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أقامت ورشة إقليمية حول برنامج »كاب« الذي يطبق في عدد من الدول العربية

»الشؤون« تشجع الشباب على دخول عالم األعمال 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودول »التعاون«

بشرى شعبان
العمل  افتتحت امس ورشة 
الش����ؤون  التي نظمتها وزارة 
بالتع����اون مع منظم����ة العمل 
الدولية واملكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء العمل في مجلس التعاون 
اخلليجي، لتشجيع الشباب على 
دخول عالم االعمال وتوعيتهم 
ومس����اندتهم الدارة حياته����م 

املستقبلية.
واس����تعرض في اجللسات 
اخلتامية جتارب الدول العربية 
التي بدأت بتنفيذ البرنامج ومنها 
التجربة الس����ورية حيث كانت 
سورية اول دولة عربية بادرت 
بتنفيذ برنامج »كاب« تعرف على 
عالم االعمال، وتضمن العرض 
حملة عن مش����روع »ش����باب« 
الذي يه����دف لدعم ثقافة ريادة 
االعمال عند الش����باب السوري 
ويشجعه على الدخول في عالم 
االعمال باالضافة لتزويد الشباب 
باملهارات االساسية الالزمة لكي 
يصبح����وا اف����رادا منتجني في 
املجتمع، وخلق انطباع ايجابي 
عند املجتمع السوري، جتاه عالم 
االعمال وتشجيعه على تأسيس 
املش����اريع الصغيرة ومشروع 
الشباب هو منظمة سورية غير 
حكومية تستهدف الشباب بني 15 
و24 سنة وتعمل على تأهيلهم 
لدخول عال����م االعمال وتضمن 
العرض نبذة عن النظام التعليمي 
في سورية والذي هو إلزامي حتى 
عمر ال� 15 سنة »الصف التاسع« 
وينقس����م التعليم الثانوي الى 
تعليم عام ومهني، وفقا للعالمات 
احلاصل عليها الطالب في الصف 

التاسع.
وكان����ت س����ورية اول دولة 
عربية قامت بتطبيق البرنامج 
ع����ام 2007/2006 ف����ي املدارس 
واملعاهد املتوسطة ومت تبنيه من 
قبل وزارة التربية وادراجه في 
املنهاج الوطني للمدارس املهنية 

واملعاهد املتوسطة، ويتم التوسع 
في تطبيقه ليش����مل اجلامعات 

السورية.
وبعد س����ورية كان تطبيق 
البرنامج في كل من سلطنة عمان 

والعراق ومصر.
حيث ب����دأت الس����لطنة في 
التطبيق ع����ام 2008/2007 في 

مراك����ز التدري����ب املهني بواقع 
حصتني اس����بوعيا في الس����نة 
الثانية والثالثة ملدة 60 ساعة 
س����نويا، ومت ادخاله كمتطلب 
للتخ����رج بدال من م����ادة ادارة 
االعمال في 5 مراكز وفي جميع 
االختصاصات اما في مصر فبدأ 
التطبيق في ع����ام 2009/2008 

بتدريب 24 مدرس����ا واس����تاذا 
جامعيا لتطبيق البرنامج في اربع 
جامعات وعدد من الكليات التقنية 
بواقع ساعتني اسبوعيا ملدة 18 
اسبوعيا لكل فصل باجمالي 72 
ساعة باالضافة الى تدريب 54 
مدرسا من مراكز التدريب املهني 
وبدأ التطبيق في املدارس املهنية 

ومراكز التدريب املهني.
الع����راق انطلق العمل  وفي 
في عام 2009/2008 بتدريب 50 
مدرسا واس����تاذا جامعيا وبدأ 
املهنية  امل����دارس  التطبيق في 
العام  والكليات اجلامعي����ة في 

الدراسي 2009/2008.
وفي فلس����طني بدأ التطبيق 
في عام 2010/2009 بتدريب 25 
مدرسا من وزارة التربية، وسيتم 
البدء التجريبي للتطبيق بواقع 3 
حصص اسبوعية ملدة 16 اسبوعا 
لكل فصل، وعلى مدى فصلني في 

املدارس والكليات.

خطوات البرنامج

تتضم����ن خط����وات برنامج 
»كاب« تعريف اجلهات املعنية 
الت����ي ترغب ف����ي تعزيز ثقافة 
الريادة لدى الشباب، مبا تقوم 
به منظمة العمل الدولية من إعداد 
وثائق مشاريع لتطبيق برنامج 
»تعرف الى عالم االعمال« على 
املس����توى الوطني او االقليمي، 
وتوفر املشورة واملساعدة التقنية 
التجريبي  التطبيق  في مرحلة 
التي تستغرق سنة أو سنتني، 

ويشمل ذلك ما يأتي:
 ورش����ة توعي����ة وتعريف 
بالبرنامج ملمثلي قطاعي التعليم 
العام واخلاص، اختيار املعاهد 
التعليمية املهتمة باملش����اركة 
التجريبي  التطبيق  في مرحلة 
بني/  املدرَّ للبرنام����ج، تدري����ب 
املعلمني على اس����اليب تدريب 
برنامج »تعرف الى عالم االعمال« 
ب����ني املعتمدين  املدرِّ من قب����ل 
العمل  ل����دى منظمة  للبرنامج 
الدولية، تكييف مواد البرنامج 
لتتناسب مع السياق االجتماعي 
التطبيق  واالقتصادي احمللي، 
التجريبي للبرنامج في معاهد 
التدريب املهني والتقني واملدارس 
واجلامعات املختارة ملدة سنة أو 

سنتني دراسيتني.

موظفو شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة يتبرعون بدمائهم

)أحمد باكير(جانب من ورشة العمل

جانب من حملة التبرع بالدم

»رابطة الكويت والخليج القابضة«
تنّظم حملة للتبرع بالدم

فاطمة السعيد
نظمت شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة 
حمل���ة للتبرع بالدم ملوظفيها حتت ش���عار »كن 
إنسانا« بالتعاون مع بنك الدم في مكتب الشركة 
الرئيسي، وكانت الشركة قد دعت شركاتها التابعة 
والزميلة للمشاركة والتبرع، وقد أبدى موظفوها 

حماسة واضحة في إجناز هذه احلملة.
وتأتي هذه اخلطوة انطالقا من شعور الشركة 
مبسؤوليتها االجتماعية وتعزيزا لرؤيتها اإلنسانية 
املتمثلة في التفاعل مع املجتمع وتقدمي كل أشكال 
الدعم واملس���اعدة ملن يحتاج، وه���ي تأتي كذلك 
استمرارا حلمالت التبرع التي نفذتها الشركة في 
السنوات السابقة والتي القت جناحا وإقباال كبيرا 

من قبل موظفي الشركة.
وقد شهدت احلملة مشاركة كثيفة من قبل موظفي 
الشركة الذين برهنوا على مدى وعيهم ألهمية مثل 

هذه املبادرة، وعليه فإن استجابتهم وأداءهم كانا 
على مستوى عال قدموا من خاللها رسالة واضحة 
وإنسانية للمس���اهمة في تقدمي املساعدة جلميع 

أفراد املجتمع ومد يد العون لآلخرين.
من جانب آخر، اعتبرت الش���ركة في رسالتها 
التي وجهتها بهذه املناسبة إلى جميع موظفيها، أن 
التبرع بالدم ميثل فرصة إلنقاذ حياة إنسان وطريقة 

مثلى للتواصل مع املجتمع الذي نعيش فيه.
وعليه تنتهز الشركة هذه الفرصة هنا لتوجيه 
الشكر جلميع موظفيها ممن سارعوا لتلبية نداء 
الواجب ومس���اعدة املرضى من خالل مشاركتهم 

في هذه احلملة.
جدي���ر بالذكر أن فريق طب���ي متخصص من 
بنك الدم قد قام باإلش���راف عل���ى عملية التبرع، 
وتقدمي كل أش���كال الدعم واملشورة التي احتاج 

إليها املتبرعون.

أهداف برنامج »تعّرف إلى عالم األعمال«
يهدف برنامج »تع����رف الى عالم االعمال« 
الى:  املس����اهمة في خلق »ثقافة الريادة« من 
خالل تعزيز الوعي لدى الشباب بعالم االعمال 
وكيفية التصرف بريادية في هذا املجال. مساعدة 
الشباب في استيعاب كيفية التخطيط للمشاريع 
)مؤسس����ات االعمال( وتنظيمها وتشغيلها، 
وبالتالي سيساعدهم في تأسيس مشاريعهم 
اخلاصة وادارتها اذا اختاروا هذا املسار بدال من 
العمل لدى اآلخرين. وتشمل األهداف احملددة 
لبرنامج »تعرف ال����ى عالم االعمال« ما يأتي: 
تنمية »الذهنية الريادية« لدى الشباب، والتي 
من شأنها مس����اعدتهم في اكتساب املزيد من 

الس����يطرة على اسلوب عيش����هم وعملهم في 
املس����تقبل. زيادة الوعي لدى الش����باب بشأن 
العمل للحساب اخلاص كخيار مهني مستقبلي، 
واهمي����ة اعداد خطة عمل للمش����روع اخلاص 
كمرحلة اولى. تعزي����ز املهارات الريادية التي 
تساعد الشباب ليكونوا راشدين ومتكنهم من 
القيام مبسؤولياتهم االجتماعية واالقتصادية 
ضمن عائالتهم ومجتمعهم احمللي سواء كانوا 
موظفني أم اصحاب مش����اريع خاصة، تسهيل 
عملية انتقال الش����باب من بيئة املدرسة الى 
سوق العمل نتيجة امتالكهم للميزات الريادية 
ومعرفتهم بكيفية عمل املشاريع/ املؤسسات.


