 2019.
 يشارك العديد من الفاعلين الوطنيين أيًضا في هذا الجهد 
لتمويل االبتكارات االجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
كالمكتب  الكبرى  للشركات  االجتماعية  المؤسسات  مثل 
الشريف للفوسفاط ومؤسسة دروسوس ومؤسسة عبد 

القادر بنصالح.
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يعرف تمويل االبتكار االجتماعي تطورا متواصاًل، وسيحتاج 
لنضج  المختلفة  المراحل  دعم  أجل  من  أكثر  هيكلة  إلى 
المختلفة  التمويل  مصادر  من  الرغم  وعلى  المبادرات. 
الجمعيات  )مثل  المشاريع  حاملو  يواجه  الموجودة، 
نموهم.  تمويل  في  صعوبة  االجتماعية(  والمقاوالت 
لذلك  اإلطالق،  مرحلة  بعد  صعوبة  أكثر  التمويل  ويعتبر 
يقدر المراقبون الحاجة التمويلية بين 500 ألف درهم و 3 
مليون درهم، وهو نقص يمكن لمستثمرين سده جزئًيا من 

خالل توفير الرأسمال والخبرة. 

          الثقافة

ثقافة  مع  بطبيعته،  متضامن  المغربي  المجتمع  إن 
أو  الدينية  للمراجع  وفًقا  مختلفة  بأشكال  للعطاء  قوية 
اإلحسان،  الصدقة،  الوقف،  )الزكاة،  للفاعلين  االجتماعية 
منها  يستفيد  والتي  الخيري...(،  العمل  الهبة،  الكفالة، 

الفاعلون في االبتكار االجتماعي بشكل متوسط.
 في حين أن مجال االستجابة لالحتياجات االجتماعية داخل 
المجتمع كان مدفوًعا منذ فترة طويلة بالجمعيات الرسمية 
مثل  المشاركة  من  جديدة  أشكااًل  فإن  الرسمية،  وغير 
االجتماعية  والفئات  والتعاونيات  االجتماعية  المقاوالت 
المختلفة )خاصة على اإلنترنت(، تحتل تدريجًيا مكاًنا مهًما 

في المشهد االجتماعي.
ذات  االجتماعية  المبادرات  لبعض  يمكن  ذلك،  مع 
الوالدة،  عند  المخاوف  بعض  تثير  أن  “االبتكاري”  الطابع 
قد  األحيان،  بعض  وفي  والمجازفة.  التغيير  تتضمن  ألنها 
المشاريع  حاملي  طموحات  من  الفشل  من  الخوف  يحد 
ومحيطهم. ونتيجة لذلك، فإن عدم المجازفة يعني توجه 
ابتكار ضعيف،  المشاريع نحو إطالق مشاريع ذات  حاملي 

وذات قيمة مضافة ضعيفة لالقتصاد والمجتمع.

          الدعم

تطويرها  تم  التي  االجتماعي  االبتكار  خريطة  توضح 
في  وتفاعالتهم  الفاعلين  دور  الدراسة،  هذه  خالل  من 
السريع  التطور  توضح  حيث  االجتماعي.  االبتكار  منظومة 
للفاعلين، على  الداعمة  للمنظومة  األخيرة  السنوات  في 
هذه  لتشجيع  التعاون  في  النسبي  النقص  من  الرغم 
االنطالقة. ومن بين أكثر البنيات نشاًطا في ريادة األعمال 
المغربية  الشبكة  هناك  الجماعية،  أو  الفردية  االجتماعية 
 Enactus و )REMESS( لالقتصاد االجتماعي والتضامني
 )Mcise( االجتماعية  والمقاولة  لإلبداع  المغربي  والمركز 

.Bidaya والمجلس الثقافي البريطاني وفضاء
و يبدو أن هياكل الدعم المخصصة للجمعيات أقل إشعاعا 
والتي حضت  االجتماعية،  للمقاوالت  المخصصة  تلك  من 
الظهور يجعل من  النقص في  باهتمام خاص مؤخًرا. هذا 
الصعب تقييم جودة ودينامية الدعم المقدم للجمعيات، 
 OCP ولكن هناك بعض الفاعلين الذين تميزوا، مثل مراكز
Skills والفضاء الجمعوي )Espace Associatif( ومعهد 

Connect Institute و”لوزين”.
حتى اآلن، واعتماًدا على استراتيجيات الفاعلين، فإن دعم 
االبتكار االجتماعي ال يغطي بشكل منهجي جميع مراحل 
فاعلين  غياب  مالحظة  بالتالي  ويمكننا  مبادرة.  أي  نمو 
بالدعم،  الخاصة  القيمة  لسلسلة  كاملة  بتغطية  يقومون 

إما بشكل فردي أو في إطار التعاون مع فاعلين آخرين.
لالبتكار  الداعمة  الجهات  تتركز  الجغرافية،  الناحية  من   
البيضاء� الدار  محور  على  أساسي  بشكل  االجتماعي 

إلى  وباإلضافة  الوطني.  التراب  كامل  تغطي  وال  الرباط، 
ذلك، ينبغي تعزيز الدعم للمنتج المحلي وتوفير خبرة في 
الترويج للمنتجات من التراث المحلي، في سبيل مساعدة 
العديد من المقاوالت االجتماعية والتعاونيات والجمعيات 

المتخصصة على تقوية نماذج أعمالها وتوسيع نشاطها.



ج. تحليل المنظومة المغربية لالبتكار االجتماعي وفًقا للمكونات 
الستة الرئيسية للمنظومة

116

         الرأسمال البشري

تمثل المهارات الشخصية لحاملي المشاريع أحد العوامل 
ورغم  االجتماعي.  االبتكار  مشاريع  تطوير  في  الرئيسية 
فإن  المغاربة،  المشاريع  لحاملي  التقنية  المهارات  ثبوت 
بعضهم بحاجة إلى تطوير بعض المهارات، ال سيما تحديد 
رؤية استراتيجية وتعزيز المهارات الشخصية الالزمة لتجنب 

إبطاء نمو المبادرات.
الشعب  بين  التعاون  تعزيز  ينبغي  التكوين،  ناحية  من 
المناهج  بين  الجدار  حذف  أجل  من  المختلفة،  الجامعية 
التكوين  وسيستفيد  اإلدارية.  وتلك  التقنية  الدراسية 
متعلقة  لوحدات  المنهجي  الدمج  حالة  في  الجامعي 

بتحديات االستدامة واالبتكار وفرصهما المتعددة.
 عالوة على ذلك، ما يزال هناك عدد قليل من التكوينات 
المتخصصة في االبتكار االجتماعي، حيث يتم توعية الشباب 
الدينامية  وتساهم  فردية.  مبادرات  التخاذ  وإعدادهم 
هذه  في  الجامعات  داخل  الجمعوية  للحياة  النسبية 
النتيجة، حيث إن بعض الجامعات أطلقت مدًنا ابتكارية من 
شأنها أن تساعد في فتح آفاق الطلبة الحاملين لمشاريع 
الموارد  تمتلك  ال  الجامعية  الحاضنات  هذه  لكن  االبتكار. 
كامل،  بشكل  المشاريع  لدعم  الكافية  والمادية  البشرية 
مراكز  بين  االنتقاالت  من  جًدا  قليل  عدد  هناك  وبالتالي 

البحث والشركات وحاملي المشاريع والمجتمع المدني.
ما يزال التكوين في مجال االبتكار االجتماعي غير متطور 
على المستوى الجامعي، مع وجود ماستر واحد مخصص 
لالبتكار االجتماعي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 
وبعض التكوينات المتعلقة بالتنمية االجتماعية في وجدة 
في  للعاملين  العمومي  التكوين  ضمان  يتم  بينما  وسال. 
هي  واحدة،  مؤسسة  قبل  من  فقط  االجتماعي،  العمل 

المعهد الوطني للعمل االجتماعي بطنجة.

              تبني المجتمع )والسوق( لالبتكار االجتماعي

الجدد  المشاريع  حاملي  ولوج  الصعب  من  يكون  ما  غالًبا 
اإلدارات  بعض  باستثناء  العمومية،  المشتريات  إلى مجال 
هذا  في  وتطوعها  الدولة  التزام  إظهار  في  ترغب  التي 
لتكييف  المبادرات  من  القليل  هناك  وبالتالي،  االتجاه. 
اإلجراءات في اإلدارات، والتي تهدف إلى تشجيع الفاعلين 
الجدد في االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل مبدأ 

التمييز اإليجابي.
أن  الشابة،  المبادرات  تواجه  التي  األخرى  الصعوبات  من 
لدى الشركات الكبرى وقع مزدوج يضعف فاعلي االبتكار 
الحد  من  الشراء  إجراءات  تقوم  ناحية،  ومن  االجتماعي. 
من إمكانات هذه الشركات في العمل مع المقاوالت أو 
التعاونيات أو الجمعيات الجديدة، مما يقيد السوق بشدة 
بالنسبة لهذه األخيرة. ومن ناحية أخرى، تعتبر فترات األداء 
على  خطرًا  يوًما(   90 إلى   60( للغاية  الطويلة  القانونية 
القليل من فرص  يملكون سوى  الجدد، حيث ال  الفاعلين 

الحصول على التمويل المصرفي.
االبتكار  نوع  من  مبادرات  إلى  ُينظر  ما  غالًبا  عام،  بشكل 
للشركات.  بالنسبة  للمجازفة  مصدر  أنها  على  االجتماعي 
يغذيهما سياق  المجازفة  عن  اإلحجام  النظرة وهذا  هذه 
يعرف عادة ثقافية تتمثل في تبني ابتكارات ناضجة، بينما 
لصالح  المجتمع  األوائل” في  “المتبنين  القليل من  هناك 

االبتكارات في مرحلة اإلطالق.
في  الفاعلين  من  شبكات  إلى  المغربي  السياق  يفتقر 
االبتكار االجتماعي، تمكن من الولوج إلى األسواق وتبادل 
الخبرات والموارد. باإلضافة إلى ذلك، يصعب على الفاعلين 
في االبتكار االجتماعي الولوج إلى األسواق الدولية، حيث 
ال يحظون بالدعم الكافي ألجل التصدير، ال سيما الحصول 

على شهادات الجودة والتصدير.
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35 رافعة
لتسريع االبتكار االجتماعي في المغرب

مجتمع  بفضل  االجتماعية،  االبتكارات  لتنمية  خصبة  بأرضية  المغرب  يتمتع 
من  العديد  ويشكل  خاصًة.  المحلي  المستوى  على  للغاية  ديناميكي  مدني 
خالل  المبادرات  بدعم  يقومون  حيث  االجتماعي،  االبتكار  منظومة  الفاعلين 
مراحل التطوير المختلفة. ومع ذلك، فإن بعض العقبات تؤدي إلى إبطاء تطور 
االبتكارات االجتماعية.  ويركز الجزء 4 من هذا التقرير على اقتراح حلول لتحسين 

كفاءة المنظومة.
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ب. عرض مفصل للرافعات ال 35 وفًقا للمكونات الستة لمنظومة االبتكار االجتماعي

رافعات السياسات العمومية والمحلية

األول،  المقام  في  االجتماعي  االبتكار  فاعلو  يقوم   	
بشكل  عولجت  اجتماعية  لقضية  لالستجابة  بالمبادرة 
بعين  األخد  دون  وذلك  معالجتها،  يتم  لم  أو  ضعيف 
بيئة  في  المبادرات  هذه  وتنشأ  الربحي.  المنطق  اإلعتبار 
تحكمها قوانين السوق، والتي ال تالئم طبيعتها. وبالتالي 
المقاوالت  لها  تذعن  التي  القواعد  لنفس  تخضع  فهي 

“الكالسيكية”، حيث يكون منطق الربح من األولويات.
	 ال توجد آلية لموازنة هذا الخلل بين “المقاوالت التقليدية” 
التي تلتقي في نفس السوق،  و “المبادرات االجتماعية” 
والتي تخضع لنفس المتطلبات الضريبية )تخضع الجمعيات 

لنفس النظام الضريبي للشركات(.

بناء على ذلك:
فرص  من  االجتماعي  االبتكار  مشاريع  حاملو  يستفيد   	
محدودة للولوج إلى التمويل، حيث يوضعون في تنافس 

مع النموذج “التقليدي” للشركات
في  الرئيسيين  الفاعلين  من  وهي  الجمعيات،  تخضع    	
صميم  في  الربح  تضع  ال  والتي  االجتماعي،  االبتكار 

نموذجها، لنفس النسبة الضريبية للمقاوالت “التقليدية”

يؤدي غياب صفة قانونية خاصة إلى إبطاء تطور االبتكارات 
االجتماعية. وبالتالي، للتعويض عن نقص القدرة التنافسية 
للفاعلين في االبتكار االجتماعي داخل سوق تنافسي، يبدو 

من الضروري تعزيز إبراز نماذجهم ألجل التميز عن غيرهم.

االقتصاد  لكيانات  مخصص  قانوني  وضع  إنشاء   .1
إبراز  من  يمكن  المغرب،  في  والتضامني  االجتماعي 
خصائصها وأنشطتها ودعم تنميتها. وللقيام بذلك، يجب 
إعادة تفعيل مشروع القانون اإلطار لالقتصاد االجتماعي 

والتضامني الذي وضعته الحكومة المغربية.

يسمح إنشاء صفة قانونية خاصة، بوضع نظام ضريبي خاص 
ومالئم لتنمية االبتكارات االجتماعية.

2. تطوير نظام ضريبي مالئم للجمعيات الحاملة البتكارات 
اجتماعية

تعمل  التي  والتعاونيات  للجمعيات  ضريبية  حوافز  خلق   	
في االبتكار االجتماعي، من خالل ضريبة القيمة المضافة، 
الضريبية.  اإلعفاءات  وكذلك  الشركات،  ضريبة  وتخفيض 
وفي هذا السياق، القيام بإعادة تفعيل وتحديث مشروع 

قانون الجمعيات.

3. خلق حوافز لتطوير االبتكارات االجتماعية
	 وضع آلية ضريبية على الصناعات ذات الوقع االجتماعي 
المنخفض، ألجل تمويل االبتكارات االجتماعية )على سبيل 
المثال: تم خلق ضريبة على الصناعات الضارة بالصحة في 
االبتكارات  تمويل  أجل  من  والكحول،  التبغ  مثل  تايالند، 

االجتماعية(
أن  يمكن  التي  االجتماعية  لالبتكارات  تصنيف  إنشاء   	

تستفيد من الحوافز الضريبية
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	 كخطوة أولى، انخرطت الدولة في نهج استباقي لدعم 
االبتكار االجتماعي في شكل مقاربة “من أعلى إلى أسفل” 
)إدارة توجيهية من أعلى إلى أسفل( لدعم تطوير البنيات 

التحتية.
	 في حين أن هذا النهج قادر على حل المشاكل المتعلقة 
للمشاكل  يستجيب  ال  أنه  إال  التحتية،  البنيات  بنقص 

واإلحتياجات الخاصة للسكان المحليين.
	 عالوة على ذلك، فإن النهج األحادي الذي تم نشره ال 
يدمج القوى الناشطة المحلية. وبالتالي، ال يتم االستعانة 
بالجهات الفاعلة والفاعلين في منظومة االبتكاراالجتماعي 

إال قلياًل على الرغم من  تنوعهم.
	 ال تستفيد هذه العملية من مضاعفة الوقع، الذي قد 
مسبًقا  الموجودة  الكيانات  مع  بالتعاون  العمل  عن  ينتج 

محليًا، وال تعمل على تعزيز هذه القوى الناشطة.
عملها،  في  نوعية  نقلة  الدولة  اتخذت  ثانية،  كخطوة   	
للتنمية  الوطنية  المبادرة  الثالثة من  المرحلة  حيث تهدف 
خالل  من  االجتماعي،  االبتكار  مشاريع  دعم  إلى  البشرية 
مواكبة حاملي المشاريع عبر محفزات االبتكار االجتماعي. 
خالل  من  وعملية،  مباشرة  بطريقة  الدولة  عمل  ويظهر 
المنظومة ألجل  الفاعلة حاليًا في  الجهات  االعتماد على 

دعم حاملي المشاريع.
لكنها  شاملة،  حلواًل  للتنمية  الوطنية  البرامج  تقدم   	
كيانات  مع  شراكات  إقامة  حالة  في  أكثر  ستستفيد 
بالقضايا  دقيقة  معرفة  لديها  والتي  الميدان،  إلى  أقرب 

االجتماعية، وال سيما القضايا المحلية.

4. تطوير مقاربة متكاملة تجمع بين االستراتيجية الوطنية 
للتنمية البشرية والفاعلين في االبتكار االجتماعي

إطالق برنامج وطني لتعزيز االبتكار االجتماعي بهدف :

وبالتالي  االجتماعية،  لالبتكارات  الحاملة  المبادرات  إبراز   	
تثمين عملها ألجل خلق توجهات جديدة لدى المواطنين. 

ويمكن هذا النهج من إطالق أول دينامية لالنتشار.
إشراك  البشرية،  للتنمية  الوطنية  البرامج  من  كجزء   	
مختلف الجهات الفاعلة في منظومة االبتكار االجتماعي 
هذا  ويمكن  المستفيدين.  المشاريع  حاملي  اختيار  في 
والجهات  المشاريع  حاملي  بين  روابط  خلق  من  النهج 
الفاعلة وبالتالي إشراك هؤالء في تطوير االبتكارات، من 
خالل رفع مستوى مهارات حاملي المبادرات االجتماعية، 

وكذلك دعمهم في نموهم.
	 تحديد االبتكارات االجتماعية الواعدة حسب القطاعات 
ذات أولوية، والتي تقدم حلواًل إلشكاليات عامة أو محلية، 
ومساعدتها على توسيع نطاق نموذجها أو تعميمه على 
المستوى الوطني، من خالل خلق شراكات مع السلطات 
القطاع  في  الفاعلين  من  غيرها  أو  المعنية  العمومية 

الخاص والمجتمع المدني.
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	 هناك نقص في التعاون بين العديد من الجهات الفاعلة 
التراب  التي تعمل على مستويات مختلفة من  الحكومية 
إلى  باإلضافة  االجتماعي،  االبتكار  قضية  بشأن  الوطني، 

غياب حكامة شاملة في هذا المجال.

محدودة  أهمية  العمومية  الفاعلة  الجهات  تعطي   	
لالبتكارات االجتماعية، مما يؤدي إلى إبطاء نموها وتعقيد 

عملية توسيع نشاطها.

5. منح الجهات دوًرا في تسريع تطوير االبتكار االجتماعي، 
مستوى  على  المبادرات  تقود  المحلية  األوساط  وجعل 

مناطقها
	 االعتماد على الهيئات القائمة على المستوى الجهوي، 
ألجل خلق تناسق بين السياسات المختلفة من خالل وضع 

آليات جديدة.
للعمل  فضاء  خلق  في  للجهات  المتاحة  الفرص  إبراز   	

المشترك مع الفاعلين
	 تعزيز نشر المعرفة بين األوساط المحلية

المستوى  االبتكارات االجتماعية على  إبراز فرص تطوير   	
المحلي، والدعوة لخلق ميزانية موجهة للجهات ومخصصة 

لالبتكار االجتماعي
على  االجتماعي  االبتكار  خلق  فاعلة في  الجهات  جعل   	

مستوى مجال نفوذها الترابي
	 خلق دينامية توعية على المستوى المحلي

خلق فضاءات للحوار ألجل تحسيس السلطات المحلية � 
المستوى  على  االبتكار  منظومة  في  والفاعلين 
المغرب،  البشرية في  التنمية  تحديات  الجهوي، حول 
في  االجتماعي  االبتكار  يلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور 

االستجابة لها
ثقافة �  ونشر  المحلية  الشراكات  تعزيز  الشكل،  وبهذا 

االبتكار  مشاريع  ظهور  على  التشجيع  وكذا  التعاون، 
االجتماعي ونموه

 6. إثراء المقاربة الترابية، من خالل وضع آليات تدعم الدور 
االبتكار  نوع  من  المبادرات  تطوير  في  للجهات،  الحاسم 

االجتماعي.
)مثال  التكتالت  منطق  بتطوير  القيام  أولى،  كخطوة   	
االجتماعي  لالبتكار  الصويرة(  في  به  القيام  تم  ما  على 
على المستوى الجهوي، والتي تجمع بين الجهات الفاعلة 
تحديد  ألجل  المدني،  والمجتمع  والخاصة  العمومية 
وكخطوة  منطقة.  بكل  الخاصة  االجتماعية  اإلشكاالت 
المحلي  المستوى  على  المشاريع  حاملي  مواكبة  ثانية، 
في تطوير مبادراتهم، التي تهدف لخلق حلول لإلشكاليات 

المطروحة.
ألجل  الجهوي،  المستوى  على  للتعبير  فضاء  تطوير   	

تسليط الضوء على االحتياجات وطنيًا.
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نموها  أجل  من  االجتماعية،  االبتكارات  بعض  تتطلب 
وجدوى نموذجها، إنشاء شراكات مع مؤسسات عمومية 
يعمل  وبالمثل،  الصحة(.  قطاع  )مثال:  عمومية  وشبه 
مجاالت  على  االجتماعي،  االبتكار  في  الفاعلين  بعض 
على  المسؤولة  الجهات  مع  المشترك  العمل  تتطلب 
هؤالء  يواجه  ذلك،  ومع  التعليم(.  قطاع  )مثال:  القطاع 
الفاعلون صعوبات في خلق شراكات. لذلك يبدو أن الدعم 

الحكومي ضروري لتسريع نموهم.

اليوم  التي تستجيب  المبادرات  	 هناك عدد محدود من 
للقضايا المتعلقة بالبيئة، في حين أن العديد من المشاريع 
بالتعليم،  المتعلقة  لإلشكاليات  حلواًل  تقدم  االجتماعية 
والتي تعتبر قضية محورية للمملكة. هناك عدد قليل من 
المشاريع التي تعالج اإلشكاليات المتعلقة بالمياه، والتي 

تعتبر حاجة ملحة على الصعيد الوطني.
	 بينما ُينظر إلى بعض التحديات على أنها أولويات طويلة 
األمد وتستفيد من االنخراط المتزايد من حاملي المشاريع، 
هناك إشكاليات أخرى تم الوعي بها مؤخرًا، وما تزال قليلة 

المعالجة، على الرغم من إمكانية تطوير حلول مقنعة.

7. إشراك جميع بنيات الجهات الفاعلة في المنظومة، في 
نشر االبتكارات االجتماعية

	 تحديد القطاعات التي تتطلب مشاركة الجهات الفاعلة 
العمومية وشبه العمومية.

	 توعية هذه الجهات الفاعلة حول االبتكارات االجتماعية، 
ودورها الحاسم في نشر هذه االبتكارات.

الذين  الفاعلين  مختلف  بين  اللقاء  تمكن  هيئات  إنشاء   	
التعاون  خلق  ألجل  اإلشكاليات،  نفس  على  يعملون 
االجتماعية  لالبتكارات  إيجابية  دفعة  من  واالستفادة 

)مثال: توضح دراسة حالة “ Tbibcom” هذه الحاجة(.
في  فاعلة  لجعلها  للجمعيات،  الالزمة  الوسائل  توفير   	

السياسات العمومية المحلية.
ومنحها  االجتماعية،  مسؤوليتها  حول  الشركات  توعية   	

دوًرا في تكوين تكتالت.

المدني  المجتمع  في  والفاعلين  المواطنين  تحسيس   .8
حول تحديات التنمية الرئيسية

على  ووضعها  المجتمعية،  القضايا  على  الضوء  تسليط   	
التي  المؤثرة  الجهات  و  العمومي  القطاع  فاعلي  عاتق 
واألوساط  الدولة  مستوى  على  واسع،  بجمهور  تحظى 

المحلية ألجل تحسيس عموم المواطنين بهذه القضايا.
	 وضع آليات لتحديد األولويات والتوعية، على المستوى 

الوطني والجهوي.
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لحاملي  متاحة  غير  العمومية  الصفقات  تكون  ما  غالًبا   	
ترغب في  التي  اإلدارات  بعض  باستثناء  الجدد،  المشاريع 
إبراز مثالية الدولة في هذا المجال. ويرجع ذلك أساًسا، إلى 
عدم وجود مبادرات لتشجيع االندماج في النظام الحالي 

للفاعلين الجدد في االقتصاد االجتماعي والتضامني.
	 غالًبا ما تكون مرحلة تسويق منتجات أو خدمات االبتكارات 
االجتماعية، األكثر أهمية خالل نمو هذه األخيرة، وغالًبا ما 
تكون أكثر أهمية من التمويل. بدون هذا الوصول إلى كبار 
نجاعة  من  التحقق  الفاعلين  هؤالء  على  يصعب  العمالء، 

نموذجهم وتحقيق نمو مستقر.
عموًما  االجتماعي  االبتكار  فاعلو  يستطيع  ال  لألسف،   
تاريخيين.  فاعلين  وجود  ظل  في  السوق  في  االندماج 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة عبر عناصر مختلفة:
	 لدى الشركات الكبيرة مساطر شراء ال تسمح بالعمل مع 
مقاوالت أو تعاونيات أو جمعيات جديدة، والتي غالًبا ما 

يتم اعتبارها هامشية ومصدر مجازفة.
العام  القطاعين  في  الشراء  إجراءات  تستبعد  ما  غالًبا   	
أنهم ال  الصغار بسبب حجمهم وفكرة  الفاعلين  والخاص، 

يتوفرون على جدارة ائتمانية.

االبتكارات  لحاملي  األسواق  إلى  الولوج  تسهيل   .9
االجتماعي  الفاعلين في االقتصاد  االجتماعية، وال سيما 

والتضامني

	 توفير حصص في الطلبات العمومية، لصالح المقاوالت 
والتضامني”  االجتماعي  “االقتصاد  عالمة  تحمل  التي 

)ESS(
الصناعيين  بين  األعمال  فرص  لتسهيل  منصات  تطوير   	
االقتصاد  في  والفاعلين  العمومية  الفاعلة  والجهات 
االجتماعي والتضامني، مثل المعارض الجهوية المتخصصة 
مخصص  معرض  )مثال:  االجتماعي  االبتكار  مجال  في 
لترشيد استخدام المياه أو معرض لالبتكارات في التعليم 
قبل  من  التضامنية  األسواق  تبني  وتشجيع  الصحة(.  أو 
االجتماعية  المسؤولية  سياسة  من  كجزء  الشركات، 
للشركات. والترويج لهذه المبادرات، من خالل إنشاء عالمة 

ممنوحة من قبل مرصد جهوي لالبتكار االجتماعي.
	 تعزيز تنمية السياحة البيئية على وجه الخصوص من خالل 

إبراز إمكاناتها، بدعم من الجهات.
	 التأكد من مشاركة المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي، 
المستوى  انسجام سياسات االبتكار االجتماعي على  في 

المحلي.
والمقاوالت  الكبيرة،  للمجموعات  ضريبية  حوافز  إعداد   	
االبتكار  مشاريع  مع  المتعاونة  والمتوسطة  الصغرى 
القيمة  ضريبة  تخفيض  الضريبي،  )االئتمان  االجتماعي 

المضافة...(.
لحاملي  مخصصة  محلية  تضامنية  أسواق  تطوير   	
وخلق  منتجاتهم،  عرض  أجل  من  االجتماعية،  االبتكارات 
ولوج  تسهيل  مع  عالمة،  تحمل  األسواق  في  فضاءات 

الفاعلين إليها.
العروض  إلى  المشاريع  حاملي  ولوج  إمكانية  ضمان   	

)اقتراحات للدعم ألجل خلق مشاريع(.
	 إنشاء مسابقة/جائزة سنوية، تسلط الضوء على المنطقة 

األكثر ابتكاًرا اجتماعًيا.
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ابتكارات  تبني  في  تتمثل  ثقافية  عادة  المغرب  يعرف   	
في  األوائل”  “المتبنين  من  القليل  هناك  بينما  ناضجة، 

المجتمع لصالح االبتكارات في مرحلة اإلطالق.
أو  المنتجات  اتجاه  بالثقة  لإلحساس  المغاربة  يحتاج   	

الخدمات الجديدة.

بغض النظر عن الولوجية إلى السوق، فإن سلسلة القيمة 
التي تعمل فيها االبتكارات االجتماعية، لها خصائص تحد 

من تطوير هذا النموذج:
العمالء طويلة األمد، مما  الدفع من طرف  	 تعتبر آجال 
يهدد بقاء الفاعلين الجدد، الذين ال يتوفرون على إمكانية 

الحصول على تمويل بنكي.
مشكلة  الديون  تحصيل  أصبح  الظاهرة،  لهذه  نتيجة   	
يعيق  الذي  الشيء  المغربية،  المقاوالت  غالبية  تواجهها 
نموها. وتكون هذه المشكلة مؤثرة ومزعزعة لالستقرار، 
خصوصًا عند حدوثها خالل مرحلة التطوير األولى للمبادرات 
من نوع اإلبتكار االجتماعي، وذلك علمًا أن هذه البنيات ال 

تتوفر على إمكانية الحصول على القروض.

	 يعد توسيع نشاط النماذج ونشرها خطوة صعبة بالنسبة 
تساعد  أن  ويمكن  االجتماعي.  االبتكار  نوع  من  لمبادرات 
تبني  تسهل  إيجابية،  دينامية  خلق  في  الرقمية  األنظمة 

المجتمع لالبتكارات االجتماعية.

10. تنمية ثقة المستهلك واهتمامه باالبتكارات، من خالل 
اقتراح مشروع مناسب واالعتماد على الفاعلين الحاضرين 

في المشهد والمعترف بهم

	 إنشاء شراكات مع الفاعلين في القطاع الخاص، والذين 
قبل  من  بها  ومعترف  معروفة  شبكة  على  يتوفرون 

المجتمع )مثال: تأسيس “MPESA” في كينيا(.
	 دعم الفاعلين فيما يخص اللوجستيك والتسويق وتصميم 
مشروعهم، قصد كسب ثقة المستهلكين والمستخدمين 

.)Anou مثال: مبادرة(

الخاصة  القيمة  سلسلة  في  الفاعلين  تحسيس   .11
باالبتكار االجتماعي، حول دورهم في استدامة المبادرات 

االجتماعية

	 توعية العمالء بشأن تقصير آجال الدفع، خصوصًا لصالح 
اإلطالق،  مرحلة  في  االجتماعي  االبتكار  في  الفاعلين 
وذوي وضع مالي هش، باإلضافة إلى إنشاء آليات تحفيز 

للمزودين.
المشاريع  لحاملي  قروض  إعطاء  على  البنوك  تشجيع   	
االجتماعية، من خالل خلق قروض تضمنها سلطة عمومية، 
ألجل تعزيز ولوج الفاعلين في منظومة االبتكار االجتماعي 

إلى التمويل.

12. تعزيز نشر االبتكارات، من خالل توعية ودعم الفاعلين 
في االبتكار االجتماعي ألجل استخدام األنظمة الرقمية

	 الرفع من مهارات فاعلي االبتكار االجتماعي في المجال 
األنظمة  استخدام  من  الفائدة  حول  والتوعية  الرقمي، 
على  ودليل  مجانية  تكوينات  خلق  خالل  من  الرقمية 

األنترنت.
	 دعم تنمية الحصص من األسواق الرقمية، لصالح فاعلي 

.)Anou االبتكار االجتماعي )مثل
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	 ما يزال تطوير شبكات الفاعلين في االبتكار االجتماعي، 
المعرفة  ومشاركة  األسواق،  إلى  بالولوج  تسمح  التي 
أنه من األسهل االستجابة  الموارد غير كاٍف، في حين  أو 
بشكل جماعي لإلشكاليات االجتماعية المعقدة. وبالتالي، 
أكثر  جماعي  بشكل  الجديدة  التنمية  فرص  تحديد  يكون 

نجاعة.

وضع  في  االجتماعي  االبتكار  في  الفاعلين  دعم   .13
وتوسيع شبكاتهم

المستويين  على  المجاالت  حسب  عمل  ورشات  إنشاء   	
وبالتالي  نجاحها،  مشاركة  أجل  من  والوطني،  الجهوي 
الورشات  هذه  وتعتبر  ونشرها.  النماذج  نشاط  توسيع 
أيًضا، فرصة لتمكين الفاعلين من الهيكلة وتلبية احتياجات 

المجتمع واألسواق من خالل خلق شراكات.
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	 يعد االفتقار إلى المهارات الذاتية لحاملي المشاريع، أحد 
االجتماعية.  األعمال  ريادة  تنمية  أمام  الرئيسية  العقبات 
الرؤية  فإن  التقنية،  المهارات  وجود  من  الرغم  على 
التناسق،  وإعطائه  المشروع  لتطوير  الالزمة  االستراتيجية 
وكذلك المهارات الشخصية الالزمة لتنفيذه، تبدو وكأنها 

فجوات تعيق التنمية المستدامة للمبادرات.
	 يقدم التعليم العالي مسارات تكوينية متخصصة، ألجل 
)مثال:  معينة  لمهارات  الشغل  سوق  احتياجات  تلبية 
التكوينات  تكون  ما  غالًبا  وبالتالي،  التدبير(.  و  الهندسة 
الجامعية التقنية والتدبيرية منفصلة، مما ال يسمح بتشارك 
على  أساسي  بشكل  طاقتهم  الطلبة  ويركز  المهارات. 
تطوير  دون  معينة،  مهارات  واكتساب  الجامعي  مقررهم 
المهارات الُمسَتعرضة. وهذا من شأنه إنتاج كفاءات خبيرة، 

أكثر منها متعددة المهارات وقادرة على خلق مشاريع.
صعوبات  االجتماعي  االبتكار  مشاريع  حاملو  يواجه   	
قليل  عدد  هناك  حيث  معينة،  كفاءات  على  العثور  في 
للعمل  الوطني  المعهد  يقدمها  كالتي  التكوينات  من 

االجتماعي.

14. خلق تكوينات ألجل تنمية قدرات حاملي المشاريع :

المشاريع،  إلدارة  الطلبة  إلعداد  بيداغوجية  تطوير   	
وتمكينهم من اكتساب المهارات المستعرضة )“المهارات 
في  الطلبة  إشراك  الشخصية”(:  “المهارات  و  الجوهرية” 
موضوعات  حول  التخصصات،  متعددة  عمل  مجموعات 
مستعرضة تجمع بين االبتكار التقني واالبتكار االجتماعي، 
من أجل تبادل الخبرات وتعويد الطلبة على العمل الجماعي 

والتواصل.
جميع  في  االبتكار  مبدأ  على  والتكوين  التوعية  إدماج   	
المستويات المدرسية )من التعليم االبتدائي إلى الجامعي(.

	 خلق مسارات دراسية للمتفوقين، تمنح شهادات االبتكار 
االجتماعي.

االبتكارات  في  العاملين  المهنيين  مهارات  تنمية  دعم   	
االجتماعية، من خالل تقديم تكوينات خاصة لهم.

االبتكار  مشاريع  وفرق  الفاعلين  قدرات  تعزيز   .15
اإلجتماعي، عبر تشغيل مجموعة من الرافعات :

	 من خالل وضع دورات تكوينية مجانية على اإلنترنت.
الجامعات،  تكوينات  إلى  الولوج  إتاحة  خالل  من   	

ومؤسسات التعليم العالي لحاملي المشاريع.
	 من خالل إنشاء “معسكرات تدريب” لمدة قصيرة حسب 
للفاعلين في االبتكار  المهارات األساسية  المنطقة، حول 

االجتماعي.
ممكن  عدد  أكبر  متناول  في  التكوينات  محتوى  بجعل   	
من المتلقين، عن طريق عرض للمعلومات بشكل مبسط.
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	 هناك عدد قليل فقط من التكوينات، التي تتضمن االبتكار 
لذلك، هناك نقص في  ونتيجة  االجتماعي في مناهجها. 
لإلندماج في  الكافي،  بالشكل  وإعدادهم  الشباب  توعية 

القطاع االجتماعي كحاملين للمشاريع.
	 المسارات الدراسية في االبتكار االجتماعي جديدة، وتتركز 

في كليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.
	 تراجع الحياة الجمعوية داخل الجامعات، يساهم أيضا في 

تكريس هذا الواقع.

الجامعات  في  االبتكار”  “مدن  من  العديد  إطالق  تم   	
لطلبة  البحثية  المشاريع  إبراز  بهدف  بالمملكة،  الرئيسية 
تفتقر  ما  غالًبا  الخصوص. ومع ذلك،  الدكتوراه على وجه 
والكفاءات  البشرية  الموارد  إلى  الجامعات هذه،  حاضنات 

الالزمة لمواكبة المشاريع.
بين  المعرفة  ونقل  التفاعل  من  القليل  هناك  لألسف،   	
والمجتمع  المشاريع،  وأصحاب  والشركات،  البحث  مراكز 

المدني.

الجامعات  داخل  االجتماعي  االبتكار  مكانة  تنمية   .16
)شعب مخصصة، نوادي...(

	 تعميم الشعب الجامعية المخصصة لالبتكار االجتماعي، 
مثل التكوينات التي تقدمها جامعة الحسن الثاني.

	 نشر نموذج المعهد الوطني للعمل االجتماعي، من أجل 
بنيات  المزيد من الموظفين المؤهلين للعمل في  تكوين 

تدعم االبتكار االجتماعي.
داخل  االجتماعية  األعمال  ريادة  نوادي  عدد  مضاعفة   	
االجتماعي  االبتكار  تعزيز  أجل  من  والمدارس،  الجامعات 
لدى  جديدة  توجهات  وخلق  االجتماعية،  األعمال  وريادة 

الشباب.
	 دعم البحث العلمي واألكاديمي حول االبتكار االجتماعي، 
الذي يعتبر عامل رئيسي لنشر هذه الممارسة في المجتمع.

مصادر  لتوفير  مصمم  موقع  المعرفة”:  “مركز  إطالق   	
االبتكارات  لتطوير  المالئمة  الظروف  حول  التعلم 
االجتماعية، وتسليط الضوء على أمثلة ناجحة في المغرب 

وحول العالم.

األخرى  الفاعلة  والجهات  الجامعات  بين  جسور  خلق   .17
في المنظومة

والتطوير  البحث  مراكز  بين  الجسور  من  المزيد  إنشاء   	
الجامعية والفاعلين في مجال االبتكار االجتماعي، من أجل 

تسهيل نشر االبتكار في السوق.
	 دمج “مدن االبتكار” في التكتالت )خاصة تلك المذكورة 
حضور  واقتراح  العمومية”(،  السياسات  “رافعات  جزء  في 
الفاعلين على مستويات مختلفة: تحدد التكتالت الجهوية 
االبتكار  في  الفاعلون  ويقدم  االجتماعية،  المشكالت 
االجتماعي المشاريع المناسبة، بينما تدعم”مدن االبتكار” 
نمو هذه المشاريع، وذلك اعتماًدا على المهارات المطلوبة 
التكنولوجيات  تطوير  العملي في  الدعم  )مثال:  والمتاحة 

المبتكرة(.
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يؤكد قدرة  المغربية، مما  الثقافة  التضامن متجذر في   	
الجميع على التجاوب. وهذا يدل على رؤية تضامنية موحدة 
للمجتمع، ووعي بالمسؤوليات الفردية في مواجهة قضايا 

التنمية.
من  يجعل  المباشرة  التبرعات  إلى  اللجوء  أن  حين  في   	
بإحداث  تسمح  ال  فإنها  محددة،  احتياجات  تلبية  الممكن 
استجابات  توفير  بهدف  المجتمع،  في  عميق  تحول 

مستدامة للمشاكل العميقة.
يسمح  ال  والتضامنية،  الخيرية  األعمال  هيكلة  عدم   	

بتنميتها وتطوير نجاعتها على المدى البعيد.
بارزين،  غير  االجتماعي  االبتكار  مشاريع  حاملي  إن   	
وينقصهم اعتراف المجتمع بوقع مبادراتهم على التنمية.

)المقاوالت  المجتمع  في  الفاعلين  مختلف  توعية   .18
المهم  بالدور  والمواطنون...(  المنتخبون  والمسؤولون 

لالبتكار االجتماعي في تنمية المغرب

المجتمع،  في  الفاعلين  مختلف  بين  النقاش  باب  فتح   	
عرضي،  بشكل  وآلياته  االجتماعي  اإلبتكار  مستوى  لرفع 

ضمن سياسات التنمية للمملكة.
	 زيادة الدعوة لالبتكار االجتماعي، والعمل على المستويين 

الوطني والجهوي، عن طريق جهات مؤثرة وقادة الرأي.
آللية  المكملة  اآلليات  إلى  المغاربة  ولوج  تسهيل   	
وتطوير  القائمة،  اآلليات  تعزيز  أولى،  كمرحلة  التضامن: 

أخرى جديدة فيما بعد.
تغطية  ألجل  تداخلها،  لتجنب  القائمة  العروض  هيكلة   	

أفضل لتنوع االحتياجات االجتماعية للمواطنين.

االبتكار  أهمية  إلبراز  والنجاحات،  المبادرات  تثمين   .19
االجتماعي وخلق توجهات جديدة

	 خلق مسابقات في االبتكار االجتماعي على المستويين 
الوطني والمحلي، واالعتماد على وسائل اإلعالم للوصول 

إلى جمهور واسع، وخلق توجهات جديدة.
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 ،)GEI( سنة 2018، وفًقا لمؤشر ريادة األعمال العالمي 	
احتل المغرب المرتبة 65 من بين 137 دولة مدرجة. بينما 
تفاصيل  وتوضح  إفريقيا.  شمال  في  الثاني  المركز  يحتل 
إلى: مهارات  االفتقار  المؤشر،  المذكرة عن هذا  مكونات 
االجتماعي  والدعم  البشري،  والرأسمال  المقاوالت،  خلق 

والثقافي.
	 نسبة الخوف من الفشل مرتفعة أيضًا في المغرب بنسبة 
المشاريع  لريادة  العالمي  الرصد  مؤشر  حسب   ،42,52٪

)GEM( لسنة 2019.

مجال  المواطنين في  بين  الفردية  المبادرات  تشجيع   .20
االبتكار االجتماعي

ريادة  الختيار  والترويج  الفردية،  المبادرات  اتخاذ  تعزيز   	
األعمال كمسار مهني يؤدي إلى النجاح، من خالل تسليط 
سلسلة  خالل  من  الخبرات  وتبادل  النجاحات  على  الضوء 
من الناقشات والمقابالت، و”حمالت إعالنية “ مع حاملي 

مشاريع اإلبتكار االجتماعي الناجحة، من أجل:
الترويج لهذا المشروع الحياتي، لصالح قادة المشاريع � 

هذا  في  االنخراط  على  لتشجيعهم  المستقبليين 
المسار.

المواطنين، ألجل �  بين  الحياتي  المشروع  لهذا  الترويج 
تقديم الدعم لحاملي المشاريع.

21. تعزيز انخراط ومبادرة الشباب بشكل خاص في مجال 
االبتكار االجتماعي

	 زيادة عدد األندية المتعلقة بأخد زمام المبادرة وإقامة 
داخل  االجتماعية،  للقضايا  تستجيب  التي  المشاريع 
االنخراط االجتماعي  تقوية  أجل  الجامعات والمدارس من 
مع  عالقة  )في  الشباب  لدى  ناجع  مهني  كخيار  المهني 

الرافعات المقترحة في جزء “الرأسمال البشري”(.
الجامعي )في عالقة مع  النظام  التكوينات في  	 تطوير 
االجتماعي”(،  االبتكار  “تبني  جزء  في  المقترحة  الرافعات 
المجال  في  المبادرة  زمام  أخذ  حول  الوعي  لزيادة 

االجتماعي.
	 وضع أنظمة لدعم الشباب الراغبين في إقامة مشروع 

اجتماعي:
خلق روابط بين الخبراء والمهنيين المخضرمين والشباب � 

)اإلرشاد والتدريب...(.
إرشاد الشباب نحو استخدام الواجهة الوحيدة إلحصاء � 

مع  عالقة  )في  االجتماعي  لالبتكار  المتاحة  الموارد 
الرافعات المقترحة في جزء “الدعم”(.

	 إقامة مسابقات تستهدف حاملي المشاريع الشباب مع 
دعم الفائزين )تكوين، دعم...(.

وتحسيسها  اإلعالم،  وسائل  من  مختلفة  أنواع  إشراك   	
حول دورها في زيادة الوعي باالبتكار االجتماعي.
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المتاحة  الدعم  أشكال  بمختلف  المتعلقة  المعلومات   	
وبالتالي  االجتماعي متفرقة،  االبتكار  للفاعلين في مجال 

يصعب الوصول إليها.
في  االجتماعية  األعمال  لريادة  الداعمة  الهياكل  عدد   	
ازدياد. في حين أن تلك المخصصة لدعم منظمات المجتمع 

المدني، تتميز بحضور محدود.

دعمًا  أساسي  بشكل  الحالية،  الداعمة  الهياكل  تقدم   	
االبتكار  نوع  من  مشاريع  إقامة  من  األولى  المراحل  في 

االجتماعي.

وحيدة  واجهة  وخلق  المعلومة،  إلى  الولوج  تسهيل   .22
لإلحصاء مخصصة لالبتكار االجتماعي في المغرب

إنشاء منصة وطنية مدعومة من الدولة، إلتاحة المعلومات 
مشاريعهم  هيكلة  ألجل  المشاريع  لحاملي  الالزمة 

وتطويرها:
تشريعية  )معلومات  مشروع  إنشاء  حول  معلومات   	

وقانونية ومالية...(
	 تقديم دليل عملي على شكل أدوات لتقديم الدعم في 
جميع مراحل تطوير االبتكار االجتماعي، من مرحلة التفكير 

إلى مرحلة التنفيذ.
الفشل،  حالة  في  المشاريع  أصحاب  دعم  آليات  اقتراح   	

ألجل تعزيز استئناف النشاط أو تغيير التوجه.
	 خريطة الجهات الفاعلة في منظومة االبتكار االجتماعي، 
المباشر  الولوج  ذلك  بما في  منها  كل  دور ودعم  وشرح 
إليها )روابط مباشرة نحو المواقع اإللكترونية، ومعلومات 

االتصال باألشخاص المعنيين...(.
االبتكار  في  نجاًحا  األكثر  المشاريع  على  الضوء  تسليط   	

االجتماعي، وتبادل الممارسات الفضلى
االبتكار  مجال  في  والفعاليات  التواصل  فرص  تحديد   	

االجتماعي
	 تسهيل خلق شبكات بين حاملي المشاريع.

مراحل  في  تقدمًا  األكثر  للبنيات  دعم  آليات  إنشاء   .23
نموها.

	 خلق هياكل من نوع المسرعات، مخصصة لدعم مراحل 
التطور المتقدمة للمبادرات االجتماعية.

الرافعاتتحليل الوضع القائم
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والتثمين  والتقييم  المتابعة  ثقافة  في  نقص  هناك   	
في  الواقع.  أرض  على  تطبيقها  في  وكذلك  للمشاريع، 
الوقت الحالي، يتم متابعة عدد قليل فقط من المشاريع 

على المدى البعيد.

	 تتركز الجهات الداعمة لالبتكار االجتماعي بشكل أساسي 
على محور الدار البيضاء�الرباط، وال تغطي التراب الوطني 
لالحتياجات  خاص  اهتمام  إيالء  ينبغي  حين  في  بأكمله. 

الجهوية.

	 الدعم المقدم فيما يخص المنتجات ضعيف في الوقت 
الراهن: الحصول على خبرة في الترويج للمنتجات من التراث 
والجمعيات  التعاونيات  من  العديد  يساعد  قد  المحلي، 

المتخصصة في المنتجات المحلية على النمو.

24. التكوين حول وضع آليات المتابعة والتقييم والتثمين 
للمشاريع ونشر المعرفة

االجتماعي  االبتكار  خبراء  بين  عمل  مجموعة  إنشاء   	
وتقييم  لمتابعة  منهجيات  تطوير  ألجل  واألكاديميين، 

المشاريع، بما يتالءم مع السياق المغربي
الوقع،  قياس  حول  اإلنترنت  عبر  ومنصة  دليل  إنشاء   	
موجهة إلى فئات مختلفة: الممولون وحاملو المشاريع...

	 التكوين ونشر المعرفة، ال سيما من خالل تبادل الخبرات: 
المشاريع  حاملي  قدرات  لتطوير  تكوينية  دورات  تنظيم 

والممولين.
	 تكوين الطلبة على االبتكار االجتماعي في إطار اإلصالح 

الجامعي.

في  الولوج  سهلة  مراكز  مع  محلية  شبكة  تأسيس   .25
األوساط المحلية

	 إجراء تشخيص محلي، من أجل تحديد الفرص والنقائص 
على المستوى المحلي.

	 االستجابة ألوجه القصور من خالل تطوير هياكل محلية، 
لهياكل  تابعة  ومحطات  والنوادي  األعمال  حاضنات  مثل 

موجودة مسبًقا.

من  واالستلهام  المهن  مختلف  في  الدعم  تقديم   .26
الممارسات الفضلى لنشرها

من  العديد  دراسة  خالل  من  معمق،  تشخيص  إجراء   	
المهارات،  في  والنقص  القصور،  أوجه  لتحديد  الحاالت، 
المهارات  نقص  )مثال:  المبادرات  بتنمية  تسمح  ال  والتي 

الرقمية، والتسويق، والخدمات اللوجستية...(
	 دراسة نماذج ناجحة وعوامل النجاح الرئيسية )مثل منصة 
عبر  والمبادرات  الفضلى  الممارسات  نشر  ألجل   ،)Anou
المستشارين  أو  اإلنترنت  على  منصة  )عبر  الوطني  التراب 

المحليين(.

الرافعاتتحليل الوضع القائم
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بشكل  مرتبطة  غير  الجامعات  داخل  األعمال  حاضنات   	
كاٍف ببقية المنظومة، مما يؤدي إلى إبطاء تطوير البحث 
التطبيقي، وعزل حاملي المشاريع داخل الوسط الجامعي.

	 تتكون منظومة االبتكار االجتماعي المغربي، من العديد 
من الممولين الوطنيين والدوليين.  وعلى الرغم من العدد 
المتزايد للممولين المغاربة، إال أن هناك تنوًعا ضئياًل في 
المغربي  التمويل  من  كبيًرا  جزًءا  فإن  وبالتالي،  الطلبات. 
فاعلتين:  جهتين  من  يأتي  االجتماعي،  االبتكار  لقطاع 
الضمان  وصندوق  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
المركزي )CCG(. إن الحضور القوي لهذين الفاعلين يجعل 
استدامة  مدى  في  يشكك  مما  بهما،  رهينة  المبادرات 

النماذج التي تم تطويرها بفضل دعمهما.
فرصة  يمثل  الدوليين  الممولين  تزايد  أن  حين  في   	
خطًرا  تشكل  التمويل  آليات  فإن  اغتنامها،  يجب  تنموية 
ونظرًا  االجتماعية.  البنيات  لهذه  المالية  االستدامة  على 
على  البلدان  بين  )التنافس  القوية  الدولية  للمنافسة 
أن  المحتمل  من  الدوليين(،  للممولين  موارد  استقطاب 

يكون التمويل المقدم لهؤالء الممولين محدود المدة.
)مثل  المشاريع  حاملو  يواجه  اإلطالق،  مرحلة  بعد   	
تمويل  في  االجتماعية( صعوبة  المقاوالت  أو  الجمعيات 
نموهم: البنوك ليست مجهزة لدعم المبادرات اإلجتماعية 
يركز  بينما  نماذجها،  نجاعة  بعد  تثبت  لم  التي  الناشئة 

المستثمرون على المبادرات الناضجة.

الدعم بشكل منفرد،  المقدم من هياكل  الدعم  يتدخل   	
المهارات  باكتساب  المشاريع  لحاملي  دائًما  يسمح  وال 

الالزمة للتطور على المدى البعيد.

27. خلق جسور بين الجامعات والعالم المهني

	 إنشاء مختبرات متصلة بشكل أفضل بحاملي المشاريع، 
من خالل تطوير مختبرات عملية )في عالقة مع الرافعات 

المقترحة لتنمية “الرأسمال البشري”(.

مصادر  وتطوير  المتاحة،  التمويل  بمصادر  التعريف   .29
مبتكرة جديدة للتمويل، موجهة للمراحل المختلفة من نمو 

االبتكار االجتماعي.

ضمان  ألجل  النشيطين،  الفاعلين  على  الضوء  تسليط   	
تنويع الموارد واستدامتها، وزيادة كفاءة البحث.

	 تطوير آليات تمويل جديدة للمبادرات االجتماعية :
لـالبتكار االجتماعي )مثال: �  صناديق استثمار مخصصة 

BKIND في تايالند أو SI FUND في بلجيكا: صناديق 
استثمار ذات وقع اجتماعي(، ال سيما على المستوى 
بين  الشراكة  منطق  مع  يتماشى  بما  الجهوي، 

القطاعين العام والخاص.
غرار �  على  التمويل،  يتجاوز  دعما  يقدم  صندوق 

المقاوالت  استثمار في  البيرو )صندوق  NESsT في 
االجتماعية، يقدم أيضا الدعم التقني(.

	 لالنتقال من مرحلة المصادقة إلى مرحلة اإلطالق في 
من  بشبكة  اتصال  على  المبادرات  حاملي  جعل  السوق: 

المستثمرين، الذين يوفرون الرأسمال والخبرات.

للبنى  االستقاللية  لمنح  للمهارات  انتقال  خلق   .28
المستفيدة

	 هيكلة الدعم لتكوين الفرق الحاملة للمشاريع، وبالتالي 
تمكينها من أن تصبح مستقلة في إدارة وتطوير مبادراتها 

)مثال: آلية DLA “نظام الدعم المحلي” في فرنسا(.

تحليل الوضع القائم
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30. تعزيز القدرات التقنية للفاعلين للحصول على التمويل :

الفاعلين  خالل  من  سيما  ال  المالي،  التثقيف  تعزيز 
المنظمات  مع  باالشتراك  المركزي  )البنك  المتواجدين 

الدولية(.

خلق صندوق حكومي مخصص لتعزيز قدرات الفاعلين في 
مجال االبتكار االجتماعي:

سيدعمون  الذين  الخبراء”   � “الشركاء  واعتماد  اختيار   	
تخطيط  مجاالت:  في  “معرفتهم”  وينقلون  الفاعلين 
المالية  واإلدارة  المعلوميات  وتكنولوجيا  األعمال 
االستثمارات،  وهيكلة  المحاسباتية  والخدمات  والتسويق 
الحكامة،  وترتيبات  وصياغتها،  العروض  طلبات  وكذلك 
والتقييم  المشروع  متابعة  وعمليات  والتطوير،  والبحث 

والتثمين.
	 فتح المجال أمام الفاعلين من أجل الوصول إلى “الشركاء 
� الخبراء” الذين تختارهم الدولة، من خالل نظام تخصيص 

منح لتعزيز القدرات.

للتمويل، ومخصصة  اإلنترنت مخصصة  على  منصة  إنشاء 
لحاملي مشاريع االبتكار االجتماعي، يتم تغذيتها وتحديثها 

بشكل منتظم، وتشمل:
في  للمساعدة  أدوات  وتوفير  اإلنترنت،  عبر  تكوينات   	
الردود على  أنواعه، وصياغة  التمويل بمختلف  البحث عن 

طلبات العروض.
التي  والدولية(  )المغربية  والمنظمات  للصناديق  جرد   	

تقدم أشكال مختلفة من التمويل.
	 فضاء لتبادل المعلومات والممارسات الفضلى للفاعلين 

في االبتكار االجتماعي
	 من المهم جعل المحتوى في متناول أكبر عدد ممكن 
من األشخاص، من خالل عرض المعلومات بشكل مبسط 

مع ترجمة إلى لهجات مختلفة، خصوصًا “الدارجة”.

 تقديم تكوينات خاصة ألنواع مختلفة من الفاعلين:
طلب  ملفات  تجميع  كيفية  حول  تكوين  للجمعيات:   	

التمويل
تعبئة  كيفية  حول  تكوينات  االجتماعيين:  للمقاولين   	

االستثمارات المبدئية.

الرافعاتتحليل الوضع القائم
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القطاع  في  االنخراط  على  المشاريع  حاملي  تشجيع   .31
المهيكل

توجيههم  ألجل  المشاريع،  لحاملي  تحفيزية  آليات  خلق   	
نحو االقتصاد الرسمي )الدعم العملي والمالي...(

أمكن  كلما  هجينة  اقتصادية  نماذج  تطوير  تشجيع   .32
ذلك، وتشجيع الفاعلين على تنويع مصادر تمويلهم

	 تكوين الفاعلين في سبيل توعيتهم بأهمية تنويع مصادر 
اعتماد  من  والتقليل  المخاطر  توزيع  أجل  من  التمويل، 

النماذج على ممولين معينين، وذلك لضمان استدامتها.
المبادرات  مساعدة  ألجل  التمويل،  يتجاوز  دعم  تقديم   	

على تطوير نماذج أعمال هجينة.
هجينة، ألجل  نماذج  التي طورت  المبادرات  وإبراز  تعزيز   	
االقتصادية،  )المنفعة  التنمية  من  النموذج  هذا  تعزيز 

االستدامة...(.
	 خلق دليل وأدوات متاحة على اإلنترنت، لشرح منهجيات 
تطوير نموذج اقتصادي هجين، لصالح الجمعيات والفاعلين 
اآلخرين في االبتكار االجتماعي، الذين يعتمدون على المنح 

والتمويل الخارجي.

33. وضع آليات دعم مستدامة، للمشاريع ذات نموذج ال 
يسمح بتطوير الموارد الذاتية

لصالح  التمويل  آليات لضمان مستوى معين من  إنشاء   	
العمومية  باالستثمارات  للسماح  أولوية:  ذات  القطاعات 
لألولويات  تستجيب  التي  والمشاريع  البرامج  في 
مدر  غير  نموذج  على  تتوفر  والتي  المحددة،  االجتماعية 

للدخل بطبيعته.
ألجل  االقتصادية،  المنفعة  مستوى  بنفس  الوقع  إبراز   	
الممولين  لدى  اقتصادًيا  المربحة  غير  للمبادرات  الترويج 

وتطوير آليات تحفيز جديدة )عبر الصورة...(.

الرافعاتتحليل الوضع القائم

كبير،  مهيكل  غير  قطاع  على  المغربي  المجتمع  يتوفر   	
الشخصية.  المبادرات  من  بالعديد  القيام  فيه  يتم  حيث 
محلية  لكنها  إبداعية،  حية  قوى  المملكة  لدى  وبالتالي، 
بشكل أساسي والتي ال يسمح جانبها غير المهيكل بتوسيع 

نطاقها، لكي تستفيد منها فئات أكثر.

المنح.  على  تاريخيا  المغرب  في  التمويل  تقاليد  تستند   	
على  تتوفر  التي  المبادرات  من  قليل  عدد  هناك  واليوم، 
نموذج اقتصادي مستدام، ال سيما في مجاالت الثقافة 

والتعليم والصحة.
	 تخلق هذه الوضعية اعتماًدا قوًيا على التمويل الخارجي، 

مما يضعف استدامة النماذج.
تشجيع  إلى  تميل  الحالية  المبادرات  أن  من  الرغم  على   	
للتبرعات  الضريبي  اإلعفاء  )قانون  التبرعات  إلى  اللجوء 
المنفعة  ذات  الجمعيات  إلى  الشركات  من  المقدمة 
تنوع  فإن  األعمال(،  رقم  من  األلف  من   2 حتى  العامة، 
مصادر التمويل ما يزال محدوًدا للمشاريع الحاملة لمبادرات 

اجتماعية، والتي تعتمد بشكل أساسي على المنح.

قطاعات  في  االجتماعية  االبتكارات  بعض  نشر  يتم   	
ال  والتي  مردود،  ألي  مدرة  وغير  معينة  إشكاليات  ذات 
تسمح أو تسمح قلياًل بتطوير نماذج هجينة والولوج إلى 
االستقاللية المالية، من خالل تطوير الموارد الذاتية. ومن 
الصحة  بقطاعات  يمكن االستشهاد  القطاعات،  بين هذه 

والتعليم.
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ألجل  المتابعة،  آليات  وضع  ثقافة  وتشجيع  تعزيز   .34
االستغالل المثالي للموارد وكسب ثقة المستثمرين

وتثمين  وتقييم  لمتابعة  مختلفة  آليات  وضع  تشجيع   	
الحاملة  للبنيات  )بالنسبة  داخلية  آليات  عبر  المشاريع: 

لمشاريع اجتماعية األكثر تقدمًا(، وعبر آليات خارجية.
	 االعتماد على آليات مراقبة وتقييم وتثمين المشروع من 

أجل:
لدى �  وقعه  وإظهار  المشروع  على  مصداقية  إضفاء 

وكسب  االستثمار  أهمية  إثبات  ألجل  المستثمرين، 
ثقتهم على المدى البعيد.

إعادة توجيه مبادرة حامل المشروع إذا لزم األمر.� 
الدعم  تقدم  والتي  الممولين،  نوع  من  هياكل  	تطوير 
المدعومة  المبادرات  نجاح  لزيادة فرص  والعملي،  المالي 

)الدعم الداخلي أو بشراكة مع الشركاء(.
	 إنشاء منصة على اإلنترنت مخصصة لوضع آليات متابعة 
عبر  تكوينات  إلى  باإلضافة  المشاريع،  وتثمين  وتقييم 
اإلنترنت، وأدوات سهلة االستخدام من قبل الفاعلين في 

االبتكار االجتماعي.
خلق  المستثمرين:  اهتمام  إلثارة  النجاحات  وتعزيز  إبراز   	

حمالت تواصلية وفعاليات تستهدف الممولين.

للتمويل  الولوج  وتنمية  الحالية،  التمويالت  مراقبة   .35
لصالح جميع القطاعات

	 تحديد القطاعات المختلفة التي تتطلب التمويل.
	 تحديد آليات التمويل الحالية، والقطاعات التي تستهدفها.
	 اقتراح آليات جديدة للقطاعات التي ال يتم استهدافها.

الرافعاتتحليل الوضع القائم

	 يفضل الممّولون توفير األموال خالل المراحل المتقدمة 
من المبادرات، من أجل أمان أكثر.

	 يتم توفير التمويل من الممولين، دون وضع آلية لمتابعة 
المبادرات ووقعها.

المبادرات  وقع  تقدير  الممكن  من  يجعل  ال  النهج  هذا   	
التي تم تنفيذها، ويجعل من الصعب تقييم نجاعة التمويل. 
الممولين عن هذه  إبعاد بعض  إلى  الظاهرة  وتميل هذه 

المبادرات.

بمجال  المرتبطة  االجتماعي  االبتكار  مبادرات  تواجه   	
الخارجي  التمويل  إلى  الولوج  في  أكثر  صعوبة  الثقافة، 
مثل  أخرى  مجاالت  في  االجتماعية  باالبتكارات  مقارنة 

التعليم.
الثقافة من أنظمة  	 هناك استبعاد قطاعات معينة من 

التمويل الحالية.



2 . دعوة للمبادرة

138

االجتماعية  التنمية  حيث  من  المغرب  وضع  دراسة  ُتظهر 
تواجه  التي  االجتماعية  التحديات  مدى  واالقتصادية، 
إلى  الولوج  لتعميم  الملحة  الحاجة  مواجهة  وفي  البالد. 
في  المسجل  والتأخير  جيدة،  وصحية  تعليمية  أنظمة 
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للنساء والشباب، وتدني 
الفئات األكثر هشاشة،  الثقافي الذي يقصي  العرض  أداء 
في  الفاعلين  فإن  الكبرى،  البيئية  االضطرابات  ومخاطر 
التنمية يواجهون قضايا معقدة للغاية ومتعددة األبعاد، 
بحيث ال يمكن ألي فاعل أن يدعي اإلجابة عليها بمفرده.

لحسن الحظ، أدت هذه التحديات إلى ظهور جيل جديد من 
الحلول المقاوالتية والجمعوية، التي تحاول توفير اإلجابات 
الالزمة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، من 
خالل اعتماد نماذج أعمال ذات قيمة اجتماعية واقتصادية 
قوية، وتشهد الحاالت الـ 23 الواردة في تقريرنا على تنوع 

هذه المبادرات ذات المنفعة المجتمعية.

تظهر الدراسة، في المقابل، أن هذه الحلول الجديدة تجد 
صعوبة للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، إلحداث وقع على 
إلى  ُيعزى ذلك  المتناولة. وقد  المجتمعات واإلشكاليات 
عدم قدرتها على التوسع أو نشر المبادرة في أمكنة أخرى، 
ألجل خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، ولكن األهم 
من ذلك، هو االفتقار الملحوظ للتعاون بين الفاعلين في 
منظومة دعم ما تزال تبحث عن الكفاءة المهنية والهيكلة.

بالفاعلين،  وكيفًا  كمًا  غنية  المنظومة  فإن  ذلك،  رغم 
العموميين والخصوصيين والمجتمع المدني واألكاديميين 
والتعاون الدولي، الذين ال حاجة إلثبات التزامهم باالنخراط 

موجه  دعمهم  معظم  أن  أيًضا  نالحظ  لكننا  التنمية.  في 
نحو مبادرات وبرامج التضامن، التي تساعد على الحد من 
إلحداث  تكفي  ال  البعيد،  المدى  على  ولكنها،  الفقر  آثار 
نحن  ذلك،  في  نرى  أن  يجب  هل  مستدام.  إيجابي  تغيير 
الفاعلون في هذه المنظومة، نفورًا منا من إحداث تغيير 

“جوهري” في النظام؟ النقاش مفتوح.

النقاش  هذا  في  المساهمة  في  ورغبة  قوي  بدافع 
واستغالل اإلمكانات الكاملة للوقع الذي يعد به االبتكار 
رابحة،  المنظومة خمس شراكات  على  نقترح  االجتماعي، 
للتحوالت  قوية  دفعة  إعطاء  بإمكانها  أن  نعتقد  والتي 
الهيكلية في ممارسة التنمية االجتماعية واالقتصادية في 
بالدنا. إنها ال تمثل الوصفة السحرية وال تدعي الشمولية 
الجميع  إلهام  بإمكانها  لكن  التحديات،  مواجهة  في 
للمبادرة، كما نأمل أن تشجعنا على زيادة الشراكات بقدر 
المشاكل االجتماعية المتواجدة. لذلك، علينا جميعًا تبني 
لسياقاتنا  مالءمة  أكثر  أخرى  إطالق  أو  المبادرات،  هذه 

المختلفة.

يتم عرض هذه الشراكات الخمس في شكل ورقات موجزة 
التحالفات  لتسهيل  الضروري  التأطير  مستوى  تعرض 
الواجب تشكيلها، وتحديد األطر المنطقية الكاملة وخطط 
العمل. وتتمحور هذه الورقات حول ثمانية عناصر تكميلية، 

تعطي انسجامًا شاماًل وتسمح بالتنفيذ.

تسريع االبتكار االجتماعي : الشراكات الرابحة
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المنظومة  كانت  المبادرات. وكلما  لتطوير ونشر  بيئة مواتية  االجتماعي من خلق  االبتكار  تمكن منظومة   : التحدي   	
نجاحها.  تعزيز  و  االجتماعية  االبتكارات  بدعم  تنظيم مثالي، مما يسمح  داخلها وفق  والروابط  العالقات  زادت  ناضجة، 
وتعتمد اإلمكانات الكاملة للمنظومة وفاعليها، على قدرتها على تأطير قطاعها بمعايير التكافؤ والجودة في الولوج 

إلى الموارد وتحقيق الوقع.

	 الهدف : خلق أداة تمثل مرجعًا للفاعلين المغاربة في مجال االبتكار االجتماعي )حاملي المشاريع، والفاعلين في الدعم، 
وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، والممولين الوطنيين  والدوليين...( مما يتيح لهم )1( تقييم المبادرات من نوع 

االبتكار االجتماعي، )2( وتأهيل ممارسات الدعم، )3( واستهداف الحصول على الموارد المالية والتقنية.

في  الفاعلين  بين  ما  مشاركته  تتم  والذي  مشترك،  بشكل  إنشاؤه  تم  مرجع  وجود  سيمكن   : المستهدف  التحول   	
بعد  والجودة، وفيما  التكافؤ  الدعم على أساس معايير  لقطاع عرض  تدريجية  األمر، من هيكلة  بادئ  المنظومة، في 
زيادة عدد المشاريع من نوع االبتكار االجتماعي ذات الوقع القوي على اإلشكاليات االجتماعية، بفضل الرفع الشامل من 

مهارات الفاعلين.

	 عناصر المبادرة :  تأسيس تحالف وطني في إطار المرجع الوطني لالبتكار االجتماعي )RNIS(، بقيادة مشتركة مع جهة 
فاعلة عمومية؛ عملية التشاور )استشارات، تشخيص، أسس مرجعية(؛ تطوير المشروع المرجعي )األدوات والحكامة(؛ 
المصادقة من قبل الفاعلين في المنظومة )الوطنية والجهوية(؛ التنفيذ )المعلومات/ التكوين، خلق عالمات...( واإلدارة 

)الدعم حتى التبني(.

	 الفاعلون المعنيون : المعهد المغربي للتقييس؛ كيان عمومي معني باالبتكار االجتماعي؛ الهياكل الداعمة )في التنمية 
واالبتكار االجتماعي(؛ حاملو مشاريع االبتكار االجتماعي؛ مؤسسة أكاديمية.

	 المبادئ : إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

	 مؤشرات الوقع : عدد المبتكرين االجتماعيين المنخرطين في المرجع؛ عدد االبتكارات االجتماعية المستوفية للشروط 
)وتحمل عالمة(؛ عدد هياكل الدعم المنخرطة.

الشـــراكــة الــــرابحــة رقــــم 1
)RNIS( المرجع الوطني لالبتكار االجتماعي
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	 التحدي : إن انخراط المجتمع ككل في االبتكار االجتماعي، شرط أساسي لنجاحه. ولتعزيز هذه الفكرة، من الضروري 
تفعيل العديد من اآلليات التي تسمح بترويج ونشر االبتكارات االجتماعية. إن إعطاء مساحة أكبر للمبادرات، وتشجيع 
اآلليات،  هذه  بقيمة  العام  الوعي  ناحية،  من  يعزز  االجتماعية،  االبتكارات  لدى  للتزود  والخواص  العموميين  المشترين 
واالعتراف العمومي باالبتكار االجتماعي كأداة للتنمية، ومن ناحية أخرى، إعطاء دفعات قوية للتوجهات اإلبداعية بشكل 

مستمر.

	 الهدف : تعزيز ثقافة االبتكار االجتماعي داخل المجتمع بشكل عام وبين الفاعلين في السوق بشكل خاص، من أجل 
تشجيع تطوير المبادرات الفردية والجماعية، وكذلك الطلب من قبل المستهلكين والمقاولين.

	 التحول المستهدف : سيكون لألسبوع الوطني لالبتكار االجتماعي تأثير في زيادة ثقة المواطنين في قدرة االبتكارات 
الحصة  وزيادة  االجتماعي،  المجال  في  العاملة  االبتكارات  ومضاعفة  االجتماعية،  االحتياجات  تلبية  على  االجتماعية 

السوقية للمنتجات والحلول الصادرة من االبتكارات االجتماعية.

	 عناصر المبادرة :  تشكيل تحالف وطني متعدد الفاعلين لإلشراف على األسبوع الوطني لالبتكار االجتماعي؛ تطوير 
الوطني لالبتكار  النسخة األولى من األسبوع  التجاري وجانب االحتضان؛ تنظيم  الجانب  بين  نموذج عمل هجين، يجمع 

االجتماعي )21 أبريل = اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار(؛ قياس الوقع باستخدام مقياس وطني.

األعمال  وريادة  الجمعوي  المجال  شبكات  والتضامني؛  االجتماعي  باالقتصاد  المكلفة  الوزارة   : المعنيون  الفاعلون   	
االجتماعية؛ الهياكل الداعمة لالبتكار االجتماعي؛ وكاالت التعاون الدولي؛ المجموعات والوسائط اإلعالمية.

	 المبادئ : التمثيل المحلي والقطاعي.

	 مؤشرات الوقع : بمناسبة األسبوع الوطني لالبتكار االجتماعي، مراقبة تطور مؤشر البحث حول االبتكار االجتماعي 
الحلول  استهالك  الزيادة في  االجتماعي؛ معدل  لالبتكار  الوطني  األسبوع  المشاركة في  ؛ عدد طلبات  اإلنترنت  على 
التي  والمنتجات من نوع االبتكار االجتماعي؛ عدد الشراكات )لالبتكار المفتوح( بين الشركات والمبتكرين االجتماعيين، 

شجعها األسبوع الوطني لالبتكار االجتماعي.

الشـــراكــة الــــرابحــة رقــــم 2
)SNIS( األسبوع الوطني لالبتكار االجتماعي
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	 التحدي : شهد المغرب زيادة في عدد الهياكل الداعمة )المالية والتقنية(، للمبادرات من نوع االبتكار االجتماعي. ومع 
ذلك، فشل العرض الحالي في تغطية جميع االحتياجات الجغرافية والخدماتية. وتعرف المنظومة الداعمة للفاعلين في 
مجال االبتكار االجتماعي، تطورًا سريعًا في السنوات األخيرة، في ظل الغياب النسبي لإللتقائية. وحتى اآلن، يتركز الدعم 
بشكل أساسي على محور الدار البيضاء�الرباط، ويهم التوعية ومرحلة التفكير وإطالق المشاريع، حيث ما يزال الدعم في 

مرحلتي المصادقة والنمو غير كاٍف للغاية.

	 الهدف : إنشاء نظام دعم جهوي لالبتكارات االجتماعية )DRAIS( يقدم مجموعة كاملة من الدعم لحاملي المشاريع. 
وسيوفر هذا النظام جميع الخدمات الالزمة لحاملي المشاريع وهياكل الدعم المحلية الخاصة بهم، ألجل تعزيز الوقع 

االجتماعي للمبادرات وكذا انتشارها.

	 التحول المستهدف : سيلعب نظام الدعم الجهوي لالبتكارات االجتماعية، دوًرا حاسًما في: )1( زيادة تمكن الفاعلين 
من ضبط تطور اإلشكاليات االجتماعية واالبتكارات على المستوى المحلي، )2( وتوسيع نطاق الخدمات وفعالية الدعم 

المحلي لالبتكارات االجتماعية، )3( وتطوير مهارات مهنيي االبتكار االجتماعي المحليين كمًا وكيفًا.

	 عناصر المبادرة :  تشكيل تحالف جهوي متعدد الفاعلين لإلشراف على نظام الدعم الجهوي لالبتكارات االجتماعية؛ 
تشخيص الوضع القائم وتحديد الفجوات )دراسة السوق(؛ تحديد عرض القيمة ونموذج العمل؛ المصادقة على المشروع 

مع الفاعلين الذين يشكلون التحالف الجهوي؛ التنفيذ وقياس الوقع.

الدعم  هياكل  المعنية؛  الجهة  جامعة  المشاريع؛  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة   / الجهوي  المجلس   : المعنيون  الفاعلون   	
الجمعوي والخاص؛ اللجنة الجهوية للتنمية البشرية؛ وكاالت التعاون الدولي.

	 المبادئ : اإلرساء المحلي للفاعلين والمبادرات المدعومة ؛ تبادل الخبرات والموارد بين أعضاء التحالف.

	 مؤشرات الوقع : عدد الفاعلين المنضمين إلى النظام؛ كم وكيف عروض هياكل الدعم المحلية المدعومة؛ كم وكيف 
االبتكارات االجتماعية المدعومة محليًا ؛ معدل تحسن الظروف المعيشية للمستفيدين من المشاريع التي يدعمها نظام 

الدعم الجهوي لالبتكارات االجتماعية؛ عدد الجهات التي قامت بتبني نفس النظام.

الشـــراكــة الــــرابحــة رقــــم 3
)DRAIS( نظام الدعم الجهوي لالبتكارات االجتماعية
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االجتماعية  التنمية  في  المتدخلين  بين  متزايد  باهتمام  االجتماعي،  االبتكار  وممارسات  مبادئ  تحظى   : التحدي   	
لكن  البالد.  في  المعقدة  والمجتمعية  االجتماعية  للمشاكل  االستجابة  في  لفائدتها  نظرًا  المغرب،  في  واالقتصادية 
للغاية.  محدودًا  يبقى  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  تطويرها  تم  التي  الفضلى  بالممارسات  المعرفة  إلى  الولوج 
العموميين  الفاعلين  وألجل  من  حالًيا،  تطويرها  يتم  التي  االجتماعي،  لالبتكار  المغربية  التجربة  ونشر  استغالل  ينبغي 

والخصوصيين والمدنيين واألكاديميين.

االبتكار  الفضلى في  بالممارسات  لالستعانة  االجتماعي  واالبتكار  الجهوية  التنمية  قدرات ممارسي  تنمية   : الهدف   	
االجتماعي من خالل: )1( إنتاج معلومات علمية حول اإلشكاليات االجتماعية واالبتكارات، )2( تطوير الهندسة البيداغوجية 
من أجل المبادرة والتكوين المهنيين، )3( رسملة نماذج التدخل الستخدامها من قبل صناع القرار في مختلف القطاعات.

	 التحول المستهدف : سيقوم المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي، بتنسيق البناء المشترك من قبل الفاعلين الجهويين، 
للمعرفة النظرية والعملية حول االبتكار االجتماعي. كما سيكون قادرًا على لعب دور رائد في تطوير عرض تكوين مهني 
جهوي، يستجيب بشكل ديناميكي لالحتياجات التي تم تحديدها. وأخيًرا، سيكون بمثابة نقطة ارتكاز لمختلف الفاعلين 
في االبتكار االجتماعي )حاملي المشاريع، الهياكل الداعمة، الممولون...(، ألجل امتالك األدوات الالزمة والعمل على 

إحداث الوقع.

	 عناصر المبادرة :  تشكيل تحالف جهوي متعدد الفاعلين لإلشراف على المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي؛ تشخيص 
مع  المشروع  على  المصادقة  العمل؛  ونموذج  القيمة  عرض  تحديد  السوق(؛  )دراسة  الفجوات  وتحديد  القائم  الوضع 

الفاعلين الذين يشكلون التحالف الجهوي؛ التنفيذ وقياس الوقع.

الدعم  هياكل  المعنية؛  الجهة  جامعة  المشاريع؛  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة   / الجهوي  المجلس   : المعنيون  الفاعلون   	
الجمعوي والخاص؛ اللجنة الجهوية للتنمية البشرية؛ وكاالت التعاون الدولي.

المرصد  ومبادرات  لفاعلي  المحلي  اإلرساء  االجتماعي؛  لالبتكار  الجهوي  المرصد  ألعمال  العلمية  الدقة   : المبادئ   	
الجهوي  لالبتكار االجتماعي؛ تبادل الخبرات والموارد بين أعضاء التحالف.

	 مؤشرات الوقع : عدد المنشورات العلمية المصنفة؛ عدد األدوات التي تم خلقها لجمع ومعالجة ونشر المعرفة؛ عدد 
الشراكات مع منظومة المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي؛ عدد المهنيين المكونين والذين تم إدماجهم بفضل المرصد.

الشـــراكــة الــــرابحــة رقــــم 4
)ORIS( المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي
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	 التحدي : من بين أكبر التحديات التي تواجه منظومات التنمية االجتماعية واالقتصادية واالبتكار االجتماعي، هي قدرتها 
على إثبات فعالية مبادراتها، في حل المشكالت التي تتم معالجتها. وبدون تنظيم ثقافة وممارسة قياس الوقع بين 
حاملي المبادرات )األفراد والمؤسسات(، ستفقد المبادرات المنفذة القدرة على تعبئة الدعم وتبني المجتمعات لها، 

وكذلك استغالل تجاربها لالستمرار في تحسين ممارساتها.

وممارستهم  ثقافتهم  تعزيز   )1( أجل:  من  االجتماعية  االبتكارات  وداعمي  للممارسي  أدوات  حقيبة  تطوير   : الهدف   	
المنهجي  القياس  تتضمن  التي  المشاريع  لصالح  الممولين،  قبل  أمثل من  بشكل  التمويل  تخصيص   )2( الوقع،  لقياس 

للوقع، )3( المساعدة في دمج قياس الوقع في مراحل تصميم وتنفيذ سياسات التنمية المحلية.

	 التحول المستهدف : ستساعد الحقيبة المبتكرين االجتماعيين، على دمج مبادئ قياس الوقع في مبادراتهم. وسيتمكن 
الممولون أيًضا من استخدامها في عمليات االنتقاء في التمويل، من خالل دمج نظرية الوقع كمعيار محدد في اختيار 
المشاريع. بينما سيجد صانعو القرار، من جانبهم، توجيهات وأساليب عملية ألخذ مبادئ قياس الوقع في االعتبار، عند 

وضع سياساتهم المحلية.

	 عناصر المبادرة :  تأسيس تحالف وطني، بقيادة مشتركة مع جهة فاعلة عمومية؛ عملية التشاور )استشارات، تشخيص، 
أسس مرجعية(؛ تطوير المشروع المرجعي )األدوات والحكامة(؛ المصادقة من قبل الفاعلين في المنظومة )الوطنية 

والجهوية(؛ التنفيذ )المعلومات/ التكوين، خلق عالمات...( واإلدارة )الدعم حتى التبني(.

	 الفاعلون المعنيون : المعهد المغربي للتقييس؛ كيان عمومي معني باالبتكار االجتماعي؛ الهياكل الداعمة )في التنمية 
واالبتكار االجتماعي(؛ حاملو مشاريع االبتكار االجتماعي؛ مؤسسة أكاديمية.

	 المبادئ : الدقة العلمية للحقيبة؛ تبادل الخبرات والموارد بين أعضاء التحالف.

	 مؤشرات الوقع : عدد الفاعلين والمشاريع التي تتبنى حقيبة األدوات؛ إستمارات تقييم الممولين التي تدمج تحليل 
الوقع؛ عدد دراسات تقييم الوقع للسياسات المحلية المنفذة.

الشـــراكــة الــــرابحــة رقــــم 5
)BO( حقيبة قياس الوقع
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ال تتوفر السياسات العمومية والسوق وحدهما، على القدرة على تلبية جميع االحتياجات االجتماعية المختلفة. وتأتي 
االبتكارات االجتماعية مكملة لهذه المجهودات، حيث تمثل مجموعة من الحلول في تطور دائم، تقوم بالمساعدة على 

تحسين الظروف المعيشية.

يتوفر المغرب اآلن على أرضية خصبة لتنميتها، حيث إن منظومة االبتكار االجتماعي غنية بالعديد من الجهات الفاعلة 
تتدخل لدعم نمو المبادرات، باإلضافة إلى العديد من الفاعلين النشيطين محليًا. في جميع جهات المغرب، يتبنى هؤالء 
الفاعلون استراتيجية “من أسفل إلى أعلى” تستجيب الحتياجات محلية،  بالموازاة مع طموح تنموي شامل. وفقًا لهذا 
المنظور، تلعب الجهات دوًرا حاسًما، من خالل دعم الفاعلين المحليين ومواكبتهم، في عملية االستجابة لالحتياجات التي 

ال يغطيها السوق أو الجهات الفاعلة العمومية، أي من خالل تمكين االبتكار االجتماعي “من أسفل إلى أعلى”.

 من أجل زيادة وقع المبادرات والسماح ألكبر عدد ممكن من الفئات باالستفادة منها، ينبغي النظر في مرحلة جديدة من 
تطوير المنظومة. وفي هذا الصدد، تم تحديد 35 رافعة واقتراح 5 شراكات رابحة، والتي تم تصميمها خصيًصا للمغرب، 
لتبنيها وتنفيذها، ألجل  الفاعلة المعنية  البالد، فاألمر يعود اآلن للجهات  التي أجريت حول  التفصيلية  ونتيجة للدراسة 

تحفيز تطوير االبتكارات االجتماعية، وتوسيع نطاق المنخرطين فيها.

في مؤسسة عبد القادر بنصالح، نؤمن بمجتمع إدماجي ومتكافئ، والذي من خالل االبتكار االجتماعي، يمّكن الجميع 
من الحصول على ظروف معيشية الئقة، ومن بلوغ إمكاناتهم الكاملة. نريد أن يكون هذا التقرير مرحلة تنوير لحركة كبرى 
لالبتكار االجتماعي في بالدنا، والتي يجب أن تبدأ بنقاش وطني واسع حول هذه القضية، هدفه وضع االبتكار االجتماعي 

في قلب التنمية الشاملة والمتكافئة التي نريدها جميًعا.

في هذا الصدد، سنضمن نشر هذا التقرير على الفاعلين الجهويين، من أجل إغنائه بحقائق األوساط المحلية المختلفة، 
وتحديث نتائجه من خالل رؤية المتدخلين المحليين. وأبعد من المناقشة، نحن ملتزمون بمتابعة عمل استباقي لدعم 
واألوساط  المجتمعات  لصالح  ودائمًا  ملموسًا  اجتماعيًا  وقعًا  تحدث  التي  والحلول،  األشخاص  على  الضوء  وتسليط 

المحلية. ونأمل أن نكون قادرين على اللقاء بمعظم الفاعلين في المنظومة، لجعل الشراكات الرابحة حقيقة.

إن نجاح مثل هذه المبادرة، هو نتيجة عمل مشترك وجماعي، ويرجع لكل شخص على مستواه، وبنفس المنطق، المساهمة 
في تعزيز تطوير المبادرات واستدامتها. ألن االبتكار االجتماعي هو مسؤولية الجميع. قادة سياسيون، وحاملو مشاريع، 
ورؤساء جامعات وأكاديميون، وأعضاء المجتمع المدني، ورجال األعمال، وممولون من القطاع الخاص، وهيئات عمومية، 

وفاعلون إعالميون ومؤثرون، إن تطوير االبتكارات االجتماعية يعتمد علينا.

خاتمة عامة

هل سنتمكن من رفع التحدي؟
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أ. تشخيص منظومات االبتكار االجتماعي حول العالم

المصادر الوثائقية

المواقع اإللكترونية

واقع البلدان ذات المنظومات السباقة

	 CrESSI Project ”Working Papers“ and ”Main findings“, 2018  https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2018�11/Main%20find-
ings%20.pdf
	 CrESSI Working Papers No. 26 Toolkit )Impact( Methodology � Nadia von Jacobi et al., 2015 https://ddd.uab.cat/pub/inf-
pro/2015/196979/CRESSI_16_2015.pdf
	 Embracing Innovation in Government Global Trends 	 OECD, 2017  https://www.oecd.org/gov/innovative�government/embrac-
ing�innovation�in�government.pdf
	  Enabling social innovation ecosystems for community�led territorial development � Fabio Sgaragli 2014  http://www.fondazione-
brodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/q49_0.pdf
	  Growing Social Innovation  A Guide for Policy Makers � TEPSIE 2015 https://youngfoundation.org/wp�content/uploads/2015/04/
YOFJ2786_Growing_Social_Innovation_16.01.15_WEB.pdf
	 Guide to Social Innovation � European Commission, 2013 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Guide_to_
Social_Innovation.pdf
	 How to Innovate: The tools for social innovation Robin Murray et al., 2012 https://youngfoundation.org/wp�content/uploads/2012/10/
How�to�innovate�the�tools�for�social�innovation.pdf
	 Innovation in the Public Sector 	 UNECE, 2017 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/Innovation_in_the_Pub-
lic_Sector/Public_Sector_Innovation_for_web.pdf
	 Mapping the various meanings of social innovation: Towards a differentiated understanding of an emerging concept � Dominik 
Rüede Kathrin Lurtz, 2012 https://www.siceurope.eu/sites/default/files/field/attachment/Rueede%20Lurtz%20�%20mapping%20
the%20various%20meanings%20of%20social%20innovation.pdf
	 Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world. An Economist Intelligence Unit study, 
2013 https://www.essmart�global.com/wp�content/uploads/2016/12/2016.09.29�Economist�Social�Innovation�Index.pdf
	 Social Innovation Evaluation Toolbox � Simpact, 2016  http://www.simpact�project.eu/tools/toolbox_evaluation_web.pdf
	 Social Innovation Labs: A starting point for social innovation 	 KosiLab, 2018
	 Social Innovation Training Handbook http:/www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/27/928c08fe 
d26da26a293b0e01391a3853bd6c7ff0.pdf
	 Social Innovation. A Decade of Changes � European Commission 2014 https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/de-
fault/files/generated/document/en/social_innovation_decade_of_changes.pdf
	 The Open Book of Social Innovation � The Young Foundation, 2012 https://youngfoundation.org/wp�content/uploads/2012/10/The�
Open�Book�of�Social�Innovationg.pdf
	 Unlocking Canadian Social Innovation. Center for Social Innovation 2018 https://socialinnovation.org/wp�content/uploads/2018/12/
Unlocking�Canadian�Social�Innovation�.pdf

	 10 Policy Tools that Governments Are Implementing to Spur Social Enterprise � Site World Bank, 2016 https://www.worldbank.org/
en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01600%2Fblogs.worldbank.org%2Fdm-
blog%2F10�policy�tools�governments�are�implementing�spur�social�enterprise.html&mdk=ext�record�1314
	 Atlas of Social Innovation https://www.socialinnovationatlas.net/
	 IDEO � https://www.ideo.com
	 Impact Hub Network �  http://www.impacthub.net
	 European Microfinance Network )EMN( �  http://www.european�microfinance.org
	 European Social Innovation Competition � https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en
	 NESTA https://www.nesta.org.uk/
	 Procuring Social Impact � Site World Bank, 2016 https://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.
worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01600%2Fblogs.worldbank.org%2Fdmblog%2Fprocuring�social�impact.html&mdk=ext�re-
cord�1314
	 SIX )Social Innovation Exchange( � https://www.socialinnovationexchange.org
	 Social Innovation Academy � http://www.socialinnovationacademy.eu/
	 Social Innovation Community � https://www.siceurope.eu/  
	 Stanford Graduate School of Business. Center for Social Innovation � http://csi.gsb.stanford.edu/
	 TACSI )The Australian Centre for Social Innovation( �  http://www.tacsi.org.au/about/
	 TEPSIE )Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in Europe( �  http://www.tepsie.eu/
	 What is a Social Entrepreneur? 	 Schwab Foundation http://www.schwabfound.org/content/what�social�entrepreneur
	 Young Foundation  http://youngfoundation.org/
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أ. تشخيص منظومات االبتكار االجتماعي حول العالم

المصادر الوثائقية

واقع ممارسة منظومة االبتكار االجتماعي في دول قابلة للمقارنة بالمغرب

تونس
	 Economie sociale et solidaire : ses écosystèmes � Benoît Lévesque dans Revue Interventions Economiques : Économie sociale 
et solidaire et entrepreneur social : vers quels nouveaux écosystèmes, 2016 https://journals.openedition.org/interventionsec-
onomiques/3990?file=1

مصر
	 An overview of social innovation in the Middle East and North Africa 	 SIX )2018( https://socialinnovationexchange.org/sites/de-
fault/files/uploads/an_overview_of_social_innovation_in_the_middle_east_and_north_africa.pdf
	 How Can Social Entrepreneurs & Inclusive Businesses Contribute to Equitable Growth in MENA? 	 World Bank, 2012 https://web.
worldbank.org/archive/website01600/blogs.worldbank.org/dmblog/files/dmblog/Today/summary_report_bbl_mna_inclusive_
growth_july_2012_final_09072012.pdf

تايالند
:نموذج لمبادرة حكومية تم إيقافها
	 An exploratory study of the development of social entrepreneurship : key concepts, characteristics, roles and success factors of so-
cial enterprise in Thailand 	 Sarunyikha Thiemboonkit )Thèse, School of Public Administration, 2013( https://pdfs.semanticscholar.
org/3315/75e7a13af9d0991ba5e040906c1a2fe0c2bd.pdf

كينيا
	 Social Enterprise Ecosystem Country Profile : Kenya 	 World Bank Group, 2017 http://www.endeva.org/wp�content/up-
loads/2017/08/wb_kenya�country�profile_apr14.pdf
	 State of social enterprise in Kenya 	 British Council, 2018
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/state_of_social_enterprise_in_kenya_british_council_final.pdf

رواندا
	 Rwanda Systematic Country Diagnostic 	  World Bank, 2019
http://documents.worldbank.org/curated/en/219651563298568286/pdf/Rwanda�Systematic�Country�Diagnostic.pdf
	 » Fusing Tradition with Modernity: Imihigo Performance Contracts in Rwanda « , World Bank Group, Case Study http://documents.
worldbank.org/curated/en/833041539871513644/122290272_201811348045807/additional/131020�WP�P163620�WorldBank-
GlobalReport�PUBLIC.pdf

المواقع اإللكترونية
تونس
	 L’entrepreneuriat social en Tunisie : succès et perspective 	 Wolrd Bank, 2017 http://documents.banquemondiale.org/curated/
fr/147941492581843198/lEntrepreneuriat�social�en�Tunisie�succ%C3%A8s�at�perspectives
	 Organisation Internationale du Travail )OIT( : Détail du projet promesse, 2019 https://www.ilo.org/africa/countries�covered/tuni-
sia/WCMS_540512/lang��fr/index.htm
	 Site » ressources de l’économie sociale et solidaire «  http://www.socioeco.org/cartos_fr.html

: نموذج لبنية داعمة
/Lab’ess : https://www.labess.tn موقع 	

مصر
	 Egypt Social Enterprise Portal https://www.alfanar.org/news/egypt�social�enterprise�portal
	 Innovation for Development Lab )I4D Lab( � UNDP Egypt https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/ourwork/develop-
ment�impact/in_depth.html
	 Rise Profile https://www.riseegypt.org/

البيرو
	 Benefits and opportunities for B Corps https://sistemab.org/en/beneficios�y�oportunidades�de�empresas�b/
	 Peru: Microinsurance paves the way for social protection in rural areas 	 Octobre 2008 https://www.ilo.org/global/about�the�ilo/
newsroom/news/WCMS_099350/lang��en/index.htm
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NeSt : https://www.nesst.org/andes موقع 	
	 Study of Social Entrepreneurship and Innovation Ecosystems in the Latin American Pacific Alliance Countries: Regional Analysis: 
Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico & Peru 	 IDB, June 2016 https://publications.iadb.org/en/publication/12630/study�social�entre-
preneurship�and�innovation�ecosystems�latin�american�pacific

نموذج لإلشعاع وقياس الوقع :
/Innovate Peru : https://www.innovateperu.gob.pe موقع  	
.http://evidencia.midis.gob.pe/innovacion�social/ http://evidencia.midis.gob.pe/ayni�lab/ https://www : موقع وزارة التنمية واإلدماج 	
innovateperu.gob.pe/

تايالند
	 Thailand’s Social innovation ecosystem study, as a part of East Asia Study, supported by Toyota Foundation	 ChangeFusion )Origi-
nally 2017, with updates for 2019( https://changefusion.org/resources

نموذج لنظام التمويل :
	 Mapping the social investment and innovative finance landscape in Thailand 	 ChangeFusion, 2018 https://www.th.undp.org/con-
tent/thailand/en/home/library/democratic_governance/mapping�the�social�impact�investment�and�innovative�finance�land.html

كينيا
	 Assessing the Potential for Transformative Innovation Policy in Kenya 	 Africa Hub, 2019
https://www.tipconsortium.net/resource/assessing�the�potential�for�transformative�innovation�policy�in�kenya/
	 Institutional entrepreneurship and social innovation at the base of the pyramid: the case of M�Pesa in Kenya, Elsie Onsongo dans 
Industry and innovation, 2017
 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2017.1409104

نموذج للتبني من طرف السوق :
	  Kenya’s Safaricom FY earnings jump on M�Pesa growth, Mai 2019 https://www.reuters.com/article/kenya�safaricom/update�2�
kenyas�safaricom�fy�earnings�jump�on�m�pesa�growth�idUSL5N22F0V3
	 M�Pesa: Mobile Phone�Based Money Transfer 	 Global Presence, Février 2019 https://gomedici.com/m�pesa�mobile�phone�
based�money�transfer�global�presence

رواندا 
	 Emerging Social Entreprise Ecosystems in East and South African Countries 	 Navarrete Moreno et.al, 2017 http://documents.
worldbank.org/curated/en/418391494927850302/A�diagnosis�of�supporting�environments�and�activity�of�social�enterpris-
es�in�Kenya�Malawi�Rwanda�South�Africa�Tanzania�Uganda�and�Zambia
	 Defining Success in a Developing Country’s Innovation Ecosystem: the case of Rwanda 	 Eric Obeysekare et al., 2017 https://
www.researchgate.net/publication/320961958_Defining_Success_in_a_Developing_Country’s_Innovation_Ecosystem_the_case_
of_Rwanda/link/5a04c006a6fdcceda02df60b/download
	 Governance and Home Grown Solutions, Rwanda, https://www.gov.rw/highlights/governance

DOT Rwanda � نموذج السياسات العمومية
/https://rwanda.dotrust.org :المواقع اإللكترونية 	

أ. تشخيص منظومات االبتكار االجتماعي حول العالم
واقع ممارسة منظومة االبتكار االجتماعي في دول قابلة للمقارنة بالمغرب
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ب. تشخيص منظومة االبتكار االجتماعي بالمغرب
واقع االبتكار االجتماعي في المغرب

المصادر الوثائقية
تونس
	 Economie sociale et solidaire : ses écosystèmes � Benoît Lévesque dans Revue Interventions Economiques : Économie sociale et 
solidaire et entrepreneur social : vers quels nouveaux écosystèmes, 2016 
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3990?file=1

	 Igniting green entrepreneurship in Morocco, étude de la Banque Mondiale 2017 
http://www.infodev.org/infodev�files/igniting_climate_entrepreneurship_in_morocco.pdf

	 Innovation Sociale : Contribution à sa Conceptualisation et Analyse de son Appui à l’Economie Sociale et Solidaire, Exemple du 
Maroc par Youssef Nafil  
http://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol2/1%20V1N2%20MJBS.pdf

	 Le marché du travail au Maroc: Défis et opportunités، 2017 ،المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي 
http://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol2/1 V1N2 MJBS.pdf2

	 Les indicateurs sociaux du Maroc, 2018 ،المندوبية السامية للتخطيط 
https://www.hcp.ma/file/200737/

	 Lighting the way، 2014 ،دراسة أجراها المجلس الثقافي البريطاني في ريادة األعمال االجتماعية  
https://www.britishcouncil.ma/sites/default/files/final_seuk_report_en.pdf

	  Morocco, Country Profile, 2018 منظمة Heritage.org 
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/morocco.pdf

 ,Global Entrepreneurship Monitor, 2020 تقرير 	
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443

	 Statut et dynamisation de la vie associative au Maroc، 2016 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto�saisines/2016/av28/rp�as28f.pdf
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أ
لالحتياجات  جديدة  استجابات  تطوير  عن  عبارة  هو  االجتماعي:  االبتكار   	
ظروف  ظل  في  جيد  بشكل  تلبيتها  يتم  لم  التي  أو  الجديدة  االجتماعية 
وتعاون  مشاركة  ذلك  في  بما  العمومية،  والسياسات  الحالية  السوق 
هذه  وتتعلق  والمستخدمين.  المستفيدين  سيما  وال  المعنيين،  الفاعلين 
االبتكارات بالمنتجات أو الخدمات، باإلضافة إلى طريقة التنظيم والتوزيع 
الترويج،  التجريب،  النشأة،  خطوات:  عدة  من  تتكون  بعملية  وتمر   .]...[

التقييم.

	 أجايل )تطوير البرمجيات(: طريقة للعمل على برمجيات تقوم على أربعة 
التي  والمبادئ  المشاريع.  إدارة  لتشمل  تدريجيًا  توسيعها  تم  مبادئ، 
العمليات واألدوات،  أكثر من  ترتكز عليها كالتالي: األشخاص وتفاعالتهم 
والبرمجيات التشغيلية أكثر من الوثائق الشاملة، والتعاون مع العمالء أكثر 

من التفاوض التعاقدي، والتكيف مع التغيير أكثر من اتباع خطة.

	 االحتياجات االجتماعية: الحاجة االجتماعية هي مشكلة محددة على أنها 
كذلك، لها أسباب محددة وعواقب سلبية أو تكلفة بشرية، والتي يمكن 

التعرف على األشخاص المتضررين منها.

لإلقصاء  كنقيض  واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  ف  ُيعرَّ اإلدماج:   	
االجتماعي واالقتصادي لألفراد أو المجموعات، مما يمنعهم من المشاركة 
عن  التعبير  من  وكذلك  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  في 
اجتماعية  مشاكل  واالقتصادي  االجتماعي  اإلقصاء  ويشمل  حقوقهم. 

واقتصادية طويلة األمد )الفقر والبطالة وأشكال مختلفة من التهميش(.

ت
األفكار”.  “توليد  يعني  المصطلح  هذا  مشروع(:  تطوير  )مرحلة  التفكير   	
عندما  الميداني،  المسح  بعد  التصميم  عملية  في  التفكير  يتدخل  حيث 
جديدة.  حلول  في  والتفكير  جمعها  تم  التي  البيانات  بتحليل  األمر  يتعلق 
اخترعه  الذي  الذهني،  العصف  من  شيوًعا  األكثر  التفكير  تقنيات  وتشتق 
المعلن أليكس أوزبورن سنة 1939. لتشجيع اإلبداع والخروج عن المألوف، 
يعتمد العصف الذهني على عدد من القواعد البسيطة )عدم فرض رقابة 
أفكار  من  واالستلهام  الكيف،  من  بداًل  الكم  واستهداف  نفسك،  على 

اآلخرين، إلخ(.

عوائد  لتوليد  الخاص  الرأسمال  لتعبئة  نهج  هو  االجتماعي:  التمويل   	
وتمكن  والبيئية.  االجتماعية  األهداف  لتحقيق  واقتصادية  اجتماعية 
من  لكل  فرص  خلق  من  االجتماعي  الصالح  ألجل  الخاص  الرأسمال  تعبئة 
المستثمرين والمجتمعات: حيث إن الفئة األولى تمول المشاريع التي تفيد 

المجتمع وتستفيد الفئة الثانية من مصادر تمويل جديدة.

عبر  )عادًة  منصة  خالل  من  إطالقها  يتم  دعوة  الجماعي:  التمويل   	
اإلنترنت( من أجل الحصول على موارد مالية على شكل تبرع أو بمقابل أو 

قصد الحصول على حقوق التصويت داخل مؤسسة.

ج
الفاعلة  الجهات  نظرية  تأكدت  االجتماعي(:  االبتكار  )في  فاعلة  جهة   	
لهذا  وبالنسبة   .1984 سنة  األولى  الصيغة  اقترح  الذي  فريمان  بفضل 
المؤلف، الجهات الفاعلة هي “أي مجموعة أو فرد يمكن أن يؤثر أو يتأثر 
بتحقيق أهداف منظمة”. كما أن الجهات الفاعلة في االبتكار االجتماعي 
هي الكيانات المختلفة التي تشارك بشكل غير مباشر في عمل المنظومة، 
أو بشكل مباشر، في تحقيق المبادرات التي يقوم بها الفاعلون في االبتكار 
سبيل  )على  الحكومات  أو  السياسيون  هم  الفاعلة  والجهات  االجتماعي. 
األغذية  دمقرطة  )مثل  والسوق  جديدة(،  صحية  نماذج  تنفيذ  المثال، 
تربوية  طرق  وإنشاء  والمراصد،  المختبرات  )مثل  والجامعات  العضوية(، 

جديدة( أو الحركات )مثل تطوير التجارة العادلة(.

ح
	 حاضنة األعمال: مؤسسة عامة أو خاصة تشارك في إنشاء المقاوالت، 
وتدعم بشكل عام المقاول في التفكير في مشروعه، وصياغة خطة العمل 
األولى واالجتماع مع الفاعلين المهتمين بمشروعه. وباإلضافة إلى فرص 
إمكانية  الناشئة  للمقاوالت  األعمال  حاضنة  توفر  واالستثمار،  التوجيه 
المكتبية  المساحات  عن  فضاًل  والتقنية،  اللوجستية  الموارد  إلى  الوصول 

المشتركة.

	 حوكمة الشركات: مجموعة اآلليات التنظيمية التي لها تأثير في تحديد 
الصالحيات والتأثير على قرارات المسيرين، أي التي تحكم سلوكهم وتحدد 

مجالهم التقديري.

ر
	 الرأسمال البشري: النظرية التي طورها غاري بيكر في عام 1964، ويعّرف 
الرأسمال البشري على أنه مجموعة القدرات اإلنتاجية التي يكتسبها الفرد 
من خالل تجميع المعرفة العامة أو الخاصة والدراية العملية وما إلى ذلك.

س
المرتبطة  قانونيا  المستقلة  الشركات  من  مجموعة  القيمة:  سلسلة   	
تزويد  ما من  إلى حد  المتكررة  السوق  البعض من خالل عمليات  ببعضها 

وإنتاج وتوزيع.

	 السياسة العمومية: هي تدخالت تقوم بها سلطة تتمتع بصفة السلطة 
التراب  أو  المجتمع  من  معين  مجال  في  الحكومية  والشرعية  العمومية 

الوطني.
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ش
يسمح  الذي  للتدبير  مفهوم  والخاص:  العام  القطاعين  بين  الشراكة   	
للدولة بتكليف شركة خاصة بتصميم وتمويل وبناء وإدارة وصيانة المعدات 
العمومية لفترة طويلة محدودة والتي غالبًا ما ترتبط بفترة استرداد تكاليف 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتعتبر  التمويل.  وشروط  التحتية  البنيات 
العمومية  والسلطات  القرار  لصناع  المتاحة  األدوات  من  واحدة  والخاص 

لتشجيع االستثمار في البنية التحتية بالموازاة مع اكراهات الميزانية.

ص
	 الصفقات العمومية: هي العقود التي يبرمها واحد أو أكثر من المشترين 
العموميين مع واحد أو أكثر من الفاعلين االقتصاديين من القطاعين العام 
أو الخاص مقابل تعويض نقدي لتلبية احتياجاتهم من األشغال أو المعدات 

أو الخدمات.

	 صندوق االستثمار ذو وقع: مؤسسة تقوم باستثمارات ذات وقع تجمع 
بشكل صريح بين العائد االجتماعي والعائد المالي على االستثمار. ويتميز 
اجتماعية  وأهداف  أولويات  بتحديد  االجتماعي  الوقع  ذو  االستثمار  هذا 
محددة، حيث يمكن قياس تأثيرها من خالل عملية تقييم مستمرة. ويمكن 
أن يهدف صندوق االستثمار ذو الوقع إلى مستويات تعويض تتراوح بين 

عدم التعويض إلى عوائد قريبة من تلك الجاري بها العمل في السوق.

ع
بين  تعاون  خلق  إلى  تهدف  مالية  آلية  هو  االجتماعي:  الوقع  عقد   	
المستثمرين وهياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني والقطاع العمومي 

حول نفس الهدف: معالجة مشكلة اجتماعية.

ف
االجتماعي بطريقة  االبتكار  يخلق  االجتماعي(: كيان  االبتكار  	 فاعل )في 
والشركات  التغيير  لصالح  تعمل  التي  والكيانات  األفراد  ويشمل  مباشرة، 

المبتكرة ذات هدف اجتماعي.

بسبب  إما  هش  وضع  في  األشخاص  وتشمل  هشة:  اجتماعية  فئة   	
الشخصي وخاصة  أو بسبب وضعهم  االجتماعي،  أو  االقتصادي  وضعهم 

حالتهم الصحية أو احتياجاتهم من الدعم االجتماعي أو الطبي.

ق
والخاص  العام  القطاعين  خارج  الثالث  القطاع  يعتبر  الثالث:  القطاع   	
المصلحة  ذات  والمنظمات  المشتركة  المصالح  ذات  المنظمات  ويشمل 
تقربه من  إحداهما  إلى مدرستين فكريتين،  القطاع  العامة. وينقسم هذا 
القطاع غير الربحي )النهج األنجلو ساكسوني(، واألخرى تقربه من االقتصاد 

االجتماعي )النهج الفرنسي(.
	 قياس الوقع االجتماعي: عملية تهدف إلى فهم أو قياس أو تقييم اآلثار 

السلبية أو اإليجابية لمقاولة اجتماعية على الفاعلين المعنيين.

	 المجتمع المدني: يشمل المجتمع المدني على وجه الخصوص النقابات 
الحكومية  غير  والمنظمات  االجتماعيين”(  )“الشركاء  العمل  وأرباب 
والجمعيات المهنية والجمعيات الخيرية والمنظمات الشعبية والمنظمات 
التي تشرك المواطنين في الحياة المحلية والبلدية، بمساهمة خاصة من 

المؤسسات الدينية والروحية.

 Bottom of the «   براهاالد كتاب  )BOP(: معّرفة في  الهرم”  “قاعدة   	
pyramid «”الثروة في أسفل الهرم: القضاء على الفقر من خالل األرباح” 
)2005(، حيث تمثل “قاعدة الهرم” الجزء من السكان الذي يعيشون تحت 
خط الفقر )أقل من دوالرين في اليوم(، والتي يتم استبعادها حتى اآلن من 
استراتيجيات الشركات في االستهداف. وبالنسبة لـبرهاالد، تعتبر “قاعدة 
)لألفراد  المعيشة  مستوى  ورفع  )للشركات(  للنمو  هائاًل  محرًكا  الهرم” 

الذين يعيشون تحت خط الفقر(.

م
اجتماعية  لقضية  االستجابة  عملية  وهي  االجتماعي:  االبتكار  مختبر   	

معقدة عبر مساهمة مجموعة متنوعة من الفاعلين.

	 مستثمر: فرد يستثمر جزًءا من أصوله الشخصية بشكل مباشر في شركة 
غالًبا ما تكون في مراحلها األولى. وكثيًرا ما يجعل كذلك مهاراته وخبرته 
وشبكة معارفه متاحة لصاحب المشروع. وال تكون لديه روابط قرابة مع 

مؤسس )مؤسسي( هذه الشركة.

باألعمال  الخاصة  الجوانب  في  تشارك  خاصة  أو  عامة  هيئة  ع:  ُمسرِّ  	
للشركات الناشئة، من خالل التحقق من صحة عرض القيمة، وكذلك دعم 
نشاطها،  تطوير  في  الرئيسية  المراحل  سيما  وال  النمو،  لمراحل  التحضير 
األموال  جمع  عن  فضال  الرقمي،  التحول  أو  العالم  على  االنفتاح  مثل 
شركات  عام  بشكل  هي  عات  للُمسرِّ تلتجئ  التي  الشركات  االستثمارية. 
تجاوزت  لقد  أساسي،  بشكل  التأسيس.  من  األولى  بالمراحل  مرت  ناشئة 
إلى  تحتاج  لكنها  نفسها،  على  تعتمد  أنها  يعني  مما  المراهقة”،  “مرحلة 
التوجيه والدعم من أقرانها لتقوية نفسها. بينما تلجأ الشركات األقل تطورًا 

إلى دعم حاضنة األعمال.

يقوم خاللها  التي  المشروع  المشروع(: مرحلة  )مرحلة تطور  المصادقة   	
النموذج.  تحديد  أثناء  وضعها  تم  التي  الفرضيات  باختبار  المشروع  حامل 
وُتعتمد هذه المرحلة لتلقي التعليقات من المستفيدين أو المستخدمين 
المحتملين أو العمالء حسب نموذج االبتكار. هذه المرحلة حاسمة وإنجازها 
الناجح يخدم العمر االفتراضي للمشروع، حيث يجب على حامل المشروع 
وفائدته  المشروع  لنموذجه ألجل ضمان جدوى  الضرورية  العناصر  تعديل 
وإمكاناته التنموية ووقعه االجتماعي المتوقع. وتعتمد مرحلة المصداقة 
على نموذج أولي مع تحديد المستفيدين المستهدفين، والصيغة األولى 
األولى  الصيغة  تظهر  المصادقة،  مرحلة  أثناء  التسويق.  استراتيجية  من 
لتوقيع  أيًضا  المرحلة  هذه  وتصلح  والتوزيع.  واإلنتاج  التطوير  عملية  من 

الشراكات الحاسمة عند إطالق العرض.
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م
	 معدل محو األمية: هو المعدل الذي يأخذ في االعتبار عدد األشخاص 
الذين يمكنهم القراءة والكتابة من إجمالي السكان. وتقوم األمم المتحدة 
فوق سن  والمراهقين  للبالغين  المتاحة  المعطيات  على  استنادا  بحسابه 

15 سنة.

	 مقاول اجتماعي: يتم تعريفه من خالل هدفه، وهو العمل تحديدا لصالح 
الجماعة. هذا الهدف له األسبقية على االعتبارات االقتصادية، رغم أن هذه 
األخيرة تدخل في غاية المشروع، حيث يجب أن يكون المقاول االجتماعي، 
الموارد  يسخر  ذلك  وألجل  جديدة.  موارد  إنتاج  على  قادًرا  المقاول،  مثل 

المتاحة له لتحقيق هدفه.

	 المقاولة االجتماعية: هو نشاط تجاري )عمل( له أهداف اجتماعية بشكل 
أساسي حيث يتم إعادة استثمار األرباح وفًقا لهذه األهداف سواءا في هذا 
النشاط ذاته أو في المجتمع، بداًل من البحث عن تحقيق األرباح القصوى 
أداءها وفًقا  بتقييم  االجتماعية  المقاولة  ك. وتقوم  الُمالَّ أو  للمساهمين 

لنتائج مزدوجة )مالية واجتماعية( أو ثالثية )مالية واجتماعية وبيئية(.

بهدف  الممنوحة  العينية  أو  النقدية  المساعدات  المنح  	 منحة: وتشمل 
المصلحة العامة للجهات المختصة.

	 منظومة )االبتكار االجتماعي(: يعتمد مصطلح المنظومة على تشبيه مع 
العالم الطبيعي. في علم األحياء، هو مرادف لنظام مكون من بيئة وجميع 
األنواع التي تعيش فيها. وقد تم استيراد هذا المصطلح في مجال األعمال 
من  مجموعة  إلى  لإلشارة  عموما  يستخدم  وهو  االبتكار،  على  وتطبيقه 
الفاعلين من منظمات وشركات ومقاوالت ناشئة وجامعات ومستثمرين 
وخبراء، والذين يتفاعلون لصالح االبتكار. ويمتد فهم المنظومة إلى ما هو 
أبعد من مفهوم الفاعلين ويتضمن أيضا النماذج الحكومية والبنى التحتية 
الداعمة واإلطار القانوني والبيئة الثقافية بمعاييرها، والتي تتدخل بطريقة 

محددة وفًقا للمنظومة، والتي تعتبر عوامل تمايز رئيسية.

ن
التي  المرحلة  هي  االبتكار  نضج  مرحلة  المشروع(:  تطور  )مرحلة  النضج   	
النموذج فعال  أن  يثبت  النمو  إلى مستوى معين من  االبتكار  فيها  يصل 
في حل المشكلة االجتماعية التي تم تحديدها، وأن تنفيذه قد أظهر تأثيًرا 
حقيقًيا، وأن الحل الذي يقدمه تم تبنيه من قبل عدد كبير من المستفيدين. 
وتعتبر مرحلة النضج المرحلة التي نرى خاللها أن عرض االبتكار مالئم ويتم 
والتوزيع  اإلنتاج  تطوير  عملية  وأن  جديدة،  جغرافية  أسواق  في  تسويقه 
اإلنجاز  مسألة  إلى  الشراكة  استراتيجية  وتستند  التصنيع،  مرحلة  دخلت 
داخلًيا أو خارجًيا على المدى الطويل. خالل هذه المرحلة، يتم التفكير في 

امتالك شركات أخرى ستمكن من إكمال المشروع.

المرحلة  المشروع في  المشروع(: تكون مرحلة نمو  النمو )مرحلة تطور   	
الجزء  على  متكرر  الحصول على دخل  نجاعته،  إثبات  بعد  يتم خاللها،  التي 
يطلق  حيث  االبتكار،  نموذج  صحة  من  والتحقق  المستهدف  األساسي 
زيادة  مع  تتكيف  التي  والتوزيع  اإلنتاج  تطوير  عملية  المشروع  صاحب 
الشراكات  بإجراء مفاوضات جديدة وتوسيع  المرحلة  النشاط. وتتميز هذه 
جديدة.  أسواق  لدخول  جديدة  شراكات  وتوقيع  القائمة،  االستراتيجية 
النمو عضوية، أو  المبادرة، قد تكون مرحلة  وحسب نوع االبتكار ونموذج 

قد تعتمد على االزدواجية نحو أهداف أو مناطق جغرافية أخرى. 

و
	 الوقع االجتماعي: يتكون الوقع االجتماعي من جميع نتائج )التطورات، 
من  كل  على  معينة  منظمة  أنشطة  االخفاقات(  التغييرات،  االنعكاسات، 
الفاعلين الخارجيين )المستفيدين، المستخدمين، الزبناء( بشكل مباشر أو غير 
مباشر، ومن داخلها )الموظفون، المتطوعون( وعلى المجتمع بشكل عام. 
في قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني، ينبع ذلك من قدرة المنظمة 
تلبيتها  تتم  لم  التي  االحتياجات  توقع  على  المنظمات(  من  )أو مجموعة 
الوقائية،  مهامها  لها من خالل  واالستجابة  بشكل سيئ  تلبيتها  تمت  أو 
أو  الفردي  الرفاه  على  ذلك  وينعكس  التعويض.  أو  اإلصالح  عبر  وكذلك 
السلوك أو القدرات أو الممارسات القطاعية أو االبتكارات االجتماعية أو 

القرارات العمومية.



الملحق 2 : دراسة حالة 6 دول يمكن مقارنتها بالمغرب

153

حكومية   غير  منظمة   : الصفة   �  2010  : التأسيس 
الميزانية : معلومة غير متوفرة

ودعم  تعزيز  إلى   DOT Rwanda تهدف   : الهدف 
المبتكرين االجتماعيين الشباب

DOT في  برامج  عدة  )توجد  رواندا   : الجغرافي  النطاق 
بلدان أخرى(

أنواع األنشطة :
تعميق  على  الشباب  المواطنين   DOT برامج  تساعد 
المختلفة.  المجتمعات  وتحديات  الحتياجات  فهمهم 
ويوفر البرنامج لهم األدوات والمعرفة والدعم إلطالق 
مبادرات اجتماعية مستدامة وقادرة على إحداث التغيير. 
وعلى سبيل المثال، يسمح برنامجان باكتساب مجموعة 
 ”Youth Leadership“ برنامج  المهارات:  من  واسعة 
والمتعلقة  الرقمية  المهارات  واكتساب  )التوجيه 
)اكتساب   ”Digital Ambassador“ وبرنامج  باالبتكار(، 
المهارات في المجال الرقمي وريادة األعمال(. باإلضافة 

إلى تنظيم العديد من المسابقات.

الغاية من التأسيس : استخدام الرافعة الرقمية لتسريع 
االبتكار االجتماعي وتعميقه.

 Violette الناشطة   DOT مبادرة  تقود   : القيادة 
سابقة  ودبلوماسية  سياسية  محللة   :  Uwamutara
)سكرتيرة أولى في سفارة رواندا في الواليات المتحدة(، 
شاركت في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تمكين 
القائمة  التنمية  مبادرات  والنساء، وكذلك في  الشباب 

على التكنولوجيا.

المعلومات  تكنولوجيا  وزارة  الشباب،  وزارة   : الشركاء 
واالتصاالت

الفئات المستهدفة : المبتكرون االجتماعيون الشباب

عدد الشباب المدعومين : 000 62

اكتشفت   .Laetitia Umubyeyi حالة   : للدعم  مثال 
 Youth“ هذه الشابة االبتكار االجتماعي من خالل برنامج
Leadership”. وبعد ذلك، أنشأت مشروعها االجتماعي 
)التبرع بالخنازير للنساء الفقيرات، اللواتي يربينهم قبل أن 
يعطينها نصف نسل الخنازير األولى، ثم يتم إعطاء بعض 
هذه الخنازير لنساء أخريات(. وقد شاركت بعد ذلك في 

مسابقة نظمتها DOT، وفازت بجائزة جهوية.

الممارسات الفضلى :
رؤية 	  مشروع  مع  يتماشى  الذي  الحكومي  الدعم 

2020 )تعزيز ريادة األعمال ورقمنة الدولة(
 	 ،DOT شراكات مع الوزارات المعنية بمجاالت عمل

وفق منطق العمل المشترك بين الوزارات
أسلوب العمل الحكومي غير المباشر )المنظمة غير 	 

بشكل  تدعمها  لكنها  الحكومة(،  طرف  من  مدارة 
قوي

 	
القيادة المؤثرة :

 Change Agent بجائزة  Violette Uwamutara فازت
ABIE )التي يمنحها معهد Anita Borg(، وتم اعتبارها 
سنة 2016 من قبل مجلة Amazon’s Watch، كواحدة 

من 25 امرأة مميزة في مجال األعمال في إفريقيا.

DOT Rwanda
السياسات العمومية
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استثمار مشترك   : صندوق  الصفة   �  2014  : التأسيس 
إجمالي قيمة األصول : 164 مليون دوالر

الهدف : BKIND صندوق استثمار مشترك يستثمر فقط 
بيئية  )معايير   ESGC معايير  تلبي  التي  المقاوالت  في 
ويتم  الفساد(،  وصد  للحوكمة  باإلضافة  واجتماعية، 
استغالل ٪40 من رسوم اإلدارة )التي تمثل ٪0.8 من 
قيمة األصول( ألجل االستثمار في المشاريع االجتماعية 

التي لها وقع إيجابي على المجتمع

النطاق الجغرافي : تايالند  

تلبي  التي  المقاوالت  في  االستثمار   : األنشطة  أنواع 
معايير ESGC، واالستثمار في المشاريع االجتماعية. 

 الغاية من التأسيس :
توفير حل للتوزيع غير المتكافئ للرأسمال عن طريق 	 

تمويل المشاريع المتوسطة الحجم، والتي عادة ما 
تجد صعوبة كبيرة في إيجاد التمويل

تشجيع استدامة نشاط الهياكل االجتماعية	 
دعوة المقاوالت التايالندية إلى تبني نهج أخالقي	 

BBL Asset Management : الجهة الداعمة

 الشركاء : مؤسسة Khon Thai )فاعل في دعم االبتكار 
االجتماعي: خلق شبكات(، Change Fusion )فاعل في 
Asho� ،)... الترويج والحضانة   دعم االبتكار االجتماعي: 

ka Thailand )فاعل في دعم االبتكار االجتماعي: ريادة 
األعمال االجتماعية(

الفئات المستهدفة : المشاريع االجتماعية ذات الوقع، 
والمقاوالت  لتوسيع نشاطها،  تمويل  إلى  تحتاج  والتي 

ESGC التي تلبي معايير

مشروًعا   44 تمويل  تم   : المدعومة  المشاريع  عدد 
اجتماعًيا بين عامي 2014 و 2018، باستثمارات قدرها 

مليون دوالر

 Lamsonthi مثال على مشروع تم دعمه : دعم مشروع
community care، الذي أسسه طبيب بهدف تكوين 
يوفر  الذي  النموذج،  هذا  المجتمع.  في  المتطوعين 
أفضل رعاية ممكنة لسكان المناطق القروية، قد جذب 
اهتمام العديد من المستشفيات والمجتمعات المحلية، 
نشاطها  توسيع  من  المبادرة  هذه  تمكنت  وبالتالي، 

بفضل التمويل الذي تلقته.

الممارسات الفضلى :
تمت 	  التي  االجتماعية  للمشاريع  االختيار  معايير 

دراستها وإعادة تقييمها، مما يتيح تنفيذ استراتيجية 
ثابتة

في 	  االجتماعية  المشاريع  وقع  قياس  مراعاة 
تخصيص األموال

في 	  فاعلون  المكملون:  الشركاء  أنشأه  صندوق 
تعزيز االبتكار االجتماعي، وصناديق تمويلية

العقبات :
في ظل الرغبة في جذب أموال أخرى، فإن BKIND لديها 
المبادرات  اتجاه  نسبًيا،  متحفظة  استثمار  استراتيجية 

القوية والتي تتوفر على الموارد.

 BKIND، تايالند
الحكومة - مبادرة تم التخلي عنها
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االجتماعي  االبتكار  مختبر  الصفة:   �  2016  : التأسيس 
ومركز للفكر � الميزانية: معلومة غير متوفرة

االبتكار  مختبر  هو  االجتماعي   AYNI مختبر   : الهدف 
االجتماعي.  واإلدماج  التنمية  لوزارة  التابع  االجتماعي 
االجتماعية  االبتكارات  حلول  تعزيز  هو  منه  والغرض 

الفعالة واألصلية والقابلة للنشر

النطاق الجغرافي : البيرو

خاصة  االجتماعية،  االبتكارات  تطوير   : األنشطة  أنواع 
أنواع  عدة  إلى  هذا  ويترجم  والتكنولوجية.  المؤسسية 
من األنشطة: تحديد المشكالت ذات األولوية )بواسطة 
المبتكرة  الحلول  وتحديد  المختبر(،  عمل  مجموعة 
وتطويرها )من خالل الدعم المالي: مسابقات(، وتنفيذ 

الحلول وتقييمها

الغاية من التأسيس : تعزيز تطوير االبتكارات االجتماعية 
الفئات  لصالح  مبتكرة  حلول  وضع  خالل  من  الفعالة، 

الهشة في البالد

االجتماعي،  واإلدماج  التنمية  وزارة   : الداعمة  الجهة 
Innovate Peru ،وزارة اإلنتاج

الشركاء : Innovations for Poverty Action )منظمة 
غير ربحية متخصصة في البحث والسياسات العمومية، 
الفقر(،  لمحاربة  شاملة  حلول  إيجاد  على  تعمل  والتي 
J-PAL )مختبر لالبتكار االجتماعي متخصص في تقييم 
السياسات االجتماعية(، جامعة كاليفورنيا في ديفيس، 

البنك الدولي

اجتماعيًا، تستجيب  : حلول مبتكرة  المستهدفة  الفئات 
لالحتياجات التي حددتها مجموعة العمل، المكونة من 

الفاعلين الرئيسيين في المختبر

الوقع خاصة  : منهجية قياس  المشاريع  تقييم  منهجية 
بكل مشروع، وتتضمن مرحلة جمع المعطيات ثم تحليلها.

الممارسات الفضلى :
إرادة لتعزيز قياس الوقع لكل مشروع من المشاريع � 

المنفذة
تحليل جدوى االبتكارات� 
الوقع �  قياس  في  خبراء  فاعلين  مع  شراكات 

االجتماعي
الوقع �  قياس  خبراء في  خارجيين  بشركاء  االستعانة 

االجتماعي )جامعة كاليفورنيا في ديفيس، والبنك 
الدولي...(

المحتملة:  المحدودة  الخبرة  من  االستفادة   : العقبات 
الفرق  بين  األغلبية  يشكلون  الخارجيين  الخبراء  أن  يبدو 

التي تقوم بالتشخيص

 AYNI Social Lab، البيرو
قياس الوقع
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الميزانية   � أعمال  حاضنة  الصفة:   �  2012  : التأسيس 
السنوية: حوالي 600 ألف يورو

 ،SOS Pulse لمجموعة  تابعة  أعمال  حاضنة   : الهدف 
Lab’ESS في تطوير الفاعلين في مجال  حيث تساهم 

االبتكار االجتماعي في تونس.

النطاق الجغرافي : تونس العاصمة وما جاورها )مشروع 
مكتب في المنطقة(

أنواع األنشطة :
االجتماعي �  االبتكار  مجال  في  الفاعلين  تكوين 

للمقاوالت  وحضانات  للجمعيات،  )تكوينات 
االجتماعية(

االجتماعي، �  االبتكار  الفاعلين في  بين  ربط عالقات 
ألجل تعزيز تعاونهم

القطاع �  في  الفاعلين  المدني:  المجتمع  توعية 
)في  والجامعات   ،)UBCI )مثال:  البنوك   / الخاص 

إطار شراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية(

الغاية من التأسيس :
دعم �  )الحضانة(:  الوقع  ذات  المشاريع  تسريع 

الفاعلين في االقتصاد االجتماعي والتضامني في 
تونس )الدعم التقني والتواصلي(.

تعزيز التعريف باالقتصاد االجتماعي والتضامني في � 
تونس، والتي تشكل مبادرة للتوعية.

للتنمية،  الفرنسية  الوكالة   : )المالية(  الداعمة  الجهات 
 ،UBCI بنك  للديمقراطية،  المتحدة  األمم  صندوق 
Fondation de France، Mer�  منظمة العمل الدولية،

...cy Corps، Handicap International

الشركاء : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، UBCI، معهد 
Afric’innov ،Inter� بقرطاج، العليا  التجارية   الدراسات 

Yunus مركز ،made

االجتماعيون  المقاولون   : المستهدفة  الفئات 
اجتماعي،  وقع  ذات  مشاريع  تحمل  التي  والجمعيات 

وتحتاج إلى تعزيز قدراتها

دفعات   6  ،2012 منذ   : المدعومة  المشاريع  عدد 
اجتماعية(،  مقاولة   47 )تكوين  االجتماعية  للمقاوالت 

وتكوين 1400 جمعية

مثال على مشروع تم دعمه : Kufanya، حاضنة أعمال 
مخصصة للمهاجرين، لتعزيز اندماجهم واستقالليتهم.

الممارسات الفضلى :
استضافة عدة أنواع من الفاعلين في مجال االبتكار � 

االجتماعي، مع دعم خاص ومتباين
ربط عالقات بين الفاعلين، وخلق شبكة واسعة� 
إطالق منصة Chabaka، المنصة التونسية للفاعلين � 

والفاعالت في االقتصاد االجتماعي والتضامني

Lab’ESS، تونس
الدعم
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التأسيس : 2016 � الصفة: مسابقة لالبتكار االجتماعي 
التمويل : مليون دوالر

الهدف : مسابقة تكافئ االبتكارات االجتماعية في أربعة 
المنظمين(.  )محددة مسبًقا من قبل  مجاالت مختلفة 
وقد تم إحداث المسابقة في نفس السنة الذي أنشئ 

AYNI فيها مختبر

النطاق الجغرافي : البيرو

تحكيم  لجنة  على  )تحتوي  مسابقة   : األنشطة  أنواع 
أساسي  بشكل  مخصصة  فقط(،  مهنيين  من  مكونة 
للبالد،  كأولويات  المحددة  المجاالت  في  للمبادرات 

وذات هدف مزدوج :
الزيادة من إشعاع هذه المبادرات� 
الرفع من وسائل تمويل المبادرات� 

الغاية من التأسيس :
 �AYNI التواجد بين الداعمين الماليين لمختبر
مشاريع �  تأسيس  في  والمساعدة  االستكشاف 

اجتماعية مبتكرة ومستدامة، والتي تعالج المشاكل 
ذات أولوية

AYNI المختبر االجتماعي ،Innovate Peru : المنظمون

الشركاء : وزارة اإلنتاج، وزارة التنمية واإلدماج.

اجتماعيا، تستجيب  : حلول مبتكرة  المستهدفة  الفئات 
لالحتياجات التي تم تحديدها.

األولى،  السنة  في  12 مشروًعا  تمويل   : الفائزين  عدد 
بمبلغ إجمالي قدره مليون دوالر.

أمثلة على المشاريع الثالثة التي تم إبرازها خالل مسابقة 
االبتكار االجتماعي األولى :

أجهزة للتأكد السريع من سالمة األغذية� 
السريع عن فقر �  بالكشف  أجهزة غير جراحية تسمح 

الدم
بنى تحتية لحماية أنماط حياة سكان القرى� 

الممارسات الفضلى :
مثل �  التشخيص،  بعد  معينة،  إشكاليات  دعم 

األولويات االجتماعية للبالد
وراء �  المنظمتين  تأسيس  تم  الحكومي:  الدعم 

المشروع من قبل وزارات

العقبات :
عدم أخذ االنعكاس الجهوي بعين االعتبار

SE مسابقة لالبتكار االجتماعي، البيرو
اإلشعاع
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 693  : الدخل   � مقاولة   : الصفة   �  2007  : التأسيس 
مليون دوالر

قبل  من  البنكي  النظام  إلى  الولوج  إتاحة   : الهدف 
األشخاص المستبعدين من النظام البنكي التقليدي.

أوروبا  دول  وبعض  إفريقيا  شرق   : الجغرافي  النطاق 
الشرقية.

الولوج  يوفر  افتراضي  بنكي  نظام   : األنشطة  أنواع 
الهواتف  على  البنكية  المعامالت  أنشطة  جميع  إلى 
المحمولة )إرسال واستقبال األموال عبر الرسائل النصية(. 
يعتمد النظام على التواجد الكبير للوكالء الماديين )000 
األموال  يعيدون  الذين  الترابي(،  المستوى  على   130

االئتمانية التي يدفعها المستخدمون إلى حساباتهم.

الغاية من التأسيس :
تسهيل تحويل األموال )بين المهنيين واألفراد(� 
تمكين الفئات المستبعدة من األنظمة البنكية من � 

الولوج إليها

Safaricom و Vodafone : الجهة الداعمة

تم  )منصة   I�tax البلدان،  مختلف  من  بنوك   : الشركاء 
إنشاؤها سنة 2014 لتسهيل دفع الضرائب(.

من  المستبعدة  المجتمعات   : المستهدفة  الفئات 
النظام البنكي

دول   10 في  مستخدم  مليون   33,4  : المستفيدون 
مليون   25 على   M�Pesa تتوفر  كينيا،  في  مختلفة. 

مستخدم.

على  كبير  بشكل   M�Pesa أثرت   : السوق  على  التأثير 
الخدمات البنكية الكينية، نظًرا لتوزيعها الواسع. واستنادًا 
إلى احتياجات الفئات األكثر هشاشة، تمكنت البنوك من 

تزويدهم بالمنتجات المالية التي تناسب توقعاتهم.
الولوج  لخصائص  أفضل  دراسة  العروض  هذه  تتضمن 
ما  وغالًبا  الجديدة،  الفئة  لهذه  البنكية  الخدمات  إلى 
تتضمن ُبعًدا له عالقة بالهاتف المحمول: عرض الهاتف 
المحمول )Equitel، من خالل Equity Bank(، وشراكة 
بفضل   ،M�Shawari( المحمول  الهاتف  خدمات  مع 
سيكون  أوسع،  نطاق  وعلى  األفريقي(.  التجاري  البنك 
لتأثير تطوير حلول األجهزة المحمولة وقع على العمليات 

البينية.

الممارسات الفضلى :
المستهدفة �  الفئات  خصائص  مع  الخدمات  تكييف 

)خدمة هاتفية لساكنة تعرف معدل مرتفع النتشار 
الهاتف المحمول(

شراكات مع الفاعلين في مجال النشاط� 
تطور الخدمة لتلبية االحتياجات المختلفة� 
 �)Safaricom( داعم قوي للمشروع

العقبات :
السوق  في   Safaricom حصة  من  السوق  تبني  ينبع 
وتأثيرها. تكشف هذه المبادرة عن الدور والوقع الحاسم، 
الذي يمكن أن يشكله فاعل من القطاع الخاص، كمشجع 

لالبتكار االجتماعي

MPESA شرق إفريقيا وبعض دول أوروبا الشرقية
اإلدماج المالي/ تبني المجتمع لالبتكار االجتماعي
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حكومي  مكتب   : الصفة   �  2010-2016  : التأسيس 
الدخل: 3,5 مليون دوالر

 ،”Social Enterprise Office“ الهدف : كان الهدف من
دعم المقاوالت االجتماعية

النطاق الجغرافي : تايالند

أنواع األنشطة :
تحسين واقع المعرفة بالمقاوالت االجتماعية	 
)دعم 	  االجتماعية  للمقاوالت  دعم  شبكة  إنشاء 

مالي وتقني، وخلق شبكات(
وقوانين 	  االجتماعية،  المقاولة  بشأن  قانون  خلق 

تنظيمية خاصة

الغاية من التأسيس : خلق بيئة مواتية لتطوير المقاوالت 
االجتماعية في تايالند

الجهة الداعمة : الحكومة التايالندية

 Ashoka, Change Fusion, British Council, : الشركاء
…Thai Health Promotion Foundation

)الدعم  االجتماعية  المقاوالت   : المستهدفة  الفئات 
)التواصل(،  المدني  المجتمع  في  والفاعلين  والتمويل(، 

والفاعلين السياسيين )اإلجراءات التشريعية(

إنجازات ملحوظة :
إنشاء تعريف للمقاولة االجتماعية	 
التأليف المشترك لكتاب، يلخص 50 من الممارسات 	 

الفضلى للمقاوالت االجتماعية التايالندية
كيان 	   200( االجتماعية  للمقاوالت  دليل  إصدار 

حسب التعريف الذي تم وضعه(
تشجيع 	  لقانون  متضمنة  تشريعية،  مقترحات  وضع 

المشاريع االجتماعية لسنة 2019

اإليقاف : تم وضع 3 سنوات لهذه المبادرة في البداية، 
وقد استمرت حتى سنة 2016، عندما توقفت الحكومة 
الذين  الفاعلون  التايالندية عن تمويلها. ويرى في ذلك 
تمت مقابلتهم، تأثير األولوية المعطاة لموضوعات أخرى 
)االبتكار التكنولوجي، التنمية االقتصادية(، أو حتى نقص 

المعرفة بشأن االبتكار االجتماعي.

العقبات :
المختلفة 	  الثغرات  بهدف سد  وضع مكتب مؤقت 

ما  تفكيكه،  بعد  االجتماعي:  االبتكار  منظومة  في 
يزال النقص قائمًا )خاصة في التمويل(، دون إنشاء 

منظمة جديدة تؤدي نفس المهمة
االجتماعي 	  االقتصاد  في  الفاعلين  من  انتقادات 

ال  المتخذة:  باإلجراءات  يتعلق  فيما  والتضامني 
مالئم  )غير  االجتماعية  المقاولة  تعريف  سيما 
التي  التواصل  عمليات  فعالية  وكذلك  للواقع(، 
)نقص  االجتماعية  المقاوالت  ألجل  بها  القيام  تم 
المعرفة بالمنظومة(. كما تم انتقاد المكتب بسبب 
خالل  سيما  وال  الفعالة،  غير  العملية  اإلجراءات 
يلعب  لم  حيث   ،”Eat Organic Now“ مشروع 
المشروع:  في  الفاعلين  بين  كوسيط  دوره  الفريق 

المزارعين والمستهلكين المستهدفين.

Thaïland Social Enterprise Office
الحكومة - مبادرة تم التخلي عنها
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أمين الحناوي
Casamémoire � خبير في الثقافة

وفاء اإلدريسي
خبيرة في التعليم والصحة � المؤسسة المغربية للطالب

أحمد الجامعي
مسؤول التنمية البشرية � المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 

مروان فشان
مدير البرنامج �   مؤسسة دروسوس

زينب فكهاني
مديرة برنامج � Bidaya، حاضنة أعمال التكنولوجيا الخضراء االجتماعية

مامون غالب
Make Sense � خبير في التنمية المستدامة

عزيز الوبالي
 خبير في الطفولة � وزارة التنمية االجتماعية والطفولة

سلوى تاجري
واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة   � مديرة 

االجتماعي

عدنان عديوي
MCISE  � المؤسس

عمر أكوديم
في  لالبتكار  العالمي  اليونيدو  برنامج   � الخضراء  األعمال  ريادة  في  خبير 

مجال التكنولوجيا النظيفة
إريك أسمر

Happy Smala  � خبير في ثقافة ريادة األعمال
 

سعد بنكيران
خبير في الثقافة � جمعية الوقاية من االضطرابات النفسية للطفل، الفضاء 

الجمعوي  

 راضية شيخ لحلو
Déclic � مديرة مساعدة

ماهر  شكوري
 مدير البرنامج �  مختبر التسريع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

سارة دويري
 مديرة Bidaya � حاضنة أعمال التكنولوجيا الخضراء االجتماعية

منال العبوبي
HEM Economia � جامعة محمد الخامس  � Economia باحثة
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