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فــي إطــار التزامنــا بتطويــر االبتــكار االجتماعــي فــي المغــرب، قمنــا 
دراســة  إلجــراء   SOS Consulting Group مــن  خبــراء  بتكليــف 
وطنيــة حــول : » االبتــكار االجتماعــي فــي المغــرب : رافعــات 

الحركــة «. تســريع 
ســمح هــذا العمــل البحثــي، باإلضافــة إلــى المســاهمة البيداغوجيــة 
فــي التعريــف والمبــادئ والممارســات الفضلــى الدوليــة، بعــرض 
حــاالت االبتــكارات االجتماعيــة المحليــة التــي ظهــرت بدعــم مــن 

منظومــة فــي طــور النضــج.

كان الهــدف الرئيســي مــن اللقــاءات الجهويــة لالبتــكار االجتماعــي 
فــي المغــرب، هــو بــدء نقــاش حقيقــي حــول االبتــكار االجتماعــي 
ــا االجتماعيــة  ــر، بشــأن القضاي وقدرتــه علــى إنتــاج حلــول عاليــة األث

داخــل الجهــات.
للمبــادرات  بالمغــرب أرض خصبــة حقيقيــة  المحليــة  إن األوســاط 
والمشــاريع واألفــكار، التــي تســتحق أن يتــم تقاســمها بيــن الفاعليــن

ــة  ــات الجهوي ــع التمثيلي ــا لهــذا النقــاش، ليكــون شــاماًل قــدر اإلمــكان لجمي ــاًرا مهًم ــن معي ــن الجهويي ــة أفضــل للفاعلي كان ضمــان تمثيلي
الممكنــة. وللقيــام بذلــك، قمنــا بتقســيم التــراب الوطنــي إلــى مناطــق جغرافيــة كبيــرة تمثــل، فــي رأينــا، أوجــه تقــارب مــن حيــث التنميــة 

البشــرية واالجتماعيــة، والتشــابهات الجغرافيــة وخصوصيــات المنظومــة.

لذلك فقد استهدفنا التوزيع التالي :
• لقاء وجدة الذي ضم فاعلين من الجهة الشرقية

• لقاء آسفي الذي ضم فاعلين من جهة مراكش-آسفي
• لقاء طنجة الذي ضم فاعلين من جهة طنجة - تطوان - الحسيمة والدار البيضاء - سطات

• لقاء ورزازات الذي ضم فاعلين من جهتي سوس-ماسة ودرعة-تافياللت
• لقاء العيون الذي ضم فاعلين من الجهات الثالث للصحراء المغربية

ــرام  ــا بالتعــاون مــع شــركائنا المحلييــن، الفاعليــن الجهوييــن الذيــن ينشــطون منظومــة االبتــكار االجتماعــي، مــع احت فــي كل جهــة، حددن
مشــاركة المكونــات المختلفــة، المؤسســية واألكاديميــة والفاعليــن الخــواص ووســائل اإلعــالم والجمعيــات والتعــاون الدولــي، وبالطبــع 

حاملــي المشــاريع المبتكــرة اجتماعيــا.

ُنظمت اللقاءات في دورتين، إحداهما في شكل حلقة نقاش بتنشيط :
• شهادة من مبتكر اجتماعي

• مداخلة فاعل مؤسسي
• مشاركة تجربة فاعل من القطاع الخاص

• تأطير مفاهيمي من قبل فاعل أكاديمي
• عرض نتائج الدراسة الخاصة باالبتكار االجتماعي التي أنجزتها مؤسسة عبد القادر بنصالح

دورة ثانيــة، علــى شــكل ورشــات تفكيــر حــول التوصيــات المقدمــة فــي إطــار دراســتنا. ويتــم عــرض نتائــج هاتيــن الدورتيــن للجهــات الخمــس 
فــي هــذه الخالصــة.

وقــد أســفر هــذا التحليــل عــن 35 توصيــة تخــص الرافعــات التــي، فــي 
رأينــا، ستســاهم فــي نشــر ثقافــة االبتــكار االجتماعــي وترســيخها 

فــي ممارســة مختلــف الفاعليــن.

ــًا  ــا جهوي ــا نقاًش ــى المســتوى الوطنــي، نظمن ــج عل ــل نشــر النتائ قب
مــع الفاعليــن فــي قطــاع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
5 جهــات مــن البــالد، ألجــل مقارنــة نتائــج هــذه الدراســة بالواقــع 

واســتكمال توصياتنــا بمقترحــات مــن األوســاط المحليــة.

مــن نفــس الجهــة أواًل، ثــم يتــم االســتفادة منهــا وعرضهــا علــى 
الوطنــي. المســتوى 

كان طموحنــا أيضــًا مــن خــالل هــذه الفرصــة للمناقشــة، تقديــم 
 ،2020 ســنة  أجريناهــا  التــي  االجتماعــي  االبتــكار  حــول  دراســتنا 
برؤيتهــم  وإثرائهــا  المحلييــن،  الفاعليــن  مــع  نتائجهــا  ومناقشــة 

الجهــوي. االجتماعــي  لالبتــكار 
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منــذ التأســيس ســنة 2000، كرســنا التزامنــا تجــاه الفئــات األكثــر هشاشــة، مــن خــالل مبــادرات اجتماعيــة ومجتمعيــة، ال ســيما 
فــي العالــم القــروي.

منذ سنة 2018، وألجل تعزيز وقع انخراطنا، اخترنا توجيه نهجنا نحو االبتكار االجتماعي.

ــر  ــر حلــول أكث ــا، ألجــل تطوي ــة مــع الفاعليــن فــي منظومتن ــا طمــوح لتكويــن شــبكة قوي ــد، لدين مــن خــالل هــذا التوجــه الجدي
فاعليــة واســتدامة وذات وقــع ملمــوس علــى المســتفيدين.

فــي مؤسســة عبــد القــادر بنصالــح، نؤمــن بمجتمــع مندمــج ومتكافــئ، يمّكــن الجميــع مــن الحصــول علــى ظــروف معيشــية 
الئقــة، ومــن بلــوغ إمكاناتهــم الكاملــة.

وفــق ذلــك، نعمــل علــى وضــع االبتــكار االجتماعــي فــي صميــم التنميــة الشــاملة والمنصفــة. ومــن خــالل جميــع مبادراتنــا 
وبرامجنــا، ندعــم ونســلط الضــوء علــى األشــخاص والحلــول التــي تحــدث وقــع اجتماعــي ملمــوس ودائــم، لصالــح المجتمعــات 

ــة. واألوســاط المحلي

فــي منهجيــة عملنــا، نعتمــد علــى دعــم مختلــف الفاعليــن فــي منظومــة االبتــكار االجتماعــي فــي المغــرب، مــن خــالل تقديــم 
الدعــم المناســب الحتياجاتهــم. وبالتالــي، فإننــا نعمــل مــع المبتكريــن االجتماعييــن والمؤسســات الجهويــة والهيــاكل الداعمــة.
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نبذة حول الدراسة

تم تفصيل نتائج هذا االستطالع في الرسوم البيانية أدناه :

واقع االبتكار االجتماعي في المغرب
وبالتالــي، فــإن المملكــة تتوفــر علــى أرض خصبــة ينبثــق منها العديد 
من الفاعلين الجمعويين ورواد األعمال. وقد أظهر حاملو مشاريع 
االبتــكار االجتماعــي ديناميتهــم، كمــا اتضــح مــن خــالل دراســة 23 
مشــروعا، أنهــم يســتجيبون لخمــس قضايــا رئيســية تواجــه المملكــة: 
الصحــة والتعليــم والثقافــة والبيئــة واإلدمــاج السوســيوقتصادي. 
ــة  ــادرات االجتماعي ــالد مــن المب ــة للب ومــن أجــل االســتفادة الكامل
التــي تــم اتخاذهــا والمقبلــة، تتطلــب منظومــة لالبتــكار االجتماعــي 

تفعيــل مرحلــة جديــدة لهيكلتهــا.

وقــد أتاحــت الــدروس المســتفادة مــن هــذا التحليــل المعمق تحديد 
عــدة أنــواع مــن الرافعــات، والتــي ستســتفيد مــن تفعيلهــا مختلــف 
المغربيــة لالبتــكار االجتماعــي  المنظومــة  الفاعلــة فــي  الجهــات 

لتمكيــن تنميتهــا.

تقــوم االبتــكارات االجتماعيــة باالســتجابة لالحتياجــات االجتماعيــة 
التــي تمــت تلبيتهــا جزئيــا أو لــم يتــم تلبيتهــا، مما يجعل منها وســيلة 
عمــل مكملــة للسياســات العموميــة والســوق. ويتوفــر المغــرب 
اليــوم علــى أرضيــة مواتيــة لتنميتهــا والعديــد مــن الرافعــات، التــي 
يحملهــا مختلــف الفاعليــن، والجاهــزة للتفعيــل لتعزيــز تنفيــذ هــذه 
المبــادرات وبالتالــي توســيع وقعهــا. إن أرض المغــرب، عكــس مــا 
يمكــن أن يظهــر فــي بعــض األحيــان، أرض تعــج باألفــكار والفاعليــن

الذين ينتظرون إرادة قوية لتفعيل رافعات االزدهار.

خــالل الــدورة األولــى مــن اللقــاءات، أردنــا جمــع آراء الفاعليــن حــول مختلــف القضايــا المتعلقــة بنشــر االبتــكار 
االجتماعــي فــي المغــرب.

فقامــوا باإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بــدور السياســات العموميــة فــي تطويــر االبتــكارات االجتماعيــة فــي 
أوســاطهم، وحاجــة مكونــات المنظومــة إلــى المــوارد البيداغوجيــة.

كان هــذا االســتطالع أيًضــا فرصــة للتحقــق مــن قناعــة الفاعليــن فــي مجــال االبتــكار االجتماعــي، وقدرتهــم علــى 
أن يشــكلوا رافعــة حقيقيــة للتنميــة فــي بالدنــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــوا بمشــاركة معارفهــم كمبتكريــن اجتماعييــن داخــل جماعاتهــم، وكذلــك آرائهــم حــول 
نتائــج »دراســة واقــع االبتــكار االجتماعــي فــي المغــرب« التــي أجرتهــا مؤسســة عبــد القــادر بنصالــح، والتــي تمــت 

مشــاركتها معهــم أثنــاء التحضيــر لللقــاءات.

أصــدرت مؤسســة عبــد القــادر بنصالــح تقريــرًا يهــدف إلــى تعزيز تطور 
االبتــكار االجتماعــي بالمغــرب، مــن خــالل تقديــم معلومــات شــاملة 
االجتماعــي  باالبتــكار  الخاصــة  للمنظومــة  الراهــن  الوضــع  حــول 
داخــل المملكــة، كذلــك وضــع منظــور صحيــح للرافعــات التــي يجــب 
اعتمادهــا لتســريع تنميتــه، بهــدف الرفــع مــن الوقــع االجتماعــي 
الفاعلــون، والذيــن يشــكلون  التــي يقدمهــا  المبتكــرة  للمبــادرات 

قــوة محركــة بالبــالد.

ــة للمنظومــات  فــي هــذا اإلطــار، مّكنــت دراســة األســس المرجعي
الناضجــة لالبتــكار االجتماعــي، مــن تحديــد نقــاط نجــاح منظومــة 
فعالــة وتســليط الضــوء علــى العوامــل األساســية لنمــو وديناميــة 

منظومــة عمليــة لالبتــكار االجتماعــي.

ومــن أجــل تحديــد ســبل تطويــر منظومــة االبتــكار االجتماعــي فــي 
المغــرب، وألن هــذه المنظومــات وفًقــا لمراحــل تطورهــا ال تتمتــع 
بنفــس الديناميــة، فقــد تمــت دراســة البلــدان »الشــبيهة بالمغــرب« 
مــن أجــل تحديــد الممارســات الفضلــى والعقبــات التــي يجــب تجنبهــا 

خــالل هيكلتهــا.

باالبتــكار  الخاصــة  للمنظومــة  المخصصــة  الدراســة  أدت  وقــد 
االجتماعــي فــي المغــرب، وبشــكل أعــم لحالــة البــالد، إلــى عــدة 
اســتنتاجات. حيــث إن المغــرب شــهد تحســنا عامــا فــي مؤشــرات 
التنميــة االقتصاديــة والبشــرية. ومــع ذلــك، يجــب أال يخفــي هــذا 
ــة  التطــور العــام الفــوارق بمختلــف أنواعهــا، بيــن المناطــق الحضري
والقرويــة، وبيــن المناطــق ذات الحركيــة االقتصاديــة والمناطــق 

الهشــة.

نتائج االستطالع

ملخص رأي الفاعلين الجهويين حول االبتكار االجتماعي في المغرب

اكتشاف رافعات تسريع
حركة االبتكار االجتماعي في المغرب

اكتشاف واقع االبتكار االجتماعي في المغرب

اكتشاف الممارسات الفضلى لالبتكار االجتماعي

اكتشاف مبادئ االبتكار االجتماعي
100 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

وجدة آسفي طنجة ورزازات العيون

100%

75%

50%

25%

0%

دة
وج

للسلطات العمومية دور ريادي في
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هل تعتقدون أن المنظومة تتوفر على موارد
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5
ــة،  ــا بالجهــات المغربي ــان للطاقــات المبتكــرة اجتماعي إلطــالق العن

ــة : ــح اإلجــراءات التالي ــون لصال صــوت الفاعلــون الجهوي

للتنميــة  اســتراتيجية  كأداة  االجتماعــي  االبتــكار  وضــع 
والشــاملة المســتدامة 

• وضــع اســتراتيجية وطنيــة لالبتــكار االجتماعــي تلعــب دورا مرجعًيــا 
لجميــع المبــادرات المتعلقــة باالبتــكار االجتماعــي، والتــي ســتجعل 

مــن الممكــن هيكلــة القطــاع والتحســيس بوقعــه علــى التنميــة.

ــر نهــج متكامــل يجمــع بيــن التنميــة االقتصاديــة و االبتــكار  • تطوي
ــة. االجتماعــي فــي خدمــة األوســاط الجهوي

• تعزيــز قــدرات الفاعليــن الجهوييــن، ألجــل اكتســاب مبــادئ ومنهــج 
االبتــكار االجتماعــي لتســهيل ترســيخه علــى المســتوى الجهوي.

ترسيخ ثقافة االبتكار االجتماعي 

• توعيــة الفاعليــن فــي التنميــة حــول المبــادئ التــي تحكــم االبتــكار 
االجتماعــي وكيفيــة عملــه، وحــول أدوارهــم ومســاهماتهم .

 • توســيع عمليــة التوعيــة لتشــمل الجميــع، مــن أجــل تعزيــز االنخراط 
الكامــل للمجتمع

• تقويــة قــدرات الفاعليــن فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة، وإنشــاء 
هيئــات داعمــة علــى المســتوى المحلــي، مــن أجــل دعــم المبــادرات 

المبتكــرة اجتماعيــًا وضمــان اســتدامتها.
• اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة لدمــج مبــادئ االبتــكار االجتماعي في 
المناهــج األكاديميــة، مــن خــالل إدراجهــا فــي البرامــج المدرســية 
والجامعيــة، وكذلــك تشــجيع البحــث البيداغوجــي والعلمــي فــي 

كافــة المجــاالت المتعلقــة باالبتــكار االجتماعــي.

محفــزة  آليــات  خــال  مــن  المشــاريع  حاملــي  تشــجيع 
إشــعاعهم وتعزيــز 

• إنشــاء إطــار تنظيمــي لتشــجيع االبتــكارات االجتماعيــة، والــذي 
مــن شــأنه تســهيل تطويرهــا مــن خــالل حوافــز، وال ســيما الحوافــز 

الضريبيــة.

• تطويــر نمــاذج تمويــل مبتكــرة وعــروض تتكيــف مــع االبتــكارات 
الفاعلــة  والجهــات  الماليــة،  المؤسســات  قبــل  مــن  االجتماعيــة 
المؤسســية العموميــة والخاصــة، مــن أجــل تســهيل ولوجهــم إلــى 

المبــادرات وتطويرهــا. التمويــل إلطالــق 

• تطويــر أســواق )ماديــة أو رقميــة( مخصصــة لحاملــي المشــاريع 
ــي  ــراز منتجاتهــم وخدماتهــم وبالتال ــا مــن أجــل إب المبتكــرة اجتماعي

ــادة إشــعاعهم. زي
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مقدمة
وخصوصيات جهوية

وجدة
26-24 نونبر

متدخلون

طيب المصباحي
مجلس الجهة الشرقية - وجدة

فوزية أكاد
تعاونية زهور بركان

علي شاضمي
جمعية مغاربة متضامنون

بال حدود وجدة

رشيد حمزاوي
جمعية سميان لدعم التنمية

بكفايت

فخر الدين حرفوف
Orisan مقاول ذاتي - زايو

سعيد لكريندي
مرصد االقتصاد االجتماعي

والتضامني - وجدة

جمال رمضاني
جمعية تافوغالت للتضامن

والتنمية - تافوغالت

راضية الشيخ لحلو
Déclic استشارات المسؤولية

االجتماعية للشركات - الدار البيضاء

رشيد عطواني
مؤسـسة المجمع الشريف
للفوسفاط - الدار البيضاء

ادريس الفاتح هادف
جمعية »العابرون« - وجدة

محمد مومو
مجموعة تزوري - الجهة الشرقية

عبد الرحيم المقدم
الجمعية المغربية للعمل التنموي

حسن العتماني
مندوبية التعاون الوطني - وجدة

أحمد الصفراوي
جمعية الجسر - الجهة الشرقية

رشيد رامي
المركز الجهوي لالستثمار - وجدة

عبد اللطيف بدر
مركز المقاوالت الصغرى التضامنية  

الدار البيضاء

تاليا إسماعيلي
تعاونية إيالف للحرف - وجدة

منية حسناوي
المندوبية الجهوية لمكتب تنمية 

التعاون - وجدة

ياسين ابراهيم
جمعية رسالة الفن - وجدة

نهيلة دادود
جمعية ناظور المستقبل - الناظور

محمد لجدل
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

والكفاءات - وجدة

زكريا مدني
PAVECO - جرادة

أسامة أخيار
المندوبية الجهوية لمكتب تنمية 

التعاون - وجدة

هدى البقالي
مشاركة

بشير مكران
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

هاجر عراب
تعاونية الذوق الرفيع - وجدة

وفاء نعيم اإلدريسي
حاضنة Bidaya - الدار البيضاء

سارة شوال
مندوبية السياحة - وجدة

هاشمي بن طاهر
أستاذ جامعي

أحمد البوزياني
وكالة التنمية االجتماعية - وجدة

أنوار الرغيوي
جمعية مدراء ومدربي الموارد

البشرية - وجدة

عبد العزيز راضي
استشارات في إدارة المشاريع 

وجدة

الحسين معضاضي
تعاونية شباب الشرق - وجدة

علي البشيري
جامعة محمد األول - وجدة

عبد العظيم البعلي
مديرية االقتصاد االجتماعي

والتضامني - الرباط

عمر اقمور
مكتب التكوين المهني وإنعاش

الشغل - وجدة

محمد بالوي
إذاعة الشركة الوطنية لإلذاعة

والتلفزة - وجدة

حمزة مهليل
Mdinashop - وجدة

ادريس الفاتح هادف علي بشيري
جامعة محمد األول

وجدة 
جمعية »العابرون«

وجدة 

طيب المصباحي

زكريا مدني 

ادريس الفاتح هادف

طارق معروفي

مجلس الجهة الشرقية - وجدة

PAVECO - جرادة

جمعية »العابرون« - وجدة

مؤسسة عبد القادر بنصالح

منشطو المجموعات

أسامة أخيار

جمال رمضاني

ادريس الفاتح هادف

طارق معروفي

مكتب تنمية التعاون - وجدة

جمعية تافوغالت للتضامن 
والتنمية - تافوغالت

جمعية »العابرون« - وجدة

مؤسسة عبد القادر بنصالح

والتــراث،  والثقافــة  بالتاريــخ  الغنيــة  الشــرقية،  الجهــة  تتمتــع 
واالقتصاديــة. االجتماعيــة  للتنميــة  كبيــرة  بإمكانيــات 

ويضمــن غنــى مواردهــا الطبيعيــة وموقعهــا علــى مفتــرق الطــرق 
فــي  إشــعاعًا  البدويــة،  واألراضــي  المتوســط  األبيــض  البحــر  بيــن 
العديــد مــن القطاعــات، بالتزامــن مــع الســياحة اإليكولوجيــة، وإبــراز 

المنتجــات المحليــة والتــراث الثقافــي.

نظــرا لبعدهــا عــن المحــور اإلداري والمؤسســي للبــالد، عانت الجهة 
الشــرقية منــذ فتــرة طويلــة مــن صعوبــات فــي التنميــة، والتــي 
تفاقمــت بســبب األزمــات المتعلقــة بالجفــاف وإغــالق المناجــم 
والحــدود. وتتضخــم تحديــات التنميــة فــي المنطقــة، ال ســيما مــع 

وجــود واحــد مــن أعلــى معــدالت البطالــة فــي البــالد.

تشــهد المنطقــة حالًيــا وعًيــا مــن فاعليهــا بأهميــة العمــل الجماعــي، 
مــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية للســكان، وتحقيــق النمــو 
مــن  العديــد  إطــالق  خــالل  مــن  األقاليــم،  مختلــف  بيــن  العــادل 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الجبهــات  جميــع  علــى  المشــاريع 

والتربويــة.

اللجنة المنظمة للقاء وجدة

المشاركون
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تفــاعالت
الدورة 1 وجدة

فــي المركــز الجهــوي لالســتثمار، نؤمــن أنــه ال يمكــن الفصــل بيــن مــا هــو اجتماعي 
ومــا هــو اقتصــادي، والجهــود المبذولــة لتشــجيع االســتثمار تهــدف إلــى تحقيــق 

التقــدم االجتماعــي مــن خــالل خلــق فــرص الشــغل.
جــرادة عبــارة عــن منطقــة تــم فيهــا إطــالق عــدة مبــادرات اجتماعيــة واقتصاديــة، 

مــن أجــل مواجهــة المشــكلة االجتماعيــة المحليــة المرتبطــة بإغــالق المناجــم:

نشــأة : مبــادرة تشــجع الباحثيــن عــن عمــل والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، 
علــى إنشــاء مقــاوالت ذاتيــة أو مقــاوالت صغيــرة

وتشــكيل  تجميعــه،  خــالل  مــن  التعاونــي  النســيج  تدعــم  مبــادرة   : تجميــع 
االقتصاديــة المصالــح  مجموعــات 

فضاء : تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة أنشطتها
شــهدت مدينــة الناظــور إنشــاء برنامــج إلعــادة هيكلــة نشــاط تجــار المنتجــات 
القادمــة مــن مدينــة مليليــة، وتمكنــت مــن إنشــاء وحــدات إنتــاج توظــف الســكان 

المحلييــن.

تلعــب المؤسســات العموميــة دوًرا مهًمــا فــي تشــجيع االبتــكار االجتماعــي، 
حيــث تحتــاج العديــد مــن المبــادرات إلــى التوجيــه والدعــم والتمويــل.

المبادرات التي أطلقتها وكالة التنمية االجتماعية :

الصناديــق القرويــة التــي تهــدف إلــى تمويــل األنشــطة المــدرة للدخــل، مــن • 
خــالل قــروض بــدون فوائــد.

المــدرة للدخــل مــن خــالل •  التنميــة المحليــة لتطويــر األنشــطة  صنــدوق 
فوائــد. بــدون  المتجــدد  االقتــراض 

"مغــرب مبــادارات" التــي تمــول المقاوليــن الذاتييــن، مــن خــالل قــروض • 
صغيــرة بــدون فوائــد تصــل إلــى 000 80 درهــم.

باإلضافــة إلــى التمويــل، تدعــم وكالــة التنميــة االجتماعيــة حاملــي المشــاريع فــي 
مرحلتــي الدراســة والتطبيــق. 

االبتــكار  تطويــر  فــي  للجامعــات  المهــم  الــدور  علــى  كذلــك  التأكيــد  ينبغــي 
االجتماعــي.

يعتبــر االبتــكار االجتماعــي ناقــل للتنميــة المجتمعيــة، وخاصــة لصالــح الشــباب، 
وال يمكــن تحقيــق أهــداف مبادراتــه دون تظافــر جهــود جميــع الجهــات الفاعلــة.

العمليــة،  قلــب  فــي  النهائــي  المســتفيد  وضــع  االجتماعــي  االبتــكار  يتطلــب 
الفاعــل  وهمــا  مهــم،  فاعليتيــن  جهتيــن  دور  فــإن  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 
األكاديمــي والفاعــل الميدانــي اللــذان يتوفــران اليــوم علــى رؤيــة وإرادة للمبــادرة،
لكنهمــا يفتقــران للخبــرة العمليــة التــي ســتعطي نتائــج جيــدة إذا مــا تــم تظافــر 

الجهــود.
يمكــن ألي فــرد فــي المجتمــع أن يصبــح مبتكــًرا إذا أبــدى مبــادرة إيجابية وخالقة، 

وبالتالــي يمكنــه إيجــاد حلــول مــن شــأنها أن تحل مشــاكل اجتماعية.

االبتــكار االجتماعــي عبــارة عــن عمليــة تــم وضعهــا لتغييــر الممارســات المعتــادة، 
ولهــذا يتمثــل دورهــا فــي حــث السياســات العموميــة علــى دعمهــا، وينتظــر مــن 

الجماعــات المحليــة دعــم عمليــة االبتــكار االجتماعــي ورعايتهــا.

- مــن المهــم أن تســاهم مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي وضــع خطــط التنميــة 
الجهويــة، التــي يجــب أن تدمــج فكــرة االبتــكار االجتماعــي.

- تحقيق التقارب بين مختلف الجهات الفاعلة هو ابتكار في حد ذاته
- الهيئــات الشــبابية فــي المجالــس الجهويــة هــي فرصــة لتطويــر ثقافــة االبتــكار 

االجتماعــي

فــي إطــار مبــادرات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، قمنــا بتطويــر أحيــاء شــاملة، 
تكويــن  فــي  المحليــة  المؤسســية  الفاعلــة  والجهــات  الجامعــة  دعــم  ألجــل 
األخصائييــن االجتماعييــن، ونعمــل حالًيــا علــى مفهــوم االقتصــاد االجتماعــي، 

الــذي يجــب أن يأخــذ مكاًنــا مهًمــا فــي عمليــة االبتــكار االجتماعــي.

أحمد البوزيانيرشيد رامي

نهيلة داود

حسن العثماني

سارة شوال

بشير مكران

مدير قطب االنعاش االقتصادي والعرض المحلي وجدة - المركز 
الجهوي لالستثمار للجهة الشرقية

منسق جهوي
وكالة التنمية االجتماعية – وجدة

جمعية
ناظور المستقبل

المنسق الجهوي للتعاون الوطني
وجدة

مسؤولة عن مراقبة المنتوج السياحي بمندوبية السياحي
وجدة

ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وجدة

مداخالت الدورة 1 وجدة

زكريا مدني 

مقاول اجتماعي
PAVECO

االحتياجات
يستجيب مشروع PAVECO لعدة احتياجات :

• بيئية : إعادة استعمال النفايات المعدنية والبالستيكية من خالل خلق رصيف ايكولوجي
• اجتماعية : الحد من اآلثار الضارة للنفايات على صحة السكان

• اقتصادية : خلق فرص شغل لفائدة المجتمعات المحلية

القيمة المضافة
خلــق المشــروع قيمــة مضافــة بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة حقيقيــة، مــن خــالل إطالق وحدة إنتاج ســتقوم بتدويــر 100مليون 

طــن مــن النفايات، وســتضمن توظيف 150 شــخًصا.

آفاق التنمية
تخطــط PAVECO لتطويــر نشــاطها فــي مدينــة جــرادة، ولكــن أيًضــا فــي مــدن التعديــن األخــرى فــي البــالد وفــي القــارة 

األفريقيــة.

تعاون
تتعاون PAVECO على المستوى المركزي والجهوي، مع العديد من الفاعلين العموميين والخواص.

رسالة للمبتكرين االجتماعيين
• اإليمان بالمشروع

• االلتزام باإلنضباط والصبر
• بناء المشروع على دراسات واقعية

• عدم االستسالم رغم الصعوبات

اإلشكاليات المحلية
• بعد الشباب عن االهتمامات الثقافية

• عدم وجود برامج فنية وثقافية
• بنيات تحتية فنية وثقافية غير كافية

• عدم وجود تواصل مباشر مع أصحاب القرار في القطاع
• تمويل الفنانين الشباب

القيمة المضافة
عملت جمعية »العابرون« على :

• زيادة اهتمام الشباب بالتخصصات الفنية والثقافية
• تحسين التصور العام لفن الشارع

• تشجيع الفنانين على تحويل مواهبهم إلى أنشطة مدرة للدخل
• تشجيع الفنانين الشباب على إقامة روابط مع منظومتهم

نصائح للمبتكرين االجتماعيين
• الشــبكات < االنضمــام إلــى شــبكة تمكــن مــن االنفتــاح علــى ممارســات جديــدة )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، برنامــج 

رائــد...(
• العالمة التجارية < إنشاء عالمة تجارية حول أي كيان مبتكر اجتماعًيا، حتى تتمكن من التواصل بشكل أفضل.

• التعاون < خلق تعاون بين المبتكرين االجتماعيين وجميع الفاعلين المحليين.

الركائز األساسية لوضع استراتيجية التنمية المحلية المستوحاة من مبادئ االبتكار االجتماعي
• رؤية تنموية شاملة للجهة

• منح األوساط المحلية دوًرا رائًدا في تطوير االبتكار االجتماعي على المستوى المحلي
• تحفيز القوى الحية المحلية واالستثمار في تعزيز قدراتها

• تعزيز دور الفاعلين في التربية والتعليم فيما يخص تشجيع روح المبادرة لدى الشباب.
• إشراك السلطات العمومية المركزية والجهوية في تطوير االبتكار االجتماعي، وأهمية تعزيز معرفتهم بهذا المجال،

حتى يتمكنوا من إنتاج سياسات عمومية قادرة على دعم هذه الحركة.

مشاركة تجربة الجهة الشرقية : محاور تنمية االبتكار االجتماعي على المستوى المحلي

االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي : اســتناًدا إلــى إمكانــات الجهــة الشــرقية، يمكــن لهــذه األخيرة أن تجعل االقتصــاد االجتماعي 
والتضامنــي نموذًجــا للتنميــة المحليــة، ال ســيما مــن خــالل النســيج التعاونــي الــذي أحــرز تقدًمــا كبيــًرا في الســنوات األخيرة.

االقتصاد األزرق : يمثل هذا القطاع المتعلق باستغالل الترواث البحرية، فرصة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في
ــدة فــي الناظــور،  ــة الجدي ــن فــي المهــن البحري ــة للتكوي المنطقــة. وفــي هــذا الصــدد، ستشــهد الجهــة إنشــاء مدرســة وطني

بشــراكة مــع جامعــة محمــد األول، والتــي ســيتم إطالقهــا قريًبــا.

التكنولوجيات الجديدة : شجعت الجهة على إنشاء العديد من التعاونيات العاملة في هذا القطاع، والتي أبدت نتائج
مرضية.

الثقافة : تتمتع الجهة بتراث ثقافي غني يمكن أن يلعب دوًرا مهًما في تنميتها.

ادريس الفاتح هادف

فاعل جمعوي
جمعية »العابرون«

طيب المصباحي

نائب رئيس
مجلس الجهة الشرقية
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مجموعة السياسات العمومية

مجموعة الدعم المستعرض

مجموعة الرأسمال البشري

مجموعة الدعم المستعرض

توصيات

تشجيع التقارب وتعزيز العمل التعاوني بين الفاعلين، من خالل • 
لجنة

تمثل جميع الجهات الفاعلة• 
ضرورة وضع القانون اإلطار لالقتصاد االجتماعي والتضامني• 
وضع حوافز لتطوير االبتكار االجتماعي• 

اقتراحات وماحظات

إنشاء نظام ضريبي مالئم لهياكل االقتصاد االجتماعي • 
والتضامني، التي تدعم ابتكارات اجتماعية

خلق حوافز مالية من خالل الميزانيات الجهوية، ألجل دعم • 
الفاعلين في مجال االبتكار االجتماعي، مع ضرورة التتبع 

والمواكبة
دور المجالس الجهوية كوسيط مهم في تطوير االبتكار • 

االجتماعي
إنشاء مراكز نقاش لتشجيع مشاركة جميع الفاعلين• 
أهمية التوعية• 

توصيات

تكوين وتأطير مرشدين جهويين لمشاريع االبتكار االجتماعي• 
دعم إدماج الرقمنة في االبتكارات االجتماعية• 
تخفيف إجراءات الدعم من خالل هياكل المنظومة• 
توحيد إجراءات منح وتتبع األموال الممنوحة لحاملي المشاريع• 
تقوية مهارات حاملي المشاريع حسب القطاعات الواعدة في • 

الجهة
تقليص آجال منح التراخيص• 

اقتراحات وماحظات

تسهيل الولوج• 
إنشاء دليل للمبتكرين االجتماعيين• 
تكوين حاملي المشاريع على أدوات االبتكار االجتماعي• 
خلق التعاون والتكامل بين الفاعلين ألجل الدعم• 
وضع قياس الوقع من البداية• 
منصة)ميثاق ومكان( للتواصل بين الفاعلين• 
تكييف الدعم حسب نمو وظروف عمل المشاريع• 
دعم إدماج الرقمنة في االبتكارات االجتماعية• 
التواصل ألجل بث روح المبادرة وجذب حاملي المشاريع• 

توصيات

تعزيز روح المبادرة الفردية من خالل تسليط الضوء على التجارب • 
الناجحة.

تضمين برامج لتحفيز االبتكار االجتماعي في المدارس• 
خلق مسابقات للمشاريع• 
توعية األسر لتلعب دورها في ترسيخ ثقافة االبتكار االجتماعي• 
تقوية قدرات المبتكرين على التواصل وتقديم مشاريعهم• 
توعية وسائل اإلعالم البديلة من أجل تسليط األضواء على • 

المبادرات المبتكرة
توعية جهات الدعم والمواكبة بمبادئ االبتكار االجتماعي• 

اقتراحات وماحظات

أهمية تزويد الفاعلين في مجال االبتكار االجتماعي في • 
الجهة الشرقية، باألدوات والموارد البشرية والتقنية والمالية 

واللوجستية، ألجل ضمان تطوير المبادرات.

توصيات

إنشاء هيئة مؤسسية لصالح مختلف الجهات الفاعلة في االبتكار • 
االجتماعي

نشر ثقافة االبتكار االجتماعي في جميع المؤسسات التعليمية • 
وفي جميع المستويات الدراسية

اقتراحات وماحظات

مشاركة التجارب الناجحة• 
عملية تقييم تجارب التكوين السابقة، من أجل وضع استراتيجية • 

تكوين مستدامة
التكوين المستمر لحاملي المشاريع• 
إنشاء حاضنات االبتكار االجتماعي في الجامعات• 

منـاقشـات
الدورة 2 وجدة

تفــاعالت
الدورة 2 وجدة

تضــم  لمجموعــة  عالمــة  بمنــح  الصناعــة  وزارة  قامــت  الشــرقية،  الجهــة  فــي 
: الفاعلــة  الجهــات  مــن  العديــد 

الفاعل المؤسسي :
الجهة الشرقية• 
الجماعة الحضرية• 
وزارة البيئة• 
المركز الجهوي لالستثمار• 

الفاعل األكاديمي - بحث :
معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية• 
جامعة محمد األول - وجدة• 
جامعة محمد الخامس - الرباط• 
المركز الجهوي لالستثمار• 
معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة• 

الفاعل الخصوصي :
المقاوالت االجتماعية والتعاونيات• 

ــة للتعــاون  ــة األلماني ــر بالتعــاون مــع جامعــة محمــد األول والوكال إطــالق مختب
ــة المتعلقــة بمنتوجــه. ــي، بهــدف دعــم المقــاول فــي الجوانــب العلمي الدول

التعاونيــة فرصــة لخلــق أنشــطة مــدرة للدخــل يمكــن أن تصبــح مســتدامة، إذا كان 
ذلــك مصحوًبــا بالتكويــن والتتبــع.

يســمح القانــون 00-01 للجامعــات بوضــع تكوينــات خاصــة اســتجابة الحتياجــات 
بيئتهــا.

مــن خــالل مجموعــة تجمــع بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، أصبــح مــن الممكــن 
لمنتجــات  المضافــة  القيمــة  مــن  المزيــد  ســتجلب  تكوينيــة  دورات  خلــق  اآلن 
وخدمــات مبــادرات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، مــع اعتمــاد نفــس مبــادئ 

دعــم المقــاوالت الناشــئة ذات هــدف ربحــي.

مــن الضــروري تشــجيع التقــارب وتبــادل الخبــرات والتواصــل بيــن مختلــف الفاعلين، 
ممــا سيســمح لحاملــي المبــادرات مــن االســتفادة مــن الممارســات الفضلــى 

والفــرص فــي هــذا القطــاع.

فــي  منتظــم  بشــكل  االبتــكارات  عــن  بالبحــث  االجتماعــي  المبتكــر  تميــز  إذا 
عملياتــه، باإلضافــة للقناعــة التــي يحملهــا مــن أجــل رســالته، فــال يمكنــه ســوى 

المنشــود. المضــي قدًمــا فــي مشــروعه وتحقيــق هدفــه ووقعــه 

زكريا مدني

تاليا إسماعيلي

علي بشيري

عبد العظيم الباعلي

هاجر عراب

مقاول اجتماعي
PAVECO – جرادة

تعاونية إيالف للحرف
وجدة

أستاذ جامعي
جامعة محمد األول – وجدة

مديرية االقتصاد االجتماعي - وزارة السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

رئيسة
تعاونية الذوق الرفيع - وجدة
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مقدمة
وخصوصيات جهوية

آسفي
01-03 دجنبر

تمتــد جهــة مراكــش آســفي علــى مســاحة جغرافيــة مــن األطلــس 
المتوســط حتــى المحيــط األطلســي، وتشــمل تجمعــات حضريــة 

وجبليــة وقرويــة.

تعتبــر الفالحــة والســياحة والصيــد البحــري، القطاعــات التــي تخلــق 
أكبــر قيمــة مضافــة للســكان. وقــد تمــت إضافــة قطاعــات أخــرى 
إلــى هــذا العــرض االقتصــادي، مثــل التعديــن والصناعــة والحــرف.

تتمتع الجهة بشبكة بنية تحتية مهمة، وعرض أكاديمي متزايد.
تتميــز  المغــرب، فهــي  فــي  الرائــدة  الســياحية  الوجهــة  باعتبارهــا 
ناًقــال مًهمــا  بتنــوع عروضهــا المعتــرف بهــا دولًيــا، والتــي تمثــل 
المرتبطــة  المهــن  خــالل  مــن  للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

القطــاع. بهــذا 

ــة فــي المنطقــة،  ــد مــن المجتمعــات الدولي يشــكل اســتقرار العدي
إمكانيــة حقيقيــة لتبنــي االبتــكارات االجتماعيــة، والتــي يمكــن أن 

تلعــب دور »المتبنيــن األوائــل« للعديــد مــن المبــادرات.

اللجنة المنظمة للقاء آسفي

عبد اهلل لعنكريعزيز مهنديحسن سعدوني
آسفي مبادرة

آسفي
OCP مجموعة

آسفي
Act4Community

آسفي

المشاركون

عزيز مهندي
مجموعة OCP - آسفي

مريم لباري
مشاركة

عبد الله لعنكري
Act4Community جمعية

آسفي

إيمان زيزي مندوبية
التعاون الوطني - آسفي

هبة جمالي
الجمعية المغربية للطفولة

والمرأة - آسفي

رشيد وادنوني
Ouadnouni Skills - آسفي

منير الشركي
المجلس الجهوي لحقوق اإلنسان 

مراكش

عبد العزيز العمراوي
جامعة القاضي عياض - مراكش

نادية لعرج
التعاون األلماني - الدار البيضاء

عصام فسيل
Pikala Bikes - مراكش

نادية متفق
جمعية رابطة الكاتبات المغربيات 

آسفي

كريم سكيري
تعاونية تدوير - آسفي

هشام المعطاوي
La maison de la science

آسفي

حسن سعدوني
آسفي مبادرة - آسفي

خليلة لخيري
جمعية مبادرات مواطنة / راديو 

KECH - مراكش

خلدون الوزاني
مجلس جهة مراكش - آسفي

رضوان المير
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

والكفاءات - آسفي

ابتسام أوريامشي
مديرية الثقافة - آسفي

عبد الكبير جمايعي
المنتدى الجمعوي آلسفي 

عبد العزيز آيت حساين
مدرسة Youcode - آسفي

عبد العظيم البعلي
مديرية االقتصاد االجتماعي

والتضامني - الرباط

محمد فهامني
الجمعية المغربية للمناخ والتنمية 

المستدامة - مراكش

أحمد هزيل
المندوبية الجهوية لمكتب تنمية 

التعاون - آسفي

يوسف شقرون
Shem's for Lighting  - آسفي

محمد بوكروم
جامعة القاضي عياض - مراكش

وفاء نعيم اإلدريسي
حاضنة Bidaya - الدار البيضاء

حنان بوجرمون
المركز الجهوي لالستثمار - آسفي

رزوقي
مشارك

لبزار
مشارك

سلوى المودن
Act&Community - آسفي

محمد بنزيتي
مدير ثانوية موالي إسماعيل 

آسفي

أمينة كشيريد
جامعة الحسن الثاني

الدار البيضاء

متدخلون

محمد بوكروم يوسف شقرون

طارق معروفيحنان بوجرمون

جامعة القاضي عياض - مراكش Shem’s For Lighting

مؤسسة عبد القادر بنصالحالمركز الجهوي اللستثمار - آسفي

منشطو المجموعات

عزيز مهندي عبد اهلل لعنكري

طارق معروفيعبد الكبير جمايعي

مجموعة OCP - آسفي Act4Community - آسفي

مؤسسة عبد القادر بنصالحالمنتدى الجمعوي آلسفي
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مداخالت الدورة 1 آسفي

يوسف شقرون

محمد بوكروم

حنان بوجرمون

مقاول اجتماعي
Shem’s For Lighting

جامعة القاضي عياض
مراكش

المركز الجهوي لاستثمار 
آسفي

الحدث الفاصل
عندمــا كنــت طالبــًا، كنــت أبحــث عــن تٍحــد مــن شــأنه أن يســمح لــي بتتبــع مســار يخــرج عــن تقليــد الدبلــوم ثــم البحــث 

عــن وظيفة مســتقرة.
ــة إحــداث وقــع إيجابــي علــى نفســي وعلــى  ــدأت أفكــر فــي كيفي ــاٍد جامعــي، حيــث ب ــى ن انضممــت بعــد ذلــك إل

المجتمــع.

التفكير
قمنــا بتحليــل بيئتنــا مــن خــالل مراقبــة المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، والمشــكلة التــي اكتشــفناها 

هــي اإلضــاءة.

الحل
بمســاهمة منظومتنــا، تمكنــا مــن تصميــم نمــوذج أولــي لمنتــوج يوفــر حــاًل لإلضــاءة ألكبــر عــدد ممكــن مــن 

المســتفيدين مــع كونــه:
في المتناول من حيث االستثمار المحدود• 
يعتمد على الخبرة المحلية• 
يحترم البيئة• 

لهذا، اخترنا منتو ًجا يعتمد على فخار آسفي.

منظومة الدعم
يونيدو / Enactus / السفارة األلمانية / Santa Clara University / MCISE / السفارة الهولندية 

التأثير
اإليمان بالمشروع

خلق فرص الشغل• 
النهوض بالصناعة التقليدية المغربية عبر تحديث أساليب اإلنتاج• 
الحصول على اإلضاءة لـ 000 65 شخص في 4 مناطق.• 

تعريف االبتكار
االبتــكار هــو إدخــال التجديــد فــي طريقــة اإلنتــاج ونــوع المنتــج ونــوع االســتهالك، وكذلــك الحوكمــة أو اإلدارة، 

ممــا يوفــر قيمــة مضافــة للمنظومــة.

محددات االبتكار
الحاجة• 
خ ثقافة االبتكار حتى لو لم تكن هناك حاجة•  َترسُّ

نقاط التحسين
ن العرض االجتماعي الحالي من التحفيز على االبتكار منذ الطفولة•  ال ُيمكِّ
منهج المبتكر اليوم يعتمد على عنصر »الحظ«• 
تمثل إشكالية األمية، وخاصة األمية بين اإلناث، فجوة حقيقية نحو مجتمع مبتكر• 

عوامل النجاح الرئيسية
تشجيع روح االبتكار منذ الطفولة ومن خالل النظام التعليمي واألسرة.• 
يســتجيب االبتــكار االجتماعــي لسلســلة مــن القيــم، تبــدأ بمشــكلة حتــى يتــم االســتجابة لهــا ويتضمــن ذلــك • 

مشــاركة جميــع الجهــات الفاعلــة.

تعريف االبتكار االجتماعي، مبادئ االبتكار االجتماعي
االبتكار وسيلة إلحداث التغيير في المجتمع، من خالل تطوير حلول فعالة ومالئمة.

مبادرات المركز الجهوي لاستثمار

Hackathon Somoud 2020 )آسفي في مواجهة األزمة(:
دعــوة للمشــاريع التــي تقــدم حلــواًل للمشــاكل المتعلقــة بوبــاء Covid19 - فــي مجــاالت االقتصــاد واألعمــال 

والصحــة والتعليــم.

آسفي مبادرة
برنامج تكوين ودعم حاملي المشاريع، حيث تم دعم وتمويل 11 مشروًعا )من خالل قروض شرف(

إنطاقة:
ــا المركــز الجهــوي لالســتثمار  ــه يشــمل أيًض ــاك، ولكن ــل بشــكل أساســي مــن قبــل األبن ــذ برنامــج التموي يتــم تنفي

والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات )مــن خــالل القــروض البنكيــة(

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
في إطار المرحلة الثالثة )من خالل التبرعات(

تــم اختيــار جهــة مراكش-آســفي لدخــول تجربــة مــع البنــك الدولــي فــي مجــال إدمــاج الشــباب، مــن خــالل تعزيــز روح 
المقاولــة عبــر إنشــاء وتجهيــز مراكــز مخصصــة فــي 8 أقاليــم بالجهــة.

تفــاعالت
الدورة 1 آسفي

أهميــة دمــج التوعيــة بثقافــة المقاولــة فــي نظــام التعليــم منــذ الصفــوف • 
األولــى

إحياء دور الشباب التي استطاعت خلق مبادرات ثقافية أصبحت مربحة• 
يجــب علــى الســلطات العموميــة أن تلعــب دوًرا مهًمــا فــي تطويــر االبتــكار • 

االجتماعــي
ال تزال األبناك بحاجة إلى تطوير مشاركتها• 

فــي مركزنــا »Maison de la science«، نغــرس ثقافــة االبتــكار فــي األطفــال 
منــذ ســن 5 ســنوات، ألننــا مقتنعــون بأهميــة إدخــال بيداغوجيــة االبتــكار واإلبــداع 

فــي النظــام التعليمــي، مــن التعليــم االبتدائــي إلــى التعليــم العالــي.

اســتطاعت جمعيتنــا أن تتطــور مــن جمعيــة صغيــرة تعمــل فــي مجــال الثقافــة 
إلــى مؤسســة ثقافيــة، تحمــل هــدف إعــادة بنــاء المواطــن المغربــي، بشــكل 
أساســي مــن خــالل إعــادة هيكلــة النظــام التعليمــي، مــن خــالل إعطــاء مكانــة 

خاصــة للطفــل واألم.

يعتبــر القطــاع التعاونــي شــكاًل مــن أشــكال االبتــكار االجتماعــي، وقــد شــهد 
تطــوًرا كبيــًرا فــي الســنوات األخيــرة مــن حيــث عــدد مجــاالت النشــاط وتنوعهــا.

ويكمن التحدي حاليا في مجال الدعم.

نحــن اآلن فــي مرحلــة إعــداد الظــروف المســبقة، إلنشــاء منظومــات تعــزز خلــق 
االبتــكارات االجتماعيــة، حيــث يحتــاج القطــاع الجمعــوي بشــكل خــاص والقطــاع 
ــرات الســريعة  ــد، بســبب التغي االجتماعــي بشــكل عــام إلــى نمــوذج تنمــوي جدي
جديــدة  وطــرق  مقاربــات  وضــع  الضــروري  ومــن  بنــا.  المحيطــة  البيئــة  فــي 
للعمــل، واالســتلهام مــن عمليــات التصميــم المســتخدمة فــي ابتــكار المنتجــات 

والخدمــات، والتــي تســتخدم عنصــًرا رئيســًيا وهــو التعاطــف.

ال يمكــن ألي ابتــكار أن يكــون فعــااًل إال إذا كان قائمــًا علــى معرفــة المســتفيدين 
والبيئــة، وكذلــك جميــع حيثيــات اإلشــكالية.

الفاعلــة فــي  االبتــكار االجتماعــي عبــارة عــن مجــال يشــمل مختلــف الجهــات 
المرجــوة. األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  تعاونهــم  ويتطلــب  المجتمــع، 

االبتــكار  أهميــة  تنبثــق  هنــا  ومــن  الجماعيــة،  القيــادة  تعزيــز  الضــروري  مــن 
. سســي لمؤ ا

تقــع المقاولــة االجتماعيــة بيــن المقاولــة الكالســيكية التــي تهــدف إلــى الربــح 
فقــط، والجمعيــة التــي يتمثــل هدفهــا فــي تقديــم خدمــة اجتماعيــة للمجتمــع.

فــي إطــار مبادرتنــا، كانــت نقطــة البدايــة هــي حــل مشــكلة اجتماعيــة تتمثــل 
فــي تراكــم النفايــات، مــن خــالل إعــادة تدويرهــا وفــي نفــس الوقــت خلــق قيمــة 

اقتصاديــة.

تقــع المقاولــة االجتماعيــة بيــن المقاولــة الكالســيكية التــي تهــدف إلــى الربــح 
فقــط، والجمعيــة التــي يتمثــل هدفهــا فــي تقديــم خدمــة اجتماعيــة للمجتمــع.

فــي إطــار مبادرتنــا، كانــت نقطــة البدايــة هــي حــل مشــكلة اجتماعيــة تتمثــل 
فــي تراكــم النفايــات، مــن خــالل إعــادة تدويرهــا وفــي نفــس الوقــت خلــق قيمــة 

اقتصاديــة.

وكافيــة  فعالــة  حلــول  واقتــراح  تطويــر  فــي  خطــوة  هــو  االجتماعــي  االبتــكار 
لإلشــكاليات االجتماعيــة والبيئيــة، وهــو يتطلــب تعــاون مختلــف الجهــات الفاعلــة 

داخــل إطــار تنظيمــي محــدد جيــًدا، مــع احتــرام تكافــؤ الفــرص.

االبتــكار االجتماعــي وســيلة إلحــداث التغييــر، وفــي ظــروف الجائحــة، تــم إثبــات 
الــدور المهــم للعمــل االجتماعــي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه غالًبــا مــا يكــون هنــاك خلــط بيــن ريــادة األعمــال االجتماعيــة 
واالبتــكار االجتماعي.

هشام المعطاويعبد العزيز العمراوي

نادية متفق

أحمد هزيل

عزيز مهندي

نادية لعرج

كريم سكيري

عبد الكبير جمايعي

حسن سعدوني

جامعة القاضي عياض
مراكش

Maison de la science جمعية
آسفي

رابطة الكاتبات المغربيات
آسفي

مكتب تنمية التعاون

OCP مجموعة
آسفي

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

مقاول اجتماعي
تعاونية تدوير

المنتدى الجمعوي آلسفي

آسفي مبادرة
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منـاقشـات
الدورة 2 آسفي

مجموعة السياسات العمومية

مجموعة الدعم المستعرض

مجموعة الرأسمال البشري

مجموعة الدعم المستعرض

توصيات

إنشاء مركز جهوي لالبتكار االجتماعي• 
وضع آليات التشاور العمومي مع المجتمع المدني، من أجل • 

وضع وتقييم برامج التنمية القائمة على االبتكار االجتماعي
تحديد متطلبات اإلستراتيجية الوطنية لريادة األعمال في الجهة• 
حوافز ضريبية لتعزيز مناخ األعمال على المستوى الجهوي• 
إنشاء نظام تكوين ودعم لصالح المؤسسات المبتكرة، • 

والمبادرات الجديدة في مجال التنمية الشاملة
اعتماد مقاربات بديلة لالستجابة لالحتياجات المتسارعة، • 

وتكييفها مع التحوالت المتزايدة

اقتراحات وماحظات

ترتبط إشكالية التضافر بتنفيذ التوصيات المقترحة.• 
معالجة إشكالية التشاور العمومي على المستوى المحلي.• 
معالجة إشكالية المنفعة العامة لصالح المبادرات االجتماعية • 

والتضامنية ذات صلة باالبتكار االجتماعي.
إنشاء آلية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية والبرامج المحلية • 

على المستوى الجهوي

توصيات

إنشاء بنك معلومات لفائدة المقاوالت االجتماعية )تعاونيات، • 
جمعيات، مقاولون(

إنشاء منصة تجمع المعلومات التفصيلية المتعلقة بمشاكل • 
الجهة

وضع توأمة المدن ألجل تبادل الخبراتيص• 

اقتراحات وماحظات

خلق جسور بين الجامعات والشباب المبتكرين• 
تشجيع الفاعلين االقتصاديين والصناعيين، على إنشاء حاضنات • 

لصالح المبتكرين االجتماعيين الشباب.
إطالق مسابقة لالبتكارات االجتماعية في الجهة• 
خلق فرص تمويل من قبل األفراد المحليين )مستثمرين(• 

توصيات

تشجيع وتكوين الفاعلين في مجال االبتكار االجتماعي، على • 
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية في مشاريعهم

دعم المدارس لتسهيل الولوج إلى المحتوى التعليمي لجميع • 
األطفال

تحويل الفوارق المحلية من خالل االبتكار االجتماعي إلى فرص • 
تنموية، ال سيما في السياحة الجهوية

الترويج للفنون التقليدية في الجهة• 
الصناعة التقليدية في المنطقة غير نمطية ومتنوعة، لكنها • 

بحاجة إلى التطوير واالبتكار
دور اإلعالم: توعية الشباب، وإيصال صوت المبتكرين وإزالة • 

الغموض وبث روح المبادرة
تسهيل الولوج إلى المعلومة والموارد التقنية والمالية• 

اقتراحات وماحظات

تربية األطفال على االبتكار االجتماعي• 
تحديد الرافعات العامة، ومن الضروري تحديد الرافعات حسب • 

المجاالت
إنشاء حاضنات مخصصة لالبتكار في كل مؤسسة تعليمية• 
االبتكار يهم جميع األعمار والقطاعات• 

توصيات

يتطلب تطوير الرأسمال البشري المرتبط باالبتكار االجتماعي • 
وضع استراتيجيات طويلة المدى

ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين• 

اقتراحات وماحظات

مشاركة التجارب الناجحة• 
عملية تقييم تجارب التكوين السابقة، من أجل وضع استراتيجية • 

تكوين مستدامة
التكوين المستمر لحاملي المشاريع• 
إنشاء حاضنات االبتكار االجتماعي في الجامعات• 
انفتاح الجامعة على البيئة االجتماعية واالقتصادية للجهة• 
تطوير تكوينات مستمرة لصالح الجهات الفاعلة • 

تفــاعالت
الدورة 2 آسفي

تطويــر تكوينــات مســتمرة لصالــح الجهــات الفاعلــة الداعمــة للمبتكريــن • 
االجتماعييــن

توعية األبناك بمبادئ االبتكار االجتماعي• 

الرأســمال  هنــاك نقطتــان تعوقــان تطويــر االبتــكار االجتماعــي، وهمــا تأهيــل 
والمؤسســات. البشــري 

ولمواجهــة ذلــك، مــن الضــروري وضــع مقاربــة محليــة مــن خــالل شــراكات مبتكرة، 
بيــن المؤسســات الخاصــة والجامعــة ومجلــس الجهة.

فــي  االجتماعــي  االبتــكار  ومبــادئ  أهــداف  دمــج  علــى  لتشــجيعهم  وذلــك 
التنمويــة. خططهــم 

تــم إرســاؤها خــالل ورشــات العمــل، مــن إنشــاء  التــي  مّكنــت عمليــة التفكيــر 
االجتماعييــن. المبتكريــن  لصالــح  أدوات  حقيبــة 

!!!!!

اســتعداد  علــى  ونحــن  المحلــي.  المســتوى  علــى  كهــذه  اللقــاءات  مضاعفــة 
اآلخريــن. الفاعليــن  مــع  بشــراكة  تنظيمهــا  فــي  للتعــاون 

علــى الرغــم مــن تنظيــم المســابقات والهاكاثونــات التــي تــؤدي إلــى ظهــور أفــكار 
إبداعيــة مهمــة، إال أنهــا ال تتطــور إلــى مقــاوالت بســبب نقــص الدعــم والمتابعــة.

ضرورة تكوين المدربين على الطريقة وليس فقط على المحتوى• 
يجــب أن يجمــع نهــج االبتــكار االجتماعــي بيــن التكويــن والتوعيــة، وبيــن • 

حلــول  توفيــر  أجــل  مــن  المنظومــة،  بمواكبــة  العملــي  والبحــث  الدعــم 
والمجتمعيــة. االجتماعيــة  للمشــاكل 

دمــج الشــباب الذيــن ال يتوفــرون بالضــرورة علــى أفــكار مبتكــرة، فــي المشــاريع 
المبتكــرة ودعمهــم فــي هــذه التجربــة

المشــاريع  لدعــم  جديــدة  نمــاذج  ابتــكار  علــى  االجتماعييــن  الفاعليــن  تشــجيع 
اجتماعًيــا المبتكــرة 

يجــب دمــج تعلــم المهــارات الشــخصية داخــل نهــج عملــي، حيــث يكــون • 
بالتنــاوب،  )التكويــن  المعــارف  تطبيــق  بيئــة  فــي  منغمًســا  المتــدرب 

تداريــب...(
إلــى جانــب تنميــة الرأســمال البشــري علــى المــدى الطويــل، مــن الضــروري • 

الرفــع مــن كفــاءات الفاعليــن الحالييــن.
خلق تقارب وروابط بين أجيال من الفاعلين• 

محمد بوكرومنادية لعرج

حسن سعدوني

عبد اهلل جطي

هبة جمالي

عبد العزيز العمراوي

أمينة كشريد

هشام المعطاوي

عبد اهلل لعنكري

عبد العزيز آيت حساين

جامعة القاضي عياضالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي
مراكش

آسفي مبادرة

المركز الجهوي لالستثمار
آسفي

الجمعية المغربية للطفولة والمرأة
آسفي

جامعة القاضي عياض
مراكش

جامعة الحسن الثاني

Maison de la science جمعية
آسفي

Act4community
آسفي

YOUCODE
 آسفي
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مقدمة
وخصوصيات جهوية

طنجة
08-10 دجنبر

)طنجــة-  إداريــة  جهــات  ثالــث  طنجــة  فــي  الجهــوي  اللقــاء  ضــم 
تطوان-الحســيمة، الرباط-ســال-القنيطرة، الــدار البيضاء-ســطات(.

تمتــد هــذه الجهــات علــى طــول الســاحل الشــمالي الشــرقي للبــالد، 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التشــابه  أوجــه  مــن  العديــد  ولديهــا 
والديموغرافيــة: مــع أعلــى معــدل تحضــر فــي البــالد، فإنهــا تعــرف 
تركيــز غالبيــة المشــاريع الصناعيــة والخدماتيــة، وتحتــوي على أوســع 

ــد مــن الفــوارق. ــي أيضــا مــن العدي عــرض اجتماعــي، لكنهــا تعان

وكونهــا أرض خصبــة لألعمــال، تتمتــع هــذه الجهــات بثقافــة تجاريــة 
التــي  رياديــة فرديــة وجماعيــة،  إلــى ظهــور مبــادرات  أدت  قويــة 
فــي  أفضــل  دعــم  علــى  الحصــول  مــن  كثيــرا  تســتفيد  أن  يمكــن 

تنظيمهــا )متاجــر، مهــن حــرة، قطــاع غيــر رســمي...(

تمثــل الديناميــة االقتصاديــة التــي تشــهدها هــذه الجهــات، فرصــة 
ــرا  لمنظومــة االبتــكار االجتماعــي، والتــي يمكــن أن تجــد دعمــا كبًي
مــن القطــاع الخــاص مــن خــالل سياســات المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات.

يعــد العــرض األكاديمــي الغنــي فــي المنطقــة أيضــا، رافعــة مهمــة 
لنشــر ثقافــة االبتــكار االجتماعــي وترســيخها. حيث إن دوره أساســي 
فــي مرحلــة تكريــس المقاربــة، وتعزيــز قــدرات الفاعليــن وحاملــي 

المشــاريع.

اللجنة المنظمة للقاء طنجة

انور الزموريطاهر القور
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

طنجة
جمعية شفاء للتنمية والتكوين

طنجة

المشاركون

رشيد أمحجور
جمعية طنجة بوابة إفريقيا

طاهر القور
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 

طنجة

محمد بن حساين
مشارك

محمد الحسوني
المسرح الرحال - طنجة

إيمان الركايبي
مديرة المسؤولية االجتماعية 

للشركات / المنسقة العامة 
لمؤسسة Renault المغرب

انور الزموري
جمعية شفاء للتنمية والتكوين 

طنجة

سلمى كريم
وكالة التنمية الرقمية

الرباط

عبد الكريم بريبري
برنامج فرصتي - المنظمة الدولية 

للهجرة - طنجة

فدوى أبو طاهر
TEMSA - طنجة

نسرين علمي
مجلس جهة طنجة تطوان - 

الحسيمة

صوفيا البهجة
NoBox Lab

عدنان أفقير
المعهد العالي الدولي للسياحة

طنجة

عائشة الحداد
تعاونية وزان للنسيج التقليدي 

وزان

فريد الحداد
تعاونية وزان للنسيج التقليدي 

وزان

عثمان القاسمي
AGEF Chamal - طنجة

وليد مشروح
NoBox Lab

هشام براج
الوكالة الحضرية لطنجة

عبد العظيم البعلي مديرية 
االقتصاد االجتماعي والتضامني 

الرباط

وفاء نعيم اإلدريسي
حاضنة Bidaya - الدار البيضاء

خديجة الحاجي
تعاونية زهرة الجمال - طنجة

مصطفى الطهيري
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

طنجة

لطيفة أحيدوس
مشاركة

سفيان مرابط
Orange

الحسين حديوي
وكالة التنمية االجتماعية - طنجة

ابراهيم جردوج
برنامج فرصتي - المنظمة الدولية 

للهجرة - طنجة

ابراهيم
جمعية روابط الصداقة

ابتسام مزيبري
برنامج مشاركة مواطنة طاح

الشعيبية بالبزيوي العلوي
جمعية النساء رائدات األعمال 

بالمغرب - طنجة

أسامة بدوي
مشارك

متدخلون

طاهر القور

إيمان الركايبي

طاهر القور محمد الحسوني

انور الزموري

المدرسة الوطنية للتجارة
التسيير طنجة

مديرة المسؤولية االجتماعية 
للشركات / المنسقة العامة 
لمؤسسة Renault المغرب

المدرسة الوطنية للتجارة
التسيير طنجة

Théâtre Nomade 
) المسرح الرحال(

جمعية شفاء للتنمية والتكوين
طنجة

منشطو المجموعات

طارق معروفي

نسرين علمي

طارق معروفي
مؤسسة

عبد القادر بنصالح

مجلس جهة طنجة
تطوان الحسيمة

مؤسسة
عبد القادر بنصالح
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تفــاعالت
الدورة 1 طنجة

نقــوم بوضــع برامــج تهــدف إلــى تنميــة المهــارات الحياتيــة لألطفــال والشــباب 
مــن خــالل :

االبتــكار . 1 ومبــادئ  أساســيات  غــرس  إلــى  تهــدف  التــي  فضــول  منصــة 
الشــباب لــدى  االجتماعــي 

تفنن : فضاء لإلبداع الفني. 2
مختلف : مختبر االبتكار. 3

يجــب أن يتجــاوز االبتــكار االجتماعــي إطــار عمــل الهــواة القائــم علــى المبــادرة 
الفرديــة، نحــو هيكلــة بميزانيــة مخصصــة.

اعتماد استراتيجية البحث والتطوير وخلق حاضنات إلنشاء مشاريع مبتكرة.

ُتبــذل جهــود مــن جانــب القطاعيــن العــام والخــاص، لكنهــا تواجــه نقــص فــي 
التربيــة علــى ثقافــة االبتــكار بيــن الفاعليــن الميدانييــن، وال ســيما الجمعيــات.

يمكــن للمبــادرات االجتماعيــة بشــكل عــام والمبــادرات الثقافيــة بشــكل خــاص، أن 
تكــون فرصــة إلعــادة اإلدمــاج بعــد الفشــل الدراســي.

يوجــد اليــوم نقــص فــي االســتمرارية فــي العالقــات بيــن الجامعــة والفاعليــن 
األشــخاص،  علــى  قائمــة  الغالــب  فــي  المبــادرات  والخــواص، ألن  العمومييــن 
وال تســتمر فــي كثيــر مــن األحيــان بعــد رحيــل المبادريــن. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 

مأسســة العالقــة بيــن الجامعــة والفاعليــن اآلخريــن.

النســيج  داخــل  االبتــكار،  علــى  بالجمعيــات  الخــاص  اإلطــار  القانــون  يشــجع  ال 
الجمعــوي.

يجب مراجعة النظام الضريبي للجمعيات والمبادرات االجتماعية.

عثمان القاسمي وليد مشروح

طاهر القور

ابتسام مزيبري

محمد الحسوني

NOBOXLABChamal
طنجة

مكتب األمم المتحدة لخدمة المشروعات

Théâtre Nomade )المسرح الرحال(

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
طنجة

مداخالت الدورة 1 طنجة

كيف بدأت المبادرة؟
كنــت فــي األصــل أعيــش فــي ألمانيــا، وكنــت فــي عطلــة فــي المغــرب عندمــا طلــب منــي أحــد األصدقــاء تنظيــم 

ورشــات إبداعيــة، فــي حــي شــعبي فــي ســال.
خــالل الحفــل الختامــي للورشــات، نادتنــي ســيدة مــن الحــي عندمــا علمــت أننــا ســنغادر الحــي بعبــارة »لقــد بدأتــم 

للتــو« والتــي أعطــت انطالقــة المغامــرة، والتــي شــجعتنا علــى العــودة واالســتقرار فــي المغــرب.

كيف تعمل المبادرة اليوم؟
فــي ســنة 2006، وهــي الســنة التــي تــم فيهــا إطــالق المبــادرة، طلبنــا اإلذن مــن الوالــي لتنظيــم اســتعراض فــي 
شــوارع المدينــة. واقتــرح علينــا هــذا األخيــر أن نقــدم برناًمجــا فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي 

مولــت لنــا خيمــة بمســاحة 200 متــر مربــع، والتــي كنــا ننقــل إلــى األحيــاء حيــث ننظــم الورشــات الفنيــة.

ما هو وقع المبادرة؟
ــى  ــك إل ــن. وقــد أدى ذل ــن آخري ــن قامــوا فيمــا بعــد بتكوي ــى مــن المســتفيدين، الذي ــن مجموعــة أول ــا بتكوي قمن
إنشــاء حاضنــات فــي العديــد مــن جهــات البــالد، حيــث يمــارس الشــباب هــذا المجــال الفنــي ويتعاونــون مــع عــدة 

ــاًل( ــن مث ــرى. )موازي ــات كب تظاهــرات ومهرجان

ما هو نموذج التمويل الذي تتبناه المبادرة؟
نتبنى مقاربة هجينة، حيث يتم التمويل جمعويًا، من قبل مانحين أجانب.

ويتمثل المصدر الثاني للتمويل في بيع تذاكر العروض من قبل الفرقة التي تشكلت بهذه المبادرة.

رسالة للمبتكرين
رسالتي الوحيدة للمبتكرين هي أن يكونوا مثابرين

تعريف االبتكار االجتماعي-مبادئ االبتكار االجتماعي
االبتكار وسيلة إلحداث التغيير في المجتمع، من خالل تطوير حلول فعالة ومالئمة.

مبادرات المركز الجهوي لاستثمار
Hackathon Somoud 2020 )آسفي في مواجهة األزمة(:

دعــوة للمشــاريع التــي تقــدم حلــواًل للمشــاكل المتعلقــة بوبــاء Covid19 - فــي مجــاالت االقتصــاد واألعمــال 
والصحــة والتعليــم.

آسفي مبادرة
برنامج تكوين ودعم حاملي المشاريع، حيث تم دعم وتمويل 11 مشروًعا )من خالل قروض شرف(

إنطاقة:
ــا المركــز الجهــوي لالســتثمار  ــه يشــمل أيًض ــاك، ولكن ــل بشــكل أساســي مــن قبــل األبن ــذ برنامــج التموي يتــم تنفي

والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات )مــن خــالل القــروض البنكيــة(

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
في إطار المرحلة الثالثة )من خالل التبرعات(

تــم اختيــار جهــة مراكش-آســفي لدخــول تجربــة مــع البنــك الدولــي فــي مجــال إدمــاج الشــباب، مــن خــالل تعزيــز روح 
المقاولــة عبــر إنشــاء وتجهيــز مراكــز مخصصــة فــي 8 أقاليــم بالجهــة.

لقــد أصبــح مــن الواضــح بمــرور الوقــت، أن الخدمــة العموميــة وحدهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة االحتياجــات • 
االجتماعيــة المختلفــة. لهــذا، ظهــرت حــركات جديــدة بمبــادرة مــن المجتمــع المدني أو المقــاوالت المواطنة، 

تحــت اســم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات.
يمكننــا أن نعتبــر أن نقطــة االنطــالق لالبتــكار االجتماعــي فــي المغــرب، كانــت إطــالق المبــادرة الوطنيــة • 

للتنميــة البشــرية.
يشــمل االبتــكار االجتماعــي تطويــر أفــكار وطــرق عمــل وتصاميــم جديــدة... اســتجابة لالحتياجــات االجتماعيــة، • 

والتــي يمكــن أن تمتــد إلــى مســتفيدين ليســوا بالضــرورة فــي وضعيــة هشــة )ثقافــة، أنشــطة ترفيهيــة...(
االبتكار االجتماعي عبارة عن نشاط فكري متعدد األبعاد، يرتبط ارتباًطا وثيًقا بواقع الميدان.• 
يســاهم المســتفيد مــن العــرض االجتماعــي فــي عمليــة االبتــكار االجتماعــي، مــن خــالل التمثيــل ومســتوى • 

الطلــب.
ال يمكــن فصــل االبتــكار االجتماعــي عــن الجوانــب االقتصاديــة، وقــد حــاول بعــض الفاعليــن موازنــة هــذه • 

المعادلــة مــن خــالل االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي
اتخــذ بعــض الفاعليــن مبــادرات لمأسســة االبتــكار االجتماعــي، لكنهــم واجهــوا عقبــات مثــل عــدم وجــود • 

اســتراتيجية مســتدامة، وغيــاب التقــارب بيــن مختلــف الفاعليــن.
مــن أجــل خلــق حركــة ابتــكار اجتماعــي تحتــرم الخصائــص الجهويــة، مــن الضــروري إعطــاء الجهــة مكانــًة مهمــة • 

فــي هــذه العمليــة

طاهر القور

محمد الحسوني

نسرين علمي

المدرسة الوطنية للتجارة
التسيير - طنجة

مبتكر اجتماعي
Théâtre Nomade

مجلس جهة طنجة
تطوان الحسيمة
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تفــاعالت
الدورة 2 طنجة

إعــداد  فــي  االجتماعــي،  االبتــكار  تطويــر  لتحســين  األساســية  النقطــة  تتمثــل 
جوانــب  فــي  اجتماعًيــا  المبتكــرة  المشــاريع  حاملــي  دعــم  بإمكانهــا  منظومــة 

ســريعة. ديناميــة  إطــار  فــي  والتنظيميــة،  القانونيــة  ســيما  مختلفــة، ال 

فــي إطــار التحســين، يصعــب دمــج ُبعــد االبتــكار االجتماعــي فــي التكويــن الحالــي 
البيداغوجيــة  التحمــالت  إصــالح دفتــر  الجامعــي، ألن عمليــة  المســتوى  علــى 

ــاًل. ــا طوي تســتغرق وقًت

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المشــكلة المطروحــة اليــوم هــي عــدم اســتمرارية 
المبــادرات.

يمكــن للجمعيــة المســاهمة فــي تطويــر االبتــكار االجتماعــي مــن خــالل االبتــكار 
فــي طــرق عملهــا.

يجب إنشاء آليات محلية لدعم االبتكار االجتماعي.

يتطلــب تثبيــت ثقافــة االبتــكار تأهيــاًل تقنًيــا للفاعليــن وطــرق عملهــم، مــن خــالل 
دمــج مبــادئ التقييــم والتثميــن.

فــي إطــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، مــن المهــم خلــق إطــار مؤسســي 
ــه،  ــن في ــره و مختلــف المتدخلي ــاق يحــدد معايي ــى هــي ميث ــه األول تكــون خطوت

والــذي ســينتج نظــام قانونــي يتطــور مــع تطــور القطــاع.
يجــب تعميــم ثقافــة االبتــكار ودعمهــا مــن خــالل عمليــة التغييــر القائمــة علــى : 

الوعــي « خلــق الرغبــة « المعرفــة « التطبيــق.

توســيع مجــال عمــل المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة لحمايــة 
الملكيــة الفكريــة للمبــادرات المبتكــرة، مــن أجــل حمايــة الجهــد اإلبداعــي لحاملــي 

المشــاريع.

عثمان القاسمي انور الزموري

عثمان القاسمي

أسامة بدوي

جمعية شفاء
طنجة

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
طنجة

جمعية التنمية المحلية المتوسطية

AGEF Chamal
طنجة

منـاقشـات
الدورة 2 طنجة

مجموعة الرأسمال البشريمجموعة السياسات العمومية

توصيات

صادقت المجموعة على التوصيات المتعلقة بالسياسات • 
العمومية المقدمة في الدراسة

اقتراحات وماحظات

مراجعة النظام القانوني لدعم االبتكار االجتماعي وقطاع التنمية• 
إنشاء منصة معلومات قانونية، باإلضافة إلى الدعم المالي • 

والتقني
مراجعة النظام الضريبي للجمعيات• 

توصيات

إدماج مسارات أكاديمية وجامعية متخصصة في االبتكار • 
االجتماعي

التعريف باالبتكار االجتماعي منذ الطفولة المبكرة في المدارس• 
إنشاء أكاديمية لالبتكار االجتماعي• 
إثراء النظام التعليمي من خالل تطوير المهارات الشخصية • 

وتشجيع روح االبتكار

اقتراحات وماحظات

توحيد الرؤية بين مختلف الجهات الفاعلة• 
تنمية المهارات الحسية لتنمية القدرة على االبتكار• 
إعادة النظر في بيداغوجية التكوين، والتركيز على تشجيع اإلبداع • 

واالبتكار
مواجهة نقص التخصص والرؤية االستباقية• 
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مقدمة
وخصوصيات جهوية

ورزازات
15-17 دجنبر

إداريتيــن،  جهتيــن  يمثلــون  فاعليــن  الجهــوي  ورزازات  لقــاء  جمــع 
درعة-تافياللــت. و  سوس-ماســة 

تتميــز الجهتيــن فــي أغلبيتهمــا بمناطــق قرويــة، وتتمتعــا بمجموعــة 
متنوعــة مــن المؤهــالت الجغرافيــة والطبيعيــة والثقافيــة )الســاحل 
لتطويــر  إمكانــات  يشــكل  ممــا  والحصــون...(  والواحــات  والجبــال 
العديــد  تحفــز  بدورهــا  والتــي  واإليكولوجيــة،  الثقافيــة  الســياحة 
مــن القطاعــات التكميليــة، مثــل الصناعــة التقليديــة والمنتوجــات 

المحليــة والفالحــة اإليكولوجيــة، وكذلــك الصناعــة الثقافيــة.

تشــكل الفالحــة رافعــة مهمــة لتنميــة الجهتيــن، ســوس- ماســة 
باعتبارهــا منطقــة رائــدة فــي إنتــاج الخضــار والفواكــه والحمضيــات 
فــي البــالد، ودرعــة- تافياللــت مــن خــالل إنتــاج التمــور. وســوف 
خــالل  مــن  الجهويــة،  المنتجــات  ترويــج  مــن  الجهتــان  تســتفيد 

تصنيعهــا أو مــن خــالل االســتثمار فــي القطاعــات العضويــة.

قيمــة  يخلــق  صناعًيــا  قطًبــا  أيضــا  ماســة  ســوس-  جهــة  تضــم 
اقتصاديــة مضافــة حقيقيــة للســكان، مــن خــالل قطــاع الصناعــات 
الغدائيــة والكيميائيــة وشــبه الكيميائيــة. وقــد شــهدت جهــة درعــة- 
تافياللــت لعــدة ســنوات، ديناميــة مدفوعــة بصناعــات إنتــاج الطاقة 

المتجــددة، والتــي تمثــل أساًســا واعــًدا للنمــو المحلــي.

اللجنة المنظمة للقاء ورزازات

سميرة بناني
جمعية األلفية الثالثة 

تارودانت

المشاركون

طارق مودن
Masen - ورزازات

ياسمينة العوفير
Masen - ورزازات

مالك صوالي
ENABEL - ورزازات

عبد الرحمن البهيوي
ENABEL - ورزازات

نور الدين هرموش
Connect Institute - أكادير

محمد لغظف الشيخ ماء العينين
مندوبية السياحة - ورزازات

رشيد أفقير
مشارك

ب. حسون
مشارك

محمد محفوضي
المندوبية الجهوية لمكتب تنمية 

التعاون - أكادير

محمد أيت أحمد
تعاونية لصناعة الزرابي التقليدية 

»الفن األصيل«

عيسى الزاوي
IMAL PRODUCTION شركة

ورزازات

ربيع ايدو
مشارك

محمد ادخيس
تعاونية خدمات ريادة األعمال

محمد اسماعيلي
مشارك

محمد نو
كلية العلوم والتقنيات - الرشيدية

أمين سمار
جامعة باريس دوفين

حسنية كانوبي
مشاركة

مليكة شكيرني
ATMDAS - برنامج دروسوس

ميدلت

مبارك أيت القايد
المندوبية اإلقليمية للشباب

الرشيدية

المصطفى الناصري
مندوبية وكالة التنمية االجتماعية 

أكادير

كريمة مخرج
Entre Elles جمعية

درعة تافياللت - ورزازات

عبد العظيم البعلي
مديرية االقتصاد االجتماعي 

والتضامني - الرباط

بيع أوبلعيد
مشارك

الدريسية ايت حدو
تعاونية نسائية لزراعة الورود 

»femmes dades«

الحسن امسكان
ENABEL - ورزازات

محمد األمين حازم
مندوبية التعاون الوطني - 

الرشيدية

فاطمة بوعشراوي
روتاري - أكادير

أسامة لوكيلي
خبير دولي في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية - ميدلت

مهدي حمداوي
IMESTA - الرشيدية

عبد العزيز عزيزي
ANDZOA - ورزازات

متدخلون

طارق مودن نور الدين هرموشنور الدين هرموش

طارق معروفيمحمد العبوبي

MASEN - ورزازات Connect InstituteConnect Institute

مؤسسة عبد القادر بنصالحمجلس جهة سوس - ماسة

منشطو المجموعات

سليم الزريدي

طارق معروفيكريمة مخرج

مؤسسة عبد القادر بنصالح

مؤسسة عبد القادر بنصالحجمعية )Entre Elles( درعة-تافياللت
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مداخالت الدورة 1 ورزازات

تــم إنشــاء Connect Institute فــي أكاديــر، للــرد علــى مشــكلة عــدم التوافــق بيــن عــدد الخريجيــن الشــباب 
الجهــة. فــي  المتوفــرة  والوظائــف 

الهــدف مــن مشــروعنا هــو دعــم الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 30 ســنة، طلبــة أو خريجيــن مــن أجــل 
تســهيل إدماجهــم فــي ســوق الشــغل.

مبادرات Connect Institute مجانية ويتم تنفيذها عموًما بشراكة مع فاعلين آخرين.
يستفيد مئات الشباب من برامجنا من خالل 4 مراكز:

• Connect Institute =< أكادير  
OCP اليوسفية بشراكة مع مجموعة >= Act School •  

• فضاء دار ممكن =< أكادير بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  
• فضاء مركز ماهر =< بنجرير بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات  

فــي مؤسســتنا، ندعــم 30 إلــى 60 شــاًبا يســجلون فــي بدايــة الســنة الدراســية، ويســتفيدون مــن حصــص ثقافــة 
ومســرح، فضــاًل عــن تقويــة القــدرات وتعلــم أســس ريــادة األعمــال. وذلــك بعــد تشــخيص احتياجاتهــم.

Connect Institute
فــي عملنــا، نعتمــد أيًضــا علــى القــراءة مــن خــالل مكتباتنــا الداخليــة. ويشــارك المســتفيدون مــن المركــز يوميــًا فــي 

مناظــرات وورشــات الكتابــة.
لدينا عالقات شراكة مع الفاعلين في المنظومة، حيث نلعب دور الوسيط بين الجهات الفاعلة والشباب.

تســتحق جهــة درعة-تافياللــت أن تكــون قاطــرة فــي مجــال التنميــة المســتدامة فــي المغــرب. تشــارك وكالــة 
MASEN فــي هــذا الطمــوح مــن خــالل 3 مشــاريع :

• مجمع كبير للطاقة : نور ورزازات  
• مزرعة لتوليد الطاقة الريحية في ميدلت  

• مشروع مستقبلي للطاقة الشمسية في ميدلت  

مــن أجــل ضمــان تنميــة االبتــكار االجتماعــي، مــن الضــروري اعتمــاد مقاربــة تشــاركية تشــمل المستفيد/المســتخدم 
النهائــي.   وفــي هــذا اإلطــار، اتخــذت MASEN اســتراتيجية تنميــة محليــة قائمــة علــى البرامــج االجتماعيــة، مــن 
أجــل تعزيــز التبنــي االجتماعــي لمشــاريعنا فــي بيئتهــا المباشــرة. مــع 000 87 مســتفيد، وخلــق 180 مشــروًعا و 
150 شــريًكا، بغــالف مالــي إجمالــي قــدره 201 مليــون درهــم، وحصــة MASEN منهــا 177 مليــون درهــم.  ويعتبــر 

مؤشــر النجــاح، بعيــدًا عــن األرقــام، أننــا نجحنــا فــي إنشــاء 4 محطــات فــي أفضــل الظــروف.

اليــوم، مــن الضــروري للشــركات أن تضــع المصلحــة العامــة فــي قلــب نشــاطها وتنظيمهــا، وأن تلعــب دورهــا 
بالكامــل فــي الرفاهيــة العامــة.  وتعتبــر هــذه النــداءات مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة مشــروعة، طالمــا أن هــذه 
الشــركات متواجــدة فــي منطقــة معينــة وتســتخدم المــوارد المحليــة المختلفــة. لهــذا، مــن الصعــب على الشــركات 

تجاهــل مســؤوليتها المحليــة.

نظــًرا ألن احتياجــات التشــغيل والبنيــة التحتيــة مهمــة جــًدا بحيــث ال يســتطيع المســؤولون المحليــون معالجتهــا 
بمفردهــم، يجــب علــى الشــركات المشــاركة مــن أجــل إحــداث وقــع أفضــل.

رغــم أن دور مجلــس الجهــة فــي األســاس هــو التنميــة االقتصاديــة للجهــة، فــإن مــا يقــرب مــن ٪40 مــن الميزانيــة 
مخصصــة لمحاربــة التفاوتــات االجتماعيــة.

تجربة جهة سوس-ماسة :
تتبــع ودعــم المنتجيــن المحلييــن مــن خــالل االبتــكار وخلــق فــرص الشــغل.  وتعتبــر ديناميــة رياديــة بــدأت فــي • 

الجهــة ســنة 2008، ثــم تــم تكريرهــا فــي جهــات أخــرى.
 •.)Agrotech( من خالل برنامج قيمته 9 ماليير درهم تديره جمعية تم إنشاؤها لهذا الغرض
مدينة االبتكار بشراكة مع الجامعة ووزارة الصناعة، والتي يمكن إعادة توجيهها نحو االبتكار االجتماعي• 
سوس ماسة مبادرة: تمويل المشاريع من خالل قروض بدون فوائد• 

تستند استراتيجية التنمية في الجهة على 4 مكونات :
التنمية المستدامة والتضامنية• 
روح المبادرة• 
الرفع من جاذبية الجهة• 
االبتكار• 

يعتبر النسيج الجمعوي في الجهة نشط للغاية، وترتبط مبادرته بالتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية.

نور الدين هرموش

Connect Institute

طارق مودن

محمد العبوبي

MASEN
ورزازات

مجلس جهة
سوس - ماسة

تفــاعالت
الدورة 1 ورزازات

الرغــم مــن رغبتنــا فــي العمــل علــى اإلشــكاليات االجتماعيــة كمجتمــع  علــى 
مدنــي، فإننــا نواجــه عوائــق فــي التمويــل، خاصــة مــن الشــركات

تشــهد جهــة سوس-ماســة وجهــة درعة-تافياللــت ديناميــة كبيــرة فــي النســيج 
التعاونــي، والتــي تشــكل شــكاًل مــن أشــكال االبتــكار االجتماعــي، الــذي مّكــن مــن 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لشــريحة كبيــرة مــن الســكان.

يجب إعطاء أولوية قصوى للرأسمال البشري من خالل تقوية قدراته.

مــن المهــم لــكل جهــة إجــراء تقييــم لمهــارات الفئــات المختلفــة مــن الســكان، مــن 
أجــل تحديــد مجــاالت االســتثمار والتنميــة المحليــة.

يمكــن للثقافــة أن تكــون ناقــاًل للتنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل الصناعــة الثقافيــة 
والســياحة الثقافيــة

يجب على األبناك ابتكار حلول تمويل مالئمة لالبتكارات االجتماعية.
يمكــن أن تكــون مســاهمة الشــركات فــي شــكل نقــل المهــارات، التــي يمكــن أن 
تســاعد حاملــي المشــاريع علــى تحديــد االحتياجــات بشــكل أفضــل، وتحليلهــا مــن 

أجــل إنتــاج حلــول فعالــة

محفوضي فاطمة بوعشراوي

محمد أمزيل

طارق مودن

نور الدين هرموش

المصطفى الناصري

روتاري
مكتب تنمية التعاونأكادير

Connect Institute

التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية
أكادير

مديرية الثقافة
ورزازات

MASEN
ورزازات  
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منـاقشـات
الدورة 2 ورزازات

مجموعة السياسات العمومية

 مجموعة الثقافة وتبني االبتكار
االجتماعي

مجموعة الرأسمال البشري

مجموعة الدعم المستعرض

توصيات

إنشاء منصة معلومات لصالح جميع الشركاء• 
وضع استراتيجية وطنية لالبتكار االجتماعي، ونظام اقتراح حلول • 

علمية
إنشاء بنك مهارات لجميع مجاالت التخصص• 
خلق وحدات ذات موارد بشرية دائمة وملتزمة، لتالفي ضياع • 

الخبرة وضمان االستمرارية
نشاء قاعدة تسهل نشر ثقافة االبتكار االجتماعي في الجامعة• 
االستعانة بالخبراء األجانب، والتعاون بين الجامعات المغربية • 

والدولية
تعميم تجارب االبتكار االجتماعي في قطاع التعليم داخل • 

الجامعات، وتشجيع المبادرات الطالبية

اقتراحات وماحظات

هل لدينا المهارات القادرة على الريادة في هذه التكوينات؟• 
وكيف يمكننا تعميم هذه التكوينات؟• 
التركيز على الجانب العملي لهذه التكوينات• 
إدراج التكوين على االبتكار االجتماعي في المناهج الدراسية على • 

جميع المستويات

توصيات

تأهيل الرأسمال البشري وتشجيع البحث العلمي• 
ضمان المتابعة ما بعد إطالق المبادرات• 

اقتراحات وماحظات

إنشاء حاضنات في إطار دعم االبتكارات االجتماعية• 
الحاجة إلى جامعة مستقلة في جهة درعة-تافياللت• 
إنشاء منصة إلكترونية على المستوى الجهوي متعلقة باالبتكار • 

االجتماعي
تثمين الموارد الطبيعية للجهة• 
إنشاء مراكز تأهيل وتكوين للشباب والنساء• 
تشجيع المهارات والمهن الخاصة بالجهة• 
إنشاء بنك معلومات متعلق بالنوع• 
خلق تكوينات تتعلق بتقنيات جمع االستثمارات• 
تبسيط إجراءات إنشاء أنظمة الهيكلة• 

توصيات

األخذ بعين االعتبار السياق والتنظيم القروي في دينامية االبتكار • 
االجتماعي

يجب أن تلعب الجماعات المحلية دوًرا رائًدا في تنشيط ونشر • 
االبتكار االجتماعي

دمج الشباب في السياسات الجهوية لالبتكار االجتماعي• 
يجب العمل على تقوية مهارات الرأسمال البشري• 
يجب أن تتبنى الجهة نهج القرب مع السكان المعنيين باالبتكار • 

االجتماعي
االستفادة من االبتكارات االجتماعية التي تم تطويرها على • 

المستوى المحلي والبناء عليها
تحديد هذه التوصيات على المستوى الجهوي• 

توصيات

يتطلب تطوير الرأسمال البشري المرتبط باالبتكار االجتماعي • 
وضع استراتيجيات طويلة المدى

ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين• 

اقتراحات وماحظات

التعريف باالبتكار االجتماعي ونشر الثقافة المجتمعية في • 
المؤسسات

نشر ثقافة االبتكار االجتماعي في المؤسسات• 
إطالق كتيبات تكرس للممارسات الفضلى في قطاع االبتكار • 

االجتماعي
تعميم منصات التعبير لصالح الشباب• 
االستفادة من تجربة المغاربة حول العالم• 
التعريف بخطط التنمية الجهوية والوطنية• 
دمج االبتكارات االجتماعية في خطط التنمية والتشريعات • 
إنشاء شبكة جهوية لالبتكار االجتماعي• 
دعم العالم القروي• 
مأسسة االبتكار االجتماعي• 
تنظيم مسابقة لالبتكار االجتماعي• 

تفــاعالت
الدورة 2 ورزازات

التوصيــات المقدمــة فــي التقريــر غنيــة، ويجــب أن تعطــى لهــا األولويــة فــي إطــار 
العمــل الجماعــي واســتخراج نمــوذج منهــا.

عــدم اســتمرارية المبــادرات، وأهميــة ضمــان اســتدامة الحلــول المنفــذة بإشــراك 
الفاعليــن المحلييــن

إن التوعيــة بمبــادئ االبتــكار االجتماعــي، هــو العمــل ذو األولويــة الــذي يجــب أن 
نتخــذه علــى المــدى القصيــر.

تتلقــى جهــة درعة-تافياللــت القليــل فقــط مــن المواكبــة والدعــم مــن المنظمات 
الوطنيــة والدولية.

الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي للجهة، وخاصة في الواحات

دمج تخصصات التدريب في عملية تقوية قدرات حاملي المشاريع.• 
زمنيــة •  بأطــر  عمــل  خطــة  ووضــع  الجهــة  واحتياجــات  الوضــع  تشــخيص 

جيــًدا. محــددة 
الترويج للتراث غير المادي للجهة• 

بــداًل مــن الخــروج ببرامــج محــددة مســبًقا للمســتفيدين أو الفاعليــن، فقــد حــان 
الوقــت إلشــراكهم فــي عمليــة إيجــاد حلــول لمشــاكلهم.

ضــرورة توفيــر أساســيات العــرض االجتماعــي والبنيــات التحتيــة للســكان، قبــل 
تعريفهــم باالبتــكار االجتماعــي

دمج تخصصات التدريب في عملية تقوية قدرات حاملي المشاريع.• 
زمنيــة •  بأطــر  عمــل  خطــة  ووضــع  الجهــة  واحتياجــات  الوضــع  تشــخيص 

جيــًدا. محــددة 
الترويج للتراث غير المادي للجهة• 
العمل على االستفادة من مبادرات االبتكار االجتماعي• 
استخدام الشبكات االجتماعية لنشر ثقافة االبتكار االجتماعي• 
إنشاء خريطة الفاعلين في االبتكار االجتماعي• 
إطالق منصة تجمع المعلومات المتعلقة باالبتكار االجتماعي• 
تنظيم مسابقات جهوية ووطنية لتشجيع المبادرات المبتكرة• 

الدريسية ايت حدو المصطفى الناصري

كريمة مخرج

فاطمة بوعشراوي

الحسن امسكان
محمد أمزيل

مليكة شكيرني

التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية
أكادير

Entre’elles جمعية
درعة تافياللت

روتاري
أكادير

]Femmes de Dades[ تعاونية

مديرية الثقافة
ورزازات

برنامج دروسوس
ميدلت

!!!!!
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مقدمة
وخصوصيات جهوية

العيون
22-24 دجنبر

تنــاول اللقــاء الجهــوي للعيــون، إمكانــات تنميــة االبتــكار االجتماعــي 
فــي األقاليــم الجنوبيــة الثالثــة للبــالد، والتــي تمثــل تحديــات تنموية 

مشتركة.

التقاليــد والمنــاخ والخصائــص  الثــاث فــي  الجهــات  تشــترك 
والطبيعيــة. الثقافيــة 

فــي  كبيــرا  تقدمــا  الجنوبيــة  لألقاليــم  الهيكلــي  التطــور  حقــق 
الســنوات األخيــرة، مــع إيــالء أهميــة كبيــرة للتجهيــزات والبنيــات 

واألكاديميــة. واالجتماعيــة  اللوجســتية  التحتيــة 

تكمــل مناطــق الصحــراء المغربيــة الثــالث تنــوع مــوارد البــالد، وتوفر 
الســياحة،  فــي  والدوليــة،  الوطنيــة  لالســتثمارات  مهمــة  فرًصــا 
البحــري،  والصيــد  والصناعــة،  المحليــة،  التقليديــة  والصناعــة 
والتعديــن، والثقافــة، والعديــد مــن القطاعــات األخــرى التــي كانــت 

مصــدر ازدهــار هــذه األقاليــم منــذ ســنوات.

اللجنة المنظمة للقاء العيون

حميد الخورشي
REMSESS

كلميم

المشاركون

عزيز مهندي
مجموعة OCP - آسفي

مختار خوش
تعاونية أسدي - كلميم

بشير لفقيه
المركز الجهوي لالستثمار - العيون

ابراهيم العتماني
كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية - القنيطرة

محمد بكار
باحث

مصطفى بن داود
جمعية AICHA للتنمية المحلية 

والبيئة

لحبيب عديد
مجلس جهة العيون-الساقية 

الحمراء

أمينة لغزال
وكالة تنمية األقاليم الجنوبية

العيون

سهام بغدادي
المدرسة العليا للتكنولوجيا

كلميم

عبد الهادي حوسا
مندوبية وكالة التنمية االجتماعية 

كلميم

الشيخ علي ماء العينين
مركز نوبوغ لإلبداع واالبتكار

العيون

لمفضل كويسني
جامعة محمد السادس متعددة 

التخصصات - العيون

عبد الملك البازيغ
تعاونية الخبير - كلميم

حميد الخورشي
REMESS - كلميم

نور الدين لصفر
وكالة التنمية الرقمية - الرباط

حميد المغناوي
AMIDEAST - العيون

نجيب البياز
أستاذ جامعي - جامعة ابن زهر 

 - ENACTUS أكادير مرشد تربوي -
المدرسة العليا للتكنولوجيا كلميم

وفاء بوشاف
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 

الداخلة

إدريس آيت جبارة
المندوبية السامية للتخطيط

كلميم

زينب المحمودي
مركز أبحاث الدكتوراه - كلميم

وفاء نعيم اإلدريسي
حاضنة Bidaya - الدار البيضاء

موالي هاشم الفاطمي
مندوبية مكتب تنمية التعاون 

العيون

محمد البيال
تعاونية سنابل الثرات - العيون

عادل بكور
جمعية األخوين

عبد العظيم البعلي
مديرية االقتصاد االجتماعي 

والتضامني - الرباط

محمد مازين
مندوبية التعليم - كلميم

عبد الرحمن ليماني
مؤسسة  فوسبوكراع - العيون

رشيد عطواني
مؤسـسة OCP - الدار البيضاء

سيدي أحمد حرمة الله
مندوبية وكالة التنمية االجتماعية 

الداخلة
فاطمة الزهراء كويس

شبكة جمعيات واد نون - كلميم

موالي ابراهيم طالب علي 
تعاونية جيل الجديد - العيون

متدخلون

لحبيب عديد نجيب البيازسيدي أحمد حرمة اهللبشير لفقيه

طارق معروفيموالي ابراهيم طالب علي 

مجلس جهةالعيون
الساقية الحمراء

مندوبية وكالة التنمية االجتماعية المركز الجهوي لالستثمار - العيون
الداخلة

أستاذ جامعي - جامعة ابن زهر - أكادير 
مرشد تربوي ENACTUS - المدرسة 

العليا للتكنولوجيا كلميم

مؤسسة عبد القادر بنصالحتعاونية جيل الجديد - العيون

منشطو المجموعات

سليم الزريدي كريمة مخرج
مؤسسة عبد القادر بنصالح جمعية )Entre Elles( درعة-تافياللت
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تفــاعالت
الدورة 1 العيون

مأسســة وهيكلــة االبتــكار االجتماعــي مــن خــالل اســتراتيجية مخصصــة لحاملــي 
المشــاريع الشــباب.

فــي إطــار العمــل داخــل النــادي، ننظــم زيــارات مــع الطلبــة فــي الجماعــات القرويــة 
مــن أجــل مالحظــة المشــكالت االجتماعيــة، وكذلــك الصعوبــات التــي يواجههــا 

الســكان، مــن خــالل دفعهــم إلــى التفكيــر فــي الحلــول الممكنــة عبــر مشــاريع.
ضرورة تصور أفقي للصعوبات التي تعاني منها الجهات

المنتجــات  تطويــر  منظومــة  فــي  الرئيســيين  الفاعليــن  أحــد  الوكالــة  تشــكل 
.2006 ســنة  منــذ  التضامنــي  االقتصــاد  مشــاريع  ودعــم  المحليــة، 

علــى الرغــم مــن تضاعــف المتدخليــن والمبــادرات وفــرص الدعــم المالــي، إال 
أن الوقــع ال يــزال ضعيفــًا. وذلــك بســبب النقــص فــي العمــل المشــترك بيــن 

والمبــادرات. الفاعليــن 

نقترح وضع دليل إجراءات موحدة وآلية موحدة لجميع حاملي المشاريع.

العموميــة  المؤسســات  ومبــادرات  اســتراتيجيات  بيــن  تقــارب  وجــود  عــدم   -
لمختلفــة ا

- نقــص فــي مشــاركة شــركات القطــاع الخــاص مــن خــالل حضورهــا ومســؤوليتها 
المحليــة الحقيقيــة

- إنشاء صفة طالب-مقاول وخلق مسار مخصص لذلك
- إدراج التكويــن العملــي فــي مؤسســات التعليــم العالــي، وكذلــك تكوينــات 

بالتنــاوب
- تطوير حاضنات في الجامعات بمشاركة القطاع الخاص

االجتماعــي  االقتصــاد  فــي  المشــاريع  حاملــو  أو  المقاولــون  يتمكــن  ال   -
المشــروع. إطــالق  مرحلــة  تجــاوز  والتضامنــي، 

- أهمية تعزيز ثقافة االبتكار االجتماعي بين مختلف الفاعلين.

- تزويد المقاولين الشباب باألدوات التعليمية المتعلقة باالبتكار االجتماعي.

يعتبــر دور التعليــم مهمــًا جــدا فــي إعــداد الشــباب ألخــذ زمــام المبــادرة، وبالتالــي 
خلــق مشــاريع قــادرة علــى حــل مشــاكل المجتمعــات المختلفــة.

!!!!!

التوعيــة وبيداغوجيــة االبتــكار االجتماعــي  تعــد مشــاركة الطلبــة فــي عمليــة 
ــا لتنميــة هــذا التخصــص. وللقيــام بذلــك، مــن المهــم إعــداد مدربيــن  أمــًرا ضرورًي

ومشــرفين مؤهليــن فــي هــذا المجــال.

مصطفى بن داود

لحبيب عديد

سهام بغدادي

نجيب البياز

أمينة لغزال

بشير لفقيه

عبد الهادي حوسا
Enactus أستاذ - مرشد تربوي بنادي

كلميم

وكالة تنمية األقاليم الجنوبية

المركز الجهوي لالستثمار
العيون

وكالة التنمية االجتماعية
كلميم-واد نون

Aicha جمعية

مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء

المدرسة العليا للتكنولوجيا
كلميم

مداخالت الدورة 1 العيون

إطاق المبادرة :
ســبب إنشــاء التعاونيــة هــو االســتفادة مــن فرصــة الدعــم التــي توفرهــا الدولــة لألفــراد أو الجماعــات، الذيــن 

يرغبــون فــي تنظيــم أنشــطتهم فــي إطــار قانونــي ومنظــم.
تتكون التعاونية من حرفيين متخصصين في الزي الصحراوي التقليدي الذين كانوا يعملون بشكل فردي.

التطوير :
تلقينا تموياًل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعدات ورشات العمل الخاصة بنا.

AMI-  انفتحنــا علــى المعــارض والمهرجانــات حيــث نعــرض منتجاتنــا وخبراتنــا. اســتفدنا مــن برنامــج تكويــن مــن مركــز
.DEAST

طــورت التعاونيــة أنشــطتها نحــو إنتــاج األكيــاس غيــر المنســوجة، كجــزء مــن برنامــج مكافحــة اســتخدام األكيــاس 
ــا علــى وحــدة إنتــاج مــزودة بمعــدات ذات معاييــر عاليــة، حيــث نمــارس أنشــطة خياطــة  البالســتيكية.  نتوفــر حالًي

مختلفــة.

الوقع على البيئة :
نعتبر أنفسنا تعاونية رائدة، لذلك يمكننا تأطير حاملي المشاريع االجتماعية ومشاركة خبرتنا.

يقوم المركز الجهوي لالستثمار بأدوار مختلفة تتمحور حول 3 نقاط
 

 • االستباقية والتحفيز االقتصادي للجهة: الذكاء االقتصادي والمشاركة في وضع استراتيجيات التنمية
 • مراقبة المستثمرين والشركات في المنطقة من خالل الدعم والتوجيه

 • تبسيط اإلجراءات اإلدارية بشكل رئيسي عبر الرقمنة

من المهم لإلدارات أن تبتكر في أساليبها العملية واإلدارية والتنظيمية

يجب أن تكون اإلدارات منفتحة على بيئاتها، حتى تتمكن من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.

يمكن للمركز الجهوي لالستثمار المساهمة في التنمية االجتماعية من خالل
 • ريــادة األعمــال: دعــم حاملــي المبــادرات والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والمســتثمرين، حيــث اننــا منفتحــون 

فــي هــذا االتجــاه علــى الشــراكات مــع الفاعليــن اآلخريــن
 • تطبيــق المرحلــة 3 مــن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي تقــوم على أســاس تشــجيع المبــادرات المبتكرة 

اجتماعيا.
يجــب أن يتوفــر المغــرب اســتراتيجية ابتــكار اجتماعــي، وأن يشــجع المؤسســات األكاديميــة علــى إنتــاج البحــوث 

وتكوينــات المتعلقــة بهــذه المقاربــة.

انطالقــا مــن القناعــة بــأن االبتــكار االجتماعــي رافعــة مهمــة فــي تنميــة المجتمعــات واألوســاط المحليــة، قامــت 
جهــة العيــون الســاقية الحمــراء ببنــاء رؤيتهــا االســتراتيجية، علــى إنشــاء منصــات صناعيــة وبنيــات تحتيــة وتجهيــزات 

للقــرب.

االبتكار االجتماعي في الجهة :

في إطار خطة التنمية في الجهة، تم تخصيص مكانة كبيرة للصناعة التقليدية.< 
دعم التعليم العالي من خالل إنشاء كليات متخصصة< 

• المدرسة العليا للتكنولوجيا - العيون  
• كلية متعددة التخصصات - بوجدور  

• كلية متعددة التخصصات - السمارة  
• معهد متخصص في الطاقة الريحية  

• مدينة المهن والمؤهالت  
• كلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي - العيون  

شراكة بين الجهة ومؤسسة فوسبوكراع، التي تهدف إلى تكوين 45 شاًبا في مهن الصناعة الثقافية.
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منـاقشـات
الدورة 2 العيون

مجموعة السياسات العمومية

 مجموعة الثقافة وتبني االبتكار
االجتماعي

مجموعة الرأسمال البشري

مجموعة الدعم المستعرض

اقتراحات وماحظات

تأطير وعرض االبتكارات االجتماعية• 
خلق آليات لإلدماج االقتصادي لالبتكارات االجتماعية• 
تعزيز الكيانات المرتبطة بقطاع االبتكار االجتماعي• 
إشراك المبتكرين االجتماعيين في السياسات المحلية، وفي • 

عملية اقتراح وبلورة القرارات المحلية
إنشاء شبكة من المبتكرين االجتماعيين ودمجهم في السياسات • 

المحلية

توصيات

إنشاء شبكة من الجهات الفاعلة الداعمة لالبتكار االجتماعي، • 
والتي تدمج جهات فاعلة عمومية وخاصة

مراجعة أنظمة التعليم من خالل تعزيزها بأدوات االبتكار • 
االجتماعي

إنشاء حاضنات• 
خلق جسور بين جميع مؤسسات التعليم العالي والعالم المهني، • 

مع التركيز على البحث والتطوير.
دعم المشاريع خالل مراحل تطورها المختلفة، وعدم االكتفاء • 

بمرحلة اإلطالق
دعم المبادرات عن طريق القطاع الخاص• 

توصيات

ينبع االبتكار من االحتياجات الحقيقية للمجتمعات• 
تعزيز الشراكات بين الجهات من خالل خلق شبكات• 
مراجعة البيداغوجيات التربوية• 
إنشاء منهج خاص بريادة األعمال منذ األقسام االبتدائية• 
التغيير من النهج الخيري إلى المقاولة االجتماعية• 

اقتراحات وماحظات

 •ERASMUS دمج المعاهد والكليات في برنامج
تحفيز الطلبة المبتكرين نحو الربح• 
توعية الفاعلين المحليين• 
خلق ميزانية جهوية مخصصة لتشجيع االبتكار االجتماعي• 

اقتراحات وماحظات

األخذ بعين االعتبار السياق والتنظيم القروي في دينامية االبتكار • 
االجتماعي

يجب أن تلعب الجماعات المحلية دوًرا رائًدا في تنشيط ونشر • 
االبتكار االجتماعي

دمج الشباب في السياسات الجهوية لالبتكار االجتماعي• 
يجب العمل على تقوية مهارات الرأسمال البشري• 
يجب أن تتبنى الجهة نهج القرب مع السكان المعنيين باالبتكار • 

االجتماعي
االستفادة من االبتكارات االجتماعية التي تم تطويرها على • 

المستوى المحلي والبناء عليها

تفــاعالت
الدورة 2 العيون

إعطــاء مكانــة مهمــة للبحــث العلمــي وتطويــر تكوينــات مالئمــة فــي مجــال  	
االبتــكار االجتماعــي علــى جميــع المســتويات الدراســية.

إعطاء أهمية للزيارات الميدانية 	
فــي  	 االجتماعــي  المكــون  أدرجــوا  الذيــن  المقاوليــن  تشــجيع  كذلــك 

الضريبيــة والحوافــز  التمويــل  خــالل  مــن  مشــاريعهم، 

محــو الخلــط بيــن االبتــكار االجتماعــي والمقاربــات األخــرى )االقتصــاد االجتماعــي 
والتضامنــي، ريــادة األعمــال، االبتــكار...( مــن خــالل التوعيــة.

إنشــاء منصــة وطنيــة مــن شــأنها توحيــد المعلومــات والمبــادرات والمتدخليــن 
ذوي عالقــة باالبتــكار االجتماعــي

ضرورة تطوير استراتيجية وطنية لالبتكار االجتماعي 	
مشــاركة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل دراســة  	

حــول االبتــكار االجتماعــي
تنظيــم اجتماعــات حــول االبتــكار االجتماعــي علــى المســتوى الجهــوي أو  	

الوطنــي، مــن أجــل خلــق حــوار عــام حــول هــذا الموضــوع.

يجب أن يكون حامل المشروع المبتكر اجتماعًيا على دراية بضرورة:

خلق قيمة وتعزيز العرض الحالي 	
العمــل ضمــن اإلطــار الحالــي وليــس علــى هامشــه، وبالتالــي التعــاون مــع  	

الجهــات الفاعلــة الحاليــة
االندماج في المنظومة العامة القتصاد البالد 	
دمج ُبعد الحوكمة في إدارة المبادرة 	

مــن الضــروري التمييــز بيــن االبتــكار واالبتــكار االجتماعــي، وعــدم اســتعارة أدوات 
االبتــكار الكالســيكي وتطبيقهــا مباشــرة علــى االبتــكار االجتماعــي

سهام بغدادي

نجيب البياز

أمينة لغزال

زينب محمودي

بشير لفقيه

طارق نكادي

Enactus أستاذ - مرشد تربوي بنادي
كلميم

وكالة تنمية األقاليم الجنوبية

مركز أبحاث الدكتوراه
كلميم

المركز الجهوي لالستثمار
العيون

OCP مجموعة

المدرسة العليا للتكنولوجيا
كلميم
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جمعــت اللقــاءات الجهويــة لالبتــكار االجتماعــي لســنة 2020، مــا بيــن 162 فاعــال فــي مجــال التنميــة 
االجتماعيــة مــن 22 مدينــة.

شــارك 16 فاعــاًل متدخــاًل يمثلــون القطاعــات الجمعويــة والعموميــة والخاصــة واألكاديميــة، رؤاهــم حــول 
االبتــكار االجتماعــي مــع المشــاركين الذيــن أثــروا النقــاش بتفاعالتهــم المختلفــة.

تــود مؤسســة عبــد القــادر بنصالــح أن تشــكر، فردًيــا ومؤسســاتًيا، الشــركاء المحلييــن الذيــن ســاهموا فــي 
تنظيــم هــذه اللقــاءات.

نجحــت اللجــان المنظمــة المحليــة المكونــة مــن 15 فاعــاًل جهويــًا، فــي تمثيــل منظوماتهــا المحليــة 
وتنشــيط ورشــات التفكيــر بنجــاح كبيــر.

شكًرا لكم جميًعا على إنجاح هذه التظاهرات، ونتطلع إلى لقياكم في نسخة 2021.

يمكنكم الولوج إلى جميع اللقاءات الجهوية
www.fondation-bensalah.ma :لالبتكار االجتماعي 2020 عبر موقعنا

لمزيد من المعلومات عن مؤسسة عبد القادر بنصالح
www.fondation-bensalah.ma

fabs@holmarcom.ma : نحن رهن إشارتكم عبر البريد اإللكتروني
 عبر الهاتف : 01 07 31 22 5(0) 212+
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