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أوالً :مقدمة
 .1أضح ح حححت املشح ح ححروعات الص ح ح ح ترة واملتوسح ح ححطة أداة انموية فاعلة امثل عص ح ح ح االقتصح ح ححاد على املسح ح ححتو املحلي
ً
ً
ً
واإلقليمي والعححالمي والعح دورا فعححاال وحيويحا في احقيق االزدهححار ورفم معححدالت النمو االقتص ح ح ح ححادي ا مر الححذي
ً
ينعكس إيجححابححا على النححااج املحلي اإلجم حالي وعلى مسح ح ح ححتو التوازا التنموي داخححل البلححد الواحححد .وكمححا أثبتححت
ً
ً
املشح ح ح ححروع ححات الصح ح ح ح ترة واملتوسح ح ح حط ححة نج ححاح ححا كبترا كح حآلي ححة من ححاسح ح ح حب ححة لتطبيق سح ح ح حي ححاس ح ح ح ح ححة التو يف ال ححذا ي
 Self-Employment Policyلرواد ا عمال والعاطلتا عن العمل لذلك فقد أصح ح ححب من الضح ح ححروري العمل على
امكتا املبادرين وتهيئتهم للقيام با عمال وإامام كافة مراحل املشروع بكفاءة
ً
 .2ونظرا الرافاع معدالت البطالة في الدول العربية خاص ححة في أوس ححا الش ححبا باإلض ححافة إلى ض ححعف في مس ححتو
التوجه نحو العمل الحر والتو يف الذا ي أو العمل في مؤسح ح حس ح ححات القطاع ال ا و ملا كانت املوارد البش ح ححرية
امثل هدف التنمية وأداتها ونتيجة لتبني املعهد العربي للتخطيط لفلس ح ححفة املش ح ححروعات الصح ح ح ترة واملتوس ح ححطة
القائمة على اإلبداع واالبتكار وس ح ححعيه ليش ح ححرو ع ي الفكرالذي يش ح ححجم ابن ا فكاراالس ح ححتثمارية الجديدة ال ي
امتاز بارافاع القيمة املضح ح ح ححافة ومسح ح ح ححتويات التشح ح ح ح يل في كافة القطاعات االقتصح ح ح ححادية يعتزم املعهد العربي
للتخطيط ب ححدول ححة الكوي ححت انفي ححذ "برن ححامج ا ححدري ح امل ححدربتا  "Training of Trainers Programفي مج ححال ري ححادة
ا عمال واملش ححروعات الصح ح ترة واملتوس ححطة في الدول العربية من خالل مرك املش ححروعات الصح ح ترة واملتوس ححطة
التابم له بالتعاوا مم عدد من املؤسسات العربية القطرية واإلقليمية الحكومية وغترالحكومية.
 .3يسح ح ح ححاعد البرنامج في سح ح ح ححد النق الحالي في عدد املدربتا املتخصح ح ح حصح ح ح ححتا في مجال ريادة ا عمال واملشح ح ح ححروعات
الص ح ترة واملتوس ححطة في الدول العربية نتيجة لتزايد الطل في هذا املجال وييس ححرعملية امكتا ا عداد املتزايدة
من رواد ا عمال واملبتكرين.
 .4لقد أص ححبحت مؤس حس ححات العمل العربي التنموي املش ححترل ال ي اقدم التمويل أو الك ال ي اقدم الدعم املؤس ح ح ي
وال دمات غترالتمويلية -وال ي يعتبراملعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت من أبرزها – احمل ج ء من مهمة
مواجهة املشح ح ح ححاكل ذات العالقة بالفقروالبطالة وضح ح ح ححعف ثقافة العمل الحر ومشح ح ح ححكلة ضح ح ح ححعف قدرات رواد
ا عمحال والبحاحثتا عن عمحل وال ريجتا الجحدد ومشح ح ح ححكلحة نق الكحادرالبشح ح ح ححري املكلف بتنميحة ريحادة ا عمحال
ونق املدربتا.
 .5من أهم وأكبراملبادرات العربية الراعية والداعمة لريادة ا عمال واملش ح ححروعات الص ح ح ترة واملتوس ح ححطة هي مبادرة
حض ححرة ص ححاح الس ححمو الش ححي ص ححبا ا حمد الجابرالص ححبا أمتردولة الكويت في جلس ححة االفتتا ملؤامرالقمة
االقتصادية العربية عام  2009بإنشاء حسا خا لتمويل املشروعات الص ترة واملتوسطة في الدول العربية
ً
والذي يديره حاليا الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بكفاءة وامتز.
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ثانياً :أهداف الربنامج
ً
 .6ع ي ا لجهود املعهد في مجال بناء القدرات العربية في كافة الدول العربية واملس ح ح ححاهمة في حل مش ح ح ححكلة ص ح ح ححعوبة
الوصح ح ح ححول إلى رواد ا عمحال في الحدول العربيحة بسح ح ح حبح نق كوادر املحدربتا العحاملتا في هحذا املجحال يهحدف هحذا
البرنامج إلى اوفترشبكة وقاعدة كبترة من املدربتا املعتمدين من قبل املعهد في مجال ريادة ا عمال واملشروعات
الص ترة واملتوسطة.
 .7دعم الجهود الرامية إلى نش ححرثقافة ريادة ا عمال والعمل الحرلد الش ححبا وال ريجتا في كافة الدول العربية
حيث س ححيس ححهم البرنامج في او يف املهارات لد املش ححاركتا من كل دولة ليتم نقلها إلى املس ححتفيد ا ختروهم رواد
ا عمال في الك الدول.
 .8املس ح ح ححاهمة في بناء قدرات العاملتا في املؤسح ح ح حس ح ح ححات املعنية بريادة ا عمال وانمية قطاع املش ح ح ححروعات الصح ح ح ح ترة
واملتوسطة.
ثالثاً :وصف الربنامج
 .9يعكس ه ححذا البرن ححامج النظرة االسح ح ح ححتراايجي ححة للمعه ححد العربي للتخطيط حي ححث يه ححدف إلى إيج ححاد آلي ححة واضح ح ح ححححة
ً
ومستمرة لتحقيق أهدافه التنموية السيما الك املتعلقة بتنمية املوارد البشرية .ويعكس البرنامج أيضا اهتمام
املعهد بقض ححايا ريادة ا عمال وامكتا الش ححبا واملرأة وانمية املش ححروعات الص ح ترة واملتوس ححطة وقناعته ب همية
اقديم كافة أشكال الدعم لرواد ا عمال واملبتكرين وامل ترعتا واملبدعتا من ال ريجتا الجدد وطلبة الجامعات
والباحثتا عن عمل ملساعدتهم في إقامة مشاريم خاصة.
 .10يشح ح ح ححتمححل "برنححامج اححدري ح املححدربتا  "Training of Trainers Programفي مجححال ريححادة ا عمححال واملشح ح ح ححروعححات
الصح ح ترة واملتوسح ححطة على مجموعة من البرامج التدريبية متمثلة في ح متتا ادريبيتتا متتاليتتا كل واحدة منها
انفذ على مد أس ححبوعتا (أي ما مجموعه أربعة أس ححابيم ادريبية  .وبإامام البرامج ا ربعة يتحص ححل املش ححارل على
شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي التخصص ي املتقدم "ادري املدربتا في ريادة ا عمال واملشروعات الص ترة
واملتوسطة".
رابعاً :مكونات الربنامج وآلية العمل
 .11يتكوا البرنامج من ح متتا ادريبيتتا اخصح ح ح حصح ح ح ححيتتا مدة كل منهما أسح ح ح ححبوعاا ارك الح مة ا ولى على مهارات
وأس ح ح ححالي التدري وإعداد الح م التدريبية وأس ح ح ححالي نش ح ح ححرالريادة و ش ح ح ححجيعها .بينما ارك الح مة الثانية على
اح كيححد واطوير معرفححة املتححدربتا في موضح ح ح ححوع ريححادة ا عمححال واملشح ح ح ححروعححات الصح ح ح ح ترة واملتوسح ح ح حطححة بكححافححة أبعححاده
وموضوعااه
 .12شح ح ح ححتمل موضح ح ح ححوعات الح مة التخصح ح ح حصح ح ح ححية ا ولى ال ي تهدف إلى اطويرمهارات وأسح ح ح ححالي التدري والعملية
التدريبية وعملية إعداد الحقائ التدريبية على ما يلي:
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−
−
−
−
−
−
−

مفاهيم وأساسيات التدري .
مهارات إدارة العملية التدريبية والجلسات التدريبية.
مهارات العرض والتقديم.
اصميم البرامج وإعداد الحقائ التدريبية.
مهارات إدارة حلقات النقاش وورش العمل.
أسالي التدري ومهارات العرض والتقديم.
مهارات التعامل مم مختلف املواقف أثناء عملية التدري .

 .13ش ححتمل موض ححوعات الح مة التخص حص ححية الثانية ال ي تهدف إلى انمية معارف ومهارات املش ححاركتا في مجال ريادة
ا عمال واملشروعات الص ترة واملتوسطة على ما يلي:
 −فكرريادة ا عمال وفلسححفة املشححروعات الص ح ترة واملتوسححطة وأهمية العمل الحروخصححائ رواد ا عمال
وكيفية انميتها.
 −كيف ابدأ مش ح ححروع اس ح ححتثماري صح ح ح ترومراحل دورة حياة املش ح ححروع ومتطلبات ومهارات التشح ح ح يل واإلدارة
والتسويق واقييم ا داء والتطوير.
 −االبداع واالبتكارفي مجال املشروعات الص ترة واملتوسطة.
 −دراسة الجدو واقييم املشروعات وخطط العمل.
 −الدعم الفني وال دمات غترالتمويلية للمشروعات الص ترة واملتوسطة.
 −امويل املشروعات الص ترة واملتوسطة ومصادرالتمويل ومعايتراملفاضلة بينها.
 −بيئة ا عمال مراك ات القراراالستثماري.
 −التخطيط االستراايجي للمشروعات الص ترة واملتوسطة.
 −خرائط االستثمارواملشروعات الص ترة واملتوسطة.
 −حاضنات ا عمال واملشروعات الص ترة واملتوسطة.
 −اقيييم دراسات الجدو للمشروعات الص ترة واملتوسطة.
 .14سح ح ح ححيتم االافاق على املكونات التفصح ح ح ححيلية للبرنامج والجدول ال مني لتنفيذه في كل دولة مم الجهات املعنية مم
مراعاة أا اتالءم املوضوعات مم االحتياجات التدريبية للمشاركتا في كل دولة على حدة.
خامساً :الفئات املستهدفة واجلهات املستفيدة
 .15سح ححيعمل البرنامج على اسح ححتقطا الفئات املسح ححتهدفة من املشح ححاركتا الذين اتوفرلديهم القدرة والرغبة للعمل في
مجال ريادة ا عمال واملشححروعات الص ح ترة واملتوسححطة والقادرين على احقيق متطلبات االنضححمام للبرنامج من
املؤسسات ذات الصلة وال ي سيتم التعامل معها بطريقة مباشرة أو غترمباشرة و شمل:
 −املؤسسات والهيئات املعنية بتطوير املشروعات الص ترة واملتوسطة وريادة ا عمال والعمل الحر
وحاضنات ا عمال.
 −املؤسسات املعنية بتمكتا الشبا واملرأة ومؤسسات النفم العام ذات العالقة.
 −املؤسسات املعنية بتمويل املشروعات الص ترة واملتوسطة ومؤسسات التمويل الص تروامليكروي
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 −غرف الصححناعة والتجارة ومؤسحسححات شححجيم االسححتثمار ووحدات ومؤسحسححات الدعم الفني للمشححروعات
الص ترة واملتوسطة.
 −مؤسسات ومديريات التدري بمستوياتها امل تلفة.
ً
 .16اتم عملية انتقاء واختياراملشح ح ح ححاركتا في برامج ادري املدربتا وفقا ملعايترامتاز بالوضح ح ح ححو والدقة والشح ح ح ححفافية
(احدد من قبل املعهد العربي للتخطيط  .واتعلق هذه امل عايتر باملسح ح ح ححتو العلمي والتخصح ح ح ح ومكاا ومجال
وطبيعة العمل في مجال ريادة ا عمال واملش ححروعات الص ح ترة واملتوس ححطة والعمر وس ححنوات ال برة والص ححفات
الش صية والنوع االجتماعي والجاه ية لالستمرارفي البرنامج.
سادساً :نبذة عن الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
 .17الصح ح ححندوق العربي لإلنماء االقتصح ح ححادي واالجتماعي مؤس ح ح حسح ح ححة مالية إقليمية عربية انص ح ح ح أغراضح ح ححه في امويل
املشححروعات اإلنمائية االقتصححادية واالجتماعية وذلك من خالل امويل املشححاريم االسححتثمارية العامة وال اصححة
ً
واقديم املعونات وال برات الفنية .واتمتزأنش ح ح ححطة الص ح ح ححندوق بعدد من الجوان الهامة ال ي اجعل منه نموذجا
ً
للتعاوا والتكامل االقتصادي العربيتا واجسيدا للعمل العربي املشترل املتمتز.
 .18ا سح ححس الصح ححندوق العربي في فبراير 1972ومقره دولة الكويت .و يضح ححم في عضح ححويته جميم الدول العربية ويترك
نش ححاطه في التنمية االقتص ححادية واالجتماعية ويطبق في عمليااه " قاعدة احييد العمل االقتص ححادي العربي" إذ
انظم عمليااه مجموعة قواعد موضوعية
 .19يهدف الصح ححندوق العربي بشح ححكل رئي ح ح ي إلى امويل املشح ححاريم ال ي عود بالنفم االقتصح ححادي واالجتماعي على الدول
ا عض ح ح ححاء .ولتحقيق أغراض ح ح ححه يقوم الص ح ح ححندوق بتمويل مش ح ح ححروعات اإلنماء االقتص ح ح ححادي واالجتماعي بقروض
ً
اتضح ححمن شح ححروطا ميسح ححرة لتحكومات والهيئات واملؤس ح حسح ححات العامة مم من ا فضح ححلية للمشح ححاريم االقتصح ححادية
الحيوية للكياا العربي وللمشح ححاريم العربية املشح ححتركة .ويقوم الصح ححندوق كذلك بتشح ححجيم او يف ا موال العامة
وال اص ححة بطريق مباش ححرأو غترمباش ححر بما يكفل اطويروانمية االقتص ححاد العربي باإلض ححافة إلى اوفترال برات
والعوا الفني في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية.
 .20يس ح ححدى الص ح ححندوق العربي إلى احقيق التكامل العربي وارس ح ححي التعاوا املش ح ححترل بتا الدول ا عض ح ححاء حيث أولى
الصندوق امويل املشروعات العربية املشتركة أهمية خاصة وساهم في إنشاء العديد من الك املشروعات .كما
ييسح ح ح ححق ويتع ححاوا مم مؤسح ح ح حسح ح ح ح ححات التنمي ححة العربي ححة وال ححدولي ححة في مختلف املج ححاالت ال ي اتعلق بعملي ححة التنميححة
االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية.
 .21سححتند أنشححطة الصححندوق العربي إلى عدة مبادح مسححتوحاة من ا حكام الواردة في اافاقية إنشححائه من أهمها أا
اكوا املشاريم ذات أولوية ضمن خطط وبرامج التنمية وأا يتم الت كد من خالل الدراسات من جدواها الفنية
واالقتصح ححادية وأا يتم وضح ححم ا طرالقانونية والتنظيمية والفنية الكفيلة بضح ححماا سح ححالمة املشح ححاريم وبما يحقق
أهدافها .ويتعيحن كذلك أا سهحم الجهحة املستفيدة بنصي معقول فحي امويحل املشروع.
 .22يقدم الصندوق العربي قروض ميسرة للدول ا عضاء بشروطها امليسرة وبشرو سهلة ملساعدة الدول العربية
في انفيذ خططها اإلنمائية .وفي هذا اإلطار حر الصندوق على زيادة واطويردرجة اليسرفي قروضه من خالل
اخفيض أسح ح ح ححعارالفائدة لتصح ح ح ححل إلى  %2.5للدول العربية ذات الدخل املنخفض و %3للدول العربية ا خر
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ً
ً
وزيادة فترات الس ححما والس ححداد ال ي اتراو بتا  25-22عاما فض ححال عن ما يقدمه من معونات ومن غترمس ححتردة
سهم في مختلف مجاالت الدراسات والدعم املؤس ي والتدري باإلضافة إلى دعم ا وضاع والظروف الطارئة
ال ي اتعرض لها بعض الدول ا عضاء.
 .23أقرت القمححة االقتص ح ح ح ححاديححة واالجتمححاعيححة العربيححة ال ي عقححدت في دولححة الكويححت خالل الفترة  20-19ينححاير 2009
مبادرة ص ححاح الس ححمو الش ححي ص ححبا ا حمد الجابرالص ححبا أمتردولة الكويت بإنش ححاء حس ححا خا من أجل
اوفتراملوارد املالية الالزمة لتمويل ودعم مش ححاريم القطاع ال ا الصح ح ترة واملتوس ححطة في الدول العربية .واقرر
إسناد مهام إدارة هذا الحسا إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي .واتمثل ا غراض الرئيسية
لتحس ح ححا ال ا باإلس ح ححهام لي امويل مش ح ححروعات القطاع ال ا على أس ح ححس انموية اس ح ححتثمارية والس ح ححدي إلى
ً
ش ح ح ححجيم ادفق رأس املال ال ا والعمل على اس ح ح ححتقطا التمويل ملش ح ح ححروعات القطاع ال ا وفقا ل س ح ح ححس
والضح ح ححوابط واملعايترال ي احددها لجنة اإلدارة واملسح ح ححاعدة في اطويرودعم قدرات القطاع ال ا وانميته عن
طريق اقديم العوا الفني واالستشاري املناسبتا.
سابعاً :اجلهة املنفذة للربنامج – املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت
 .24املعهد العربي للتخطيط بالكويت ( www.arab-api.orgمؤس ح ح حس ح ح ححة عربية إنمائية فاعلة ومس ح ح ححتقلة بدأت منذ
العام  1972يتسححم أدا ه بالتمتزوالجودة وال تهدف إلى الرب ومهمته الرئيسححية دعم الجهود التنموية في الدول
العربية من خالل املسححاهمة في بناء القدرات البشححرية الوطنية و ع ي ا داء املؤسح ح ي واحسححتا أداء التخطيط
اإلنمائي في الدول العربية عن طريق اقديم الدعم املؤس ي واالستشارات والبحوث واللقاءات العلمية بواسطة
مجموعة من ال براء واملتخصح حص ححتا العر في مجاالت التنمية االقتص ححادية واالجتماعية .ويقدم املعهد خدمااه
لكافة الدول العربية حيث يضح ححم املعهد في عضح ححويته  19دولة عربية كما أا العضح ححوية فيه مفتوحة لبالي الدول
ً
العربية الراغبة في االنضمام إليه وفقا لنصو اافاقية إنشائه.
 .25يؤدي املعهد مهامه ك حد بيوت ال برة املتمتزة على املسح ح ح ححتويتا املحلي واإلقليمي بما لديه من ال برات العلمية
والعملية في مختلف املجاالت االنمائية .عمل املعهد على اوفتربيية احتية ومرافق مؤهلة وبيئة عمل مؤسح ح ح ح ح ح ح ح ي
ممتزة ا مرالذي مكنه من احقيق ا هداف املرجوة من خالل اقديم مجموعة من ا نشطة والبرامج وال دمات
اإلنمائية (بناء القدرات االس ححتش ححارات والدعم املؤسح ح ح ح ي ودعم ص ححناعة القرار البحوث والدراس ححات اللقاءات
التنموية واملؤامرات املشروعات الص ترة واملتوسطة والتعاوا الدولي .
 .26مرك املشروعات الص ترة واملتوسطة :مرك إقليمي قام بت سيسه املعهد العربي للتخطيط عام  2014وهو مرك
متخصح ح بتنمية ريادة ا عمال ونش ححرثقافة العمل الحرواالبتكارواطويراملش ححروعات الصح ح ترة واملتوس ححطة من
أجححل ع ي دورهححا في احقيق التنميححة االقتص ح ح ح ححاديححة واالجتمححاعيححة .يقوم املرك بتقححديم مجموعححة من ال ححدمححات
التدريبية واالسح ح ح ححتشح ح ح ححارية وخدمات الدعم الفني واليشح ح ح ححرمن أجل االراقاء بمسح ح ح ححتو املؤسح ح ح حسح ح ح ححات الحكومية
ومؤس ح ح حسح ح ححات النفم العام العاملة في مجال اطويراملشح ح ححروعات الص ح ح ح ترة واملتوسح ح ححطة والك امل تصح ح ححة بالعمل
ً
الريححادي واالبتكححار واإلبححداع .يقححدم املرك خححدمححااحه امل تلفححة بححدرجححة عححاليححة من الكفححاءة والفححاعليححة وفقححا فض ح ح ح ححل
املمارسات الدولية.
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