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تمـهـيــــــد

تتمثـــل رســـالة مكتـــب القاهـــرة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي تعزيـــز فـــرص العمـــل الالئـــق لجميـــع الرجـــال والنســـاء املصرييـــن. وفـــي جهودنـــا إلنجـــاز هـــذه 
املهمة نســـأل أنفســـنا دائما عن أفضل الســـبل الســـتخدام ما لدينا من موارد إلحداث تأثير اجتماعي شـــامل، يعود بالفائدة على معظم املصريين 

ويوفـــر لهـــم الفـــرص فـــي حيـــاة كريمـــة فـــي ظـــل ظـــروف عمـــل الئقـــة.

وانطالقـــا مـــن هـــذه الرســـالة، انضمـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة إلـــى مشـــروع »تحقيـــق األمـــن البشـــري مـــن خـــالل التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
الشاملة في صعيد مصر – مشروع حياة للتنمية املحلية« الذي بدأ في حزيران / يونيو 2013 كجهد مشترك بين منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية ومنظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واملنظمة الدولية للهجرة؛ وشريكه 
الحكومـــي، وزارة التنميـــة املحليـــة. يهـــدف املشـــروع إلـــى تعزيـــز األمـــن االقتصـــادي فـــي خمـــس قـــرى رئيســـية بصعيـــد مصـــر (مركـــزي العـــدوة ومغاغـــة 
بمحافظـــة املنيـــا) مـــن خـــالل خلـــق املزيـــد مـــن فـــرص العمـــل األفضـــل وزيـــادة فـــرص العمـــل للقـــوى العاملـــة املحليـــة، مـــع تعزيـــز األمـــن االجتماعـــي مـــن 

خـــالل األنشـــطة الراميـــة إلـــى تنميـــة املجتمعـــات املحليـــة، ورأس املـــال االجتماعـــي، وتعزيـــز التماســـك والدمـــج بيــــن أفـــراد املجتمـــع.

ــا لـــم يشـــهد فيـــه الشـــباب ســـوى فرصـــة ضئيلـــة لتطويـــر أنفســـهم  اســـتهدف دور منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي مشـــروع حيـــاة للتنميـــة املحليـــة مكانـ
واملســـاهمة فـــي املجتمـــع وإحـــداث تغييـــر فـــي مجتمعاتهـــم. وفـــي املناطـــق الريفيـــة فـــي محافظـــة املنيـــا، غالبـــا مـــا يتـــم اســـتبعاد الشـــباب عـــن املشـــاركة 
املجتمعيـــة الفعالـــة والهادفـــة. ومـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه التحديـــات، قامـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة بتنظيـــم مشـــروعات اجتماعيـــة رائـــدة وعـــززت 
الدمج. وكما جاء في العديد من التقييمات املستقلة، يسرنا أن نقول إن هذا النهج قد أسفر عن عدد من النتائج الهامة. ومع سعادتنا بذلك، 
فإننـــا نقـــر بـــأن النجـــاح الـــذي تحقـــق لـــم يكـــن ليحـــدث بـــدون التــــزام وكفـــاءة املســـؤولين واألخصائييـــن االجتماعييـــن واملنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي 

تعاونـــت معنـــا.

وتمـــت مراجعـــة وتنقيـــح األســـاليب واالفتراضـــات األوليـــة املســـتمدة مـــن املؤلفـــات واملراجـــع الحاليـــة والخبــــرات ذات الصلـــة، اســـتنادا إلـــى النتائـــج 
والخبـــرات الفعليـــة. لـــم يكـــن ذلـــك ســـهال أو مباشـــرا دائمـــا. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ال ينبغـــي لنـــا أن نفتـــرض أن الطريـــق الـــذي انتهينـــا إليـــه هـــو األنســـب أو 

األكثـــر كفـــاءة.

يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى وضـــع نمـــوذج ملواصلـــة العمـــل مـــن قبـــل جميـــع الشـــركاء املهتميـــن بالشـــباب فـــي املناطـــق الصعبـــة واملهمشـــة فـــي مصـــر وخارجهـــا، 
مستمدين من املمارسة الفعلية. ومن ثم، فإنه ال يقتصر على عرض ما تم القيام به، إنما هو محاولة لصياغة نموذج يستند إلى ما ثبت نجاحه 

بشكل جيد أو بشكل غير جيد، مع االستفادة من التأمل والنظر.

ونأمل أن يجد كل من يؤمن بالتنمية االجتماعية واالقتصادية على املستوى املحلي هذا العمل ذات قيمة.

بيتر فان غوي
مدير منظمة العمل الدولية

مكتب القاهرة
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شكــــر وتقــديــر

تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل ميشــيل ســويت (استشــاري مســتقل). وقــام أميــر عبيــد (مديــر مشــروع حيــاة بمنظمــة العمــل الدوليــة بالقاهــرة) 

ولــوكا فيــدي (اخصائــي بمنظمــة العمــل الدوليــة) بتصميــم النمــوذج وتجريبــه فــي امليــدان، واإلشــراف علــى إعــداد الدليــل. كمــا قامــت داريــا أوفمــان 

(استشــاري مســتقل) باملســاعدة فــي الترويــج لهــذا الدليــل.

ولــم يكــن ملشــروع منظمــة العمــل الدوليــة الــذي يســتند إليــه هــذا الدليــل أن ينجــح دون املســاهمة البــارزة للشــركاء واملنفذيــن املحلييــن، وال 

ســيما جمعيــة الجزويــت للتنميــة (JBA). كمــا نقــدر أيضــا مســاهمات منظمــات األمــم املتحــدة - صنــدوق األمــم املتحــدة اإلنمائــي لألمــن البشــري 

UNTFHS، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، واملنظمــة 

الدوليــة للهجــرة -التــي تعاونــت فــي مبــادرة التنميــة املحليــة األوســع نطاقــا التــي كان مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة عنصــرا فيهــا.
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 مقــــدمة

تمثل رعاية طاقة وإبداع الشباب1في البيئات التي تعاني من ضعف اقتصادي تحديا ملحاور التنمية في جميع أنحاء العالم. ويقدم هذا الدليل 

نموذجا عمليا لكيفية بناء رأس املال االجتماعي واالقتصادي من خالل املشاركة الفعالة للشباب وتشجيع ريادة األعمال االجتماعية.

وفــي مصــر، عمــل ائتــالف يضــم منظمــات تابعــة لألمــم املتحدة2مــع مســئولين فــي الحكومــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة واملحليــة ملعالجــة 

مشــكلة عــدم توافــر األمــن االقتصــادي واملجتمعــي فــي مركزيــن بمحافظــة املنيــا بصعيــد مصــر. ومــن ثــم، تــم تصميــم مشــروع »األمــن البشــري مــن 

خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة في صعيد مصر – حياة للتنمية املحلية« بهدف تعزيز األمن االقتصادي من خالل خلق فرصا 

للعمــل وزيــادة مهــارات القــوى العاملــة املحليــة. وفــي ذات الوقــت، قــام املشــروع بدعــم األمــن املجتمعــي والشــخ�صي ألهالــي املنطقتيــن مــن خــالل 

تنمية رأس املال االجتماعي وتعزيز التماسك والدمج. وقد تركز املكون الخاص بمنظمة العمل الدولية في مشروع »حياة« على دور الشباب، ال 

سيما في ضوء ارتفاع معدالت البطالة بين الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. وقد سعى التصميم الفريد لهذا املكون إلى خلق فرص 

جديــدة للعمــل الالئــق للشــباب مــن خــالل الجمــع بيــن التدريــب املنهــي والتدريــب علــى مهــارات العمــل مــن خــالل أنشــطة تهــدف إلــى تعزيــز املشــاركة فــي 

بنــاء املجتمــع وخلــق بيئــة تمكينيــه لرعايــة أصحــاب املشــروعات االجتماعيــة املحتمليــن.

تــم اعــداد هــذا الدليــل بهــدف مشــاركة تجربــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي تقديــم مفهــوم ريــادة األعمــال االجتماعيــة فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات، 

وتســليط الضــوء علــى الفــرص املتاحــة، إلــى جانــب عوامــل النجــاح والــدروس املســتفادة مــن هــذه التجربــة. يتضمــن هــذا الدليــل االســتراتيجيات 

والنهج واألدوات والتوجيهات الالزمة لتعزيز ريادة األعمال االجتماعية في املناطق التي تعاني من العديد من التحديات واملصاعب. وقد تم تطويره 

من خالل مزيج من البحوث املكتبية وامليدانية املتعلقة باملفاهيم النظرية والخبرة العملية ملكون منظمة العمل الدولية في مشروع حياة. وقد 

قام فريق العمل، الذي شمل خبيرا في التنمية الريفية وأخصائيا في مجال تنظيم املشروعات، بمراجعة مختلف املراجع واملؤلفات ذات الصلة 

ودراســة الوثائــق الرئيســية للمشــروع. وقــد أتاحــت زيــارة ميدانيــة قــام بهــا الفريــق ملركــز العــدوة بمحافظــة املنيــا الفرصــة لجمــع املعلومــات الالزمــة 

وتقييم آثار املشروع من خالل حلقات نقاش مع مجموعات بؤرية ومقابالت مع العديد من األطراف املعنية وأصحاب املصلحة الرئيسيين، من 

القيادات الشــابة واملتطوعين وأصحاب املشــروعات االجتماعية ومديري مراكز الشــباب والشــركاء املنفذين ملنظمة العمل الدولية.

يقــدم القســم األول مــن الدليــل ملحــة عامــة عــن النظريــات الحاليــة لريــادة األعمــال االجتماعيــة مــن أجــل صياغــة املفهــوم بحيــث يمكــن أن يدعــم 

دمــج ومشــاركة شــباب املجتمعــات املهمشــة كــرواد ملشــروعات االجتماعيــة. كمــا يستكشــف هــذا القســم أيضــا دور رأس املــال االجتماعــي فــي تهيئــة 

بيئــة تمكينيــه تســمح بتطويــر مشــروعات ريــادة األعمــال االجتماعيــة ونجاحهــا. ويســتعرض القســم الثانــي فيتضمــن نمــوذج عملــي لكيفيــة خلــق 

بيئــة متاحــة للشــباب لدعــم ريــادة األعمــال االجتماعيــة. يتضمــن هــذا القســم التوجيهــات واالســتراتيجيات واألدوات العمليــة الالزمــة لدعــم تنفيــذ 

هــذا النمــوذج. أمــا القســم الثالــث فيتنــاول تجربــة تنفيــذ هــذا النمــوذج مــن خــالل مكــون منظمــة العمــل الدوليــة فــي مشــروع حياة للتنمية املحلية. 

هــذا، ويحدونــا األمــل فــي أن يجــد ممارســو التنميــة مــن جميــع القطاعــات، بمــا فــي ذلــك األجهــزة الحكوميــة واملؤسســات الدوليــة ومنظمــات املجتمــع 

املدني في هذا الدليل نموذجا يمكنهم تطبيقه وتطويعه من أجل مساعدة الشابات والشبان على الحصول على فرص عمل الئقة يحققون فيها 

إمكاناتهــم ومواهبهــم كعوامــل للتغيير.

 1     يستخدم هذا الدليل للتبسيط كلمة »الشباب« لتشمل جميع الرجال والنساء من سن 18 حتى 35.

 2       منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للمرأة، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، واملنظمة الدولية للهجرة
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ريادة األعمال االجتماعية ورأس املال االجتماعيالقســـــــــــــــم األول

االقتصاد االجتماعي والتضامني

إن تحديــات اليــوم مــن البطالــة، واإلقصــاء بكافــة أشــكاله، وعــدم املســاواة، 
والصدمــات االقتصاديــة، والفقــر، وظاهــرة االحتبــاس الحــراري -تلزمنــا بإعــادة 
التفكيــر فــي الطريقــة التــي نــؤدي بهــا أعمالنــا. كمــا أن احتياجــات املجموعــات 
الكبيــرة فــي املجتمــع فــي البلــدان الصناعيــة والبلــدان الناميــة علــى الســواء ال 
تلبــى بشــكل فعــال ســواء مــن قبــل األســواق التقليديــة أو مــن الحكومــات. وكان 
أحــد نواتــج هــذا التفكيــر ظهــور املؤسســات/املبادرات االجتماعيــة، أي األعمــال 
التجاريــة ذات األهــداف االجتماعيــة فــي املقــام األول -كجــزء مــن “االقتصــاد 
الــذي يشــمل أيضــا األنشــطة االقتصاديــة  االجتماعــي والتضامنــي” املتنامــي 
مؤسســات  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن  والتطوعيــة.  املجتمعيــة  للمنظمــات 
االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي تكمــل القنــوات واملجهــودات األخــرى لتوفيــر 
الســلع والخدمــات. ويشــمل ذلــك إعــادة إدمــاج الفئــات الضعيفــة فــي الحيــاة 

العمليــة وتوســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة.

وقــد نمــا االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي علــى مــدى العقــود املاضيــة ليصبــح 
عامال اقتصاديا هاما في أجزاء كثيرة من العالم؛ فعلى سبيل املثال، يقدر بأن أكثر 

مــن 100 مليــون شــخصا فــي جميــع أنحــاء العالــم يعملــون فــي االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي. وفــي االتحــاد األوروبــي، يقــدر أن نحــو 10 % مــن 
الشــركات و6 % مــن مجمــوع العمالــة تقــع ضمــن االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي.

ريادة األعمال االجتماعية

إن تحديات اليوم من البطالة، واإلقصاء بكافة أشكاله، وعدم املساواة، والصدمات االقتصادية، والفقر، وظاهرة االحتباس الحراري -تلزمنا 
بإعــادة التفكيــر فــي الطريقــة التــي نــؤدي بهــا أعمالنــا. كمــا أن احتياجــات املجموعــات الكبيــرة فــي املجتمــع فــي البلــدان الصناعيــة والبلــدان الناميــة 
على الســواء ال تلبى بشــكل فعال ســواء من قبل األســواق التقليدية أو من الحكومات. وكان أحد نواتج هذا التفكير ظهور املؤسســات/املبادرات 
االجتماعية، أي األعمال التجارية ذات األهداف االجتماعية في املقام األول -كجزء من “االقتصاد االجتماعي والتضامني” املتنامي الذي يشمل 
أيضــا األنشــطة االقتصاديــة للمنظمــات املجتمعيــة والتطوعيــة. ومــن الجديــر بالذكــر، أن مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي تكمــل 
القنــوات واملجهــودات األخــرى لتوفيــر الســلع والخدمــات. ويشــمل ذلــك إعــادة إدمــاج الفئــات الضعيفــة فــي الحيــاة العمليــة وتوســيع نطــاق الحماية 

االجتماعيــة.

وقــد نمــا االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي علــى مــدى العقــود املاضيــة ليصبــح عامــال اقتصاديــا هامــا فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم؛ فعلــى 
ســبيل املثــال، يقــدر بــأن أكثــر مــن 100 مليــون شــخصا فــي جميــع أنحــاء العالــم يعملــون فــي االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي. وفــي االتحــاد 

االقتصاد االجتماعي والتضامني 

“يشــير هــذا املفهــوم إلــى املؤسســات واملنظمــات، وال 
املتبادلــة،  املنفعــة  وجمعيــات  التعاونيــات،  ســيما 
واملشــاريع  واملؤسســات  األهليــة،  والجمعيــات 
االجتماعيــة، التــي تعمــل فــي مجــاالت إنتــاج الســلع 
الوقــت  ذات  فــي  الســعي  مــع  واملعــارف  والخدمــات 
وتعزيــز  واجتماعيــة  اقتصاديــة  أهدافــا  لتحقيــق 

” مــن. لتضا ا

بشــأن  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  اإلقليمــي  املؤتمــر 
لألزمــة  أفريقيــا  اســتجابة  االجتماعــي،  االقتصــاد 

2009 أكتوبــر   / األول  تشــرين  العامليــة، 

تشير املؤسسات/املشروعات االجتماعية إلى مجموعة متنوعة من الحاالت. وقد اقترحت تعريفات مختلفة، إال أنه ووفقا 

لثومبســون ودوهرتي (2006)، فإن املؤسســات االجتماعية هي »منظمات تســعى إلى إيجاد حلول تتوافق مع منظور األعمال 

التجارية للمشاكل االجتماعية«. وبالنسبة ملنظمة العمل الدولية، تعرف املنشآت االجتماعية على أنها:

• ذات هدف اجتماعي أسا�صي، وهو ما ينص عليه بوضوح على أنه هدفه األسا�صي؛

جيــدة نســبة  ووجــود  التكاليــف  لتغطيــة  كاف  دخــل  توليــد  مــع  ماليــا،  املســتدامة  األعمــال  نمــوذج  تســتخدم   •

   من دخلها من األرباح (بدال من املنح أو التبرعات)؛

• أن تكــون مســاءلة أمــام أصحــاب املصلحــة، مــع آليــة مناســبة لضمــان الخضــوع للمســاءلة أمــام املســتفيدين، 

  وقياس أثرها االجتماعي وإثباته.
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ومنــذ التســعينات، بــدأ االعتــراف باملؤسســات االجتماعيــة باألشــكال القانونيــة فــي مختلــف البلــدان. ومــن الواضــح أن بعــض هــذه األطــر القانونيــة 
مستوحاة من منهج التعاون (مثل القانون اإليطالي الرائد والخاص بالتعاون االجتماعي والذي صدر في عام 1991). وقد تم وضع أطر قانونية 
أخــرى، مثــل شــركة املصلحــة املجتمعيــة فــي اململكــة املتحــدة وشــركة سوســيتيه فيناليــت سوســيال فــي بلجيــكا. وفــي إيطاليــا، تجمــع كونســورزيو 
جينو ماتارلي (CGM) الذي يضم 1100 تعاونية اجتماعية و75 اتحاد محلي. ومع ذلك، تختلف املؤسسات / املبادرات االجتماعية عن األنواع 

األخــرى لالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، حيــث أنهــا ليســت بالضــرورة جماعيــة امللكيــة.

مثال ملبادرة اجتماعية: جذور التعاطف

 جذور التعاطف (روي) هو برنامج تم تطويره في كندا للعمل مع األسر واملدارس ملساعدة طالب املرحلة االبتدائية على تنمية اإلحساس 
بالتعاطــف وتعزيــز الكفــاءة االجتماعيــة والعاطفيــة. يســتخدم هــذا البرنامــج التفاعــالت مــع األطفــال ملســاعدتهم علــى التعــرف علــى املشــاعر 
واالحتياجــات العاطفيــة. یتطــوع والديــن باصطحــاب طفلهمــا إلــى املدرســة کل ثالثــة أســابیع مــع میســر مــن برنامــج جــذور التعاطــف. وفقــا 
لنمــوذج جــذور التعاطــف، يكــون الطفــل هــو "املعلــم"، فــي حيــن يســاعد امليســر الطــالب علــى التعــرف علــى دروس املشــاعر والنمــو والتطــور 
حيث يشــاهد األطفال نمو الطفل خالل العام الدرا�صــي. صارت هذه الفكرة البســيطة محور العديد من الدراســات النفســية والعصبية، 
وقــد ثبــت فعاليتهــا فــي الحــد مــن العــدوان والقســوة والبلطجــة فــي املــدارس املشــاركة فــي البرنامــج. وقــد حظيــت برامــج ROE علــى اعتــراف دولــي 

وصــارت تقــدم حاليــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وخالفــا لألعمــال التجاريــة التقليديــة، يقــاس نجــاح املشــروعات االجتماعيــة بالقيمــة االجتماعيــة التــي تجلبهــا للمجتمــع. فــي الوقــت نفســه يعتمــد 
منظــم(ة) األعمــال االجتماعيــة علــى نفــس العقليــة والفطنــة التجاريــة مثــل صاحــب(ة) أي مؤسســة أخــرى. ويســتند العمــل التقليــدي علــى أبحــاث 
الســوق وخطــط األعمــال، حيــث يســأل صاحــب(ة) املؤسســة نفســه(ا): "مــا حجــم الطلــب علــى الســلع والخدمــات التــي أقدمهــا؟" و "كيــف يمكننــي 
تحديــد األســعار ومســتويات اإلنتــاج مــن أجــل تحقيــق أق�صــى قــدر مــن األربــاح؟" مــن ناحيــة أخــرى، يقــوم املشــروع االجتماعــي علــى أســاس املشــكلة 
والبحــوث وخطــط األعمــال، حيــث يســأل صاحــب(ة) املشــروع االجتماعــي نفســه(ا) "مــا هــي املشــكلة التــي أريــد معالجتهــا؟" و "كيــف ســيتم تطويــر 
تدفقات اإليرادات لضمان نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها؟". تعمل املؤسسة االجتماعية على أساس هذه القاعدة املزدوجة في الرؤية: 

فالنجــاح ال يقــاس بالربــح وحــده، بــل باألربــاح والقيمــة االجتماعيــة أيضــا.

وبهــذه الطريقــة، فــإن منظــم(ة) األعمــال االجتماعيــة هــو أي شــخص يقيــم مشــروعا أو مؤسســة بهــدف تلبيــة حاجــة اجتماعيــة معينــة. وال يحتــاج 
منظم(ة) األعمال االجتماعية ألن يكون متعلما تعليما عاليا أو متقدما تكنولوجيا أو يتمتع بكاريزما أو أن يكون بعيدا عن املشكلة التي يرغب في 
معالجتها. إن منظم(ة) األعمال االجتماعي هو أي شخص يعطي رسالته االجتماعية أولوية متساوية أو أعلى من هامش الربح الذي يحققه. وفي 
حيــن تركــز الكثيــر مــن املؤلفــات واملراجــع علــى توســيع نطــاق املبــادرات والوصــول للعامليــة، فــإن حــل املشــاكل املحليــة لــه نفــس القــدر مــن األهميــة، 
وال يلــزم بالضــرورة أن يكــون لــدى أصحــاب املشــروعات االجتماعيــة أفــكارا واســعة النطــاق حتــى يكــون لهــا أثــر إيجابــي. ومــع هــذا الفهــم املوســع ملــا 
يعنيه مصطلح منظم األعمال االجتماعية، فإننا نفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية استخدام الناس للمبادرات واملشروعات االجتماعية 

لتوجيــه ووضــع شــروط للتنميــة الخاصــة بهــم.
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مثال ملبادرة اجتماعية: رعاية منتجي العسل – أفريقيا

تــم إنشــاء مؤسســة "رعايــة منتجــي العســل – أفريقيــا" (HCA-هــكا) لتوفيــر ســبل العيــش وتحقيــق التنميــة املجتمعيــة املســتدامة مــن خــالل 
العمل مع املزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في شرق أفريقيا. ويعتمد نموذج العمل الذي تتبعه (هكا) على دعم املزارعين ليصبحوا 
منتجين لعسل عالي الجودة، من خالل التدريب والدعم التقني. وعندما يمتلك املزارعون املهارات الالزمة لضمان جودة منتجاتهم، تقوم 
املؤسســة بشــراء مــا ينتجونــه مــن عســل بســعر ثابــت وعــادل، ممــا يوفــر لهــم اســتقرار الدخــل الــذي يمكنهــم مــن االدخــار وحتــى االســتثمار بيــن 
املنتجيــن. مــن خــالل التركيــز علــى الجــودة فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة واالنتــاج، قامــت هــكا بتطويــر عالمــة تجاريــة جــرى االعتــراف بهــا فــي 
أســواق شــرق أفريقيــا. وفــي مواجهــة اســتمرار عــدم توافــر األمــن الغذائــي فــي جنــوب الســودان، قامــت هــكا بتوســيع نطــاق عملهــا ليشــمل دعــم 
إنتــاج الفــول الســوداني والسمســم، باإلضافــة إلــى العســل، بيــن املزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة. وتســتخدم هــذه املحاصيــل فــي إنتــاج 
"وجبــة خفيفــة" فائقــة الجــودة ومنخفضــة التكلفــة تبــاع كُمكمــل غذائــي رخيــص فــي املجتمعــات املحليــة التــي تعانــي مــن نقــص األغذيــة. وقــد 
تــم االعتــراف بنمــوذج هــكا لدعــم املجتمعــات مــن خــالل ممارســات تجاريــة عادلــة ومســتدامة مــن خــالل حصولهــا علــى العديــد مــن الجوائــز، 
بمــا فــي ذلــك جائــزة رواد األعمــال االجتماعيــة األكثــر تميــزا مــن املنتــدى االقتصــادي العالمــي ومؤسســة شــواب وجائــزة مبــادرة خــط االســتواء 

لبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي.

رأس املال االجتماعي

 يشــارك رواد (رائــدات) األعمــال االجتماعيــة الناجحيــن فــي الحيــاة املدنيــة بغــض 
النظــر عــن حجــم أو مــدى هــذه املشــاركة. وتعتمــد مؤسســاتهم ومشــروعاتهم علــى 
بنــاء املصداقيــة والعالقــات، ســواء داخــل املجتمعــات املحليــة املســتهدفة أو بيــن 
الشــبكات األوســع نطاقــا. وهنــاك عالقــة متبادلــة بيــن رواد ورائــدات املشــروعات 
االجتماعية وصحة املجتمعات التي يخدمونها. ومن أجل النجاح في العمل وكسب 
ثقة املجتمع، يعمل منظم(ة) األعمال االجتماعية على تعزيز التماسك االجتماعي 

والعالقــات بيــن الفئــات املســتهدفة.

يتخــذ فهــم دور التماســك االجتماعــي ورأس املــال االجتماعــي معنــى مختلفــا عندمــا 
ننظــر إلــى نمــاذج لبرامــج رعايــة رواد ورائــدات املشــروعات االجتماعيــة مــن داخــل 
املجتمعــات املحليــة املســتفيدة. إن مــن الصعــب تحديــد أصحــاب املشــروعات 
االجتماعيــة املحتمليــن حيــث تكــون معــدالت الثقــة واملشــاركة منخفضــة. وفــي مثــل 
هــذه البيئــة، ال يوجــد ســوى قلــة مــن النــاس لديهــم فهــم كاف لكيفيــة مســاهمة 

أعمالهــم فــي مجتمعهــم، ناهيــك عــن القــدرة علــى تحديــد االحتياجــات االجتماعيــة 
ومعالجتهــا. ومــن ثــم، يجــب أن تأخــذ البرامــج الراميــة إلــى بنــاء روح املبــادرة االجتماعيــة ورأس املــال االجتماعــي فــي اعتبارهــا رأس املــال االجتماعــي 

القائــم داخــل املجتمــع املحلــي.

ومثــل مفهــوم تنظيــم املشــروعات االجتماعيــة، تــم تحديــد مفهــوم رأس املــال االجتماعــي بعــدة طــرق مختلفــة. فــي جوهرهــا، يمكــن فهــم رأس املــال 
االجتماعــي علــى أنــه العالقــات والشــبكات واملؤسســات داخــل املجتمــع املحلــي أو املجتمــع أو األمــة ككل التــي مــن شــأنها تعزيــز التعــاون واملشــاركة 
بيــن أفــراد املجتمــع. وكلمــا كانــت التقاطعــات ونقــاط االلتقــاء بيــن األســر أو تجمعــات القرابــة، والوضــع االقتصــادي، والوضــع االجتماعــي، والهويــة 
الدينيــة أو العرقيــة قويــة، كان اســهام رأس املــال االجتماعــي فــي تحقيــق التماســك االجتماعــي والدمــج أكثــر قــوة وعمقــا. إال أنــه عندمــا تكــون هــذه 

العالقــات والروابــط موجــودة فقــط داخــل كل مجموعــة بعينهــا، فــإن هــذا يشــير إلــى تدنــي مســتويات رأس املــال االجتماعــي.

ترتفــع معــدالت املشــاركة املدنيــة فــي املجتمعــات الصحيــة، أي املشــاركة فــي األنشــطة التــي تســهم فــي تحســين حيــاة املجتمــع. ومــن املؤشــرات الهامــة 
األخــرى لــرأس املــال االجتماعــي املتطــور هــي درجــة الثقــة والقيــم املشــتركة التــي تدعــم التعــاون واألنشــطة املفيــدة اجتماعيــا. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن انعــدام الثقــة علــى نطــاق واســع بيــن أفــراد املجتمــع املحلــي، ونقــص التعــاون، وانخفــاض مســتويات املشــاركة املدنيــة هــي مؤشــرات علــى عجــز 
رأس املال االجتماعي. ويمكن لهذا العجز أن يترك املجتمعات املحلية معرضة بشكل خاص النهيار الروابط االجتماعية في أوقات انعدام األمن 

االقتصــادي أو الشــخ�صي.

تعريف رأس املال االجتماعي 

وفعاليــة  قيمــة  علــى  يــدل  اجتماعــي  مصطلــح  هــو 
بيــن  والثقــة  التعــاون  ودور  االجتماعيــة  العالقــات 
عناصــر املجتمــع فــي تحقيــق األهــداف االقتصاديــة. 
املؤسســات  مــن  االجتماعــي  املــال  رأس  يتكــون 
والشــبكات واألعــراف االجتماعيــة والقيــم والعالقــات 
ممــا  مجتمــع  فــي  املختلفــة  املجموعــات  بيــن  فيمــا 
يؤثــر علــى مســتويات الثقــة والتعــاون فــي التفاعــالت 

 . عيــة االجتما
بشــأن  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  اإلقليمــي  املؤتمــر 
لألزمــة  أفريقيــا  اســتجابة  االجتماعــي،  االقتصــاد 

2009 أكتوبــر   / األول  تشــرين  العامليــة، 
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وفي الوقت نفسه، يعتبر التماسك االجتماعي واملجتمعات القوية عناصر هامة في البيئة املواتية لتنمية األعمال التجارية والنمو. ومن الجدير 

بالذكــر أن ممارســة األعمــال التجاريــة تصبــح أكثــر تكلفــة وصعوبــة عندمــا يكــون حجــم الثقــة منخفضــا؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك، تزدهــر األعمــال 

عندمــا تكــون جميــع الجهــات الفاعلــة االقتصاديــة قــادرة علــى الترابــط والشــراء والبيــع والربــط ببعضهــا البعــض. كمــا يمكــن القــول بــأن هــذا األمــر 

أكثــر أهميــة فــي حالــة املشــروعات االجتماعيــة، نظــرا ألن نجاحهــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى ثقــة املجتمــع بــأن األعمــال التجاريــة تــؤدي فــي الواقــع إلــى 

حــدوث خيــر أو فائــدة اجتماعيــة.

يمكننــا أن نــرى عالقــة دائريــة بيــن رأس املــال االجتماعــي وريــادة األعمــال االجتماعيــة التــي تنشــأ مــن داخــل املجتمــع املســتهدف. ومــن ثــم، يلــزم 

زيادة رأس املال االجتماعي وبناء مجتمعات أكثر دمجا وتماســكا من أجل تهيئة بيئة تمكينيه لجميع األنشــطة االقتصادية، وال ســيما املبادرات 

االجتماعيــة الرائــدة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن تنميــة روح املبــادرة االجتماعيــة تزيــد رأس املــال االجتماعــي داخــل املجتمــع. 

ولهذا يقدم نموذج التدخل املبين في هذا الدليل نهجا لتفعيل هذه الحلقة.

أربعة مبادئ للتنمية املستدامة

تســهم املســتويات املرتفعــة لــرأس املــال االجتماعــي فــي التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل الالئــق. وينبغــي أن يســتند 
بنــاء رأس املــال االجتماعــي مــن أجــل تعزيــز التماســك االجتماعــي والثقــة والتعــاون واملشــاركة املدنيــة إلــى أربعــة مبــادئ للتنميــة 

املســتدامة:

1- تكافؤ الفرص والتخصيص العادل للموارد في املجتمع.
2- تمكين النساء والرجال من املشاركة والتأثير في مجتمعاتهم ومجتمعهم.

3- الحكم الرشيد واملساءلة بين املؤسسات العامة.
أجــل  مــن   - املختلفــة  واألجيــال  والجنســانية  والعرقيــة  والدينيــة  االجتماعيــة  الهويــات  -عبــر  التضامــن   -4

    الحفاظ على املوارد الطبيعية لألجيال املقبلة وضمان حصة عادلة من الفوائد بين الجميع.

© ILO

© ILO
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نموذج التدخل القســــــــم الثانـــــي

تــم تنفيــذ أعمــال ريــادة األعمــال االجتماعيــة ورأس املــال االجتماعــي التــي تسترشــد بهــا هــذه الوثيقــة فــي املناطــق الريفيــة الفقيــرة بشــكل خــاص فــي 

مصر (مركزي العدوة ومغاغة بمحافظة املنيا). إن التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على هاتين املنطقتين ليست فريدة من نوعها 

بــأي شــكل مــن األشــكال.

هذا النموذج من شأنه مساعدة املجتمعات املحلية على التصدي للتحديات التالية:
(1)  ارتفاع معدالت الفقر وقلة فرص العمل؛

االجتماعيــة واالنقســامات  والجنــس  العمــر  عبــر  املجتمــع،  داخــل  والتماســك  االجتماعــي  املــال  رأس  مســتويات  انخفــاض    (2)

      أو اإلثنية الثقافية؛
(3)  انخفاض مستويات ريادة األعمال بين الشباب؛

و، والتحيــز؛  التمييــز  أشــكال  مــن  وغيــره  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  والتمييــز  االجتماعيــة،  املســاواة  عــدم  أوجــه    (4)

النــاس. يحتاجهــا  التــي  الرئيســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الخدمــات  تقديــم  علــى  الحكومــي  القطــاع  قــدرات  ضعــف    (4)

وفي حين أن كل مبادرة موجهة نحو الشباب ينبغي أن تبنى على نظرية للتغيير تالئم السياق املحلي والظروف على أرض الواقع، فإن هذا 
نموذج بشكل عام مناسب ملتابعة النتائج التالية على املستويين املجتمعي واملحلي:

•  تمكين الشباب من أن يصبحوا رواد أعمال اجتماعيين ناجحين؛
•  تحسين مستوى الثقة والتعاون، واملساواة بين الجنسين؛

•  تحسين فرص الحصول على الخدمات االجتماعية بأسعار معقولة ألشد الفئات حرمانا؛
•  تحسين فرص الحصول على فرص العمل الالئق للشابات والشبان.

وهنــاك أمثلــة عديــدة للمبــادرات التــي نجحــت فــي إعــادة بنــاء التماســك االجتماعــي مــن خــالل الشــباب بوصفهــم عوامــل للتغييــر. ومــا يميــز هــذا 

النمــوذج هــو املزيــج مــن التغييــر مــن أجــل الشــباب والتغييــر مــن خــالل الشــباب.



الجدول الزمني الموصى بھ

المشروعات 
االجتماعیة تعمل 

بنجاح

انشاء 
مشروعات 

اجتماعیة

تطویر رأس 
المال اإلجتماعي

تنمیة 
القدرات

بناء شراكات 
وقاعدة محلیة 

نمــــــوذج التدخــل 

۱- بناء شراكات 
    مع الحكومة المحلیة

    والجھات الفاعلة المحلیة 
    األخرى

۳- تطویر المھارات 
    وتنمیة قدرات 

    مجموعات المتطوعین
    والشركاء

٥- تنفیذ المبادرات
    االجتماعیة من خالل
    منتدیات/ مجموعات

    المتطوعین 

۸- الدعم الفني 
    للمشروعات 
    االجتماعیة 

     الفائزة 

۱-۷
 دعوة لتقدیم 

الطلبات، واختیار 
المرشحین

۲-۷
التدریب على ریادة 

االعمال االجتماعیة، 
ووضع خطط 

األعمال

۳-۷
تقدیم منح مالیة 

للمشروعات 
االجتماعیة الفائزة

۷- تنظیم مسابقة ریادة األعمال االجتماعیة

٦- رفع وعي الشباب والمجتمع وتشجیع المبادرات للمشروعات االجتماعیة

٤- ضمان استدامة منتدیات ومجموعات المتطوعین

۲- بناء منتدیات للشباب /
    مجموعات متطوعین

مزید من الدعم٦- ۹ أشھر۳- ٦ أشھر۰- ۳ أشھر ۹- ۱۲أشھر

تشجیع ریادة 
األعمال االجتماعیة 

في المجتمعات 
المحلیة
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وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل اعــاله، يبنــي نمــوذج التدخــل مهــارات وقــدرات الشــباب ليصبحــوا منخرطيــن كعمــالء للتغييــر وأصحــاب مشــاريع 

إجتماعيــة. هــذا النمــوذج مقســم لســت نتائــج مرجــوه وثمانــي خطــوات رئيســية:

النتيجة األولى:  بناء الشراكات وقاعدة محلية

املرحلة األولى:  إقامة شراكات مع الحكومة املحلية والجهات الفاعلة املحلية األخرى

املرحلة الثانية:   بناء منتديات للشباب / مجموعات املتطوعين

النتيجة الثانية:  تنمية القدرات

املرحلة الثالثة:   تطوير املهارات وتنمية قدرات مجموعات املتطوعين والشركاء

املرحلة الرابعة:  ضمان استدامة منتديات ومجموعات املتطوعين

النتيجة الثالثة:  رأس املال االجتماعي والتنمية املحلية 

املرحلة الخامسة: تنفيذ املبادرات االجتماعية من خالل منتديات/ مجموعات املتطوعين

النتيجة الرابعة:  تعزيز روح املبادرة االجتماعية

املرحلة السادسة:  التوعية الشبابية وتعزيز روح املبادرة االجتماعية للمجتمع املحيط

النتيجة الخامسة:  صياغة املؤسسات االجتماعية وإنشاءها

املرحلة السابعة:  تنظيم مسابقة للمبادرات االجتماعية
7-1   دعوة لتقديم الطلبات؛ املرشحين املختارين

7-2   التدريب على ريادة االعمال االجتماعية، ووضع خطط األعمال
7-3   تقديم منح مالية للمؤسسات االجتماعية املختارة

النتيجة السادسة: املبادرات االجتماعية تعمل بنجاح

املرحلة الثامنة: الدعم الفني للمشاريع االجتماعية الفائزة

يوفر الدليل التطبيقي نموذج خطوة بخطوة لكل مرحلة، بدعم من توجيه العملية وأدوات النموذج.

ييهــئ التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة األطفــال للنجــاح فــي املــدارس االبتدائيــة كمــا يســهم فــي نموهــم بطريقــة 

صحيــة. وفــي جميــع أنحــاء صعيــد مصــر، يشــكل عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى تعليــم مبكــر ورعايــة جيــدة 

لألطفــال تحديــا مســتمرا. كانــت عــزة، التــي حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس، مــن بيــن املشــاركات فــي برنامــج 

الشــباب التطوعــي التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة. ومــن خــالل عملهــا التطوعــي فــي مجتمعهــا املحلــي أدركــت أن 

األســر واألطفــال يمكــن أن يســتفيدوا مــن خدمــات رعايــة األطفــال التــي تركــز علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة 

املبكــرة، هــذا فضــال عــن أن أقــرب مركــز لرعايــة األطفــال يبعــد 30 كيلومتــرا عــن قريتهــا. أجــرت عــزة بحوثــا حــول 

نظريــات وأســاليب التعلــم املبكــر، وبقــرض مــن شــقيقها وبتمويــل إضافــي مــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة، 

افتتحــت حضانــة خاصــة بهــا. ومــن خــالل املشــاركة فــي البرنامــج، حصلــت علــى تدريبــا علــى إدارة األعمــال، فضــال 

عــن التدريــب املتخصــص فــي مجــال التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة. أطلقــت عــزة حملــة تســويق الحضانــة 

من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتوعية املجتمعية وتمكنت من بناء اهتمام قوي بنهجها التربوي بين 

األسر في املجتمع. اليوم، توفر حضانة طيور الفردوس رعاية وتعليم جيد لألطفال وفقا لطريقة مونتيسوري 

ملــا يتــراوح  مــا بيــن 60 و 65 طفــال فــي ســن مــا قبــل املدرســة. ويعمــل لــدي عــزة حاليــا أربعــة معلمــات وأخصائيــة فــي 

مجــال الســالمة والنظافــة العامــة. وتفخــر عــزة بالثقــة التــي يوليهــا أوليــاء األمــور لهــا لتوفيــر رعايــة آمنــة ألطفالهــم. 
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النتيجة األولى: بناء شراكات وقاعدة محلية

املرحلة األولى: بناء شراكات مع الحكومة املحلية والجهات الفاعلة املحلية األخرى

أحد عوامل النجاح الحاسمة في هذه الخطوة هو القدرة على بدء وإقامة الشراكات املناسبة والصحيحة 
مــع الشــركاء املحلييــن. ويعــد تعــاون ودعــم الســلطات املحليــة واملديريــات ذات الصلــة، مثــل مديريــات 
الشــؤون االجتماعيــة والشــباب والقــوى العاملــة، أمــرا أساســيا. إن التعــاون مــع شــركاء حكومييــن مــن 
شــانه دعــم اســتدامة النتائــج ودعــم اســتمرار األنشــطة فــي املســتقبل. وفــي ذات الوقــت، يــؤدي التواصــل 
مــع املجتمعــات املحليــة مــن خــالل منظمــات املجتمــع املدنــي وغيرهــا مــن املنظمــات واملجموعــات واملحافــل 

الرســمية وغيــر الرســمية إلــى زيــادة تعزيــز القاعــدة املحليــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق هــذا النمــوذج.
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، عمــل مشــروع حيــاة للتنميــة املحليــة بشــكل وثيــق مــع مراكــز الشــباب املحليــة 
وتحــت إشــراف وزارة الشــباب والرياضــة. وقــد ســاهم ذلــك فــي الوصــول للشــباب وتشــكيل مجموعــات 

املتطوعيــن الشــباب وأيضــا اســتغالل الفرصــة املتاحــة لــدى مراكــز الشــباب مــن مرافــق وشــبكات.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

)R1.1 1(  القيام بمسح لتحديد الشركاء املحليين ومقدمي الخدمات في املجتمعات املستهدفة. )إرشادات عملية التطبيق(

وسيساعد هذا النشاط العاملين في مجال التنمية على:

• الوصول لفهم أفضل للسياق املحلي والشركاء املحتملين وبيئة اإلدارة املحلية.

بملكيــة  املجتمــع  إحســاس  ســيدعم  ممــا  املحلييــن  الشــركاء  مــع  مشــتركة  رؤيــة  وخلــق  للمشــروع  والترويــج  للحشــد  فرصــة   •
   النموذج وأهدافة.

مــن خــالل الفئــة املســتهدفة، وذلــك  البيئــة املحليــة املســتهدفة واحتياجــات  مــع  يتما�صــي  بمــا  النمــوذج  لتنفيــذ  • تصميــم وتخطيــط 

  عمليات التخطيط باملشاركة.

ومجموعــات  الحكوميــة  غيــر  واملنظمــات  الشــباب  مراكــز  مثــل  املحتمليــن،  املحلييــن  للشــركاء  النســبية  القــدرات  تقييــم   •
3(R1.3 أدوات النموذج) الكشافة وغيرهم   

)2(  انشــاء شــراكة مــع الحكومييــن ذوي صلــة ودور فــي تنميــة الشــباب والتنميــة املجتمعيــة، وضمــان دعمهــم ومشــاركتهم األنشــطة.

 وقد يشمل ذلك، حسب االقتضاء، الدخول في ترتيبات رسمية، مثل مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون التي تحدد وضوح العالقات 

واملسؤوليات بين املشروع والسلطات املحلية.

3- هناك حاجة إلى الحذر عند استخدام األدوات املعروضة في هذا الدليل. يجب النظر لهذه األدوات كعينات عمل مقترحة للعاملين في مجال التنمية.

مالحظة: الشراكة محليا
يعتمــد نجــاح هــذا النمــوذج اعتمــادا كبيــرا علــى مســتويات الثقــة التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن الجهــات املنفــذة والشــركاء 
وبين الشــابات والشــبان واملجتمع ككل. وينبغي للمنظمات أن تختار بعناية الشــركاء املنفذين الذين أثبتوا قدرتهم 
علــى بنــاء برامــج بنــاء مجتمعيــة فــي بيئــات صعبــة وعلــى قــدر مــن التفانــي وااليمــان باألهــداف والنتائــج املرجــوه مــن 

النمــوذج.

© ILO
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املرحلة الثانية: بناء منتديات / مجموعات متطوعين

يعتبــر بنــاء منتديــات وتكويــن املجموعــات الشــبابية التــي تدعــم مشــاركة الشــباب أمــرا بالــغ األهميــة عنــد الترويــج ودعــم العمــل التطوعــي. ويمكــن 
للشراكات مع الكيانات املحلية في املناطق املستهدفة، مثل مراكز الشباب واملنظمات غير الحكومية، أن تدعم تشكيل املنتديات أو املجموعات 

التطوعية الشــبابية، فضال عن ضمان اســتدامتها من خالل توفير أســس ملشــاركة الشــباب في بناء مجتمعاتهم املحلية.

ولعــل أول وأهــم مفتــاح للنجــاح فــي هــذه الخطــوة هــو اكتشــاف وتحديــد الشــباب الرائــد النشــط– أي أولئــك الرجــال والنســاء الذيــن يؤمنــون أن لديهــم 
القــدرة علــى إحــداث التغييــر وعلــى االســتعداد ألخــذ زمــام املبــادرة داخــل املجتمعــات املســتهدفة. ويمكــن أن يكــون هــؤالء الشــباب هــم نــواة تكويــن 

مجموعــات الشــباب وأن يقومــوا بــدور املنســقين الرئيســيين لــكل مجموعــة مــن املتطوعيــن الشــباب.

مفتــاح آخــر للنجــاح يتمثــل فــي توفيــر املرونــة فــي تشــكيل وتشــغيل كل مجموعــة مــن الشــباب بحيــث تكــون إدارة االعمــال لــكل مجموعــة خاصــة بهــا 
وموضوعة من خالل أعضائها. وهذا من شأنه املساعدة على إيجاد مساحة للشباب يستطيع فيها التعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم وخططهم 

لتنفيــذ هــذه األفــكار، باإلضافــة إلــى دعمهــم لتطويــر أنشــطة والتخطيــط لهــا بمفردهم.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

)1(  وضع استراتيجية لدمج الشباب مع الشركاء.
اســتنادا إلــى عمليــة املســح التــي أجريــت فــي املرحلــة الســابقة، ســتتخذ اســتراتيجيات دمــج الشــباب أشــكاال وصــورا مختلفــة، ولكــن ينبغــي 
تصميمهــا لتعبئــة الشــباب وتشــجيعهم علــى ســماع صوتهــم وتفاعلهــم حــول أهــداف املشــروع. وحيثمــا توجــد منظمــات ذات تمثيــل جيــد 
ومســتقر للشــباب، فــإن الشــراكة مــع هــذه املنظمــات يكــون الخيــار األفضــل. وفــي حــاالت أخــرى، قــد تحتــاج املشــروعات إلــى تشــجيع إنشــاء 

مجموعــات أو فــرق أو منتديــات يقودهــا الشــباب. 
ويمكــن أن تشــمل اســتراتيجيات إشــراك الشــباب اجتماعــات مفتوحــة مــع الشــباب املحلييــن، وانتخــاب أعضــاء املجموعــات التطوعيــة 

(R1.3  إرشــادات عمليــة التطبيــق) .واملنســقين، وتحديــد ملســؤوليات وقواعــد عمــل املجموعــات

)2(  تحديد الشباب الرائد النشط في املناطق املستهدفة وتعيينهم كقادة مجموعات.

)٣(  إنشاء منتديات / مجموعات شبابية في املناطق املستهدفة.
وعنــد إنشــاء منتديــات / مجموعــات الشــباب، مــن املهــم ضمــان أن يكــون االختيــار والتمثيــل شــاملين. وبتطبيــق اســتراتيجية دمــج الشــباب 
في قضايا املجتمع، ينبغي للمشروعات أن تسعى بنشاط إلى مشاركة الشباب الذين يمثلون جميع شرائح املجتمع، أي قادة املجتمعات 
املحليــة والفئــات الضعيفــة والشــابات واملعوقيــن، ومــا إلــى ذلــك. إن مــن شــأن ضــم شــركاء محلييــن فــي هــذه العمليــة أن تعــزز القــدرة لبنــاء 

جماعــات شــبابية شــاملة وممثلــة لــكل املجتمــع.

العامــة والقواعــد  الداخليــة  اللوائــح  لوضــع  املناســب  املحلــي  والشــريك  الشــباب  مجموعــات  مــن  مجموعــة  كل  مــع  العمــل    )٤(

)R1.4 لسير العمل لكل مجموعة. )أدوات النموذج           

)٥(  تقديم الدعم لوضع خطط وجداول زمنية وإجراء اجتماعات أسبوعية / شهرية للتخطيط واملتابعة.

مالحظة: تعزيز املساواة بين الجنسين:

ينبغــي االخــذ فــي االعتبــار األبعــاد الخاصــة بالنــوع االجتماعــي فــي كل عمليــة مــن عمليــات إشــراك الشــباب، والتوعيــة 
املجتمعيــة، والتدريــب علــى املهــارات ودعــم املبــادرات االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك األخــذ فــي عيــن اإلعتبــار:

•   الطرق التي يتم فيها إستبعاد النساء.

•   السبل التي تمكن املرأة من املشاركة الفعالة.

•   استراتيجيات لضمان املساواة في املشاركة في املبادرات.

•   فرص زيادة وصول املرأة إلى املشاركة وصنع القرار.
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النتيجة الثانية: تنمية القدرات

املرحلة الثالثة: تطوير املهارات وتنمية قدرات مجموعات املتطوعين والشركاء

تســتهدف هــذه املرحلــة كال مــن الشــباب واملؤسســات املحليــة الشــريكة. ومــن املرجــح أن يكــون لــدى الشــباب والنســاء فــي املجتمعــات املحليــة التــي 
تفتقــر إلــى رأس املــال االجتماعــي خبــرة قليلــة فــي املشــاركة. ومــن ثــم، يتــم معالجــة ذلــك مــن خــالل تنميــة القــدرات التنظيميــة والتدريــب ودمجهــا مــع 
املمارســة العمليــة (التعلــم باملمارســة). وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة تنميــة القــدرات ســتعتمد اعتمــادا كبيــرا علــى الســياق املحلــي، فإنهــا يجــب أن 

تحقــق هدفيــن رئيســيين:

تطبيــق علــى  قــادرة  تكــون  بحيــث  املجتمعيــة  والتنميــة  املشــاركة  مجالــي  فــي  املســتهدفة  املجموعــات  مهــارات  تطويــر   -1

  أنشطة نموذج التدخل.

تطوير مهارات الحياتية والعملية األساسية للشباب لتحقيق نتائج مستدامة خالل مرحلة ما بعد النموذج.  -2

إن من شأن عملية تنمية القدرات املصممة لتحقيق هذين الهدفين أن تؤدي إلى أن يكون لدى األعضاء الشباب املعارف واملهارات الالزمة ليس 
فقط لتخطيط وتنظيم املبادارات واألنشــطة املجتمعية، بل أيضا ملســاعدتهم في حياتهم اليومية وفي إيجاد عمل الئق. ووفقا لتجربة مشــروع 
حياة للتنمية املحلية، أفاد البعض بأن عددا كبيرا من أعضاء املجموعات الشبابية التطوعية تمكنوا من إيجاد وظائف في مشروعات تنموية 

داخــل الجمعيات املحلية.

ومــن بيــن أمثلــة أنشــطة تنميــة القــدرات التــي ســتحقق هــذه األهــداف، بنــاء املهــارات فــي مجــاالت: العمــل الجماعــي؛ والتخطيــط؛ والخطابــة؛ 
والتشــبيك؛ وحــل املشــاكل؛ وتقييــم احتياجــات املجتمــع املحلــي؛ والتخطيــط باملشــاركة؛ وتعبئــة املــوارد.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

)1(   إجراء تقييم لالحتياجات املتعلقة بتنمية القدرات / املؤسسات.

عند إجراء تقييم الحتياجات القدرات، من املهم تحديد املعارف واملهارات املتاحة إلى جانب االحتياجات لدى الشباب 
والشركاء.

)2(   وضع وتنفيذ خطة لتنمية القدرات.

اســتنادا إلــى نتائــج عمليــة تقييــم االحتياجــات، ينبغــي وضــع خطــة لتنميــة القــدرات مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات التنظيميــة واملعرفيــة 

ملجموعــات الشــباب والشــركاء. هــذا، وينبغــي أن تعكــس هــذه االســتراتيجية مــا يلــي:

استخدام مجموعة متنوعة من أساليب وأنشطة التعلم، مثل التدريب الرسمي، والتدريب العملي، والجوالت الدراسية، وتبادل • 
الزيــارات.

اتبــاع النهــج املتخصصــة لتفــادى األنشــطة التقليديــة التــي قــد توصــف بأنهــا مثــل • 
"املقــاس الواحــد الــذي يناســب الجميــع".

استخدام مواد تعليمية مصممة خصيصا وذات صلة بالسياق املحلي.• 

الجمــع بيــن املعرفــة النظريــة واملنهجيــات واألدوات التطبيقيــة، مــع التركيــز علــى • 

الفرص املتاحة للمستهدفين لتطبيق هذه األدوات خالل كافة خطوات النموذج.

توفيــر املعــدات واملرافــق الالزمــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات الشــركاء املحلييــن علــى • 

تنفيــذ أنشــطة أكثــر فعاليــة.

© ILO



20

املرحلة الرابعة: ضمان استدامة منتديات ومجموعات املتطوعين

 ينبغــي أن تكــون االســتدامة فــي االعتبــار منــذ البدايــة عنــد التصميــم والتخطيــط، وأن يعــاد تقييمهــا طــوال فتــرة التنفيــذ. ويدعــم هــذا النمــوذج 

االســتدامة من خالل إشــراك الشــباب في مبادرات قصيرة األمد -مثل املبادرات املجتمعية وفاعليات تنمية املجتمع – وذلك لخلق بيئة متاحة 

لبنــاء مبــادرات طويلــة األمــد مــن خــالل ريــادة األعمــال االجتماعيــة.
ومع ذلك، يحتاج العاملون في مجال التنمية إلى تقييم جوانب أخرى من االستدامة باستمرار 

خالل تنفيذ النموذج. وينبغي أن يشمل ذلك النظر فيما يلي:

اســتدامة مجموعــات املتطوعيــن الشــباب، ســواء علــى املســتوى املؤس�صــي أو • 

املهاراتــي.

فــرص البنــاء علــى النتائــج واألثــر املكتســب مــن خــالل املبــادرات االجتماعيــة • 

(املرحلــة 5). علــى ســبيل املثــال، مــا قــد يبــدأ كفكــرة لحملــة للتبــرع بالــدم ملــدة 

يــوم واحــد قــد يســلط الضــوء علــى احتيــاج آخــر يمكــن أن يــؤدي إلــى حملــة 

موســعة للتوعيــة املجتمعيــة حــول أمــراض الــدم، بهــدف 

تغييــر الســلوكيات الضــارة فــي املجتمعــات املســتهدفة.

فعالية وجدوى مبادرات طويلة األجل.• 

تنفيــذ أنشــطة لتنميــة القــدرات تكــون مصممــة خصيصــا • 

لتعزيــز االســتدامة (املرحلــة 3).

واألهــم مــن ذلــك هــو ضمــان مشــاركة الشــباب والشــركاء املحلييــن فــي 
صياغــة آليــات لدعــم االســتدامة طــوال عمليــة تطبيــق النمــوذج.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

العمل مع كافة الشركاء واملجموعات املستهدفة لوضع استراتيجية وخطة لالستدامة.- 1

املراجعة الدورية لعضوية املنتدى واستبدال املتطوعين غير النشطين.- 2

الحفاظ على استمرار دمج الشباب لضمان فعالية أعضاء املجموعات وضم الشباب الجديد.- ٣

تقديم الدعم لتعبئة املوارد وتنمية قدرات تعبئة مجموعات الشباب.- ٤

" في البداية لم يؤيد املجتمع فكرة التبرع بالدم. لدينا الكثير من 

حــوادث الســيارات بالقــرب مــن مجتمعنــا، وهــذه مســألة يمكــن 

أن تمس أي شخص. لذلك، عملنا على رفع مستوى الوعي بهذه 

القضيــة وبكيفيــة نقــل الــدم إلنقــاذ األرواح، إلــى جانــب زيــادة 

الوعــي بشــأن أمــراض الــدم. مــن خــالل جهودنــا، صــار النــاس علــى 

اســتعداد وســعداء بالتبــرع بالــدم ومســاعدة اآلخريــن ".

- أعضاء فريق الشباب التطوعي

مالحظة: تنمية القدرات من أجل اإلستدامة

ينبغــي أال تقتصــر تنميــة القــدرات علــى معالجــة الثغــرات فيمــا يتعلــق 

 مســتقبلية 
ً
 أن تتضمــن أدوارا

ً
بتنفيــذ النمــوذج، بــل ينبغــي أيضــا

للشــركاء فــي الحفــاظ علــى املبــادرات وتنميتهــا. وتتطلــب اســتدامة 

املؤسســات واملنظمــات أن تشــمل القــدرة علــى تعبئــة املــوارد املاليــة 

والبشــرية، وإدارة األنشــطة املجتمعيــة وتمكيــن الشــباب.
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النتيجة الثالثة: تطوير رأس املال االجتماعي

املرحلة الخامسة: تنفيذ املبادرات االجتماعية من خالل منتديات / مجموعات املتطوعين

والثقــة فــي قدرتهــم علــى التواصــل الفعــال مــع مجتمعاتهــم. وبتوجيــه مــن العامليــن بالتنميــة، يمكــن أن تبــدأ مجموعــات الشــباب فــي تحديــد الفرص 
لتخطيــط وتنفيــذ املبــادرات الراميــة إلــى زيــادة الوعــي وتعبئــة جهــود ومــوارد املجتمعــات املحليــة نحــو تلبيــة احتياجــات مجتمعيــة محــددة.

كمــا يجــب أال تكــون هــذه املبــادرات االجتماعيــة واألنشــطة املجتمعيــة قاصــرة 
علــى مجموعــات الشــباب فقــط. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ينبغــي أن تعمــل 
منتديات أو مجموعات الشباب كآليات لتشجيع وتعبئة وتنظيم فرق أكبر من 
املتطوعين من بين أقرانهم. وعالوة على ذلك، يجب تشــجيع الحوار والتشــاور 
مــع أعضــاء املجتمــع وغيرهــم مــن الشــباب، وينبغــي التخطيــط للحصــول علــى 

دعمهــم للمبــادرات االجتماعيــة املخطــط لهــا.

حــد  فــي  قيمــة  املجتمعيــة  األنشــطة  وتنفيــذ  لتخطيــط  أن  حيــن  وفــي 
جميــع  لــدى  بالنفــس  الثقــة  وتعزيــز  املهــارات  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا  ذاتهــا 

االجتماعــي. املــال  رأس  بنــاء  أي  مجتمعاتهــم،  داخــل  والجســور  الروابــط  بنــاء  علــى  أيضــا  ســتعمل  األنشــطة  هــذه  فــإن  املتطوعيــن، 

وهكذا، ينبغي للممارسين في مجال التنمية أن يسمحوا للشابات والشبان بالتخطيط ألنشطتهم، مع توفير التدريب وأدوات التعبئة املجتمعية 
الجيدة ملساعدة الشباب على تحقيق النتائج املرجوة.

ومــن بيــن املناهــج التنمويــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا، منهجيــة تقييــم االحتياجــات 
باملشــاركة، والتخطيــط باملشــاركة. 

.(R3.1 أدوات النموذج) أدوات النموذج املتاحة: نموذج تخطيط األنشطة للشباب

مالحظة: تمكين الشباب

يجــب علــى ممار�صــي التنميــة اتاحــة الفرصــة أمــام الشــابات 

والشبان المتالك أنشطتهم. إذ يتعين أن يتم تخطيط هذه 

األحــداث وتنفيذهــا مــن خــالل الشــباب مــن خــالل التدريــب 

واملســاعدة امليدانيــة مــن الشــركاء املنفذيــن.

مالحظة: بناء الثقة واملصداقية
أمــر  الشــباب  للمتطوعيــن  املجتمعــي  العمــل  يعــد 
بالــغ األهميــة لبنــاء املصداقيــة؛ ومــن ثــم، يجــب أن 
تعالــج أنشــطة التوعيــة والتواصــل القضايــا موضــع 
االهتمــام فــي املجتمــع املحلــي، وأن تشــرك املجموعــات 
املســتهدفة. كمــا ينبغــي أن تكــون مخططــة ومنظمــة 
بشكل جيدا حتى تحقق تواصال واسع النطاق داخل 

املســتهدفة. املجتمعــات 
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النتيجة الرابعة: تشجيع ريادة األعمال االجتماعية في املجتمعات املحلية

وفــي هــذه املرحلــة مــن تنفيــذ النمــوذج، ســوف يــؤدي النمــوذج إلــى جعــل الشــباب أقــرب إلــى مجتمعهــم، وقادريــن علــى إعــادة اكتشــاف أنفســهم، 
وتصــور أدوارهــم املحتملــة فــي املجتمــع. وبعبــارة أخــرى، ســوف يقــوم النمــوذج بخلــق بيئــة تمكينيــة للشــباب لتحفيــز أفكارهــم ذات الصلــة 

االجتماعيــة. باملشــروعات 

ومــن خــالل امل�صــي قدمــا فــي هــذه العمليــة، يســتغل النمــوذج مــا تولــد لــدى الشــباب مــن حمــاس ومــا حققــوه مــن نتائــج فــي تقديــم مفهــوم ريــادة 
األعمــال االجتماعيــة كوســيلة لتحقيــق تنميــة فــي املجتمــع بينمــا توفــر دخــال لصاحبهــا.

وللممارســين فــي مجــال التنميــة دور هــام جــدا فــي بلــورة أفــكار الشــباب والشــابات، وتســليط الضــوء علــى الفــرص املتاحــة، ومســاعدتهم علــى 
استكشــاف كيفيــة تحويــل أفكارهــم إلــى حقائــق وأعمــال فعليــة.

املرحلة السادسة: رفع وعي الشباب واملجتمع وتشجيع املبادرات للمشروعات االجتماعية

تنطوي هذه املرحلة على تعزيز ثقافة ريادة األعمال وإذكاء الوعي بكيفية خلق أثر أكثر استدامة في املجتمع من خالل ريادة األعمال االجتماعية. 

هذا املفهوم ال يكون مألوفا غالبا في معظم املجتمعات املحلية، ومن ثم، سيكون على ممار�صي التنمية تخطيط وتنفيذ أنشطة مكثفة للتوعية 

بهذا املفهوم. وقد تشمل هذه األنشطة، عقد املؤتمرات، واللقاءات العامة، وجلسات التوعية املجتمعية. كما يمكن إدراج عملية زيادة الوعي 

وفهم روح املبادرة االجتماعية في خطط تنفيذ املبادرات االجتماعية (املرحلة 5).

وتهــدف هــذه املرحلــة إلــى تحديــد وتكويــن مجموعــة محوريــة مــن الشــباب أصحــاب 

املبادرات االجتماعية باعتبارهم روادا في إدخال هذا املفهوم في املجتمعات املهمشة. 

وتعــد التوعيــة والتواصــل علــى نطــاق واســع للمجتمــع األكبــر عامــال أساســيا لضمــان 

تحقــق اإلنصــاف فــي الحصــول علــى الفرصــة لجميــع الشــباب، حيــث مــن املهــم بصفــة 

خاصــة أال يســتهدف هــذا النشــاط أعضــاء منتديــات / مجموعــات الشــباب فقــط، بــل 

يجــب أن يمتــد أيضــا إلــى غيرهــم مــن الشــباب فــي املجتمــع.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

 تنظيم جلسات توعية ملناقشة احتياجات املجتمع.- 1

تنظيم فعاليات خاصة إلدخال مفهوم ريادة األعمال واملشروعات االجتماعية.- 2

إجراء حمالت توعية على وسائل التواصل االجتماعي.- ٣

مثال عملي من تجربة حياة	

الحظ أحد الشــبان الذين شــاركوا من قبل في مبادرات اجتماعية تســتهدف األطفال أن األطفال في القرية ال تتوفر لهم فرص الوصول 

إلــى مصــادر املعرفــة الثقافيــة والتعليميــة خــارج قراهــم. وبمســاعدة مــن العامليــن بالتنميــة، راودتــه فكــرة بــدء مشــروع اجتماعــي يهــدف إلــى 

إتاحــة الفرصــة أمــام األطفــال املحلييــن لزيــارة املواقــع الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة املنتشــرة فــي أنحــاء أخــرى مــن مصــر.
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النتيجة الخامسة: إنشاء مشروعات اجتماعية

املرحلة السابعة: تنظيم مسابقة لريادة األعمال االجتماعية

مع زيادة الوعي والفهم لريادة األعمال االجتماعية، يمكن إطالق مسابقة رسمية الختيار أصحاب املبادرات الواعدة. وتعد هذه مرحلة حساسة 
بشــكل خــاص فــي النمــوذج؛ إذ أن الطريقــة التــي تــدار بهــا املســابقة يمكــن أن تــؤدي إمــا إلــى اجتــذاب الشــباب أو عزلهــم عــن النمــوذج. ولتحقيــق 

النتائــج املرجــوة، هنــاك مفتاحــان للنجــاح:

وضــع شــروط واضحــة وشــفافة للمنافســة مــع وضــع أهــداف، ومخرجــات، - 1
وخطــوات، ولوائــح ومعاييــر واضحــة.

إدارة توقعات الفئة املستهدفة في امليدان من خالل رسائل واضحة وموثوقة - 2
ومتسقة.

إن التخطيط للمساهمة املالية من أصحاب املشروعات كشرط للدعم املالي من شأنه 
تعظيم النتائج املرجوة. فمن خالل مطالبة املتقدمين للمسابقة باملساهمة في تكاليف 
إطــالق مشــروعاتهم االجتماعيــة، فــإن هــذا النمــوذج يعــزز آفــاق نجــاح املشــروعات، ألن 

أصحــاب املشــروعات املدعميــن يكونــون أكثــر حرصــا عندمــا يســاهمون بمواردهــم املاليــة 
الخاصــة فــي رأس مــال مؤسســاتهم الجديــدة.

بالرغــم مــن أن النمــوذج يــروج لفكــرة عمــل مســابقة كوســيلة للتمويــل والترويــج للمشــروعات االجتماعيــة ولكــن يجــب االنتبــاه أن هــذه ليســت 
الطريقة الوحيدة. املبدأ العام أن يتم التخطيط ملساعدة الفئة املستهدفة للوصول إلى التمويل والدعم املادي خاصة في املجتمعات املهمشة 
ســواء عــن طريــق املســابقات واملنــح أو عــن طريــق اإلقــراض والشــراكة مــع البنــوك ومؤسســات التمويــل للمشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

٧-1 دعوة لتقديم الطلبات؛ اختيار املرشحين 

 هنــاك طريقــة فعالــة لضمــان أن "ال أحــد يتخلــف عــن الركــب" وهــو عــن طريــق توجيــه الدعــوة لتقديــم الطلبــات للمســابقة علــى مرحلتيــن. وبهــذه 
الطريقــة، يمكــن ملــن لــم يدركــوا اإلعــالن األول التقــدم خــالل املرحلــة الثانيــة. ويســاعد هــذا النهــج أيضــا علــى تصفيــة املرشــحين وفحصهــم علــى 

طــول العمليــة.

يمكــن اإلعــالن عــن الدعــوة األولــى لتقديــم الطلبــات عنــد بــدء املســابقة، وكذلــك خــالل (املرحلــة 6). والهــدف مــن هــذا اإلعــالن هــو اســتخالص 

أفــكار أصحــاب املشــروعات املحتمليــن مــن خــالل اســتمارة مقتــرح مشــروع بســيط. حيــث يكــون دور الدعــوة الثانيــة للمســابقة أن يتحقــق 

 مــن قــدرة صاحــب املشــروع االجتماعــي علــى تحقيــق فكرتــه علــي أرض الواقــع، وذلــك مــن خــالل صياغــة خطــة عمــل تفصيليــة للمشــروع.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

1 -)R5.1 أدوات النموذج( .)TORs( وضع إطار مرجعي وشروط للمسابقة

2 -)R5.2 إعداد اإلجراءات والنماذج التطبيقية للمسابقة. )أدوات النموذج

٣ -)R5.3 إصدار اإلعالن األول للمسابقة. )أدوات النموذج

یمکــن تنفیــذ الخطــوات ســالفة الذكــر قبــل أو بالتزامــن مــع (املرحلــة 5: املبــادرات االجتماعیــة) أو (املرحلــة 6: توعیــة الشــباب وترویــج 
املشــروعات). ويتيــح هــذا النهــج التشــابك بيــن مراحــل النمــوذج وتعزيــز عمليــة إطــالق املنافســة.

تشكيل لجنة التحكيم واالختيار.- ٤

	اختيــار املرشــحين الواعديــن لدخــول املرحلــة القادمــة لتلقــي التدريــب علــى مهــارات ريــادة األعمــال االجتماعيــة والدعــم الفنــي.- ٥

املوارد املتاحة بمنظمة العمل الدولية

وتنفيــذ  بشــأن  توجيهــات  علــى  اإلطــالع  ويمكــن 
األعمــال االجتماعيــة علــى اإلنترنــت تحت العنوان:

"دليل منظمة العمل الدولية للمنافسة 
االجتماعية"
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٧-2 التدريب على تنظيم املبادرات االجتماعية؛ ووضع خطط األعمال / املشروعات

في معظم الحاالت، يحتاج الشباب إلى التدريب على املهارات األساسية لتطوير األعمال من أجل وضع خطط عمل قابلة لالستمرار ملؤسساتهم 
أو مشــروعاتهم االجتماعيــة املقترحــة. وفــي حيــن يعــد هــذا التدريــب أمــر محــوري فــي عمليــة املنافســة، ينبغــي أن يكــون واضحــا للمتقدميــن بــأن 
مشــاركتهم فــي التدريــب ليســت ضمانــا لدعــم فكرتهــم. وينبغــي أن تشــمل حلقــات العمــل التدريبيــة مواضيــع أساســية مثــل تحديــد االحتياجــات 

وتخطيــط األعمــال ووضــع امليزانيــات.

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

٦-  توفير التدريب العملي على ريادة األعمال ومهارات إدارة األعمال.

٧-  تقديم الدعم الفني بعد التدريب ملساعدة الشباب على صياغة خطط أعمالهم/ مشروعاتهم.

٨-  اصدار اإلعالن الثاني عن املسابقة.

املصادر التدريبية املتاحة لدى منظمة العمل الدولية

لــدى منظمــة العمــل الدوليــة عــدد مــن أدوات التدريــب لدعــم بــدء وتطــور ريــادة األعمــال/ املشــروعات التــي يمكــن تبنيهــا 
لإلســتخدام مــع الشــباب. ويمكــن العثــور علــى العديــد مــن هــذه األدوات بلغــات أخــرى وتعديلهــا بمــا يناســب الســياقات 

املحليــة. يرجــى مراجعــة مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة فــي بلدكــم.

تشمل أدوات التدريب ما يلي: 
مقدمة عن منشآت األعمال االجتماعية: دليل املتدربين

ّون فكرة مشروعك االجتماعي: دليل املتدربين الثاني
َ
ك

ُ
كيف ت

كيف تضع خطة العمل ملشروعك االجتماعي: دليل املتدربين الثالث
SIYB – كيف تبدأ وتحسن مشروعك

وتركز هذه الحزم على:

أساسيات إدارة املشروعات،• 

مهارات إدارة األعمال،• 

مهارات ريادة األعمال،• 

تشكيل ذهنية األعمال،• 

إدارة الناس واملخاطر،• 

اقتناص الفرص في بيئة األعمال.• 
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٧-٣ تقديم منح مالية للمشروعات االجتماعية الفائزة

)R5.1 ٩-  اختيار املشروعات الفائزة. )أدوات النموذج  

1٠-  تقديــم املنــح بموجــب اتفــاق / عقــد رســمي واضــح لضمــان

)R5.1 االلتــزام  وتجنــب النزاعــات فــي املســتقبل. )أدوات النمــوذج  	

ويو�صى بإصدار املنح على دفعتين أو ثالث دفعات، مقابل جدول 
ومعايير واضحة، لضمان جدية املستفيدين ولتعزيز دوافعهم.

ILO ©	11-  اإلعــالن عــن النتيجــة واالحتفــال بنهايــة املســابقة فــي املجتمــع.

تعتبر إدارة املخلفات الزراعية تحديا دائما في جميع أنحاء مصر، حيث عادة ما يقوم املزارعون بحرق مخلفاتهم النباتية 

بعد الحصاد – مما يشكل مصدر رئيسيا لتلوث الهواء. كان أحمد جمال، خريج املدرسة الثانوية، أحد الذين شاركوا في 

التدريــب الــذي تــم تنفيــذه مــن خــالل مكــون منظمــة العمــل الدوليــة علــى مهــارات تنظيــم املبــادرات االجتماعيــة. كان أحمــد 

علــى علــم بــأن جيرانــه يضطــرون للســفر خــارج القريــة لشــراء العلــف لحيواناتهــم، وأدرك اســتعداد الســوق لتقبــل انتــاج 

مشروعات جديدة لصناعة األعالف. كما سمع عن تمكن منشأة في مكان آخر باملركز من إعادة تدوير املخلفات الزراعية 

إلنتــاج أعــالف الحيوانــات. درس أحمــد طريقــة العمــل واملعــدات الالزمــة إلنتــاج األعــالف املصنوعــة مــن املخلفــات النباتيــة 

ومكملــة بالقمــح والــذرة. ثــم تمكــن مــن الحصــول علــى قــرض لشــراء اآلالت الالزمــة، باإلضافــة إلــى مــا قابلــه مــن دعــم مالــي 

وفنــي مــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة. واليــوم، يســهم أحمــد فــي إيجــاد بيئــة أنظــف وتوفيــر الطلــب علــى أعــالف املاشــية 

منخفضــة التكلفــة واملغذيــة. وتبعــا للظــروف املوســمية، فــإن مشــروعه الصغيــر يقــوم حاليــا بتحويــل مــا بيــن 1800 و9000 
ً
كيلوجرامــا مــن املخلفــات الزراعيــة إلــى علــف شــهريا

© ILO

© ILO

© ILO
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النتيجة السادسة: املبادرات املجتمعية تعمل بنجاح

املرحلة الثامنة: الدعم الفني للمشاريع االجتماعية الفائزة

 تعد هذه أحد أهم املراحل حيث أن عملية إطالق الشباب ملبادراتهم االجتماعية تتطلب دعما فنيا وتدريبا مكثفا لضمان نجاحها واستمرارها. 

وينبغــي التخطيــط لهــذه املســاعدة الفنيــة لدعــم نجــاح املشــروعات. 

ومــن املهــم التخطيــط لوقــت ومــوارد بشــرية وماليــة كافيــة لتنفيــذ هــذه 

املرحلــة. ومــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن يتمتــع أصحــاب املبــادرات 

االجتماعية الجدد بإمكانية الحصول على التدريب واملساعدة الفنية 

والتدريــب طــوال الســنة األولــى الحاســمة مــن بــدأ املشــروع االجتماعــي 

حتــى بلوغهــا مرحلــة النضــج. وهــذا مــن شــأنه تعزيــز فــرص النجــاح فــي 

نهايــة املطــاف.

ويمكن أن تشمل بعض أمثلة الدعم الفني ما يلي:

 جــوالت دراســية وتبــادل الزيــارات للشــركات أو املشــروعات • 

الناجحــة.

تدريــب متقــدم علــى تطويــر وإدارة املشــروعات (املهــارات اإلداريــة، مهــارات التخطيــط، إدارة املــوارد البشــرية، والتكلفــة والتســعير • 
واملبيعــات والتســويق، ومــا إلــى ذلــك).

تدريــب موظفــي املشــروع علــى املهــارات األساســية؛ وتقديــم املشــورة الفنيــة • 
الســوق. التمويــل ومعلومــات  بالحصــول علــى  املتعلقــة 

التدريب العملي من خالل خبراء الصناعة.• 

وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من النموذج ما يلي:

وضع خطة الدعم الفني.- 1

ينبغي اعداد التدريب والدعم الفني بحيث يلبي احتياجات كل صاحب مشروع/ مبادرة االجتماعية.

تنفيذ خطة الدعم الفني.- 2

تقديم الدعم لضمان استمرار املرشحين الذين لم تفز طلباتهم، ولكن ال يزال لديهم خطط مشروعات واعدة في متابعة أحالمهم.- ٣

يمكــن تعزيــز شــعور الطفــل بالفرصــة وإحساســه بــأن لــه مــكان إيجابــي فــي العالــم مــن خــالل تمكينــه مــن الوصــول إلــى 

األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة. ومــع ذلــك، هنــاك عــدد قليــل مــن هــذه املراكــز والبرامــج املتاحــة لألطفــال فــي املناطــق 

الريفيــة مــن صعيــد مصــر. كان حامــد أحــد املشــاركين فــي برنامــج الشــباب التطوعــي، ورأى هــذه الحاجــة مــن خــالل 
تفاعالته مع املجتمع وأطفاله. وباســتخدام التدريب الذي حصل عليه من خالل املشــروع، تمكن من وضع تصور 

ألنشطة األطفال والتخطيط لها، وتنظيم رحالت ثقافية لألطفال املحليين إلى مدينة املنيا. في البداية، تم دعم هذه 

األنشطة من خالل املساهمات املالية من عائلة حامد والتبرعات من رجال األعمال املحليين. في وقت الحق، تمكن 

حامــد مــن إعــداد خطــة مشــروع ملركــز اجتماعــي لألطفــال تــم دعمهــا مــن خــالل برنامــج الريــادة االجتماعيــة للشــباب 

YSEP. اليــوم، يوفــر مركــز حامــد مجموعــة مــن األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة ألكثــر مــن 90 طفــال مــن القــرى، فضــال 

عــن مرافــق رعايــة األطفــال. باإلضافــة إلــى دور لرعايــة األطفــال. وإلــى جانــب نجــاح املشــروع، يشــعر حامــد باالرتيــاح ألن 

مركــزه يخلــق فرصــا لألطفــال الكتســاب الثقــة بأنفســهم، وللمصداقيــة التــي بناهــا داخــل املجتمــع مــن خــالل عملــه.

© ILO

دخــال،  نكســب  أن  يمكــن  بأننــا  ســعداء  "نحــن 

ونخلــق فرصــا للعمــل، وتحقيــق قيمــة للمجتمــع".

- مبادر اجتماعي

مالحظة: تجنب مبدأ "مقاس واحد يناسب الجميع" 

يتمثل أحد عناصر النجاح في هذه املرحلة في تصميم الدعم الفني 

املناســب لــكل نــوع مــن أنــواع املشــروعات االجتماعيــة. وفــي هــذه 

املرحلــة، ينبغــي علــى ممار�صــي التنميــة تجنــب اســتخدام التدريبــات 

.
ً
الجاهــزة أو املعــدة مســبقا
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الخبرة الفنية املطلوبة 

ينبغــي علــى املنظمــات اإلنمائيــة واملمارســين الراغبيــن فــي تطبيــق هــذا النمــوذج فــي برامجهــم الخاصــة أن يكونــوا علــى درايــة بالخبــرة الفنيــة واملعرفــة 
الالزمــة لتحقيــق النتائــج املرجــوة. يجمــع هــذا النمــوذج بيــن عــدد مــن مناهــج التنميــة: مــن تنميــة املهــارات األساســية للعمــل والحيــاة وتطويــر ريــادة 

األعمــال واملشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر إلــى إشــراك الشــباب وتعبئــة املتطوعيــن وبنــاء املجتمــع.

وثمــة مفتــاح للنجــاح يتمثــل فــي االســتعانة بالشــركاء املحلييــن. ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن وصــوال أفضــل إلــى املجتمعــات املحليــة، والتواصــل مــع 
املجموعــات املســتهدفة بطريقــة أكثــر مالئمــة، واألهــم مــن ذلــك، هــو أن هــذا مــن شــأنه جعــل تنفيــذ النمــوذج ذو صلــة ويتــالءم مــع الســياق املحلــي.

وألن إشــراك املجتمــع املحلــي يقــع فــي صميــم هــذا النمــوذج، فإنــه يجــب أن يكــون هنــاك ممــارس)ة( تنميــة أو منســق)ة( محلــي واحــد علــى األقــل فــي 
كل منطقــة مســتهدفة. كمــا يجــب أن يكــون لــدى املوظفيــن املختاريــن القــدرة علــى إقامــة عالقــات عمــل جيــدة مــع الشــركاء الحكومييــن واملجتمــع 

املدنــي واملجتمعــات املحليــة ذاتهــا.

وســتكون هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة مــن الخبــراء الفنييــن لدعــم إطــالق املشــروعات االجتماعيــة، وتحديــدا مــن املتخصصيــن فــي املشــروعات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة وأيضــا تنميــة املجتمــع.

وسيشــمل تنفيــذ النمــوذج أيضــا مدربيــن مــن ذوي خبــرة فــي التدريــب علــى مهــارات تنظيــم املشــروعات واألعمــال الرائــدة ومستشــاري األعمــال ممــن 
لديهم معرفة بأبحاث السوق واملبيعات والتسويق وإدارة املوارد البشرية والقانون التجاري، إلخ. ويمكن االستعانة بهؤالء الخبراء كاستشاريين 

ملــدد قصيــرة األجــل أو يتــم الوصــول إليهــم مــن خــالل اتفاقــات شــراكة مــع منظمات/هيئــات متخصصة.

ويمكن تحقيق قيمة إضافية من خالل الوصول إلى املعارف الفنية املتخصصة في مجال وضع البرامج املراعية ملنظور النوع االجتماعي، ونظم 
املعلومات اإلدارية، والتدريب، واملتابعة والتقييم، والتدريب املنهي التكميلي.

درس مستفاد: أين الشابات؟

كان إسكان مجموعات املتطوعين الشباب ضمن مراكز الشباب املختارة عنصرا هاما من عناصر نموذج منظمة العمل الدولية. ومن خالل ترکيز برنامج الشباب التطوعي داخل 

املراکز، کان لدى املشروع آلیة مدمجة یمکن من خاللھا تعزیز القدرات وتحسين العالقات بين املراکز والشباب املحلي.

في وقت مبكر جدا من هذه العملية، أصبح من الواضح أن فرق الشباب التطوعي كانت تتكون حصريا تقريبا من الفتيان. وهنا برز سؤال محوري، أين الفتيات والنساء؟ علمت 

منظمة العمل الدولية أن من بين التحديات التي تواجهها مراكز الشــباب هي عدم مشــاركة املرأة في برامجها. ويرجع ذلك جزئيا إلى املعايير الثقافية داخل املجتمعات املســتهدفة، 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ذلــك نتيجــة لتركيــز املراكــز علــى األنشــطة الرياضــة -وعلــى وجــه الخصــوص، كــرة القــدم، ممــا أدى إلــى تهميــش األنشــطة االجتماعيــة والترفيهيــة األخــرى في مراكز 

الشــباب. وباختصار، لم تكن الفتيات والشــابات يرون أن هذه املراكز تخصهن.

وهكذا، أصبحت املبادرة فرصة لجعل مراكز الشــباب أكثر صداقة للمرأة، ولتشــجيع الشــابات على أن يصبحن أكثر نشــاطا في مجتمعاتهن املحلية. وصل املشــروع إلى الشــابات في 

منازلهن، وثم حث األســر على الســماح لهن باملشــاركة في فرق العمل النســائية. وفي الوقت نفســه، شــمل دعم بناء القدرات للمســئولين عن مراكز الشــباب مســاعدتهم على تفعيل 

املبــادرات الثقافيــة واالجتماعيــة التــي مــن شــأنها أن تجتــذب الشــابات. ونتیجــة لذلــك، ارتفعــت أعــداد الشــابات املشــارکات فــي الفــرق التطوعيــة بمــرور الوقــت لتصــل إلــی 36% علــی 

األقــل. واألهــم مــن ذلــك، كان تأثيــر هــؤالء املتطوعــات كنمــاذج يحتــذى بهــا فــي مجتمعاتهــن املحليــة كبيــرا للغايــة؛ ومــن خــالل اســلوبهن فــي القيــادة، بلــغ معــدل مشــاركة اإلنــاث فــي جميــع 

املبــادرات واألنشــطة الشــبابية 50% مــن تقريبــا. وفيمــا يتعلــق بتقاليــد ومعاييــر املجتمعــات املحليــة املســتهدفة ومواقفهــا تجــاه مشــاركة النســاء والفتيــات فــي املجتمــع املحلــي، فــإن هــذا 

يعــد نتيجــة هامــة علــى صعيــد تحقيــق املســاواة بيــن النــوع االجتماعــي.
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ملخص ما تفعل وما ال تفعل

ال تفعل إفعل

اإلنتقــال إلــى مرحلــة املســابقة قبــل أن يطــور الشــباب وأفــراد • 
املجتمــع اآلخريــن فهمهــم لريــادة األعمــال االجتماعيــة.

تطبيــق نهــج تنميــة القــدرات القائمــة علــى أســاس "مقــاس • 
واحــد يناســب الجميــع"

افتراض استدامة الشراكات واآلليات.• 

الحد من تحليل النوع االجتماعي في مرحلة تصميم املباردة.• 

فــي جميــع •  بنــاء ثقــة املجتمــع وقبولــه  التقليــل مــن أهميــة 
املبــادرة. مراحــل 

تــدع املقاومــة األوليــة لألفــكار الجديــدة تثنــي الشــركاء •  أن 
املشــاركة. عــن  املصلحــة  وأصحــاب 

 •.
ً
دفع املتطوعين الشباب للقيام بمبادرة مختارة مسبقا

الســماح بالخلــط بيــن أهــداف وغايــات املبــادرات املختلفــة • 
للنمــو.

تخطيــط تنميــة القــدرات مــن منظــور شــامل: املؤسســات • 
والفــرد. واملنظمــات، 

إختيــار املؤسســة الشــريكة وأصحــاب املصلحــة بعنايــة، مــع • 
وجــود اســتراتيجية طويلــة األجــل لتنميــة القــدرات لضمــان 

اإلســتدامة.

لوضــع •  االجتماعــي  النــوع  واســتراتيجيات  تحليــل  إدمــاج 
البرامــج املراعيــة ملنظــور النــوع االجتماعــي فــي كل مرحلــة مــن 

املبــادرة. مراحــل 

اختيــار شــركاء التنفيــذ ممــن لديهــم ســجالت حافلــة فــي مجــال • 
بنــاء ثقــة مــع املجتمــع والعمــل فــي البيئــات الصعبــة.

 تذكــر أنــه قــد تكــون هنــاك مقاومــة ألفــكار مشــاركة الشــباب • 
والتطــوع والتعــاون فــي املجتمعــات ذات رأس املــال االجتماعــي 
املنخفــض، ومــن ثــم، يجــب باســتمرار وضــع اســتارتيجيات 
فــي  الرغبــة  الثقــة وعــدم  انخفــاض مســتوى  للتغلــب علــى 

املشــاركة.

توفيــر التدريــب والتوجيــه العملــي الــذي يحتاجــه الشــباب • 
بأنشــتطهم. للقيــام 

دع الشباب يقودون.• 

العمل مع الشــباب لتحديد نقاط الدخول املناســبة لكســب • 
قبول وتقدير الناس لألنشــطة التطوعية للشــباب.

دمج التوعية في جميع مكونات املبادرة.• 

فــي •  األخــرى  اإلنمائيــة  املبــادرات  مــع  التــآزر  ضمــان 
فــي ذلــك التدريــب علــى مهــارات التوظيــف،  املنطقــة، بمــا 
الصغــر. متناهــي  والتمويــل  األعمــال  تنميــة   وخدمــات 

ريــادة •  مفهــوم  إلدخــال  كافيــة  ومــوارد  لوقــت  التخطيــط 
االجتماعيــة. واملشــروعات  األعمــال 

يجــب الحــرص الشــديد عنــد تقديــم الدعــم املالــي وإجــراء • 
املســابقات، إذ أن لديهمــا القــدرة علــى اجتــذاب الشــباب 
أو عزلهــم فــي املجتمــع. ومــن ثــم، يجــب وضــع إطــار مرجعــي 
وشــروط واضحــة وشــفافة للمنافســة مــع اجــراءات ومعاييــر 

واضحــة.

التخطيط ووضع ميزانية للمساعدة الفنية والتدريب.• 

ضمــان إدارة توقعــات امليــدان واملجتمــع مــع وجــود رســائل • 
وشــفافة واضحــة 
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دليل التنفيذ وأدوات النموذج

النتيجة 1: إنشاء قاعدة محلية وشراكات

إرشادات عملية التطبيق R1.1 : جمع البيانات

تتطلب جميع مبادرات التنمية تفهما عميقا للمجتمعات املحلية. وفي سياق نموذج التدخل، يلزم توفير بيانات أساسية للتصميم والتخطيط. 
كما ينبغي أن تتضمن البحوث األولية رسم خرائط مؤسسية شاملة، بما في ذلك عمل جرد ملا يلي:

املنظمات املجتمعية.• 

املنظمات غير الحكومية.• 

املؤسسات الخيرية.• 

املدارس.• 

خدمات الرعاية الصحية.• 

املرافق االجتماعية / الترفيهية.• 

الخدمات العامة / التواجد املؤس�صي الحكومي.• 

املؤسسات الدينية (املساجد / الكنائس / املعابد).• 

الصناعات / قطاعات النشاط االقتصادي.• 

يعــد جمــع البيانــات النوعيــة أمــر بالــغ األهميــة لتوجيــه عمليــة تصميــم أنشــطة محــددة ضمــن املبــادرة. ومــن خــالل االســتفتاءات واملقابــالت 
ومناقشــات املجموعــات البؤريــة، ينبغــي للفريــق جمــع معلومــات مثــل:

املواقف املتعلقة بالفرص والتوقعات االقتصادية / فرص العمل.• 

معدالت املشاركة في األنشطة املوجهة للمجتمع املحلي.• 

مستويات التفاعل / الثقة بين املجموعات املختلفة وفيما بينها.• 

املستويات املتصورة لتمكين الشابات والشبان.• 

أدوار النوع االجتماعي.• 

مشاركة املرأة في املجتمع.• 

وأخيــرا، ينبغــي إدخــال جميــع البيانــات واملعلومــات وتنظيمهــا مــن خــالل نظــام للمعلومــات اإلداريــة لتوجيــه عمليــة صنــع القــرار فــي جميــع مراحــل 
التنفيــذ وتقاســمها مــع جميــع أصحــاب املصلحــة. ومــن املهــم أيضــا إعــادة النظــر فــي هــذه البيانــات دوريــا أثنــاء تنفيــذ املشــروع مــن أجــل قيــاس مــا 

يحــدث مــن تغييــر ونتائــج مــع مــرور الوقــت.
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أدوات النموذج R1.2: أداة تقييم قدرات الشركاء املحليين٤

اسم الكيان:

املجتمع املحلي:

املقيم:

مالحظات النقاط املحرزة معايير التقييم جانب القدرة

 عدد املوظفين• 

مجلس إدارة نشط وفعال• 

عدد األعضاء الشباب املشاركين (ذكورا وإناثا)• 

القدرة اإلدارية

 

(25 نقطة)

 توفر خطة شهرية للمؤسسة• 

إنجازات املؤسسة• 

القدرة على تنفيذ أنشطة املجتمع والشباب• 

مجموعة األنشطة املتاحة (الرياضية والثقافية واالجتماعية)• 

التواصــل مــع الشــباب والعــدد والنســبة املئويــة للشــباب فــي املجتمــع • 
املحلــي املســتخدم للمؤسســة

استعداد موظفي املؤسسة للعمل على النموذج• 

أنشطة املؤسسة والقدرات الفنية (50 

نقطــة)

 لوصول إلى املنشأة وموقعها داخل املجتمع• 

يتم الحفاظ على املؤسسة واملنطقة املحيطة بها بشكل جيد• 

املرافــق متوافــرة (قاعــة اجتماعــات وفنــاء وملعــب ريا�صــي، ومــا إلــى • 
ذلــك) 

واللــوازم لدعــم •  املعــدات واألدوات  مــن  یکفــي  مــا  لــدى املؤسســة 
نشــطة أل ا

 القدرة املالية 

(25 نقطة)

1٠٠/ مجموع النقاط

4   هناك حاجة إلى الحذر عند استخدام هذه األدوات، إذ أن املقصود منها أن تكون أمثلة لتوجيه ممار�صي التنمية فقط.
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إرشادات عملية التطبيق R1.3: استراتيجية إشراك الشباب

وينبغــي التفكيــر فــي اســتراتيجية إشــراك ودمــج الشــباب فــي وقــت مبكــر مــن عمليــة جمــع البيانــات وتحليــل أصحــاب املصلحــة. وفــي املجتمعــات 
املتضــررة مــن انعــدام التماســك االجتماعــي أو ثقافــة املشــاركة، ســتكون هنــاك مقاومــة أوليــة مــن الشــباب. ويمكــن الســتراتيجية إشــراك الشــباب 
أن تساعد املنظمات ال على التغلب على مقاومة املشاركة فحسب، بل وتسهل أيضا قدرة الشابات والشبان على اإلحساس يبملكية األنشطة 

والنتائــج املرجــوة.

وينبغــي للممارســين فــي مجــال التنميــة إيــالء اهتمــام خــاص لفهــم الحــاالت التــي يواجههــا الشــباب املحلــي، بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تحــد مــن 
مشاركتهم، فضال عن الخطوات اإليجابية التي يمكن اتخاذها لتشجيع مشاركتهم. ینبغي تخصیص استراتیجیات املشارکة لتلبیة االحتیاجات 

والتحدیــات الخاصــة باملجتمعــات املحلیــة، وســتتضمن عمومــا مــا یلــي:

استراتيجيات وأساليب التواصل والتوعية:	 

وينبغــي أن يتضمــن ذلــك تحليــال وفهمــا دقيقيــن لوســائل االتصــال الشــعبية بيــن الشــابات والشــبان، بمــا فــي ذلــك وســائط التواصــل 
االجتماعــي، والرســائل التــي ســتوجه إلــى الشــباب.

االلتزام باإلدماج وتكافؤ الفرص في املشاركة:	 

وعنــد الوصــول إلــى الشــباب والشــابات وتعبئتهــم، مــن الطبيعــي أن تســتهدف املنظمــات الشــباب النشــط. غيــر أن هــذا النهــج يق�صــي 
الشــباب املهمشــين، ويمكــن أن يقلــل مــن قيمــة رســائل اإلدمــاج وتكافــؤ الفــرص. وينبغــي للمنظمــات أن تســتهدف دمــج الشــباب الذيــن 
قد يشعرون بالتهميش ألسباب مختلفة، بما في ذلك انخفاض مستوى األداء األكاديمي، والخجل، أو التغلب على الوضع االجتماعي 

واالقتصــادي.

السماح لريادة الشباب ألنشطة البرنامج. تقديم الدعم والتوجيه في الخلفية:	 

يجب أن تدرك عندما يكون لدى الشابات والشبان القدرة على الريادة، ومن ثم السماح لهم بذلك. قد يكون لدى فرق وممار�صي التنمية 
أفكار واضحة عن االحتياجات والتحديات في املجتمع، ولكن يجب أال يتم إمالءها، أو عدم السماح للشباب باالخذ بزمام األمور.

ينبغــي أيضــا تطبيــق وتوجيــه التدريــب وتنميــة املهــارات نحــو بنــاء قــدرات الشــابات والرجــال ملســاعدتهم علــي الحصــول علــي املهــارات 
واملعــارف الالزمــة لقيامهــم بهــذا الــدور.

العمل على إقامة عالقة طيبة بين فريق املشروع والشباب املشاركين:	 

يجب على فرق املشــروع أن تضع في اعتبارها العوامل التي تحفز مشــاركة الشــباب، بما في ذلك املرونة والشــرعية وســهولة الوصول 
والخبــرة والتنــوع والنمــو الشــخ�صي واملــرح.

وينبغــي أن تشــدد االســتراتيجية علــى احتياجــات ورغبــات الشــابات والشــبان فــي املجتمعــات املحليــة املســتهدفة، وأن تقــدم الدعــم لتلبيــة هــذه 
االحتياجــات وتمكيــن الشــباب مــن تحديــد اتجــاه مشــاركتهم.

وأخيــرا، إذا كان مــن املخطــط أي شــكل مــن أشــكال البــدالت أو التعويــض املالــي -علــى ســبيل املثــال النقــل أو بــدل الوجبــات -ينبغــي أن يكــون 
لــدى فريــق املشــروع سياســة واضحــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة إدارة هــذه املدفوعــات وبــأي شــروط. وينبغــي إيــالء عنايــة خاصــة لضمــان عــدم 

وجــود تصــور بيــن املتطوعيــن أو أقرانهــم بأنهــم يتلقــون أجــورا أو رواتــب.
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أدوات النموذج R1.4 الالئحة الداخلية ملجموعة املتطوعين الشباب

ويمكن استخدام الالئحة الداخلية لتنظيم العمل داخل املجموعة وتوفير التوجيه ملمارستها الداخلية. 
وفيما يلي عينة ملحتوى هذه اللوائح:

املقدمة

املقدمة• 

األهداف• 

املنطقة املستهدفة• 

الفئات املستهدفة• 

نشاطات املجموعات:

املبادرات واألنشطة:• 

- اإلدارة والتخطيط (كيف؟ من قبل من؟ متى؟ أين؟)؟

- إدارة املوازنة

- التقارير

- جلسات وندوات التوعية (املحتوي التفصيلي لهذا العنوان كما هو أعاله)

إدارة املجموعة:

األدوار واملسؤوليات• 

- ما هي األدوار؟ (الهيكل التنظيمي)

- من يفعل ماذا؟ (موجز الوصف الوظيفي)

- ساعات العمل؟

االجتماعات وإدارة التخطيط (كيف؟ من الذي؟ متى؟)• 

إدارة األصول• 

- قائمة الجرد (تسجيل / من هو املتابعة / متى؟)

- صيانة األصول (من؟ كيف يتم إعداد امليزانية؟)

اإلدارة املالية (امليزانية؟ املحاسبة / املحاسبة (اليومية / الشهرية)؟• 

خطة توعية الشباب ورؤية املجموعة• 

خطة تعبئة املوارد: من أين؟ أين؟ متى؟• 

إدارة أعضاء املجموعة غير النشطة (تعريف املتطوع غير النشط؟ الخطوات؟ من قبل من؟)• 
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النتيجة الثالثة: تنمية رأس املال االجتماعي

أدوات النموذج R3.1 نموذج التخطيط للشباب )خطة نشاط(

1- تحديد األهداف والتغييرات

وبمجــرد أن يســتكمل أعضــاء املجموعــة جمــع البيانــات، يجــب مناقشــة هــذه املعلومــات وتحليلهــا. ومــن هــذه العمليــة، ســتصبح القضايــا ذات 
األلولويــة واحتياجــات املجتمــع أكثــر وضوحــا، ويمكــن للمجموعــة أن تبــدأ فــي تصــور مــا يمكنهــا القيــام بــه ملعالجــة هــذه التحديــات.

يجب أن يكون لكل مشروع أو نشاط هدف واحد واضح على األقل -ما تريد تحقيقه في مجتمعك. وسيحتاج الفريق إلى االتفاق على األهداف 
وعلى ما ســيحتاج إلى التغيير من أجل تحقيقها.

مثــال: بعــد مراجعــة نتائــج اســتبيان املجتمــع، تقــرر املجموعــة أن الالمبــاالة هــي قضيــة هامــة. ذكــر العديــد مــن املشــاركين فــي املقابلــة أن 

الظــروف فــي املجتمــع ســيئة و "ملــاذا يجــب أن أهتــم بهــذا املــكان". قــررت مجموعــة الشــباب أنهــم يريــدون كســر هــذه الحلقــة مــن الالمبــاالة. 

والهــدف مــن مشــروعهم هــو جعــل القريــة مكانــا أفضــل للعيــش.

وبمجرد أن تتفق املجموعة على أهدافها، فإن الخطوة التالية هي التوصل إلى طرق خالقة ملواجهة هذه األهداف. وتتمثل إحدى االستراتيجيات 
املستخدمة في أعمال التنمية املجتمعية في التفكير في جميع التغييرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الهدف. وهذا ما يسمى أحيانا "نظرية 

التغيير".

علــى ســبيل املثــال: رأت املجموعــة أن الحالــة املاديــة للقريــة -مثــل القمامــة فــي الشــوارع، ونقــص املســاحات الخضــراء واألوســاخ - كانــت 
بالنســبة لكثيــر مــن النــاس رمــزا وســببا للالمبــاالة. بــدأ األعضــاء فــي رؤيــة أنــه مــن خــالل تغييــر وجــه القريــة، فإنهــا يمكــن أن تغيــر الطريقــة التــي 
يشــعر بهــا النــاس تجــاه مجتمعهــم. وقــرروا أنهــم يريــدون جعــل القريــة أكثــر نظافــة وأكثــر جاذبيــة (تغييــر)، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

مواقــف أكثــر إيجابيــة بيــن النــاس فــي القريــة نحــو مجتمعهــم (الهــدف).

2- إنشاء خطة عمل

بمجــرد أن تحــدد املجموعــة التغييــرات التــي تريــد أن تجعــل الخطــوة التاليــة هــي أن تقــرر مــا يمكــن القيــام بــه إلجــراء التغييــرات. العصــف الذهنــي 
داخل املجموعة يمكن أن يكون وسيلة رائعة للحصول على أفكار لألنشطة. أهم جزء من هذه العملية هو التأكد من وجود صلة واضحة بين 

كل نشــاط والتغييــرات التــي حددتهــا املجموعــة.

وبمجــرد أن تتفــق املجموعــة علــى األنشــطة الرئيســية، ســتحتاج إلــى االنتهــاء مــن وضــع خطــة عمــل. وينبغــي أن يــؤدي ذلــك إلــى تقســيم األنشــطة إلــى 
خطــوات، وتخصيــص املســؤولية عــن تنفيذهــا، وتوقــع املــوارد الالزمــة.

مثال:

يوم نظافة املجتمع
املوارد املطلوبة املسؤولية/ الجدول الزمني النشاط / الحدث

حجز االجتماع

نسخة من الخطة

إسم (أسماء)

قبل شهرين ونصف من تنفيذ النشاط 

مــن  والتعــاون  تصريــح  علــى  الحصــول   .1
املحلــي املجلــس 

قوائم قادة األعمال

قوائم املنظمات غير الحكومية املحلية

إسم (أسماء)

قبل شهرين من الحدث

2. جمع التبرعات
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يوم نظافة املجتمع
املوارد املطلوبة املسؤولية/ الجدول الزمني النشاط / الحدث

امللصقات
الســلطة  إشــعارات  لوحــة  إلــى  الوصــول 

ملحليــة ا
وسائل التواصل االجتماعي

السماح بوضع ملصقات في األماكن العامة 
وفي األعمال التجارية

إسم (أسماء)

قبل شهر واحد من الحدث

3. اإلعالن عن الحدث

امللصقات
وسائل اإلتصال االجتماعي

الوصول إلى لوحة إشعارات املدرسة

إسم (أسماء)

قبل شهر واحد من البحث

4. تجميع املتطوعين

أكياس للمخلفات
قفازات للعمل للمتطوعين

قاطرات إلزالة أكياس املخلفات
حاويات مغلقة للمخلفات العامة

إسم (أسماء)

قبل إسبوعين من الحدث

5. جمع اللوازم

مرطبات للمتطوعين
جدول زمني

شهادات تقدير

أسماء 6. إدارة الحدث في تنظيف املجتمع

٣- تخطيط املوازنة

مــن املهــم توقــع جميــع تكاليــف نشــاط املجموعــة. وينبغــي أن تتطابــق البنــود املدرجــة فــي امليزانيــة مــع املــوارد املدرجــة فــي خطــة العمــل. وينبغــي أن 
تساعد امليزانية أيضا املجموعة على معرفة األموال التي ستحتاج إلى رفعها من أجل تنفيذ النشاط. ويمكن أن يشمل جمع التبرعات الحصول 
علــى تبرعــات عينيــة مــن إدارات الحكــم املحلــي أو الشــركات الخاصــة. وهــذا لــن يقلــل فقــط مــن نفقــات املجموعــة، ولكــن أيضــا يســاعد علــى بنــاء 

عالقــات فــي املجتمــع.

مثال:

يوم تنظيف املجتمع

مصدر األموال
تكلفة بنــــــد

جمع التبرعات منح املشروع

25 25 مستلزمات امللصقات

(
ً
25 (عينا 25 50 طباعة امللصقات

(
ً
25 (عينا 25 50 أكياس نفايات

(
ً
25 (عينا 25 50 قفازات العمل

(
ً
35 (عينا 40 75 حاويات القمامة

(
ً
75 (عينا 75 الشاحنات

25 25 املرطبات

25 25 الطباعة (الشهادات)

25 25 بدل النقل

1٨٥ 21٥ ٤٠٠ امليزانية اإلجمالية
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٤- مراقبة الجدول الزمني

حاملا يكون لدى املجموعة خطة العمل، سيكون من املهم أن تحقق بانتظام وتأكد من أن األنشطة في املوعد املحدد. ومن املهم عقد اجتماعات 
منتظمــة ملناقشــة الجــدول الزمنــي. يــكاد يكــون مضمونــا أن بعــض األنشــطة ســوف تتخلــف عــن الجــدول الزمنــي. فــي هــذه الحــاالت ســوف تحتــاج 

املجموعة إلى العمل من خالل كيفية العودة إلى املســار الصحيح. ويمكن أن يســاعد اســتمارة املتابعة على توجيه هذه العملية.

مثال:

املسئولية اإلجراء املطلوب اتخاذه في املوعد؟ مستحقه على النشاط

ال نعم 

لديك اآلن خطة كاملة لنشاطك!
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النتيجة الخامسة: إنشاء املؤسسات االجتماعية وإنشاءها

خلفية عامة

األهداف

منهجية التمويل

أ-  منهجية التمويل

تحديــد طريقــة التمويــل التــي تعكــس أفضــل حالــة محليــة واحتياجــات الشــباب املســتهدف. ومــن األمثلــة علــى ذلــك: التمويــل األولــي؛ والعجــز 
املتوقــع فــي التمويــل ضمــن الخطــة املاليــة؛ أو تمويــل العجــز حتــى تحقيــق نقطــة التعــادل؛ التمويــل لتغطيــة التكاليــف الرأســمالية فقــط؛ أو 

تقســيم النســبة بيــن املشــروع واملســتفيد.
تحديد الحد األدنى للمساهمة من املستفيدين.

ب - جوائز التمويل والجوالت

تحديد املبلغ اإلجمالي لألموال املتاحة لدعم املبادرات االجتماعية.
تحديد إجمالي عدد املستفيدين الذين سيتم دعمهم من خالل الصندوق.

مخطط وآلية جدول األقساط.

ج- املتابعة والتقييم

حــدد خطــة املتابعــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة قيــاس األداء واملؤشــرات والبيانــات الالزمــة لقيــاس األداء، الــذي يشــارك فــي املتابعــة.
حــدد إطــارا للتقييــم، بمــا فــي ذلــك النتائــج املتوقعــة ومؤشــرات اإلنجــاز والبيانــات املطلوبــة لتقييــم اإلنجــاز، الــذي ســيجري التقييــم (التكوينــي 

أو التجميعــي).

آلية التطبيق

أ-  كيفية التقديم
تحديــد عمليــة وخطــوات تقديــم الطلبــات الكاملــة، بمــا فــي ذلــك: املوعــد النهائــي لتقديــم الطلبــات، اســتمارة (نمــاذج) الطلــب؛ واملرفقــات 
املطلوبة (الســيرة الذاتية، وســجالت التعليم، وما إلى ذلك)؛ أين وكيفية تقديم الطلبات (عبر اإلنترنت، تســليم النســخ الورقية أو كليهما)؛ 
حيــث يمكــن للمتقدميــن الحصــول علــى النمــاذج الالزمــة؛ الذيــن علــى االتصــال ملزيــد مــن املعلومات.تحديــد الحــد األدنــى للمســاهمة مــن 

املســتفيدين.

ب - إعالنات املنافسة

تحديد املبلغ اإلجمالي لألموال املتاحة لدعم املبادرات االجتماعية.
تحديد إجمالي عدد املستفيدين الذين سيتم دعمهم من خالل الصندوق.

مخطط وآلية جدول األقساط.

تقييم التطبيقات واالختيار

أ-  لوحة االختيار: األعضاء واملسؤوليات

ويو�صــى بــأن يتألــف الفريــق مــن عــدد فــردي مــن األعضــاء؛ مــن الناحيــة املثاليــة بيــن 5 و7. وينبغــي أن يضــم األعضــاء ممثليــن مــن مختلــف 
الشــركاء املحلييــن والخبــراء التقنييــن.
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ب - أهلية ومعايير مقدمي الطلبات

وفيما يلي مثال ملعايير األهلية لفكرة املشروع:

املشكلة التي يتناول املشروع حلها واالثر االجتماعي• 

فكرة املشروع• 

التزام• 

عمر ونوع املتقدم• 

املنطقة املستهدفة• 

جدوى املشروع• 

االستدامة• 

قابلية التوسع• 

عدد الوظائف التي ستخلقها املنشأة• 

وفيما يلي مثال على معايير اختيار جدول النتائج:

النقاط معايير اإلختيار

4 مدى تلبية املؤسسة لحاجة اجتماعية واضحة في املجتمع

4 درجة االبتكار تنعكس في خطة األعمال

4 الجدوى الفنية واملالية للمؤسسة االجتماعية

2 إمكانية التأثير االجتماعي

2 خطة العمل وضعت وفقا ملعايير العمل الدولية

4 مدى مساهمة املؤسسة االجتماعية في إيجاد بيئة مادية أكثر نظافة

2٠ املجموع

عملية التمويل واإلدارة

تقديــم تفاصيــل عــن إجــراءات وإجــراءات إدارة التمويــل، بمــا فــي ذلــك: السياســات واملبــادئ واللوائــح املاليــة للمنظمــات املنفــذة؛ آليــة صرف 
أمــوال املنــح؛ إجــراءات التعاقــد؛ وإعــداد التقاريــر والجــداول الزمنيــة للدفــع؛ وأدوات التتبــع واإلدارة؛ الوثائــق الداعمــة املطلوبــة؛ وكيــف 

ســيتم اإلعــالن عــن نتائــج املســابقة.

خطة تنفيذ املنافسة

خطة عمل بسيطة مع جدول زمني واضح.

النماذج
أ-   ملف تقديم )نماذج التقديم(.

ب- لوحة اختيار النماذج )جدول النتائج؛ ورقة اختيار دقيقة؛ تضارب املصالح من قبل األعضاء(.

ج-  نماذج التعاقد على التمويل

عقد أو اتفاق• 

الشــروط واألحــكام (املســاءلة؛ اســتخدام املنــح؛ جمــع البيانــات واســتخدامها؛ الظــروف الخاصــة؛ ســوء اســتخدام األمــوال؛ شــروط • 
الســداد)

إعالن التزام املستفيدين.• 
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أدوات النموذج R5.2 نموذج استمارة التقدم للمسابقة

معلومات مقدم الطلب
االسم الكامل:

أعلى مستوى تعليمي (بما في ذلك اسم املؤسسة، مجال الدراسة والدرجة املكتسبة):

الهاتف املحمول:

البريد اإللكتروني:

العنوان البريدي:

معلومات العمل
عنوان املشروع املقترح:

تقديم معلومات أساسية عن املنطقة الجغرافية التي سيعمل فيها النشاط التجاري (150 كلمة):

وصف تفصيلي لألعمال املقترحة

ما هي األنشطة الرئيسية لألعمال التجارية؟ (150 كلمة):

ما هي العوامل التي أخذت بعين االعتبار عند تطوير فكرة عملك؟ (150 كلمة كحد أق�صى):

اشرح بإيجاز كيف يحل العمل املقترح مشكلة / يحسن الظروف في املجتمع (150 كلمة):

كيف ستفيد األعمال املقترحة الناس في املجتمع مباشرة؟ (150 كلمة):

قائمة املوارد (املوارد البشرية واملواد الخام واملعدات، الخ) املطلوبة إلطالق األعمال املقترحة (100 كلمة):
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هل يمتلك املشروع القدرة على تكرارها في مناطق أخرى مماثلة؟ (100 كلمة)

حدد خطتك لرصد وتقييم األعمال من خالل مراحل مختلفة من تطويرها (100 كلمة):

-

معلومات مالية
التكلفة اإلجمالية للمشروع بالجنيه املصري:

مقدار املساهمات املالية والعينية من مصادر أخرى (بما في ذلك موارد مقدم الطلب الخاصة):

توفيــر ميزانيــة تفصيليــة ألنشــطة بــدء النشــاط التجــاري. وتشــمل النفقــات الثابتــة واملصروفــات املتغيــرة، وإذا أمكــن، أربــاح / خســائر املشــروع 
للســنة األولــى مــن التشــغيل.

التكلفة اإلجمالية التمويل املطلوب  مساهمة مقدم
 الطلب أو أي
طرف آخر

التكلفة النشاط

     
     
     
     
     
     

  من خالل التوقيع أدناه تأكيد دقة وصحة املعلومات الواردة في هذا الطلب. يرجى مالحظة أن إعطاء معلومات خاطئة سيؤدي إلى استبعاد 
طلبك من املنافسة.

تاريخ التوقيع:                                                                                                                                     اليوم:

مرفقات
1. صورة من بطاقة الهوية

2. نسخ من شهادات التعليم / الدبلومات / الدرجات العلمية

3. السيرة الذاتية ملقدم الطلب
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أدوات النموذج R5.2 نموذج استمارة التقدم للمسابقة

منح للمؤسسات االجتماعية

تعلن >اسم املؤسسة< عن أول مسابقة لريادة األعمال االجتماعية، مفتوحة أمام الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما 
والذيــن لديهــم فكــرة تجاريــة تلبــي حاجــة اجتماعيــة هامــة فــي مجتمعهــم. ســيحصل املتقدمــون املختــارون علــى مــا يصــل إلــى 75% مــن تكاليــف بــدء 

نشــاطهم االجتماعــي، بحــد أق�صــى >املبلــغ بالعملــة املحلية<.

ما هي األعمال االجتماعية؟

األعمــال التجاريــة أو املؤسســة االجتماعيــة تكســب اإليــرادات مــع إحــداث فــرق إيجابــي فــي املجتمــع. وتســتخدم املؤسســات االجتماعيــة مبــادئ 
األعمــال لتلبيــة االحتياجــات مثــل الصحــة والتعليــم والحصــول علــى الخدمــات وبيئــة أنظــف. وتســتفيد املؤسســات االجتماعيــة مــن أصحابهــا 

واملجتمــع املحلــي.

من يمكنه تقديم الطلب؟

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عاما؛• 

املقيم في >اسم املجتمع املستهدف<• 

الحد األدنى من شهادة الثانوية العامة >أو غيرها كما هو مناسب للسياق املحلي<• 

كيف تعمل املنحة؟

>العــدد< ســيتم اختيــار املتقدميــن للحصــول علــى الدعــم املالــي واالستشــاري إلطــالق املؤسســات االجتماعيــة الجديــدة. وســيعتمد مقــدار التمويــل 
علــى طبيعــة وحجــم األعمــال املقترحــة، بحــد أق�صــى قــدره >بالعملــة املحليــة<. وســيطلب مــن أصحــاب املشــروعات الفائزيــن املســاهمة بنســبة 25 
فــي املائــة علــى األقــل مــن امليزانيــة اإلجماليــة إمــا نقــدا أو عينــا (معــدات ومبانــي ومــا إلــى ذلــك). وســيتم وضــع خطــة للدعــم الفنــي مصممــة خصيصــا 

الحتياجــات املؤسســة االجتماعيــة الجديــدة مــن قبــل >اســم املنظمــة< واملتقــدم املختــار.

كيف سيتم اختيار الفائزين؟

وســتقوم لجنــة تقييــم مؤلفــة مــن ممثليــن عــن >اســم املنظمــة< و >املنظمــات الشــريكة< وقــادة األعمــال املحلييــن بتقييــم الطلبــات باســتخدام 
املعاييــر التاليــة:

4مدى تلبية املؤسسة لحاجة اجتماعية واضحة في املجتمع.

4درجة االبتكار تنعكس في خطة األعمال

4الجدوى الفنية واملالية للمؤسسة االجتماعية

2إمكانية التأثير االجتماعي

2خطة العمل وضعت وفقا ملعايير العمل

4مدى مساهمة املؤسسة االجتماعية في إيجاد بيئة مادية أكثر نظافة

2٠املجموع

كيف أتقدم بطلب؟

يتوفــر نمــوذج الطلــب عبــر اإلنترنــت علــى >موقــع الكترونــي< أو فــي >إســم املنظمــة< >عنــوان< املكتــب أو > عنــوان< > إســم املنظمــة الشــريكة <. 
وباســتخدام هــذا النمــوذج، ســيقدم مقدمــو الطلبــات املعلومــات التاليــة:

خلفية موجزة عن املجتمع الذي ستصل إليه املنشأة االجتماعية، والحاجة التي سيتناولها املشروع؛• 

نظرة عامة على املنتج / الخدمات التي سيتم إنتاجها من قبل املؤسسة االجتماعية• 

نظرة عامة على خطة األعمال، بما في ذلك االحتياجات من املوارد، أي املوظفين واملعدات واملواد الخام وخطة التسويق؛• 
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معلومات شخصية• 

أ-    صورة من درجة / دبلوم املتقدم
ب- صورة من بطاقة الهوية، مقدم الطلب

ج-  السيرة الذاتية ملقدم الطلب

أين يمكنني معرفة املزيد؟

يمكنك العثور على معلومات إضافية عن املسابقة على >موقع الكتروني< أو عن طريق االتصال بـ :

>اسم نقطة االتصال<

>معلومات االتصال التفصيلية<
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نموذج التدخل عمليا )النتائج(القســــــــــــم الثــــــالــــــــــــــث

سياق العمل

كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن املجتمعــات الريفيــة فــي صعيــد مصــر، فــإن مركــزي العــدوة 
ومغاغــة فــي محافظــة املنيــا تتســمان بانخفــاض الدخــل والفــرص االقتصاديــة املحــدودة. 
وتعــد الزراعــة النشــاط االقتصــادي الرئي�صــي، حيــث أن أغلبيــة املزارعيــن يمتلكــون أقــل مــن 
خمســة أفدنــة. وباإلضافــة إلــى انخفــاض الدخــل، فــإن العديــد مــن القــرى فــي هــذه املناطــق 
معزولــة وال يتوافــر بهــا ســوى أقــل قــدر مــن الخدمــات أو الهيــاكل األساســية لدعــم التنميــة 

االقتصاديــة املحليــة.

كما أن هذه املجتمعات معزولة اجتماعيا أيضا؛ حيث تتسم بضعف رأس املال االجتماعي 
بها وبخاصة فيما يتعلق باألطر املؤسسية واملنظمات الالزمة لبناء الجسور والتماسك بين 
مختلــف فئــات املجتمــع. وفــي حيــن توجــد جمعيــات لتنميــة املجتمــع، فــإن أنشــطتها تقتصــر 
إلــى حــد كبيــر علــى توفيــر برامــج خيريــة أو دينيــة. وهنــاك غيــاب ملحــوظ للمنظمــات املجتمعيــة 
أو املنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــات االجتماعيــة أو تدافــع عــن مصالــح الفئــات 
الضعيفــة مثــل النســاء واألطفــال والشــباب. وقــد ازداد ضعــف التماســك االجتماعــي نتيجــة 
لعدم االستقرار السيا�صي واالنقسامات ذات الخلفية الدينية في عام 2013؛ باإلضافة إلى 
عــدم توافــر الفــرص الكافيــة لتحســين ســبل العيــش، ممــا أدى ذلــك إلــى تفاقــم حالــة انعــدام 

األمــن االجتماعــي واالقتصــادي.

 وقد تم تصميم املشــروع املشــترك "حياة للتنمية املحلية" بغرض تعزيز القدرات االقتصادية واالجتماعية في هذه املناطق. وقد تمثلت نظرية 
التغيير الخاصة بهذا املشروع في: (1) تعزيز األمن االقتصادي من خالل خلق فرص العمل االئقة إلى جانب زيادة فرص العمل للقوى البشرية 
املحلية؛ و(2) تعزيز األمن املجتمعي واألمن الشخ�صي من خالل األنشطة الرامية إلى تنمية رأس املال االجتماعي للمجتمعات املحلية وتحسين 
مســتوى التماســك والدمج بها، مما يؤدي املشــروع إلى تحســين التنمية االجتماعية واالقتصادية لألســر الضعيفة والشــباب والنســاء واألطفال. 
وفــي منطقــة لــم تكــن لديهــا خبــرة ســابقة فــي البرامــج الدوليــة، ســعى مشــروع حيــاة إلــى خلــق املزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة مــن خــالل التدريــب 
واملســاعدة الفنيــة لتحســين مهــارات العمــل، وتنميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة، وتعزيــز املؤسســات وريــادة األعمــال. وفــي الوقــت نفســه، تنــاول 
املشروع الحاجة إلى بناء التماسك االجتماعي كهدف جيد في حد ذاته، وكمحدد رئي�صي في استدامة مبادرات التنمية االقتصادية. وكان إيجاد 

فــرص للمــرأة لزيــادة إيراداتهــا ووجودهــا االجتماعــي فــي مجتمعاتهــا املحليــة موضوعــا هامــا مشــتركا فــي جميــع مراحــل املشــروع. 

شركاء مشروع حياة 

تــم إطــالق مشــروع حيــاة (حزيــران / يونيــو 

2013 -أيلول / سبتمبر 2017) بوصفه جهدا 

مشــتركا بيــن منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 

الصناعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة 

األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم املتحــدة 

الدوليــة  واملنظمــة  البشــرية  للمســتوطنات 

التنميــة  ووزارة  الحكومــي  ونظيــره  للهجــرة 

املحليــة. ويمــول هــذا املشــروع صنــدوق األمــم 
املتحــدة لألمــن البشــري، ومنظمــة التعــاون 

اإلنمائــي السويســرية، وحكومــة اليابــان.

© ILO

© ILO
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نموذج التدخل

 مما ال شك فيه، أنه ال يمكن بناء رأس املال االجتماعي من قبل جهات فاعلة خارجية، وال من جانب املجتمع وحده؛ إذ أن األمر يتطلب العمل 
الجماعــي والتغييــر علــى مســتوى املجتمعــات املحليــة واملجتمــع ككل. كمــا أن مــن شــأن 
تطويــر ثقافــة التطــوع بيــن الشــابات والشــبان أن يوفــر حافــزا لزيــادة الوعــي بالتحديــات 

التنمويــة فــي املجتمــع وإطــالق إمكانــات االبــداع واالبتــكار لــدى أفــراده.

تــم وضــع مكــون منظمــة العمــل الدوليــة فــي مشــروع حيــاة نموذجــا يقــوم علــى بنــاء رأس 
املــال االجتماعــي مــن خــالل رعايــة وتعزيــز التطــوع واملشــاركة املدنيــة. وهــذا بــدوره يعــزز 
الوعــي واملهــارات الالزمــة إلرســاء األســس الالزمــة إلدخــال روح املبــادرة االجتماعيــة 
كوســيلة لتوســيع نطــاق الفــرص أمــام الشــابات والشــبان لكســب الدخــل واملســاهمة فــي 

مجتمعاتهــم املحليــة. وقــد حــدث ذلــك مــن خــالل برنامــج املتطوعيــن الشــباب وبرنامــج املبــادرات االجتماعيــة للشــباب.

ويعد بناء الشــراكات والقاعدة املحلية حجر الزاوية في هذا النموذج؛ وقد كانت جمعية الجزويت للتنمية باملنيا الشــريك املنفذ ملكون منظمة 
العمــل الدوليــة فــي املشــروع. وقــد تــم إقامــة عالقــة شــراكة مــع مديريــة الشــباب والرياضــة، باعتبارهــا الجهــة الحكوميــة التــي تشــرف علــى مراكــز 

الشــباب. وقــد أدت هــذه العالقــة والدعــم الــذي قدمتــه املديريــة دورا هامــا فــي دعــم واســتدامة املبــادرة.

وعملــت منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــالل برنامــج الشــباب التطوعــي، مــع ســتة 
مراكــز مختــارة للشــباب إلنشــاء مجموعــات متطوعيــن مــن الشــباب. وتمثلــت 
االســتراتيجية الهامــة التــي مهــدت الطريــق أمــام هــؤالء الشــباب والشــابات فــي 
قيــادة مبــادرات التطــوع فــي إدخــال برنامــج تعليــم قيــم الحيــاة (LVEP). وقــد 
تــم تطويــر قيــم الحيــاة لتوفيــر الفرصــة لألطفــال فــي ســن الدراســة الستكشــاف 
القيم واألخالق في سياق حياتهم الخاصة. وتلقى أعضاء فريق برنامج الشباب 
التطوعي التدريب الالزم الذي مكنهم من تقديم برنامج قيم الحياة مع األطفال 
فــي مجتمعاتهــم املحليــة. وبعــد أن نجحــوا فــي خلــق صــورة إيجابيــة مــن خــالل 
عملهــم مــع األطفــال، أصبــح الشــباب فــي وضــع جيــد لبنــاء الثقــة وتشــجيع النــاس 

على العمل التطوعي في مجتمعاتهم املحلية. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، حصــل أعضــاء الفريــق علــى الدعــم لبنــاء مهاراتهــم 
والتعلــم  الرســمي  التدريــب  بيــن  الجمــع  خــالل  ومــن  والقياديــة.  التنظيميــة 
باملمارســة، استكشــفت هذه الشــابات والشــبان قضايا في مجتمعاتهم، وقاموا 
بتنظيــم حمــالت وأنشــطة مــن شــأنها تشــجيع أعــداد أكبــر مــن الشــباب علــى 
املشــاركة فــي بنــاء مجتمعهــم املحلــي. وقــد تراوحــت هــذه األنشــطة مــا بيــن حمــالت 
لتنظيــف املجتمــع وتجميلــه وزراعــة األشــجار والتبــرع بالــدم إلــى تلبيــة احتياجات 
الفئــات الضعيفــة مثــل الطــالب املتخلفيــن دراســيا واأليتــام واألطفــال ذوي 

وأســرهم.  اإلعاقــة 

في البداية، كان الكثيرون في املجتمع يترددون في املشاركة، وخاصة في أنشطة 
مثل زراعة األشجار وتنظيف الشوارع التي كانت تعتبر من نظر املجتمع "وظائف 

مهينــة". ومــع ذلــك، فــإن تزايــد الثقــة فــي الشــباب واألمثلــة اإليجابيــة التــي كانــوا يضعونهــا مــن خــالل املتطوعيــن عامــل فــي كســر حــدة هــذه املقاومــة. 
ومع مرور الوقت، أصبح قادة املجتمعات املحلية أكثر مشاركة ودعما، بما في ذلك املساهمة باملوارد املالية والعينية للمبادرات التطوعية التي 

يقودهــا الشــباب. وبــدأت تظهــر أدلــة علــى تطــور ونمــو رأس املــال االجتماعي.

حدثــت  التــي  الســلوكية  التغيــرات  لرؤيــة  فوجئــت  لقــد 

ألطفالــي. كانــوا فوضويــون عندمــا يعــودون إلــى البيــت بعــد 

املدرســة. اآلن، يســاعدوني فــي تنظيــف وتنظيــم املنــزل ".

LVEP أم أطفال تلقوا تدريبا على قيم الحياة -  

برنامج تعليم القيم الحياتية

يعمــل البرنامــج مــع امليســرين واآلبــاء ومقدمــي الرعايــة ملســاعدتهم 

علــى اتاحــة الفــرص لألطفــال والشــباب الستكشــاف القيــم العامليــة 

واملهارات االجتماعية والوجدانية. ويشمل املنهج قيم الحياة أنشطة 

تــدور حــول الســالم واالحتــرام واملحبــة والتعــاون والســعادة والصــدق 

والوحــدة.  والحريــة  والتســامح  والبســاطة  واملســؤولية  والتواضــع 

وحيث يطبق برنامج قيم الحياة في أماكن رسمية وغير رسمية، فإنه 

يســتخدم مــوادا تعليميــة خاصــة تالئــم األطفــال املتأثريــن بالحــروب 

الشــوارع)  (أطفــال  ظــروف صعبــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  واألطفــال 

واألحــداث املنحرفيــن مــن الشــباب ممــن فــي حاجــة إلــى إعــادة التأهيــل 

أو التعافــي مــن املخــدرات.

تعد جمعية الجزويت النقطة املحورية لبرنامج قيم الحياة في مصر. 

وقد قامت الجمعية بتدريب أعضاء مجموعات املتطوعين الشــباب 

حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم برنامــج قيــم الحيــاة للشــباب فــي املــدارس 
املحلیــة. وكان األثــر شــبه فــوري تقريبــا: فقــد اســتفاد املتطوعــون 

الشــباب مــن تجربــة توجيــه وتعليــم األطفــال الصغــار دروســا هامــة فــي 

الحيــاة؛ التــي ســرعان مــا قــام األطفــال بتطبيقهــا ودمجهــا فــي حياتهــم 

اليوميــة. وهكــذا، أصبــح برنامــج تعليــم قيــم الحيــاة نقطــة مدخليــة 

هامــة لتقديــم قيمــة العمــل التطوعــي وعــرض األثــر اإليجابــي الــذي 

يمكــن أن ينعكــس علــى الشــباب الناشــطين فــي مجتمعاتهــم املحليــة.
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وفــي الوقــت نفســه، يســرت منظمــة العمــل الدوليــة التدريــب علــى مهــارات التوظيــف وتنظيــم املشــروعات التــي تســتهدف الشــباب أنفســهم. وقــد 
أقــر نمــوذج منظمــة العمــل الدوليــة بــأن انعــدام األمــن االقتصــادي بيــن الشــابات والشــبان كان لــه أثــر مباشــر علــى مواقفهــم تجــاه املشــاركة املدنيــة 
والتنميــة املجتمعيــة والعمــل التطوعــي. ومــن خــالل معالجــة الشــاغل األول للشــباب املحلــي – وهــو االفتقــار إلــى الفــرص االقتصاديــة -فتــح برنامــج 
تحســين املهــارات (SEP) بــاب التفكيــر اإليجابــي الــذي أدى بــدوره إلــى مشــاركة أكثــر نشــاطا وفاعليــة مــن قبــل الشــابات والشــبان فــي الفعاليــات 

.(YVGs) والحمــالت التــي نظمتهــا جماعــات الشــباب التطوعــي

كان إدخال مفهوم تنظيم املشروعات االجتماعية كاستراتيجية إلحداث أثر اجتماعي مستدام وتعزيز فرص العمل الالئق للشباب املحلي 
هــو االبتــكار الرئي�ســي لنمــوذج منظمــة العمــل الدوليــة. ومــن خــالل تمكيــن الشــابات والشــبان مــن توســيع نطــاق التزامهــم بتنميــة املجتمــع، 
ســاهم املشــروع فــي تحقيــق الهــدف الشــامل املتمثــل فــي تعزيــز كل مــن األمــن االقتصــادي واملجتمعــي فــي الوقــت الــذي حققــوا فيــه دخال أيضا.

وبالتــوازي مــع برنامــج تحســين املهــارات (SEP)، قــدم برنامــج ريــادة األعمــال االجتماعيــة للشــباب نمــوذج األعمــال االجتماعيــة باعتبــاره واحــدا مــن 
خيارات البدء العديدة. وباإلضافة إلى ذلك، شاركت الشابات والشبان في حلقات عمل وحلقات دراسية للتوعية من أجل اكتساب املزيد من 
الوعي باملفهوم وتوليد أفكار ملؤسسات اجتماعية قابلة الستمرار. وقد تلقى أصحاب أفضل األفكار مساعدات فنية إضافية وتدريبا على أجراء 
تقدير لالحتياجات وإعداد خطط األعمال. وفي نهاية العملية، تم اختيار عشــرة من أصحاب هذه املشــروعات االجتماعية للحصول على منحا 
أولية صغيرة لدعم الشركات الناشئة. وكان على منظمو املشروعات تدبير ما يعادل قيمة هذه املنحة بأنفسهم، إما عن طريق قروض من أفراد 

األســرة أو من مؤسســات التمويل متناهي الصغر املحلية. 

بعد عام واحد، واصلت ثمانية من هذه املؤسسات االجتماعية عملها على أساس مربح، حيث حققت دخال ألصحابها كما قامت بتلبية واحدة 
من االحتياجات االجتماعية في املجتمع - مما يعد دليال على إمكانية نجاح نموذج التنمية املجتمعية املستدامة في البيئات الصعبة.

 أمــا بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي املناطــق الريفيــة فــي مصــر، فــإن الحصــول علــى وثائــق حكوميــة أساســية 

مثــل شــهادات امليــالد أو بطاقــات الهويــة قــد يتطلــب الســفر ملســافات كبيــرة واالنتظــار لفتــرات طويلــة. كمــا يمكــن أن 

تواجــه الجماعــات األضعــف فــي املناطــق الريفيــة املزيــد مــن الحواجــز، بــل قــد يقعــون ضحايــا لجشــع اآلخريــن عندمــا 

يتعلق األمر بإصدار الوثائق الرســمية. وفي الوقت الذي شــارك فيه شــعبان في التدريب الذي نظمته منظمة العمل 

الدوليــة، تــم إغــالق املكتــب الــذي يصــدر الوثائــق الحكوميــة فــي مجلــس مدينــة العــدوة. وقــد علــم شــعبان أن الحكومــة 

املصرية بدأت في إصدار تصاريح للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات.  وقد رأى على الفور أن هذا يمثل فرصة 

لتلبية احدى احتياجات مجتمعه املحلي والبدء في مشروع تجاري ناجح. كان العديد من عمالء شعبان من األميين 

وغيــر القادريــن علــى إنهــاء أعمالهــم الورقيــة بأنفســهم. وقــد أتــاح مشــروعه امكانيــة حصــول أي شــخص فــي مجتمعــه 

املحلي على الوثائق الحكومية األساســية مقابل رســوم عادلة، مما يتيح لهم امكانية الوصول إلى الخدمات العامة. 

بدعــم مــن مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة، حضــر شــعبان عــددا مــن الــدورات التدريبيــة مــن خــالل وزارة التنميــة 

واإلدارة املحلية تؤهله للحصول على ترخيص بإصدار الوثائق الرسمية مثل شهادات امليالد والزواج والوفاة فضال 

عــن بطاقــات الهويــة (الرقــم القومــي). يعمــل فــي مكتــب شــعبان فــي العــدوة حاليــا ســتة أشــخاص وهــو يخطــط لفتــح 

مكاتــب مماثلــة فــي مناطــق أخــرى ال تصــل إليهــا هــذه الخدمــة.
© ILO
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النتائج واملؤشرات

 تم تصميم نموذج التدخل للتصدي لتحديات محددة يواجهها الشباب في املجتمعات املحلية املستهدفة. وقد واجه هؤالء الشباب صعوبات 

عديــدة نتيجــة الرتفــاع معــدالت البطالــة ومحدوديــة فــرص التدريــب أو األنشــطة االجتماعيــة املقدمــة. وقــد انفصــل معظمهــم عــن مجتمعاتهــم 

املحليــة، وصــاروا يعانــون مــن اإلحبــاط وانعــدام األمــل فــي املســتقبل.

وقد أسفرت هذه االستراتيجية املتعددة األوجه، عن زيادة رأس املال االجتماعي وارتفاع مستوى التماسك والدمج عن طريق تمكين الشابات 

والشبان من أن يصبحوا عامل وأداة للتغيير في مجتمعاتهم املحلية. وفي ذات الوقت، ومن خالل دعم ريادة األعمال االجتماعية بين الشباب، 

قــدم النمــوذج نهجــا مبتكــرا لتعزيــز الفــرص االقتصاديــة للشــباب فضــال عــن الحلــول املســتدامة الحتياجــات التنميــة املجتمعيــة ممــا أســفر عــن 

إنشــاء مشــروعات اجتماعيــة ناجحــة وقابلــة لالســتمرار.

زيادة رأس املال االجتماعي ومستوى التماسك والدمج

حقــق نمــوذج التدخــل نتائــج هامــة، قياســا بعــدد الشــابات والشــبان الذيــن يتطوعــون 

لتنظيــم وتنفيــذ فعاليــات توعيــة مجتمعيــة، فضــال عــن تقديــم األمثلــة الواضحــة داخــل 

املجتمعــات املســتهدفة.

وقد أفاد املشاركون في حلقات عمل تقييم ما بعد املشروع بما يلي:

شــهدت املجتمعــات مســتويات متزايــدة مــن التواصــل والثقــة -ســواء بيــن • 

املتطوعيــن الشــباب أو بيــن الشــباب ومجتمعاتهــم املحليــة.

تــم زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي بالقضايــا االجتماعيــة، والتــي تضمنــت التزامــا متزايــدا بمعالجــة حقــوق واحتياجــات الفئــات الضعيفــة، • 

مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

زيادة مشاركة الشباب في التصدي للقضايا االجتماعية ملجتمعاتهم.• 

بعد عام واحد من انتهاء املشروع، كانت هناك رغبة في املشاركة املدنية بين الشابات والشبان في املجتمعات املستهدفة.• 

"مــا هــو العمــل التطوعــي! أنــا خريــج شــاب، وأولويتــي هــي 

العثــور علــى عمــل وتوفيــر املــال!"

 
ً
قائــدا يصبــح  أن  وشــك  علــى  لشــاب  األولــي  الفعــل  رد   -

إجتماعــي أعمــال  ورجــل  ملتطوعيــن 

© ILO
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إنشاء واستدامة مؤسسات اجتماعية

 تلقــت عشــر مؤسســات اجتماعيــة دعمــا مــن خــالل برنامــج دعــم مبــادرات الشــباب. 

النتائــج التــي تحققــت مــن خــالل نمــوذج التدخــل تشــمل:

االنتهــاء مــن اقامــة 10 مشــروعات اجتماعيــة، وبعــد عــام واحــد مــن انتهــاء • 

أنشــطة املشــروع اســتمرت ثمانيــة منهــا فــي العمــل كمشــروعات اجتماعيــة 
ناجحــة وقابلــة للحيــاة.

األســر •  بيــن  املشــروع  خــالل  مــن  بنيــت  التــي  والجســور  الثقــة  ســاهمت 
واملجموعــات املتطوعيــن فــي إيجــاد بيئــة دعمــت نجــاح األعمــال التجاريــة 

والشــبان. الشــابات  لهــؤالء 

والتــزام •  ومواهــب  طاقــات  لعــرض  فرصــة  االجتماعيــة  املؤسســات  توفــر 
املســتقبل. فــي  واألمــل  الحافــز  لتوليــد  الظــروف  يهــئ 

ُ
ت كمــا  والشــبان،  الشــابات 

أدت املهــارات والقــدرات املطــورة التــي اكتســبها املتطوعــون فــي مجــاالت تخطيــط وتنظيــم وتنفيــذ املبــادرات والعمــل الجماعــي إلــى زيــادة • 
الثقــة والتفكيــر املســتقبلي فــي أن يصبــح الشــباب رواد أعمــال.

ســاهمت الشــابات والشــبان الذيــن تــم دعمهــم فــي جعــل مجتمعاتهــم أفضــل مــن خــالل مشــروعاتهم االجتماعيــة. ومــن األمثلــة علــى • 
ذلــك، الحــد مــن التلــوث الناجــم عــن النفايــات الصلبــة مــن خــالل املشــروعات املبتكــرة واملربحــة إلعــادة تدويــر املخلفــات؛ وتوفيــر فــرص 
التعليم الجيد في مرحلة الطفولة املبكرة في املجتمعات النائية؛ كما ساهمت مشروعات زراعة أسطح املنازل في توفير الغذاء بشكل 
مستدام مع الحد من انبعاثات الكربون؛ إلى جانب املشروعات التي حققت املساواة في الوصول إلى الخدمات الحكومية بين الفئات 

املحرومــة.

زيادة الفرص املتاحة للنساء والفتيات للمشاركة واالستفادة

 ياســا ملــا حققــه نمــوذج التدخــل مــن نتائــج فيمــا يتعلــق باملســاواة بيــن الجنســين، فقــد 

قــام املشــروع بتيســير حصــول الشــابات علــى التدريــب وزيــادة مشــاركتهن فــي األنشــطة 

االقتصاديــة والحيــاة املجتمعيــة. ووفقــا لســياق املعاييــر والثقافــة التــي كانــت ســائدة فــي 

املجتمــع وقــت بــدء املشــروع، فــإن هــذه النتائــج تعــد كبيــرة، وتشــمل:

  أفــادت الشــابات املشــاركات بــأن أســرهن ومجتمعاتهــن املحليــة صــاروا أكثــر • 

قبــوال ألدوارهــن النشــطة فــي قراهــن.

 شــاركت 1700 شــابة (40% مــن املجمــوع) كمتطوعــات فــي أنشــطة التوعيــة • 

املجتمعيــة.

شاركت 760 شابة (40 في املائة) في تنظيم حلقات عمل للتوعية االجتماعية وتنظيم ورش عمل تدريبية.• 

ثم تدريب 600 شابة (33%) على القيادة والتنظيم وتعبئة املجتمع وتدريب املدربين.• 

صارت 23 شابة (45%) من أصحاب أو شريكات في األعمال االجتماعية التي حظيت بدعم املشروع.• 

شابات يلعبن أدوارا قيادية في مجموعات املتطوعين الشباب.• 

وخــالل تقييــم مــا بعــد املشــروع، أظهــرت منســقات الشــباب، وأعضــاء فريــق الشــباب التطوعــي، وأصحــاب املبــادرات االجتماعيــة مــن • 
الشــابات الثقــة ودرجــة عاليــة مــن املشــاركة علــى قــدم املســاواة مــع نظرائهــم مــن الذكــور.

"هنــاك ثقــة أكبــر فــي املجتمــع. قبــل ذلــك، كان مــن املســتحيل 

أن يســمح الوالــدان ألطفالهمــا بالســفر خــارج القريــة ... أنــا 

فخــور جــدا بــأن اآلبــاء يــرون أن عملــي جيــد وأنهــم وأطفالهــم 

يثقــون بــي ".

أصحــاب  مــن  بؤريــة  مجموعــة  مناقشــة  فــي  مشــارك   -

االجتماعيــة املشــروعات 

"أنــت ال تعــرف العــدوة، حيــث ال يســمح للفتيــات باملشــاركة 

فــي املناســبات العامــة. عائالتهــم لــن تســمح بذلــك، ســوف 

تفشــل."

- كان هــذا رأي عضــو مجلــس إدارة مركــز شــباب باملجتمــع 

املحلــي، عندمــا قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة املشــروع 

وأهدافــه.
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النتائج على مستوى املخرجات

 حقق مكون منظمة العمل الدولية في مشروع حياة درجة عالية من التواصل بين الشابات والشبان، وكذلك داخل املجتمعات األوسع نطاقا. 

ومن بين ما تحقق من نتائج على مستوى املخرجات ما يلي:

.
شاركت 6 من مجموعات املتطوعين الشباب و163 من الشباب في تنظيم أنشطة توعية في مجتمعاتهم املحلية.

شارك 8023 من أفراد املجتمع املحلي واستفادوا من هذه األنشطة.

تم تنمية قدرات 1671 مشاركا من خالل 90 يوما تدريبا. 

تم عقد 14 جلسة توعية حول ريادة األعمال االجتماعية حضرها 1527 شابا.

تم تدريب 195 شابا وشابة على مهارات تنظيم وإدارة املبادرات االجتماعية.

شارك 210 من الشباب في مسابقة ريادة األعمال االجتماعية.

تم توفير 49 يوما تدريبيا على األعمال لعدد 174 شابا وشابة.

، استفاد منها 51 من أصحاب/ شركاء املؤسسات (28 من الذكور و23 من اإلناث)
ً
 ماليا

ً
تلقت 10مؤسسات إجتماعية جديدة دعما

مجموع االستثمارات )2٠1٤-2٠1٦(: 250.000 دوالرا أمريكيا (بما في ذلك جميع التكاليف املباشرة وموظفي املشروعات واملصروفات العامة)

يمكــن أن يكــون األداء الفنــي وروايــة القصــص تعبيــرا قويــا عــن ثقافــة وقيــم املجتمــع. 

تعلــم محمــد نــور أن املســرح يمكــن أيضــا أن يكــون أداة لبنــاء قيــم املجتمــع. وقــد كان 

محمــد مــن بيــن املتطوعيــن الشــباب الذيــن قدمــوا برنامــج قيــم الحيــاة لتالميــذ املــدارس 

فــي مجتمعــه املحلــي. وقــد وجــد أن مــن بيــن الطــرق الفعالــة لزيــادة مشــاركة األطفــال فــي 

البرنامــج هــي مــن خــالل األنشــطة التفاعليــة، وخاصــة لعــب األدوار وروايــة القصــص. ثــم 

ذهب محمد للمشاركة في التدريب على تنظيم املبادرات االجتماعية من خالل مشروع 

منظمــة العمــل الدوليــة. ومــن خــالل ولعــه بســرد القصــص ومــال اكتســبه مؤخــرا مــن 
مهــارات إدارة األعمــال، قــام بوضــع فكــرة ملؤسســة تتمثــل فــي مســرح متنقــل لرفــع مســتوى 

الوعــي والتعليــم حــول القضايــا االجتماعيــة موضــع االهتمــام. تلقــى محمــد مشــورة فنيــة 

مــن مؤسســة مســرحية مقرهــا مدينــة املنيــا للمســاعدة فــي تطويــر خطــة أعمــال مشــروعه 

املقتــرح. وبالفعــل، قــام بتشــكيل فريــق عمــل وبــدأ فــي تقديــم عــروض متنقلــة فــي املنيــا 

ومغاغــة وبنــي ســويف القريبــة. وقــد حصــل علــى دعــم فنــي إضافــي مــن خــالل زيــارة قــام بهــا 

ملســرح الورشــة فــي القاهــرة. اليــوم، تضــم شــركة محمــد 25 موظفــا يســافرون فــي جميــع 

أنحــاء املحافظــة لتعــرض البرامــج التــي تســلط الضــوء علــى قضايــا النــوع االجتماعــي، 

وقضايــا األطفــال العامــة والتربويــة. ونتيجــة ملــا حققتــه هــذه الفرقــة مــن نجاحــات باهــرة، 

اســتعانت املكونــات األخــرى فــي مشــروع حيــاة بهــا إلعــداد وتقديــم مســرحيات تعليميــة 

تتعلــق بالفــرص الزراعيــة املتاحــة للمزارعيــن.
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 واجــه مكــون منظمــة العمــل الدوليــة عــددا مــن التحديــات خــالل فتــرة التنفيــذ. وفــي الوقــت نفســه، ســاعدت القــرارات الســليمة واإلدارة الرشــيدة 
فــي ضمــان تحقيــق النتائــج. ومــن بيــن العوامــل الهامــة التــي ســاهمت فــي نجــاح املشــروع:

االختيــار الصحيــح للشــريك املنفــذ، جمعيــة الجزويــت للتنميــة (JBA). فبمــا لديهــا مــن رؤيــة عميقــة للتنميــة املجتمعيــة 	 

وتاريــخ طويــل مــن العمــل مــع الشــباب، تمكنــت جمعيــة الجزويــت مــن بنــاء الثقــة املجتمعيــة وتحقيــق نتائــج محوريــة.

معاييــر اختيــار واضحــة ومحــددة للمجموعــات املســتهدفة، بمــا فــي ذلــك املتطوعيــن الشــباب، واملســتفيدين مــن 	 

مشــروعات ريــادة األعمــال االجتماعيــة، والشــركاء املحلييــن.

مالءمة املواد التدريبية والطرق املستخدمة لتطوير مهارات الشباب في مجاالت تخطيط وتنظيم املبادرات والعمل 	 

الجماعــي وبرنامــج تعليــم قيــم الحياة .

التخطيط للبدء واالنطالق للمشاركة املجتمعية لبناء الثقة. وقد شمل ذلك تنفيذ أعضاء فرق الشباب التطوعي 	 

برنامج تعليم قيم الحياة في املدارس املحلية كنقطة أولي للتدخل في املجتمع لتسليط الضوء على املساهمة اإليجابية 

للشباب وقيمة العمل التطوعي في املجتمع. وقد ساعد ذلك أيضا على مشاركة املجتمع املحلي واكتساب ثقتهم.

وضــع النظريــة للتطبيــق مــع االهتمــام ببنــاء الروابــط بيــن التدريــب النظــري والتطبيــق العملــي واملمارســة املباشــرة 	 

للمهــارات املكتســبة مــن خــالل التدريبــات النظريــة.

تــم تنفيــذ املبــادرات املجتمعيــة مــن قبــل ومــن خــالل مجموعــات الشــباب. املرونــة فــي تصميــم وتنفيــذ املبــادرات 	 

املجتمعيــة، مدفوعــة بــآراء وأفــكار املتطوعيــن مــن الذكــور واإلنــاث، ممــا عكــس فهمهــم الحتياجــات مجتمعاتهــم وتأكيــد 

ملكيتهــم لهــذه املبــادرات.

أيجاد مساحة للشراكة وتبادل الخبرات الفنية بين املتطوعين.	 

خطط واضحة للدعم الفني واملتابعة للمؤسسات االجتماعية املمولة، والتي دعمت أصحاب املبادرات االجتماعية 	 

لبدء وتشغيل وتطوير أعمالهم.

التوافــق والترابــط بيــن مكــون منظمــة العمــل الدوليــة واملكونــات األخــرى ملشــروع حيــاة واملشــروعات التــي قامــت 	 

هيئــات أخــرى بتمويلهــا فــي املجتمعــات املحليــة التــي اســتهدفها مكــون املبــادرات االجتماعيــة.
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دعم ريادة األعمال االجتماعية ورأس املال االجتماعي في املجتمعات الريفية

ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات عن هذا النموذج في دليل منظمة العمل الدولية: "دعم ريادة األعمال االجتماعية ورأس املال االجتماعي في املجتمعات الريفية: دليل عملي لدعم ريادة األعمال االجتماعية والدمج في املجتمعات الريفية"

الدليل متوفر باللغة اإلنجليزية تحت عنوان: 

’PROMOTING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL CAPITAL MODEL: A Practice Guide to Supporting Social Entrepreneurship and Inclusiveness in Rural Communities‘

حقوق النشر محفوظة ملنظمة العمل الدولية، 2017



دليل دعم ريادة األعمال االجتماعية ورأس املال 
االجتماعي في املجتمعات الريفية

يعــد هــذا الدليــل مرجعــا قيمــا ملمار�ســي التنميــة الذيــن يبحثــون عــن نمــوذج مبتكــر وفعــال لزيــادة تأثيــر برامجهــم ومشــروعاتهم 
التنموية. وسيجد ممارسو التنمية في هذا الدليل، استراتيجيات ومنهج وأدوات وإرشادات لتعزيز روح املبادرة االجتماعية في 

أماكــن غيــر مؤهلــة. كمــا يتضمــن وصفــا لنمــوذج تنفيــذي بســيط، خطــوة بخطــوة.

ويهــدف نمــوذج التدخــل إلــى تهيئــة بيئــة لتغييــر املبــادرات االجتماعيــة القصيــرة األجــل (أي بنــاء رأس املــال االجتماعــي واملبــادرات 
االجتماعيــة) إلــى أثــر أكثــر اســتدامة (أي املشــروعات االجتماعيــة). وبعبــارة أخــرى، لإلجابــة علــى الســؤال: "ملــاذا وكيــف يتــم تعزيــز 

روح ريــادة األعمــال االجتماعيــة وبنــاء رأس املــال االجتماعــي والدمــج فــي املجتمعــات املحرومــة؟"

والدليــل أيضــا مفيــد للمديريــن وصنــاع القــرار فــي منظمــات املجتمــع العــام واملجتمــع املدنــي، لفهــم إمكانــات ومالءمــة التدخــالت 
لدعــم ريــادة األعمــال االجتماعيــة والدمــج.

وفــي حيــن أن كل مبــادرة موجهــة نحــو الشــباب ينبغــي أن تبنــى علــى نظريــة التغييــر التــي تســتجيب للســياق املحلــي ومــا هــو علــى أرض 
الواقــع، فــإن هــذا النمــوذج التنفيــذي مناســب لتحقيــق النتائــج التاليــة علــى املســتويين املجتمعــي واملحلي:

تمكين الشباب من أن يصبحوا رواد أعمال اجتماعيين ناجحين؛• 

تحسين الثقة والتعاون واملساواة بين الجنسين؛• 

تحسين فرص الحصول على الخدمات االجتماعية بأسعار معقولة ألكثر الفئات حرمانا؛ و• 

تحسين فرص الحصول على فرص العمل الالئق للشابات والشبان.• 

هذا النموذج مناسب ملساعدة املجتمعات املحلية على معالجة:

ارتفاع معدالت الفقر ونقص فرص العمل؛- 1

انخفاض مستويات ريادة األعمال بين الشباب؛- 2

انخفــاض مســتويات رأس املــال االجتماعــي والتماســك داخــل املجتمــع، عبــر العمــر والجنــس والفئــات االجتماعيــة أو - 3
اإلثنيــة والثقافيــة؛

أوجه عدم املساواة االجتماعية، والتمييز القائم على النوع االجتماعي وغيره من أشكال التمييز والتحيز؛- 4

ضعف القطاع العام على تقديم الخدمات، وسد فجوة الخدمات االجتماعية الرئيسية التي لم يتم تلبيتها.- 5

يســتند الدليــل إلــى املعــارف والخبــرات الدوليــة فــي مجــال ريــادة األعمــال االجتماعيــة، عــالوة علــى خبــرة منظمــة العمــل الدوليــة فــي 
تنفيــذ "مشــروع حيــاة" وغيــره مــن الجهــود ذات الصلــة فــي مصــر (2017-2013).


