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رفة والتفاهم يحتاجها المشاركون ضمن برنامج تم إعداد هذا الدليل دعماً إلنشاء قاعدة من المع

االستهالك مجاالت  استكشافللمساعدة في  ،لتمكين المجتمع المدني( سويتش ميد)ورشات عمل 

 .مليات االبتكار البيئي االجتماعيو  واإلنتاج المستدامين

 

التي  معيةالمجتمنظمات المجتمع المدني والمبادرات للفرص اللتحديات واهذا الدليل عرض يكما 

 .تالمجاال هضمن هذالعمل تهدف الى 

 

. 

 

 

 

 

يجوز إعادة نشر هذا المطبوع  :حقوق الطبع والنشر

كلياً أو جزئياً ألغراض تعليمية أو غير هادفة للربح 

مركز النشاط دون الحصول على إذن خاص من 

اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين 

(SCP/RAC) إلى  وذلك طالما تمت اإلشارة

يتطلع مركز النشاط اإلقليمي للحصول . المصدر

على نسخة ألية إعادة نشر تستخدم هذا المطبوع 

ال يجوز استخدام هذا المطبوع إلعادة البيع . كمصدر

أو ألي غرض تجاري آخر دون الحصول على 

موافقة خطية من مركز النشاط اإلقليمي لالستهالك 

 .واإلنتاج المستدامين
 

د هذا المطبوع بمساعدة من االتحاد تم إعدا: تنويه

 مسؤولية من المطبوع هي هذا محتويات. األوروبي

لالستهالك واإلنتاج  اإلقليمي النشاط مركز

وال يمكنها في أي حال من  (SCP/RAC)المستدامين 

 .األحوال أن تعكس آراء االتحاد األوروبي
 

 
 2016النسخة العربية، 

 

 

 

 

 

  

ل مركز النشاط اإلقليمي تم إعداد هذا الدليل من قب
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(UNIDO)مج ، وخطة عمل البحر المتوسط في برنا

، ومركز النشاط (UNEP/MAP) األمم المتحدة للبيئة

وشعبة  اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين،

التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد في برنامج األمم 

 (.UNEP/DTIE) المتحدة للبيئة
 مركز - موسانجيني جورجيو مازو، دافن: شرافاإل
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 .سورينياك
 الطبعة  فيالذين شاركوا لمدربين المحليين لشكر خاص 

ل حو عمل ورشةالمشاركة في إنشاء "من  األولى

من والتي تم تطويرها " االجتماعي البيئياالبتكار 

 الفرعي لتمكين المجتمع المكون. سويتش ميدقبل 

 مهدي اللبدي، حيفا: لبرنامج سويتش ميد المدني
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 (SCPالتحول نحو االستهالك واإلنتاج المستدامين )  1

 مواجهة الحدود العالمية  1.1

 في يظهر كماو. مضاعفة أضعافا الكوكب على عدد السكان تأثير ازداد ،الصناعية الثورة بداية منذ

"العالم حدود" دراسة
1
 االستقرارمما يعرض  حيوية فيزيائية حدود عدةاليوم  تجاوزنا قدف ،

 أمور بين منو البيولوجي، التنوع وفقدان المناخ، تغير الىهنا  نشير. للخطر لألرض الديناميكي

 أن يجب ،الشاملة األزمة هذه إلى وباإلضافة. المياه ودورات لمحيطاتوا التربة تدهور أخرى،

 عن فضال ،(والفحم والغاز النفط) األحفورية الطاقة موارد على اعتمادنا االعتبار بعين نأخذ

 العميق التفكير إعادةيجب علينا  الوضع، هذا لمواجهة. الخصبة والتربة والماء المعدنية الموارد

 التي كب،الكو مع حدود تكييفها يتم التي الحياة أنماط لتشجيع واالقتصادي ماعياالجت نموذجنافي 

 االستهالك. الوقت مرور مع استدامة وأكثر ،الحية الكائنات من وغيرها للناس إنصافا أكثر هي

 .اإلطار هذا من جزء (SCP) اإلنتاج ونهج المستدام

 ؟(SCP) اإلنتاج ونهج المستدام ما هو االستهالك  1.1

القمة  في مؤتمر 2002كأولوية في العام  بنهج االستهالك واإلنتاج المستداميناالعتراف تم 

فهو : إنه نهج خاص في التنمية المستدامة. في جوهانسبرغ (WSSD)العالمي للتنمية المستدامة 

ارتكاز إلحداث التغيير، ويقدمهما كمفهومين  يعلى أنهما نقطتينظر إلى االستهالك واإلنتاج 

خيارات بحسب الويستند أيضا إلى فكرة أن لدى المستهلكين قوة تأثير وقرار . ن ومترابطينمتصلي

فساح المجال إل على عاتق المنتجينمسؤولية الوبالعكس، تقع . في حياتهم اليومية هايتخذونالتي 

 ،ذلكل. إلى منتجينأيضاً قد يتحول المستهلكون كما . أمام ظهور أنماط الحياة المستدامة المتنوعة

فإن االستراتيجية األوحد لتحقيق االستهالك واإلنتاج المستدامين تكون في تشجيع اإلقبال على 

 .أنماط الحياة المستدامة كنموذج معياري

م تي .الفعالة تقوم على البنى التحتية والخدمات والمنتجات عيشهو طريقة  نمط الحياة المستدامة

ل إلى الحد األدنى من تقل   التي االجتماعيةو ردية السياسيةالخيارات الف في هذا النمط الحياتي دعم

التنمية بالوقت عينه دعم ت التياستخدام الموارد الطبيعية واالنبعاثات والفضالت والتلوث؛ و

الحفاظ على أنظمة إلى  . يهدف نمط الحياة المستدامةاالجتماعية واالقتصادية المنصفة للجميع

 2 .لكوكبلة التحمل البيئية األرض الداعمة للحياة ضمن قدر

                                                           
 

1
 s.htmlboundarie-http://www.stockholmresilience.org/research/planetary 

2
 Global SCP). استناداً إلى المركز العالمي لتبادل المعلومات حول االستهالك واإلنتاج المستدامين (2015)عرض مفهوم التحول 

Clearinghouse،)  خطة العمل العالمي من أجل االستهالك واإلنتاج المستدامين، برنامج األمم المتحدة للبيئة(UNEP)  فرقة العمل &

 لية مراكش المعنية بأنماط الحياة المستدامة، وزارة البيئة السويدية، عملية مراكش وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.التابعة لعم

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
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المبادئ األساسية لالستهالك واإلنتاج المستدامين هي
3

: 

 االقتصاديةلتحديات ا، بل أيضاً إلى مواجهة البيئية مخاوفالحاجة ليس فقط إلى معالجة ال 

 .األساسية واالجتماعية

 البيئيالتدهور  للحد من فصل)االستهالك واالنتاج( االستخدام الفعال للموارد  تحسين. 

  الفقر وتشجيع أنماط الحياة  وطأةبالتخفيف من )والصحة نوعية الحياة من تحسين

 (.المستدامة

  اإلنتاج  يعمليت األدنى في جميع مراحل هالتقليل التأثيرات إلى حد الحياة دورة فكرةتطبيق

ير تقليل االستخدام، وتوفير بدائل سليمة للمواد الكيميائية الضارة، وتطو)واالستهالك 

 .) التدويرإدارة النفايات وإعادة 

  على جميع مستويات الحكومة، والقطاع الخاص،  ألصحاب المصلحةالمشاركة الفعالة

 .المجتمع المدنيووالجامعات، 

 تعويض عن زيادة استهالك في المكاسب الكفاءة تذهب ، حيث االرتدادي التأثير تجنب

 .مصادر الطاقة أو انبعاثات الغازات الدفيئة

االستهالك واإلنتاج شكل أن ينبغي العامة، يالمبادئ  هذهذه األسباب، وبالنظر إلى ما وراء له

نقطة تحول على الصعيد المحلي والمؤسساتي والسياسي، وأن يتم الترويج ألنماط المستدامين 

 .حياة مستدامة لألشخاص والمنظمات والبيئة

 حدود وإمكانات االستهالك واإلنتاج المستدامين 1.3

 تسخيربل طار لمفهوم االستهالك واإلنتاج المستدامين من أجل معرفة س  اإل تحديدمن المهم أن يتم 

نسرد فيما يلي بعض المناقشات . في الوقت نفسه المصائدالواعدة وتجنب الوقوع في  الممارسات

 .التي تساعد تحديد الفوائد والمخاطر التي ترافق مشروعاً أو مبادرة ما

المؤسسات الرسمية بحالة عدم  قر  ت .زمات االجتماعية والبيئية في وسائل اإلعالمتزداد أهمية األ

ح القرارات  .االستقرار االقتصادية واألمنية التي ترافق تلك األزمات في هذا السياق، ت رج 

مما يسهم في ، االعتيادية االستهالك كفة الميزان نحو المنتجات والخدماتب المرتبطةالمؤسساتية 

االستهالك التي تتماشى مع الواعية والبيئية  إلى البدائل وضوح وإمكانية الوصولل من التقلي

الخطر يكمن  (.ما تكون في الواقع أرخص على المدى الطويل على الرغم من أنها غالباً ) المستدام

. على أنه خيار متاح للنخبة فقطالستهالك المسؤول اجتماعيا وبيئيا في أن تصبح النظرة إلى ا

االفتقار إلى أو ، ة التي يأتي منها أو يقطن فيهامنطقالإلى كل منا  ك مخاطر أخرى مثل تحيزلناهو

 .منظور المساواة بين الجنسين، أو اقتراح خيارات ال تشمل التنوع

فعدد األشخاص المهتمين . لمستدامةالرغم من صغره، لتوفير المنتجات اعلى  ،متزايد طلب هناك

علينا الحذر ، ولكن يبدو ذلك إيجابياً . في تزايد مستمر وبيئياً  ولة اجتماعياً بالسلع والخدمات المسؤ

، ا  إيجابي ا  مستدامة أثرالخدمات المنتجات وال نحولتحول لسيكون . يأتي ذلك بنتائج عكسية أالمن 

                                                           
   toolkit.pdf-policy-scp-med-chmed.eu/en/documents/policy/switchhttp://www.switللبيئة المتحدة األمم برنامج من مقتبس 3

(UNEP ،)2008  وEIONET ،2010 

http://www.switchmed.eu/en/documents/policy/switch-med-scp-policy-toolkit.pdf
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يصعب قياس ذلك، ولكن من شأنه التأكيد . االعتيادي االستهالك في استبدال نمطساهم فقط إذا 

نتاج للحد من الضغط على الكوكب، ال يمكننا طريقتنا في االستهالك واإلجتنا لتغيير على حا

 .حسبف خلق سوق جديدةاالكتفاء ب

ما إذا إن كانت  يُواجه المستهلكون صعوبة في معرفة، الحالي في السياقوعالوة على ذلك، 

لالرتباك وسط تعدد  يتعرض المستهلكونن أكما يمكن  .عادات التي يمارسونها مستدامة أم الال

أنواع األصناف والعالمات التجارية، واألنظمة المت بعة لتمييز المنتجات البيئية ومنتجات التجارة 

 .بعضها اآلخرلمعايير أكثر اكتماالً من خضع يتلك المنتجات من بعض الالعادلة، حيث أن 

تلوث ك ،صعبة المنالالمجردة القضايا المضمار إلى تنقلنا محاولة العثور على بدائل عملية ويومية 

المياه النظيفة، وتحسين إدارة النفايات، وتقليل من أجل توفير العمل إن . يتغير المناخالالمياه أو 

المواد الكيميائية عن طريق تنظيم استخدام  ،على سبيل المثال)لمواد الضارة إلى االتعرض 

الحد من و، (لخطرة بمواد أقل خطورةأو عن طريق استبدال المواد الكيميائية اها، والتخلص من

المخاطر الصحية للسكان المعرضين للخطر
4

رفع مباشر في ؛ جميعها إجراءات تساهم بشكل 

في إنجاز العمل التحدي يكمن . الفقرالتخفيف من وطأة المساواة االجتماعية واالقتصادية و

قائم  طبيق نموذج جديدبدالً من ذلك تو، تتجنب تطبيق إصالحات سريعة ونماذج جاهزةبطريقة 

 .اإلتالف – االستخدام – التوزيع – نتاجإلعلى ا

فير فرص العمل من تو اً هاماً فيدوريلعب االستهالك واإلنتاج المستدامين  ،اً وليس آخر اً خيرأ

تمثل تجسيداً للمبادئ االجتماعية والبيئية وتكون بديالً عن  نشاطات اقتصادية جديدةإيجاد خالل 

 .االعتياديةال نشاطات األعم

 

                                                           
 

4 olkit.pdfto-policy-scp-med-http://www.switchmed.eu/en/documents/policy/switch 

 
5
 -dattier-erpalmi-grimpeurs-securite-harnai-content/uploads/2014/12/Presentation-asso.org/wp-http://www.bede

2014.pdf-tazdait-petzel 

 

 

 Date PalmClimbers برنامج السالمة 

 إيزغن بني واحة في النخيل متسلقي ظروف تحسين على Tazdait Dlal Oussane تعمل جمعية 

 وتنوعها للواحة، والثقافية الطبيعية الثروة على للحفاظ طريقة باعتبارها( الجزائر مزاب،)

.البيولوجي
5
 هذا وتوسيع لحفظ كطريقة ،الحرفة لهذه السالمة تأدوا تعزيز إلىالجمعية  تسعى 

 .الزوال خطرل يتعرض قد الذي المهني القطاع

http://www.switchmed.eu/en/documents/policy/switch-med-scp-policy-toolkit.pdf
http://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-harnai-securite-grimpeurs-palmier-dattier-petzel-tazdait-2014.pdf
http://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-harnai-securite-grimpeurs-palmier-dattier-petzel-tazdait-2014.pdf
http://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-harnai-securite-grimpeurs-palmier-dattier-petzel-tazdait-2014.pdf
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 نتاج المستداميناالستهالك واإل حلولتنوع 1.4

ومع ذلك، . الدولي المستوىعلى مشترك اقتراح هو ( SCP)إن االستهالك واإلنتاج المستدامان 

ثقافي الجغرافي وفيذ منفردة يحددها السياق الإلجراءات تنلتفسيرات مختلفة أو  خاضعفإنه 

 .قتصادياالسياسي والبيئي والجتماعي واالو

 :على اعتمادا متنوعةاالستهالك واإلنتاج المستدامان  مبادرات ، فإنذلك على وعالوة

 المبادرات أو السياسات مستوى على لها تروج التي المبادرات: المبادرات يشجع الذيمن  -

 الشعبية. قاعدةالنابعة من ال

 االستهالك. أو اإلنتاجب عالقتها -

  الخدمات؛ أو السلع توفير على تركيزها -

 الخو ،والنسيج الغذائية والمواد التمويل: المستهدف قطاعهاو -

 

 :أدناهاالستهالك واإلنتاج المستدامان  لمبادرات األمثلة بعض على العثور يمكن

 :السياسات تحديد في مجال

 

 :التمويل قطاعفي 

 

  Buen Vivir 

 

على  جاء كرد  «( العيش الطيب» وتعني حرفياً )اسمه بوين فيفير  ظهر في أمريكا الالتينية اقتراح
الواسع، وذلك هدف يمكن  بمعناها «الحياة الجيدة»بلوغ  ، يرتكز علىاستراتيجيات التنمية التقليدية

 .فقط ضمن مجتمع يعيش بتناغم مع حدود الكوكب هبلوغ
 ور بعد البلدان مث اإلكوادور أو بوليفيا.بوين فيفير مشمل في دست

 

  المصرفية األخالقيةالمؤسسات   

 

فوائد بوالدة أشكال مختلفة من الخدمات المصرفية األخالقية مثل صناديق  الالتمويل بآذن  

ع و  تنح توض  ظاهرة وهي  سالمية،المصرفية اإلالمؤسسات واالجتماعية االستثمار المستدامة 

ها التي يقدم  بواجب أخذ العلم من الحلول ذكرنا وت   يننتاج المستداماالستهالك واإلإمكانيات تطبيق 

 .معين سياق ثقافيأم نابعة من ابتكارية كانت حلوالً لنا كل سياق، سواء 
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 :قطاع النسيجفي 

 

الستهالك ل دوليا المقبولة التعاريف إلى ننظر أن الممكن فمن ،المثال سبيل على للغذاءبالنسبة 

 :واإلنتاج المستدامان

 المستهلك، يحركه شامل مفهوم والزراعة األغذية في( SCP) واإلنتاج المستدامان االستهالك"

 القدرات واحترام واإلنتاج، الغذائي االستهالك من مستدامة ألنماط المتكامل التنفيذ إلى ويشير

: المنتج حياة ومراحل جوانب جميع في النظر ذلك يتطلب. الطبيعية اإليكولوجية للنظم االستيعابية

 الغذائية واألنظمة المستدامة، الحياة أساليب مثل قضايا وتشمل االستهالك، إلى اإلنتاج من

 الطوعية االستدامة ومعايير الغذائية، التدوير النفايات وإعادة وإدارة األغذية وخسائر المستدامة،

 تعريض ومنع البيئة على السلبية اآلثار من تحد يب التيواألسال للبيئة الصديقة والسلوكيات

 ".7للخطر والمستقبلية الحالية األجيال احتياجات

 

جوانب أخرى مثل السيادة الغذائية، على في الوقت ذاته المذكورة أعاله المبادرات  تلكتشمل 

الغذاء المستدام في االقتصادات  بين إسهامت  و. أكلهمة وضمان استدامعلى تقرير  قدرة كل مجتمعو

، كما هو الحال في تعاونيات معاً  نين والمستهلكيالمنتجوإمكانية عمل  ،والمجتمعات المحلية

 .ةغذية العضوياأل

                                                           

 
6 http://www.goodnesstv.org/en/videos/voir/47218/3/ 

 
7 production/en-and-consumption-food-ww.fao.org/ag/ags/sustainablehttp://w/ 

 

 جمعية الدكتورة فتيحة

 أنشطة خلق إلى المشروع ويهدف. البشرية والتنمية البيئة حماية بين يجمع مشروع المغرب ينفذ 

البالستيكية األكياس تدوير إعادة أساس على للدخل مدرة
6

 أنهم. النسائية التعاونيات بين 

.إكسسوارات إلى لتحويل األكياس البالستيكية خاصة تقنية يستخدمون  

 

 ةاالستهالكي TunisCoop تعاونية   

استهالك المنتجات الزراعية يرغبون في مواطنين بين عاونية استهالكية في تونس تجمع هي ت

. ممارسات مستدامةاعتماد بصغار المنتجيندعم و ،صيرةسالسل القيمة القلون ويفض  ، معاً المستدامة 

 .حد ذاتهمبمنتجين  ، وليسوامستهلكون في المقام األول األعضاء هم

http://www.goodnesstv.org/en/videos/voir/47218/3/
http://www.fao.org/ag/ags/sustainable-food-consumption-and-production/en/
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 المستدامين؟ واإلنتاج االستهالك تحقيق يمكننا كيف 1

 مبادرات من األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى 1.1

 أعلى من سواء: مختلفة نواحي من العمل الضروري فمن المستدامين جواإلنتا االستهالك لتحقيق
 على أساسا يركز الدليل هذا ولكن. متكامالن النهجين كال. أعلى إلى أسفل من وأ أسفل إلى

 .أعلى إلى أسفل من مبادرات

قرار  العليا اإلدارة آخر من شخص أي أو القرار صانع يأخذ عندما هو" أسفل إلى أعلى من" نهج

. الهرمي للتسلسل المستويات السفلى إلى سلطته/  قيادته تحت النهج هذا ينتشر. بكيفية سير األمور

 من المعتاد النهج هوو. وابتكارا ديمقراطية وأقل كفاءة أكثر يكون أن إلى هذا النهج يميل

 منظمات بعض ذلك في بما) كبرى، هرمية تنظيمات أو السياسات وصانعي والبلديات، الحكومات

 (.المدني المجتمع

 

 من قرار ينشأ يتخذون معا، يعملون األشخاص من مجموعة من" أعلى إلى أسفل من" نهج ويأتي

 طارئة عملية يمثل الذي التدريجي التغيير باعتباره النهج هذا مالحظة ويمكن. مشاركتهم الجماعية

 جيد مثال الشعبية دراتالمبا. األمامية الخطوط فيالموجودين  من األول المقام فيومؤيد  مطور

 التكيف على والقدرة والمجتمع اإلنسانية العالقات يقويفهو  من األسفل إلى األعلى النهج على

 .االجتماعي

 لى الجماعيةإالفردية  المبادراتمن   1.1

إدراك ضرورة  من المهم ،حلول نظامية نحو االستهالك واإلنتاج المستدامينفي التفكير  لدى

 .الجماعي ىلإمن الفردي  ،ياتلعمل على عدة مستوا

 

 المستوى الفردي

تغييرات كبيرة في أسلوب حياتنا أو إلى إدخال حاجة اليمكن تحسينها دون  ةعديدمور أ هناك

 :نطاق القرارات الفرديةخياران مختلفان ضمن يوجد . مجتمعنا

 مستدامةمات منتجات وخدب ةستعاضالوا كالسابق،الحفاظ على طريقة وقدر االستهالك ذاتهما  (1

 وأ وعادلة،

 .نحو سلوك وعادات أكثر استدامة ووعي تغيير سلوكنا وعاداتنا( 2

قد يكون له فوائد  لبيئة أو أكثر أخالقيةمراعاة لكثر بطرق أن استهالك المنتجات المصنعة إ

الموارد ألحق ضرراً سلبياً إضافياً بمزيد من االستهالك ومحدودة، وذلك في حال أفضى إلى ال

استمرت معدالت زيادة ، وإذا (ائيةبصمة المال، اإليكولوجيةالمشار إليها بالبصمة )بيعية الط

 التغيير تحقيق في ستفشل، (البصمة الكربونية)المسببة لالحتباس الحراري الغازات انبعاثات 

 .المطلوب
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 لن لكنها جيدة، بداية البيئية الكفاءة ذات الهواء تكييف تركيب في االستثمار ، ان المثال سبيل على

 45 تكون درجة الحرارة بينما مئوية درجة 18 إلى الحرارة بتعيين قمت إذا كبيرا فرقا تحدث

 - مئوية درجة 25 ـ 20 في مكيف الهواء الحرارة درجة ضبطتمكن . خارجفي ال مئوية درجة

 كيةالسلو التغيرات هذهل يمكن٪. 20 من توفير الطاقة بنسبة – بها الموصى الحرارة درجة

 لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من الحد على المساعدة في كبير تأثير لها يكون أن الصغيرة

  .الحراري

 عاداتنا في التغييرات ولتسهيل الطبيعية، الموارد استنفاد لتجنب المستدام النمو منطق معالجة يجب

 .التحول يعتشج على أكبر قدرةلها  فرديةال ناقرارات. الفردية الحياة وأنماط

 

أنماط الحياة إن  .أهمية أكثر من الالزم مسؤولية الفرد وسلوكهإيالء  مصيدةقد نقع أيضاً في 

ال يمكننا . عمليات اجتماعية واقتصادية وثقافية شاملة ومعقدةحصيلة وعادات االستهالك هي 

 .اً محدودأثراً أن القرارات الشخصية سيكون لها إغفال 

 للسيارات، لمدينةا بلديةال وصمم مخطط إذا للنقل، مستدامة وسائل داماستخ في الفرد رغب مهما

 سوف ،قليلة العام النقل وسائلكانت  إذا أو والعمل، المنزل بين طويلة مسافة هناك تكان إذاأو 

 بالغة. أهمية لإلطار السياسي فإن وهكذا. السيارةوهو  األسهل، الخيار استخدام إلىالمواطن  لجأي

 ماعيلمستوى الجا

 علىالعامة  اتوالسياس والقوانينطالما واظبت المؤسسات ، ضئيالً  بقىسيإن أثر العمل الفردي 

 يقودنا . غير مستدامة وأساليب إنتاج يةستهالكانماط حياة وعادات األولوية أل وإعطاءمنح الدعم 

 .تناول مستوى العمل التاليهذا إلى لزوم 

 

 إن  . البنيويالفردي والتغيير صلة الوصل بين العمل  العمل الجماعييكون ، كثيرة في حاالت

حو طريق نتفسح المجال لخلق  عمليات تنظيم االستهالك الجماعية، والبيع أو اإلنتاج بالمفرق

في تندر مثالً،  .وإن اقتصرت على إيجاد بديل ضيق النطاق، االستهالك واإلنتاج المستدامين

                                                           
http://agroecologie-algerie.org/ 
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 ر رابحياأصدقاء بي -تجمع تربة    

جلب الزراعة يعكف على لمواطنين لر رابحي هو تجمع اأصدقاء بي -تجمع تربة ، الجزائر في

، وهي خطة زراعية (AMAP)جمعيات الحفاظ على الزراعة الريفية  العضوية إلى المدن من خالل

. كذلك الزراعة الحضرية باتباع مبادئ الزراعة المستدامةو تلقى الدعم من المجتمع المحلي،

طعامهم، وتوفر لهم فرص الحصول ب العاصمة سكان مدينة الجزائر ارتباط لمبادراتهذه اتضمن 

8.على غذاء صحي
 

http://agroecologie-algerie.org/
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ما  اً س شخص، إلى أن ي ؤس  األغذية العضوية أو المحليةعدة أو تنعدم فرص الحصول على  أماكن

 .أو تربة( المذكور مسبقا) TunisCoopمثل  ناً ممكأمراً من ذلك  ويجعل، تعاونية استهالكية

 

 كجماعة. معالجتهاالعمل على  يمكنناكأفراد تتجاوز قدراتنا مكانيات التي تبدو معقدة للغاية أو اإل

 .لنمو البدائل وتضاعفها اً خصبحيزاً مختلفة يخلق وضع الناس في مجموعات ذات تطلعات  إن  

 المناخ العالمي؟ تغيرة أن تفعل في سبيل وقف صغير يةماذا يمكن لحديقة مجتمع

في الوقت الذي تفشل فيه مضيعة للوقت، إقامة حديقة مجتمعية صغيرة في أحد األحياء  بدوتقد 

الحكومات المشاركة في القمم المناخية التي تنظمها األمم المتحدة كل عام في الوصول إلى اتفاقية 

 يتعلق األمر بالتأثير حينمن المهم التحلي بالواقعية . تبلغ من الجرأة ما يكفي إلحداث تغيير

علينا إدراك المستويات المختلفة لجهودنا، وإيالء االنتباه للقوى المحركة . الحقيقي لمبادرة ما

 .ا البعضعلى بعضه وكيف تؤثرالجزئية والكلية، 

ذلك ال يجب أن يقلل من الصورة العالمية، لكن ينبغي أن تكون األعمال المحلية دائماً جزءاً من 

وإنتاج أكثر  سواق نحو استهالكاألعلى توجه العامة و ةسالسياات على التغيرتطرأ  .تهاهميأ

 و مبادرات صغيرةأمن شبكة مشاريع  الكتلة الحرجةتتألف  .كتلة حرجة طرفمن استدامة بدفع 

، ويظهر من خالل ذلك وحل المشاكل الصغيرة، وعيالوخلق  شياء جديدة،أتجربة تتجرأ على 

 .ة، وهي مرغوبة وممكنة التطبيقلمعيشيئع اوقانتاج واالستهالك والإلل خرىوجود أشكال أ

 مبادرات شعبية نحو االستهالك واإلنتاج المستدامين  1.3

 لمنظماتمن اشكال جديدة أ .1.3.1

ومن األمثلة . األنشطة بشكل جماعيفي طرق تنظيم  هناك تنوع كبيررات، من أجل تحقيق التغيي

 :لكعلى ذ

جديدة من العالقات بين المنتجين شكال تروج أل ،والتضامني جتماعياالقتصاد االمنظمات   ( أ

  .حشد الدعموالمستهلكين والموزعين وجماعات 

                                                           

 
9 tunisie_n_7265514.html-comestibles-http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/12/incroyables و 

tunisie-en-developpe-se-alternative-http://info.arte.tv/fr/lagriculture 

Les incroyables comestibles ( المدهشةالمأكوالت) 

9 المدهشةمشروع المأكوالت  
من خالل  سويةالناس  عجمإلى ة حضرية يهدف تنمشروع بس 

وبناء عالم  ،تغيير التصرفات نحو البيئة والمساعدة على حول الغذاء المحلي، عمل تدورت اجراءإ

، يضع المشروع تصورات لكي تبلغ المجموعات االكتفاء في بعض الحاالتو. مرونةثر رفقاً وأك

 .الذاتي في إنتاج الغذاء، وهكذا يتم الحصول على كافة األغذية عن طريق اإلنتاج المحلي

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/12/incroyables-comestibles-tunisie_n_7265514.html
http://info.arte.tv/fr/lagriculture-alternative-se-developpe-en-tunisie
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من ، مختلفة قانونيةكيانات المنظمات ذات منظمات المجتمع المدني وتجمع التي  الشبكات( ب

 .أوسع اً أنشطتها تأثيرلمنح لمساعدة المتبادلة، وتبادل أو تقاسم الموارد، أو أجل ا

 

أو اإلسكان ك أساسية حاجاتمن أجل تلبية  د المنتجين والمستهلكينوح  تُ التي  التعاونيات( ج

 .العدالة االجتماعيةالطاقة أو الغذاء، مع ضمان االستدامة والمساواة و
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 http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/node/615 

 

 

 السوق االجتماعي   

معايير ، يقوم على لسلع والخدماتلوتوزيع واستهالك  السوق االجتماعي في مدريد هو شبكة إنتاج
وجمعيات االقتصاد االجتماعي تجارية والتضامن. ويضم شركات  ةخالق والديمقراطية والبيئاأل

. الهدف من ذلك هو تغطية جزء وتجمعات استهالكية مستهلكين، باإلضافة إلى أفراد والتضامني
 .10يستخدم عملة محلية بديلةذلك لكبير من احتياجات المشاركين في الشبكة، و

 وضوحا، أكثر الصغيرة المبادرات جعل على تساعد مدريد في االجتماعي السوق مثل الفضاءات
 التوازن مثل أدوات لديه االجتماعي السوق فإن المستمر، التحسين عن بحثا. ومبتكرة األمد وطويلة

 .فيتهوشفا االجتماعي االقتصاد قيم لتتبع المستخدم االجتماعي،

 

 «صار الزم راسك يفرز»فرز النفايات  تجمع

 عمومي حل أي نعدامال نظراً  .النفايات رزلف تجمع يه لبنان في يفرز راسك الزم صار مبادرة

 خالل من نفاياتهم فرزل الناس دفع في هذه المدني المجتمع مبادرة تستمر البلدية، النفايات إلدارة

 البلديات مع تقنية اجتماعات أيضاً  تعقد كما (.للتدوير قابل / عضوي) كيسينال بنظام حل اعتماد

 عن صادرة شخصية كمبدارة بدأ ما إن .النفايات دارةإل محلية حلول على العثور في لمساعدتهم

 .والصحفيين والممثلين المواطنين من العديد تضم اجتماعية حركة اآلن بات فرد،

http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/node/615
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اً ألصولها المتجذرة في نظر المبادرات المجتمعيةاسم  جميع أشكال المنظمات السابقةي طلق على 

خطة عمل السوق أو  تتجاوز باتساعها ةعياجم وفق خطة عملالنسيج االجتماعي يعمل  .لمجتمعا

 .ذلك ال يحول دون حدوث توافق أو تداخل بين البرنامجينلكن . المؤسسات الرسمية

 ؟المجتمعيةما هي المبادرات 2.3.2 

منظمات خاضعة  التي تصدر عنمبادرات على أصناف متعددة من ال المجتمعيةالمبادرات تشمل 

وتعمل على تطوير  االستهالك واإلنتاج،إلدارة المجتمع المحلي، وهي تتضمن أشكاالً أخرى من 

مصطلح إنه . واالستدامة ،والعدالة االجتماعية هياكل تقوم على أسس تمكين المجتمع المحلي،

هذه إن  .13(٢٠٠٩، سيفانغ؛ ٢٠١٢، اشيسورن) دول الشمال المتقدمةفي واسع االستخدام 

هي حشد من الناس الذين يلتقون  بل ،ات أو منظمات ضخمةمجموعالمبادرات ليست بالضرورة 

لهذا السبب، فهي أيضا منظمات المجتمع  .وينظمون أنفسهم بأنفسهم من أجل هدف ما مشترك

المدني
14
.  

 :بما يلي المجتمعيةتتميز المبادرات 

 الجماعيبتكار اال 

من صيغ جرى العديد من المبادرات است لهمت . لمقترحاتل التجريبي طابعالإلى  ذلك يشير

اغتنمت الكثير من  .التقليديالنموذج  وهي صيغ ال تنسجم مععبر التاريخ، استخدامها 

نيات المعلومات قالتنظيم الجماعي التي توفرها شبكة اإلنترنت وت المبادرات إمكانيات

 .(CTI) حديثةواالتصاالت ال

 جتمع المدني أو المجتمع المحلييجري تسييرها من قبل الم 

ال تقوم المبادرة الخاصة بتوفير  .التجمع، أي جماعة تعمل على تنظيم نفسها لتلبية حاجاتها

يقتضي األمر تخصيص جزء من . زبون / بل تعرضها وفقاً لنموذج مزودالسلع والخدمات 

ن الوضع النظر ع صرفب)الوقت للتنسيق الجماعي، بما أنها تخضع لقيادة الجماعة 

 .أعلى إلى أسفل من نهج باسم يعرف تنظيم في طريقته (.يالقانون

                                                           
 

11 schoenau.de-www.ews 
 

12 AW_SwYkTwhttp://youtu.be/BG 
 

13
 2014. Routledge, era. new the for vocabulary A Degrowth: 
14

وأدريان سميث، باحثان بريطانيان متخصصان في ابتكارات المجتمع المحلي واالقتصاديات التشاركية، قاما بدراسة دور  سيفانغجيل   

 www.grassrootsinnovations.org. شبكات المجمع المحلي في لحظات التغير االجتماعي الكبير

 

 EWS  س األلمانيةإدبليو إي  تعاونية 

 

تالقت . مختلفة في أعقاب كارثة تشرنوبلاأللمانية في سياق تحركات  11سإي دبليو ولدت تعاونية إ
مجموعة من األشخاص من مدينة شوناو وقامت بشراء الوسائل الالزمة إلنتاج الطاقة المتجددة 

لديهم إمكانية الوصول مؤلفة من أشخاص تعاونية الوقت الحاضر إلى  وقد تحولت في .الخاصة يها
 Dasقي ئقصتهم في الفيلم الوثامشاهدة ويمكن . إلى أشكال مختلطة من إنتاج واستهالك الطاقة

Schönauer Gefühl
12. 

http://www.ews-schoenau.de/
http://youtu.be/bgaw_swyktw
http://grassrootsinnovations.org/
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 يحدد الذي( كله المجتمع أو) المجتمع داخل مجموعة أنه يعني فهذا مبادرة المجتمع يقود عندما

 هذه لتلبية القرار صنع في يشاركمن ووطريقة تلبيتها  الحاجات التي يجب تلبيتها/  الحاجة

 (.المبادرة لتنفيذ واألنشطة الموارد حول القرارات ذلك في بما) االحتياجات

  األساسية الحاجات تلبية
15 

كالملبس،  األساسية بعض حاجاتنا تلبييسمح لنا هذا النوع من المبادرات بإيجاد طريقة 

، واإلنترنت، أو إدارة النفاياتأوحتى المرافق والخدمات مثل الكهرباء والمسكن، والغذاء، 

 .االحتياجات من غيرها بين الهوية أو تحديد أو الحماية أو الخلق اركةالمش أيضا ولكن

 

 

 البحث عن التغيير 

االقتصادي االجتماعي وعدم الرضا عن النموذج  جاءت معظم هذه المبادرات كنتيجة لحالة

تنظيمية مبادئ  تتضمناقتصادية اجتماعية وفي تطوير نماذج ترغب لهذه األسباب و. الحالي

 .االجتماعي التكافلالديمقراطية أو  وأمثل االستدامة 

                                                           
15

  نيف-ماكس مانفريدلالبشرية  التنمية نموذجل األساسية االحتياجات إلى استنادا  
 

16 www.guifi.net 
 

 

 Guifi.net شبكة االتصاالت   

Guifi.net 
16

 حيث للند، الند بروتوكول على تقوم ،ومحايدة ومجانية مفتوحة اتصاالت شبكة  

 النحو هذا وعلى .االتصاالت من مزيدال توفير لمقاب الشبكة، إلى االنضمام شخص أي ستطيعي

 .هوائي القط من عادة تتألفو قد،ع  ال على الشبكة تعتمد .لجميعا لدى تصالاال يمتدو الشبكة تنمو

 .عليه والحفاظ الهوائي تركيب عليك ،عضوا تصبح كي .بينها فيما لعقدا ترابط من الشبكة تتشكل

 من المبادرة هذه ظهرت .نموها في الشبكة إلى يدجد عضو كل انضمام يسهم الطريقة وبهذه

 من صغيرة شبكة شكيلت عبر .سبانياإ في الريفية المناطق في باإلنترنت االتصال إلى الحاجة

 من أكثر حاليا ويوجد .الشبكة على أخرى نقاطل الخدمة باإلنترنت المتصلة النقاط هذه ت وفر ،العقد

 .العالم أنحاء جميع لىإ ددمتت الشبكة نولك كتالونيا، في غلبهاأ عقدة، 30000

http://www.guifi.net/
http://www.guifi.net/
http://www.guifi.net/
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 المبادرات المجتمعية إمكانياتحدود و2.3.3 

 600- 500وحدها لسبانيا مثالً، تشير التقديرات أنه يوجد في إيومياً. مزيد من هذه المنظماتال ولدي

مليون يورو  40- 30بحجم تداول يبلغ  ،وتعاونيات وجمعيات منتجين ومستهلكين استهالكمجموعة 

 18. عائلة 25000لـ الغذاء ؤمن وتشخص،  300- 250سنوياً، وتوظف حوالي 

في ومداد، سلسلة اإلتقصير عبر  لغذاء العضويلنيات االستهالكية الحاجة التعاوالمنظمات ك تسد

وتظهر في الحي المعني شبكة عالقة مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، نفسه ينشأ عن ذلك  الوقت

نتاج واالستهالك أهمية اإل بخصوصاجتماعية، تنشر المعلومات وترفع مستوى الوعي 

أخرى غير المواد  الناس الذين يبحثون عن منتجات مستدامة صتزيد من فركما . المستدامين

يمكن مالحظة هذا في حالة  .الغذائية
19

TunisCoop  أو مجمع تربة بالجزائر
20
) 

 

 :المجتمعيةالمبادرات  حدودمن بعض فيما يلي 

 ي نقصأو  ،كاالقدرة على الحري ضعف ذلك  أحياناً و ،المطلوب للشؤون اإلدارية حجم العمل 

قليمية أو حتى أو اإلمحلية الشؤون في تناول اليومي  يمكن صرفه بشكلت الذي من الوق

 .الدولية

  في تنظيم المجموعة، األمر الذي يتطلب أدوات لتسوية  استثمارهالمطلوب  مقدار الوقت

 .واتخاذ القرارات على أساس توافقي ةالداخلي تالنزاعات، واالتصاال

 توليد نماذج جديدة( تترك أثراً نوعياً  ،هاعدد دادزيحين . هذه المبادرات نطاق محدودية(

، بما أنها )كمية المبادرات وعدد األشخاص المنخرطين والمستهدفين( هو كمي مماأكثر 

 .المستهلكين من حيث االستدامة حاجاتنسبة ضئيلة من  فقط لبيت  

                                                           

 
17 generator-powered-urine-invent-teens-http://www.wamda.com/memakersge/2015/09/lebanese   و 

 https://www.youtube.com/watch?v=eNObPxyGV4E 
 

18
 القنوات في العضوية المنتجات سوق على عامة نظرة (MARM 2012) العضوية الغذائية المواد لبيع محددة قنوات على إسبانية دراسة من 

 .للبيع المتخصصة
 

19 ttps://tunisiecoop.wordpress.com/ 

 
20 ralge-a-amap-algerie.org/1ere-http://agroecologie/ 

 

  المتن رأس يعمل بالبول طاقة مولد

 

 طالب من صغيرة مجموعة أنشأت .بأسرها البالد على ؤثري لكهرباءل يومي انقطاع من لبنان تعاني

 لتوفير الكهرباء توليد وبالتالي كهرباء، إلى البول حولي البولب يعمل طاقةلل مولد الثانوية المدارس

 بالمساهمة للطالب سمحي الصحي الصرف أنابيب في التغيير .رستهممدل جزئيا الكهربائي التيار

 الطاقة من المزيد على للحصول المدرسة ومساعدة البول من المزيد جمع في مباشر غير بشكل

 .17مورد إلى يةالبول النفايات ليتحو على مثال خير هو بل .الكهربائية

http://www.wamda.com/memakersge/2015/09/lebanese-teens-invent-urine-powered-generator
https://www.youtube.com/watch?v=eNObPxyGV4E
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  ضمن التركيز على العمل المهنيأي ، مجتمعية مأ تطوعية قاعدةعلى  اإلبقاءمعضلة 

 .مؤسسة تجاريةلإدارة المبادرة للسلطة المحلية أو  نقل أمالمبادرة، 

 لخإ...هشاشة النظام المالي وأسهام في إعادة توزيع السلطة، قدرة المبادرة على اإل.
21 

  

 :يلي ما وتشمل الذاتي، والتنظيم االبتكار على بقدرتها المبادرات هذه إمكانيات ترتبط

  هاقيتطبو مضاعفتها الجديدة التي يمكنوالحلول  التطورات اراختبلتطوير و مجالتوفير 

 .أو تكرارها على نطاق صغير واسعنطاق  الحقاً على

  مشتركالمصلحة العامة وما هو ما يشكل : األساسيةاألشياء حوار حول خلق. 

  ومواجهة نزعة السوق لعزل األفراداجتماعي أفضللتماسك الترويج ،. 

  على شكل أو بعد التنظيمي الد المعرفة، سواء في يتولو علملتمن أجل ا المساحاتخلق

مشاركة تحسين اليصب ذلك أيضاً في . «المشاركة االجتماعية والمواطنةمدارس »

والعدالة  ،تنمية الوعي حول المساواةوعلى مستويات أخرى،  ةمدنيالو ةجتماعياال

على القيام مكين الناس وت ،المعلوماتالحق في الوصول إلى و ،واالستدامة ،االجتماعية

 .هذه القيم بأفعال تخدم

  شجب أوفرض السياسات العامة، وبالتالي وأومتابعة  السياسي النقاش في المساهمةقدرة

 تنظيمها أو تعديلها عند الحاجة.

  نتاج المستدامينوفق معايير االستهالك واإلمشتركة ال حاجاتالمين أدوات عملية لتأتوفير، 

 .المستدامة السلعطلب على نتاج والوتشجيع اإل

 البيئة على التأثير تقليل وبالتالي واالستهالك، اإلنتاج سالسل وتقصير االقتصاد، نقل 

 .المحلي االقتصاد وتعزيز

 على والقدرة الدعم شبكات تعزيز وبالتالي الناس، بين واالتصال اإلنسانية العالقات تعزيز 

 .للمجتمع االجتماعي التكيف

 االجتماعياالبتكار البيئي  3

 ما المقصود باالبتكار البيئي االجتماعي؟  3.1

 ؤسسوت ةغير تقليدي طرقب إرضاء الحاجاتلى إتلك التي تهدف  هي االبتكارات االجتماعية

عالقات مختلفة بين الناس والمجموعات االجتماعية والمنظمات والمؤسساتل
22
لدى إضافة صفة  .

                                                           

 
 Six Hypotheses onالكبير التحول في المدني المجتمع في الفاعلة األطراف دور حول تفرضيا ست: لمزيد من المعلومات، راجع 21

rs in the Great Transitionthe Role of Civil Society Acto  

http://www.smart-csos.org/blog-on-theory-and-practice/129-six-hypotheses-on-the-role-of-civil-society-actors-in-the-great-transition
http://www.smart-csos.org/blog-on-theory-and-practice/129-six-hypotheses-on-the-role-of-civil-society-actors-in-the-great-transition
http://www.smart-csos.org/blog-on-theory-and-practice/129-six-hypotheses-on-the-role-of-civil-society-actors-in-the-great-transition
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تعريف  إذاً  يمكن. تلك االبتكاراتأساسي في أيًضا عنصر أن االستدامة هي وضح يت ،«البيئي»

كثر أنماذج تسمح بتطوير  جديدة، يةستراتيجيات تنظيماالجتماعي على أنه وضع الالبيئي  بتكاراال

  .استدامة

 ضمن يسعى لتحقيقها طويلة األمد الذي تنطوي نظرته على أهداف االبتكارالتركيز على يقع 

إنه أكثر من مجرد تبادل للبضائع والمنتجات، . ي والسياسياالجتماعي واالقتصادالبيئي و قايالس

ن  بل ينطوي هذا . النظاميتغيير على المستوى ال ث  اإلجراءات وتح تستبدلثالثية  نظرةيتضم 

البعد أيضاً على تفاعل معقد بين الثقافة، وعادات المستهلك، والممارسات التجارية، والتشريعات، 

 .التحديات والطموحات الحالية مع تتالءمطريقة تفكير ك وريتهضر مما يؤك د والسياسة العامة

 ؟الجماعياالبتكار ما هي أوجه اختالف   3.1

، مما يجعلها تلعب بداع الجماعياإليشجع بعضها  ،اجتماعية جديدةحركات اللحظة الراهنة تول د 

 علىسات الممارتشمل تلك  .تطوير ممارسات جديدةمن أجل البتكار الجماعي ل دور عامل محف ز

شكال في أ لحياةامبادرات تبعث وهي . االجتماعي والبيئي مشاريع ومبادرات جماعية في االبتكار

إن  هذه المبادرات  .قراطية واالستدامةموالدي ةلامع العدللمعيشة وتأدية العمل أكثر انسجاماً جديدة 

 حالياً.بشكل ملحوظ تزداد أهميتها 

المتراكم العمل الجماعي  من لتاريخي الوقت ذاته تتويج نوع جديد من المبادرات، ولكنه فهو 

أن التاريخ لنا يبين  .ومنظمات غير حكومية وحركات اجتماعيةات مؤسسات وتعاونيأنجزته 

قد يطرأ عليها تغييرات جذرية، وحين يقع التحول فإنه غالباً ما يأتي من شبكة منظمات  األنظمة

.اسبة على هامش النظام السائدبيئة منوتقنيات ورواد أوجدوا ألنفسهم 
23
  

 ؟واالجتماعيكأدوات للتجديد البيئي  يةالمجتمع المبادراتدور  ما  3.3

 ةمبادرات التقليدية المدفوعالالعديد من المزايا التي تجعلها تتفوق على بلمبادرات المجتمعية تتمتع ا

 ،«ظفور بهالم»فسها نها جمهور نأ اعتبارب. أو بوسائل اقتصادية ينمن أصحاب المصالح الخارجي

أو /و مستهلكينوهم من ال قدرة هائلة على التفاعل مع أعضائها،ب تمعيةجملمبادرات التتمتع ا

وهي قادرة أيضاً على المجازفة بشكل أكبر، وذلك بما أن حاجتها  .مستثمرينالو أ/و داعمينال

تقديم الدعم  تطيعتسالتي  موردها الرئيسي هو الشبكة االجتماعية، .صغرأ لالستثمار الشخصي

 .و المبادرةأنجح المشروع فائزون في حال فالجميع  ،والتحفيز دفعالكبير من سط والمتطوعين وق

 

مام التقدم الرائد في أالمبادرات والمشاريع الطريق ي مهد مثل هذا النوع من حيان في الكثير من األ

 على سبيل المثال،ف. ؤسسات العامةثم تأتي الحقاً وتشغلها قطاعات األعمال أو الم مجاالت جديدة،

                                                                                                                                                                        
22

لمعرفة المزيد عن تصنيفات النهج، . بهذا المعنى، يجب أن ندرك وجود نهج مختلفة لالبتكار االجتماعي دون تقييد أنفسنا بأي منها 

 social/-innovacion-la-de-http://leyseca.net/enfoques: زوروا
23

وأدريان سميث، باحثان بريطانيان متخصصان في ابتكارات المجتمع المحلي واالقتصاديات التشاركية، قاما بدراسة دور  سيفانغجيل  

 otsinnovations.orgwww.grassro. شبكات المجمع المحلي في لحظات التغير االجتماعي الكبير

http://leyseca.net/enfoques-de-la-innovacion-social/
http://grassrootsinnovations.org/
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اآلن أما  .مجتمع المدنيصادرة عن ال اتمبادركمشاركة السيارات وشبكات الضيافة ظهرت أولى 

قد  .بال كارسيرفينغ وبالبي، وأوبر، وكاوتش .إن.إير بي هيمن على هذه المجاالت شركات مثلفي

 .مصارف الوقت وأعية اائق الجمتعميم مشاريع أخرى مثل الحد لدىعمليات مشابهة يتم توظيف 

العامة للبلدية للسياسة تابعةهذه المشاريع  مع مرور الوقت قد تصبحو
24
. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 مراجعة:  ويمكنك القضايا، هذهب كنت مهتما إذا  

¿Qué son las economías transofrmadoras? (Álvaro Porro. Revista Opcions): http://opcions.org/es/blog/que-son-las-

economias-transformadoras 

 

http://opcions.org/es/blog/que-son-las-economias-transformadoras
http://opcions.org/es/blog/que-son-las-economias-transformadoras
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 إطالق مشروع أو مبادرة 4

 إطالق المشاريع أو المبادراتأسباب   4.1

بداع لى اإلإالناس  الشخصية والجماعية لتحديات والطموحات االجتماعية والبيئيةا أن تقود يمكن

المجتمع المحلي لتعزيز األفكار المبتكرة حول يجري تسييرها من قبل في الحلول التي  والمشاركة

 السبب متنوعة. هذه االبتكارات هيالقوى التي تقف غالباً خلف . االستهالك واإلنتاج المستدامين

المجتمع من أو الشخصية سواء ،األساسية االحتياجات تلبية يكون أن يمكن
25

 قد دافع آخر مهم،. 

 مثلوقد تكون الدوافع األخرى  ،الثقافية القيم بعض وأخيرا،. قائمة لمشكلة حل عن البحث ونيك

 دوافع القادمة لألجيال أفضل مستقبل أو ديمقراطية، أكثر مجتمع استدامة، أكثر عالم في الرغبة

 .الك واإلنتاج المستدامينهاالست تعزيز أجل من للغاية مهمة

عديدة لتلبية  طرقهناك . األساسية ناحاجاتأحد تناول الطعام هو  ن  إ :ذاءغكال عملياً  مثاالً  نأخذ حين

كيف ما مصدره و؟ هعلى الطعام الذي نأكلحصول النضمن ؟ كيف وكيفماذا نأكل؟ . هذه الحاجة

 االستهالكية؟ وعاداتنا طعامناالتي تتسبب بها  التغليف نفايات كمية ماتم إنتاجه؟ 

 ذلك، من بدال. ماركت السوبر أو السوق في شرائها خالل من لطعاما إلى الوصول يمكننا كأفراد،

 حال، كل في. الطعام العضوي مستهلك تعاونية أو جمعية بستانية من جزءا شكلن أن أيضا يمكننا

 االحتياجات تلبية أيضا واحد عملل يمكن األخير، المثال في. البقاء أجل من احتياجاتنا فإننا نلبي

 .والحرية الهويةتحديد و والمشاركة التفاهم مثل األخرى

 عملية إطالق مشروع أو مبادرة  4.1

منح اإللهام والمساعدة في بناء مقاربة عملية للنظر إلى المشاريع تهدف هذه األقسام إلى 

 (.ليس الغرض تقديم دليل إرشادي لبناء الجمعيات). والمبادرات الجماعية

لدى إعداد مشروع أو مبادرة من خالل رسم  يمكن توضيح المسائل األساسية الواجب مراعاتها

 إلى والبيئي االجتماعية للمعلومات العامة عن االبتكار النموذج هذا يهدف :دوائر موحدة المركز

 ،المجتمع حول الرسم هذا تنظيم ويتم. بطريقة مصورة مشاريع أو مبادرات تصميم في المساعدة

 غير حاجة أو تحل لم التي المشكلة لتعريف ركزالم متحدة دوائر هناك حوله،. المركز في المحدد

 والموارد األنشطة الحاجة، أو المشكلة هذه معالجة أجل من األولية الفكرة ،سياقها في ملباة

واالبتكار والمجتمع االستدامة حيث من هاتأثيرو بذلك، القيام أجل من المطلوبين شركاءالو
26
. 

                                                           
25

علم  أو الهرمي التسلسل في الموجودة لالحتياجات ماسلو ابراهام فهم مراجعة يرجى حتياجات،اال حول النقاش من لمزيد  

 .األساسية اإلنسان احتياجات حول نيف-ماكس مانفريدالتصنيف ل
 

26 http://prezi.com/n4umnkeatp9r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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Problem/ need ةالحاجة /المشكل 
Idea  لفكرةا  
Community المجتمع 
Group المجموعة 
Key activities رئيسيةال نشطةاأل  
Key resources الموارد الرئيسية 
Key partners الشركاء الرئيسيين 
Ecological/ sustainable impact التأثير البيئي المستدام 
Social impact   التأثير اإلجتماعي 
Innovation  اإلبتكار 
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 واألشخاص والمجموعات المجتمع عكسل واألصفر والبرتقالي األحمر اللون استخدام يتم

/  لمشكلةل أو الجهة المحددة المبادرة، لهذه الدافعة القوة بصفة سواء المبادرة، في المشاركين

 .باألفعال المطبقة تحسنت أحوالهم يرون سوف الذين أوالئك أو الحاجة

 األنشطة هي وما األسس هي ما. اقتراحها يتم التي الفكرة أو لمشروعل األزرق اللون استخدام يتم

 .المبادرة في قدما المضي أجل من والضروريين الرئيسيين والشركاء والموارد

 مستدام،التأثير السيؤثر  حيث وأيضا الحاجة، أو لمشكلةل العام السياق في الخضراء الدائرة تمثل

 حيث من المخطط هذا على نظرة نلقي أن يمكننا نفسه، الوقت وفي. واالبتكار االجتماعي والتأثير

 .ومن أجل ماذا كيف ماذا، ماذا،ل من،: عنها اإلجابة يحاول التي األسئلة

 الشخص/أشخاص، المجموعة، المجتمع من؟

 المجموعات/  والمجموعة األشخاص،/  الشخص هناك البياني الرسم وسط في

 .المبادرة هذه في تشارك التي المحلية /المجتمعاتوالمجتمعات

 هذه إدارة في مشارك شخص كل اسم تحمل واحدة دائرة هناك الصغيرة، الصفراء الدوائر في

 . المبادرة

/  االجتماعية/  القوى الشخصية هي ما كلمات، بضع أو كلمة واحدة في أكتب وربما علم، على كن

ل شخص وكل مجموعة عمل أن يجب على ك .الفكرة هذه وراء شخص كل التي يملكها المستدامة

ما الحاجة من وراء هذا اإلنجاز؟ لماذا يجب عليا / علينا العمل على هذا المشروع؟  :يسألوا أنفسهم

ضمن أي إطار يمكننا العمل على تطوير تلك الفكرة؟ ما هو الدعم المقدم؟ وما هي الصعوبات التي 

 ؟ستواجهنا في البيئة المحيطة

 الناس يشكل هؤالء هل. المجموعة يحدد الذي العنوان أو االسم جدن ،البرتقالية دائرةال في

 تكون قد لها اسما؟ نعطي أن يمكن أو اسم؟ لها المجموعة هذه فهل كذلك، األمر كان إذا مجموعة؟

 .المشروع أو المبادرة هذه تشغيلب بدأت مجموعة تكون قد أو مسبقا، إنشاؤها تم مجموعة بالفعل

الذي تمنمي إليه  المجموعة أن المجتمع يعرف الذي العنوان او سماال حمراءال دائرةال في

سكان " أو" الثانوية المدارس طالب" x"" أو"" x"قرية في نساء" يكون أن يمكن. المجموعة

 .الخ ،"النخيل متسلقي" أو ،""x"حي

 بمار أو المبادرة، هذه جميعهم مشاركين في إدارة والمجتمع والمجموعة الشخص، يكون أن يمكن

أكثر  المستفيدين من عدد وجود حالة في. المبادرة هذه من سوف يستفيد أكثر منهم أو مجرد واحد

 إليهم، الوصول أو/  و التعامل كيفية في نفكر أن لالهتمام المثير ومن المعنيين، األشخاص من

 .مبتكرة بطريقة ذلك نفعل وكيف

 ما وأيضا كمهنيين، أو كمتطوعين يعملون سالناهل  ان في النظر الشعبية المبادرات في المهم من

 المفيد من فإنه الفريق، قضايا في النظر ذلك، إلى باإلضافة. المتنوعة األدوار هذه بين العالقة هي

 .المشاركة تعزيز أجل من مشتركة ورؤية مهمة وجود
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 3 نم مجموعة هم. لبنان في( UPG) الذي يعمل بالبول الطاقة مولد مشروع، ذلك على وكمثال

يمكن  مجموعتهم(. صغيرة صفراء دائرة لكل واحد اسم ،مكتوبة أسمائهم) الثانوية المدارس طالب

 .بأكملها الثانوية المدرسة كونيمكن أن ي مجتمعهمو ،"بالبول الطاقة مولد فريق"  كونأن ت

 

UPG Team الطاقة بالبول مولد فريق  
Firas  فراس 
Iyad إياد 

High school community (students + teachers) )مجتمع المدرسة الثانوية )طالب+ مدرسين 

 

 

 ةالحاجة / المشكل كيف؟

/  التي يريد الشخص باالستدامة المتعلقة مشكلة أو الحاجة تحديد من بد ال الخطوة هذه في

 اجةلماذا الح نتائجها؟ هي ما أسبابها؟ هي ما. المجتمع والتي تتحدى معالجتها المجتمع/  المجموعة

 معالجتها؟ إلى

 غير المحلولة داخل المشكلة أو الملباة غير الحاجة تعالج ينبغي الشعبية، المبادرات لتعريف وفقا

 .عليها يتفق أن كله المجتمع يجب على والتي المجتمع، أعضاء كل أو بعض حددها المجتمع،

 هذه في لبنان تم مواجهتها فيي التي المشكلةفإن  لبنان، في البولب الطاقة مولد مثال مع واصلنا إذا

في  المشكلة أسباب تكمن. يوميا الكهرباء وانقطاع المستدامة الطاقة إمدادات وجود عدم هي اللحظة

 إمدادات توفير على قادرةغير  مناسبةال غيرال الكهربائية شبكةال الخضراء، الطاقة إمدادات نقص

 ستكون العواقب. التحتية البنية في ثماراتاالست نقص وأيضا البالد، إليها تحتاج التي الكهرباء

 فترة خالل انقطاع دون الكهرباء على الحصول إلى حاجة ثمة. المستمر الكهربائي التيار انقطاع

 وأولياء والمعلمين الطالب ذلك في بما) الثانوية المدرسة مجتمع يتقاسمها كل الحاجة هذه. الدراسة

 (.األمور

 ماذا؟ الفكرة
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 المستفيدين من العديد لها يكون أن يمكن حاجة، تكون هناك عندما سابق، وقت في ذكر كما

 والجوانب االستدامة، حيث من سلبي أو إيجابي تأثير منهم أن يكون للبعض يمكن. المختلفين

 .واالبتكار االجتماعية

 .كافية ليست ذاتها حد في لكن الفكرة . مبادرة أو مشروع كل في االنطالق نقطة هي والفكرة

 حاجة، تلبية أو مشكلة لحل محاولة من فكرة خرجت أن يمكن الصلة؟ ذات األخرى األسئلة هي ام

 ما. مواتيا سياقا الواقع، حيز إلى بها للوصول فرصة الفكرة هذه تتطلب. الحاجة هذه كانت مهما

هل  ؟(رةمبتكالو واالجتماعية المستدامة المبادرات لتشجيع) به القيام سيتم ما األولية؟ الفكرة هي

 اعتمادا لها؟ تروج التي المجتمع رؤية ما مهمة؟ الفكرة هذه ولمن لماذا الفكرة؟ هذه تنفيذ يمكن

 حال كانت في) المتلقين؟ أو/  و لمشاركين،ا اهتمامهل ستثير ،التي لدينا الحاجة نوع على

 (.عمالء إلى موجهة ليست االحتياجات أو األفكار الشعبية، المبادرات

 .نفسه المجتمع إلى وتقديمها الفكرة يتم اقتراح ما عادة الشعبية، اتاالبتكار في

 خالل انقطاع دون الكهرباء على الحصول إلى فإن الحاجة لبنان، في بالبول الطاقة مولد حالة في

 يكون قد لكن هذا الحل،. تعمل بالوقود مولدات استئجار طريق عن معالجتها يمكن المدرسة وقت

تم إنشاء ي ولن ،(األحفوري الوقود على تعتمد هاألن) مستداما يكون ولن لبي،س اقتصادي تأثير له

 .مبتكرا يكون ولن حوله، من للمجتمع باالنتماء اإلحساس أو شبكة

 الطاقة مولد خلق خالل من هي الكهرباء مشكلة حل من المراهقين بها هؤالء تمكن التي الطريقة

 وتحويله الثانوية المدرسة في التعليمي المجتمع عن تجالنا البول كل جمع من تمكنوا لقد. بالبول

 ألنها مستدامة المبادرة هذه. الكهرباء انقطاع أثناء جزئيا المدرسة تزويد أجل من إلى كهرباء

 نفسه، الوقت في. األحفوري الوقود احتراق على وال تعتمد إلى موارد، العضوية النفايات تحول

 من الذي يصبح على وعي ويكون جزء الثانوية المدرسة معمجت كامل على تنطوي المبادرة نفإ

 مولد هم من اخترعوا الثانوية المدارس طالبن أل مبتكرة إنها مبادرة. للمولد الطاقة مصدر

 غيرها أو/  و األخرى الثانوية المدارس في تحدث أن يمكن للتكرار قابلة فكرة أيضا هيو. للطاقة

  .المؤسسات من

 سيةكيف؟ األنشطة الرئي

 الحاجة أو حل أو إرضاء أجل من فكرة،ال لتجسيد ستقوم بها المبادرة التي األنشطة هي ما

 المهم ومن. بها القيام أجل من أهمية األكثر تعتبر التي األنشطة تحديد هي األولى الخطوة مشكلة؟ال

 يجب .فيها سيشارك من الذي وكذلك تخطيط لها وتنفيذها،السيتم  وكيف ومتى األنشطة تحديد

 نفسه، الوقت وفي. التخطيط حيث من األنشطة هذه تحقيق سيتم االعتبار كيف بعين تؤخذ أن أيضا

 تقليل أجل من االعتبار، بعين تؤخذ المعايير البيئية واالجتماعية التي يجب أن في أن نفكر أن يجب

 .والمجتمع البيئة على السلبية اآلثار تجنب أو

 -Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)ة المحلي الزراعة جمعية الستدامة

AMAP) الغذاء ينتجون الذين لمزارعينل مباشرة ربط وسيلة هيو الجزائر، في توربا تجمع يقودها 
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أنشأ  الغاية، لهذه تحقيقا.  محليةو صحية منتجات شراء اختاروا الذين المستهلكين مع العضوي

 .األسبوع في واحدة مرة( الجزائر) فايت أوالد في" جمعال سلة" التجمع نقطة

 القيام أجل من. والمستهلكين المزارعين بين الوصل هو أعاله المذكور للمثال الرئيسي النشاط

 :يجب بذلك،

 تم  الحالة، هذه في. الغذائية للمواد منتج مع اتفاق وتحقيق المستهلكين من مجموعة إنشاء

 أسبوعيا يشترون المستهلكين. العضوي الغذاء إنتاج: عوالبي اإلنتاج شروط على االتفاق

 .الطرفين لكال عادل سعر ويحددون مقدما يدفعون المزارع، إنتاج

 بذلك، القيام يمكن. الوسط والحلول المتبادلة الثقة لخلق سائلوو االتصال قنوات على الحفاظ 

 تقييم أو/  و يطوالتخط إلطالع، منتظمة اجتماعات تنظيم خالل من المثال، سبيل على

 كونت أن يمكن بحيث المزرعة إلى المستهلكين تنظيم زيارات خالل من أو معا، النشاط

 .وظروفه اإلنتاج عمليةل أفضل معرفة لها

 من ويزنه ويوزعها اثنين العضوي، الطعام المنتج يجلب) أسبوعية بيع نقطة تنظيم 

 (.نتجاتهمم الستالم المستهلكين جميع ويذهب سالل، في المستهلكين

 كيف؟ الموارد الرئيسية

المتوفرة إلنجاز هذه الفكرة؟ ما هي )أدوات، وقت، فضاءات، قدرات، إلخ( ما هي الموارد 

 التي ال يمكن تطوير الفكرة دونها؟  الموارد األساسية

 ملموسة؟ غير موارد أية توجد هل

 تحقيق يمكن عبرها التي قالطر على أفضل لكي يتم الحقا التركيز الموارد هذه تحديد المهم من

 سبل في التفكير عند اإلبداع على يشجع ألنه فصلها، الضروري من يكون قد. الرئيسية الموارد

 من لكن. شراء الموارد هو شيوعا، األكثر الطريقة وربما طريقة، أسهل. الموارد هذه تحقيق

 استعداد على تكون قد جماعات أو أشخاص عن البحث مثل بديلة طرق في التفكير أيضا الممكن

( أدوات أو فضاءات) مادية الموارد هذه تكون أن يمكن. بالموارد التبرع أو/ و ومشاركة لتبادل

 .معرفة أو قدرات،أو  وقتعلى شكل  كونت أن أيضا يمكن ولكنه

 للوصول اعتبارها ينبغي أو يمكن التي واالجتماعية البيئية المعايير عن أنفسنا نسأل أن المهم من

 .والمجتمع البيئة على السلبية اآلثار لتجنب وذلك الموارد، هذه إلى

 :الرئيسية الموارد تكون أن يمكن ،AMAP لـ مع مثال تجمع تربة  وتمشيا

 العضوية مزارع للمواد •
 المستهلكين المنظمين أو العمالء من مجموعة •
 (لمستهلكينا قبل من ذاتية التنظيم/  تطوعية) الرئيسية األنشطة لتنظيم الوقت •
 األسبوعية البيع لنقطة فضاء •
 اإللكتروني البريد رسائل إرسال/  لالتصال باإلنترنت متصل إلكتروني جهاز/  هاتف •
 أدة الوزن •
 سالل •
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 كيف؟ الشركاء الرئيسيين

 هناك. إليهم والوصول تحديدهم ويجب يمكن رئيسيين شركاء هناك مشروع أو فكرة تطوير في

 كجزء االعتبار في أخذها. المبادرة هذه وحول داخل، المختلفة، االجتماعية الياتالفع مع تفاعالت

 ما. ضروري أمر منهم واحد كل مع القائمة الشراكة من النوع هذا وإدراج االجتماعية، الشبكة من

 المشروع؟ مع تنسجم هل منهم؟ واحد كل بين العالقة ذلك في بما منهم؟ واحد كل مع الرابط هو

 

سوسيوجرام عبر تصويرهم أن أيضا ويمكن الرئيسيين، الشركاءديد يمكن تح
27
. 

 

 غرض؟ ألي

 

 يمكن بذلك، وللقيام األهداف، لتحديد مختلفة معايير هناك. المتوقعة والنتائج األهداف هي هذه

 :التالية الصفات مع ئمتتال التي األهداف تلك فقط معتبرا ،28SMARTcriteria تطبيق
S (محدد)؛ M (قياسقابل لل)؛ A (قابل للتحقيق)؛ R (واقعي)و ؛T (محدد الوقت) 

 

 البيئي التأثير• 
بعد  البيئي األثر حيث من المتوقعة النتائج هي ما لمبادرة؟ل المحتمل يجابياإل بيئيال تأثيرال هو ما

 بالفعل؟ المبادرة تنفيذ

 

 االجتماعي التأثير •
 األثر حيث من المتوقعة النتائج هي ما رة؟للمباد المحتمل اإليجابي االجتماعي التأثير هو ما

 بالفعل؟ المبادرة بعد تنفيذ االجتماعي

 

 االبتكار •
 للنشاط؟ واالجتماعي البيئي التأثير يدعم هذا كيف مبادرتكم؟ التي تجلبها المبتكرة العناصر هي ما

 التكرار؟ الممكن من هل

 

 شعبية؟ مبادرة هي هل
 
 بعض نسأل أن يجب الشعبية، القاعدة لمنظور ما بها مبادرة بتستجي التي الطريقة تقييم أجل من

 :المعنية الفاعلة الجهات حول األساسية األسئلة
 ةالحاجة /المشكل ؟ةمن له الحاجة و/ أو المشكل

 مشكلة؟ال أو/  و الحاجة يحدد الذيمن  

 ؟تلبيتها أو/  و حل إلى تحتاج التي فكرةيملك ال الذيمن 
 الفكرة
 

 األنشطة الرئيسية القرار؟ اتخاذ عملية في القرار اتخاذ عن مسؤولال هو من
 رئيسية؟ال نشطةاأل بتنفيذ يقوم الذيمن  

 الموارد الرئيسية الالزمة؟ الموارد عن يبحث الذيمن 

                                                           
27

 العالقات هيكل يرسم الذي البياني الرسم هو. الشخص يملكها التي االجتماعية لروابطل البياني التمثيل هو سوسيوجرام  

 جماعي موقف في الشخصية

 
 https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria: دراكر بيتر قبل من المفهوم هذا حول اتالمعلوم من مزيد على للحصول 28

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
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 الالزمة؟ الموارديوفر  الذيمن 

 شركاء؟ رعاية عاتقه على أخذ الذيمن 
 الشركاء

 شركاء؟ هم من

 لهذه البيئي األثر قيمة يتلقى/ ل قيمة طييع الذيمن 
 المبادرة؟

 التأثير البيئي

 التأثير االجتماعي للمبادرة؟ االجتماعي األثر يتلقى/  يعطي الذيمن 

 االبتكار للمبادرة؟ مبتكرال الجوانب من المستفيد من

 

 من جزء كل من السهام توجيه المستحسن فمن مرئية، بطريقة األسئلة هذه عن اإلجابة أجل من

 .الجواب في المشاركين الفاعلين نحو المخطط

 

 
 

Who defines the need or problems?  مشكلة؟ال أو/  و الحاجة يحدد الذيمن  
Who has the need or problem?  من لديه الحاجة و/ أو المشكلة؟ 
Who is in charge of the decision making? القرار؟ ذاتخا عملية عن المسؤول هو من  
Who is executing the key activities?   رئيسية؟ال نشطةاأل بتنفيذ يقوم الذيمن  
Who gives / receives value of the 
ecological impact of the initiative? 

 لهذه البيئي األثر قيمة يتلقى/ ل قيمة يعطي الذيمن 

 المبادرة؟
Who is looking for the resources needed?   الالزمة؟ الموارد عن يبحث الذيمن  
Who is providing the resources needed?   الالزمة؟ الموارديوفر  الذيمن  
Who gives/ receives value of the social 
impact of the initiative?  

للمبادرة؟ االجتماعي األثر يتلقى/  يعطي الذيمن   

Who gives/ receives value of the 
innovation of the initiative?  

إبتكار المبادرة؟ قيمة يتلقى/ ل قيمة يعطي الذيمن   

Who is taking care of partners? Who is the 
partner?  

 شركاء؟ رعاية عاتقه على أخذ الذيمن 

Who has the idea to solve/ satisfy it?   ؟تلبيتها وأ/  و حل إلى تحتاج التي فكرةيملك ال الذيمن 
Community/ platform/ network المجتمع/ المنصة/ الشبكة 
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 مشاكل وأو االحتياجات تلبية أجل من المجتمع من أفراد قبل من الشعبية المبادرات تشغيل يتم

 من جزء هي التي العملية هذه في تشارك وكالء هناك يكون أحيانا. إليه ينتمون الذي المجتمع

 أن الفاعلة الجهات يوجه أن الضروري من الثانية، الحالة في. يوجد ال أخرى وأحيانا المجتمع،

 .المخطط خارج إلى حاجة هناك

 

 مؤسسة من وأيضا البلدية من مالي بدعم يحظى بالبول الطاقة مولد كان إذا المثال، سبيل على
 .المخططإخراجهما من  يجب ولذلك إلى المجتمع المؤسسة تنتميان وال البلدية ال. دولية

 

 المبادرة أو المشروع نطاقات 4.3

 

مختلفة نطاقاتيمكن تصور المشاريع والمبادرات على أنها مؤلفة من 
29
أو أبعاد متداخلة فيما  ،

تستحضر فكرة النطاقات إلى أذهاننا مفهوم الحيز المكاني، الذي يمكن أن يشمل نواح . بينها

ع مرور مبادرات التي تحافظ على استدامتها موالإن المشاريع . في الوقت نفسهتتقاطع  قدعديدة

 .تتطلب تحقيق توازن بين نطاقاتها المختلفة الزمن،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
. ادة األعمال الجماعية مقره في برشلونة، وهو برنامج تدريبي لري(Estarter)تم استلهام التعبير من مشروع إستارتر 29

w.estarter.catww 

 

http://www.estarter.cat/
http://www.estarter.cat/
http://www.estarter.cat/
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Invisible sphere (desire, power, emotions, 
conflicts) 

 النطاق غير المرئي )رغبة، قوة، عواطف، صراعات(

Tangible sphere (idea, activities and 
resources, impact 

 النطاق الحسي )فكرة، أنشطة وموارد، تأثير(

Thinkable sphere (decision making, roles, 
tasks, strategy) 

هام، إستراتيجية(  النطاق الوارد )إتخاذ القرار، أدوار، م 

Visible sphere (messages, channels, 
communication) 

(النطاق المرئي )رسائل، قنوات، محادثة  

 

 النطاق الخفي4.3.1

التحديات والتطمينات الرئيسية  إحدى. عالقاتيالبعد الشخصي والذاتي واللى إيشير النطاق الخفي 

العمل مع أشخاص آخرين،  لدى. اإلنساني العامللدى تطوير المشاريع والمبادرات الجماعية هو 

وصعوبات وعوامل روقات فدوار القيادية ووممارسة لألأن تظهر نزاعات وعواطف مألوف من ال

تمضي  فقد. للمجموعةبالنسبة على قدر كبير من األهمية ربما ولكنها  أقل وضوحاً للعيان،خرى أ

على الجوانب  تلكمن المهم مناقشة . غير مرئية، ولكنها مع ذلك ت درك باإلحساساألمور الصغيرة 

ام إلى تلك القضايا منذ البداية توجيه االهتميضمن . وإن لم يكن ذلك سهالً على الدوام ،صريحنحو 

 .استدامة المشروع أو المبادرة من الناحية اإلنسانية

عند  اكتشافهاالقيادة، من الضروري  سائلديناميكيات السلطة ومضمن المجموعات  تظهر أيضاً 

، ويضع حدود النقاش، ويملك القدرة على المبادرةيقوم بمن . التعامل معها كيفية ظهورها ومعرفة

متاعب الراهن أو الوضع من ي ولي ثقته، أو ي لحق بتبعي ة، أو ي قدم التنازالت؟ ما هو ال؟ الناسجمع 

والعالقة التي تربط  رسميةالدوار الرسمية وغير جوهري إدراك األهذه الحالة؟ من ال ثيرهات التي

 .بينها

 اتاختالفو اتتيجة لفروقتكون نوهي غالباً ما  .ملؤها األخطار والفرص الصراعات هي لحظات

 ؟األساس المادي للصراعرازحة تحت الجوانب العاطفية الهي  ما. مجموعةالفي  األشخاصبين 

ما الذي ؟ كيف نتفاعل مع الصراع؟ ما هي األنماط التي تكررها المجموعة لدى ظهور الصراعات

 الصراع؟يمكن أن يساعدنا في تحسين التعامل مع 

 المتصورالنطاق 4.3.2 

الحاجة  تتنوع. ر المجموعة لنفسها وللمشروع أو المبادرةبكيفية تصو   المتصور يتعلق النطاق

عدد األشخاص قليل، كان فلو  .المجموعة ضمن شكلياتاللى التنظيم بحسب حجم ومستوى إ

أهدافهم ممكنة التحقيق، حينئذ قد يتمكنوا من العمل بقدر و، الدوافع لديهمو ،ويعرفون بعضهم بعضاً 

يجب تنسيق ، فعندها نيو المبادرة كبيرأالمشروع حجم ذا كان إلكن و. ية والتنسيقمن الهيكلقليل 

كيف يخططون إلنجاز . األهدافكي تتحقق واتخاذ القرارات المسؤوليات واألدوار والمهام 

 التصوريةما هي البنية ضمان التعاون والرضا عن العمل؟ في سبيل ؟ كيف ينظمون أنفسهم امالمه

حملون كيف يتكيف يتم تقاسم السلطة داخل المنظمة؟ كيف يتخذون القرارات؟ والتي يرغبونها 

مر أمشروع؟ هل الهرمية إجمالي المن يشكلون جزءاً  نهمأمشتركة وكيف يشعرون بالمسؤولية ال

 ؟يةم هي ضرورأمستحب 
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. يكون هناك إستراتيجية من أجل نمو وسير أي مشروع أو مبادرة نحو أهدافهأن الضروري من 

، كأداة التحليل الرباعي المجموعات على تطوير االستراتيجيات لمساعدةاك أدوات مجدية هن

(SWOT analysis
Forum) المنتدىأو  ،(thinking hats31 6) قبعات التفكير الست، أو (30

 أو ،(32

 (..World Café33)ي مقهى العالمال

ت سهل مالحظة . ديمقراطيةو سليةممنتجة ون تكون أعلى االتصاالت واالجتماعات الداخلية يجب 

 34 (Seeds for Changeبذور من أجل التغيير ) ر شبكةتوف   . صعب الوصول إليه أمرذلك ولكن 

 .االجتماعات وتسيير المجموعاتإعداد تقنيات رشادية حول بعض الكتيبات اإل

 الملموسالنطاق 4.3.3 

نحو  ويسيريعمل  وع كيللمشرالموارد الضرورية األنشطة وموضوع  الملموسالنطاق يتناول 

إلى مر األيشير قد  ،في العديد من الحاالت .مستداما مع مرور الوقتما يجعل المشروع  إنهمام، األ

 وطريقة المبادرة حس مع عالقة له أن كما. دائماً لكن ليس وقانونية، ال وأقتصادية االلجوانب ا

تعريف ضرورية دقيق؟ هل هناك د الرهل تقدير الموا المعنية. األطراف جميع ورضاء تشغيلها،

 ؟ مالألنشطة والموارد الضرورية هل توجد خطة واقعيةواضح للحاجة أو المشكل التي يتم حله؟ 

 ؟ كيف ستحصل على الموارد التي تحتاجها؟ هلالمبادرةهو الوضع القانوني الذي يجب أن تتبناه 

كة مناسبة للمبادرة؟ هل هل هناك شب؟ فيهالمحيط الذي تعمل  تملك المجموعة اطالعاً على

 لتنفيذ المقترح؟ الضرورية المهارات للمجموعة

 النطاق المرئي. 4.3.4

 في الطريقة التير حلل المجموعة وتفك  ت   ،في هذا النطاق. تواصلال مسائلالنطاق المرئي عالج ي

في إن جميع األمور . أجمعوضوح مشروعها في العالم وفي مدى  ليها،يتم النظر بها إ نأترغب 

ت درك  كي ،وتحليله هفيالتفكير و التخطيط للتواصل نبغيي. دون قصدمن حتى دائم، تواصل حال 

هداف التي ترغب باإلعالن عنها، وتقوم بتحديد أقدرات المواقف والوالمجموعة الصورة 

 .التواصل

 ويبال؟ ما هي مزايا وعيوب اتواصل لديهالمهارات ما هي يصاله؟ إالمجموعة  ريدما الذي ت

الرسائل التي ما هي أنواع ن يريدون الوصول وكيف؟ م لىإما هو السياق االرتباطي؟ ؟ 2.0

 المشروع ولمن؟قدمه المشروع؟ ما الذي ي لشرحاستعمالها بالمجموعة ترغب 

 ساسية إلدارة المجموعاتالجوانب األ .4.4

(Opcions)« ثيونزوبأ»جمعت مجلة المستهلك الكتاالنية 
35

للرفع من يسية الرئ القواعدمن سلسلة  

تحتاج قد ). نترنتاالخارج عالم العاملة  اتمجموعالعمليات المجموعة، مع التركيز على كفاءة 

 (.تاإلنترنعاملة على للمجموعات ال لكي تصبح صالحة إلى التعديل التاليةاإلرشادات التوجيهية 

                                                           
 

30 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swot_analysis 
 

31 http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 
 

32 http://openspaceworld.org/wp2/ 
 

33 http://www.theworldcafe.com/ 
 

34 http://www.seedsforchange.org.uk/resources 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Swot_analysis
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
http://openspaceworld.org/wp2/
http://www.theworldcafe.com/
http://www.seedsforchange.org.uk/resources
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 المشتركة الفلسفة (1

طبيعة التحديات وا، افهأهد حولبصراحة وتتحدث مجموعة من الضروري أن تتشارك ال

ليس من المفترض أن تتطابق تلك األمور، بل يمكن أن . وما هي أحالمهمها، يواجهونالتي 

وجهة أو مهمة  على األقل ولكن ينبغي أن يكون هناك ،نفسه في الوقت عديدةأشياء تكون 

 .ةالمجموعواحدة تتالقى حولها  مشتركة

 

 الحاجات الشخصية والحاجات الجماعية (2

 احترامو الجماعية، لالحتياجات االستجابة على قادرا المشروع يكون أن يينبغ

 .خنوعيلكن ليس وسلوك خدماتي، التحلي بفي و،  نفسه الوقت في الشخصية االحتياجات

 

 الرضا التوافقي (3

 .األعضاءه فمن المرجح أن يكون ناجحفي حال تلبية المشروع أكثر من حاجة 

 

 الثقة والمصداقية (4

باستمرار إطالق األحكام  دونتاد المجموعة على تقديم النقد البناء وتلقيه، ينبغي أن تع

ات التي فالنقد البن   .على كل شخص وكل شيء  تفشلاء يسهم في القدرة على اكتشاف المر 

التفاهمات تلك بل لحل وإيجاد س  لتزامات، الوفاء باالأحد أعضائها بالمجموعة أو فيها 

 .المنقوضة

 

 قبول التنوع (5

لخ، مع الحفاظ على التوازن بين إ.. .والرؤية والتطلعات شاركةع المتنو  المهم إيجاد من 

فلو كان هناك مثالً القليل من التواصل والثقة وكانت . التوقعات واألهداف المشتركة

 .توجيهية صارمة وصريحة إرشاداتدون  سيكون من الصعب العملف ،األهداف طموحة

 

 توازن القرب ووضوح اإلطار (6

 بعض نأخذ ما غالبا محبة،ال أو تقاربال أساس المبنية على المجموعات من العديد في

 واالتصاالت المعرفة من مزيد هناك يكون عندما. منه مفروغا أمرا الضمنية القواعد

 حين تنقص محددات تفاعل المجموعةلكن  .قد نجح عملالف والتكامل المتبادل، والتقارب

 عمل إطار تحديد أو بناء في تنظر أن الممكن من( المثالالحقوق والواجبات على سبيل )

 .معا العمل أجل من بوضوح مشترك

 

 الشعور باإلنجاز (7

وتجنب ، واالحتفال بتلك اإلنجازات تحقيق أهدافها،نبغي أن تكون المجموعة قادرة على ي

 .اعتبارها من المسل مات

 

                                                                                                                                                                        

 
 /http://www.opcions.org: من المجلة 44العدد : 35

http://www.opcions.org/
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 االستراتيجية الجماعية (8

مستوى من االستراتيجية والمنظور الجماعي، يجاد إالقدرة على يجب أن تكون لجماعة 

 .وتجنب القيام باألفعال في حاالت الطوارئ فقط

 

 وعي اللحظة (9

 بعين االعتبار من المهم األخذ ،(أو ما عداهامادية سواء كانت )ماكن المشتركة في األ

 .لأو االحتفا القرار وأو العمل أ للعاطفةاألماكن واللحظات وتخصيص مختلف 

 

 ةيادة السليمالق  (11

من المفروض أن يتم . تجدر مالحظة استمرار وجود القيادة في المجموعات غير الهرمية

وذلك من ، عديدون المجاالت المختلفة أشخاصأن يقود ، كما ينبغي تداول أدوار القيادة

 .شأنه تمكين األفراد والمجموعة

 

 القدرة على التفويض  (11

كل شيء، وال ينبغي القيام ب وال ينبغي عليهم ليس لدى الجميع دراية للقيام بكل شيء،

 لجانجدي استخدام المن الم. عةالمجموعة الموس   اجتماعاتضمن كل شيء كذلك مناقشة 

 .دافرعلى األ مسؤولياتتوزيع المجموعات العمل وو

 

 الجتماعات الفعالة والديمقراطيةا  (12

ن تكون أ ،راتيجياتم االستيوتقيووضع القرارات لصنع مشتركة المساحات يجب على ال

 التحضيراإلعالن عن جدول األعمال في وقت سابق و ينبغي. ديمقراطية ومرنة وفعالة

وضبط الوقت،  ،تدوين المالحظاتوتوزيع أدوار التسيير، أن يتم مسبقاً وينبغي . لتنفيذه

مور يمكن أن تحول األإضافة إلى اختيار شخص لإلشراف على توزيع أدوار الكالم؛ تلك 

التي ذلك من إحدى الصعوبات الكالسيكية هي مع فساد سير عمل االجتماعات، ودون إ

 مبادرة من الحصول على عدد من الموارد حول فن التسيير يمنكم. تؤثر على المجموعة

 .(Rhizome Network36)ريزوم ومن شبكة  (seeds for change)بذور من أجل التغيير 

 

 والموظفيناالنسجام بين المتطوعين   (13

توضيح أدوار من أشكال المشاركة، يجب  النوعين نيهذالتي تعتمد المجموعات ن ضم

ي للتواصل المفتوح حول الحقوق والمسؤوليات بين نوع ات، وخلق فضاءشخصكل 

 .المشاركة

 

 قنوات تواصل متعددة  (14

                                                           
 

36 https://rhizomenetwork.wordpress.com/ 

https://rhizomenetwork.wordpress.com/


 

 

31 

إبالغ كل ليس من المفروض : المجموعة وفقاً لحاجات التواصل تكييف القنواتيجب 

في أغلب األحيان، وال  فقطون قليلأشخاص  سيط لع عليه كان نإللكتروني إالبريد ابشيء 

 .داً االجتماعات إذا كانت طويلة ج ضمنكل شيء  يجب مناقشة

 

 اإللهام الخارجي  (15

 بديلة نظرةالطريقة على  تلكعلى مشاريع أخرى مماثلة، والحصول باالطالع من المهم 

ولكن دون الغرق في . وعنا الشخصيتسمح لنا برؤية مكامن القوة والضعف في مشر

 .ففي نهاية المطاف لكل مجموعة حالتها الخاصة المقارنات،

 

 البتكار ضمن المشروع أو المبادرةا4.5 

نه من الضروري إ، فةمبتكراريع المشحول المرحلة األولى من الالرغم من أهمية التفكير على 

يمنع ذلك من وصول قد فال إيع، وثناء تشغيل المشارأ لالبتكاردوات أالحصول على يضا أ

 .بما يملك من إمكاناتلى الدرجة المطلوبة لتطوير النشاط إالمشروع 

37حلم التنين مثل مبتكرة منهجيات
38االستضافة فنو المشاريع وإدارة لتصميم 

 والمشاركة لتسهيل 

 .لالبتكار جيدة أدوات إنشاء في

 المشروعترسيخ 4.5.1 

بحيث يتم  نفسها تكرار تُعيد، متكررةميم مشاريع ذات طبيعة إلى الترسيخ هو في تصالطريق 

ج قابل للتطبيق، ت  نصغر م  أب إذا تم البدء على سبيل المثال،. كل دورة جديدة إدخال تحسينات مع

من فسيول د ذلك قدراً أكبر من الخبرة، مما يضمن الحصول على نتائج بأقصر وقت وبأدنى حد 

 .المواد والجهد

 

 يكون أن الممكن فمن بالفعل، يعمل الذي أو إطالقه يمكن الذي المشروع جوهر دتحدي خالل من

 .التنفيذ موضع وضعه خالل من. عمله يةكيفحول  منظور واكتساب نموذج أو أوليا هناك نموذجا

 وقت في تضمينها يمكن بحيث المعنية المختلفة االجتماعية الفاعلة الجهات قبل من تقييمها يمكنو

 .تتكرر باستمرار أن يمكن دورة هذه. نيحساإلجراءات كعملية ت هذه في الحق

 

 وفقاً للحالة تعديلهاو مكامن النجاح في المنظمات األخرىمالحظة 4.5.2 

تحديات حين واجهتها  خرىأمنظمات طبقتها الحلول التي االطالع بطريقة عملية على يمكن 

عدد من الحلول على 39 (Solution Library) مكتبة الحلول تحتويعلى سبيل المثال،  .معينة

 .ةلبيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيقضايا الل

                                                           
37

  http://www.dragondreaming.org/ 
38

  http://www.artofhosting.org/ 
 39

 http://solution.ecovillage.org/ 
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 بتكار من الداخلالراغبة في االلمشاريع لساسية أ اعتبارات4.5.3 

  طريقة  عن مختلفعلى نحو إنجاز األمور على قدر من البساطة يعادل  ممارسة االبتكارإن

 .إنجازها االعتيادية

 في المنظمة، فغالباً ما تتولد  أبعد من النظام القائم ودائرة الراحةاءات جديدة لى فضإ التطلع

التخلي عن الراحة يعني  دائرةمور خارج بناء األ. هناك األفكار والممارسات الجديدة

تبعةطريقة العمل   .عاديةوتعطي نتائج  قليل جهد بذلالتي تتطلب  الم 

 واالتعاظ من حدأال يدري بها  قدو قاء نفسهاالممارسات التي تحصل من تلإلى  االنتباه ،

 ؟الممارسات دون مجهودتلك تحصل ولماذا ؟ تحصلكيف . ذلك

   وذلك من  واالستلهام منها، ها المنظمةتالتي واجه عبة أو غير المريحةل النواحي الص  تأم

 .مبتكرةالفكار أللواستخدامها كمصدر تلك القضايا جل التعامل مع أ

 المشاركة في المنظمة  شخصي يتيح المجال أل لقيادة المشتركةاساحات دوات ومخدام أاست

 .ةفكار جديدأفي خلق 

  البناء عليها للتقدمالمنظمة و في قوةالالتركيز على نقاط. 

 Emotive – يموتيفإبرنامج ) Empulse game يمبولسإمثل لعبة هنالك مبادرات دولية 

Program)40  لى إتحويله أمراً ممتعاً ب االبتكارمن  تجعلو ة،السابق الجوانب جميعالتي تستخدم

 .ةلعب

 الواسعلبلوغ نطاقات المجتمع  الرئيسية شبكاتالالتحالفات ووالشراكات 4.5.4 

 لتصبحخرى مشابهه أمع منظمات  هي االندماج ،المبادرة الشعبيةرفع من شأن لإحدى الوسائل ل

ع و اد أاتحو أكشبكة ) وتنسيق أوسع ذات انتشارواحدة منظمة  يسهم ذلك في . (اتتعاونيتجمُّ

على شجع ي، واوفعاليته اوضوحهمن يزيد تبادل الموارد والمعلومات بين المنظمات، وتسهيل 

يوجد بين األماكن الرسمية ذات البنية . التعاونمن خالل تكرار الثقة يزرع ، والتبادلثقافة 

عقد تحالفات أو التعاون يمكن . ت المتنوعةالقانونية واألماكن غير الرسمية قدر كبير من اإلمكانيا

 .يةقيسوتو الة أو المالية أجتماعيسواء من الناحية اال ،من أجل بلوغ أنماط انتشار أخرى

 عليها فيتسليط الضوء  تم، هناك أنواع شراكة أخرى، الشعبيةمبادرات الالجمعيات وإلى إضافة 

 متنوعة خلفيات ذات فاعلة جهات بها تقوم، (Network for change41)« شبكة التغيير» تيبك

 وأوالصناعية، الجمعيات التجارية أو السلطات الحكومية، أو و الجامعات، أبحاث األ مراكزك

 .2.0و منصات ويب أ، أو التجمعات على شبكة اإلنترنتالشبكات المحلية، أو عالم، اإل

د غير األ معروفةالأحد المخاطر . شراكة جديدة على فوائد ومخاطر يتنطوي أ خالقي هو التفر 

معلومات وأفكار مشاركة صحة أن التعاون ينطوي أحياناً على  مع. و نموذجأفكرة مشروع ب

يمكن والً، أ غالباً ما تفوق الفوائد الكلفة..للخوف داعليس هناك األحيان  غالبيةفي  ولكنه، حساسة

. إضافية نجاحمشاريع أو  طرافأ من قبل عينها ةو االجتماعيأ ةالبيئي اكللمشتصد ي ا عتبرن أن
                                                           

 40
 http://empulsegame.project.emotiveprogram.org/ 

 

 
 

41 centre.org/fileadmin/content/files/project/civil_society_platform/NetworkOfChange.pdf-http://www.scp 

http://empulsegame.project.emotiveprogram.org/
http://www.scp-centre.org/fileadmin/content/files/project/civil_society_platform/NetworkOfChange.pdf
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النجاح هو  أهم عوامل .كتابياً شفهياً أو  مشروععامل النجاح الحقيقي لفكرة  ال يمكن نقل، ثانياً 

  .لفكرةالذي أتى باالشخص التزام 
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 موارد إضافية .5

 (دسويتش مي)تشرز يسوال Meet the Switchers (SwitchMed)42 

 المجتمع ومبادرات الخضراء لمشاريعا أصحاب من نجاح قصص يجمع الذي الموقع

 برنامج إطار في وضعت منصة هي. البيئي االجتماعي االبتكار بشأن المدني

SwitchMed ةيبيئال االبتكارات مستوى لرفع األوروبي االتحاد من الممول 

 .االجتماعيةو

 

 المدني المجتمع منظمات دور. السياسات واإلنتاج االستهالك المستدامة
43
 

انخراط ز على فرص يرك  . (CSCP) نتاج المستدامينكز االستهالك واإللمر ي بكت

 .منظمات المجتمع المدني على مستوى السياسات المختلفة

  ستهالك المستداميناالنتاج واإلجل أشبكة التغيير. شراكات المجتمع المدني من 

رويج عن نجاح تمثلة أيعرض . (CSCP) نتاج المستدامينلمركز االستهالك واإل ي بكت

ي من خالل شراكات منظمات المجتمع المدن (CSCP) نتاج المستدامينالستهالك واإلا

(CSO). 

  44الكبير تحولجل الأاستراتيجيات التغيير الفعال من 

 .عن دور المجتمع المدني في التغيير المنهجييقدم أفكاراً مهمة 

 موقع 
45 UNEP SCP Clearing House 

واالستهالك ( UNEP) مم المتحدة للبيئةبرنامج األحول  إلكتروني لتبادل المعلوماتموقع 

 .نتاج المستدامينواإل

 46. بذور التغييرالجديدة الستهالك المستداماات يقتصادا 

 .المجتمعيةجيل سيفانغ عن االقتصاديات المجتمعية والمبادرات من تأليف كتاب 

 

 فيديوالمصادر 

 قصة تغيير        change/-of-yofstuff.org/movies/storyhttp://stor 

 .كثر استدامةمن أجل مستقبل أالتغيير تأمالت حول 

  2تقديراً لكتالونيا       http://homenatgeacatalunyaii.org/en 

نتاج يس فقط بما يتعلق باالستهالك واإللتالونيا، في ك المجتمعيةاالبتكارات  خريطة

 .عدة لغاتإلى مترجم . المستدامين

                                                           
 

42 https://www.switchmed.eu/en/innovation/Meet%20the%20Switchers 
43

   
_SCP_Policies_A_Guide_for_CSO_en.pdf-SCP__2011__content/uploads/2016/05/39_C-centre.org/wp-http://www.scp  

 
44 report.pdf-csos-content/uploads/2012/04/smart-http://ttfreiburg.de/wp 
45   http://www.scpclearinghouse.org/  
 

46 http://grassrootsinnovations.org/ 

http://storyofstuff.org/movies/story-of-change/
http://homenatgeacatalunyaii.org/en
https://www.switchmed.eu/en/innovation/Meet%20the%20Switchers
http://www.scp-centre.org/wp-content/uploads/2016/05/39_CSCP__2011__-_SCP_Policies_A_Guide_for_CSO_en.pdf
http://www.scp-centre.org/wp-content/uploads/2016/05/39_CSCP__2011__-_SCP_Policies_A_Guide_for_CSO_en.pdf
http://ttfreiburg.de/wp-content/uploads/2012/04/smart-csos-report.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/
http://grassrootsinnovations.org/

