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تعد جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي األولى من نوعها على المستوى اإلقليمي في مجال تعزيز االبتكارات
واألفكار المميزة، التي تقدم حلوًال اجتماعية مبتكرة وفعالة لمشاكل المجتمع األكثر إلحاحاً.

دعا المنتدى وزارة الموارد البشرية لدراسة إنشاء المركز السعودي لالبتكار االجتماعي. وعقد اتفاقيات تعاون
وتوأمة بينه وبين نظرائه من المراكز الدولية ووضع خطط لتبادل التجارب والخبرات.

أشاد د. توفيق جالسي نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو بالمملكة العربية
السعودية لصيتها المرموق كحاضنة لالبتكار، وذكر أن منتدى االبتكار االجتماعي ال يعكس المشاركة
النشطة للمملكة في مجال التكنولوجيات الناشئة فحسب، بل يعكس أيضاً العمل الهام الذي قامت به

منظمة يونسكو في مجال االبتكار والتحول الرقمي.
رّكز الملتقى على دور االبتكار في حل المشكالت االجتماعية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة واستدامة من
الحلول الموجودة، ودعا في هذا اإلطار بنك التنمية االجتماعي لدراسة إنشاء محفظة مخصصة لدعم

الشركات الناشئة في االبتكار االجتماعي. 
فيما يخص التعليم وعالقته باالبتكار، يعد من أهم ما تضمنه المنتدى دعوة وزارة التعليم لتضمين مناهج

التعليم والنشاط الطالبي مفاهيم ومعرفة وممارسة االبتكار االجتماعي. 
فيما يخص تقنية األثر أكد المنتدى على أهمية دور الجامعات والمنظومة التعليمية في تشجيع ودعم
الطالب إلنشاء شركات تقنية مجتمعية وأثرها الكبير على التنمية االقتصادية، وضرورة وجود استثمار

اجتماعي ينقل األفكار االبتكارية للمجتمع.
فيما يتعلق بالعائد االجتماعي والثقافي لالبتكار، دعا المنتدى القطاع الثالث لتبني مبادئ االبتكار االجتماعي،
وإبراز دور االبتكار االجتماعي في برامج التحول االقتصادي الشمولي وبرامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمبادرات

المنبثقة عنها.
من أهم التجارب الناجحة في االبتكار االجتماعي التي عرض لها المنتدى تجربة مؤسسة الملك فيصل الخيرية،
والتي حصل تغير في توجهها منذ العام 2001م، حيث أصبح التركيز ينصب على كل ما يتعلق بالتعليم والبحث
العلمي، والهدف من ذلك تمثل في تحقيق أقصى درجات األثر االجتماعي، وقياس هذا األثر ومتابعته بشكل

أفضل، والتركيز على مشروعات وبرامج مستدامة. 
تبدو الحاجة ملحة في ضوء ما أكدت عليه فعاليات المنتدى إلى تعزيز ثقافة المبادرة واالبتكار لدى الشباب
وتحفيزهم في مجال ريادة األعمال االجتماعية. فضًال عن تطوير التشريعات واألنظمة الداعمة لبناء
المبادرات المبتكرة اجتماعياً. وفي هذا السياق أوصى المنتدى بدعوة الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع
لتفعيل الدور اإلعالمي ووسائل التواصل االجتماعي؛ للنشر والتوعية ألجل تعزيز مفاهيم وتطبيقات االبتكار

االجتماعي.
أولى المنتدى اهتماماً باالبتكار االجتماعي والتمويل، وفي هذا السياق تم اإلشارة إلى أن االستثمار االجتماعي
يتعلق بالمشروعات التي تهدف لتحقيق عائد اجتماعي إيجابي بالدرجة األولى وعوائد مالية بغرض تحقيق

استدامة للمشروع.
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أكد المنتدى على أهمية دور القطاع الخاص وأثره االجتماعي من خالل برامج المسؤولية االجتماعية،
واستعراض سبل تمكين أنسنة القطاع الخاص وتحفيز الممارسات المعززة لألنسنة في بيئة العمل،

خصوًصا ما يتعلق بالمرأة وذوي االحتياجات الخاصة.
بدأت منظمة يونيسكو من خالل مشاريع في أكثر من 35 دولة، حول العالم لتوفير التدريب للشباب بدءاً
ممن أعمارهم 18عاماً، إلى الشباب البالغين الذين يبحثون عن وظائف وفرص عمل، وقد تشاركت المنظمة

مع شركات أكبر لتكون قادرة على توسيع نطاق هذا النوع من الخبرة.
ر في حلول جديدة للمتطلبات أوضحت د. وندي تريل أنها عندما تفكر في االبتكار االجتماعي فإنها تفك
والتحديات االجتماعية، وفي اَألْغَلب ومن واقع خبرتها في االبتكار االجتماعي، فإن ذلك يتطلب تعاوناً نشطاً

بين األعمال التجارية والحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
ذكر أ. عبد الواحد الغانم أن مفهوم االبتكار يشير إلى االنتقال من حال إلى حال أفضل وطرق وأساليب جديدة.
أما االبتكار االجتماعي فهو عنصر أساسي في أي عمل بشري، وهو يستهدف اإلنسان الذي نريد تحسين

حياته بطرق وأساليب فعالة وتحدث األثر المطلوب في هذا السياق. 
أشار م. ثامر بن دعجم أنه انطالقاً من رؤية الهيئة العامة لألوقاف أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع
األوقاف في المملكة العربية السعودية، عملت الهيئة على تسخير كافة اإلمكانيات لتطوير قطاع األوقاف
وتحقيق تطلعاته التنموية ومن ذلك مواكبتها لعملية التحول الرقمي والذي يعد أحد ركائزه تطوير وخلق

نماذج عمل مبتكرة للقطاع الوقفي.
أبرز أ. محمد مرشد ديفيدز المؤسس والمدير   التنفيذي   لمنظمة   العربية   بال حدود، أن رسالة مشروع "عربية
القرآن" تتمثل في إتاحة الفرصة للراغبين في تعلم اللغة العربية أن يتعلموا المهارات األساسية للغة العربية
عن طريق أفضل البرامج المتاحة، واستعمال التقنيات الرقمية والمناهج الحديثة ليكونوا أقدر على فهم

القرآن الكريم خاصة، والعلوم اإلسالمية عامة.
•تطرق م  . سلطان   الشريف مستشار   ومدرب   إدارة   التغيير   في   مدينة الملك   عبدالله   للطاقة   الذرية
والمتجددة، إلى أن إدارة التغيير هي عملية منظمة ومستمرة عن طريق مجموعة من األدوات لقيادة الجانب

البشري إلنجاح مشروع التغيير.
أكد أ. حسين سرور من بنك التنمية االجتماعية على أن األفكار المميزة دائماً ما تكون حلوًال لمشاكل يعاني

منها أو يحتاجها السوق. ويمكن بدء المشروع بأقل التكاليف الممكنة بعد إيجاد الفكرة ودراسة الجدوى.
أشار أ. خالد الضبياني الخبير اإلداري إلى أن اإلدارة الرشيقة تبدأ من التفكير الرشيق وصوًال لسعادة ورفاهية
اإلنسان وتنتهي برفع جودة الحياة. وتعد اإلدارة الرشيقة الخطوة األولى لدخول المنظمات نادي المستقبل.
ركزت ورشة العمل حول اإلدارة الرشيقة للمنظمات االجتماعية، على أن المؤسسة الرشيقة هي التي
تتمتع بالمرونة وسرعة االستجابة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والمستمرة في احتياجات

وتوقعات المعنيين لضمان تقديم القيمة النوعية التي تلبي وتفوق هذه التوقعات.
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االجتماعي، وترسيخ القيم المحفزة لتوفير البيئة
الحاضنة لتطبيقات وممارسات االبتكار االجتماعي

ودوره في معالجة التحديات التنموية

دعوة وزارة الموارد البشرية لدراسة إنشاء المركز
السعودي لالبتكار االجتماعي، وعقد اتفاقيات تعاون
وتوأمة بينه وبين نظرائه من المراكز الدولية ووضع

 دعوة بنك التنمية االجتماعي لدراسة إنشاء خطط لتبادل التجارب والخبرات
محفظة مخصصة لدعم الشركات الناشئة

 في االبتكار االجتماعي.

دعوة وزارة التعليم لتضمين
 مناهج التعليم والنشاط الطالبي

 مفاهيم ومعرفة وممارسة االبتكار االجتماعي. 

الهيئة العامة لألوقاف إلنشاء ودعم الحاضنات
 في مجاالت االبتكار االجتماعي عموماً واألوقاف

 خصوصاً ألهمية الوقف في دعم االستدامة.

دعوة الهيئة العامة لإلعالم المرئي
 والمسموع إلى تفعيل الدور اإلعالمي 

ووسائل التواصل االجتماعي للنشر والتوعية 
لتعزيز مفاهيم وتطبيقات االبتكار االجتماعي.

دعوة القطاع الثالث لتبني مبادئ االبتكار االجتماعي
وإبراز دور االبتكار االجتماعي في برامج التحول

االقتصادي الشمولي وبرامج رؤية المملكة 2030
والمبادرات المنبثقة عنها
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شهد منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان) الذي نظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة زيادًة
كبيرًة في  عدد المسجلين والمسجالت في موقع المنتدى  اإللكتروني لحضور فعالياته، حيث وصل عددهم إلى
أكثر من 1000  شخص حول العالم من المختصين والمهتمين باالبتكار  االجتماعي، ينتمون إلى 30 دولة من مختلف

أنحاء العالم. 
ويأتي على رأس دول المسجلين لحضور فعاليات المنتدى:  بريطانيا، هنغاريا، النمسا، استوكهولم، مصر،
المغرب، الجزائر، سوريا، بيروت، الكويت، ليبيا، العراق،  األردن، السودان، كما  تضم قائمة الحضور دوًال مثل:
كواللمبور، موريتانيا، باكستان،  GLASGOW ، اليمن،  سلطنة  ُعمان، اإلمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المملكة

العربية السعودية بمختلف مناطقها ومحافظاتها. 
واشتملت فعاليات المنتدى التي أقيمت على مدى يومين على عقد 8 جلسات حوارية و6 ورش عمل و5
محاضرات علمية تحدث فيها نحو 60 متحدثاً  من القيادات  المحلية  واإلقليمية والدولية والخبراء والمختصين
والمهتمين ورواد األعمال  االجتماعيين، سلطت الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا ال سيما ما يتعلق
بتعريف االبتكار االجتماعي وماهيته، وأهدافه وبرامجه ومجاالته وخدماته والفئات المستهدفة فيه، إضافة إلى

التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافه. 
ومن بين أبرز الموضوعات التي ناقشها المتحدثون ثقافة   االبتكار   االجتماعي    ما بين الوعي   والتطبيق، واالبتكار
 االجتماعي   في القطاعات   المختلفة، والعالقة بين االبتكار  والريادة االجتماعية،   ودور المبتكرين   االجتماعيين في
استشراف وصناعة   المستقبل، إضافة إلى استعراض بعض التجارب  الناجحة في   االبتكار   االجتماعي، وتقنية   األثر،
وطرق تمويل االبتكار   االجتماعي، والتحديات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع وصناعة  حلول

إبداعية مستدامة في التنمية االجتماعية.
 كما تضمنت الموضوعات -التي ركز عليها المنتدى-   على التخطيط لالبتكار   االجتماعي، وإدارة   الَتغيرات، واإلدارة

االجتماعية  الرشيقة، واالستثمار الذيك وتنمية المال، والطريق نحو ريادة األعمال، وثقافة العمل الحر. 
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رعى صاحب السمو المليك األمير سعود بن خالد
الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نيابة
عن صاحب السمو المليك األمير فيصل بن
سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة، حفل  إطالق
منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان)، الذي نظمه
مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمنطقة   على
مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين
 والخبراء والمختصين ورواد األعمال االجتماعيين. 

6

وألقى د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للبحوث
والدراسات ورئيس منتدى سنديان كلمة، رّحب فيها بسمو
نائب أمير منطقة المدينة المنورة وبضيوف المنتدى، وأشار
إلى أن المنتدى يأتي في وقت تحث فيه رؤية المملكة 2030
خطاها نحو المستقبل الطموح، جاعلًة من االبتكار أحد
محفزاتها وأحد مستهدفاتها وهو الذي يصبغ بعبقه كل

تجلياتها.
 وأكد أن االبتكار االجتماعي أصبح اليوم ركيزة أساسية من
ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة (الحكومي والخاص
وغير الربحي) وهو يوّدع إلى األبد مفاهيمه ووسائله
التقليدية، ليعتنق بإيمان المفاهيم والوسائل الجديدة التي

تحدث األثر وتعّظمه. 
 وأعرب د. الحارثي عن أمله بأن يخرج المنتدى  بما يعود بالنفع
على المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي، بما يساهم  في
نشر ثقافة االبتكار  االجتماعي على جميع المستويات المحلية

والدولية.

ويأتي منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان) كمبادرة وطنية تسلط الضوء من خالل فعالياتها المتعددة، على
الحلول الذكية  والمبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات والمشاكل والقضايا  االجتماعية   الملحة،    ومنها  ريادة
األعمال،  واالستثمار   االجتماعي، وفرص العمل، والتعليم، والصحة،  والبيئة، ومكافحة الفقر.  كما يهدف إلى أن
يكون  مرجعاً إقليمياً ودولياً  لتمكين االبتكار االجتماعي، من خالل حشده لمسؤولين وخبراء  ومختصين ورواد
أعمال اجتماعيين وقادة في قطاع األعمال والشركات وصناع سياسات وقادة  الفكر من المنطقة العربية وحول
العالم، من أجل التواصل   وتبادل  األفكار وصناعة  حلول إبداعية مستدامة في التنمية االجتماعية، مما سيسهم في

تركيز  المجتمعات على االبتكار من أجل مستقبل أفضل. 
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فيما أوضح معالي مدير جامعة طيبة أ. د. عبد العزيز السراني
أن جامعة طيبة تساهم في دعم االبتكار االجتماعي وريادة
األعمال االجتماعية وصناعة األثر، من خالل العديد من البرامج
والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضاً عبر الشراكات التي

توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال االبتكار. 

بدوره قال سعادة د. عبدالله دحالن رئيس
مجلس األمناء في جامعة األعمال والتكنولوجيا:
إن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم
االبتكار والمبتكرين، مبيناً أن الجامعة وصلت إلى
مراحل متقدمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات
التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور
متطور يلبي احتياجات سوق العمل، ويؤهل
الكوادر الوطنية من خالل احتضانها في بيئة

متطورة وخالقة.

بينما أشاد د. توفيق جالسي نائب المدير العام للتواصل
والمعلومات لمنظمة اليونسكو بالمملكة العربية السعودية
لصيتها المرموق كحاضنة لالبتكار، وذكر أن هذا المنتدى ال
يعكس المشاركة النشطة للمملكة في مجال التكنولوجيات
الناشئة فحسب، بل يعكس أيضاً العمل الهام الذي قامت به
منظمة يونسكو في مجال االبتكار والتحول الرقمي. وقد أشار
األمين العام لألمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، الذي
وضع األولويات لعام 2022، إلى العديد من التحديات التي
تستدعي االبتكار االجتماعي: التصدي لجائحة كورونا، ومعالجة
أزمة المناخ، وضمان نظم إيكولوجية رقمية شاملة ال تدع أحداً
يتخلف عن الركب. هذه بعض تحديات اليوم الملحة التي تتطلب

االبتكار سواء في طريقة تفكيرنا أو في إجراءاتنا الجماعية.



وأضاف د. جالسي أن االبتكار أيضاً ضروري لدفع التنمية المستدامة على جميع المستويات. ويمكن أن
يعزز التعلم الجيد مدى الحياة، وأن يسهم في البحث العلمي، وأن يتيح فرصاً جديدة لتبادل المعلومات.
كما ساعدت التكنولوجيات الرقمية على ضمان االستمرارية في خضم االضطرابات التي أصابت جائحة
كورونا الطامعة، وال تزال تسهم في تعافي المجتمع اليوم. وفي هذا السياق المتسم بالتحوالت
السريعة، يتمثل عمل اليونسكو في تسخير االبتكار الرقمي لخدمة التنمية المستدامة وسد الفجوات
القائمة في مجالي التكنولوجيا الرقمية والمعرفية. وتتماشى هذه اإلجراءات مع المبادئ الرئيسية
لحقوق اإلنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التعليم، واالنفتاح واإلدماج في الحصول على
المعلومات للجميع، والحوكمة. لتمكين خلق القيمة من خالل التكنولوجيا وبناء الكفاءات الرقمية
عالمياً. وتعترف اليونسكو أيضاً باألثر المتنامي للتكنولوجيات الرقمية على مجالي وسائط اإلعالم
واالتصاالت. وفي هذا الصدد، أطلقت اليونسكو منهجاً دراسياً جديداً عن التثقيف اإلعالمي
ر". ويهدف هذا المورد للمعلمين والمتعلمين ْر بعين ناقدة وانقر ِبَتَبص والمعلوماتي تحت شعار "فك
إلى تعزيز المشاركة الحيوية للناس في عالم متصل والتصدي للتحديات ذات الصلة مثل نشر
المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. وتماشياً مع النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة المتعددون
في توجيه عمل اليونسكو، يتم العمل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي تؤدي دوراً
محورياً في االبتكار االجتماعي. واليونسكو بصدد وضع إطار لكفاءات التحول الرقمي لموظفي الخدمة

العامة من أجل دعم القطاع العام في مجال االبتكار الرقمي.
وأكد د. جالسي أنه يجب إشراك جميع أعضاء مجتمعاتنا. ونحن بحاجة إلى تسخير التفكير اإلبداعي
للشباب على وجه الخصوص ألن فهمهم لتكنولوجيا المعلومات سيشكل مستقبلنا الجماعي، ويجب
تمكين الشباب من تطوير أدوات تحويلية للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم
المحلية. وخالل هذا المنتدى، تتقاسم اليونسكو أمثلة عن عملها باستخدام التكنولوجيات الرقمية
لحشد الشباب من أجل االبتكار االجتماعي والتحول الرقمي. ففي عالم اليوم المترابط بشدة، يمكن
بسهولة أن تصبح التحديات التي يواجهها بلد واحد تحديات للمجتمع العالمي. ومن ناحية أخرى، يمكن
أيضاً تقاسم الحلول التي يضعها بلد ما على الفور ليكيفها اآلخرون ويعتمدوها. ومن ثم، فإن توسيع
نطاق الحلول يمكن أن يسهم في التقدم االجتماعي على مختلف المستويات. ويمكن أن يعمل
التحول الرقمي واالبتكار االجتماعي يداً بيد، وعلينا أن نضمن التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة
المتعددين لحشد إمكاناتهم. وهذه هي رؤية اليونسكو لتسخير االبتكار االجتماعي واغتنام الفرص التي

يمكن أن يجلبها التحول الرقمي لصالح البشرية.
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 فيما قال سعادة م. أحمد بن محمد الفداغي المشرف العام على مركز الريادة الوقفي من الهيئة العامة
لألوقاف، إن الوقف منتج مبتكر يساهم في صناعة األثر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يبرز دوره جلياً من خالل
العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي، ومعالجة المشاكل االجتماعية من بطالة وأمية وفقر، إضافة إلى توفير

األمن االجتماعي واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.
 في حين لفت د. حسن شريم من مؤسسة السبيعي الخيرية إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة
العمل الخيري من خالل تقديمها مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم،
واالرتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار االستثمار االجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية

استرشاداً برؤية المملكة 2030.
 فيما أوضح د. عبدالله الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي أن الجائزة تعد األولى من نوعها
على المستوى اإلقليمي في مجال تعزيز االبتكارات واألفكار المميزة، التي تقدم حلوًال اجتماعية مبتكرة وفعالة

لمشاكل المجتمع األكثر إلحاحاً.
  وأوضح د. الجغيمان أن الجائزة تستهدف أصحاب األفكار اإلبداعية، وأصحاب التجارب واالستجابات االجتماعية
المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، مشيراً إلى أنه رغم قصر الفترة المخصصة

الستقبال المشاركات بالجائزة، إال أنه تقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية. 
 تال ذلك، إعالن أسماء الفائزين بجائزة سنديان اللذين قام صاحب السمو المليك األمير سعود بن خالد الفيصل
بتكريمهما وتسليمهما الجوائز، حيث جاء في المركز األول أ. عبداالله األنصاري عن جائزة تحدث العربية، وفي

المركز الثاني جاءت د. أمل السيف عن جائزة تواصل.
 كما قام سموه بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام االبتكار االجتماعي وهم: أ. ديانا ريان
عن مبادرة كيس شيك، وأ. محمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وأ. فهد الفيفي عن مبادرة نورني وأ. فيصل
أبو ثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف وم. جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين
وم. عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية وم. عبد العزيز بن أحمد الحمادي الرئيس

التنفيذي لمنصة إحسان.
م سموه الشريك الرسمي للمنتدى وهو الهيئة العامة لألوقاف، وأيضاً الشركاء االستراتيجيين وهم: بعد ذلك، كر 
جامعة طيبة وجامعة األعمال والتكنولوجيا ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية وبنك
التنمية االجتماعية وبنك الرياض ومجموعة روتانا. كذلك كرم سموه راعي جائزة سنديان وهو صندوق العلياء

للتنمية المحلية، وكذلك كرم الشركاء اإلعالميين وأيضاً الشركاء العلميين للمنتدى.
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ُعِقدت الجلسة الحوارية األولى التي أدارها د. سعيد العمودي األستاذ المساعد بكلّية الّلغة العربّية بالجامعة
اإلسالمية تحت عنوان "ثقافة   االبتكار   االجتماعي    ما بين الوعي   والتطبيق"، وتحدث فيها كل من أ. رائد بن خليل
العيد، محترف االبتكار المعتمد من المعهد العالمي لالبتكار وإدارة المشاريع التنموية، وأ. أحمد أبز هزاع، رائد في
العمل الخيري واالجتماعي ونائب رئيس جمعية البحرين لتقنية المعلومات، ود. بدر الرشيدي، رئيس قسم اإلدارة

بجامعة طيبة، وأ. حمود   المحمود، رئيس   تحرير مجلة هارفرد   ريفيو.
وأشارت الجلسة إلى أن مفهوم االبتكار االجتماعي يشير إلى حل جديد لمشكلة اجتماعية بطريقة أكثر فعالية
وكفاءة واستدامة من الحلول الموجودة، عن طريق دمج مختلف الجهات المعنية وإشراك المستفيدين في
توليد الحلول وباستخدام أقل الموارد. كما أن االبتكار االجتماعي قد يكون ُمنَتجاً، أو عملية إنتاج، أو تكنولوجيا، وقد

يكون الحل مبدأ أو فكرة أو قانوناً أو حركة اجتماعية أو تداخًال بين أكثر من عنصر.
وتتعدد مبررات االبتكار االجتماعي لكن من أهمها: تعقد المشكالت، وتغير االهتمامات، والحاجة إلى توطين
معالجة األزمات. أما متطلبات االبتكار االجتماعي فتتضمن: إمكانية التغيير، وتبيئة االبتكار، وتمكين المبتكرين،

والتمركز حول المستفيد، وتمويل االبتكار، وأخيراً حوكمة االبتكار.
ويعود التحول نحو االبتكار إلى امتالك المنظمات الموارد الكبيرة والتقنية العالية والخبرات الفنية واإلدارية الخاصة
بالتعامل مع االبتكار بوصفه نشاطاً منظماً ومتميزاً، من أجل الوصول إلى ما هو جديد كلياً (االبتكار الجذري أو
االختراق) أو جزئياً (االبتكار التدريجي أو التحسين)، واألهم هو امتالك رؤية استراتيجية لالبتكار تمكنها من تحقيق

الميزة التنافسية من االبتكار.
وقد أصبحت قدرة المجتمع على االبتكار االجتماعي وتوليد المبتكرين ذات أهمية بالغة للمنظمات لألسباب التالية:
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الجلسة األولى: (ثقافة االبتكار االجتماعي: الوعي والتطبيق)

حس المنظمات بأن قدرة
المجتمع (الكل) أكبر بكثير من

قدرة الشركة (الجزء) وال بد من
االستفادة من ذلك.

قدرات المجتمع من نمط
تربية ونظام تعليم وقيم
وثقافة، تنعكس بشكل
مباشر على المنظمات

وقدرتها االبتكارية.

 تزايد حس الشركات بالقاعدة الوطنية حتى
وهي تعمل في ظل العولمة، فالشركات في
الدول الصناعية المتقدمة أصبحت أكثر تشدداً

إزاء نقل إمكانات وقدرات البحوث والتطوير
والمعرفة االبتكارية للخارج رغم كل شعارات

العولمة حفاظاً على القاعدة الوطنية.

تزايد التأكيد على الفروق
 بين المجتمعات في البحث والتطوير والتعليم، مما
ينعكس على القدرة االبتكارية للشركات. فالدول
المتقدمة تخصص نسبة عالية من الناتج القومي

اإلجمالي للبحث والتطوير (النسب في أمريكا %2.8،
االتحاد األوروبي %1.9).
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جلسات المنتدى 



 وليك يكون االبتكار مسؤولية الجميع ال بد من إعادة النظر في مفاهيم اإلدارة حول التخصص في االبتكار وإعادة
النظر في ترتيب الحاجات وفق مدرج ماسلو؛ فاالبتكار وفق هذا المدرج يقتصر على فئة الحاجات العليا، أي حاجات
تحقيق الذات، ولكن مع المدخل الحديث الذي يعتبر االبتكار مسؤولية الجميع، أي يكون االبتكار متاحاً ومطلوباً في
المستويات الخمسة في مدرج الحاجات. وإْن كان على مستوى اإلدارة العليا يكون في مجال رؤية الشركة

واتجاهاتها المستقبلية (الفاعلية)، وعلى المستوى األدنى يكون في مجال العمليات التشغيلية الجزئية (الكفاءة).

 ومن األفكار المهمة التي تضمنتها الجلسة التأكيد على:

ضرورة العمل على 
توفير بيئة محفزة لإلبداع
واالبتكار وتوفير مزيد من

الدعم للبحوث
التطبيقية االجتماعية في

المجتمع السعودي.

 إبراز دور االبتكار االجتماعي
في برامج التحول

االقتصادي الشمولي
وبرامج رؤية المملكة

 2030 والمبادرات
 المنبثقة عنها.

تسخير علم البيانات في
خدمة االبتكار االجتماعي،
وكذلك توظيف االبتكار
لخدمة المجتمع وعالج

مشكالته.
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 ُعِقدت الجلسة الثانية التي أدارها د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى
االبتكار   االجتماعي تحت عنوان "سنديان التعليم"، وتحدث فيها كل من د. عبد  الله دحالن   رئيس   جامعة   األعمال
والتكنولوجيا، ود. جمال نايفة عميد كلية الهندسة بجامعة األمير محمد بن فهد، ود. عبيد المطيري عميد كلية
سليمان الراجحي لألعمال بجامعة سليمان الراجحي، وأ.د. عبد العزيز السراني معالي مدير جامعة طيبة، ود.
عبدالرحمن الجابري - كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية، ود. وليد الراجحي عميد التخطيط وإدارة الجودة بجامعة

نزوى، وأ.د. نبيل بن علي الراجح رئيس جامعة األمير مقرن بن عبد العزيز. 
 ومن أهم ما تضمنته الجلسة اإلشارة إلى أهمية دور التعليم في مجال االبتكار كونه المؤثر األكبر على المجتمع
وضرورة دعم األفكار اإلبداعية وتبنيها لتصبح واقعاً ملموساً، ويمثل سعي الجامعات في تطوير مجاالت االبتكار

االجتماعي خطوة ضرورية لتوفير الحلول للمشكالت المجتمعية.

تحديات االبتكار االجتماعي للمؤسسات األكاديمية/ كليات األعمال

انخفاض
 الثقة

 المجتمعية

استخدام 
مقاييس

متحيزة غير
معبرة

تأخير
 النتائج

صعوبة قياس
المستهدفات

بعيدة األجل

الحاجة
لقيادات 

منفذة

نقص التسهيالت
وخصوًصا الوصول

لمؤسسات
المجتمع

صعوبة بناء
الشراكات

الفاعلة

دعم وتمكين
أعضاء هيئة 

التدريس

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

الجلسة الثانية: (سنديان التعليم)
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األولويات

عدم تحديد األولويات باألخذ الرغبة في عمل كل شيء
بعين االعتبار أهداف الجامعات األخرى

التعريف

تحديد األثر المجتمعي المستهدف
تحديد مساهمة الجامعة 

االجتماعية

 أيضاً فقد تم التطرق لدور مؤسسات التعليم العالي وكليات األعمال في قيادة التغيير والتأثير المجتمعي بشكل
إيجابي، من خالل: االنخراط في عالقات استراتيجية مع شركاء األعمال ومواءمة التدريس والبحث والتواصل مع
احتياجات األعمال، وكذلك التواصل وتعزيز التكامل مع التخصصات إليجاد حلول للتحديات الكبرى التي يواجهها
المجتمع، فضًال عن االبتكار في مناهج التعليم العالي وخلق المعرفة وبناء المهارات، بجانب أن تأتي المبادرات و/أو

األنشطة الداخلية والخارجية بما يتفق مع رسالة المؤسسة التعليمية واستراتيجياتها والنتائج المتوقعة.

 واقترحت الجلسة  ما يلي:

الدعوة إلى تضمين 
مفاهيم وتطبيقات
 االبتكار  االجتماعي

 في مناهج  المدارس 
 والجامعات.

توجيه الباحثين في الجامعات 
 ومراكز البحوث إلى دراسة
اإلطار المفاهيمي لالبتكار

االجتماعي وتعزيز تطبيقاته،
وتنمية الوعي بأهميته ودوره،
وتسليط األضواء، من خالل

البحوث والدراسات، على
المعاني اإلنسانية والقيم الدينية
والثقافية والمجتمعية ألهمية

مفهوم وتطبيق االبتكار
االجتماعي في تيسير وتحقيق

األهداف التنموية.

تزويد مكتبات الجامعات
 في المملكة بتوصيات وبحوث

المنتدى لالطالع عليها من
قبل طلبة هذه الجامعات

للتعريف أكثر بمفهوم
وتطبيقات االبتكار

االجتماعي.

تخصيص منصة إلكترونية في
الجامعات لنشر األبحاث

والمقاالت التي ُتعَنى بمفهوم
وتطبيقات االبتكار االجتماعي
وتأصيله وربطه بالمقومات
العلمية من التراث العلمي

والمعرفي العربي واإلسالمي
والعالمي.

  تأسيس قاعدة معلومات
متطورة مشتركة لتعزيز

مفهوم وتطبيقات االبتكار
ر تبادل االجتماعي، وُتيس
المعلومات المناطقية

والوطنية واإلقليمية والدولية،
وتستند على مراكز بحثية
متخصصة حول االبتكار
االجتماعي وتطبيقاته.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

14



أقيمت الجلسة الثالثة التي أدارها د. عبدالله الجغيمان أستاذ تربية الموهوبين بجامعة الملك فيصل، تحت عنوان
"العائد االجتماعي والثقافي لالبتكار"، وتحدث فيها كل من: د. زياد الدريس سفير المملكة السابق لدى
اليونسكو، ود. خالد العواد وكيل زارة التعليم، ود. حميد الشايجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي، ود. عبد

الله الرخيص رئيس برنامج التنمية الوطني.
 ومن أبرز ما ورد في الجلسة اإلشارة إلى أن االبتكار االجتماعي يتمثل في تقديم النفع بكافة أشكاله للمجتمع،
لت انطباًعا يؤكد مدى تأثير االبتكار على وخبرات المتحدثين المتنوعة التي تم استعراضها خالل الجلسة شك

المستويين المحلي والدولي.

 الجلسة الثالثة: (العائد االجتماعي والثقافي لالبتكار)

منظومة االبتكار االجتماعي

االبتكار العاطفي
التفكير المنظم

التعاون والعمل الجماعي
تفكير مستقل

الرؤية الواسعة

تعريف التحدياتالجهات المشاركةالقيادة

المنظمات غير الربحية
الحكومة

الشركات المسؤولة

المشاكل
األهداف

 ومن التحديات التي تواجه االبتكار االجتماعي قياس أثر هذا االبتكار، وقياس األثر المباشر لالبتكار يمكن أن يتم من
خالل المشكالت التي تم حلها، وكذلك بمراجعة األهداف التي تم تحقيقها. أما قياس األثر غير المباشر لالبتكار
االجتماعي فيتعلق بتحقيق مستقبل أفضل مستدام لألجيال القادمة. واألثر المجتمعي هو محور جميع مبادرات
االبتكار االجتماعي، وينعكس ذلك في تحقيق الرسالة االجتماعية واألساس المنطقي لهذه المبادرات. ولهذا
السبب فإن تقديم األدلة التي تسمح بتحديده من خالل إجراء تقييمات األثر بصورة منهجية وشفافة عنصر

أساسي في وضعه ونموه.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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التواصل مع مجتمع األعمال والجهات ذات االهتمام لبناء
CONNECT AND ENGAGE الشراكات

تحديد أولويات حل المشكالت وتحسين المجتمعات
IDENTIFY LSSUE,AND PRIORITIES

بناء قادة ذوي أهداف ورؤى
DEVELOP VISINARY AND PURPOSE 

- DRIVEN LEADERS

االستمرار في تقديم
تعليم مستدام

LIFE-LONG LEARNING

إحداث
األثر

االبتكار االجتماعي مسؤولية اجتماعية
تقع على عاتقنا جميًعا 

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

16



ومن نماذج المبادرات االجتماعية المميزة والتي ُتِوجت بجوائز سنديان لالبتكار االجتماعي ثالث مبادرات: تتمثل
المبادرة األولى في مبادرة تدوير، وهي مبادرة تقوم فكرتها على جمع النفايات وفرزها ومعالجتها، وتدوير ما
يمكن تدويره، وهي تهدف إلى معالجة قضية وطنية متمثلة في هدر الطعام وإعادة تدويره للحد من تأثيرها
الضار على المجتمع، إضافة إلى التعاون مع الجهات والشركات الغذائية ذات العالقة والتي قد يتوفر لديها فائض
الطعام بشكل كبير، كما تهدف إلى معالجة فائض الطعام وتحويله إلى أسمدة عضوية مفيدة للتربة، فضًال عن

تحقيق االستدامة البيئية وتحسين خواص التربة عن طريق استخدام األسمدة العضوية. 
َة، وتتمثل فكرة المبادرة في وضع َث اَْلَعَرِبي بينما تمثل النموذج الثاني لمبادرات االبتكار االجتماعي في مبادرة َتَحد
ملصق دائري ُكِتب عليه (تحدث العربية) وهي تهدف إلى خدمة ممارسة اللغة العربية وتفعيلها لدى فئة الشباب
وجعلها مماَرسة في جوانب الحياة وتغيير تصّورات العرب السلبية عنها وكذلك تطوير مهارتهم فيها. وتتمثل
رسالة المبادرة االستراتيجية في أن اللغة كنز قومي لكل العرب، وهي مصدر ثراء اقتصادي واجتماعي وديني

وسياسي، متى ما أُعِطيت قيمتها وتم تفعيلها.
أما النموذج الثالث لمبادرات االبتكار االجتماعي فيكمن في مبادرة مشروع التمكين التقني لذوي اإلعاقة من خالل
جمعية تواَصل التي ُتعَنى بتوفير وتطوير برمجيات وأنظمة مساعدة متميزة لذوي اإلعاقة لتحسين التواصل مع
اآلخرين في البيت ومراكز التأهيل والمدرسة واألماكن العامة، من خالل برامج نوعية ذات جودة عالية تضمن

االستمرار والتحسين والتدريب.

وقد أكدت الجلسة على ما يلي:

أهمية نشر الوعي
 بثقافة االبتكار االجتماعي

في المجتمع بمختلف 
الوسائل.

الحاجة إلى إنشاء 
منصة االبتكار االجتماعي
 للتشبيك بين المبتكرين

 أنفسهم وبينهم 
وبين والرعاة.

االهتمام بالمعطيات والبيانات
وإجراء المسوحات والدراسات

واألبحاث الالزمة لبناء مؤشرات
االبتكار االجتماعي في الجهات

والمؤسسات الحكومية 
واألهلية والخاصة.

1
 

23

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إطالق جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي لتجّسد اهتمام المملكة
وجهودها المتواصلة في دعم األفكار المبتكرة التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، اعتماداً
على استخدام األساليب اإلبداعية والمبتكرة في تحقيق أهداف المجتمعات وتلبية احتياجاتها وحل مشكالتها

وتوفير خدمات جديدة من أجل الصالح العام.
 وتعد جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي إحدى المبادرات العملية لمنتدى االبتكار االجتماعي والتي تستهدف
أصحاب األفكار اإلبداعية، وأصحاب التجارب واالستجابات االجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو
الخاصة أو غير الربحية، التي عملت على تنفيذ وتقديم حلول مبتكرة اجتماعًيا ساهمت في معالجة القضايا

االجتماعية واالقتصادية، وبناء مرونة ورشاقة أقوى لتحسين االستجابة للتحديات والصدمات المستقبلية.
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أقيمت الجلسة الرابعة التي أدارها د. عبد الرحمن العليان مؤسس شركة وادي طيبة، تحت عنوان "تجارب ناجحة
في االبتكار االجتماعي"، وتحدث فيها كل من: األميرة نوف بنت   محمد   الرئيس التنفيذي   لمؤسسة   الملك خالد
الخيرية، ومعالي أ. د. عبدالعزيز السراني رئيس جامعة طيبة، وصاحب السمو األمير منصور بن سعد آل سعود
األمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ود .  عبد   المحسن   الحربي األمين   العام لمؤسسة   تكافل

لرعاية األيتام، وأ. أنس بن صالح صيرفي رئيس مؤسسة صيرفي االجتماعية.
ومن أهم التجارب التي عرضت لها الجلسة تجربة مؤسسة الملك فيصل الخيرية، والتي تتحدد رؤيتها في خدمة
اإلسالم وإنسان السالم، وفي هذا اإلطار فمنذ عام 1976م أنفقت المؤسسة أكثر من 2.4 مليار ريال سعودي

على المشاريع الخيرية في أنحاء مختلفة من العالم.

الجلسة الرابعة: (تجارب ناجحة في االبتكار االجتماعي)

- مراكز وبرامج أبحاث
مؤسسات وبرامج تعليمية

مرافق طبية
جوائز تكريمية

مساجد ومراكز إسالمية
مشاريع بنية تحتية ساعدت العديد

مشاريع خيرية في أنحاء مختلفة من العالم 
ركزت على:

          من المجتمعات اإلسالمية على 
          الوصول إلى مستوى معيشي أفضل

46 مشروًعا في المملكة العربية السعودية
29 في الهند

5 في السودان
2 في جنوب أفريقيا

10 في أمريكا
4 في المملكة المتحدة

1 في هولندا

7 في الفلبين
3 في مصر

1 في ألمانيا

مشروعات وبرامج سابقة (مستكملة)

 وفي العام 2001م حصل تغير في توجه المؤسسة وأصبح التركيز ينصب على كل ما يتعلق بالتعليم والبحث
العلمي، والهدف من ذلك تمثل في: تحقيق أقصى درجات األثر االجتماعي، وقياس هذا األثر ومتابعته بشكل
أفضل، والتركيز على مشروعات وبرامج مستدامة. ونتج عن ذلك تطور نوعي كبير في نوعية البرامج التي قدمتها

المؤسسة كما زاد األثر االجتماعي، ونجحت المؤسسة في تحقيق شعارها وهو "أنموذج وعطاء".

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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تحديد
شركاء 
البرنامج

متطوعون (لجنة شباب
منطقة المدينة المنورة - 

الجميعات الخيرية-المستودع
الخيري-مركز نماء المدينة)

فريق اإلعالم والعالقات العامة

فريق اإلدارة المالية

فريق التوثيق والرصد

فريق التدريب والتأهيل

األندية الطالبية في جامعة طيبةلجنة أنماط الحياة الصحية

إنشاء هيكل
تنظيمي وتشكيل

فريق المعايير

 وعرضت الجلسة كذلك لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة كنموذج، فطبقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد
حقق فريق المدينة المنورة جميع المعايير بطريقة مبتكرة بوجود مبادرات معينة يمكن تكرارها في مدن أخرى
داخل المملكة العربية السعودية، حيث أوصى فريق منظمة الصحة العالمية بإمكانية أن تقدم جامعة طيبة تدريباً
وطنياً لمدن أخرى لتكرار المنصة اإللكترونية المستخدمة في توثيق ونشر جميع المستندات المتعلقة ببرنامج

المدن الصحية.
 وكنتيجة لالبتكار في آلية التنفيذ تم تشارك الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية للعمل تحت مظلة برنامج

المدن الصحية وتفعيل دورها في الشراكة المجتمعية.

حوكمة البرنامج

تحديد وتوثيق
خطوات سير

البرنامج

المشرف العام على اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية

رئيس اللجنة اإلشرافية العليا للمدن الصحية

فريق المعايير المركزية

فريق التنسيق والمتابعة

لجنة التنمية االجتماعية

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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مكونات مؤسسة مداد الخيرية

معرض الشيخ صالح صيرفي
دار الفنون اإلسالمية بجدة بارك (600م2)

معرض "المكتان بين الفرشاة والعدسة" 584م2)
معرض "جدة بوابة مكة" (700م2)

معرض "ألف اختراع واختراع" (700م2)
أكاديمية الخط العربي

معرض األميال الحجرية (240م2)
جاليري المداد (842م2)
ساحة الزهرة (594م2)

معرض متعدد األغراض (161م2)
ورش العمل واألستوديوهات (386م2)

متاجر الهدايا
قاعة استقبال كبار الزوار

اإلدارة العامة

كذلك فمن نماذج التجارب الناجحة في مجال االبتكار االجتماعي التي تطرقت إليها الجلسة نموذج مؤسسة المداد
الخيرية للتراث والثقافة والفنون، وهي إحدى المبادرات الوقفية التي تمتد على مساحة 10.000 متر مربع ضمن
مشروع جدة بارك. وتضم متاحف ومعارض دائمة ومؤقتة وقاعات للمحاضرات وورش العمل وقاعات النقاش
واستوديوهات فنية ومساحات مخصصة لألنشطة الفنية والثقافية وساحة مفتوحة متعددة االستخدام. ومن
أهداف مؤسسة المداد أن تكون واجهة حضارية وحاضنة رئيسية للحراك العلمي والثقافي بمدينة جدة، وأن تكون
نموذجاً ُيحتَذى به في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة في سياق عملية التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها

المملكة العربية السعودية.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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وأشارت الجلسة إلى ما يلي:

ضرورة االستمرار في عقد
منتدى االبتكار االجتماعي 

 بشكل دوري إلتاحة الفرصة
أمام الباحثين من مختلف دول 

 العالم للمشاركة سواء
بالحضور  أو افتراضياً، وتداول 

عقده سنوياً في مناطق
مختلفة من مناطق المملكة، 

 وتطوير مبادرات على مدار
العام تساهم في دعم أهداف 
 االبتكار االجتماعي وتطبيقها 

 في المناطق المختلفة.

تخصيص عدد من الجلسات
في المنتديات القادمة للطلبة
الجامعيين والدراسات العليا

للمشاركة بأبحاثهم وتخصيص
مكافآت تشجيعية لهم لتعزيز

مفاهيم وتطبيقات االبتكار
االجتماعي. 

 دعم وتبني خطط
 استراتيجية لتحفيز وتشجيع

الُكتاب والباحثين للبحث حول
مفاهيم وتطبيقات االبتكار

االجتماعي بمنهجية متطورة
وحديثة وموضوعية.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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ُعِقدت الجلسة الخامسة التي  أدارتها د. سارة بليلة األستاذ    المساعد   بقسم   اإلدارة بجامعة    طيبة تحت عنوان:
"المبتكرون   االجتماعيون  أبطال    المستقبل"، وتحدث فيها كل من: عمر تركستاني مدير  مبيعات  الشبكة المدارة في
إحدى الشركات العالمية ومؤسس   تطبيق   فزعة   جار،  وعبد اإلله األنصاري مؤسس تطبيق  تحدث العربية،
ومعتصم العولقي  الشريك   المؤسس   في  منظمة   NUMOHUB   لتقديم الحلول االبتكارية،  وأ. عدنان   عديوي

الشريك   المؤسس    ورئيس   المركز المغربي   لالبتكار    وريادة األعمال   االجتماعية. 
 وقد تناولت الجلسة أطروحات وتجارب وقصص مبتكرين اجتماعيين، والجوانب المتعلقة بالمبادرات المجتمعية
الداعمة لتفعيل التواصل المجتمعي، كما تم استعراض أساليب إدارة االبتكار وريادة األعمال، وسبل تطويرها،

وكيفية تحفيز وتشجيع الطالب على إنشاء شركات تقنية مجتمعية. 

الجلسة الخامسة: (المبتكرون االجتماعيون أبطال المستقبل)

وأكدت الجلسة على الحاجة إلى:

تعزيز ثقافة المبادرة واالبتكار لدى
 الشباب وتحفيزهم في مجال ريادة

 األعمال االجتماعية. 

تطوير التشريعات واألنظمة الداعمة 
لبناء المبادرات المبتكرة اجتماعياً.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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ُعِقدت الجلسة السادسة التي أدارها د .  طارق   تركستاني الشريك   المؤسس  لشركة   ساعي   للخدمات   اللوجستية
تحت عنوان "تقنية   األثر  "،   وتحدث فيها كل من: د .  نورا بنت   عيد   الرفاعي المشرفة   على   إدارة   االبتكار وريادة
 األعمال   بجامعة   طيبة، وأ. كورديل كارتر المدير  التنفيذي لبرنامج "سقراط" التابع لمعهد آسبن، ود .   مشعل
 الهرساني مخترع   سعودي  –  دكتوراة في   إدارة   المعرفة   واالبتكار، وأ. رانيا جليدان نائبة  الرئيس التنفيذي للتنمية
الريادية وتطوير األعمال - نماء المنورة، ود. أمل   بنت   سليمان   السيف األستاذ   المساعد،   بكلية   علوم   الحاسب

والمعلومات   بجامعة   اإلمام   محمد   بن   سعود اإلسالمية.  
وقد تطرقت الجلسة إلى أهمية دور الجامعات والمنظومة التعليمية في تشجيع ودعم الطالب إلنشاء شركات
تقنية مجتمعية وأثرها الكبير على التنمية االقتصادية، وضرورة وجود استثمار اجتماعي ينقل األفكار االبتكارية
للمجتمع. كما استعرضت أساليب إدارة االبتكار وريادة األعمال، وسبل تطويرها، وكيفية تحفيز وتشجيع الطالب

على إنشاء شركات تقنية مجتمعية. ومن ناحية أخرى يمكن توظيف التمكين التقني لخدمة ذوي اإلعاقة.

التركيز على الدور اإلعالمي
ووسائل  التواصل االجتماعي

 للنشر والتوعية لتعزيز مفاهيم
وتطبيقات االبتكار

االجتماعي.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

(IMPACT TECH -تقنية األثر) :الجلسة السادسة 

 ومن المقترحات التي طرحتها الجلسة ما يأتي:

تطوير آلية لتعزيز البحث اآللي
لمفردات االبتكار االجتماعي في

محركات البحث والمنصات
المتداولة ووسائل التواصل

االجتماعي.

 بناء خارطة طريق لإلبداع
واالبتكار للمبادرات االجتماعية
بمشاركة الجامعات والجهات

الحكومية والخيرية وكذلك
الجهات المهتمة باالبتكار.
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 أقيمت الجلسة السابعة التي أدارتها د. غادة نصيف نائب رئيس إدارة الجودة  بجامعة األعمال والتكنولوجيا تحت
عنوان "االبتكار   االجتماعي  والتمويل..  الفرص والتحديات"،  وتحدث فيها كل من: أ   د.    نوح   الشهري  المشرف   العام
 على   بيت   المهارات   للتطوير واالستشارات   بجامعة   الملك   عبدالعزيز   رئيس مجلس   إدارة   شركة   الريادة
 االجتماعية، ود. أماني  الشهراني متخصصة في االستثمار االجتماعي وقياس األثر، ود. سعيد  الزهراني مستشار
الرئيس التنفيذي والمشرف العام على مركز دلني ببنك  التنمية، وأ. سارة عالم مديرة المسؤولية االجتماعية ببنك

الرياض. 
وقد أشارت الجلسة إلى أن مشاريع ريادة األعمال المجتمعية تعد نهًجا يطبق سلوكيات ريادية من ِقبل
مجموعة من األفراد أو شركة معينة قد تكون ناشئة، لتحقيق فكرة مبتكرة على أرض الواقع، توفر حلوًلا
اجتماعية أو بيئية أو ثقافية. تهدف الريادة المجتمعية إلى إحداث التغيير اإليجابي في المجتمع، عوًضا عن تحقيق
األرباح المادية فقط. ومن ثم تسعى ريادة األعمال االجتماعية إلى جذب المستثمرين المعنيين بتحقيق هدف

المشروع، ويرونه عامل النجاح والربح األكبر. ومن ثم تعد بمثابة نماذج مستدامة في االبتكار االجتماعي.

الجلسة السابعة: (االبتكار االجتماعي والتمويل: الفرص والتحديات)

ويعتمد نظام الدعم لمشاريع الريادة االجتماعية على عناصر تتضمن:  التشريع  والتنظيم والرقابة، 
وتمثيل المجموعة والدفاع عن مصالحها، وتيسير النفاذ للتمويل، وبناء القدرات، وتطوير األعمال. 

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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 وفي سياق متصل، يشير الاستثمار االجتماعي إلى المشروعات التي تهدف لتحقيق عائد اجتماعي إيجابي بالدرجة
األولى وعوائد مالية بغرض تحقيق استدامة للمشروع. وتتكون عناصر االستثمار االجتماعي من: األثر، والعوائد

المالية، وقياس األثر.
 وقد نما سوق االستثمار االجتماعي العالمي من 502 بليون دوالر في عام 2018م حتى وصل إلى 715 مليار دوالر
أمرييك في 2020م من األصول تديرها أكثر من 1.340 مؤسسة حول العالم. وتشتمل تحديات االستدامة في
االستثمار االجتماعي: الجوانب المالية، وعملية االستثمار االجتماعي نفسها، وأصحاب المصلحة، والتقليدية في

الحلول، والحاجات االجتماعية.

االبتكار االجتماعي وأهداف التنمية المستدامة

تقدر إجمالي
 االستثمارات 

العالمية

هناك فجوة 
تمويلية 
عالمية

باالستثمار االجتماعي بنسبة
قليلة يمكن أن نحرز تقدم كبير

في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة بحلول 2030

300
تريليون

2.5
تريليون

%1
فقط

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

 ومن  المقترحات المهمة التي طرحتها الجلسة:

الدعوة إلى تأسيس مركز
وطني لالبتكار  االجتماعي،

لتبني مفهوم  إطاري
لالبتكار االجتماعي وتعزيز

 تطبيقاته التنموية
والمجتمعية.

تطوير حاضنة مستقلة وغير
ربحية باسم مركز االبتكار

االجتماعي السعودي وعقد
اتفاقيات تعاون وتوأمة بين بينه
وبين نظرائه من المراكز الدولية

ووضع خطط لتبادل التجارب
والخبرات والمشاركة في

المؤتمرات والمنتديات.
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ُعِقدت الجلسة الثامنة التي أدارها أ. محمد بن سياف آل خشيل   مستثمر في تقنيات  IOT,BI, AI   عضو مجلس
إدارة هيئة االتصاالت  CITC   رئيس اللجنة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات باتحاد  الغرف السعودية تحت
عنوان "أنسنة القطاع   الخاص"، وتحدث فيها كل  من: أ .   بلير   جلينكلوز المدير   التنفيذي لشركة أكاونتابيليتي   الب، ود.
 جابر المطيري الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة، ود. عبد الله الرخيص  رئيس   برنامج   التنمية   الوطني، ود. نزيه

العثماني نائب   األمين   العام  لمؤسسة   موهبة. 
وأشارت الجلسة إلى أهمية دور القطاع الخاص وأثره االجتماعي من خالل برامج المسؤولية االجتماعية،
واستعراض سبل تمكين أنسنة القطاع الخاص وتحفيز الممارسات المعززة لألنسنة في بيئة العمل خصوًصا ما
يتعلق بالمرأة وذوي االحتياجات الخاصة، انطالقاً من أن األنسنة تعني وضع الناس في مركز الصدارة - ضمن
حدود الشركات والمجتمعات، وإضفاء "األنسنة" أمر مهم بالوقت الحالي، إذ يتعين على القطاع الخاص أن ينهض
ويتخذ موقفاً من أجل الصالح العام. وقد آن األوان ليك تصعد األعمال التجارية وتحل العديد من المشاكل التي
تسهم فيها - وهذا ال يفيد ميزان الربح والخسارة فحسب، بل يفيد العالم أيضاً؛ وفي عالم يتسم بالترابط، حيث
يستطيع الناس أن يحتشدوا بسرعة فإن الوقوع في فخ ما قد ُيـنَظر إليه باعتباره ممارسة غير أخالقية ويمكن أن
يكون قاتًال. يجب أن تكون النزاهة هي الوضع االفتراضي؛ ويجب أن ينبع كل هذا من القمة إلى القاعدة ومن
القيم الحقيقية - لبناء المشاركة في صنع القرار القائم على أسس أخالقية. والواقع إن كوفيد - 19 فرصة ال تتكرر
في كل جيل إلعادة التفكير بشكل كامل في استراتيجية الشركات وإضفاء الطابع اإلنساني على األعمال التجارية.

 واالبتكار االجتماعي ممكناً ألنسنة القطاع الخاص من ناحية تطور نموذج العمل من التجارة والحرفة إلى الشراكة
في نماذج العمل واإلدماج وإثراء تجربة العميل ودور االبتكار االجتماعي في تحفيز نماذج العمل الجديدة الممكنة
لألنسنة، وكذلك تنظيم قطاعات األعمال المستقبلية والتقنيات المتقدمة والذكاء االصطناعي والتجارة
اإللكترونية والتحكم بسلوك العميل، وإعادة تشكيل النسيج االجتماعي وتمكين القطاع الخاص في عصر الذكاء
االصطناعي، جنباً إلى جنب مع التكيف مع القوى االقتصادية العالمية الجديدة وأساليب التجارة المستحدثة
والنظام العالمي الجديد، وتحديث نهج االستدامة الذاتية ونماذج التحول إلى مؤسسات مسؤولة عوضاً عن

االمتثال واإلذعان الطوعي.

 الجلسة الثامنة: (أنسنة القطاع الخاص)

تحديات األعمال-التنافسية
وتخفيض التكاليف.

تعزيز التشاركية واإلدماج
في األنظمة والحوكمة

وتبادل األدوار والمنافع

تطوير إطار عام
مرجعي لألنسنة 
 والشراكة في      

 األدوار التنموية

تشجيع الشراكات بين
مؤسسات القطاع العام
والخاص ومراكز البحوث

والجامعات والقطاع الثالث

نقل التجربة والتعلم من
التجارب الدولية والتطوير

المستمر لألنظمة المحفزة
للشراكة واألنسنة

المسؤولة 

تأكيد التزام الشركاء بالتطوير 
المستمر للحوكمة الممكنة

 ألنسنة مستدامة والتحديث 
ورسم المالمح المستقبلية

 لدور القطاع الخاص

خارطة طريق لتمكين أنسنة القطاع الخاص

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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المشاركة الفعالة في األهداف
التنموية األممية والبرامج الدولية

المناسبة لقطاع األعمال السعودي
ونقل المعرفة لتمكين وتعزيز أنسنة

القطاع الخاص

إقامة منتديات وفعاليات لتطوير 
 حوكمة وأنسنة القطاع الخاص

وإشراك العموم في تطوير وثيقة
األنسنة

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

 والمملكة العربية السعودية تعد سباقة على المستوى الدولي في تطوير الشراكة المجتمعية لتمكين وحوكمة
وأنسنة القطاع الخاص ويندرج ضمن ذلك التطوير الشمولي للحوكمة والتنظيمات وتحفيز وتمكين الشراكة
المسؤولة ألدوار القطاع الخاص. وتعد رؤية المملكة 2030 واحدة من أكثر خطط التحول طموحاً وشمولية في
العالم. وقد طرحت الرؤية مبادرات خالقة لتمكين أنسنة القطاع الخاص من خالل الحوكمة والمبادرات
القطاعية، وأصبح عام 2030 معلماً رئيسياً لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية وتنظيمية حيوية ألنسنة القطاع

الخاص.

تطوير بيئة ممكنة لتحقيق البيئة
الممكنة ألدوار الربحية واإلنتاجية

والتنافسية 

تطوير منصة مرجعية تشاركية
مفتوحة لمواءمة تشريعات وحوكمة

تشاركية وأنسنة القطاع الخاص

تأسيس مركز متخصص لتطوير
حوكمة وأنسنة تشاركية القطاع

الخاص مماثل لمركز األثر

دراسات حالة حول التحوالت
االقتصادية وتطوير الحوكمة
القطاعية وتمكين األنشطة

والتشاركية 

تطوير قادة القطاع الخاص وتوفير
برامج بناء القدارات المحفزة للقادة

لتمكين األنسنة والمشاركة في
تطوير وثيقة األنسنة

مشاركة القطاع الخاص بالمعرفة
والخبرة والبيانات الممكنة للربحية

والتنافسية واألنسنة 

تطوير وثيقة أنسنة القطاع الخاص وفق الخصوصية الثقافية
 والتنموية واالقتصادية والهوية السعودية

 وأكدت الجلسة على أهمية دعوة الجهات ذات العالقة في المنظومات الحكومية وقطاع األعمال والقطاع الثالث إلى
تعظيم قيمة االبتكار االجتماعي بوصفه ممكناً ومحفزاً لتحقيق األهداف التنموية، ومخفضاً للتكاليف والمساهمة في
الجهود الداعمة إلى تأسيس إدارات في الهياكل التنظيمية للمؤسسات، وتطوير الوصف الوظيفي إلدارة االبتكار

االجتماعي في المنظومات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
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أقيمت على هامش منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان) جلسة لمنظمة اليونسكو تحت عنوان "استخدام الذاكرة
والتكنولوجيا  كمحفز للُنهج التعليمية الجديدة".

 وأشارت الجلسة إلى أن برنامج ذاكرة العالم أنشئ في عام 1992 كوسيلة ذات ثالثة أهداف رئيسية: األول هو
التعرف على التراث الوثائقي وبعبارة أخرى يحتاج الناس أن يعرفوا أن لدى اليونسكو عناصر من التراث الوثائقي
التي تستحق االعتراف، وهناك حاجة إلى إبرازها حتى يعرف الناس أن لديهم هذه الوثائق التي تتحدث عن
تاريخهم. بينما يتعلق الهدف الثاني بالحفاظ على هذا التراث الوثائقي، وثالثاً تعزيز إمكانية حصول الجميع عليه حتى
يتمتع الناس بهذا التراث الوثائقي والوصول إليه على غرار شكل رقمي؛ ما يفعله هذا هو توفير إطار برنامجي
لذاكرة البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، هناك هدفان آخران يتعلقان أكثر بالبيئة، حيث يجب أن تتوافر بيئة سياسات
تمكينية تدعم التحديد الفعال للتاريخ الوثائقي وحفظه بشكل فعال وإمكانية الوصول إليه بشكل فعلي.
وباإلضافة إلى بيئة السياسات التمكينية هذه، يلزم الحصول على تعاون وطني ودولي كإطار لألهداف الثالثة
للبرنامج المراد إنجازه، ال سيما من خالل تنظيم ورش عمل لفعاليات خاصة للسياسات واالستراتيجيات وذلك
لبناء القدرات وخاصة في البلدان الفقيرة كما في أفريقيا والدول الصغيرة النامية. لذلك تشجع اليونسكو على
اإلفادة من مثل هذه الورش لتحقيق هذه الغايات، كما أن لديها أيضاً منشورات تركز على رقمنة التراث الوثائقي
بتكلفة منخفضة في أقل البلدان نمواً. والفكرة هنا هي ضمان التمكن من تبادل المهارات والخبرات المعرفية
فيما يتعلق برقمنة التراث الوثائقي، ال سيما إذا أخذنا بعين االعتبار وباء كوفيد 19 وكيف يحد من الوصول إلى

الوثائق الهامة.
وأوضحت الجلسة أن هناك أيضاً جوائز ومكافآت، وأهمها جائزة اليونسكو للجائزة العالمية التي تمولها جمهورية
كوريا، وهي تعترف بالتفوق في حفظ التراث الوثائقي سواء من قبل األفراد أو المنظمات. وتشارك اليونسكو
كذلك في البحوث والتثقيف بشأن أخطار الكوارث والحد منها، كاستراتيجية لحفظ التراث الوثائقي. كما أن هناك
السجل الدولي العالمي الذي أنشئ عام 1995 وأضيفت إليه أولى العبارات المنقوشة في عام1997. واآلن بنود
التراث الوثائقي الموجودة في هذا السجل تعتبر ذات أهمية عالمية. والفكرة هي عرض هذه العناصر من التراث

الوثائقي، وتوجيه االنتباه إلى وجودها، وتوجيه االنتباه إلى أهميتها، بل وتوجيه االنتباه إلى ضرورة الحفاظ عليها.
 وفي الوقت الراهن، وبالنسبة لألجيال القادمة، ال بد من التأكيد على مسألة واحدة هي أن اليونسكو تعمل اآلن
لضمان تمثيل مثل هذه المواد من التراث الوثائقي من جميع المناطق، واآلن ثمة محاولة لزيادة الوعي العام

بأهمية التراث الوثائقي، ويعد التعليم بالتأكيد وسيلة هامة في هذا الصدد.
إن أحد األشياء التي تحاول منظمة اليونسكو القيام بها، هو جعل الناس يفهمون أن النقوش الموجودة لديها
في السجل، قد تكون ذات قيمة تعليمية تتجاوز مجرد االستمتاع بقيمتها الثقافية، في الواقع يمكن استخدامها
بشكل مبتكر في مواقف التعلم وهذا هو السبب في أنها تعاونت مع منظمتين إلنتاج مهرجان للدورة
اإللكتروني، واألخرى للتقويم اإللكتروني. كما أن هناك تخطيطاً لالهتمام بالمنتجات في وقت الحق، فالمنتجات
تحاول نقلنا من الوثائق إلى الحياة الواقعية، بعبارة أخرى، بدأت اليونسكو تنظر إلى الوثائق المسجلة في السجل
كترك آثار لما يعنيه أن تكون إنساناً، في الواقع يمكن االحتفال بها من حيث الفنون، ومن حيث الموسيقى، ومن
حيث تاريخ جميع المجاالت األخرى من المساعي البشرية. لذلك، بمعنى من المعاني، هذان المنتجان يساعدان في

االنتقال من الوثائق إلى الحياة كما نعيشها. 

جلسة اليونسكو: استخدام الذاكرة والتكنولوجيا  كمحفز للُنهج التعليمية الجديدة
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أحد المنتجات كمثال مترجم إلى اللغة اإلندونيسية والسواحيلية، بحيث يمكن للناس رؤية أنفسهم في
استخدامها، يمكنهم التواصل مع ذاتهم، يمكنهم التواصل مع بلدانهم، يمكنهم النظر إلى هذه الوثائق ورؤية
الكثير. ويمكن استخدامها، على سبيل المثال، في الحواسيب. ويمكن استخدامها على األجهزة اللوحية وغالًبا ما
يتم تطويرها إلى تطبيقات وما إلى ذلك، مما يجعلها في متناول أيدي جيل الشباب كهدف أساسي، كما أنهم

يتيحون فرصة للشراكات، واإلفادة من أي فرصة لالبتكار االجتماعي من هذه المنتجات.
 وأضافت الجلسة كذلك أنه في عالم اليوم المترابط عالمياً، فإن تبادل المعلومات من خالل الوثائق عن ماضينا
المشترك أمر بالغ األهمية من حيث تعزيز العالقات بين الثقافات وتعزيز التفاهم، وهو بالطبع جزء من مهمة

منظمة اليونسكو لتعزيز السالم.
وتهتم اليونسكو بالتقويم التفاعلي، وهو يخدم حقاً غرض ذاكرة المهمة العالمية، وهي تقديم ذاكرة وثائق العالم
لألشخاص الذين قد ال يعرفونها ولألجيال الشابة، وحاولت أن تفعل ذلك من خالل اللغات التي يفهمها
MOW  األطفال بشكل أفضل. ويمكن العثور على التقويم على اإلنترنت وذلك عبر جهاز الكمبيوتر على موقع
CALENDAR DOT ORG، كما أنشأت اليونسكو نسخة ألجهزة اآلي فون، أو اآلي باد، أو سامسونج أو أي جهاز
آخر حيث يمكن العثور عليه على تطبيق منصة من اختيارك " ذلك بالبحث في ذاكرة العالم. وهذه طريقة أخرى

للنظر إلى وثائق الذاكرة العالمية.
إن األدوات التكنولوجية تعطينا الوسيلة للخروج من عصر المعلومات الذي نعيشه بسلوك أكثر إيجابية، بل وربما
بالتحول إلى مشاركين نشطين في المجتمع المعلوماتي والرقمي. وقد فكرت اليونسكو قبل بضع سنوات في
مبادرة لتخصيص برنامج معين لتعلم ترميز علوم الكمبيوتر وهي مهارة رقمية معينة وعلى وجه الخصوص
لمحاولة جعل الناس الشباب مهتمين بشكل خاص بتعلم ترميز علوم الكمبيوتر ورؤية ما وراء الشاشة، ما وراء
األدوات التي نستخدمها كل يوم، في محاولة لفهم ما يجري. إن تنمية مهارات التعلم المتطورة، التي تتراوح بين
حل المشاكل إلى المهارات الرياضية، مستمدة في المقام األول من المعلومات العلمية، ولكنها تساعدنا أيضاً

ليس فقط في التحول إلى علماء، بل وأيضاً في تحسين فهم البيئة التي نعيش فيها.
وبدأت منظمة يونيسكو البرنامج الذي يعمل اآلن في عدد كبير من الدول، وتدير مشاريع في أكثر من 35 دولة،
حول العالم لتوفير التدريب أساساً للشباب بدءاً من الصغار جداً، ربما تصل أعمارهم إلى 18عاماً، إلى الشباب
البالغين الذين يبحثون عن وظائف وفرص عمل، وقد تشاركت المنظمة مع شركات أكبر لتكون قادرة على

توسيع نطاق هذا النوع من الخبرة.

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

Using Memory And Technology As catalyst 
For New Educational Approaches

المتحدثون

أ. بول هيكتور 
مستشار التواصل والمعلومات،

يونسكو القاهرة

د. فاكسون باندا
رئيس وحدة التوثيق للتراث، يونسكو

باريس

أ. لويجي كامبي
دار نشر ايديتوريال كامبي

أ. يوهان فان زانتن 
رئيس ستوديو نورد، أمستردام

أ. دافيد شورتي 
اختصاصي برامج، يونيسكو باريس

جلسة اليونسكو

رئيس الجلسة
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والواقع أن هناك سباقاً في الوقت الراهن على المعادن، وستتطلب بعض أكبر تحديات العالم مثل تغير المناخ
والتكنولوجيا، زيادات كبيرة في إنتاج النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن األخرى؛ لذا تشير بعض التوقعات إلى أن
الطلب على النحاس سيزداد بمقدار ستة أضعاف بحلول عام 2030 ، ومع ذلك فإن العديد من التحديات الكبيرة
التي نواجهها كان سيتم حلها من خالل التحول الذي يحدث نتيجة للتعدين، وهل يمكن للتعدين، الذي هو في
الواقع إنتاج هندسي عالي التنظيم) يركز على الربح)، أن يعمل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين؟
لخلق االبتكار االجتماعي ومواجهة التحديات. في نفس الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على التعدين، نرى
المجتمعات في جميع أنحاء العالم تعمل بنشاط أكبر على مقاومة التعدين في مناطقهم المحلية واإلقليمية؛ لذا

فنحن نشهد تصادماً بين الطلب على المعادن وتراجع المجتمعات.
إن السخط من التوسع السريع للتعدين وحجمه في تزايد، حيث هناك خوف كبير في المجتمع من أن التعدين
يضر بسبل عيشهم، وصحتهم، وأراضيهم، ومياههم، وهناك أيًضا تفاهم محدود بين عمال المناجم والمجتمع
وال يوجد مكان أو أي أحد لإلصغاء غالباً، ويبدو أن هذا تحٍد تقليدي لن يتم تسويته من قبل أي طرف بمفرده. ويبدو
واضحاً أن األمر يحتاج إلى نهج جديد تماماً. هل من الممكن إعادة صياغة المحادثة؟ وهل من الممكن أن نتبنى
نهجاً مختلفاً؟ وإذا كان األمر كذلك، فما الذي قد يتطلبه ذلك؟ ما هي أعمق مخاوف الناس؟ وهل هناك أي

طريقة يمكن من خاللها معالجتهم؟
إن العالقة بين األرض والناس، بين التنوع واحترام التنوع وإدراج األفكار الجديدة وطرق التفكير، هي التي يمكن أن
تحل كثير من التحديات التي نواجهها في قطاع التعدين. وفي نقطة االنطالق، نحلم بجمع أشخاص مختلفين مًعا
الستكشاف الحوار عبر القطاعات كآلية لحل المشكلة، ومبادئ االبتكار االجتماعي للتعاون واالبتكار هي صميم

تحقيق ذلك.

أقيمت المحاضرة األولى تحت عنوان "مفاجآت في االبتكار االجتماعي في مجال التعدين الدولي" قدمتها د. وندي
تريل، والتي أشارت إلى أنها عنونت المحاضرة بالعنوان السالف لعدة أسباب منها أن حل بعض تحديات العالم

المعقدة يتطلب من الناس العمل معاً. 
وأضافت د. وندي تريل أنها عندما تفكر في االبتكار االجتماعي، فإنها تفكر في حلول جديدة للمتطلبات والتحديات
االجتماعية، وفي اَألْغَلب ومن واقع خبرتها في االبتكار االجتماعي، فإن ذلك يتطلب تعاوناً نشطاً بين األعمال

التجارية والحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

 المحاضرة األولى: ( مفاجآت في االبتكار االجتماعي في مجال التعدين الدولي).

المحاضرات
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اقتصادي
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ُعِقدت المحاضرة الثانية تحت عنوان “فكر التخطيط لالبتكار االجتماعي” قدمها  أ. عبد الواحد الغانم، والذي ذكر أن
مفهوم االبتكار يشير إلى االنتقال من حال إلى حال أفضل وطرق وأساليب جديدة. أما االبتكار االجتماعي فهو
عنصر أساسي في أي عمل بشري، وهو يستهدف اإلنسان الذي نريد تحسين حياته بطرق وأساليب فعالة
وتحدث األثر المطلوب في هذا السياق. وثمة فرق بين االختراع واالبتكار، فاالختراع عملية فنية بحتة، بينما االبتكار

يتعلق بالتحول االقتصادي والتغيير االجتماعي.

المحاضرة الثانية: (فكر التخطيط لالبتكار االجتماعي).

عوامل االبتكار الناجح

هل من الممكن تنفيذه فنًيا؟

هل هو ممكن ومجدي اقتصادًيا؟
هل هو مقبول اجتماعًيا/ تقبل

 استخدامه لدى الشريحة
 المستهدفة

فني/عملي

اجتماعي

االبتكار

 واالبتكار االجتماعي يتعلق بجميع األطراف حيث يشمل: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص المسؤول، وكذلك
المنظمات غير الربحية. وتنطوي أهداف وأغراض االبتكار على: خلق قيمة ومنفعة (للعمالء والمستفيدين،
وللمبتكرين، وللمنظمة، وللمجتمع، وللوطن، وللعالم)، والبقاء على صلة بالواقع المتغير، والمرونة لمواجهة

المستقبل، والنمو.
 واستشهد أ. عبد الواحد الغانم بمقولة لـ "مايكل بورتر" أستاذ االستراتيجية في جامعة هارفرد ومفادها: "القيمة

المشتركة ليست مسؤولية اجتماعية أو عمًال خيرياً - خلق قيمة مشتركة هو جوهر استراتيجية األعمال".
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شرائج
 المستفيدين

العالقة مع المستفيدين
اإلقناع والدعم

القيمة المقدمة/
المنفعة

الشركاءاألنشطة

الموارد التشغيلية

نموذج العمل االجتماعي

قنوات إيصال القيمة/
االنتشار

ميزانية المهمة/
التكاليف

إنجازات المهمة/ قياس األثر
الموارد المالية

مثال على االبتكار االجتماعي

أصبحت بريطانيا
 األكثر بدانة 

في أوروبا

%25 يعانون
 السمنة إذا 

لم تتغير األمور

بحلول عام
 2050 

ستكون
 النسبة %50

النتائج

أجبر شركات األغذية
 على تغيير ممارساتها

 وسياساتها

توعية المجتمع
 حول مخاطر 

الغذاء

التأثير على
 سلوك الجمهور 

في محطات المترو

نحفيز المجتمع
للمشاركة لتحقيق

األهداف

إقناع ودفع الحكومة ألخذ
إجراءات أكثر تشدًدا لحماية

المجتمع من شركات الغذاء
وتعزيز أنماط صحية للحياة

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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 جاءت المحاضرة الثالثة  بعنوان "الوقف كنموذج لالبتكار االجتماعي"، قدمها كل من: م. ثامر بن دعجم أخصائي
أول تحول رقمي، حيث ذكر أنه انطالقاً من رؤية الهيئة العامة لألوقاف أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع
األوقاف في المملكة العربية السعودية، عملت الهيئة على تسخير كافة اإلمكانيات لتطوير قطاع األوقاف
وتحقيق تطلعاته التنموية ومن ذلك مواكبتها لعملية التحول الرقمي والذي يعد أحد ركائزه تطوير وخلق نماذج

عمل مبتكرة للقطاع الوقفي.

المحاضرة الثالثة: (الوقف كنموذج لالبتكار االجتماعي)

المنطلق - برنامج رواد التقنية - مسار األوقاف

وجود برنامج رواد التقنية والذي أطلقته وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات لتحقيق تطلعات استراتيجية تدعم رؤية المملكة 2030، 

 وحيث أن أبرز أهدافها ما يلي:

دعم تطوير
 نماذج 

عمل أولية
 مبتكرة

تعزيز ثقافة
 االبتكار
وريادة

 األعمال

خلق 
فرص

 عمل جديدة

بمشاركة القطاعات

وتحددت الرؤية العامة في إقامة برنامج متكامل الستقطاب رواد االبتكار االجتماعي إليجاد حلول رقمية مبتكرة
وفق المسارات التي تخص القطاع الوقفي والعمل على تحويل تلك األفكار الريادية إلى منتجات رقمية مستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين شرائح المجتمع من المشاركة بمبادرات ريادية لزيادة األثر التنموي بما يخدم القطاع
الوقفي، والنمو من خالل األفكار الرقمية المبتكرة، بجانب تمكين واحتضان المشاريع الريادية لخدمة القطاع
الوقفي عبر الحاضنات والمسرعات الرقمية، فضًال عن زيادة الوعي العام بمفهوم األوقاف ودورها المحوري في

األثر االقتصادي واالجتماعي.
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4 مناطق

أرقام مسار األوقاف بمرحلة بداية البرنامج

400 +
طلب تسجيل

5.7
مليون مشاهدة
مجموع الظهور
للحملة اإلعالمية

مسار
 الحاضنة

344

مسار
 المسرعة

57

قطاع األوقاف 
أفكار جديدة أو مشاريع قائمة توفر حلول رقمية لـ:

أبرز منجزات مسار األوقاف

64+942+

شركات وقفيةنموذج أولي
ناشئة

خلق وظائف

الرياض

مكة

المدينة

الدمام

بمبلغ منح تجاوز

3.000.000
مليون

 ريال سعودي

4
شركات

الخدمات
الوقفية

األوقاف
االجتماعية

األوقاف
التعليمية

األوقاف
الصحية

3
شركات

1
شركة

1
شركة

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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الشركات الوقفية الناشئة

الدروس المستفادة

إحدى مبادرات مركز أسبار
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إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

أقيمت المحاضرة الرابعة تحت عنوان "االبتكار المنهجي الحديث  في سلسلة عربية القرآن"، وقدمها أ. محمد
مرشد ديفيدز المؤسس والمدير   التنفيذي   لمنظمة   العربية   بال حدود، والذي أشار إلى أن رسالة مشروع "عربية
القرآن" تتمثل في إتاحة الفرصة للراغبين في تعلم اللغة العربية أن يتعلموا المهارات األساسية للغة العربية عن
طريق أفضل البرامج المتاحة، واستعمال التقنيات الرقمية والمناهج الحديثة ليكونوا أقدر على فهم القرآن الكريم

خاصة، والعلوم اإلسالمية عامة.

المحاضرة الرابعة: (االبتكار المنهجي الحديث في سلسلة "عربية القرآن")

 ومن نماذج السالسل التي تم إعدادها في إطار مشروع "عربية القرآن": (العربية للحياة - ستة كتب، أحب العربية -
اثنا عشر كتاًبا، العربية للناشئين - اثنا عشر كتاًبا، القراءة العربية المَيّسرة - ثالثة كتب، القراءة العربية للمسلمين -

ثالثة كتب، تعلم العربية – سلسلة كاملة – اثنتا عشرة سنة دراسية). 
 أما عن منهجية إعداد المادة العلمية فتتضمن: إحصاء تكرار وشيوع جميع ألفاظ القرآن الكريم، وحصر موضوعات
القرآن الكريم، والقيم القرآنية األساسية، واآليات المشهورة، والتعبيرات االصطالحية القرآنية، واألدعية في
القرآن الكريم، والمصطلحات والمفردات القرآنية المعروفة، و"المترادفات والمتضادات" أو المتقاربات

والمتقابالت القرآنية، والمصاحبات اللفظية، والحقول والفروق الداللية.
 وإجماًال يعد مشروع "عربية القرآن" مشروعاً حضارياً عالمياً، وينطوي على رسالة أممية، كما يمثل قوة ناعمة

دعوية، ويحظى بدعم مؤسسي وشخصي وقفي وحكومي وغير حكومي وكذلك تعاون استراتيجي بناء.

39

 وتتحدد أهداف مشروع "عربية القرآن" في: مساعدة الدارسين
على أن يفهموا القرآن الكريم بشكل أفضل عن طريق اللغة
العربية ال عن طريق لغة وسيطة، وجعل اللغة العربية لغة
مشتركة بين المسلمين في العالم، ووضع مناهج مناسبة
للتعلم الذاتي للغة العربية وخاصة اللغة القرآنية، بجانب إنشاء

عالقات تعاونية مع المؤسسات المماثلة.



ُعِقدت ورشة العمل األولى  تحت عنوان “إدارة   الَتغيرات هي   قاعدة   للتغيير”، وقدمها م  . سلطان   الشريف
مستشار   ومدرب   إدارة   التغيير   في   مدينة الملك   عبدالله   للطاقة   الذرية والمتجددة.

 وتطرقت الورشة إلى أن إدارة التغيير هي عملية منظمة ومستمرة عن طريق مجموعة من األدوات لقيادة
الجانب البشري إلنجاح مشروع التغيير. ومهمة مدير التغيير إدارة العالقة بين القوى الداعمة للتغيير من جهة
والقوى المقاومة للتغيير من جهة أخرى. وتتضمن أنواع التغيير: (التغيير اإليجابي/السلبي، التغيير الذاتي/

المؤسسي، التغيير االختياري/اإلجباري، التغيير التدريجي البطيء/التغيير السريع المفاجئ، التغيير الشامل/الجزئي).

ورش العمل

الورشة األولى: إدارة   الَتغيرات هي   قاعدة   للتغيير

مثبطات التغيير وكيفية عالجها

شعور بعدم االرتياح أثناء التغيير

التفكير فيما سننفذه حالًيا

الشعور بالوحدة

الصدمة من التغييرات الكبيرة

الشكوى من عدم توفر الموارد المطلوبة

االشتياق في لحظات إلى الماضي

شعور طبيعي ومتوقع وهو الوضع الطبيعي

ال تفكر في الوضع الحالي وفكر بما هو قادم

البحث عن شركاء فهم كثر

ترتيب األولويات وتحويلها إلى مشاريع صغيرة

اإلبداع واالبتكار في استخراج الموارد المناسبة

التحدي والطموح إلى ما هو قادم وأنه أجمل من

الوضع الحالي

 وأوضحت الورشة أن األوضاع تبقى على حالها من خالل التوازن بين القوى المؤيدة للتغيير والمعارضة له، وليك
يحدث التغيير يجب على القوى المؤيدة للتغيير التغلب على القوى المعارضة له. ومن معوقات وتحديات التغيير:
مقاومة الناس للتغيير، وإدارة التغيير غير الفاعلة. ومن األفكار الخاطئة التصور أنه ال داعي للتغيير في الشركات
الناجحة والتي تحقق أهدافها بجدارة بحسب الخطط المرسومة. فالواقع أنه "من ال يدفع ثمن التغيير، فسوف

يدفع ثمن عدم التغيير.. ومن ال يتغير ُيغير.. فالبقاء لألكثر استجابة للتغيير".

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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التركيز على الجانب التقني لنقل المؤسسة من
المرحلة الحالية إلى المرحلة المستقبلية

أهمية إدارة التغيير في إدارة المشروعات

وأكدت الورشة على أن إدارة التغيير تحقق نتائج أفضل مع وجود دعم رعاة التغيير SPONSORSHIP، وال يمكن
إحداث تغيير جذري بدون دعم الرعاة. أما عن كيفية إدارة مقاومة التغيير داخل المنظمات والشركات فتستلزم:
إدراك أن المقاومة أمر طبيعي، والحاجة إلى شرح أسباب التغيير بوضوح، بجانب رفع مستوى الوعي بالمشروع
التغييري، وإشراك الموظفين في التغيير، وإدراك مخاوف الموظفين والتعامل معها وإيضاح مصلحتهم من

التغيير، ومواجهة أدلة المقاومة عند حدوثها. 

إدارة المشروع

المرحلة الحالية - المرحلة االنتقالية - المرحلة المستقبلية

إدارة التغيير

التركيز على الجانب البشري لنقل المؤسسة من
 المرحلة الحالية  إلى المرحلة المستقبلية

تصميم وتطوير وتسليم الحل على نحول فعال

"الجانب التقني"

تم تقبل واعتماد واالستفادة من الحل بشكل 
فعال " الجانب البشري"

إدارة المشاريع وإدارة التغيير لديهما قيمة مشتركة موجهة نحو نجاح المشروع

+

=

نجاح

مقومات 
التغيير داخل

 المنظمة

الرؤية -الرسالة-األهداف
االستراتيجيات (وسائل
تعظيم فرص النجاح) 

حل المشاكل التفويض
االتصال الفعال

العرض

الوضوح

القدرة

االلتزام

التحدي

التكيف 
والمرونة

COMMITMENT

إحدى مبادرات مركز أسبار
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البداية

أقيمت ورشة العمل الثانية تحت عنوان “االستثمار الذيك وتنمية المال”، وقدمها أ. حسين سرور من بنك التنمية
االجتماعية.  

وتطرقت الورشة إلى أهمية أن يبحث الفرد عن فكرة مناسبة إلنشاء مشروع صغير، ومن أهم المصادر: الخبرة
الشخصية سواء كانت تعليمية، عملية، أو تدريبية، فإن لها دوراً كبيراً في اإليحاء بأفكار لمشروعات ناجحة، وتقوم
هذه الفكرة على مبدأ أن من يملك خبرة سابقة يسعى دائماً لتقديم األفضل. ومن المصادر األخرى الختيار فكرة
ن الفرد من إنشاء مشروع لمنتج أو خدمة المشروع الصغير العالقات داخل القطاع التجاري - الصناعي والتي تمك
تستفيد منه مشروعات أخرى قائمة، بجانب المصادر الرسمية كالكتيبات واألدلة التي تصدرها المرافق
والمؤسسات ذات العالقة كدليل الفرص االستثمارية للغرفة التجارية وقائمة الواردات.. إلخ، يضاف إلى ذلك
التقليد والمحاكاة مع مالحظة أن هذا األسلوب يحمل درجة مخاطرة عالية؛ ألنه يترتب عليه ارتفاع الكمية

المعروضة من هذا المنتج في السوق.

الورشة الثانية: االستثمار الذيك وتنمية المال.

مراحل التغيير

الوعي

الرغبة

المعرفة

المقدرة

التعزيز

النهاية

المرحلة االنتقالية

سلعة لسوق ناشئسلعة مكملةحل مشكلةهواية

منتج أو خدمةابتكار
مفقودة

منفعة 
مجتمعية

تطوير 
مشروع

المنتج قد يكون

إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي
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جاءت ورشة العمل الثالثة تحت عنوان   " اإلدارة الرشيقة فلسفة عصرنا "، وقدمها أ. خالد الضبياني خبير إداري
ومتحدث في اإلدارة الرشيقة وتطوير األعمال.

الورشة الثالثة: اإلدارة   الرشيقة فلسفة   عصرنا.

وألقت الورشة الضوء على مسارات بنك التنمية االجتماعية المتعددة في مجال تقديم الدعم لألفراد لتشمل من
بينها: المسارات االجتماعية (زواج، أسرة، ترميم..)، والعمل الحر (التمويل النقدي، النقل التشاريك)، واألسر المنتجة
(مباشر، غير مباشر)، واالدخار (زود، زود األجيال)، والمشاريع الجديدة (المشاريع الناشئة، المشاريع المتميزة،

االمتياز التجاري، تمويل التقنيات الناشئة)، المشاريع القائمة (أفق، نقاط البيع..).
وخلصت الورشة إلى إمكانية أن يجرب الفرد صنع مدخول صغير بتجربة نفسه في عدد من المجاالت التي يملك
فيها مهارة، والبحث عن مصادر الدخل األخرى المناسبة (وظيفة، عمل حر، مشروع تجاري، أصل مدر لألرباح)؛
ربما ألن الدخل األساسي (غير كاٍف، أو غير مستمر أو موسمي). مع التأكيد على أن األفكار المميزة دائماً ما تكون
حلوًال لمشاكل يعاني منها أو يحتاجها السوق. ويمكن بدء المشروع بأقل التكاليف الممكنة بعد إيجاد الفكرة

ودراسة الجدوى.

الفلسفة 
والمفاهيم

المهارات
واألدوات

الممارسات
والتحوالت

عصر مابعد
الرشاقة 0.4

ومن أهم ما تضمنته الورشة اإلشارة إلى أن اإلدارة الرشيقة تبدأ من التفكير الرشيق وصوًال لسعادة ورفاهية
اإلنسان وتنتهي برفع جودة الحياة. وتعد اإلدارة الرشيقة الخطوة األولى لدخول المنظمات نادي المستقبل.

رباعيات منهجية اإلدارة الرشيقة

HOW

HOWMODEL

WHAT
WHY

TOOLS

TRANSFORMATION
METHODOLOGY

SUSTAINABILITY

PHILOSOPHY

إحدى مبادرات مركز أسبار
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مصطلحات متقاربة مع الرشاقة لتوضيح الفوارق

اإليضاحالترجمةالمصطلح باللغة اإلنجليزية

AGILITY

FLEXIBILITY

RESILIENT

ADAPTABILITY

LEAN

الرشاقة

المرونة

المرن

التكيف

اختزال

استجابة مبتكرة لتغيير غير متوقع مثال: التحول
 من إغاثة األسر الفقيرة إلى توظيف أفراد األسر

استجابة محددة مسبًقا لتغيير يمكن التنبؤ به. مثال: التحول من 
تقديم  خدمات التعليم لكل المستفيدين مجاًنا إلى دفع تكاليف

 خدمات  التعليم لبعض المستفيدين

العودة للحالة الطبيعية بعض التشكل نتيجة ضغط ما (الرجوعية)

تمتلك القدرة على التغيير 

أداة من أدوات المرونة

 ومن سمات اإلدارة الرشيقة: المرونة، والسرعة، والتكيف، والتأقلم مع المستجدات، والتوقع، والتنوع، والتعلم
المستمر. بينما اإلدارة غير الرشيقة تتسم بـ: الروتين، والبيروقراطية، والعشوائية، واالجتهاد الشخصي، والتقليد،
والعمل اليدوي. ومن مظاهر المنظمات غير الرشيقة: التقادم، واالعتماد على العمل البشري، والروتين
والبيروقراطية، وعدم رضا المتعاملين. في حين أن من مظاهر المنظمات الرشيقة: التجديد، واألتمتة، والمرونة،
وسعادة المتعاملين. ومن المقوالت المهمة في هذا اإلطار "إذا كانت حركة المنظمة من الداخل أسرع من

الحركة في الخارج فالمنظمة رشيقة".

إحدى مبادرات مركز أسبار
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2019

أقيمت ورشة العمل الرابعة  تحت عنوان:   " اإلدارة الرشيقة للمنظمات االجتماعية"، وقدمها كل من أ.  رائد
النعماني متخصص بإدارة المشاريع ومهتم بتطوير األعمال، وأ. محمد زين بهكلي متخصص في اإلدارة والقيادة

االستراتيجية.

 الورشة الرابعة: اإلدارة الرشيقة للمنظمات االجتماعية.

19541991200120172020

اإلدارة باألهداف
بيتر دراكر

تقوم على أساس
تحديد أهداف واضحة

تقود المنظمة
والعمليات

جامعة الهاي في دراسة
 بعنوان (استراتيجية مؤسسات

التصنيع في القرن الحادي
والعشرين من وجهة نظر خبراء
الصناعة) من الباحثين في معهد 

(LACOCCA) بنسلفانيا
أمريكا-

ISO 22316 
- 2017

ماكنزي تنشر مقال
أبرز التحديات في 
الشرق األوسط 
وذكرت " المرونة

التشغيلية"

إعالن األجايل
اجتمع 17 شخص في جبال واساتش بوالية
بوتا األمريكية وهم ممثلون عن منهجيات 

 لتطوير البرمجيات ووضعوا هذا اإلعالن
الرسمي لتحديد القيم الرئيسية األربع

منظومة التميز الحكومي
الجيل الرابع - اإلمارات

GEM 20

PAS 1000 -2019
المعهد البريطاني 

للمواصفات 
والمقاييس

بداية ظهور مصطلح الرشاقة

مبادئ الرشاقة

تحقيق منافع
سريعة ذات

قيمة للعميل

سرعة ومرونة 
االستجابة
للتغييرات

تجزئة
األهداف

التعاون
مع

العمالء

الدعم 
والثقة

والتحفيز
االهتمام

البساطة
التواصل
الفعال 

والمباشر

التركيز
على منتجات
الحد األدنى

البناء
المرن

للعمليات

اإلدارة
الذاتية
للفريق

التحسين
المستمر
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وأشارت الورشة إلى أن المؤسسة الرشيقة هي التي تتمتع بالمرونة وسرعة االستجابة والقدرة على مواكبة
المتغيرات المتسارعة والمستمرة في احتياجات وتوقعات المعنيين لضمان تقديم القيمة النوعية التي تلبي
ي المرونة في كافة استراتيجياتها وقدراتها لُتمكنها من التكيف والتطور وتفوق هذه التوقعات. وهي جهة تبن
في بيئة عمل تتسم بالتغير المتسارع مع الحفاظ على تركيزها على األهداف والمخرجات. أما المرونة التنظيمية
فهي قدرة المنظمة على االستيعاب والتكيف في بيئة متغيرة بنجاح. ويمكن للمنظمات األكثر مرونة أن تتوقع
التحديات التي قد تواجهها والفرص الناجمة عن التغيرات المفاجئة أو التدريجية في هيكلها الداخلي والخارجي،

ويمكن أن يكون تعزيز المرونة هدًفا تنظيمًيا استراتيجًيا ناتجاً عن فعالية المنظمات.
وقد باتت الرشاقة االستراتيجية ضرورة للمؤسسات في خضم تزايد المشكالت اإلدارية والتنظيمية داخل

المؤسسات وكذلك سرعة تزايد التغييرات في البيئة المحيطة لها.

تطبيق الرشاقة في القطاعات

المشاريع
 البرمجية

الشركات 
البرمجية

الكثير من
 شركات
القطاع
 الخاص

بعض
 الجهات

الحكومية

الجهات 
المجتمعية

تطور الثورة التكنولوجية  والمعلوماتية يعتبر مبرًرا لظهور الحاجة للتحول للرشاقة وممكن رئيسي لها

وأوضحت الورشة أن القيم األربعة األساسية للرشاقة في المؤسسات تتضمن: األفراد والتفاعل فيما بينهم
مقدم على العمليات واألدوات، والتعاون مع العميل مقدم على التحاكم إلى العقد، وكذلك المنتج الذي يعمل
مقدم على التوثيق الكامل، بجانب االستجابة للتغيرات مقدم على االلتزام بالخطط المحددة. أما متطلبات التحول

إلى منظمة رشيقة فمن أهمها: 
-أوًال: وجود أحد الظروف البيئية الالزمة لها (VOCA): وذلك أن الرشاقة هي فكر وأسلوب أكثر من كونه هدفاً
لذاته؛ وبالتالي فإن المرونة والرشاقة دون مبرر قد يسبب أعباًء إضافية وتعقيداً أكثر مما يجب (مثال: حارس

األمن ومكتب االستقبال). 
-ثانياً: قابلية مهمة المنظمة للتطوير واالستبدال: وذلك على مستوى المنظمة ككل أو على المستويات اإلدارية
فإن الهدف األساسي للمنظمة االجتماعية تحقيق مهمتها وأثرها االجتماعي والتكامل وليس التنافسية أو التميز

(مثل عالج المرضى والتوعية بالصحة العامة - القسم المالي وقسم التسويق).

إحدى مبادرات مركز أسبار
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-ثالثاً: قابلية التحكم والتغيير في الثقافية التنظيمية: ويمكن توضيحه على أمرين: أ- عدم تعارض التغييرات مع
مهمة المنظمة األساسية (مثل: تأهيل الصم)، ب- إمكانية التغيير في الثقافة التنظيمية دون التأثير على قيم

أخرى أعلى أهمية (مثل: المستشار النفسي بين التشاركية في الخدمة وخصوصية المريض).
-رابعاً: قابلية التطوير التنظيمي: وهو ما يتعلق باألدلة والتشريعات والمقصد وجود اإلمكانية والسلطة لتنفيذ

التطوير الالزم.
-خامساً: قابلية تطوير البنية التحتية: من الجانب التقني والفني، تقنياً: المعدات والبرامج واألنظمة التقنية (تعليم
أصحاب القرى تعليم عن بعد، وجود البنية التحتية لالتصاالت)، أما فنياً: الكوادر البشرية والبنية المعرفية: (دراسة

حالة المحتاج للدعم السكني واختيار السكن المناسب له، تجربة نقل الخدمة للمكاتب العقارية).

المستوى 
التشغيلي

مستوى 
اإلدارة

الوسطى

المستوى
االستراتيجي

المهمة
الرؤية
التوجه

الصالحيات
اتخاذ القرارات

الهياكل التنظيمية

العمليات واإلجراءات
الثقة والتشاركية

مستويات تطبيق الرشاقة في المنظمات

 وبصفة عامة فإن الرشاقة المؤسسية تدور حول التغيير المستمر نحو األفضل، فإذا افترضنا أن البيئة الداخلية
والخارجية للمنظمة ال تمر في موجات تغير، وتقلبات، وغموض وتعقيد؛ فال حاجة ملحة للتحول للرشاقة

المؤسسية بشكل كلي.
 وطرحت الورشة في ختامها سؤاًال مفاده: ماذا لو لم تتحول المؤسسة للرشاقة وهي بحاجة لها؟ وفي هذا
اإلطار فإن السيناريو المتوقع يتضمن: عدم تجاوب المستفيدين معها (فقد القدرة على تنفيذ الرسالة.. الفناء)،
وعدم رغبة أصحاب المصلحة في مساندتها (ضعف التمويل)، فضًال عن صعوبة تنفيذ الخدمات وبطئها
(الكفاءة)، بجانب قلة حوافز النجاح (البيئة المثبطة.. الدوران الوظيفي)، وكذلك تعقد اإلجراءات والعمليات (البيئة

الروتينية.. الجمود وضعف االبتكار واالستجابة).
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ُعِقدت ورشة العمل  الخامسة تحت عنوان:   "خطواتك األولى نحو ريادة األعمال.. "ثقافة العمل الحر"، وقدمها أ.
بسام  فيزو من بنك التنمية االجتماعية، 

 وركزت الورشة على التعريف بمفاهيم أساسية، حيث تم اإلشارة إلى أن المشروع الشخصي هو ذلك النشاط
المنظم الذي يقوم به شخص أو مجموعة من األشخاص لبناء مشروع خاص بهم وُتستثمر فيه األموال والجهود
والتكنولوجيا ليك يصل إلى هدف معين. أما الوظيفة فهي العمل لدى اآلخرين لتحقيق أهدافهم، ولكن إذا كان
الفرد يخطط في هذه الوظيفة إلى إتقان العمل والترقي والتقدم واكتساب الخبرة فإن هذه الوظيفة تصبح
مشروعاً شخصياً ذا قيمة؛ فهناك فرق بين أن تكون الوظيفة هي المشروع األول واألخير لإلنسان، وبين أن
تكون الوظيفة هي مشروع مرحلي يساعد على الوصول إلى المشروع الكبير. والكثير من الرياديين وأصحاب
المشاريع الناجحة بدأوا أعمالهم كموظفين، ولكنهم لم يستسلموا للوظيفة وكانت بالنسبة لهم جسراً مؤقتاً

ليعبروا منه إلى المشروع الخاص.
وأوضحت الورشة أن العمل الحر ُيستعمل كمصطلح ليقابل الوظيفة؛ فحين يعتمد اإلنسان في دخله وسبل
معيشته على أعمال يملكها جزئياً أو كلياً، وليس موظفاً عند أحد أو لدى مؤسسة أو حكومة، فإنه يكون صاحب
أعمال حرة. والعمل الحر بذلك هو قرار يتخذه رائد األعمال بأن يكون شخصاً يمتلك ويدير مشروعاً خاصاً به بنجاح
وذلك إلنتاج سلعة أو خدمة. وهو أيضاً ذلك النشاط الذي يجمع ما بين كافة العناصر اإلنتاجية المتوافرة

كالمعدات والوسائل اإلنتاجية والعمالة والطرق التكنولوجية بصدد إنتاج سلعة أو خدمة.

الورشة الخامسة: خطواتك األولى نحو ريادة األعمال.. "ثقافة العمل الحر".

إذا وجدت أن النشاط
األكبر طلًبا في السوق
متواجد بكثرة فعليك

أن تفكر في هذه 
النقاط:

االبتكارات

سعر
منافس

المالءمة

دراسة
احتياج

السوق

سوق
غير

مستغلة

جودة
أعلى

الخدمة

سؤال
أهل

الخبرة
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 أما عن تحديات العمل الحر فتتضمن: وقت العمل األطوال، ونسبة المخاطرة األعلى، واحتمالية فشل المشروع
ألي سبب كان (شخصي، سوقي، مالي، إداري)، بجانب المسؤولية األكبر، والضغوطات اليومية المختلفة، ومناخ
العمل غير المنظم خاصة في البداية. لكن في المقابل فثمة مزايا ينطوي عليها العمل الحر منها أن المدير هو
صاحب المشروع أو المؤسسة وغالباً ما يتولى المهام اإلدارية والفنية وهو المشرف العام على جميع العمليات
التشغيلية، كما أن المكان في نشاطات العمل الحر يتميز بالمرونة والسهولة، فضًال عن أن الهيكل التنظيمي في
أنشطة العمل الحر بسيط ويسهل اإلدارة والتواصل وتوزيع المهام بشكل منتظم، والعملية التسويقية في
نشاطات العمل الحر تحتاج إلى إمكانات أبسط وسهلة التنفيذ، وشريحة العمالء في أنشطة العمل الحر صغيرة

ويمكن التواصل معهم بسهولة ومعرفة احتياجاتهم الدقيقة وتلبيتها.

المعارض
والمؤتمرات

والندوات

وسائل التواصل
االجتماعي

المتخصصة

هيئة
االستثمار

الصندوق
الصناعي

االستفسار
في الغرفة

التجارية

القراءة 
واالطالع في 

المجالت
التجارية

يمكن معرفة المجاالت األكثر طلًبا في
 السوق بالطرق التالية
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ومن أهم ما لفتت إليه الورشة العمل على االستعداد لمواجهة المخاطر؛ فهناك احتمالية ألن يفشل أي عمل
حر يبدأ الفرد بإنشائه، ومع الفشل قد تنتج خسائر في الوقت والجهد والمال، وقد يفرض الضغط الناجم عن
التعامل مع العمل الحر قيوداً على العالقات الشخصية والمهنية، وقد ال تتفهم األسرة الضغط الذي يمر به
الفرد، وقد يكون لديه أصدقاء وعائلة استثمرت أموالها وآمالها في المشروع، وقد ال يكونون متفهمين أو
صبورين لتحقيق طموحاتهم، لذلك قد يشعر الفرد بالذنب تجاههم. أيضاً فحين يمتلك الفرد عمًال حراً فعليه أن
يتوقع دائماً تقلبات الدخل المالي؛ فأصحاب الشركات العمالقة يمرون بتقلبات اقتصادية، وهذا أمر مختلف تماماً
عن الراحة التي يشعر بها حين يكون لديه مرتب ثابت، فما يبيعه الفرد على العمالء ويحاسبهم عليه هو كل ما
سيتم التحصل عليه من أموال. كما أن األفراد أصحاب األعمال الحرة يميلون إلى العمل لساعات طويلة أكثر من
الموظف التقليدي، وال يوجد لديهم مواعيد عمل منتظمة. لكن من عوامل نجاح صاحب العمل الحر وتقليل نسبة

فشل مشروعه الذي يريد أن ينشئه امتالك الخبرة والمهارات الالزمة لنجاح مشروعه.
 وإجماًال من عوامل نجاح مشروع العمل الحر: تحديد البداية بدقة عالية، وتوفير جودة وسعر ومواصفات مرضية
للعميل، وترشيد النفقات حتى يمكن التحكم في اإليرادات، واالهتمام بالتسويق ألنه هو سر النجاح، ووضع خطة

عمل كاملة قبل البداية، وأخيراً اإلصرار والمثابرة.
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 اختتم منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان) فعالياته بجلسة ختامية أدارها م. سامي الحصين نائب رئيس المنتدى،
وشارك فيها كافة رؤساء جلسات المنتدى الثماني وهم: د  . سارة   بنت   مازن   بليلة، ود. سعيد العمودي ود.
 طارق   تركستاني، ود.عبد الرحمن العليان، ود. عبد الله  الرخيص، ود. غادة نصيف، ود.    فهد   العرابي   الحارثي، وأ.

محمد بن سياف آل خشيل .
 واستعرضت الجلسة الختامية مجموعة من التوصيات واألفكار التي تمخضت عنها نقاشات المشاركين حول
بعض الموضوعات المتعلقة باالبتكار   االجتماعي وريادة األعمال    االجتماعية، مؤكدين على أهمية إبراز دور االبتكار
االجتماعي كأداة مهمة للتصدي لمختلف التحديات االجتماعية وتوفير الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، بما

يساهم في تطور المجتمع ونجاح التنمية المستدامة.
 وأشاروا إلى أن االبتكار االجتماعي يحتاج إلى العديد من المقومات والمتطلبات حتى يحقق األهداف المرجوة
ومنها القيادة االبتكارية وأسلوب اإلدارة المميز الذي يؤدي إلى إشاعة أجواء االبتكار وتوّجه الحوافز من أجل
التغيير في الهياكل والسياسات والخدمات وأساليب العمل وفرق العمل، باإلضافة إلى ضرورة توفر التكنولوجيا
الالزمة، مؤكدين على ضرورة تعزيز دور المجتمع والقطاعات المختلفة في االستخدام األمثل ألدوات االبتكار

االجتماعي.
   ودعا المشاركون إلى التشجيع على االبتكار   ونشر ثقافة إدماج التنمية  االجتماعية   في   مشروعات  ريادة األعمال
بطريقة أكثر شمولية وكفاءة،   مؤكدين على أهمية تحسين   أساليب البحث وبناء  القدرات والشراكات،  مطالبين
 بتطوير برامج التدريب   وتنمية المهارات  القيادية ألصحاب    المشاريع  االجتماعية الريادية ، كما دعوا إلى رفع
مستوى وعي المجتمع بخصوص االبتكار االجتماعي، وأيضاً تشجيع مبادرات االبتكار االجتماعي  من أجل بناء

مجتمع  أكثر رفاهية، باعتبار االبتكار ثروة مستدامة وأساساً لتطور الشعوب وتقدم الدول.
 وخلصت نقاشات المنتدى لعدد من التوصيات أبرزها دعوة وزارة الموارد البشرية لدراسة إنشاء المركز
السعودي لالبتكار االجتماعي، وعقد اتفاقيات تعاون وتوأمة بينه وبين نظرائه من المراكز الدولية ووضع خطط
لتبادل التجارب والخبرات، كما تضمنت التوصيات دعوة بنك التنمية االجتماعي لدراسة إنشاء محفظة مخصصة
لدعم الشركات الناشئة في االبتكار االجتماعي، إضافة إلى دعوة وزارة التعليم لتضمين مناهج التعليم والنشاط

الطالبي مفاهيم ومعرفة وممارسة االبتكار االجتماعي. 
 كما دعت التوصيات الجامعات للمساهمة في توجيه الباحثين ومراكز البحوث إلى دراسة اإلطار المفاهيمي
لالبتكار االجتماعي، وترسيخ القيم المحفزة لتوفير البيئة الحاضنة لتطبيقات وممارسات االبتكار االجتماعي ودوره
في معالجة التحديات التنموية، أيضاً طالبت التوصيات الهيئة العامة لألوقاف إلنشاء ودعم الحاضنات في مجاالت

االبتكار االجتماعي عموماً واألوقاف خصوصاً ألهمية الوقف في دعم االستدامة.
 كما تضمنت التوصيات دعوة القطاع الثالث لتبني مبادئ االبتكار االجتماعي وإبراز دور االبتكار االجتماعي في برامج
التحول االقتصادي الشمولي وبرامج رؤية المملكة 2030 والمبادرات المنبثقة عنها، كذلك دعت الهيئة العامة
لإلعالم المرئي والمسموع إلى تفعيل الدور اإلعالمي ووسائل التواصل االجتماعي للنشر والتوعية لتعزيز مفاهيم

وتطبيقات االبتكار االجتماعي.

الجلسة الختامية
إحدى مبادرات مركز أسبار
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وفي ختام فعاليات المنتدى، رفع المشاركون شكرهم وعظيم  امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز ولسمو ولي  عهده األمين -حفظهما الله- على ما يبذالنه من جهود كبرى لرعاية التنمية  الشاملة
التي تشهدها المملكة في المجاالت كافة، كما قدموا شكرهم للقائمين  على المنتدى على جهودهم الوطنية
المخلصة، سواء في  حسن تنظيم أو القيمة المنهجية والعلمية التي أكدتها محاور المنتدى وأهمية  المتحدثين
وفعالية وثراء مداخالتهم والتي تساهم في مواكبة التطورات التي  تشهدها المملكة في مختلف المجاالت،

وتحقق رؤيتها الطموحة   2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة االبتكار االجتماعي.
 من جهته، قدم د. فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى االبتكار االجتماعي عظيم الشكر  والتقدير واالمتنان إلى
صاحب السمو المليك األمير فيصل بن سلمان بن عبد  العزيز أمير منطقة   المدينة المنورة على رعايته للمنتدى،
كما رفع الشكر إلى سمو نائبه صاحب السمو المليك األمير سعود بن خالد الفيصل على حضوره وتشريفه لحفل

االفتتاح، كما قدم شكره إلى الشركاء والرعاة وكل الحضور الذين تفاعلوا  بالحضور والمشاركة في المنتدى.
  وأعرب د. الحارثي عن أمله بأن تعود التوصيات واألفكار والمبادرات التي قدمها المشاركون في المنتدى بالنفع
على المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي، بما يعزز ثقافة االبتكار  االجتماعي على جميع المستويات المحلية
والدولية وبما يساهم في بناء مجتمع  أكثر رفاهية وتلبية احتياجات أفراده واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم

وتحسين جودة حيــاتهم، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة لمشاكلهم األكثر إلحاًحا.
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المالحق
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سمو األميرة نوف بنت محمد
الرئيس التنفيذي لمؤسسة

 الملك  خالد الخيرية

د. فهد العرابي الحارثي
رئيس مركز أسبار 

د.عبد الله دحالن
رئيس جامعة

 االعمال والتكنولوجيا

م.سلطان محمد الشريف
مستشار ومدرب إدارة التغيير في مدينة 

الملك عبدالله للطاقة الذرية 
K.A.Care والمتجددة

معالي رئيس جامعة طيبة
األستاذ الدكتور. عبدالعزيز السّراني 

صاحب السمو األمير منصور بن سعد آل سعود
األمين العام المساعد - 

مؤسسة الملك فيصل الخيرية

د. أمل بنت سليمان السيف
أستاذ مساعد، كلية علوم الحاسب

والمعلومات، جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية

د.عبد المحسن الحربي
االمين العام

 لمؤسسة  لتكافل

أ. حمود المحمود
رئيس تحرير 

هارفرد ريفيو

أ.د. نوح الشهري
المشرف العام على بيت المهارات للتطوير

واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس
مجلس إدارة شركة الريادة االجتماعية

أ.عمر التركستاني
مدير دعم مبيعات الشبكة المدارة 

في احدى الشركات العالمية ، 
مؤسس تطبيق فزعة جار

أ. ثامر بن عبدالوهاب بن دعجم 
مختص بالتحول الرقمي 
الهيئة العامة لألوقاف  

د.أماني الشهري 
متخصصة في االستثمار االجتماعي 

وقياس األثر، دكتوراه من 
جامعة الملك سعود

أنس بن صالح صيرفي
رئيس مؤسسة

 صيرفي االجتماعية

أ. خالد الضبياني
مؤلف 7 كتب في اإلدارة الرشيقة

خبير إداري ومتحدث في اإلدارة 
الرشيقة وتطوير األعمال

أ. رائد بن خليل العيد 
محترف االبتكار المعتمد

 من المعهد العالمي 
لالبتكار،  وإدارة المشاريع 

.(PMD Pro) التنموية
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أ. عبدالواحد سعد غانم
مؤسس شركة وطن االبتكار

رئيس رابطة معهد االبتكار العالمي
 في السعودية

أ. رانية جليدان 
نائبة الرئيس التنفيذي للتنمية الريادية

 وتطوير األعمال- نماء المنورة

أ. أحمد أبو هزاع
رائد في العمل الخيري واالجتماعي

نائب رئيس جمعية البحرين
 لتقنية المعلومات

د. غادة عثمان نصيف 
وكيل الجامعة المساعد للجودة

والتطوير
جامعة األعمال والتكنولوجيا 

د. بدر بن عائش الرشيدي
 رئيس قسم اإلدارة بكلية

 إدارة األعمال - جامعة طيبة

د.مشعل الهرساني
 مخترع سعودي - دكتوراه

 في إدارة المعرفة واالبتكار 

د.طارق تركستاني
شريك مؤسس

شركة ساعي للخدمات اللوجستية

د.نورا بنت عيد الرفاعي

المشرفة على إدارة االبتكار
 وريادة األعمال- جامعة طيبة

د.سارة بنت مازن بليلة
أستاذ مساعد بقسم اإلدارة 

جامعة طيبة

أ. المعتصم العولقي
مؤسس شركة

نموهب

أ. محمد سياف  ال خشيل
مستثمر في تقنيات IoT,BI, AI | عضو مجلس 

إدارة هيئة االتصاالت CITC | رئيس اللجنة الوطنية
لالتصاالت وتقنية المعلومات باتحاد الغرف السعودية

د. جابر المطيري
الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة مهتم

بالتقنيات الحديثة



إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

55

قائمة بالمتحدثين األجانب

د. فاكسون باندا
رئيس وحدة التوثيق للتراث، يونسكو باريس

أ. لويجي كامبي
دار نشر ايديتوريال كامبي

أ. يوهان فان زانتن 
رئيس ستوديو نورد، أمستردام

أ. دافيد شورتي 
اختصاصي برامج، يونيسكو باريس

أ. بول هيكتور 
مستشار التواصل والمعلومات،

يونسكو القاهرة

بروفسور دانا فيشر 
أستاذة في قسم علم االجتماع
 ومديرة برنامج المجتمع والبيئة

 في جامعة ماريالند

أ. محمد مرشد ديفيدز

مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة
 العربية بال حدود

د. توفيق جالسي 
مساعد المدير العام لالتصال
 والمعلومات في اليونسكو

أ. عدنان عديوي 
الشريك المؤسس والرئيس للمركز 

المغربي لالبتكار وريادة
 األعمال االجتماعية

أ. بلير جلينكلوز
المدير التنفيذي

اكاونتابيليتي الب

أ. كورديل كارتر 

المدير التنفيذي لبرنامج "سقراط" التابع
لمعهد آسبن

ويندي تيريل 
المديرة التنفيذية

 لمعهد شركاء التنمية
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بريطانيا
ليبيا

العراق
 األردن

مصر
المغرب

سوريا
الكويت

السودان
الجزائر

هنغاريا 
المجر

موريتانيا
باكستان 

  GLASGOW 
اليمن 

سلطنة  ُعمان
المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها ومحافظاتها

قائمة بالدول التي شارك منها الجمهور في حضور الفعاليات
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قائمة الوسائل والمنصات التي تولت التغطيات اإلعالمية
 

1)   وكالة األنباء السعودية – واس
2)   أمارة منطقة المدينة المنورة 

3)   الجزيرة
4)   الرياض

5)   صحيفة البالد
6)   صحيفة الوطن

7)   صحيفة اليوم
8)    صحيفة مكة

9)    عكاظ 
10)  مجلة سيدتي 

11) المدينة 
12) جريدة األحرار (مصر)

13) اخبارية العويقلية
14) أخبار الوطن

15) اإلخبارية مصر
16) أرقام

17) برس بي
18) بروفايل

19) ترانا برس  
20) جديد االخبار  

21) الحوار المتحدد
22) الخليج 35

23) درة 
24) رأي الخليج  

25) رواد االعمال  
26) سبق

27) جريدة الشعلة 
28) صباح البنوك

29) صحافة الجديد
30) عين الوطن 

31) عيون  
32) مداد  

 

33) مصر اليوم 
34) مصر مكس 

35) المناطق السعودية  
36) مهد الذهب  

37) موجز  
38) المؤشر االقتصادي

39) نبض 
40) نيوز فور مي  

41) نيوم نيوز  
42) الواجهة   

43) جريدة الوطن (مصر) 
44) ويب نيوز 

 AGN LIFESTYLE (45
MENAFN (46

47) جامعة األعمال والتكنولوجيا
48) جامعة طيبة 

49) جامعة سليمان الراجحي
50) جامعة نزوى الُعمانية

51) قناة روتانــــــــــا
52) قناة 24 السعودية

53) قناة الرسالة
54) ترند العرب 

55) التقنية اليوم
56) تك نيوز

57) الحوار 
58) جوالت 

59) حمرين نيوز
60) خبر الرياض للنشر اإللكتروني

61) واتس المملكة
62) وكالة البوصلة االخبارية

 ALL IN1 NEWS (63
 DAYS 7 (64
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قائمة بروابط الجلسات والمحاضرات وورش العمل:
 

روابط الجلسات:
 

حفل االفتتاح - منتدى االبتكار االجتماعي (سنديان) 2022
HTTPS://YOUTU.BE/SKOS8KLT2ZQ

الجلسة األولى "ثقافة االبتكار االجتماعي: الوعي والتطبيق" 
HTTPS://YOUTU.BE/YGIGVAT9X48

الجلسة الثانية "سنديان التعليم" 
HTTPS://YOUTU.BE/Q8CEWNH9SWE

الجلسة الثالثة "العائد االجتماعي والثقافي لالبتكار" 
HTTPS://YOUTU.BE/A3XVSNG9MZS

الجلسة الرابعة "تجارب ناجحة في االبتكار االجتماعي" 
HTTPS://YOUTU.BE/X7S13YV82BC

الجلسة الخامسة "المبتكرون االجتماعيون ابطال المستقبل"  
HTTPS://YOUTU.BE/ESPJYO9N-BO 

 " IMPACT TECH  -الجلسة السادسة "تقنية االثر
HTTPS://YOUTU.BE/FSXNRQGMWRO

الجلسة السابعة "االبتكار االجتماعي والتمويل: الفرص  والتحديات" 
HTTPS://YOUTU.BE/AGZNJ9UQRHK

الجلسة الثامنة "أنسنة القطاع الخاص" 
HTTPS://YOUTU.BE/75F4ZLUA7LM

جلسة اليونسكو  
  USING MEMORY AND TECHNOLOGY AS A CATALYST FOR  NEW EDUCATIONAL APPROACHES

HTTPS://YOUTU.BE/D_GI85FW9H4
الجلسة الختامية (التوصيات)

HTTPS://YOUTU.BE/ZALO6SUL2QO
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https://youtu.be/skos8kLt2zQ
https://youtu.be/yGIgvaT9X48
https://youtu.be/Q8cEWNh9swE
https://youtu.be/A3xvsNG9mzs
https://youtu.be/X7S13yv82bc
https://youtu.be/esPJYO9N-Bo
https://youtu.be/FSXNrqgMwRo
https://youtu.be/agznj9UQrhk
https://youtu.be/75F4Zlua7lM
https://youtu.be/D_gi85FW9H4
https://youtu.be/ZALO6Sul2qo
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روابط المحاضرات: 
 

المحاضرة األولى "مفاجآت في االبتكار االجتماعي في مجال  التعدين الدولي"
HTTPS://YOUTU.BE/OBF0SV82MOS 

 
المحاضرة الثانية "فكر التخطيط لالبتكار االجتماعي" 

HTTPS://YOUTU.BE/YEKR1S2VN1M
 

المحاضرة الثالثة "الوقف كنموذج لالبتكار االجتماعي" 
HTTPS://YOUTU.BE/UBJRY6GQNRA

 
المحاضرة الرابعة "االبتكار المنهجي الحديث في سلسلة عربية  القرآن" 

HTTPS://YOUTU.BE/M9SRLJLNI6Y
 

روابط ورش العمل:
 

ورشة العمل األولى "إدارة الَتغيرات هي قاعدة للتغيير"  
HTTPS://YOUTU.BE/MDCOBRHHMNQ

 
ورشة العمل الثانية "االستثمار الذيك وتنمية المال" 

HTTPS://YOUTU.BE/RPK1T70G1XG
 

ورشة العمل الثالثة "اإلدارة الرشيقة فلسفة عصرنا" 
HTTPS://YOUTU.BE/QAEKGICWIUI

 
ورشة العمل الرابعة "اإلدارة الرشيقة للمنظمات االجتماعية"  

HTTPS://YOUTU.BE/UBM4MJB2AYK
 

ورشة العمل الخامسة "خطواتك األولى نحو ريادة االعمال (ثقافة  العمل الحر)" 
HTTPS://YOUTU.BE/FK8IHCKGRBE
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https://youtu.be/OBF0sv82mOs
https://youtu.be/yekR1s2vN1M
https://youtu.be/UbjrY6gQnrA
https://youtu.be/M9SrljLNi6Y
https://youtu.be/MdcObRhHMnQ
https://youtu.be/rpK1t70G1Xg
https://youtu.be/qaEKGiCWIUI
https://youtu.be/ubm4mJB2ayk
https://youtu.be/fK8ihcKGRbE
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الشركاء والرعاة

راعي الجائزةالراعي الرسمي

الشركاء االستراتيجيون

الشركاء العلميون

الشركاء اإلعالميون
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