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ـارا سياســي مشــترك وتدابيــر دعــم مــن
ومــن جهــة أخــرى ،تقــدم خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن إدمــاج مواطنــي البلــدان الثالثــة ،إطـ ً
شــأنها أن تســاعد دول االتحــاد األوروبــي فــي مواصلــة تنميــة وتعزيــز سياســاتها الوطنيــة الخاصــة بادمــاج مواطنــي الــدول الثالثــة .إن ضمــان
قــدرة مواطنــي البلــدان الثالثــة علــى المســاهمة اقتصاديًــا واجتماعيًــا فــي مجتمعاتهــم المضيفــة هــو أمــر أساســي مــن أجــل ضمــان ازدهــار
وتماســك المجتمعــات األوروبيــة مســتقبال .إن دعــم ريــادة األعمــال ،حتــى مــن خــال الدعــم البســيط هــو أيضــا ً طريقــة حيويــة لتعزيــز
مســاهمة مواطنــي الــدول الثالثــة فــي االقتصــاد والمجتمــع عمومــا.
وتحفــز خطــة العمــل هــذه ،دول االتحــاد االوروبــي علــى تشــجيع ريــادة االعمــال مــن خــال التدريــب و التوجيــه و التفتــح الــى
مواطنــي الــدول الثالثــة للبــدأ بمشــاريع رياديــة مدعومــة .كمــا أبلغــت اللجنــه أنــه ســوف يتــم تحديــد أفضــل الممارســات لتعزيــز ريــادة االعمــال
للمهاجريــن وتمويــل مشــاريع رائــدة لتعميمهــا.
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مقدمة

يشــير مبــدأ تعزيــز ريــادة اآلعمــال وتعريــف الدعــم الفعــال الــى كيفيــة مســاعدة النــاس فــي الســيطرة علــى مســتقبلهم المهنــي واالكتفاء
الذاتــي ،وتحقيــق دخــل أفضــل والمســاهمة فــي النمــو االقليمــي والوطنــي .لتخطيــط و تنفيــذ سياســات ريــادة االعمــال فعالــة فــي جميــع أنحــاء
اوروبــا ليــس فقــط فــي خفــض نســبة البطالــة بــل بتنشــيط ســوق العمــل بضــم النســاء الغيــر ناشــطات اقتصاديــا ،االهالــي العازبيــن و المهاجريــن
و االقليــات العرقيــة و الشــباب و الكبــار فــي الســن ،و النــاس الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة و االفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة.
وفيمــا يتعلــق باندمــاج الالجئيــن والمهاجــرات مــن النســاء بصفــة خاصــة والتنميــة االقتصاديــة ،فهنــاك مجاليــن مختلفيــن للعمــل بــدون
مصالــح مشــتركة .خــال نصــف العقــد الماضــي فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي ،شــهدت لحظــة فاصلــة مثيــرة تربــط بيــن مقدمــي خدمــات
االندمــاج التقليديــة ،الفاعليــن فــي مجــال حقــوق المهاجريــن ،خدمــات الالجئيــن  ،العامليــن فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة  ،غــرف التجــارة
 ،المشــاريع التجاريــة  ،وبيــن مجموعــة واســعة مــن الجهــود المشــتركة إلدمــاج المهاجريــن والالجئيــن فــي االقتصــاد بطــرق تســاهم بشــكل
كبيرفــي النمــو اإلقليمــي ،فضــا عــن الفــرص المتاحــة للمجتمعــات والجاليــات ،وبغــض النظــر عــن خلفيــة الفــرد ،فاننــا نامــل ان يقــوم قــراء
هــذا الدليــل االرشــادي  ،بتنميــة مفاهيــم جديــدة لمــا هــو ممكــن القيــام بــه فــي تطويــر الســبل القويــة التــي تســد ثغــرة التنميــة االقتصاديــة وادمــاج
المهاجريــن.
ان الهــدف مــن هــذا الدليــل االرشــادي هــو الحــث علــى االقبــال علــى تشــجيع ريــادة األعمــال بيــن المهاجرين بشــكل عــام
والمهاجــرات بشــكل خــاص .فــي اآلونــة األخيــرة ،ركــزت العديــد مــن برامــج االتحــاد األوروبــي مواردهــا فــي هــذا المجــال .يعتبــر هــذا الدليــل
االرشــادي بمثابــة محاولــة فــي ذلــك االتجــاه ،وعلــى وجــه التحديــد ،دعــم ريــادة اعمــال النســاء المهاجــرات مــن خــال تقديــم التوجيــه للوســطاء
مثــل األخصائييــن االجتماعييــن والمدربيــن والوســطاء الثقافييــن والموظفيــن مــن الشــركاء االجتماعييــن ومنظمــات المســاعدة للمهاجريــن.
حيــث يقــدم هــذا الدليــل االرشــادي خلفيــة بحثيــة فــي خصائــص ريــادة اعمــال المــرأة المهاجــرة والوســائل المســاعدة فــي دعــم وتعليــم وتمكيــن
النســاء المهاجــرات فــي ســعيهن لبــدء العمــل.
تنحــدر محتويــات هــذا الدليــل االرشــادي مــن تجربــة مشــروع  ،ARISEوالــذي بفضلــه تــم تدريــب أكثــر من  80امــرأة مهاجــرة
وواتيحــت لهــن الفرصــة مــن البــدء بنشــاطهن الريــادي.

ريادة اعمال المهاجرين للمفوضية االوروبية
تعتبــر ريــادة االعمــال المحــرك القــوي للنمــو االقتصــادي وخلــق العمالــة واســتحداث فــرص العمــل :فهــي تخلــق شــركات ووظائــف جديــدة
 ،وتفتتــح أســواقًا جديــدة  ،وتنشــىء مهــارات وقــدرات جديــدة.
تهــدف المفوضيــة األوروبيــة إلــى دعــم بيئــة تجــذب كافــة أشــكال ريــادة األعمــال وتنظيــم المشــاريع ،حيــث تصــل خدمــات دعــم األعمــال
ضــا إلــى كافــة اصحــاب المشــاريع المحتمليــن ،بمــا فــي ذلــك الفئــات االكثــر ضعفــا ،بهــدف جعــل االتحــاد األوروبــي أقــوى وأكثــر
التجاريــة أي ً
تماس ًكا.
يمثــل المهاجــرون مجموعــة مهمــة مــن اصحــاب المشــاريع المحتمليــن داخــل االتحــاد األوروبــي ،ولكنهــم يواجهــون  ،كغيرهــم مــن
الفئــات الضعيفــة األخــرى  ،عقبــات قانونيــة وثقافيــة ولغويــة .هــذه القضايــا يجــب أن تحــدد و يتــم معالجتهــا لتقديــم دعــم متســاوي أســوة
بالمجموعــات االخــرى.
تــم دمــج ترويــج ريــادة األعمــال فــي اســتراتيجية أوروبــا لعــام  2020التــي تهــدف إلــى تهيئــة الظــروف «للنمــو الذكــي والمســتدام
والشــامل» .وفــي هــذا اإلطــار  ،تعــد خطة عمــل ريــادة األعمــال لعــام  2020بمثابــة مخطــط لعمــل مشــترك حاســم مــن أجــل إطــاق العنــان
إلمكانيــات تنظيــم المشــاريع فــي أوروبــا ،وإزالــة العقبــات القائمــة وإحــداث قفــزة نوعيــة فــي ثقافــة ريــادة األعمــال فــي أوروبــا .حيــث يهــدف
إلــى تســهيل إنشــاء مؤسســات جديــدة وخلــق بيئــة داعمــة أكثــر لــرواد األعمــال الحالييــن مــن اجــل االزدهــار والنمــو.
تحدد خطة العمل عددًا من اإلجراءات ،بموجب ثالثة ركائز عمل مختلفة:
• التعليم والتدريب في مجال ريادة االعمال.
• بيئة يمكن أن ينمو و يزدهر فيها رواد األعمال
• نماذج للوصول الى مجموعات محددة
يتمثــل أحــد االلتزامــات المحددة فــي خطــة العمــل فــي تســهيل تنظيــم مشــاريع ريــادة االعمــال بيــن المهاجريــن المقيميــن فــي االتحــاد
األوروبي بنــا ًء علــى أفضــل الممارســات مــن دول االتحــاد األوروبــي.
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مـجـمــوعــة األدوات

الهدف من مجموعة األدوات
الهــدف مــن مجموعــة األدوات ،هــو تقديــم التوجيــه واألســاليب للوســطاء (األخصائيين االجتماعييــن والمدربيــن والوســطاء الثقافييــن
والموظفيــن مــن الشــركاء االجتماعييــن والمنظمــات المســاعدة للمهاجرين) فــي كيفيــة دعــم النســاء المهاجــرات بالمعرفــة والمهــارات فــي
مجــال ريــادة األعمــال لتكــون قــادرة علــى توليــد افــكار فــي ميــدان االعمــال التجاريــة  ،وتخطيــط واطــاق األعمــال التجاريــة الصغيــرة.
سيتم تناول المواضيع في مصطلح عام  ،نظرا الختالف الظروف في بلدان االتحاد األوروبي المتعددة
الطبقة اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات:
الطبقــة اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات ھﻲ اﻟوﺳطﺎء  /اﻷﻗران  /اﻟﻣﯾﺳرﯾن ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻣدرﺑﯾن واﻟوﺳطﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﯾن
واﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟﺷرﮐﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن و المنظمــات المســاعدة للمهاجريــن .تهــدف مجموعــة األدوات إلــى تقديــم إرشــادات مســاعدة للطبقــة
المســتهدفة فــي كيفيــة دعــم مبــادرة ريــادة األعمــال بيــن النســاء المهاجــرات.
يعمــل هــذا الدليــل كأداة تدريــب للوســطاء  /األقــران  /الميســرين ،لــورش العمــل التــي يمكــن تنظيمهــا وتشــغيلها وفقًــا لتسلســل
ومحتــوى وشــكل مجموعــة األدوات ،ممــا يم ّكــن النســاء المهاجــرات مــن اكتســاب كافــة المعــارف الضروريــة والمعلومــات والمهــارات
الالزمــة لبــدء المشــروع الناشــئ.

محتويات مجموعة األدوات
تشــمل مجموعــة األدوات نظــرة عامــة بشــأن المســتفيدين النهائييــن ،أي بمعنــى ،تصنيــف وخصائــص المهاجــرات فــي البلــدان الشــريكة
الســتة لبرنامج ( -ARISEالنمســا  ،فرنســا  ،ألمانيــا  ،اليونــان  ،إيطاليــا  ،الســويد) .وتحتــوي علــى اقتراحــات حــول كيفيــة صقــل المهــارات
الشــخصية ،والمحتويــات العامــة المتعلقــة بتنظيــم مشــاريع ريــادة االعمــال ،وكذلــك منهجيــات التدريــب التــي تمكــن مــن التيســير الفعــال،
والتعلــم القائــم علــى المشــاركة والتجــارب ،وبالتالــي تــؤدي إلــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات المســتدامة للمشــاركين المعنييــن .تســتند عمليــة
التعلــم إلــى منهجيــات مبتكــرة تقــوم علــى الحــوار والعمــل الجماعــي :وهــي عمليــة تدريــب تمكــن المشــاركين مــن اكتشــاف محتويــات التعلــم
بأنفســهم باعمــال نشــطة.

اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات
تتيح محتويات الفصل لمجموعة اﻷدوات للميسر ،طرق ﻣﺧﺗﻟﻔﺔ ﻣﻣﮐﻧﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذا اﻟدﻟﯾل:
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ،ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت ﺣول ﮐﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻹﻗﻟﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل بــه
اﻟﻣﺳﺗﺧدم .ويقــدم اقتراحــات ونصائــح مبنيــة علــى تجربــة البحــث المتحققــة مــن خــال مشــروع ( :)ARISEينبغي أن
تهــدف أنشــطة البحــث إلــى وضــع إطــار شــامل وتــام ومحــدث لإلقليــم ،كــي تعالــج بشــكل افضــل أنشــطة االستكشــاف
والتدريــب الخاصــة بالنســاء المهاجــرات.
إذا كان المســتخدم مهت ًمــا فقــط بالتدريــب ،ليتــم تقديمــه لــرواد االعمــال مــن النســاء فــي المســتقبل ،فباالمــكان التاكيــد
والتركيــز علــى الفصــل الثانــي والثالــث .وبنــا ًءا علــى احتياجــات المعرفــة الرياديــة  ،بامــكان الميســرين مــن اختيــار
وحــدات معينــة وتســهيل تدريــب مخصــص الحتياجــات ومتطلبــات التدريــب المحــددة ،علــى ســبيل المثــال ،فقــط
تطويــر خطــة االعمــال التجاريــة .تــم اقتــراح مســار تدريــب :باالمــكان اختيــار مجموعــة مختلفــة بيــن ورش العمــل
 ،وفقًــا لالحتياجــات المحــددة.
من الممكن أن تكون وتيرة التعلم مرنة .وباالمكان ان يمتد التدريب على مدى عدة أسابيع أو أشهر  ،بحيث يمكن
للمشاركين التعلم في الوقت المناسب وربط المحتويات بواقعهم.ومن الضروري جدا ،المحافظة على االنتباه والتحفيز
العالي ،وهذا ممكن فقط إذا تم توافق شكل ومدة التدريب مع االحتياجات التي عبر عنها األفراد المستهدفين.
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ﺧﺻﺎﺋص أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ من النساء اﻟﻣﮭﺎﺟرات

 1.1سياق اﻟﺗﺣﻟﯾل اﻟﮐﻣﻲ ﻟﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﮭﺎﺟرات
 ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ المجموعــة اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ بشــكل أﻓﺿل ،ﻣن اﻟﻣﮭم ،أن ﯾﮐون ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺣﻟﻲ الــذي
ســيتم العمــل علــى مســتواه .بهــذا المعنــى ،ووفقـا ً للمنهجيــة المجربــة مــن خــال مشــروع  ، ARISEينبغي تســليط الضــوء علــى
الجوانــب التاليــة:
أ -البيانات العامة الخاصة بالمهاجرين وسوق العمل
 .1بيانــات إحصائيــة عــن المهاجــرات فــي اإلقليــم :بلــد المنشــأ  ،المســتوى التعليمــي  ،تصاريــح االقامــة /التأشــيرات  ،معــدالت
التوظيــف  /البطالــة.
 .2فــي أي مــن المجــاالت يجــد المهاجــرون العمــل .وتوفيــر معلومــات عــن عــدد المهاجريــن الذيــن يعملــون فــي القطاعــات
المختلفــة مــن أجــل توفيــر نظــرة وطنيــة عامــة .واســتنتاجات حــول إمكانياتهــم إليجــاد عمــل قانونــي حســب بلــد نشــأتهم /مســتواهم
التعليمــي  /نــوع جنســهم.
 .3عــدد الســكان المهاجريــن العامليــن .النســبة المئويــة للمهاجــرات العامــات فــي اإلقليــم ،اللواتــي يعثــرن فيهــا علــى وظائــف
 ،ومــا إلــى ذلــك .رســم صــورة الندماجهــن االجتماعــي والمهنــي ،إذا واجهــن تمييـ ً
ـزا أو كمــا اشــار اليــه المديــر العــام للمفوضيــة
األوروبيــة للشــؤون الداخليــة ،مزي ـدًا مــن التمييــز والتحديــات فــي الوصــول إلــى التعليــم أو ســوق العمــل فــي البلــدان المضيفــة،
وإعطــاء أمثلــة ورســم صــورة كاملــة عــن كيــف يتــم اندمــاج النســاء المهاجــرات فــي المجتمــع المضيــف .كيــف يمكــن دعمهــن.
االندمــاج فــي مــكان العمــل.
 .4أعداد المهاجرين أصحاب المهن الحرة ومؤسساتهم في اقليمكم وفي بلدكم.وفي أي من القطاعات تدخل هذه المؤسسات.
ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
 .1وجود مؤسسات تجارية خاصة بالمهاجرين في المنطقة.
 .2وجود مسابقات محلية الهدف منها تقييم الربح وفرص النجاح.
. 3خدمات الدعم القائمة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية لرواد األعمال (تقديم المشورة والتدريب وغير ذلك).
 .4خدمات الدعم المالي المحلية واإلقليمية ألصحاب المشاريع الجديدة والشركات الناشئة.
. 5خدمــات الدعــم  /الدعــم المالــي الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة الموجهــة بشــكل خــاص إلــى النســاء و  /أو المهاجــرات (إن
وجــدت).
ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
 .1الشروط القانونية للمؤسسات ،بشكل عام (الهياكل التنظيمية المحتملة والظروف الوطنية ذات الصلة).
 .2الشــروط القانونيــة المتعلقــة بمجــاالت العمــل الخاصــة ( الصحــة /القواعــد الصحيــة /التصاريــح أو المؤهــات المطلوبــة
والتكاليــف ذات الصلــة).
 .3الشروط المالية المسبقة (ادنى حد لرأس مال التشغيل ،االستثمار الضروري للبنى التحتية).
 .4شــروط التمويــل الوطنــي أو اإلقليمــي ،ان وجــدت (بمــا فــي ذلــك الظــروف ذات الصلــة ،كأن يتــم الحصــول علــى التدريــب
مــن قبــل العاطليــن عــن العمــل).
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نبيــن ادنــاه جــدول تركيبــي مــع نتائــج التحليــل اختيــر لمشــروع  -ARISEللــدول المشــاركة الســتة ،لتقديــم امثلــة ملموســة حــول تحليــل
الســياقات ،لمســتخدمي الدليــل:

النمسا

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

•  1.267.674مواطنين أجانب من بينهم  615.100امرأة ()2016
• االصول الرئيسة للمهاجرين في  2016آلمانيا ،صربيا و تركيا

المستوى التعليمي
• المقيمين من أصول مهاجرة ،ممثلة بشكل غير متناسق من مستوى عال الى مستوى منخفض؛
• النســاء 70 :بالمئــة اتــراك 42٪ ،مــن يوغســافيا الســابقة ،فقــط التعليــم االلزامــي .النســاءمن بلــدان اروروبيــة أو المنطقــة
االقتصاديــة اروبيــة لديهــم تعليــم عالــي.

سوق العمل
• انخفاض معدل مشاركة المهاجرات في سوق العمل.
• ارتفاع معدل البطالة بين النساء االجانب.
• اقل معدالت التوظيف هي من نصيب المهاجرات االتراك.
• القطاعــات التــي يعمــل بهــا المهاجريــن :التدبيــر المنزلــي ،خدمــات امطاعــم ،عنايــة شــخصية ،تمريــض ،تصنيــع ،بنــاء ،نقــل و
تعديــن.

ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين

ريادة االعمال
• المهاجريــن مــن شــرق اوروبــا و مــن دول االتحــاد االوروبــي االخــرى و امريــكا و افريقيــا هــم فــي الغالــب أكثــر عمــا لحســابهم
الخــاص من النمســاويين.
• المهاجرين من الدول التي تتوفر بها اليد العاملة كتركيا و يوغسالفيا سابقا ،نادرا ما يؤسسون مشروعهم الخاص.
• القطاعــات التــي يعملــون بها:التنظيــف و فــي المطاعــم و انتــاج االغذيــة و التصنيــع خاصــة فــي المالبــس و االدوات الجلديــة و
االحذيــة و انتــاج المنســوجات و االصالحــات.

خدمات الدعم
خدمــات الدعــم العامــة (تحليــل االفــكار االعمــال ،تســجيل االعمــال ،دورات تدريبيــة ،برامــج) .تركيــز خدمــات الدعــم علــى النســاء.
خدمــات الدعــم تســتهدف المهاجرين(شــركات ناشــئة ،المؤسســين ،رواد االعمــال الشــباب ،التوجيــه المهنــي ،برامــج االدمــاج بســوق
العمــل مــن خــال التوجيــه والعــروض المتعــددة اللغــات).
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ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
GESELLSCHAFT bürgerlichen
 Rechtsشراكة غير تجارية
• ()Offene (OG
شراكة غير تجارية
• Kommanditgesell
شراكة محدودة
• Stille Gesellschaft
شراكة صامتة
• Aktiengesellschaf
( )AGشركة عامة محدودة
• Gesellschaft mit
beschran̈ kter
هافتونج ()GmbH
شركة ذات مسؤولية محدودة
• Erwerbs- und
Wirtschaftsgenoss
enschaft
جمعية تعاونية-صناعية – اقتصادية
• VEREIN
رابطة
• الشركة األوروبية العامة
(Societas
)Europaea - SE
• التجمع االوروبي للمصالح االقتصادية ()EEIG
التجارة:
يميز القانون النمساوي
بين التجارة المنظمة والتجارة الغير المنظمة (الحرة) .
المنظمــة كأن تكــون النجــارة وهندســة المعــادن او االستشــارات الهندســية التــي تتطلــب شــهادة خبــرة  ،باالضافــة الــى اشــباه
التجــارة والتجــارة المشــتركة

وضع االقامة
االجانب الذين يرغبون بالعمل في النمسا يحتاجون عموما اليتصريح اقامة و تصريح عمل.
تصريــح االقامــة تصــدر مــن قبــل الســلطات المعنيــة ،بالنســبة لبعــض التصاريــح يجــب ان يتــم تطبيقهــا مــن خــارج النمســا .و
لالخريــن يمكــن القيــام بهــا فــي النمســا .تصريح االقامة يســمى البطاقــة الحمــراء البيضــاء الحمــراءRot-Weiß-RotKarte»/“ .
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فرنسا

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

•  5.84مليون من المهاجرين
• االصول الرئيسية المهاجرون ( :)2015مجموع أفريقيا ( ،)43.5%إجمالي  27الدول االعضاء في االتحاد االوروبي
( ، )31.7 %الدول األخرى الغير االوروبية (.)24.8%

المستوى التعليمي
رواد االعمــال مــن المهاجريــن لديهــم مؤهــات اكاديميــة أقــل ،إن عــدم وجــود لــرواد االعمــال المهاجريــن هــو اكثــر وضوحــا بيــن مديــري
الشــركات «التقليديــة» ( ،)84٪مــن هــؤالء المســجلين فــي مخطــط ريــادة االعمــال (.)43٪

سوق العمل
النســاء المهاجــرات علــى وجــه الخصــوص يعانيــن مــن صعوبــات أكبــر ،و هــن اقــل توضيفــا ،فــي  )8.74%( ،25مــن المهاجــرات
موظفــات ،مزارعــات ،فنيــات ،مســاعدات و ســكرتيرات.

ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
ريادة االعمال

• هناك مجموعات رئيسيات من رواد االعمال المهاجرين،
• أوال فئــة الشــباب (اكثــر مــن  06٪اقــل مــن  30ســنة) ،ذوي الخبــرات ( 39٪مــع دبلــوم جامعــي) ،رجــال ( 9اشــخاص مــن عشــرة)،
والذيــن هــم  05٪مــن رواد االعمــال (مــن الذيــن يملكــون عالقــات جيــدة)،
• ثانيــا ،الكبــار ( 03٪منهــم اكثــر مــن  35ســنة) ،و اقــل تعليمــا ( 14٪ال يملكــون شــهادة التعليــم الثانــوي) ،فقــط ( 43٪لديهــم شــهادات
المســتوى العالــي) مــن الذكور*بالنســبة للمجموعتيــن ،معظمهــم  47٪هــم باالصــل ليســوا مــن دول االتحــاد االوروبــي 62٪ .مــن جميــع
رواد االعمــال هــم مــن النســاء المهاجــرات.
• القطاعات :البناء ،تجارة التجزئة ،فنادق و مطاعم ،العقارات
المهاجرات موجودات اكثر في قطاعات الطهي و الرعاية الصحية و المساعدة المنزلية و الجمال.

خدمات الدعم
الدعــم المؤسســاتي (برامــج تقديــم المشــورة ،والدعــم الخــاص و العــام) .وخدمــات التدريــب الخاصــة بالمهاجريــن ،الدعــم التعاوني(لــادارة
االجــراءات ،تنفيــذ المشــاريع و االســتثمار الشــخصي) .دورة تدريبيــة الزاميــة لبعــض الجمعيــات المتخصصــة فــي مســاعدة المهاجريــن .و
الجمعيــات المختصــة فــي مســاعدة النســاء المهاجــرات هــي وســيط بيــن القانــون العــام و رواد االعمــال المهاجريــن .مختلــف خدمــات الدعــم
امالــي و الدعــم المجتمعــي.

ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
شركة ذات مسؤولية محدودة
company (Société à responsabilité limitée- SARL
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• شركة احادية ذات مسؤولية محدودة
(Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - (EURL
• شركة ذات عمل حر مع مسؤولية محدودة
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
()SELARL
• شركة مجهولة
Société Anonyme - SA
• Societe par action simplifiée unipersonnelle
()SASU
• Société en nom collectif - SNC
شركة احادية ذات هدف
• Société civile
PROFESSIONNELLE
( )SCPشركة مجتمع مدني خاصة

وضع االقامة
لتصبح رائد اعمال لمشاريع خاصة ،من الضروري أن يكون بحوزتك بطاقة اقامة مؤقتة غير منتهية الصالحية.

الشروط المالية المسبقة
االفتقــار الــى التمويــل الكافــى هــو العقبــة الرئيســية امــام عمليــة تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة االحجام,بغــض النظــر عــن اصــول
هويــة المالــك .ومــع ذلــك ,تكــون العقبــات االئتمانيــة اشــد لــرواد االعمــال المهاجريــن مــن نظرائهــم مــن الســكان المحلييــن االصلييــن.
فى فرنسا  10%فقط من رجال االعمال يتمكنون من الحصول على القروض البنكية مقابل نسبة  28%لكافةاصحاب المشاريع.

المانيا

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

• عدد السكان لسنة  81.404 ،)2015مليون ٪ 21( ،من المهاجرين.
• االصول الرئيسية للمهاجرين ( ،)2015سوريا و افريقيا و تركيا و ايطاليا و الشرق االوسطو جنوب شرق اسيا.

المستوى التعليمي
المهاجرين لديهم تعليم أقل بالمقارنة مع اصحاب المشاريع من غير المهاجرين.
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سوق العمل
• البطالة سنة  ٪21 :2015نساء و  ٪19رجال.
• تزايد البطالة لدي االجانب و نقص في اليد العاملة الكفؤة.
• تواجه النساء المهاجرات عوائق عديدة.

ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
ريادة االعمال
• عــدد االعمــال الناشــئة الخاصــة بالمهاجريــن فــي المانيــا فــي تايــد مســتمر ،فــي ســنة  ،2015ســجل حوالــي  4.16مليــون رائــد اعمــال
فــي المانيــا 737 .الــف منهــم هــم مهاجــرون .تقريبــا حوالــي النصــف هــم مــن مواطنــي اعضــاء دول االتحــاد االوروبــي .وبعدهــم مواطنيــن
مــن اصــل تركــي بنســبة .٪12
• رواد االعمــال المهاجريــن يحصلــون علــى دخــل اعلــى مــن المهاجريــن االخريــن .ولكنــه اقــل بالمقارنــة مــع اصحــاب المشــاريع مــن
غيــر المهاجريــن.

خدمات الدعم
للطــاب و االكادمييــن و الموظفيــن الكفوئيــن و االجئييــن  ،و المتعــددي اللغــات ،التدريــب االلكترونــي و الخدمــات االستشــارية و شــبكة
االعمــال .وبعــض خدمــات الدعــم تركــز علــى مجموعــات مســتهدفة محــددة

ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
اشكال قانوني مختلفة.
التجارةالمنتظمــة وغيــر المنتظمــة حيــث تخضــع المهــن المنتظمــة الــى انظمــة ولوائــح خاصــة والتــي تصنــف المؤهــات التــي تكــون بحاجــة
لهــا لممارســة المهنــة االمشــار اليهــا .ينبغــي منكــم اثبــات قدراتكــم واهليتكــم فــي مزاولــة المهــن مثــا تتضمــن المهــن المنتظمــة العديــد مــن
المهــن الطبيــة والتدريــس فــي المــدارس العامــة وغيرهــا  ،بينمــا غالبــا مــا تتضمــن المهــن الغيــر منتظمــة الوظائــف التــي تتطلــب التدريــب
 ،كأن يكــون جــزار ,حــاق فــي حيــن تكــون المهــن التجاريــة التــي تكــون فيهــا صاحــب المهــن الحــرة واغلبهــا تتطلــب تســجيل فــي
الســجل التجــاري.
هنــاك ايضــا االعمــال الحــرة التــي تختلــف عــن المهــن التجاريــة والتــي تختلــف ايضــا فــي اجــراءات وطــرق تســجيلها .حيــث ال يحتــاج
االشــخاص المســتقلين ال الــى.

وضع االقامة
فــي المانيــا ،تعتبــر تصريــح االقامــة مــن اهــم الشــروط الواجــب توفرهــا قبــل شــروعكم فــي اي عمــل تجــاري ،وذلــك يعــود الــى التعقيــدات
الصارمــة التــي يتميــز بهــا الحيــز القانونــي والمبنــي علــى العوامــل المختلفــة،
ليس كل مقيم قانوني على االراضي االلمانية له الحق في البدآ بمشروع .و يحتاج الى تصريح اقامة للمهن الحرة
«““Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der selbständigen Tätigkeit
آن لم يكن احد من بلدان االتحاد االروبي آو سويسرا  .تمنح هذه التصاريح بناءا على المصالح االقتصادية والمتطلبات االقليمية.
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اليونان

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

• عدد السكان  11مليون نسمة ٪10 .من المهاجرين.
• االصول الرئيسية للمهاجرين لسنة  ،2007البانيا و بلغاريا و رومانيا و بولندا.

المستوى التعليمي
تتمتــع النســاء المهاجــرات بمســتوى عــال مــن التعليــم النــه معظمهــن مــن خريجــات المــدارس الثانويــة و التعليــم العالــي ،ان المســتوى
المرتفــع للتعليــم بيــن النســاد المهاجــرات ليــس عامــا يؤثــر علــى وضعهــن الوظيفــي حيــث ان معظمهــن يقمــن باعمــال ال تتناســب مــع
مهارتهــن.

سوق العمل

• بشكل عام انخفاض معدالت المشاركة في سوق العمل بين النساد ،و ارتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين.
• تعمل النساء المهاجرات في وظائف منخفضة االجر .وبوظائف مثل خادمات ،مربيات البيوت ،ورعاية االطفال و المسنين.
• القطاعات العامة لعمل المهاجرين :البناء و مربيي البيوت ،انشطة ادارية و تعدين و فنادق و مطاعم.

ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
ريادة االعمال

• طورالمهاجرون نشاطا تجاريا هامل في اليونان سواء كاصحاب عمل او لحسابهم الخاص.
• القطاعات :بشكل رئيسي في تجارة التجزئة او الجملة او البناء.

خدمات الدعم
االتجاه نحو التغيير و تعزيز ريادة االعمال نتيجة لنسبة البطالة العالية ،بالرغم من المبادرات الخاصة.

خدمات الدعم
االتجاه نحو التغيير و تعزيز ريادة االعمال نتيجة لنسبة البطالة العالية ،بالرغم من المبادرات الخاصة.

ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
النماذج القانونية و التجارية المتاحة االعمال الفردية
الشركات الشخصية EU / OE
شركة اسهم خاصة ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة LCC
الشركات المجهولة SA
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الشروط المالية المسبقة
فرص التمويل المتاحة في اآلونة االخيرة مفتوحة لجميع المواطنين اليونانيين و المهاجرين الذين لديهم الحق القانوني للبقاء في
البالد ،عادة ما يطلب من االطراف المهتمة التقدم بطلب البرنامج حسب اهتمامهم ووفقا لمقترجهم و خطة العمل باالضافة الي
التمويل المتاح الي كل منطقة .بعدها سيتم اختيار المقترح للتمويل او ال.

ايطاليا

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

• عدد السكان ل 2016بلغ  183.192نسمة في صقلية .نسبة المهاجرات .٪ 48.9
• االصول الرئيسية للمهاجرين  :2016رومانيا وتونس والمغرب و سيريالنكا و البنغالدش والبانيا و الصين.

المستوى التعليمي
المهاجرين لديهم تعليم أقل بالمقارنة مع اصحاب المشاريع من غير المهاجرين.

سوق العمل

• زيادة مشاركة نسبة المهاجرين في سوق العمل بسبب التركيبة العمرية للسكان.و الحاجة لالحتفاظ بتصريح االقامة.
• القطاعــات العامــة لعمــل المهاجريــن ٪45 :مــن الرجــال يعملــون فــي القطــاع الزراعــي و  ٪34.1فــي القطــاع الغيــر الزراعــي و
 ٪64.9بالمئــة فــي قطــاع الخدمــات المنزليــة.

ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
ريادة االعمال
الشــركات االجنبيــة صغيــرة و متوســطة الحجــم ،القطاعــات بشــكل رئيســي فــي التجــارة ،محــات الحــرف اليدويــة و المجوهــرات و
االســواق و المطاعــم .و االحجــام االكبــر تــدار مباشــرة مــن قبــل رواد االعمــال االجانــب بــدون موظفيــن.
النســاء المهاجــرات تشــغلن القطاعــات التاليــة :خدمــات الشــخصية ،والرعايــة و الجمــال و مســتحضرات التجميــل و المطاعــم و خدمــات
التوزيــع و الرعايــة الصحيــة و التعليــم.

ريادة االعمال
الشــركات االجنبيــة صغيــرة و متوســطة الحجــم ،القطاعــات بشــكل رئيســي فــي التجــارة ،محــات الحــرف اليدويــة و المجوهــرات و
االســواق و المطاعــم .و االحجــام االكبــر تــدار مباشــرة مــن قبــل رواد االعمــال االجانــب بــدون موظفيــن.
النســاء المهاجــرات تشــغلن القطاعــات التاليــة :خدمــات الشــخصية ،والرعايــة و الجمــال و مســتحضرات التجميــل و المطاعــم و خدمــات
التوزيــع و الرعايــة الصحيــة و التعليــم.

ريادة االعمال
الشــركات االجنبيــة صغيــرة و متوســطة الحجــم ،القطاعــات بشــكل رئيســي فــي التجــارة ،محــات الحــرف اليدويــة و المجوهــرات و
االســواق و المطاعــم .و االحجــام االكبــر تــدار مباشــرة مــن قبــل رواد االعمــال االجانــب بــدون موظفيــن.
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النســاء المهاجــرات تشــغلن القطاعــات التاليــة :خدمــات الشــخصية ،والرعايــة و الجمــال و مســتحضرات التجميــل و المطاعــم و خدمــات
التوزيــع و الرعايــة الصحيــة و التعليــم.

خدمات الدعم
للعديــد مــن المقاييــس للشــركات الناشــئة بعــد تســجيلها مباشــرة .لحــد خمــس ســنوات كحــد اقصــى مــن تاريــخ التأســيس(.تخفيض الرســوم،
اعفــاءات ،القوانيــن ،نظــام االجــور المرنــة ،خطــة االســهم ،التمويــل الجماعــي ،حوافــز ضريبيــة)
*منح فيزا مبدئية لالجانب من غير االوروبيين الراغبين في اشناد مشاريع في ايطاليا.
للنســاء المهاجــرات :قــروض وفوائــد لالعمــال التجاريــة المملوكــة مــن طــرف النســاء .يمــول هــذا القانــون الشــركات الناشــئة أو المشــاريع
التجــارة المبتكــرة التــي تقردهــا رائــدات االعمــال أو مــن طــرف الشــركات الصغيــرة و المتوســطة التــي تحظــى بنصيــب كبيــر مــن النســاء
 ٪60علــى االقــل مــن شــركائهم او فــي مجالــس االدارة.

ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
النماذج القانونية و التجارية المتاحة
• االعمال الفردية
• الشركات االجتماعية
• الجمعيات
• مؤسسات ذات مسؤولية محددة.

السويد

آ.البيانات العامة المتعلقة بالمهاجرين و سوق العمل

نظرة عامة على المهاجرين

• عدد السكان  10مليون نسمة.

• السكان الذين ولدو خارج السويد  1.5مليون (.)٪15

المستوى التعليمي

• نسبة النساء المتعلمين مرتفعة بنسبة قليلة بالمقارنة مع الرجال و هذا ينطبق ايضا على المولودين ي الخارج.
• تختلــف الخلفيــة التعليميــة تبعــا لبلــد المولــد .النســبة االكبــر مــن االشــخاص الذيــن لديهــم تعليــم الزامــي فقــط هــم مــن الــدول التاليــة افريقيــا،
اســيا ،الــدول االروبيــة الغيــر متنميــة لالتحــاد االوروبــي و الــدول االســكندنافية االخــرى.

سوق العمل

• المهاجــرون يواجهــون صعوبــات اكبــر للدخــول لســوق العمــل ،و يملكــون حــظ اقــل فــي الحصــول علــى وظائــف متقدمــة .تواجــه النســاء
المولــودة فــي الخــارج و النســاء مــن اصــول اجنبيــة عوائــق مزدوجــة فــي العديــد مــن النواحــي فــي ســوق العمــل .فالمــرأة المولــودة خــارج
االتحــاد االوروبــي لديهــا اقــل معــدل للعمالــة.
• سبب البطالة بين المهاجرين هو التعليم والمهارات اللغوية ،و التمييز العرقي
• القطاعات العامة لعمل المهاجرين:فنادق ،مطاعم و و تأجير و عقارات و خدمات السفر.
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ب .المناخ التجاري لنشأة المهاجرين ومؤسسات المهاجرين
ريادة االعمال
• يوجد نسبة كبيرة من رواد االعمال من اصل تركي.
• زيادة نسبية في نسبة اصحاب االعمال الحرة من المهاجرين الذكور من البلدان التالية  :ايران و العراق و سوريا و لبنان.
• مــن 2010الــى  :2015مضاعفــة نســبة اصحــاب االعمــال الحــرة مــن النســاء .وزيــادة معتدلــة بيــن المهاجريــن االوروبييــن .القطاعــات
(للنســاء) :المطاعــم و خدمــات منزليــة و التنظيــف والمســاعدة فــي محــات البقالــة.

خدمات الدعم
خدمــات الدعــم الوطنيــة ،واالقليميــة والمحليــة الموجــودة لــرواد االعمــال أو القاذميــن بالمشــاريع (بمــا فــي ذلــك الخدمــات االستشــارية و
التديــرب) وخدمــات الدعــم المالــي الموجهــة بشــكل خــاص الــي المســاء او المهاجريــن.

ج.الشروط المسبقة لمؤسسات المهاجرين
النماذج القانونية و التجارية المتاحة

• تاجر خاص

• شركة محدودة
• شراكة تجارية
• جمعية اقتصادية

الشروط المالية المسبقة
يتــم تســجيل العاطليــن عــن العمــل فــي خدمــات التوظيــف العامــة  .AFمــن زجــل ان يكونــو مؤهليــن للحصــول علــى رســوم البطالــة
االجتماعيــة .أنشــطة التوظيــف (التدريــب فــي ســوق العمــل ،التدريــب الداخلــي أو دعــم المشــريع الناشــئة) .فيمــا يتعلــق فــي انشــطة
التوظيــف ،تتخــذ  PESالقــرار فيمــا يتعلــق بالمهاجيــن الذيــن لديهــم تصريــح االقامــة .و يجــب أن يمــرو ببرنامــج يســمى برنامــج النشــاطات
المقدمــة ،يضــع المهاجــر و مســؤول التوظيــف خطــة التقديــم .ثــم يحــق للمهاجــر الحصــول علــى اســتحقاق التقديــم.
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 .2.1المجموعات التي تركز على قضايا النساء المهاجرات
مــن اجــل التوصــل الــى اســتيعاب أفضــل للمتطلبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة للمجموعــات المســتهدفة مــن المشــروع فــى كل
بلــد ،ســيكون مــن الضــرورى ايضــا اجــراء مناقشــات جماعيــة لمجموعــة مــن الزمــاء واالقــران والباحثيــن واالخصائييــن االجتماعييــن و
المدربيــن الوســطاء الثقافييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة للمهاجريــن وغيرهــم مــن المســاهمين.

 1.2.1منهجية المجموعات المستهدفة:
المنهجية الواجب تتبعها اتباع منهجية المجموعات المستهدفة
المنهجيــة المســتخدمة تقــوم حــول الجمــع النوعــي للمعلومــات عــن طريــق القيــام بعــدد مــن المقابــات مــع عــدة أفــراد المتواجديــن فــي
نفــس المــكان .هــذه المجموعــات المســتهدفة ستســمح بتحليــل المواقــف الشــخصية و اراء االفــراد والتــي كونــت فــي حياتهــم االجتماعيــة و
عالقاتهــم الشــخصية .ومــن خــال ذلــك  ،نتمكــن مــن الوصــول الــى وضــع تقييــم فــردى والــذي يعتبــر كنتيجــة للوظائــف االجتماعيــة .حيــث
تقــدم تلــك المجموعــات المســتهدفة البيانــات االزمــة الجــراء التحاليــل والتــي تــم جمعهــا بطريقــة اقــل رســمية .وتبــادل المعلومــات المتعلقــة
بهــذا الموضــوع او مجموعــة مــن المواضيــع التــي علــى اساســها يتــم جمــع البيانــات .يمكــن تقديــم تقييــم لبــدأ التغييــر أو تحســين الخدمــات
مــن خــال النظــرة العامــة و البيانــات المســتخلصة مــن تفاعــل المشــاركين فــي المجموعــات المســتهدفة ،مــع ضــرورة التأكيــد علــى مــدى
مقبوليــة تلــك الخدمــات أو تقديــم يــد العــون فــي اســتحداث فرضيــات الجديــدة.

يتــم توجيــه كل مقابلــة الــى مجموعــة متكونــة مــن حوالــى  -7الــى 12فــرد ،حيــث مــن الضــروري ان يكــون هنــاك عــدد كاف مــن النــاس ،
الســتحداث االفــكار والمناقشــات .علــى ان ال تكــون هنــاك مجموعــات كبيــرة جــدا .ينبغــي علــى االفــراد المــراد اختيارهــم فــي تلــك الفئــات
او المجاميــع المســتهدفة ان يضمنــوا تواجــد عينــات نموذجيــة ســليمة للمجاميــع المســتهدفة مــن أجــل هــذا البحــث.
تركز المقابلة على موضوع معين مع نقاط معينة للمناقشة.ومن الضروري تحديد الهدف المراد تحقيقه ،الختيار الفئة المستهدفة ,وتحديد
المشرف ،ووضع مبادئ توجيهية لتنظيم المقابلة .حيث تستغرق مدة المقابلة ما يقارب الساعتين.
وتتالف المبادئ التوجيهية للمقابلة ،التي تهدف إلى ادارة المناقشة  ،من عدد قليل من االسئلة الرئيسية (الحد األقصى 10ـ ،)12اقل تنظيما
قدر اإلمكان.

وهناك بعض القواعد التي تخص مبادىء اعداد صيغة المقابلة:

ا) البدأ بأسئلة عامة و التوجه نحو أسئلة أكثر تحديدا.
ب) ترتيــب االســئلة حســب أولويتهــا وفقــا ألغــراض البحــث .ينبغــي ان تكــون االســئلة مفتوحــة  ،مــن أجــل تقديــم اجوبــة متنوعــة( ،االســئلة
البســيطة “نعــم/ال»  ،قــد تعطــي معلومــات محــددة جــدا ولكــن  ،عمومــا  ،ال تســاعد علــى تحفيــز النقــاش أو تبــادل األفــكار).
ج) ينبغي أن تكون االسئلة واضحة ،لتجنب ارباك او تضليل المشاركين.
د) ينبغي ان تكون في موضع محايد لتجنب التاثير على ردود المشاركين.

علــى المشــرف ان يقــود اجتمــاع المجموعــات المســتهدفة :عليه/عليهــا اثــارة وطــرح المناقشــات وتحقيــق التــوازن مــع المحافظــة علــى قيــادة
المجموعة.

يقــوم المراقبــون بتدويــن المالحظــات وتســجيلها .حيــث يحضــر مراقــب خارجــي او اكثــر أثناءاجتمــاع المجموعــات المســتهدفة ،دون
حصــول أي تفاعــل مــع المجموعــة أو مــع المشــرف؛ عليهــم تســجيل المناقشــة وجعلهــم علــى علــم بهــا مســبقا  ،وتحليــل اقــوال واي نــوع مــن
انــواع ردود الفعــل وغيرهــا مــن ردود فعــل المشــاركين .ينبغــي علــى المشــاركين التحلــي بالســرية والمصداقيــة بخصــوص اقوالهــم أثنــاء
تســيير اجــراءات المجموعــات المســتهدفة والتــي ســتكون بنفــس الســرية كاالجابــات التــي تــم علــى االســتيان االســتقصائي.
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يكون المشرف هو المسوؤل عن تقييم مخاطر العالقات السابقة بين األشخاص المشاركين والتي قد تضر النتائج االيجابية للمناقشة
تتضمن منهجية المجموعات المستهدفة عدة خطوات  ،على وجه الخصوص:
 .1تحديد الغرض من المجموعات المستهدفة
 .2طلب إكمال أي استمارات لمعلومات ديموغرافية والتي من شانها تيسير التقييم الدقيق للبيانات المجموعة.
 .3التحمس واالستعداد للعمل (مقدمة للموضوع  ،وتقديم المشاركين  ،المشرف و المراقب)
 .4البدء من تجربة المشاركين
 .5تجميع توقعات المشاركين طويلة ومتوسطة االمد
 .6النظر بعناية للتسلس الهرمي للسلطة

اللغة
المجموعــات المســتهدفة تعتبــر كأســلوب المراقبــة  ،ولكــن تشــترك مجموعــة مــن المواضيــع المختــارة فــي مناقشــة موضــوع مقــرر ،بنــاءا
علــى اآلراء ووجهــات النظــر المســجلة بطريقــة عفويــة .ينبغــي ان تكــون اللغــة المســتخدمة واضحــة بمــا فيــه الكفايــة ومفهومــة مــن قبــل
الجميــع.

المجموعة
تجانــس المجموعــة مهــم مــن أجــل ضمــان ارتيــاح المشــاركين بمناقشــة مواضيــع معينــة ،كونهــم قادريــن علــى تمييــز االشــخاص االخريــن
فــي المجموعــة .وينبغــي ان اليتعــرف المشــاركون فــي المجموعــات المســتهدفة ،علــى بعضهــم البعــض ،لســبب بســيط قــد يجــد شــخص مــا
صعوبــة التعبيــر عــن ارائــه وافــكاره امــام االشــخاص االخريــن او قــد يجــد بعــض النزاعــات داخــل المجموعــة.

 2.2.1مبادئ توجيهية للفرق المستهدفة المعنية بمشاريع ريادة االعمال للمرأة المهاجرة
بامكان التحليل النوعي التركيز على األسئلة التالية:
֍ كيــف يقيّــم صانعــو القــرار والمستشــارون ورواد األعمــال اإلطــار الشــامل وبيئــة التمويــل االقتصــادي والسياســي للمبــادرات الناشــئة
فــي منطقتهــم؟
֍ ھل ﺗرى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻹﻗﻟﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﮐل ﻣﺧﺗﻟف؟
֍ هل من الممكن تحديد مجاميع محددة من الناس الذين يعانون من الحرمان عند تحقيق هدفهم ليصبحوا اصحاب المهن الحرة؟
باالمكان تقديم اإلرشادات التالية لتنظيم مناقشات المجموعة:

المتطلبات االجتماعية  /الخلفيات
.1
.2

االمكانية الشخصية على القيام بالعمل الحر
الوقت الكافي خارج المسؤوليات العائلية

روح المبادرة الشخصية
.1

توافر أنظمة الدعم الشخصية (العائالت واألصدقاء)
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.2
.3
.4

الكفاءات  /دعم المعرفة
الدعم المالي
الدعم العاطفي

دعم الترجمة
• شبكات شخصية للتعزيز  /معارف قيمة لتنفيذ افكار العمل
• كيف يمكن دعم احتياجاتهم االجتماعية من خالل المشروع؟

االحتياجات االقتصادية
•التحقق من رأس المال الشخصي المبدئي
•للكيان القانوني
•االستثمارات الالزمة

تكاليف التدريب والشهادات والتصاريح
•

نظام التأمين  /الدعم في حالة االخفاق

• كيف يمكن زيادة االمكانيات االقتصادية من خالل المشروع؟

المتطلبات التعليمية
• المهارات والممارسة
• المعرفة في اللغة الثانية من أجل فهم المعلومات الضرورية /الحاجة الى العون المستمر
• المعرفة في الشؤون التجارية  /احتساب االرباح  /مسك الدفاتر ... /
• فهم الشروط القانونية  /النظام في البلد المستضيف
• المعرفة في التشبيك والترويج
• الخبرات العملية ذات الصلة
• كيف يمكنهم الوصول الى المتطلبات التعليمية من خالل المشروع؟ كيف يمكن تعزيز المهارات المتعلقة بريادة االعمال؟
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ادنــاه  ،جــدول تركيبــي متضمــن نتائــج التحليــل المختــارة للســت دول المشــاركة  ، ARISEلتقديــم ادلــة
وامثلــة ملموســة تخــص تحليــل المجموعــات المســتهدفة لمســتخدمي مجموعــة األدوات

النمسا

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة

آسباب لألعمال للصالح الخاص
الخلفية الثقافية :
ان العمــل للصالــح الخــاص محتــرم للغايــة و يتمتــع باهتمــام بالــغ ويقــوم علــى تحســين الوضــع االجتماعــي لألشــخاص .يمتلــك المواطنــون
الشــبكات الدوليــة والوظائــف فــي ســوق العمــل.
مفتقــرة الــى المهــارات اللغويــة والكفــاءات والمؤهــات ،والتعقيــدات لالعتــراف بالشــهادات والمؤهــات المحصــل عليهــا خــارج البلــد.
والبطالــة واالختالفــات الثقافيــة.
المستوى التعليمي :الصعوبات التي يواجهها المهاجرون ذوي المهارات المنخفضة في كسب الدخل من التوظيف.

االحتياجات الشخصية و االجتماعية
• يعتبــر الوصــول الــى نظــام التعليــم المبكــر واحــد مــن اهــم المتطلبــات االساســية

القامــة مشــاريع ناجحــة وقــد ينحــدر االبــاء مــن بلــدان
حصلــوا فيهــا علــى التدريــب والتعليمــي بطــرق تختلــف عــن نضرائهــا فــي النمســا .مــن العوامــل المهمــة النجــاح عمليــة التكامــل واالندمــاج
فــي ســوق العمــل هــي اســتيعاب وفهــم نظــام ســوق العمــل النمســاوي وبقيــة االنظمــة ذات الصلــة .
• حيــث تبــرز التجــارب الخاصــة بالقطاعــات والمؤهــات اضافــة الــى مفاهيــم االبــداع واالبتــكار ذات االوجــه المعقــدة وبؤيــة شــديدة الوضــوح
مــن بيــن الحشــود والمجاميع.

•

المنظمات الذاتية والرغبات وخوض المجافات والمثابرة والمواقف التي تتعلق بريادة االعمال.

المتطلبات االقتصادية
• من االمور الهامة هو الحصول على الموارد المالية
• المعرفة في أدارة االعمال والقوانين التجارية
• خطط االعمال ،الحسابات ،استراتيجية التمويل
• لغة االعمال التجارية
• الوصول الى معلومات التجارب

المتطلبات التعليمية
• صياغة وتحرير االفكار الجيدة والمفاهيم المفيدة
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• المعرفة والخبرة االدارية والقانونية والريادية
• احتساب الكلفة
• اللغة
• تقدير اعباء العمل
• السلوك الثقافي والفني

التحديات التي تواجه للوصول الى سوق العمل والعقبات التي تعترض تنفيذ االعمال
المؤهالت (إجراءات طويلة  ،صعبة ،وغالبا ما تكون نتائجها سلبية
•االدارة /السلطات والبيروقراطية  ،طرق االستمرار
في التعليم ،الصعوبات مابين الثقافات
• التحديات التي تواجه النساء :نساء مع األطفال والمحرومات،
النساء المسلمات التي تواجه التمييز العنصري والنساء ذوات المهن الحرة واللواتي تواجه مخاطر عديدة

فرنسا

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة
االحتياجات الشخصية و االجتماعية

• المعرفة باساسيات الطبخ.
• االستقاللية والقدرة على إنتاج  20طبق يوميا
• االلمام بالتسوق ـاتقان اللغة الفرنسية
• الرغبة في مشاركة المهارات وطريقة الطهي و الحماس في ذلك
• روح المبادرة ـالصرامة.
• تتسم شخصيتك بالمرح والترحاب واقامة عالقات جيدة مع الزبائن
• العقالنية ـالحالة الصحية الممتازة
• المرح
• الخيال
• روح التعاون
• الصبر
• اإلبداع
• الدبلوماسية
• الفضول ـاالمكانية االدارية
• التنظيم
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المتطلبات االقتصادية
المعرفة االقتصادية والمالية وكذلك الدعم الضامن والشروط المسبقة القانونية.

المتطلبات التعليمية
المعرفــة والدرايــة الخاصــة باطــار االعمــال القانونيــة والصحيــة والتدريــب علــى سلســلة التبريــد وســامة المطابــخ والمحاســبة وتقنيــة
المعلومــات  ,الــخ).
• ان تكون لديكم خلفية فى الرياضيات والمحاسبة
• االلمام باساسيات اقامة المشاريع واالجراءات االدارية الضرورية الخاصة بالتامين والمصارف والرسوم وماشابه
• االلمام بالعناصر االدارية الخاصة بالموظفين والوقت والتنظيم وماشابه مهارات الطهى

التحديات التي تواجه للوصول الى سوق العمل والعقبات التي تعترض تنفيذ االعمال
• حالة اإلقامة
• رعاية الطفل

ألمانيا

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة

االحتياجات الشخصية و االجتماعية
• الوقف
• التحالف

المتطلبات االقتصادية
الدعم العام
القامة المشاريع

المتطلبات التعليمية
الشروط المسبقة
الشخصية
•إدارة الوقت
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•المؤهالت
•افكار العمل
والتسجيل
•خطة عمل
والتمويل
• التأمينات الخاصة بالحماية الشخصية
•تسويق
• الشبكات
والتعاون
• اإلنترنت واألعمال اإللكترونية

التحديات التي تواجه للوصول الى سوق العمل والعقبات التي تعترض تنفيذ االعمال
• التوافق االسري والمهنة
• اللغة
• الوقت
• معلومات عن األموال العامة

اليونان

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة
االحتياجات الشخصية و االجتماعية

• ـااللمام باساسيات الطهو.
• المعرفــة باللغــة اليونانيــة آو االنكليزيــة لديــك الحماســة فــي اعمــال الطهــي روح المبــادرة االلمــام باطــار العمــل المحلــي بمــا فيهــا الجوانــب
الماليــة والقانونيــة االلمــام بمتطلبــات الســوق القــوة والدافــع وروح المبــادرة والمهــارات الجيــدة للتواصــل والمهــارات التنظيميــه والمهــارات
االبداعية والقدرات االدارية

المتطلبات االقتصادية
االحتياجات التنظيمية
• ـدعم النساء المفزوعات
• اللغة
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المتطلبات التعليمية
االلمام بقواعد وقوانين السالمة والقانونية والصحية
• االلمام باساسيات اقامة المشاريع واالجراءات االدارية
• االلمام بالعناصر الرئيسية في االدارة تبدا الجوانب المالية من اقامة المشاريع وتنتهي بمسك الدفاتر وانظمة الضرائب
• مهارات التسويق

ايطاليا

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة

آسباب لألعمال للصالح الخاص
• التقاليــد فــي مجــال ريــادة االعمــال فــي مختلــف بلــدان المنشــأ .حيــث أن االشــخاص المهاجــرون يالقــون صعوبــات أكبــر فــي انشــاء
مشــاريع خاصــة ممــا هــي فــي بلدانهــم االصليــة.
يمكن أن يكون التخصص العرقي عامال مساعدا لرواد األعمال الذين يعتزمون اتباع نفس المسار المهني من بلدانهم االصلية.

االحتياجات الشخصية و االجتماعية
• االحتياجات التنظيمية ـدعم النساء المفزوعات
• اللغة

المتطلبات االقتصادية
الحصول علي االئتمان عدم وجود تاريخ ائتماني
عــدم امكانيــة نقــل التاريــخ االئتمانــي مــن بلــدان أخــرى .أو عــدم اســتقرار وضــع االقامــة آو عــدم وجــود ضمانــات أو معاييــر أكثــر صرامــة
للحصــول علــى قــروض الصحاب المشــاريع
• قــد تواجــه مؤسســات االئتمــان مشــكالت أخــرى عنــد التعامــل مــع عمــاء مــن اصــول اجنبيــة .و مــن هنــا يعتمــد رواد االعمــال المهاجرون
بشــكل متكــرر علــي المســاعدات الغيــر الرســمية مثــل االســرة أو المجتمــع للحصــول علــي الدعــم المالي.
• شبكة الموثوقين ـتعزير سياسات تنمية المشاريع
• صعوبات العثور على أماكن مخصصة لرواد اآلعمال.

المتطلبات االقتصادية
الحصول علي االئتمان
عدم وجود تاريخ ائتماني
• عــدم امكانيــة نقــل التاريــخ االئتمانــي مــن بلــدان أخــرى .أو عــدم اســتقرار وضــع االقامــة آو عــدم وجــود ضمانــات أو معاييــر أكثــر
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صرامــة للحصــول علــى قــروض الصحــاب المشــاريع
• قــد تواجــه مؤسســات االئتمــان مشــكالت أخــرى عنــد التعامــل مــع عمــاء مــن اصــول اجنبيــة .و مــن هنــا يعتمــد رواد االعمــال المهاجــرون
بشــكل متكــرر علــي المســاعدات الغيــر الرســمية مثــل االســرة أو المجتمــع للحصــول علــي الدعــم المالــي.
• شبكة الموثوقين ـتعزير سياسات تنمية المشاريع.
• صعوبات العثور على أماكن مخصصة لرواد اآلعمال.

التحديات التي تواجه للوصول الى سوق العمل والعقبات التي تعترض تنفيذ االعمال
التمييــز العنصــري و التحديــات االضافيــة (مقارنــة مــع المهاجريــن مــن الذكــور) ـــيواجه المهاجــرون حواجــز ثقافيــة وصعوبــات فــي التفاعــل
مــع البيروقراطيــة و الســوق و الســلطات المحليــة .ســواءا مــن الناحيــة النظريــة و العمليــة ـــحيث أنهــم يفتقــرون الــي المعرفــة بالمراحــل
الضروريــة لمبــارة تنظيــم المشــاريع كمــا أنهــم يواجهــون حواجــز لغويــة
ـــتواجه النســاء العقبــات داخــل أســرهن (التبعيــة ،االطفــال ،العمــل) وغالبــا مــا تقــدم امــراض نفســية معقــدة ،هــذه الصدمــات يمكــن أن يكــون
لهــا تأثيــر علــي ســلوك ريــادة االعمــال ان لــم يتــم التعامــل نعهــا بشــكل صحيــح.

السويد

نتائج المناقشات للمجموعات المستهدفة
االحتياجات الشخصية و االجتماعية

• اللغة
• اجازة السوق ـالوصول الى المعلومات
• الدعم المتاح و شبكة معارف من أصحاب المهن و العمل للصالح الخاص.
• الموجه
• معلومات عن اللغة االم للمهاجرين.

المتطلبات االقتصادية
• الخدمات االجتماعية لدعم الدخل الفردي ـالدعم المتاح الصحاب المهن و العمل للصالح الخاص .ـشبكات االعمال.

التحديات التي تواجه للوصول الى سوق العمل والعقبات التي تعترض تنفيذ االعمال
• نقص الدعم
• نظام بيروقراطي
• ـالصعوبات للنساء:
• ـمسؤولية النساء تجاه االطفال،
• ـنقص في الخبرات السابقة في العمل
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• ـنقص في الخدمات المناسبة للنساء (تقديم تدريبات لغوية افضل مع االخذ بعين االعتبار المسؤولية اتجاه االطفال).
• ـالدعم االضافي االزم لتوظيف المرأة و ريادة االعمال.
• التقسيم الغير العادل للعمل في المنزل يمنع النساء من االستفادة من الفرض المتاحة.
• النمط الثقافي
• الخلفية التعليمية المنخفضة.

ومن الجدول المبين أعاله  ،تم استخالص بعض االستنتاجات العامة بشان االهداف
المتطلبات االجتماعية/الخلفيات
استنادا إلى مناقشات مجموعات األقران ،تم التعبير عن الجوانب الجوانب التالية بشكل عام أو رؤية االغلبية في جميع التقارير.

تقسيم العمل المنزلي بين الرجل والمرأة
تعتبــر غالبيــة التقاريــر المقدمــة مــن الشــركاء هــذا الجانــب ،واحــدة مــن الحواجــز التــي تعتــرض ســبل وصــول النســاء المهاجــرات إلــى
ســوق العمــل .حيــث يشــيرون الــى مســؤولية النســاء الخاصــة برعايــة الطفــل والتــي تبــدو المشــكلة المهيمنــة والواجــب التركيــز علــى تقديــم
خدمــات الدعــم وايجــاد الحلــول المناســبة لهــا

النمط السلطة األبوية
فــي كثيــر مــن الحــاالت  ،تحتــاج النســاء المهاجــرات إلــى طلــب إذن ازواجهــن الرجــال للحصــول او ممارســة مخلتــف الخدمــات واالنشــطة.
وقــد تعيــق هــذه المســالة مــن تعلــم النســاء المهاجــرات لغــة البلــد المضيــف أو المشــاركة فــي االنشــطة التعليميــة .فضــا عــن ان هنــاك بعــض
مــن المجموعــات المســتهدفة ،تســلط الضــوء علــى إبــرز االحتياجــات االجتماعيــة النفســية للنســاء المهاجــرات  ،كونهــن قــد خضعــن الــى
العنــف والمتاجــرة اثنــاء رحلتهــم إلــى البلــد المضيــف.

احترام الذات
يركــز الشــريك النمســاوي علــى مســالة احتــرام الــذات  ،واالســتعداد لتحمــل المخاطــر  ،وخــوض المجازفــات كشــرطا مســبقا لمواقــف ريــادة
االعمــال والتــي بامكانهــا مســاعدة النســاء لتصبــح مــن ذوات العمــل للصالــح الخــاص.

الخبرات والخلفية التعليمية والتقاليد
قــد تثيــر بعــض المجموعــات المســتهدفة علــى قضيــة التقليــد الســابق لريــادة االعمــال مــن البلــد االم .حيــث تبــدي بعــض الجنســيات المزيــد
مــن االســتعداد والرغبــة القامــة المشــاريع الخاصــة بهــم ،مثــا شــعوب الشــرق األوســط وأوروبــا الشــرقية .بينمــا تتناقــص تلــك الرغبــة
عنــد المهاجريــن مــن أمريــكا الالتينيــة وافريقيــا.

االلمام في اللغة
كثيــر مــن المهاجريــن ،وال ســيما النســاء يفتقــرن الــى الدرايــة الخاصــة بانظمــة ســوق االعمــال  ،والتــي تعتبــر مــن اهــم العوامــل الالزمــة
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لتحقيــق االندمــاج فــي البلــد المضيــف.

المتطلبات االقتصادية:
وتشير المجموعات المستهدفة الخاصة بمشروع  ARISEإلى عدة مسائل تتعلق بالمتطلبات االقتصادية:

الوصول إلى الموارد المالية
كثيــر مــن المهاجريــن  ،وال ســيما النســاء  ،ليــس لديهــم فــرص الحصــول علــى القــروض والدعــم المالــي كمــا لــدى المواطنيــن المحلييــن.
وفــي بعــض البلــدان  ،ال تتــاح القــروض وغيرهــا مــن الحوافــز الماليــة  ،فقــط ألولئــك الذيــن يحملــون الجنســية .غيــر ان المهاجريــن
القانونييــن فــي ألمانيــا والســويد ،بامكانهــم الحصــول علــى مثــل هــذا الدعــم المالــي .وهنــاك برامــج خاصــة مكرســة لبــدء المشــاريع الناشــئة
بيــن المهاجريــن وبرامــج محــددة تركــز علــى المــرأة وتنظيــم المشــاريع.
وفــي بعــض البلــدان  ،تــم تســليط االضــواء علــى قضايــا الحصــول علــى المــوارد الماليــة غيــر الشــرعية ،كأن تكــون اســتحصال القــروض
مــن قبــل المواطنيــن وذويهــم ،ومــع ذلــك ،فقــد تــم الكشــف عــن المخاطــر التــي تخــص ارتفــاع أســعار الفائــدة واالســتثمار غيــر المشــروع.

المعرفة والشروط الالزمة للبدء بالمشروع الناشئ (المعرفة الريادية)
تشــير غالبيــة المجاميــع المتماثلــة الــى االفتقــار بالمعرفــة بشــان هيكلــة االعمــال التجاريــة والرياديــة و متطلباتهــا بيــن المهاجريــن .حيــث
تقــدم بعــض البلــدان الشــريكة (النمســا،ألمانيا والســويد) برامــج محــددة تتعلــق بالتدريــب علــى اقامــة المشــاريع .ومــع ذلــك  ،فــان لهــذه
البرامــج بهــا نقائــص بمحتواهــا والعراقيــل اللغويــة.
ويفتقــر كثيــر مــن المهاجريــن أيضــا الــى طــرق الوصــول إلــى شــبكة االعمــال التجاريــة  ،وهــو أمــر ضــروري لتيســير وتحفيــز االعمــال
الناحجــة.

احتياجات التعليمية:
تعيين المهارات
كان رأي العديــد مــن المجموعــات المســتهدفة بــأن المهاجــرات لديهــن مهــارات لــم يتــم التاكيــد عليهــا او حتــى مالحظتهــا .وذكــرت الفئــات
المســتهدفة األخــرى أيضــا احتياجــات التعلــم  ،والتــي ينبغــي ان تكــون أكثــر فرديــة .وذكــرت بعــض الجوانــب مــن قبــل شــركاء ألمــان

وســويديون باعتبارهــم أساســيين.

توفير فرص التدريب على تنظيم المشاريع:
كمــا ذكــرت العديــد مــن المجموعــات المســتهدفة،بأن هنــاك حاجــة إلــى النظــر فــي عــدة جوانــب هامــة عنــد مشــاركة النســاء المهاجــرات
فــي دورات تنظيــم المشــاريع .وتغطــي هــذه الجوانــب المســتلزمات االوليــة ومضمــون وشــكل وهيــكل التدريــب.

المستلزمات االولية:
تعتبــر المهــارات فــي لغــة البلــد المضيــف مــن العوامــل المهمــة للقيــام بالــدورات الرياديــة لتشــمل النســاء المهاجــرات .علــى ان تاخــذ فــي
عيــن االعتبــار مســتوى االلمــام بلغــة البلــد المضيــف .وعــاوة علــى ذلــك  ،فــان خبــرات العمــل الســابقة تحتــل االهميــة الخاصــة باعــداد
محتــوى الــدورات التدريبيــة والــذي ســيؤثر علــى مــدة الــدورة.
وأخيــرا  ،يعتبــر الموقــف أو المواقــف التجاريــة باألحــرى ،أمــر حيــوي النجــاح اقامــة المشــاريع .ووفقــا المجموعــة المســتهدفة
بايطاليــا  ،فينبغــي اعدادهــا ورســم مخططهــا قبــل المباشــرة بالــدورة مــن أجــل زيــادة الكفــاءة واألثــر المرجــو مــن الــدورة.
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محتويات التدريب:
ويمكن تقسيم المواضيع الى فئتين:
• المواضيع العامة
.1
.2
.3

مجاالت االعمال (االفكار  ،الخطط  ،التسويق  ،االدارة  ،التمويل  ،الخ)
الشبكات التجارية
تكنولوجيا المعلومات

• مواضيع محددة
.1
.2

المعارف والمهارات المحددة وفقا النشطة تنظيم المشاريع
االلمام باإلطار القانوني والصحي ذي الصلة

والــى حــد مــا ،أعــادت المجموعــات المســتهدفة التاكيــد علــى كيفيــة تجانــس مجموعــة المهاجريــن وفيمــا يتعلــق بامكانيــات المهاجــرات فــي
مجــال تنظيــم المشــاريع.
وأعربــت المجموعــات المســتهدفة عــن عــدة عوامــل ذات طابــع غيــر مناســب بالنســبة للمهاجــرات النســاء .وفيمــا يخــص احتياجاتهــم
االجتماعيــة  ،يجــب ان تراعــي الخدمــات المقدمــة كونهــن بحاجــة إلــى دعــم إضافــي فيمــا يتعلــق بوضعهــن الداخلــي فــي المنــزل ،و علــى
ان يتنــاول اي نــوع مــن الدعــم مســالة رعايــة الطفــل  ،ومكونــات احتــرام الــذات  ،وان تعالــج أيضــا االنمــاط الثقافيــة بمثابــة التقاليــد االبويــة.
وينبغــي إيــاء المزيــد مــن االهتمــام علــى تجاربهــم المؤلمــة  ،وخصوصــا مــا مــروا بــه خــال رحلتهــم نحــو البلــد المضيــف.
وفيمــا يخــص االحتياجــات الماليــة للنســاء المهاجــرات  ،تشــير كافــة المجموعــات المســتهدفة تقريبــا إلــى ان انعــدام امكانيــة الوصــول قــد
يشــكل عقبــة رئيســية فــي طريــق اي مبــادرة لتنظيــم المشــاريع .ينبغــي انضمــام هــذه المســالة الــى اي دورات تدريبيــة .وعلــي الرغــم مــن
اتاحــة الدعــم المالــي فــي بعــض البلــدان  ،والحواجــز القائمــة مثــل المهــارات اللغويــة  ،وعــدم وجــود شــبكات واالفتقــار الــى المعرفــة وااللمــام
بهــذه الخدمــات  ،جميعهــا تشــكل عائقــا رئيســيا.

امــا بخصــوص تعاريــف المجموعــات المســتهدفة الحتياجــات التعلــم ومجــاالت المناقشــة  ،باالمــكان تقســيمها الــى فئتيــن .األولــى هــي
المهــارات والمعرفــة العامــة المتعلقــة بريــادة االعمــال التــي تشــمل مواضيــع مثــل افــكار العمــل والتخطيــط والتســويق وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت وشــبكات االعمــال  .والثانيــة هــي المجــاالت التــي تركــز علــى الغــذاء وتزويــد مواضيــع محــددة مثــل التشــريعات والصحــة
والنظافــة الصحيــة والســامة أيضــا.

لتلخيص الحواجز  ،وفقا للمجموعات المستهدفة  ،حيث يمكن االشارة إلى ما يلي:

• االفتقــار الــى ســبل الوصــول إلــى المعلومــات الهامــة :المشــورة العمليــة بشــان خيــارات العــودة الــى العمــل؛ المســاعدة فــي الحصــول عــل
معادلــة لشــهاداتهم الدوليــة  ،وإرشــادات حــول كيفيــة تاقلــم باماكــن العمــل األمريكيــة.
• التعقيد و التصعيب في الحصول على الرخص و الشهادات
• ســبل الوصــول المحــددة إلــى مراحــل اللغــة المهنيــة والتجاريــة ذي المســتوى العالــي والتــي تفــوق مراحــل اللغــة االساســية المقدمــة فــي
صفــوف المجتمــع.
• االفتقار إلى الشبكات المهنية وراس المال االجتماعي الالزم النجاح االعمال .
وأخيــرا  ،ال يمكــن للمــرء ان يتجاهــل موضــوع المناقشــة مــن المجموعــات المســتهدفة والتــي تبيــن اختــاف الظــروف فــي البلــدان الشــريكة
فيمــا يتعلــق بتوافــر المــوارد والتشــريعات وكذلــك وضــع الســوق.

واســتنادا إلــى نتائــج المناقشــات التــي أجراهــا الفريــق المســتهدف  ،تــم االعتــراف بالمجــاالت التاليــة كعوامــل النجــاح المهمــة للنســاء
المهاجــرات ذوات المشــاريع:
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• التشبيك
• التدريب المهني والتعليم
• المثالية
• االشراف
• الجوانب المالية وازدياد راس المال
• البيروقراطية والروتين الحكومي

ومــن الجوانــب األخــرى التــي أبرزتهــا المجموعــات المســتهدفة  ،انخفــاض النســبة المئويــة للنســاء ذوات الخلفيــة العرقيــة المختلفــة اللواتــي
يشــاركن فــي دعــم الشــركات  ،بينمــا تشــكل النســبة المئويــة للمهاجريــن مــن بيــن أولئــك الذيــن رفــض دعمهــم مــن هــؤالء الذيــن حصلــو
علــى نســبة مــن المســاعدة الممنوحــة.
وأخيرا استنادا إلى استنتاجات استخلصت من مناقشات المجموعة المستهدفة  ،وبعد المشورة ،ويمكن االشارة إلى مجاالت التحسين:
• استعراض خطة األمن المالي للمهاجرات ذوات العمل للصالح الخاص.
• زيادة الفرص للمهاجرات ذوات العمل الخاص في القطاعات ذات المستويات المتدنية القامة المشاريع.
• تعزيز وضمان جوده المشورة التجارية والتدريب.
• تبني األطر التنظيمية ألصغر الشركات.
• زيادة الجهود المبذولة في التعليم.
• مواصله الجهود الرامية إلى بدء وتعزيز التشبيك والتوجيه وغيرها من الطرق.

29

الفصل - 2منهجية التدريب وعملية التيسير
 1.2مقدمة
يهــدف مشــروع  ARISEإلــى محاولــة اســتخدام التعليــم الغيــر الرســمي وﻣﻨﻬﺠﻴﺎت المشــاركة للتعلــم لتلبيــة آﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ و تنفيذهــا
بشــكل تشــاركي .و علــى وجــه الخصــوص فقــد نفــذت المجموعــة مســارا مرنــا للتعلــم الطــاق للطاقــات االبداعيــة واالبتكاريــة للنســاء
المشــاركات عبــر:

التفكير اإلبداعي ← إليجاد حلول مبتكرة للمشاكل من خالل توليد األفكار واالنشطة.
التعلم من التجربة ← اختبار ما هو ممكن لفرص العمل والدخل الشهري للنساء المهاجرات.
التعلــم المشــترك ← اســتخدام مناهــج شــاملة لريــادة األعمــال والمشــاركة االقتصاديــة للنســاء المهاجــرات مــن خــال فريــق العمــل الجماعــي
والدعــم وتبــادل خبــرات التعلــم.
التعلــم مــن االقــران ← التعلــم مــن بعضهــم البعــض ونمــاذج دور المهاجريــن ،المعــززة مــن خــال الزيــارات للمؤسســات االجتماعيــةالناجحــة و اقامــة اجتماعــات مــع المهاجريــن الناجحيــن مــن رواد األعمــال؛ نقــل الممارســات والخبــرات الجيــدة عبــر الشــبكات غيــر الرســمية.

التعلــم مــن الثقافــات المختلفــة ← بيــن المجتمعــات المهاجــرة والمرحبــة فــي كافــة أنحــاء البلــد  ،اي بمعنــى خــال األحــداث الداعيــة والمناشــدة
للمجتمعــات المحلية.

حيــث يتنــاول جــزء مــن التدريــب ،المزيــد مــن مهــارات تنظيــم المشــاريع  ،كمــا اســتخدمت  ARISEأيضــا التعلــم القائــم علــى تحــدي
االعمــال والمقــدم مــن خــال نمــوذج  TRIOللتعليــم الريــادي .تتضمــن هــذه المنهجيــة :ثقافــة ريــادة األعمــال ؛
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ريــادة

التعليم الريادي االساسي ،التعليم المدني الريادي وتصميم المشاريع
قــاد منهــج التفكيــر فــي تصميــم المشــاريع الرياديــة ،المتعلمين مــن خــال دورة االكتشــاف (التفكير،التعاطف،التحقيقــو المراقبةوالبحــث)،ودورة
التخطيــط والتنفيــذ (إدارة المشــاريع)  ،دورة عمــل النمــاذج األوليــة (التجربــة واالختبــار) .قــام المشــاركون بالعمــل علــى لوحــة األفــكار
ونمــوذج لألعمــال التجاريــة بتنظيــم االعمــال والنمــاذج االوليــة وتعييــن القيــم والتســويق وماشــابه.
بالنســبة لمشــروع  ، ARISEكانــت المشــاركة النشــطة للمتعلميــن مــن أهــم االســس التــي تســتند عليهــا دورات التدريــب التــي تخــص بنــاء
المعرفــة.
مــن أجــل تقديــم المشــورة واالقتراحــات لمــن ينــوي القيــام باالعمــال فــي نفــس الســياق  ،حيــث اهتــم هــذا الفصــل بتعريــف عمليــة التعليــم
مــن خــال المشــاركة الفعالــة .وهــو يوجــز بعــض اإلرشــادات العمليــة خطــوة بخطــوة للخبــراء و المنشــطين بشــان كيفيــة تقديــم هــذا النــوع
مــن التدريــب .ويتركــز هــذا الفصــل علــى المفاهيــم واإلجــراءات التــي تخــص تنميــة ريــادة االعمــال .ومــع ذلــك  ،فــان األمــر متــروك
للخبــراء ،باســتخدام المبــادئ التوجيهيــة بالكامــل  ،وكافــة الخطــوات والممارســات أو اختيــار بعــض الخطــوات المناســبة وذات الصلــة باهــداف
المجموعــة.
يركــز هــذا الفصــل علــى كيفيــة اعــداد المشــارك فــي التدريــب مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــه التعلــم التشــاركي .كمــا انــه يشــمل األدوار
والمســؤوليات التــي بامــكان المشــاركين توليهــا فــي عمليــة التعلــم التشــاركي.

.2.2خطوات التعلم بالمشاركة:
وتشــير هــذه الفقــرة إلــى المهــارات واألســاليب والتقنيــات الخاصــة بالتعلــم الناجــح كمجموعــة أدوات يســتخدمها الخبــراء لتنظيــم واداء الــدورات
التدريبيــة  ،بنــاءا علــى مبــادئ التعلــم بالمشــاركة .والعمــل هــو عبــارة عــن مناهــج وأســاليب ومواقــف وســلوكيات وعالقــات وطــرق أســرية ،
والتــي تمكــن وتشــجع النــاس علــى المشــاركة والتحليــل وتعزيــز معرفتهــم بطــرق ونمــط معيشــتهم وظروفهــم وتمكينهــم مــن التخطيــط والعمــل
واالشــراف والتقييــم والتفكير.

الخطوة . 0التخطيط
الخطوة  .1اختيار المشاركين
الخطوة  .2تعريف المشاركين
الخطوة  .3توضيح توقعات المشاركين واهتماماتهم
الخطوة  .4فهم واستيعاب أهداف التدريب
الخطوة  .5االتفاق علي جدول زمني
الخطوة  .6ضمان بيئة مناسبة ومشاركة نشطة
الخطوة  .7التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن شروط التدريب

الخطوة  0التخطيط
الهدف :تخطيط مسار التدريب بطرق اكثر كفاءة
المنهج  :تخطيط المشروع
االدوات :معلومات تستند على سياق البحث.
ونظــرا الختــاف مصالــح وقــدرات النســاء المشــاركات  ،ينبغــي علــى الميســر ان يهتــم اهتمامــا شــديدا فــي فهــم احتياجــات وتطلعــات
المشــاركات قبــل الشــروع فــي الــدورات التدريبيــة .والمشــاركون هــم مــن المتطوعيــن .إذا لــم يتــم تهيئــة بيئــة تعليميــة مناســبة  ،فيمكــن أن
يبتعــدوا ويغــادرو التدريــب .ومــن أجــل خلــق بيئــة مناســبة  ،يتوجــب علــى الميســر اعــداد الــدروس والتماريــن بشــكل جيــد قبــل وقــت التدريــب.
وينبغــي ان يضــم التدريــب عــددا محــدودا مــن المشــاركين فقــط ألتاحــة فــرص القيــام باالنشــطة والتفاعــل وبنــاء العالقــات الشــخصية داخــل
المجموعــة .حيــث ان ازديــاد نســبة المشــاركة وتماســك المجموعــات ،يقــود الــى تعزيــز جــودة عمليــة التعلــم بالمشــاركة .ويســعى الميســرون
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إلــى تكويــن ومشــاركة وتبــادل وجهــات نظرهــم.

هنــاك العديــد مــن خطــوات التخطيــط التــي يجــب اعتبارهــا قبــل التدريــب  ،بنــاءا علــى مســتوى التدريــب .وينبغــي للميســرين الشــروع فــي
عمليــة التخطيــط فــي وقــت مبكــر مــن أجــل ضمــان نجــاح تجربــة التعلــم بالمشــاركة علــى ان تكــون الخطــوات االوليــة كالتالــي:

• اعداد الجدول الزمني للتدريب (بما في ذلك الزيارات الدراسية والبرامج االرشادية لالقران)
• اعداد أدوات التدريب
• اعداد تمارين االختبار
• تهيئة االماكن المالءمة للتدريب
• تنظيم المتحدثون الضيوف وضم السلطات المحلية.

الخطوة  .1اختيار المشاركين
الهدف :اختيار المشارك بناءا على قدراته وامكانياته في أدارة البرنامج.
الطريقة :وضع معايير لالختيار واجراء المقابالت مع المرشحين.
االداة :المقابالت وترتيب الدرجات.
مهــام الميســر :الجــل انجــاح برامــج ريــادة االعمــال ،مــن المهــم اعــداد معاييــر االختيــار .وربمــا وبعيــدا عــن االندهــاش ،بامــكان البرامــج ذات
الســجالت الحافلــة بالنجــاح  ،ان تكــون انتقائيــة للغايــة  ،لعنصــر النســاء المشــاركات فــي المشــاريع الناشــئة الجديــدة.

ويمكن ان تعتمد معايير االختيار على المراحل التي يكون فيها المشاركون:

• مرحلة الطموح (أريد ان أكون مؤسسا/مدير ومنظم المشروع).
• مرحلة النية /بلوغ الغاية (ساصبح رائد اعمال).
• اكتشــاف صيــغ االعمــال التجاريــة (لقــد اكتشــفت قضيــة انــا متحمــس اليجــاد الحلــول لهــا ،والتحقــق مــن صحــة منتجــات الســوق) وقــد
يتضمــن تنميــة خطــه االعمــال أو اختبــار الســوق المبكــر.

وهناك بعض المؤشرات التي ينبغي مراعاتها وهي:
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العوامل المؤشرة
راس المال
البشري
اختيار القطاع

االفتقار الى وجود كال من التعليم  ،والخبرة في العمل والمهارات المهنية والتقنية
• االختالفات في األفضليات ومصاعب الدخول والخروج
التمثيل المفرط في القطاعات التقليدية التي لها مشاريع ناشئة ذات نفقات منخفضة وعقبات محددة للدخول
• رائدات االعمال وال سيما اللواتي تعملن المؤسسات غير الرسمية  ،االعمال التجارية المنزلية

طرق الوصول الى االفتقــار او محدوديــة طــرق الوصــول الــى التكنولوجيــا بســبب عــدم القــدرة علــى تحمــل التكاليــف  ،واالفتقــار الــى المعرفــة و/
أو المعاييــر االجتماعيــة
المعلومات
• النســاء أكثــر عرضــه للبــدء فــي المشــاريع فــي القطاعــات التــي يتدنــى اليهــا مســتوى الطلبــات والمقتضيــات وبالتالــي تحصــل
اربــاح متدنيــة.
طرق الوصول الى صورة أقل مالئمة مع المستثمرين ،بما أن النساء يمتلكن عمال تجارية صغيرة و ليس لديهن ضمانات كافية.

التمويل

• بامــكان المؤسســات الماليــة ان تطلــب ضمانــات ذات مســتويات عاليــة مــن رائــدات االعمــال .كذلــك قــد تحتــاج بعــض البنــوك
ان تكــون للمــراة توقيــع مشــترك مــع الرجــل للقيــام بفتــح الحســابات.
مشاركة في السوق المالية ذات المستوى المتدني
• تفضيل االدخارات الخاصة لتمويل المشاريع بدال من االقتراض من المؤسسات المالية

العوامل المؤسسية • االجــواء المنزليــة والمشــاريع الغيــر رســمية  ،هــى باالســاس نتيجــة الحاجــة الــى الجمــع بيــن مســؤوليات العمــل والمســؤوليات
االسرية
• والمهــارات المهنيــة والتقنيــة المحــدودة قــد تكــون ناجمــة عــن انخفــاض المســتوى التعليمــى او االعــراف االجتماعيــة التــى تحــد
مــن تنقلهــن.

الخطوة  .2تعريف المشاركين
الهدف :التعرف على بعضهم البعض.
الطريقــة :يشــكل المشــاركين أزواج حيــث يتــم تقديــم أنفســهم لبعضهــم البعــض .بعــد مــرور  2الــى ثالثــة دقائــق ،يعــودون إلــى المجموعــة
ويقدمــان شــركائهم إلــى المشــاركين اآلخريــن
االدوات :قطع كبيرة من الورق أو لوحة ورقية  ،عالمات.
مهام الميسر:
أمثلة للمواضيع المقدمة للمشاركين:
• االسم  ،ومعنى االسم
• المؤهالت التعليمية
• المساهمات كنادي شبابي/عضو في الجمعية
• المشاركة السابقة في ريادة االعمال
• اشياء فريدة عن أنفسهم
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الخطوة  .3توضيح توقعات المشاركين واهتماماتهم
الهدف :تحديد ما يتوقع المشاركون الحصول عليه من التدريب.
الطريقة :السماح للمشاركين بالتعبير عن توقعاتهم واهتماماتهم.
االدوات :األلواح الورقية والعالمات.
مهام الميسر:
أمثلة على التوقعات والشواغل
توقعات:
• اكتساب المعرفة في إنشاء وأدارة االعمال التجارية
• اكتساب الخبرة والمهارات في تطبيق أساليب وطرق ومناهج التعلم بالمشاركة
• تنميه المهارات المتعلقة بكيفية تيسير طرق التدريب على تنظيم المشاريع
• تعلم كيفية تنمية خطة العمل

الشواغل:
• الوقت المخصص للتدريب  ،غير كافيا
• لم يتم اعداد جدول للمشاركين
• المشاركة محدودة
• رعاية األطفال
• الدعم من االسرة

لخطوة  .4فهم واستيعاب أهداف التدريب
الهدف :تمكين المشاركين من فهم أهداف التدريب.
الطريقة :يناقش المشاركون توقعاتهم ومقارنتها باألهداف المحددة للتدريب.
االدوات :أهداف التدريب المدرجة على اللوح الورقي .
مهام الميسر:
باالمكان ادراج أهداف التدريب على النحو التالي:
• فهم كيفية توليد وتحديد واختيار األفكار التجارية.
• اكتساب المعارف والمهارات ذات الصلة للمباشرة بنجاح باالعمال والمشاريع التجارية وادارتها.
• فهم اعداد خطة عمل محددة وشاملة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات كل فرد من المشاريع.
• فهم الروابط بين منظم المشاريع وجميع الموارد والخدمات الالزمة إلطالق المشاريع والحفاظ عليها بنجاح.
• فهم االدخار كمهارة حياتية لكسب العيش لالفراد وتحسين االعمال التجارية
• خلق روابط بين المشاركين والجمعيات  ،الخ.
• تعزيز مهاراتهم واستعادة ثقتهم بأنفسهم  ،وتمكينهم من تحديد مواردهم الداخلية والخارجية.
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الخطوة  .5االتفاق على جدول زمني
الهدف :التوصل إلى توافق في اآلراء مع المشاركين بشان الجدول الزمني وأدارة الوقت.
األسلوب :نقاش مفتوح
االدوات :جدول زمني مفصل للتدريب  ،والجدول الزمني باأليام.
مهام الميسر:
باالمكان تلخيص عملية االتفاق مع المشاركين على الجدول الزمني للتدريب وحسب الخطوات التالية:
• تعريــف محتــوى التدريــب وتقديــم جــدول زمنــي مفصــل بحــدود (3ـ 5-دقيقــة) علــى ان يكــون معــد مســبقا وبشــكل جيــد .ثــم أخــذ رأي
المشــاركين علــى الجــدول الزمنــي بااليــام.
• إبالغ المشاركين بسالسة ومرونة الجدول الزمني المفصل ،والذي سيتم استعراضه على اساس يومي.
• التنويه الى ان الجدول الزمني المفصل سيتم تركه واضحا على الجدران حتى نهايةالتدريب.

الخطوة  .6انضمام المشاركين وتحديد االدوار للقيام بالمشاركات الفاعلة
الهدف :ضمان تفاعل المشاركين بفاعلية في عملية التعلم التشاركية.
الطريقة :مشاركة المعلومات من خالل المشاركة الفعلية وتعيين األدوار للمشاركين.
االدوات :جدول المهام اليومية للمشاركين.
مهام الميسر:
ويفتــرض ان يكــون كل مشــارك علــى درايــة بــدور الميســر ،مــرة واحــدة علــى األقــل ،مــن أجــل اكتســاب خبــرة مباشــرة فــي تيســير عمليــات
التعلــم التشــاركية .يتــم تعييــن دوره أو ممارســاته وطلــب العــداد نفسه/نفســها مــن خــال قــراءة الفصــل ذي الصلــة بتــروي واعــداد المــواد
الالزمــة للــدورة .ومــن أجــل تعييــن المشــاركين  ،ســيقوم الميســر بمــا يلــي:

• تعيين مشاركين لتسهيل عمليات التعلم بالمشاركة
• اختيار واعداد التمارين/االنشطة المناسبة للدورات المختلفة.
• مالحظة عدد التمارين والصفحات حيث يمكن ايجاد التمارين الخاصة على قطعة من الورق ولفها.
• وضع لفات الورق في منتصف دائرة المشاركين.
• الطلب من المشاركين اختيار لفة.
• الطلب من المشاركين دراسة واعداد التمرين المشار اليه في مالحظاتهم وتقديم المساعدة والدعم في حال وجود اي استفسار.
• تعيين متطوعين لالنشطة اليومية.
• يوميــا ،ســيكون هنــاك العديــد مــن األدوار المتنوعــة األخــرى التــي يفتــرض ان يقــوم بهــا المشــاركون لمســاعدة الهيــاكل ودعــم عمليــة التعلــم
التشــاركي الســلس .ومــن أجــل إســناد مثــل هــذه األدوار األخــرى للمشــاركين  ،ســيقوم الميســر الرئيســي بمــا يلــي:
• مشروع «جدول المهام اليومية» االنشطة أو المهام اليومية الالزمة لضمان عملية تعلم تشاركيه سلسة.
• ثم اطلب من المشاركين تسهيل عملية التعلم المرافقة للممارسات المعنية
• تحديد اليوم والوقت المتوقع لتسهيل الممارسات
• االيضاح بان بعد كل عملية ميسرة للتمارين  ،سيقوم المشاركون بتقييم ومناقشة اداء الميسر.
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الخطوة  .7طرق التوصل إلى توافق في اآلراء بشان معايير التدريب
الهدف :السماح للمشاركين بمناقشة معايير التدريب والتوصل إلى توافق في اآلراء بشانها.
األسلوب :مناقشات مجموعة صغيرة أو كبيرة.
األدوات :األلواح الورقية والعالمات.

مهام الميسر:
• اطلــب مــن المشــاركين ان يشــكلوا أزواجــا أو مجموعــات صغيــرة مكونــة مــن  3الــى 6-افــراد والقيــام بثالثــة معاييــر خاصــة بالتدريــب التــي
يعتبرهــا المشــاركون مهمــة ( 5دقائق).
• وضع لوح ورقي على كافة المعايير واإلجراءات التدريبية المقترحة والتي سيتم مالحظتها وعرضها طوال فترة التدريب بأكملها.
• بعد مناقشات المجموعات الصغيرة  ،من المفترض ان تقدم المجموعات نتائجها بالشكل التام.
• مالحظة وتسجيل النقاط المشار اليها من قبل المجاميع عى اللوحة الورقية وتصحيح أو تصنيف النقاط المطولة بمساعده المشاركين.
• تلخيــص «معاييــر التدريــب» الرئيســية واســتحصال موافقــة جميــع المشــاركين علــى التــزام بالمعاييــر المتفــاوض عليهــا طــوال فتــرة
التدريــب بأكملهــا.
• التنويه إلى ان المشرف على اإلجراءات سيضمن احترام ومراعاة معايير التدريب المتفق عليها
مثال على معايير التدريب:
• تكون كافة الهواتف النقالة على الوضع الصامت
• نحن منتبهون
• نتعاون مع الميسر
• نحن في الوقت المحدد
• ال نمتنع عن إبداء آرائنا الهادفة
• نحن ال نضيع الوقت أو نسبب لهو من خالل التحدث مع االخرين خالل التدريب
• نحن ال نقاطع اآلخرين بينما هم يتحدثون.
• نحن نهتم وسوف نفهم إذا كان المشاركون اآلخرون ال يتمتعون بصحة جيدة
• االلزام بسرية ما يتم مناقشتة في المجموعة

3.2ـ التواصل بين الثقافات
باالضافــة الــى عمليــات التيســير  ،مــن الضــروري االهتمــام بالتواصــل مــع هــذه المجموعــة المســتهدفة بالــذات .وفــي حالــة تنــاول قضايــا
المهاجريــن ،فاننــا عــادة نتحــدث عــن «التواصــل بيــن الثقافــات المختلفــة».
ولكــن مــن الواجــب اوال تعريــف الثقافــة قبــل استكشــاف كيفيــة التواصــل بشــكل أفضــل مــع األشــخاص ذوي الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة
بطريقــه فعالــة.
حتــى القــرن التاســع عشــر  ،كانــت الثقافــة مرادفــة فــي الغالــب لمــا كان يعتبــر «الثقافــة ذات المســتويات العاليــة»  ،مثــل اللوحــات والموســيقي
واألدب .وقــد تغيــر هــذا المعنــى إلــى حــد كبيــر مــن خــال علــوم االنســان الناشــئة حديثــا  ،والتــي بــدات بتعريــف الثقافــة كشــيء ينتمــي إلــى
الجميــع وليــس فقــط نخبــة صغيــرة .قــدم عالــم علــم االنســان البريطانــي ادوارد تايلــور ( )1871أول تعريــف شــامل للثقافــة بأنــه « المجمــع
الكامــل الــذي يتضمــن المعرفــة  ،والمعتقــد  ،والفــن  ،واألخــاق  ،والقانــون  ،والعــرف  ،وغيرهــا مــن االمكانيــات والقــدرات والعــادات
المكتســبة مــن قبــل اإلنســان [معنــي الجنــس البشــري] كعضــو فــي المجتمــع «.
وباالمــكان أيضــا ان تكــون الثقافــة علــى غــرار العديــد مــن الطــرق المختلفــة .وفــي حيــن أن النمــاذج مفرطــة فــي التبســيط وال تعكــس عمــق
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وتنــوع الحيــاة الحقيقيــة  ،فهــي مفيــده كأداة للتعلــم.
وفقــا لنمــوذج البصــل  ،حيــث تشــبه الثقافــة بثمــرة البصــل الــذي يحتــوي علــى عــده طبقــات ليتــم تقشــيرها لغايــة وصولنــا الــى اللــب وحينمــا
نزيــل القشــور والطبقــات ،فكأننــا ننتقــل مــن المظاهــر الخارجيــة والمزيــد مــن الجوانــب الظاهريــة للثقافــة وصــوال البعادهــا األقــل وضوحــا
واألكثــر بنيويــة.

ماذا يحصل في ملتقيات الثقافات المختلفة ؟
ال تتالقــى أبــدا الثقافــات ،بــل مــن يلتقــي دائمــا ،هــم النــاس الذيــن يلتقــون ويتفاعلــون مــع بعضهــم البعــض وهــم المنغرســين فــي مختلــف
الثقافــات .والمثــال المذكــور عــن ثمــرة البصــل  ،لــه اهميــة كبيــرة الســتيعاب وفهــم تعقيــد معضلــة الهويــة أيضــا .كلنــا نمثــل ثمــرة البصــل
المتكونــة مــن طبقــات متعــددة .ولكــي نســتوعب ونفهــم األخــر ،علينــا اوال ،نــزع طبقــة العــادات والملبــس والمظهــر ،ثــم طبقــة المعاييــر
الخاصــة بالفــرد وقييمــه وفــي الختــام ننــزع طبقــة القيــم االساســية واالفتراضــات التــي المجــال للتشــكيك فيهــا.
فــي المقابــل ،تشــكل ثمرتنــا البصــل الفرديــة ،جــزء مــن أكبــر بصــات الثقافــات المتنوعــة التــي ننتمــي اليهــا واكثرهــا تعقيــدا .فــي واقــع االمــر،
عندمــا نتفاعــل مــع بعضنــا البعــض  ،فانــن بصالتنــا هــي التــي تتفاعــل .وكوننــا نحــاول جاهديــن االهتمــام بعضنــا بالبعــض االخــر ،فعليــه
تتالقــى بصــات هويتنــا عنــد مختلــف الطبقــات كافــة بــدءا مــن الجوانــب الظاهــرة وصــوال الــى الجوانــب االكثــر خفــاءا.
حيــث تــزداد احتماليــة نشــوء النزاعــات واالختالفــات عنــد تعــدد وزيــادة بصالتنــا المختلفــة .ســيكون مــن االكثــر صعوبــة فــي مواجهــة
االختالفــات فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه كل طبقــة عرضــة الفتعــال النزاعــات  ،بحكــم اننــا نقتــرب مــن الجوهــر .الثقــب األســود هــو
المــكان الــذي تحــدث فيــه اكثــر الصراعــات الخطيــرة– حيــث تكــون هــذه االبعــاد الخاصــة بالثقافــة ،طبيعيــة وبســيطة جــدا وفــي نفــس الوقــت
ضروريــة جــدا .بالنســبة لنــا مــا يكــون مــن الصعــب جــدا تقبــل بفكــرة انهــا قــد ال تكــون عالميــا مشــتركة بيــن الجميــع.
وعــاوة علــى ذلــك  ،هنــاك مفهــوم آخــر لتحســين مســائل اســتيعاب وفهــم التواصــل بيــن الثقافــات المختلفــة  ،هــو اننــا جميعــا محدديــن بســياق
ثقافــي واجتماعــي خــاص بنــا .حيــث تمثــل الثقافــة لــزوج مــن النظــارات التــي ال يمكننــا انتزاعهــا  ،بــل ليــس باســتطاعتنا التعــرف علــى العالــم
ورويتــه اال مــن خاللهــا فقــط .نحــن ال نــدرك وجــود قيمنــا الثقافيــة ومعاييرنــا حتــى يتــم التشــكك فيهــا او اعتراضهــا ويحــدث عــادة عندمــا
نواجــه قواعــد ومعاييــر مختلفــة عــن قواعدنــا .ومــن خــال االلتقــاء «باآلخــر» تصبــح قيمنــا واضحــة وظاهــرة .
واســتنادا إلــى هــذه القضايــا  ،فقــد طــورت عالمــة النفــس الفرنســية مارغريــت كوهين-أميريــك، Cohen-Emerique /طريقــة الحــوادث
الحرجــة بشــكل مجــدي ومنفــع لتســهيل التواصــل بيــن الثقافــات المختلفــة وحــل النزاعــات الناشــئة فــي االوضــاع المهنيــة.

مبادئ منهجية الحوادث الحرجة:
وفقًــا لهــذه المنهجيــة  ،هنــاك جانبــان معنيــان فــي كافــة النزاعــات الناشــئة عبــر الثقافــات ولذلــك اليجــوز مطلقــا تفســير الصــراع باختــاف
اآلخــر ،بــل باألحــرى يكــون بتفاعــل االطاريــن الثقافييــن المختلفيــن.
مــن خــال تحليــل تجــارب الصدمــة الثقافيــة (أو الحــوادث الخطيــرة) ،تتيــح هــذه الطريقــة مجــاال أفضــل لفهــم طــرق وامكانيــة االطــار الثقافــي
الخــاص بنــا ،بتنظيــم ســبل التفاعــل ويســاعدنا فــي الوصــول إلــى درجــة مــن الحيــاد الثقافــي  ،ممــا يســمح بالتفــاوض بشــكل أفضــل اليجــاد
الحلــول الممكنــة.
ان الصدمــة الثقافيــة هــي تفاعــل مــع شــخص أو شــيء مــن ثقافــة مختلفــة  ،وجــدت فــي مــكان وزمــان محدديــن ،التــي تثيــر اإلدراك الســلبي
أو اإليجابــي والعاطفــي وردود االفعــال ،و فقــدان النقــاط الداعمــة ،و التمثيــل الســلبي للــذات والشــعور بعــدم وجــود توافــق والــذي قــد يســبب
القلــق واالســتياء.

يعتمــد أســلوب مارغريــت كوهين-أميريــك  Cohen-Emeriqueللثقافــات المختلفــة علــى ثــاث خطــوات  ،كل منهــا قائــم علــى مختلــف
الطــرق واالســاليب واالدوات التدريبيــة وتتطلــب تنميــة مختلــف الكفــاءات مــن المهنييــن.

الخطوة األولى :االمركزية
تقــوم هــذه الخطــوة األولــى -أي االمركزيــة علــى اســاس االقــرار ،بأنــه إذا كان هنــاك نــزاع  ،فهــو مجــرد اثــار وعواقــب لالختــاف الثقافــي،
وهــو التفاعــل بيــن اثنيــن مــن األطــر الثقافيــة المختلفــة الداعمــة  .وبالتالــي يدعــو إلــى استكشــاف مشــاركة وانضمــام الثقافــة الخاصــة بالفــرد
 بمــا فــي ذلــك االشــكال المهنيــة والممارســات والقواعــد وكيفيــة مرورهــم ودخولهــم للتفاعــل مــع القيــم  /القواعــد  /توقعــات وامــال اآلخريــن.تنطــوي هــذه المرحلــة األولــى علــى اكتســاب أدوات تســاعد علــى الوعــي الذاتــي  ،وتصويــر الــذات .حيــث ان المهــارة األساســية هــي القــدرة
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علــى اتخــاذ خطــوة إلــى الــوراء مــن موقــف دقيــق محتمــل ومحاولــة الصمــود ومقاومــة الحاجــة للبحــث علــى الفــور عــن االجوبــة واالحــكام
فــي االخريــن («كيــف يمكنهــم اضطهــاد النســاء عــن طريــق إجبارهــم علــى إخفــاء معالــم الوجــه والجســم؟ «) وبــدالً مــن ذلــك  ،حـ ّـول االنتبــاه
إلــى أنفســنا («مالســبب بالنســبة فــي أختيــار الطريقــة التــي أتبعهــا فــي ارتــداء المالبــس؟ مالســبب فــي اهميــة اظهــار النســاء معالــم الوجــه
والجســم؟ «).

الخطوة الثانية :فهم اإلطار المرجعي لآلخر
بمجرد تعرفنا بمعاييرنا الثقافية وقيمنا وأنماطنا  ،فإننا مستعدون في النظر في االخرين  ،ومن أهداف هذه المرحلة هي:
• اكتســاب افــكار مفصلــة عــن القيــم الثقافيــة واألعــراف وأنمــاط النــاس مــن الثقافــات األخــرى  ،وتجــاوز االفتراضــات والصــور النمطيــة
البســيطة.
• التعرف على العديد من العوامل التي قد تؤثر على المرجعية الثقافية لألخرين.

ومــن المهــارات الرئيســية فــي هــذه المرحلــة هــي :الجــرأة فــي ان تكــون فضولــي محــب لالســتطالع و المالحظــة  ،ربــط المالحظــات بطريقــة
منهجيــة لمجموعــة خاصــة بنــا مــن المعــارف والممارســات (مثــل توســيع معرفتنــا بطــرق الترحيــب وطقوســها فــي الثقافــات االخــرى و التــي
مــن الممكــن تعلمهــا ببــطء و منهــا تعلــم كيفيــة االنحنــاء).

الخطوة الثالثة :التفاوض
التفــاوض يعنــي إيجــاد حلــول لمشــاكل حقيقيــة محــددة ،بالشــكل الــذي ينبغــي فيــه احتــرام هويــات كال الطرفيــن قــدر االمــكان .باالمــكان تنميــة
وتحســين التفــاوض لدينــا مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن المواقــف والمهــارات وهــي كاالتــي :
• االستماع النشط  ،والتواصل الغير عدواني ،االستماع إلى اآلخرين  ،وليس فقط التركيز على ما نريده والذي يتوافق مع ثقافتنا.
• مقاومة الحاجة إلى انهاء التواصل :تجنب رغبتنا الحقيقية في إغالق التواصل وإنهاء العالقة ببردود.
• التعرف على طرق التواصل غير اللفظية (لنا ولالخرين).

 4.2خلق اجواء ابداعية وأمنة:
الجل بناء أسس قاعدة آمنة للتبادل الثقافي ،نقترح:
• التعــرف علــى الجميــع بطريقــة المــزاح (لكســر الحاجــز الجليــدي ،و العــاب االحمــاء )...فالهــدف الرئيســي هــو التعــرف علــى االخريــن
بخلــق اجــواء أمنــة ومريحــة.

• التاكيــد علــى اهميــة بانــه يمكنهــم المشــاركة ولكنهــم ليســو ملزميــن للقيــام بذلــك  ،وكذلــك لتحديــد اطــار الســرية (علــي ســبيل المثــال « ،مــا
ســيقال فــي هــذه الغرفــة ســيبقي فــي هــذه الغرفــة «) .والفكــرة هــي جعــل النــاس ،تشــعر بالراحــة واألمــان مــن البدايــة.

• قبــل تقديــم البرنامــج  ،ينبغــي دعــوة المشــاركين لمشــاركة توقعاتهــم بشــأن التدريــب وتحديــد أهدافهــم التعليميــة وتحفيزهــم للمشــاركة فــي
الــدورة .وهــذا سيســاعدك علــى معرفــة توقعــات كل مشــارك عنــد عــرض البرنامــج وإزالــة الشــكوك والقلــق .بامكانــك البــدء فــي طــرح ســؤال
عــام علــى النحــو التالــي« :مــا هــو حلمــك ؟» .هــذا الســؤال يســاعد علــى اكتشــاف الرغبــات وتصبــح المجموعــة أكثــر انفتاحــا.

• االتفــاق علــى قواعــد أساســية للمجموعــة الحترامهــا مــن طــرف الــكل اثنــاء الورشــة التدريبيــة .بامكانــك كتابتهــا علــى اللوحــة الورقيــة
وتعليقهــا فــي مــكان واضــح مــن الجــدار .هــذا سيســاعد علــى ضمــان العمــل الجماعــي الفعــال وتعزيــز االحتــرام المتبــادل والتفاهــم بيــن
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المشــاركين وبينكــم.

• البــدء مــع كســر الحواجــز الجليديــة وألعــاب بنــاء المجموعــات قبــل كل نشــاط مــن أجــل جمعهــم ســوية وتكويــن حركــة ديناميكيــة جماعيــة
حقيقيــة بينهــم.

• البحث عن مواضيع مشتركة لبدء المناقشات وتعزيز التبادالت.

• استخدام التعلم التعاوني بدال من التعلم التنافسي.

مــن ناحيــة أخــرى ،مــن أجــل الحفــاظ علــى حضــور المشــاركين خــال فتــرة التدريــب ،فمــن الضــروري مــن البدايــة عــرض الفائــدة المكتســبة
مــن البرنامــج كتحســين المهــارات واكتســاب مهــارات جديــدة واالســتمتاع باألنشــطة المثيــرة لالهتمــام والترابــط مــع أشــخاص جــدد ومــا إلــى
ذلــك .ينبغــي فــي كل دورة ،تســليط الضــوء علــى إنجــازات التعلــم واعطــاء بعــض المواضيــع المثيــرة لالهتمــام والتــي ســيتم العمــل بهــا خــال
الــدورة القادمــة لتحفيــز المشــاركين لالنخــراط فــي المرحلــة التاليــة.
فيما يتعلق بالعقبات اللغوية  ،هناك بعض األفكار العملية للتغلب عليها كاالتي :

• إعــداد االســتماع الفعــال :التركيــز بشــكل كامــل علــى الشــخص الــذي يتحــدث إلينــا ،التحقــق إذا كنــت علــى صــواب فــي فهــم المتحــدث مــن
وقــت آلخــر.
• إعطاء األولوية لألنشطة غير اللفظية مثل التمارين الفنية  ،والفن التصويري  ،والمسرح ...
• اختيار طريقة اتصال وسيط و تجنب النصوص الطويلة و تفضيل الصور الفوغرافية و العروض.
• اســتخدام الكلمــات الرئيســية مــن أجــل إبــراز المهــارات التــي سيكتســبونها مــن خــال البرنامــج وكذلــك الكلمــات الرئيســية لتأكيــد التأثيــر
اإليجابــي الــذي يمكــن أن تحققــه ورشــة العمــل لهــم.
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الفصل  - 3التدريب على انشاء مشاريع ريادة األعمال

 1.3مقدمة
يركــز هــذا الفصــل علــى تنفيــذ برنامــج التدريــب علــى ريــادة األعمــال ويشــمل ذلــك الحلــول والتوصيــات العمليــة لتوجيــه تصميــم وتنفيــذ
برامــج مســتنيرة بيــن الجنســين .يتضمــن هــذا الفصــل التدريــب والبرامــج المســاعدة الفنيــة والتوصيــات لدعــم االدمــاج الجنســي فــي التدريــب
و يتضمــن الوصــول إلــى برامــج التمويــل وتكنولوجيــا المعلومــات .اســتنبطت المحتويــات المتضمنــة فــي هــذا الفصــل مــن مشــروع ARISE
المنفــذ مــن قبــل المنظمــات الشــريكة .تبيــن جميعهــا الحــاالت التاليــة:

•خدمــات تنميــة األعمــال والمســاعدة الفنيــة التــي يمكــن أن تتيــح للنســاء فــرص ريــادة األعمــال لالســتفادة مــن أســواق
جديــدة وأكثــر ربحيــة.
•التمكين للوصول إلى التمويل ،ودعم نمو المشاريع التي تقوم بها النساء.
•التكمين للوصول إلى المعلومات واستخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل االجتماعي التاحة فرص عمل جديدة.

قــد تكــون برامــج التدريــب ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للنســاء .فقــد ارتفعــت معــدالت الدخــل مــن تنظيــم االعمــال التجاريــة والمشــاريع
بنســبة  % 5.5علــى المتوســط .وهــذ يعــود الــى ارتفــاع التعليــم بيــن النســاء .تبيــن األبحــاث أن الــدول الداعمــة لريــادة األعمــال و خصوصــا
مــن النســاء لديهــم نســبة أعلــى مــن رائــدات األعمــال .بينمــا تنخفــض هــذه النســبة فــي الــدول التــي تقــدم دعــم أقــل للنســاء.

يشمل التدريب مجموعة من المهارات مثل:

• االتصاالت و-الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني واستخدام اإلنترنت.
• الشبكات والمشاركات و استخدام الشبكات االجتماعية والتواصل االجتماعي
• الدعوة والحوكمة و -التواصل مع المجاميع النسائية  ،الدعوة إلى تعزيز المشاركين.
• المعرفــة فــي الوصــول إلــى معلومــات الســوق وأســعار الســوق  ،مصــادر المــواد  ،معلومــات عــن الممارســات الزراعيــة  ،وإيجــاد أســواق
جديدة.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين كفاءة األعمال  -حفظ السجالت  ،االدارة المالية وقواعد بيانات العمالء  ،الخ.
• الحصول على خدمات دعم تطوير االعمال و تخطيط االعمال و موارد التمويل ،الخ.
• الصيرفة والصيرفة عبر اإلنترنت.
وكمــا ذكــر فــي الفصــل األول  ،فــي مرحلــة تطويــر التدريــب  ،قــد يكــون مــن الضــروري رســم النظــام البيئــي المحلــي مــن أجــل إعطــاء
الدعــم المناســب للنســاء المهاجــرات عنــد رغبتهــن فــي بــدء مشــاريعهن.
قــد تحصــد دراســة رســم وتقييــم البنــى التحتيــة الخاصــة بدعــم االعمــال االقليمية/المحليــة لدعــم االعمــال ونهجهــم الشــامل نحــو تنظيــم
المشــاريع ،و يجمــع التحليــل الثانــوي للبرامــج الناشــئة فــي المنطقــة مــن خــال اســتبيان مباشــر مــن قبــل صانعــي القــرار ،و اصحــاب
المشــاريع الناشــئة و ورواد األعمــال.
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 2.3االدوات العامة وأنشطة التدريب لورش العمل
قبــل البــدء فــي تقديــم كل مــن ورش العمــل التــي ســتعقد لــكل مرحلــة مــن التدريــب ،فمــن المهــم عــرض بعــض االدوات المســتخدمة بشــكل
شــائع ومناهــج التدريــب التــي ليــس مــن شــانها فقــط مســاعدة المدربيــن ،بــل أيضــا تحقيــق األفضــل مــن المجموعــة المشــاركة فــي ورش
العمــل.

علــى ســبيل المثــال  ،يفضــل تنــوع التدريــب خــال ورش العمــل ،مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات والميــول المختلفــة للمشــاركين .حيــث يتعلــم
بعــض النــاس بوســائل أســهل مــن خــال العمــل داخــل المجموعــات ،وبعــض اآلخــر مــن خــال العمــل بشــكل فــردي .البعــض يفضــل االلعــاب
 ،بينمــا اآلخــر يفضــل القصــص .يكــون تمــازج االنشــطة الخاصــة بالتعليــم مــن افضــل الســبل التــي تجعــل التدريــب ذات متعــة ومعــزز
للكفــاءات.

يعتبــر دائمــا التغييــر بيــن العمــل الفــردي والجماعــي  ،وســيله فعالــة لتنــاول افضليــات التعلــم المختلفــة .قــد يكــون العمــل الفــردي مفيــدا لتطويــر
الشــعور باالســتقاللية ورفــع الثقــة بالنفــس  ،ولكــن العمــل الجماعــي مهــم أيضــا لغــرس التعــاون وتوفيــر الفــرص للجميــع للتحــدث وتبــادل
األفــكار واآلراء.
ومــن االعتراضــات األخــرى التــي قــد تثــار خــال ورشــات العمــل ،المســتوى المحــدود المشــاركة .باالمــكان اســتخدام مناهــج متنوعــة مــن
أجــل التاكــد مــن أن المشــاركين ســوف يحافظــون علــى اهتمامهــم ومشــاركتهم النشــطة خــال المــدة الكاملــة لــورش العمــل .عــل ســبيل المثــال ،
إذا كان المــدرب هــو الشــخص الوحيــد الــذي يتحــدث ،فقــد يحصــل ملــل لآلخريــن .طــرح االســئلة يعطــي المشــاركين فــرص تبــادل معارفهــم،
وهــو أمــر مهــم عنــد تعليــم الكبــار .ومــع ذلــك  ،فــان االمــر المهــم هــو طــرح االســئلة الجيــدة التــي ال يمكــن االجابــة عليهــا ببســاطة بنعــم أو
ال ،بــل يجــب أن تعــزز االســئلة مزيــدا مــن النقــاش ومشــاركة االفــكار واآلراء .قــد يطلــب المدربــون أيضــا مــن المشــاركين طــرح تجــارب
مــن العالــم الحقيقــي التــي تخــص مســائل محــددة مــن ورشــات العمــل  ،وذلــك لجــذب اهتمامهــم وجعلهــم منفتحيــن.
وباســتثناء اجــراء المناقشــات خــال ورش العمــل  ،مــن الممكــن التقــاط اهتمــام المشــاركين مــن خــال اســتخدام أاللعــاب  ،كوســيلة تفاعليــة
للتعلــم .تعمــل االلعــاب بشــكل جيــد للغايــة علــى تحفيــز الطاقــة وأيضــا كأســاس للتأمــل .فــي كثيــر مــن األحيــان  ،ونحــن نتعلــم شــيئا أفضــل
عندمــا نســتخدم أبدانــن ،فانــه يســاعد عــل جعــل الموضــوع حقيقــي  ،ممتــع  ،وســهل للتذكــر .قــد يحيــن الوقــت للقيــام بممارســة االلعــاب عنــد
مشــاهدة عالمــات النعــاس أو الملــل علــى المشــاركين .
وعــاوة علــى ذلــك  ،فــان التفكيــر فــي التجــارب أمــر هــام عنــد تعليــم الكبــار .المفتــاح لتيســير النقاشــات بشــكل فعــال هــو بالتركيــز علــى
التجــارب الشــخصية و الخبــرات و الــرؤي مــن قبــل المشــاركين انفســهم فــي بيئــة منفتحــة .وكشــرط مســبق ،فــإن لــدى المشــاركين شــعور
بالثقــة لمشــاركة قصصهــم الشــخصية مــع المجموعــة ألنــه ليــس مــن الســهل علــى اي فــرد ان ينفتــح ويتشــعب مــع الغربــاء.

أخيــرا وليــس أخــرا  ،علينــا ان ال نغفــل موضــوع مــا  ،ان ورش العمــل هــي شــكل مــن اشــكال التدريــس فــي الصفــوف ،لذلــك ســيكون مــن
المفيــد لتشــمل بعــض خصائــص الصفــوف .علــى ســبيل المثــال  ،األلــواح الورقيــة هــي دائمــا وســيلة جيــدة تســتخدم لتركيــز االهتمــام واالنتبــاه
وتدويــن أو تخطيــط مــا هــو مهــم .وباالمــكان اســتخدامها كوســيلة لتفســير وتوضيــح األمــور ،وانهــا تعمــل أيضــا بشــكل جيــد لدعــوة شــخص مــا
للمجــيء الــى اللوحــة والقيــام ببعــض المهــام  .و بشــكل عــام  ،فانــه يضيــف إلــى الجانــب التفاعلــي مــن ورشــات العمــل ،التــي تعتبــر حاســمة
لتحقيــق النتائــج المرجــوة .وبالتاكيــد ،علينــا ان ال ننســى فتــرات الراحــة! عندمــا يكــون هنــاك اخفــاق وتضــاؤل فــي الطاقــة ،تاخــذ اســتراحة
قصيــرة للتمــدد واالنبســاط وتنــاول الوجبــات الخفيفــة وشــرب المــاء ،ومــن ثــم العــودة إلــى الصــف بوضعيــة جيــدة جــدا.

 3.3محتويات التدريب للنساء المهاجرات
يتضمن مشروع  ARISEتعليم غير رسمي ومنقسم إلى ثالثة أجزاء:
• الوحدة  :1خمس ورش عمل تتناول تطوير المهارات الشخصية والسلسة.
• الوحدة  :2عشر ورش عمل تتناول التعليم الريادي  ،و المشاريع الثقافية الريادية والتعليم المدني الريادي.
• الوحدة  :3خمس ورش عمل تتعلق ب «التعلم بالممارسة»
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يكــون للمشــاركين فــي هــذه المنهجيــة المحــددة ،دور قيــادي ،والتــي مــن خاللهــا يكتســبون الفهــم الفــوري ،كونهــم قادميــن مــن بيئــة ثقافيــة
مختلفــة واللغــة المحليــة ليســت لغتهــم األم .تــم اتخــاذ التعلــم التعاونــي ليكــون اســتراتيجية فعالــة ( ، 2007 ، Edvantiaص  .)90اضافــة
الــى ان مناقشــة المجموعــة تمثــل طريقــة التدريــس التــي يمكــن أن تكــون فعالــة ،لكونهــا صعبــة ومثيــرة وتقــوم علــى تشــجيع التعلــم والتحمــل
فقــد تــم تكليــف مدرســي المــواد االجتماعيــة بجعــل الطــاب يفهمــوا مســتلزمات الديمقراطيــة ،والتــي تتقبــل األفــكار واآلراء المختلفــة عــن
الغالبيــة وهــي اهــم جانــب مــن جوانــب الديمقراطيــة,( .ص  )McMurray،2007 49حيــث اشــار  McMurrayالــى «وجــوب تعزيــز
المناقشــة الهادفــة بطريقــة تضمــن حصــول التعليــم ويتــم إثبــات المعتقــدات مــن خــال األدلــة  ،والمحافظــة علــى آراء األقليــة «(ص .)49

 1.3.3الوحدة  :1تنمية المهارات الشخصية والسلسة
فــي هــذه الوحــدة  ،يجــب تطبيــق وتنفيــذ خمــس حلقــات تركــز علــى تطويــر المهــارات الشــخصية والسلســة الحاســمة لرياديــي األعمــال .وتشــمل
هــذه ،التفكيراالبتــكاري والقيــادة وفريــق العمــل ،وإدارة الوقــت والعمــل والمبــادرة وريــادة األعمــال  ،والتغلــب علــى الخــوف مــن المخاطــر
 ،ومهــارات االتصــال ،و تحويــل المشــاكل إلــى تحديــات  ،إلــخ.

ورشة العمل األولى :الترحيب
ســتكون ورشــة العمــل األولــى ،فرصــة للجميــع لاللتقــاء والتعــارف فيمــا بينهــم .بعــد الترحيــب وعــرض مشــروع ، ARISEو ســيتم إبــاغ
المشــاركين عــن أهــداف المشــروع واالعمــال ذات الصلــة مــن قبــل مديــر المشــروع أو المــدرب.
ضــا فرصــة لتقديــم
الهــدف الرئيســي مــن ورشــة العمــل األولــى هــذه هــو وضــع االســس اليجــاد مــكان مناســب للتعليــم .ســيتاح للمشــاركين أي ً
التحيــة وتعريــف أنفســهم إلــى المجموعــة .فــي نهايــة االجتمــاع األول ســتحدد المجموعــة أهدافهــا وتقيــم الشــخصيات علــي الصعيــد الفــردي
و الجماعــي.

ورشة العمل الثانية :أنشطة كسر حاجز الجليد
ســتركز ورشــة العمــل الثانيــة علــى تماريــن كســر حاجــز الجليــد وتنميــة الشــعور بالثقــة .علــى المشــاركين الشــعور باالرتيــاح بيــن المجموعــة
واالنفتــاح والمشــاركة ،لكــون العديــد مــن ورش العمــل القادمــة تتضمــن أنشــطة التأمــل وتقاســم الخبــرات الشــخصية.هذا ليــس باألمــر الســهل،
خاصــة للبالغيــن  ،ولهــذا الســبب تكــون عمليــة ترســيخ وارســاء دعائــم الثقــة التــي تتــم مــن خــال تماريــن بســيطة وألعــاب عمليــة طويلــة
،الواجــب الشــروع بهــا فــي تلــك المراحــل المبكــرة لــورش العمــل.
مــن الجيــد أن يكــون المشــاركون قــد حــددوا األهــداف والتطلعــات الخاصــة بــورش العمــل  ،وأيضــا وســائل تقييــم إنجازاتهــم .قــد يطلــب منهــم
كتابــة الســبب فــي انضمامهــم إلــى المجموعــة ومــا هــي أفكارهــم وخططهــم بعــد ذلــك اي بعــد اســتكمال المشــروع .فــي ورشــة العمــل األخيــرة
 ،ســيكون مــن الجيــد  ،النظــر الــى هــذه الورقــة ومقارنــة توقعاتهــم وتطلعاتهــم وامالهــم فــي التعلــم ومــا اكتســبوه بالفعــل خــال ورش العمــل.

ورشة العمل الثالثة :تنمية مهارات االتصال
ستغطي ورشة العمل القادمة ،المسائل المتعلقة بالتنمية الشخصية الخاصة بمهارات التواصل  ،سواء كعضو في الفريق أو كفرد.
ســيتم تعريــف المشــاركين علــى بعــض مهــارات االتصــال األساســية التــي تعتبــر مهمــة بالنســبة لــرواد األعمــال ،والتــي ستســاعدهم علــى
تنميــة امكانيــة الفهــم واالســتجابة لمطالــب الزبائــن .ســيتمكن المشــاركون مــن تاســيس عالقــات ذات مصداقيــة مــع األشــخاص ذوي الصلــة
باألعمــال التجاريــة  ،وتعزيــز منتجاتهــم بفاعليــة مــن خــال اجــراء المناقشــات المباشــرة ،وفــي مرحلــة مــا ،مواجهــة بيروقراطيــة ونظــام
التشــريعات المحليــة والخدمــات العامــة ،مــن خــال اســتخدام مهــارات االتصــال والتواصــل والتعامــل مــع النــاس.

وبشكل أكثر تحديدًا  ،ستركز ورشة العمل على:
• مهارات االتصال األساسية
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• االستماع الفعال :االستماع وتفهم الزبون
• التواصل (مشاركة  ،مشاكل  ،إعالم  ،الدعوة إلى العمل) EPIC
• غرس مهارات التعامل مع اآلخرين

جدول رقم  :1نتائج التعلم من الورشة الثالثة :تنمية مهارات االتصال
نتائج التعلم
استيعاب اهمية االتصال والتفاعل فى مجال االعمال التجارية

المعرفة
االستفادة من مهارات االتصال والتعامل مع الناس لجذب الزبائن وتحسين االعمال التجارية
المهارات
االصغاء التام الفعال و فهم واستيعاب االخرين
• القدرة على التعبير عن انفسهم بوضوح
• التفاعل بنجاح مع العمالء وكسب ثقتهم
• اعالم العمالء والشركاء عن المنتجات/الخدمات واالحتياجات المطلوب تلبيتها
• االلتزام بالصدق والوضوح والنزاهة فى االتصاالت اليومية
الكفاءة
القــدرة علــى التفاعــل المناســب مــع العمــاء وغيرهــا مــن االعمــال التجاريــة المتعلقــة باالشــخاص (مثــل مقدمــى
الخدمــات /الشــركاء /المنافســين ,الــخ).

ورشة العمل الرابعة :تنمية المهارات السلسة
فــى هــذه الحلقــة ,ســيتعلم المشــاركون اهميــة بعــض المهــارات السلســة الرئيســية فــي ادارة االعمــال التجاريــة .وسيتشــجع المشــاركون
فــي كســب الثقــة فــى انفســهم وتقييــم وتقديــر امكانياتهــم وقدراتهــم ،مــن خــال ممارســة التدريبــات وااللعــاب .مــن خــال اعتمــاد منهــج
(نفســي=صديقي) ،ســتعلم المشــاركون تحديــد نقــاط الضعــف لديهــم و تحويلهــا الــي نقــاط فريــده بهــم تميزهــم عــن الباقيــن

سيتضمن محتوى هذه الورشة ما يلي:
• مهارات سلسة اساسية
• كسب الثقة بانفسنا
• تمييز نقاط الضعف لدينا وتحويلها الى نقاط القوة
• اعتماد مواقف ايجابية :اشتقاق االيجابيات من السلبيات
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الجدول  :2نتائج التعلم لورشة العمل الرابعة :تنمية المهارات السلسة
نتائج التعلم
فهم واستيعاب اهمية المهارات السلسة لرواد االعمال
المعرفة
تحديد كيفية االستفادة من المهارات األساسية في األعمال والتعامالت اليومية
المهارات
• اكتساب المهارات األساسية لرواد األعمال
• تعزيز الثقة و الحافز النفسي
• تعلم تحويل نقاط الضعف والسلبيات إلى نقاط القوة واإليجابية
الكفاءة
استخدام المهارات الشخصية السلسة إلدارة أالعمال الناجحة

ورشة العمل الخامسة :المثابرة في االعمال التجارية
فــي الحلقــة األخيــرة مــن الوحــدة األولــى ،ســيبدأ المشــاركون فــي التعمــق أكثــر فــي مجريــات االعمــال التجاريــة .فــي الوقــت الــذي يكــون االمر
المهــم هــو إنشــاء مؤسســة  ،فــان المثابــرة والمواظبــة فــي األعمــال التجاريــة هــي مــن المســائل المنفصلــة تمامــا والتــي يتوجــب تناولهــا منــذ
البــدء ،وعليــه ســيكون المشــاركون مســتعدين قــدر المســتطاع عنــد مباشــرتهم بإنجــاز أعمالهــم التجاريــة الخاصــة.
خــال ورشــة العمــل هــذه  ،ســيتعرف المشــاركون علــى بعــض الجوانــب الحاســمة المطلــوب ادارتهــا مــن خــال تنفيــذ االعمــال التجاريــة ،
والتــي قــد تكــون عوامــل عــدم االســتقرار واالربــاك ،ان لــم يتــم تناولهــا بالشــكل الســليم والمناســب .ســيكون اســتخدام التماريــن والتدريبــات
لمجموعــات صغيــرة  ،امــر مجــدي ونافــع للغايــة  ،لجــذب المشــاركين ،علــى ســبيل المثــال جعلهــم علــى علــم بكيفيــة وضــع ســيناريوهات
حيــث يســتمعون الــى التعليقــات الناقــذة بخصــوص أعمالهــم التجاريــة ومطالبتهــم بكيفيــة االســتجابة أو معالجــة الموقــف و التعامــل معــه .وبهــذه
الطريقــة باالمــكان اســتيعاب المعرفــة النظريــة المناســبة بشــكل أفضــل ووضعهــا بشــكل أســهل لممارســتها عنــد الحاجــة.

سيتم تغطية المواضيع التالية خالل ورشة العمل الخامسة:
• فهم االحتماالت والحاجة إلى المثابرة في االعمال التجارية
• السيطرة على االجهاد
• إدارة الوقت
• اعطاء أهمية للوقت
• الموازنة بين اوقات العمل واألوقات الخاصة
• أدارة المخاوف والمخاطر
• مواجهة المخاطر
• روح الحماسة والتحفيز والقيادة في أدارة المخاوف والمخاطر
• الذكاء العاطفي
• أدارة الصراع :التفاوض والتصميم على الفوز
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الجدول  :3نتائج التعلم في ورشة العمل الخامسة :المثابرة في انجاز االعمال.
نتائج التعلم
المثابرة في انجاز االعمال التجارية والمسائل المتنوعة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار لتحقيق ذلك

المعرفة
اإلدارة الفعالة
• اإلجهاد
• الوقت
• المخاوف والمخاطر
• العاطفة
• الصراع

المهارات
القدرة علي تحديد العوامل التي قد تؤثر على وظائف االعمال
• معرفة كيفية أداره عوامل عدم االستقرار

الكفاءة
المثابرة بنجاح في انجاز االعمال التجارية

 2.3.3الوحدة  :2التعليم الريادي و الثقافة و التعليم المدني
تتكــون هــذه الوحــدة مــن  10ورش عمــل تركــز علــى التعليــم الريــادي األساســي ،ثقافــة تنظيــم المشــاريع والتعليــم المدنــي الريــادي .ســيتم
تســليمها مــن خــال نمــوذج  TRIOللتعليــم الريــادي ،أي بمعنــى:

•الثقافــة الخاصــة بريــادة األعمــال :تشــجيع التفكيــر الريــادي  ،التحــرر ،مواجهــة المخاطــر وتحديــد األهــداف وثقافــة
االســتدامة؛ أمثلــة عــن نمــاذج تنميــة المــواد الغذائيــة المســتدامة اقتصاديــا الخاصــة بالمشــاريع االجتماعيــة والتعاونيــة
(عناصــر منبثقــة ومطاعــم رئيســية والمطاعــم المتنقلــة  ،وشــبكات المطاعــم االجتماعيــة ودروس الطبــخ  ،وأســواق
المــواد الغذائيــة  ،وتعاونيــات رعايــة األطفــال  ،ومشــاريع البيــع المباشــر).
•التعليــم الريــادي األساســي :العمــل علــى األفــكار  ،تحليــل  ، SWOTاحــداث خرائــط الشــراكة ونمــاذج األعمــال
المســتدامة  ،ومخططــات االنســيابية المبتكــرة والمتطــورة؛
•التعليــم المدنــي الريــادي :نمــاذج األعمــال المســتدامة  ،وأدوات عمليــة لتوليــد واطــاق ودعــم االبتــكارات والتطــورات
االجتماعيــة  ،وتطويــر طــرق جديــدة تخــص المســؤولية والمواطنــة والتواصــل والتشــبيك والشــراكات التــي تعــود بالنفــع
علــى نفســية الفــرد  ،والمجتمــع  ،والبيئــة.
ورشة العمل االولية :المقدمة
ســتكون حلقــة العمــل االولــى لهــذه الوحــدة  ،كتعريــف لبعــض المصطلحــات والمفاهيــم االساســية فــي مجــال ريــادة االعمــال .ســيتعرف
المشــاركون علــى التعليــم والثقافــة والتربيــة المدنيــة الخاصــة بريــادة االعمــال وســتتكون لديهــم فكــرة عامــة عــن االنــواع المختلفــة للمشــاريع،
فضــا عــن االختالفــات القائمــة فيمــا بينهــم.
ســيكون مــن المفيــد ،احــداث تداخــل وربــط بيــن شــروط العمــل والمفاهيــم التقليديــة المعروفــة والشــائعة بشــكل كبيــر للمشــاركين .وعلــى
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ســبيل المثــال ،فــان االســتعارة الشــائعة هــي احــد الســبل التــي تقــدم االعمــال وعناصرهــا كشــجرة وفروعهــا .وبهــذه الطريقــة ،يســتطيع
المشــاركين تصــور المصطلــح وتوخيــه فــي كل مــرة عندمــا تدعــو الحاجــة اليــه.

ENTREPRENEURIAL
CIVIC EDUCATION
ENTREPRENEURIAL
CULTURE

CORE
ENTREPRENEURIAL
EDUCATION

وعلى وجه التحديد  ،ستركز ورشة العمل االولى على ما يلي:
• التثقيف في مجال تنظيم المشاريع :التعليم من خالل ريادة االعمال
• فهم ثقافة ريادة االعمال
• التثقيف المدني في مجال تنظيم المشاريع
• الشركات وأصحاب المشاريع :أنواع ومفاهيم مختلفة
• الكفاءات االساسية لريادة االعمال

الجدول  :4النتائج التعليمية لحلقة العمل االولى :المقدمة
نتائج التعلم
فهم المصطلحات االساسية لتنظيم المشاريع والكفاءات

المعرفة
اإللمام بمفاهيم ريادة االعمال وثقافة ريادة االعمال  ،وفهم الشروط التجارية االساسية

المهارات
• التمييز بين األنواع المختلفة من المشاريع
• تحديد كفاءات هامة ألصحاب المشاريع

الكفاءة
ربط المفاهيم النظرية االساسية مع الجوانب العملية الدارة االعمال التجارية

46

ورشة العمل الثانية :خطة العمل
فــى ورشــة العمــل هــذه ,ســيتعرف المشــاركون علــى بعــض االفــكار االساســية بشــان تنميــة خطــة االعمــال ,ثــم يطلــب منهــم اعــداد خطــة
العمالهــم التجاريــة المســتقبلية .قــد ال يكــون مــن الســهل اعــداد خطــة عمــل كاملــة فــى هــذه المرحلــة المبكــرة ,ولكــن يجــوز اســتخدام هــذه
المحاولــة االوليــة ،كنقــاط مرجعيــة فــى اخــر ورشــة عمــل ،لكــي يتــم مقارنــة التقــدم المحــرز اثنــاء التدريــب والمعــارف االضافيــة المكتســبة,
وافــكارا مختلفــة التــي قــد تثــار حتــى ذلــك الحيــن.
ستكون ورشة العمل هذه ،حول ما يلي:
• ما هي خطة العمل
• ضرورة وجود خطة عمل
• المكونات االساسية لخطة العمل (المنتج  ،والسوق  ،والعوامل التقنية ،البنية التحتية والتحليل المالي)

الجدول  :5نتائج التعلم في ورشة العمل الثانية :خطة االعمال
نتائج التعلم
فهم المصطلحات االساسية لتنظيم المشاريع والكفاءات

المعرفة
فهم اهميه خطة العمل ومعرفة كيفية تنميتها

المهارات
• تحليل احتياجات السوق والفرص المحتملة
• االعتراف بالميزة النسبية واستخدامها
• تحديد المكونات االساسية لخطة اعمالهم بوضوح

الكفاءة
تطوير وتنفيذ خطة عمل كاملة وفعالة

ورشة العمل الثالثة :التعليم المالي
تعــد ورشــة العمــل الثالثــة مــن أهــم الــورش ،النشــاء وإدارة االعمــال التجاريــة بتحديــد المبــادرة الماليــة .يجــب ان يتعــرف المشــاركون علــى
شــروط التمويــل األساســي والمفاهيــم وجعلهــا متخصصــة فــي اســتخدام هــذه المعرفــة التخــاذ قــرارات ماليــة المناســبة ألعمالهــم.
قــد ينصــح بشــدة فــي ممارســة التماريــن والتدريبــات واالنشــطة الخاصــة بالتطلعــات خــال فتــرة تقديمهــا ،لكــون مضمــون ورشــة العمــل
هــذه ،قــد تكــون نظريــة للغايــة بالنســبة لبعــض المشــاركين .وينبغــي ان يطلــب مــن المشــاركين ،المشــاركة بنشــاط أو ايضــاح تعليقاتهــم أو
استفســاراتهم ،وتبــادل الخبــرات الشــخصية ذات الصلــة بالمســائل التــي تــم مناقشــتها.

سيشير التعليم المالي إلى ما يلي:
• إداره أموالك :الربح والخسارة
• البقاء في حدود الميزانية
• وضع خطة ادخار
• المحددات والعواقب المالية
•استحصال القروض :أنواع مختلفة  ،الفائدة  ،وخيارات اعادة التسديد
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•البيع أو الشراء بموجب االئتمان
•الديون مقابل تمويل حقوق الملكية

الجدول  :6نتائج التعلم في ورشة العمل الثالثة :التعليم المالي
نتائج التعلم
االلمــام بالجوانــب الماليــة االساســية الدارة االعمــال التجاريــة الصغيــرة واقــرار االحتمــاالت الماليــة والمحــددات الممكنــة
والعواقــب الماليــة التــي قــد تثــار

المعرفة
• تحديد الربح والخسارة
• القدرة علي أدارة الشؤون المالية لالعمال الصغيرة
• إلمام بمفهوم االدخار
• فهم المصطلحات االساسية المتعلقة بالعواقب المالية ؛ وااللمام بمعاني والتاثيرات التي تحصل على االعمال

المهارات
• فهم اسباب الربح والخسارة والظروف المسببة لذلك
• تميز العالقة بين الربح والخسارة  ،وكيف يمكن للربح ان يتحول إلى خسارة وبالعكس
• تحديد سبل ايقاف الترف من خالل اعطاء االولوية للنفقات
• معرفه كيفية المحافظة على ميزانية متوازنة
• تنمية وتحسين خطط االدخار
• البت فيما إذا كانت هناك حاجة للقروض  ،وإن كان هناك ،فما هو افضل قرض مناسب
• تحديد مزايا ومساوئ استخدام االئتمان

الكفاءة
تطبيــق المعرفــة والمهــارات مــن خــال أدارة االعمــال المســتدامة ماليــا والقــدرة علــى تخطــي العواقــب المترتبــة مــن الناحيــة
الماليــة اضافــة الــى امكانيــة التعامــل مــع الضوابــط الماليــة مــن خــال تحديــد الســبل المناســبة للعمــل فــي ظــل الظــروف الراهنــة.

ورشة العمل الرابعة :تجنب حدوث االخفاق
ينبغــي اطــاع المشــاركين علــى كافــة المفاهيــم ذات الصلــة بحيــازة وتملــك االعمــال التجاريــة  ،والتــي تكــون احــدى هــذه المفاهيــم هــي امكانيــة
حصــول االخفــاق .لكــون الجمهــور المتعلــم اي المتطلــع ســيكون مــن فئــة الراشــدين الكبــار  ،لــذا قــد يعتقــد شــخص مــا انــه لــن يكــون مــن
الصعــب ان يعلمهــم كيفيــة تحاشــي حــدوث االخفــاق او التصــرف عنــد حدوثــه .ومــع ذلــك  ،فــان االســتثمار ليــس فقــط مــن المــال ،بــل ايضــا
بــذل مجهــود ذهنــي وزمنــي شــخصي يجعــل التعلــم الخــاص باحــداث االخفــاق ،الجــزء االكثــر حساســية مــن اجــزاء التدريــب.
ستشمل حلقة العمل المحددة هذه ما يلي:
• ماهي اسباب االخفاق في انجاز المشاريع التجارية ؟
•القصور في المهارات االدارية
•المسائل المالية (الدخل > المصروفات  ،استنفاذ االموال قبل ان تجدي ارباحا والديون غير المسددة)
•المشاكل الشخصية
•أسباب أخرى
• كيفية التصرف عند احتمالية حدوث االخفاق في انجاز االعمال
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الجدول  :7نتائج التعلم في ورشه العمل الرابعة :تجنب االخفاق
نتائج التعلم
تحديد االوجه المحتملة لحصول االخفاق ,معالجة اسبابه وضرورة مواجهتها.

المعرفة
االعتراف باألسباب الشائعة التي تؤدي إلى تعذر انجاز المشاريع ،بل أيضا طرق تحاشي و  /أو التغلب على االخفاق

المهارات
التعرف على اسباب امكانية اخفاق النشاط التجاري
• تحديد الدالئل المحتملة لالخفاق
• تجنب حصول االخفاق بعبقرية
• معالجة االخفاق

الكفاءة
القدرة على تقليل االخطار المالية المحتملة وغيرها .وان وجدت ،يجب التغلب عليها بنجاح.

ورشة العمل الخامسة :تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار
تركــز ورشــة العمــل الخامســة لهــذه الوحــدات علــى طريقــة محــددة يتــم اســتخدامها  ،مــن بيــن الطــرق االخــرى فــي إدارة األعمــال وتحليــل
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واالخطــار .ســيتم تعريــف المشــاركين إلــى المضاميــن االساســية التــي يحتويهــا هــذا األســلوب  ،والتــي تهــدف
إلــى أن تصبــح ملمــا وذو درايــة كاملــة بمفهومهــا التــام لكــي تســتخدم فــي الوقــت الــذي يتعيــن فيــه اتخــاذ قــرارات العمــل.
مــرة أخــرى  ،مــن المفتــرض اختيــار ســبل تفاعليــة لتقديــم محتويــات هــذه الحلقــة ،لســبب بســيط ،قــد يشــعر المشــاركون بالضجــر أو الملــل فــي
الوقــت الــذي يجــري فيــه عــرض الجــزء النظــري مــن تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واالخطــار .ينبغــي تشــجيع المشــاركة الفعالــة
ومشــاطرة األســئلة والخبــرات والتجــارب للمحافظــة علــى مشــاركة الجميــع.

سيتضمن محتوى ورشة العمل ما يلي:
• التعرف على العوامل التي قد تؤثر على قرارات وخطط االعمال
• تحديد نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار
• استخدام نتائج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار ،التخاذ قرارات بشان االعمال

الجدول  :8نتائج التعلم لحلقة العمل الخامسة :تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار
نتائج التعلم
التعرف على المضامين األساسية لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار

المعرفة
• التعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على اي قرار أو نتائج.
• استخدام تلك العوامل خالل مرحلة التخطيط الستراتيجية العمل أو اتخاذ القرار
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المهارات
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار بشان األفكار والخطط

الكفاءة
استخدام تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واالخطار لتنمية استراتيجيات األعمال

ورشة العمل السادسة :التعليم القانوني والتنظيمي
فــي الوقــت الحاضــر ،تعتبــر كافــة االعمــال التجاريــة بمثابــة كيــان قانونــي ،وينبغــي لــكل ريــادي اعمــال ان تكــون لديــه فكــرة اساســية عــن
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الحالــي .ســتقوم ورشــة العمــل هــذه ،بتعريــف المشــاركين علــى بعــض المســائل التمهيديــة لقانــون األعمــال
التجاريــة وتقــدم لهــم فكــره عامــة عــن حقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة .ســيتم التركيــز بوجــه خــاص علــى اإلجــراءات البيروقراطيــة والشــروط
المســبقة ،بنــاءا علــى الظــروف المحيطــة بهــم.

وخالل حلقة العمل السادسة هذه  ،سيتم تناول القضايا التالية:
• الشروط االساسية لقانون االعمال
• اإلطار القانوني والتنظيمي للشركات
• الحقوق وااللتزامات القانونية ألصحاب االعمال (فرض الضرائب والتأمينات و االعمال المتعلقة بالصحة والسالمة).
• الشروط البيروقراطية المسبقة (السلطات المختصة  ،الوثائق الالزمة)

الجدول  :9نتائج التعلم في ورشة العمل السادسة :التعليم القانوني والتنظيمي
نتائج التعلم
فهم اإلطار القانوني والتنظيمي العام لتاسيس وادارة االعمال التجارية

المعرفة
االلمام بالمصطلحات االساسية لقانون االعمال التجارية و الحقوق والواجبات  ،واإلجراءات البيروقراطية.

المهارات
• تنمية الحس القانوني
• التعرف وااللتزام بااللتزامات القانونية
• معرفة الحقوق القانونية للشركات وأصحاب االعمال
• تفهم وامكانية تنفيذ اجراءات البيروقراطية االساسية

الكفاءة
ضرورة أدارة االعمال مع االلتزام بالقانون

ورشة العمل السابعة :فرص التمويل
ســتقدم ورشــة العمــل هــذه للمشــاركين المعرفــة والمهــارات ذات االهميــة والتــي تخــص طــرق االســتفادة مــن الفــرص التمويليــة .يعتمــد تأســيس
مصــادر موثوقــة للتمويــل علــى الخبــرة والتشــبيك  ،حتــى بالنســبة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،ولهــذا الســبب تعتبــر امكانيــة الوصــول
إلــى التمويــل أكثــر أهميــة مــن إدارة أعمــال مســتدامة ماليــا.
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خالل ورشة العمل هذه  ،سيتم تغطية المسائل التالية:
• تعبئة الموارد (اآلليات ومقدمي الخدمات)
• اسهم المالك
• محاسن ومساوىء مصادر التمويل المختلفة
•الموارد الخاصة
•الهدايا والعروض
•القروض
•االئتمان
• المنح
• الوصول إلى برامج التمويل
• ريادة األعمال االجتماعية :الفرص والتحديات

الجدول  :10نتائج التعلم من ورشة العمل السابعة :فرص التمويل
نتائج التعلم
التعرف على فرص التمويل المتنوعة المتاحة وفهم مزايا ومساوىء كل منها

المعرفة
الفهم األساسي لمفاهيم التمويل ومصادره وبرامجه

المهارات
• التمييز بين مصادر التمويل المختلفة
• االلمام واالستفادة من فرص التمويل
• القدرة على استحصال طرق الوصول على برامج التمويل
• إلمام بمفهوم ريادة االعمال االجتماعية

الكفاءة
تحديد انسب مصادر التمويل ,كيفية الحصول عليها ,وماهي الحقوق والواجبات الملزمة عليهم

ورشة العمل الثامنة :التسويق
فــي ورشــة العمــل هــذه  ،ســيتعرف المشــاركون علــى بعــض المصطلحــات واألدوات األساســية لـــلتسويق  .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي عالــم
األعمــال اليــوم  ،يعــد التســويق فرصــة رائعًــة لجــذب العمــاء وجعــل االعمــال التجاريــة مربحــة  ،لتعــدد األســاليب المتاحــة وممارســات
التســويق ويمكــن ان تناســب احتياجــات كل مشــروع.
ومــع ذلــك  ،فــان مفهــوم التســويق يمكــن ان تكــون مجــرده تمامــا بالنســبة لبعــض المشــاركين  ،لذلــك فمــن االفضــل ،اســتخدام بعــض المفتهيــم
و التعريفــات التــي مــن شــانها ان تســاعد المشــاركين علــى اســتيعاب وتذكــر مفهــوم التســويق .وعلــى ســبيل المثــال  ،فيمكــن تقديــم و تفســير
مفهــوم «تســويق الزهــور» للمشــتركين علــى أنهــا نباتــات وجــدت لجــذب الحشــرات والبقــاء علــى قيــد الحيــاة  ،لذلــك تحتــاج الشــركات
لجــذب العمــاء بطريقــة مســتديمة.
ستركز حلقة العمل الثامنة على ما يلي:
• الشروط االساسية لسياسات التسويق
• المبادىء االربعة للتسويق --:المنتج  ،السعر  ،المكان  ،الترويج
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• عمليه التسويق :تقييم بحوث السوق لالحتياجات والنقائص
• اختيار مزيج التسويق المناسب
الجدول  :11نتائج التعلم في ورشة العمل الثامنة :التسويق
نتائج التعلم
فهم التسويق والمصطلحات الخاصة به

المعرفة
اإللمام بوسائل وطرق التسويق والقدرة على تطبيقهم عمليا

المهارات
البحث في األسواق وتقييم احتياجات السوق
• استخدام سياسات التسويق لجذب العمالء
• اختيار مزيج التسويق  ،وفقا الحتياجاتها

الكفاءة
تحديد استراتيجية التسويق األكثر مالءمة  ،باستخدام المبادىء االربعة

ورشة العمل التاسعة :الممارسات الجيدة
فــي ورشــة العمــل هــذه  ،ســتتاح الفرصــة للمشــاركين لمتطبيــق مــا تعلمــو ممارســته خــال التدريــب .ســيتعرفون علــى الممارســات الجيــدة،
ضــا لجعلهــم يثقــون باماكنيــة تحقيــق كل شــيء فــي حــال وجــود إرادة قويــة .وبامــكان تطبيــق الجــزء
ليــس فقــط لتزويدهــم باألمثلــة ،بــل أي ً
النظــري مــن عمليــة التعلــم علــى أرض الواقــع .ســيتعرفون ايضــا علــى بعــض الوســائل والشــبكات األوروبيــة الرئيســية لتنظيــم المشــاريع
التجاريــة للمــرأة والتــي يمكــن اســتخدامها فــي مبادراتهــن المســتقبلية.

ستكون الورشة التاسعة من هذه الوحدة حول:
• أمثلة عن الممارسات الجيدة في مجال تنظيم المشاريع التجارية للمرأة (لكل البلدان الشريكة وبصفة عامة)
• أمثلة على المؤسسات االجتماعية والجمعيات ذات الصلة.
• وسائل وشبكات تختص بريادة األعمال النسوية
• المنصة األوروبية على اإلنترنت لصاحبات المشاريع WEgate
• المجموعة األوروبية للنساء صاحبات األعمال و رائدات االعمال
• الشبكة األوروبية لتعزيز روح المبادرة النسائية WES

الجدول  :12نتائج التعلم من ورشة العمل التاسعة :الممارسات الجيدة
نتائج التعلم
معرفة جدوى إدارة األعمال التجارية  ،وااللمام بالوسائل والشبكات ذات الصلة لريادة األعمال
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المعرفة
المباشرة في استحصال طرق أكثر عملية حول تأسيس وإدارة األعمال

المهارات
ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي بخصوص األعمال التجارية ذات الصلة.
• التعرف على الفرص المحتملة للتواصل والنمو

الكفاءة
المقدرة على تبني أمثلة العمل في خطط وافكار أعمالهم الخاصة واالستفادة الكاملة من الوسائل والشبكات المتاحة

ورشة العمل العاشرة :منافسة خطة االعمال
ســتكون ورش العمــل األخيــرة مــن الوحــدة الثانيــة ،تمريــن بيــن المشــاركين ،وأكثــر خصوصيــة «منافســة خطــة االعمــال» .حيــث ســيتم
تطبيــق كل مــا تعلمتــه المجموعــة فــي تماريــن المحــاكاة.
عــل ســبيل المثــال ،ســيبدا المشــاركون التمريــن بالقيــام بــاالدوار فــي مجموعتيــن ،حيــث يــؤدي شــخص واحــد دور رائــد اعمــال يبحــث عــن
التمويــل  ،واالخــر يقــوم بــدور المصرفــي الممتنــع عــن تمويــل خطــة االعمــال التجاريــة المقدمــة مــن قبلــه .ألجــل ان تكــون خطــة العمــل
جيــدة بمــا يكفــي إلقنــاع المصرفــي ،ســيقوم الريــادي المحتمــل بممارســة المهــارات والكفــاءات التــي تــم اكتســابها خــال ورش العمــل  ،مثــل
تنفيــذ تحليــل نقــاط الضعــف والقــوة والفــرص واالخطــار وتحديــد وتقييــم العواقــب الماليــة المحتملــة .ســتكون الخطــة أكثــر جاذبيــة للتمويــل فــي
حالــة تضمنهــا سياســة تســويق متينــة  ،والتــي يمكــن تطويرهــا باســتخدام المبــادىء االربعــة التــي تــم تحليلهــا خــال ورشــة العمــل الثامنــة.
والغــرض مــن ورشــة العمــل هــذه هــو ان يكــون للمشــاركين تجــارب وخبــرات اوليــة قريبــة مــن الواقــع ،لمــا ســيواجهونه عنــد خوضهــم
العالــم الحقيقــي لالعمــال التجاريــة .ويســاعدهم علــى تحديــد ســوء تطبيــق المفاهيــم أو األفــكار التــي تــم ذكرهــا خــال ورشــة العمــل وتوضيــح
النقــاط المحتملــة لحــدوث االربــاك ،اكتســاب المشــاركين الشــكل العــام للمعرفــة الخاصــة بــكل ماهــو مهــم مــن جوانــب التاســيس وادارة العمــال
والمشــاريع الصغيــرة ومقدرتهــم علــى ارســاء الخطــوات االولــى فــي مجــال ريــادة االعمــال  ،عنــد االنتهــاء مــن كافــة ورش العمــل لهــذه
الوحــدة.

 3.3.3ـ التعلم بالممارسة:
تتكون هذه الوحدة من  5ورش عمل  ،متألفة من:
•  3زيارات إلى المؤسسات التي يديرها المهاجرون و/أو االجتماعات مع ريادي االعمال من المهاجرين الناجحين
• ورشــتي عمــل لوضــع اللمســات النهائيــة المتضمنــة ألفــكار االعمــال التــي تــم العمــل عليهــا فــي الوحــدة الثانيــة .ويتــم اعــداد افــكار محوريــة
بمســاعدة ارشــادات الخبــراء و تقييماتهــم.

القيام بزيارات الى المؤسسات التي يديرها المهاجرون ( 3ورش عمل)

إمــكان المشــاركين التعلــم بالتطبيــق كيفيــة البــدء بالمشــاريع وتطبيــق افكارهــم التجاريــة الخاصــة بهــم .وتعتبــر هــذه الخاصيــة المهمــة فــي
التذكــر و التعلــم عــن طريــق التطبيــق حقيقــة جيــدة.

وعلى وجه الخصوص ،ستتمثل أهداف هذه الزيارات على ما يلي:
• تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة بين رائدي األعمال من المهاجرين والمهاجرات النساء
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• تعزيز التواصل والمعرفة وتبادل الخبرات فيما بينهم
• التحفيز االيجابي للمشاركين إلنشاء المشاريع الخاصة بهم و المعرفة بسوق العمل.
• ضرورة تبادل المعارف والخبرات للمؤسسات االجتماعية
• خلق الفرص للمشاركين لتعلم نصائح نجاح التسويق وكيفية تطوير مبادرات ريادة االعمال
• خلق اجواء تعاونية فعلية طويلة االمد لتلك الزيارات لتقديم الدعم في إدماج النساء المهاجرات
• استحصال النصائح وردود االفعال واالستجابة من العمالء لتسهيل الوصول إلى سوق العمل

ورشة العمل الرابعة :من النظرية إلى الممارسة

ســتكون هــذه الورشــة مــن التدريــب حــول البــدء « برحلــة االعمــال « .وســيفهم المشــاركون ان ورش العمــل كانــت مجــرد خطــوة واحــدة مــن
رحلــة طويلــة فــي ادارة االعمــال التجاريــة الناجحــة الخاصــة بهــم  ،وهــذا شــيء جميــل ان نحلــم ونتحــدث حــول بــدء االعمــال التجاريــة ،
ولكــن فــي واقــع االمــر  ،عليهــم اتخــاذ الخطــوة الحاســمة االوليــة لتحقيــق اهدافهــم.
كمــا ســيتم تشــجيع المشــاركين علــى التخطيــط للمراحــل القادمــة ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال العمــل فــي المجموعــات ومشــاركة النقــاط
الثالثــة القادمــة التــي يرغــب كل واحــد فــي القيــام بــه .بامــكان دمــج وتأســيس هــذه الخطــوات فــي خطــط اعمــال المشــاركين ،واآلن ســتتكون
لــدى الجميــع أفضــل االراء واالفــكار التــي تخــص أدارة االعمــال.

ستركز محتويات ورشة العمل على ما يلي:
• انشاء افكار محورية باستخدام خطة عمل تحت اشراف الخبراء
• تقييم االعمال و رؤية إن كانت قابلة للتنفيذ تحت اشراف الخبراء
• إنشاء خطة عمل شخصية بسيطة

ورشة العمل الخامسة :ما تعلمناه
وفــي ختــام التدريــب  ،ســتكون حلقــة العمــل االخيــرة هــذه ،بمثابــة فرصــة للمشــاركين الظهــار وابــداء ماتعلمــوه ،ومقاســمة األفــكار والمعتقدات
 ،وتقييــم تقدمهــم خــال حلقــات العمــل.
بامــكان المشــاركين قضــاء بعــض الوقــت فــي مجموعــات والتحــدث عــن خبراتهــم .والهــدف مــن ذلــك هــو تبــادل مــا تعلمــوه .قــد تتبــادر بعــض
االســئلة الــى اذهاننــا  ،علــى ســبيل المثــال:
• ما هو أهم شيء تعلمته؟
• لماذا كان مهما؟
• كيف ساستخدم ما تعلمته ؟
• ما هو الشيء الذي ألهمني/حفزني من خالل ورش العمل؟

.4.3بعض ورش العمل االضافية:
من الممكن دعم التدريب باضافة بعض ورش العمل اذا تم توفير مزيدا من الوقت والموارد  ،والتي سيتم توضيحها في ما يلي:
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ورشة عمل اضافية :أدارة الوقت

تشــير أدارة الوقــت إلــى مجموعــة مــن المهــارات والوســائل والتقنيــات المســتخدمة ألدارة الوقــت عنــد إنجــاز مهــام ومشــاريع وأهــداف محــددة.
والــذي يــدور حــول االســتفادة مــن الوقــت و تنظيمــه بطريقــة تحســن طريقــة حياتــك و جعلهــا أفضــل.
فــي البدايــة ،يمكــن أن تعنــي ادارة الوقــت المشــار اليــه فقــط الوقــت المخصــص النشــطة االعمــال التجاريــة ،ولكنــه يتوســع ليشــمل االنشــطة
الشــخصية.
العوامــل التــي تتســبب فــي اهــدار الوقــت :ســوء التخطيــط  ،االفتقــار الــى خطــط الطــوارئ  ،االفتقــار الــى الثقــة بالنفــس حــول كيفيــة إنجــاز
المهــام عنــد غيــاب المســاعدين ،أوالوصــول الــى العمــل متأخــرا  ،تأجيــل الوظائــف أو المهــام و المماطلــة  ،وســوء التنظيــم  ،وصعوبــة تحديــد
المهــام ذات األولويــة و عــدم المعرفــة علــى اي مــن المهــام يجــب التركيــز عليهــا.

الهدف من ورشة العمل :تمكين المشاركين من فهم نظام أدارة الوقت.
تعليمــات :ســيتم تكويــن مجموعــات مــن ثــاث الــى اربعــة أفــراد ،ســتقوم احــدى المجموعــات بســرد عوامــل ونقــاط ضعــف الخاصــة بــأدارة
الوقــت والتــي تضيــع الوقــت (التجريبــي) .المجموعــة األخــرى ســوف تســرد بعــض الســبل للتغلــب علــى هــذه النقاط/اســتراتيجيات أدارة الوقــت
التــي تمكنــك مــن التفكيربهــا (تجريبــي) .قــم بتلخيــص المناقشــة بنــاءا النقــاط المهمــة

ورشة عمل اضافية :طرق جمع المعلومات

ينبغــي علــى المشــارك ان يقضــي وقتــا فــي جمــع المعلومــات عــن عمالئــه ،منافســيه والمورديــن والتكنولوجيــا واألســواق .يكــون جمــع
المعلومــات االساســية ذات اهميــة وذلــك للتاكــد مــن ان صاحــب العمــل يتخــذ قــرارات مدروســة بشــكل جيــد.
وينبغــي ان يكــون لصاحــب المشــروع معلومــات كافيــة وأن يســعى للحصــول علــى معلومــات اضافيــة عــن مختلــف العوامــل ذات الصلــة
بنشــاطه التجــاري الجديــد .هنــاك العديــد مــن المعلومــات المطلوبــة وكاالتــي:

الســوق :قطاعــات الســوق للفئــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوســطه والعالــي ؛ المنافســين والمنتجــات المماثلــة ؛ توقعــات المبيعــات; موقــع
اســتراتيجي لالعمــال التجاريــة .
التوريد :آالت/المعدات ؛ المواد الخام ؛ األمور األخرى مثل أثاث المكاتب ؛ قائمة باسماء الموردين واألسعار.
البنية التحتية :أماكن العمل المتاحة ؛ حجم المباني والغرف ؛ الطاقة والمياه والمرافق األخرى و وسائل النقل.
أدارة االعمــال :الشــكل التنظيمــي لالعمــال ؛ المتطلبــات فــي المحاســبة ودورات المحاســبة ؛ توافــر الموظفيــن المؤهليــن ؛ مرافــق التدريــب
للموظفيــن والمالــك.
التمويل :دعم مالي صغير ،الدعم المالي الحكومي
التشريعات :القانون التجاري ؛ عمليه تسجيل الشركات واالعمال ؛ االلتزامات الضريبية ؛ اجراءات العطاء.

ورشة عمل اضافية :تحديد اهداف العمل

الهــدف هــو مــا نريــد أن نصــل اليــه أو هــو الهــدف الطويــل االمــد الــذي نريــد انجــازه .ليــس محــددا كفايــة ليتــم قياســه ،و ال يتــم تحديــده
بالوقــت ،وهــو الشــي الوحــد الــذي يســعى النــاس اليــه لبلــوغ مــا يصبــون اليــه.
االغــراض محــددة وقابلــة للقيــاس .قــد تكــون اتجاهيــة أو ســلوكية .ولكــن االهــم مــن ذلــك كلــه ,باالمــكان توجيهــا وقياســها .فهــى مختصــرة
ومحــددة.
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يتوجــب علــى ريــادي االعمــال ان تكــون لديهــم اهــدف وأغــراض التــي تكــون محــددة وقابلــة للقيــاس وقابلــة للتحقيــق ،و وجيهــة ومقيــدة
بجــدول زمنــيSmart.

•المحــددة :األهــداف العظيمــة معرفــة و مركــزة بشــكل جيــد ،حيــن يســلط المشــارك الضــوء علــى هــدف مــا  ،فهــذا يعنــي
ان الهــدف اصبــح ملفــت للنظــر وسيشــد المشــارك مــوارده نحــو هــذا الهــدف .كلمــا زادت درجــة طاقــات المشــاركين ،
كلمــا تولــدت قــوة اعظــم
•قابــل للقيــاس :يشــبه الهــدف بــدون نتيجــة قابلــة للقيــاس ،المنافســة الرياضيــة بــدون لوحــة تســجيل النتائــج أو حــارس
المرمــى .حيــث تشــكل االعــداد الجــزء الهــام فــي االعمــال التجاريــة .لكــي يتــم معرفــة ان كانــت فــي المضمــار ام ال،
عليهــم رمــي اعــداد محــددة فــي اهــداف المشــارك.
•مــن الممكــن تحقيقــه :فــي كثيــر مــن األحيــان  ،يمكــن ألصحــاب المشــاريع تحديــد األهــداف التــي هــي خــارج متنــاول
ايديهــم .حلــم كبيــر والهــدف هــو بلــوغ النجــوم ولكــن االحتفــاظ بخطــوة مبنيــة علــى الواقــع.
•ذات الصلــة :تســتند أهــداف االعمــال القابلــة للتحقيــق إلــى الظــروف الحاليــة ووقائــع اجــواء العمــل التجــاري .علــى ســبيل
المثــال  ،قــد ترغــب فــي ان يكــون لــك أفضــل عــام فــي االعمــال التجاريــة أو زيــادة اإليــرادات بنســبة  .٪ 50ولكــن إن
كان البلــد يعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة و افتتــح ثــاث منافســين مشــاريعهم فــي ذات الســوق فلــن يكــون هدفــك يتماشــى
مــع واقــع الســوق.
•االســتناد الــى الوقــت :اليمكــن تحقيــق أهــداف االعمــال عنــد غيــاب االطــار الزمنــي المنحصــر لتحقيــق األهــداف .مــن
الضــروري اختياراإلطــار الزمنــي لتحقيــق اهدافــك ،فيمــا لــو كانــت اهــداف العمــل للمشــترك هــي لزيــادة اإليــرادات بنســبه
 ٪ 20أو اليجــاد اثنيــن مــن العمــاء الجــدد.

ورشة عمل اضافية :التخطيط

التخطيــط هــو اتخــاذ قــرار بشــان المســتقبل والخــاص بماهيــة ومــكان وزمــان وكيفيــة العمــل ومــن القائــم بانجــاز العمــل وماهــي المــوارد التــس
ستســخدم فــي العمــل .ولذلــك عــادة ،يخطــط رجــال االعمــال بخصــوص االنشــطة والحســابات بأفضــل مــا يمكــن ان يكــون  ،تحســبا المــور
غيــر متوقعــة.
ســيطلب الميســر مــن المشــاركين ،فيمــا إذا كانــت لديهــم خطــة عــن أعمالهــم ومشــاريعهم وتشــجيع أولئــك االشــخاص القائميــن علــى تبــادل
ومشــاطرة خبراتهــم.

قائمة االختيار لخطة العمل  :تقدير المسائل التالية (قائمة غير شاملة).

•المنتج-:لماذا يشتري العمالء المنتج/الخدمة ؟ هل مواصفات المنتج واضحة ومقبولة ؟
•الســوق-:وصف المواقــع الجغرافــي لموقــع العمــل .هــل هنــاك طلــب محلــي علــى المنتــج ،وإذا لــم يكــن كذلــك  ،كيــف يمكن
ايجــاده ؟ مــن هــم المنافســين الكبــار ،كيــف يمكنــك التصــدي لهــم ولنفوذهــم؟ كــم عــدد المنافســين الحائزيــن علــى االعمــال؟
إذا كانــت اعداهــم كثيــرة ،ســتنخفض حصــة المشــترك فــي الســوق ,ممــا يعنــى ان لــوازم وضــوح الرؤيــة والظهــور هــي
الدعايــات القويــة .هــل يحتــاج منتــج المشــترك إلــى الدعايــة وإذا كان األمــر كذلــك  ،مــا هــي النفقــات الواجبــك وضعهــا ؟
مــا هــو االتجــاه فــي اســعار البيــع ؟ هــل هنــاك اي موســمية؟
•العوامــل التقنية-هــل اختــرت كل اللــوازم الضروريــة ؟ مــا هــي أســباب هــذا االختيــار؟ هــل يعلــم المشــترك مصــادر تلــك
اللــوازم ؟ مــن هــو المــورد ؟ هــل يمتلــك المشــترك المهــارات الالزمــة  ،وإذا لــم يكــن كذلــك ،أيــن يمكنــك الحصــول عليهــا؟
•البنيــة التحتية-:هــل مســاحة العمل/التشــغيل كافيــة لتشــغيل االعمــال التجاريــة؟ هــل تــم تنظيــم وثائــق الملكية/اإليجــار
لألرض/المحل/ورشــه العمــل ؟ هــل تعتبــر عمليــة نقــل المــواد الخــام أو الســلع الجاهــزة مــن العوامــل الحاســمة  ،وإذا كان
األمــر كذلــك  ،كيــف يمكنــك التخطيــط لمعالجــة االمــر فــي الوقــت الــذي يجــري فيــه التقليــل مــن التكاليــف؟ هــل تحتــاج
إلــى تســجيل شــركتك؟ مــا هــي المتطلبــات القانونيــة ؟
•التحليــل المالــي :هــل اجريــت الحســابات الماليــة للتكاليــف الالزمــة ،المــوارد ،والدخــل ومــا إلــى ذلــك؟ وهــل أدرجــت كافــة
تكاليــف اإلنتــاج فــي حســاباتك؟ هــل تــدر مؤسســتك القــدر الكافــي مــن المــال منــذ البــدء ،لكــي تلبــي المطاليــب المباشــرة
(مثــل اإليجــار  ،واعــادة تســديد القــروض) .التحقــق مــن تقديــرات تدفقهــا النقــدي .هــل هــي حقيقيــة؟ تحقــق مــن جميــع
تقديــرات راس المــال المطلوبــة وكذلــك تكاليــف التشــغيل.
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ورشة عمل اضافية :شبكات االعمال

فــي اجــواء االعمــال حيثمــا نكــون فيــه ،نتواصــل مــع العمــاء والمورديــن ،المنافســين والشــركات المتنوعــة والمنظمــات المختلفــة والمكاتــب
الحكوميــة واالهالــي ،الــخ.
العوامل التي تؤثر على اإلقناع والتواصل:
•الخلفية االجتماعية-الثقافية والتصورات.
•مهارات االتصال (اللفظية وغير اللفظية).
•مهارات التفاوض.

ورشة عمل اضافية :تعزيز الثقة بالنفس
الثقــة بالنفــس هــي حالــة التأكــد مــن ان مســار العمــل المختــار هــو األفضــل أو أكثــر فعاليــة وتاثيــر نظــرا للظــروف .ويمكــن وصــف الثقــة
بأنهــا ذاتيــة ،الحالــة العاطفيــة للعقــل  ،بــل أيضــا إحصائيــا ،يمثــل مســتوى الثقــة بداخــل اي فــرد يكــون علــى يقيــن ان الفرضيــة امــا ســترفض
او تقبــل .الثقــة بالنفــس هــي عبــارة عــن وجــود ثقــة فــي نفــس الفــرد علــى اعتبــار االمكانيــة .الثقــة المفرطــة هــي عبــارة عــن وجــود شــيء
غيــر الئــق بالثقــة ،االعتقــاد بشــيء مــا أومقــدرة شــخص مــا عنــد غيــاب امكانياتهــم.

ينبغي على التدريب التركيز على مختلف االنشطة التي تنمي ثقة المشاركين بأنفسهم الثارة الميزات التالية:

•مواجهة المخاطر :الرغبة في مواجهة المخاطر وتخطي الحدود االبعد لتحقيق أفضل االمور
•االستقاللية :يحب رواد االعمال ان يكونوا أسياد أنفسهم ومسؤولين عن قراراتهم.
•المرونــة :القــدرة علــى تحمــل النكســات والبقــاء علــى قيــد الحيــاة واالســتمرار فــي ارســاء دعائــم الثقــة فــي كل عمــل نقــوم
بانجازه.
•القــدرة علــى تقبــل الفشــل .كــون رواد االعمــال مــن البشــر ،اذن فقــد يرتكبــون اخطــاءا  .لكنهــم يتعلمــون مــن هــذه األخطــاء
ومــن ثــم ينطلقــون مــن جديد.
•القدرة على العثور على ايجاد السعادة والرضا في العمل.
•القيام بما تراه صائبا ،حتى لو انتقدك اآلخرون او سخر منك
• االعتراف باألخطاء والتعلم منها

 5.3ـ تقييم عملية التعلم:
ســتقدم هــذه الفقــرة بعــض االقتراحــات الموجــزة بشــان عمليــة التقييــم .حيــث ســتختتم كل دورة ،كل يــوم ،والتدريــب باكملــه بنتائــج التقييــم.
حيــث يحفــز التقييــم المتكــرر ،المشــارك علــى التعلــم المتبــادل ويســاعد علــى تقبــل التغيــرات بشــكل ســريع .كمــا انــه ســيتيح ويكثــف ويدعــم
التحســين المســتمر لعمليــة التعليــم التشــاركية.

هناك طرق مختلفة للتقييم:
•التقييم السري-:حيث يدون كل مشارك تعليقاته على الورق ويمررها إلى الميسر.
•المناقشــة المفتوحة-:يطلــب مــن المشــاركين تســجيل تقييمهــم علــى الــواح ورقيــة كبيــرة موجــودة علــى الجــدران .وفــي
صبــاح اليــوم التالــي  ،يتوقــع مــن المشــاركين اعطــاء آرائهــم حــول نتائــج التقييــم ومناقشــتها علنــا.
•الــواح التقييــم :لتقييــم التدريــب اليومي-تتيــح الــواح التقييــم للمشــاركين ،تقديــر وتنظيــم محتــوى التدريــب وكذلــك الوقــت
المســتخدم لــكل تدريــب يومــي.
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مثال على التقييم
=1غير مقبول  =2 /مقبول  =3 /جيد  =4 /جيد جدا =5 /ممتاز

جوانب التقييم

5 4 3 2 1

هل كان المحتوي مهما؟
هــل اســتخدم الميســر مهــارات التواصــل
الفعالــة ؟
هل كانت مشجعة/تشاركية؟
هل كان استخدام الوقت متساو؟
هل كان التدريب مطوال؟
هل اتيح ما يكفي من الوقت؟

وفي بداية التدريب  ،حدد المشاركون توقعاتهم ومخاوفهم.
فــي اليــوم األخيــر مــن التدريــب  ،فقــد طلــب منهــم التعبيــر عــن أفكارهــم مــرة أخــرى ومقارنتهــا مــع توقعاتهــم االوليــة والمخــاوف كمــا هــو
مــدرج فــي اللوحــة الورقيــة ومحتفــظ بهــا علــى الجــدران طــوال فتــرة التدريــب .اضافــة إلــى ذلــك  ،ســيطلب مــن كل مشــارك مــلء نمــوذج
التقييــم النهائــي.
كمــا يمكــن تقديــم االســتبيانات فــي بدايــة ورش العمــل وفــي نهايتهــا ،لتقييــم مســتوى رضــا المشــاركين .فــي الصفحــات التاليــة ،ســنعرض لكــم
مثــاال علــى االســتبيانات المســتخدمة .

استبيان مسبق
معلومات عامة:
االسم:
العمر:
البلد/المدينة:
اسم المنظمة:
عنوان البريد الكتروني لالتصال:
هل سبق لك ان شاركت في ورشة عمل أخرى تتعلق بتطوير مهارات ريادة االعمال؟ إذا كان األمر كذلك ،يرجى توضيحها:

المهارات الشخصية المرنة:
يرجى تحديد الدرجة من  1إلى ( 5حيث  = 1كال = 5 ،كثيرا) إلى اي حد كنت راضيا عن:

جوانب التقييم

5 4 3 2 1

التفكير اإلبداعي
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مهارات القيادة
العمل الجماعي
أدارة الوقت والعمل
روح المبادرة وريادة االعمال
التغلب على مواجهة المخاطر
مهارات التواصل
قيمة التخطيط
تحويل المشاكل إلى تحديات

التعليم الريادي و الثقافة:
يرجى تحديد الدرجة من  1إلى ( 5حيث  = 1كال = 5 ،كثيرا) إلى اي حد كنت راضيا عن:

جوانب التقييم

5 4 3 2 1

نماذج مبتكرة مستدامة اقتصاديا
المؤسســات االجتماعيــة و الجمعيــات ذات
الصلــة باالغذيــة
شبكات المطاعم االجتماعية
تجهيزات غذائية
شركات البيع المباشر
خطه االعمال
تحليــل( )SWOTنقــاط القــوة والضعــف
والفــرص واالخطــار
الواح األفكار
خرائط بناء-الشراكات
نموذج االعمال المستدامة
مخططات انسيابية ابداعية متطورة
لــوازم عمليــة لتحفيــز ودعــم االبتــكارات
االجتماعيــة
تطوير سبل جديدة لتحمل المسؤولية
الربــط الشــبكي مــع المؤسســات الغذائيــة
واالعمــال الحــرة الخاصــة بالمهاجريــن
رائــدي االعمــال

التوقعات واالقتراحات والتعليقات
يرجى اإلجابة على األسئلة التالية

نعم

لماذا نعم  ,ولماذا كال

كال

هل لديك اي توقعات على الفعالية؟
هــل تعتقــد انــك ســتواجه بعــض الصعوبات/التحديــات
خــال هــذا النشــاط؟
هــل لديــك اي تعليقــات أو اقتراحــات بشــان اعــداد ورش
العمــل وتوقعاتــك كرائــد اعمــال فــي المســتقبل ؟
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استبيان للتقييم النهائي لحلقات العمل
معلومات عامة
اسم:
العمر:
البلد/المدينة:
اسم المنظمة:
عنوان البريد الكتروني لالتصال:

االنطباع العام:
•الرجاء إعطاء ثالث كلمات تصف من خاللها تجربتك في ورشة عمل الوحدة النمطية:
•

		
•وفقا لكالمك  ،ما هو أفضل جزء من ورش عمل الوحدات ؟

		
•في رايك الخاص ،ما هو الجزء األقل فائدة من ورشة عمل الوحدات؟
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تنظيم ورش عمل الوحدات النمطية:
يرجى تحديد الدرجة من  1إلى ( 5حيث  = 1كال = 5 ،كثيرا) إلى اي حد كنت راضيا عن:
5 4 3 2 1
الجدولة والتوقيت
الموقع
اللوجستيك/التنظيم
مدة ورشة عمل الوحدات
تفاعل المشتركين

محتوى ورش عمل الوحدات النمطية
يرجى تحديد الدرجة من  1إلى ( 5حيث  = 1كال  = 5 ،كثيرا) إلى اي حد كنت راضيا عن:
5 4 3 2 1
برنامج ورشة عمل الوحدة الشاملة
المواضيع التى تم مناقشتها
جودة االنشطة المنجزة
التعاون بين الثقافات المختلفة
اعداد وتاهيل الميسرين/المدربين
اخرى

المهارات الشخصية المرنة
يرجى تحديد الدرجة من  1إلى ( 5حيث  = 1كال  = 5 ،كثيرا) معرفتك بعد ورش العمل حول
5 4 3 2 1
التفكير اإلبداعي
مهارات القيادة
العمل الجماعي
أدارة الوقت والعمل
روح المبادرات وريادة االعمال
التغلب على مواجهة المخاطر
مهارات االتصال
قيمة التخطيط
تحويل المشاكل إلى تحديات
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التوقعات واالقتراحات والتعليقات
يرجى االجابه على االسئلة التالية...

نعم

لماذا نعم  ,ولماذا كال

كال

هل قامت ورشة العمل بتلبية توقعاتك؟
هل واجهت بعض الصعوبات/التحديات ؟
هل لديك اي تعليقات أواقتراحات بشان اعداد ورش
العمل الخاصة بتوقعاتك كرائد اعمال في المستقبل؟

الستنتاجات والتوصيات:
خصائص الفئة المستهدفة
تفيد تجربة مشروع  ARISEبصفة عامة ،ان للمجموعة المستهدفة التي تم اتخاذها بعين االعتبار ،بعض الخصائص العامة.
تعتبــر النســاء المهاجــرات ذوات المشــروعات الصغيــرة ،هــم أكبــر مــن المتوســط عنــد البــدء باالعمــال التجاريــة  ،مــن كافــة اصحــاب
االعمــال اآلخريــن .وهــذا يعكــس القيــود التــي تفرضهــا المطالــب االســرية والمــدة الزمنيــة الالزمــة لتكــون واثقــة بمــا فيــه الكفايــة فــي التأقلــم
مــع الثقافــة الجديــدة .وقــد لوحــظ  ،مــع ذلــك  ،ان متوســط عمــر النســاء ذوات المشــروعات الصغيــرة ،قــد تتنــوع وتختلــف اختالفــا كبيــرا بيــن
مجــاالت االعمــال التجاريــة ،وقــد تتدنــى وتنخفــض هــذه االعمــار بالنســبة لبعــض المجــاالت الجديــدة لالعمــال التجاريــة.
حيــث عمومــا  ،ال يمــت مســتوى خلفيــة التعليــم الرســمي بصلــة مــع نجــاح النســاء المهاجــرات ذوات االعمــال الصغيــرة .غيــر ان المــدة
االجماليــة للتعليــم وأهميتــه ،قــد يســهما فــي انجــاح االعمــال التجاريــة .حيــث يواصــل ويتابــع التعليــم الخــاص بالنســاء المهاجــرات ذوات
المشــروعات الصغيــرة بالمســاهمة فــي إنجــاح عملهــا .قــد تكــون النســاء االصليــات ،اقــل اعتمــادا علــى تعليمهــم لســهولة مقدرتهــم علــى
االســتفادة مــن تجــارب الحيــاة والمعرفــة .العمــال التجاريــة المكتســبة مــن خــال العيــش فــي المحيــط االصلــي .وهــذا يــدل علــى ان طــرق
الحصــول علــى التعليــم ذي الصلــة وعلــى االعمــال التجاريــة والخبــرات االجتماعيــة ضروريــة و مهمــة لنجــاح االعمــال التجاريــة للنســاء
المهاجــرات.
أكثــر مــن جميــع أصحــاب االعمــال اآلخريــن  ،قــد تكــون الخلفيــة الماليــة للنســاء المهاجــرات الوحيــدات ،لهــا تاثيــر قــوي علــى احتمالية تشــغيل
االعمــال التجاريــة الناجحــة .ويرجــح ان تكــون النســاء مــن ذوي الدخــل المنخفــض أكثــر نجاحــا فــي العمــل فــي الشــركات الناجحــة.

عملية اعداد برنامج تدريبي
ومــن المهــم مــن منظــور جنســاني ،فهــم واســتيعاب القيــود المحــددة والدوافــع التــي تؤثــر علــى النســاء وشــركاتهن فيمــا يتعلــق بنــوع البرنامــج
المــراد اعــداده وتنفيــذه لضمــان مشــاركتهم الفعالــة.
اعــداد البرامــج المصممــة وفقــا لحجــم ونــوع المشــروع وكذلــك القــدرة والمتطلبــات الخاصــة بمنظــم المشــاريع .حيــث ال تشــكل النســاء
المهاجــرات صاحبــات المشــاريع فئــة متجانســة .حيــث يكــون لنــوع منظــم االعمــال  ،وحجــم االعمــال التجاريــة والقطــاع المــراد اســتهدافه
تاثيــر كبيــر علــى االحــكام واالفــاق المطلوبــة ضمــان لمشــاركة النســاء فــي الفئــات المســتهدفة مــن التدريــب .علــى ســبيل المثــال ،النســاء التــي
تديــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة قــد تكــون أكثــر عرضــة لالقــرار بأهميــة برنامــج تدريبــي علــى تخطيــط االعمــال مــن النســاء الالتــي
بــدأن أعمالهــن للتــو .بالمثــل  ،فــان البرامــج التــي تركــز علــى إضفــاء الطابــع الرســمي قــد تكــون أكثــر اهتمامــا لإلنــاث مــن رياديــي االعمــال
الذيــن يديــرون مشــروعا صغيــرا  ،بــدال مــن اولئــك ذوات المشــاريع الصغيــرة .وقــد تختلــف ايضــا  ،مــدة ومحتــوى البرنامــج التدريبــي بنــاءا
علــى المنظــم المــراد اســتهدافه ،بمــا فــي ذلــك مســتوى التعليــم واللغــة وإاللمــام بالقــراءة والكتابــة والحســاب .وقــد تكــون البرامــج التدريبيــة
القصيــرة والمركــزة افضــل وامثــل للنســاء العامــات فــي العمــال التجاريــة مســبقا ،بينمــا تعــد برامــج التدريــب العامــة والمطولــة اكثــر ،
األفضــل لتلــك اللواتــي بــدأن للتــو .يعتبــر التشــاور مــع المجموعــات النســائية وذات الصلــة مــن أصحــاب المصلحــة ،جــزء مــن اعــداد منتجــات
محــددة للمشــتغالت باالعمــال الحــرة أو اختيــار نــوع الجنــس الهــداف البرنامــج .ســتضمن تلــك المشــاورات تنميــة المنتجــات الصحيحــة.
فيمــا يتعلــق بنــوع الجنــس الهــداف البرنامــج ،ستســاعد اجــراء مشــاورات مســبقة مــع المجموعــات النســائية ،فــى تحديــد نــوع وحجــم وقطــاع
المشــاريع التــى ينبغــى لهــا ان تســتفيد مــن انشــطة البرنامــج وتوجيــه المعلومــات والمشــورة بشــان الخدمــات المتاحــة.
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البرنامج التدريبي:
اضافة إلى المحتويات المقدمة في الفصل الثالث  ،من الضروري التشديد على ضمان المحتويات االزمة لسير الورش.
قــد تضيــف المهــارات البســيطة مثــل رعايــة العمــاء والنظافــة والمفاوضــات ،إضافــات هامــة للبرنامــج التدريبــي وتحظــى بتقديــر رفيــع
المســتوى مــن جانــب النســاء المتدربــات .وكالمعتــاد ،التركيــز علــى المواضيــع كأن تكــون الصحــة  ،االســرة ،التتخطيــط والثقــة  ،والتغذيــة
حتــى لــو انهــا كانــت عائقــا امــام نمــو االعمــال .يجــب تقييــم المشــاورات مــع الجماعــات النســائية المتعهــدة خــال تعريــف البرنامــج  ،حــول
ضــرورة تضميــن الفقــرات االضافيــة فــي برنامــج التدريــب.

ومن الممكن أيضا ،اضافة بعض المحتويات التي غالبا ما يتم تضمينها في البرنامج  ،مثال:
•تنميــة خطــة االعمــال  ،والمحاســبة  ،والتســويق ،محــو االميــة االقتصــادي والمالــي وأنظمــة االعمــال وتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت.
•اإلجــراءات االداريــة العــداد االعمــال التــي تغطــي تســجيلها واالنتســاب إلــى غرفــة التجــارة أو الهيئــة المهنيــة ذات
الصلــة.
•تقدير االنظمة الضريبية  ،وقانون العمل والتزامات الضمان االجتماعي.
•الوصول إلى شبكات االعمال ذات الصلة وأقامة عالقات مع الموردين والعمالء المحتملين.
•ارتفــاع راس المــال التأسيســي مــن خــال تســهيل اســتحصال القــروض المصرفيــة والتمويــل الغيــر التقليــدي مثــل اليــة
االئتمــان الصغيــرة واالســتثمار مــن قبــل أصحــاب رؤوس األمــوال االســتثمارية واالعمــال النزيهــة.
منهجية التدريب.
وكمــا ذكرنــا ســابقا ،يبيــن مشــروع « « Ariseدور منهجيــة التعلــم التشــاركية والــذي يلعــب الــدور الحاســم فــي تفعيــل التدريــب وجعلــه
فعاال.وقــد تكــون نمــاذج األدوار مهمــة ايضــا  ،فــي تنميــة روح تنظيــم المشــاريع وان يكــون لهــا تاثيــر علــى قابليــة تنظيــم المشــاريع .ويمكــن
لنمــاذج األدوار ان تعــزز روح المبــادرة مــن خــال التمثيــل والتصويــر.
وللعالقــات التوجيهيــة بيــن أصحــاب المشــاريع المتمرســين والمبتدئيــن أيضــا ،فوائــد كثيــرة ألصحــاب المشــاريع الجــدد والمحتمليــن .والتــي
تزيــد الوعــي بريــادة االعمــال  ،والمســاعدة فــي تطويــر المواقــف الرياديــة وتقديــم الدعــم والتشــجيع اثنــاء القيــام باالعمــال التجاريــة وتنميتهــا.

يجــب االخــذ بعيــن االعتباراثنــاء اعــداد وتنفيــذ البرنامــج اوقــات النســاء مــن حركــة وتنقــل ورعايــة االطفــال .ادراك هــذا يســاعد علــي تخفيــف
القيــود المفروضــة علــى اوقــات النســاء وتشــمل تغطيــه تكاليــف النقــل أو توزيــع المــواد الغذائيــة التــي يمكــن ان تؤخــذ إلــى المنــزل .وينبغــي
إعطــاء اهتمــام خــاص لوقــت ومــدة البرنامــج التدريبــي لضمــان انهــا ال تضيــف الــى االعبــاء الثقيلــة للمــرأة أو يضعهــن فــي حــاالت يحتمــل
ان تكــون غيــر أمنــة .وينبغــي أيضــا مناقشــة موضــوع توفيــر خدمــات رعايــة األطفــال للمشــاركين فــي البرنامــج لســبب بســيط ان العديــد مــن
النســاء التشــارك فــي برنامــج التدريــب بســبب االفتقــار الــى خيــارات رعايــة األطفــال.
يجــب االخــذ بعيــن االعتبــار أيضــا ،التوعيــة وتقديــم تدريــب علــى التوعيــة الجنســانية الفــراد االســرة أو المجتمــع .يتوجــب مراعــاة المعاييــر
الثقافيــة المتعلقــة بــدور المــرأة فــي المجتمــع واالقتصــاد  ،وكذلــك ســبل وفــرص الحصــول علــى المــوارد عنــد اعــداد وتنفيــذ برنامــج التدريــب
علــى تنظيــم المشــاريع .قــد يكــون مــن الضــروري االلتفــات الــى التوعيــة والتدريــب علــى التوعيــة الجنســانية فــي المجتمعــات المحليــة قبــل
الشــروع بالتدريــب .علــى ســبيل المثــال  ،إذا تضمــن البرنامــج التدريــب والتوجيــه  ،فقــد يكــون أكثــر مالءمــة للمشــروع الخــاص بــك لتتناســب
مــع النســاء منظمــات المشــاريع فقــط مــع المرشــدات والمدربــات  ،أو الموجهــات والمدربــات مــن المجموعــة الدينيــة المماثلــة.
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 ،ARISEالرغبــة للعمــل هــو مشــروع لمــدة  24شــهرا تشــمل  6شــركاء مــن  6مــن دول االتحــاد األوروبــي -إيطاليــا واليونــان وفرنســا
والنمســا وألمانيــا والســويد .وقــد تــم تمويــل المشــروع بدعــم مــن المفوضيــة االوروبيــة ( ،اللجــوء  ،والهجــرة وصنــدوق االندمــاج)
وبرنامــج العمــل المجتمعــي.
وكان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تعزيــز القــدرات االجتماعيــة والتجاريــة و الرياديــة للنســاء المهاجــرات مــن خــال تطويــر واســتثمار
المعــارف والمهــارات التــي تقــدم االمكانيــات لالنشــطة المــدرة للدخــل.

وكانت األهداف الرئيسية للمشروع كما يلي:

تعزيــز التواصــل مــن أجــل دعــم إدمــاج النســاء المهاجــرات وســبل وصولهــن الــى العمــل وتطويــر مبــادرات تنظيــم
المشــاريع.
دعــم النســاء المهاجــرات لالندمــاج بشــكل أفضــل فــي المجتمعــات المحليــة وزيــادة إمكاناتهــن االقتصاديــة عــن طريــق
المهــارات الرياديــة البســيطة مــع التركيــز علــى الصناعــات الخاصــة باالغذيــة
تعزيز القدرات االجتماعية والريادية للمهاجرين.
تحفيز طرق تطوير وتنفيذ االفكار الجديدة المبتكرة لالعمال المستدامة ذات الصلة باالغذية.
تبــادل المعــارف والخبــرات عبــر البلــدان الشــريكة بمشــاركة رواد االعمــال المهاجريــن الناجحيــن فــي توعيــة
المؤسســات االجتماعيــة التعاونيــة.
تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات المختلفــة وثقافــة الترحيــب بالمجتمعــات المحليــة فــي البلــدان الشــريكة للحــد مــن اإلقصــاء
االجتماعــي للمهاجريــن والمســاهمة فــي تحســين االندمــاج.

األنشطة الرئيسية لمشروع  ARISEهي:

ادراك البحوث الكمية والنوعية التي تدور حول متطلبات واحتياجات التعلم االجتماعي واالقتصادي للنساء المهاجرات في  6دول.

تحليل المناخ التجاري (أو قطاع آخر) ذات الصلة باألغذية والشروط المسبقة.
تنفيذ دورة تدريبية دولية لألخصائيين االجتماعيين والمدربين و الوسطاء بين الثقافات المختلفة.
تنفيــذ  20ورشــة عمــل محليــة لـــ  15امــرأة مهاجــرة فــي كل بلــد علــى حــده ،حــول تنميــة المهــارات  ،والتعليــم
الريــادي ووضــع اللمســات األخيــرة علــى أفــكار األعمــال.
تنظيــم أحــداث المشــاريع المحليــة التــي تقودهــا المهاجــرات  ،بمــا فــي ذلــك اعــداد أفــام ترويجيــة حــول األفــكار
التجاريــة المتطــورة.
ـروج األفــكار التجاريــة المبتكــرة المســتدامة
ـ
ت
ـي
ـ
الت
ـات
ـ
للمنظم
ـل»
ـ
للعم
ـة
ـ
«الرغب
أدوات
ـة
ـ
مجموع
تطويــر وإنتــاج
ّ
اقتصاديًــا.
تنظيم مؤتمر دولي نهائي في هانوفر (ألمانيا).

شكرا لمشروع :ARISE
اجتمع  23فرد من العاملين االجتماعيين والمدربين والوسطاء متعددي الثقافات وتم تدريبهم.
تقديم  120ورشة تدريبية وأكثر من  500ساعة تدريبية في مجال ريادة األعمال في جميع أنحاء أوروبا.
تم تدريب حوالي  80امرأة مهاجرة وتمكنت من تطوير افكارهن الريادية.
تــم توعيــة أكثــر مــن  1.000شــخص (مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي  ،والمقــاالت  ،واألحــداث  ،ومــا إلــى
ذلــك) لموضــوع تعزيــز روح المبــادرة بيــن المهاجريــن والنــاس والنســاء.
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

الطبخ األفغاني
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
ينتقل المطبخ األفغاني الى انسبروك ،حيث تريد المشاركة فتح مطعم أفغاني حيث ستكون األطباق نباتية و صحية من أصناف
طعام عديدة .الزبائن سيستفيدون من خدمة سريعة و يستفيد الطالب الجامعيون من عروض مغرية“ .المطبخ االفغاني سيثري
”التنوع في المدينة ،احب أن أكون جزءا من هذا المشروع
النساء المهاجرات المشاركات
واحدة
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

الطبخ االفريقي
المكان الذي ستعمل به

اثينا  ،اليونان
ستبحث المشاركة عن مكان مناسب في المدينة ،حيث يتجمع الكثير من االفارقة،و يكون قريبا من محطة القطار و
.الباصات
وصف أنشطة المؤسسة
سيكون المطعم ذو اجواء منزلية مريحة ،استقبال الزبائن بابتسامة عريضة ليحسوا كما لو انهم في بيوتهم .و هي تخطط ليكون
المطعم مفتوحا للجميع من أفارقة ويونانين .ليشعر االفارقة كأنهم في وطنهم و يأكلوا طعام بلدهم ،و يتذوق اليونانيون طعاما
.جديدا .االسعار ستكون في متناول الجميع حيث يمكن االثرياء و الفقراء الذهاب الى هذا المطعم ليتمتعوا باالطعمة اللذيذة
النساء المهاجرات المشاركات
ستحتاج الى  10عمال
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

افريتا
المكان الذي ستعمل به

باليرمو ايطاليا
وصف أنشطة المؤسسة
ستكون افريتا مؤسسة تروج للثقافة االفريقية و العالقات بين القارة االفريقية و ايطاليا ،ستقدمها ثالث
ادارات ،ستضم وحدة االغذية مطعما و اسواق المواد الغذائية لبيع المنتجات االفريقية ،ستعمل وحدة السياحة في
كال النوعين من السياحة الداخلية (االفارقة القادمين لزيارة ايطاليا) و الخارجة (لمساعدة السياح االيطاليين للسياحة
عبر افريقيا) ،و ستعزز وحدة التعليم الثقافة االفريقية من خالل الحلقات الدراسية /المختبرات /االنشطة الثقافية
.الزخرى ،الموجهة للمدارس و الشباب و المواطنين بصفة عامة
النساء المهاجرات المشاركات
.سيتم تأسيس المشروع من قبل تسع نساء من مختلف الجنسيات :الشيلي ،ساحل العاج ،كينيا ،نيجيريا و السنغال
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

الطبخ العربي
المكان الذي ستعمل به

انسبروك  ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
تريد أن تركز النساد علي أكل عربي راقي ،بحيث سيكون االكل في نفس الوقت ابداعي ومبتكر و أصيل .لم يتم تأسيس مطعم
كهذا من قبل في انسبروك
”.الكثير من اكالتنا الشرقية غير معروفة هنا ،نود أن نقدم للسكان المحليين مطبخنا االصلي“

النساء المهاجرات المشاركات
.على االقل واحدة
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

شالنجر CHALLENGER
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
تريد المشاركة انشاء جمعية لمساعدة النساء المهاجرات ،السيما النساء العامالت في القطاع الغير الرسمي ،فبحيث تقول بأن
دائما ما تواجه االخيرات مشكلة في معادلة شهادتهن ،حيث يالحظ بأن اغلبهن تبقين في المنزل دون مزاولة أي عمل بسبب هذا
أو يعملن بشكل غير رسمي .تود رقية ،أن تعطي الفرصة لهوالء النساد لتعملن في اطار منظم ،حيث يمكنهن االستفادة من
الحقوق كالراتب التقاعدي و الضمان االجتماعي .و آيضا خلق دخل مستدام ستهتم الجمعية بكل ما يمكن المساعدة به من
.مساعدة قانونية و ادارية و محاسبة
النساء المهاجرات المشاركات
رقية القادمة من السنغال
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

CHEZ GHADA
المكان الذي ستعمل به

)باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
الفكرة وراء المطعم هذا هو لتجريب اكالت من مختلف انحاد العالم .المشاركة كانت تملك هذه الفكرة منذ زمن
طويل و لما انتقلت للعيش في فرنسا في  ،2016فهمت مباشرة انها ستقوم بتنفيذها في المكان الذي تسكن به في
لي غراند فوازا ،النها مدينة صغيرة و بها أناس من اماكن مختلفة ،بحيث يمكنك المطعم من السفر لبلدان
.مختلفة من خالل االطباق المتنوعة (هناك طبق مختلف كل يوم) ،الرحلة مجانية ،عليك فقط دفع ثمن الوجبة
النساء المهاجرات المشاركات
غادة ،تونسية
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

وكالة استشارية
المكان الذي ستعمل به

انسبورك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
يريد الثنائي االستفادة من كفاءتهم الثقافية و مهارات االتصال ،ستكون وكالة استشارية للمؤسسات مع التركيز على االجهاد و
.ادارة القدرات و اآلتصال و تعزيز االبداع
تحسين مناخ االعمال في الشركات مهم جدا بالنسبة لنا ،من خالل طرقنا في حل النزاعات ،يمكن تحسين التواصل و ادارة“
”.االجهاد
النساء المهاجرات المشاركات
2
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

خدمات استشارية للمهاجرين
المكان الذي ستعمل به

نينبورغ ،ألمانيا
وصف أنشطة المؤسسة
يواجه العديد من المهاجرين الجدد في المانيا ،العديد من الصعوبات في التعامل مع وضعهم الجديد ،فيما يتعلق باللغة ،و االدارة
العامة ،و النظام الصحي و غيرها من الخدمات .ستقدم لهم الخدمات االستشارية الدعم بطريقة ستساعدهم علي االندماج في
.المجتمع الجديد
النساء المهاجرات المشاركات
Alina Wiesemeyer
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

مطعم و خدمة توصيل للطالب
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
المشاركة تصف نفسها بأنها متعددة المواهب ،انها تريد استخدام هذه الموهبة لفتح مطعم يقدم الطعام المصري عالي
الجودة لطالب الجامعات بسعر منخفض ،سيكون نطاق الطعام واسعا مع خدمة مميزة .الجمع ما بين الطعام المصري
.بسعر منخفض للطالب و خدمة توصيله جديد على السكان المحليين في مدينة انسبروك
سيجد الزبائن مجموعة واسعة من االنواع هنا ،سواءا كانت اطباق الخضار أو فواكه متنوعة أو معجنات ،يمكن شراد“
”العرض بأكمله بسعر معقول
النساء المهاجرات المشاركات
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علي االقل واحدة
اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

FRIENDLY CAFÉ
المكان الذي ستعمل به

اوبساال ،السويد
وصف أنشطة المؤسسة
مقهى يقدم طعاما و قهوة مناسب لمن يعانون من حساسية في المعدة ،فالمقاهي النموذجية في السويد ال تقدم هذا النوع من
.الطعام على مدى واسع
النساء المهاجرات المشاركات
ميمونة أحمد حميد
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

فن الطبخ و الدمي
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
تريد تقديم مأكوالت شرق آوروبا للسكان المحليين ،من خالل أحداث مستهدفة ،مثل طبخ ابداعي مستوحاة من حكايات شعبية.
.هي تعمل مع صديق يقدم ورشات التذوق مع عروض للدمى .انها تأمل تقديم نهج ثقافي لمتعة تناول غذاء صحي واسع
النساء المهاجرات المشاركات
بريجيتا ،اوكرانيا
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE EHLERS
خدمة اهلير المنازل
المكان الذي ستعمل به

نينبورغ ،ألمانيا
وصف أنشطة المؤسسة
تعتبــر خدمــة التدبيــر المنزلــي مســؤولة عــن جميــع أنــواع االحتياجــات المنزليــة مــن التنظيــف و العنايــة و الطهــي .بــدأت الخدمــة
مباشــرة مــع بــدأ ورشــات العمــل لمشــروع  .ARISEو بمســاعدة  ARISEتمكنــت صاحبــة الشــركة مــن بــدأ حملــة تســويق
محترفــة و فــي نفــس الوقــت كان لديهــا ثــاث موظفيــن.
النساء المهاجرات المشاركات
Ludmilla Ehlers
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اسم االعمال الحرة و األفكار الناشئة

الوساطة بين الثقافات
المكان الذي ستعمل به

باريس
وصف أنشطة المؤسسة
انها تود أن تكون وسيطة بين الثقافات حيث تتحدث ثالث لغات بطالقة فرنسية و عربية و ايطالية .حيث تستطيع أن تكون
.وسيطة ثقافية لمجموعة من االشخاص الذين هم بحاجة الي المساعدة
النساء المهاجرات المشاركات
زهرة ،المغرب
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LE PIMENT DE GISELE
)(GISÈLE’S PEPPER
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
غيزال تحب الطبخ مع التوابل ،و تريد فتح مطعم تجمع بين الطبخ االفريقي و االروروبي سويا .ليستهدف جميع الزباذن من
.االباء الى االطفال و االشخاص المحليين و العاملين و المارة
النساء المهاجرات المشاركات
.غيزال ،توغو
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،لنحتفل LET’S PARTY
المكان الذي ستعمل به

اوبساال ،السويد
وصف أنشطة المؤسسة
تنظيم الفعاليات و الحفالت للمنسابات المختلفة ،المجموعات الرئيسية المستهدفة :اآلطفال و النساء  ،حفالت أعياد الميالد،
.حفالت استقبال المولود الجديد
النساء المهاجرات المشاركات
عال برغوتي
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خدمات وسيط ثقافي
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
تود رقية أن تكون وسيطة بين الجمعيات المختلفة الموجودة في فرنسا و القادمين الجديد لتمكينهم من التواصل مع الشبكة
.بسهولة أكثر ،و عدم الضياع و شرح حقوقهم ،الندماج أفضل
النساء المهاجرات المشاركات
رقية ،ساحل العاج
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MINI- MARKET
المكان الذي ستعمل به

وسط اثينا ،اليونان
وصف أنشطة المؤسسة
ستكون المنتوجات طازجةمثل اللحوم و االسماك و الفواكه و االطعمة االفريقية ،و االسماك الجافة و مستحضرات التجميل و
.مواد التنظيف .كل هذه المنتجات ستستهدف الجميع نساء و رجال و اطفال و شيوخ
النساء المهاجرات المشاركات
.ستحتاج الي عاملين
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خدمة الخياطة المتنقلة
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ، ،مقاطعة تيرول ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
تعتبــر خدمــة الخياطــة المتنقلــة التــي اسســتها مــرأة مهاجــرة بدايــة مبتكــرة لمدينــة النســبروك و مقاطعتهــا ،تريــد المشــاركة أن
تجمــع بيــن االفــكار الشــرقية و التصاميــم االوروبيــة .حيــث ســتقدم االعمــال اعمــال عاليــة الجــودة لنســاء و الرجــال.
“عنــد الطلــب ،نأتــي مباشــرة الــى منــزل الزبــون ،حيــث يحتــاج المســنون و المرضــى بشــكل خــاص الــى المزيــد مــن الدعــم و
المواســاة”
النساء المهاجرات المشاركات
1
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تجارة المالبس متعددة الثقافات
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
شــركة تقــدم مالبــس تقليديــة و حديثــة بطبعــة قديمــة للنســاء.هذا المتجــر ســيوفر انــواع كثيــرة مــن المالبــس لتجــد بــه كل امــرأة
مــا تحتــاج .المتجــر ســيعكس الطبيعــة الثقافيــة المختلفــة لمدينــة انســبروك.
“يحب الناس دائما اظهار ثراثهم الثقافي”
النساء المهاجرات المشاركات
علي االقل واحدة
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مالبسي MYCLOTHES /
المكان الذي ستعمل به

اوبساال ،السويد
وصف أنشطة المؤسسة
متجر مالبس يقدم للنساء التي تتراوح أعمارهن ما بين  12 :و  30سنة .يقدم مالبس بتصاميم فريدة لما هو موجود في السويد
و باسعار معقولة
النساء المهاجرات المشاركات
جينات شارمين
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متجر شرقي ORIENTAL SHOP/
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
سيكون اختيار االكسسوارات الشرقية و الديكور المنزلي استثنائيا ،بحيث سيكون المتجر فريدا  ،و بناءا علي طلب الزبون،
.سيتم تقديم استشارة احترافية
”.الكثير من المواد المعروضة ستكون متوفرة فقط في متجرنا و هذا ما سيميزنا في انسبروك“
النساء المهاجرات المشاركات
-1الى 2
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 - PASTRY SHOPمتجر حلويات
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
سيكون أول متجر في انسبورك يقدم حلويات من روسيا و اوكرونيا ،ستكون المعجنات منزلية الصنع تجمع بين الحلويات
.التقليدية و المعاصرة
”.في متجري الخاص بالحلويات ،اريد انشاء مكان ال يجد فيه الناس الحلويات فحسب بل ايضا السعادة و مزيدا من الطاقة“

النساء المهاجرات المشاركات
1
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رحيمة
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
اختارت زرفونة العمل في قطاع المطاعم ،حيث قامت بعدة أعمال في هذا المجال لمدة  20سنة في اسبانيا .تريد أن تفتح مطعم
.بين قاري .حيث تقدم جميع أنواع المأكوالت من جميع أنحاء العالم
النساء المهاجرات المشاركات
.زرفونا ،موريتانيا
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مطعم
المكان الذي ستعمل به

اثينا ،اليونان
وصف أنشطة المؤسسة
المطبخ مستلهم من أكالت افريقية و يونانية ،بحيث ستقوم بنشر و استخدام وسائل التواصل االجتماعي و بطاقات عمل للترويج
عن المطعم
النساء المهاجرات المشاركات
باالضافة للمشاركة ستحتاج الى عامليناثنين و شيف.
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SWEET THINGS RUNNING
ON VEGGIES

حلويات مصنوعة من منتجات نباتية
المكان الذي ستعمل به

ابساال ،السويد
وصف أنشطة المؤسسة
.تصنيع الحلويات الخالية من المنتجات الحيوانية ،مع مستوي منخفض من الدهون
النساء المهاجرات المشاركات
روكسانا سومرز
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سوريا في ابساال
المكان الذي ستعمل به

ابساال ،السويد
وصف أنشطة المؤسسة
.مقهى بلمسة سورية مع موسيقى سورية تقليدية ،تنظيم الحفالت و المناسبات السورية ،منظمة او بطلب
النساء المهاجرات المشاركات
جوليا وازايفي
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خدمة الخياطة
المكان الذي ستعمل به

انسبروك ،النمسا
وصف أنشطة المؤسسة
شركة تريد الجمع بين الجوانب التقليدية و المعاصرة للموضة ،تكمن فكرة المشاركة في جعل المرأة ترتدي مالبس مثيرة
.لالهتمام و تدوير المالبس القديمة و تقديم خدمة سريعة
”سيقتنع الناس بجودة الخدمة ،االهتمام بالتفاصيل يصنع الفرق“
النساء المهاجرات المشاركات
1
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اوبونتو ،شركة صغيرة و متوسطة بال حدود
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
اوبنتو هو مصطلح جنوب افريقي ،يعني أنا ما أنا عليه ،بفضل ما نحن عليه جميعا ،بصفتها مهاجرة بتأهيل عالي ،ترى بإن
معظم المهاجرين أو الفرنسيين من االقليات أو من مناطق نائية يواجهون االستبعاد من سوق العمل ،و اتت هذه الفكرة من أجل
ادماج افضل لهذه الطبقة حتى يتمكنوا في المشاركة في النظام االنتاجي .ان الشركة تحوي الكثير من الخدمات المشتركة و
.االدارية و اللوجيستية مثل تكنولوجيا المعلومات و ما الى ذلك ،و من بين هذه الخدمات مطعم تضامني و محل بقالة
النساء المهاجرات المشاركات

جاكلين ،كاميرون
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واساكارا
المكان الذي ستعمل به

باريس ،فرنسا
وصف أنشطة المؤسسة
أطلقت على هذا المشروع اسم زوجها ،لتحقيق ما أراده قبل وفاته و هو افتتاح مطعم في مالي ،تهدف اسيتان من هذا المشروع
لتقديم المأكوالت االفريقية و االوربية المختلطة ،مع بعض التفاصيل التي تعملتها خالل تدريبها في فرنسا ،من المزايا التي
يتمتع بها المطعم ،فإنها ترغب بتقديم تدريب علي كيفية تحضير الطعام للشابات في مقتبل العمر لتتمكن من مشاركة خبرتها
معهن
النساء المهاجرات المشاركات
اسيتان ،مالي

95

 مالي،اسيتان

Journals

Bibliography 2 CHAPTER

Birley, S., Moss, C. and Saunders, P., ‘Do Women

The Female Migrant .)2011( Andersson, Lina

Entrepreneurs Require Different Training’,

Labour Supply: The Effect of an In-work Benefit.

American Journal of Small Business

227–198 .s )2( 25 ,Labour

Buerk, S.C., ‘Women’s Opportunity Starting Your
.Own Business’, Vital Speeches

Pre- to Post-Migration .)2013( Helgertz, Jonas
Occupational Mobility of First Generation Migrants

Chaganti, R., ‘Management in Women-owned

Examining the :1990–1970 to Sweden from

Enterprises’, Journal of Small Business

Influence of Linguistic Distance, Popul Res Policy

.Management

.467–437 .s ,32 ,Rev

Cobas, J.A., ‘Paths to Self-Employment among

Integration into the social .)2004( Hjerm, Mikael

Migrants’, Sociological Perspectives DeCarlo, J.F.

-117 .s ,)2(70 ,democratic welfare state, Springer

and Lyons, P.L., ‘A Comparison of Selected

.138

.Minority and Non-Minority

.Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Devine, M. and Clutterbuck, D., ‘The Rise of the

Ny politik för nyanländas etablering i .)2010(

Entrepreneurs’, Management Today, January

/1/Sverige.http://www.government.se/content

.1985

pdf.75d226c5/20/43/15/c6

Fredland, J.E. and Morris, C.E., ‘A Cross Section

Rubin, Jennifer, Rendall, Michael S, Rabinovich,

Analysis of Small Business Failure’, American

Lila, Tsang, Flavia, van Oranje-Nassau,

.Journal of Small Business

Migrant .)2008( Constantijn and Janta, Barbara
women in the European labour force - Current

Gomolka, E., ‘Characteristics of Minority

.situation and future prospects

Entrepreneurs and Small Business Enterprises’,
.US Journal of Small Business Enterprises

Förmån .)2012:9( Statens offentliga utredningar
och fälla - Nyanländas uttag av föräldrapenning.

The effect of home-country .)2011( Huh, Yunsun

.Stockholm: Fritzes

gender status on the labour Market success of
migrants, Journal of human development and

Med rätt .)2012:69( Statens offentliga utredningar

capabilities: A multi-disciplinary journal for people-

att delta - Nyanlända kvinnor och

.392-367 .s ,)3(12 ,centred development

anhöriginvandrare på arbetsmarknaden.

Støren, Liv Anne and Wiers-Jenssen, Jannecke

.)2013( Stockholm: Fritzes. Statskontoret

Foreign diploma Versus Migrant .)2010(

Wiesbrock, Anja. The Integration of Migrants in

Background: Determinants of Labour Market

Sweden: a Model for the European Union?

Success or Failure? Journal of Studies in

.66-48 s ,)4( 49 ,International Migration

49-28 .s ,)29(14 ,International Education

96

AUSTRIA

at/publications/HSP_AR_Establishing-a-business.]2017 .Jun 16 in-Austria.pdf [Accessed

Immigration from non- .)2017( Advantage Austria
EU countries- Working in Austria - Business Guide

Entrepreneurship - Starting a .)2017( OECD

Austria - advantageaustria.org. [online] Advantage

business - OECD Data. [online] OECD. Available

Austria. Available at: http://www.advantageaustria.

at: https://data.oecd.org/entrepreneur/

org/international/zentral/business-guide-

starting-a-business.htm#indicator-chart [Accessed

oesterreich/arbeiten-in-oesterreich/Zuwanderung_

.]2017 .Jun 15

aus_Nicht-EU-Staaten.en.html#content=p1

Fact .)2016( Österreichischer Integrations Fonds

.]2017 .Jun 15 Accessed[

Aktuelles zu Migration und Integration. - 25 Sheet

Arbeiten in Österreich Informationen .)2017( AMS

-1.[ebook] Österreichischer Integrations Fonds, pp

- Arbeitsmarktservice Österreich. [online] Ams.at.

Available at: http://www.integrationsfonds. .8-7 ;3

Available at: http://www.ams.at/service-

at/fileadmin/content/AT/Fotos/Publikationen/

unternehmen/auslaenderinnen/arbeiten-

Jahresrueckblick__25_FactSheet/Fact_Sheet

oesterreich/aufenthalt-niederlassung-

.Jun 14 pdf [Accessed.2016_Integration_und_Asyl

.]2017 .Jun 14 arbeitspapiere [Accessed

.]2017

Migration and Labour Integration in .)2014( .Biffl, G

.)2016( )Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF

Austria. SOPEMI Report on Labour Migration

Frauen STATISTIKEN ZU MIGRATION and

online] Vienna: Danube[ .14 - 2013 Austria

Eine Statistische Broschüre - 2016 INTEGRATION

University Krems Department for Migration and

des Österreichischen Integrationsfonds. [online]

Available at: .126-121 ,112 ,108 ,6.Globalisation, pp

Available at: .34 ,33 ,12 ,31 ,15 ,14.Vienna: ÖIF, pp

http://www.donau-uni.ac.at/imperia/md/content/

http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/

department/migrationglobalisierung/forschung/

AT/Fotos/Publikationen/Statistikbroschuere/

.Jun 15 pdf [Accessed.2014-sopemi/biffl-sopemi

.2016_migration_integration_Schwerpunkt_Frauen

.]2017

.]2017 .Jun 15 pdf [Accessed

Business Guide Ausgabe .)2017( BMWFW

Migration and .)2016( STATISTIK AUSTRIA

Ein Service für Gründer, Unternehmer .2016/2015

.2016 Integration - zahlen, daten, indikatoren

und Selbstständige. [online] Vienna:

,50 ,25.online] Vienna: STATISTIK AUSTRIA, pp[

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung

Available at: http://www.integrationsfonds.at/ .55-5

Available at: https:// .74 ,44.und Wirtschaft, pp

pdf.2016-fileadmin/content/migrationintegration

www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Documents/

.]2017 .Jun 14 [Accessed

15 web.pdf [Accessed_202015%20Guide%Business
.]2017 .Jun

FRANCE

2017a). The Trade Act. [online] En.( BMWFW

Les entrepreneurs“ )2016( APUR, Mairie de Paris

bmwfw.gv.at. Available at: https://www.en.bmwfw.

étrangers à Paris”, [internet] available at: http://

gv.at/Enterprise/Trades/Seiten/TheTradeAct.aspx

www.apur.org/etude/entrepreneurs-etrangers-

.]2017 .Jun 16 [Accessed

.paris

Hasberger_Seitz and Partner (n.d.). Establishing a
business in Austria. [ebook] Hasberger_Seitz and
Available at: http://www.hsp-law. .15 ,1.Partner, pp

97

La création d’activité par“ ,)2013( DAAEN / APCE

Ministère de l’Intérieur, Immigration, asile, accueil

les personnes migrantes, issues de la diversité ou

,et accompagnement des étrangers en France

des quartiers. Un levier d’intégration et de

L’immigration en France, données du“ ,)2016(

croissance pour la France” [internet] available at:

internet] available at: https://[ ,» 2013 recensement

etude_daeen_/0/49/http://media.afecreation.fr/file

www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/

pdf.65490.web_ok

Donnees-statistiques/Etudes-et-publications/
Publications/

Personnes“ ,)2009( DAIC / ACSE / APCE

L-immigration-en-France-/2016-Numeros-parus-en

migrantes, issues de la diversité ou des quartiers :

2013-donnees-du-recensement

quel accompagnement à la création d’activité?”
[internet] available at: https://www.apce.com/

Ministère de l’Intérieur, Immigration, asile, accueil

personnes-migrantes-issues-de-la-/cid95626

et accompagnement des étrangers en France

diversite-ou-des-quartiers-quel-accompagnement-

L’insertion professionnelle des femmes“ ,)2013(

342=a-la-creation-d-activite.html?pid

immigrées”, [internet] available at: https://www.
immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/

,)2012( European Economic and Social Committee

Donnees-statistiques/Etudes-et-publications/

Opinion of the European Economic and Social“

Publications/

Committee on ‘The contribution of migrant

L-insertion-/2013-Numeros-parus-en

entrepreneurs to the EU economy’” (own-initiative

professionnelle-des-femmes-immigrees

04/351 C/2012 )opinion

Open for Business: Migrant“ ,)2010( OECD

European ,)2017( European Migrapreneurs Project

Entrepreneurship in OECD Countries”, OECD

Project, [internet] available at: https://

Publishing. [internet] available at: http://dx.doi.

/migrapreneurs.eu

en-9789264095830/10.1787/org

Challenges facing women .)2011( .Halkias and Al

Self-employment rates of“ ,)2013( OECD

entrepreneurs in Nigeria. Management Research

”2013 migrants”, in “Entrepreneurship at a Glance

.235-221 ,)2(34 ,Review

OECD Publishing, Paris

Tableaux de l’économie française, ,)2016( INSEE

Online references - Articles

[internet] available at: https://www.insee.fr/fr/statisti

Cléon Pierre, Les Echos business, « Les différents

1906743=sommaire?1906669/ques

types de société » [internet] available at: https://

Ministère de l’Intérieur, Immigration, asile, accueil

business.lesechos.fr/outils-et-services/guides/

,et accompagnement des étrangers en France

les-differents--6-1423/1417/guide-de-la-creation

Activité, emploi et chômage des immigrés“ ,)2016(

php.24609-types-de-societes

internet] available at: https://www.[ ,”2015 en
immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/

Talmon Valérie, Les Echos business,

Donnees-statistiques/Etudes-et-publications/

« Immigration/création d’entreprise : vers un visa

Activite-/2016-Publications/Numeros-parus-en

entrepreneur élargi ? », [internet] available at:

2015-emploi-et-chomage-des-immigres-en

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aidesreseaux/immigration-creation-d-entreprise-vers-

98

php.58389-un-visa-entrepreneur-elargi

/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches

,Wihtol de Wenden C., CNRS Le Journal

France active, [internet] available at: http://www.

internet] available at: https://lejournal.[ ,22.09.2015

26=franceactive.org/default.asp?id

cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences

/GRDR, [internet] available at: http://www.grdr.org

Reference websites

IRFED Europe, [internet] available at: http://blog.

ACCRE, Aide aux chômeurs créateurs ou

/irfed-europe.org

repreneurs d’entreprise, [internet] available at:

KISS KISS BANK BANK, [internet] available at:

accre.html/https://www.afecreation.fr/pid643

/https://www.kisskissbankbank.com

ADIE, Association pour le droit à l’initiative

Langues Plurielles, [internet] available at: https://

économique, [internet] available at: https://www.

/langues-plurielles.fr

adie.org/decouvrir-ladie/nos-missions

Paris Initiative Entreprise, [internet] available at:

APIES, [internet] available at: http://

/http://www.pie.paris

/apies.e-monsite.com

SINGA, [internet] available at: https://www.

Auto-entrepreneur, [internet] available at: http://

/singafrance.com

/autoentrepreneur.fr

SIAD, [internet] available at: http://www.siad.asso.

BGE Financement Participatif, [internet] available

/fr

/#/at: http://bgeparticipatif.fr

/ULULE, [internet] available at: https://fr.ulule.com

Comment devenir auto-entrepreneur : «

GERMANY

démarches à effectuer !»[internet] available at:
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/

Bundesagentur für Arbeit (BA): Der Arbeitsmarkt in

autoentrepreneur/

Deutschland - Frauen und Männer am

/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches

Statistik/ .2015 Arbeitsmarkt
2016 Arbeitsmarktberichterstattung. Nürnberg, Juni

CCI Paris Ile-de-France, « Les conditions de
création de l’entreprise individuelle », [internet]

Bundesagentur für Arbeit (BA): Arbeitslosigkeit im

available at: www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/

2017/01 ,Zeitverlauf. Nürnberg

reglementation/creation-entreprise/entrepriseindividuelle-ei/quelles-conditions-faut-il-remplir-

Laros, Anna: Ressourcengenerierung von

pour-creer-une

Internehmerinnen mit Migrationsgeschichte Lernprozesse in der Migrationsgesellschaft. In:

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Paris,

Diehm, Isabell; Messerschmidt, Astrid (Hrsg.): Das

[internet] available at: http://www.cma-paris.fr/

Geschlecht der Migration - Bildungsprozesse in

creer-reprendre/cmap-presente/les-formalites-

Ungleichheitsverhältnissen. Opladen, Berlin,

administratives-de-creation-reprise

)144-133.p( 2013 ,Toronto

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/

Handout: Kurzfassung mit vorläufigen Ergebnissen

autoentrepreneur/

zu der vom Bundesministerium für Wirtschaft und

99

Energie in Auftrag gegebenen Expertise

migrantwomen.gr/portal/images/ekdoseis/spot/

„Gründungspotenziale von Menschen mit

Ereuna.pdf

ausländischen Wurzeln: Entwicklungen,

Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης

.2016 Erfolgsfaktoren, Hemmnisse“. November

Οικονομική Κρίση και Πολιτικές« ,)2012(

Source: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/

10ο Τακτικό »Ανάπτυξης και Συνοχής

Publikationen/Studien/gruendungspotenziale-

2 – 1 ,Επιστημονικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη

menschen-auslaendische-wurzeln.pdf?__

2012 Ιουνίου

)15.06.2017( 7=blob=publicationFileandv

Προγράμματα για ιδιώτες, Available ,)2017( ΕΣΠΑ

Sachs, Andreas et.al.: Migrantenunternehmen in

at: https://www.espa.gr/el/Pages/procsimpriv.aspx

Ausmaß, .2014 und 2005 Deutschland zwischen
ökonomische Bedeutung, Einflussfaktoren und

Τα Δεδομένα της Αγοράς ,)2012( .Καμινιώτη, Ο

Förderung auf Ebene der Bundesländer.

Εργασίας εν Μέσω Οικονομικής Κρίσης, Εθνικό

2016 Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Existenzgründung durch :03 BMWI GründerZeiten

Η Επίδραση της« ,)2008( .Καραμανλή Θ

2016 Frauen. Berlin

Μετανάστευσης στην Αγορά Εργασίας και στην
Εκπαίδευση στην Ελλάδα», Τμήμα Βαλκανικών,

GREECE

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας

Μετανάστευση και κοινωνική ,)2009( .Γεώρμας Κ
.συνοχή, Αθήνα: Σημειώσεις Ε.Σ.Τ.Α

Πληθυσµός, Εργατικό ,2008 ,.Κριτικίδης Γ

Ανεργία και Οικονομικοί ,)2009( .Δήμητρα, Ε

δυναµικό και Απασχόληση των µεταναστών,

,Μετανάστες στην Ελλάδα, ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

152 .Μηνιαία Έκδοση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τ

Available at: http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/

Μπέλα, Α., Παπαδόπουλος, Δ., and

.20090407_fin/1174/123456789/bitstream/handle

Επιτυχής ,)2014( ,.Καρασαββόγλου, Δ

1=pdf?sequence

επιχειρηματικότητα μεταναστών και παράγοντες
που την επηρεάζουν – Μια εμπειρική έρευνα, Data

Η αυτό-απασχόληση των ,)2009( ,.Δημητρίου, Ι

)37-23 .pp( 16 Analysis Bulletin, Issue

μεταναστών στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Survival ,)2003( ,.Lazaridis, G., Koumandraki, M

.Ιωαννίδης, Σ., Κόρρα, Ε. and Γιωτόπουλος, Ι

50Greece: A Mosaic of ethnic entrepreneurs in

Η Δυναμική :15-2014 Επιχειρηματικότητα ,)2016(

Informal and Formal Business Activities,

του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της

.2 :8 ,Sociological Research Online

Κρίσης, Foundation for Economic and Industrial

Entrepreneurship ,)2006( ,.Lianos, T., Psiridou, A

Research

of migrants in Greece, paper presented at the

,)2010( Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

conference. Migration in Greece: Experiences–

Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που«

,Policies- Prospects, IMEPO, Athens

εφαρµόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν µετανάστριες στον

Life strategies of self-employed ,)2006( ,.Liapi, M

τοµέα της απασχόλησης», Available at: http://www.

migrants: intergenerational and gendered aspects

100

of their quality of life, paper presented at the

,Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna

conference. Migration in Greece: Experiences–

117-107 .pp ,2011

Policies-Prospects”, IMEPO, Athens

Giovannini– L. Vezzalli, Edd., Lavorare insieme.

Που θα βρω ,)2014( StartUp Greece

Imprese cooperative, climi lavorativi e

χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου

2012 ,immigrazione, Guerini e Associati, Milano

Μετανάστευση και Αγορά ,)2010( .Σύρου, Λ

UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in

Εργασίας. Η Κατάσταση και τα Προβλήματα που

in http://reliefweb.int/report/world/unhcr- ,2015

Αναδεικνύει η Ελληνική Πραγματικότητα.

2015-global-trends-forced-displacement

Προτάσεις για τις Αναγκαίες Πολιτικές, Εθνική
Σχολή Τοπικής Αυτοδίοικησης
The contribution of migrants ,)2013( Theo Mitrakos
to the Greek economy: A meta-analysis of
empirical findings, Social Cohesion and
Bank of Greece ,106-87 ,)2( 8 2013 Development
,)2015( .Φαρσαρώτας, Ι. and Σπατούλας, Ε
Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση» Όλες οι«

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione
,Migrantes, Servizio Centrale dello Sprar
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia,
2016 ottobre
anni di protezione in Italia, 20 ,N. Petrovic, A. Ricci
.2012 in Idos, Dossier Statistico Immigrazione
,2012 Dalle discriminazioni ai diritti, Idos, Roma

Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων, Available at:

2017 ,Global Entrepreneurship Monitor study

https://www.supportbusiness.gr/financial/

)www.gemcorsortium.org(

ksekinwntas-th-dikh--118/companies-legalforms
sou-epixeirhsh-oles-oi-nomikes-morfesepixeirhsewn
Ίδρυση Επιχείρησης, Available at: ,)2017( Ontax
http://www.ontax.gr/main/el/ergaleia/
financial-resources/idrysh-epixeirhshs
ITALY
Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), Dossier
IDOS Edizioni, ,2016 Statistico Immigrazione
.2016 ,Roma
Osservatorio Migrazioni ,2016 Migrazioni in Sicilia

Indicatori demografici. Stime per ,)2016( Istat
.Roma ,2015 l’anno
La .2016 2016a), Rapporto annuale( Istat
.situazione del Paese, Roma
2016b), Bilancio demografico nazionale.( Istat
.Roma ,2015 Anno
International migration Outlook ,)2015( OECD
.2015
Sociologia del mercato del ,)2011( .Reyneri E
.lavoro, Il Mulino

,and “Padre Arrupe” Institute publication. Palermo

Directorate General For Internal Policies Policy

2017

Department C: Citizens’ Rights And Constitutional

,Il valore dell’immigrazione, FrancoAngeli, Milano
2015
,2016 Rapporto Immigrazione e Imprenditoria

Affairs Women’s Rights and Gender Equality Women’s Entrepreneurship: closing the gender
gap in access to financial and other services and
in social entrepreneurship

2016 Edizioni IDOS, Roma

101

Linee guida Italia Startup Visa - La politica del

företagande (red. Göransson U, Larsson P och

Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi

.2008:20 ,)Lagerholm M

.stranieri

Intersections of migrant status ,)2009( Hedberg C

Italian Ministry of Economic Development DG for

and gender in the Swedish Entrepreneurial

Industrial Policy, Competitiveness and

.SULCIS ,2009:8 landscape, Working Paper

SMEs - Executive Summary of the new Italian

Janusansiktet i ,)2003( Hedblom A

.legislation on innovative startups

aktiveringspolitiken – en utvärdering av
aktiveringspolitiken i storstadssatsningen, Malmö

https://www.guidafisco.it/

.Stad

Accessed( 1411-finanziamenti-agevolati-donne

Högutbildad, men ,)2000( Helgesson L

)2017 ,22 May

diskvalificerad: några invandrares röster om den

www.invitalia.it

svenska arbetsmarknaden och vägen dit, Umeå

http://www.ice.gov.it/corporate

.universitet

SWEDEN

Afrofobi. En ,)2014( Mångkulturellt centrum
kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation i

The health and working ,)2006( Akhavans S

.dagens Sverige

conditions of female migrants in Sweden,

Finansieringssituation vid ,)2007( NUTEK

.Karolinska institutet

företagande för utrikes födda män och kvinnor, R

,)2011( Altafi S, Borelius M och Wennerberg K

.2007:06

Ester – Mikrofinans och företagande bland utsatta
..grupper i region Skåne, Region Skåne

.2013 Utbildningsstatistisk årsbok ,)2012( SCB

Ett bättre liv är möjligt. Om ,)2005( Carlberg A

Vidare vägar och vägen vidare - ,2003:77 SOU

.empowerment och social mobilisering, NUTEK

svenska som andraspråk för samhälls- och
.arbetsliv

Etnisk ,)2007( Carlsson M och Rooth D-O
diskriminering på svensk arbetsmarknad – resultat

Sänkta trösklar – högt i tak. Arbete, ,2012:31 SOU

.från ett fältexperiment, Ekonomisk Debatt, vol

.utveckling, trygghet

.68-55 .s ,3 nr,35

Med rätt att delta - nyanlända ,2012:69 SOU

Från osynliga ,)2011( Eldestrand A och Berggren S

kvinnor och anhöriginvandrare på

till synliga. En studie av invånare i norra Botkyrka

.arbetsmarknaden

som står helt utanför arbetsmarknad och

Staten och riskkapitalet. ,)2010( Tillväxtanalys

.bidragssystem, Botkyrka kommun

Metodbeskrivning och:1 Delrapport
.2010:01 kunskapsöversikt, Rapport

Statligt” ,)2008( Hansson A och Stridh K
företagsfrämjande ur ett genusperspektiv” i Sesam
öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors

2013a), Företagens villkor och( Tillväxtverket
.2011 verklighet
2013b), Hur kan företagsstöden bli( Tillväxtverket

102

.0151 mer jämställda? Rapport
Bibliography - 3 CHAPTER

October). Reliability of ,1963( .Alchian, A
progress curves in airframe production.
.Arrow, K. J .693 — 679 ,)4( 31 Econometrica
January). Utilities, attitudes, choices: A ,1958(
)23—1 ,)1(26 review article. Econometrica

Implementing strategy: .)1982( .Stonich, P. J
making strategy happen. Cambridge: Ballinger
.Publishing Company
Strategic .)1984( .Unterman, I., and Davis, R
management of not-for-profit organizations.
New York, NY: CBS Educational and
.Professional Publishing

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_curve

Watson-Thompson, J., Fawcett, S.B., and

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning-by-

Differential effects of .)2008( .Schultz, J

)doing_(economics

strategic planning on community change in

Instructional-design Theories and Models: A

.38-25 ,42 ,Journal of Community Psychology

,2009( ,New Paradigm of Instructional Theory
New York ), Charles M. Reigeluth
Strategic planning workbook .)1982( .Barry, B
for non-profit organizations. St. Paul, MN:
.Amherst H. Wilder Foundation
Strategic planning for public .)1988( .Bryson, J
and nonprofit organizations: A guide to
strengthening and sustaining organizational
achievement. San Francisco: Jossey-Bass

two urban neighborhood coalitions. American

Managing a non-profit .)1990( .Wolff, T
organization. New York, NY: Prentice Hall
.Press
The Power of Collaborative .)2010( .Wolff, T
Solutions: Six Principles and Effective Tools
for Building Healthy Communities. San
.Francisco: Jossey-Bass
Social Work: Critical Theory )2002( .Fook, J

.Publishers

and Practice. London: Sage

Kansas Health Foundation. VMOSA: An

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_

approach to strategic planning. Wichita, KS:

3-thinking#cite_note

.Kansas Health Foundation

Frame Innovation: Create .)2012( Dorst, Kees

The non-profit problem solver: .)1989( .Lord, R

new thinking by design. Cambridge, MA: MIT

a management guide. New York, NY: Praeger

.1-32431-262-0-978 Press. ISBN

.Publishers

Tim Brown. Design Thinking. Harvard

Fast .)2002( .Murray, E., and Richardson, P

2000 Business Review, June

100 Forward: Organizational Changes in
.Days. New York, NY: Oxford University Press
A non- .)1991( .Olenick, J., and Olenick, R
profit organization operating manual: planning
for survival and growth. New York, NY:
.Foundation Center

103

104

PARTNERS
Lead Body
CESIE (Palermo, Italy)

www.cesie.org

Four Elements (Athens, Greece)

www.4-elements.org

Élan Interculturel (Paris, France)

www.elaninterculturel.com

Verein Multikulturell (Innsbruck, Austria)

www.migration.cc

Folkuniversitetet (Uppsala, Sweden)

www.folkuniversitetet.se/uppsala

Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (Hannover, Germany)

www.vnb.de

105

106

www.arise-network.eu

c e s i e
the world is only one creature

The ARISE project has been funded with support from the European Commission, AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) Union
Actions Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

