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 مقدمة: أواًل

املحلي  املسحححححححححتو   على املشحححححححححروعات الصححححححححح ترة واملتوسحححححححححطة أداة انموية فاعلة امثل عصححححححححح  االقتصحححححححححاد أضححححححححححت .1

 دور  والعححالمي والعحح اإلقليمي و 
ً
  ا

ً
 وحيويحح فعححاال

ً
في احقيق االزدهححار ورفم معححدالت النمو االقتصححححححححححححادي  ا مر الححذي  ا

 على النحححااج املحلي 
ً
أثبتحححت  كمحححاو مسحححححححححححتو  التوازا التنموي داخحححل البلحححد الواححححد.  وعلىالي اإلجمحححينعكس إيجحححابحححا

  املشحححححححححححروعحححححات الصححححححححححح ترة واملتوسحححححححححححطحححححة
ً
  نجحححححاححححححا

ً
                                سحححححححححححيحححححاسحححححححححححححححة التو يف الحححححذا يآليحححححة منحححححاسحححححححححححبحححححة لتطبيق كححححح كبترا

Self-Employment Policy   العمل على  الضححححححححروري من  أصححححححححب  لذلك فقدلرواد ا عمال والعاطلتا عن العمل

   بكفاءة امكتا املبادرين وتهيئتهم للقيام با عمال وإامام كافة مراحل املشروع

 و  .2
ً
ضححححافة إلى ضححححعف في مسححححتو  باإل   خاصححححة في أوسححححا  الشححححبا   الدول العربيةفي   رافاع معدالت البطالةال  نظرا

املوارد البشحححححححرية   و ملا كانت مؤسحححححححسحححححححات القطاع ال ا  فيالعمل والتو يف الذا ي أو  التوجه نحو العمل الحر 

لفلسحححححححفة املشحححححححروعات الصححححححح ترة واملتوسحححححححطة  العربي للتخطيط ونتيجة لتبني املعهد  امثل هدف التنمية وأداتها

الفكر الذي يشححححححححجم ابن  ا فكار االسححححححححتثمارية الجديدة ال ي سححححححححعيه ليشححححححححر و ع ي  و   القائمة على اإلبداع واالبتكار

املعهد العربي  يعتزم   امتاز بارافاع القيمة املضححححححححححححافة ومسحححححححححححتويات التشححححححححححح يل في كافة القطاعات االقتصححححححححححححادية

في مجحححال ريحححادة  " Training of Trainers Program"برنحححامج احححدريححح  املحححدربتا انفيحححذللتخطيط بحححدولحححة الكويحححت 

 من خالل مرك  املشححححروعات الصحححح ترة واملتوسححححطةفي الدول العربية واملشححححروعات الصحححح ترة واملتوسححححطة  ا عمال 

  العربية بالتعاوا مم عدد من املؤسسات التابم له
 
 الحكومية.طرية واإلقليمية الحكومية وغتر الق

املدربتا املتخصحححححححححححصحححححححححححتا في مجال ريادة ا عمال واملشحححححححححححروعات عدد سحححححححححححد النق  الحالي في في يسحححححححححححاعد البرنامج  .3

يدة وييسححححر عملية امكتا ا عداد املتزا الصحححح ترة واملتوسححححطة في الدول العربية نتيجة لتزايد الطل  في هذا املجال 

 من رواد ا عمال واملبتكرين.

العمل العربي التنموي املشحححترل ال ي اقدم التمويل أو الك ال ي اقدم الدعم املؤسححح ححح ي مؤسحححسحححات لقد أصحححبحت  .4

مهمة  ج ء مناحمل  – وال ي يعتبر املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت من أبرزها -غتر التمويلية وال دمات

ضحححححححححححعف قدرات رواد ومشحححححححححححكلة ضحححححححححححعف ثقافة العمل الحر  و   لفقر والبطالةذات العالقة بامواجهة املشحححححححححححاكل 

 ا عمحالوالبحاحثتا عن عمحل وال ريجتا الجحدد  ومشحححححححححححكلحة نق  الكحادر البشحححححححححححري املكلف بتنميحة ريحادة  ا عمحال

 .ونق  املدربتا

مبادرة هي املبادرات العربية الراعية والداعمة لريادة ا عمال واملشحححححححروعات الصححححححح ترة واملتوسحححححححطة كبر أمن أهم و  .5

في جلسحححة االفتتا  ملؤامر القمة  دولة الكويتحمد الجابر الصحححبا  أمتر حضحححرة صحححاح  السحححمو الشحححي  صحححبا  ا  

  بإنشاء حسا  خا  لتمويل املشروعات الص ترة واملتوسطة في الدول العربية 2009االقتصادية العربية عام 

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بكفاءة وامتز.
ً
 والذي يديره حاليا
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 الربنامج: أهداف ثانيًا

 ل ع ي   .6
ً
واملسححححححححححاهمة في حل مشححححححححححكلة صححححححححححعوبة  جهود املعهد في مجال بناء القدرات العربية في كافة الدول العربيةا

هحذا  يهحدفالوصحححححححححححول إلى رواد ا عمحال في الحدول العربيحة بسحححححححححححبح  نق  كوادر املحدربتا العحاملتا في هحذا املجحال  

ال واملشروعات في مجال ريادة ا عممن قبل املعهد كبترة من املدربتا املعتمدين  شبكة وقاعدةاوفتر إلى البرنامج 

 .الص ترة واملتوسطة

  في كافة الدول العربية نشحححححر ثقافة ريادة ا عمال والعمل الحر لد  الشحححححبا  وال ريجتادعم الجهود الرامية إلى  .7

ر وهم رواد ولة ليتم نقلها إلى املسححححتفيد ا ختحيث سححححيسححححهم البرنامج في او يف املهارات لد  املشححححاركتا من كل د

 .ا عمال في الك الدول 

املشححححححححححروعات الصحححححححححح ترة انمية قطاع بناء قدرات العاملتا في املؤسححححححححححسححححححححححات املعنية بريادة ا عمال و املسححححححححححاهمة في  .8

 .واملتوسطة

 الربنامج وصف: ثالثًا

حيحححث يهحححدف إلى إيجحححاد آليحححة واضحححححححححححححححة   يعكس هحححذا البرنحححامج النظرة االسحححححححححححتراايجيحححة للمعهحححد العربي للتخطيط .9

   ومستمرة لتحقيق أهدافه التنموية
ً
اهتمام  السيما الك املتعلقة بتنمية املوارد البشرية. ويعكس البرنامج أيضا

املعهد بقضحححايا ريادة ا عمال وامكتا الشحححبا  واملرأة وانمية املشحححروعات الصححح ترة واملتوسحححطة  وقناعته ب همية 

عم لرواد ا عمال واملبتكرين وامل ترعتا واملبدعتا من ال ريجتا الجدد وطلبة الجامعات اقديم كافة أشكال الد

 والباحثتا عن عمل ملساعدتهم في إقامة مشاريم خاصة.

ريحححادة ا عمحححال واملشحححححححححححروعححات  مجحححال في "Training of Trainers Program"برنحححامج احححدريححح  املحححدربتا   يشحححححححححححتمحححل .10

 اكل واحدة منه  متتاليتتاادريبيتتا ح متتا  البرامج التدريبية متمثلة فيمجموعة من على  الصححححح ترة واملتوسحححححطة

يتحصحححل املشحححارل على  ا ربعة وبإامام البرامج .أربعة أسحححابيم ادريبية أي ما مجموعه ) أسحححبوعتا  مد على انفذ

واملشروعات الص ترة في ريادة ا عمال ادري  املدربتا " مشاركة في البرنامج التدريبي التخصص ي املتقدم شهادة 

  ."واملتوسطة

 لية العملوآالربنامج  مكونات: ًارابع

الح مة ا ولى على مهارات ارك    سحححححححححححبوعاامدة كل منهما أ يتكوا البرنامج من ح متتا ادريبيتتا اخصحححححححححححصحححححححححححيتتا .11

على  الثانيةالح مة وأسحححححححححالي  التدري  وإعداد الح م التدريبية وأسحححححححححالي  نشحححححححححر الريادة و شحححححححححجيعها. بينما ارك  

 أبعححادهبكححافححة  املشحححححححححححروعححات الصححححححححححح ترة واملتوسحححححححححححطححةا عمححال و  موضحححححححححححوع ريححادةاحح كيححد واطوير معرفححة املتححدربتا في 

   وموضوعااه

وأسحححححححححححالي  التدري  والعملية  ال ي تهدف إلى اطوير مهارات ا ولىالتخصحححححححححححصحححححححححححية  الح مة موضحححححححححححوعات  شحححححححححححتمل .12

 ما يلي: وعملية إعداد الحقائ  التدريبية على  التدريبية
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 مفاهيم وأساسيات التدري .  −

 الجلسات التدريبية.العملية التدريبية و  مهارات إدارة −

 مهارات العرض والتقديم. −

 اصميم البرامج وإعداد الحقائ  التدريبية. −

 مهارات إدارة حلقات النقاش وورش العمل. −

 العرض والتقديم.أسالي  التدري  ومهارات  −

 . أثناء عملية التدري  املواقفمهارات التعامل مم مختلف  −

نمية معارف ومهارات املشححححاركتا في مجال ريادة تهدف إلى اال ي  الثانيةالتخصححححصححححية  الح مة موضححححوعات شححححتمل  .13

 :على ما يلي ا عمال واملشروعات الص ترة واملتوسطة 

رواد ا عمال وخصحححائ  أهمية العمل الحر و  سحححفة املشحححروعات الصححح ترة واملتوسحححطةفكر ريادة ا عمال وفل −

 .وكيفية انميتها

 متطلبات ومهارات التشححححححح يل واإلدارةو  كيف ابدأ مشحححححححروع اسحححححححتثماري صححححححح تر ومراحل دورة حياة املشحححححححروع  −

 اقييم ا داء والتطوير.التسويق و و 

 .االبداع واالبتكار في مجال املشروعات الص ترة واملتوسطة −

 دراسة الجدو  واقييم املشروعات وخطط العمل. −

 .للمشروعات الص ترة واملتوسطةال دمات غتر التمويلية الفني و الدعم  −

 مصادر التمويل ومعايتر املفاضلة بينها.و امويل املشروعات الص ترة واملتوسطة  −

 بيئة ا عمال مراك ات القرار االستثماري. −

 .التخطيط االستراايجي للمشروعات الص ترة واملتوسطة −

 .واملتوسطةخرائط االستثمار واملشروعات الص ترة  −

 ة.حاضنات ا عمال واملشروعات الص ترة واملتوسط −

 .اقيييم دراسات الجدو  للمشروعات الص ترة واملتوسطة −

مم   سحححححححححححيتم االافاق على املكونات التفصحححححححححححيلية للبرنامج والجدول ال مني لتنفيذه في كل دولة مم الجهات املعنية .14

 ة للمشاركتا في كل دولة على حدة.مراعاة أا اتالءم املوضوعات مم االحتياجات التدريبي

 خامسًا: الفئات املستهدفة واجلهات املستفيدة

للعمل في الذين اتوفر لديهم القدرة والرغبة  املشحححححاركتاالفئات املسحححححتهدفة من سحححححيعمل البرنامج على اسحححححتقطا   .15

من برنامج لل االنضحححمام احقيق متطلبات والقادرين على  مجال ريادة ا عمال واملشحححروعات الصححح ترة واملتوسحححطة

 :و شملال ي سيتم التعامل معها بطريقة مباشرة أو غتر مباشرة و   ذات الصلةاملؤسسات 

الحر  ريادة ا عمال والعمل و   املعنية بتطوير املشروعات الص ترة واملتوسطة والهيئات املؤسسات  −

 .حاضنات ا عمالو 

 النفم العام ذات العالقة.   ومؤسساتاملؤسسات املعنية بتمكتا الشبا  واملرأة −

     ومؤسسات التمويل الص تر وامليكروياملؤسسات املعنية بتمويل املشروعات الص ترة واملتوسطة −
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للمشححروعات   ومؤسححسححات  شححجيم االسححتثمار  ووحدات ومؤسححسححات الدعم الفني غرف الصححناعة والتجارة −

 .الص ترة واملتوسطة

 تلفة.التدري  بمستوياتها امل  اتيومدير  مؤسسات −

  املدربتااتم عملية انتقاء واختيار املشحححححححححححاركتا في برامج ادري   .16
ً
 ملعايتر امتاز بالوضحححححححححححو  والدقة والشحححححححححححفافية وفقا

عايتر باملسحححححححححححتو  العلمي والتخصححححححححححح   ومكاا ومجال امل هذه . واتعلق)احدد من قبل املعهد العربي للتخطيط 

والصحححفات   سحححنوات ال برةو     والعمر في مجال ريادة ا عمال واملشحححروعات الصححح ترة واملتوسحححطة وطبيعة العمل

  والجاه ية لالستمرار في البرنامج.   والنوع االجتماعي  الش صية

 نبذة عن الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي: سادسًا

مؤسحححححححححسحححححححححة مالية إقليمية عربية انصححححححححح  أغراضحححححححححه في امويل  صحححححححححندوق العربي لإلنماء االقتصحححححححححادي واالجتماعيال .17

املشححروعات اإلنمائية االقتصححادية واالجتماعية  وذلك من خالل امويل املشححاريم االسححتثمارية العامة وال اصححة  

 
ً
واقديم املعونات وال برات الفنية. واتمتز أنشححححححححححطة الصححححححححححندوق بعدد من الجوان  الهامة ال ي اجعل منه نموذجا

 للعمل العربي املشترل املتمتز. للتعاوا وا
ً
 لتكامل االقتصادي العربيتا  واجسيدا

الدول العربية  ويترك   جميمفي عضحححححويته  يضحححححم  و  ومقره دولة الكويت. 1972في فبراير  الصحححححندوق العربي ا سحححححس .18

يطبق في عمليااه " قاعدة احييد العمل االقتصححححادي العربي"  إذ و نشححححاطه في التنمية االقتصححححادية واالجتماعية  

  انظم عمليااه مجموعة قواعد موضوعية  

امويل املشحححححاريم ال ي  عود بالنفم االقتصحححححادي واالجتماعي على الدول  يهدف الصحححححندوق العربي بشحححححكل رئي ححححح ي إلى .19

قتصححححححححححادي واالجتماعي بقروض ا عضححححححححححاء. ولتحقيق أغراضححححححححححه  يقوم الصححححححححححندوق بتمويل مشححححححححححروعات اإلنماء اال

 ميسحححححرة لتحكومات والهيئات واملؤسحححححسحححححات العامة  مم من  ا فضحححححلية للمشحححححاريم االقتصحححححادية 
ً
اتضحححححمن شحححححروطا

الحيوية للكياا العربي وللمشححححححاريم العربية املشححححححتركة. ويقوم الصححححححندوق كذلك بتشححححححجيم او يف ا موال العامة 

اطوير وانمية االقتصححححاد العربي  باإلضححححافة إلى اوفتر ال برات  بما يكفل  بطريق مباشححححر أو غتر مباشححححر  وال اصححححة

 .والعوا الفني في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية

أولى  حيث  احقيق التكامل العربي وارسحححححححي  التعاوا املشحححححححترل بتا الدول ا عضحححححححاءيسحححححححدى الصحححححححندوق العربي إلى  .20

. كما ساهم في إنشاء العديد من الك املشروعاتو الصندوق امويل املشروعات العربية املشتركة أهمية خاصة  

التنميحححة  ال ي اتعلق بعمليحححةجحححاالت امليتعحححاوا مم مؤسحححححححححححسححححححححححححححات التنميحححة العربيحححة والحححدوليحححة في مختلف ييسحححححححححححق و 

 االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية.

أا   إنشححائه  من أهمهاسححتند أنشححطة الصححندوق العربي إلى عدة مبادح مسححتوحاة من ا حكام الواردة في اافاقية   .21

اكوا املشاريم ذات أولوية ضمن خطط وبرامج التنمية  وأا يتم الت كد من خالل الدراسات من جدواها الفنية 

واالقتصحححححادية  وأا يتم وضحححححم ا طر القانونية والتنظيمية والفنية الكفيلة بضحححححماا سحححححالمة املشحححححاريم وبما يحقق 

 .عقول فحي امويحل املشروعأهدافها. ويتعيحن كذلك أا  سهحم الجهحة املستفيدة بنصي  م

بشرو  سهلة ملساعدة الدول العربية و  للدول ا عضاء بشروطها امليسرة ميسرةقروض يقدم الصندوق العربي  .22

في انفيذ خططها اإلنمائية. وفي هذا اإلطار  حر  الصندوق على زيادة واطوير درجة اليسر في قروضه من خالل 

% للدول العربية ا خر   3و  ول العربية ذات الدخل املنخفض% للد2.5اخفيض أسحححححححححححعار الفائدة لتصحححححححححححل إلى 
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 عن ما يقدمه من معونات ومن  غتر مسححححتردة  25-22وزيادة فترات السححححما  والسححححداد ال ي اتراو  بتا 
ً
  فضححححال

ً
عاما

 سهم في مختلف مجاالت الدراسات والدعم املؤس  ي والتدري   باإلضافة إلى دعم ا وضاع والظروف الطارئة 

 ي اتعرض لها بعض الدول ا عضاء.ال 

  2009ينححاير  20-19الكويححت خالل الفترة دولححة قححدت في ع  ديححة واالجتمححاعيححة العربيححة  ال ي أقرت القمححة االقتصححححححححححححا .23

مبادرة صحححاح  السحححمو الشحححي  صحححبا  ا حمد الجابر الصحححبا  أمتر دولة الكويت  بإنشحححاء حسحححا  خا  من أجل 

لتمويل ودعم مشححححاريم القطاع ال ا  الصحححح ترة واملتوسححححطة في الدول العربية. واقرر اوفتر املوارد املالية الالزمة 

اتمثل ا غراض الرئيسية و  . إسناد مهام إدارة هذا الحسا  إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

لسحححححححدي إلى ا  و ال ا  على أسحححححححس انموية اسحححححححتثمارية اإلسحححححححهام لي امويل مشحححححححروعات القطاعبلتحسحححححححا  ال ا  

 ل سححححححححححس و   شححححححححححجيم ادفق رأس املال ال ا 
ً
العمل على اسححححححححححتقطا  التمويل ملشححححححححححروعات القطاع ال ا  وفقا

املسحححححححححاعدة في اطوير ودعم قدرات القطاع ال ا  وانميته عن   و والضحححححححححوابط واملعايتر ال ي احددها لجنة اإلدارة

 .طريق اقديم العوا الفني واالستشاري املناسبتا

 املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت – املنفذة للربنامجاجلهة  :سابعًا

منذ بدأت  مسحححححححححتقلةإنمائية فاعلة و مؤسحححححححححسحححححححححة عربية   www.arab-api.orgبالكويت )املعهد العربي للتخطيط  .24

 الدول  في التنموية الجهود دعم الرئيسحححية ومهمته  وال تهدف إلى الرب   بالتمتز والجودة يتسحححم أدا ه  1972العام 

واحسححتا أداء التخطيط   و ع ي  ا داء املؤسحح حح ي  البشححرية الوطنية القدرات بناء املسححاهمة في خالل من العربية

بواسطة  العلمية والبحوث واللقاءات واالستشارات املؤس  ي الدعم اقديمطريق اإلنمائي في الدول العربية عن 

 خدمااه املعهد االقتصحححححادية واالجتماعية. ويقدمن ال براء واملتخصحححححصحححححتا العر  في مجاالت التنمية مجموعة م

 الدول  لبالي مفتوحةفيه  العضحححححوية عربية  كما أا دولة 19 عضحححححويته في املعهد العربية حيث يضحححححم الدول  لكافة

  االنضمام في الراغبة العربية
ً
  .إنشائه اافاقية لنصو  إليه وفقا

العلمية   براتبما لديه من ال  قليمياإلاملحلي و  املسحححححححححححتويتاحد بيوت ال برة املتمتزة على ي املعهد مهامه ك يؤد .25

مؤهلة وبيئة عمل مؤسححححححححححح حححححححححح ي  ومرافق بيية احتية مل املعهد على اوفتر ع. املجاالت االنمائية مختلف في والعملية

 مر الذي ا    ممتزة
 
ة من خالل  نهمك  والبرامج وال دماتمجموعة من ا نشطة اقديم من احقيق ا هداف املرجو 

االسححححتشححححارات والدعم املؤسحححح حححح ي ودعم صححححناعة القرار  البحوث والدراسححححات  اللقاءات )بناء القدرات   اإلنمائية

  . والتعاوا الدوليالتنموية واملؤامرات  املشروعات الص ترة واملتوسطة 

 مرك  وهو   2014عام  املعهد العربي للتخطيط بت سيسهقام مرك  إقليمي  واملتوسطة:مرك  املشروعات الص ترة  .26

 من واطوير املشححححروعات الصحححح ترة واملتوسححححطة ونشححححر ثقافة العمل الحر واالبتكار  ريادة ا عمال متخصحححح  بتنمية

تقحححديم مجموعحححة من ال حححدمححات ب يقوم املرك  أجحححل  ع ي  دورهحححا في احقيق التنميحححة االقتصحححححححححححححاديحححة واالجتمحححاعيحححة. 

االراقاء بمسحححححححححححتو  املؤسحححححححححححسحححححححححححات الحكومية التدريبية واالسحححححححححححتشحححححححححححارية وخدمات الدعم الفني واليشحححححححححححر من أجل 

والك امل تصححححححححة بالعمل   ومؤسححححححححسححححححححات النفم العام العاملة في مجال اطوير املشححححححححروعات الصحححححححح ترة واملتوسححححححححطة

  فضححححححححححححل  هخححدمححااحح يقححدم املرك  الريححادي واالبتكححار واإلبححداع. 
ً
امل تلفححة بححدرجححة عححاليححة من الكفححاءة والفححاعليححة وفقححا

 املمارسات الدولية.

  ثيقة نهاية الو 


