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االقتصاد االجتماعي والتكافلي

ه دليد

مقدمة 
فــى عام 2012، كان نحو 75 مليون شــاب، على مســتوى العالم، بدون عمل، بل إن كثيراً منهــم لم يمارس عمالً من قبل، 
وكان هناك ماليين أكثر، من الشباب متورطين رغم أنفهم فى أعمال ضعيفة اإلنتاجية، أو يعملون فى وظائف غير مأمونة. 
ويزيد عدد الشــباب العاطلين اآلن بأربعة ماليين عما كان عليه الحال فى عام 2007، وثمة أكثر من 6 مليون شــاب توقفوا 

عن البحث عن عمل.

وهناك أكثر من 200 مليون شاب يمارسون العمل، ولكنهم يكسبون أقل من 2 دوالر أمريكى فى اليوم، وال يزال العمل غير 
المنظم يســود بين الشــباب، وال تزال البطالة المالزمة للشباب، تنطوى على أعباء اجتماعية واقتصادية باهظة، وتهدد نسيج 
المجتمع (قرار منظمة العمل الدولية بشــأن أزمة تشــغيل الشباب: دعوة إلى العمل 2012)، إال أن الشباب، فى نفس الوقت، 
يحملون راية األمل فى تغيير المجتمع إلى األفضل، ولهذا فإن ثمة حاجة اآلن، أكثر من أى وقت مضى، إلى مناهج مبتكرة 

لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب.

ويضم هذا المؤلَّف مجموعة من دراســات الحالة، التى تعالج فيها مؤسســات االقتصاد االجتماعى والتضامنى، على مستوى 
العالم، مشــكلة تشــغيل الشباب، بأســاليب مختلفة، وتمثل تلك الحاالت مصادر إلهام- والسيما فى أوقات األزمة االجتماعية 
والبيئية، االقتصادية، والمالية- حيث يمكن للشباب أخذ زمام المبادرة للمجتمع مع بعضهم البعض، والقيام بمشاريع خاصة، 

وخلق فرص عمل، ووضع أيديهم على ناصية المستقبل.

إن السمة المشتركة لدراسات الحالة، هى التركيز على دور األعمال: أى قيام الشباب بأخذ زمام المبادرة لكى يصنعوا الفرص 
بأنفســهم، ويخلقوا فرص العمل. ويبرز المقال الذى كتبه «يوسف عالوى سليمانى» بشأن االقتصاد االجتماعى والتضامنى 
فــى المغرب، أهمية ريادة المشــروعات، والقدرة على توليد فرص العمل ذاتياً فــى االقتصاد االجتماعى والتضامنى. وثمة 
مبــادرات أخــرى توضح مــدى نجاح االقتصاد االجتماعى والتضامنى فى إدماج الجماعات المســتضعفة فى ســوق العمل. 
وبالنظر إلى االقتصاد االجتماعى والتضامنى فى البرازيل، نجد أن مفكراً مثل: «لياندرو بيريرا موريس»، يوســع الحدود 
الفكرية لالقتصاد االجتماعى والتضامنى، عن طريق التركيز على البرامج التى تديرها الحكومة فى الغالب، من أجل معالجة 
االندماج فى سوق العمل، من خالل التدريب، وبناء القدرات، وتقديم المساعدات فى مجال التسويق. وتعتبر السياسات العامة 
هى المفتاح فى مختلف دراســات الحالة، وال غنى عن األطر القانونية وتدابير السياســات من أجل تهيئة الظروف الصحيحة 
التى تعمل فيها مؤسسات االقتصاد االجتماعى والتضامنى، ْبغية معالجة مشكلة تشغيل الشباب. ويمكن للسياسات الحكومية 
أيضــاً تشــجيع ورعاية تطويــر عملية التمويل، وإضفاء الطابع المهنى عليها، وتيســير الوصول إليهــا. ويتناول «فريدريك 
وانياما» بالتحليل تمويل الخطط الموجهة صوب االقتصاد االجتماعى والتضامنى فى كينيا، بما فى ذلك التدريب على ريادة 
المشــروعات، وتطوير خدمات تنمية المشــروعات. أما «نانســى نيمتام» –فى مقال لها عن مالى، وفيتنام، وكويبك فتكشف 
النقاب عن البعد السياسى لالقتصاد االجتماعى والتضامنى، وإبراز الشراكة مع األطراف الحكومية الفاعلة. وترتكز حاالت 
أخرى، على أهمية الربط الشــبكى فيما بين مؤسســات االقتصاد االجتماعى والتضامنى، ففى مقال»روبيرتو دى ميجليو»، 

يتناول البحث المتعلق بشرق إفريقيا، شبكات اإلنتاج األفقية والشاملة والقائمة على مبدأ المساواة.

ومن شأن االقتصاد االجتماعى المساهمة بشكل مباشر فى النمو االقتصادى، وخلق فرص عمل، حيث إن أحد مواطن القوة 
فــى ذلــك االقتصــاد هو ذلك الدور الذى يلعبه فى التمكين، والتحرر فى األعمال، ألنه يعمل على تجمع الشــباب مع بعضهم 
البعض، وبث الثقة فى نفوســهم، وتحقيق استقالليتهم، وتعبئة المجتمعات، وتلبية االحتياجات غير الملباة للفئات المستضعفة 
من الناس، وكذلك تنظيم األحياء السكانية للتعبير عن مصالحها وقيمها. وال شك أن من النتائج الهامة –إن لم تكن أهم النتائج 
علــى اإلطــالق- التى يتعين أن نأخذها، بعين االعتبار، تقييم الدور الــذى يلعبه االقتصاد االجتماعى والتضامنى فى معالجة 

قضية تشغيل الشباب.



 االقتصاد االجتماعي والتكافلي

دليلو

ولقــد تمــت صياغة هذا المؤلَّف، بمناســبة الدورة الثالثة لـ»أكاديميــة منظمة العمل الدولية» المعنيــة باالقتصاد االجتماعى 
والتضامنى، التى ُعقدت فى المغرب فى عام 2013، وهى تســتهدف تبادل الخبرات والمناهج الخاصة لمؤسسات االقتصاد 

االجتماعى والتضامنى، ومساهمتها فى تشغيل الشباب على مستوى العالم. 

ونتمنى لكم حظاً موفوراً مع هذا العمل



االقتصاد االجتماعي والتكافلي

1 دليد

«ينبغي زيادة االستثمارات، خاصة في القطاعات التجارية 
والمهـــارات الشـــعبية. لكن األهم من ذلـــك، هو ضرورة 
معاملة خلـــق فرص العمل كإحـــدى األولويات ألن فرص 
العمل تخلق النمو، وال يمكن للبلدان أن تنتظر بكل بساطة 

خلق فرص العمل نتيجة النمو والطلب الخارجي» (1).

موجز   1-1
يعتبــر االقتصاد االجتماعي والتكافلي اقتصاداً مســتعرضاً 
وقطاعيــاً، وهو بذلــك قادر على تعبئة المجــاالت المختلفة 
للمداخلــة العامــة واالجتماعيــة. وقــد تفضــي مبــادرات، 
ومشــروعات وإجــراءات وآثــار االقتصــاد االجتماعــي 
والتكافلــي إلــى فــرص لالندماج فــي المجتمــع والعمالة، 
الســيما بالنســبة للجماعات المتضررة مثل الشــباب الذين 
لديهــم توقعــات قليلة مــن المجتمعات المتضــررة. ويمكن 
توســيع نطاق المناقشــة بالنظر في األشغال العامة وبرامج 
التشغيل، التي تعتبر بمثابة مبادرات حكومية واسعة النطاق 
لخلق فرص العمل للجماعات المتضررة على أساس مبادئ 
االقتصــاد االجتماعي والتكافلي. ويوضــح تحليل لعدد من 
التجــارب الدولية الجارية اآلن أن مثــل هذه البرامج تزداد 
أهميتهــا علــى المســتوى العالمي، كما يمكن أن تســهم في 
االندمــاج االجتماعي واالقتصادي، الســيما بالنســبة لتلك 
واجتماعيــاً. والتجربة  الجماعــات المتضــررة اقتصاديــاً 
 Brasil sem» األخيــرة في البرازيل فــي إطار برنامــج

Miséria»، هي خير مثال على ذلك.

أندرو،  الزلو  للمفوض  النتائج  األوروبي –  للمؤتمر  عمل  فرص   1
http://europa.eu/rapid/press-release_  .2012 سبتمبر 

MEMO-12-653_en.htm?locale=en

مقدمة   2-1
يعتبــر االقتصاد االجتماعي والتكافلي اقتصاداً مســتعرضاً 
وقطاعيــاً وهو بذلك قــادر على تعبئة المجــاالت المختلفة 
للتداخــل العــام واالجتماعــي، منــذ أن إجراءاتــه تنطوي 
علــى أهداف اقتصادية (خلق فرص عمــل وإدرار دخل)، 
وأهــداف اجتماعية (التكافــل االجتماعي المعزز والروابط 
اإلقليمية األقوى)، وأهداف سياســية (تنظيم منتديات عامة 
يتم من خاللها تحليل، ومناقشــة وحل المشــاكل)، وأهداف 
ثقافيــة (أنماط جديــدة لإلنتاج واالســتهالك) وأهداف بيئية 

(التعليم الصديق للبيئة واالستدامة).

وقــد تفضي مبــادرات ومشــروعات اإلجــراءات واآلثار 
الخاصة إلى فرص لالندماج في المجتمع والعمالة، الســيما 
بالنســبة للجماعــات المتضــررة مثــل الشــباب، والمرأة، 
والمهاجريــن، الخ... وهــذا ألن البرامج المختلفة لالقتصاد 
االجتماعــي والتكافلــي تشــمل التدريــب، بنــاء القدرات، 
التسويق والسياســات االئتمانية، جنباً إلى جنب مع اآلليات 
التي تركز على وحدات اإلنتاج الجماعي التي تندرج تحت 

تعريف المشروعات االقتصادية التكافلية (2).

منظمات  (أ)  هي:  التكافل  على  القائمة  االقتصادية  المشروعات   2
شركات  تعاونيات،  ــط،  (رواب األســرة  محيط  وخــارج  جماعية 
العمال  تضم  (الخ)  مقايضة  نوادي  إنتاج.  مجموعات  ذاتياً)  تدار 
نتائجها  ويوزعون  أنشطتهم  يديرون  الذين  والحضر  الريف  في 
بأنفسهم. (ب) منظمات دائمة (وليس مجرد مشروعات عرضية). 
(ج) منظمات ربما تكون أوالً تكون مسجلة بصورة قانونية، والتي 
يعتبر وجودها في الواقع وممارسة عملها بانتظام أكثر أهمية. (د) 
تقديم  السلع،  إنتاج  مثل:  اقتصادية،  أنشطة  في  تشارك  منظمات 
مجتمعية  وصناديق  ائتمانية  (تعاونيات  ائتمانية  صناديق  خدمات، 
المنتجات  المدخالت،  وتبادل  وبيع  (شــراء  التسويق:  دواره)، 
أي  مركبة  أو  فردية  منظمات  (هـ)  غذائية،  وبنوك  والخدمات) 
بالخصائص  الوفاء  بشرط  مختلفة،  ومستويات  بدرجات  منظمات 

.(SENAES,2012) المشار إليها أعاله

الفصل األول: االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
وتشغيل الشباب: حالة األشغال العامة 

وبرامج العمالة في البرازيل 
لياندرو بيريرا موريس
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ويمكن توسيع المناقشات بالنظر في إمكانات األشغال العامة 
وبرامج التشــغيل. وتعتبر هذه المبادرات الحكومية الكبيرة 
لخلق فــرص العمل من أجل الجماعــات المتضررة بمثابة 
برامج هيكلية متوســطة وطويلة األجل، هدفها الرئيسي هو 
مواجهة البطالة الهيكلية والفقر (الل وآخرون 2010) (3).

ويوضــح تحليل لعدد مــن التجارب الدولية الجــاري حالياً 
أن مثل هذه البرامج تزداد أهميتها على المســتوى العالمي. 
وقد أطلقت إحدى المبادرات مؤخراً في البرازيل (2011) 
تتفق مع األساس المنطقي لبرامج األشغال العامة والتشغيل 
 Brazil sem Miséria «البرازيل بدون بؤس». وتسعى 
هذه البرامج، من بين جملة أمور أخرى، إلى اجتثاث الفقر 
والقضــاء عليــه من خــالل إدماج األشــخاص فــي الحياة 
العملية، فضالً عن أنها موجهة للبرازيليين من ذوي الدخل 

المنخفض.

إن الذي تعرضه برامج األشــغال العامة والتشــغيل في هذا 
الصدد يعتبر مناســباً. ويمكن أن يسهم في تعزيز االقتصاد 
االجتماعي والتكافلي في الوقت الذي تســعى فيه إلى إدماج 
الجماعــات المتضررة مثل الشــباب من ذوي فرص العمل 
الضئيلة مــن المناطق المحيطة والتأكد من أن القطاع العام 
يخلق فرصاً للعمل، والتشــغيل والدخل. وبالرغم من اآلثار 
االيجابية التــي لوحظت في بعض البلدان التي جرى عليها 
البحث، إال أن الوقت المناســب لم يحن بعد إلصدار أحكام 
وثيقة (على ســبيل المثال، البرازيل بدون بؤس). ومن ثم، 
يجــب أن تخضع هذه البرامج لمزيــد من الفحص والتدقيق 
وأن يناقش تقييم أثرها واســتمراريتها باستفاضة في ضوء 
الدورات والمتغيرات السياسية في الحكم، وهو تحدي تسعى 
هــذه الورقة البحثيــة لمعالجته. وبعد هــذه المقدمة، تناقش 
الورقــة االرتباطات بيــن االقتصاد االجتماعــي والتكافلي 
وبرامج األشــغال العامة والتشــغيل، وتستطرد في وصف 
التجربة األخيــرة في البرازيل (البرازيل بدون بؤس) وفي 
الــدول األخرى في هــذه المنطقة. ومما الشــك فيه أن هذه 
قضية بالغة األهمية وذات صلة، السيما في المناخ الحالي، 

اإلمكانات والحدود التي تستحق تفكيراً أعمق.

الل وآخرون: «برامج األشغال العامة والتشغيل. نحو نهج إنمائي   3
طويل األجل. مركز الفقر الدولي، 2010.

االقتصاد االجتماعي   3-1
والتكافلي وبرامج األشغال 

العامة والتشغيل
تعتبــر برامــج األشــغال العامة والتشــغيل بمثابــة برامج 
حكوميــة لخلق فرص عمل للجماعــات المتضررة، فضالً 
عــن أنها برامج هيكلية متوســطة وطويلــة األجل أكثر من 

كونها «شبكات أمان» (4).

ومــن حيث الحمايــة االجتماعيــة، يمكن أن تســهم برامج 
األشــغال العامة والتشغيل في التفاعل بين البرامج المختلفة 
للمســاعدة االجتماعية والتحويالت النقدية. وبالنسبة لكاتبي 
البحــث، يمكــن أن تكــون برامج ضمــان التشــغيل مكملة 
ألشــكال أخرى لبرامــج الحماية والمســاعدة االجتماعية، 
التي تسعى إلى تشجيع االســتهالك، وتعزيز االستثمار في 
رأس المال البشــري، فضالً عن المساعدة في تخفيف حدة 
عدم المساواة والضرر االقتصادي واالجتماعي. وفيما يلي 

اآلثار االيجابية الرئيسية لهذه البرامج:

مــن حيث االندمــاج االجتماعي، يمكــن أن يكون لهذه أ) 
البرامج تأثير مباشر من خالل الحد من البطالة، خاصة 

نحو  والتشغيل:  العامة  األشغال  برامج   ،2010 وآخرون»  «الل   4
العامة  البرامج  وتحلل  تبحث  وحالياً  األجل،  طويل  إنمائي  نهج 

للتشغيل.

إطار (1): إمكانات برامج األشغال العامة 
(PWEPs) والتشغيل

تســعى هــذه البرامــج فــي النهايــة إلــى مواجهــة 
البطالــة الهيكليــة والفقر. ووفقاً «لــالل وآخرون»   
(2010:11): «تتميــز برامــج ضمانات التشــغيل 
بأن لها فوائــد اقتصادية واجتماعية وإقليمية متعددة 
األوجه» (ص11). وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل: 
تجديد وتنظيف الشــوارع واألماكــن العامة، وبناء 
الطــرق في المناطــق الريفية والتوســع في مرافق 
التصحاح األساســية. ومن ثم، فهي توســع وتحسن 
البنية التحتيــة اإلقليمية، في الوقت الذي تضفي فيه 
طابع األولوية على االندماج في المجتمع، وتشــغيل 

األشخاص المتضررين اقتصادياً واجتماعياً.
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أثناء األزمات االقتصادlية و/أو في المناطق المتضررة 
المصابة بالشــلل. ويرى المؤلفــون أن البرامج من هذا 
الطابع تسعى إلى توليد فرص الدخل كحماية اجتماعية 
أكثــر من كونها أعمــال خيرية، كما أنهــم يرون الفقر 
قضيــة متعــددة األبعــاد، ومن ثم فــإن هذا يســهم في 
تسهيل استجابة أكثر شموال ترتبط بمجاالت المشاركة 
األخــرى، فضــالً عن تمكيــن الجماعــات االجتماعية 
المهمشة من االندماج. وبناء عليه، فهي «أسمى وأعلى 

من األنواع األخرى للبرامج االجتماعية» (ص12).

من حيث النواحي االجتماعية/واالقتصادية، تسهم هذه ب) 
البرامج في تخفيف مشــكلة عدم كفاية/ أو نقص الدخل 
األســري األساســي من خــالل خلق فرص للتشــغيل، 
والعمل والدخل للمستفيدين، الذين يضمنون، من خالل 
أداء العمل، الحصول على دخل نقدي. وإلى جانب ذلك، 
فإن برامج األشــغال العامة والتشــغيل تسهم أيضاً في 
تقليص فترة البطالة للمســتفيدين، والتي بالتالي تضمن 
أحــواالً أفضل أو إعــادة االندماج في الحيــاة العملية، 
واســتعادة الروابط والشبكات االجتماعية التي فقدت أو 
ضعفــت خالل فترات البطالــة أو اإلقصاء. ويمكن أن 
تســهم أيضاً في الحد من الصفة غير الرســمية لســوق 
العمل المحلي/ اإلقليمي/ والوطني وإدماج الشــباب – 
خاصــة هؤالء مــن ذوي الفرص القليلــة والضعيفة – 
في ســوق العمل. وينبغي أن يالحظ أن إدماج الشــباب 
في ســوق العمل يعتبــر هدفاً مقصودا على المســتوى 
العالمي. والمعلومات الواردة من المؤتمر العام لمنظمة 
العمل الدوليــة، جنيف 2012 (5) تســترعي النظر في 
التقرير الخاص، المعنون» أزمة تشــغيل الشباب: حان 

وقت العمل»، إلى ما يلي: 

الـــدورة   – الشباب  تشغيل  لجنة   – ــي  ــدول ال العمل  مؤتمر   5
نسخة  ــشــروع  م  2012-  – يــونــيــو  ــو-  ــاي م جــنــيــف،   ،101

 (منظمة العمل الدولية، 2012). 

من حيث التنمية المحلية واإلقليمية، تعتبر هذه البرامج» ج) 
قطرية دورية، أي أنها تسهم في الحد من اآلثار السلبية 
لــدورة العمل إلى جانــب اآلثار األخــرى التي تقلص 
بصورة واضحــة من قوة دفع المنطقــة المعنية. وعند 
تطبيقهــا، فإنها تعمــل أيضاً على تشــجيع وحفز تنمية 
البنية األساســية المحلية: إنشــاء الطــرق/ وصيانتها، 
أعمــال التصحــاح، الري، المــدارس، المستشــفيات، 

الخ....

ويقول المؤلفون:  

«إنها تولد آثارا مضاعفة وسريعة للتنمية المحلية. 
فمن خالل تشــجيع الطلب على المستوى المحلي، 
يمكــن أن تســهم في انتعــاش» األنشــطة المحلية. 
وإقامة عالقات إما تتأثر سلبا باألزمة أو يتم تنميتها 
بصــورة. غير كافية في المنطقة، يمكن أن تتفاعل 
مــع القطاعــات اإلنتاجيــة مــن أجل خلــق فرص 
عمل جيدة ومســتقرة، فضالً عــن دعم تنمية البنية 

األساسية المنتجة» (ص12).

إطار (2): أزمة تشغيل الشباب: حان 
وقت العمل

«فــي عــام 2012، كان هنــاك مــا يقــرب من 75 
مليون شــاب في العالم بدون عمل، منهم كثيرون لم 
يعملوا إطالقاً، وماليين كثيرة منهم تعاني بشــدة من 
اإلنتاجية المنخفضة واألعمال غير المؤمنة، واليوم 
هنــاك أكثر من 4 ماليين شــاب عاطليــن أكثر مما 
كان عليــه الحــال في عــام 2007، وأن هناك أكثر 
مــن 6 مالييــن تخلوا عــن البحث عن عمــل، هذا 
الموقف غير المســبوق يمكــن أن يترتب عليه تأثير 
«مخيف» على الشباب، السيما هؤالء من الخلفيات 
المتضــررة، وأن اســتمرار نقص الشــغل والبطالة 
يحمل في طياته تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة 
مما يهدد بنسيج مجتمعاتنا» (منظمة العمل الدولية، 

2012: ص163).



 االقتصاد االجتماعي والتكافلي

دليل4

ثمة مثال جدير بالمالحظة الذي يســمح لعناصر ومنظمات 
االقتصاد االجتماعي والتكافلــي أن تكون مرتبطة بأهداف 
برامــج األشــغال العامــة والتشــغيل (موضــوع متطور) 
واإلمكانــات الراميــة إلى إدماج الشــباب من الســكان في 
مبادرة برازيلية «إنتاج زراعي – بيئي متكامل ومستدام» 
(6) يتمثــل فــي تكنولوجيــا اجتماعيــة تمولهــا   (PAIS)

 ،PAIS المبادرة البرازيلية إلنتاج زراعي بيئي متكامل ومستدام  6
جميع  في  بسرعة  وانتشرت  مؤخراً  ظهرت  عملية  عن  عبارة 
أنحاء البرازيل، وهي تنمي تكنولوجيات بسيطة إلدماج اجتماعي 
التكنولوجيا  لشبكة  ووفقاً  االجتماعية».  «التكنولوجيا  على  يقوم 
واألساليب  األدوات  استخدام  تشمل  العملية  هذه  فإن  االجتماعية، 
أنحاء  في  تطبيقها  إعادة  يمكن  والتي  التكلفة  منخفضة  والعمليات 
مختلفة من البالد، شريطة مشاركة المجتمع في ذلك. وما ينتج هو 
مثل:  بيئيا  مدمرة  عمليات  يستخدم  ال  ألنه  زراعي   – بيئي  إنتاج 
استخدام مبيدات مكافحة اآلفات، الحرق أو اجتثاث األشجار، وهي 
متكاملة ألنها تقوم بتربية الحيوانات من إنتاج المحاصيل، فضالً 
عن استخدام منتجات خاصة خالل عملية اإلنتاج، وهي مستدامة 
ألنها تحافظ على جودة ونوعية التربة ومصادر المياه، فضالً عن 
تشجيع المنتجين على تكوين روابط وقنوات لتسويق اإلنتاج قائمة 

على التضامن.

الحكومة الفيدرالية (7) توحد األســاليب الزراعية البســيطة 
القــادرة على توليــد آثار جماعيــة وبيئية ايجابيــة. ونقطة 
االنطــالق هي تزويد األســر باستشــارات وعمليات رصد 
فنيــة لمدة عاميــن من أجل تنفيذ جميــع المراحل المتوخاه، 
بدءا من انتقاء وتجهيز األرض إلى بيع المنتجات الخاصة. 
وتوجــد لهــذه المبادرة اآلن وحدات فــي أكثر من 40 بلدية 
و14 واليــة برازيلية. وتعتبــر التكنولوجيا االجتماعية هذه 
المنبثقــة عن المبادرة حــالً إلنتاج أغذيــة صحية من أجل 
تحقيق األمــن الغذائي وتوليد فائض قابل للتســويق لتوفير 
دخل تكميلــي، وبالتالي إيجاد مصدر بديــل للعمل والدخل 
لصغار المزارعين. وهذه، في األســاس، عبارة عن عملية 
ذات مرحلتيــن: (1) زيــادة فــي اإلنتاج المســتدام ألغذية 
عاليــة الجودة وتوفير األمــن الغذائي والحد من المشــاكل 
واألمراض الناشــئة عن سوء التغذية وغيرها من المشاكل 
األخــرى ذات الصلة بالتغذية الضعيفــة. (2) توحيد ودعم 
األعمال الزراعية والبيئية القائمة على التكافل التي أنشــئت 

على فوائض اإلنتاج المنزلي.

تتسق مع برامج التنمية اإلقليمية والوطنية األخرى التي تقوم على   7
الوفاء  بعد  اإلنتاج،  فائض  لتسويق  والتعاونيات  الروابط  تكوين 
باالحتياجات التغذوية لألسر المعنية. وهذه عبارة عن برامج تسهم 
الغذاء،  حيازة  برنامج  مثل  لألسر،  المستدامة  الزراعة  تقدم  في 
ألغذية  الوطني  والبرنامج  األسري،  الوطني  الزراعي  والبرنامج 
وزارتا التنمية الزراعية والتنمية  المدارس. وأسهم في ذلك أيضاً 
الزراعية  التنمية  وزارة  شاركت  المثال  سبيل  وعلى  االجتماعية. 
اإلقليمية  التنمية  مكتب  خالل  من  االجتماعية  التنمية  ووزارة 
للبرنامج الوطني للتنمية الريفية المستدامة في مناقشة ونشر وتوحيد 
سياسة التنمية اإلقليمية من اجل التكافل بين تعزيز السياسات العامة 
والترتيبات المؤسسية القادر على زيادة درجة االنتماء االجتماعي 
العمل  هذا  ويتكيف  المكاني  البعد  إلى  والمؤسسي  والسياسي 
الحوار  خالل  من  اإلقليمية  الظروف  مع  للتكيف  قابل  الجماهيري 
مع أصحاب المصلحة المحليين من أجل بناء حلول سليمة يستطيع 
أصحاب المصلحة من خاللها تحديد هذه الحلول. وفي نفس الوقت، 
استحدثتا  قد  االجتماعية  والتنمية  الزراعية  التنمية  وزارتي  فإن 
برنامجا للدعم المالي لتسويق الزراعة األسرية في أسواق مفتوحة، 
باستخدام المناقصات التي تضفي األولوية على المشروعات التي 
منخفض  البيئي  الزراعي،  اإلنتاج  وتشجع  المحلية  الثقافة  تحترم 
التكلفة وعالي الجودة المستدام. ويسعى المشروع إلى تحقيق حق 
اإلنسان في الغذاء، المنصوص عليه اآلن في الدستور الفيدرالي، 
عن خلق فرص العمل والدخل لصغار المزارعين، السيما  فضالً 
الشباب منهم الذين ربما بدون ذلك، كانوا قد اضطروا للهجرة إلى 

مناطق أخرى بحثا عن سبل الحياة المعيية وعن عمل. 

إطار (3): إجراءات وآثار أخرى للسياسة 
الناجحة المؤيدة لبرامج األشغال العامة 

والتشغيل

قد يسهم برنامج من برامج األشغال العامة والتشغيل 
في تحديد السياســات االستثمارية في العمالة الكثيفة 
المباشــرة و/أو فــي تعزيز الخدمــات والروابط مع 
القطاعــات كثيفــة العمالــة. ومن بيــن اإلجراءات 
والسياســات ذات الصلــة: السياســات التــي تعزز 
االستثمار في التعليم، والتدريب والقدرات المؤسسية 
والبشــرية، تنمية البنية األساسية الطبيعية من أجل 
زيــادة القــدرة اإلنتاجيــة والتنافســية، زيــادة قدرة 
القطاع الخاص أو اإلســهام في خلق فرص العمل، 
تنفيــذ سياســات وبرامج ســوق العمل المســتهدفة، 
وضمان الحكم المتحســن ألســواق العمل من خالل 
المشاركة المحسنة للعمال وممثلي أصحاب األعمال 
في صياغة سياســة التشغيل. ويمكن ألحد ضمانات 
العمالة، إذا ما صمم تضميما ســليما، أن يســهم في 
خلق األصول والبنية األساســية التي تسهم بدورها 
في زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الخاص 

(الل وآخرون، 2010،ص13).
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التجربة البرازيلية األخيرة   4-1
وبرامج إمكانات األشغال 

العامة والتشغيل 
في الفترة األخيرة تم تدشــين برنامج في البرازيل (2011) 
يتسق مع األساس المنطقي لبرامج إمكانات األشغال العامة 
والتشــغيل (PWEPs): يطلــق عليــه «البرازيــل بــدون 
بؤس». ويســعى هذا البرنامج، من بين جملة أمور أخرى، 
إلــى القضــاء علــى الفقر عن طريــق االندماج فــي الحياة 
العملية، فضالً عن أنه موجه للبرازيليين الذين يعيشون في 
أســر يصل دخلها إلى R 70$ للفــرد (حوالي 35 دوالر) 
ووفقــاً للتعــداد الســكاني لعــام 2010 الذي أجــراه المعهد 
البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء (IBGF)، فإن هذا يشــمل 

16.2 مليون شخص.

ومن حيث االندماج في الحياة العملية، فســوف تتضمن هذه 
المبــادرات حوافــز لخلق فرص العمــل والدخل من خالل 
أصحاب المشــروعات واالقتصاد االجتماعــي والتكافلي، 
فضــالً عــن توفير التوجيــه المهني والتدريــب المهني من 
خــالل تدخل قوة العمل لتلبية االحتياجات العامة والخاصة. 
أمــا الهدف من حيث التدريب، فهــو تلبية احتياجات الناس 
الذيــن يشــملهم البرنامج عن طريق اتخــاذ إجراء حكومي 

منسق:

والتشـــغيل  ■ العامـــة،  األشـــغال  مشـــروع 
عبــارة  المشــروع  هــذا   :(9)(SPTER) والدخـــل
عن سلســلة واســعة من إجــراءات وبرامــج للحكومة 
الفيدراليــة مثــل : تدخل قوة العمــل، التدريب المهني، 
التكافل االجتماعي/ واالقتصادي للشباب، منح قروض 
مصغــرة تقوم على اإلنتاج، الــخ... بهدف خلق فرص 

عمل وإدرار دخل.

البرنامـــج الوطنـــي للوصول إلى التعليـــم الفني (10):  ■
أنشــئ هذا البرنامج في عام 2011، وهدفه األساســي 
هو توســيع وإضفاء الطابــع الديمقراطــي على توفير 
برامــج التعليم الفنــي والتكنولوجي لســكان البرازيل. 
ومــن ثم فهو ينطوي على سلســلة من البرامج الفرعية 
والمشــروعات واإلجراءات الفنية والمســاعدة المالية 
التي ســتقدم مجتمعــة 8 مليون فرصة خــالل األعوام 

األربعة القادمة.

■  :(11) PROJOVEM   البرنامج الوطني إلدماج الشباب
يهدف هــذا البرنامج إلى تعزيز االندمــاج االجتماعي 
لمــن هم في ســن 18 إلى 19 ســنة، بالرغــم من أنهم 
ليســو أميين، ولم يكملوا تعليمهم األساسي. وهو يسعى 
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إطار (4): البرنامج المستدام والمتكامل 
(PWEPs) لإلنتاج الزراعي / البيئي

يتعين التأكيد على أن هذا البرنامج يسهم في:
خلق فرص العمل والدخل لألشخاص المعنيين • 

(خاصة الشــباب في المناطق التــي تكون فيها 
فرص العمل أو الدخل ضعيفة.

الحفاظ على البيئة.• 
تشجيع تشكيل روابط أو تعاونيات المنتجين.• 
التعاونيــات •  خــالل  مــن  المنتجــات  تســويق 

واألســواق المفتوحــة القائمــة علــى التضامن 
والمشــتريات العامــة، حيث تشــتري الحكومة 
البلدية الفوائض من المنتجين لتقديم األغذية في 

مدارس الدولة أو الوالية.

إطار (5): األهداف األساسية لبرنامج 
«البرازيل بدون بؤس»

وفقــاً للموقــع الرســمي (8)، هدف الخطــة هو جمع 
الحواالت النقدية، والوصول إلى الخدمات العامة في 
مجاالت التعليم، والصحة، والمســاعدة االجتماعية 
والتصحاح واإلمــدادات الكهربائيــة واالندماج في 
الحيــاة العمليــة. وتســعى الحكومــة الفيدرالية، من 
خالل مجموعة من اإلجراءات تشــمل إنشاء برامج 
جديدة وتوســيع المبادرات الحالية، باالشــتراك مع 
الواليات، والبلديات والشــركات العامة والخاصة، 
إلى إدمــاج القطاعــات الســكانية الفقيرة (الســيما 
الشــباب) في الفرص التي يولدها النمو االقتصادي 

البرازيلي.
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إلدماجهــم فــي التعليــم وفي الحيــاة العمليــة من أجل 
تزويدهم بالفرص الخاصة بالتنمية البشرية والممارسة 

الفعالة للمواطنة.

«برنامج تسريع وتيرة النمو وبرنامج بيتي حياتي»:  ■
تربــط هذه البرامج االنخفاض في عجــز البنية التحتية 
فــي الحضر والريف واإلســكان بفــرص خلق العمل، 
والتشــغيل والدخل والتكافل االجتماعي – االقتصادي 

للجماعات المتضررة اقتصادياً واجتماعياً.

ومــن حيث الزراعة األســرية ومشــروعات SBEFs في 
البيئــات الريفية يســعى البرنامج لتنظيــم إنتاج غذائي على 
أســاس االســتهالك الخاص، وتســويق الفوائــض وإدرار 
الدخل، فضالً عن الوصول إلى األسواق العامة والخاصة. 
وهو يســعى أيضاً للتوســع في عمليات الشــراء من خالل 
مؤسســات اإلنتــاج العامة والخيرية من األســر التي تعمل 
فــي مجــال الزراعة مــن أجــل المستشــفيات والمدارس، 
والجامعــات والحضانات ومؤسســات الرعاية، فضالً عن 

المنشآت الخاصة مثل السوبر ماركت.

ووفقاً لــوزارة التنميــة االجتماعية (12) (MDS)، ســوف 
تقــوم وزارة التنميــة االجتماعية بتنســيق اإلجــراءات في 
إطار برنامج العمل والتشغيل والدخل SPTER والبرنامج 
الوطنــي للوصــول إلــى التعليــم الفنــي مــن أجــل إدماج 
المســتفيدين من برنامج Bolsa Familia (13)، في ســوق 
العمل، من خالل تزويدهم بــدورات تدريبية معدلة للتالءم 

مع كل اقتصاد من اقتصادات األقاليم.

ثمــة واجهــة أخــرى تتعلق بالعالقــات مع جامعــي المواد 
التــي يعاد تدويرها واســتخدامها، والذين ســوف يحصلون 
على دعم لتنظيم أنشــطتهم، والذين يحققون تحســينات في 
ظروف العمل، فضالً عن فرص أوسع للتكافل االقتصادي 
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برنامج Bolsa Familia، عبارة عن برنامج للتحويالت النقدية   13
لألسر التي تعاني من الفقر والفقر المدقع في جميع أنحاء البالد. 
ويشتمل  بــؤس»  بــدون  «برازيل  خطة  البرنامج  هذا  ويتضمن 
واإلجــراءات  =الشروط  النقدية=  الحواالت  خيوط:  ثالثة  على 
تضمن  النقدية  الحواالت  أن  المعروف  ومن  المكملة.  والبرامج 
اإلغاثة الفورية من الفقر أما الشروط فتعزز الوصول إلى الحقوق 
وتركز  والرعاية  والصحة  التعليم،  في  األساسية  االجتماعية 
اإلجراءات والبرامج المكملة على بناء قدرات األسرة حتى يكون 
هذا  ويغطي  ضعفهم.  حالة  على  القضاء  من  المستفيدين  بمقدور 
البرنامج أكثر من 13 مليون أسرة منزلية في جميع أنحاء اإلقليم 

الوطني (وزارة التنمية االجتماعية، 2012).

واالجتماعــي. وســوف تنصــب األولوية علــى العمل مع 
العواصم والمناطق الكبرى، ومســاندة الحكومة المحلية في 
برامج مختــارة لجمع المواد، وتمكيــن الجامعين، وتحويل 
البنيــة األساســية وشــبكات التســويق إلى مؤسســات قابلة 
للحياة، وتســعى الخطــة إلى تمكين وتعزيز المشــاركة في 
عملية جمع منتقاة، فضالً عن إجراءات لضمان قابلية البنية 

التحتية للحياة وتوسيع شبكات التسويق.

ومــن حيث الروابــط بين االقتصــاد االجتماعــي والتكافلي 
وبرامج األشغال العامة والتشغيل وفرص التكامل االجتماعي/ 
االقتصــادي للشــباب، يتعين مالحظــة أن الدراســات التي 
أجرتها إدارة البحــوث االجتماعية/واالقتصادية واإلحصاء 
فيمــا بين االتحادات (14)، توضــح أن معدل البطالة في العقد 
الراهن بالنســبة للكبار من بين الفئات السكانية في البرازيل 
قد انخفض، لكن بطالة الشــباب قــد زادت زيادة كبيرة، مما 

منع االنخفاض في معدل البطالة العامة.

ونظراً لتحدي صياغة ووضع إجراءات فعالة للتصدي لهذه 
المسألة فقد أنشئت إدارة سياسات العمل والتشغيل للشباب 
داخل وزارة العمل والتشغيل في عام 2004 لتعزيز المزيد 
مــن الفــرص األفضــل للعمــل، والتشــغيل وإدرار الدخل 

للشباب.

ولمــا كانــت اإلدارة المذكورة أعاله مكرســة منذ إنشــائها 
لمهمــة إدماج الفئــات العمرية بين 14 إلى 24 ســنة الذين 
يعيشــون في أســر ذات دخــل منخفض بالنســبة للفرد، في 
ســوق العمل الرســمي، فقد قامت بتكييف بعض إجراءات 
التدريــب المهني لتتــالءم مع البرنامج الوطني لسياســـة 
الشباب، الذي اســتحدثته الحكومة الفيدرالية لتوحيد العمل 
الــوزاري وتعظيم النتائج، مع الســعي للخروج من الدائرة 
المفرغة المختارة والحصرية للمستويات التعليمية المتدنية 
جنبــاً إلى جنــب مع نقــص التدريب االجتماعــي والمهني 
للبرازيلييــن فــي هذه الفئــة العمرية، وكذلــك للخروج من 

الظروف االجتماعية األسوأ.

فــي إطار المشــروع المذكور أعاله من أجــل توحيد إجراء 
العديــد من الوزارات الــذي يتولى تنســيقه المكتب الوطني 
للشباب، سوف تكــون إدارة سياسات العمل وتشغيل الشباب 
مسئولة عن وضع «برنامج العمال الشباب» (15)، أحد روافد 
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برنامج الشــباب الموحد، بهدف توفير التدريب للفئة العمرية 
بين سن 18 إلى 29 سنة الذين أتموا التعليم األساسي.

وبرنامج العمال الشـــباب عبارة عن سياســة تدريب مهني 
واجتماعي تعويضية ســيتم وضعها مشاركة مع الواليات، 
والبلديات والمجتمع المدنــي. والهدف هو إعداد قوة العمل 
الشــبابية الالزمة لســوق العمل الرســمية، وكذلك لتعزيز 
فرص جديدة إلدرار الدخل ودعم المشروعات بين الشباب. 
ويعــد االقتصاد االجتماعــي والتكافلي أداة هامة من أدوات 
 ،SBEEs خلق العمل وإدرار الدخل تقوم على مشروعات
أمــا برنامج» برازيل بدون بؤس» فهو أحد برامج سياســة 
العمل وتشــغيل الشباب، الذي يجعل اآللية متاحة (االئتمان 
المصغر، االستشــارة) لتعزيز وترويــج األعمال الصغيرة 
بيــن الشــباب. وعلى ســبيل المثال، هناك تقييــم أخير لمدة 
عام للخطة يوضح أن الشــراكة بين برنامج «برازيل بدون 
بؤس» وخدمــة دعم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
الحجم تسعى لتقديم المساعدة الفنية ألصحاب المشروعات 
الفرديــة المتناهية الصغر (16). وهنــاك حوالي 171.000 
مشروعاً من مشروعات IMEs (في قاعدة بيانات فريدة)، 
تم إضفــاء الطابع الرســمي عليها، بما فــي ذلك 81.000 
مستفيداً من برنامج Bolsa Familia. ومن بين هذا العدد 
األخير 23.000 من الفئات العمرية بين 18 إلى 28 ســنة 

الذين تلقوا مساعدة فنية تخصصية.

تجارب دولية أخرى:  5-1
يكتنــف التجربة البرازيلية مبادرات دولية ناجحة من ناحية 

اإلمكانات. 

فــي جنوب أفريقيا، وفي ظل معــدالت بطالة هيكلية عالية 
جداً، الســيما بين الشــباب، فضالً عن نقص المهارات، تم 
تدشــين المرحلة األولى من برنامج األشغال العامة الموسع 

ذاتياً  يشتغلون  أشخاص  هم  األفـــراد  المشروعات  أصحاب   16
منفردين.  كمالك  القانونية  الناحية  من  أنفسهم  يثبتوا  الذين 
كمالك  أنسفهم  تصنيف  في  يرغبون  الذين  األشخاص  وهــؤالء 
 $R  60.000 عن  يقل  ال  عائد  لديهم  يكون  أن  ينبغي  منفردين 
 (مايوازي 30.000 دوالر أمريكي) في السنة. ويجب أن ال يكونوا 
قد شاركوا في شركة أخرى كشريك أو كمالك، كما يجب أن يكون 
العمل.  لفئة  بالنسبة  أجر  أقل  أو  أدنى  يتقاضى  بعقد  موظف  لديهم 
وهناك قانون تكميلي رقم 128 بتاريخ 2008/12/19 وضع شروطا 
خاصة، وذلك حتى يكون بمقدور ما يعرف بالعمال العرضيين أن 
راجع  المعلومات  من  وللمزيد  قانونيين.  منفردين  مالكا  يصبحوا 

.http://www.portaldoempreendedor.gov.br

في عام 2004، وأعقب ذلك المرحلة الثانية في عام 2009. 
ويستهدف هذا البرنامج جميع العاطلين الجاهزين للعمل في 
وظائــف مثل رعاية الطفل، الرعايــة المنزلية والمجتمعية 
وإعادة التأهيل والحفاظ على البيئة وإدارتها، هذه الوظائف 
التي يتقاضى شــاغلوها أجورا يحددهــا البرنامج لمدة 24 
شــهراً. وتشــجع جميع الهيئــات الحكومية على المســتوى 
الوطني على االضطالع بخلق العمالة في هياكلها، شريطة 
أن تكون قابلة للحياة اقتصاديا وفنيا. وتمد الحكومة الوطنية 
األقاليم والبلديات بالموارد والبنية األساسية (جنبا إلى جنب 
مع خدمات التقييم والرصد)، كما تشــجع اســتخدام األموال 

المحلية لتكملة األساس المالي لهذه البرامج.

فــي األرجنتين، كان برنامج رؤســاء البيوت، الذي دشــن 
فــي عام 2002 ليوازن تأثيــر البطالة في ذلك الوقت، كان 
موجهاً لرؤســاء البيوت الذين لديهم أطفال، وللمعوقين، أو 
النســاء الحوامل، مع التأكيد على الشــباب العاطل بين هذه 
الفئات. وعمل المســتفيدون 20 ساعة أسبوعياً في خدمات 
مجتمعية (رعاية األطفال، مطابخ الحســاء، والمشروعات 
الصحيــة، الــخ...)، وفي أعمــال البناء وصيانــة األحياء، 
والشوارع الخ...، وكذلك في التعليم والتدريب. ووظف هذا 
البرنامــج وهو في أعلى مراتبه 2.2 مليون شــخص كانوا 
عمال عاطلين من قبل (قرابة %22 من ســكان األرجنتين 
النشــطين اقتصاديــاً). وهو برنامج ممــول تمويالً حكومياً 
فيدرالياً بنسبة 80 في المائة، من خالل بنود ائتمانية محددة، 
فضالً عــن توفير الدعم اإلداري من خــالل وزارة العمل. 

إطار (6): التجارب الدولية التي تنطوي 
على االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
وسياسات العمل وتشغيل الشباب

برنامــج األشــغال العامــة الموســع، وبرنامج • 
العمل المجتمعي، جنوب أفريقيا.

 • Plan Jefes y Jefas de Hogar خطــة 
Desocupados، األرجنتين.

البرنامج الصافي للسالمة اإلنتاجية، أثيوبيا.• 
قانــون مهاتما غاندي الوطنــي لضمان العمالة • 

الريفية، الهند.
اللجنة القطاعية لالقتصاد االجتماعي والتكافلي • 

والعمل المجتمعي، كندا.
Hilando el Desarrollo، اإلكوادور.• 



 االقتصاد االجتماعي والتكافلي

دليل8

وكانــت حكومات البلديات مســئولة عــن تغطية %20 من 
تكاليف المشــروع وعن تقييم احتياجــات وموارد المجتمع 

إلى جانب اختيار المستفيدين.

وتعتبــر األرجنتين مســئولة أيضا عن برنامجيــن تكميليين 
محدديــن يســاعدان الشــباب مــن ذوي الدخــل المنخفض 
في إنشــاء أعمــال: (أ) العمــل األكثر واألفضــل» لوزارة 
العمل، والذي يســتهدف الشباب بين عمر 18 و24 سنة في 
مواقــف متضررة من خالل تقديــم الدعم والتدريب المهني. 
(ب) برنامــج أصحاب المشــروعات من الشــباب، لوزارة 
النصاعــة، ويركز على الشــباب بين عمر 18 و 25 ســنة 
ويقدم قروضاً لهم بدون فوائد، والتدريب األولي والمساعدة 
الفنية خالل العام األول (منظمة العمل الدولية، 2012) (17).

فــي أثيوبيـــا، حيــث يؤثــر العجــز الغذائــي كثيــراً على 
ســكان الريــف، تــم تدشــين البرنامــج الصافي للســالمة 
اإلنتاجيــة فــي عــام 2005 لتغطيــة مــا بيــن 7 إلــى 8 
مليون شــخص فــي المناطــق الريفية التي ضربهــا الفقر. 
وركــز هذا البرنامج علــى األغذية غيــر اآلمنة من خالل 
توفيــر المــوارد للتنميــة المجتمعية المســتدامة وتحســين 
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة االجتماعية 
 (التصحاح، الري، واآلبار، الخ... ويمول هذا البرنامج من 
جانــب وزارة التنمية الريفية، والتــي تقدم أيضاً، باإلضافة 
للموارد المالية، المشــورة والمســاعدة)، وفضالً عن ذلك، 
يدعم هذا البرنامج بمشاركة واسعة من المجتمعات المعنية، 
التي تعتبر مسئولة عن تحديد األنشطة والموارد المطلوبة. 
ويقــول الل وآخــرون (2010:13): «تقترح لجــان المجتمع 
نوعية الأســر المنزلية التي تشــارك في الأشــغال العامة وفي المقابل 

الأسر التي تتلقى حوالات مباشرة».

تنظر هذه الدراسة في حالة أمريكية التينية أخرى: «شيلي. ووفقاً   17
من  يقرب  ما  هناك  أن  شيلي  في  الحكومة  عضو  «ذكر  للدراسة 
واحد مليون شاب (15-24) زاولوا العمل، بمعدل تشغيل 31.50 
في المائة، وأن 9 في المائة من هؤالء الذين يعملون كانوا يستغلون 
شغالً ذاتياً. وكانت هذه النسبة أقل بكثير من إجمالي متوسط المعدل 
الوطني لمن يعملون ذاتياً (20 في المائة من كل الذين يعملون). 
نسبة  وبلغت  الكبار.  بين  من  المشروعات  أصحاب  معظم  وكان 
هؤالء  بين  المائة  في   9.3 آخر  عمل  عن  يبحثون  الذين  الشباب 
الذين هم في عمالة بأجر، مقابل 17 في المائة بين الشباب الذين 
ذاتياً  يعملون  الذين  الشباب  كان  ذلك،  على  وعالوة  ذاتياً.  يعملون 
(يشتغلون ألنفسهم)، يعملون ساعات أقل من نظراتهم في العمالة 
إستراتيجية  باعتبارها  الشباب  مشروعات  شيلي  ودعمت  بأجر. 
لخلق العمالة، وأسهمت وزارة العمل إسهاما ملحوظا في تقليص 
التي  االئتمانية  والرسوم  ما  مشروع  إلنشاء  المطلوب  الوقت 
المشروعات  ألصحاب  الممنوحة  القروض  على  البنوك  تفرضها 

من الشباب» (ص 68).

في الهند، في سياق موجة من الفقر والفرص غير المتكافئة 
لســبل الحياة المعيشــية التي تعم المناطق الريفية، تم ســن 
قانــون المهاتمــا غاندي الوطنــي لضمــان العمالة الريفيــة في عام 
2005، وطبــق فــي العام التالي. ويقــدم التمويل من جانب 
وزارة التنميــة الريفية التي ضمنت بدورها تكاليف األجور 
و %75 من المواد المستخدمة، أما التمويل المتبقي فتغطيه 
حكومة الدولة. والســمة الجوهرية لهذا البرنامج هو ضمان 
«إطار قائم على الحقوق يجعل الحكومة مسئولة من الناحية القانونية 
عــن توفير العمالة». وخالل الفتــرة بين 2008 و 2009 أفاد 
البرنامج 45 مليون شــخص في 615 حــي، وكان الهدف 
األساســي له هو «خلق أرصدة دائمة وتعزيز قاعدة موارد 
ســبل الحياة المعيشــية للفقراء الريفيين من خالل األعمال 
التي تتصدى ألســباب الفقر المزمن مثل الجفاف، واجتثاث 

األشجار وتآكل التربة».

في كندا، تدعم حكومة كويبك، من خالل لجنة قوة العمل – 
االقتصاد االجتماعي والعمل المجتمعي، تدريب وتنمية قوة 
العمــل من جهة، ومن جهة أخرى تســعى التخاذ إجراءات 
مناســبة لدعم واســتقرار فرص العمــل. وينبغي أن يالحظ 
أيضــاً أن حوافــز الحكومــة المقدمــة للجامعات لتشــجيع 
مشــاركتها في تعزيز ودعم االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
من خالل حلــف أبحاث الجامعات – المجتمع في االقتصاد 
االجتماعي (18)، المصمم إلنتاج ونشر الخبرات والمعارف 
الجديدة، ونقل المعارف ودعم نموذج االقتصاد االجتماعي 
والتكافلي في كويبك. كما يقدم مشروع االقتصاد االجتماعي 
أيضــاً (19) دعماً قوياً، وهذا المشــروع عبــارة عن منظمة 
مجتمــع مدنــي مكونة من شــركات االقتصــاد االجتماعي 
والتكافلي، والحركات االجتماعية، وشبكات التنمية الحلية. 
وأحد منجزات هذه الهيئة كان إقناع الحكومة الكندية تمويل 
أحد المشــروعات الذي يعتبر حاليــاً األداة المالية للمنظمة، 
منذ أن مثل هذا التمويل يلبي االحتياجات الحالية لمبادرات 
االقتصــاد االجتماعــي والتكافلي التي أنشــأها المشــروع. 
وقــد أدى هذا إلــى ظهور الصنــدوق االســتئماني وقوامه 
55 مليون دوالر كندي تقريباً، وهدفه الرئيســي هو تعزيز 
توســيع وتنمية المشــروعات الجماعية، من خالل تحسين 
الوصول إلى التمويل والتأكد من أنها ممولة بطريقة أفضل. 
ويشــكل االقتصاد االجتماعي والتكافلي، ليس فحســب في 
كويبك، بل أيضا فــي جميع أرجاء كندا، جزءا من برنامج 
تنمية إقليمي ومحلي ضمن خطة عمل حكومية تشترك فيها 

www.aruc-es.uqam.ca  18
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ثمان وزارات، والتي أشرف على تنسيقها منذ عام 2008، 
وزير الشئون البلدية والتنمية اإلقليمية (20).

وفــي اإلكـــوادور، ألزم دســتور 1998 االقتصــاد بمبادئ 
الكفاية، والتضامن، واالســتدامة والمساواة. وتوجه بعض 
المــوارد العامة المتاحة نحو ضمــان وكفالة حماية العمالة 
الريفيــة وصغــار المزارعيــن. ويوضح «خوســيه لويس 
 El poder de la» كوارجــو» في حديث له مع برنامــج

palabra» بوسائل اإلعالم اإلكوادورية (21):

«تعتبــر اإلكوادور مثاالً يحتــذى به ألن الحركات 
االجتماعيــة تمكنــت مــن إدراج هــذه القضايا في 
الدستور، وهو الدستور الوحيد الذي يتضمن تأكيد 
قويــا على أن النظــام االقتصادي يجــب أن يكون 

اجتماعياً وتكافلياً «.

وتضطلــع وزارة اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي (22) 
فــي إكوادور، والتــي من مهامها تعزيز وتشــجيع اإلدماج 
وبرامــج  أنشــطة  بممارســة  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
وإجراءات االقتصاد االجتماعي والتكافلي كوســيلة لتمكين 
المواطنين من المشــاركة في الحياة االجتماعية، والسياسية 
واالقتصادية والثقافية في مجتمعاتهم. ويدير المعهد القومي 
لالقتصــاد الشــعبي التكافلي(23) مشــروعات تــم تصميمها 
لخلق الفرص وبناء القــدرات لضمان االندماج االجتماعي 
واالقتصادي لألفراد، والجماعات والمنظمات االجتماعية.

 Hilando el خــالل الفتــرة األخيرة، تم تدشــين برنامــج
Desarrollo فــي عــام 2012 بهــدف إشــراك بعــض 
الصناعــات الماهــرة في الصغيــرة والمتوســطة في إنتاج 
األزياء المدرســية لمدارس الوالية في إقليم تشــيمبورازد. 
وقــد اضطلع المعهد المشــار إليــه أعاله بتصميــم وتنظيم 
ورصــد البرنامج، والذي يقوم أيضاً بتســهيل الوصول إلى 

االئتمان بالنسبة لمثل هذه المشروعات.

www.municipalaffairs.alberta.ca  20
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الخاتمة   6-1
يوضــح العمل الذي أعــده «الل وآخرون» (34 : 2010) 

اآلتي:

«كان هنــاك نداء متزايــد موجه للدولــة بأن تقوم 
بدور «صاحب عمــل المالذ األخير الذي يضطلع 
مهمــة توفير مجموعة من األعمــال المفيدة والتي 
يمكــن أن يشــغلها األفراد خــالل فتــرات البطالة 
العالية على أن يتركوا هذه األعمال عندما تتحســن 

فرص سوق العمل».

إن المطلوب من برامج األشغال العامة وتشغيل الشباب أن 
تقدمه يعتبر بالغ األهمية ويمكن أن يســهم في تعزيز نشاط 
االقتصاد االجتماعي والتكافلي، في الوقت الذي تســعى فيه 
إلى إدماج الجماعات المتضررة والتأكد من أن القطاع العام 

يخلق العمل، والتشغيل والدخل.

وبالرغــم من اآلثار االيجابية المالحظــة في بعض البلدان 
التي أجرى عليها البحث، إال أن الوقت لم يحن بعد إلصدار 

أحكام موثقة (على سبيل المثال، برازيل بدون بؤس).

ومــن ثم، وعلى ضوء مــا هو معترف في دراســة منظمة 
العمــل الدولية المشــار إليها أعــاله (46 : 2012) «كانت 
هنــاك تجارب كثيــرة، لكن تقييمات األثــر والتقييم في هذا 
المجــال، كانت قليلة جداً «ومن ثــم، يتعين أن تخضع هذه 
البرامــج لمزيد مــن الفحــص والتدقيق ولتقييمــات األثر، 
كما يتعين أيضاً مناقشــة اســتمراريتها باستفاضة في ضوء 

الدورات السياسية والمتغيرات في الحكم.
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موجز   1-2
البطالة في المغرب تجبر الشــباب على استكشــاف مختلف 
اآلفــاق المحتملــة. وفــي الوقــت الــذي يتوق فيــه البعض 
لألنشــطة غير الرســمية أو الهجرة، يتجــه البعض اآلخر 
صوب التعاونيات أو الروابط الطوعية. وتعتبر مشروعات 
ومنظمات االقتصــاد االجتماعي والتكافلــي من هذا النوع 
جذابة للشــباب الذين يحملون مؤهالت علمية بصفة خاصة 
والذين يتطلعون إلــى الحصول على أول عمل لهم. ويعتقد 
هــؤالء الذين يختارون هذا الخيار أن بمقدورهم التحكم في 
مصيرهم. ومن ثم، فــإن البحث عن إطار تنظيمي مهيكل، 
قــادر على دعم وتســهيل تمويل مشــروعاتهم، أول خطوة 
علــى الطريق في هذه العملية. ولذلــك، هم يتخذون صيغة 
تعاونيــة، وينظمــون أنفســهم فــي مجموعــات، ويتحدون 
الصعوبــات بكافة أشــكالها، فضالً عن خلــق فرص العمل 
الخاصــة بهــم. وهــؤالء الشــباب المؤهلون علميــاً، الذين 
تتجنــب النظم المصرفيــة التقليدية معظمهــم، يتجهون إلى 
مؤسســات االئتمان المصغر بحثاً عن تمويل مشروعاتهم، 
بهدف إنشــاء أعمالهم الخاصة وخلق فرص تشغيلهم. ولما 
كان كل هؤالء الشباب قد حصلوا على مؤهل رسمي، فإنهم 
يتطلعون لمســتقل أفضل، يقوم على نشــاط مهني مســتقر، 
فضالً عن حماية قانونية واجتماعية. وباإلضافة إلى توفير 
الدخــل، فإن العمل يســتطيع أن يمهــد الطريق نحو رفاهية 
اقتصاديــة واجتماعية أوســع، إلى جانب اإلســهام في تقدم 
ودعم األفراد، وأســرهم ومجتمعاتهم. بيد أن مثل هذا التقدم 
يتوقف على عمل الئق. وهذا هو أحد االهتمامات الرئيسية 
لمنظمــة العمل الدولية التي تحــدد أجندتها الخاصة بالعمل 
الالئــق أربعــة أهــداف إســتراتيجية، تســتند جميعها على 

المساواة بين الجنسين:
خلق فرص العمل. ■
ضمان الحقوق في العمل. ■

التوسع في الحماية االجتماعية. ■
تعزيز الحوار االجتماعي. ■

ويعتمــد التقــدم بهــذا المعنى، علــى العمــل المتضافر بين 
الحكومــة، والمجتمــع المدنــي ومشــروعات ومنظمــات 
االقتصــاد االجتماعي والتكافلي، وتحتــاج هذه الوكالة إلى 
دراســة جدوى التعليم، والتدريب والمعلومات، وخلق بيئة 
مواتية ألنشــطة االقتصاد االجتماعي والتكافلي، فضالً عن 

الوصول إلى التمويل.

مقدمة   2-2
«تكشـــف إحدى دراســـات البنك الدولـــي األخيرة عن أن 
%49 من الشـــباب المغربي ال يعملـــون وال يذهبون إلى 

المدرسة (24)».

بطالة الشباب، في سبيلها، لتهميش جيل كامل من المغاربة. 
ومعظــم هؤالء الشــباب مــن الصعب أن يأملــوا في إيجاد 
وظيفة في القطاع الرســمي. ومــع إدارة ظهورهم للحائط، 
نجــد أن الشــباب الحاصليــن على مؤهل رســمي أو بدون 
مؤهل فــي طريقهم إلى التنظيم. فبعضهم يفضل األنشــطة 
غير الرسمية أو الهجرة (25)، في حين يتجه آخرون صوب 
التعاونيات أو المؤسســات الطوعية. فهل تمثل مشروعات 

في  المغرب»،  في  الشباب  إدماج  الكافا، 2012 «تحدي  جلوريا   24
http://www.worldbank.  ،2012 مايو   14 الدولي،  البنك 
org/en/news/feature/2012/05/14/challenge-of-

 youth-inclusion-in-morocco

للهجرة  مضاد  عالج  التعاونيات   2007 سليماني،  علوي  يوسف   25
«غير الشرعية» في Afric.com، 10 مارس 2007

http://www.afrik.com/article11329.html

الفصل الثاني: االقتصاد االجتماعي 
والتكافلي وتشغيل الشباب: الحالة المغربية

يوسف علوي سليماني



 االقتصاد االجتماعي والتكافلي

دليل12

ومنظمات االقتصاد االجتماعي والتكافلي هذه حالً شــرعياً 
لمشكلة البطالة بين الشباب؟

تعتبر مؤشــرات عــام 2012 مزعجة: هنــاك 100.000 
وظيفة فقدت خــالل الربع األول من العــام، زادت البطالة 
خالله بنسبة %8، وتتنبأ الهيئة الوطنية للتخطيط االقتصادي 
HCP» (26)» بفترة عصيبة بالنســبة لهؤالء الذين يبحثون 

عن عمل، الســيما الشــباب، في معظم قطاعات االقتصاد: 
الزراعــة، اإلحراج، صيد األســماك، التشــييد، األشــغال 
العامــة، الخدمــات، التصنيــع وأنشــطة الحــرف اليدوية. 
وهؤالء المغاربة من الشباب الذين يمثلون %30 من سكان 

البالد، يواجهون مخاطر التهميش.

ووفقاً إلحدى النشــرات اإلعالمية للهيئة الوطنية للتخطيط 
االقتصــادي بتاريــخ 3 مايــو 2012، بلــغ عــدد الســكان 
النشــطين 11.428.000 فــي نهاية الربــع األول من عام 
2012 (27). وخــالل نفس الفتــرة، كان هناك 1.130.000 
شــخص عاطل، %81 منهم من الشــباب وحتــى لو كانت 
إدارة الدولة تقوم بتعيينات ســنوية من خالل المسابقات، إال 
أن وظائف الخدمة العامة أبعد من أن تغطى الطلب المتزايد 
للعمالة. فعلى سبيل المثال، في عام 2012، كان هناك عدد 
26.204 وظيفة (28) مفتوحة أمام الشــباب المؤهل الباحث 

عن وظيفة. 

في مواجهة هذا الوضع، ينظم الشباب أنفسهم في تعاونيات 
لخلق فرص العمل الخاصة بهم، في حين يقترض اآلخرون 
- نفس األشخاص في نفس الحاالت – من مؤسسات التمويل 
المصغر لتمويل مشروعاتهم الفردية أو الجماعية التي تدر 
دخالً وتخلق فرص عمل. ومازالت صعوبة الحصول على 
تمويل من البنوك التقليدية تمثل الشــاغل الرئيسي لكثير من 

الناس الذين يريدون تدشين مشروع عمل ما.

والدراسات  الدراسات  إجــراء  عن  المسئولة  الوطنية  المؤسسة   26
االستقصائية، المصدر الرئيسي للبيانات االقتصادية، والديمغرافية 
حسابات  خطط  بوضع  أيضاً  المكلفة  االجتماعية،  واإلحصائية 

www.hcp.ma .البالد

عبد الحق سيدراتي، 2012: يزداد معدل البطالة بنسبة %10 في   27
www.aufaitmaroc.com/actualites/  2012 مارس  نهاية 
economie/2012/5/3/le-chomage-remonte-a-10-a-

fin-mars#

هذه الوظائف في إدارة الدولة يتم تخطيطها وتخصيصها من خالل   28
علوي  يوسف   ،2012 لعام  المالية  قانون  إطار  في  المسابقات، 

سليماني.

فلننظــر إلى حالتيــن اثنتين، إحداهما تنطــوي على جمعية 
تعاونية للشباب، واألخرى تتعلق بمؤسسة تمويل مصغر.

جمعية المبادرة التعاونية للتعليم (29) والتدريب: اختار ) 1
بعض الشــباب صيغة تعاونية، وخلقوا ليس فقط فرص 
أعمالهم، بل أيضاً خلقوا فرص عمل لألشــخاص الذين 
يوظفونهــم. وهــذا صحيح بالنســبة لجمعيــة المبادرة 
التعاونية، وهي إحدى مثل تلك المنظمات ألـ 302 التي 
أنشأها شباب مؤهل علمياً. وفي عام 2005، قرر اثنان 
وثالثون شــاباً من الرباط تنظيم أنفســهم من أجل خلق 
فرص عمل من خالل إنشــاء جمعيــة تعاونية. والتقوا 
عملياً لمدة عامين من أجل دراســة وتحليل المشــروع، 
وتقديــر مالهــم ومــا عليهــم، وحجــم المســئولية التي 
ســيضطلعون بها في إدارة مشــروع جماعي. يا له من 
تحدي!. وعندما تم أخيراً تشكيل الجمعية التعاونية، في 
مايو 2007، كان تســعة فقط من األعضاء المؤسسين 
هــم الذيــن يشــملهم التشــكيل. واآلن، توفــر الجمعية 
التعاونيــة أعمــاالً دائمــة لهؤالء األعضــاء األصليين 

وأربعة وثالثين آخرين.

مؤسســـة األمانة للتمويـــل المصغر. بطبيعــة الحال، ) 2
يتجــه بعض الشــباب لقطاع التمويــل المصغر لتمويل 
مشــروعاتهم ومــن ثم يخلقون فرص عمــل لهم. وثمة 
منظمة ريادية في مجال التمويل المصغر هي مؤسســة 
األمانــة. وتتجســد رســالتها فــي العمل علــى التكامل 
االجتماعي والتنمية االقتصادية من خالل تقديم التمويل 
المصغــر وتعزيز المشــروعات المصغرة، فضالً عن 
اإلســهام في تحســين ظروف العمل والحياة الشخصية 
واألســرية لعمالئها. ومــن خالل القيام بــدور هام في 
تمديد الخدمات المالية إلى األشــخاص المستبعدين من 
المصادر التقليدية للتمويــل، تقدم األمانة خدماتها على 
أساس مستدام. فهي تدعم المشروعات المصغرة بتقديم 
القروض لجماعات المســتبعدين من الخدمات المالية، 

السيما الشباب والنساء. 

ومن خالل دراســة خلفية مشــكلة التشــغيل (30)، وكيف تم 
إنشــاء وتمويــل هاتيــن المنظمتين، ســوف نقــوم بإجراء 
تحليل نسبي لالســتراتيجيات واألساليب المتبعة. بعد ذلك، 
ســوف ننظر في النتائج التــي حققها وإلى أي حد يمكن نقل 

.«Initiative» معنى المبادرة  29

ال توجد هناك إحصاءات دقيقة بشأن تشغيل الشباب في االقتصاد   30
االجتماعي والتكافلي، يوسف علوي سليماني.
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المبــادرات الخاصة بهما. بعد ذلك ســوف يكون بمقدورنا 
مقارنة العمل الذي تؤديــه هاتان المنظمتان بوصف العمل 

الالئق، كما عرفته منظمة العمل الدولية.

جمعية المبادرة التعاونية   3-2
للتعليم والتدريب 

يعتبر القطاع التعاوني جزءاً ال يتجزأ من النسيج االقتصادي 
المغربــي. وتضــم البالد أكثر مــن9722 جمعيــة تعاونية 
واتحــاداً للتعاونيات (31)، بلغ إجمالي أعضاؤها 408.277 
عضواً. وهناك %20 من هذه الجمعيات غير نشــط. وهي 
تعمل في ثالثة قطاعات، هي: الزراعة واإلسكان واألنشطة 
الحرفيــة. وعلى الرغم من نقــص اإلحصاءات الدقيقة عن 
التشــغيل في المنظمات التعاونية، إال أننا نعرف أن القطاع 
يســتوعب %3 من الســكان النشــطين في البــالد. ويصف 
مكتــب التنمية والتعاون (ODCO) هذه النســبة بأنها غير 
كافية (32)، ويرى هذا المكتب أن هذه النسبة يجب أن تزداد 

إلى %10 إذا كان للقطاع أن يحقق انطالقة فعلية.

وقد تأسس ثالثمائة واثنين من هذه التعاونيات، والتي تضم 
فــي عضويتهــا 3430 عضــواً، على أيدي شــباب مؤهل 
علمياً. وكان هدفهم هو تنفيذ مشروعات الستحداث األنشطة 
المولــدة للثروات والدخول، فضالً عن العمالة الذاتية، ومن 
بيــن هــذه التعاونيات ألـــ 302، هنــاك 102 جمعية تعمل 
فــي مجــال الزراعة، 70 فــي مجال التعليــم والتدريب، و 
21 فــي اإلحراج، و20 جمعية فــي األعمال الحرفية، 15 
فــي مجــال النقل و 9 جمعيات في مجال شــركات النباتات 
الطبيــة والعطرية، فضالً عن 27 جمعية تعمل في مجاالت 

أخرى (33). وقد اخترت أن أقدم واحدة منها فقط.

تعمل  تعاونية  جمعية   738 هناك  يوجد  التعاونيات،  هذه  بين  من   31
في مجال اإلصالح الزراعي وهي جمعيات بدأتها وأنشأتها الدولة 
المغربية، بعد استقالل البالد في عام 1956 كان الهدف من ذلك، 
في  المنتجين  التحاد  الالزمة  الزراعية  األرض  توزيع  إعادة  هو 
وتم  المستعمرين  تتبع  األراضــي  هذه  وكانت  تعاونيات.  شكل 
لإلصالح  التعاونية  الجمعيات  على  توزيعها  وإعــادة  استعادتها 

الزراعي.

التدريب  مجاالت  في  التعاونيات  دعم  عن  المسئولة  العامة  الهيئة   32
 www.odco.gov.ma .والمعلومات والمساعدة القانونية

.(ODCO) 2012 المصدر: مكتب التعاون والتنمية، مايو  33

2-3-1 نبذة عن تأسيس جمعية المبادرة 
التعاونية

منــذ اســتحداث برنامــج التعديــل الهيكلــي واإلجــراءات 
االقتصاديــة المكبرة ذات الصلة فــي الثمانينات، أصبحت 
السياســة التي تتبعهــا إدارة الدولة المغربية فــي التعيينات 
أكثر تقييداً. فبالنســبة لكثير من الشــباب المؤهل، جعل هذا 
التغيير في السياســة مســتقبل االندماج في عالم العمل أكثر 

إثارة للجدل.

فــي بادئ األمر، كانت البطالــة تبدو مقصورة على حاملي 
شــهادة البكالوريا (+18 اختبار التخرج من المدرسة). بيد 
أنه، بداية من التســعينات، بــدأ حاملو الدرجات األعلى من 
التعليم والدبلومــات الجامعية يجدون صعوبة في الحصول 

على عمل. ومن ثم، فإن التأثير يعتبر تدريجياً ومستمراً.

ينبغــي أن يضاف إلى هذا الطابع الخاص للتعليم المغربي، 
الذي يعتبر، حتى اليوم، نظاماً ذا سرعتين، فمن جهة، هناك 
التعليــم الخاص الذي يقدم بالفرنســية الذي يدرب «الصفوة 
«، وفي الجانب اآلخر، هناك التعليم الرسمي الذي يستوعب 
جميع الطالب اآلخرين، ويقدم باللغة العربية. والواقع، هو 
أن أصحاب العمل يطلبون إلماماً كامالً باللغة الفرنسية، مما 
يعزز هــؤالء الخريجين من النظام المدرســي العام، حيث 
تكون اللغة الفرنسية مهملة. ويعتبر الحاجز اللغوي أحد أهم 
العوامل التي تؤدي إلى اإلقصاء. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
المدارس الرســمية الحكومية تضم أعداداً ال حصر لها من 
الطــالب، فضالً عن أن التعليم المتلقي في هذه المدارس ال 

يفي بمتطلبات المشروعات.

كان هذا هو الســياق الذي قام فيه تسعة من الشباب خريجي 
الجامعات، بإنشــاء جمعية المبادرة للتعليــم والتدريب، في 
13 مايــو 2007. ويتمثل نشــاطها الرئيســي فــي مكافحة 

األمية واالهتمام بالمتسربين من المدارس.

كان الهــدف المتوخــي هو تحســين الظــروف االقتصادية 
واالجتماعيــة ألعضائها المؤسســين من خالل خلق فرص 
عمل مســتقرة في إطــار منظم ومهيكل. ومــن خالل تبني 
هيــكل تعاوني، كان األعضاء المؤسســون آنــذاك يأملون 
فــي االســتفادة من التعليــم والتدريــب والحمايــة القانونية 
واالجتماعية، فضالً عن اســتعادة واســترداد كرامتهم التي 
أهــدرت خالل أعــوام الوظائف العرضيــة قصيرة األجل. 
كانوا يريدون خلق إطار للتشــغيل الجامعي يرضي كالً من 
العمال المتطوعيــن والموظفين الذيــن يتقاضون مرتبات. 
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ويمكــن إيجــاز حلمهــم فيما يلــي: تحقيق النجــاح في دعم 
مشروع تعليمي، يحظى باحترام وتقدير اإلدارة والسلطات 
المحليــة، التي تعتبر جــزءاً ال يتجزأ من البيئــة التعاونية، 
ومن ثــم الحصول علــى معاملة أفضل مــن حيث الحقوق 
والمزايا. «لم يكن بمقدورنا االستفادة من الدورات التدريبية 
لمكتــب التنمية والتعــاون ODCO، حيث يكون لجمعيات 
تعاونية أخرى، الســيما في المجــال الزراعي، هذه الميزة. 
بيــد أن مدير هذه المنظمــة والمديرين التنفيذيين المعاونون 
له، يقوموا بزيارتنا من حين آلخر، ويقرون بمزايا نموذجنا 

واحتياجاتنا التدريبية» (34).

2-3-2 االستراتيجية التي تتبعها جمعية المبادرة 
التعاونية

كان أول تصور لفكرة مشروع تعاوني في عام 2005، من 
جانب 32 من الشباب المؤهلين علمياً قبل عامين من إنشاء 
الجمعيــة التعاونية، وكان جميعهم يزاول نشــاطه بصورة 
طوعية في المناطق المجاورة وحققوا جميعاً نتائج أكاديمية 
طيبة. لقد جمعتهم اهتماماتهم المشتركة في أحد أحياء مدينة 
الرباط، حيــث كانوا يعملون بصــورة طوعية، خاصة في 
تقديــم الدعــم لتالميذ المــدارس، فضالً عــن تعزيز اإللمام 
بالقــراءة والكتابة. واقترح أحد أعضاء الجماعة، الذي كان 
يحمل درجة الماجســتير في الفلســفة، بضرورة النظر في 
إحدى القضايا التي ثارت عندما كان يدافع عن بحثه: «آثار 
التليفزيون على قراءة األطفال». كانت فكرته تنطوي على 
التصدي لهذه الظاهرة بين أطفال المنطقة المجاورة. ولماذا 
ال تتحرك األمور خطوة أخرى؟ ســيطرت فكرة مشــروع 
تعليمي، تدريجياً، على خيــال الجماعة. لكنها أثارت أيضاً 

التساؤالت التالية:

كيــف يخلقــون فــرص عمــل مســتدامة من خــالل إحدى 
الجمعيــات التعاونية، مشــروع تعاوني؟ مــا هي القدرات، 
والمهارات والمــوارد التي يحتاجون إليها لدعم وإدارة هذا 
المشروع التعاوني، والتعليمي المزدوج ؟ هل يمتلكون كل 
هــذه المقومات؟ كيف يمكــن لهم الحصول علــى التدريب 
لمواجهــة هذه التحديات؟ كيف يمكنهم تدبير التمويل الالزم 
لهذا المشروع الطموح؟ وفي أي مكان يستطيعون أن يجدوا 

المنتفعين من خدمات جمعيتهم التعاونية مستقبالً؟

كانت هذه بعض التســاؤالت التي كانت تحتاج إلى إجابات 
منذ البداية. واســتغرقت اإلجــراءات التمهيدية التي اتخذت 
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عامين تقريباً، تخلى خاللهما ثالثة وعشرون من األعضاء 
المتردديــن قام أعضاء المجموعة بإجراء دراســة جدوى، 
وأخيــراً فتحــت جمعية المبــادرة التعاونيــة أبوابها للعمل، 
وتولى إدارتها تســعة من األعضاء المؤسســين الحازمين، 
وكان ذلــك في 13 مايو 2007. واســتطرد رئيس الجمعية 
التعاونيــة قائالً: «لقــد كان يوماً تاريخيــاً، وفي كل احتفال 
بذكرى تأسيســها، ننظم أنشــطة تعليمية وثقافيــة لالحتفال 
بالحــدث». لكن في كل عام من هذا التاريخ، أتذكر الرحيل 
المؤلم ألحد األعضاء عندما كان المشروع يستكمل مالمحه 
األساســية في العــام األول. لقد كان هــذا العضو ناجحاً في 
أحــد االختبــارات لتولي عمل بالقطاع العــام، ومن ثم كان 
مضطراً. لتقديم اســتقالته من الجمعية، ومن ثم، هناك اآلن 

ثمانية أعضاء، أربعة رجال وأربع نساء».

«لقــد تعلمنــا أن نعتمــد فقــط على أنفســنا وعلــى جهودنا 
الموحــدة. نحــن ال نطلــب أي مســاعدة أو دعمــاً من أحد. 
وشــاغلنا الرئيســي هو حماية اســتقاللنا ضد أي منظمة أو 
حركة تحاول االســتيالء على جمعيتنا. لقــد حاول البعض 
بــث الفرقة بيننــا. وقدم لنا مكتب التنميــة والتعاون جائزة، 
تســلمناها من وزير الشــئون العامة والحكم، المسئول عن 
االقتصاد االجتماعي. ونحن من جانبنا، يســعدنا أن نتســلم 
هذه الجائزة ونحصل على هذا االعتراف، لكن يتعين علينا 
أن نظل متأهبين خشــية أن يحاول أي شــخص االســتيالء 
علينا والتالعب بنا. وجمعيتنا هي جمعية شابة تمثل نموذجاً 

يحتذى به كثير من الشباب المؤهلين علمياً مثلنا» (35).

2-3-3 النتائج التي تحققت

بعــد مواجهة بعض المشــاكل العويصــة، وصلت الجمعية 
التعاونيــة إلى أقصى ســرعة بعد عاميــن. وتمنح الجمعية 
األعضاء مرتبات وهؤالء يمارسون نشاطهم كعمال شباب 
أو مديريــن تعليمييــن. وتتــم إدارة الجمعيــة بالتناوب فيما 

بينهم، وهم يعملون كمالك وكموظفين.

وفي ســياق تنميــة الكفــاءات التعليمية الالزمــة، اضطلع 
األعضاء المؤسســون بدورات تدريبيــة ومازالوا يتعلمون 
المهــارات الجديــدة فــي مجــال التعليــم، وباإلضافــة إلى 
أعضائها الثمانية المؤسســين، توظف الجمعية حالياً أربعة 
وثالثين فرداً آخر على أســاس وقــت كامل. ومعظم هؤالء 
من المعلمين والعمال والفنيين الشــبان. وعالوة على ميناها 
المكون مــن ثالثة طوابق والذي يســتوعب أكثر من 500 

35  كلمات السيد/ عبد الرحيم حداد، رئيس جمعية المبادرة التعاونية.
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طالب خالل األعوام الثالثة الماضية، فقد شغلوا اآلن أيًضاً 
مبنى مكون من طابقين يمكن أن يستوعب 500 طالب آخر.

والخدمــات الرئيســية التــي يقدمونهــا هــي دورات الدعم 
العلمــي، ودورات لتعليــم القراءة والكتابــة ودورات لتعلم 
اللغات – اللغة الفرنســية واإلنجليزية في األساس – فضالً 
عــن دورات في الحاســب اآللي. وبالنســبة لألطفال، تنظم 
الجمعية التعاونية الدراما التعليمية، وورش الفن، واأللعاب 
والمســابقات الرياضيــة والثقافية، فضالً عــن التحدث عن 
مختلف الموضوعــات، وهي تهتم أيضــاً بالكبار، الرجال 
والنســاء، وشــباب الحي الذي تقع فيه، وهو حي تزداد فيه 
معدالت األمية والتسرب من المدارس. والنتائج التي حققتها 
في هذا المجال نتائج رائعة بنســبة نجاح %100. وبالتالي، 
يتم إعادة هؤالء الذين تســربوا مــن التعليم إلى نظام التعليم 
العام بعد قضاء عام في اإلطار التعليمي للجمعية التعاونية. 
وتعتبــر جــودة الخدمة المقدمــة عامالً هامــاً، وهذا راجع 
إلــى حد كبير إلى صغر حجــم المجموعات، إذ يصل الحد 
األقصى للمجموعة أربعة عشــر طالبــاً في الفصل الواحد. 
ويتلقــى كل تلميــذ تعليمــه على أيــدي ثالثة مدرســين في 
جميــع التخصصات، والتدريب مناســب لكل فرد. وتعكس 
المصروفات في أغلب األحيان القوة الشــرائية المتواضعة 
لألشــخاص المحليين الذين يضعون ثقتهم في الجمعية وفي 

فريق مدرسيها.

2-3-4 االنتظام والقدرة على نقل المبادرة:

حيثمــا يتعلق األمر بعمق جــذور هذا النموذج وقدرته على 
التحول، يرى أعضاء الجمعية التعاونية ضرورة:

األخذ في عيــن االعتبار البيئة التي تعمل فيها الجمعية  ■
التعاونيــة، بمعنى آخر، األخذ فــي االعتبار الظروف 
الثقافيــة، واالقتصاديــة واالجتماعيــة الخاصة بالناس 
«العمــالء» الذيــن تقــدم لهــم الخدمــات. وقــد اختار 
المؤسسون إنشاء الجمعية التعاونية بأحد أحياء الطبقات 

العاملة، والذي يتعين أن تتكيف مع ظروفه.
الحــزم في العمل على أســاس تعاونــي. وهذا يفترض  ■

مســبقاً التضامن والمســاعدة المتبادلة بيــن أعضائها، 
بحيث يضعوا مصالح الجمعية فوق كل مصلحة أخرى.

التعــاون مــع التعاونيات األخرى. وفــي الواقع، كانت  ■
جمعيــة المبــادرة التعاونيــة ال تكل وال تمــل من دعم 
ومساعدة الشباب الذين لجأوا إليها ألخذ المشورة وتعلم 
كيف ينشــئون تعاونياتهــم الخاصة. وفي هــذا المقام، 
أســوق ثالثة حاالت محــددة : تعاونيات جيــل النجاح 

وعمر بن الخطاب للتعليــم والتدريب، وجمعية صناع 
المدينة لألعمال الخشبية» (36).

يعتبر اإلســهام في نقل ونشر النموذج التعاوني بين الشباب 
المؤهليــن علميــاً أمــراً مهماً فــي أكثر من طريقــة. أوالً : 
بحكم المبــدأ التعاوني للتعاون والتعاونيــات. ثانيا: لتعزيز 
قيــم ومنجزات التعاونيات التي يديرها شــباب. وفي الوقت 
الحاضر، يفكر أعضاء جمعية المبادرة التعاونية في تكوين 
اتحاد للتعاونيات التي تعمل في هذا المجال. وإذا نجحوا في 
تجميــع التعاونيات التعليميــة والتدريبية في البالد، فإن هذا 
من شــأنه أن يمنحهم مزيداً من القوة عندما يأتي األمر إلى 
التفاوض. وبالمثل، يفكرون أيضاً في نشر كتيب يعرضون 
فيه تجاربهم باعتبار ذلك وســيلة لتعليم اآلخرين. وســوف 
يوجه هذا الكتيب إلى الشــركاء التعاونيين والشــباب الذين 

يريدون أن يعكفوا على مشروعات تعاونية.

اتحاد األمانة لالئتمان   4-2
المصغر

2-4-1 نبذة عن تأسيس اتحاد األمانة:

يعتمــد االقتصــاد الوطني اعتمــاداً كبيراً علــى قطاع غير 
رســمي، الذي يتضمن أيضاً مشــروعات مريبة وأنشــطة 
ســوق ســوداء. ومن ثم، فهو يعتبر مصــدراً مذهالً لفرص 
العمــل التي تمكن النــاس من البقاء على وجه الحياة – نوع 
األعمال التي يؤديها المغارية الذين يعيشــون تحت مستوى 

الفقر أو فوقه بقليل (37).

يعتبر القطاع غير الرسمي، في المغرب، هو القطاع السائد 
وتكشــف إحدى الدراسات االستقصائية التي أجريت خالل 
األعــوام الثالثة حتى عام 2003 من قبــل إدارة اإلحصاء 
نيابــة عن HCP عــن أهمية هذا االقتصاد غير الرســمي: 
%18 من األســر المنزلية المغربية تعتمد عليه. هناك أكثر 
من ثلثي أعمال «بير الســلم» توظف شــخصاً واحداً، وان 
%81 من المســتعان بهم عبارة عن أعضاء أســر. كما أن 
أكثــر من هؤالء الذيــن يعملون في هذا القطاع لم يحدث أن 
التحقــوا بالمدارس في يوم مــا، ويقدر عائد القطاع بحوالي 

36  كلمات رئيس جمعية المبادرة التعاونية.

شبه ماليين مغربي يعيشون تحت خط الفقر، و 15 آخرون يعيشون   37
فوق خط الخط بقليل.
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166 بليــون درهــم (38)، لكــن %98.9 من هــذه األعمال 
ليست منضمة للمكتب الوطني للضمان االجتماعي (39).

يقدر عدد ســكان المغرب بحوالي 30 مليون نسمة. وستون 
في المائة من هؤالء ممن هم في ســن العمل، يتم تشــغيلهم 
في قطاع المشــروعات المصغرة غير الرســمية في أغب 
األحيــان. ومثــل هــذه المشــروعات ال تســتهوى القطــاع 
المصرفي الرســمي، الذي يقدم التمويل فقط للمشــروعات 

الرسمية.

ومــن ثــم، يبدو أن االئتمــان المصغر هو الرد على شــبكة 
واسعة من المشروعات الصغيرة جداً. ويرجع تاريخ ظهور 
التمويــل المصغر في المغــرب إلى منتصف التســعينات، 
بشــكل ديناميكي خالل عام 2000. وهناك اآلن عشــرات 
من المشــتغلين في قطاع االئتمــان المصغر، الحد األقصى 

المسموح به للقرض هو 50.000 درهم.

ويتعيــن التأكيــد، أن مؤسســات التمويــل المصغــر فــي 
المغــرب، ال يســمح لها بأخذ ودائع مــن المدخرين لتمويل 
القــروض التــي تعرضها. وجديــر بالذكر أن أنشــطة هذه 
المؤسســات يتم تمويلها بواســطة الهدايا والدعم. ويقتصر 
نشاط مؤسسات االئتمان المصغر وAMCs (40) على منح 
القروض لالستثمار اإلنتاجي : وال يسمح لها بتقديم قروض 
اســتهالكية، وهي لها اتحادها الخاص بها (االتحاد الوطني 

لمؤسسات االئتمان المصغر).

بالنســبة لقطاع االئتمــان المصغر، عــام 2011 بمواصلة 
الجهــود المبذولــة مــن جانب جميــع مؤسســات االئتمان 
المصغــر الســتقراء وإعادة تشــكيل أنشــطتها. وأدى ذلك 
بــدوره إلى نقص فــي القروض المعلقــة، فضال عن نقص 

عدد المنتفعين، بنسبة %20 نقص عن عام 2010.

ونتيجــة لذلك، بلغ إجمالي النقــود التي خصصت للقروض 
في عام 2011، 4.6 بليون درهم، تسلمها 796.000 عميل 
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نشــط. وبإلقاء نظرة على األعوام الخمســة عشر الماضية، 
نجد أن القطاع أفاد 4.5 مليون شــخص، من خالل إقراض 

ما قيمته 40 بليون درهم.

فــي نهايــة عــام 2011، كان القطــاع يدير شــبكة مكونة 
مــن 1300 مركــز خدمة، بواقــع 62.7 % فــي المناطق 
الحضريــة، و %47.3 فــي المناطق الريفيــة، فضالً عن 

تشغيل ما يقرب من 6.000 شخص.

والقطاع على ثقة من أنه يستطيع تعزيز رسالته االجتماعية 
وتعزيز األنشطة المدرة للدخل، وتخفيف حدة الفقر وتيسير 
الوصول إلى االئتمان الرســمي، ويأمل بحلول عام 2030 
أن يخــدم حوالي 3.2 مليون منتفع جديــد، فضالً عن خلق 
أو دعــم فرص عمــل مقدارها 2 مليون وظيفة مباشــرة أو 

غير مباشرة. 

يسود هذا القطاع مؤسستان، تمثالن وحدهما نصف السوق. 
وكل مؤسســة من هاتين المؤسســتين لديها 50.000 عميل 

فقط، فضالً عن إستراتيجية على اتساع الوطن.

2-4-2 االستراتيجية التي تتبعها مؤسسة األمانة

األمانــة للتمويــل المصغــر عبــارة عن مؤسســة ال تهدف 
للربــح، ينظمهــا مرســوم ملكــي (41) بتاريــخ 15 نوفمبر 
1958، والقانــون 97/19 و 3/38 اللــذان يحكمان نشــاط 
االئتمان المصغر. وقد أنشئت هذه المؤسسة في 13 فبراير 
1997، وحصلت على موافقة رســمية كمؤسســة لالئتمان 

المصغر من جانب وزارة المالية في 31 مارس 2000.

وتقدم األمانة خدمات مالية لألفراد الذين يمارســون أنشطة 
مــدرة للدخل، أو لديهم مشــروعات مصغــرة، التي ال يفي 

النظام المصرفي التقليدي باحتياجاتها.

وتقدم خدماتها من خالل إحدى شــبكات التوزيع تضم 489 
مركــز خدمــة (96 وكالــة، 241 فــرع، 15 مكتب ملحق 
وعــدد 7 كونتــرات متنقلــة أي مركبــات مجهــزة تجهيزاً 
خاصاً، وتغطى 227 مدينة و 191 منطقة ريفية، وتشــغل 

2100 شخص.

وفي األساس، تمنح األمانة نوعين من القروض:

مرسوم ملكي.  41
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القروض المشتركة:أ) 

هذه قروض تمنح لمجموعات مكونة من شــخصين أو   
ثالثــة أخاص، من أعمــار تزيد عن 18 عامــاً، الذين 
يســعون للحصــول على تمويــل ألحد المشــروعات، 
مشــفوعة بموافقــة على ســدادها بصورة مشــتركة أو 
متعددة. وتتراوح مبالغ مثل هذه القروض بين 1.000 
– 30.000 درهم، وتســدد على مرتين شهرياً أو على 

أقساط شهرية. 

واعتبــاراً مــن 31 ديســمبر 2011، كانــت األمانــة تدير 
106.768 قروض نشــطة مــن هذا النوع، وهــو ما يمثل 

%36 من إجمالي إقراضها.

قروض أعمال فردية:ب) 

هــذه عبــارة عــن قــروض تمنــح إلصحــاب اعمال    
مصغــرة يزيد عمرهم عن 18 عامــاً – الذين يريدون 
تنمية انشطتهم الخدمية واإلنتاجية. ومدة هذه القروض 
تتراوح ما بين 6 شــهور و 5 أعــوام  وتتراوح المبالغ 
المقدمــة  مــن 1000 الــى 48000 درهم تســدد على 

أقساط مرتين كل شهر أو شهريا.

وإعتبــاراً من 31 ديســمير 2011 كانــت اآلمانة تدير   
رقم 148979 قرضا نشطاً من هذا النوع الثانى تصل 

قيمتها الى %50 من إجمالى إقراضها.

بدأت األمانة نشــاطها في عام 1997، وكانت تستهدف   
فــي بادئ األمــر المناطق الحضرية وشــبه الحضرية 
آنذاك، وبعد عامين من المشروعات الريادية (2001-

2003) وسعت أنشطتها لتشمل البيئة الريفية.

تصادفت فترة النمو السريع في عامي 2006 و 2007   
مع وجود منافسة شديدة في قطاع التمويل المصغر في 
المغــرب. وحدث هناك تدهور كبير فــي نوعية حقيبة 
األمانة، انعكس في حاالت التأخير في الســداد، أساساً، 
من جانب العمالء الذين أخذوا قروضا مشــتركة. ومنذ 
نهاية عام 2007، كانت األمانة عاكفة على بذل جهود 
واسعة لتوحيد أنظمتها، وتعزيز العالقات مع العمالء، 
فضالً عن أنها كانت أكثر حكمة في منح القروض وكان 
هدفهــا تحقيق نمو معتــدل فقط. واضطلعــت المنظمة 
أيضــاً بالمبادرة بالتعاون مع AMCs األخرى، بهدف 

مواءمة الممارسات والعمليات.

وبمــرور الســنين، وســعت األمانــة مجال أنشــطتها   
بصورة واضحة، وأصبحت مؤسسة االئتمان المصغر 
الرائــدة في البــالد. والهــدف وراء ذلك، هــو تدريب 
الشباب أقل من سن 27 سنة، وإعدادهم إلنشاء وتدشين 

مشروعاتهم المصغرة الخاصة بهم.

2-4-3 النتائج التي تحققت

في الفترة بين 1997 و 2011، منحت مؤسسة األمانة أكثر 
مــن ثالثة ماليين قرض، بلغت قيمتهــا أكثر من 21 بليون 
درهــم. وهي تعكــف اآلن على برنامــج لالنتعاش، وتحكم 
ســيطرتها على القروض المســتحقة، ودعم التقدم المحرز 
خــالل العاميــن الماضيين، من خالل اســتحداث فريق من 
المراقبيــن اإلدارييــن ومحللي المخاطر. وهــي تقوم اآلن 
بإجــراء تعديــالت على سياســتها االئتمانيــة. وكان معنى 
هذا تقليص فترات الســداد، ومتوسط المبالغ التي هي على 
اســتعداد لتقديمهــا مقارنــة بعــام 2010 حيــث كانت أكثر 
صرامــة في منح القروض المشــتركة واألخذ في االعتبار 
ديناميات اإلنتــاج وفقاً لمنطقة ومجال النشــاط. وقد مكنت 
هــذه اإلجراءات األمانة من خفض وتقليــل تكلفة المخاطر 

من %5.8 إلى %5 في عام واحد فقط.

تســتخدم القــروض التي تقدمهــا األمانة أساســاً في تمويل 
المشروعات المصغرة، بما في ذلك إجراءات البدء. وتشغل 
%12 في المائة من المشــروعات التي تمولها األمانة أكثر 
مــن ثالثة أشــخاص، في حيــن 66 % في المائــة من هذه 
المشــروعات تشــغل شــخصاً واحداً. وفي الواقــع أن ثلثي 
المشــروعات التي تمولها األمانة، تضطلع بها مشروعات 
صغيرة جداً، والتي تخلق بدورها قرض عمل في قطاعات 
ذات قيمــة اجتماعية عالية، وذلك كمــا توضحه التجربتان 

التاليتان:

قضت مليكة شــهاب حياتها العملية في مراكش، وهي  ■
مدينة ســياحية في معظمها التي بها قطاع غير رسمي 

متقدم.

بعد ثمانية عشــر عامــاً كناظرة مدرســة ومدربة غير   
رســمية، قررت مليكة شــهاب توســيع عملها ليصبح 
مشروعاً للنســيج المغربي الوطني، وفي عام 2000، 
اشترت آنذاك، ماكينة واستعانت بأربعة أفراد، وعامل 

نسيج مؤهل وثالثة موظفين.
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ومنــذ عــام 2002، كانــت مليكــة تمــول نمــو عملها   
بقروض مصغرة من مؤسســة األمانة. قامت في بادئ 
األمر بتحويل إحدى الورش وبعض المباني الخارجية 
لكــي تســتوعب. أعمــال النســيج التقليدية واألنشــطة 
الجديدة التي تشــمل «كي المالبــس» وأعمال النجارة 
مــن خالل اســتخدام األلمونيوم والخشــب، والتطريز. 
وضعها هذا التنوع في مكانة لتقديم ديكور داخلي كامل 
والقيــام بأعمال الخدمة للريــاض (42)، وبيوت الضيافة 
ومدينة مراكش األم. وقد اشترت ماكينة وعربة لتسليم 

المنتجات، فضالً عن أنها عينت حرفيين مهرة.

وعملهــا منظــم اآلن علــى أســاس رســمي وماركات   
مشــهورة جيداً في مراكش. وهي تشــغل تســعة أفراد 
لوقــت كامل، وأكثر من عشــرة عمال موســميين. كما 

أنها تعد أعماالً أيضاً لمتعاقدين من الباطن.

قضــى محمــد علــوي حياتــه العمليــة فــي ســكورا،  ■
وهــو مجتمع ريفــي صغير علــى بعــد 40 كيلو مترا 
شــرق كــوارزازات. وهــذا المجتمــع بمــا يضمه من 
«Kasbahs» (43)، وواحــة وأشــجار النخيــل، يعتبر 

جاذباً. غير عادي لمحبي الطبيعة والسياح.

بعــد أن عمــل موظفاً في الســياحة الريفية، قرر محمد   
علوي في عام 2009 إنشــاء مشــروعه السياحي على 
غرار معســكر مؤقت للمبيت. ولكي يمول مشــروعه، 
أخذ قرضاً قيمته 30.000 درهم من األمانة. وكان أول 
مرفق أنشــأه يضم غرفة نوم بحمــام وتواليت، وخيمة 

نصبت في حديقة منزله.

بعد أن ســدد قرضــه المصغــر األول، اقترض محمد   
مبالغ أخرى لتمكينه من زيادة سعة المأوى الذي أقامه: 
ســت خيــام أخــرى ومطعم صغيــر. أقام أيضــا مبنى 
لعرض وبيــع المنتجات المحلية، بما فــي ذلك التوابل 

والبهارات التي ينتجها بنفسه.

كان محمد علوي ناجحاً في االستفادة من تجاربه، وفي   
تنمية قدراته اإلدارية وتعلم اللغات األجنبية. وقد مكنته 

للداخل  وجهتها  بيوت  تقليدية:  مغربية  حضرية  مساكن   :Riads  42
حول فناء مركزي أو باحة مرصوفة : وهذه المنطقة عادة ما تكون 
وفي  الحديقة.  تعطيها سمة  التي  نافورة،  وبها  باألشجار  مزروعة 

الواقع أن حكمة «رياض» تعني الحدائق، في اللغة العربية.

Kasbas، عبارة عن قالع، تحصينات في األصل لكن ألغراض   43
عسكرية.

مهاراته على االتصــال والديناميكية من تنمية أعماله، 
التي توظف اآلن أكثر من خمســة عشــر شــخصاً وقتاً 
كامالً، فضالً عن عمال موســميين. وقد اســتطاع خلق 
عمالــة دائمة فــي منطقته لنفســه ولآلخريــن، وتنمية 
الســياحة الريفية وخلــق فرص العمــل، باإلضافة إلى 

المشروعات والثروة.

ومن خالل تمويل هذه المشروعات، تسهم مؤسسة األمانة، 
فــي تنظيــم وهيكلة صناعــة الحــرف اليدويــة واالقتصاد 
غير الرســمي والريفي. وتسهم المؤسســة أيضاً في التنمية 
المســتدامة للمجتمعــات والمناطــق التــي تســتضيف هذه 
المشــروعات، مــن خــالل إيجاد فــرص عمل مســتمرة. 
وفي الواقــع، أن األمانة تمكن األشــخاص من االضطالع 

بالمشروعات من أجل:

إنشــاء مشــروعاتهم وخلق فرص عملهــم، فضالً عن  ■
إحــراز تقــدم في حــاالت كثيرة من نوع النشــاط غير 

الرسمي إلى النشاط الرسمي.
دعــم العمالة، تنمية المشــروعات والثروة التي تخلقها  ■

هذه المشروعات في منطقتهم األهلية.
خلق وإيجاد التعاون بين أصحاب المصلحة المشاركين  ■

في مشــروعاتهم، من خالل دعم التضامن بين منشــئ 
المشروعات، وعمال الحرف والمتعاقدين من الباطن.

ترسيخ مشروعاتهم في منطقتهم أو بيئتهم. ■
العمــل في بيئة، تنفر المشــروعات األخــرى فيها من  ■

المغامــرة. ويضيف تأثير األنشــطة الناتجة – في خلق 
الثــروة والعمالة والمشــروعات – إلى اســتقرار البيئة 

الريفية.
مساعدة عالم الريف وقطاع الحرف على النهوض من  ■

ثباتهما واستعراض وفرة مهاراتهم.
توفيق الشباب مع عالم الريف وأنشطته الحرفية. ■
تخفيف حدة الفقر والتصدي للبطالة، والهجرة الريفية،  ■

والهجرة غير الشرعية.
إقامــة حلقات اتصال وشــراكات مع الهياكل الرســمية  ■

للمجتمع، أي مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
المشاركة الفعالة في الحياة االجتماعية واالقتصادية. ■

2-4-4 انتظام المبادرة وقدرتها على التحول

التمويــل المصغر في المغرب عبارة عن قطاع منظم يضم 
13 اتحاداً معتمداً. وهو قطاع ناشئ، ويتوسع بسرعة، وله 
ســوق كبير. ويعتبــر االئتمان المصغــر اآلن أحد األدوات 
األساســية للتنمية واالقتصــاد االجتماعي، ويشــجع النهج 
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التشــاركي والمتكامــل الذي يأخذ في اعتبــاره االحتياجات 
الحقيقيــة للناس، ويحقق أحســن فائدة من المــوارد المالية 
المتاحــة. ودائمــاً ما تكــون تنميته مصحوبة بإنشــاء إطار 

قانوني وتنظيمي مالئم.

وبعــد أن بــدأ القطاع بمنــح قروض مشــتركة، يدخل اآلن 
مجــال االئتمان الفــردي، وفي نفس الوقــت يحترم التزامه 
بالبرامــج المختلفة التي أنشــأتها الهيئــات العامة. وبعد أن 
بدأ بتمويل األنشــطة المدرة للدخل، فإنه يتســع اآلن ليشمل 
تمويل التوصيالت الخاصة بالميــاه والكهرباء، فضالً عن 

اإلسكان ومنتجات التأمين.

وبعد االعتماد في بادئ األمر على التمويل في شكل الهدايا 
واإلعانات، كما يفرضه التشريع ذات الصلة، سوف تحتاج 
أنشطة االئتمان المصغر مستقبال إلى االعتماد على البنوك، 
وتوفيــر نــادي لمدخــرات النــاس. وبالمثل، ســوف يعمل 
االئتمــان المصغر علــى تنويع المنتجــات والخدمات التي 
يقدمها (البطاقات المصرفيــة، التأجير االئتماني المصغر، 

منتجات المدخرات...).

يبــدو أن االقتصاد االجتماعي والتكافلي يقدم حالً لمشــكلة 
العمالة الهامة بين الشــباب المغاربة. بيد أنه من الضروري 

أن :

يضمــن للشــباب العمــل الالئق، وهو مفهــوم قام على ) 1
الفكــرة التــي تفيد أن العمــل ينبغي أن يكــون مصدراً 
للكرامة الشخصية، واالستقرار األسري، والديمقراطية 
والنمو االقتصادي. وهذا المفهوم بتوافق عام دولي بين 
الحكومــات، وأصحــاب األعمال، والنقابــات العمالية 
والمجتمــع المدنــي: وتعتبر العمالــة اإلنتاجية والعمل 
الالئــق جوانب أساســية لعولمة منصفــة وتخفيف حدة 

الفقر والتنمية المتكافئة والمستدامة.

تجميع الدولة، والمجتمع المدني ومشروعات ومنظمات ) 2
االقتصــاد االجتماعــي والتكافلــي من أجــل خلق بيئة 
مواتية ألنشــطة هــذا النوع من االقتصــاد، والنهوض 
بالتعليــم والتدريــب والمعلومــات، فضالً عن تســهيل 
تمويل المشــروعات التي تخلق فرص العمل. وبعبارة 
أخرى، إذا كان لهذه األهداف أن تتحقق فســوف يكون 

من الضروري بصفة خاصة :
إدمــاج مشــروعات منظمــات االقتصــاد االجتماعي  ■

والتكافلي في البرامج المدرسية والجامعية، وكذلك في 
التخطيط كأسلوب عام.

اســتحداث العمــل الطوعــي والتعاوني فــي المدارس  ■
االبتدائية والثانوية من خالل إنشــاء تعاونيات مدرسية 

واتحادات طالبية.
خلــق بيئة مواتية. إن التشــريع الحالي، مثالً، وهو أحد  ■

العوامــل الرئيســية التي تؤثر على البيئــة التي تتطور 
فيها التعاونيات لم يعد مالئما، بسبب الظروف المتغيرة 
باســتمرار. فهــو يحتاج أن يكون متمشــيا مع اإلعالن 
الخــاص بالهوية التعاونية الــذي اعتمد في عام 1999 
من جانــب الحلف التعاوني الدولي، ومع التوصية رقم 
193 التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 2002.

تدريب المدربين وتحســين إدارة االقتصاد االجتماعي  ■
والتكافلــي وصالحيات الحكــم، وفي نفس الوقت تنمية 

تعليم الكبار والقدرات الداعمة.
تشــجيع الممارســات الجيدة والكفاية بين الشباب الذين  ■

يعملــون بجانــب بعضهم فــي مشــروعات ومنظمات 
االقتصــاد االجتماعي والتعاوني، ومن دواعي األهمية 
بمــكان التواصــل بشــأن هــذا الموضــوع واالحتفاظ 
باإلحصاءات الدقيقة من تشغيل الشباب في مشروعات 

ومنظمات االقتصاد االجتماعي والتكافلي. 

بيبلوجرافيا  5-2
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ملخص   1-3
مع اكتســاب االقتصــاد االجتماعي والتضامنــي مزيداً من 
االهتمــام في العديد من بلدان العالم، أصبح الشــباب محور 
االهتمام من قبل المبادرات الجديدة على نحو متزايد. ولهذا 
النوع من ريادة المشروعات جاذبية خاصة بالنسبة للشباب 
في بلــدان الجنوب والشــمال على حد ســواء حيث ال يقدم 
فــرص لخلق فرص العمل فحســب ولكن أيضاً للمشــاركة 

الفعالة في تحسين حياتهم وحياة أفراد المجتمع.

ولكي تنجح هذه المبادرات، من الضروري توفير بيئة داعمة 
في مجال السياســة العامة. ويســعى هذا المقال الستكشاف 
بعض المبادرات السياســية لدعم مشاركة الشباب في تنمية 
االقتصاد االجتماعي والتضامني بناءاً على ما تم االلمام به 

ومعرفته خالل المنتدى الدولي الذي عقد مؤخراً.

وقــد ركــز المنتدى الدولــي حــول االقتصــاد االجتماعي 
والتضامنــي (FIESS) الذي تم تنظيمه في أكتوبر 2011 
فــي مونتريــال بكنــدا، على ضــرورة تطوير السياســات 
العامــة لصالــح االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي. وقد 
عــرض المنتدى مجموعة متنوعة من األنشــطة التي تقوم 
بتنفيذهــا منظمات االقتصــاد االجتماعــي والتضامني في 
جميــع أنحاء العالم واألنواع المختلفــة من التعاون الذي تم 
تطويــره مع الحكومات. ويســتعرض هذا المقــال فعاليات 
المنتــدى والمناقشــات التــي ســلطت الضــوء علــى دور 
االقتصــاد االجتماعي والتضامني فــي مجال ريادة وتنظيم 
المشــروعات للشــباب. ثم يقدم المقال ثالث دراسات حالة 
حول المنظمات التي تعمل على خلق فرص عمل للشــباب 

في ســياقات اقتصادية وسياســية مختلفة تمامــاً في كل من 
مالي وفيتنام وكيبيك بكندا.

مقدمة   3-2
فــي أكتوبر مــن عــام 2011، قامــت «ورشــة االقتصاد 
االجتماعــي» فــي كيبيك، بالمشــاركة مع حكومــة كيبيك 
ومدينة مونتريال وبدعــم من عدة منظمات وطنية ودولية، 
بتنظيــم المنتدى الدولي لالقتصــاد االجتماعي والتضامني. 
وكان موضوع المنتدى الرئيســي وضع السياســات العامة 

لصالح االقتصاد االجتماعي والتضامني.

وقــد حقــق المنتــدى نجاحــاً كبيــراً، وفاق الحضــور كل 
التوقعــات: حيث حضر أكثر من 1600 مشــارك مســجل 
من 62 دولة، كما تابع الجلســات العامة 380 شخصاً عبر 

اإلنترنت.

وقــد ضم المشــاركون فــي المنتدى مجموعــة متنوعة من 
الجهــات الفاعلة من المجتمع المدنــي بما في ذلك أصحاب 
المشــاريع الجماعية وممثلــي النقابات العماليــة والباحثين 
ووســائل اإلعالم المجتمعية والحركة النســائية وجماعات 
الســكان األصليين وما إلى ذلك، وممثلــون عن المنظمات 
الدوليــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون 
االقتصادي والتنمية والكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية، 
وبنــوك التنميــة اإلقليمية (بنــك التنمية للبلــدان األمريكية 
والبنك اآلســيوي للتنمية والبنــك األفريقي للتنمية)، وكذلك 
المســؤولين المنتخبيــن وموظفي الحكومة الذيــن اجتمعوا 

الفصل الثالث: دور االقتصاد االجتماعى 
والتكافلى فى المشروعات الشبابيه : حاله 

مالــى، فيتنام،كندا
نانسي نيمتان
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معــاً لتبادل المعرفة والخبرات حــول االقتصاد االجتماعي 
والتضامني على مدى عدة أيام.

وقد تم إعداد ســت دراسات حالة وطنية قبل انعقاد المنتدى 
شارك في إعدادها بشكل مشترك الباحثين والجهات الفاعلة 
الميدانية من بوليفيا والبرازيل وكندا ومالي وإسبانيا وجنوب 
أفريقيا، فضالً عن خمس ورقات عمل تغطي الموضوعات 
الخمس للمنتــدى، وذلك من أجل إذكاء وإثراء المناقشــات 
بين المشاركين. وقد عرضت هذه الدراست وورقات العمل 
لمحة عامة عن السياســات وخبرات الشراكة بين السلطات 
العامــة والمجتمعــات المحليــة والتــي مكنت مــن صعود 
المشــروعات االجتماعية والتضامنيــة، وهي متوفرة على 
http://reliess.org/ :شــبكة اإلنترنت على الرابط التالي

documentation-centre/?lang=en

وقد أتاحت زيارة المشــاركين لعشر مناطق في كيبيك إلقاء 
نظرة فاحصــة على ما يتم إنجازه في االقتصاد االجتماعي 
والتضامني على المســتوى المحلــي وكذلك مقابلة الجهات 
الفاعلــة الميدانية. وقد اعتبر المشــاركين أن اكتشــاف هذه 
األمثلــة الملموســة مــن التجــارب الناجحــة كان مــن بين 

األنشطة األكثر أهمية وقيمة بالنسبة لهم.

باإلضافــة إلى العديد مــن ورش العمل والجلســات العامة 
والفعاليــات المختلفــة التي نظمتها الحــركات االجتماعية، 
تم تخصيص مســاحة ومتســع من الوقت لعقد االجتماعات 
غير الرســمية بغرض تعميق الفهم حــول المبادرات وبناء 
العالقــات واغتنــام الفرص للتحدث مــع ممثلي الحكومات 
والمؤسسات الداعمة من دول عديدة واالحساس بأن الجميع 
جــزء من حركة االقتصاد االجتماعــي والتضامني الدولية 

اآلخذة في النمو.

الشباب واالقتصاد   3-3
االجتماعي والتضامني 

وقــد دعــا «اللقاء الثقافي الشــبابي المســائي» الذي نظمته 
لجنة الشباب في «ورشة االقتصاد االجتماعي» المشاركين 
في المنتــدى وغيرهم من المهتميــن باالقتصاد االجتماعي 
والتضامني بالمشــاركة في أجواء من صنع افضل الفنانين 
الرقميين، واكتشــاف األعمال التي لم يسبق نشرها من قبل 

والمســتوحاة من رؤية الشــباب حول االقتصاد االجتماعي 
والتضامنــي. وقــد اتاحت هــذه الفعالية، التــي جمعت بين 
التخصصــات والثقافات واألجيــال المتعددة، للمشــاركين 
اكتشاف هذه الرؤية من خالل العروض الموجزة واألغاني 

والشعر والفن الرقمي الطليعي.

كما جاء ممثلي مجتمعات السكان األصليين في كيبيك وفي 
تشــياباس بالمكسيك لتقديم أهداف وتأثير الزيارات السنوية 
للشــباب من الســكان األصليين مــن كيبيك إلى تشــياباس. 
وقــد ســاعدت هذه البعثــات في تحســين فهم أثــر العولمة 
على مختلف الســكان األصليين في األمريكتين كما اتاحت 
الفرصــة في ذات الوقــت لهؤالء الشــباب بتوطيد مكانتهم 
كأطــراف فاعلــة قــادرة على التأثيــر على هــذه الظاهرة. 
كذلــك تم تناول التســاؤالت حول كيف ولمــاذا يتعين على 

الحكومات تقديم الدعم لهذه األنواع من المبادرات.

وقــد مثــل التحــدى الــذي يواجــه االقتصــاد االجتماعــي 
والتضامنــي وقدرته علــى توفير العمل الالئــق والمجدي 
للشــباب مصدر قلق في جميع البلــدان. ومع ذلك، في حين 
أن في بلدان الجنوب تعلق السؤال المركزي بالحجم الكبير 
مــن العمــال الجدد الذيــن يدخلون ســوق العمــل والحاجة 
لتدريــب ودمج هــؤالء العمال، أعربت بلدان الشــمال عن 
شــواغل أخرى والتي تركزت حول كيفية تشــجيع الشباب 
على المشــاركة في المشــروعات التي تديرها األســرة أو 
المجتمــع المحلي والتي تتعرض لخطــر اإلغالق أو إعادة 
تمركزهــا بعد تقاعد االجيال القديمة، وكيفية جذب األجيال 
الجديدة للبحث عن فــرص العمل في االقتصاد االجتماعي 

والتضامني.

وبالفعــل، من بين التجــارب المختلفة التي تم تقديمها خالل 
الجلســات العامة وورش العمــل بالمنتدى والتي بلغ عددها 
150 تجربــة، أبرزت عدد منها قدرة االقتصاد االجتماعي 
علــى توفير فرص عمل مجدية والئقة للشــباب في مناطق 
مختلفة من العالم، وكذلك تنوع التحديات التي تواجه الشباب 
والحكومات لتحقيق ذلك. وسيتم تقديم تفاصيل لمثالين بشأن 
هذه التجارب، واحدة من فيتنام واألخرى من مالي، وكذلك 
مثــال محلي من كيبيك حول منظمات االقتصاد االجتماعي 
والتضامنــي التي تعمل على توفيــر خبرات العمل المجدي 

للشباب وذلك من خالل درسات الحالة التالية.
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دعم الدمج االجتماعي واالقتصادي للشباب من خالل االقتصاد   4-3
االجتماعي في مالي

ما هي «رابطة عمل الشباب في مالي» (أجا) AJA ؟
«رابطة عمل الشباب في المالي» هي منظمة غير حكومية في مالي تأسست في عام 1993 من قبل الحرفيين الشباب 

والموظفين السابقين في «مشروع دعم القطاع غير المنظم» وهو مشروع تابع لمكتب منظمة العمل الدولية.
 وتضــم الرابطــة 155 عضواً أغلبهم من الشــباب العاطلين عن العمل والخريجين من الشــباب ورواد األعمال من 
الشــباب وأصحاب المشــاريع من النســاء والعاملين الســابقين في المنظمات الدولية والقيادات الشــبابية والجمعيات 

النسائية والحرفيين والجهات الفاعلة الريفية (المزارعين والمربين والصيادين). 
وتتمثل رؤية الرابطة في أن تكون «مالي خالية من البطالة»، وهي تعمل على المساهمة في الحد من الفقر في البالد 

من خالل التعليم والتدريب ودعم الدمج االجتماعي واالقتصادي للشباب.
الوضع األولي

تعد بطالة الشباب في مالي مشكلة اقتصادية واجتماعية. ففي حين يفتقر شباب الخريجين لفرص العمل، يفتقر الكثير 
غيرهم من الشباب إلى المؤهالت، كما أن عدد كبير من بين هؤالء من األميين: في عام 2002 لم يتلق 34.8 بالمائة 
من الشــباب والنســاء أي تعليم. وفي الوقت نفســه، هناك نقص في ثقافة ريادة األعمال بين الشــباب. وهذه العوامل 

مجتمعة تؤدي إلى انتشار البطالة وتسهيل االستغالل المهني للشباب.
استراتيجية المبادرة

جــزء من نشــاط «رابطة عمل الشــباب في مالي» يتضمن تقديم الدعم لتعليم األطفــال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و 18 ســنة ومســاعدة المراهقين المتدربين الكتســاب التعليم. وتعمل المنظمة أيضاً على محاربة االتجار باالطفال 

المهاجرين واستغاللهم في المناطق الريفية من البالد. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة باألنشطة التالية:
التدريــب المهنــي: تعمل الرابطة على تدريب العمال الشــباب غير المهرة في المناطق الحضرية والريفية (الشــباب 
الذين تســربوا من المدارس والعاطلين عن العمل من الشــباب، والسكان األميين من الشباب) الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و 25 ســنة في باماكو ومناطق كوليكورو وســيغو وسيكاسو وذلك من خالل تزويدهم بالتدريب والمؤهالت 
للعمل في الحرف اليدوية وفي الزراعة والثروة الحيوانية والزراعة. ويشمل التدريب المهارات التجارية (المحاسبة 

واإلدارة والتسويق) لتمكينهم من دخول السوق كرواد لألعمال؛
دعم ريادة االعمال: تقوم المنظمة في مناطق كوليكورو وســيغو وسيكاســو بتدريب ودعم رواد األعمال الشباب من 
خــالل مســاعدتهم على وضع خطط األعمــال والحصول على التمويل عن طريق ضمان قروضهم من المؤسســات 

المصرفية. كما توفر الدعم التنظيمي والمشورة خالل مراحل بدء وتطوير مشروعاتهم؛
الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: يهدف هذا البرنامج إلى تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ودعم ادماجهم في سوق العمل كرواد لألعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الشراكات

لضمــان وجــود بيئة مواتية لتنفيذ مهمتها بكفــاءة ومن أجل تحقيق أهدافها، قامت  «رابطة عمل الشــباب في مالي» 
بتكوين تحالفات اســتراتيجية بشــكل تدريجي مع العديد من الهيئات العامة، بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة 
التشغيل والتكوين المهني. وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع كال الوزارتين: بالنسبة للوزارة األولى، بغرض االعتراف 
بالهياكل التعليمية البديلة لألطفال الذين يعانون من محدودية أو انعدام فرص التعليم، وبالنسبة للوزارة الثانية، إلقامة 
مشــروع لريادة األعمال في مجال الزراعة يســتفيد منه الشــباب. وقد تم التوصل أيضاً التفاقات مع رؤساء البلديات 

التي تنشط بها المنظمة من أجل ضمان تعبئة الموارد الفنية والمالية في اإلقليم.
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تقوم «رابطة عمل الشباب في مالي» بتطوير قدراتها على االستجابة ومواقفها بشأن القضايا المتصلة بمجاالت عملها من 
 Coalition) «خالل المشاركة في الشبكات المواضيعية الوطنية والدولية مثل  «التحالف المالي من أجل حقوق الطفل
Malienne pour les Droits de l’Enfant) و»الشــبكة الوطنيــة لتعزيــز االقتصــاد االجتماعــي والتضامني» 
(Réseau National pour la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire) و»إطــار التشــاور 
 Cadre de Concertation des Structures d'Appui Maliennes à la) «لمؤسسات التدريب المهني المالية

Formation Professionnelle ) وغيرها. كما تتلقى المنظمة الدعم الفني والمالي من الشركاء الدوليين.

االستدامة وقابلية نقل التجربة

تقوم رابطة عمل الشباب في مالي بتطبيق االستراتيجيات التالية في تدخالتها المختلفة:
التفــاوض االجتماعي من أجل ضمان االلتزام المجتمعي بأهداف المشــروع وتعبئة المجتمع بشــكل فعال لتنفيذ • 

أنشطة المشروع؛
تعزيز التشــبيك بين رواد األعمال الشــباب من الجنسين عن طريق جمعهم في األنشطة الجماعية خالل التدريب • 

بغية تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة وزيادة التعلم؛
التدريب أثناء العمل، مما يسمح للمتدربين، بناءاً على واقع بيئتهم وتجاربهم االجتماعية والمهنية، معرفة المفاهيم • 

الفنية والتنظيمية المتعلقة بإدارة مؤسسة صغيرة. ويركز التدريب على كيفية إنتاج السلع والخدمات وكيفية بيعها 
في السوق. كما يتم ربط الجانب النظري بالتعلم العملي في ورش العمل.

الحــوار مع المجتمعات المحلية الذي يهدف إلى زيادة نشــر المواد التي تســاهم في رفــع الوعي المتعلق بحقوق • 
الطفل والدعوة إلى التحاق األطفال بالمدارس.

كما تعتمد أيضاً على األدوات التالية:
قامت «رابطة عمل الشباب في مالي» بانشاء ثالث مراكز تدريب من أجل زيادة أثر أنشطتها وتعزيز إنجازاتها؛• 
قامــت بانشــاء صندوق الضمان بمبلــغ 39210183 فرنك مجموعة دول غرب أفريفيــا (أو ما يعادل 58580 • 

يورو) والذي يسهل ويدعم حصول رواد األعمال من الشباب ورواد األعمال المستقبلين على التمويل؛
تم تشــكيل فريق من ســتة ميســرين من العاملين في الرابطة لمرافقة إطالق وتطوير المشروعات خالل العامين • 

األولين عن طريق تقديم المشورة عن كثب بشأن اإلدارة الذاتية وإدارة األعمال واإلنتاج.
النتائج

منذ إنشاء «رابطة عمل الشباب في مالي»:• 
تم اخراج 358 طفل من التلمذة / التمهن أو من الشارع وادماجهم في التعليم الرسمي، كما تعلم 552 من أطفال • 

الشوارع القراءة والكتابة والرياضيات واكتسبوا المعرفة االجتماعية والمهنية بتجارة الحرف اليدوية؛
تعلــم 1181 من األطفال المتمهنين القــراءة والكتابة والرياضيات وفقاً الحتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية وتم • 

تعريف و توعية 23875 من الحرفيين و / أو أولياء األمور بشأن الحقوق األساسية لألطفال؛
حصــل 835 من الشــباب (بما في ذلك 328 فتاة) على المهارات في مجــال الحرف اليدوية والزراعية وحرف • 

الزراعة واالنتاج الحيواني ؛
تم تدريب 413 من الشــباب (بما في ذلك 117 فتاة) في مجال ريادة المشــاريع حيث تم مســاعدة 292 من بين • 

هؤالء في بدء أعمالهم التجارية الخاصة؛
تــم تدريب 829 من الشــباب على مهارات الكومبيوتر ) تكنولويجــا المعلومات واالتصاالت في المكاتب، إدارة • 

الشــبكات وأنظمة التشــغيل) ويتم حالياً تدريب 65 من الشباب بما في ذلك 20 من الذين سيستفيدون على المدى 
المتوسط   من الدعم لتمويل وإدارة مشروعاتهم الوليدة ؛

وصل حجم صندوق الضمان الذي يعمل على كفالة وصول تمويل دائم لرواد األعمال من الشباب إلى39210183 • 
فرنك مجموعة دول غرب أفريفيا (أو ما يعادل 58580 يورو).
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مدرسة هوا سوا لالقتصاد والسياحة في فيتنام  5-3
ما هي «مدرسة هوا سوا» للشباب المحرومين؟

كانت «مدرســة هوا سوا» للشــباب المحرومين المدرسة غير الحكومية األولى من نوعها في مجال التدريب المهني 
فــي فيتنــام والتزال المدرســة الرائدة في هذا المجال. توفر المدرســة التعليــم المهني المجاني للشــباب المحرومين 
والمعوقيــن والتدريــب العملي على المهارات مع وجود عالقات وثيقة بالمشــروعات المحلية واالعتماد على نموذج 
أعمال يتسم بالفعالية واالستدامة. ومن خالل توفير هؤالء الشباب بالمهارات الالزمة لتعزيز دمجهم في اقتصاد فيتنام 
النامي – وخاصة في قطاعي الســياحة والخدمات – تمثل المدرســة نموذج مبتكر وجذاب للتدريب المهني الذي يلبي 

احتياجات الفئات الضعيفة من السكان.
دربــت «مدرســة هوا ســوا» أكثــر من 6000 من الطالب منذ إنشــائها في عــام 1994، كما يصــل معدل توظيف 
الخريجين حاليا نســبة 100 بالمائة. وقد حققت المدرســة االكتفاء الذاتي إلى حد كبير بفضل إنشــاء سبع مشروعات 

تجارية ناجحة تديرها المدرسة والتي توفر للطالب التدريب أثناء العمل والخبرة العملية.
الوضع األولي 

لكي تســتطيع فيتنام مواكبة النمو االقتصادي الملحوظ الذي شــهدته السنوات األخيرة - وخاصة في قطاعي السياحة 
والخدمات - اكتســب التدريب المهني والمهاري للشــباب أهمية متزايدة بالنســبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في 
فيتنام. ال تزال قوة العمل في الوقت الراهن غير ماهرة بشكل أساسي وتشير التقديرات إلى أن حوالي78 بالمائة من 

السكان الشباب في الفئة العمرية 20-24 سنة غير مؤهلين لسوق العمل. ومن أسباب ذلك ما يلي:
عدم وجود مرافق للتدريب،• 
محدودية فرص الحصول على التدريب المهني،• 
عدم كفاية نوعية التدريب المهني،• 
عدم توفر امكانيات االستدامة لمدارس التدريب المهني.• 

«مدرسة هوا سوا للشباب المحرومين»: مؤسسة اجتماعية ملهمة
تقدم «مدرسة هوا سوا» التعليم والتدريب والتوظيف المجدي للشباب المحرومين، بمن فيهم األيتام وأطفال الشوارع 
وأبنــاء المعاقيــن جراء الحرب، وأطفال األســر الفقيرة للغاية، وشــباب األقليات العرقية والشــباب ضعيف الســمع 
والمعوقين جســديا، وكذلك النســاء ضحايا اإلســاءة واالتجار. ويعد 55 بالمائة من خريجيها من النساء، بما في ذلك 
النســاء ضحايا االعتداء واالتجار، والمدرســة تتيح لهم فرصة تحقيق االســتقالل واالســتقرار المالي. كذلك طورت 
المدرسة برنامج تدريبي للخياطة والتطريز يستهدف الشباب ضعاف السمع وذوي االحتياجات الخاصة ويهدف إلى 

تمكينهم من ممارسة حياة مستقلة.
ويهدف التدريب المهني ودعم فرص التوظيف وتعليم مهارات الحياة األساسية إلى دمج الطالب في صناعة السياحة 
على وجه التحديد. ويتم تمويل هذا التدريب بالدرجة األولى من قبل الشركات التي تديرها «مدرسة هوا سوا» (أربعة 
مطاعم ومخبز في هانوي وفندق صغير في سابا) حيث يقضي الطالب قدراً كبيراً من الوقت في التدريب على رأس 
العمل. وفي الوقت الراهن، يمثل المانحين الدوليين المصدر لـ 40 بالمائة من تمويل التشغيل للمدرسة في حين أن الـ 

60 بالمائة الباقية تأتي من الشركات التي تديرها المدرسة.
كما تشــارك المدرســة في برنامج للســياحة المجتمعية لدعم تفهم السكان المحليين للســياحة وسالمة الغذاء والصحة 

العامة والترحيب بالسياح.
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قابلية نقل التجربة
نجاح نموذج «مدرســة هوا ســوا» للتدريب المهني يوضح كيف يمكن لمؤسســة اجتماعيــة خاصة تحقيق األهداف 
المجتمعيــة الهامة. فهي توفر الفــرص والقدرة على الوصول، كما تعمل على إيصال ثمار النجاح االقتصادي لفيتنام 
إلــى الفئات األكثر ضعفاً في الوقت الذي تســاعد فيتنام على تلبية المتطلبــات المتزايدة من البيئة االقتصادية المحلية 
والعالمية المتغيرة. ومن ثم، تدعم «هوا سوا» دعماً كامالً استراتيجيات حكومة فيتنام لتحقيق مواءمة أفضل للتدريب 
مع احتياجات العمل، وتحســين إدماج الفئات المهمشــة أو المحرومة في االقتصاد ودعم قطاعي الســياحة والخدمات 
اللذان يشــهدان زيادة في أهميتهما في فيتنام. ويعكس هذا النهج أيضاً دعوة الحكومة إلى إقامة شــراكات مبتكرة بين 

مقدمي التعليم والمشروعات المحلية في اطار نموذج يعتمد إلى حد كبير على التمويل الذاتي.
جودة البرامج والتدريس

معظم المدرســين هم من خريجي المدرســة الذين يعودون من الوظائف في قطاعي السياحة والخدمات للمشاركة في 
التدريس ألنهم يؤمنون باألهداف االجتماعية للمدرســة ورؤية مؤسســها، السيدة فام ثي في. والمدرسين معتمدين من 

قبل نظام المهارات الموحد في فيتنام.
ولضمان أن تكون برامج «مدرســة هوا ســوا» ذات صلة باحتياجات قطاعي السياحة والخدمات، يشارك خبراء من 
المطاعم والفنادق الراسخة وذات السمعة بانتظام في تقييم الطالب وامتحانات التخرج. وهناك عدد من االتفاقيات مع 
المطاعم والفنادق وغيرها من المشــروعات في المنطقة التي تضمن حصول الطالب على التلمذة والتدريب العملي 
عنــد التخرج. وقد أتاح التعاون الدولي للمدرســة أيضاً تلقي التمويــل والخبرة الفنية واإلدارية الالزمة لدعم وتطوير 
أهدافها االجتماعية وفي ذات الوقت مواصلة البحث عن سبل تنمية مؤسساتها التجارية، وضمان استدامة المدرسة.

النتائج
تقوم «مدرسة هوا سوا» اليوم بتدريب أكثر من 750 من الشباب سنوياً في مجال السياحة وخدمات المطاعم، ويبلغ 
نســبة توظيف الخريجين 100 بالمائة. ويملك أكثر من 100 من الخريجين الفنادق والمطاعم الناجحة، ونتيجة لهذا 

النجاح تم إنشاء عشر مؤسسات غير حكومية أخرى للتدريب المهني في هانوي على مدى العامين الماضيين.
التحديات الرئيسية واالستدامة

تظل «مدرســة هوا ســوا» مؤسســة معروفة ومحترمة فــي جميع أنحاء فيتنام. ومع ذلك، بــرز مع تحرير االقتصاد 
والتباطؤ االقتصادي العالمي تحديات جديدة هامة تواجه المدرسة واستدامة النموذج الذي وضعته:

تزايد المنافسة داخل القطاع
منذ أن أنضمت فيتنام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2006، وهناك تدفق كبير للمطاعم والمقاهي الممولة 
دولياً داخل وحول هانوي والتي تتنافس مباشرة مع مشروعات المدرسة. ونتيجة لذلك، يعد التحدي األكثر أهمية 
لهوا ســوا االســتدامة المالية للمدرســة. ويركز مدراء «هوا ســوا» حالياً على تطوير الخبرات الفنية واإلدارية 

للمدرسة ووضع خطة التسويق واالتصاالت من أجل جعل الشركات المملوكة للمدرسة أكثر ربحية.
زيادة التعاون مع الخبراء المحليين

يجب على «مدرســة هوا ســوا» العثور على المزيد من الشــركات المحلية للمشــاركة في وضع وتنفيذ برامج 
التدريب والعمل، وتفتقر المدرســة إلى الموارد المالية الالزمة لتوفير حوافز كافية للمتخصصين في هذا القطاع 

للتدريس في المدرسة أو المشاركة بمهاراتهم من خالل التوجيه والتدريب العملي وغيرها من األنشطة.
التوظيف والرواتب

تميزت رواتب المدرســين في «مدرســة هوا ســوا» تقليديــاً بأنها أعلى من مثيلتها في مــدارس التدريب المهني 
األخرى، كما يتم توفير مزايا مثل الوجبات المجانية وفرص المشــاركة في التبادالت الخارجية. ومع ذلك ســاهم 
وصــول الشــركات الدولية وغيرها من المؤسســات الخاصة التي تقــدم التدريب المهنــي والرواتب األعلى في 

صعوبة اجتذاب الموظفين لمدرسة هوا سوا.
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السياسات الداعمة اإلضافية
تساهم السياسات والحوافز الحكومية في تشجيع الشركات المحلية على التعاون مع مؤسسات التدريب المهني في 
تسهيل التوسع في هذا النموذج. وتضمن المبادئ التوجيهية والسياسات المعنية بتنظيم التلمذة والبرامج التعاونية 
وغيرها من أشــكال التعلم على رأس العمل والتعاون بين الشــركات ومؤسسات التدريب المهني، تضمن التقسيم 
الواضح والمتســق والمنصف لألدوار والمســؤوليات والحقوق وااللتزامات للمؤسسات والطالب والمشروعات 

المتعاونة.

(CJS) تعاونيات خدمات الشباب  6-3
ما هي تعاونيات خدمات الشباب؟

هي شــبكة من التعاونيات لخدمات الشــباب CJS) هي األحرف األولى بالفرنســية)، وهــذا البرنامج هو مبادرة في 
كيبيك تســمح لمجموعات من 12 إلى 15 من الشــباب تتراوح أعمارهم بين إحدى عشر وسبعة عشر عاماً الكتساب 
الخبــرة األولــى في مجال ريادة األعمال الجماعية. ويقوم الشــباب بدعم من مجتمعاتهم المحلية، بإنشــاء التعاونيات 
خالل عطلتهم الصيفية من أجل توليد الدخل عن طريق تقديم خدمات مثل طالء المنازل وقص نجيل الحدائق وأعمال 

الصيانة المختلفة.
استراتيجية ومنهجية المبادرة 

يقــوم األعضــاء بتجميع مواردهم واعتماد الهيــكل اإلداري التعاوني، وتحديد مجموعة مــن الخدمات التي يرغبون 
في تقديمها للمجتمع المحلي والمشــاركة في المهام والمســؤوليات المتعلقة بإدارة التعاونية والخدمات التي يختارون 

تقديمها. ومن خالل ذلك يخوضون تجربة إدارة مؤسسة تعاونية وما يتعلق بها من تحديات ومكاسب.
ويتلقــى أعضاء تعاوينات خدمات الشــباب الدعم من لجنة محلية يتم تشــكيلها من ممثليــن عن المجتمع المحلي، كما 
يتلقون التدريب العملي المكثف حول ريادة األعمال الجماعية من طالب الجامعة الذين يتم التعاقد معهم ليقوموا بدور 
الميسرين. ويتولى أعضاء التعاونية الشباب مسؤولية التعاونية بصورة تدريجية، وذلك تمشياً مع اهتمامات وقدرات 

التعلم لكل فرد على حدا وللمجموعة ككل.
أهداف تعاوينات خدمات الشباب

الهدف األول لتعاوينات خدمات الشــباب هو تقديم بيئة مواتية للتعلم بالنســبة للشباب، وال سيما حول ممارسة اإلدارة 
الديمقراطيــة للتعاونيات وواقع ســوق العمل. ويركز النهــج الذي اعتمدته التعاونيات فــي التدريس على تنمية حس 

الشباب تجاه المسؤولية الشخصية والجماعية وتنمية تضامنهم ودافعهم وكذلك إدراكهم لفوائد هذا التعلم.
الفوائد المحققة للشباب

يتلقــى الشــباب التدريب العملــي في مجال تنظيم المشــاريع المجتمعية. ويكتســبون من خالل الممارســة المهارات 
والمواقف التي من شــأنها أن تســاعدهم على التعامل بشــكل مســتقل وبطريقة أكثر وعياً مع التحديات االجتماعية 

واالقتصادية في المستقبل.
أوضحت المالحظات التي تم جمعها على مر السنين من أعضاء التعاونيات السابقين عن أشكال أخرى من االستفادة 
حققها المشــاركين في المشــروع. فوفقاً لألعضاء الســابقين، ســمحت لهم تجربة تعاوينات خدمات الشباب اكتساب 
مهارات القيادة، وتعلم كيفية التواصل والمشــاركة بآرائهم، واتخاذ القرارات، وحل المشــاكل، ومعرفة كيفية تنظيم 
أنفســهم. كما ســاعدتهم على إقامة العالقات مع الشــخصيات الهامة والحفاظ عليها (القيادات وأعضاء اللجنة المحلية 
والجهــات الراعية وممثلي المجتمع المحلي، الخ)، كما ســمحت لهم بكســب المال وفــي ذات الوقت إعدادهم لدخول 

سوق العمل.
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قابلية نقل مبادرة تعاوينات خدمات الشباب
تنشــأ تعاوينات خدمات الشــباب تنيجة لتعبئة موارد المجتمع المحلي. المنظمات المحلية التي تســعى إلنشاء تعاوينة 
لخدمات الشــباب تقوم باالتصال بمنظمة التنمية اإلقليمية المسؤولة عن تعاونيات خدمات الشباب في المنطقة، والتي 
تقوم بدورها بتوفير المعلومات عن المشــروع وتســاعد على تأســيس لجنة محلية. وتتألف هــذه اللجنة من الجهات 
الفاعلة الممثلة للمجتمع المحلي والتي سيتم تشكيل تعاونية خدمات الشباب من بين صفوفها : يمكن أن تشمل القطاع 
التعاونــي ومجموعــات المجتمع المحلي ووكاالت التنمية االقتصادية المحليــة وممثلي البلديات والمدارس والنقابات 
والجماعــات الكنســية، ورواد األعمال الجماعية والمؤسســات الخاصة. وتتمثل واليتها فــي خلق الظروف الالزمة 
لنجاح تنفيذ تعاونية لخدمات الشباب في المجتمع المحلي، وتنسيق تطوير التعاوينة وتقديم الدعم للميسرين وأعضاء 

التعاوينة من الشباب.
المنظمة المحلية هي المسؤولة عن ضمان توفير بعض الشروط التي تعتبر ضرورية إلقامة تعاونية خدمات الشباب:

إنشاء لجنة محلية متعددة القطاعات تكون ممثلة للمجتمع المحلي وناجحة في تعبئة أعضائها.) 1

تعيين اثنين من الميسرين لمدة 14 أسبوع خالل فصل الصيف لتوفير التدريب العملي ألعضاء التعاونية. ويكون ) 2
الميســرين من طالب الكلية أو الجامعة، ويفضل - كوضع مثالي - أن يكون مجال اهتمام أحد الميســرين متعلق 
بالجوانب االجتماعية واآلخر باالقتصادية، ويعمل االثنين معاً مع 10 من أعضاء التعاوينة كحد أدنى و18 كحد 

أقصى.

التدريــب الكافي للميســرين حول تدريس أعضاء تعاونية خدمات الشــباب (نموذج اإلدارة الذاتية) والمشــاركة ) 3
 Réseau) «الكافية من قادة المجتمع المحلي في الدورات التدريبية التي تقدمها «شــبكة كيبيك لتعاونيات العمال
de la coopération de travail du Québec ) عن طريق منظمة التنمية المحلية. التدريب إلزامي لجميع 
الميسرين الجدد ويتم دفع تكاليفها عن طريق اللجنة المحلية. يستمر التدريب األولي أربعة أيام ويليه جلسة نقاش 

ليوم واحد.

إنشــاء شــبكة للدعم والتشاور بين مختلف تعاونيات خدمات الشــباب من خالل تبادل األدوات والمعلومات حول ) 4
كيفية المساعدة على توطيد المشاريع المحلية.

الشركاء

 •(Réseau de la coopération du travail du Québec) شبكة كيبيك لتعاونيات العمال
تضمن هذه المنظمة التنسيق والتنفيذ والتوجيه وتطوير تعاونيات خدمات الشباب بالتشاور مع المنظمات المحلية 
واإلقليميــة والوطنيــة. وتتمثل مهمتها في تمكين تنمية أكبر عدد ممكن من تعاونيــات العمال المترابطة والفعالة 

والمبتكرة في كيبيك وذلك لصالح أعضائها والمجتمع في كيبيك.

منظمات التنمية اإلقليمية• 
هذه المنظمات هي المسؤولة عن تطوير تعاونيات خدمات الشباب على المستوى اإلقليمي.

اللجنة المحلية• 
تتكون اللجنة المحلية من ممثلي المجتمع المحلي والتي ينبثق عنها تعاونية خدمات الشباب: التعاونيات المحلية، 
والمجموعات المحلية، ووكاالت التنمية االقتصادية والوكاالت البلدية، والمدارس والنقابات والجماعات الكنسية 

ورواد المشروعات الجماعية والخاصة.
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الميسرين
يتم توظيف طلبة الكليات والجامعات خالل فصل الصيف لمرافقة المتطوعين الشباب دعماً لعملهم التعاوني. ويفضل 
من الناحية المثالية أن يكون لديهم خلفية علمية متكاملة، أي إحداهما متخصص في الجوانب االجتماعية بشكل أساسي 

واآلخر في الجوانب االقتصادية.

 •(Le Fonds étudiant Solidarité Travail du Québec II) 2 صندوق كيبيك لتضامن وتشغيل الطالب
أنشــئ هذا الصندوق من قبل صندوق التضامن التابع لنقابة عمال وعامالت كيبيك ) FTQ وهو أكبر صندوق 
لتنميــة رأس المــال / صناديــق التقاعد للعامل في كيبيك) والذي تم إنشــاؤه في عام 1983 مــن قبل نقابة عمال 
وعامــالت كيبيــك FTQ، وهي أكبــر نقابة عمالية في كيبيك). وجرت رســملة الصندوق عن طريق مســاهمة 
متساوية تبلغ عشرة ماليين دوالر كندي من كل من صندوق التضامن وحكومة كيبيك. ويدفع الصندوق رواتب 
الميســرين في تعاونيات خدمات الشــباب من العائد على استثماراته. ويتم العمل على توفير أموال إضافية سنوياً 

للبرنامج من خالل التبرعات المتنوعة والرعاية أو غيرها من برامج توظيف الطالب.

 •(Le Conseil québecois de la mutualité) مجلس كيبيك للتعاون والتبادل
ويتحقق مشــروع تعاونيات خدمات الشــباب في إطار المبادئ التوجيهية واستراتيجيات تطوير التعاونيات التي 

وضعها «مجلس كيبيك للتعاون والتبادل» وخاصة تلك المتعلقة بالشباب.

استريتيجية عمل الشباب (La Stratégie d’action Jeunesse) الخاصة بحكومة كيبيك• 
هذه االستراتيجية هي جزء من عمل مشترك للحكومة يهدف إلى ضمان نمو المجتمع في كيبيك.

النتائج
في العام الماضي تم إنشاء 155 تعاونية لخدمات الشباب وتم توليد عقود بأكثر من 426،000 دوالر كندي، كما عمل 

274 من الشباب كميسرين لدعم مشاركة 1737 من الشباب خالل فترة الصيف.
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الخاتمة  3-7
أظهرت المناقشــات التي دارت خالل المنتدى الدولي مدى 
شعور الناس في جميع أنحاء العالم بالقلق تجاه إدماج األجيال 
القادمة في ســوق العمل وتوفير العمل الالئق للشباب. ومع 
ذلــك، تختلف الظروف االقتصاديــة واألدوات العامة لدعم 
هذه الجهــود اختالفاً كبيراً. ونظــراً ألن المنظمات العاملة 
فــي االقتصــاد االجتماعــي والتضامني تؤكــد على إدراج 
وإشراك الجهات الفاعلة المحلية العامة والخاصة، فهي تعد 
المؤسسات المناســبة للعمل داخل المجتمعات المحلية على 
تطوير فرص العمل للشــباب. ولكن لألسف هذه المنظمات 
ال تحظــى دائماً باالعتــراف أو الدعم من قبــل الحكومات 

المحلية أو الوطنية وسياساتها.

وفــي ســياق العمل مــن أجــل دفع االجنــدات التــي تخدم 
الشــباب إلــى األمام، جــاء المنتــدى بمثابة حــدث تكويني 
وملهم لعدة أســباب. فقد ســاعد من جهة على تنظيم وتعبئة 
المشاركين وأشــكال التعاون من جميع أنحاء العالم، وعلى 
وجــه الخصوص تعزيز التشــبيك على المســتوى القاري. 
كمــا شــدد المنتدى على القواســم المشــتركة بيــن مختلف 
(التعاونيــات  االجتماعــي  لالقتصــاد  القانونيــة  الهيــاكل 
والجمعيــات والشــركات المشــتركة) وقدرتهــا على خلق 
العمــل الالئق، خاصة للشــباب. وعالوة على ذلك، ســاهم 
اســتعراض مختلف أنواع الدعم العــام (من خالل البرامج 
والمؤسسات وما إلى ذلك على المستوى المحلي واإلقليمي 
والوطنــي والدولي) والذي اتاح نمــو االقتصاد االجتماعي 
والتضامني، ســاهم في اتاحة الفرصــة للجهات الفاعلة في 
االقتصــاد االجتماعي والتضامني، ســواء داخــل المجتمع 
المدني أو داخل المؤسســات العامة، في اســتلهام ما يجري 

فــي الخارج وجمع المعلومات المحددة حول العمليات التي 
يجب اتباعها لتحقيق وضمان فعالية هذا الدعم العام، بما في 

ذلك المبادرات التي تعمل لصالح الشباب.

اتاحت الجلسة العامة الختامية للمنتدى للمشاركين التعبيرعن 
آمالهم وتقديم المقترحات من أجل المستقبل. أكد المشاركون 
على أهمية االســتمرار في تبادل المعلومات، والعمل على 
تسليط الضوء بشكل أكبر على الشبكات المحلية واإلقليمية 
والوطنيــة والدولية التي يجــري بناؤها، وتنســيق الجهود 
الرامية إلى التأثير بشكل أكبر على الحكومات. كما عبرت 
األطــراف الفاعلة في المجال االجتماعــي والتضامني من 
جميــع القارات عن ضرورة ضمان وجود جيل جديد متعلم 
ومحتشــد من الممارسين عن طريق تعليم وتدريب الشباب 

وإنتاج البحوث المفيدة ذات الصلة في هذا المجال.

وكخطــوة الحقة للمنتدى الدولي حول االقتصاد االجتماعي 
والتضامني، تم إنشاء «المركز الدولي للمراجع واالتصال 
 RELIESS «حــول االقتصــاد االجتماعي والتضامنــي
(http://reliess.org)، والــذي يقــدم المعلومات باللغات 
اإلنجليزية والفرنســية واإلســبانية بشــأن القضايا المتصلة 
بالسياســات العامــة في االقتصاد االجتماعــي والتضامني. 
وباالضافــة إلى إتاحة جميــع العروض والدراســات التي 
أعــدت للمنتــدى، يقــدم المركز أحــدث المعلومات بشــأن 
التطــورات المتعلقــة بالسياســات فــي جميع بلــدان العالم. 
وكلمــا زاد تطور الخبرات والتجارب التي تعمل في صالح 
الشــباب، ســيواصل المركز العمل على دعم نشر المعرفة 
والتشبيك لتعزيز دور االقتصاد االجتماعي والتضامني في 

خلق فرص العمل وتوفير العمل الالئق للشباب.
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خالصة المقال   1-4
يســتهدف هذا المقال طرح بعض األفكار للمناقشة المتعلقة 
بالنمــاذج الجديــدة لإلنتاج واالســتهالك والتى من شــأنها 
المســاهمة فى وضــع سياســات عامة مبتكرة قــادرة على 
معالجــة األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الراهنة التى 
نشهدها اآلن، مع إيالء اهتمام خاص لقضية تشغيل الشباب.

وفضالً عن االســتفادة من المصادر التى تزودنا بها أدبيات 
منظمة العمل الدولية، والمؤسسات األخرى، فإن هذا المقال 
يشــير إلى دراسة حديثة بشــأن ريادة المشروعات للشباب 
فى المناطق الحضرية المهمشة فى شرق إفريقيا، وشبكات 
اإلنتاج التى تقوم على المشــاريع القائمة فى إطار االقتصاد 
االجتماعــى والتضامنى. وتبرز الدراســة أيضاً مقارنة مع 
التجربة البرازيلية، وهى مصدر أساسي لخلق نماذج بديلة 
والترويــج وتدعيمها، وهى النمــاذج التى ترتبط باالقتصاد 

االجتماعى والتضامنى. 

وسوف يتناول هذا المقال، موضوعات مثل شبكات اإلنتاج، 
ومفهومــا جديدا لريادة األعمــال، ومفهوم «جودة الحياة»، 
وذلك بهدف المســاهمة فى وضع وتنفيذ السياسات العامة» 
المســتهلمة من نمــوذج االقتصاد االجتماعــى والتضامنى 
الذى يعزز ويدعم مختلف أنواع المشــاريع بغرض ضمان 

خلق فرص عمل أكثر وأفضل.

مقدمة  2-4
إن األزمــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية طوال 
العشــرين عامــاً الماضية، قــد حتّمــت إعــادة التفكير فى 
مجتمعاتنــا الراهنــة التى تضــررت من ارتفــاع معدالت 
البطالة، والفــوارق المتعاظمة واالســتبعاد، وزيادة الفقر، 
واالحتباس الحرارى، وهى مشــكالت تتطلب التصدى لها 

على وجه السرعة، بطريقة مالئمة ومتسقة.

وعلى هذا، فإن ثمــة حاجة متزايدة على الدوام، إلى وضع 
سياسات عامة منبثقة عن عمليات ديموقراطية ال تقوم على 
االســتبعاد، وإنما ترمى إلــى تعزيز التماســك االجتماعى 
بدرجــة أكبر، واســتئصال شــأفة الفقر، والحــد من تركز 

الثروة. 

وزيــادة على هــذا، فإن نعيــش فى حقبــة تاريخية أضحى 
النــاس يتمتعون فيها بدرجة عاليــة ومتزايدة من التواصل؛ 
حقبة تهيئ ظروفاً مناســبة من أجل استحداث فرص حقيقية 
جديدة وعديدة، من أجل تنسيق العمل الجماعى وهو شئ لم 

يكن متصوراً من عشرين عاماً مضت.

ويتوازى مع ذلك، وجود ماليين من البشــر على مســتوى 
العالم اليــوم، يبحثون عن عمل، بغية الحصول على دخل، 
وتأكيد هويتهم كأفــراد داخل مجتمعاتهم، ولكن ندرة العمل 
–وال ســيما العمــل الالئق- لها تأثير خاص على الشــباب: 
«ففى عام 2012، كان ما يقرب من 75 مليون شــاب على 
مســتوى العالم خارج نطــاق العمل، بــل إن ثمة 4 ماليين 
عاطــل اليوم زيادة عما كان عليــه الحال عام 2007، وأن 
أكثر من 6 ماليين شــخص قد توقفوا عن البحث عن عمل، 

الفصل الرابع: الشبكات االبتكاريه لالنتاج - 
حاله أصحاب االعمال من الشباب فى شرق 

أفريقيا
روبرتو دى مجليو
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وأن أكثــر من 200 مليون شــاب كانوا يعملون ولكن بأجر 
يقل عن 2 دوالر أمريكى فى اليوم، وأن العمل غير المنظم 

ال يزال منتشراً بين الشباب»(44).

وفى هذا الســياق من األزمة الطاحنة –التى ال تقتصر على 
االقتصاد فحسب- انبثقت كثير من االقتراحات عن المستوى 
القاعدى، وقد صادف بعض هذه االقتراحات نجاحاً وانتشاراً 
واســعاً، وهذا هو حال االقتصاد االجتماعى والتضامنى(45) 
الــذى حقق حضورا هاماً –بأشــكاله المختلفة- فى كثير من 
مناطــق العالم، كمــا يتجلى فى اإلحصاءات المتاحة بشــأن 

القضية التى سوف نناقشها الحقاً فى هذه الوثيقة.(46)

وتتضمن األسباب الرئيسية للنجاح غير التعارف عليه –وإن 
كان باهراً- للمؤسسات والمشاريع، فى االقتصاد االجتماعى 
والتضامنى، فى عدد كبيــر من الدول، أوال: حالة االحتياج 
التى تمخضت عنها األزمات التى بدأت فى عقد التسعينيات 
(1990)، ذلــك أنه عندما فقــد الرجال والنســاء وظائفهم، 
فإنهــم راحــوا يبحثون عــن وســائل جديدة لكســب العيش 
وإعطاء معنــى لحياتهم اليومية، وســائل تبدو مالئمة، قدر 
المســتطاع، لمهاراتهم، وتطلعاتهم وثقافتهم وشــخصياتهم. 

العمل  مؤتمر  الشباب،  بعمل  المعنية  للجنة  النهائى  التقرير  نتائج   44
الدولى، جنيف، يونيو/ حزيران 2012.

ويرى تعريف حديث لالقتصاد االجتماعي والتضامني، أن: «فكرة   45
وجمعيات  التعاونيات،  والسيما  والمؤسسات،  المشاريع  تصميم 
االجتماعية،  والمشاريع  والمؤسسات  والروابط،  المتبادلة،  المنافع 
والمعرفة  والخدمات  السلع  إنتاج  وهى  محددة  بسمة  تتمتع  التى 
ورعاية  واالجتماعية،  االقتصادية  األهداف  من  كل  مراعاة  مع 
مؤتمر  فى  الثالثية  اإلفريقية  التأسيسيات  وتشجيعه».  التضامن 

جوهانسبرج، أكتوبر/ تشرين أول 2009.
www.ilo.org/addisababa/information-resources/  
publications/WCMS_166727/lang--en/index.htm

بينما كان لألزمة االقتصادية آثارها السلبية على معظم المشاريع،   46
مكنتها  مرونة  أبدت  قد  العالم  حول  التعاونية  المشاريع  أن  إال 
الدولية  العمل  منظمة  تقرير  من  اتضح  كما  األزمة  مع  التأقلم  من 
«مرونة نموذج المشاريع التعاونية فى زمن األزمة» (جنيف يونيو/
www.ilo.org/empent/Publications/  2009 حزيران 

الدراسة  وتقدم   :(WCMS_108416/lang--en/index.htm
المشاريع  نموذج  أن  على  تبرهن  التى  والعملية  التاريخية  األدلة 
التعاونية ال يستطيع فحسب التعايش مع األزمة واجتيازها، ولكنه 
قادر أيضاً على تحقيق شكل مستدام للمشاريع يتحلى بالقدرة على 
خلق فرص عمل فى األوضاع غير المواتية مثل الوضع الراهن، 
أزمة  أعقاب  فى  الدول-  بعض  –فى  التعاونيات  استطاعت  ولقد 
عام 2008 أن تخلق فرصاً للعمل (إيطاليا)، بينما شهدت فى دول 
أخرى ضياع عدد أقل من فرص العمل منها فى قطاعات أخرى 

(أسبانيا).

وعلى هــذا، وكما كان الحال فى الماضى، فإن هذا الموقف 
المحــدد والصعب، قد أســفرت عن ردود فعــل مختلفة من 
بينها أنواع جديدة ومختلفة من المؤسسات والمشاريع داخل 
االقتصاد االجتماعى والتضامنى (األسواق التجارية للتبادل 
السلعي، والبنوك المجتمعية، والعمالت المحلية، والمشاريع 
االجتماعيــة، والتعاونيات االجتماعيــة، وما إلى ذلك)، وقد 

أصبحت تلك األنواع واسعة االنتشار.

ولقد تمكــن االقتصاد االجتماعى والتضامنى من اكتســاب 
أهميــة متزايــدة عبر الســنوات العشــرين الماضيــة، ألنه 
اســتجاب اســتجابة «تلقائية» للبحث عن نموذج شــامل –

بفضــل الجذور الراســخة لنوعية النشــاط االقتصادي التى 
ينطوى عليها- يمكن أن يســفر عن تشــغيل أكثر استقراراً، 
وفرٍص عمل أفضل من أجل اندماج الفئات المستضعفة فى 

العمل مثل قطاع الشباب.

ويقــدم الشــكل البيانى التالــى ملخصاً للعناصر األساســية 
لالقتصاد االجتماعى والتضامنى. 

وســوف يوضح هــذا المقــال بعــض العوامــل، والنتائج، 
واالســتنتاجات، التى يمكن اســتخدامها فى تحليل ومناقشة 
الوســائل المبتكــرة لالنخــراط فــى ريــادة المشــروعات 
عــن طريق إجراء دراســة واقعية لشــبكات اإلنتــاج التى 
تنطوى على مشــاريع تســتلهم مبادئ االقتصاد االجتماعى 
والتضامنى، ومبادئ اإلحصاء، واإلحاطة باألطر القانونية 
والسياســات المتعلقــة باالقتصــاد االجتماعى. كما ســوف 

االستقالل 
الذاتي

االنضمام 
التطوعي

المحيط 
المحلي والهوية 

المحلية

التضامن

البعد 
االجتماعي

مهمة االقتصاد 
االجتماعي

االقتصاد 
االجتماعي
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يتضــح مــن المقال، ضــرورة عرض آفــاق حقيقيــة أمام 
أجيــال الشــباب فى البحث عن مشــروع مهنى وشــخصى 
للحياة –وهى ضرورة أبرزتها األزمة- األمر الذي يقتضي 

مجموعة من المقاربات المختلفة.

4-3  دراسة حالة
إن الدراسة المنوه عنها آنفاً(47) -التى ترمى إلى إعادة بحث 
مفهوم ريادة المشــروعات فى المناطق المهمشــة فى شرق 
إفريقيا، والتى تســتند إلى نموذج نظري تمهيدي، يتمثل فى 
«ريادة جماعية للمشروعات على المستوى القاعدي» وما 
ينطوى عليه من إمكانيات خلق رفاهة مشــتركة- تقدم نتائج 
تســاعد على توســيع منظورنا، بحيث يشــمل نماذج جديدة 

«لالنخراط فى ريادة المشروعات»(48).

ولقــد تم اســتخدام منهجيــن: األول يرتكز علــى «اقتصاد 
التضامــن» فى النظريــة والتطبيق، وتأكيــده على اإلدارة 
الذاتية الديمقراطيــة، وتلبية االحتياجات الجماعية، والثانى 
يرتكــز على «االهتمــام بالرفاهة» وهو منهــج يأخذ بعين 
االعتبار أساساً االحتياجات السيكولوجية واالجتماعية التي 
تعادل فى أهميتها االحتياجات المادية من حيث قدرتها على 
تحقيق الرفاهة. وقد تــم تطبيق المنظور المتعدد المناهج –
والمســتخدم لبحث هــذه لظاهرة، والمصمــم ليس فقط لفهم 
وضع خاص، ولكن أيضاً لتحليل «ما يمكن أن تكون عليه» 
األشياء– بصورة أساسية على فئات من رواد المشروعات 
من الشــباب فى الضواحى الفقيرة فى نيروبى، بكينيا. وفى 
مرحلــة الحقة بعد ذلك، تم تطبيق ذلــك المنهج فى األحياء 
العشــوائية فــى دار الســالم بتنزانيا، بغرض تقديم أســاس 

للمقارنة(49).

المستوى  على  المدن  شباب  من  المشروعات  رواد  «مفاهيم   47
القاعدى، حول المشاركة الجماعية، «دراسة حالة شاملة فى شرق 
إفريقيا»،فرناندو سيزار بيريز بابتستا، يناير/كانون الثانى 2011، 
العليا  الدراسات  مجال  فى  منشورة،  غير  للماجستير  أطروحة 
للتنمية الدولية، مدرسة العلوم االجتماعية، جامعة أمستردام. وهذه 
https://sites.google. التالى:  الموقع  على  متاحة  األطروحة 
com/site/fcpbaptista/thesis_fernando_baptista.pdf

فى هذا الموضوع، أنظر: يونس م. «بناء المشاريع االجتماعية»   48
.2010

التفاصيل فى ملحق 1.  49

وكانت إحدى النقاط األساسية للدراسة، تتمثل فى استكشاف 
فكــرة «شــبكة اإلنتــاج»، والتى قدمتها الدراســة كشــبكة 
إنتــاج ذات قيمــة مضافــة تتكون من مشــاريع صغيرة فى 
اقتصــاد التضامن الــذى تتمتع فيه جميع المشــاريع بالنفاذ 
إلــى بعضها البعــض واالتصال ببعضهــا البعض، والذى 
ترتكــز فيه العالقات بين المشــاريع –إلى حــد كبير- على 
أفــكار الترابط، والتكافؤ فى عالقــات القوة، وعدم الدونية، 
وتوزيع المعلومات، والمشــاركة، والتركيز على الحاجات 

الجماعية، والثقة، واالبتكار(50).

وتشــير نتائج الدراسة إلى انجذاب تلك الفئات المهمشة من 
الشــباب إلى فكرة االعتراف بالوضع المشــترك لالستبعاد 
والحرمــان االجتماعى، وبناء التحالفــات ووضع ثقتهم فى 
التضامــن كوســيلة لتحقيق اإلنصاف والتحرر، واســتعادة 
األمال الضائعة بغية تحســين رفاهتهم الفردية والجماعية. 
وفى الحقيقة، فقد تعرفت الدراســة على مستويات هامة من 
األنشــطة االقتصادية الجماعيــة القائمة على اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية التى يضطلع بها فئات الشباب.

مقتطف من الدراسة: «أبدى أعضاء الجماعات –بعد تعريفهم بفكرة   50
فإنهم  العموم،  وعلى  الفكرة،  تلك  تجاه  كبيراً  حماساً  النتاج-  شبكة 
سرعان ما تعارفوا على الفكرة، وبدأوا مناقشة واستكشاف الصالت 
تلك  ربط  هو  بينهم  السائد  االتجاه  وكان  الشباب،  فئات  بين  الممكنة 
طريق  –عن  المشاريع  وتعزيز  االقتصادى  اإلدماج  بعملية  الفكرة 
التعاون التضامنى المتبادل، والنفاذ إلى األسواق (الدولية)- وربطها 
بالعدالة وحرية اإلدارة. ويبدو أن أعضاء فئات الشباب فى نيروبى 
–وهم يدركون أوضاعهم المتردية اجتماعياً والبيئة غير المواتية التى 
تحررياً  بديالً  تمثل  الفكرة  تلك  أن  فهموا  ما  سرعان  فيها-  يعيشون 

فعاالً فى إدارة المشروعات، من أجل زيادة دخلهم ورفاهتهم.

Fernando Cesar Pires Baptista  :الصورة
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وتمحص الدراســة فكرة روح ريادة المشروعات من خالل 
شــبكات اإلنتاج المنوه عنها آنفاً، ومقارنة مفاهيم الشــباب 
المهمش من رواد المشروعات فى المدن فى شرق إفريقيا، 
بشــأن النموذج المثالى للريادة الجماعية للمشروعات على 
المســتوى القاعدى، وما تنطــوى عليه من إمكانيات تحقيق 

الرفاهة المشتركة.

والدراســة ليســت مقارنة بين األشــكال الفردية والجماعية 
لمبادرة ريادة المشروعات، ولكنها تستهدف وضع تصور، 
فى المســتقبل القريب، إلمكانيات التحرر واالنطالق لجيل 
هام من الشــباب، يبدو –بالنظر إلى المنــاخ الحالى- أنه ال 
يتمتــع بفرص كبيــرة متاحة أمامه، لكــى يرتبط باالقتصاد 
العالمى، فى وضع خالف الوضع القائم على شبه العبودية.

وفى الحقيقة، فإن المفاهيم والممارســات بين أعضاء فئات 
الشــباب، وقد أوضحت أنها تســتند بشكل جوهرى ومتّسق 
على اإلنصاف، والمشــاركة الشاملة- على الرغم من عدم 
انتشــار تلك المفاهيم على نطاق واسع، بين النساء، لألسف 
الشــديد –حيث إن القــوة الدافعة الرئيســية لذلك، تتمثل في 

االهتمام بالعمل الجماعى و«غيره»(51).

ولقــد تأكد أيضــاً أنه فى مناخ مــن االســتبعاد االجتماعى 
واالقتصــادى، الذى ترتبــط فيه الحياة باالقتصــاد ارتباطاً 
عميقــاً كمــا يبدو، أصبــح الترابــط والتعــاون والتضامن، 
خيارات جاذبة من أجل التمكين والتحرر حتى يتسنى زيادة 

الدخل والرفاهة الجماعية.

وعــالوة على ذلــك، أكــدت األبحاث التــى أجريت كجزء 
مــن الدراســة، أن الشــباب فى المــدراس الثانويــة ورواد 
المشــروعات األفراد من الشــباب، فى نفس هذا الســياق، 

قد تعطى األدوات المستخدمة فى جمع المعلومات فى هذه الدراسة،   51
بوضع نهج غير محدد المعالم إلى حد ما، ومع ذلك، فإن  انطباعاً 
الواضحة  الفروق  لتحديد  االستراتيجية  من  جزءاً  كان  اإلتقان 
أثناء التفاعل الكثيف والمتسع مع الشباب من رواد المشروعات، 
وبحثوا  الشديدة  الفوارق  بقوة  ناقشوا  لقد  الدراسة:  من  مقتطف 
بعمق اإلمكانيات والعوائق: فى سياق المناطق العشوائية فى مدن 
تؤكد  األنشطة  تلك  نتائج  فإن  الفعلى،  الواقع  وفى  إفريقيا.  شرق 
أن األنماط الفردية والجماعية لريادة المشروعات، نادراً ما تكون 
منفصلة عملياً فى أشكالها المثالية، مع وجود الشكل األكثر شيوعاً 
بين  (الجمع  المشروعات...  ريادة  من  نوعين  بين  المزج  وهو 
أشكال  وتبادلية  ديناميكية  بصورة  تأخذ  التى  الجماعية  التفاعالت 
ومناقشات  المنظمة،  شبه  والمقابالت  المفتوح،  الصريح  الحوار 

المجموعات البؤرية).

تجذبهــم أيضــاًُ فكرة عالقــات العمل القائمة علــى التعاون 
والتضامن، والتى ترتبط بالرفاهة.

وأخيــراً، فإنه من ناحية جــودة الحيــاة، كان االنطباع الناجم 
عن البحث هو أن شــخصيات رواد المشــروعات الشباب فى 
المناطق الحضرية المهمشة فى شرق إفريقيا، أقل تأثراً بشكل 
متزايد بالتقاليد المحلية، بل إن شخصياتهم تعتمد بشكل متزايد 

على أحوالهم االجتماعية، والتفاعالت مع العالم الخارجى.

وفــى هــذا الصدد، فإن اســتحداث فهم بديل لطبيعة نشــاط 
األعمال، مثل: المشــروع الجماعى، أو ثقة منظم المشروع 
فى اآلخرين، يبدو أنه نقطة بداية جيدة، حسب ما أنتهت إليه 
نتائج الدراســة، عند التفكير فى إنشــاء مؤسسات اقتصادية 
واجتماعية مناســبة فــى منطقة إفريقيا جنــوب الصحراء. 
وتذهــب الدراســة إلى القــول بأنه يمكن إحــراز تقدم كبير 
عندما يحصل األجانب أو الســكان المحليون على مســاندة 

وتدعيم تلك المؤسسات.

ومع األخذ فى الحسبان األيدولوجيات والظروف التى تخضع 
لها المؤسســات والمشــاريع المرتبطة بالتنمية والمساعدات 
الدولية، تذهب الدراســة إلى أن ثمة مجــاالً محدوداً من اجل 
اســتحداث مصادر جديدة للمبادرات فى المشاريع والرفاهة، 
علــى الرغم مــن المعاناة المتزايــدة للحكومــات المحلية فى 
إفريقيا جنوب الصحراء من هذا الوضع. ومن حيث التطبيق، 
فــإن المبادرات التى تركز على الموضوعات «االجتماعية» 
–والتى لم يتم اإلقرار بها حتى اآلن- راحت تشهد اآلن تزايًدا 
فــي إضفاء الطابع المؤسســي الرســمي عليهــا اآلن بل إنها 

أصبحت تعتبر إحدى المناهج الهامة.
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االقتصاد  في  البرازيلية  التجربة  البرازيل: 
االجتماعي والتضامني وتعاون الجنوب- الجنوب 

االعتــراف المؤسســي هــو األســاس التاريخــي لظاهــرة 
بمبــادرة  بــدأ  الــذي  البرازيــل  فــي  التضامــن  اقتصــاد 
المنتــدى  وأصبــح  العالمــي  االجتماعــي  المنتــدى  مــن 
 Foro Brasileño de] البرازيلــي القتصــاد التضامــن
رســميًا  وتــم   (52)  [Economía Solidaria, FBES
إضفــاء الطابع المؤسســي علــى المنتدى في عــام 2003 
تحت اســم: األمانــة الوطنية البرازيليــة القتصاد التضامن 
 Secretaría Nacional de Economía Solidaria,)
SENAES)(53) مــع وجود فروع لتلــك األمانة في جميع 
أنحــاء البالد، في المنتديات المحلية، واإلدارات الحكومية، 
والمؤسســات األكاديمية. ومنذ ذلك التاريخ، تطور المنتدى 
بطريقــة ديناميكية إلى مبادرات كثيــرة تتعلق ببناء الوعي 
االجتماعــي، والتعبئة، والتكامل، والكفــاءة، وبناء اإلطار 
القانوني، والنفاذ إلى االئتمان، وأساليب اإلنتاج، والنفاذ إلى 
األســواق؛ وتشــتمل بعض األمثلة الحديثة على إنشاء كيان 
قانوني تحت اســم: المنظومة الوطنية البرازيلية لألســواق 
 Sistema] 2010 التجاريــة والتجارة التضامنية فــي عام
 Nacional de Comércio Justo e Solidário,
SNCJS](54) وهــو الكيــان الوحيــد من نوعه فــي العالم، 
 Programa] والبرنامــج الوطنــي لحضانات التعاونيــات
 Nacional de Incubadoras de Cooperativas
Populares, PRONINC] (55) التــي تنظم شــبكة تضم 
زهــاء 100 حضانة في الموقع. وفي حقيقة األمر، فإن تلك 
المبادرات تتناســب إلى حد كبير مــع اإلجابات التي قدمها 
أعضــاء مجموعــات الشــباب فــي نيروبي ودار الســالم، 
عندما ُســئلوا: كيف يمكن للمنظمات الخارجية تدعيم تنمية 

التضامن بين شبكات اإلنتاج. 

www.fbes.org.br/  52

http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria-  53
/nacional-de-economia-solidaria

www.facesdobrasil.org.br/  54

www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=25.70  55
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وطبقًــا لنتائج الدراســة، فإن المشــاريع والمؤسســات في 
االقتصاد االجتماعــي والتضامني- التي جعلت من الممكن 
توحيد األهداف االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية وغيرها 
دون اللجــوء إلى تنظيم العوائد على االســتثمارات المالية، 
بــل إنهــا باإلضافة إلــى ذلك أنشــأت منتديــات ديمقراطية 
للحوكمــة- أعتُبــرت نموذًجا جذابًا للغاية مــن جانب فئات 
الشــباب الذين جرت مقابلتهم في تنزانيا وكينيا، وهم رواد 
المشروعات الذين يعملون في المناطق الحضرية المهمشة 

في شرق إفريقيا. 

وليس في هذا ما يبعث على الدهشة، بل على العكس، حيث 
إن هــؤالء الشــباب عموًما يتمتعون بوعــي خاص متطور 
في المجاالت االجتماعية والبيئية، ألنهم يستطيعون العثور 
علــى طريقة للتنفيس عــن طاقتهم، والتعبيــر عن قدراتهم 
اإلبداعيــة من خالل تلك األنواع من المشــاريع، التي يُولى 
فيها لألشــخاص والعمل أهمية أساسية قبل رأس المال، مع 

التأكيد الشديد على المزايا االجتماعية. 

والســؤال هو: هل ينتمي هذا النمط المختلف من المشاريع- 
فــي إطــار االقتصــاد االجتماعــي والتضامني- إلــى عالم 
األفكار؟، وهــل يوفر إمكانية حقيقية لتحقيق العمل والدخل 

ألولئك الذين يباشرون تلك المشاريع؟ 

في الســياق األوروبي، يمثل االقتصــاد االجتماعي ما  ■
يناهــز %10 من كافــة المشــاريع األوروبية [حوالي 
2مليون مشروع]، ويمثل %6 من العمالة اإلجمالية(56). 

حســب مصادر التحالف التعاوني الدولي (ICA)، ثمة  ■
ما يناهز بليون عضو في التعاونيات في الدول اإلحدى 
والتسعين األعضاء في التحالف، وثمة فرص عمل لما 

يزيد على 100 مليون شخص. 
التعاونيــات هي صاحب العمل الرئيســي فــي القطاع  ■

الخــاص في سويســرا، وثاني أكبــر صاحب عمل في 
كولومبيــا، وفي الهند تحقــق تعاونيات منتجات األلبان 
ما يقرب من 13 مليون فرصة عمل لألسر في الريف، 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/  56
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بينما تمثل في فرنسا وإيطاليا أكثر من 1 مليون فرصة 
عمل. وهذا قليل من كثير من األمثلة. 

التعاونيــات مهمــة أيًضا على المســتوى المحلي، مثل  ■
كويبــك فــي كندا، حيث نجــد أن تعاونية مالية تســمى 
مجموعــة الحدائــق (Des gardins group) هــي 
صاحــب العمــل الرئيســي، وفــي الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، نجد أن %71 مــن جميع فرص العمل في 

والية Wisconsin تعود إلى قطاع التعاونيات(57). 

ويعتبر االعتــراف االجتماعي والسياســي الذي تحقق من 
خالل اإلجراءات المؤسســية والقانونية والسياسات العامة، 
على الصعيد الدولــي، والوطني، والمحلي، له داللة هامة، 

كما يمكن أن نتبينه من األمثلة التالية: 

المملكــة المتحدة من خــالل قانون شــركات المصالح  ■
المجتمعيــة، والقانــون اإليطالي الصــادر عام 1991 
بشــأن «التعاونيــات االجتماعيــة»، [والشــركة ذات 

األغراض االجتماعية] في بلجيكا. 
القانون األسباني بشــأن االقتصاد االجتماعي المصدق  ■

عليــه في ديســمبر/ كانون أول ســنة 2011، والقانون 
المكســيكي بشــأن االقتصــاد االجتماعــي والتضامني 

الصادر في عام 2012. 
البرازيل أنشــأت «أمانــة االقتصاد التضامنــي» المنوه  ■

عنهــا آنفًا، داخل وزارة العمــل، في عام 2003. ويجب 
أن نذكــر أيًضا فرنســا حيــث تم تعيين وزيــر لالقتصاد 
االجتماعــي والتضامني فــي الحكومة الجديــدة في عام 

 .2012
علــى الصعيد فــوق الوطنــي، يمكن أن نبــرز التالي:  ■

االقتصــاد االجتماعي كان –واليــزال- محل اعتراف 
في المجال السياســي، مــن قبل المفوضيــة األوروبية 
لصالــح  وحاســمة  مكثفــة  إجــراءات  اتخــذت  التــي 
االقتصاد االجتماعي(58)، مما يعزز المناقشــات بشــأن 
تلك المســألة، مــن ناحية، من حيث اإلطــار القانوني، 
ومــن الناحية األخرى، من حيــث تخصيص الموارد، 
والسيما للمشــاريع الخاصة، وثمة مثال محدد لآلليات 
المنفــذة فــي هــذا الخصــوص يتعلــق بـ«المجموعــة 
المشــتركة لالقتصــاد االجتماعــي»(59) وهــو منتــدى 

.(International Cooperative Alliance (Chavez, 2008  57
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غير رســمي ألعضــاء البرلمان األوروبي، لمناقشــة 
القضايــا المتعلقــة باالقتصــاد االجتماعــي(60). وتقوم 
«المجموعة المشتركة» في اجتماعاتها الدورية العادية 
بتقديم معلومات حديثة بشــأن سياســية وقوانين االتحاد 
األوروبــي المتعلقــة باالقتصــاد االجتماعي. وبشــأن 
موضوع التمويل، اعتمدت المفوضية البرنامج الجديد، 
لالتحاد األوروبــي، للتغيير االجتماعــي واالبتكار(61) 
الذي ســوف يقدم أمواالً أيًضا لالســتثمارات في مجال 
التنميــة والتوســع فــي المشــاريع االجتماعيــة. ويبلغ 
إجمالي التمويــل المخطط للفترة مــن 2020-2014، 
192 مليــون يورو، منهــا 95.5 مليون يورو ســوف 
تخصــص لتدعيم تنمية المشــاريع االجتماعية، وكانت 
اللجنــة األوروبية االقتصاديــة واالجتماعية(62) -وهي 
هيئة استشارية تابعة لالتحاد األوروبي- قد قامت بدور 
نشط للغاية في تشجيع المناقشات على مستوى البرلمان 
األوروبي بشــأن موضوع االقتصــاد االجتماعي. وقد 
شــملت الموضوعات- التي تمثل أهميــة خاصة للجنة 
األوروبية االقتصادية واالجتماعية، األشكال المبتكرة 
للمشاريع التي يطرحها االقتصاد االجتماعي، والترويج 

لالقتصاد االجتماعي في إفريقيا وأمريكا الالتينية(63).

النحو  على  المجموعات،  في  االجتماعي  االقتصاد  ــداف  أه  60
وقوانين  سياسات  بشأن  النظر  وجهات  تبادل  تشجيع  التالي: 
توفير  االجتماعي؛  االقتصاد  بقضايا  المرتبطة  األوروبي  االتحاد 
والخبراء  البرلمان  أعضاء  بين  للحوار  المنظمة  الدورية  الفرص 
في  العاملون  المدنيون  الموظفون  االجتماعي؛  االقتصاد  في 
األخرى  واألطراف  المدني  المجتمع  ممثلو  األوروبية؛  المفوضية 
المعنية؛ تجميع أعضاء كافة األحزاب السياسية والدول األعضاء 
والمفوضية  األوروبي،  البرلمان  قيام  ضمان  واحد؛  صعيد  على 
األوروبية، والمجلس الوزاري بأخذ موضوع االقتصاد االجتماعي 

وأصحاب المصالح فيه، في الحسبان، عند وضع السياسات. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&ca  61
tId=89&newsId=1093

/http://www.eesc.europa.eu  62

It is worth mentioning the portal www.oibescoop.  63
 org/ of the Ibero American Observatory for
 Employment and Social-based and Co-operative
 Economy (Observatorio Iberoamericano del
 Empleo y la Economía Social y Cooperativa,
 OIBESCOOP) created thanks to Miguel Angel
 Cabra de Luna of the EESC, Rafael Chaves of
 the Spanish Business Confederation of Social
 Economy (CEPES) and José Mª Pérez de Uralde of
 the Ibero-American Social Economy Foundation
 (FUNDIBES). It is a forum for meeting, reflection,
 training and action in matters of employment
 and local development based on enterprises and

.entities in the Social and Cooperative Economy
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منظمة العمل الدولية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

فــي اإلعالن المعني بالعدالــة االجتماعية «من أجل عولمة 
عادلة « الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في جنيف في شهر 
يونية/ حزيــران 2008، تصــرح منظمة العمــل الدولية- 
التــي مارســت دوًرا نشــطًا وفعاالً فــي القضايــا المتعلقة 
باالقتصــاد االجتماعي منذ قيام تلــك المنظمة- أنه في عالم 
يتســم بالعولمــة، تعتبــر «المشــاريع اإلنتاجيــة والمربحة 
والمستدامة، إلى جانب اقتصاد اجتماعي قوي، وقطاع عام 
قــادر على البقاء والحيــاة، عوامل بالغــة األهمية من أجل 

التنمية االقتصادية المستدامة، وتوفير فرص العمل»(64). 

ويتنــاول الفصــل/5 من الكتــاب الصادر عــن منظمة العمل 
الدولية في عــام 2011 تحت عنوان: «االقتصاد االجتماعي 
والتضامنــي: طريقنــا المشــترك صــوب العمــل الالئــق» 
موضوع المساهمة المحتملة –بشيء من التفصيل- لالقتصاد 
االجتماعــي والتضامنــي، في تحقق األبعــاد األربعة ألجندة 
العمــل الالئــق(65). وتســعى الوثيقة المنوه عنهــا آنفًا، بصفة 
خاصة، إلى إثبات التطابق بين أهداف منظمة العمل الدولية، 
وأهــداف مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، 
واألهداف المرتبطة بمعايير العمل وحقوق التشغيل، وضمان 
العمــل الالئــق والدخل، وتحســين وتوســيع نطــاق الحماية 

االجتماعية، وتعزيز وتوسيع آفاق الحوار االجتماعي. 

وأخيــًرا، فإنه من األهمية بمكان، إبــراز ما ورد من نتائج 
فــي التقريــر الختامي الذي قُــّدم إلى مؤتمــر العمل الدولي 
فــي يونيه/ حزيران 2012، ولقــد أوضحت اللجنة المعنية 
بتشغيل الشــباب أن «ريادة المشروعات بين الشباب يمكن 
أن تكون طريقا للعمل الالئق والمشاريع المستدامة للشباب، 
ويجب أن تكون مكونًا من مكونات الجهود الوطنية الرامية 
إلى معالجة أزمة تشــغيل الشباب. ويتضمن الترويج لريادة 
المشــروعات سلســلة من األنشــطة في القطاعات الهادفة 
وغير الهادفة إلى الربح، بما في ذلك تنمية مشاريع القطاع 
الخاص، وعمل األشــخاص لحســاب أنفســهم، والمشاريع 

االجتماعية والتعاونيات(66). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@  64
dgreports/@cabinet/documents/publication/

wcms_099768.pdf

The document is available online at http://  65
socialeconomy.itcilo.org/en.

www.ilo.org  66

ولهــذا، فــإن االعتــراف من جانــب منظمة ثالثيــة األطراف، 
بالحاجــة إلــى االقتصــاد االجتماعي والتضامني، لكي يشــكل 
جزًءا من الجهود الوطنية المبذولة الســتحداث العمل الالئق – 
وخصوًصا للشباب- إنما هو دليل إرشادي للتدابير المستقبلية في 
مجال السياسات العامة، بشأن كيفية التعامل مع األزمة الراهنة. 

نظرات وتوصيات

والحــوار  المحليــة،  والتنميــة  االجتماعيــة،  الحمايــة  إن 
االجتماعــي، واالقتصــاد غيــر المنظم، والتنميــة الريفية، 
وتشغيل الشباب، موضوعات لها أهميتها، ويمكن لالقتصاد 
االجتماعي والتضامني أن يســاهم فيها مســاهمة كبيرة من 

حيث كمية ونوعية العمل المتاح. 

ولقــد أثبتــت المؤسســات القائمة فــي االقتصــاد االجتماعي 
والتضامني؛ قدرتهــا على تقديم الخدمات االجتماعية ألولئك 
الذيــن ال تغطيهــم النظم العامة، في كثير مــن الحاالت، ففي 
إيطاليا، على ســبيل المثــال، حققت التعاونيــات االجتماعية 
قــدًرا كبيًرا مــن النجاح، بفضل جودة وكميــة الخدمات التي 
قدمتهــا في مجاالت الصحة، وإدماج ذوي اإلعاقة في ســوق 
العمــل(67)، فلمــاذا ال نمّدّ هذه التجربة الناجحة بحيث تشــمل 

فئات الشباب؟ 

وتوضــح التجــارب أنه في العشــرين ســنة الماضية، كانت 
مؤسســات االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، فــي الدول 
المتقدمــة، قد وفّرت برامج التأميــن الصحي بحيث أصبحت 
راســخة في المجتمعات المحلية(68)، وخصوًصا في المناطق 

See p. 89 of the ILO document socialeconomy.  67
 itcilo.org/ssea-reader2011-spanish-web. pdf

.Turin, 2011

 In developed countries, finding ways of providing  68
 suitable, effective coverage to informal workers, a
 collective in which young people are an important
 percentage, is a priority. In collaboration with the
World Health Organization and other United Na-

 tions bodies, the ILO is directing the development
 of the concept of the social protection floor that
must be developed in order to protect people dur-

 ing and following a crisis. The ILO considers that a
 strategy to extend social security coverage should
 be based on two types of individual rights: i) a
 right that involves the payment of contributions or
 taxes; and ii) the rights that make up a threshold of
 basic social security for everyone. This threshold
can be gradually consolidated as economic devel-

.opment progresses and/or as new needs arise
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الريفية، والعمال غير المنظمين الذين ال تغطيهم نظم الضمان 
االجتماعــي الوطني. وفــي بعض الدول، نجــد أن مبادرات 

التأمين الصحي هذه، قد تم إدماجها ضمن النظم الوطنية. 

ولقــد أبرزت األزمة ضرورة البحث عن حلول عن طريق 
جهود مشتركة تتطلب- حتى تكون مشتركة بحق- مشاركة 
جميــع أولئك المطلوب مســاهمتهم مثل الشــباب(69)، فثمة 
حاجة إلى ممثلين لهؤالء، وإلى حوار مشروع، وإلى تقديم 
مقترحات. وبهذا المعنى، فإن العود الكبير من المؤسســات 
والمنظمــات في مجال االقتصــاد االجتماعي والتضامني- 
التــي تمثل صــوت ومصالح الفئــات التــي ال يمثلها عادة 
الشركاء االجتماعيون التقليديون- يمكن أن تساهم مساهمة 

كبرى صوب تحقيق األهداف المنوه عنها آنفًا. 

وأخيــًرا، نود القول بأنه للخروج مــن األزمة، فإن الحوار 
بيــن القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، 
ال يكــون حــواًرا حيًــا ومجديًــا بــدون المشــاركة الفعالة 
لالقتصاد االجتماعي. وتقوم بعض الهيئات مثل المفوضية 
األوروبية، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتشــجيع 
مؤسســات االقتصاد االجتماعي والتضامني بشكل واضح، 
فــي اســتراتيجيات التنمية المحلية التي تعمــل على تنفيذها 
فــي كثير من الــدول على مســتوى العالــم، ويوضح كثير 
من مشــروعات التعاون الفني التــي تقوم بها منظمة العمل 
الدولية فــي أمريكا الالتينيــة وإفريقيا، أهميــة الدور الذي 
تلعبه مؤسسات االقتصاد االجتماعي في تنفيذ استراتيجيات 
التنميــة اإلقليميــة في خلق فــرص العمــل(70). ومما يعزز 
التماســك االجتماعــي(71) ســواء على الصعيــد المحلي أو 
اإلقليمي، األهمية القصوى التي يضفيها أعضاء مؤسسات 
االقتصاد االجتماعي والتضامنــي، على مصالح المجتمع، 
وتؤكــد هذه الحقيقة أيًضا نتائج الدراســة المنــوه عنها آنفًا. 
ويوضــح بعــض المؤلفيــن، ارتبــاط الشــخصية الجمعية 
والتماسك االجتماعي، باالقتصاد االجتماعي والتضامني(72) 

فصاعًدا،   (1990) التسعينيات  عقد  في  المولود  الجيل  يتفاعل   69
وتتميز  االجتماعية،  الشبكات  استخدام  فيها  يؤثر  مختلفة،  بطريقة 
الذي  األمر  الطريقة،  بهذه  الموزعة  المعرفة  إدارة  على  بالقدرة 
يساعد على تقديم مساهمة إبداعية بالغة القيمة للتغلب على األزمة 

االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والبيئية. 

السمة المميزة للتنمية االقتصادية المحلية تتمثل في وجود عمليات   70
تشاركية للعناصر الفاعلة من القطاعين العام والخاص. 

هذا التماسك االجتماعي ليس فقط مؤشًرا على العالقات الطيبة بين   71
الناس، ولكنه أيًضا مؤشر على تنافسية نظم وشبكات اإلنتاج.

 :See p. 13 of the following ILO document  72

األمر الذي يولد تماســًكا اجتماعيًا إضافيًا من خالل مبادئ 
ذلك االقتصاد، وهدفه في جلب المنافع ألعضائه وللمجتمع، 
واألثــر الذي يحققه على الصعيــد المحلي. وال يمكن قياس 
أثر ذلك الحوار االجتماعي من ناحية قيام اتحادات وروابط 
اقتصاديــة جديدة فحســب، ولكن أيًضا من خالل التماســك 

االجتماعي والشفافية المؤسسية. 

ويمكن االستعانة بالهيئات والمؤسسات القائمة ذات الخبرة، 
بهذه الــروح البديلة لريــادة المشــروعات والرفاهة [مثل: 
SENAES, FBES، واتحــاد تعاونيــات مــون دراجون 
Mon Dragon، ومــا إلى ذلك] بغرض توســيع المعرفة 
الفنيــة، بغيــة اســتفادة بعض األقاليــم مثــل إفريقيا جنوب 
الصحــراء. ومن الناحية األخرى، فإنه يمكن أيًضا توســيع 
تلــك الجهود من أجل إنشــاء هيئات محليــة مكملة أو إقامة 
كيانات تتبــع الحكومات الوطنية، أو كيانات غير حكومية، 
والتي من شــأنها القيام بدور هام في الســياقات المؤسسية، 
بالنظــر إلى الظروف الراهنة في شــبة القارة. ومما يجري 
فــي هذا الســياق، التعــاون بيــن الجنوب-الجنــوب، الذي 
يأخذ شــكالً مكثفًــا يوًما بعد يوم، ولكن مــن المفيد أن نرى 
امتــداد مثل هذه التعاون من نطاق الدولة والمؤسســات، أو 
المنظمــات غير الحكومية الدولية، إلى عالم المشــاريع في 
إطــار االقتصاد االجتماعي والتضامني- وبمعنى آخر، إلى 
شبكات التبادل، والتعاون وبناء المعرفة [او شبكات اإلنتاج 
في بعض الحاالت] التي تضم مشاريع في إفريقيا، وأمريكا 

الالتينية مثالً. 

وتوضــح تجربــة البرازيــل، أنه في ســياق أزمة واســعة 
النطــاق، يمكــن للنمــو االقتصــادي أن يضمــن الحــد من 
الفوارق والحد من الفقر، وهو هدف تساهم فيه كافة الهياكل 
المؤسســية بفضل قدرتها على استيعاب األوضاع المختلفة 
والمتعارضــة، وتنظيــم وتشــجيع الخبرات فــي االقتصاد 
البديل، كما هو الحال في االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

وعلى صعيد أكثر شــموالً، أوضح «تقريــر اللجنة المعنية 
بتشغيل الشباب» الصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد 
فــي جنيف فــي يونيــو/ حزيــران 2012، ضــرورة قيام 
الحكومات بتهيئة مناخ مــواٍت لالقتصاد االجتماعي كنوع 

من التدعيم لتشغيل الشباب. 

http: / /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-ed_emp/---emp_ent / - - -coop/documents /
 instructionalmaterial/wcms_166369.pdf Turin,

2011.
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ملحق 1  4-5

الدراسة(73)  

.See note 4  73

:Evocative Video with Subtitles in English and in Swahili  74
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D4T7SqX_GLM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ndR62yVONa8

 يشير النشاط البحثي بشأن شبكات اإلنتاج، الذي يقوم على ممارسات الخبرات العملية التي قامت بها حركة االقتصاد 
التضامني في البرازيل، ونظرة الشباب لها، إلى مدى تفهم أعضاء فئات الشباب لألمور التالية: 

أوجه التشــابه واالختالف بين الحركة القائمة على شــبكات اقتصاد التضامن في البرازيل، وممارســات أعضاء • 
فئات الشباب األفارقة الذين جرت مقابلتهم ممن شاركوا في هذه الدراسة. 

النتيجة المحتملة لتنفيذ شبكات اإلنتاج. • 
العقبات أمام قيام شبكات اإلنتاج. • 
العناصر الموجودة في السياق الحالي التي تقدم الحوافز من أجل إقامة شبكات اإلنتاج. • 
ما هو مطلوب لضمان النمو، وتدعيم شبكات اإلنتاج. • 
كيف يمكن للمنظمات الخارجية [حكومات، منظمات غير حكومية، الخ] تدعيم تنمية شبكات اإلنتاج. • 

صورة جـ1- أنشطة في نيروبي وفي دار السالم.
وبشــكل محدد، فقد شــارك في أنشطة التفكير المتعلقة «بشبكات اإلنتاج» 48 شابًا من 13 «مجموعة شبابية» مختلفة 
[7 في نيروبي، 6 في دار الســالم]. وقد قامت مجموعات الشباب، بدورها كمجموعات مصغرة تدير تعاونيات إدارة 

ذاتية [ص26-24]. 
ولإلجابــة علــى تلك األســئلة، أقيمت ورش عمل تشــاركية مع أعضاء مجموعات الشــباب فــي نيروبي، وكانت كل 
مجموعة تضم من 2-7 مشــاركين، كانوا دائًما أعضاء من نفس المجموعة، وفي حالة دار الســالم، بتنزانيا، أقيمت 
ورشة عمل واحدة ضمت 7 أعضاء من 6 مجموعات مختلفة؛ ونظًرا لتعقيد ذلك التمرين والطبيعة المجردة له، كان 
العنصر األكثر تحديًا ينصرف إلى القدرة على تحويل فكرة شبكات اإلنتاج إلى «لعبة كلمات» مناسبة ومحددة، يمكن 
أن يشارك فيها الشباب والباحثون، وقد استُخدم في هذا 
ثالثــة عناصر: أوالً: عرض فيلــم فيديو مثير لالنتباه، 
جرى تصميمــه خصيًصا لتوضيح اقتصــاد التضامن 
استناًدا إلى شبكات في البرازيل، أنتجته إدارة الترويج/ 
التعبئــة التابعــة لألمانــة الوطنية البرازيليــة القتصاد 
التضامــن (senaes) ومنتــدى اقتصــاد التضامن في 
البرازيــل [FBES](74) . وكان البنــد الثانــي، عرًضا 
بيانيًا [انظر شكل جـ3] تم تصميمه لكي يوضح بطريقة 
عملية فكرة شــبكة اإلنتاج اســتناًدا إلى أنشــطة ريادة 
المشــروعات، وقد قامت به، فــي الحقيقة، مجموعات 
الشــباب المشاركة في الدراســة، وكانت كل دائرة في 
الصورة من بنات أفكار مجموعة الشباب الموجودين. 
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وجرى اســتخدام الصور الثالث تمشــيًا مع منهاجية التفكير، من أجل تبســيط المناقشة، وتوجيهها توجيهًا منظًما على 
أفضل المستويات التحليلية(75). 

الصورة جـ3-: لوحات مصممة لتوضيح فكرة شبكة اإلنتاج في نيروبي (باإلنجليزية) وفي دار السالم [بالسواحيلي]. 
وكانــت أبرز نتائج(76) األنشــطة الميدانية المتعلقــة بالرفاهة في نيروبي، 
هي أن تلك األنشطة قد أوضحت عدم رضى أعضاء مجموعات الشباب، 
ورواد المشروعات من األفراد الشباب(77)، عن االحتياجات المادية، وأن 
ذلــك الجانــب كان يمثل أكبر ثغرة في الرفاهة لــكال الفئتين. ومن الناحية 
األخرى، كان أعضاء مجموعة الشباب يبدون في وضع أفضل، مع األخذ 
في الحســبان جميع الجوانب األخرى تقريبًا، للرفاهة، وخصوًصا «تنمية 
نفســك من خالل العمل... واكتســاب مهارات جديدة، وتوسيع مداركك» 
و»المشــاركة في المجتمع (بمــا في ذلك التفاعل مــع الحكومة والضغط 
عليها)»، وأظهر الشباب وعيًا بالقضية. وحتى من ناحية «البت في كيفية 
العمــل، وأن تكون مبدًعــا ومعبًرا عن ثقافتــك ومعتقداتك» -وهو جانب 
يرتبط بســهولة بروح المشــاريع الفردية- وصــف األعضاء مجموعات 
الشباب التي ينتمون إليها بأنه بمثابة أوساط تتميز أساًسا بالتلقي والمرونة 
بشــكل فردي. وعــالوة على ذلــك، توضح 
نتائج األنشــطة الرامية إلى تشجيع المشاركة 
في شــبكات اإلنتــاج، أن أعضــاء مجموعة 
الشــباب كان لديهــم فهــم حماســي للترويج 
لفكــرة التجمــع والتعــاون والتضامــن، في 
سالســل القيمة كبديل فعال ومستقل من أجل 
تحســين المعرفــة والتكنولوجيــا، والتخلص 
من األطراف الوســيطة، وأشكال االستغالل 
األخــرى، وتشــجيع النفــاذ إلــى األســواق، 
وتخفيض التكلفة، من أجل سد الثغرة الكبيرة 
للرفاهة، بما يســتجيب لالحتياجــات المادية 
والصحة،  واألمــان،  واإلســكان،  [الغــذاء، 

والتعليم]. 

وكانــت أبرز نتائج(6
هي أن تلك األنشطة
ج

ورواد المشروعات م
ي
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ي

العمــل، وأن تكون م
(

يرتبط بســهولة بروح
الشباب التي ينتمون 
ح

.See p. 177 of the study for details of the analysis techniques used  75

 of the study (note 4) for relevant recommendations from the interviewees related to the 56-See table on p. 55  76
.questions

 In Nairobi, the study included three categories of respondents: a) young entrepreneurs from youth groups (that  77
 work in self-managed, cooperative groups); b) young individual entrepreneurs (who start their businesses
 and work in an individual way); and c) youths in secondary school, the majority of whom are on the point of

.beginning economic activity
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موجز  1-5
لقد أوضحــت الحكومة الكينية مراراً وتكــراراً أنها حققت 
نمواً اقتصادياً ســريعاً كحل للبطالة المتزايدة بين الشــباب. 
والمنطــق الذي يؤكد هذا مفاده أن التنمية الســريعة ســوف 
تــؤدي إلى خلــق فرص عمــل وأن إدرار الدخل من خالل 
التشــغيل ســوف يؤدي بدوره إلى تحســن في المســتويات 
المعيشــية واجتثاث الفقر. وأدى إخفاق هذا النهج في توفير 
فــرص عمل للشــباب إلى تحــول الحكومة إلــى االقتصاد 
االجتماعي والتكافلي كنهج لمعالجة بطالة الشباب. وإحدى 
المبادرات التي تستخدم نهج االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
هــي صنــدوق الشــباب لتنمية المشــروعات، الــذي يركز 
على إشــراك الشــباب في العمالة المفيدة من خالل التمويل 
المؤسســي وتزويد الشــباب بالمهارات التشغيلية المالئمة. 
والهدف من هذه الورقة البحثية هو إلقاء الضوء على أهمية 
االقتصــاد االجتماعي والتكافلي، كنهج لخلق فرص العمالة 
للشــباب من خــالل صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات 
فــي كينيــا. ومن خالل آليــات التمويل الموجهــة لالقتصاد 
االجتماعي مثل برنامج دائرة مشروعات الشباب، البرنامج 
الميســر لمشــروعات الشــباب، فضالً عن برنامج إقراض 
الشــباب من خالل وســطاء ماليين. وتشــير التقديرات إلى 
أن صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات قــد أنفق ما قيمته 
5.9 بليون شلن كيني (حوالي 69.4 مليون دوالر أمريكي) 
على أكثر من 158.000 مشــروع شــبابي في سائر أنحاء 
الدولة منذ إنشائه في عام 2006. وقد شهدت أيضاً خدمات 
التدريب التشغيلي وتنمية األعمال أكثر من 200.000 شاب 
تم تدريبهم على تلك المهارات، إلى جانب 1600 ســاعدوا 
في تســويق منتجاتهم وخدماتهم. كمــا نظم الصندوق أيضاً 
معارض تجارية للشــباب، وبني حظائر وأكشاك للمقاولين 
الشــبان، فضالً عــن تنظيم تدريــب إجباري قبــل التمويل 

للشباب، وساعدهم في تكوين 24 جمعية تعاونية للمدخرات 
واالئتمان. وتشير تقديرات الصندوق نفسه إلى أنه أسهم في 
خلق أكثر مــن 300.000 فرصة عمل للشــباب في البالد 
منذ إنشــائه. ومن ثم، فقد ســاعد الصنــدوق 9.2 في المائة 
مــن الشــباب العاطل في إيجاد فرص عمل فــي البلد. ومن 
بين العوامل األساســية وراء هذا النجاح النســبي اســتخدام 
مبــادئ االقتصاد االجتماعي فــي التمويل، إتاحة القروض 
االئتمانية للشــباب لبدء مشروعاتهم فضالً عن تمويل رأس 
المال العامل، خدمات التدريب التشغيلي، وتنمية األعمال، 
وبناء التضامن وبث روح المســاعدة الذاتية بين الشــباب. 
ونظــراً ألن االقتصاد االجتماعي والتكافلي يقوم على الثقة 
المتبادلة. والمســاعدة الذاتية والتكافل، فإن مضمون دراسة 
الحالــة هذه ينصب علــى أن منظمات االقتصاد االجتماعي 
والتكافلــي لديهــا اإلمكانات لخلق فــرص العمل والحد من 
البطالة بين الشــباب من خالل تعزيز آليات التمويل المتاح 

لهم، فضالً عن خدمات التدريب التشغيلي.

مقدمة  2-5
إن أعداد الشباب عبر العالم آخذة في االزدياد، وتشكل هذه 
األعــداد اليــوم الغالبية تقريباً في معظــم البلدان. وفي كينيا 
يصل إجمالي عدد الســكان من الشــباب، بين عمري 15 و 
34 ســنة 13.66 مليون نســمة، وهو مــا يمثل 35.39 في 
المائــة من إجمالي عدد الســكان. ومن المتوقــع زيادة هذه 
النسبة من الشــباب لتصبح الجزء األكبر من السكان خالل 
األعوام 10-20 المقبلة، وهي ظاهرة يشار إليها.. باالنتفاخ 
الشــبابي (الزيــادة المتضخمة في عدد الشــباب)، (نجونو، 
روجو وموينجــي، 2012) ومثل هذه الزيــادة المتضخمة 
في أعداد الشــباب تشــكل تحديات للعمالة، مما يترتب عليه 

الفصل الخامس: االقتصاد االجتماعي 
والتكافلي كنهج لتشغيل الشباب: الحالة 

الكينية
فريدريك أو. وانياما
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تحول أعداد هائلة من السكان من الشباب إلى عاطلين. وقد 
أدت بطالة الشــباب إلى قيام كل من الدولة والناشــطين من 
خارج الدولة بالتصدي لتلك المشــكلة ومعالجتها من خالل 

مبادرات مختلفة.

ويمكــن تجميع البرامــج التي قدمتهــا دول متعــددة والتي 
تســتهدف بطالة الشباب بصفة خاصة في فئتين عريضتين: 
تلــك البرامج التي تركــز على مكافحة المشــاكل المحتملة 
«للبطالــة بيــن الشــباب، والتي تتبــع في األســاس التعليم 
الرســمي، والتداخالت العالجية التي تحاول تصحيح مسار 

البطالة الحالية.

وفــي حيــن تركــز إجــراءات المكافحــة علــى التداخالت 
المبكــرة والقويــة الموجهة للتصــدي لمشــكلة البطالة من 
خالل زيادة نتائج التشــغيل المســتقبلي، نجد أن التداخالت 
العالجية تتصدى إلخفاقات السوق (العمل، االئتمان وسوق 
التدريب) مثل تحســين لوائح ســوق العمل. وقد يطلق على 
هذا أيضاً إجراءاً عالجياً شافيا للتعامل مع البطالة (أومولو، 

.( 2010 : 20

لقــد كانــت التداخــالت الخاصة ببطالة الشــباب فــي كينيا 
تداخــالت عالجيــة بطبيعتهــا. وفي هــذه الحالــة، حاولت 
سياســات الدولــة ومبادرات الناشــطين من خــارج الدولة 
تعريــف مــن هم هــؤالء الشــباب المتعطل وأيــن هم، كما 
حاولــت تناول الصعوبات الخاصة بتشــغيلهم. واســتهدفت 
أيضــاً مثــل هذه التداخالت فرص التشــغيل غيــر التقليدية 
في مجــاالت مثــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، 
الموســيقى، ومزاولة األعمال الفنية والرياضية (نجونجو، 
روجو وموينجــي، 2012). وربما يكون من هذا المنظور 
غيــر التقليــدي أن الدولــة تــرى أن االقتصــاد االجتماعي 
والتكافلي هو النهج الالزم لحل مشكلة البطالة بين الشباب. 
وفي ظل هذا الوضع، اســتحدثت الحكومة صندوق الشباب 
لتنمية المشــروعات (YEDF) في عام 2006، للمساهمة 
في حل مشــكلة بطالة الشــباب فــي البــالد. ويقترض هذا 
الصنــدوق بكثافة مــن االقتصاد االجتماعــي والتكافلي من 
خالل طلبه أن يشــكل الشــباب مجموعات دعم متبادلة يقدم 
من خاللها القرض لبدء مشروعاتهم وتوسيعاتها. ويستعين 
الصندوق أيضاً بمنظمات االقتصــاد االجتماعي والتكافلي 
كجهات وســاطة مالية والتي من خاللهــا يتم نقل الخدمات 
المالية للشــباب. ومن ثم، فعلى الرغم من أن الصندوق ذاته 
يعتبر برنامجا حكوميا، إال أنه يمارس نشــاطه على أساس 

بعض مبادئ االقتصاد االجتماعي والتكافلي.

الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على أهمية االقتصاد 
االجتماعي والتكافلي كنهج لخلق فرص عمالة للشــباب من 
خالل صندوق الشباب لتنمية المشروعات في كينيا. ويتعين 
أن يكــون هذا بمثابة توضيح إمكانات االقتصاد االجتماعي 
والتكافلــي لخلــق فرص العمــل والحد من بطالة الشــباب. 
ونظراً ألن صندوق الشباب لتنمية المشروعات هذا موجود 
منذ ســتة أعوام فقط فإن البيانات المتاحة حول تأثيره على 
خلــق العمالة تعتبــر محــدودة. وبالتالي، فإن هــذه الورقة 
البحثيــة تركز على إمكانات مبادرات االقتصاد االجتماعي 
والتكافلــي للحــد مــن بطالــة الشــباب في كينيــا من خالل 
استخدام البيانات الثانوية المتاحة. وتتمثل نقطة انطالقنا في 
المناقشات لتحديد السياق الذي أسهم في استحداث صندوق 
الشــباب لتنمية المشروعات قبل إلقاء الضوء على المالمح 

البارزة للصندوق.

السياق  3-5
تعتبر بطالة الشباب مشــكلة متزايدة في كينيا. ووفقاً لتعداد 
الســكان واإلســكان لعام 2009، هناك 34 فــي المائة من 
ســكان كينيا الذين يقدر عددهم بحوالي 38.6 مليون نســمة 
ممن تتراوح أعمارهم بين-15 34 عاماً. ويمكن ترجمة هذا 
إلى 13.12 مليون شــاب. ووفقاً لتقديرات عدد السكان في 
عام 2012 الذين يصل عددهم إلى 41.6 مليون نسمة، فقد 
ارتفع عدد السكان من الشباب إلى أكثر من 14 مليون، وهو 
ما يمثل قوة عمل ال بأس بها يمكن أن تســهم بصورة هامة 
في النمــو االقتصادي. ورغم هذا، فإن جزءاً كبيراً من قوة 
العمل هذه يعتبر غير مســتغل. ووفقاً للدراسة االستقصائية 
الكينية لميزانية األسرة المتكاملة لعام 2006/2005، هناك 
12.7 مليــون من بين 14.6 مليون لقوة العمل لديهم عمل، 
أما العدد الباقي وهو 1.9 مليون شخص فهم عاطلين وليس 
لديهــم أي عمــل. ويمثل الشــباب 67 في المائة من نســبة 

العاطلين (في جمهورية كينيا 2008).

ومنذ ذلــك الوقــت، ويتجه هذا الســيناريو لألســوأ. ووفقاً 
لمكتــب اإلحصــاء الوطنــي فــي كينيــا، زادت البطالة في 
كينيــا من 12.7 فــي المائة على ضوء ما أعلنته الدراســة 
االســتقصائية الكينية لميزانية ‘، األســرة المتكاملة في عام 
2006 إلــى 40 في المائــة في عام 2011. وإذا ما احتفظنا 
بقــوة العمل لعــام 2006 التي تقدر بحوالــي 14.6 مليون، 
فيمكن ترجمة هذا إلى 5.8 مليون شــخص يبحثون بفاعلية 
عن شغل وغير قادرين على إيجاد عمل. ومن دواعي القلق 
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مالحظــة أنه في عام 2012، تشــير تقديرات العاطلين من 
الشــباب إلى 70 فــي المائة من إجمالي عــدد العاطلين في 
كينيا (المســتقبل االقتصادي األفريقي، 2012). وهذا يعني 
أن 4 مليون شــاب تقريباً بدون عمل وعاطل، ومن المتوقع 
أن يــزداد هــذا الرقــم. وبالتالي، فإنه قد تــم تحديد البطالة، 
الســيما بين الشــباب – بأنهــا من أصعب وأكثر المشــاكل 

استمرارية في كينيا.

لقــد أوضحت حكومــة كينيا، بصفة مســتمرة، الحاجة إلى 
خلق فــرص عمالة كافية الســتيعاب قوة العمــل المتزايدة 
مــن الشــباب في كينيا. وإطــار عملها في هــذا الصدد كان 
تحقيق نمو اقتصادي سريع باعتباره مدخالً أو وسيلة لخلق 
العمالة. وســوف يــؤدي المنطق األساســي وراء هذا النمو 
األســرع إلى خلق فرص عمالة، كمــا أن إدرار الدخل عن 
طريــق العمالة ســوف يؤدي بدوره إلى تحســن في ســبل 
الحياة المعيشــية والقضاء على الفقر. وفي سياق إجراءات 
طويلة األجل مثل اإلدارة االقتصادية المكبرة كالمدخرات، 
واالستثمارات وإدرار الدخل والحد من النمو السكاني، فقد 

تم إتباعها من أجل تسهيل خلق فرص العمل.

في الوقت ذاته، تم تنفيذ إجراءات متوسطة وقصيرة األجل 
فــي محاولة لخلق فرص عمل على أســاس متوســط، على 
ســبيل المثال، اســتخدمت الحكومــة بعض برامــج العمل 
العامة لخلق فرص عمل للشــباب. وثمــة أحد هذه البرامج 
من الفتــرة الماضية األخيرة هو «برنامج العمل للشــباب، 
الذي تم تدشــينه فــي مــارس 2009. وكان الهدف من هذا 
البرنامــج هو تســهيل فــرص الحصول علــى األجور بين 
الشــباب، من خالل إشــراكهم في مشــروعات عامة كثيفة 
العمالة لفترات قصيــرة، تتراوح كل فترة ما بين ثالثة إلى 
ســتة أشهر. من بين هذه المشروعات «روافد العمل، إعادة 
تأهيل مشــروعات الري، إعــادة تأهيل وإحياء حوض نهر 
نيروبي، وصيانة البنية التحتية الحضرية في المدن الكبرى 

الرئيسية، وذلك من بين جملة أمور أخرى.

بالرغم من هذه اإلجراءات، مازالت بطالة الشباب في كينيا 
آخذة في االزدياد. وكما توضح بالفعل، فإن الشباب يمثلون 
70 في المائة من الســكان العاطليــن في كينيا. وتعزي هذه 
النسبة العالية من البطالة بين الشباب إلى الطاقة االستيعابية 
المتدنية لالقتصاد، والتنفيذ والتنســيق الضعيف لمداخالت 
العمالة التي تســتهدف الشــباب، نقص المهارات المناسبة، 
انتقائية العمل، نقص قدرة العمالة، قدرة االقتصاد المحدودة 
على خلق العمالة، ثقافة التشــغيل الضعيفة، والفرص غير 
المتكافئة (أومولو 14 : 2010 ). كان هذا الواقع بمثابة قوة 

دفع للتحول نحو السياســات والبرامــج التي تتصدى، على 
وجه التحديد، لهذه التحديات لمواجهة بطالة الشباب.

وعلــى ضوء ما تــم توضيحه، فــإن أحد هــذه المداخالت 
العالجية والشافية، التي تحاول الحكومة من خاللها التصدي 
لبطالة الشــباب، تتمثل في الصندوق الوطني للشباب لتنمية 
المشــروعات، الذي أنشئ في شــهر يونيو من عام 2006. 
وباعتباره إســتراتيجية إلشراك الشباب في عمالة مفيدة من 
خــالل التمويل المؤسســي وتزويدهم بالمهارات المناســبة 
التي تؤهلهم للمشــاركة بصورة خالقة في مشروعات قابلة 
للحيــاة من الناحية االقتصادية، فقد تم تحويل الصندوق إلى 
شركة رســمية تابعة للدولة في مايو 2007. وهو يستهدف 
الشباب من بين الفئات العمرية من 18 إلى 35 سنة، الذين 
يقــدر عددهم اآلن أكثر من 14 مليــون بقليل، ومازال هذا 

الرقم يزداد بمعدل سريع.

ومــن خالل توفير االئتمــان لمجموعات الشــباب المنظمة 
والمقاوليــن األفــراد مــن الشــباب عــن طريق الوســطاء 
الماليين لتمكين أعضاء هذه المجموعات من المشــاركة في 
أنشــطة اقتصادية مفيدة، احتضــن الصندوق نهج االقتصاد 
االجتماعــي والتكافلــي لحل مشــكلة البطالة بين الشــباب. 
ونحن نشــير، من خــالل االقتصاد االجتماعــي والتكافلي، 
إلــى المشــروعات والمنظمات التي لها طابع إنتاج الســلع 
والخدمــات والمعارف، فــي الوقت الذي تمضــي فيه نحو 
تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ودعم التكافل. ومن بين 
سلسلة المنظمات في هذه الفئة، التعاونيات، جمعيات المنفعة 
المتبادلة، الروابط، المؤسســات والمشروعات االجتماعية. 
ومع العلم بأن صندوق الشباب لتنمية المشروعات يستخدم 
آلية للتمويل الدوار والوســطاء الماليين مثل المنظمات غير 
الحكوميــة، التعاونيات االدخارية واالئتمانية، ومؤسســات 
التمويــل المصغر فــي تقديم القروض للشــباب، فإنه بدون 
شــك يســتخدم االقتصــاد االجتماعــي والتكافلــي في خلق 
العمالة للســكان من الشباب. والسؤال الذي يثور ا آلن هو، 
كيف اســتخدم صندوق الشــباب لتنمية المشروعات آليات 

االقتصاد االجتماعي والتكافلي في حل بطالة الشباب؟
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والتكافلي في صندوق 

الشباب لتنمية المشروعات
أنشــئ هــذا الصنــدوق بهــدف واســع يتمثل فــي الحد من 
البطالــة بين الشــباب في كينيا. ومنذ ذلــك الحين، تم إعادة 
تحديد أهدافه الخاصة لتقديم القروض كســلف لمشروعات 
الشــباب، وجذب وتســهيل االســتثمار في البنيــة التجارية 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  للمشــروعات  الموجهــة 
والمتوســطة تسهيل تســويق منتجات وخدمات مشروعات 
الشــباب في األسواق المحلية والدولية، توفير خدمات تنمية 
األعمال لمشروعات الشــباب، وتسهيل تشغيل الشباب في 

سوق العمل الدولية.

وفقــاً لهــذه األهــداف، يحــاول صنــدوق الشــباب لتنميــة 
المشروعات حل مشــكلة بطالة الشباب من خالل دعامتين 
كبيرتيــن: تنمية مشــروعات الشــباب، والبحث عن فرص 
التشــغيل للشــباب خارج البالد من خالل مشــروع تشغيل 
الشــباب فــي الخارج. وتحتــوي مبادرة تنمية مشــروعات 
الشــباب على عنصرين أساســيين: هما على وجه التحديد، 
التمويــل المؤسســي والتدريــب التشــغيلي وآليــة التمويل 
المؤسســي تعتبــر جــزءاً ال يتجزأ مــن أشــكال االقتصاد 
االجتماعــي والتكافلــي من خــالل توفير االئتمــان لتمويل 
مشــروعات الشــباب. ويســتطيع الشــباب الحصول على 

قروض لتنمية األعمال من خالل ثالث آليات.

أوالً، أنشــأ صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات برنامج 
دوائر مشــروعات الشــباب لتوجيه القــروض لمجموعات 
الشــباب. وفي ســياق هذا اإلجراء، تم تخصيص لكل دائرة 
فــي البــالد صنــدوق دوار بقيمــة 4.5 مليون شــلن كيني 
((78)) للتســليف خاصة لمجموعات الشباب من أجل تمويل 
مشــروعات جماعية. وشــكل الصنــدوق لجــان مجتمعية 
على مســتوى الدائرة، مهمتها فحــص الطلبات المقدمة من 
مجموعــات الشــباب من هــذه الدائرة بالــذات. ويقدر الحد 
األقصى للمبلغ المقــرض من خالل هذا العنصر 50.000 

شلن كيني.

ثانياً، هناك البرنامج الميســر لمشــروعات الشــباب، الذي 
يمــول مشــروعات األفراد التــي تتبع مجموعات الشــباب 

في وقت كتابة هذا البحث، كان سعر الصرف للدوالر هو 85 شلن   78
كيني. ومن ثم، فإن هذا المبلغ 52941 دوالر أمريكي.

أو المجموعــات التــي انتهــت مــن ســداد قــرض برنامج 
دوائر مشــروعات الشــباب. ومن خالل هــذا المكون، تبدأ 
المجموعــات بقرض قيمتــه 25.000 شــلن كيني، يتدرج 
حتــى يصل إلى 100.000 شــلن كيني في القرض الثالث. 
ولالقتــراض على هذا المســتوى الفــردي، يتعين أن يكون 
الفرد عضــواً في إحدى مجموعات الشــباب التي ســددت 
من قبل قرض برنامج دوائر مشــروعات الشــباب. بيد أن 
الصندوق قد استحدث منتجاً جديداً الذي يستطيع فيه األفراد 
من ذوي األفكار الفريدة االقتراض مباشــرة من الصندوق 
دون شــرط االنتماء إلحدى المجموعــات. وهذا المكون ال 
يخضع للفائدة، لكن المنتفعون يســددون مصروفات إدارية 

بقيمة 5 في المائة من القرض مقدماً.

ثالثاً، يقدم صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات القروض 
للمقاوليــن الشــباب مــن خــالل وســطاء مالييــن، بعضهم 
عبارة عن منظمات اقتصاد اجتماعي وتكافلي. وقد شــارك 
الصندوق 36 وسيط مالي من بينهم منظمات غير حكومية، 
تعاونيــات ادخاريــة وائتمانية ومؤسســات تمويل مصغر، 
والتي يســتطيع منها الشباب الحصول على األموال لبدء أو 
توسيع أعمالهم القابلة للحياة. وتدير جهات الوساطة المالية 
أمواال يســتطيع الشــباب الوصول إليها ســواء كانوا أفراداً 
ينتمــون لمجموعات شــبابية أو كجمعيات شــبابية منظمة. 
ومن خالل هذا المكون، بإمكان الشــباب الحصول على ما 
يقرب من واحد مليون شــلن كيني. وهذا القرض يقدم بفائدة 
8 في المائة ســنوياً. وبالنســبة ألي قروض أكثر من واحد 
مليون شــلن كينــي، يتعين على الوســيط المالي أن يحصل 

على تفويض من الصندوق.

باإلضافــة إلــى توصية الئتمان للشــباب من خــالل هاتين 
اآلليتين، يمضي صندوق الشــباب لتنمية المشروعات قدماً 
نحو إنشاء تعاونيات الشباب، وذلك لكي تكون آلية التمويل 
المؤسسي داعمة ذاتيا ومستدامة. وشارك الصندوق وزارة 
التنمية التعاونية لمساعدة الشباب في بناء مدخرات وتكوين 
جمعيات تعاونية ائتمانية. وباإلضافة إلى كونها أدوات لتعبئة 
مدخرات الشــباب وأدوات تســويق لمشــروعات الشباب، 
ســوف تســتخدم هــذه التعاونيــات االئتمانيــة واالدخارية 
كجهات وســاطة مالية يمكن للصندوق من خاللها الوصول 

إلى أعضائها الشباب بتسهيالت ائتمانية.

وعــالوة علــى ذلــك، اســتمر صنــدوق الشــباب لتنميــة 
المشــروعات فــي تنويع قاعدة منتجاته مــن خالل التركيز 
علــى المداخــالت األكثــر اســتجابة الحتياجــات ومطالب 
الشــباب والموجهــة نحو التصدي للتحديــات الخاصة التي 
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تواجــه المقاولين الشــبان. وأحــد هذه المداخــالت الجديدة 
التي تعكس الممارسات في االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
هو اقتراح بإنشــاء برنامــج ضمان ائتمانــي. وفي محاولة 
لزيــادة الوصــول إلــى االئتمــان، يعتزم الصندوق إنشــاء 
برنامــج ضمــان ائتماني للشــباب مــن المقاولين من خالل 
تقديم ضمانات للمؤسســات المالية لتسهيل الوصول السلس 
لالئتمــان في إطار ترتيب لتقاســم المخاطر. وهذه المبادرة 
موجهــة نحو فتح الباب أمام رأس المال في القطاع الخاص 

لصالح مشروعات الشباب.

ومن ثم، فإن الصندوق، في ســبيله إلى الدخول في شــراكة 
مع المؤسســات المالية التي ترغب فــي تقديم خدمات مالية 
للشباب من خالل برنامج للضمانات من الصندوق في إطار 
تقاسم المخاطر. وسوف يقدم البرنامج ضمانات ضد التخلف 
عن سداد الديون للمؤسسات المالية بالنسبة للقروض المقدمة 
للمقاولين الشــبان، هذه القروض التي لم تكن لتمول بطبيعة 
الحال. والمقصود بهذا البرنامج هو دعم مشروعات الشباب 
بتركيز خاص على أصحاب المشروعات من الشباب الذين 
لديهــم أفكار جيدة حــول بدء األعمال لكنهم ال يســتطيعون 
الحصول على الدعم المالي بســبب نقــص الضمانة الكافية 
؛ تمويــل أصــول الدعم، الســيما المعدات التــي تدعم نمو 
مشــروعات الشباب، وتســهيل إنشاء مشــروعات الشباب 
ذات رأس المــال الكثيف، وذلــك من بين جملة أمور أخرى 

.(a 2012 صندوق الشباب لتنمية المشروعات)

يتضــح من أنشــطة صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات 
أنه بعــد العمل داخل اإلطــار العام لتحقيــق نمو اقتصادي 
سريع كوســيلة لخلق عمالة لخمسة عقود، قررت الحكومة 
التحول إلــى االقتصاد االجتماعي والتكافلي كنهج للتصدي 
لألزمــة المتزايدة لبطالة الشــباب في كينيــا. والقضية التي 
تتعلق بمناقشــتنا في هذه الورقة البحثية، والتي تتحول إليها 
اآلن، هــي المدى الذي عنده تســتطيع مبــادرات االقتصاد 
االجتماعي والتكافلي لصندوق الشباب لتنمية المشروعات 

خلق فرص عمل للشباب في كينيا.

صندوق الشباب لتنمية   5-5
المشروعات وتشغيل الشباب 
منذ إنشائه قدم صندوق الشباب لتنمية المشروعات قروضاً 
قيمتهــا اإلجماليــة تصل إلى 5.96 بليون شــلن كيني لدعم 
158.000 مشــروع من مشروعات الشباب في البالد. من 

هذا المبلغ اإلجمالي، تم إنفاق أو صرف 545.3 مليون شلن 
كيني من خالل برنامج دوائر مشــروعات الشــباب، 54.2 
مليون شــلن كيني من خالل البرنامج الميســر لمشروعات 
الشــباب، والمبلغ المتبقي وقيمته 4.6 بليون شــلن كيني فقد 
تــم تقديمه من خالل جهات مالية وســيطة. ويبدو أن نســبة 
كبيرة من هذا المبلغ قد تم اســتعاضتها من البرنامج الدوار 
أو القروض الســابقة، على الرغم من أن صندوق الشــباب 
لتنمية المشــروعات كان قد تلقى فقط 3.3 بليون شلن كيني 
مــن الخزانة الحكومية، وبحلول عام 2011، قدم حوالي 6 
بليون شــلن كيني. ويوضح جــدول (1) أدناه األموال التي 
خصصتها الحكومة لصندوق الشــباب لتنمية المشروعات 

خالل الفترة من 2006 حتى 2011.

جدول (1): المخصصات المالية لصندوق الشباب لتنمية 
المشـــروعات من جانب الخزانة، خالل الفترة من 2006 

حتى 2011.

المبلغالسنة المالية

2007/20061,000,000,000

2008/2007725,000,000

2009/2008499,914,170

2010/2009540,750,000

2011/2010550,000,000

3,315,664,170اإلجمالي
المصدر: صندوق الشباب لتنمية المشروعات.

إن الحقيقة التي تفيد أن صندوق الشباب لتنمية المشروعات 
ينشئ صندوق رأس مال متجدد إلى الحد الذي يساوي عنده 
تقريبــا التخصيص الحكومي، يمكن أن يكون مؤشــرا على 
أن الشــباب الذيــن اقترضوا من الصندوق كانوا يســددون 
قروضهــم، ومــن ثم فإن مشــروعاتهم آخذة فــي االزدهار 
وقــادرة علــى خلق فرص العمــل. فإلى أي حــد يعتبر هذا 
االقتــراض صحيحــاً؟ كم عدد فرص العمــل التي تم خلقها 
للشباب؟ وقد تقدم دراسة آلليات اإلقراض التابعة للصندوق 

بعض التبصر في هذه األسئلة.
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5-5-1 برنامج دوائر مشروعات الشباب

أوضحت الدراســات بشــأن المنظمــات المجتمعية في كينيا 
أن نســبة أصغر نســبيا من الشــباب (هؤالء تحت ســن ألـ 
30) يشــاركون فــي أنشــطة مجموعات الشــباب (وانياما، 
46 : 2010). ويعــزي هذا إلى عدد من األســباب، بما في 
ذلــك اآلتي: هناك الكثير من الشــباب العاطــل يبحثون عن 
وظائف تحتم عليهم الظهور بمظهر حسن بدال من استغراق 
بعض الوقت للمشــاركة في أنشــطة مدرة للدخل للمنظمات 
المجتمعيــة، ومعظم هــؤالء غير متزوجيــن وال يواجهون 
مشاكل منزلية تتعلق ببناء أسر، مازال بعض الشباب يحتاج 
إلــى تقييــم الحاجة إلــى إجــراء جماعي لمعالجة المشــاكل 
االجتماعية / واالقتصادية، مازال معظم الشباب يعتمد على 
أوليــاء أمورهم، في حين أن النســاء الشــابات المتزوجات 
تعتمــدن على أزواجهن، معظمهم تنقصــه الموارد الالزمة 
لإلســهام في أنشــطة المنظمات المجتمعية، مثــل الزراعة 
وتوفيــر العمــل. وقــد أدت مثل هذه األســباب إلــى تكوين 
مجموعات شــبابية أقل بالنسبة ألنواع المنظمات المجتمعية 
األخــرى، خاصة المجموعات النســائية. وتميل مجموعات 
الشــباب القائمة حالياً إلى ضعف مواردها لدرجة ال تمكنهم 
من المشــاركة بفاعلية في أنشــطة إدرار الدخــل المعقول. 
وتعزو غالبية هذه المجموعات عائداتها االقتصادية الضعيفة 
إلى نقص األموال الالزمة لالســتثمار في المشروعات ذات 

رأس المال الكثيف (وانياما، 87 : 2010).

في ظــل هــذا المشــهد، يســعى صنــدوق الشــباب لتنمية 
المشروعات إلى تشجيع تكوين المجموعات الشبابية وتقديم 
الدعم المالي لها بغية تمكين الشــباب من تقدير قيمة التكافل 
في تنمية مشــروعاتهم. وقد تحقق هذا من خالل اســتحداث 
برنامج دوائر مشروعات الشباب C.YES الذي يجعل من 
المجموعة الشــبابية شــرطاً إجبارياً للدعم المالي. وبالنسبة 
ألي جماعة تكون مؤهلة للتمويل، ينبغي أن تكون مســجلة 
لدى إدارة الخدمات االجتماعية أو في سجل الجمعيات خالل 
ثالثة أشهر على األقل مثل قبل التقدم بطلب للحصول على 
القــرض. كما يتعين أيضاً أن يكــون مقر وعمل المجموعة 
داخــل الدائــرة؛ تتعهد / وتقترح االضطالع بنشــاط موجه 
لعمــل من األعمال، أن يكون لها حســاب مصرفي نشــط، 
وحيثمــا تكون المجموعة مختلطــة – أي بأعضاء ممن هم 
أقل من ســن 18 ســنة أو أكثــر من 35 ســنة – فيتعين أن 
يكــون 70 في المائة على األقل من األعضاء الذين تتراوح 
أعمارهــم بين 18-35، كما يجب أن تكون قيادة المجموعة 

مكونة من الشباب مائة في المائة.

يطلب من مجموعة الشــباب التي تفي بهذه المعايير وتعتزم 
تقديــم طلــب للحصــول علــى قرض مــا الحصــول على 
اســتمارة مقترحات من مســئول الشــباب بالحي أو مسئول 
الشــباب بدائرة القســم أو من موقع صندوق الشباب لتنمية 
المشــروعات على الشــبكة، الذي عادة ما يتخذ من الدائرة 
مقرا له. ويقدم مسئول الشباب بالحي توصياته بشأن الطلب 
المقدم للجنة صندوق الشــباب لتنمية المشروعات بالدائرة. 
وتقــوم هــذه اللجنة من جانبهــا بفحص وتقييــم المقترحات 
الواردة بترتيب االســتحقاق لعرضها على صندوق الشباب 
لتنميــة المشــروعات بالحــي. وأخيرا تصــادق لجنة الحي 
وتوافــق علــى المقترحــات وعــرض التفاصيــل الخاصة 
بالمجموعــات تمهيدا لتمويلها، على مقر صندوق الشــباب 
لتنمية المشروعات، والذي يقوم بدوره بتجهيز عملية الدفع 

للمجموعات.

من خالل هذه اآللية، قدم الصندوق مبلغا إجماليا قيمته 545.3 
مليون شــلن كينــي لحوالي 12407 مشــروع لمجموعات 
الشــباب في جميع أنحاء البالد بحلول 30 ســبتمبر 2011، 
(صندوق الشباب لتنمية المشــروعات،2011). ونحن من 
جانبنا ال نســتطيع الحصول على بيانات عن عدد األعضاء 
الذيــن انتهوا من تحقيق دخل من هذه المشــروعات، وذلك 
مــن أجل تحديد عدد فرص العمل التي تم خلقها. ومع ذلك، 
فمــن واقع تقدير محافــظ جداً لثالثة أعضــاء لكل جماعة، 
ربمــا يشــير هذا إلــى خلــق 37.221 فرصة عمــل ذاتي 
بالنســبة للشــباب. وباإلضافة إلى ذلــك، فقد تعرض بعض 
هذه المشروعات عمالة مدفوعة األجر لشباب آخرين ممن 

ليسوا أعضاء في المجموعات.

وبالنســبة للقــروض المقدمــة مــن خــالل برنامــج دائرة 
مشــروعات الشــباب فتســدد، بعد فترة ســماح مدتها ثالثة 
أشــهر. وقــد زادت معدالت الســداد مؤخراً، لكنها ليســت 
عاليــة كتلك الخاصة بالوســطاء المالييــن. ومن بين بعض 
العوامل التي تؤثر على معدل ســداد قروض برنامج دوائر 
مشــروعات الشــباب، أوالً: الحقيقــة التــي تفيــد أن بعض 
المجــاالت ال تحظــى بخدمة جيدة من المؤسســات المالية. 
ويتوقع من الشــباب أن يودعوا أمواالً في حســاب ســداد، 
ومع ذلك، ففي بعض الحاالت يكون مركز السداد واقعاً في 
مكان بعيد جداً، مما يجعل من الصعب االستجابة لمثل هذه 
االلتزامــات، فضالً عن أن هذا مكلــف للغاية. ثانياً: معظم 
االســتثمارات في المناطق الريفية استثمارات زراعية ولها 
صلة بتربية الماشــية. وهذه االستثمارات فترات استحقاقها 
طويلة قبل أن يكون بمقدور الشباب جني الفوائد وبدء السداد. 
كما أنها تتأثر أيضاً تأثيراً ســيئاً بســبب أنماط الطقس غير 
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المالئم التي أصبحت متكررة الحدوث. ثالثاً : ينقص بعض 
الشــباب المهــارات في إدارة مشــروعاتهم. وقد يكون لهذا 
تأثير ســلبي على قدرة المشــروعات على توليد عائد كافي 
لتغطيــة المصروفــات المتكررة وخدمة القــروض. رابعاً: 
نظراً ألن فترة الشباب تعتبر مرحلة انتقالية في الحياة، فإن 
هناك أمثلة وحاالت يترك فيها بعض األعضاء الرئيســيين 
في المجموعة العمل لاللتحاق بإحدى الكليات أو البحث عن 
فرصة عمل أخرى مما يضعف المجموعات. وقد كان لهذا 
تأثير ســلبي على اســتمرارية بعــض المجموعات، وكذلك 

قدرتها على الوفاء بالتزامات سداد القرض.

يتخــذ الصندوق اإلجراءات التالية للتخفيف من تأثير معدل 
الســداد المنخفــض والتأكد مــن أن مكون برنامــج الدوائر 
لمشروعات الشباب مســتدام. أوالً: افتتح الصندوق حساب 
M-pesa (خدمــة تليفونية لتحويل النقود)، للتســهيل على 
الشباب في المناطق الريفية من سداد قروضهم. ثانياً: كثف 
الصندوق التدريب التشــغيلي للمســتفيدين مــن أجل تعزيز 
اســتدامة مشــروعاتهم. ثالثاً: اســتقبل الصنــدوق اثنين من 
الممارســين للعمــل فــي كل دائرة. مهمة هــؤالء هي تقديم 
المعلومــات الخاصة بالصندوق للشــباب، فضالً عن تقديم 
المشــورة بشــأن العمل. رابعاً: ســوف يفتتح الصندوق 25 
مكتبــاً إقليمياً من أجل الوصول إلى الشــباب بصورة أكثر 

فعالية وكفاءة.

بالرغم من التحديات التي يواجهها برنامج دوائر مشروعات 
الشباب، إال أنه أصبح معلوماً أن هذا البرنامج خلق ظروفاً 
مواتية للشباب العتناق الدعم المتبادل لتكوين المجموعات 
واستخدام مثل هذه المجموعات في الحصول على الخدمات 
المالية وبدء المشروعات، التي تسهم في خلق فرص عمل. 

وهذا، من شأنه أن يخرج الشباب من دائرة البطالة. 

الشباب  لمشروعات  الميسر  البرنامج   2-5-5
(E-yes)

يبني هذا البرنامج على منجزات برنامج دوائر مشروعات 
الشــباب ويركز على أصحاب المشــروعات من الشــباب 
األفــراد داخــل الدائرة. وكمــا توضح بالفعل، فــإن المنتج 
يســتهدف األفــراد داخل مجموعات الشــباب التي ســددت 
بنجــاح قــروض برنامــج دوائــر مشــروعات الشــباب. 
ويســتهدف هذا البرنامج تمكين األفــراد داخل المجموعات 
لبدء أو توســيع مشروعاتهم الشخصية. ويوجد لدى الشباب 
دافع ســداد قرض برنامج دوائر مشــروعات الشــباب لكي 

يصبحوا مؤهليــن للحصول على قرض البرنامج الميســر 
لمشــروعات الشــباب (E-yes) الذي يقدم مــاالً أكثر مما 
يقدمه برنامــج المجموعات. ويمكن لألعضــاء األفراد أن 
يقترضــوا من 25.000 شــلن كيني حتى 100.000 شــلن 
كيني بحــد أقصى. ومع ذلــك، تســتطيع المجموعات التي 
ســددت بنجاح قروض برنامج دوائر مشــروعات الشباب. 
الحصول على قرض يبدأ من 50.000 شلن كيني ويتدرج 
حتــى يصل إلى 400.000 شــلن كيني. وإجــراءات تقديم 
الطلبات هــي تقريباً نفس الطلبات المقدمــة لبرنامج دوائر 

مشروعات الشباب، كما توضح أعاله.

اعتباراً من شهر سبتمبر 2011، قدم صندوق الشباب لتنمية 
المشروعات 54.2 مليون شلن كيني إلى 2.111، مشروع 
فــردي على مســتوى الدوائر في 42 من بيــن 47 إقليم في 
البــالد من خالل هــذا البرنامج. بيد أن توزيع المســتفيدين 
يتبايــن تبايناً كبيراً ألن األقاليم التي لديها معدل ســداد جيد 
لقرض برنامج دوائر مشروعات الشباب (C-yes)، يوجد 
بها كثير من الشــباب المؤهلين لالقتراض كأفراد بمقتضى 
البرنامج الميســر لمشروعات الشباب. (E-yes). وقد شهد 
هذا فشــل خمســة أقاليم في تقديم حتى ولو مقدم طلب واحد 
للحصول على قروض البرنامج الميسر لمشروعات الشباب 
فــي عام 2011. ومع ذلك، فمن دواعــي العلم مالحظة أن 
2.111 فرصة عمل شــغل ذاتي قد تم خلقها لشباب آخرين 

الذين ربما هذه المشروعات قد وظفتهم.

5-5-3 التسليف من خالل وسطاء ماليين:

يعمل مكون الصندوق الخاص بالتســليف أساســاً من خالل 
وســطاء ماليين مثل : البنوك، المنظمــات غير الحكومية، 
المشــاركة فــي التمويــل المتناهــي الصغــر، المدخــرات 
والتعاونيات االئتمانية، وكذلك مؤسســات التمويل المصغر 
والتــي تعمل بالشــراكة مع الصنــدوق. ويمنــح الصندوق 
قروضاً ألجل بفائدة واحد في المائة لهؤالء الوسطاء، الذين 
يقوموا بدورهم بإقراضها للشــباب بسعر فائدة 8 في المائة. 
ويســتخدم الوســطاء نســبة الفرق 7 في المائة فــي الفائدة 
لتغطيــة المصروفات اإلدارية للتخفيف من أي خســائر قد 
تنشــأ عن اإلقراض لعميــل يعتقد أنه محفــوف بالمخاطر. 
ويتحمل الوســطاء مخاطــرة هذا المكون بنســبة 100 في 

المائة (وزارة شئون الشباب والرياضة، 2011).

يســتهدف برنامج القروض هذا جميع أشــكال المشروعات 
التــي يمتلكهــا الشــباب، ســواء كانــوا أفــراداً، جماعات، 
تعاونيــات أو خالف ذلك. ويعتمد مبلغ القرض على طبيعة 
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العمل المقترح وشــروط إقراض الوســطاء، لكنه ال يتعدى 
1 واحد مليون شــلن كيني. وكما تــم إيضاحه من قبل، فإنه 
بالنســبة للقــرض الذي تبلغ قيمته واحد مليون شــلن كيني، 
يتعيــن علــى الوســيط المالي أن يحصل علــى تفويض من 

الصندوق.

بحلــول ســبتمبر 2011، كان الصنــدوق قــد شــارك مــع 
37 وســيط مالــي إلقراض الشــباب. وقد صــرف هؤالء 
الوسطاء مبلغاً إجمالياً قيمته 4.615.054.135 شلن كيني 
(54.294.755 دوالر أمريكي) لـ: 129.385 مشــروعاً 
فرديــاً للشــباب فــي جميع أنحــاء البــالد الـــ 47. وتجدر 
المالحظة أن نسبة ال بأس بها من الشابات حصلن على هذه 

القروض، كما يوضحه جدول (2) أدناه:

 Table 2: Distribution of Loans from
Financial Intermediaries by Gender

المبلغ (شلن كيني)المشروعاتنوع الجنس

65.1032.657.189.396ذكور

64.8211.957.864.735إناث

129.3854.615.054.135اإلجمالي
المصدر: صندوق الشباب لتنمية المشروعات.

في ضوء مثل هذه األرقام المشــجعة فيمــا يتعلق بالتوازن 
بين الجنسين، يتعين اإلشارة إلى أن بعض البلدان قد سجلت 
انخفاضــاً متدنياً نســبياً المتصاص هذه القروض من خالل 
الوســطاء الماليين. والسبب الرئيســي، كان نقص التغطية 
الكافية من جانب المؤسســات المالية الموجهة للمشروعات 
الصغيرة. ويبذل الصندوق كل جهد ممكن لتحديد طرق بديلة 
لتحويل منتجاته للشــباب في هذه المجاالت. وباإلضافة إلى 
ذلك، يركز الصندوق حالياً جهوده على تحديد المؤسســات 
المالية القائمة في المناطق الريفية والتي قد يكون بمقدورها 

الوصول إلى الشباب في تلك المناطق الريفية.

ومع ذلك، فقد بات واضحاً أنه على الرغم من االمتصاص 
المتدني للعروض من الوســطاء الماليين في بعض البلدان، 
إال أنــه قد تــم خلق ما يزيــد عــن 129.385 فرصة عمل 
ذاتــي للشــباب من خالل هذه اآلليــة. وعرضت بعض هذه 

المشــروعات عمالة بأجر للشــباب، مما ترتب عليه زيادة 
العــدد الشــامل لفــرص العمل التــي تم خلقها. على ســبيل 
المثال، فــي عام 2007، بدأت «موريــن موجاال، خريجة 
أحــد المعاهد العالية التي تبلغ من العمر 24 عاماً، نشــاطاً 
عبارة عن مطعم شيبسي في سوق «مبالي» في غرب كينيا 
مســتخدمة 10.000 شــلن كينــي كانت قــد ادخرتها خالل 
خمســة شــهور من أجرها الشــهري كنادلة بأحــد الفنادق. 
وبعد أن بدأت مشــروع الشيبسي هذا، شعرت بالحاجة إلى 
توســيع مشــروعها. وتقدمت بطلب للحصــول على قرض 
من صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات، وحصلت على 
20.000 شــلن كيني اســتخدمتها في توســيع مشــروعها. 
واليوم، تمتلك السيدة/ موجاال فندقاً وصالوناً ومحالً للحالقة 
في مدينة مبالي. وعالوة على أنها تعمل ذاتياً، فقد أصبحت 
أيضــاً صاحبة عمل توظــف آخرين. فمن فندقها الذي يضم 
مقهى وصالوناً للحالقــة ومركز للتجميل، تم توظيف أكثر 
من 100 شــاب وتم تدريبهم كنادلين، حالقين وعلى أعمال 
قص الشــعر للعمل في هذا الفندق (رجــب، بدون تاريخ). 
وهــذا هو مجرد مثال واحــد على إمكانية خلق فرص عمل 
قائمــة على االقتراض من خالل مكون الوســطاء الحاليين 

لصندوق الشباب لتنمية المشروعات.

ثمــة مؤشــر إيجابي آخر يرتبــط بهذا المكون هــو المعدل 
العالي للســداد نسبياً. ويقدر معدل ســداد القروض المقدمة 
من خالل وسطاء ماليين بنسبة 98 في المائة. وقامت أربع 
مؤسســات مالية، التي شجعتها هذه المعدالت، بزيادة ورفع 
األمــوال التي تتلقاها مــن الصندوق، من بينها مؤسســتان 
زادت أموالها بواقع تســع مرات. وقد ســاعد هذا في زيادة 
المبلغ المالي المتاح والذي يمكن أن يقترضه الشباب لتنمية 

مشروعاتهم وخلق فرص عمل.

5-5-4 التدريب التشغيلي وتنمية األعمال

ثمة طريقة فعالة للتصدي للتحديات التي يواجهها الشــباب 
العاطل تتمثل ليس فحسب في تقديم القروض، بل أيضاً في 
مساعدتهم في تنمية مهاراتهم في مجال تشغيل المشروعات 
وتنمية األعمــال الصغيرة. وجدير بالذكر أن اإللمام بإدارة 
األعمال يساعد الشباب في تصور طرق الخروج من دائرة 
الفقر، وأن يفعلوا شــيئاً لمساعدة أنفسهم ومجتمعاتهم، وفي 
النهاية يضمنون اســتدامة االعتماد على الــذات اقتصاديا. 
ومــن المعلوم أن صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات قد 
وحد تمويل األعمال مع توفير التدريب التشــغيلي وخدمات 
تنمية األعمال. ولضمان أن الشباب لديهم المهارات الكافية، 
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فإنه يســاعدهم أيضاً في تحديد والكشــف عن فرص العمل 
فــي الوقت الــذي يلمون فيه باألســاليب الحديثــة في إدارة 
األعمــال. وقد اســتخدم الصندوق عدداً مــن اآلليات لتقديم 

فرص التدريب على تشغيل المشروعات للشباب.

أوالً: بــدأ الصندوق برنامجــاً تدريبياً إلزاميــاً قبل التمويل 
لتعزيز اســتدامة مشروعات الشباب. واليوم، قدم الصندوق 
التدريب على تشــغيل المشــروعات ألكثر من 200.000 

شباب باعتبار ذلك جزء من برنامجه.

ثانياً: لجأ الصندوق إلى اســتخدام مســابقات خطط األعمال 
بين الشــباب كوســيلة لتدريبهم على تشــغيل المشروعات. 
وقد دعم مســابقتين لخطط األعمال، تم من خاللهما تدريب 
أكثر من 10.000 صاحب مشــروع من الشــباب، وحصل 
الفائزون في المسابقة على جوائز وقد بدأ بعض المشاركين 

في المسابقات مشروعات قابلة للحياة.

ثالثــاً: دخــل الصنــدوق فــي مشــاركة مــع وزارة التنمية 
التعاونية لمســاعدة الشــباب في تكوين جمعيــات ادخارية 
وائتمانية. وهذا أمر هــام على وجه الخصوص، في ضوء 
أن أقــل مــن 10 فــي المائــة مــن أعضــاء التعاونيات في 
أفريقيــا هم من الشــباب، بالرغم من أن هذا يشــكل غالبية 
الســكان العاملين، خاصــة في كينيا. ومن منطلق تحســين 
مشــاركة الشباب في الجمعيات االدخارية واالئتمانية، يقوم 
الصندوق، باالشتراك مع الوزارة المذكورة أعاله، بتدريب 
الشــباب على المنافع التي تعود من تكوين تعاونيات، وذلك 
باالســتعانة بدليل تدريبي مشــترك. وحتى وقتنا هذا، سهل 
الصندوق وســاهم في إنشــاء 24 جمعية ادخارية وائتمانية 

للشباب.

التحديات التي يواجهها   6-5
صندوق الشباب لتنمية 

المشروعات 
علــى الرغم ممــا يبــدو أن الصندوق يحــرز تقدماً صوب 
حل مشــكلة البطالة بين الشــباب، إال أن هذه العملية لم تكن 
محفوفة بالتحديات. أوالً: أســاليب صرف وسداد غير كافية 
في بعض األماكن في البالد، الســيما فــي المناطق الريفية 
النائية. وقد شــكل هذا صعوبات ليس فحســب في الوصول 
إلى الشــباب، بل أيضاً في التصــدي للتحديات الكبرى في 
عمليــة صرف وســداد القروض. وجديــر بالذكر أن نقص 

الوســطاء المالييــن وأســاليب ســداد القــروض في بعض 
المناطــق يضــع الشــباب في تلــك المناطق فــي مواقف ال 
يحســدون عليها. ومازال الصندوق ماضياً في استكشــاف 
والبحــث عن شــراكات مع مؤسســات ماليــة محلية مثل : 
الجمعيــات االدخارية واالئتمانية من أجل خدمة الشــباب، 

على نحو مالئم، في مناطقهم المحلية.

ثانياً: تعتبر االســتثمارات الرأسمالية في تقديم خدمات غير 
ائتمانية ألصحاب المشــروعات من الشباب، ضخمة مقابل 
القــروض الحقيقية التي يتــم صرفها. من بين هذه الخدمات 
تنميــة األعمــال، دعــم األســواق، ومصروفات التشــغيل 
والتوعية العامة والتعليم. لكن التركيز العام، يســتند إلى حد 
كبيــر إلى القروض المصروفة وليــس إلى نوعية مثل هذه 

القروض.

ثالثاً: هناك سياســات وأطر تشــريعية غير كافية لدعم نمو 
مشروعات الشباب واســتدامة الصندوق وفقاً لحجم وتعقيد 
مشــكلة بطالة الشباب. على ســبيل المثال، ليس هناك إطار 
قانونــي بخصوص توجيــه عملية هجرة العمالة الشــبابية. 
وللتصدي لهذه السياســة العقيمة، فإن الصندوق في ســبيله 
اآلن إعداد إطار قانوني يضم جميع مهام وأنشــطة وبرامج 
الصندوق المختلفة. وتحقيقــاً لهذا الهدف، عكف الصندوق 
على وضع ورقة دورية تشــكل أساساً لسن قانون لصندوق 

الشباب. (صندوق الشباب لتنمية المشروعات،2011).

الخاتمة  7-5
حيــث أن حوالــي نصف ســكان كينيــا مصنفين كشــباب، 
فإن هناك نســبة متزايدة من الشــباب الذيــن يتخرجون من 
مؤسســات التعليم فــي المرحلة الثالثة الذين ال يســتطيعون 
إيجــاد عمــل. وتشــير التقديــرات اآلن أن 70 ســبعين في 
المائة من العاطلين في كينيا هم من الشــباب. ويعتبر النمو 
االقتصادي البطئ، والزيادة الســريعة في أعداد الشــباب ا 
لخريجيــن من المــدارس الثانوية ومن المعاهــد العليا، إلى 
جانب عدم قــدرة القطاعين العام والخاص على اســتيعاب 
هذه األعداد من شــباب الخريجيــن المهرة، جميعها عوامل 
تتضافــر فــي زيادة بطالة الشــباب في البــالد. وبعد أعوام 
كثيرة من محاولة حل مشكلة البطالة بين الشباب من خالل 
تحقيق نمو اقتصادي ســريع كوسيلة لخلق العمالة، اعتنقت 
الحكومة نهج االقتصاد االجتماعي والتكافلي في عام 2006 
من خالل إنشاء صندوق الشباب لتنمية المشروعات لتنشيط 
الجهــود الرامية إلــى خلق فرص عمل للشــباب. ولقد كان 
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الهــدف من هذه الورقة البحثية هو إلقاء الضوء على أهمية 
االقتصــاد االجتماعي والتكافلي كنهج لخلق فرص تشــغيل 
للشــباب من خــالل صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات 
بهدف إبــراز إمكانات االقتصاد االجتماعــي والتكافلي في 

خلق فرص العمل والحد من البطالة بين الشباب.

ومن خالل آليــات تمويلية مثل برنامج دوائر مشــروعات 
الشباب، والبرنامج الميسر لمشروعات الشباب واإلقراض 
من خالل وســطاء ماليين، تشير التقديرات إلى أن صندوق 
الشــباب لتنمية المشــروعات قد أنفق 5.9 بليون شلن كيني 
(حوالــي 69.4 مليــون دوالر أمريكــي) علــى أكثــر من 
158.000 مشــروع من مشــروعات الشــباب. فــي أنحاء 
البالد منذ إنشــائه في عام 2006. وكانت خدمات التدريب 
التشــغيلي وتنمية األعمال قد شــهدت أكثر من 200.000 
شاب تم تدريبهم على تشغيل المشروعات، 1800 ساعدوا 
في تسويق منتجاتهم وخدماتهم و 6000 على األقل ساهموا 
في تســهيل الحصــول على عمالــة في الخــارج. كما نظم 
الصنــدوق أيضاً معارض تجارية، وبني حظائر وأكشــاك 
للشباب، وبدأ تدريباً إجبارياً سابق للتمويل من أجل الشباب، 
فضالً عن مساعدتهم في إنشاء 24 جمعية تعاونية ادخارية 
وائتمانيــة. إلدرار الدخــل، في تلك الحالــة تترجم البيانات 
إلــى إجمالي 365.800 فرصة عمل خالل األعوام الســتة 
 2012b ،الماضية (صندوق الشــباب لتنمية المشــروعات
). وفــي الواقع أنه طبقاً للصندوق تشــير التقديرات إلى أنه 
خلق أكثر من 300.000 فرصة عمل في البالد منذ إنشائه 
(صندوق الشــباب لتنمية المشروعات c 2012 ). ويتعين 
التأكيــد على أنه بالرغــم من أن فرص العمــل هذه لم تكن 
مــن أجل أو مركزة في االقتصاد االجتماعي والتكافلي، إال 
أنها تولدت من خالل اســتخدام نهــج االقتصاد االجتماعي 

والتكافلي.

وفي ضوء أن حوالي 4 مليون شاب في كينيا عاطلين، وأن 
مــا يقرب مــن 365.800 فرصة عمل قــد خلقها صندوق 
الشــباب لتنميــة المشــروعات، إال انــه مــن الواضــح أن 
الصندوق قد ســاعد 9.2 في المائة من الســكان من الشباب 
العاطــل فــي إيجاد فــرص عمل خــالل األعوام الخمســة 
الماضية من تشــغيله. وهذه نسبة صغيرة نسبياً من السكان 
والتي مازالت تزداد بســرعة. ومع ذلك، تعتبر إسهاماً هاماً 
في حل مشــكلة البطالة في بلد حيث أسهم النمو االقتصادي 
البطئ فــي إخفاق القطاعين العام والخــاص، إذ لم يصبحا 
قادرين على استيعاب هذه الزيادة السريعة في عدد الشباب 

الخريجين من المراحل الثانوية والعليا.

ويمكن أن تعزي قصة النجاح هذه إلى ثالثة عوامل رئيسية 
علــى األقل: العامل األول: هو وفرة رأس المال الذي يمكن 
للشباب أن يقترض منه لبدء وتنمية مشروعاتهم. وقد عزت 
الدراسات حول مشاركة الشــباب في االقتصاد االجتماعي 
والتكافلي وإحجام الشباب عن المشاركة إلى نقص الموارد 
الستثمارها فيما يفيد في أنشطة االقتصاد االجتماعي، وإلى 
بريق الدخل العالي من العمالة المأجورة في القطاعين العام 
والخاص. وقد أســهم صندوق الشــباب لتنمية المشروعات 
في التغلب على صعوبة الموارد من خالل إنشــاء صندوق 
دوار ذات عائد ســريع قوامه 69.4 مليون دوالر يســتطيع 
أصحاب المشــروعات من الشــباب االقتراض منه لتمويل 

أنشطة أعمالهم.

ثانياً: أســهمت خدمات التدريب على تشــغيل المشروعات 
وتنميــة األعمــال، إســهاماً هامــاً فــي نجــاح الصنــدوق. 
ومعظم شــباب الخريجين من المرحلتيــن الثانوية والعالية 
ليس لديهم المهارات التشــغيلية التي تمكنهم من المشــاركة 
فــي المشــروعات النابضة متناهيــة الصغــر، والصغيرة 
والمتوســطة. وفــي الســياق الكينــي. مــن المعــروف أن 
المشروعات المذكورة أعاله تعتبر أعماالً مستقلة، إدارتها 
التشــغيلية واإلداريــة في أيدي مالكها الذين هم مســئولون 
أيضــاً عن اتخــاذ قرارات هامــة داخل المشــروع. ورغم 
ذلك، فالشــباب ال يحصلون على استشارات وخدمات دعم 
فعالــة ألعمالهم. ثــم إن انعدام وعدم وجــود برامج لتوجيه 
المشــروعات، مــازال يمثل أحــد التحديات الكبــرى التي 
تواجه الشباب في االندماج في المشروعات متناهية الصغر 
والصغيــرة والمتوســط في الشــبكة االقتصاديــة الوطنية، 
وفوق كل هذا، ينبغي النظر إلى تعزيز تشغيل المشروعات 
وإنعاش الثقافة الخاصة بتلك المشــروعات على أنها إحدى 
الطرق التي يســتطيع الشباب من خاللها الخروج من دائرة 
أزمة البطالة. كما يتعين فهم إســهام صندوق الشباب لتنمية 
المشــروعات في تنمية خدمات التدريب التشــغيلي وتنمية 

المشروعات من هذا المنظور.

ثالثاً: أســهم التأكيد على تضامن الســكان من الشاب إسهاماً 
بــارزاً في نجــاح الصنــدوق. وبينما واجه جميع الشــباب 
تحديــاً مشــابهاً يتمثــل فــي نقص الوصــول إلــى االئتمان 
وتمويل البذور توطئة لبدء مشــروعاتهم، نجد أن شــروط 
االقتــراض من الصندوق أصبحت تقتضــي االنضمام إلى 
مجموعة شــبابية وســداد القرض األول بنجاح من برنامج 
دوائر لمشــروعات الشــباب C-YES. وبإمــكان أعضاء 
مجموعات الشباب التي سددت بنجاح قرض برنامج دوائر 
لمشروعات الشباب أن تقترض بصورة فردية من البرنامج 
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الميســر لمشروعات الشباب E-YES وأيضاً من الوسطاء 
الماليين. وأسهم هذا المطلب في بناء التضامن بين أصحاب 
المشــروعات من الشباب. وابتهاجاً بالدروس المستفادة من 
هــذه التجربــة، يعكف الصندوق حالياً علــى تنمية منتجات 
أكثــر تعتمد على تضامن الســكان من الشــباب. وثمة منتج 
كهذا، هو برنامج الضمان االئتماني ألصحاب المشروعات 
من الشــباب، الذي ســيقدم الصندوق من خاللــه ضمانات 
للمؤسســات المالية لتســهيل الوصول الميسر إلى االئتمان 
بالنسبة للشباب بمقتضى اتفاق لتقاسم المخاطر. وهذا يعني 

أن الشــباب ســوف يكون عليه أن يبث ثقافة الثقة وضمان 
اقتراض وسداد القروض.

إن الــدروس التــي يمكــن أن تتعلمهــا منظمــات االقتصاد 
االجتماعــي والتكافلي من هذه الحالة، هي أنها بالفعل لديها 
اإلمكانــات لخلق فرص العمــل والحد من البطالة بين فئات 
الشــباب من الســكان من خالل آليــات التعزيــز والتمويل 

المتاحة أمامهم، فضالً عن خدمات التدريب التشغيلية.
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