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  مم املتحدة مؤمتر األ
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤مايو / أيار٢ -أبريل / نيسان٢٨جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

استحداث الوظـائف عـن      :القدرات اإلنتاجية تنظيم املشاريع وبناء        
  طريق تنمية املشاريع

  مذكرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
يشكل تناول االحتياجات اإلمنائية للشباب وحقوقهم والتمكني هلم قضية عامليـة             

، ٤املوضـوع الفرعـي     ( واستجابةً لوالية الدوحة     .ومسألة تتصدر أعمال األمم املتحدة    
، تناقش هذه املذكرة التحديات اليت تواجه سياسة تنظيم         ))د(٥٦ و )ه(٣١ و ٨والفقرات  

. إطار األونكتاد لسياسات تنظـيم املـشاريع      ، باالستناد إىل    املشاريع من جانب الشباب   
فتشجيع تنمية مهارات تنظيم املشاريع لدى الشباب من السكان قد ُيسهم علـى حنـو               

 يف توليـد  -الئمة تتناول القيود اليت تكتنف سوق العمـل   إذا اقترن بسياسات م  - فعال
  .فرص العمل وحتقيق النمو الشامل للجميع
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ولتناول هذه القضايا، تشري هذه املذكرة إىل أمهية تنظيم املـشاريع بالنـسبة إىل                

توليد فرص العمل وأمهية مواجهة التحديات اليت تواجه عملية تنظيم املشاريع الشبابية من             
 أحدث البيانات واالجتاهـات املتعلقـة ببطالـة         ‘أوالً‘ويوضح الفرع   . ر سياسايت منظو

الشباب، ويورد أدلة على التأثري اإلجيايب احملتمل لعملية تنظيم املشاريع من جانب الشباب             
 األضواء  ‘ثانياً‘ويسلّط الفرع   . على رعاية النمو االقتصادي واالبتكار وتوليد فرص العمل       

 البيئة الطبيعية لتنظيم املشاريع من جانب الشباب من منظور كلي وأمهية            على أمهية حتسني  
وحيـدد  . صياغة استراتيجية لتنظيم املشاريع من جانب الشباب على الـصعيد الـوطين           

 التحديات اليت تواجه تنظيم املشاريع من جانب الشباب حـسب جمـاالت             ‘ثالثاً‘ الفرع
أمـا الفـرع    . الربامج القائمة حول العـامل    السياسات الرئيسية والدروس املستفادة من      

  . فيسلط األضواء على املسائل الرئيسية املطروحة للمزيد من املناقشة‘رابعاً‘ اخلتامي
  



TD/B/C.II/24 

3 GE.14-50158 

  مقدمة    
قام األمني العام لألمم املتحدة، أثناء واليته الثانية، بتكثيف العمل مع الشباب ومـن     -١

فعقب السنة  . عتبار ذلك إحدى أولوياته العليا    با)  عاماً ٢٥-١٥الذين تبلغ أعمارهم    (أجلهم  
، طلب األمني العام من برنامج متطوعي األمم املتحدة إنشاء          ٢٠١١-٢٠١٠الدولية للشباب   

شبكة النهوض بالشباب املشتركة بني وكاالت األمـم        وحدة ُتعىن بالشباب كما طلب من       
 على ذلك، فإنه عـني      وعالوة. وضع خطة عمل على نطاق املنظومة بشأن الشباب       املتحدة  

  .ألول مرة مبعوثاً ُيعىن بالشباب
وتواجه بلدان كثرية حالياً مستوى مل يسبق له مثيل من بطالة الشباب وهو ما جاء                 -٢

ففي كثري مـن االقتـصادات ذات       . ٢٠٠٨كنتيجة مباشرة لألزمة املالية واالقتصادية لعام       
الوظائف الرمسية املتاحة كافياً لتوظيف     املستويات املرتفعة من أعداد الشباب، ال يكون عدد         

مجيع الشباب الداخلني إىل سوق العمل وال كافياً إلتاحة إمكانية حصوهلم على أجر كـرمي               
ونتيجةً لذلك، ُيجرب كثري منهم على دخول القطـاع         . وإعالتها ولتمكينهم من تكوين أسرة   

اهب املتعلقة بتنظيم املشاريع وعلى العكس من ذلك، فإن التشجيع على تنمية املو. غري الرمسي
 إذا اقترن بسياسات مالئمة تتناول القيـود الـيت          -ُيسهم على حنو فعال     لدى الشباب قد    

  . يف توليد فرص العمل وحتقيق النمو الشامل للجميع-تكتنف سوق العمل 
، ))د(٥٦و) ه(٣١ و ٨، والفقـرات    ٤املوضوع الفرعـي    ( الدوحة    لوالية واستجابةً  -٣

املذكرة االجتاهات والسياسات والتدابري املتعلقة بتنظيم املـشاريع مـن جانـب     تناقش هذه   
وهذا اإلطار، الذي أُطلق    . )١(إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع    ، باالستناد إىل    الشباب

، يهدف إىل دعم واضعي الـسياسات يف البلـدان الناميـة ويف             ٢٠١٢يف الدوحة يف عام     
حلة انتقالية فيما يتعلق بتصميم املبادرات والتدابري واملؤسسات الرامية         االقتصادات اليت متر مبر   

وهو يقترح خيارات بشأن السياسات ويوصـي بـإجراءات يف          . إىل تشجيع تنظيم املشاريع   
  .جماالت السياسات ذات األولوية اليت يكون هلا تأثري مباشر على نشاط تنظيم املشاريع

ر األونكتاد لسياسات تنظيم املـشاريع مناقـشةً        إطاوتناقش هذه املذكرة توصيات       -٤
تتعلق بسياق تنظيم املشاريع من جانب الشباب، وذلك بغية تيسري مـشاركة الـشباب يف               

وبغيـة تعزيـز    حتسني القدرة اإلنتاجية للبلدان النامية ولالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية،           
وتستند املذكرة أيضاً إىل املناقشات . ستقبلقدرهتم على التكّيف مع األزمة العاملية وحتديات امل

فريق خرباء األونكتاد املخصص املعين بتنظيم املشاريع من جانب         ‘اليت أُجريت أثناء اجتماع     
، وهي تعكس املمارسات اجليـدة      ٢٠١٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ‘ الشباب من أجل التنمية   

ن جانب الشباب، مبا يف ذلك تنفيـذ        والدروس املستفادة يف جمال النهوض بتنظيم املشاريع م       
الذي يتناول أيضاً يف سـياق عملياتـه        ) إمربيتيك(برنامج األونكتاد لتطوير تنظيم املشاريع      

  .التحديات املشتركة اليت تؤثر على منظمي املشاريع الشباب
__________ 

ــرابط )١(  _http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Entrepreneurship/UNCTAD_Entrepreneurship: انظــر ال
Policy_Framework.aspx. 
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  تسخري تنظيم املشاريع من جانب الشباب يف توليد فرص العمل  -أوالً  
وتكراراً خالل السنوات األخرية على إسهام تنظيم املشاريع يف         جرى التأكيد مراراً      -٥

وُيقدَّر أن الشركات اجلديدة قد قامت يف العقـد األخـري           . توليد فرص العمل وحتقيق النمو    
 يف املائة من فرص العمل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان             ٦ و ١باستحداث ما بني    

وقـد مارسـت مؤسـسات    ). ٢٠١٠األويسيد، : OECD, 2010) (األويسيد(االقتصادي 
 يف املائة مـن أسـرع   ١٠األعمال املرتفعة النمو دوراً هاماً بوجه خاص بالنظر إىل أن نسبة           

 يف املائة من املكاسب اإلمجالية على       ٦٠ و ٥٠مؤسسات األعمال منواً قد استحدثت ما بني        
ة بتنظيم املشاريع إىل جانـب      وبناء على ذلك، فإن السياسات املتعلق     . مستوى فرص العمل  
 هي من بني السياسات الرئيسية      إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع    الشروط الواردة يف    

وعلى سبيل املثال، تربهن بيانات تقييم التأثري       . املطلوبة إلحداث أثر إجيايب على فرص العمل      
تولدة عن املـشاريع الـيت      على حدوث زيادة يف فرص العمل امل      ‘ إمربيتيك‘املتعلقة بربنامج   

  ).١اإلطار (استفادت من خدمات تطوير تنظيم املشاريع 

    ١اإلطار 
   يف توليد فرص العمل‘إمربيتيك‘إسهام برنامج 

هو برنامج من برامج األونكتاد لتطوير تنظيم املشاريع، يتوىل تنسيقه فرع           ‘ إمربيتيك‘  
، قد توّسـع  ١٩٨٨نامج، الذي أُنشئ يف عام وهذا الرب. املشاريع بشعبة االستثمار واملشاريع 

 منظّم مشاريع عن طريـق شـبكة مراكـز          ٣١٠ ٠٠٠ بلداً وساعد أكثر من      ٣٤ليشمل  
وتؤكد تقييمات التأثري الصادرة عن برنـامج       . التابعة له واملدفوعة بالسوق احمللية    ‘ إمربيتيك‘
ففي الربازيل،  . يد فرص عمل  أن االستثمار يف تطوير تنظيم املشاريع يؤدي إىل تول        ‘ إمربيتيك‘

 يف املائة من منظمي املشاريع الذين استفادوا من حلقات عمـل            ٦٢على سبيل املثال، متكن     
وباملثل، فإن العمالة .  يف املائة يف العام١٦من حتقيق منو يف العمالة بلغ يف املتوسط      ‘ إمربيتيك‘

 يف املائة يف مجهورية ترتانيـا       ١٤يف املشاريع املشمولة بالدراسة االستقصائية قد منت بنسبة         
. ‘إمربيتيك‘ يف املائة يف زامبيا عقب تنظيم حلقات عمل يف إطار برنامج             ٣٨املتحدة وبنسبة   

وهذا ُيربِز ما لالستثمار يف تنمية قدرات منظِّمي املشاريع وحتقيق منوهم وبقائهم من أمهية يف               
  .توليد فرص العمل

  .UNCTAD, Empretec Annual Report 2012 (UNCTAD, 2013)  :املصدر

بل إن ذلـك يكـون أكثـر إحلاحـاً يف جمـال عمالـة الـشباب بـالنظر إىل                      -٦
 مليون شـخص مـن      ١٢١إذ ُيقدَّر أنه يف كل عام، يبلغ        . الدميغرافية املستقبلية  االجتاهات

 يف املائة سيبحثون عن فرص عمـل يف املنـاطق الناميـة             ٨٩ عاماً، منهم    ١٦الشباب سن   
)United Nations Children’s Fund, 2012 :     ،ووفقـاً ). ٢٠١٢منظمة األمم املتحدة للطفولة 



TD/B/C.II/24 

5 GE.14-50158 

، )٢٠١٣منظمة العمل الدوليـة،     : ILO, 2013(آلخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية        
توجد حالياً أزمة يف جمال توظيف الشباب، وهي ميكن أن تؤدي إىل تأثريات سلبية طويلـة                

 مليـون   ٧٣,٤ويوجد على نطاق العامل     . ا طوال عقود من الزمن    األجل ميكن اإلحساس هب   
 كانوا عاطلني عن العمـل يف       - يف املائة من جمموع الشباب       ١٢,٦ -شخص من الشباب    

 ٢٠٠٧ ماليني شخص فيما بـني عـامي         ٣,٥، وهو رقم شهد زيادة قدرها       ٢٠١٣ عام
  ).١الشكل  (٢٠١٣و
اش االقتصادي قد أتى على املكاسب املتحققة       أما يف البلدان املتقدمة، فإن بطء االنتع        -٧

وأصبح من املعتاد البحث لفترات أطول عن فرصـة عمـل           . يف توفري فرص عمل للشباب    
واخنفاض جودة الوظائف، فضالً عن تثبيط متزايد للشباب، وذلك كجـزء مـن تراجـع               

دالت بطالـة   وعالوة على ذلك، فعند املقارنة بني مع      . اجتماعي أوسع نطاقاً وأكثر انتشاراً    
الكبار ومعدالت بطالة الشباب، يتضح أن لدى عدد كبري من البلدان املتقدمة معدالت بطالة              

  ).٢٠١٣فوغيل، : Vogel, 2013(للشباب تبلغ تقريباً أربعة أمثال معدالت بطالة الكبار 
وأما يف االقتصادات النامية، فبسبب املستويات األعلى ملعدالت الفقـر ولنِـسب              -٨

ذوي الوضع اهلش فإن التحدي املتعلق بتوظيف الشباب يتصل بغلبة الوظائف ذات            السكان  
، كانت نسبة   ٢٠١٢ففي عام   : وتوجد أيضاً تباينات جغرافية   . اجلودة الضعيفة وغري الرمسية   

 يف املائة يف مشـال أفريقيـا،        ٢٣,٧ يف املائة يف الشرق األوسط و      ٢٨,٣بطالة الشباب هي    
)  يف املائـة   ٩,٣(وجنوب آسـيا    )  يف املائة  ٩,٥(يف شرقي آسيا    كانت أدىن من ذلك      بينما

  ).٢٠١٣منظمة العمل الدولية، (
  ١الشكل 

  ٢٠١٣-١٩٩١معدالت بطالة الشباب والبطالة العامة على نطاق العامل، 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ILO Trends Econometric Models, April 2013  :املصدر
  .إسقاطات = p  :مالحظة

ب 
شبا
ة ال
طال
ب

)
يني
ملال
با

( 

اب
لشب
لة ا
بطا

دل 
مع

 )
نسب
بال

وية
 املئ
ة

( 
)باملاليني(بطالة الشباب 

)بالنسبة املئوية(معدل بطالة الشباب 



TD/B/C.II/24 

GE.14-50158 6 

، ُيتوقَّع أن يرتفع معدل بطالة الـشباب علـى نطـاق العـامل              وعلى وجه اإلمجال    -٩
، مع منو أوجه التباين فيما بني املناطق، بالنظر إىل أنه يتوقَّع ٢٠١٨ يف املائة يف عام    ١٢,٨ إىل

أن التحسينات يف االقتصادات الناشئة ستقابلها زياداتُُ يف معدالت بطالة الشباب يف البلدان             
ومـع اسـتمرار    ). ٢٠١٣منظمة العمل الدوليـة،     (كان األعلى   األفقر وذات معدالت الس   

التراجع االقتصادي العاملي، يوجد إدراك متزايد لدى احلكومات واملنظمات الدولية بأن تنظيم    
  .)٢(املشاريع من جانب الشباب هو أداة استراتيجية هامة ملواجهة التحديات املتعلقة بالبطالة

تأثريات إجيابية على عمالة الشباب والنمو االقتصادي       وقد يكون إلنشاء مشروع جديد        -١٠
فمنظمـو  . نظراً إىل أنه يتيح للشباب العاطل فرصة لبناء ُسُبل عيش مستدامة ولالندماج يف اجملتمع 

 النمـو املرتفـع     ، َيْنشطون بشكل خاص يف القطاعات ذات      استقر أمرهم املشاريع الشباب، مىت    
)Youth Business International and the Global Entrepreneurship Monitor, 2013) :‘  الرابطـة

 وقد تبني أن الشباب العـاملني       )).‘صد العاملي لتنظيم املشاريع   االر‘و‘ الدولية ملشاريع الشباب  
نفسها كما يوجـد     أعلى منه لدى الشباب من الفئة العمرية      " إشباع للحياة "حلساهبم لديهم   

سيمبسون ‘: Simpson and Christensen, 2009(مثلهم  احتمال أكرب لقيامهم بتوظيف شباب      
. ، فيهيئون بذلك تربة خصبة لتحقيق ديناميات خلق فرص العمـل          )٢٠٠٩،  ‘كريستينِسنو

وقد أدى عمل الشباب حلساهبم إىل تيسري إجياد مستويات انتقال أعلى إىل العمالة املدفوعـة               
: Listerri et al., 2006(البطالـة   األجر يف غضون ثالث سنوات باملقارنة مع االنتقال مـن           

  ).٢٠٠٦ليستّريي وآخرون، 
فرقـة العمـل    ‘وقد جرى التشديد بوضوح يف تقرير جمموعة العشرين الذي أعدته             -١١

دعم اختاذ تدابري بـشأن تنظـيم       " على احلاجة إىل     ٢٠١٣والصادر يف عام    ‘ املعنية بالعمالة 
 بدء نشاط أعمـاهلم اخلـاص هبـم         فتمكني الشباب من  . )٣("املشاريع من جانب الشباب   

ومساعدهتم على حتقيق النجاح يؤديان إىل إخراجهم من سوق العمل، مما ُيحَتمل معه أيـضاً      
بيد . توليد فرص عمل ألشخاص آخرين، وهذا يشكل طريقاً واعدة للنهوض بالقطاع الرمسي     

 من املشاريع اململوكة    أن االفتقار إىل اخلربة واملهارات يعين أن ُتمىن نسبة مئوية مرتفعة جداً           
وباإلضافة إىل ذلـك، يواجـه      . للشباب بالفشل خالل الشهور القليلة األوىل من بدء العمل        

الشباب عقبات تعترض إقامة مشروع رمسي يتالءم حتديداً مع فئتهم العمرية، ويلزم تـضمني         
  .سياسات تنظيم املشاريع عناصر تكون موجَّهة هلم بصورة حمددة

صـد العـاملي   االر‘و ‘الرابطة الدولية ملشاريع الشباب‘ر تقرير صادر عن     ووفقاً آلخ   -١٢
، تتصل إمكانات املشاريع من     )٢٠١٣كيو وآخرون،   : Kew et al., 2013(‘ لتنظيم املشاريع 

__________ 

مبادئ توجيهية حمددة بشأن كيفية إعداد خطط عمل وطنيـة          ) ILO, 2008(وضعت منظمة العمل الدولية      )٢(
والعناصر . سبان األبعاد املتعلقة بكل من تطوير املشاريع وتشريعات العمل        بشأن عمالة الشباب تأخذ يف احل     

التـدريب  : الرئيسية للسياسات والربامج النشطة املتعلقة بسوق العمل واليت ينبغي وضعها يف االعتبار هـي       
بشأن سوق العمل، والتوجيه املهين، واملساعدة بشأن البحث عن عمل، وبرامج التوظيـف، واملعلومـات               

 .تعلقة بسوق العمل، واألشغال العامة واخلدمات اجملتمعية، وإعانات العمل، وبرامج تنظيم املشاريعامل
 .http://en.g20russia.ru/docs/g20_russia/materials.html: متاح على الرابط )٣(
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وهذا التوّجه حنو النمو، بدوره، يعتمد إىل       . حيث توليد فرص العمل مبدى توّجهها حنو النمو       
بدافع البحـث عـن     "أو  " بدافع احلاجة "ظمو املشاريع يعملون    حد كبري على ما إذا كان من      

ويقدم التقرير بيانات مقاَرنة فيما بني البلدان وفيما بني املناطق يتضح وفقاً هلـا أن               ". فرص
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى لديها أعلى نسبة مئوية من مشاريع الشباب اليت تتسم   

وأدىن نسبة مئوية من مشاريع الشباب الـيت تتـسم   ) ائة يف امل  ٨٥,٥(بتوقعات منو منخفض    
وتظهر أعلى مستويات توقعات النمو لدى الشباب يف . )٤() يف املائة٣,٩(بتوقعات منو مرتفع 

احمليط اهلادئ وجنوب آسيا، تليها الواليات املتحدة األمريكية، ومنطقة أمريكا           - منطقة آسيا 
كما أن منطقة   . ويب، ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا     الالتينية والكارييب، واالحتاد األور   

أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا مها املنطقتـان         
اللتان توجد هبما أعلى نسبة مئوية من منظمي املشاريع الشباب الذين بدأوا مشاريع األعمال              

  ).٢الشكل ( وجود خيار آخر متاح هلم اخلاصة هبم بسبب احلاجة أو بسبب عدم
  ٢الشكل 

منظمو املشاريع املدفوعون بدافع احلاجة وأولئك املدفوعون بدافع البحث عـن فـرص،       
  حبسب العمر واملنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Kew et al. (2013)  :املصدر
__________ 

ذين يعتزمـون   منظمي املشاريع ذوي التوّجه حنو النمو بأهنم أولئك ال        ‘ الراصد العاملي لتنظيم املشاريع   ‘ُيعّرف   ) ٤(
أما منظمو املشاريع ذوو النمو املـنخفض فهـم         . استحداث مخس وظائف أو أكثر يف غضون مخس سنوات        

أولئك الذين خيططون لتوظيف موظفني جدد يتراوح عددهم بني صفر ومخسة يف غضون مخـس سـنوات،                 
 موظفاً، وأما مشاريع    ١٩ موظفني و  ٦أن مشاريع النمو املتوسط هي املشاريع اليت ختطط لتوظيف ما بني             كما

ويشري الفارق بني عدد املوظفني احلـاليني وعـدد         .  موظفاً أو أكثر   ٢٠النمو املرتفع فهي اليت ختطط لتوظيف       
 .املوظفني املتوقَّعني إىل التوقعات املتعلقة بالنمو

 املنطقة

 غري تابعني الواليات املتحدة
 لالحتاد األورويب

 االحتاد
 األورويب

  احمليط-آسيا
 اهلادئ وجنوب آسيا

أفريقيا الواقعة جنوب
 الصحراء الكربى

الشرق األوسط
 ومشال أفريقيا

أمريكا الالتينية 
 الكارييب و

 ٣٤-١٨بدافع احلاجة  ٦٤-٣٥بدافع احلاجة  ٣٤-١٨بدافع الفرص ٦٤-٣٥بدافع الفرص

ص
ن فر

ث ع
لبح
فع ا

 بدا
امة
 املق
لك
ة وت

حلاج
فع ا

 بدا
قامة

ع امل
شاري

 للم
وية
 املئ
سبة

الن
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عامة ويتأثر منظمو املشاريع احملتملون من الشباب مبا يتأثر به منظمو املشاريع بصورة    -١٣
. بيد أهنم كمجموعة ذات خصائص ومسات حمددة يواجهون عقبـات خاصـة           . من عقبات 

إىل ) ٢٠٠٦شوف، : Schoof, 2006(فعلى سبيل املثال، تشري دراسة أعدها مصرف باركليز 
أن أكرب العقبات يف هذا الصدد هي عقبات اجتماعية أو ثقافية، ُتعرض فيمـا يلـي مرتَّبـة        

  :حسب أمهيتها
خذهم مأخذ اجلد من جانب زمالئهم أو من يتواصلون معهم مـن            عدم أ   )أ(  

  قطاع األعمال؛
  التمييز العمري ضدهم من جانب املورِّدين أو العمالء؛  )ب(  
  التمييز العمري ضدهم من جانب املؤسسات أو احلكومة؛  )ج(  
  .االفتقار إىل دعم من جانب األسرة أو األصدقاء  )د(  

 )٢٠١٣يونـغ،   إيرنيست و : Ernst and Young, 2013(يثة  وتوجد دراسة استقصائية حد     -١٤
 منظم مشاريع من البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة تؤكـد           ١ ٥٠٠أُجريت على أكثر من     

خطورة احلواجز الثقافية على منظمي املشاريع الشباب، وخاصة عدم االعتراف هلم بوضـع             
بيـد أن  .  أكرب معهم يف حالة فـشلهم    منظمي املشاريع واحلاجة إىل أن يبدي اجملتمع تساحماً       

التقرير يسلّط األضواء على أمهية احلواجز املالية والتعليمية والتنظيمية بـالنظر إىل أن أغلبيـة              
منظمي املشاريع الشباب املشمولني بالدراسة االستقصائية كانوا حيتاجون إىل احلصول علـى         

، أو كـانوا    ) يف املائـة   ٤٩(ابتكارية  ، أو يفتقرون إىل مصادر ائتمان       ) يف املائة  ٧٣(متويل  
، أو كانوا يتوقون إىل خفض العبء الذي ) يف املائة٤١(يريدون احلصول على حوافز ضريبية 

  ). يف املائة٢٩(تفرضه األنظمة احلكومية 
ويوجد كثري من الربامج التقنية اليت تعاجل قضايا مثل املـستوى األدىن نـسبياً مـن          -١٥

اط األعمال واخلربة يف جمال تنظيم األعمال لدى الـشباب أو صـعوبة             املهارات املتعلقة بنش  
. احلصول على رأس املال األويل بسبب التاريخ االئتماين احملدود وعدم اإلملام بالشؤون املالية            

بيد أن احلواجز اليت يواجهها الشباب يف جمال بدء مشروع أعمال معني هلا تأثري أكرب بكـثري      
 ملشاركة الشباب يف التنمية االقتصادية ومتكيناً هلم عن طريق تنظيم           ودعماً. من هذه اجلوانب  

املشاريع، يتعني على احلكومات أن تنتهج هنْجاً سياساتياً كلياً يشمل اجملاالت الستة احملددة يف         
  .أدناه‘ ثالثاً‘و‘ ثانياً‘، كما تناقَش يف الفرعني إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع

البيئة الطبيعية لتنظيم املشاريع من أجـل الـشباب وصـياغة           سني  حت  -ثانياً  
  املشاريعاستراتيجية وطنية لتنظيم هذه 

يتطلب تطوير تنظيم املشاريع من جانب الشباب بيئة طبيعية متكينية لعمليـة تنظـيم                -١٦
وينبغي أن تشّجع هذه البيئة الشباب وتدعمهم يف بدء مـشاريع أعمـال جديـدة               . املشاريع
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فالربامج املعزولة اليت ال تشمل استراتيجيات وأُطراً مؤسسية قوية تتناول          . دهم على النمو  وتساع
بطريقة ُنظُمية مجيع جماالت السياسات ذات الصلة لن يكون هلا سوى تأثري حمدود بالنظر إىل أن          

  .وجود نقطة اختناق يف جمال ما سيستتبع وجود نقاط اختناق يف مجيع اجملاالت األخرى
ال يوجـد هنْـج     "مع التسليم بأنه عند صياغة سياسة عامة بشأن تنظيم املشاريع،           و  -١٧

االقتصادي الوطين والتحـديات اإلمنائيـة       - وأن السياق االجتماعي  " واحد يناسب اجلميع  
احملددة اليت يواجهها البلد مها أمران حيددان بدرجة كبرية النْهج اإلمجايل بشأن تطوير عملية              

فإن األونكتاد قد حدد جماالت ستة للسياسة العامة هلا تأثري مباشـر علـى              تنظيم املشاريع،   
ويركز هذا الفرع على صياغة استراتيجية وطنية بـشأن         ). ٣الشكل  (نشاط تنظيم املشاريع    

تنظيم املشاريع ويبحث العناصر الضرورية وخيارات السياسات اليت يلزم وضعها يف االعتبار            
ن تنظيم األعمال تستهدف االحتياجات احملـددة اخلاصـة         من أجل صياغة استراتيجية بشأ    

تناول التحـديات والتوصـيات املتـصلة باجملـاالت         ‘ ثالثاً‘وسيجري يف الفرع    . بالشباب
  .السياساتية الرئيسية اخلمسة األخرى

  ٣الشكل 
  إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع

  
  
  
  
  

 ;UNCTAD Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance, 2012  :املصدر
  .www.unctad.org/epf انظر الرابط )إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع وإرشادات التنفيذ(

ومن الضروري صياغة استراتيجية وطنية بشأن تنظيم املشاريع بغية ضمان حتقيـق              -١٨
 مثـل   - أصحاب مصلحة متعـددين      ففي ظل بيئة طبيعية لتنظيم املشاريع فإن      . نتائج فعالة 

احلكومة، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واملدارس، واجلامعات، ومنظمـات          
القطاعني العام واخلاص، واملستثمرين، واملؤسسات املالية، ومنظمي املشاريع اجلدد والقائمني          

ئيسي يف تيسري عملية  يقومون بدور ر-من قبل، والشركات عرب الوطنية، وخمتربات البحوث      
وإلقامة نظام من عالقات النفع املتبادل والتعاضد، ينبغي أن يكون دور مجيع            . تنظيم املشاريع 

وهذا ميكن حتقيقه عن طريق اتباع استراتيجية وطنيـة         . هذه اجلهات الفاعلة مستمراً ومنسَّقاً    
األونكتاد لسياسات   اربشأن تنظيم املشاريع وهو ما يشكل جمال السياسة العامة الرئيسي إلط          

  .تنظيم املشاريع

١ 
 صياغة استراتيجية وطنية بشأن تنظيم املشاريع

٢  
إضفاء الطابع األمثل
 على البيئة التنظيمية 

٣ 
دعم تطوير التعليم 
وتكوين املهارات 
 بشأن تنظيم املشاريع

٤ 
تيسري تبادل 
 التكنولوجيا
 واالبتكار

٥  
حتسني إمكانية 
 احلصول على متويل

٦  
 الوعي تعزيز

 والربط الشبكي
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وينبغي أن حتدد هذه االستراتيجية بوضوح كيف ينبغي أن ُتـسهم عمليـة تنظـيم                 -١٩
املشاريع من جانب الشباب يف حتقيق األهداف الوطنية مثل استحداث فرص العمل، واالبتكار             

 بعناية مـع الـسياسات   ومن املهم أن تكون هذه االستراتيجية متوائمة      . أو النمو االقتصادي  /و
وعلى سبيل املثال، فإن استراتيجية تطوير تنظـيم مـشاريع الـشباب         . الوطنية املتعلقة بالتنمية  

متوائمة بعناية مع خطط البلد املتعلقة بالنمو االقتصادي وبالـسياسة          ) ٢اإلطار  (جبنوب أفريقيا   
ملتعلقة بالتمكني االقتصادي   الصناعية، وكذلك مع سياسته الوطنية املتعلقة بالشباب وسياساته ا        

  .للفئات القليلة احلظوة بشكل خاص، مبا يف ذلك أهايل جنوب أفريقيا من السود والنساء

    ٢اإلطار 
  استراتيجية تطوير تنظيم مشاريع الشباب جبنوب أفريقيا

تعتزم حكومة جنوب أفريقيا القيام، عن طريق استراتيجيتها املتعلقة بتطـوير تنظـيم               
لشباب، برعاية املشاركة االقتصادية للشباب بواسطة دعم تنظيم املشاريع من جانب مشاريع ا

وهذه االستراتيجية، اليت تقودهـا وزارة      . الشباب والتعجيل بنمو املشاريع اململوكة للشباب     
وتشتمل على عمليـات   ) ٢٠٢٣-٢٠١٣( سنوات   ١٠التجارة والصناعة، حتدد إطاراً مدته      

ودعم البنية التحتية لنشاط األعمال،     واحتضان املشاريع   والتدريب  تدخل يف جماالت التوجيه     
وباعتبار االستراتيجية جمموعة شاملة من التدابري الـيت        . فضالً عن مبادرات التمويل والتوعية    

ُتتخذ يف جماالت خمتلفة من جماالت السياسات، فإنه مل جير التفكري فيها علـى أهنـا وثيقـة             
 مع السياسات األخرى املتعلقة بالتنمية الوطنية، مبـا يف ذلـك            ختطيطية منفصلة بل متوائمة   

كذلك . هدف التمكني للشباب اقتصادياً وهو أحد أهداف السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب          
اإلطـار التخطيطـي    ‘فإهنا تتمشى مع األهداف اخلاصة بتنمية املشاريع والتصنيع الواردة يف           

استراتيجية تنمية  ‘و‘ وع اجلنس وبالتمكني االقتصادي للمرأة    اإلطار املتعلق بن  ‘و‘ اجلديد للنمو 
  .‘إطار السياسة الصناعية الوطنية‘و‘ املشاريع الصغرية

  .http://www.thedti.gov.za/news2013/YEDS_strategy2013.pdf: انظر الرابط  :املصدر

وهذا . ويولزيادة التضافر بني السياسات إىل أقصى حد، يلزم إجياد إطار مؤسسي ق             -٢٠
. ينطوي على تصميم مؤسسة رائدة وإنشاء آلية تنسيق واضحة وضمان إجياد متويل كـافٍ             

وينبغي أن حترص احلكومات على عدم ترك مسألة تنظيم املشاريع من جانب الشباب لتكون              
فكثري من التدابري السياساتية الالزمة يف جماالت التمويل والتعليم واإلطـار           ". جماالً منفصالً "
.  وخارج نطاق خربهتـا الفنيـة      نظيمي قد تقع خارج نطاق اختصاص أي وزارة منفردة        الت

ولذلك فقد تشمل الوزارات املختصة يف هذا الشأن وزارة الشباب اليت تضطلع بدور بـارز               
  .ولكنها تشمل أيضاً وزارات العمل والتبادل التجاري والتجارة واالبتكار

ر ريادي يف جمال استراتيجية تنظيم املشاريع من        وأياً كانت املؤسسة اليت تضطلع بدو       -٢١
جانب الشباب، يكون من املهم بدرجة حامسة أن تتفاعل هذه املؤسسة مع مجيع املؤسسات              
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وقـد قامـت أمانـة      . العامة واخلاصة األخرى بغية إشراك هذه األخرية يف االسـتراتيجية         
 الشباب يعتمد هنْجاً كلياً     الكومنولث، على سبيل املثال، بوضع إطار توجيهي بشأن مشاريع        

لكل جمال من جماالت السياسات، مبا يف ذلك التمويل وأنشطة تطوير نشاط األعمال وبنـاء               
القدرات، مما ييّسر إمكانية احلصول على املعلومات وتطوير التكنولوجيا ونقلـها وإمكانيـة           

منولـث  وبرنـامج الك   :Commonwealth Youth Programme, 2013(الوصول إىل األسواق    
  ).٢٠١٣، للشباب

ومن املهم حتديد كيف جتري مواءمة عملية تنظيم املشاريع من جانب الشباب مـع                -٢٢
وحالة كولومبيا هي مثال مثري     . النهوض بتنظيم املشاريع بصورة عامة على الصعيد املؤسسي       

سياسـة  لالهتمام نظراً إىل أهنا تشتمل على سياسة بشأن رعاية ثقافة تنظيم املشاريع وعلى              
ويشارك البلد أيضاً يف عملية وضع سياسة إقليمية  . واستراتيجية وطنيتني بشأن تنظيم املشاريع    

وقام البلـد مـؤخراً      .)٥(بشأن تنظيم املشاريع تشمل عشرة بلدان من منطقة أمريكا الالتينية         
انطالقـة شـباب    ‘بوضع استراتيجية حمددة بشأن تنظيم املشاريع من جانب الشباب ُتسمَّى           

وهي تشكل جزءاً من الربنـامج الرئاسـي        ) Colombia Joven Emprende 2013(‘ كولومبيا
ويف حاالت أخرى، ُتدمج عملية تنظيم املشاريع من جانب الـشباب يف             .)٦(املتعلق بالشباب 

  .)٧(استراتيجية البلد الوطنية املتعلقة بتنظيم املشاريع، مثل احلالة يف كوستاريكا
مسة بالنسبة إىل السياسيني أن يفهموا االجتاهات القائمة يف جمال بطالة ومما له أمهية حا  -٢٣

الشباب وتنظيم املشاريع من جانب الشباب وأن حيددوا احلواجز اليت تؤثر على الشباب تأثرياً             
وإحدى نقاط البداية اجليدة لفهم التحديات والسمات املتعلقة مبنظمي املشاريع          . غري متناسب 

ما هي تنظيم أحداث وتيسري احلوار بني أصحاب املصلحة بغيـة حتديـد   من الشباب يف بلد  
الوضع القائم الفعلي لعملية تنظيم املشاريع من جانب الشباب ومجع معلومات مرجعية نوعية             

وهذا يتطلب يف بداية األمر حتديد من هم على وجه التحديد أصحاب            . وكمية على السواء  
شاريع من جانب الشباب نظراً إىل أن هؤالء قد يكونون          املصلحة فيما يتعلق بعملية تنظيم امل     

ومن املهم إشراك منظمي املشاريع     . خمتلفني عن أمثاهلم فيما يتعلق بتنظيم املشاريع بوجه عام        
وقد يتطلب ذلك اتباع ُنُهج     . من الشباب يف هذه املرحلة من عملية احلوار بشأن السياسات         

ستهدف الشباب على أكثر حنو فعال، مثل وسـائط         ابتكارية لتحديد وسائل االتصال اليت ت     
اخلارج عن نطاق املناهج الدراسية وأوسـاط        التواصل االجتماعي واملدارس ومنابر النشاط    

  .املنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك

__________ 

 .http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=285#&panel1-6: انظر الرابط )٥(
-http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/estrategias/Paginas/colombia-joven: انظر الـرابط   )٦(

emprende.aspx. 
 .http://www.pyme.go.cr/media/archivo/normativas/PoliticaNacEmpren.pdf: انظر الرابط )٧(



TD/B/C.II/24 

GE.14-50158 12 

وقد قامت بربادوس يف هذا الصدد بتنفيذ مبادرات شىت تستهدف منظمي املشاريع              -٢٤
، وهي مبادرة متعـددة     ‘مؤسسة بربادوس لتنظيم املشاريع   ‘، فإن   وعلى سبيل املثال  . الشباب

أصحاب املصلحة هتدف إىل تشجيع اتباع هنْج كلي بشأن تنظيم املشاريع يف البلد، تستضيف             
 سـنة   ١٨الذي يستهدف الشباب من عمر      ‘ اجتماع قمة بربادوس الوطين لتنظيم املشاريع     ‘

كما متتلك بربـادوس، داخـل وزارة     .)٨(شروع سنة يف املرحلة املبكرة لبدء امل      ٣٠إىل عمر   
التعليم وشؤون الشباب والرياضة، ُمخطَّطاً لتنظيم مشاريع الشباب يهدف إىل رعاية ودعـم            

وبعض الربامج وخدمات الدعم التابعة هلذا املخطـط،        . احلافز لتنظيم املشاريع لدى الشباب    
، تستهدف مباشـرة    "‘يع الشباب خمطط تنظيم مشار  ‘املبتدئون يف إطار    : YES Juniors"مثل  

  .)٩(الطالب يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يف مدارسهم
ويتصل أحد التحديات اهلامة األخرى بتحديد الفئات الفرعية املستهدفة داخـل فئـة               -٢٥

وهذا ينطوي على حتديد الفئات الفرعية املستهدفة داخـل فئـة           . منظمي املشاريع من الشباب   
 قد تشمل، ضمن من تشملهم، الفتيات والنساء والشباب ذوي إعاقات والشباب            الشباب اليت 

. يف املناطق الريفية والشباب الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي والشباب من األقليات العرقية             
وكل من هذه الفئات الفرعية قد يتطلب تدابري حمددة يف جمـال الـسياسات بغيـة مواجهـة         

  .يواجهوهنا يف معرض بدء مشروع ما وإحاطته بأسباب البقاء والنموالتحديات اخلاصة اليت 
، بتنظيم املناسـبة    ٢٠١٣ديسمرب  /وعلى سبيل املثال، قامت مايل، يف كانون األول         -٢٦

، اليت كُرست لتنظيم املشاريع من جانـب        ‘اليوم الوطين لتنظيم املشاريع   ‘الرابعة من سلسلة    
كمنصة لإلعالن عن املبادرات اجلاري االضطالع هبـا        الشباب يف الريف واليت استفيد منها       

وساعدت هذه املناسبة على توعية الشباب العاطل عن العمـل يف           . على مستوى السياسات  
املناطق الريفية بعملية تنظيم املشاريع، مع التسليم بأن أغلبية سكان البلد هم من الشباب وأن               

جه جمموعة واسعة من التحديات اليت تؤثر على        هذه األغلبية تعيش يف املناطق الريفية وقد توا       
  .)١٠(إمكانات قيامهم بتنظيم مشاريع

وقد أخذت املفوضية األوروبية أيضاً يف االعتبار اآلن كيـف تتبـاين التحـديات                -٢٧
بني فئات الشباب املختلفة وذلك يف موجز للسياسة العامة بشأن تنظيم املـشاريع مـن       فيما

اب ذوي املستويات املختلفة من التعليم والشباب العاطـل         جانب الشباب يبحث وضع الشب    
وميّيز هذا املوجز أيضاً بني الـشباب القليـل         . عن العمل والشباب املنتمي إىل أقليات عرقية      

 أي الشباب الذي قد يكونون عاطلني أو غري عاملني أو الذين يعيـشون يف بيئـة                 -احلظوة  
س املال املايل أو البشري أو التواصـلي يف         صعبة أو تكون لديهم فجوات كبرية من حيث رأ        

__________ 

 .www.barbadosentrepreneurshipfoundation.org: انظر الرابط )٨(
-http://www.commerce.gov.bb/index.php/departments-a-agencies/business-development: انظر الرابط  ) ٩(

unit/small-business-agencies/youth-entrepreneurship-scheme-yes. 
-http://www.guide-entreprise.org/pt/agenda/agenda-2013/agenda-2013-decembre/agenda: انظر الرابط  ) ١٠(

2013-decembre-3.html. 
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 والشباب اآلخرين الذين يواجهون قدراً أقل من العقبات الكبرية ولكنـهم            -إطار شبكات   
ميثّلون أيضاً يف الوقت نفسه فرصة تسمح بزيادة املشاركة يف تنظيم املشاريع يف ظل تـدخل                

ن والتنميـة يف امليـدان      منظمة التعـاو  : OECD, 2012(مناسب من جانب السياسة العامة      
  ).٢٠١٢االقتصادي، 

وميكن أيضاً ملبادرات تقاسم املعرفة وتبادل أفضل اخلربات، وهي املبادرات املفيـدة              -٢٨
ألغراض السياسة العامة، أن تنطلق من القطاعني اخلاص أو األكادميي أو من قطاع املنظمات              

. مما يسمح باملقارنة فيما بني البلدان     غري احلكومية، كما ميكن أن ُتطلق على املستوى الدويل          
، وهي شبكة عاملية من املبـادرات       ‘الرابطة الدولية ملشاريع الشباب   ‘وعلى سبيل املثال، فإن     

قمة عاملية سنوية لتنظيم املشاريع مـن   ‘املستقلة غري الرحبية اليت يدعمها أمري ويلز، تستضيف         
وهتدف هـذه   .  بلداً ٤٤شخصاً من    ٤٥٠مجعت يف العام املاضي أكثر من       ‘ جانب الشباب 

القمة إىل تقاسم املعلومات وزيادة تطوير جمموعة عاملية من املمارسات وقاعدة للتعلّم يف جمال        
  .)١١(تنظيم املشاريع

وعلى الصعيد الوطين، بادرت أيضاً حكومة ويلز بوضع وتنفيذ استراتيجية شـاملة              -٢٩
، حققـت مكاسـب     )٣اإلطار  (حلكومة  بشأن تنظيم املشاريع من جانب الشباب تقودها ا       

  .اجتماعية واقتصادية هامة من أجل البلد

    ٣اإلطار 
   خطة عمل من أجل ويلز-استراتيجية تنظيم املشاريع من جانب الشباب 

‘ استراتيجية تنظيم املشاريع من جانب الـشباب ‘منذ قيام حكومة ويلز ألول مرة بإطالق       
شباب يف ويلز يريد إقامة مشاريع أعماهلم اخلاصة هبـم،          ، أصبح عدد أكرب من ال     ٢٠٠٤يف عام   

وأصبحت نسبة من يقومون بذلك فعالً أعلى على حنو ُيعتد به من املتوسط املنـاِظر يف اململكـة                  
 يف املائة باملقارنة مع متوسط اململكـة  ١٠,٢أكثر من (املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

صد العاملي لتنظيم   االر ‘:Global Entrepreneurship Monitor, 2011) (ائة يف امل  ٦,٢املتحدة البالغ   
، اخـتريت  ٢٠٠٨ويف مؤمتر امليثاق األورويب للمشاريع الصغرية، املعقود يف عام  ). ‘املشاريع

 لتكون واحدةً من أعلى عشر ممارسات جيدة     ‘استراتيجية تنظيم املشاريع من جانب الشباب     ‘
". يكون تنفيذها هو األكثر فائدة    "ع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت      املشارييف جمال سياسات    

 عامـاً   ٢٥ أعـوام إىل     ٥وهتدف االستراتيجية إىل تزويد النشء والشباب البالغني من العمر          
باملهارات املتعلقة بتنظيم املشاريع وباملواقف اليت ترفع من مستوى التطلعات لكي ميكن هلـم              

هذه االستراتيجية مع الـسياسات الوطنيـة األخـرى، وخاصـة        وتتواءم  . حتقيق إمكاناهتم 
فاألنشطة املتعلقة باملشاريع وبتنظيم املشاريع مدَمجة رمسياً يف النظـام          . السياسات التعليمية 

التعليمي منذ مرحلة مبكرة هي سن اخلامسة فصاعداً إىل حني احلصول على شهادة التعلـيم               
__________ 

 .www.youthbusiness.org:  الرابطانظر )١١(
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ها إمكانية التوظيف ومهارات تنظيم املشاريع جزءاً       الثانوي يف ويلز، وذلك بطريقة تصبح مع      
وتشتمل االستراتيجية على تنظيم مسابقات     . أساسياً من التعليم األساسي للتالميذ والطالب     

يف جمال تنظيم املشاريع بغية النهوض برسالته، مبا يف ذلك مسابقات يف مؤسسات التعلـيم               
 بغية تقاسم أفضل املمارسـات    www.BigIDeasWales.comوقد أُنشئت منصات مثل     . العايل

ومن بني اجلوانب االبتكارية األخرى إنشاء شبكة       . واملعلومات بشأن الفرص املتاحة يف ويلز     
  .من احلاضنات اليت تقدم التمويل األويل والتدريب إىل مشاريع الشباب الناشئة

  
استراتيجية تنظـيم   (Youth Entrepreneurship Strategy: An action plan for Wales 2010–15  :املصدر

 : انظـر الـرابط   ). ٢٠١٥-٢٠١٠خطة عمل من أجل ويلز للفترة       : املشاريع من جانب الشباب   
www.cymru.gov.uk.  

لـسياسات تنظـيم     ومن بني الدروس الرئيسية املستفادة من تنفيذ إطار األونكتاد          -٣٠
  : ما يلي واملمارسات اجليدة اليت يتعني وضعها يف االعتباراملشاريع
اتباع هنْج كلي يشمل مجيع اجملاالت الرئيسية اليت تـؤثر علـى منظمـي                )أ(  

  املشاريع الشباب وهتيئة بيئة طبيعية لتنظيم املشاريع من أجل الشباب؛
االتساق مع السياسات الوطنية األخرى وخاصة مع السياسة التعليمية، على            )ب(  

  لحة يف تنفيذ االستراتيجية؛حنو ُيشرك مجيع اجلهات الرئيسية صاحبة املص
استخدام ُنُهج فعالة مثل إجراء مسابقات بشأن تنظيم املشاريع تـستهدف             )ج(  

  الشباب ضمن أنشطة التوعية اليت تتضمنها االستراتيجية؛
التنفيذ الفعال واتباع مؤشرات أداء واضـحة والرصـد املنـتظم لتـأثري               )د(  

  .ةاالستراتيجية والتعلّم من الدروس املستفاد

  التحديات املتعلقة بالشباب حتديداً حسب جماالت السياسات  -ثالثاً  
يوضح هذا الفرع التحديات الرئيسية اليت يواجهها منظمو املشاريع الشباب وأفضل             -٣١

  .املمارسات وما يتصل بذلك من توصيات حسب جمال السياسات

  بإضفاء الطابع األمثل على البيئة التنظيمية من أجل الشبا  -ألف  
تواجه املشاريع الناشئة العديد من األعباء اإلدارية، مبا يف ذلك التسجيل التجـاري،               -٣٢

واإلدارة الضريبية، واحلصول على موافقات هيئات االستثمار وتراخيص مباشرة األعمـال،           
والتعامل مع أنظمة حقوق املؤلف وبراءات االختراع، واحلصول على حيز ملمارسة العمـل،             

فالنظم الضريبية غري املؤاتية أو املعقدة ميكن أن تقتل مشاريع الشباب       . مركيةوالتخليصات اجل 
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وبوجه خـاص، فـإن     . يف مرحلة بدايتها وأثناء السنوات األوىل احلرجة من ممارسة النشاط         
منظمي املشاريع الشباب ذوي اخلربة الضئيلة إما أهنم تعرقلهم األنظمة الـضريبية املعقـدة              

وفضالً عن ذلك، ال يوجـد      . بسبب عدم االمتثال للمتطلبات القانونية    خيافون من الفشل     أو
  .نظام داعم ييّسر االنتقال من مرحلة الدراسة إىل مرحلة إنشاء املشاريع اخلاصة هبم

وميكن إلجراءات التسجيل التجاري املعقدة وللتكاليف املرتفعة أن تكون عقبـات             -٣٣
ذه اإلجراءات مرتبطة بالبريوقراطيـة والفـساد       وكثرياً ما تكون ه   . كبرية يف طريق الشباب   

) ٤اإلطار  (واللوائح التنظيمية اهلامة اليت أخذت هبا إيطاليا        . واالفتقار إىل الشفافية أو املساءلة    
هي مثال يبّين كيف يكون من املمكن التقليل إىل أدىن حد من العقبات التنظيمية اليت تواجه                

ية النهوض بالشفافية وتقليل العراقيل التنظيمية فيما يتعلق        وهذا ال ُيغفل أمه   . املشاريع الناشئة 
  .مبجتمع نشاط األعمال بأسره، عندما يكون ذلك مالئماً

    ٤اإلطار 
   يف إيطالياذات املسؤولية احملدودةتبسيط األنظمة املتعلقة بالشركات 

لقة باملـشاريع   اعُترف يف إيطاليا بالعبء الناجم عن البريوقراطية وعن املتطلبات املتع           
املبتدئة، والناجم كذلك عن مستويات الضرائب اليت ال ميكن حتّملها باعتبارها حتد من القدرة 

، قـدمت   ٢٠١٢وعقب بدء نفاذ مرسوم قانوين يف عام        . على املنافسة على الصعيد الدويل    
 حالـة   احلكومة اإليطالية مادة جديدة لُتضاف إىل القانون املدين تقرر تبسيط اإلجراءات يف           

ويهدف هذا التعديل إىل تبسيط إمكانية دخول منظمـي         . الشركات ذات املسؤولية احملدودة   
املشاريع الشباب إىل القطاع الرمسي، وإىل ترشيد تكاليف تسجيل شركات األعمال املبتدئة،            

ومبوجب القاعدة القدمية، كان تسجيل     . وإىل تشجيع إمكانية أن يعمل الشباب حلساهبم هم       
 ١٠ ٠٠٠ات املسؤولية احملدودة يتطلب حداً أدىن من رأس املال السهمي قـدره             الشركة ذ 

 /ومنـذ آب  . يورو، مما كان حيد من مشاركة منظمي املشاريع الشباب يف القطاع الرمسـي            
 عامـاً بتـسجيل     ٣٥، ُيسمح ملنظمي املشاريع الذين تقل أعمارهم عـن          ٢٠١٢أغسطس  

وتشتمل الفوائد األخرى   .  يورو واحد فقط   مشروع جديد لدى إجياد رأس مال سهمي قدره       
ويف . على اإللغاء الكامل لرسوم التوثيق املتعلقة بإنشاء املشروع وعلى تبسيط النظام احملاسيب           

، أي بعد بدء نفاذ هذه املبادرة اجلديدة بعام واحـد، كـان منظمـو              ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
 ٥ ٠٠٠مقابـل   (لية حمدودة    شركة ذات مسؤو   ١٢ ٠٠٠املشاريع الشباب قد أنشأوا قرابة      

  ). عاما٣٥ًشركة من هذا النوع سّجلها منظمو املشاريع على مدى 

Unioncarnere  :املصدر
)١٢(.  

__________ 

 .www.unioncamere.gov.it: انظر الرابط )١٢(
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وكثرياً ما تكون قوانني اإلفالس يف كثري من البلدان عقابية بشكل غري معقـول يف                 -٣٤
درجة كـبرية   وميكن للعقوبات الشديدة يف حالة اإلخفاق أن تؤثر ب        . حالة إخفاق املشروع  

وللتغلب على الوصـم    . على مدى استعداد منظمي املشاريع الشباب ملزاولة نشاط األعمال        
االجتماعي السليب املرتبط بتقدمي طلب اإلفالس أو إغالق املـشروع أو إخفـاق نـشاط               

، وهي جمموعة ضغط تعمل لـدى       )Think Young(‘ مبادرة التفكري الشبايب  ‘األعمال، قامت   
يب لصاحل الشباب بشأن القضايا املنطوية على تنظيم املشاريع، بإطالق محلـة            االحتاد األورو 

حتتفل بإخفاق املشاريع باعتبـاره     ) Fail 2 Succeed" (ذق الفشل لكي تنجح   "ناجحة بعنوان   
حـاالت إخفـاق   "أحد متطلبات التعلّم من أجل حتقيق النجاح مستقبالً وتورِد شـهادات          

  .)١٣(حتديداً إىل منظمي املشاريع الشبابوهذه احلملة موجَّهة ". مشهورة
ويف كثري من البلدان، ال يوجد تعريف واٍف حلقوق امللكية الفكرية وال محاية كافيـة                 -٣٥
كما ميكن أن   . فتسجيل املمتلكات ميكن أن يستغرق وقتاً طويالً وينطوي على تكلفة كبرية          . هلا

راءات االختراع والعالمات التجاريـة إىل      يؤدي سوء حالة إنفاذ األنظمة املتعلقة حبق املؤلف وب        
ونتيجة . وقوع إجحاف كبري للشباب الذين كثرياً ما ال يكونون ملمني هبذه املسألة إملاماً كافياً             

لذلك، ال حتمي هذه األنظمة مشاريعهم محاية مالئمة وقد جيدون أنفسهم واقعني يف خصومة              
  .اعة نفسها بشأن انتهاك حقوق املؤلفقضائية مع شركات تعمل يف القطاع نفسه أو يف الصن

وأخرياً، فإن التغيريات التنظيمية حتدث يف بعض البلدان كل عام تقريباً، بل حتـدث                -٣٦
ويعّرض أحياناً بوترية أكرب، مما حيد من إمكانية تعويل منظمي املشاريع الشباب على ختطيطهم 

لشباب يف كثري من األحيان علـى       وبالنظر إىل عدم قدرة منظمي املشاريع ا      . مشاريعهم للخطر 
. ، تصبح مواكبة التغيريات التنظيمية مهمة عويصة عليهم      )مثالً حماسب (توظيف خبري استشاري    

ومن املهم أن يشارك منظمو املشاريع الشباب يف احلوار املتعلق باإلصالحات التنظيمية اخلاصة             
الرابطة الفيتناميـة ملنظمـي     ‘ك  فقد قامت فييت نام، على سبيل املثال، بإشرا       . ببدء مشروع ما  
  .)١٤("٣٠الربنامج "يف عملية إصالح اإلجراءات اإلدارية املسماة ‘ املشاريع الشباب

وكانت النقاط التالية هي من بني الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة الرئيسية اليت             -٣٧
  :ميكن وضعها يف االعتبار

مة واملعايري املتعلقة بتنظيم املشاريع مـن جانـب الـشباب           مضاهاة األنظ   )أ(  
  باألهداف املتعلقة بالقدرة على املنافسة على الصعيد الوطين؛

التدريب املباشر ملنظمي املشاريع الشباب على اجتياز اإلجراءات اإلداريـة            )ب(  
  املتعلقة ببدء املشروع عن طريق احلمالت اإلعالمية واخلدمات العامة؛

__________ 

 .www.fail2succeed.com: انظر الرابط )١٣(
-http://www.amchamhanoi.com/wp-content/uploads/2013/06/Administrative-Reform: انظر الرابط  )١٤(

Procedure.pdf. 
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  ألخذ بآليات املسار السريع بغية تيسري بدء املشاريع اجلديدة؛ا  )ج(  
التقليل إىل أدىن حد من الوْصم املرتبط باإلفالس وتيسري إقامـة املـشاريع               )د(  

  .جديد من

  حتسني تعليم عملية تنظيم املشاريع من جانب الشباب واملهارات املتعلقة هبا  -باء  
ة تعريف الطالب على حنو واٍف مبفهـوم تنظـيم          كثرياً ما ال تتيح البيئات املدرسي       -٣٨

ففي كثري من البلدان، تكون مناذج الدور       . املشاريع واألعمال احلرة باعتبار ذلك خياراً مهنياً      
الرئيسي املطروحة أمام الشباب، مثل معلِّمي املدارس، غري مدركة متاماً للحاجـة إىل إهلـام               

م عملية تنظيم املشاريع هي ببـساطة غـري         ولذلك فإن تعلي  . الطالب روح تنظيم املشاريع   
كما أن األدوات واملوارد ومـادة املعلومـات        . موجودة أو مل جير اعتمادها على حنو كافٍ       

املطلوبة مجيعاً لدعم عملية تنظيم املشاريع من جانب الشباب غري متاحة بيسر، وال يوجـد               
  . املباشرتفاعل مع منظمي املشاريع احلقيقيني كما ال توجد فرص للتدريب

وأحد األمثلة املثرية لالهتمام على كيفية إدراج عملية تنظيم املشاريع يف مناهج التعليم               -٣٩
)  عامـاً  ١٧حىت سن   (الرمسية وتوصيلها إىل التالميذ والطالب يف املرحلتني االبتدائية والثانوية          

 ١٢٦فـذ يف    ، وهو برنامج نُ   )Pedagogia Empreendedora(‘ علم تربية تنظيم األعمال   ‘ هو
ويتمثل أحد اجلوانب األساسية    .  طالب ٣٤٠ ٠٠٠مدينة خمتلفة يف الربازيل مشل ما جمموعه        

من هذه املنهجية يف زيادة إنشاء املشاريع املبتدئة زيادة نوعية وكمية وإجياد تـصّور إجيـايب                
طفـال  وقد اسُتحدثت هذه املنهجية حتديداً من أجـل األ         .يف اجملتمع  لعملية تنظيم املشاريع  

واملراهقني، وبدالً من طريقة التعليم التقليدية اليت تقوم على نقل املعرفة، فإهنا تركّـز علـى                
  .التصور الفردي وتعريف األحالم مع قيام املدرِّسني بدور امليسِّر يف إطار عملية تفكري إبداعي

نظام فرعي من   وعلى املستويات األعلى للتعليم، كثرياً ما ُينظر إىل التدريب على أنه              -٤٠
منظمي املشاريع احملتملني يف    أنه ال جيري الوصول أحياناً إىل       وهذا يعين   . ُنظم دراسة األعمال  

ولذلك، فإن التعليم والتدريب احملدَّدي الوجهة ينبغي       . ميادين أخرى مثل العلم والتكنولوجيا    
التعليم هو أمر   فاتباع هنْج أكادميي بشأن     . أن يصبحا مرتبطني بطائفة أوسع من التخصصات      

املؤسسات والـشركات   /ظماتيغذّي املهارات اليت تناسب العمل يف القطاع العام أو يف املن          
فالطالب ال ُيـشجَّعون علـى أن       . ولكنه ال يناسب مهنة العمل يف تنظيم املشاريع       الكبرية  

  .يصبحوا منظمي مشاريع وال يتعلمون ذلك بل أن يعملوا باألحرى مديرين
 يف كثري من البلدان إىل سد فجوة هائلة بني التعليم يف املدارس الثانويـة           وتوجد حاجة   -٤١

نوع املهارات غري املعرفية اليت حيتاج إليها منظمو املشاريع من أجل إنشاء            ف. وعامل العمل الفعلي  
 مثل سعة احليلة، والروح اإلبداعية، واملرونة، والتصميم، والتفكري النقـدي،           -مشاريع ناجحة   

 علـى حنـو    هي ذات املهارات اليت سيحتاج إليها الشباب-رار، والقيادة، والتركيز   وصنع الق 
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سريعة التغّير أصبحت فيها الوظائف القائمة مدى احلياة        متزايد من أجل البقاء يف ظل بيئة عمل         
أمراً من أمور املاضي، وهذه املهارات هي اليت ستحدد ما إذا كان هؤالء الشباب سيـصبحون                

: Huber et al, 2012(ع أم ال، أو ما إذا كانوا سيظلون منظمـي مـشاريع أم ال               منظمي مشاري 
 ضمان جـودة    وكالة‘ففي اململكة املتحدة على سبيل املثال، تقوم        ). ٢٠١٢هيوبر وآخرون،   

بإسداء املشورة إىل املعلِّمني خبصوص وضع مناهج تدريس لتنظـيم املـشاريع         ‘ التعليم العايل 
ع السلوك والسمات واملهارات، فضالً عـن  الطالب على تطوير أنولكي ميكن هلم مساعدة ا  

  .القدرات الذهنية، املتعلقة بتنظيم املشاريع
زال يوجد يف بعض نظم التعليم افتقار واضح إىل فرص التعلّم العملي والتمّرسي              وما  -٤٢

 نـشاط   ذلك أن العالقات بني املؤسسات التعليمية وجمتمع      . فضالً عن تعلّم العمل اجلماعي    
الشراكات بني املدارس والصناعة، واملزج بني التعلّم يف صفوف الدراسة واكتساب           (األعمال  

وإحدى . إما أهنا غري موجودة أو غري مطوَّرة بصورة جيدة        ) اخلربة املنظَّمة أثناء ممارسة العمل    
  .الشكاوى الشائعة لدى منظمي املشاريع الشباب هي االفتقار إىل هياكل دعم

 الصعيد العاملي، فإن النسبة املئوية املتزايدة من الشباب الذين يتّمـون تعلـيمهم              وعلى  -٤٣
الثانوي فما فوقه هي ظاهرة إجيابية نظراً إىل فرص األعمال احلرة والوظائف على السواء الـيت                

بيـد أن   . ُيحتمل بدرجة أكرب أن تكون متاحة أمام األفراد املتمتعني مبستوى متقدم من التعليم            
قار إىل الثقة بالنفس من حيث امتالك املهارات املطلوبة لبدء مشروع ما فضالً عن اخلوف               االفت

ولذلك فمن املهم أن يكـون      . من الفشل ميكن أن يظال حاجزين حيوالن دون إنشاء مشاريع         
التعليم الرمسي هو وفرص تنمية املهارات ُمصمَّمني حتديداً تبعاً للتحديات واالحتياجات احملددة            

وهذا يشمل برامج التوجيه الـيت    . يواجهها منظمو املشاريع عند تفكريهم يف إقامة مشاريع       اليت  
يقدمها منظمو مشاريع وقادة نشاط أعمال متمرسون، كما يشمل األنشطة اخلارجة عن نطاق             

  ).٥اإلطار (‘ إمربيتيك‘املناهج الدراسية مثل التدريب التقين والسلوكي املقدم يف إطار برنامج 

    ٥ار اإلط
 )إمربيتيك(املبادرات اليت أطلقها لصاحل الشباب برنامج األونكتاد لتطوير تنظيم املشاريع 

 عاماً بشأن تطوير تنظـيم      ٢٥املمتدة على مدى    ‘ إمربيتيك‘استناداً إىل خربة برنامج       
 من  املشاريع، ظل هذا الربنامج يركّز أيضاً خالل السنوات القليلة املاضية على تنظيم املشاريع            

، اليت حتاول التصدي لبعض أكثر التحديات شيوعاً اليت         ‘إمربيتيك‘فمراكز  . جانب الشباب 
  .تواجه منظمي املشاريع الشباب، قد أطلقت وطرحت مبادرات حمددة لصاحل الشباب

لريادة األعمـال مـن أجـل       ‘ األردن   ‘إمربيتيك‘ برناجما   - مركز تنمية نشاط األعمال   
  ‘ت املهنيةاملساراتطوير ‘ و‘الشباب
 بإطالق عـدد مـن      األردنيف   ‘إمربيتيك ‘مركز - مركز تنمية نشاط األعمال   قام    

املبادرات اليت تركّز على الشباب واليت تتناول بصورة فعالة القضايا املتصلة بعـدم كفايـة               
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املهارات املطلوبة ألغراض التوظيف واالفتقار إىل رؤية واضحة بشأن املسارات املهنية وروح            
وجيري توجيه االنتباه إىل االحتياجات التعليمية للشباب يف األجلني         . املشاريع) ريادة(م  تنظي

القصري والطويل، ولذلك توجد عمليات تدّخل مستهدفة من أجل خرجيي اجلامعات، مثـل             
التدريب على املهارات التقنية واإلدارية، فضالً عن تبادل الربامج مع اجلامعات يف الواليـات       

ندا واململكة املتحدة هبدف إتاحة فرص إقامة العالقات مع منظمي املشاريع وقادة            املتحدة وك 
  .نشاط األعمال ذوي اخلربة
  يةوغنداأل اليت أنشأهتا هيئة املشاريع إقامة املشاريعوأداة بدء نشاط األعمال 

 ،‘إمربيتيـك ‘، وهي الشريك التنفيذي احمللي لربنامج   ‘هيئة املشاريع األوغندية  ‘قامت    
‘ أداة بدء نشاط األعمال وإقامة املـشاريع      ‘باستحداث واختبار منوذج للتمكني للشباب هو       

وهي أداة تقوم على إحداث حتّول يف املواقف والعقليات من أجل التمكني للسكان احلضريني              
وتتصدى هـذه   . املتعلمني وكذلك للسكان الريفيني لكي يستطيعوا مزاولة أنشطة اقتصادية        

 املتمثل يف املواقف السلبية جتاه العمل احلر كخيار مهين له مقومات البقـاء،              األداة للتحدي 
وتزيل يف الوقت نفسه اإلهبام الذي يكتنف التصور املوجود لدى الـشباب ومفـاده أهنـم                

 ٤٠ أكثر من    ٢٠٠٧وقد ُنظمت منذ عام      .يفتقرون إىل األموال املطلوبة لبدء نشاط أعمال      
وقُّدر يف  .  شخص من الشباب يف أوغندا     ٣٤ ٠٠٠ة ألكثر من    حلقة عمل يف إطار هذه األدا     

 مستفيد من هذه احللقات يف منطقة غولو، بعد تنظيم ٢ ٧٠٠دراسة استقصائية أُجريت على  
  . مشروع جديد قد أُسس نتيجة حللقة العمل٦٠٠حلقة العمل بثالثة أشهر، أن أكثر من 

 http://www.bdc.org.jo/Youth_Entrepreneurship__Career_Path_Program.aspx: انظر الرابط  :املصدر
and www.enterprise.co.ug/best.htm, respectively.  

وتؤكد التحديات واألمثلة املذكورة أعاله على احلاجة إىل بذل جهود متـضافرة يف     -٤٤
ى الـذي  فاملد. جمال تناول القضايا املختلفة الناشئة يف مجيع مراحل النظام التعليمي والتدرييب   

حتظى يف حدوده عملية تنظيم املشاريع والصفات املتصلة هبذه العملية باالهتمـام يف شـىت               
مراحل التعليم يؤدي دوراً بالغ األمهية يف تزويد أجيال الشباب باملواقف واملهارات الصحيحة             

  .اليت متكّنهم من اختاذ قرار متبصر بشأن مساراهتم املهنية مستقبالً
د، تتسم النقاط التالية بأهنا أساسية يف حتديد وبلورة هنْج شامل بشأن            ويف هذا الصد    -٤٥

  . تطوير التعليم واملهارات فيما يتعلق بتنظيم املشاريع
وتصميم برامج للتعلّم موجهـة     ياجات املتعلقة بالشباب حتديداً     حتديد االحت   )أ(  

اول اجلوانب الـسلوكية    حنو الشباب، مبا يف ذلك التدريب خارج إطار املناهج املدرسية، وتن          
  واجلوانب املتصلة بتنمية املهارات من األعمال احلرة ومن عملية تنظيم املشاريع؛
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مواءمة برامج تطوير تنظيم املشاريع مع املناهج الدراسية التعليمية الوطنيـة             )ب(  
ألعمال وتنفيذ برامج تدريبية حمددة من أجل امليسِّرين واملدرِّبني ذوي اخلربة يف جمال نشاط ا             

  وكذلك املدرِّسني بشأن كيفية رعاية مهارات تنظيم املشاريع لدى الشباب؛
تناول عملية تنظيم املشاريع يف السنوات التكوينية األوىل للشباب، مع البدء             )ج(  

يف عمر مبكر جداً، بغية تشجيع املواقف اإلجيابية جتاه األعمال احلرة باعتبارها خياراً مهنياً له               
  اء؛مقومات البق

التنسيق مع مؤسسات التعليم العايل بشأن إقامة برامج توجيهية يشارك فيها             )د(  
منظمو املشاريع ذوو اخلربة، وتشجيع فرص التواصل مع قادة قطاع األعمال، وإقامة بـرامج    

  .للتبادل األكادميي مع املؤسسات الرائدة بشأن تنظيم املشاريع

  تمويلحتسني إمكانية حصول الشباب على ال  -جيم  
يشكل االفتقار إىل متويل كاٍف لبدء املشاريع إحدى أبرز العقبات الـيت يـذكرها                -٤٦

فالبون يكون شاسعاً جداً يف بعض األحيـان        . الشباب الساعي إىل إنشاء مشاريع خاصة هبم      
بني ما اكتسبه منظم املشاريع الشاب من تعليم ومهارات من ناحية والعامل املعقـد اخلـاص                

ريع اجلديدة، الذي يتطلب مستويات مرتفعة من اإلملام بالشؤون املاليـة، مـن             بتمويل املشا 
وبسبب االفتقار إىل موارد االكتفاء الذايت وعدم وجود تاريخ ائتماين وعدم           . الناحية األخرى 

كفاية الضمانات التبعية أو الضمانات العامة الالزمة للحصول على قروض أو خطوط ائتمان، 
 الشباب على أن استثماراهتم هي استثمارات حمفوفة باملخاطر بوجه خاص           كثرياً ما ُينظر إىل   

وفضالً عن ذلك، قد يكون بعض . ولذلك فإهنم يواجهون صعوبات يف احلصول على التمويل
منظمي املشاريع احملتملني حممَّلني بديون طالبية مما جيعل من األصعب عليهم أيضاً احلـصول              

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األمـوال الـيت تتطلـب          . ديدةعلى متويل من أجل مشاريعهم اجل     
باستثناء تقدمي خطة نشاط أعمال هلـا       (ضمانات تبعية أقل أو ال تتطلب أي ضمانات تبعية          

  .كثرياً ما ُتفرض عليها أسعار فائدة ورسوم أعلى بكثري) مقومات البقاء
قيادة أكرب حركة   ‘ لشبابالشبكة الدولية لتعزيز القدرات املالية لألطفال وا      ‘وتتوىل    -٤٧

وقد سلط آخر اجتمـاع قمـة عقدتـه         . خمصصة لتعزيز القدرات املالية لألطفال والشباب     
األضواء على أمهية دعم احللول االبتكارية بغية توفري إمكانية حصول األطفال والشباب على             

وقد . الياًوبسبب التنوع واحلركية البالغني للشباب، ال يوجد حل واحد لتغطيتهم م          . األموال
مشلت بعض األفكار اليت نوقشت إجياد حسابات ادخارية تلقائية من أجل التالميذ يف املدارس      
االبتدائية، األمر الذي حيقق أكرب تغيري فيما يتعلق بعملية التعلّم مدى احليـاة بـالنظر إىل أن                 

 Child and Youth(االنفتاح منذ سن مبكرة على مبادئ املعرفة املالية هو أمر حاسم األمهية 

Finance Summit Report, 2013 : ،١٥()٢٠١٣تقرير اجتماع القمة املايل لألطفال والشباب(.  
__________ 

 .www.childfinanceandyouthinternational.org :متاح على الرابط )١٥(
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ومن غري املتوقع أن يكون لدى الشباب، بسبب سنهم، نوع اخلربة يف جمال نـشاط                 -٤٨
األعمال أو سجل األداء أو مهارات نشاط األعمال اليت تبحث عنها املصارف أو املؤسـسات               

وتوجد أدلة تشري إىل أن أكرب مـصادر متويـل        . ية األخرى عند تقييمها جلدارهتم االئتمانية     املال
األصول الشخصية ومبـالغ    /رأس املال األويل ملشاريع منظمي املشاريع الشباب هو املدخرات        

ووفقـاً  ). إما كقروض أو هبات   (املرتب السابق والنقود املتحصل عليها من األصدقاء واألسرة         
‘ الرابطة الدولية ملـشاريع الـشباب     ‘و‘ الراصد العاملي لتنظيم املشاريع   ‘ير صادر عن    آلخر تقر 

)Kew et al., 2013 :   ،متويـل  ، فإن معظم ما حيدث يف البلدان النامية من  )٢٠١٣كيو وآخرون
وتوجد لدى الشباب يف . ملشاريع الشباب جييء من املصادر الشخصية أو اُألسرة أو األصدقاء

 يف ٦٢(، وخاصة الـصني    ) يف املائة  ٤١,٥(احمليط اهلادئ ومنطقة جنوب آسيا      منطقة آسيا و  
، قدرة على احلصول على التمويل من األسرة واألصدقاء أكرب بكثري منـها يف حالـة                )املائة

الشباب يف أي منطقة أخرى، يف حني أن الشباب يف منطقة أمريكـا الالتينيـة والكـارييب                 
. يقيا يعتمدون يف املقام األول على التمويـل الشخـصي         ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفر    

الشباب يف املناطق األفقر مثل أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكـربى فـإهنم قليلـو                أما
يكون االحتمـال أقـل يف      هنم عند رغبتهم يف بدء نشاط أعمال        إبشكل خاص، إذ     احلظوة

 حيصلوا على متويل من مـوارد       أن يكونوا قد ّمجعوا مدخرات شخصية أو يف أن        حالتهم يف   
  ).٤الشكل (األسرة 
  ٤الشكل 

   حبسب العمرأحد املشاريعمصدر التمويل الالزم لبدء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Kew et al. (2013)  :املصدر

 املدخرات الشخصية قاءاألسرة واألصد املصارف املدخرات الشخصية األسرة واألصدقاء املصارف

٣٤-١٨ ٦٤-٣٥ 

 أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى

 ب آسياآسيا واحمليط اهلادئ، وجنو

 أمريكا الالتينية والكارييب

 الشرق األوسط ومشال أفريقيا
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ويواجه منظمو املشاريع الشباب العاملون يف القطاع غري الرمسي صعوبات خاصـة              -٤٩
م ال يفرقون بني أصول املـشاريع واألصـول         وه. يف احلصول على متويل لرأس املال األويل      

ولذلك، ُيعترب منظم املشروع الشاب مسؤوالً مسؤولية مباشرة ومشتركة عـن           . الشخصية
وهذا ُيسهم يف الصعوبات اليت يواجهها املستثمرون يف معرض التعامل مع منظمي            . خصومه

هو ) ٦اإلطار  (‘ لشبابالصندوق الكيين لتطوير مشاريع ا    ‘و. املشاريع يف القطاع غري الرمسي    
مثال يبني أمهية مبادرات ِمثل قروض الضمانات التبعية املرنة الرامية إىل جعل حصول منظمي              

  .املشاريع الشباب على التمويل أمراً أيسر

    ٦اإلطار 
  ‘الصندوق الكيين لتطوير مشاريع الشباب‘

دف عام يتمثل يف     هب ٢٠٠٦يف عام   ‘ الصندوق الكيين لتطوير مشاريع الشباب    ‘أُنشئ    
تطوير املشاريع يف الداخل والتصدير املـنظَّم       /استحداث فرص عمل للشباب عن طريق إقامة      

واهلدف الرئيسي للصندوق هو تقدمي قروض بضمانات تبعية مرنـة          . لليد العاملة إىل اخلارج   
 بأسعار فائدة تنافسية بدرجة مرتفعة إىل مجيع أشكال املشاريع اململوكة للـشباب، سـواء             

ويتحقق املـستهدف يف    . كانت مشاريع مملوكة ألفراد أو شركات أو مجاعات أو تعاونيات         
املرحلة التنفيذية عن طريق شبكة من الوسطاء املاليني، سواء كانوا مؤسسات متويـل بـالغ               
الصغر أو منظمات غري حكومية مسجلة تعمل يف جمال التمويل البالغ الصغر أو مؤسـسات               

وقد قدم الصندوق حىت    . ئتمان بغية تقدمي القروض إىل مشاريع الشباب      تعاونية لالدخار واال  
 ماليني  ٥,٩ مشروع من مشاريع الشباب مبا تصل قيمته إىل          ١٥٧ ٠٠٠اآلن متويالً إىل حنو     

وقد متكن كثري من الشباب الذين دعمهم الصندوق يف البدايـة مـن التوّسـع               . شلن كيين 
وة على ذلك، قام الـصندوق بتـدريب أكثـر          وعال. مشاريعهم وهم اآلن أرباب عمل     يف
 منظم مشاريع شاب، ودعم اآلالف من الشباب يف احلصول علـى فـرص              ٢٠٠ ٠٠٠ من

وعلى وجه اإلمجال، ُيقدَّر . ‘برنامج توفري العمل للشباب باخلارج‘عمل يف اخلارج عن طريق 
  . فرصة عمل قد اسُتحدثت يف غضون مخس سنوات٣٠٠ ٠٠٠أن أكثر من 

  .http://www.youthfund.go.keانظر   :املصدر

وكانت النقاط التالية هي من بني الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة الرئيسية اليت             -٥٠
  :يتعني النظر فيها

تيسري عمل آليات فحص طلبات احلصول على قروض خالية من الضمانات        )أ(  
  لى خدمات مالية مناسبة؛التبعية بغية حتسني إمكانية حصول منظمي املشاريع الشباب ع

تعزيز إمكانيات وصول القطاعني العام واخلاص إىل شراكات التمويل بغية            )ب(  
  بناء قدرة القطاع املايل على خدمة املشاريع املبتدئة؛
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تقدمي ِمَنح من أجل بناء القدرات ومساعدة تقنية بغية توسيع نطاق أنشطة              )ج(  
  اإلقراض؛
 املشاريع الشباب بشأن مبادئ املعرفة املالية بغية        تقدمي التدريب إىل منظمي     )د(  

  .تشجيعهم على االقتراض واإلقراض املسؤولني

  تيسري كل من تبادل التكنولوجيا واالبتكار لدى الشباب  -دال  
تشكّل التكنولوجيا واالبتكار عنصراً مهماً من عناصر تنظيم املشاريع من جانـب              -٥١

 أماكن عمل ذات موقع جيد ومعقولة التكلفة وأجهزة         فبدون إمكانية الوصول إىل   . الشباب
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معقولة التكلفة، سيواجه منظمـو املـشاريع الـشباب            

سـيما   صعوبات شديدة يف إقامة وتسيري مشاريعهم يف كثري من قطاعات االقتـصاد، وال            
 والسيما يف البلـدان الناميـة،       ونظراً إىل املعوقات املالية، فإن املدارس،     . قطاعات اخلدمات 

تستطيع يف أحيان كثرية توفري إمكانية الوصول إىل البنية التحتيـة املناسـبة لتكنولوجيـا                ال
ويؤدي عدم كفاية خدمات البنية التحتية والتدريب إىل احلد مـن           . املعلومات واالتصاالت 

ذات أمهية حامسـة    قدرات النشء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي قدرات          
  .على حنو متزايد بالنسبة إىل كثري من الفرص اجلديدة لتنظيم املشاريع

سيما يف   وال(وتشتمل العقبات اليت تواجه إمكانية احلصول على خدمات اإلنترنت            -٥٢
على مستويات منخفضة بصورة عامة من اإلملام مببادئ احلاسوب         ) أقل البلدان منواً يف أفريقيا    

كما أن توافر .  وسوء حالة البنية التحتية، والتكاليف املرتفعة خلدمات اإلنترنتلدى السكان،
الطاقة الكهربائية شحيح هو اآلخر، مع عدم ربط مناطق ريفية شاسعة بشبكات الكهربـاء،            

وأحد األمثلة املثرية   . فضالً عن انقطاع الكهرباء على حنو متواتر يف املناطق احلضرية الرئيسية          
ى كيفية تطوير اإلملام مببادئ احلاسوب يتجلى فيما قامـت بـه وزارة شـؤون          لالهتمام عل 

م مببادئ  تحقيق اإلملا برنامج اخلدمة املتنقلة ل   ‘الشباب يف باكستان عن طريق برناجمها املسمَّى        
ف من هذا الربنامج هـو حتـسني قـدرات          واهلد. ‘الشباباحلاسوب والتوعية بذلك لدى     

واملناطق املتخلفة على اسـتخدام احلاسـوب والـنظم احلديثـة           الشباب يف املناطق الريفية     
متنقلة خلدمات احلاسوب والقيام بعد ذلـك       ‘ فان‘لتكنولوجيا املعلومات عن طريق سيارات      

وقد جـرى   . بتزويدهم بالتسهيالت احلاسوبية لكي ميكن استخدام التدريب استخداماً مفيداً        
 ٣٦٠ يف عشر مناطق ريفية وقُدم التـدريب إىل          حىت اآلن إمتام هذا الربنامج التدرييب بنجاح      

  .فرداً من الشباب
وجيب النظر إىل عملية تنظيم املشاريع من منظور أوسع من وجهة النظر التقليديـة                -٥٣

وينبغـي أن   . لألفراد الذين ينشئون ويطّورون مشاريع لألغراض االقتصادية ولتحقيق الربح        
إذ يوجد لدى الشباب تعطّـش      . إلبداع واالبتكار توضع يف االعتبار أيضاً روح االختراع وا      

ويقف الشباب على فرص خمتلفـة      . للمعرفة واملهارات اإلبداعية وهو أمر جيب احلرص عليه       
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مـترته الـروح   ‘كـذلك فـإن   . وجيب تشجيعهم على املشاركة يف حل التحديات العاملية       
 لالهتمام على كيف ميكن     ، هو مثال مثري   ٧يف كولومبيا، الوارد وصفه يف اإلطار       ‘ اإلبداعية

  .حتقيق ذلك

    ٧اإلطار 
  ، يف كولومبيا‘مترته الروح اإلبداعية‘

هو برنامج قائم على االبتكار يتمثل اهلدف الرئيـسي  ‘ لروح اإلبداعيةلدويل ل ترته ا امل‘  
منه يف تشجيع ودعم جهود الشباب الرامية إىل التحلّي بروح االبتكار واالختراع، كما يتمثل 

إذ جيري دعم املخترعني الواعدين من املراهقني والـشباب يف مقـر            . ويق التكنولوجيا يف تس 
املركز بغية حتويل أفكارهم إىل مفاهيم ابتكارية ذات تأثري علمي حمتمل، مث جيري تـسجيلها               

وبعد ذلك، يكون االبتكار جاهزاً لالستغالل،      . برباءات اختراع ومنحها حقوق ملكية فكرية     
. ق إنشاء شركات مبتدئة خاصة هبـم      دار تراخيص تكنولوجية أو عن طري     إما عن طريق إص   

فيما يتصل بقضايا أكثر حتديـداً      ني االبتكار وتبادل التكنولوجيا     وقد جنح املترته يف اجلمع ب     
  .تتعلق بالتنمية الطويلة األجل، مثل تكوين رأس املال واستحداث فرص عمل للشباب

 :انظــر الــرابط ؛)لــروح اإلبداعيــةلــدويل لترته ااملــ(;International Park of Creativity   :املصدر
http://www.parquedelacreatividad.org.  

وقد تتيح العناصر التالية إرشادات مفيدة للحكومات اليت ترغب يف تيـسري تبـادل          -٥٤
  :التكنولوجيا وتيسري االبتكار فيما بني الشباب

 بشأن تكنولوجيـات املعلومـات      إطالق محالت للتوعية ولبناء القدرات      )أ(  
  واالتصاالت بغية دعم األخذ هبذه التكنولوجيات يف جمال نشاط األعمال؛

إنشاء حاضنات ألنشطة األعمال ومراكز للمعرفـة وجمّمعـات للعلـوم             )ب(  
  تستهدف التالميذ والطالب يف سن مبكرة؛

 إىل ُسُبل   توفري إمكانية وصول الباحثني واملبتكرين الشباب على حنو سلس          )ج(  
  حلماية براءات االختراع تكون فعالة من حيث التكاليف؛

النهوض بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص وهبياكل خمتلطـة بـني             )د(  
  القطاعني لنشر االبتكار ولتحسني التعاون بني اجلامعات والصناعة؛

كادمييني إنشاء شبكات يف القطاعات الكثيفة املعرفة تضم كبار اخلرباء واأل           )ه(  
  .يف جمال العلوم حول العامل
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   والربط الشبكي فيما بني الشبابالنهوض بالوعي  -هاء  
تشكّل التصورات االجتماعية هي واملشروعية املتصوَّرة لعملية تنظيم املشاريع عاملني      -٥٥

 ذلك أن إجياد ثقافة داعمـة     . هامني يف مساعدة السلوك املتعلق بتنظيم املشاريع أو يف إعاقته         
لتنظيم وإقامة املشاريع، كما جرى إبراز ذلك يف الفرع السابق، هو أمر أساسـي ملنظمـي                

وتصّور أفراد الشباب لتنظيم وإقامة املشاريع يعتمد على بيئتهم الشخصية          . املشاريع الشباب 
وعلى دور الشباب يف سوق العمل وعلى السمعة العامة هلذا اجملال الذي يعمل فيه الـشاب                

  .هذا اجملال ومصداقيتهومدى تقّبل 
ويف كثري من البلدان، ال ُينظر إىل عملية تنظيم وإقامة املشاريع على أنه عمل مستدام            -٥٦

أو أداة من أدوات التنمية، كما أن قلة من الشباب هي اليت تنظر إىل املشروع البالغ الـصغر                  
تمعات تذهب إىل أن زالت التصورات يف هذه اجمل     وما. على أنه بديل صاحل عن العمل الرمسي      

تضحيات اُألسرة املبذولة ملساعدة الشباب على نيل مستوى مرتفع من التعليم ال ُتؤيت أكلها              
وكثرياً ما ُينظر إىل تنظيم املشاريع وإقامتها علـى         . إذا أصبح هؤالء الشباب عاملني حلساهبم     

  .اجتماعيةأهنما اختيار مهين غري مالئم وأنه قد تترتب على عدم االستقرار عواقب 
تتـسم  ‘ األسبوع العاملي لتنظيم املـشاريع    ‘ولذلك فإن األحداث البارزة جداً مثل         -٥٧

وقد ظل األونكتاد شريكاً رئيسياً منذ اسـتحداث هـذا احلـدث،            . بأعلى قدر من األمهية   
فأثناء األسبوع الثالـث    . ويشكل هذا األسبوع حالياً أكرب محلة عاملية للنهوض بتنظيم املشاريع         

 نشاط  ٣٠ ٠٠٠نوفمرب من كل عام، يشارك ماليني الناس يف أكثر من           /شهر تشرين الثاين  من  
 ٢٠١٢وخـالل عـام     .  بلداً بغية إهلام الشباب وربطهم بتنظيم املشاريع       ٨٨وحدث ُتنظَّم يف    

  . بلداً بدعم هذا األسبوع٢٠وحده، قام رؤساء مجهوريات ورؤساء وزراء من 
لشباب الراغب يف الدخول يف جمال نـشاط األعمـال          ويتعني بصورة إضافية على ا      -٥٨

مواجهة مسألة السمعة والقوالب النمطية اليت يوصم هبا منظمو املشاريع الشباب يف اجملتمـع              
فبسبب العمر الغض واخلربة العملية احملدودة ملنظمي املشاريع الـشباب،          . ويف عامل األعمال  

عراب عن الشكوك بشأن قدرهتم علـى حتويـل     فإهنم أحياناً ال يعاَملون جبدية وقد جيري اإل       
ولكن حىت مع املهارات املرتفعة واخللفية البـارزة يف         . مشاريعهم إىل نشاط أعمال مستدام    

وأهـم هـذه    . جمال نشاط األعمال، يواجه منظمو املشاريع الشباب ضغوطاً نفسية مرتفعة         
  .لنفس والتوترالضغوط هي اخلوف من الفشل وعدم التيقّن واالفتقار إىل الثقة با

    ٨اإلطار 
  برنامج املشاريع املبتدئة يف شيلي

 هو برنامج أنشأته احلكومة الشيلية الجتذاب منظمـي         برنامج املشاريع املبتدئة يف شيلي      
املشاريع ذوي البداية املبكرة واإلمكانات املرتفعة إىل شيلي واالرتقاء بالبلد ليكون منصة علـى        

مزاولة "وحيد املطلوب من املشاركني لكي يشاركوا يف الربنامج هو          والشيء ال . الصعيد العاملي 
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عن طريق نقل املعارف واملهارات أو ببساطة عن طريق اإلفادة من           " أنشطة ذات تأثري اجتماعي   
وكجزء من هذه املبادرة، فإهنم يشاركون يف حلقـات دراسـية           . عقلياهتم ذات النظرة العاملية   

امعات احمللية، أو يقومون بتوجيه منظمي املشاريع الـشيليني         ومناقشات وفصول دراسية يف اجل    
ونتيجةً لذلك، يتولّد أثر إرشادي قوي من املتوقَّع        . الشباب وُيطْلعوهنم على جتارهبم الشخصية    

أن يستتبع تغيري عقلية الناس ويزيد من استعداد الشباب الغتنام الفرص اليت يتيحها العمل احلـر     
 مـنظم   ١ ٣٠٠وقد جنح هذا الربنامج حىت اآلن يف إشراك أكثر من           . وتنظيم وإقامة املشاريع  

وحظيت هذه املشاريع بتغطية إعالمية مناسـبة       .  مشروعاً ٧٥٠ بلداً يف تنفيذ     ٦٥مشاريع من   
ن الوعي بأعمال الربنامج وبآثاره قد تضاعف وامتـدت      إعلى الصعيدين الوطين والدويل حبيث      

  .هذه اآلثار إىل جماالت أخرى
  
  .www.startupchile.org  :ملصدرا

وينبغي تسليط األضواء على املمارسات اجليدة التالية من أجل وضعها يف االعتبـار               -٥٩
  :واستنساخها يف بلدان أخرى

إطالق محالت توعية ترمي إىل تسليط األضواء على القيمة اليت تعـود هبـا                )أ(  
  حيزات الثقافية السلبية ضد هذه العملية؛عملية تنظيم وإقامة املشاريع على اجملتمع والتصدي للت

تشجيع الفرص املتولدة، على الصُُّعد الوطنية واإلقليمية واحمللية، عن تنظيم            )ب(  
املشاريع يف إطار هنْج متعدد أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك تنظـيم معـارض للمهـن،                 

  ت للشباب؛واجتماعات قمة بشأن الفرص املتاحة يف قطاعات اقتصادية حمددة، ومنتديا
عن طريق  طلع به يف عملية تنظيم املشاريع       االحتفاء العام بنماذج للدور املض      )ج(  

  مشاركة املواطنني ونشر املعلومات عن قصص النجاح؛
تيسري تكوين رابطات أعمال منظمي املشاريع الشباب، ومنصات التبادل،           )د(  

  .والبوابات اإللكترونية، واملنتديات

  استنتاجات  -رابعاً  
سلطت هذه املذكرة األضواء على التحديات اليت تواجه عملية تنظيم املشاريع مـن               -٦٠

جانب الشباب باعتبارها طريقة مهمة للتصدي للبطالة الشبابية املتنامية من ناحية، وباعتبارها            
أداة لتيسري النمو االقتصادي من الناحية األخرى نظراً إىل أهنا تسمح باإلفادة مـن الـروح                

وسلطت هذه املذكرة األضواء أيضاً على أمهية وضـع         . ية واالبتكارية لدى الشباب   اإلبداع
استراتيجية وطنية بشأن تنظيم املشاريع من أجل الشباب بغية رعاية النمو االقتصادي وتوليد             
فرص العمل، وعلى أمهية اتباع هنْج سياسايت شامل من أجل الشباب ميتد إىل مجيع اجملـاالت   

األونكتاد  الذي أطلقه    إطار سياسات تنظيم املشاريع   النحو الذي أوصى به     ذات الصلة، على    
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احلاجة إىل إجراء تنسيق واضح علـى       وبوجه خاص، أكدت املذكرة على      . ٢٠١٢يف عام   
. املستوى الوزاري، وإىل توفري متويل كاٍف، وإىل آليات للرصد والتقييم أثناء عملية التنفيـذ             

لية السياسات هو أمر ال بد منـه إلدارة سياسـة تنظـيم             ذلك أن القياس الدوري ملدى فعا     
املشاريع وهو ينبغي أن يشتمل على استيعاب التغذية املرتدة من الدروس املـستفادة علـى               

  .أساس مستمر
ومـن  ‘ إمربيتيـك ‘وباالعتماد على البحوث وعلى اخلربة املستفادة من برنـامج            -٦١

 أوضحت املذكرة أمهية الربامج اهلادفة إىل زيادة        املمارسات اجليدة املستمدة من بلدان خمتلفة،     
الوعي بعملية تنظيم املشاريع باعتبارها فرصة مهنية ممكنة، وأمهية السياسات اليت ُتدرج عملية          
تنظيم املشاريع يف مناهج املدارس على مجيع املستويات التعليمية، وكـذلك أمهيـة األنـشطة               

 واليت ُتدرَّس فيها املهـارات غـري املعرفيـة مثـل            املضطلع هبا خارج نطاق املناهج املدرسية     
والروح اإلبداعية واالستباقية اليت تشكل، يف اقتصاد متعومل، أصوالً رئيـسية لتحقيـق              املثابرة

وتناقش املـذكرة   . النجاح يف سوق العمل بصورة عامة وليس فقط يف معرض إنشاء مشاريع           
حتسني البيئة التنظيمية من أجـل عمليـة تنظـيم          أيضاً السياسات والتدابري املمكنة الرامية إىل       

املشاريع من جانب الشباب ومن أجل تيسري إمكانية حصول منظمي املشاريع الشباب علـى              
  .التمويل والتكنولوجيا

ومن بني األسئلة الرئيسية اليت يتعني النظر فيها لكي جتري اللجنة مزيداً من املناقشة                -٦٢
  :هلا ما يلي
ات الرئيسية واالحتياجات احملددة واملمارسات اجليدة الـيت        ما هي التحدي    )أ(  

ميكن وضعها يف االعتبار عند تناول أولويات العمل يف جمال تنظيم املـشاريع مـن جانـب         
  الشباب؟
هل برامج الدعم ذات الوجهة احملدَّدة فعالة يف التغلب على احلواجز القائمة              )ب(  

  لشباب؟ وما الذي ميكن حتسينه؟يف جمال عملية تنظيم املشاريع من جانب ا
ما هو دور اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلرييـة يف              )ج(  

  القطاعني العام واخلاص يف هذا السياق؟
ما الذي ميكن للوكاالت املعنية بالتنمية مثل األونكتاد أن تفعلـه لتيـسري               )د(  

  تنظيم املشاريع من جانب الشباب؟
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