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شكر وتقدير

يتقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة بخالص الشكر للمنظمات التالية ،على
ما اقتسمته معنا من خبرات في برامج ريادية األعمال والتوظيف الموجهة للشباب:
•الغرفة التجارية األمريكية في ألبانيا.
•الغرفة التجارية األمريكية في جمهورية قيرغيزستان.
•الغرفة التجارية األمريكية في الفيليبين.
•الغرفة التجارية األمريكية في ترينيداد وتوباجو.
•الغرفة التجارية األمريكية في صربيا.
•غرفة التجارة والصناعة األسترالية.
•صندوق باهارتيا يوفا شاكتي ( / )Bharatiya Yuva Shakti Trustاتحاد
الصناعة الهندي.
•غرفة التجارة والصناعة ألوسيتيا الشمالية (روسيا).
•شباب مهنيي الساحل (جلفبورت ،ميسيسيبي).
•الغرفة التجارية لكولومبيا (كولومبيا ،ميسوري).
•اتحاد جمعيات أرباب العمل األلمان (( )BDAألمانيا).
•مؤسسة فيت (( )FATEنيجيريا).
•الغرفة التجارية لمدينة أوكالهوما (مدينة أوكالهوما ،أوكالهوما).
•الغرفة التجارية لمنطقة جرين باي (جرين باي ،ويسكونسن).
•غرفة التجارة والصناعة األسترالية الهيللينية.

دليل برامج ريادية شباب األعمال
•معهد االستثمار (بيرو).
•غرفة التجارة والصناعة إلسالم آباد (باكستان).
•اتحاد أرباب العمل بجامايكا.
•وزارة الشئون االجتماعية والتشغيل ،هولندا.
•منتدى شباب رياديي األعمال النيباليين.
•غرفة التجارة والصناعة لروالبندي (باكستان).
•ساميردهي ( ،)Samriddhiمؤسسة االزدهار (نيبال).
•اتحاد الصناعات األسترالي.
•مؤسسة األمير لشباب األعمال الدولية.
•مجموعة شباب رياديي األعمال آلسيا والمحيط الهادي.
•شباب األعمال بسريالنكا  /الغرفة التجارية لسيالن.
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املقدمة

يحتاج النمو االقتصادي المستدام إلى ريادية أعمال؛ إذ إن رياديي األعمال
يخلقون وظائف جديدة ،ويساهمون في التوسع االقتصادي ،ويتحولون -بمرور
الوقت -إلى أطراف معنية بدعم البيئة الصحية لألعمال .ومع سعي المجتمعات،
في شتى بقاع األرض ،للوفاء بمتطلبات التشغيل ،تبرز األهمية البالغة لرعاية جيل
جديد من رياديي األعمال ،سواء أكانوا من أرباب العمل أو العاملين الذين يتحلون
بروح ريادية األعمال.
وتلعب الغرف التجارية وجمعيات األعمال دورًا محور ّيًا في دعم ريادية األعمال،
حيث تحتل موقعًا فريدًا يجعل منها همزة الوصل بين الحكومات الساعية لخلق
نمو اقتصادي ،والقطاع الخاص الراغب في تطوير جيل جديد من العاملين.
فالغرف والجمعيات ،بوصفهما صوت مجتمع األعمال ،لديهما القدرة على حشد
التأييد لإلصالحات الالزمة لتشجيع خلق الوظائف .وفي كثير من األحيان ،تحتل
تلك اإلصالحات محور اهتمام الشباب في تلك البلدان.
تمثل قدرة الشباب على المشاركة في الحياة االقتصادية لبلدانهم مشكلة خطيرة
على مستوى العالم ،فحسب تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية ،لن يجد شاب
ال هذا العام 1.وذلك يعني أن  75مليون شابًا على
من بين كل ثمانية شبان عم ً
مستوى العالم سيعانون البطالة ،وهو ما يزيد على عددهم في  2007بأكثر من 4
ماليين شاب .ونتيجة المعوقات التي تنجم عن تخلف نظم التعليم وما ينجم عنها
من فجوة مهارات ،والحواجز الثقافية ،والسياسات الرديئة ،يواجه الشباب دائمًا
معدالت أعلى من البطالة وضعف استغالل المهارات ،من تلك التي يواجهها بقية
السكان ككل ،وهو أمر من شأنه أن يهدد استقرار المجتمع.
وفي ظل هذه التحديات ،تمثل روح ريادية األعمال لدى الشباب مجا ًال جديدًا
للغرف التجارية وجمعيات األعمال ،نظرًا للفوائد الجمة التي تأتي من وراء ريادية
شباب األعمال.

دليل برامج ريادية شباب األعمال
كذلك تستطيع الغرف والجمعيات ،من خالل برامج ريادية شباب األعمال ،أن
توسع قاعدة عضوياتها ،وتدعم مجتمع األعمال ،وترعى الجيل القادم من قياداته
ال عن أن برامج ريادية شباب األعمال
وأصحاب المصلحة في الديمقراطية .هذا فض ً
ال لترسيخ االستدامة
التي تقودها الغرف والجمعيات -توفر للقطاع الخاص سبي ًاالقتصادية ،وتطوير قدرات الشباب ،وخلق جيل جديد من رياديي األعمال؛ حيث
تساعد تلك البرامج على تدريب الشباب حتى يسهل عليهم النفاذ إلى قوة العمل،
سواء بإنشاء أعمال خاصة بهم ،أو االنضمام إلى مجتمع األعمال القائم .غير هذا
وذاك ،فهي توفر للغرف وجمعيات األعمال وسيلة لممارسة مواطنة الشركات.
عندما يكون الشاب على قدر من القوة االقتصادية ،فاألرجح أنه سيستثمر في
نشطا ،ويمثل مصالح أعماله .لذلك ،فريادية
نفسه ،ومجتمعه ،ويصبح قائدَ
ٍ
أعمال ً
نشطا في الغرف التجارية وجمعيات
األعمال يمكن أن تجعل من الشاب عضوًا ً
األعمال ،يسهم في خلق بيئة أفضل ،وأكثر ابتكارًا في ممارسة أعماله.
وقد تم وضع هذا الدليل اإلرشادي ليكون مرجعًا للغرف التجارية وجمعيات
األعمال ،وجماعات األعمال األخرى الساعية إلى معالجة بعض المعوقات التي
يواجهها الشباب في سعيهم لدخول معترك النشاط االقتصادي في مجتمعاتهم.
وكان الغرض من وضع هذا الدليل التشارك في الدروس العملية المستفادة من
ال تسترشد به
برامج ريادية شباب األعمال من شتى أنحاء العالم ،وأن يكون دلي ً
جمعيات األعمال والغرف التجارية التي تريد وضع برامج ريادية أعمال وتوظيف
ناجحة للشباب ،أو التوسع فيما لديها من برامج في هذا الميدان.

منهج الدليل
دأبت الغرف التجارية وجمعيات األعمال حول العام ،على دعم مجتمعات األعمال
لعقود طويلة ،وازداد تركيزها في السنوات األخيرة على التعامل مع الشباب .بيد
أن عدد ما ترعاه الغرف والجمعيات من برامج ريادية األعمال والتوظيف الموجهة
للشباب قليل نسب ّيًا ،وهو ما يجعل لتسليط الضوء على أساليب العمل الناجحة -في
هذا المجال -أهمية خاصة.
جمع هذا الدليل اإلرشادي العديد من تلك األمثلة ،من مختلف البلدان والمنظمات،
ليستخرج منها دروسًا عملية وأساليب عمل مبتكرة.
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املقدمة
وقد اعتمد الدليل على مقابالت أجريت مع غرف تجارية وجمعيات أعمال من
شتى بقاع العالم ،ودراسات حالة ،ونحو ثالثة عقود من خبرة مركز المشروعات
الدولية الخاصة في العمل مع جمعيات األعمال والغرف التجارية والشباب حول
العالم .تعريف الشباب ،في هذا الدليل اإلرشادي ،مرن ،ولكنه يشير بوجه عام
إلى من تتراوح أعمارهم بين  15و 30سنة.
ينقسم هذا الدليل إلى خمسة فصول .يعالج الفصل األول موقع الغرف التجارية
وجمعيات األعمال في مجال برامج ريادية شباب األعمال ،ويركز هذا الفصل
على الدور الفريد الذي تلعبه الغرف والجمعيات في مجتمع األعمال ،وكيف أن
البرامج التي ترعاها الغرف ال تفيد الشباب فحسب ،بل تعم فائدتها على مجتمع
األعمال بمعناه األوسع .أما الفصل الثاني ،فيناقش مختلف أساليب العمل المتبعة
في برامج ريادية شباب األعمال ،ومكونات تلك البرامج ،وكذلك يطرح مجموعة
من الدروس العملية المستفادة التي توصل إليها تقييم مركز المشروعات الدولية
الخاصة لبرامج الشباب من شتى أنحاء العالم .ويسلط الفصل الثالث الضوء على
أساليب العمل والمناهج المستخدمة في قياس تأثير برامج الشباب .في حين
يستعرض الفصل الرابع ست دراسات حالة لبرامج ريادية شباب األعمال من
نيجيريا ،ونيبال ،وبيرو ،وروسيا ،وسريالنكا.
وعلى الرغم من أن هذا الدليل اإلرشادي يركز ،بشكل أساسي ،على موضوع
ريادية شباب األعمال ،فإن هناك نوعيات أخرى من البرامج التي تعالج توظيف
الشباب بشكل أوسع ،لها أهميتها أيضًا في بناء قدرات الشباب ودعم بيئة
األعمال .وتشمل تلك البرامج مجاالت شتى ،منها التعليم ،والتطوير الشخصي،
وأسواق التوظيف ،وبرامج تحديد الوظائف المناسبة للقدرات .وبما أن تلك البرامج
تستخدم دروسًا عملية ومكونات شبيهة بما تستخدمه برامج ريادية األعمال ،فقد
توفر الفصل األخير على تغطية نوعيات برامج توظيف الشباب األخرى.
وقد ذيلنا الدليل بقائمة مصادر إضافية فيما يتعلق برعاية برامج ريادية شباب
أساليب عمل برامج ريادية شباب األعمال
لبرامج التشغيل وريادية شباب األعمال أشكال عدة ،تتراوح من ورش التدريب
المعتادة إلى مسابقات األعمال لمبادرات تلحق الشباب بالتدريب على الممارسة
أثناء العمل على المستوى المحلي ،بما يتناسب مع إمكاناتهم .ويتوقف اختيار
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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1

أهمية برامج الشباب
جلمعيات األعمال والغرف
التجارية

تضافرت عوامل عديدة في خلق المشهد االقتصادي الصعب الذي يواجه الشباب،
ال عن
من زيادة سكانية وأزمة اقتصادية عالمية ،إلى نقص في الموارد ،فض ً
عوامل أخرى .ومن العوامل المهمة التي ساعدت على خلق هذا المشهد أيضًا
عدم قدرة السبل التقليدية في خلق الوظائف على مواكبة الطلب ،ففي العديد
من البلدان ،لم يعد القطاع العام -محرك التوظيف األساسي تقليد ّيًا– قادرًا على
استيعاب ماليين الخريجين الجدد؛ مما دفع بالكثير من الشباب إلى البطالة
المزمنة ،أو االلتحاق بوظائف ال تستفيد من قدراتهم ،فيقعون في كثير من
األحيان فريسة وظائف مؤقتة أو ضعيفة اإلنتاجية.
لذلك ،ال تتوقف فائدة ريادية األعمال على توفير بدائل للباحثين عن عمل ،بل إنها
تعيد إنعاش اقتصاد الدولة 2.فمن شأن تطوير ريادية شباب األعمال أن يساعد
على خلق بدائل للتوظف في أجهزة الدولة ،باإلضافة إلى أنه يعلم الشباب قيم
المبادرة الشخصية واالعتماد على الذات .ولهذه األسباب تحديدًا -أي معالجة
البطالة المتصاعدة لدى الشباب ودعم االزدهار االقتصادي -لجأت منظمات في
شتى بقاع العالم -مثل منظمات التنمية ،والحكومات ،والهيئات غير الربحية -إلى
الترويج لريادية األعمال بين الشباب .فمن أجل تحفيز الشباب وتثقيفهم ،توفر
العديد من تلك البرامج ورش عمل للتدريب وتنمية المهارات ،وفرص التواصل عبر
تكوين الشبكات ،ومسابقات لخطط العمل.
ففي الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،هناك تقليد راسخ لبرامج ريادية شباب
األعمال ،تديره شركات القطاع الخاص ،ومنظمات غير حكومية ،ومؤسسات

دليل برامج ريادية شباب األعمال
تعليمية .فمؤسسة كوفمان تدير برنامجًا يستقدم أفضل رياديي األعمال من
شتى أنحاء العالم إلى الواليات المتحدة؛ كذلك تقدم إدارة المشروعات الصغيرة
بالواليات المتحدة U.S. Small Business Administration 3تدريبًا مجان ّيًا على
اإلنترنت 4.ودخلت شركات في القطاع الخاص ،مثل كاتربيلر ،في شراكة
مع هيئات غير ربحية لدعم المشروعات الصغيرة التي يقودها شباب في الهند
ال عن ذلك ،تسعى عدد من الكليات في كاليفورنيا لتعليم
وإندونيسيا 5.وفض ً
ال من «كيف تحصل على وظيفة»6.
الطالب« :كيف تخلق وظيفة» ،بد ً
يعالج كل برنامج من تلك البرامج احتياجًا لريادية األعمال بالمجتمع ،ولكنها
ليست سوى جزء من الحل ،فعلى الرغم من أن العديد من المنظمات غير
الحكومية ،والوكاالت التنموية ،وما شابهها من مؤسسات تنظم برامج دعم
ريادية شباب األعمال ،فإنها جميعًا ال تملك الموارد الهائلة من الخبرات التي
تملكها الغرف التجارية وجمعيات األعمال التي اتخذت من تعزيز ريادية األعمال
وتوسيع قاعدة عضويتها رسالة في الحياة.
ولمبادرات ريادية األعمال -التي تضطلع بها الغرف التجارية وجمعيات األعمال-
أهمية حاسمة في خلق روابط قوية بين أجيال رياديي األعمال ،القديم منها
والجديد؛ فالكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تمتلك القدرة على
وضع برامج خاصة بها .كما أنه نظرًا للدور الذي تلعبه الغرف التجارية وجمعيات
األعمال في مجتمع األعمال ،فإن برامج ريادية األعمال التي يديرونها وتفاعلهم مع
الشباب ،يتمايز عن البرامج المشابهة التي تنظمها نوعيات أخرى من المنظمات.
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وضع برنامج للشباب :أساليب
التعامل ،والدروس ،وقياس
املردود املتحقق

أساليب عمل برامج ريادية شباب األعمال
نوعية البرنامج الذي يمكن أن يكتب له النجاح -إذا ما تبنته غرفة تجارية ما أو
جمعية أعمال معينة -على عوامل عدة ،تتراوح من احتياجات المجتمع إلى القدرات
التنظيمية .ويتسم البرنامج المصمم بشكل جيد ،باتساقه مع كل من استراتيجية
المنظمة واألوضاع المحلية ،ووضعه األهداف المناسبة ،وتوضيحه بشكل مفصل
لكيفية استخدام الموارد بالشكل األمثل لتحقيق األهداف .وتتمثل الخطوتان
األوليان في وضع مثل هذا البرنامج في )1 :تحديد محور تركيز البرنامج ،و)2
تصميم البرنامج بحيث يطرح الحلول الجذرية لمشكلة ما تواجه مجتمع األعمال.

حتديد محور تركيز البرنامج
من شأن التحديد الدقيق ألحد التحديات التي تواجه الشباب ومجتمع األعمال على
المستوى المحلي -ليعالجها البرنامج -أن يساعد في وضع أهداف قابلة للتحقيق
لبرنامج الشباب .ومن األسئلة المهمة التي ينبغي طرحها عند التفكير في وضع
برنامج للشباب :ما هي احتياجات الشباب في مجتمعك ،وأهدافهم؟ ..وما هي
احتياجات غرفتك التجارية أو جمعيتك؟ ..وهل لدى مؤسستك الموارد الالزمة
لتنظيم برنامج يفي بتلك االحتياجات؟
ولإلجابة عن تلك األسئلة ،فإن االشتراك مع الشريحة المستهدفة من البرنامج
الشباب -له أهمية كبرى ،فوضع البرنامج ونجاح تطبيقه يتوقف -كما هيالحال مع أية مبادرة -على صياغته على نحو يأخذ في االعتبار منظور الشباب

دليل برامج ريادية شباب األعمال
ويخدم احتياجاتهم .إن السعي لوضع برنامج ناجح للشباب يتطلب التعرف على ما
يريد هؤالء الشباب اكتسابه من البرنامج ،والتحديات التي يواجهونها ،وأهدافهم
على المدى الطويل.
ومن األهمية بمكان ،أن نعي أن مشاركة الشباب يجب أن تكون عملية مستمرة،
ال نفرغ منه بعد جلسة واحدة .لذلك ،فإن لخلق حوار مستمر بين
وليست عم ً
الشباب والغرف أهمية كبرى في فهم احتياجات الشباب وأهدافهم بوجه عام،
كما أنه يعكس ما قد يحدث من تغير في رؤى الشباب مع تطور البرنامج ونموه.
نفس األسئلة مطروحة على مجتمع األعمال أيضًا :ما أهداف مجتمع األعمال،
وما الذي يلزم لتحقيقها؟ ..وكيف يمكن للشباب أن يشاركوا في تحقيق تلك
األهداف؟
كذلك يلعب فهم السياق المحلي دورًا مه ّمًا في هذه العملية .فما يصلح للغرفة
التجارية في الهند قد ال يصلح لجمعية أعمال في جامايكا .لذلك ،فإن تقييم أي
أوضاع محلية قد تؤثر على برنامج الشباب وأخذها في االعتبار ،من شأنه أن يوفر
فرصة أفضل لجمعيات األعمال والغرف التجارية ،لوضع برنامج مناسب لظروفهم،
يحقق أهداف كل األطراف المشاركة.

طرح احللول
عند صياغة حل لمشكلة ما ،من المهم أال يُقتصر -فقط -على أخذ أهداف
الشباب ومجتمعات األعمال في االعتبار ،بل يجب أيضاً أن يصمم البرنامج بحيث
يعالج أسباب المشكلة المستهدفة ،ال أعراضها فقط .فالبرنامج الذي يعالج
األعراض فقط لن تكون له نفس فاعلية البرنامج الذي يعالج األعراض واألسباب
الجذرية معًا.
فإذا كانت المشكلة الكبرى التي تواجه مجتمعًا ما ،على سبيل المثال ،هي عدم
امتالك الشباب لمهارات معينة تمكنهم من الحصول على وظائف ،فإن البرنامج
الذي يوفر المكون التعليمي ،إلى جانب التدريب على الممارسة أثناء العمل ،أو
خدمة اإللحاق بالعمل المناسب للمهارات ،سيكون أكثر نجاحًا من مثيله الذي
يسعى فقط إلى التواصل بين الشباب وأصحاب العمل المحتملين.
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وضع برنامج للشباب
إن تحقيق تغيير على المدى الطويل من أجل الشباب ،يتطلب النظر إلى ما هو أبعد
من نطاق البرامج المفردة ،فبطالة الشباب تنشأ -في األغلب األعم -عن تحديات
مؤسسية أعمق .لذلك ،فإن إدخال تحسينات على بيئة األعمال وآليات السياسات
من شأنه أن يحدث تأثيرًا إيجاب ّيًا أوسع بكثير مما تحدثه المساعدة التي تقدم
لعدد محدود من األفراد .وعلى سبيل المثال ،قد يمثل الفساد المستشري عنصرَ
إحباطٍ عظيمًا للشباب 7،وبالتالي ،فإن التصدي بجدية لحل مشكلة الفساد من
شأنه أن يشجع على إيجاد ثقافة أعمال أكثر مالءمة لريادية األعمال .وعلى ذلك،
فإن التفكير في كيفية إحداث تكامل بين برنامج الغرفة التجارية أو جمعية
األعمال الموجه للشباب ،وجهودها لحشد التأييد ،من شأنه أن يزيد من فاعلية
استراتيجية الغرفة أو الجمعية في مجملها.
وعلى الرغم من أن معالجة القضايا المؤسسية يعد هد ًفا مه ّمًا على المدى الطويل
يتحقق من خالل اتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والمحلي -فقد بدأتالعديد من البلدان في معالجة مشكلة الفساد ،أو مشكالت مؤسسية أخرى،
في إطار العمل المستهدف على المدى القصير ،على المستوى المحلي .وهنا فإن
برامج ريادية شباب األعمال ،توفر وسيلة للمساعدة على دعم بيئة ريادية األعمال
من أسفل إلى أعلى .فإنشاء برنامج يشرك الشباب -بعد انتهاء برنامج رسمي (من
ال مه ّمًا في خلق
خالل شبكات تواصل الخريجين ،على سبيل المثال) -يعد عام ً
تغيير أطول أمدًا ،وبرامج أكثر استدامة.

مكونات برامج الشباب
ليست هناك وصفة ثابتة لبرامج ناجحة لريادية شباب األعمال ،فما ينجح في
منطقة ما ربما يكون غير ذي مغزى في منطقة أخرى .على أن هناك مكونات
مشتركة نجدها في العديد من برامج الشباب ،فقد أظهرت الدراسة المسحية
التي قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة لبرامج تشغيل الشباب حول
العالم ،أن العديد من تلك البرامج تحتوي -بدرجات متفاوتة -على أربعة مكونات
تتكامل فيما بينها ،وهي :التعليم ،وممارسة المهارات ،وتقديم النصح واإلرشاد،
وتشبيك النظراء.
التعليم :هناك العديد من الوظائف التي يستحيل شغلها دون تعلم .فبرامج التدريب
يمكن أن توفر للشباب أساسًا من المهارات يفيدهم طوال حياتهم الوظيفية ،أو
في ملكية المشروعات .ولتحديد نوعية التعليم الذي يمثل فائدة أكبر للشباب،
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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دليل برامج ريادية شباب األعمال
أهمية قصوى في تيسير وضع برنامج تدريب فعال ،ومن نوعيات تلك البرامج،
التدريب على الممارسة أثناء العمل ،والتدريب المهني ،وإدارة المكاتب ،ووضع
خطط األعمال.
وللبرامج التدريبية أهمية خاصة في تطوير ريادية شباب األعمال ،فتعلم ما يتعلق
بخطط األعمال ،واللوائح ،والتمويل ،كلها أمور حاسمة في بدء ممارسة نشاط
األعمال ،وهذه المهارات -في كثير من األحيان -ال تدخل ضمن المناهج الدراسية
التقليدية .وعالوة على ذلك ،فإن افتقار الشباب في مجتمع ما للمهارات الالزمة
التي تتيح لهم الدخول إلى سوق العمل ،يعني أن المعوقات التي ستواجههم لبدء
نشاطهم الخاص ستكون أعلى بكثير .فالتعليم يوفر لرياديي األعمال الطموحين
األدوات التي يحتاجونها لتحويل الحلم إلى واقع ،باإلضافة إلى أنه يطرح أمامهم
نقاط إلهام الكتساب الثقة التي يحتاجونها لالبتكار ،والمخاطرة ،والنظر إلى
خطة األعمال من خالل ذلك.
ممارسة املهارات :برامج التدريب والتعليم يمكنها اإلسهام في إعداد الشباب
للدخول إلى عالم األعمال الواقعي .وعلى الرغم من أن توفير محاكاة كاملة
لبيئة األعمال للدارسين أمر شديد االستحالة ،فإن المنافسات التي تجري بينهم،
والتدريب على الممارسة أثناء العمل ،وأنواع أخرى من البرامج ،كل هذا من شأنه
تعريف شباب رياديي األعمال بمتطلبات النجاح .فالمنافسات في إعداد خطط
األعمال ،على سبيل المثال ،تسهم في االستفادة من المهارات التي يتعلمها الشباب
في برامج التدريب على ريادية األعمال ،كما أن التدريب على الممارسة أثناء
ال عن أنه يجعل الشباب على اتصال
العمل يسمح لهم بالتعرف على بيئة العمل ،فض ً
بمقدمي النصح واإلرشاد ،أو من يمكن أن يصبحوا أرباب عملهم في المستقبل.
تقدمي النصح واإلرشاد :كما هي الحال في بناء منزل ،فإذا كان التعليم هو
األساس لريادية شباب األعمال ،فإن تقديم النصح واإلرشاد يمثل هيكل البناء.
فمقدمو النصح واإلرشاد يساعدون رياديي األعمال على تحقيق حلمهم بما يقدمونه
لهم من مساندة ودعم ،وإنشاء شبكة من العالقات ،ومعرفة بأساليب العمل .فهم
يقدمون لهم النصح واإلرشاد بما اكتسبوه من تجاربهم شخصية ،ويرشدونهم
إلى سبل التنقل عبر عالم األعمال ،ويعرفونهم بأصدقاء وحلفاء يستطيعون اللجوء
إليهم إذا ما واجهتهم بعض الصعوبات8.

18

مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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احتاد جامايكا ألرباب العمل :شبكة تشغيل شباب
جامايكا ()JYEN
تم إطالق شبكة تشغيل شباب جامايكا عام  ،2005تحت رعاية اتحاد
جامايكا ألرباب العمل ( .)JEFوفي إطار رسالة الشبكة المتمثلة في تعزيز
ريادية األعمال والتشغيل المنتج بين شباب جامايكا المعرضين للخطر ،تقوم
الشبكة بتنظيم معسكر سنوي لقيادات المستقبل على مدى أسبوعين في
مقر االتحاد في "كنجستون" ،حيث يركز المعسكر على تعزيز ريادية
األعمال والتوظيف.
يضم المعسكر ما بين  25و 30شا ّبًا تتراوح أعمارهم بين  25و 28عامًا من
العاطلين الباحثين عن عمل ،حيث يشاركون في ورش عمل تدريبية على
التواصل ،وكيفية التصرف أثناء مقابالت التوظف ،والسلوك المناسب في
مكان العمل ،وغير ذلك من الجوانب المهمة التي تؤدي إلى نجاحهم على
المستوى المهني .ويهدف المعسكر إلى توفير تعليم شامل للمشاركين،
كما تظل الشبكة على تواصل مع المتخرجين من المعسكر بعد تخرجهم؛
حيث تقوم بتحويل المهتمين منهم بااللتحاق بوظيفة معينة ،أو الحصول على
تدريب إضافي ،إلى وزارة العمل ووزارة الشباب حتى يستطيعوا المشاركة
في برامج أخرى تحت رعاية الحكومة.
تتمتع الشبكة بعالقات واسعة ،حيث تقوم بالتنسيق مع معارض التوظيف
الجامعية ،لتوفر للشباب معلومات عن فرص التدريب المتاحة ،والخدمات
التي تقدمها الشبكة ألرباب العمل ،عالوة على تنظيم ندوات للتطوير المهني
لطلبة الجامعات .كذلك قام االتحاد مؤخرًا بمراجعة وإعادة طبع دليل:
"االستعداد للعمل وممارسة األعمال" (،)Ready for Work and Business
الذي أصدرته الشبكة عام  ،2007والذي يهدف إلى توفير خطوط إرشادية
للشباب عند التحاقهم بقوة العمل ،كما أن االتحاد يخطط إلطالق سلسلة
من الدورات التدريبية على اإلنترنت ،للمساهمة في توفير إعداد أفضل
للشباب في جامايكا لدخول سوق العمل.
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دليل برامج ريادية شباب األعمال
ال تقتصر أهمية مقدمي النصح واإلرشاد فقط علي كونهم مصدر موارد
لرياديي شباب األعمال ،بل إنهم يلعبون أيضًا دور الموجه الذي يشير إلى مصادر
معينة قد يحتاجها الشاب ،وهمزة الوصل بين رياديي األعمال والخبراء المناسبين،
كما يمكنهم مساعدة رياديي شباب األعمال على توسيع آفاق أنشطة أعمالهم،
والتفكير حول كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعاتهم التي قد تناسب
استراتيجية أكثر اتساعًا وأطول مدىً .ويمكنهم أيضًا تيسير إقامة عالقات
أعمال ،وحشد التأييد لرياديي شباب األعمال الذين لم يكونوا بعد شبكات
عالقاتهم الخاصة.
تشبيك النظراء :يعد تكوين عالقات األعمال أمرًا ضرور ّيًا بالنسبة ألي شخص
أ ّيًا كان مجال عمله ،ولكن تلك العالقات تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لرياديي
األعمال .فعالقات األعمال تخلق فرصًا لبروز أفكار جديدة ،ولالبتكار ،والنمو9.
وعلى الرغم من أن االنضمام للشبكات المهنية يعتبر خيارًا أمام بعض رياديي
شباب األعمال ،فإن هذا الخيار قد ال يكون متاحًا في بعض البلدان النامية.
لذلك ،فمن شأن العمل على تضمين مكون التشبيك في برامج الشباب ،أن يساعد
شباب رياديي األعمال على استمرار التواصل فيما بينهم ،والحفاظ على درجة من
الحماس ،واالستمرار في تعلم ريادية األعمال.
إن تكوين جماعات للخريجين تمثل إحدى الطرق التي يمكن عبرها الحفاظ
على برامج شبكات التواصل لرياديي شباب األعمال .لقد أصبحت وسائط
التواصل االجتماعية أداة مهمة لتكوين شبكات الخريجين ،خاصة بعد أن جعلت
استمرار التواصل أمرًا ممكنًا ويسيرًا ،فبمجرد انتهاء البرنامج أو ورشات العمل
التدريبية ،يمكن لشبكات تواصل الخريجين مساعدة المنظمة للتواصل مع من
شاركوا في البرنامج أو الورشة ،لتبادل قصص النجاح ،وإيجاد متطوعين من
مقدمي النصح واالرشاد ،أو المدربين .وقد أثبت هذا األسلوب نجاحًا باهرًا في
برنامج "ابدأ اآلن" ( )EmprendeAhoraلريادية األعمال في بيرو ،حيث أبقى
على تواصل المتخرجين من خالل مجموعة على "فيس بوك" ،اتسمت بالنشاط
الكبير ،حيث تبادل أعضاؤها األخبار والمعلومات عن األحداث والفعاليات.
ويمكنكم التعرف على كيفية استخدام برنامج ( )EmprendeAhoraلشبكات
الخريجين في القسم الخاص بدراسات الحالة من هذا الدليل.
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دروس عملية
هناك سمات متشابهة تشترك فيها مختلف البرامج الناجحة لريادية شباب األعمال،
من شأنها المساعدة على خلق أساس أكثر صالبة عند وضع برامج في ظروف
جديدة .وتتراوح هذه السمات المتشابهة ،بين السعي إلى دمج األطراف المعنية منذ
البداية ،إلى تكييف البرنامج ليناسب البيئة المحلية.

دمج األطراف املعنية منذ البداية
من بين جميع السمات التي تشترك فيها البرامج الفعالة لريادية شباب األعمال ،فإن
دمج األطراف المعنية منذ البداية ،والشراكات مع المجتمع المحلي ،تعد عناصر
جوهرية للنجاح؛ إذ إن ذلك يعني غرس جذور المبادرة في أرضية احتياجات
المجتمع ومطالبه .إن قائمة األطراف المعنية المحتملة تحوي طي ًفا واسعًا يضم:
مجتمع األعمال المحلي ،والمدارس والجامعات ،والمنظمات غير الحكومية،
واألجهزة الحكومية على المستوى المحلي .فمن شأن الحفاظ على شبكة واسعة
من األطراف المعنية أن يخلق أرضية دعم متنوعة ومفيدة للمشاركين في البرنامج،
كما يمكنه أن يوفر -بشكل طبيعي -شبكة حشد تأييد لمنظمي البرنامج.

فهم الواقع احمللي
ال يمكننا أن نهبط على المجتمع ببرنامج ناجح للشباب ،ثم نتوقع له أن ينجح من
تلقاء نفسه .وبعبارة أبسط ،تلك مبادرات ال يمكن إنتاجها بالجملة ،ثم تهبط على
المجتمع من أعلى إلى أسفل .لذلك ،فعند تصميم برنامج يهدف إلى بناء المهارات
والقدرات لدى رياديي شباب األعمال ،سيتوقف نجاح البرنامج على مدى الوعي
بخصائص البيئة المحلية.
وعلى الرغم من أن استيعاب كل الجوانب التي تشكل السياق المحلي أمر شديد
الصعوبة ،فإن البرامج الناجحة لريادية شباب األعمال عاد ًة ما تأخذ في اعتبارها
الشرائح التي يسعى البرنامج لمساعدتها ،ومدى توافر شباب للمشاركة في
البرنامج ،والمؤسسات المحلية المتاحة بالفعل أمام الشباب ،وإلى أي مدى يمكن
لهذا البرنامج أن يحقق االستدامة ،والمكان الذي سيتم تنفيذ البرنامج فيه .كذلك
يجب أن يستند تصميم البرنامج إلى المهارات التي يحتاجها رياديو شباب األعمال
بالفعل وبشكل واقعي ،والفرص االقتصادية المتاحة محل ّيًا.
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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آليات االنتقاء التنافسي
من بين أهم مكونات أي برنامج ناجح لريادية شباب األعمال ،الوصول إلى
المرشحين المحتملين ،ووضع آلية لغربلة المتقدمين لتحديد الواعدين منهم ،فمن
شأن وضع نظام أو معايير الختيار المرشحين ،أن يساعد المنظمين على ضمان
تمتع المشاركين بما هو مطلوب منهم ،ومدى قدرتهم على االستفادة الكاملة من
الدورات التدريبية وما تقدمه من خبرات .كما يمكن للبرنامج أن يتابع أهداف
الممولين أو الشركاء في قطاعات معينة.

صندوق بهارتيا يوفا شاكتي
تم إطالق يعمل صندوق بهارتيا يوفا شاكتي ( )BYSTمع رياديي شباب
األعمال القادمين من قطاعات محرومة في المجتمع ،فيوفر لهم الدعم
المالي ،وتقديم النصح واإلرشاد ،والبرامج التدريبية .ويتعين على مقدمي
النصح واإلرشاد المحتملين –القادمين من القطاع الخاص– أن يخضعوا
لبرامج تدريبية قبل البدء في عملهم مع المشاركين في برنامج الصندوق.
وفي هذا اإلطار يقدم الصندوق برامج تدريبية متعددة لمقدمي النصح
واإلرشاد ،مثل "أداة التدريب على تقديم النصح واإلرشاد على شبكة
اإلنترنت" (- )MOLعلى مدى ست ساعات يقسمها المتدرب كيفما
يتراءى له -التي تتميز بأنها تفاعلية ،ومسلية ،وسهلة االستخدام ،وقد تدرب
أكثر من  1000متدرب على استخدام هذه األداة .كذلك يقدم الصندوق
اعتمادًا دول ّيًا لمن أكملوا دورة التدريب على تقديم النصح واإلرشاد على
اإلنترنت ،كما يقدم تدريبًا عمل ّيًا لرياديي األعمال مدته  10ساعات على
األقل في السنة .وقد تم اعتماد  1000متدرب من قِبَل سيتي أند جيلد ،أكبر
وأشهر هيئة اعتماد مهني في المملكة المتحدة .كذلك يستطيع المتدربون
بأي من فروع تقديم النصح واإلرشاد التابعة للصندوق ( 21فرعًا)،
االلتحاق ٍّ
والتي تمثل منتدى للتواصل والتشبيك بين مقدمي النصح واإلرشاد المقيمين
في المنطقة نفسها .كذلك تفيد تلك الفروع في التشارك حول االهتمامات
ال عن اجتذاب متحدثين في المجاالت ذات االهتمام
وأفضل الممارسات ،فض ً
المشترك لمقدمي النصح واإلرشاد.
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غير هذا وذاك ،فمن شأن آليات االنتقاء التنافسية أن تتيح التعرف على المرشحين
الذين ينطبق عليهم ما هو مطلوب من خلفيات ،واهتمامات ،ومعرفة .ومن أمثلة
هذه اآلليات تلك التي يستخدمها شباب أعمال سريالنكا ( ،)YBSLفقد صمم
هذا البرنامج الستهداف الشباب المحرومين ومساعدتهم ،فقاموا بوضع آلية
تناسب الشباب الذين يفتقرون إلى مهارات األعمال والموارد .وقد أوردنا في قسم
دراسات الحالة من هذا الدليل المزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج.

البرامج التدريبية ملقدمي النصح واإلرشاد
من النقاط التي كثيرًا ما تغيب عن العديد من برامج تقديم النصح واإلرشاد ،أن
الخبرة في مجال معين قد ال يسهُل دائمًا نقلها لآلخر ،إذا لم يكن المرء مع ّدًا
لذلك بشكل مسبق ،لذلك لجأت العديد من البرامج الناجحة إلى إدخال مكون
يساعد مقدمي النصح واإلرشاد على تطوير قدراتهم على القيام بدورهم.

االستدامة
ال ،ويزداد البرنامج
إن وضع برنامج قوي لريادية شباب األعمال يستغرق وقتًا طوي ً
قوة عندما يدمج الدروس المستفادة من كل دورة في دوراته الالحقة .كما
يستطيع المتخرجون من البرنامج -بما يقدمونه لبعضهم البعض من دعم ونصيحة
وفرص التشبيك المهني -أن يرفعوا من تأثير المردود المتحقق للبرنامج بمرور
الوقت .لذلك ،فإن نموذج اآلليات المستدامة يعد من السمات المشتركة للبرامج
الناجحة لريادية شباب األعمال .وهذا النموذج يتعامل مع أربعة مجاالت أساسية
تساهم في استمرار نجاح البرنامج ،وهي:
•منوذج التمويل املستدام

يعتبر التمويل من التحديات األكثر شيوعًا التي تواجه المنظمات الساعية لوضع
برنامج طويل المدى يتمتع بالمشروعية ،بيد أن التمويل لن يمثل صعوبة تذكر
إذا ما اعتمد النموذج على الموارد المتاحة عاد ًة لبرامج ريادية األعمال .فمعظم
البرامج التي وردت في دراسات الحالة بهذا الدليل -على سبيل المثال -تدلل على
أن تعليم الشباب ريادية األعمال في مجتمعاتهم سيعود بالفائدة على االقتصاد
بوجه عام ،وعلى مجتمع األعمال على وجه الخصوص ،وهو ما يدفع رجال األعمال
المحليين ،والمنظمات المانحة ،والحكومات المحلية إلى دعم تلك المبادرات .هذا
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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ال عن أن المشاركين عاد ًة ما يدفعون رسومًا لاللتحاق بتلك البرامج ،كما
فض ً
هي الحال في العديد من البرامج التعليمية األخرى.
•مساعدات /خدمات للمشاركني بعد انتهاء البرنامج

االستمرار في تقديم المساعدات أو الخدمات للمشاركين في برنامج الشباب بعد
انتهائه ،ليس من شأنه فقط أن يطيل أمد االستفادة من البرنامج ،وإنما يساعدهم
أيضًا على الحفاظ على قوة الدفع واالستمرار في بناء المهارات وشبكات
التواصل .وقد تتراوح المساعدات المقدمة بعد انتهاء البرنامج ،بين الحد األدنى من
الجهد الذي يلزم إلطالق مجموعة للمتخرجين على «فيسبوك» ،إلى االستمرار
في التواصل الشخصي مع المشاركين .وعلى أقل تقدير ،يمكن لمجرد وجود
إطار أو نظام للتواصل المستمر مع المتخرجين أن يضمن للبرنامج االستمرارية،
فيوفر للمتخرجين بوابة للحفاظ على التواصل فيما بين بعضهم البعض ،وكذلك
بينهم وبين القائمين على البرنامج.
•عاملون بدوام كامل باإلضافة إلى املتطوعني

تتوقف جودة أي مشروع جيد التصميم على مدى جودة التنفيذ ،التي تعتمد على
القيادة وأداء العاملين الرئيسيين .وعاد ًة ما تندر الخبرات االحترافية في المنظمات
غير الربحية ،وقد يكون الواحد منهم مشغو ًال بعدد من المشروعات .لذلك ،فمن
األهمية بمكان أن يخصص للمشروع قيادة متفرغة وعدد كافٍ من العاملين.
•نشر الوعي بالبرنامج ،وقصص النجاح

من شأن نشر المردود المتحقق عن البرنامج وقصص النجاح المقترنة به -مثل
عدد الشباب المشاركين به أو عدد المشروعات التي انطلقت بعد انتهائه -أن يتيح
للغرفة التجارية أو جمعية األعمال الترويج للقضية التي يعالجها البرنامج وإيصال
قصص النجاح لألطراف المعنية .فقصص النجاح تضفي نوعًا من االعتراف
بالمشاركين في البرنامج ،وتبرز مساهمات المانحين والمنظمات المشاركة.
وهناك وسائل عديدة لترويج المشروع والتعريف به ،مثل المقاالت الصحفية،
والبيانات اإلعالمية ،والمدونات ،والوسائط االجتماعية (فيسبوك ،وتويتر) ،عالوة
على وسائل عديدة للتعريف بالمردود المتحقق عن المشروع ،مثل نشر بياناته ،أو
ما يمس الجانب اإلنساني من قصص النجاح.
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قياس املردود املتحقق
ترجع أهمية قياس المردود المتحقق عن برنامج الشباب إلى عدة أسباب ،فتحديد
أي الجوانب من البرنامج نجحت ،وأيها لم تنجح ،يمكن أن يساعد على وضع
برامج أفضل .وقصص النجاح تجذب اهتمام اإلعالم والوعي الجماهيري؛ مما
يشجع على المزيد من المشاركة والتمويل .هذا عالوة على أن التحسن الذي
يطرأ على بيئة األعمال تمتد آثاره اإليجابية إلى شركات وأفراد أبعد بكثير من
أولئك الذين يفيدهم البرنامج ،لذلك فقياس تأثير التغييرات المؤسسية من شأنه
أن ييسر وضع األهداف لبرامج في المستقبل ،ويساعد على وضع جمعية األعمال
أو الغرفة التجارية الستراتيجية شاملة للشباب.
فكيف إذن ،تستطيع جمعية أعمال أو غرفة تجارية أن تقيس المردود المتحقق
عن برنامج وضعته لريادية شباب األعمال؟ ..وكيف يمكنها تحديد ما إذا كان
البرنامج قد نجح؟
قبل وضع البرنامج موضع التنفيذ ،يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ومبكرة
للنتيجة التي تعتبرها المنظمة نجاحًا للبرنامج ،والمسألة هنا أكثر من مجرد
عملية تقييم؛ حيث إن تلك الرؤية سوف تشكل األهداف وتحدد توجه أنشطة
البرنامج .وهناك سؤاالن بسيطان يمكن أن يساعدا في ذلك" :ما الذي سيتغير
نتيجة هذا المشروع؟" (على سبيل المثال ،مزيد من الشباب سوف ينشئون
مشروعات؟ ..ستتاح فرص عمل لعدد أكبر من الشباب؟) و"ما أهمية ذلك؟" (ما
أهمية البرنامج؟ ..وكيف ستحقق الفائدة ألعضاء الغرفة و/أو الجمهور األوسع؟).
إن البرنامج الناجح لريادية شباب األعمال يجب أن ينظر إلى ما هو أبعد من مجرد
النتائج قصيرة األجل ،فيركز على التأثير طويل المدى الذي يسهم في إحداث
تغيير على مستوى النظام ،الذي يحقق الفائدة للشباب .فحتى يكون للمشروع
مردود طويل المدى ،ينبغي أن يحدث اختال ًفا في المجاالت االجتماعية والسياسية
ذات الصلة ،والقيادة المحلية ،واالستدامة .وفي ظل وجود هذه المكونات ،فإن
البرنامج على األرجح سوف يجتذب المزيد من التمويل في المستقبل ،والمعرفة،
والمواهب .فبرامج الشباب التي تساعد على بناء جيل جديد من رياديي األعمال
والقادة الناجحين ،سوف تساعد أيضًا على بناء جيل جديد من مقدمي النصح
واإلرشاد ،والممولين ،والمتطوعين ،والقائمين بجهود حشد التأييد.
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برامج ريادية األعمال في
املمارسة العملية :دراسات
حالة من مختلف أرجاء
العالم

تستهدف برامج ريادية شباب األعمال التي يجرى تنفيذها في أطر الغرف
التجارية ،وجمعيات األعمال ،أو المنظمات التابعة لها ،تحسين بيئات األعمال في
مختلف أرجاء العالم .وتستمد دراسات الحالة المعروضة فيما يلي من دول الهند،
ونيجيريا ،وبيرو ،ونيبال ،وروسيا ،وسريالنكا.
وألغراض المقارنة بين البرامج ،وإيضاح أوجه االختالف بينها ،يجرى عرض
كل من دراسات الحالة بنفس األسلوب ،والذي يتضمن :فكرة مختصرة عن
المنظمة ،وسنة بدء النشاط ،ومكونات برنامج الشباب ،وتفاصيل عملية تقديم
طلب المشاركة في البرنامج ،وخصائص عملية التمويل التي تتصف بطبيعة
متفردة وجديرة بالتنويه.
ويتم االستطراد في تعريف القسم الخاص ببرنامج الشباب عن طريق اإلشارة
إلى مكونات البرنامج التي سبقت مناقشتها في هذا الدليل اإلرشادي ،وهى:
التعليم ،وممارسة المهارات ،والمتابعة واإلرشاد ،والتشبيك .ومن شأن تصنيف
مكونات أي برنامج باستخدام هذا األسلوب إلقاء الضوء على السبب والكيفية
اللذين يكتنفان أهمية هذه المكونات في برامج ريادية شباب األعمال .كما
يتيح مثل هذا التصنيف تيسير قيام مستخدمي الدليل اإلرشادي بإجراء مقارنات
تتصل بكيفية استخدام البرامج المختلفة لمكونات التعليم ،وتطبيق المهارات،
والمتابعة واإلرشاد ،والتشبيك.

دليل برامج ريادية شباب األعمال
ومن األهمية بمكان أن نالحظ هنا عدم تضمن كافة برامج ريادية األعمال
ال عن مالحظة التفاوت في ترتيب
بالضرورة لجميع المكونات المشار إليها ،فض ً
المكونات بالبرامج المختلفة .ويظل استخالص المكونات من دراسات الحالة
من العوامل التي تسهم في تيسير إجراء المزيد من الدراسات ،وطرح دروس عملية
مستفادة ،وكذا السماح بظهور أنماط إلعداد أنماط فعالة لبرامج ريادية األعمال
التي تستهدف الشباب.

الهند :صندوق ائتمان بهاراتيا يوفاشاكتى ()BYST

املنظمة :يعد صندوق ائتمان بهاراتيا يوفاشاكتي (
 )Trustمنظمة غير هادفة للربح ،يتبع اتحاد الصناعات الهندية ( ،)CIIويمارس
نشاطه في مجال مساندة الشباب الهنود المحرومين من الفرص الكافية ،بغرض
تطوير األفكار في مجال األعمال داخل المشروعات ذات اآلفاق المبشرة ،في ظل
التوجيه من قبل مقدمي النصح واإلرشاد.
تعد القوافل املتنقلة لتقدمي
سنة بدء النشاط1992 :
النصح واإلرشاد من أكثر
جناحا في
جوانب االبتكار
ً
برنامج الشباب :يعمل صندوق ائتمان
ظل نشاط صندوق ائتمان
بهاراتيا يوفاشاكتي مع رياديي شباب
بهاراتيا يوفاشاكتي .إذ تتيح
األعمال الذين ينتمون إلى القطاعات
هذه العيادات وسيلة لسفر
المحرومة اقتصاد ّيًا بالمجتمع ،بغرض
املوجهني وإجرائهم املقابالت
مساندتهم مال ّيًا ،وتوفير النصح واإلرشاد،
مع رياديي األعمال باملناطق
والمتابعة ،وبرامج التدريب .ويستغرق
الريفية.
البرنامج عامين ،وشارك فيه على مدى
BharatiyaYuva Shakti
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سنوات نشاطه عدد يزيد على  2500ريادي أعمال .ويبلغ متوسط القرض الممنوح
لريادي األعمال ما يعادل  7000دوالر أمريكي ،وال يطلب الصندوق من ريادي
األعمال سداد أية دفعات مقدمة ،أو تقديم ضمانات مقابل الحصول على القروض.
•التعليم :خالل برامج الصندوق ،يقوم
مقدمو النصح واإلرشاد ،وكذا
برامج التدريب ،بتعليم رياديي
األعمال كيفية تسجيل أنشطتهم،
وإدراجها في إطار االقتصاد الرسمي،
عالوة على إضفاء الطابع المؤسسي
وقواعد الحوكمة الرشيدة على
تلك األنشطة ،وإدماج المسئولية
االجتماعية ضمن أنشطتهم .وعادة ما يتم عقد عشرة اجتماعات بين مقدمي
النصح واإلرشاد ورياديي األعمال خالل البرنامج الذي يستغرق سنتين ،ويقوم
رياديو األعمال بالمشاركة في مختلف أنواع ورش العمل التدريبية التي تتناول
موضوعات إدارة األعمال ،مثل المحاسبة ،والتسويق ،والضرائب .وقد أمكن
لرياديي األعمال بدء أنواع مختلفة من المشروعات ،مثل :النشر ،وتصنيع الدمى،
ومستحضرات التجميل ،وإنتاج لبن الصويا.
يستخدم صندوق ائتمان
بهاراتيا يوفاشاكتي ارتباطه
باحتاد الصناعات الهندية
إليجاد روابط بني رياديي
األعمال الشباب ،والغرف
التجارية احمللية واألجنبية.

•النصح واإلرشاد :يوفر الصندوق لرياديي األعمال مجموعة متنوعة من مقدمي
النصح واإلرشاد من مختلف منظمات القطاع الخاص .ويتعين على مقدمي
النصح واإلرشاد المحتملين حضور ورش عمل تدريبية قبل البدء في تقديم
النصح واإلرشاد للمشاركين في
برامج الصندوق .وقد أتاحت عالقة
بالنسبة لرياديي األعمال
الصندوق باتحاد الصناعات الهندية
الذين ال يقع عليم االختيار
االستفادة من جهود كثير من
في أي من برامج صندوق
المتطوعين ،سواء من المشروعات
ائتمان بهاراتيا يوفاشاكتي،
الصغيرة والمتوسطة ،أو الشركات
يتولى الصندوق تقدمي
متعددة الجنسيات الكبرى .وفى
املشورة لهم بهدف بناء
سياق الحفاظ على التراث المتصل
قدراتهم في مجال ريادية
بمفاهيم التعليم الحرفي في الهند ،ال
األعمال.
يقتصر عمل مقدمي النصح واإلرشاد
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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دليل برامج ريادية شباب األعمال
تحت مظلة الصندوق على جوانب المشورة المتعلقة بممارسة األعمال فحسب،
بل يمتد أيضًا إلى التوجيه المتصل بجوانب أخرى عديدة ،كما يسفر عن
بناء عالقات شخصية راسخة وطويلة األجل تتجاوز اختالفات الدين ،والنوع
االجتماعي ،والخصائص االجتماعية واالقتصادية .ويعمل مع الصندوق في
الوقت الراهن نحو  3000متطوع ،يشاركون في مختلف الجوانب من برامج
الصندوق ،التي تتضمن تقديم النصح واإلرشاد الفعلي لرياديي األعمال ،وكذا
عمليات اختيار رياديي األعمال الذين يمكنهم المشاركة في هذه البرامج.
•التواصل والتشبيك :يعتمد الصندوق
أيضًا على شبكة عالقات اتحاد
الصناعات الهندية ذات االنتشار
العالمي ،وقدم ممثلو الصندوق نموذج
العمل به في اجتماعات غرف تجارية
ومنظمات صناعية أخرى خارج الهند،
وعالوة على ذلك ،حينما تزور الغرف
التجارية األجنبية الهند ،فهي غالبًا ما
تعقد اجتماعات مع رياديي األعمال
الذين يرعاهم الصندوق ،والبرامج
المحلية المنبثقة عنه.

يأتي اجلانب األكبر من
متويل صندوق ائتمان
بهاراتيا يوفاشاكتي من املنح
وأموال الرعاية املقدمة من
الشركات ،وإن كان الصندوق
يعتمد ً
أيضا على مجلس
إدارته ويقوم باستضافة
مجموعة من األحداث
واالجتماعات بهدف توفير
التمويل.

•التمويل :يأتي معظم التمويل للصندوق من تبرعات الشركات والرعاة ،ويعتمد
الصندوق على مجلس إدارته لتوفير األموال ،على الرغم من أنه بدأ مؤخرًا في
التقدم للشركات والجهات المانحة خارج الهند .كما يستضيف الصندوق
الفعاليات والندوات حول موضوعات عدة ،مثل تقديم النصح واإلرشاد ،وتتولى
الشركات رعاية تلك الندوات؛ مما يؤدي إلى زيادة أرصدة الصندوق.
املردود املتحقق :توسع الصندوق في الوقت الراهن ،حيث تمكن من إنشاء
تجمعات محلية في :دلهي ،والمنطقة الريفية في هاريانا ،وشيناي ،والمنطقة الريفية
في تاميل نادو ،وبيون ،وحيدر أباد ،والمنطقة الريفية في ماهاراشترا ،وآسام .وقد
ال لنحو  2550من رياديي األعمال ،ووفر فرص عمل ل  25000شخص.
قدم تموي ً
كما استطاع الصندوق -عبر برامجه التدريبية ،أو باستخدام أسلوب التزكية
من األشخاص والجهات ذوي الصلة -الوصول إلى  75000من الشباب في مختلف
8
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أرجاء البالد .ويتمثل الهدف بالنسبة للشباب ،ال في تمكينهم من الوصول إلى
مستوى االكتفاء الذاتي فحسب ،وإنما أيضًا في رفع درجة إسهاماتهم بالمجتمع،
عن طريق خلق الثروة وفرص العمل .وقد حقق الصندوق نجاحًا باهرًا في هذا
الشأن ،إذ حقق أكثر من  %95من رياديي األعمال زيادة في قيمة رأس المال وعدد
الوظائف بلغت  13ضع ًفا.
للمزيد من املعلوماتwww.bystonline.org :

مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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نيجيريا :مؤسسة ""FATE

املنظمة :تعمل مؤسسة " "FATEالنيجيرية مع رياديي األعمال في مختلف مراحل
بدءا من شباب رياديي األعمال الطموحين في مستهل
تطور مسيرتهم العمليةً ،
حياتهم العملية ،وانتهاء بأصحاب المشروعات الراسخة والمستقرة.
سنة بدء النشاط2000 :

برنامج الشباب :على الرغم من أن مؤسسة " "FATEتطرح العديد من
المبادرات ،فإن المجموعة الرئيسة من برامجها تتضمن :برنامج رياديي
األعمال الطموحين ( ،)AEPوبرنامج رياديي األعمال الناشئين (،)EEP
والدورات القصيرة في مجال ريادية األعمال (.)SEC
ويستهدف كل برنامج من هذه البرامج مجموعات من رياديي األعمال عند مراحل
تطور مختلفة في مسيرة حياتهم العملية .فبرنامج رياديي األعمال الطموحين ،يوفر
تدريبًا مكث ًفا وعمل ّيًا على مدى أربعة أشهر ،يتناول تنظيم المشروعات الريادية.
أما برنامج رياديي األعمال الناشئين ،فهو برنامج تدريبي يستغرق تسعة أسابيع،
ويحضره خمسة وعشرون ريادي أعمال مبتد ًئا ممن تتراوح أعمارهم بين  30و45
عامًا ،شريطة أن يبلغ الحد األدنى لسنوات خبرتهم في مجال إدارة األعمال 5
سنوات ،وأال تكون إيرادات أنشطتهم أقل من  64500دوالر أمريكي سنو ّيًا .أما
برامج الدورات القصيرة في مجال ريادية األعمال ،فإنها تتيح لعامة الناس الحصول
على المشورة من كبار رجال األعمال ذوي الخبرة في مجاالت النشاط المختلفة.
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•التعليم :يتضمن برنامج رياديي
األعمال الطموحين دورات دراسية
يقوم بتوجيهها متطوعون –من
المهنيين المخضرمين– يستخدمون
مناهج عملية ،وورش عمل تدريبية
في مجال تقنية المعلومات األساسية،
ودورات تقديم النصح واإلرشاد،
ال عن إتاحة
وخدمات استشارية ،فض ً
استخدام مكتبة المؤسسة .وتعقد
جلسات البرنامج مرتين أسبوع ّيًا
بإجمالي ست ساعات .ولما كان أغلب
المشاركين من رياديي أعمال لديهم أعمال خالل ساعات النهار ،فإن دورات
البرنامج تعقد في الفترات المسائية .أما برنامج رياديي األعمال الناشئين فهو
أقرب إلى مجموعة من الدورات التدريبية التنشيطية في موضوعات عدة ،مثل:
استراتيجيات أنشطة األعمال ،وتحليل وإدارة المخاطر ،والتشبيك واالتصال في
مجال األعمال ،وأخالقيات ممارسة األعمال ،وغيرها .وخال ًفا للوضع بالنسبة
لبرنامج رياديي األعمال الطموحين ،فإن برنامج رياديي األعمال الناشئين ال
يتضمن المشورة بالنسبة لوضع خطط األعمال ،أو تقديم النصح واإلرشاد،
ما لم يطلب ذلك أي من المشاركين .وعلى مدى ثالثة أيام خالل األسبوع،
ينتظم المشاركون في حلقتين دراسيتين أو ثالث يوم ّيًا ،لمدة ساعتين لكل
حلقة .وبالنسبة لبرنامج الدورات القصيرة في مجال ريادية األعمال ،فهي
بمثابة برامج تعليمية ،حيث تعقد دورتان أسبوع ّيًا تغطيان طي ًفا واسعًا من
الموضوعات ،وتنطوي أيضًا على فائدة فيما يتعلق باحتياجات التطوير للعاملين
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .وقد تضمنت الموضوعات التي تم تناولها
في سياق البرامج السابقة للدورات القصيرة في مجال ريادية األعمال ،ما
يلي :خدمة العمالء ،ومهارات االتصال ،واتخاذ القرارات وحل المشكالت،
واالستراتيجيات المالية في ظل ظروف عدم اليقين .ويحضر كل من دورات
البرامج التدريبية القصيرة في مجال ريادية األعمال نحو  20شخصًا ،وتقل
أعمار  %50من المشاركين عن  40عامًا.
تعمل مؤسسة «»FATE
النيجيرية مع رياديي
األعمال في مختلف مراحل
تطور مسيرتهم العملية،
بدءا من شباب رياديي
ً
األعمال الطموحني في
مستهل حياتهم العملية،
وانتهاء بأصحاب املشروعات
الراسخة واملستقرة
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•التواصل والتشبيك :يعد "منتدى أعمال برنامج رياديي األعمال الناشئين"
أحد المكونات الرئيسة لبرنامج رياديي األعمال الناشئين ،وهو مؤتمر سنوي
مصغر يضم المشاركين في البرنامج ،بغرض مناقشة األمور المتصلة بأنشطة
األعمال مع المهنيين البارزين في نيجيريا .ويعقد المنتدى في أماكن مختلفة،
تتراوح بين قاعات االحتفاالت بالفنادق ،ومراكز الندوات والمؤتمرات ،كما
يقوم المهنيون والمتخصصون في المجاالت المختلفة بزيارة الفصول الدراسية
لتبادل المعلومات المتصلة بمجاالت أنشاطهم؛ مما يساعد المشاركين على
التعلم من المتخصصين أشياء متصلة بأنشطة مجاالت أخرى مختلفة عن مجال
نشاطهم.
•إجراءات تقدمي الطلبات للمشاركة في برامج املؤسسة :يشارك في برنامج
مشاركا كل عام ،من خريجي معاهد التعليم
رياديي األعمال الطموحين 250
ً
العالي ،الذين تتراوح أعمارهم بين  22و 40عامًا .وعادة ما تتلقى المؤسسة
أعدادًا من طلبات التقدم تفوق ما يمكن قبوله .وبالنسبة للمتقدمين الذين لم
ينشئوا مشروعاتهم بعد ،تطلب المؤسسة منهم أن يوضحوا ،ضمن أمور أخرى،
فكرة مشروعهم ،وأسباب رغبتهم في بدء النشاط ،وما الذي يمكن – إن
وجد– أن يتسبب في تعويق عملية بدء النشاط .وبعد مراجعة طلبات التقدم،
تقوم بإجراء محادثات هاتفية ،ومقابالت شخصية .ويتولى القيام بعملية االختيار
لاللتحاق ببرامج المؤسسة متطوعون بالمؤسسة (من االستشاريين والخريجين).
وتُجري المقابالت لجنتان ،تتكون كل لجنة من ثالثة أشخاص .ويعتمد
تقييم المتقدمين على جدوى أفكارهم (الخبرة الفنية ،والقابلية للتسويق)،
والخبرة السابقة في مجال ريادية األعمال -إن وجدت -ودرجة االستعداد لبدء
مشروعاتهم فور استكمال البرنامج (إن لم يكن لديهم مشروعات بالفعل
وقت التقدم).
•التمويل :تتطلب مؤسسة " "FATEقيام المشاركين بدفع رسوم رمزية
للمشاركة في البرامج التي تنظمها ،وهذه الرسوم –وإن كانت ال تعبر عن
التكلفة الكاملة للبرامج– إال أنها تضمن جدية المشاركة في البرنامج
واستمرارها .وبالنسبة لبعض البرامج ،تعد الرسوم بمثابة وديعة يتم استردادها
عند استكمال البرنامج .وحتى البرامج التي يتم فيها تقاضي التكلفة الفعلية،
فهي ال تزال تحظى بدعم يبلغ نحو  ،%80تقدمه المؤسسة ،أو منظمة أخرى
تتعاون معها في أحد المشروعات .كما يختلف شكل التمويل بصورة ضئيلة
34
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وف ًقا للمشروع المعني .فبالنسبة
لبرنامج رياديي األعمال الطموحين،
يتسنى للمؤسسة أن تقدم منحًا
دراسية شخصية كل عام وف ًقا
للتفوق والجدارة ،حيث يحصل عليها
الطالب غير القادرين على سداد
رسوم البرنامج البالغة  310دوالرات،
وتأتي أموال المنح الدراسية بصفة
أساسية من المؤسسات غير الهادفة
للربح ،ومنظمات القطاع الخاص،
وتتفاوت أعدادها من عام إلى آخر .كما يقدم رجال األعمال –بصفاتهم
الشخصية– منحًا دراسية للطالب الذين يبدون اهتمامًا بالقطاعات التي
يعملون بها .وبالنسبة للدورات التدريبية القصيرة في مجال ريادية األعمال،
تتولى المنظمات المحلية تمويلها.
تطلب مؤسسة ""FATE
من جميع املشاركني دفع
رسوم ضئيلة للمشاركة في
برامجها ،وال تعكس تلك
الرسوم التكلفة اإلجمالية
للبرنامج ،بيد أنها تضمن
استمرار املشاركني في
االنخراط بالبرنامج.

املردود املتحقق :تتولى مؤسسة " "FATEترويج برامجها عبر نشراتها الدورية،
وبرامج التوظيف في الجامعات ،واإلعالن في الصحف والمجالت ،ومواقع التواصل
االجتماعي .وقد نمت المنظمة بمعدالت سريعة ،حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين
بحلول عام  2011ما يزيد على  2702ريادي أعمال ممن شاركوا في برنامجي
المؤسسة :برنامج رياديي األعمال الطموحين ،وبرنامج رياديي األعمال الناشئين.
ويتولى نحو  %65من خريجي البرنامج األول إدارة مشروعاتهم الخاصة ،ويوفر كل
منهم –في المتوسط– فرص عمل ألربعة أشخاص ،ويعمل خريجو هذا البرنامج
في عدد من المجاالت المتعددة :الزراعة ،والصناعة التحويلية ،وخدمات تقنية
المعلومات ،كما اتجه بعضهم إلى إنشاء مدارس أو مراكز طبية .وعالوة على
ذلك ،استكملت المؤسسة تدريب  26628شخصًا في ورش عمل خاصة ،وفي
ورش عمل مدتها نصف يوم .وفي جميع هذه البرامج ،استطاعت المؤسسة تعبئة
جهود نحو  700من المهنيين بالقطاع الخاص ،والذين قاموا بشكل تطوعي بالعمل
كمستشارين ،ومباشرة العمل بالبرامج ،وتقديم النصح واإلرشاد.
للمزيد من املعلوماتwww.fatefoundation.com :
www.facebook.com/fatefoundation
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بيرو :معهد االستثمار

10

املنظمة :معهد االستثمار ( )Instituto Invertirمنظمة محلية غير هادفة للربح،
تقوم بتنظيم البرنامج بالتعاون مع واحدة من الجامعات المحلية التي يتوافر لديها
من القدرات والموارد ما يمكنها من تقديم الخدمات الالزمة لعدد يزيد على
 100شخص.
سنة بدء برنامج الشباب2008 :

برنامج الشباب" :ابدأ اآلن" ( )EmprendeAhoraبرنامج تدريبي يتناول
موضوعات القيادة وريادية األعمال ،ويستهدف طالب الجامعات باألقاليم الريفية
في بيرو ،حيث يقوم بتزويدهم باألدوات الالزمة في هذه المجاالت ،وتمكينهم
من بدء مشروعاتهم ،وتوليد الدخل منها ،وخلق فرص العمل على المستوى المحلي.
•التعليم :يقوم البرنامج على تدريب أفضل طالب الجامعات في كافة أنحاء
بيرو على موضوعات القيادة ،والديمقراطية ،واقتصاد السوق ،وتخطيط األعمال.
ويستغرق البرنامج فترة تتراوح بين ثالثة وخمسة أشهر (يبلغ مجموعها 90
ساعة دراسية) ،وينقسم إلى ثالث دورات دراسية ،على النحو التالي :التدريب
في مجال إعداد خطط األعمال ،ومحاضرات يلقيها عدد من رياديي األعمال
الناجحين واألكاديميين البارزين والقادة السياسيين ،ورحالت تعليمية إلى
الشركات الكبرى ،وورش عمل يديرها قادة من شباب ليما ،ثم حفل ختامي.
ويتعين على الطالب –كي يتخرجوا ويحصلوا على شهادة البرنامج -أن
يقوموا بتنظيم ورش عمل لطالب الجامعات أو المدارس الثانوية في مجتمعاتهم
المحلية ،بغرض تبادل المعارف والقيم التي اكتسبوها خالل البرنامج ،وثمة
مطلب آخر أيضًا الستكمال البرنامج هو إعداد خطة أعمال لمشروع.
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•تطبيق املهارات :يتعين على المشاركين إعداد خطة أعمال ،بالتعاون من طالب
آخرين من منطقتهم ،وعلى مدى الدورات الثالث ،يشارك الطالب في برنامج
تدريبي افتراضي مدته  12أسبوعًا –يبث عن طريق الوسائل اإللكترونية–
ويتناول إعداد خطط أعمال ،ويتولى التوجيه الشخصي خالل البرنامج أحد
الموجهين (يختار عادة من بين قادة األعمال الناجحين في األقاليم المحلية
للطالب) .ويقوم المشاركون العشر األوائل بتقديم مشروعاتهم إلى لجنة
التحكيم ،حيث تمنح الخطط الثالث األولى جوائز نقدية خالل الحفل الختامي،
وتكون لدى الفائزين فرصة تقديم مشروعاتهم للحصول على التمويل من
مؤسسات اإلقراض للمشروعات متناهية الصغر.
•تقدمي النصح واإلرشاد :الموجهون الذين يختارهم المعهد من األكاديميين
وقطاع األعمال ،يقومون بمساعدة الطالب (سواء عن طريق االتصال الشخصي،
أو اإللكتروني) خالل البرنامج أو
بعد استكماله ،لتحسين خطط
يتعني على املشاركني في
األعمال وتنفيذها .كما أن لشبكة
برنامج "ابدأ اآلن" ببيرو ،أال
الخريجين القدرة على تقديم النصح
يقوموا فقط بإعداد خطة
واإلرشاد ،وتنفيذ برامج تدريبية
أعمال ،وإمنا عليهم ً
أيضا
للمشروعات الجديدة عبر اإلنترنت.
تنظيم ورش العمل -التي
تتناول موضوعات القيادة
•التواصل والتشبيك :يتلقى أكثر
وريادية األعمال -للطالب
من  6000شخص تحديثات عبر
في مجتمعاتهم احمللية.
صفحات الـ"فيسبوك" ،تتراوح بين
نشرات عامة حول موضوعات ريادية
األعمال ،واألنشطة المحددة لخريجي البرنامج ،وتتسم إحدى مجموعات
الخريجين بنشاط فائق خالل صفحتها على على الـ"فيسبوك" ،حيث يجرى
تبادل األخبار وتفاصيل الفعاليات واللقاءات .ويتم توجيه الدعوات للخريجين
الذين بدأوا في إنشاء مشروعاتهم الخاصة كي يشاركوا في أنشطة ريادية
األعمال التي ينظمها المعهد ،والتي تتضمن :أسبوع ريادية األعمال ،ومنتدى
رأس المال المخاطر ،والمسابقة التي تجريها شبكة  BIDوتسعى من خاللها
إلى إعداد رياديي األعمال في األسواق الصاعدة ليصبحوا مستثمرين ،كما
يتم دعوتهم للمشاركة في معرض ريادية األعمال الذي يتم تنظيمه في نهاية
الدورة التعليمية الثالثة كل عام ،حيث يخصص لهم جناح بالمعرض ،يتاح
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لهم من خالله عرض نتاج أنشطتهم كرياديي أعمال .وأخيرًا ،ففي سبتمبر
 ،2012قام المعهد بتنظيم أول مؤتمر للخريجين بهدف تنشيط ،وتدعيم ،ودمج
شبكات التواصل لخريجي البرنامج.
•إجراءات تقدمي الطلبات للمشاركة في برامج املؤسسة :بعد عملية االختيار
التنافسي التي تتضمن اختبارات مدى االستعداد واالتجاهات المتصلة بريادية
األعمال ،وفكرة المشروع ،والسمات والمؤهالت الذاتية ،ونتائج المقابالت
الشخصية ،يجرى إلحاق  120طالبًا
ممن يقيمون خارج العاصمة ،ليما-مبقتضى عملية االختيار
بقاعات دراسية لمدة  90ساعة على
التنافسي في سياق برنامج
مدى ثالثة أشهر .وواقع األمر ،أن
"ابدأ اآلن" ،يتأكد التزام
تجاوز حدود العاصمة والمركز
الطالب املقبولني مبتطلبات
التجاري الرئيسي للدولة من شأنه
البرنامج ،كما يضفي على
إيقاد جذوة ريادية األعمال في
طابعا من األهمية
البرنامج
ً
المناطق األكثر احتياجًا لها ،التي
والتميز.
تتضمن المناطق الريفية والمدن األقل
نموا ،وهي المناطق األكثر تعرضًا
لعوامل عدم االستقرار على الصعيد االقتصادي ،واألعلى تأثرًا بالتوجهات
الشعبوية.
املردود املتحقق :حقق برنامج "ابدأ اآلن" نجاحات قابلة للقياس منذ أن بدأ في
عام  ،2008من بينها ما يلي:
• تلقى ما يقرب من  500مشارك تدريبًا مباشرًا ،كما كان للبرنامج تأثير
مضاعف ،حيث استفاد ما يزيد على  12000طالب بالمدارس والجامعات ،نتيجة
إللزام المشاركين بتنظيم ورش عمل لطالب مناطقهم ،تناولت موضوعات
القيادة وريادية األعمال.
•تم إنشاء ،أو تطوير ،أكثر من  130مشروعًا .وقد حصل العديد من هذه
المشروعات على مساندة مالية من شركات ،من بينها شركة "،"Crediscotia
الشريك المالي للبرنامج .كما حصلت المشروعات األكثر نجاحًا على جوائز
وشهادات تقدير على المستويين المحلي والقومي.
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•وف ًقا لنتائج االستطالعات المسحية ،وشهادات المشاركين ،فإن مواقف
ومدركات الطالب إزاء الديمقراطية واقتصاد السوق شهدت تغييرًا بعد
المشاركة في البرنامج.

ملزيد من املعلومات:
http://www.emprendeahora.org/
https://www.facebook.com/mprendeAhoraOficial
http://leading-practices.cipe.wikispaces.net/
Instituto+Invertir%2C+Peru
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نيبال :مؤسسة الرخاء ()Samriddhi

املنظمة :مؤسسة الرخاء ( )Samriddhiمسجلة بموجب أحكام قانون الشركات
في نيبال ،كمنظمة غير هادفة للربح 11.وتتمثل رسالة المؤسسة في نشر وتعزيز
أفكار الحريات المدنية ،والسياسية ،واالقتصادية ،عن طريق التوصيات المتعلقة
بالسياسات العامة (المستندة إلى نتائج األبحاث المستقلة) ،والبرامج التعليمية،
والمشاركة الجماهيرية ،من أجل تحقيق الحرية والرخاء لـ"نيبال".
سنة تأسيس برنامج الشباب2009 :

برنامج الشباب :ال يتلقى الشباب في جامعات نيبال أي تعليم يوضح المنافع التي
تتحقق من ريادية األعمال واالقتصاد الموجه نحو السوق .بل في الحقيقة ،ينظر
بشكل عام -إلى مفهوم السوق الحر باعتباره "أمرًا سي ًئا" ،وذلك استنادًا إلىالتأثير التاريخي ألفكار ماوتسي تونج في نيبال .ويستهدف برنامج المؤسسة
برنامج "أرثااليا" ( -)Arthalayaعالج هذه المشكلة باألساليب التالية )1 :تغييرالمفاهيم الذهنية لدى الشباب بشأن االقتصاد الموجه نحو السوق )2 ..تدريب
طالب الجامعات على المفاهيم التي يكون من شأنها خلق المزيد من التقدير
لريادية األعمال ،والعمل الحر .وفى هذا الصدد ،يتضمن برنامج "أرثااليا" ورشة
عمل تدريبية مدتها خمسة أيام ،لتزويد شباب نيبال بالمهارات الالزمة كي
يصبحوا رياديي أعمال ،ويتمكنوا من خلق فرص جديدة ،ويقوموا بإطالق أفكار
جديدة في االقتصاد النيبالي .ويكون اختيار المشاركين عبر عملية محكمة
ودقيقة من الطالب والخريجين في مختلف أنحاء نيبال.
•التعليم :يتضمن البرنامج ورش العمل التي تساعد الشباب على فهم أهمية
ريادية األعمال ،عالوة على معرفة المتطلبات اإلجرائية الالزمة إلقامة
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المشروعات .وتضم األنشطة ما يلي :مناقشات افتراضية ،ونماذج محاكاة
ألنشطة األعمال ،ومناقشات حول السياسات العامة ،ودراسات حالة ،ومحاضرات
يلقيها الخبراء .أما موضوعات المناقشة فتتضمن :احتماالت تحقيق الرخاء في
نيبال ،وسيادة القانون وبيئة ممارسة األعمال ،والحوافز وإدارة الموارد البشرية،
والسياسات الحكومية المتصلة بممارسات السوق ،وكيفية عمل األسواق،
ودور الحكومة ،ومهارات القيادة.
•تطبيق املهارات :استكماال للمعارف النظرية التي يكتسبها الطالب خالل
ورش العمل ،يشرك برنامج "أرثااليا" الطالب في نماذج محاكاة ألنشطة
األعمال .وخالل المحاكاة ،يقوم
في نيبال ،يعني برنامج
الطالب بإدارة المشروع الخاص
"أرثااليا" بتعليم الطالب
مشاركا دور
بهم ،حيث يمثل 24
ً
املهارات الالزمة كي يصبحوا
المستهلكين ،بينما يلعب عدد
رياديي أعمال ،ثم إعطائهم
قليل دور البائعين .وفي هذه السوق،
الفرصة لتطبيق تلك
يتوصل الطالب إلى أفكار مبتكرة
املهارات خالل مناذج محاكاة
تلبي احتياجات المستهلكين وتحقق
ألنشطة األعمال.
أرباحًا .كما تضيف المحاكاة قضايا
السياسات العامة التي عادة ما تواجهها
أنشطة األعمال في الممارسة العملية ،مثل نظم الضرائب التصاعدية ،والمغاالة
في الضرائب المفروضة على سلع معينة ،وكذا اإلضرابات التي تحركها
فئات معينة .ومن شأن هذا التمرين مساعدة الطالب على استيعاب أهمية تلك
القضايا ،التي تكون قد نوقشت بالفعل خالل ورش العمل.
•تقدمي النصح واإلرشاد ،والتواصل والتشبيك :من المكونات الرئيسية
لبرنامج "أرثااليا" الحفاظ على حالة الحماس لدى الشباب ،وضمان استمرارهم
في التشارك والتواصل بعد انتهاء برنامج التدريب .وتحقي ًقا لهذه الغايات ،يشجع
البرنامج على التواصل والتشبيك ،وتقديم النصح واإلرشاد .فبعد العودة إلى
الكليات ،كون خريجو البرنامج نواديَ لريادية األعمال داخل جامعاتهم بهدف
تبادل المعلومات وتعليم زمالئهم من الطالب الموضوعات المرتبطة بريادية
األعمال ،عن طريق استعراض المواد الوثائقية ،وتنظيم اللقاءات النقاشية مع
ال عن إصدار النشرات التي تتناول القضايا والفعاليات
قادة أنشطة األعمال ،فض ً
ذات الصلة بموضوع ريادية األعمال .كما يجرى التنسيق بين خريجي البرنامج
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ومقدمي النصح واإلرشاد من رياديي األعمال الناجحين التابعين لمنتدى رجال
األعمال بنيبال ،لفترة تتراوح بين  3و 6أشهر بعد انتهاء برنامج "أرثااليا"
مباشرة ،بغرض تزويد الخريجين بالمزيد من المشورة العملية ،وردود األفعال
حول المسائل التي تضمنها التدريب.
•إجراءات تقدمي الطلبات للمشاركة في برامج املؤسسة :يجرى اختيار
مشاركا لكل من دورات برنامج "أرثااليا" ،من طالب الكليات الذين تتراوح
ً
أعمارهم بين  18و 26عامًا .ويجرى تنفيذ عملية االختيار على مراحل مختلفة،
فبعد تشكيل فريق لجنة االختيار ،التي تتولى مسئولية اختيار المشاركين،
تتمثل الخطوة األولى في الدعوة للتقدم بطلبات االلتحاق بالبرنامج .وتوجه
الدعوة عن طريق وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية ،وبعد تلقي الطلبات،
يتم إعداد قوائم قصيرة لالختيار
المبدئي ،الذي يستند على مؤهالت
يتجه خريجو البرنامج
المتقدمين .ويراعى في وضع نموذج
لالنضمام إلى أندية ريادية
طلب االلتحاق الوفاء بالمعلومات التي
األعمال باجلامعات التي
تساعد على تقييم مستوى معلومات
تخرجوا منها أو يدرسون
المتقدم ومدى اهتمامه بموضوع
بها ،بهدف املشاركة في
ريادية األعمال .وخالل عملية االختيار
األفكار ومناقشة املسائل
يوضع في االعتبار تزكيات خريجي
املتصلة بريادية األعمال في
البرنامج في دورات سابقة ،حتى
مجتمعاتهم الطالبية.
يفضي ذلك إلى أن يكون الفريق
المنضم إلى نوادي ريادية األعمال
مد ّرَبًا وقادرًا على االنطالق إلى األمام .كما يوجد اهتمام بتنوع خلفيات
المشاركين؛ حيث تتراوح مجموعات المشاركين بين دارسين لعلوم البيئة
واإلدارة واالقتصاد من خريجين وطلبة ،وعاملين بالقطاع الخاص وآخرين من
مؤسسات تابعة للقطاع العام .ويستتبع عملية االختيار إجراء مناقشات بين من
تم اختيارهم بصورة مبدئية خالل مجموعات مصغرة .وتتمثل الخطوة التالية
في عملية االختيار إجراء المقابالت ،إذ تجرى مقابلة مع جميع المتقدمين الذين
تتضمنهم القائمة المبدئية ،ويجري تحليل مدى اهتمام المتقدم والتزامه بعملية
التعلم .ويتحدد االختيار النهائي بعد إتمام إجراء المقابالت.
24
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•التمويل :يأتي تمويل البرنامج من رسوم المشاركة ،عالوة على التبرعات
المحلية من األفراد ،والشركات ،والجامعات ،ممن يرون آفا ًقا مواتية للتأثير
على الشباب ،وتحسين مستقبل االقتصاد في نيبال.
املردود املتوقع :حتى تاريخه ،أسفر برنامج "أرثااليا" عن النتائج التالية:
•تخرج ما يزيد على  360طالبًا من البرنامج منذ عام .2009
•كون خريجو البرنامج  24ناديًا لرياديي األعمال في جامعاتهم.
•بدأ ما يزيد على  40شا ّبًا من خريجي البرنامج مشروعاتهم الخاصة ،والتي
شملت ،ضمن مجاالت أخرى :شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض ،ووكالة
للسفريات ،ومتجر جملة لمعدات األسنان والجراحة.
للمزيد من املعلوماتhttp://samriddhi.org/page.php?id=11 :
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روسيا :غرفة التجارة والصناعة بشمال أوسيتيا
()CCINO

املنظمة :غرفة التجارة والصناعة بشمال أوسيتيا (Chamber of Commerce and

)Industry of North Ossetia
سنة بدء النشاط2009 :

برنامج الشباب :تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEبروسيا ،مع
سبع غرف إقليمية للتجارة في شمال القوقاز للبدء في تنفيذ برنامج الجيل
الجديد ( ،)New Generation programوهو برنامج للتدريب على ريادية األعمال
يستهدف الشباب من خريجي المدارس
الفنية أو الحرفية ،الذين يسعون إلى إقامة
في روسيا ،تعاونت غرفة
مشروعاتهم الخاصة ،وقدمت هذه الغرف
التجارة والصناعة بشمال
المساندة لهم لتمويل مشروعاتهم.
أوسيتيا مع سبع غرف
إقليمية لتزويد الشباب
التعليم :تلقى المشاركون  100ساعة
باملهارات الالزمة ،وبإمكانات
من التدريب على الموضوعات األساسية
احلصول على رأس املال
الالزمة إلنجاح ريادية األعمال ،والتي
الالزم لبدء مشروعاتهم.
تضمنت :التخطيط االستراتيجى
لألعمال وبدء المشروعات الجديدة،
وتعليم الجوانب االقتصادية والمالية ،وريادية األعمال في المجتمعات الديمقراطية،
والقيادة والنمو المهني ،وحقوق الملكية ومؤسسات السوق الحر ،والمؤسسات
الديمقراطية وسيادة القانون .ويتكون الطالب من الشباب الذين يمتلكون مهارات
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حرفية وفنية ،إال أنه لم تتح لهم فرص الحصول على تدريب في مجاالت إدارة
األعمال واالقتصاد ،رغم توافر قدراتهم لتقديم الخدمات المطلوبة .وتستهدف
البرامج تزويدهم بالمهارات الالزمة وبإمكانات الحصول إلى رأس المال ،األمر
الذي يمكنهم من البدء في بناء مشروعاتهم الخاصة.
إجراءات التقدم بطلبات االلتحاق بالبرنامج :يُطلب من المشاركين المحتملين
التقدم بطلبات لاللتحاق بالبرنامج ،كما يطلب منهم شرح األسباب التي تكمن
خلف رغبتهم في االلتحاق ،مع بيان نوعية أنشطة ريادية األعمال التي يأملون في
تنفيذها بعد استكمال مشاركتهم في البرنامج .وفي الممارسة العملية ،عادة ما
يتم قبول طلبات معظم المتقدمين ،تشجيعًا النتشار روح ريادية األعمال لدى جيل
الشباب .واألمر األكثر أهمية ،أن عملية التقدم بطلبات االلتحاق عادة ما تنطوي
على ضمان وجود اهتمام من جانب المشاركين المرتقبين.
التمويل :شارك في تمويل برنامج الجيل الجديد كل من هيئة التنمية الدولية
األمريكية ( ،)USAIDوالصندوق الوطني للديمقراطية ( ،)NEDوسبع غرف
تجارية مشاركة في البرنامج.
املردود املتحقق :قام برنامج الجيل الجديد ،باإلضافة إلى برامج تدريب المدربين
حتى اآلن -بتعليم أكثر من  700شخص يتطلعون إلى أن يصبحوا رياديي أعمال.ومن بين اإلنجازات المتعددة للطالب الملتحقين بالبرنامج ،فاز فريق مكون
من أربعة أشخاص بمنحة قدرها  1.2مليون روبل ( 41381دوالر أمريكي)
لبدء تنفيذ مشروع لزراعة وتخليل الخيار بموقع مزرعة جماعية قديمة في قرية
سونجزا (.)Sungzha
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سريالنكا :أنشطة أعمال الشباب بسريالنكا ()YBSL

املنظمة :منظمة أنشطة أعمال الشباب بسريالنكا (،)Youth Business Sri Lanka
منظمة مستقلة تتبع غرفة تجارة سيالن ( ،)CCCهدفها التصدي للتهميش
االقتصادي واالجتماعي الذي يواجهه شباب القطاعات المحرومة .واستنادًا إلى
هذا الهدف ،تطرح المنظمة برنامجًا يمزج بين إتاحة الوصول إلى القروض
االئتمانية ،وتوفير النصح واإلرشاد للشباب .وتوجد األمانة الوطنية للمنظمة داخل
غرفة تجارة سيالن ،وقد قادت الغرفة في عام  2007إعداد استراتيجية النتشار
المنظمة على المستوى القومي .والبرنامج معتمد من قبل المنظمة الدولية ألنشطة
أعمال الشباب ( ،)YBIالتي تمثل شبكة عالمية تضم المنظمات المستقلة غير
الهادفة للربح ،وتعمل على مساعدة الشباب لبدء مشروعاتهم وتنميتها.
سنة بدء برنامج الشباب2007 :

في سريالنكا ،تعد منظمة
أنشطة أعمال الشباب
مبثابة برنامج ذي شقني
يعمل على إتاحة الوصول
إلى االئتمان ،وتقدمي
خدمات النصح واإلرشاد
لرياديي شباب األعمال.

برنامج الشباب :تمنح المنظمة االئتمان
لمن تتراوح أعمارهم بين  18و 35عامًا من
الشباب ،لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم
الخاصة ،أو تنمية المشروعات القائمة
بالفعل .وكي تكون للشباب أحقية
في الحصول على هذا االئتمان ،يلزم
أن يكون الشاب لديه فكرة سليمة
في مجال األعمال ،لكنه ال يستطيع
الحصول على قروض مصرفية نتيجة النتمائه إلى إحدى الشرائح المحرومة
بالمجتمع ،مثل حاالت الفئات المهمشة اجتماع ّيًا ،أو عدم وجود ضمانات للقروض.
ووف ًقا للقدرات المتوافرة لدى البرنامج على مستوى الحي ،جنبًا إلى جنب مع مدى
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توافر األرصدة االئتمانية ،تتولى إدارة البرنامج على مستوى الحي تحديد متغيرات
عملية االئتمان ،بما في ذلك المناطق الجغرافية المستهدفة ،وحجم االئتمان ،وفترة
السداد ،وأية قروض تالية مكملة .وال يتجاوز حجم االئتمان األولي بالنسبة لجميع
برامج المنظمة مبلغ  50000روبية ،أي ما يعادل  380دوالر أمريكي .ويتعين
على المنظمة التوافق مع سعر الفائدة السائد الذي تطبقه المنظمة الدولية ألنشطة
أعمال الشباب ،والبالغ  %13سنو ّيًا ،وهو
يقل كثيرًا عن سعر الفائدة بالبنوك
يقدم برامج منظمة أنشطة
التجارية ومؤسسات اإلقراض متناهي
أعمال الشباب فى سريالنكا
الصغر ،الذي يتراوح بين  20و .%22وعادة
خدمات النصح واإلرشاد
ما يتوقع سداد القيمة خالل  12شهرًا،
فيما يتعلق بالقروض،
وتتسم معدالت السداد باالرتفاع .وتمنح
باإلضافة إلى املعاونة في
غالبية قروض منظمة أنشطة أعمال
تنظيم التدفقات النقدية،
الشباب بسريالنكا للمشروعات التي
وتقدمي املشورة املتصلة
في طور البدء ،ولكن في ضوء نطاق
بأفضل املمارسات في
المشروع ومعدالت نموه ،تكون ثمة
مجاالت األعمال.
إمكانية إلتاحة المزيد من المساندة
المالية ألغراض التوسع والتنويع .ويطلب
من المتلقين للتمويل أن يقوموا بفتح حسابات مصرفية ،حتى تتولد لديهم عادة
التعامل مع النظم المصرفية .التعليم :قامت المنظمة ،بالتعاون مع بنك ستاندرد
شارترد ( ،)Standard Chartered Bankبتنظيم برامج تدريبية مالية بهدف خلق
إدراك بمتطلبات اإلجراءات المصرفية والمعايير المحاسبية .كما تواصل
المنظمة توسعها بصفة منتظمة في أحياء جديدة ،وبدأت تنفيذ برامج تدريبية
تستهدف رياديي شباب األعمال ،بمساندة من برنامج "ابدأ مشروعك واعمل على
تطويره"( ،)Start and Improve Your Businessوهو حزمة تدريبية معتمدة من
منظمة العمل الدولية.
تقدمي النصح واإلرشاد :باإلضافة إلى دور المنظمة في منح االئتمان ،فإنها تعمل
على تنظيم لقاءات بين رياديي شباب األعمال ،وخبراء من رجال األعمال الذين
يقدمون لهم النصح واإلرشاد ،حيث تدمج عملية تقديم النصح واإلرشاد في
خدمات المساندة التي تقدمها المنظمة ،وتكتسب خدمة تقديم النصح واإلرشاد
قيمة بالغة بالنسبة للشباب ،حيث تكون لديهم حاجة كبيرة للمشورة في مجال
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األعمال ،وألن الموجهين يتسمون بروح المسئولية إزاء المنظمة ،األمر الذي يؤدي
إلى تيسير عمليات سداد القروض بدرجة واضحة .ويتم اختيار مقدمي النصح
واإلرشاد ،إما عن طريق طلب المتقدمين للبرنامج لمقدمي نصح وإرشاد عاونوهم
في العام السابق ،أو عن طريق اختيارهم من قبل لجنة مقدمي النصح واإلرشاد أو
مدير البرنامج ،على أساس خلفية مقدمي الطلب ،وطبيعة أنشطة أعمالهم.
وتتضمن أدوار مقدمي النصح واإلرشاد ما يلي:
•الحفاظ على التواصل بصفة شهرية مع من يُقدم لهم النصح واإلرشاد ،لمدة
 12شهرًا من تاريخ الحصول على القرض ،وإجراء مناقشات كل ثالثة أشهر
بشأن أية قروض مستقبلية.
•متابعة تقدم أنشطة األعمال الخاصة برياديي شباب األعمال ،والتعرف على أية
مشكالت في المراحل المبكرة للمشروعات.
•مساعدة رياديي شباب األعمال في األمور المتصلة بالتدفقات النقدية ألنشطتهم،
وأيضًا بشأن استكمال تقارير اإلنجاز الشهرية الخاصة بهم.
•تقديم المشورة ،أو طلب المساعدة من مصادر أخرى ،وتوجيه الشباب التباع
النهج ذاته.
•حضور االجتماعات والندوات التي تنظمها مكاتب البرنامج العاملة باألحياء
المختلفة ،بهدف المشاركة في التجارب مع مقدمي النصح واإلرشاد اآلخرين.
•تقديم المشورة بشأن التوسع في القروض ،حينما تقتضي الضرورة ذلك.
إجراءات التقدم بطلبات االلتحاق بالبرنامج :يتعين على أي من المتقدمين
بطلب للحصول على قرض أن يستوفي المعايير التالية :أن يتراوح سنه بين 18
و 35عامًا ،وأال يكون ملتح ًقا بالدراسة في تاريخ تلقيه التمويل ،وأن تكون إقامته
في الحي ممتدة لمدة تزيد على ثالث سنوات ،وأن يتمكن من اإلثبات المؤكد
بعدم قدرته على تدبير التمويل الالزم من البنوك ،أو األقارب ،أو من أية مصادر
أخرى بالقطاع العام أو الخاص ،وأن يتمكن من إظهار مهاراته ،وقدراته الفنية،
وخبرته في مجال النشاط المقترح ،وأن يكون قد استكمل برنامجًا تدريب ّيًا في
مجال مناسب ،وأال يكون موظ ًفا في جهة ذات كيان مستقر بالقطاعين العام أو
الخاص ،وأن يتمكن من إثبات أن ظروفه أو انتمائه يدرجه ضمن المجموعات
حظا" ،وف ًقا للتعريفات التي تنتهجها المنظمة.
"األقل ًّ
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وفي بعض الظروف االستثنائية ،قد يتم قبول شباب يعملون في وظائف لدى
جهات عامة أو خاصة ،إذا أمكنهم تقديم سببين يؤديان إلى إدراجهما ضمن
حظا" ،في ذات الوقت الذي يستوفون فيه بقية المعايير المحددة
الفئات "األقل ًّ
لألحقية في التقدم .والغرض من هذا االستثناء هو مساندة الشباب الذين يودون
ترك وظائف رواتبها متدنية ،أو وظائف
يشغلونها لجزء من الوقت ،كي يتمكنوا
ينبغي أن تكون لدى جميع
من تجربة وتحسين نوعية معيشتهم
املتقدمني للحصول على
عن طريق العمل الحر .وتتضمن عملية
القروض القدرة على إبراز
تقييم الخلفية االجتماعية واالقتصادية
مهاراتهم ،وقدراتهم الفنية،
للمتقدمين فحص عدة جوانب ،من
وخبراتهم في مجال نشاط
بينها :النوع االجتماعي ،وأوضاع األقليات
األعمال املقترح ،كما يجب
العرقية ،وعمليات التهجير أو اإلخالء
أن يكونوا قد استكملوا
السكاني ،واإلعاقة ،والحصول على
تدريبيا مناسب ًا.
برنامجا
ً
ًّ
فرص التعليم ،وتوافر الشبكات العائلية،
ومستوى الدخل ،وعدد األفراد الذين
يتولى مقدم الطلب إعالتهم .وبينما تتولى اللجان المعنية بالطلبات تحديد الفئات
المستهدفة ،فإن مجرد التصنيف في إحدى الفئات المستهدفة ال يعني استيفاء
معايير المشاركة في برامج المنظمة ،حيث ال يفترض أن يكون كافة سكان
حظا .وعالوة على هذا ،فإن
منطقة ما من المناطق المستهدفة هم من الفئات األقل ًّ
االلتحاق بالتعليم العالي ال يحول دون األحقية في المشاركة ،فاألحقية والجدارة
هي المعيار بالنسبة لألفراد المتقدمين.
التمويل :تمكنت المنظمة من تدبير األموال الالزمة من خالل التمويل الممنوح
من الجهات المانحة ،ورسوم االلتحاق بالبرامج ،وعائد عملية اإلقراض للمشاركين.
وقد قامت (-)International Alertوهي منظمة دولية غير حكومية -بمساندة
المنظمة خالل المراحل األولى من نشاطها ،وأيضًا في عملية توظيف مدير وطني
للبرنامج ،وفي تشغيل األمانة الفنية للمنظمة .كما عملت هذه المنظمة الدولية
على مساندة عملية إعداد دليل العمل واإلجراءات الخاص بمنظمة أنشطة أعمال
الشباب بسريالنكا ،والذي يتضمن اإلجراءات والبروتوكوالت المتصلة بتنفيذ
برامج المنظمة على مستوى األحياء .ومن جانب آخر ،ساند مكتب منظمة العمل
الدولية في سريالنكا المنظمة لمساعدتها على تنفيذ برامج تقديم النصح
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واإلرشاد ،بتقديم المشورة حول برامج تدريبهم ،وتوفير التمويل لطباعة دليل
عمل لهم .ومن ناحية أخرى ،قدم تحالف أنشطة األعمال من أجل السالم ()BPA
المساندة الالزمة لألمانة الفنية للمنظمة في مجال تجميع الوثائق والترجمة .ويشجع
اتحاد غرف التجارة والصناعة بآسيا والباسيفيك ( )CACCIعلى توسع نشاط
المنظمة في سريالنكا ،وتجرى المباحثات في الوقت الراهن مع بنك سامباث
( )Sampath Bank Plcبغرض تعزيز قدرة صندوق االئتمان عن طريق تخصيص
منحة من قسم اإلقراض متناهي الصغر بالبنك .ومن المتوقع أيضًا الحصول على
مزيد من المساندة من صندوق االئتمان البريطاني اآلسيوي (،)British Asia Trust
ومن المملكة المتحدة ،وكذا من مبادرات المسئولية االجتماعية للشركات
المحلية.
املردود املتحقق :قامت المنظمة –حتى تاريخه– بإنفاق ما يربو على  37مليون
روبية سريالنكية في شكل قروض لإلسهام في مساندة أكثر من  700شاب
من رياديي األعمال في مناطق ترينكومالى ،وجافنا ،وكاندى ،وكيجالى ،وبادوال.
ملزيد من املعلومات:
http://www.chamber.lk/projects/youthbusiness-sri-lanka.html
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أنواع أخرى من برامج تشغيل
الشباب

بينما ينصب تركيز هذا الدليل –بشكل رئيسي– على برامج ريادية شباب
األعمال ،فهناك أنواع أخرى من خيارات البرامج يمكن أن تنتهجها الغرف
كِن من التصدي لمشكلة بطالة الشباب ،وتتضمن:
التجارية وجمعيات األعمال ،تم ّ
برامج التعليم ،وبرامج التنمية الشخصية ،ومعارض التوظيف .وهذه البرامج
تستخدم دروسًا عملية مشابهة لما تتضمنه برامج ريادية األعمال ،كما تعتمد على
المكونات ذاتها المتمثلة في التعليم ،وتطبيق المهارات ،وتقديم النصح واإلرشاد،
والتواصل والتشبيك.

التنمية املهنية
تمثل التنمية المهنية مكونًا مه ّمًا من مكونة برامج ريادية شباب األعمال ،ومن
الممكن أن تعد أيضًا مجال التركيز الرئيسي ألي من تلك البرامج .ويكون
اللجوء إلى اختيار برنامج تعليمي إزاء برنامج ريادية األعمال معتمدًا على ماهية
المسألة التي تسعى المنظمة إلى حلها ،وعلى القدرات المتوافرة لدى تلك المنظمة،
وأيضًا على احتياجات كل من الشباب ومجتمع األعمال.

غرفة التجارة األمريكية بجمهورية قيرغيزيا :الربط بني التعليم
العالي والقطاع اخلاص
على سبيل المثال ،لم يوفر التعليم العالي في جمهورية قيرغيزيا للطالب المهارات
الالزمة للتنافس من أجل الحصول على وظائف القطاع الخاص .وللتصدي لهذا
الوضع ،بادر مركز المشروعات الدولية الخاصة ،باالشتراك مع غرفة التجارة
األمريكية في جمهورية قيرغيزيا ،بالعمل على الحد من الفجوة القائمة بين ما
يتلقاه الطلبة في الفصول الدراسية ،وما يتطلبه سوق العمل.

دليل برامج ريادية شباب األعمال
وقد مثلت الدورات التدريبية ،وبرامج تقديم النصح واإلرشاد ،وإصالحات السياسة
التعليمية ،المكونات الثالث الرئيسة لمشروع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
وقامت غرفة التجارة األمريكية بعقد دورات تدريبية لموظفي الجامعات؛
لتمكينهم من إنشاء مراكز للتنمية المهنية بالجامعات في مدينة "بيشكيك"
( .)Bishkekونتيجة لهذه المبادرة ،صار لدى عشر من الجامعات في "بيشكيك"
اآلن مراكز جديدة أو مطورة للتنمية المهنية .كما تلقى الطالب محاضرات
عن التنمية المهنية أدارها فريق العاملين بغرفة التجارة األمريكية داخل مقار
كلياتهم ،باإلضافة إلى إتاحة الفرص ألولئك الطالب لزيارة مقار الشركات من
أعضاء الغرفة ،وإجراء لقاءات مع مسئوليها التنفيذيين .وقد القى هذا المكون
من مكونات البرنامج قبو ًال واسع النطاق ،وحقق فوائد واضحة للمشاركين
من كال الجانين :فبالنسبة للدارسين من الطالب تولد لديهم الحماس والطموح
نتيجة للقاءاتهم مع المسئولين التنفيذيين
الناجحين ،وحصل البعض من أولئك
عملت غرفة التجارة
الطالب على فرص للتدريب خالل
األمريكية في جمهورية
عطالتهم الدراسية .وعلى الجانب اآلخر،
قيرغيزيا على تسهيل
أتيحت للشركات فرص التعرف على
برنامج الزيارات بني الطالب
مجموعات من الشباب ممن يمتلكون
احملليني والشركات األعضاء
قدرات واعدة تبشر باإلسهام اإليجابي في
بالغرفة ،األمر الذي أسهم
نمو تلك الشركات في المستقبل.
في شحذ همم وطموح
الطالب ،ووفر مجموعات من
وأخيرًا ،قامت غرفة التجارة األمريكية
العاملني اجلدد للشركات.
بتيسير الحوار بين واضعي السياسات،
والجامعات ،والقطاع الخاص ،لمعالجة
مسألة كيفية العمل المشترك من أجل تزويد طالب الجامعات بالمهارات التي
يتطلبها القطاع الخاص .وكانت تلك هي المرة األولى التي تحقق فيها االشتراك
بين القطاعين العام والخاص ،والمجتمع المدني ،للنقاش والتباحث بشأن الفجوة
التعليمية في جمهورية قيرغيزيا12 .
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غرفة التجارة األمريكية في ترينيداد وتوباجو :املنتدى الوطني
إلنتاجية الشباب ()NYPF
وفي مثال آخر ،أدركت غرفة التجارة األمريكية بترينداد وتوباجو أن اإلنتاجية
بمواقع العمل تشهد تدهورًا ،وأن السعي لمعالجة هذا االتجاه السلبي يستوجب
إحداث تحول ثقافي في السلوكيات ،وكذا في تنمية المهارات .فقامت غرفة
التجارة األمريكية بترينداد وتوباجو بتأسيس المنتدى الوطني إلنتاجية الشباب
عام  ،2009بهدف تحسين مستوى تنافسية الدولة ،واإلنتاجية ،وأخالقيات العمل،
بدءا بفئات الشباب (الفئة العمرية  16إلى  19عامًا) .ولتحقيق هذا الهدف ،عن
ً
طريق المنتدى ،تتولى غرفة التجارة األمريكية بترينيداد وتوباجو التنسيق بين
األنشطة المختلفة للطالب على النحو الذي يساعدهم على صقل تلك المهارات.
ويقوم المنتدى بتنظيم أنشطته بحيث تدور كل عام حول موضوع معين يتم
اختياره ،وكان أول موضوع تم اختياره هو «اإلنتاجية» ،وقد شارك في أنشطة
المنتدى  70طالبًا في أول عام .وفى نهاية البرنامج االفتتاحي ،أعد الطالب
الحاصلون على أعلى الدرجات مسودة
لميثاق اإلنتاجية على نحو يعبر عن
تعد صفحة «فيسبوك»
االلتزام الشخصي لكل طالب شارك
التي توفرها غرفة التجارة
في المنتدى .وقد تعهد الطالب في
األمريكية بترينيداد
ذلك الميثاق باالستمرار كمواطنين
إلكترونيا
وتوباجو منتدى
ًّ
منتجين ،سواء في المدرسة أو في
يتيح للشباب التواصل،
المنزل ،كما تعهد الطالب بالحفاظ
وتنمية مهارات إجراء
على التزاماتهم خالل مراحل التعليم،
البحوث ،ومهارات كتابة
وفيما بعدها عند االلتحاق بالعمل.
التقارير.
ويتضمن المنتدى الوطني إلنتاجية
الشباب ثالث مكونات رئيسة :حلقات نقاشية ،ومنتدى إلكتروني ،ومشروع
مدرسي أو مشروع أعمال .وتقوم عشرون مدرسة تقع بأقاليم الشمال ،والجنوب،
والشرق ،والوسط بترينداد وتوباجو بالتسجيل والمشاركة في خمس حلقات
نقاشية .وتوجد حلقات مبدئية للنقاش ،عالوة على حلقة نهائية تجمع فرق العمل
األفضل أداء بكل إقليم .كما تتيح صفحة فيسبوك -التي تمثل منتدى تفاعل ّيًا
إلكترون ّيًا– إمكانات التواصل والتشبيك بين الشباب ،عالوة على تنمية مهاراتهم
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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في مجاالت إجراء البحوث وكتابة التقارير ،ويزيد عدد الطالب المتتبعين لصفحة
المنتدى اإللكتروني على  800طالب ،وهو ما يعني أن المنتدى يعد بمثابة أداة
واسعة االنتشار ألغراض التواصل والتشبيك وتبادل األفكار بين الشباب .وبالنسبة
للمكون المدرسي بالمشروع ،تتمثل مشاركة المدارس في التقدم بالمشروعات
التي يكون الطلبة قد أنجزوها بنجاح ،سواء في مدارسهم أو في مجتمعاتهم
المحلية .وتؤدي عمليتا تنفيذ المشروعات وتقييم آثارها ،عالوة على التقدم بها إلى
المنتدى الوطني إلنتاجية الشباب ،إلى تشجيع الطالب على االهتمام بإنتاجيتهم،
وقدرتهم على الوفاء بالجداول الزمنية وتوقيتات اإلنجاز.
وأخيرًا ،فإن لجنة حاضنة األعمال التي كونتها غرفة التجارة األمريكية بترينداد
وتوباجو ،تقدم باالشتراك مع شركة نيكست - NEXTوهى شركة استشارية،
تقدم برنامجَ تدريب مجان ّيًا يغطى دراسات ريادية األعمال ،وكتابة خطط
األعمال -برنامجًا تدريب ّيًا متاحًا لجميع رياديي شباب األعمال ،سواء المشاركين
أو غير المشاركين في المنتدى الوطني إلنتاجية الشباب.
وبينما تعد برامج تنمية وإصالح التعليم بمثابة أهداف لهذه المشروعات ،فهي
تسهم أيضًا –بصورة غير مباشرة– في مساندة رياديي شباب األعمال .وبإمكان
البرامج التعليمية أن تمثل ،ليس فقط نقطة انطالق للشباب كي يدخلوا إلى سوق
العمل ،وإنما تعد ركيزة أيضًا لتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة
لبدء مشروع خاص .وعالوة على هذا ،فعن طريق التصدي للجوانب المؤسسية
لبطالة الشباب ،أسهم البرنامج في إتاحة بيئة أفضل لممارسة أنشطة األعمال،
سواء بالنسبة ألصحاب األعمال ،أو الموظفين ،أو ما تتضمنه تلك البيئة من أنشطة
جديدة أيضًا.

معارض التوظيف ،وبرامج مالءمة العرض بالطلب في سوق العمل
باإلمكان أن يكون التصدي لمشكلة بطالة الشباب على نفس درجة البساطة
التي يتم بها التوفيق بين أصحاب العمل ،والشباب المؤهل لشغل الوظائف المتاحة
لديهم .فالجمع بين تلك األطراف ،سواء عن طريق معارض التوظيف ،أو التدريب
الوظيفي خالل العطالت الدراسية ،أو االستشارات في مجال التوظيف ،من شأن
كل ذلك إعطاء الشباب فرص الحصول على الوظائف التي يحتاجونها ،وفي
الوقت ذاته يساعد أصحاب العمل على توسيع مجال وأعداد المتقدمين الختيار
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األكثر كفاءة من بينهم .وغالبًا ما يعد التوظيف بمثابة الخطوة األولى صوب
خوض مجال ريادية األعمال ،فمعارض التوظيف ،والبرامج المشابهة لها ،تلعب
دورًا في جعل بيئة ممارسة أنشطة األعمال مواتية بدرجة أكبر لريادية األعمال.
وفيما يلي نورد مثالين لتلك البرامج:

غرفة التجارية األمريكية بألبانيا
منذ عام  ،2001تستضيف الغرفة
معارض التوظيف في «تيرانا» ،وتنظم
تلك المعارض عادة في مايو من كل
عام ،يشارك فيها نحو  20شركة،
حيث يستفيد منها خريجو الجامعات في
الحصول على وظائف.

ً
استهدافا ملساعدة خريجي
اجلامعات على التوظف،
تستضيف غرفة التجارة
األمريكية بألبانيا معارض
التوظيف ،التي تضم 20
طالبا.
شركة ،ونحو 150
ً

وفي سياق اإلعداد لعقد معارض
التوظيف ،تسعى غرفة التجارة
األمريكية بألبانيا إلى االتصال بالشركات للتعرف على نوعيات الوظائف المتاحة
لديهم ،ثم تتولى تجميع المعلومات التي تحصل عليها وتصنيفها ،وتوزعها على
المشاركين في المعرض كي يتسنى لهم التقدم للوظائف وحضور المقابالت .ومن
شأن هذا النظام الحد من مستوى الضجيج خالل معرض التوظيف ،كما يسهم في
رفع مستوى فاعلية ومردود المناقشات التي يتم إجراؤها .وتدفع كل شركة 200
يورو للمشاركة في المعرض ،وال يوجد حد أقصى لعدد الوظائف التي تطرحها
الشركة الواحدة فيه .وتعد معارض التوظيف التي تنظمها الغرفة أقل تكلفة من
نظيراتها التي تنظمها الحكومة الفيدرالية ،والتي تتكلف أية شركة نحو 1700
يورو للمشاركة فيها ،وف ًقا لمستويات التكلفة عام  .2012وواقع األمر ،أن غرفة
التجارة األمريكية بألبانيا ال تسعى لتحقيق ربح مقابل تنظيم معارض التوظيف؛
إذ تستخدم رسوم مشاركة القطاع الخاص لتغطية تكاليف تلك المعارض فقط.
وفى أعقاب كل معرض من معارض التوظيف ،تنظم لجنة الموارد البشرية بالغرفة
لقاءات لمناقشة الدروس المستفادة ،ووضع الخطوط االستراتيجية لمعرض العام
التالي .وأمكن للغرفة –خالل تلك المعارض– تبين وجود حاجة إلعداد الطالب
لحضور المقابالت الوظيفية ،كما تم تنظيم مؤتمر سنوي يتناول القضايا المتصلة
مركز المشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
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بالموارد البشرية ،عالوة على عقد برنامج تدريبي للشباب ممن يفتقرون إلى الخبرة
في حضور مقابالت التوظف ،كما تتاح للطالب المشاركة في مقابالت فعلية .ويتم
تنظيم برنامج تدريبي في اليوم السابق على معرض التوظيف لمساعدة الشباب على
االستعداد للمشاركة فيه .وقد قامت الغرفة بمشاركة الشركات ،وهيئة التنمية
الدولية األمريكية ،باستضافة هذا البرنامج ،وتراوح عدد الطالب المشاركين به
بين  50و 150طالبًا13.

الغرفة اليونانية األسترالية للتجارة والصناعة ()HACCI
تعمل الغرفة على تنشيط وتعزيز الروابط
االقتصادية والثقافية بين أستراليا واليونان،
يعمل برنامج الغرفة
ومنذ أن بدأ نشاطها في مطلع التسعينيات،
اليونانية األسترالية للتجارة
تمكنت الغرفة من توسيع نطاق نشاطها
والصناعة ،الذي يهدف إلى
على نحو تجاوز الطابع التجاري التقليدي،
التدريب الوظيفي للشباب
وفى عام  2011استهلت برنامجها للتدريب
خالل عطالتهم الدراسية
الوظيفي للطالب خالل عطالتهم الدراسية.
على الربط بني الشباب –من
ويعمل بهذا البرنامج على الربط بين
جانب– وبني مجتمعات
الشباب -خاصة أولئك الذين ينحدرون من
األعمال ،والشخصيات
أصول يونانية -ورجال األعمال ،المهنيين،
املهنية ،وغيرهم من
وغيرهم من المنظمات التي توفر فرصًا
املنظمات التي تتيح برامج
للتدريب الوظيفي .وباإلضافة إلى التعليم،
التدريب الوظيفي ،كما يوفر
والخبرة العملية ،والتوجيه مع المنظمات
النصح واإلرشاد وغير ذلك
التي توفر فرص العمل ،يستفيد الطالب
من صور املساندة للشباب
الذين يتدربون خالل العطالت الدراسية من
املتدربني.
المساندة والنصح واإلرشاد اللذين توفرهما
الغرفة خالل فترة تدريبهم .وللمشاركة
في البرنامج يتعين على الطالب استيفاء نماذج التقديم وإرسال سيرهم الذاتية
على الموقع اإللكتروني للغرفة ،وتتولى اللجنة المعنية بالبرنامج دعوة كل من
المتقدمين للقاء أحد أعضاء اللجنة في مقابلة شخصية غير رسمية .وبعد إجراء
المقابالت ،يتم إرسال بيانات المتقدمين المستوفين للمعايير الموضوعة من قبل
المنظمات التي توفر فرص التدريب إلى تلك المنظمات للنظر فيها ،ولتقرير ما إذا
كانت لديها الرغبة في مقابلتهم ،من عدمه.
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وبالنسبة للمنظمات المضيفة ،يعمل برنامج الغرفة للتدريب الوظيفي خالل
العطالت الرسمية على تبسيط عمليات التوظيف ،حيث تتولى الغرفة مراجعة
أوراق المتقدمين ،وإجراء المقابالت معهم ،قبل أن تضطلع المنظمات المضيفة
بذلك .وبالنسبة للمتقدمين ،يعمل البرنامج على إكسابهم مهارات العمل ذات القيمة
والخبرات المرتبطة بذلك .كما يحصل المتقدمون على شهادة إتمام البرنامج في
حفل جوائز التميز السنوي الذي تقيمه الغرفة ،عندما يتم تقدير األفراد ورجال
األعمال نظير تميزهم وإسهاماتهم في المجتمع اليوناني .كما تؤدي فرص
التدريب الوظيفي خالل العطالت الدراسية إلى الحصول على وظائف ثابتة ،وعلى
سبيل المثال ،قامت إحدى شركات االستشارات القانونية ،التي استضافت أول
طالب للتدريب الوظيفي في ظل برنامج الغرفة ،بعرض وظيفة دائمة على ذلك
المتدرب .ويوجد –حتى تاريخه– أربعة متدربين بالوظائف في ظل برنامج الغرفة.
ومع نمو برنامج تدريب الطالب ،تعتزم الغرفة تعزيز تواجد البرنامج بشبكات
الطالب اليونانيين ،عن طريق استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي ،وأيضًا
خالل روابطها مع الجامعات ،ومؤسسات التعليم ما بعد الجامعي14.
ومثلما يكون عليه األمر بالنسبة للبرامج التعليمية ،فإن معارض التوظيف وبرامج
مالءمة العرض بالطلب في سوق العمل ،يمكنها اإلسهام في التصدي لمشكلة
بطالة الشباب ،حيث تسهم في تلبية احتياجات الشباب ومجتمع األعمال في الوقت
ذاته .وكما يتبين من حالتي ألبانيا وأستراليا ،فهذه المعارض والبرامج من شأنها
تيسير عمليات التوظيف لكل من الباحثين عن الوظائف وأصحاب األعمال.
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مصادر إضافية
توفر القائمة التالية عددًا من المصادر والمطبوعات التي تتناول برامج ريادية األعمال
بصفة عامة ،والبرامج المتصلة بالشباب على وجه التحديد .وبينما ال تعد جميعها مرتبطة
بالغرف ،إال أنها تتيح رؤى قيمة ومعلومات حول برامج ريادية شباب األعمال.

إدارة املشروعات الصغيرة بالواليات املتحدة SBA.GOVU.S. Small
Business Administration
أنشأ الكونجرس األمريكي هذه اإلدارة بهدف تقديم المساندة والمشورة للمشروعات
الصغيرة .ويوجد لإلدارة عدد من المواقع اإللكترونية التي تستهدف رياديي األعمال
الشباب ،كما توجد لديها صفحة خاصة لهذه المستهدفة (http://www.sba.gov/content/
 ،,)young-entrepreneursولديها أيضًا صفحة موجهة إلى صغار السن (تحت سن العشرين)
( ..)/http://archive.sba.gov/teensوتعمل هذه الصفحات على توضيح المتطلبات القانونية
لبدء أنشطة األعمال ،باإلضافة إلى قيامها بتقديم المشورة بشكل عام.

الدليل الشامل لفرص التدريب خالل العطالت الدراسية .غرفة مدينة
أوكالهوما الكبرى
يوضح الدليل  -خطوة بخطوة – للشركات التي تزمع تنفيذ برامج لتدريب الطالب على
الوظائف خالل العطالت الدراسية .ويشرح الدليل أسباب استفادة الشركات من البرامج
الفعالة في هذا المجال ،كما يتناول موضوعات ،من بينها :تحديد احتياجات الشركات
لعمل الطالب خالل العطالت ،وإعداد وصف وظيفي للمتدربين ،وعمليات االختيار،
والتعيين ،واإلدارة .ويقدم الدليل أيضًا عينات من األسئلة التي توجه خالل المقابالت،
ونماذج طلبات التقدم ،ومستندات تقييم األداء.
http://www.greatergrads.com/clientuploads/pdf/EmployerHandbook_3_2012.
pdf

دليل برامج ريادية شباب األعمال
دليل برامج التدريب املهني للشباب –شركاء التعليم– الغرفة التجارية مبنطقة اخلليج
األخضر

تستخدم مبادرة شركاء التعليم هذا الدليل لغرض شرح التوقعات واإلجراءات للمشاركين
في برنامج التدريب المهني للشباب .ويتضمن الدليل شرحًا لإلجراءات الورقية ،ووضع
الدرجات ،وجدول البرنامج ،وسياسات الحضور ،ومتطلبات المظهر السليم ،وغير ذلك من
الموضوعات ذات الصلة.
http://www.titletown.org/media/73554/program%20handbook%2020092011-.
doc

التقرير النهائي حول برامج التحفيز ألصحاب األعمال ،
 Noortetööhõive projectأستونيا
يلقي هذا التقرير الضوء على المشكالت والمعوقات التي تجابهها الشركات في غمار
عمليات التوظيف ،وخاصة فيما يتصل بتوظيف الشباب المتواجدين في حاالت بطالة.
ال لبرامج خلق الدوافع والحوافز التي يمكن استخدامها لدى
كما يتضمن التقرير تحلي ً
ال عن إبراز التوصيات التي تستند إلى
الشركات لتعزيز عمليات توظيف الشباب ،فض ً
مشروع تشغيل الشباب في أستونيا.
http://www.bda.ee/docsyouth/Final%20report%20on%20motivation%20
schemes%20for%20employers.pdf

تقرير البنك الدولي ،واألمم املتحدة
يستند التقرير –بصفة أساسية– إلى نتائج مناقشات عبر اإلنترنت مع الشباب ،ومع ممثلي
المنظمات التي يقودها الشباب حول عملية االنتقال من المدارس ومعاهد التدريب إلى
مجال العمل .ويقدم هذا التقرير المعلومات التي تتيح خلفية عن مختلف الموضوعات
المتصلة بتوفير فرص العمل للشباب.
http://unworldyouthreport.org/media/pdfs/WYR2011.pdf
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مالحظات ختامية
 وطرح أسئلة، غرفة وجمعية أعمال في دول مختلفة30 بعد االتصال بممثلي أكثر من1
 قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بتجميع،تفصيلية عن برامجهم الراهنة للشباب
 وبإجراء المقارنات بين. حيثما أتيحت المعلومات،دراسات حالة ملخصة لكل برنامج
. ظهرت الموضوعات واالتجاهات المشتركة،تلك الدراسات
2 Entrepreneurship Programs, CIPE, Accessed 912/10/, http://www.cipe.

org/publications/detail/entrepreneurship-programs-cipe
3 “Kauffman Global Scholars Program,” Kauffman Foundation,

Accessed 912/10/,http://www.kauffman.org/entrepreneurship/
globalentrepreneurship.aspx
4 “Young Entrepreneurs,” U.S. Small Business Administration,Accessed

912/10/, http://www.sba.gov/content/young-entrepreneurs
5 “The Caterpillar Foundation and IYF Launch

EntrepreneurshipInitiative,” International Youth Foundation, July 18,
2011, Accessed912/10/, http://www.iyfnet.org/news/1756
6 Youth Entrepreneurship Program – California, Accessed

92012/14/,http://www.yepcalifornia.com/
7 MajidShabbir, “Youth in Entrepreneurship and Democracy,”

CIPEDevelopment Blog, September 11, 2012, http://www.cipe.org/
blog/201211/09//youth-in-entrepreneurship-and-democracy
8 “5 Reasons Why Mentors are so Important to Entrepreneurs,”

DCURyan Academy for Entrepreneurship, November 3, 2010,
Accessed912/13/, http://ryanacademy.wordpress.com/20105-/03/11/
reasonswhy-mentors-are-so-important-to-entrepreneurs/

دليل برامج ريادية شباب األعمال
9 Dana Damato, “The Importance of Networking for

NewEntrepreneurs,” Chamber Insights, The U.S. Chamber
of Commerce,July 13, 2011, Accessed 912/13/, http://www.
chamberofcommerce.com/business-advice/marketing-research/theimportance-ofnetworking-for-new-entrepreneurs-263/
10 NOTE: InstitutoInvertir and the EmprendeAhora program arenot

affiliated with a chamber of commerce or business association.However,
EmprendeAhora includes many successful componentsof a youth
entrepreneurship program that chambers and businessassociations may
find useful.
11 About Us, Samriddhi, http://www.samriddhi.org/page.php?id=1
12 More information: http://www.amcham.kg/, orhttp://amcham.kg/

files/Newsletter_Feb_2012_eng.pdf
13 More information: http://www.amcham.com.al/index-en.php

Or http://www.amcham.com.al/calendar/J_Fair-en.php
14 More information: http://www.hacci.com.au/index.php?sectionID=24

2&pageID=1027056/-/v58l6lz/-/index.html
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