
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من برنامج االتحاد األوروبي للبحث واالبتكار "هورايزون 
ا

 .677622" بموجب اتفاقية املنحة 2020تلقى هذا املشروع تمويًل

 ملخص السياسة 

كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار  

 االجتماعي في املناطق الريفية



 

 

 

 

 

( ممول من 2020-2016( هو مشروع مدته أربع سنوات )SIMRAاالبتكار االجتماعي في املناطق الريفية املهمشة )

(، ويهدف هذا املشروع إلى تعزيز فهم 677622" )اتفاقية املنحة 2020برنامج االتحاد األوروبي "هورايزون 

االبتكار االجتماعي والحوكمة املبتكرة في مجاالت الزراعة والحراجة والتنمية الريفية، باإلضافة إلى فهم 

الطريقة التي يتسنى من خًللها تعزيز تلك األنشطة في املناطق الريفية املهمشة في أوروبا وحول البحر األبيض 

 ي ذلك البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي.املتوسط، بما ف

 

 (Euromontana( ولورين موسدال )مؤسسة Company The Rural Developmentبيل سلي ) املؤلفون: 

عدت هذه الوثيقة ألغراض التوزيع على نطاق واسع، وُيسمح بإصدار نسخ أو مقتطفات منها طاملا يتم وضع اإلشارات املرجعي حقوق النشر: 
ُ
ة إليها بشكل  أ

 صحيح.

 2020يناير  تاريخ النشر: 

 IAMZ-CIHEAM تصميم: 

-IAMZومعهد  Euromontana: يود املؤلفان الرئيسيان التقدم بالشكر إلى فريق املشروع املعني بالسياسة واملمارسات، وال سيما مؤسسة شكر وتقدير

CIHEAM .نظير ما قدماه من دعم فيما يتعلق بالتحرير والعروض التقديمية وإلى لورا سيكو وإلينا بيساني نظير ما قدمتاه من تعليقات مفيدة 

(. كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية. ملخص السياسة )وثيقة معدة في إطار مشروع 2020بيل سلي، لورين موسدال )

لكتروني ملشروع االبتكار االجتماعي (. مستخلص من املوقع اإل2020االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية املهمشة املمول من برنامج هورايزون 

h2020.eu/-www.simra).في املناطق الريفية املهمشة )

http://www.simra-h2020.eu/


 

 

 

 

 املحتويات

 

 4 .................................................................................................................................................................................................................................... تسع رسائل رئيسية ملجتمع السياسة 

 5 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... مقدمة -1

 6 ................................................................................................................................................................................................................................................ تعريفنا لًلبتكار االجتماعي -2

 7 .............................................................................................................................................................................................................................. الضغوط الدافعة لًلبتكار االجتماعي  -3

 8 .................................................................................. ثمة أربع أفكار رئيسية تدعم االبتكار االجتماعي: النظام البيئي لًلبتكار ورأس املال االجتماعي والتنمية املتخصصة واإلبداع - 4

 9 ......................................................................................................................................................................... أربعة أمثلة لًلبتكار االجتماعي بمزايا تتخطى بكثير الجانب االجتماعي - 5

 122 ....................................................................................................................................................................................................................................................... الرسائل الرئيسية - 6

 144 ..................................................................................................................................................................................................................................................... ا التالية؟أين وجهتن - 7

 



 

 

 

4 

 (SIMRAالريفية المهمشة )االبتكار االجتماعي في المناطق 

 تسع رسائل رئيسية ملجتمع السياسة
 

 

 اتعين معالجتهت محلية و حاجيات واسع لًلبتكار االجتماعي مساحة لحقائقال فهوم امل  : يخلق1الرسالة الرئيسية 

( املستخدم على نطاق واسع وتنقيحه، والذي يجري تعريفه في نطاق  BEPAمراجعة التعريف الصادر عن مكتب مستشاري السياسة األوروبية )تحليل و  دعوة للعمل: 

 بالتحسينات االقتصادية والبيئية. ضيق للغاية ويستبعد في الوقت الراهن أعمال املجتمع املدني املرتبطة 

 : يجب تفكيك الهياكل التي أنشأتها صناديق ومؤسسات مختلفة لتمكين العمل املشترك على املستوى املجتمعي2الرسالة الرئيسية 

ار االجتماعي عبر تمويًلت الصناديق  إنشاء مجموعات عمل عبر اإلدارات في املفوضية األوروبية لضمان تحقيق مواءمة سياسات أكثر فاعلية لًلبتك دعوة للعمل:

وينبغي دعم نهج الصناديق املتعددة على املستوى   األوروبية الهيكلية واالستثمارية، باإلضافة إلى وضع التزامات تنظيمية مشتركة على مستوى االتحاد األوروبي.

 الوطني واإلقليمي.

 األهمية إذا كان من الضروري دعم االبتكار االجتماعي بفاعلية : مواءمة السياسات عبر النطاقات أمر بالغ3الرسالة الرئيسية 

قليمية واملحلية دعم إنشاء بنية تمكينية عبر النطاقات، لضمان إمكانية تقديم أفكار سياسات رئيسية من االتحاد األوروبي من خًلل الوكاالت الوطنية واإل دعوة للعمل:

 بشكل فعال. 

سا4الرسالة الرئيسية 
ُ
هم أدوات سياسات االتحاد األوروبي ذات التمويًلت محددة الغرض في تحقيق قبول أوسع ألهمية االبتكار : يمكن أن ت

 االجتماعي
البتكار تقديم عناصر محددة الغرض من تمويًلت الصناديق األوروبية الهيكلية واالستثمارية املختلفة لتحفيز العمل وإعطاء أولوية أكبر لسياسة ا دعوة للعمل:

 عي.االجتما

 : ُيعد وجود بنية للسياسات على املستوى الوطني/اإلقليمي لدعم تمكين املجتمع أمر أساس ي5الرسالة الرئيسية 

والنقل  وضع أساس قانوني على املستوى الوطني ملشاركة املجتمع املدني في إعداد السياسات وتنفيذها في مجاالت متنوعة مثل الرعاية االجتماعية  دعوة للعمل: 

 املجتمعي والبيئة وتغير املناخ.

ا بالغ6الرسالة الرئيسية   عتبر العمليات التنشيطية وبناء القدرات في املجتمعات املهمشة أمرا
ُ
األهمية لتحقيق منافع طويلة املدى، بيد أنها  : ت

ا لتحقيقها  تستغرق وقتا

ا من خًلل العمليات التنشيطية وبناء القدرات لتقوية قاعدة املهارات لدى الجهات الفاعلة ف دعوة للعمل:
ا
ي املجتمع املدني  تقديم الدعم للمجتمعات واملناطق األقل حظ

 واق والتي تتطلب تقديم حلول غير مقيدة بمنطق السوق كي يتسنى لها العمل في أماكن ضعف األس 

 : يساهم االبتكار االجتماعي كثيًرا في الصفقة الخضراء األوروبية7الرسالة الرئيسية 

 استخدم االبتكار االجتماعي كأداة إلشراك املجتمع املدني وتعظيم املشاركة املجتمعية وتعزيز الحلول الجديدة ملجاالت العمل املحددة. دعوة للعمل:

 : مشاركة املمارسات الجيدة من العوامل املساعدة8الرسالة الرئيسية 

لي ملشاركة املمارسات الجيدة والحفاظ على استدامتها )على سبيل املثال في النقل  إنشاء شبكات مخصصة للموضوعات على املستويين الوطني والدو  دعوة للعمل: 

 املجتمعي والطاقة املجتمعية ونظم األغذية املحلية(.

 : تمر البلدان املختلفة بمراحل مختلفة في تطوير هياكل الدعم الخاصة باالبتكار االجتماعي9الرسالة الرئيسية 

ا وتكون قدرة املجتمع اتخاذ إجراءات إ دعوة للعمل: يجابية والبحث عن حلول في البلدان التي تكون فيها بنية السياسيات الخاصة باالبتكار االجتماعي أقل تطورا

ا من خًلل دعم الزيارات التدريبية / عمليات التبادل لنماذج أفضل املمارسات.   املدني فيها أكثر ضعفا
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 ملخص السياسة: كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار االجتماعي في المناطق الريفية 

 مقدمة -1

 

ا ما تكون اإلمكانات الكاملة لًلبتكار  وتجدر اإلشارة إلى أنه غالبا

وراء ابتكارات أكثر جاذبية، مثل تلك املتعلقة   مستترة االجتماعي 

بالتقنيات أو األعمال أو القطاع العام، بيد أنها تتمتع مع ذلك بطابع خاص  

قدم أحدث أدلة أوسلو
ُ
نها من تشكيل التغيير التحويلي. ال ت ِّ

 
املعنية  ُيمك

باالبتكار والصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سوى إشارة  

عابرة فقط عن االبتكار االجتماعي. وقد تمت اإلشارة إلى االبتكار 

 في العناوين الرئيسية عندما أكد مانويل باروسو، الرئيس  
ا
االجتماعي قليًل

ر االجتماعي في السابق ملفوضية االتحاد األوروبي، على أهمية االبتكا

  متزامنا مع انشاء مشروع إعادة اإلعمار بعد األزمة املالية العاملية 

ا لًلبتكار االجتماعي واملشاركة املدنية. + وكذلك   ESFيوفر عنصر التوظيف واالبتكار االجتماعي الخاص بأداة  الرئيس باراك أوباما مكتبا

خاصة ال  ت او داأل مبادرة "القرى الذكية في االتحاد األوروبي" الجارية و 

"  Leaderباالرتباطات بين إجراءات تطوير اقتصاد املناطق الريفية "

معادة تنشيطها، منصات مناسبة لدعم االبتكار االجتماعي. وعًلوة على 

املساواة التي ذلك، يمتلك االبتكار االجتماعي القدرة على تنفيذ سياسات 

 توجد في صميم املشروع األوروبي. 

 

 الزراعية واملعلومات املعرفة نظام فكرة  بتوسيع متزايد اهتمام ثمة

(AKIS )والريفية الزراعية واملعلومات املعرفة نظام ضمن (ARKIS.)  إننا  

  العناصر  كافة عبر  االبتكار على التركيز  لزيادة  حاجة ثمة أن على فقتن

 للقطاع  االجتماعي االبتكار تبني أجل  من الريفي لًلقتصاد الرئيسية

  ثمة  أن ونعتقد والريفية،  الزراعية واملعلومات املعرفة  نظام  في الثالث

  الكامل  دعمها لتقديم الزراعي لًلبتكار األوروبية للشراكة مناسبة فرصة

  . الخطوة  لهذه 

ا الثالث القطاع ُيعد
ا
ا محرك  عنصر  ويوفر االجتماعي لًلبتكار رئيسيا

 فيها  تكون  التي املناطق في سيما ال الرفاهية، تحقيق في حيوي  مساهم

ا، األكثر  هي األسواق   السلع  لتقديم والبلديات الدولة وتسعى ضعفا

 . الرئيسية والخدمات
 

نقترح أنه قبل حدوث األزمة االقتصادية، وبقوة أكبر منذ ذلك الحين، أنه 

تلبية أهداف التنمية املستدامة والتصدي للتحديات الكبرى كي يتسنى 

مثل تغير املناخ والهجرة يتعين استبدال النموذج الثنائي املبسط  

للسوق والدولة بنموذج يعترف بالقطاع الثالث والدور املهم لألنشطة  

افع االجتماعية.   التي يقودها املواطنون أو األنشطة ذات الدو
 

 

مويداس، بصفته مفوض االتحاد األوروبي للبحث واالبتكار، في ذكر كارلوس 

ما يلي "سنقوم في االتحاد األوروبي بتخصيص املزيد من  2018نوفمبر  6

األموال من أجل االبتكار االجتماعي، ليس ألنه من األمور العصرية، ولكن ألننا 

 نعتقد أن مستقبل االبتكار يتعلق باالبتكار االجتماعي".

كتشف الباحثون واملمارسون، فإن مدى انتشار االبتكار االجتماعي وحسبما ا

ا للغاية، ويغطي موضوعات متنوعة مثل تعزيز الرفاهية االجتماعية، وال  واسعا

سيما للفئات املحرومة، وتقديم خدمات القطاع الثالث بفاعلية أكبر واإلدارة 

حسنة واالستخدام األكثر فاعلية للتقنيات الر 
ُ
قمية، كما يمكن أن يساعد البيئية امل

االبتكار االجتماعي في معالجة التحديات املجتمعية الكبرى مثل شيخوخة 

السكان وتغير املناخ. ويكمن الهدف الشامل لًلبتكار االجتماعي في تعزيز نتائج 

 التنمية املستدامة.
التحدي املتمثل في تعزيز مكانة االبتكار االجتماعي في امللخص يستكشف هذا 

صنع السياسات، إذ أنه على الرغم من أن االبتكار االجتماعي قد يحدث نتيجة 

ا من خًلل وضع سياسات   لعمل املواطنين فقط، إال أنه يتسنى تعزيز تأثيره كثيرا

داعمة. وعلى الرغم من وجود بعض األدوات الخاصة بسياسات االتحاد  

األوروبي في الوقت الراهن، مثل مبادرة "العمل من أجل القرى الذكية" وتوسيع  

+ املستقبلية ESFنطاق أعمال عنصر "التوظيف واالبتكار االجتماعي" في أداة 

ا، يتسنى من خًلل دمج مجاالت سياسات أخرى  والتي تمض ي بفكرة االبتكار قدما

 مع مبادئ وممارسات االبتكار االجتماعي تحقيق  
 مستوى  أكبر  من املكاسب .تشير  رسالة مهمة الرئيس الجديد  املرسلة إلى

 جانوش فوشيكوفسكي الحاجة إلى مزيد من التقريب بين السياسة ومواطني

 .االتحاد األوروبي

 :سنقوم في ملخص السياسية هذه  بما يلي  

 تحديد ما نعتبره  ابتكارا اجتماعيا ريفيا ودوافعه ومفاهيمه األساسية •
 بيان دور  االبتكار االجتماعي  في املناطق الريفية  املهمشة،  مع •

 استخدام أمثلة الستكشاف إمكانات االبتكار االجتماعي للمساهمة في 

 تحسين  النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 عرض الطريقة التي يتسنى من خًللها للسياسات العامة تعزيز •

 فرص االبتكار االجتماعي وزيادة  آثاره  ونتائجه املهمة

" الخاص باالبتكار 2020كان مشروع "هورايزون  2016منذ انطًلقته في عام 

سلط  
ُ
االجتماعي في املناطق الريفية املهمشة في صدارة املشروعات التي ت

الضوء على مساهمة االبتكار االجتماعي في التنمية االجتماعية واالقتصادية  

 على النتائج املحققة.  امللخصمد هذا والبيئية في املناطق الريفية املحرومة. يعت 
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 االجتماعي في المناطق الريفية ملخص السياسة: كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار 

 

 تعريفنا لالبتكار االجتماعي -2

 

أن االبتكار االجتماعي يمتلك النطاق الًلزم إلدخال   قدنعت

تحسينات على الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع  

كما نؤكد على دور   .مدى يتجاوز املجال االجتماعي البحت 

الجهات الفاعلة في املجتمع املدني التي تدعم االبتكار 

بالشراكة مع   وأسواءا بمفردها   فيدامل  االجتماعي وتأثيرها

آخرين، في املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية. لقد  

فنا االبتكار االجتماعي على النحو التالي: "إعادة تشكيل  عر 

املمارسات االجتماعية، استجابة للتحديات املجتمعية، و 

يسعى إلى تعزيز النتائج املتعلقة بالرفاهية املجتمعية 

الفاعلة في املجتمع   ويشمل بالضرورة إشراك الجهات

املدني". 

 

 العملية االبتكار االجتماعي:
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 ملخص السياسة: كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية

 الضغوط الدافعة لالبتكار االجتماعي -3 

 

 

  

يتسنى عند انخفاض خدمات النقل العام وإغًلق املتاجر وتوقف 

أنظمة الرعاية االجتماعية عن العمل وتضرر الخدمات البيئية 

)مثل إدارة حرائق الغابات أو جودة املياه( تجنب دوامة التدهور من 

خًلل اإلجراءات التي يقودها املجتمع املدني. وتجدر اإلشارة إلى 

عية وامللكية املجتمعية تمتد في الوقت أن املشروعات االجتما

الراهن لتشمل ملكية املزارع والغابات ومشروعات الطاقة 

املتجددة املجتمعية وإعادة التدوير وإدارة النفايات. تتجاوز هذه 

االستخدامات واسعة النطاق املفهوم االجتماعي الضيق لًلبتكار 

 االجتماعي.

ية واقتصادية وبيئية تواجه املناطق املختلفة تحديات اجتماع

سلم به على نطاق واسع أنه ال يتسنى للجهات 
ُ
مختلفة للغاية، ومن امل

العليا فرض سياسات متطابقة تناسب الجميع، لكننا نزعم أن قوة 

االبتكار االجتماعي تساعد في عقد شراكات مع املجتمع املدني، 

 عن املساهمة في إرساء أطر السياسات في الواقع املحلي
ا
 .فضًل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من املعترف به منذ فترة طويلة أن ثمة صعوبات خاصة في 

و البحر األبيض  املناطق املهمشة واملحرومة في أوروبا

وقد تم اإلقرار منذ فترة طويلة أن بعض املناطق تواجه .  املتوسط

ا من صندوق التماسك  تطبيق  إضافة اليتحديات معقدة بدءا

 الحواجزصندوق التنمية اإلقليمية األوروبي، وكذلك دعم مناطق 

الطبيعية. تشمل هذه املناطق تلك التي كان للصناعات الثقيلة 

ا رئيس ا، باإلضافة إلى العديد من وتعدين الفحم فيها في السابق دورا يا

املناطق الريفية النائية التي ُيهيمن عليها القطاع األساس ي، حيث 

قاسية، والسكان في كثير من األحيان ال ة ي تكون الظروف البيئ

  ضعيف. ها، وااقتصادالعدد  منخفضين
ينصب تركيزنا في مشروع االبتكار االجتماعي في املناطق 

الُبعد الريفي لًلبتكار االجتماعي. وسياقنا الريفية املهمشة على 

املستهدف هو املجتمعات الريفية املتنوعة في املساكن املعزولة 

شكل مناطق 
ُ
وفي القرى والبلدات ذات األسواق الصغيرة التي ت

ومع  . و البحر األبيض املتوسط واسعة من االتحاد األوروبي

ا ويتأثر القطاع ذلك، ففي أي منطقة يكون اقتصاد السوق فيها ضعي  فا

يتسنى لًلبتكار  ، العام فيها بسبب التقشف أو غيره من التحديات

االجتماعي القيام بدور حيوي في التجديد وبناء مستوى أكبر من 

املرونة. وعندما يتفاقم مستوى الضعف الحالي بسبب آثار األزمة 

 تجب و  ،االقتصادية العاملية مع وجود تحديات جديدة رئيسية

قد تتعرض قدرة األسواق والدول فان مثل تغير املناخ،  معالجتها

أكبر إلى أنماط تكميلية بذلك الحاجة ملزيد من الخطر، وتكون 

سلم به اآلن على نطاق واسع أن الشركات  لإلمداد.
ُ
عًلوة على ذلك، فمن امل

الكبيرة التي تم جذبها للعمل في املناطق النائية من خًلل حوافز 

يمة جيدة مقابل املال في استخدام الصناديق السياسات ال تقدم ق

اإلقليمية وصناديق التماسك، وأنه من األفضل دعم املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة املحلية. كما أن ُبعد املسافة قد دفع باملواهب 

الشابة إلى الهجرة للخارج، مما أسفر عن شيخوخة السكان وزيادة 

 واإلقصاءخدمات املشكًلت املتعلقة بعدم كفاية تقديم ال

 رارالقاالجتماعي والعزلة. وتجدر اإلشارة إلى أن الُبعد عن مراكز 

القدرة على التأثير على بعدم سكان هذه املناطق  يولد شعورا لدى 

ن  ِّ
 .أوضاعهمالقرارات السياسية أو اإلدارية التي قد ُتحس 
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تدعم االبتكار االجتماعي: النظام البيئي لالبتكار ورأس املال االجتماعي أربع أفكار رئيسية  - 4

 والتنمية املتخصصة واإلبداع
 

 

 

 

 

ر االجتماعي االقتصادي األمريكي ريتشارد فلوريدا  يعتقد  ِّ
 
َنظ

ُ
امل

ا بوجود  ا وثيقا
ا
أشخاص بأن نتائج التنمية اإليجابية ترتبط ارتباط

ا، باإلضافة إلى  - مبدعين ليسوا فنانين فقط، ولكنهم مديرين أيضا

في جوهر االبتكار، ومن يكمن اإلبداع  كما أناملجتمع البحثي. 

تكون املناطق التي تحتوي على نسبة أكبر  املرجح بشكل أكبر أن

ا هو ما  ا، بيد أن األمر األقل تأكيدا من "الفئة اإلبداعية" أكثر ازدهارا

إذا كانت تلك الفئة اإلبداعية ستنتقل إلى بعض األماكن وتحفز النمو، 

أم أن وجود أشخاص مبدعين مقيمين من شأنه أن يعزز تحسينات 

ا مثل املدن الرفاهية. تنطبق أفكار فلوريد ا على املناطق الريفية تماما

 األوروبية.
من املرجح أكثر في حالة وجود نظام ابتكار ديناميكي مفتوح ورأس 

مال اجتماعي قوي أن يزدهر االبتكار االجتماعي ويمكن التوقع 

بتحقيق نتائج تنمية أكثر استدامة. ثمة مفاهيم ونظريات رئيسية تدعم 

االعتراف بأنه بدون رأس مال اجتماعي قوي، فمن املحتمل إعاقة 

ي أو أي نوع آخر من االبتكار. ُيعد االستكشاف االبتكار االجتماع

ا  ا أساسيا جديدة لتقديم وطرق يجاد حلول إل اإلبداعي للمنافذ جزءا

نتائج ُمحسنة. من املمكن توقع نتائج اقتصادية واجتماعية معززة في 

ا.األماكن التي   يعمل بها أفراد مبدعون معا

 

 

 

 

 

 

 

في حجم الثروة ومستوى الرفاهية  اتخلق طبيعة العوملة تباينا كبير 

في مناطقو أوقات مختلفة ، مع تركيز االستثمار والثروة في مناطق 

أساسية، ُمخلفة وراءها مناطق محرومة تواجه تحديات رئيسية 

- 2008اقتصاد السوق التي بدأت في للتكيف. وقد أدت اضطرابات 

 إلى تفاقم هذه الضغوط. 2009

ا للتعاون بين العديد من  على االبتكار الفعالُيعتبر  نطاق واسع نتاجا

أصحاب املصلحة من أجل تحقيق غايات مشتركة يلعب فيها 

ا. وتختلف قوة النظام البيئي لًلبتكار من 
ا
ا نشط املجتمع املدني دورا

فعندما تكون ضعيفة يتسنى استخدام تدخًلت  مكان إلى آخر، 

 سياسات متعددة املستويات لتقويتها.

ا على عمليات  املال االجتماعي رأسلقد ثبت أن  ا قويا يمتلك تأثيرا

التنمية التي يقودها املجتمع وكذلك املواطنة النشطة، مما يدعم 

العمل الجماعي من خًلل إنشاء شبكات جديدة ورؤية مشتركة وبناء 

  الثقة.

أظهر العالم األمريكي البارز في الشأن السياس ي روبرت بوتنام 

س املال االجتماعي القوي تقديم بشكل قاطع كيف يتسنى لرأ

مساهمة إيجابية في التنمية، وكيف أن رأس املال االجتماعي 

الضعيف وتراجع الثقة يقوضان املشاركة املدنية والحوكمة 

 الرشيدة.
ثمة اعتراف على نطاق واسع في الوقت الراهن بالتحدي املتمثل في 

ا نحو عالم أكثر استدامة، بيد أن التغيير في النظم  املض ي قدما

االجتماعية التقنية القائمة يتباطأ في ظل نظرية االعتماد على 

 رئيسيا في تقديم  املسار.
ا
ا عامًل عدة جيدا

ُ
يمكن أن تكون السياسة امل

 .منافذ استكشافية ودعم التحوالتالدعم الًلزم لتطوير 
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 ملخص السياسة: كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار االجتماعي في المناطق الريفية 

ايا تتخطى بكثير الجانب االجتماعيأربعة أمثلة لالبتكار  - 5   االجتماعي بمز

شير األمثلة األربعة التالية  .1الجيدةأعد مشروع االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية املهمشة العديد من الكتيبات ألمثلة املمارسات 
ُ
وت

ا للغاية، وأنه يتسنى لًلبتكار االجتماعي تحقيق نتائج ُمحسنة على الساحة االقتصادية أو  إلى أن نطاق تغطية االبتكار االجتماعي واسعا

ا  البحر األبيض املتوسطو  االجتماعية أو البيئية. يتسنى لنا العثور على آالف األمثلة في جميع أنحاء أوروبا عدة محليا
ُ
لًلستجابات امل

للمشكًلت والتي تتراوح بين تعزيز القدرة على التنقل والنقل والسيطرة على املتاجر باعتبارها جمعيات تعاونية مجتمعية، وحتى شراء 

الًلجئين في املجتمع العام، باإلضافة املجتمعات للجزر في اسكتلندا واململكة املتحدة. ثمة مشروعات طاقة مجتمعية ومشروعات إلدماج 

إلى مشروعات بيئية تتعلق بإعادة التدوير وخفض االنبعاثات وجودة املياه، ومشروعات أخرى للحد من مخاطر الحرائق في غابات البحر 

إلى أن املشاركة النشطة  األبيض املتوسط، ومشروعات ملساعدة الجنود السابقين في التعامل مع اضطرابات ما بعد الصدمة. وتجدر اإلشارة

ا، بااللتزام   عن وجود رغبة من األشخاص، في جميع الحاالت تقريبا
ا
للمجتمع املدني من األمور الجوهرية في كافة هذه املشروعات، فضًل

مات العامة بدعم مجتمعهم بطرق غير مقيدة بمنطق السوق، والتي تساعد في التغلب على أوجه القصور ذات الصلة باألسواق وتقديم الخد

 التي تسعى البلديات للحفاظ عليها.

 

 

 

توفر جمعية تعاونية للمزارعات في منطقة جنوب تيرول في شمال إيطاليا الرعاية 

  لألطفال واملسنين على حد سواء، وهو ما يعمل على خلق الترابط بين 
ا
األجيال، فضًل

عن تحقيق مكاسب اقتصادية. لقد نجحت الجمعية التعاونية التي بدأت نشاطها بخدمات 

من النساء املزارعات يوفرن مرافق   150رعاية األطفال في النمو لتشمل أكثر من 

ا توسيع نطاق   800لرعاية األطفال في منازلهم لـعدد  طفل، وقد قررت الجمعية مؤخرا

ا. ُيسهم توفير الرعاية االجتماعية في تنويع مصادر  توفير الرعاية لي شمل املسنين أيضا

دخل األسرة الزراعية، وتحقيق الترابط بين الشباب وكبار السن في املجتمع الزراعي،  

وثمة فوائد محققة من هذا على الصعيدين الثقافي واالقتصادي على حد سواء، حيث  

 بهم في أجواء ريفية. ُيمنح الصغار والكبار تجربة قيمة لًلعتناء

 
1 www.simra-h2020.eu/index.php/brochure/ 

 مزارعة من جنوب تيرول، إيطاليا

 ©www.kinderbetreuung.it 
© www.kinderbetreuung.it 
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عد جزيرة 
ُ
شخص، وقد ساهم  4000 عددلـ اشامسو الدنماركية املعزولة موطنا ت

 التخطيط التعاوني واالستثمار في مجال الطاقة املتجددة في تنشيط املجتمع

ا. ا كبيرا ومن الجدير ذكره أن   وانخفاض البصمة الكربونية الناتجة عنه انخفاضا

الحكومة الدنماركية في  جزيرة شامسو قد نجحت في الفوز في مسابقة نظمتها 

 لتصبح جزيرة خالية من الكربون، كما صارت بفضل الرياح الشاطئية 1997عام 

ا،  والبحرية وكذلك الكتلة الحيوية للحرارة املنبعثة من املجتمع محايدة كربونيا

باع 
ُ
أي تتخطى نطاق تعويض استخدامها للكربون بالكهرباء املتجددة التي ت

ا، حيث تمت دعوة املواطنين للمشاركة خارج الجزيرة. لقد كان  التأثير تحويليا

 عن جذب بعض  
ا
في عملية التخطيط وأن يكونوا مستثمرين مشاركين، فضًل

املشككين من خًلل نجاح املشروع. أصبحت الجزيرة اآلن وجهة مفضلة  

 . ألولئك الذين يسعون إلى االنتقال إلى أنماط حياتية منخفضة الكربون 
اآلن أكاديمية للطاقة املتجددة لدعم التعليم البحثي والتدريب، وفي كما أن لديها 

ا لكل   12كانت البصمة الكربونية لجزيرة شامسو سلبية حيث بلغت  2014عام  طنا

توربينات بحرية تم بناؤها لتعويض االنبعاثات الكربونية  10تشمل إنتاج  فرد 

طن لكل فرد   6.2الدنماركي املنبعثة من قطاع النقل. وفي املقابل، يبلغ املتوسط 

 في السنة.

 

 

 

 

 

 

 

شرق اسكتلندا تنشيط  أعادت مؤسسة بورتسوي كوميونيتي إنتربرايز في شمال 

وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ  املجتمع املحلي من خًلل تبني نهج متكامل للسياحة.

ا قرر بعض أفراد املجتمع في بوتسوي، وهي قرية تقع على  خمسة وعشرين عاما

لتشييد   300الساحل الشمالي ملقاطعة أبردينشاير، االحتفال بالذكرى السنوية 

ُيعقد ملرة واحدة. تطور املهرجان بعد ذلك ليصير فعالية مرفأهم في مهرجان 

ا،   سنوية، وتحولت اللجنة املنظمة إلى صندوق لتنمية املجتمع يدير اآلن متحفا

ا للقوافل ومبنى الستراحة العمال.   وورشة عمل تقليدية لبناء القوارب، وموقعا

ة فيما يحتل عمل مؤسسة بورتسوي كوميونيتي إنتربرايز اآلن مركز الصدار 

يتعلق بتنشيط هذا املجتمع، واالرتباط بالثقافة وبناء القدرات والتنمية االقتصادية 

، قامت مؤسسة بورتسوي كوميونيتي 2016وفي عام  من خًلل السياحة.

متطوع، بحجم أعمال سنوي يبلغ   100أشخاص، وأشركت  5بتعيين  إنتربرايز

 جنيه إسترليني. 332,849

ايز، إسكتلندا، اململكة املتحدة   مؤسسة بورتسوي كوميونيتي إنتربر

 جزيرة شامسو، الدنمارك 

 

© Samsøe Energy Academy 

© www.portsoy.org 
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 الجدة( هي مبادرة تهدف إلى تجميع مسكن الجدة )تعني كلمة بابا باللغة البلغارية 

شباب املدن مع كبار السن الذين يعيشون في القرى منخفضة الكثافة والنائية في 

ا يعيشون الحياة اليومية ملجتمعهم  ا واحدا بلغاريا. يقض ي املشاركون الشباب شهرا

املضيف ويتعلمون التراث الثقافي إلحدى القرى الجبلية، بهدف إنشاء نقطة  

ين روح املبادرة لدى الشباب والثقافة التقليدية لدى كبار السن من قاطني التقاء ب

من الشباب  20إلى  10منطقة جبال رودوب في بلغاريا. شارك عدد يتراوح بين 

في ثًلث مناطق بلغارية مختلفة. ويؤدي هذا  2015الحضريين كل عام منذ عام 

محددة، بناءا على  التفاعل إلى إنشاء منتجات وخدمات وفعاليات ومبادرات

السكان املحليين مثل توفر  املعرفة التقليدية، يتم تصميمها مع مراعاة احتياجات

إمكانيات التسجيل باستوديو احترافي لقرص مضغوط يحتوي على أغاني 

الفولكلور الخاصة بمنطقة جبال الرودوب أو تجديد مخبز قروي قديم. ونتيجة 

الجدة" تساعد في الحفاظ على تقاليد وحرف يدوية لذلك، فإن مبادرة "مسكن 

وقصص ثمينة من القرى واستخدامها كمصدر حيوي إليجاد حلول مبتكرة يمكن  

 أن تلبي احتياجات القرى البلغارية. 

مجموعة محلية فرصة ليست نابعة من مشكلة، عادة ما تحتاج هذه املشروعات إلى قضية مثيرة إلطًلقها، ومع ذلك فمن حين آلخر تستغل 

ا إلى قيادة فعالة  بل السكان املحليين فحسب، بيد أنها تكون بحاجة أيضا ومهارات وفي كلتا الحالتين، فإن املشروعات ال تحتاج إلى التزام من قِّ

، وباإلضافة إلى ذلك فثمة خطر دائم يتمثل تخطيط وتنفيذ جيدة من أصحاب املصلحة الرئيسيين. ال تكن مثل هذه املهارات متاحة بشكل عام

ا. وقد تكون هناك حاجة  -القرى الذكية في اللغة الحديثة  -في أن املجتمعات الناجحة  ، في حين تزداد املجتمعات املتأخرة تخلفا ال تزال أكثر ذكاءا

  ة إلى دعم من السياسات.إلى عمل إيجابي من أجل تجنب هذه املشكلة، تحتاج تنمية املهارات والعمليات التنشيطي 

وعلى نحو مماثل، توفر  إننا نعتبر رأس املال االجتماعي القوي والقيادة الجيدة داخل املجتمعات من العوامل الجوهرية لتحقيق النجاح.

ا من الفرص كي يتسنى ملجموعات امل2015التشريعات التمكينية )مثل قانون التمكين املجتمعي في اسكتلندا لعام  جتمع املدني الحصول ( إطارا

ا ما تواجه املشروعات صعوبات إذا كانت تلك السياسة غير موجودة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن توفير التمويل  على مساحة للعمل. وغالبا

اص ذوي اإلنعاش ي إلجراء جوالت دراسية صغيرة لًلستفادة من املشروعات الناجحة واملساعدة في إنشاء الهياكل القانونية وشبكات "لألشخ

ا للتعلم االجتماعي. ا ويخلق فرصا
ا
 االهتمامات املشتركة" يمكن أن يحدث فرق

 

 مبادرة "مسكن الجدة"، بلغاريا
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 (SIMRAالمناطق الريفية المهمشة )االبتكار االجتماعي في 

 الرسائل الرئيسية - 6

جريت في سياق مشروع االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية املهمشة.
ُ
ستنتجة من الدراسات التي أ

ُ
  هذه هي الرسائل الرئيسية امل

 

 

مستويات: االتحاد األوروبي، تتشكل بنية السياسات على ثًلثة 

والدولة العضو، واملستوى اإلقليمي والبلديات؛ وإذا كانت تلك 

البنية متوائمة بشكل س يء أو تم تطويرها بشكل غير مًلئم في 

ا على  أي مستوى، فسيكون هناك خطر يتمثل في التأثير سلبا

السياسات الفعالة لًلبتكار االجتماعي. تحتاج الدول األعضاء 

ديات إلى نماذج للدعم واملمارسات الجيدة كي يتسنى والبل 

 تطوير بنية سياسات مًلئمة.
 

ساهم أدوات سياسات 4الرسالة الرئيسية 
ُ
: يمكن أن ت

االتحاد األوروبي ذات التمويالت محددة الغرض في 

 تحقيق قبول أوسع ألهمية االبتكار االجتماعي
ثمة أدوات سياسات محددة، تعتمد على نجاح بعض  

مجموعات االرتباطات بين إجراءات تطوير اقتصاد املناطق 

( وتدابير التعاون املنفذة في إطار برنامج LEADERالريفية )

(والسياسات الناشئة مثل تلك RDPتطوير املناطق الريفية )

األوروبية التي تدعم القرى الذكية وبعض إجراءات الشراكة 

ا ما على االبتكار  ركز نوعا لًلبتكار الزراعي والتي تُ

االجتماعي، بيد أنه ما لم تكن األموال محددة الغرض، مع تقديم 

التسهيًلت من قبل منظمين مهرة عند الضرورة، فلن تتحقق 

اإلمكانات الهائلة لًلبتكار االجتماعي التي تستهدف تحقيق 

محدد الغرض خطاب نتائج أفضل. سوف يدعم التمويل 

املفوضية األوروبية املتعلق بالدعم الفعلي، كما أنه سيشجع 

 البلدان املتخلفة على التعامل مع االبتكار االجتماعي.

: يخلق أي مفهوم واسع لالبتكار 1الرسالة الرئيسية 

 االجتماعي مساحة لحقائق محلية ويتعين معالجته

يجب أن يتبنى صانعو السياسات نطاق تغطية االبتكار  

االجتماعي في املناطق الريفية، مع إدراك إمكاناته في توفير 

عنصر فعال من حيث التكلفة مدعوم من خًلل القطاع الثالث 

ا إلى جنب مع توفير السلع والخدمات من  بحيث يتماش ى جنبا

ا نطا ق املجال القطاعين العام والخاص، بطرق تتخطى غالبا

االجتماعي لتشمل األنشطة، وتدعم النتائج االقتصادية والبيئية 

  اإليجابية.

: يجب تفكيك الهياكل التي أنشأتها 2الرسالة الرئيسية 

صناديق ومؤسسات مختلفة لتمكين العمل املشترك على 

 املستوى املجتمعي
ا من االتحاد األوروبي   يتعين على صانعي السياسات، بدءا

وحتى البلديات، اإلدراك أن هياكلهم املستخدمة لتشكيل 

ا ما تكون غير مًلئمة الحتياجات  السياسات وتنفيذها غالبا

املجتمعات الريفية، والذين يجدون القواعد والترتيبات 

عدة لصناديق مختلفة معقدة 
ُ
للغاية اإلدارية املختلفة امل

ا ما تكون غير مًلئمة لإلجراءات املشتركة عند  وغالبا

محاولة تقديم الدعم للمبادرات القائمة على األماكن. ينبغي 

تصميم بنيات لهياكل السياسات التمكينية بحيث تترابط 

الصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبية املختلفة على 

ض وجه الخصوص بطرق مًلئمة للممارسين على أر 

الواقع. ثمة بعض األقسام تتبنى فكرة االبتكار االجتماعي؛ 

ا ما يستخدمون هذا املصطلح.  في حين هناك آخرون نادرا

يجب تشكيل مجموعات عمل عبر الصناديق لضمان 

ن املتاجر الشاملة الخاصة بالسلطات  ِّ
 
 االتساق، سُتمك

 اإلدارية تقديم الدعم الفعال على املستوى املجتمعي.

 

: مواءمة السياسات عبر النطاقات 3الرسالة الرئيسية 

أمر بالغ األهمية إذا كان من الضروري دعم االبتكار 

 االجتماعي بفاعلية

3 

1 

2 
4 
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 ملخص السياسة: كيف يتسنى للسياسة تحقيق االبتكار االجتماعي في املناطق الريفية

 

 

 

: مشاركة املمارسات الجيدة من 8الرسالة الرئيسية 

 العوامل املساعدة

ثمة آالف من األمثلة على املمارسات الجيدة في مجال االبتكار  

االجتماعي، لكنها في الغالب "ال يًلحظها أحد"، ويتعين بذل 

املزيد من الجهد لضمان املشاركة الفعالة للممارسات الجيدة، 

بل املنظمات غير الحكومية والحكومات املحلية واإلقليمية  من قِّ

ألوروبي. وتجدر اإلشارة إلى أن والدول األعضاء واالتحاد ا

إنشاء شبكة من املبتكرين االجتماعيين يمكن أن يساعد الجهات 

الفاعلة املحلية في التغلب على العقبات واستغًلل الفرص بشكل 

 أسرع.

 

: تمر البلدان املختلفة بمراحل مختلفة 9الرسالة الرئيسية 

 باالبتكار االجتماعيفي تطوير هياكل الدعم الخاصة 

ُيساهم اختًلف املراحل التاريخية واملوروثات واملؤسسات  

والتباينات في رأس املال االجتماعي والثقة بين املجتمع املدني 

ا، راعي  والدولة في خلق بيئات تمكينية مختلفة تماما ويجب أن تُ

سياسات دعم االبتكار االجتماعي وتوقعات قبوله هذه 

 االختًلفات.

عد وجود بنية للسياسات على 5رسالة الرئيسية ال : يُ

املستوى الوطني/اإلقليمي لدعم تمكين املجتمع أمر 

 أساس ي

ا  ا مهما تعتبر السياسات الوطنية التي تدعم التمكين املجتمعي أمرا

للغاية، وثمة مثال على ذلك حيث كانت اسكتلندا أول من اهتمت 

املجتمعي وقوانين إلصًلح بهذا األمر بفرض قوانين للتمكين 

 عن  األراض ي، باإلضافة إلى سياسات اجتماعية جديدة.
ا
وفضًل

 نحو املجتمع، فثمة حاجة إلى 
ا
هذه السياسات املوجهة صراحة

وجود هياكل قانونية ومؤسسية مًلئمة للمؤسسات االجتماعية 

واملجتمعات التي تهتم باملنفعة املجتمعية واملؤسسات الخيرية 

ا إلى جنب مع إرشادات الوكاالت والجمعيات  التعاونية جنبا

املتخصصة التي تتعامل مع أولئك الذين يحاولون تحقيق 

  األهداف.

 

عتبر العمليات التنشيطية وبناء 6الرسالة الرئيسية 
ُ
: ت

القدرات في املجتمعات املهمشة أمًرا بالغ األهمية لتحقيق  

 تستغرق وقًتا لتحقيقهامنافع طويلة املدى، بيد أنها 
يجب أن يدرك املزيد من صانعي السياسات أن تكلفة تجاهل 

الفئات املحرومة وأولئك الذين أصبحوا مهمشين بسبب 

العوملة باهظة. يمكن أن تصير الفئات املحرومة، وقد 

صارت بالفعل، معرضة لجميع أنواع الحركات 

والتراجعية والتي ظهرت االجتماعية املعادية للمهاجرين 

في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا. وُيعد إعداد 

إستراتيجيات فعالة للعمل املجتمعي التصاعدي من أجل 

املساهمة في تمكين السكان املحليين ومساعدتهم في تلبية 

ا  االحتياجات التي لم يتم تلبيتها في الوقت الراهن أمرا

ا ملواجهة هذه التح ا ضروريا ديات، وقد يستغرق هذا وقتا

ويتطلب عمليات تنشيطية كبيرة وبناءا للقدرات، بيد أنه 

ا وثمة حاجة ماسة إليه.  استثمار مهم جدا
: يساهم االبتكار االجتماعي كثيًرا في 7الرسالة الرئيسية 

 الصفقة الخضراء األوروبية

املدني يمكن أن يزيد االبتكار االجتماعي من مشاركة املجتمع 

في مجاالت العمل في الصفقة الخضراء األوروبية، إذ أنه من 

ا لإلجراءات واملمارسات املبتكرة  ا خصبا املمكن أن يوفر مرتعا

من أجل املساعدة في التحول الذي تدعوه الحاجة املاسة إليه، 

باإلضافة إلى إشراك األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم 

تقديم تحسينات بيئية من خًلل ودعم املتخلفين واملساعدة في 

 العمل التعاوني.

7 

5 

6 

 8 
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 (SIMRAاالبتكار االجتماعي في المناطق الريفية المهمشة )

 

 أين وجهتنا التالية؟ - 7

ا من تراجع جودة البيئة وتغير املناخ  ُتواجه املناطق الريفية في أوروبا تحديات تكيف كبيرة ملعالجة مجموعة متنوعة من الشواغل  بدءا

 والهجرة الخارجية وشيخوخة السكان وانخفاض مستويات النشاط االقتصادي .وال تزال االستجابات الحالية لدعم التنمية الريفية قائمة على

 إطار إنتاجي إلى حد ما،  كما أن أشكال االبتكار املدعومة هي أشكال تقنية إلى حد كبير .وعند تنفيذ الصفقة الخضراء األوروبية "ستعمل

 املفوضية على بناء القدرات من أجل  تسهيل  املبادرات الشعبية املتعلقة بتغير املناخ وحماية البيئة"،  وينبغي أن يكون  االبتكار االجتماعي

  عن االستراتيجية طويلة األجل  النامية للمناطق الريفية
ا
 .إستراتيجية رئيسية في هذا الصدد، فضًل

ا بزيادة حجم االبتكارات الناجحة أو توسيع نطاقها. أظهرت بعض  ا كبيرا ومن وجهة نظرنا فإن أدبيات االبتكار االجتماعي تهتم اهتماما

  االبتكارات

الرعاية االجتماعية في هولندا وكيان من القطاع الثالث، قدرة كبيرة على " في هولندا، أحد أكبر مقدمي Buurtzorgاالجتماعية مثل منظمة "

تحقيق النمو، وينطبق األمر ذاته على بنك غرامين في سياق عاملي. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض االبتكارات االجتماعية يكون لديها مجال 

 كبير للتوسع.

ا من املجتمعات القروية في جميع أنحاء أوروبا، فثمة تنوع مكاني كبير في  ومع ذلك، فإذا ما نظرنا إلى املشهد من األسفل لألعلى، أي بدءا

ا ما ا في إنشاء مجتمعات أكثر مرونة، وغالبا ا جوهريا ا، ويمكن أن تلعب هذه األنشطة دورا  املجموعة الثرية من األنشطة املدعومة مجتمعيا

ا تحتاج تلك األنشطة إلى إجراءات إنعاش وتسهيل، ال سيما ف ي املجتمعات ذات مستويات رأس املال االجتماعي املنخفضة. ال يتسنى دوما

توسيع نطاق التطورات القائمة على األماكن، على الرغم من أنه يتسنى توسيع نطاق األفكار وتمييز املمارسات الجيدة وإنشاء شبكات من 

 الجهات الفاعلة املهتمة.

ا على املناطق الريفية في أوروبا، وال تحتاج بنية سيؤثر إنشاء بنية سياسات داعمة ذات مغزى ل  ا وإيجابيا ا كبيرا ًلبتكار االجتماعي تأثيرا

ا إلى املشاركة والدعم النشطين، ويشمل ذلك التنسيق  السياسات هذه إلى دعم رفيع املستوى من االتحاد األوروبي فحسب، بل تحتاج أيضا

  ل توفير البيئة املؤسسية التمكينية التي يمكن للمجتمعات الريفية أن تزدهر فيها.والتواصل بين الحكومات والبلديات الوطنية من أج

 االجتماعي االبتكار لدعم الكافي الجهد بذل من عاجل بشكل  تتحقق أن والوطني األوروبي املستويين على السياسة مجتمعات على ينبغي

 .للسياسة رئيسية لتطلعات الكبيرة مساهمتها وتحويل 
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