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 م ــــتقدي
 

 

  

، 2019/2020 العامحول ما تم عنجازه خالل يســــــــر عدارة املعهد العربي للتخطيط أن تضــــــــ  لين أيدي م   ا التقرير  

حرص املعهد على أن ت ون   حيث،  2020-2015للف رة    الثامنةالخطة االســـــــــ راتيجية  وال ي يمثل خامس ســـــــــنوات  

ـــــــادية  لدول العربيةلمها قد  اإلنمائية املختلفة التي   والخدماتالجهود   ـــ ـــــــايا التنمية االقتصــ ـــ مرتبطة لتحديات وقضــ

 . واالجتماعية

 ملا شـــــــهده العالم
ً
يات وتداعياتمن    ونظرا ـــــحية العاملية  جائحةالبســـــــ      تحد   من املعهد  19-كوفيد  الصــ

ً
، وحرصـــــــا

عد على االســــــــــتمرار دي تقديم خدماتإل وجهوده اإلنمائية للدول الع  عن ب 
ً
ربية، واصــــــــــل املعهد  ســــــــــيير عملإل عل  رونيا

وتقديم خدماتإل التنموية بشــ ل تفاعلي عل  رو ي خاصــة دي مجال تنفي  الجرامت التدري ية والدراســات االســتشــارية  

 والبحثية واللقاءات التنموية. 

ات  ـ ا  2019/2020يوجز  ـ ا التقرير أ شــــــــــــطـة املعهـد لعـام 
 
قـدم ملحـة حول ألرز محطـ العـام لـاألرقـام واملعطيـات    وي 

لما فيإل النشـــــــــاط التدريبي التفاعلي اإلل  رو ي   النشـــــــــاط التدريبي للمعهدعلى مل   ا التقرير  تيشـــــــــ واملؤشـــــــــرات، و 

عد(  عن )التدري  ــــــر، و ، و البحثيوالنشـــــــــــاط  ،  االســـــــــــتشـــــــــــاري ، والنشـــــــــــاط  ب  ـــ ــــــاط مركز  اللقاءات التنمويةالنشــ ـــ ، و شــ

 .التعاون العربي والدولي واملتوسطة، واملعلوماتية، و املشروعات الصغيرة 

قد أســــــــــــهمال دي تلبية االحتياجات اإلنمائية للدول    2019/2020وتأمل عدارة املعهد أن ت ون أ شــــــــــــطة املعهد للعام  

العربيـة، وتوييـد عالقـات التعـاون لين املعهـد واملؤســــــــــــســــــــــــات اإلنمـائيـة الوينيـة واإلقليميـة دي عيـار شــــــــــــراكـة  عود 

قديم كل ما يتوفر لديإل من عم انيات وقدرات لدعم  لت، م  تأكيد ا على اســــــــــتمرار ســــــــــ ي املعهد    على الجمي  لالنف

 لما يتالءم م  تلبية احتياجات تلك الجهود.
ً
 ونوعا

ً
 جهود التنمية العربية واالستمرار لتطوير خدماتإل وجهوده كما

 

 
 والله ولي التوفيق،،،
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 لمحة عامة عن المعهد العربي للتخطيط
 

عام    مؤسسة المعهد العربي للتخطيط: تأسسال  ال ويال،  دولة  مقر ا  ربحية،  غير  مستقلة  عقليمية  ، 1980عربية 

و شر ا البحوث  إعداد  واالجتماعية دي الدول العربية من خالل لناء القدرات الوينية و دعم التنمية االقتصادية  على   وتهدف
التنموية، وريادة األعمال واملعلوماتية. ويس ى املعهد دي ذلك  اللقاءات  عقد  الدعم املؤسس ي و تقديم الخدمات االستشارية و و 

 ألفضل املمارسات. أحد ليوت الخجرة املتميك   يستمر أن يتسم أداؤه لالتميز والجودة وأن  
ً
 زة على املستويين اإلقليمي والدولي وفقا

املعهد   في مجال تنمية القدرات البشرية: والجرامت  يقدم  اإلنمائيالتدري ية  الخدمات  الطاب   تتناس   ذات  التي 

التي يشهد ا العمل اإلنمائي العربي، م   ، التطورات والتحديات 
ً
دي تحقيق   ا    وبخجرة تزيد عن األربعين عاما ويسهم املعهد 

الهدف من خالل منظومة تدري  مت املة تتضمن مجموعة من الجرامت التدري ية التي  ستهدف تنمية مهارات وقدرات العاملين  

 دي مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والتخطيط والتنمية.

يعمل املعهد كبيال خجرة عربي دي مجاالت اختصاصاتإل   في مجال االستشارات والدعم المؤسسي ودعم صناعة القرار:

اعملساعدة   ، وذلك الستشارية والفنية للمؤسسات العربية لناًء على يلبهالتلبية احتياجات الدول العربية من الخدمات ا
 
ن   ص 

 القرار دي وض  السياسات واالس راتيجيات دي مختلف املجاالت اإلنمائية.

إصدار مجموعة متميزة من األلحاث العلمية عالية الجودة لإعداد و   يقوم املعهد   في مجال البحوث والدراسات والنشر:

التنمية  قضايا  مختلف  تتناول  والتي  الدولية  الساحة  على  واملطروحة  الجديدة  املواضي   من   
ً
عددا مة،  غطي 

 
واملح 

 وإل  رونيا على موقعإل الوين  دي 
ً
 إلن رنال بش ل مجا ي. ادي شب ة   العربي وتحدياتها، ويوفر املعهد جمي  عصداراتإل ورقيا

يحرص املعهد على عقد مجموعة من امللتقيات والفعاليات التنموية وورش   في مجال اللقاءات التنموية والمؤتمرات:

 يتم من خاللإل تبادل العمل الهامة التي من شأنها عثارة اال تمام لقضايا التنمية والتخطيط د
ً
ش ل منجرا

 
ي الوين العربي، والتي  

 األف ار والخجرات لين الباحثين واملهتمين لقضايا التنمية وبين صناع القرار اإلنمائي العربي. 

ــأ :في مجال تطوير قدرات الشباب العربي والتشجيع على االبتكار وريادة األعمال ـــ ــاملعه  أ شــ ـــ ــــام  د  ـــ  2014عـــــ

دي مجال تنمية ريادة األعمال و املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ك  مركز املشروعات  تطوير  أول مركز عقليمي عربي متخصص 
يعمل على تقديم الخدمات التدري ية واالستشارية وخدمات الدعم الفني والنشر من أجل االرتقاء   ، حيثالصغيرة واملتوسطة

ومخرجات  لمستوى  العاملة    أداء  العام  النف   ومؤسسات  الح ومية  لتاملؤسسات  الصلة  الصغيرة  ذات  املشروعات  طوير 

 واملتوسطة واملؤسسات املختصة لالعمل الريادي واإللداع وااللت ار.  

املعلومات  يضم :مجال المعلوماتية ونشر الفكر التنمويفي  املعهد،  مركز  مركز    دي  مت امل وثائقي  و و   ،عل  رو ي 

و  املطبوعة/الورقية،  العصدارات املعهد  للمتدربين  امل تبة  املعلوما ي  الدعم  على تقديم  اآللي، ويهدف  الحاس   رقمية ووحدة 

والدوريات  والدولية،  اإلقليمية  البيانات  وقواعد  االقتصادية،  التنمية  بشؤون  واال تمام  االختصاص  وذوي  والباحثين 
ت الخجراء العرب، لاستخدام أحدث  للمعهد وعدد من املؤسسات الدولية، وقاعدة ليانا  ةاالل  رونية، واالصدارات اإلل  روني

 .
ً
 التقنيات والجرمجيات املتوفرة عامليا

إقامة شراكات م  مختلف املؤسسات الح ومية واملنظمات    في مجال التعاون الدولي:  يقوم املعهد لالتواصل والتعاون و

سا م   ي  مما  والدولي  واإلقليمي  العربي  املستويين  على  عل  دي والجهات  الرامية  املعهد  أ داف  التنموية تحقيق  املسيرة  دعم  ى 

 الدول العربية.  دي 
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 المعهد العربي للتخطيط
 الدول األعضاء 

 

 وهي: الدول العربية ( دولة من20)يضم املعهد العربي دي عضويتإل 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ▪ المملكة األرنية الهاشمية ▪

 الجمهورية التونسية ▪ مملكة البحرين ▪

 جمهورية السودان ▪ جمهورية جيبوتي ▪

 لفيدراليةجمهورية الصومال ا ▪ الجمهورية العربية السورية ▪

 سلطنة ُعمان ▪ جمهورية العراق  ▪

 دولة قطر ▪ دولة فلسطين ▪

 )دولة المقر( دولة الكويت ▪ جمهورية الُقمر المتحدة ▪

 دولة ليبيا ▪ الجمهورية اللبنانية ▪

 المملكة المغربية ▪ جمهورية مصر العربية ▪

 الجمهورية اليمنية ▪ مية الموريتانيةالجمهورية اإلسال ▪
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 النشاط التدريبي -أواًل 
 

 : دافــاأله ▪
 

مـإل ضــــــــــــمن ـــــــجـام    2020  /2019  للمعهـد  للعـام  النشــــــــــــاط التـدريبيخطـة   ســــــــــــ ى املعهـد خالل مـا قـد  ـــ على تحقيق اال ســ

نتها االس راتيجية الثامنة للمعهد لألعوام ) النوعي وال مي   وتحقيق أ دافها   (  2020-2015م  التوجهات التي تضم 

ورف  عدد ومســـتوى جودة الحزم التدري ية املقدمة وتطوير أســـالي  ،  زيادة الطاقة االســـتيعالية للتدري   من خالل

 للمسارات التنموية التي استحدثتها وامل
ً
رتبطة ل افة التدري  املستخدمة و عزيز مستوى الشمولية دي الجرامت وفقا

 ومواجهة تحدياتها  وبشــــ ل يســــهم دي دعم جهود التنمية  ،أبعاد وقضــــايا التنمية االقتصــــادية واالجتماعية والبي ية

 .دي الدول العربية لمفهومها الشامل واملستدام
 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 
 
ً
ارتفـاع مســــــــــــتوى الفـائـدة املتحققـة م هـا، قـام املعهـد   ع ســـــــــــــإللمعهـد والـ ي  للإلقبـال على الجرامت التـدري يـة   نتيجـة

لزيادة ف رة النشــــــــــاط التدريبي دي كل موســــــــــم من املواســــــــــم التدري ية الســــــــــنوية من شــــــــــهرين كما كان عليإل الحال دي 

ــــــــ ( على أربعة شهور خ2015 –  2010االس راتيجية السابعة )  ــــ ــ ـــــــــ الل االس راتيجيــــــــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ة الثامنـ ــ ــ ــ ( لتصبح  2020-2015ة ) ـ

أدت على  19-الوقائية العاملية ملواجهة جائحة كوفيد  واالح رازاتعال أن اإلجراءات الصـحية  ثمانية شـهور دي السـنة.  

إل التدريبي من خالل  توقف ف رة التدري  دي مقر املعهد، خالل األشــهر مار ، الريل، ومايو، واســت مل املعهد  شــاي

 من األشــــــــــــهر يونيو، يوليو، 
ً
 عن التــــدريـــ  الحضــــــــــــوري اعتبــــارا

ً
عــــد( عوضـــــــــــــــا التــــدريـــ  التفــــاعلي اإلل  رو ي )عن ب 

 على جزئين رئيسيين و ما: 2019/2020وب لك انقسم النشاط التدريبي للمعهد للعام ، أغسطس، وس تمجر

 

ـــــــ ي    الهيـ لعلى الجرامت التـدري يـة ضــــــــــــمن  اشــــــــــــتملـالالجرامت التـدري يـة الحضــــــــــــوريـة االعتيـاديـة، والتي   ❖ ـــ ــا ــ ـــــ ـــ األســ

 األسا  ي للتدري . الهي لللتدري ، والجرامت التدري ية خارج 

 

عد(، والتي   ❖ على األ شـــــــــطة التدري ية املتعلقة لجائحة   اشـــــــــتملالالجرامت التدري ية التفاعلية اإلل  رونية )عن ب 

ف ت  19-يدكوف
 
، واأل شـــــــــطة التدري ية ضـــــــــمن لرامت الهي ل األســـــــــا ـــــــــ ي للتدري ، واأل شـــــــــطة التدري ية التي ن

 لصالح الدول العربية.

 

  16وقد للغ عدد الجرامت التدري ية الحضورية التخصصية  
ً
، وبلغ عدد الجرامت التدري ية األسبوعية امل ونة  لرنامجا

  32له ه الجرامت التخصـــــــــصـــــــــية  
ً
ـــــــبوعية املنفردة    الى ذلك، فقد للغ عدد  لاإلضـــــــــافة. لرنامجا لرامت،   10الجرامت األســ

 . ( 2-1)  و موضح دي الجداول  كما
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 البرامج التدريبية الحضورية التي تم تنفيذها ضمن برامج الهيكل األساسي للتدريب

 التدريبية التخصصية ومكوناتها (: البرامج1) جدول رقم

 الجرامت التدري ية األسبوعية امل ونة للجرامت التدري ية التخصصية لجرنامت التدريبي التخصص ي ا

 أ داف التنمية املستدامة وسياساتها التقييم البيئي والتنمية املستدامة  .1

 البيئة والتنمية املستدامة وتقييم األثر البيئي   2019/10/24 2019/10/13

 آليات تطوير عدارات التدري  دي القطاع العام تطوير عدارات التدري  وقيا  العائد من التدري  .2

 التدري تقييم النشاط التدريبي وقيا  العائد من  2019/10/24 2019/10/13

 يرق تقييم ال فاءة والفعالية دي القطاع العام العام القطاعوالفعالية واإلصالح اإلداري دي  ال فاءةقيا   .3

 اإلصالح اإلداري واملؤسس ي وقضايا التنمية 2019/11/07 2019/10/27

 سياسات تنمية القطاع الخاص اس راتيجيات وسياسات تنمية القطاع الخاص  .4

 اس راتيجيات وأسالي  ترويت الفرص االستثمارية واستقطاب االستثمار األجنبي املباشر  2019/11/07 2019/10/27

 األسواق املالية والتنمية األسواق واالستثمارات املالية والتنمية .5

 تقييم األدوات واالستثمارات املالية 2019/11/07 2019/10/27

 مهارات لناء وتحليل املسوحات امليدانية ومؤشرات سوق العملاملسوحات امليدانية  .6

 مهارات تحليل مؤشرات سوق العمل 2019/11/28 2019/11/17

 مهارات تحليل البيانات وإعداد التقارير االقتصادية ال لية ععداد وتحليل التقارير االقتصادية  .7

 االقتصادية املحلية واإلقليمية والدوليةمهارات تحليل التقارير  2019/11/28 2019/11/17

 أساسيات التدري  املدربين دي مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة   تدري  .8

 أسالي  التدري  دي مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة 2019/11/28 2019/11/17

 قواعد وإجراءات الحصول على السل  والخدمات    التعاقدات الح ومية وقواعد وإجراءات الحصول على السل  والخدمات  .9

 أسس وقواعد تنظيم التعاقدات الح ومية 2019/12/19 2019/12/08

 سياسات التجارة الدولية والتنمية سياسات التجارة الخارجية وتحديات العوملة .10

 تحديات العوملة والت تالت اإلقليمية 2019/12/19 2019/12/08

 يرق وأسالي  عدارة املخاير االجتماعية وإدارة املخاير االجتماعية سياسات الرعاية  .11

 سياسات الرعاية االجتماعية 2020/01/16 2020/01/05

 نظم الحسالات القومية ومهارات تركي  مصفوفة الحسالات االجتماعية الحسالات القومية والنم جة االقتصادية  .12

 النم جة دي رسم وتحليل السياسات االقتصاديةاستخدام  2020/01/16 2020/01/05

 سياسات وبرامت تخفيف الفقر سياسات وبرامت التشغيل وتخفيف الفقر .13

 سياسات وبرامت التشغيل 2020/01/16 2020/01/05

 التدفقات املالية الرسمية والتنمية التدفقات املالية األجن ية والتنمية .14

 التدفقات املالية الخاصة والتنمية 2020/02/06 2020/01/26

 اقتصاد املعرفة وقضايا التنمية السياسات الداعمة القتصاد املعرفة  .15

 السياسات والجرامت الداعمة القتصاد املعرفة  2020/02/06 2020/01/26

 التمويل اإلسالمي والتنمية  التمويل اإلسالمي واملصارف اإلسالمية والتنمية   .16

 املصارف اإلسالمية والتنمية 2020/02/06 2020/01/26
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 لبرامج األسبوعية المنفردة: ا(2)جدول رقم 

 ف رة اال عقاد الجرنامت التدريبي 

 2019/12/12 2019/12/08 أمن الغ اء والتنمية املستدامة .1

 2019/12/19 2019/12/15 دراسات الجدوى وتقييم املشروعات التنموية .2

 2019/12/26 2019/12/22 والدوليالعون اإلنمائي العربي  .3

 2019/12/26 2019/12/22 ععداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .4

 2019/12/26 2019/12/22 لناء وتنمية القدرات املؤسسية للمجتمعات املحلية  .5

 2020/02/13 2020/02/09 اس راتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية  .6

 2020/02/13 2020/02/09 التنوي  االقتصادي دي الوين العربيسياسات  .7

 2020/02/13 2020/02/09 تطبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي دي القطاع الح ومي  .8

 2020/02/20 2020/02/16 مهارات اإللداع وااللت ار دي مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة .9

 2020/02/20 2020/02/16 التدري ية والتخطيط الوظيفي مهارات تحديد االحتياجات  .10

 

، تم قبول    3627عدد املرشـــحين دي   ه الجرامت )التخصـــصـــية، واألســـبوعية، واملنفردة(  للغ   اإليار دي   ا  و
ً
مرشـــحا

لأل شـــطة   االســـتيعالية، وذلك لالنظر الى شـــروط القبول والطاقة  %20.5م هم، لما يعادل  ســـبة قبول لحوالي    746

 املشاركين حس  الدول العربية.  عدد ( التالي توزي  1ويبين الش ل )  التدري ية والتوزي  الجغرادي من جهة أخرى. 

الحضورية (: عدد المشاركين من الدول العربية في البرامج التدريبية 1الشكل رقم )
 ي للتدريب ضمن الهيكل األساس نفذها المعهدالتي 

 

 

62
3

6

36 7

121

51

28

16
413

197

23

12

17 94

6 11

26 13

اململ ة األردنية الهاشمية 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

ممل ة البحرين

الجمهورية التو سية

جمهورية جيبو ي

مان سلطنة ع 

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الفيدرالية

جمهورية العراق

دولة قطر

دولة ال ويال

الجمهورية اللبنانية

دولة لي يا

اململ ة املغربية

جمهورية مصر العربية

موريتانيا

دولة فلسطين

مر املتحدة
 
جمهورية الق

منظمات عربية
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من املعهد على الوصـول الى الفئات املسـتهدفة من العاملين دي الجهات الح ومية واملؤسـسـات غير الربحية وحرصـا 

 حضـــــــوريا لصـــــــالح الدول العربية، اســـــــتفاد م ها  57املعهد  داخل دولهم، نف   
ً
، وذلك كما  و   2141لرنامجا

ً
مشـــــــاركا

 ( التاليين.3( و) 2مبين دي الش لين ) 
 

 الحضورية التي تم تنفيذها خارج برامج الهيكل األساسي للتدريب البرامج التدريبية
 

: عدد البرامج والورش التدريبية التي نفذها المعهد لصالح الدول (2الشكل رقم )
 سي للتدريبالعربية خارج الهيكل األسا

  
في البرامج التدريبية والورش من الدول العربية دد المشاركين (: ع3م )الشكل رق

 نفذها المعهد خارج الهيكل األساسي للتدريب  التي

2 2

10

4

2

2

4
6

21

2
3 اململ ة األردنية الهاشمية

دولة اإلمارات العربية املتحدة

ممل ة البحرين

جمهورية السودان

جمهورية العراق

مان سلطنة ع 

دولة فلسطين

دولة قطر

دولة ال ويال

جمهورية مصر العربية

منظمات عربية

61

29

389

191

63

5787
918

179

119
48

اململ ة األردنية الهاشمية

دولة اإلمارات العربية املتحدة

ممل ة البحرين

جمهورية السودان

مان سلطنة ع 

جمهورية العراق

دولة فلسطين

دولة ال ويال

دولة قطر

جمهورية مصر العربية

منظمات عربية
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ــــــــايـإل  ، 19-الوقـائيـة العـامليـة ملواجهـة جـائحـة كوفيـد  واالح رازاتالصــــــــــــحيـة ي ظـل اإلجراءات  د ـــ ـــــــت مـل املعهـد  شــ ـــ اســ

عـد(   ـــــــ  عجرالتـدريبي من خالل التـدريـ  التفـاعلي اإلل  رو ي )عن ب  ـــ  عن التـدريـ     Zoom اإلل  رونيـة  ةاملنصــ
ً
عوضــــــــــــا

  
ً
 وعــدد    18  من شــــــــــــهر يونيو، حيــث للغ عــدد الجرامت التــدري يــة التفــاعليــة اإلل  رونيــةالحضــــــــــــوري اعتبــارا

ً
لرنــامجــا

، كما  و مبين دي الجداول )  845املشاركين فيها 
ً
 (.4( والش ل ) 5-3مشاركا

 
 البرامج التدريبية التفاعلية اإللكترونية )عن ُبعد( التي تم تنفيذها

 2019/2020خالل العام  

 : األنشطة التدريبية التفاعلية اإللكترونية )عن ُبعد((3)جدول رقم 
 المتعلقة بسلسلة "التفاعل التنموي مع تداعيات اإلغالق االقتصادي" وعدد المشاركين

 : األنشطة التدريبية التفاعلية اإللكترونية )عن ُبعد((4)جدول رقم 
 ضمن برامج الهيكل األساسي للتدريب وعدد المشاركين

 

 ف رة اال عقاد  عنوان الجرنامت 
عدد 

 املشاركين 

 30 2020/ 9/ 9-7 سياسات تنمية القطاع الخاص 

 29 2020/ 9/ 16-14 التخطيط االقتصادي واالجتماعي دي الدول العربية

 50 2020/ 9/ 23-21 واإلصالح املؤسس ي دي القطاع الح وميتطبيقات الحوكمة  

 85 2020/ 10/ 4-9/ 28 ا داف التنمية املستدامة وسياساتها

 194 عجمالي عدد املشاركين 

 ف رة اال عقاد  عنوان النشاط  النشاط التدريبي 
عدد 

 املشاركين 

ورشة تدري ية  

 اف راضية تفاعلية 

أســـــــــــاســـــــــــيات عدارة األزمات وتطبيقات عملية م  ال ركيز على نتائت أزمة 

 والتعادي االقتصادي 19-كوفيد
21 /6 /2020 293 

لرنامت تدريبي  

 تفاعلي عل  رو ي 

 52 2020/ 9/ 9-7 عدارة األزمات وال وارث  

 31 2020/ 9/ 16-14 سياسات التعادي االقتصادي  

 48 2020/ 9/ 23-21 اقتصاد املعرفة والتحول الرقمي 

 33 2020/ 10/ 4-9/ 28 على الدين العام دي الدول العربية 19-ا ع اسات جائحة كوفيد

 457 عجمالي عدد املشاركين 
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 : األنشطة التدريبية التفاعلية اإللكترونية )عن ُبعد((5)جدول رقم 
 لصالح الدول العربية وعدد المشاركين

 

(: عدد المشاركين من الدول العربية في جميع األنشطة التدريبية 4الشكل رقم )
 2019/2020المعهد خالل العام  التفاعلية عن ُبعد التي نفذها

 

24 19

13 14

26

50
18

37

25
3

33

27

9
4

272

16

16
20

112

2

16

89

اململكة األردنية الهاشمية
دولة اإلمارات العربية املتحدة

مملكة البحرين
الجمهورية التونسية

جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
سلطنة ُعمان

اململكة العربية السعودية

جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الفيدرالية
جمهورية العراق

دولة فلسطين

دولة قطر
جمهورية الُقمر املتحدة

دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية

دولة ليبيا

اململكة املغربية
جمهورية مصر العربية

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الجمهورية اليمنية

أخرى 

 عدد املشاركين  ف رة اال عقاد  النشاط التدريبي  الجهة املستفيدة

 160 دولة ال ويال

العامة   األمانة
للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية 
خطة التدري    ضمن

الشاملة دي التخطيط 
اإلنمائي 

 العامة واإلدارة
 دولة ال ويال دي 

 16 2020/ 7/ 15-13 "  التخطيط االس راتيجي وإدارة األزمات: حالة ال وياللرنامت "
 9 2020/ 7/ 22-20 " اقتصاد املعرفة وقضايا التنميةلرنامت "
 9   2020/ 7/ 28-26 "  التم ين االقتصادي واالجتماعي للشبابلرنامت "
 32   2020/ 8/ 12-10 " التنمويةآليات متابعة وتقييم املشروعات  لرنامت "
دينامي يات ســــــوق العمل وال ركيبة الســــــ انية وســــــياســــــات  لرنامت "

 "التنمية ال شرية دي دولة ال ويال
17-19 /8 /2020   29 

 26 2020/ 8/ 26-24 "  مهارات تحليل السياسات العامةلرنامت "
 24 2020/ 9/ 23-21 لرنامت "عدارة األزمات"  

 15 2020/ 10/ 4- 9/ 28 لرنامت "اإللداع وااللت ار املؤسس ي دي اإلدارة الح ومية" 
 34 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 جمعية االجتماعيين
ــة " ــات العمل الخيري   وتأثير اأزمة كورونا  ورشــــ ــســــ على تمويل مؤســــ

 "  والتطوعي واالجتماعي
26 /7 /2020 34 

 194 عجمالي عدد املشاركين  
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، 117األ شــطة التدري ية الحضــورية والتفاعلية )عن بعد( وصــل عدد  دي املحصــلة ال هائية  
ً
 3732لمشــاركة   شــايا

، كما  و مبين دي الجدول 
ً
 التالي. ( 6) مشاركا

 

من الدول العربية في مختلف دريبي والمشاركون النشاط الت حجم( 6جدول رقم )
 2019/2020خالل العام )الحضوري والتفاعلي عن ُبعد(  التدريبية للمعهد األنشطة

 

 
 
 
 
 
 

 التدريبي   النشاط
   /عدد الجرامت 

 الورش التدري ية 
 عدد املشاركين 

 سبة املشاركين  
 على اإلجمالي 

 األ شطة التدري ية الحضورية
 % 20 746 42 )حضوري( الهي ل األسا  ي للتدري  -1

 )حضوري(  نف ت لصالح الدول العربية -2
 لرامت املعهد 

  مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطةلرامت 
 لرامت  عاقدية

57 
28 
28 
1 

2141 
1069 
1060 
12 

57.4% 

 % 77.4 2887 99 (2+1اإلجمالي ) 
عد(  األ شطة التدري ية التفاعلية اإلل  رونية )عن ب 

التنموي م  املتعلقة بسلسلة "التفاعل  -3
عد(  تداعيات اإلغالق االقتصادي")عن ب 

5 457 12.2% 

عد(  -4  %5.2 194 4 الهي ل األسا  ي للتدري  )عن ب 
عد( نف ت لصالح الدول العربية -5  %5.2 194 9 )عن ب 

 %22.6 845 18 (5+4+3اإلجمالي )
   117 (5+4+3+2+1)   2020/ 2019عجمالي عدد األ شطة التدري ية )الحضورية/التفاعلية( للعام  

 3732 (5+4+3+2+1)  2019/2020عجمالي عدد املشاركين دي أ شطة املعهد للعام 
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18 

 النشاط االستشاري والدعم المؤسسي -ثانيًا 

 : دافــاأله ▪
  االســــتشــــاري واالرتقاء لالنشــــاط  لتميز النوعي دي اعلى االســــتمرار    2019/2020 دف النشــــاط االســــتشــــاري خالل العام  

وتوجيهإل لدراســة التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية   ورف  جودتإل على مســتويات جودة عاملية وتنافســية،

اق راح حلول مبت رة لهـا. دي  ــــــــل املعهـد دي  ـ ا املجـال    مختلف املجـاالت التنمويـة و ـــ تطوير آليـات وإجراءات  كمـا يواصــ

اق  االقتصـــــــــــــادي وم نهجيــات ععــداد  ــ ه االســــــــــــتشـــــــــــــارات وفق أفضـــــــــــــل املمــارســـــــــــــات العــامليــة، والتي تنطلق من الو

واالجتماعي وآخر ما توصـل عليإل البحث العلمي من أدوات ومناج  ونماذج ليتم بعد ذلك اق راح السـياسـات والحلول  

 العملية ذات الفائدة ملتخ  القرار.
 
 
 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 

لناًء على    ( دراسة استشارية27املعهد لاإلعداد لــ ) قيام    2019/2020خطة النشاط االستشاري للعام    شهدت

( م ها، 10، تم االنتهاء من تنفي  ) يل  جهات ومؤسسات عقليمية عربية وح ومية ومؤسسات نف  عام عربية

 وذلك على النحو التالي: 

  

 ( دراسات، وهي كما يلي:10سات االستشارية المنجزة وعددها )الدرا ❖

ــاريــــــة حول " - ــاء يراللسععــــــداد  دراســـــــــــــــــة اســــــــــــتشـــــــــــــــ اللبنــــــانيــــــة   -الخــــــاريــــــة االســــــــــــتثمــــــاريــــــة لقضـــــــــــــــ "  الجمهوريــــــة 

 .الجمهورية اللبنانية-يراللس-العزم والسعادة  جمعية لصالح

" بعنوان "ســــــياســــــات عصــــــالح منظومة التعليم  ( الثالثاالســــــتثمار دي التعليم )الجزء " دراســــــة اســــــتشــــــارية حول  -

لــــدول ا الــــدول األعضــــــــــــــــاء لم تــــ  ال رليــــة العربي  ــائــــد على وتمويلــــإل دي  ـــــــتثمــــار   لخليت: مــــدخــــل لتعظيم العــ ـــ االســ

 دولة ال ويال. - املركز العربي للبحوث ال رلوية لدول الخليتالتعليم" لصالح  دي 

دراســـــــــة اســـــــــتشـــــــــارية حول "املرصـــــــــد التنموي ملحافظة الخليل لدولة فلســـــــــطين" لصـــــــــالح املجلس االقتصـــــــــادي  -

 دولة فلسطين. -رام هللا  -ل دار  الفلسطيني للتنمية واإلعمار /

املقاصد   دراسة استشارية حول "الحوكمة اإلدارية واملالية لجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية" لصالح جمعية -

 .الجمهورية اللبنانية -الخيرية اإلسالمية 

رة  تــ ة للفــــــ ة العربيــــ االقتصادي  ةــــــــــــ ي للتنميــــــ دوق ال ويتــــــــــــــــــــ ة الصنــــــــــــــــــــ داد اس راتيجيــــــــــــــــــــــــــ دراسة استشارية حول "عع -

 دولة ال ويال. - الصندوق ال ويتي للتنمية االقتصادية العربية" لصالح 2020-2035
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الفلســـــطينية    املؤســـــســـــةتقييم اآلثار االقتصـــــادية واالجتماعية لتخدمات التي تقدمها  دراســـــة اســـــتشـــــارية حول " -

 دولة فلسطين.  - قراض والتنمية "فاتن"الفلسطينية لإل لصالح املؤسسة ")فاتن( لإلقراض والتنمية

رة بعيدة   دراسة استشارية حول  -  يتم تنفي ه من أ داف اس راتيجية التنمية الشاملة املطو 
 
د عما "التقرير املوح 

ـــــالح  2020  –  2010املـــدى لـــدول مجلس التعـــاون لـــدول الخليت العربيـــة )  ـــــ ـــ مجلس التعـــاون لـــدول الخليت  (" لصــ

 .اململ ة العربية السعودية دي  ألمانة العامةا ،العربية

الـــــدعم الفني حول "ععـــــداد الخطـــــة االســــــــــــ راتيجيـــــة التنمويـــــة لوزارة األشــــــــــــغـــــال العـــــامـــــة )املرحلـــــة الثـــــانيـــــة("  -

 األشغال العامة دي دولة ال ويال. وزارة لصالح

"تقييم أداء مراكز ســـــــــــند لتخدمات واألثر التنموي لتخدمات املقدمة على مســـــــــــتوى  دراســـــــــــة اســـــــــــتشـــــــــــارية حول   -

 سلطنة عمان. – صندوق الرفدلصالح  املستفيدين"

مانية لألعمال الخيرية   - )املرحلة الثانية("   2025-2020دراســة اســتشــارية حول "الخطة االســ راتيجية للهيئة الع 

مانية لألعمال الخيرية  مان. –لصالح الهيئة الع   سلطنة ع 
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النشاط البحثي -ثالثًا 
 : دافــاأله ▪

 
توجيإل األ شــــــطة البحثية لدراســــــة التحديات التنموية  االســــــتمرار دي   على   2019/2020 دف النشــــــاط البحثي للعام  

  االتاملجاالقتصــــادية واالجتماعية ذات األولوية وصــــياغة الســــياســــات ال فيلة لمواجهتها. وتركز   ه البحوث على 

ــ راتيجية الثامنة للمعهد )  ــايا عدارة التنمية، 2020-2015التنموية الهامة الواردة دي االســـــ ( والتي  شـــــــتمل على قضـــــ

ــايا و  ــايا التنمية االجتماعيةالتنمية القطاعية، و قضــــــــ ــايا، و قضــــــــ ــايا البيئة اإلقليمية والتنمية الدولية، و  قضــــــــ ـــ ـــ قضــ

 .الصغيرة واملتوسطة املؤسسات
 

 : إجراءات التنفيذ ▪

  اإلصدار الخامس من تقرير التنمية العربية ❖
عنى بشــــــــؤون التنمية العربية شــــــــهدت خطة   الدوريدي عيار اســــــــتمرار جهود املعهد لإصــــــــدار التقرير   - ال ي ي 

ــــــــدار الخــامس من تقرير البــدء لــاألعمــ   2019/2020النشـــــــــــــاط البحثي للعــام   ـــ ــــــــة لــاإلصــ ـــ ال التحريريــة الخــاصــ

بــــل املواجهــــة"، لــــالتعــــاون م   ــ  اق  واملخــــاير وســــــــــ التنميــــة العربيــــة بعنوان "مــــديونيــــة الــــدول العربيــــة: الو

 التخطيط القومي دي جمهورية مصر العربية. معهد
 

اق  ومســــــــ بات املديونية دي الدول العربية: "التقرير على ثالثة محاور هي   اشــــــــتمل - قدرة الدول العربية "و  "و

  "على تحمل أعباء املديونية
ً
بل مواجهة املديونية دي الدول العربية"وأخيرا  . "س 

 

  لتنموية الدولية وقواعد البيانات"الطبعة الثانية من "دليل المؤشرات ا ❖
ال ســــيما من خالل عضــــافة الطبعة األولى من "دليل املؤشــــرات التنموية الدولية وقواعد البيانات"   تحديث -

 قسم عن وكاالت التصنيف االئتما ي.
 

موزعة على المحاور  ( ورقة،36وعددها ) ونشرها إعدادهااألوراق البحثية التي تم  ❖
 كما هو موضح في الشكل التالي:البحثية الخمسة وذلك 

 

عدارة التنمية

أوراق لحثية( 8)

ةالتنمية القطاعي

ورقة لحثية ( 15)

التنمية 

االجتماعية

أوراق لحثية ( 8)

البيئة اإلقليمية 

والدولية للتنمية

ورقة لحثية( 2)

املؤسسات 

الصغيرة 
واملتوسطة

أوراق لحثية( 3)
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النشــــــــــر -رابعًا 
 : دافــاأله ▪

 
النشر     دف االست  شاط  دي  على  والدراساتمرار  البحوث  نتائت  وم هجي   عيصال  علمي  عدد    بش ل  أكجر  على 

اء العرب، وغير العرب من ر 
 
 دي قضايا التنمية والسياسات االقتصادية وتوفير  املستفيدين والق

ً
، والتي تص  مباشرة

ط املعهد البحثي مما  لاإلضافة الى حث الباحثين والخجراء العرب على املسا مة دي  شا   املرت زات لصناع القرار، 

 
ً
 ودوليا

ً
 دي   ا املجال.  يسمح دي املحصلة ال هائية لتعزيز دور وم انة املعهد عقليميا

 

 إجراءات التنفيذ: ▪
 

  ة على عدد من اإلصدارات واملخرجات املتنوعة الورقية واإلل  روني  2019/2020اشتملال منشورات املعهد للعام  

 املتاحة لاملجان على موق  املعهد اإلل  رو ي، ومتوفرة عجر امل تبة الرقمية الخاصة لاملعهد، وهي كما يلي: 

 

 مجلة التنمية والسياسات االقتصادية ❖
 . علمية ( ورقة11حيث تضمن العددان ما مجموعإل ) بعدديإل األول والثا ي  والعشرون  الثا ياملجلد  -

حيث احتوى  :  "19-العدد الخاص من مجلة التنمية والسياسات االقتصادية حول "تداعيات جائحة كوفيد -

 من  ( لحوث  7العدد على )   ا  
ً
ال عددا

 
بل مواجهتها وسياسات    الجائحة آثاراإلش اليات املتعلقة لغط وس 

 التعادي.

االقتصادات   مراجعة اإلصدار الراب  من تقرير التنمية العربية املعنون "املشروعات الصغيرة واملتوسطة دي  -

شرت دي مجلة التنمية والسياسات  العربية: دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة"
 
 االقتصادية.،  

كوفيدوقائ    - جائحة  تداعيات  من  واملالي  االقتصادي  التعادي  "اس راتيجية  حول  عل  رونية  ،  "19-ندوة 

شرت
 
 مجلة التنمية والسياسات االقتصادية.  دي   

لعام    Arcifاملرجعية العربي    معامل التأثير واالستشهادات وفق  (Q1)على تصنيف  لالحصول  جلة  نجحال امل 

على 2020 ويخض   العربي  العلمي  اإلنتاج  يقيس  معامل  و و   ،  (31  
ً
تتويجا وذلك  لس وبس،  مطالقة  معيار   )

لتجهود املتميزة التي تقدمها املجلة دي  شر املعرفة التنموية العربية، و  ا تقدم كبير للمجلة بعدما كانال قد  

املركز    على لسالق، ودي مجال العلوم االقتصادية حصلال مجلة املعهد  دي العام ا  (Q2)صلال على تصنيف  ح

( مجلة.161( من أصل عدد ) 13) 

 ( أعداد.6تم  شر ) :دراسات تنموية ❖

 ( أعداد.3تم  شر ) جسر التنمية: ❖

( دراســـــــات لحثية ألعضـــــــاء الجهاز الفني لاملعهد دي مجالت عقليمية مختلفة 3تم  شـــــــر ) النشــر الخارجي: ❖

 وكت  دولية محررة.

 ( لرامت 4تم  شـــــــــــر )التدريب االلكتروني:    ❖
ً
 على موق  املعهد، متعلقة لالجائحة العاملية  تدري ية

ً
عل  رونيا

 .19-كوفيد
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 اللقاءات التنموية -خامسًا 
 : دافـــاأله ▪

 
التنموية دفال   العام    اللقاءات  ل  على   2019/2020خالل  و االستمرار  املعرفة  لمستوى  آخر  االرتقاء  متابعة 

، وتأثير ا على  العربية الدول  قتصادية واالجتماعية دي املستجدات دي مجال التنمية االالتطورات ومواكبة آخر  

اقتصادات الدول العربية واالستمرار دي عقد وتنظيم عدد من اللقاءات التنموية من خالل تطوير شراكات م   

البنك الدولي، لزيادة و عميم الفائدة من   ه    وم هاالتنموية العربية ذات العالقة واملنظمات الدولية  املؤسسات  

 لتبادل الخجرات لين الباحثين وصناع القرار واملهتمين بش ل عام.  لقاءات ال
ً
 لت ون منجرا

 : إجراءات التنفيذ ▪
 

رية واإلقليمية والدولية وآخر املستجدات اإلنمائية وتأثير ا  واصل املعهد متابعة آخر التطورات االقتصادية القط 

    ( لقاءً 15)   عددعلى اقتصادات الدول العربية من خالل عقد وتنظيم  
ً
 موزعة

ً
ؤتمرات  ما لين عدد من املتنمويا

تنظيم عدد من الفعاليات    وورش العمل والحلقات النقاشية وامللتقيات داخل دولة املقر وخارجها، لاإلضافة على 

ال القضايا املستجدة ذات العالقة لآثار 
 
عد( التي غط  ، ومن أ مها ما يلي: 19-جائحة كوفيد االف راضية )عن ب 

 
لعام   - ال ويال  لدولة  العاملة  للقوى  العامة  للهيئة  االس راتيجية  الخطة  وض   عيار  "ضمن  عمل  ورشة 

2020 /2025 ." 

اد االس راتيجية الوينية لاللت ار العلمي والت نولوجي" لالتعاون م  حلقة نقاشية بعنوان "مرت زات ععد  -

 الجمعية ال ويتية لدعم املخ رعين. 

املؤتمر العلمي الخامس عشر لتجمعية العربية للبحوث االقتصادية حول "التنمية العربية لين التحديات   -

آفاق الثورة الصناعية الرابعة"   ليروت.  –الرا نة و

 ".2019الدولي للسفراء األمميين للشراكة املجتمعية لعام امللتقى  -

للثقافة   - الويني  املجلس  م   لالتعاون  للتنمية والسالم  املرأة  نظمإل معهد  املدنية" وال ي  "الثقافة  ملتقى 

 والفنون واآلداب. 

 "امللتقى الخليجي األول للتطوع االلت اري وإعداد املشاري ".  -

 امة".ملتقى "اإلعالم والتنمية املستد  -

 ملتقى "رحلة مبادر".  -

 ملتقى "اس راتيجيات القيادة".  -

تداعيات   - من  واملالي  االقتصادي  التعادي  "اس راتيجية  حول  عد  ب  عن  التفاعلية  اإلل  رونية  الندوة 

 ". 19-كوفيد جائحة

 الندوة االف راضية حول "اآلليات التطبيقية لحماية البيئة دي الوين العربي". -

 .التطوعية" األمير محمد لن فهد العاملية ألفضل األعمالقالدة مؤسسة " -

حفــل عيالق اإلصـــــــــــــدار الراب  من تقرير التنميــة العربيــة املعنون "املشــــــــــــروعــات الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطــة دي  -

 دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة". –االقتصادات العربية 
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 وسطةمركز المشروعات الصغيرة والمت -ًا سادس
 

 : دافــاأله ▪
 
واملتوسطة  استمر  الصغيرة  املشروعات  للمعهد    مركز  الخدمات   دي التاب   ونوعية  حجم  التدري ية  تطوير 

عزز ريادتإل  زيادة مستوى االنتشار الجغرادي  ك لك  يقدمها للدول العربية و واالستشارية والبحثية التي   على نحو ي 

 .دي مجال تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 
 من خالل التدريب: ❖

 
 2019/2020 والورش التدري ية التي قدمها املركز )داخل وخارج دولة املقر( خالل العام  للغ عجمالي عدد الجرامت

التدري ية   ( 34) حوالي   الجرامت  من  املستفيدين  عدد  على  ذلك  ا ع س  وقد  تدري ية،  /ورشة 
ً
تدري يا  

ً
لرنامجا

)  التي على  املركز وال ي وصل   (  1166يقدمها 
ً
املركز   .متدربا نف  ا  التي  التدري ية  والورش  الجرامت  ويش ل عدد 

( عدد األ شطة  8الجدول رقم ) يوضح  و ،  التي نف  ا املعهد% من مجمل الجرامت والورش التدري ية  39حوالي  

مها املركز   . وعدد املشاركين فيها التدري ية التي قد 

 
 دريبية التي قّدمها مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عدد األنشطة الت(8)جدول رقم 

 وعدد المشاركين فيها 2019/2020دولة المقر خالل العام  داخل وخارج
 

 النشاط التدريبي 
الجرامت/ الورش  عدد 

 التدري ية 
 عدد املشاركين 

 94 5 الهي ل األسا  ي للتدري لرامت 

 542 15 نف ت لصالح الدول العربيةلرامت 

 12 1 لرامت  عاقدية لصالح الجهات 

 518 13 نف ت لصالح رواد األعمال ال ويتيينلرامت 

 1166 34 اإلجمالي 
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 من خالل البحوث والنشر ❖
 

دي ععداد عدد من األوراق البحثية الخاصة لقطاع ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة    املركز   سا م

شرت من خالل قنوات النشر املختلفة الخاصة لاملعهد وذلك على النحو التالي: 
 
  

 
 عدد واحد دي سلسلة جسر التنمية. -

 عددان دي سلسلة دراسات تنموية. -

 . دي مجلة التنمية والسياسات االقتصادية لحثية واحدةورقة  -

 
 من خالل اللقاءات التنموية ❖

 

) شارك   عدد  وحضور  تنظيم  دي  األعمال 3املركز  لريادة  العالقة  ذات  موضوعات  ناقش 
 
ت تنموية  لقاءات   )

 ، وهي كما يلي: واملشروعات الصغيرة واملتوسطة وبعمل املعهد بش ل عام

   ."ملتقى "رحلة مبادر -

 .لاللت ار العلمي والت نولوجي"حلقة نقاشية بعنوان "مرت زات ععداد االس راتيجية الوينية  -

افز الح ومية دي  شجي  ريادة "ملتقى  -  ".من منظور دولي  وااللت ار  األعمالدور الحو

 
 

 االستشاريةراسات الدمن خالل  ❖
 

من   للمعهد  املؤسس ي  والدعم  االستشاري  النشاط  دي  عزيز  لاملشاركة  املركز  عنجاز  قام  دراستين  خالل 

 استشاريتين و ما:  

الفلسـطينية    املؤسـسـةتقييم اآلثار االقتصـادية واالجتماعية لتخدمات التي تقدمها دراسـة اسـتشـارية حول " -

 دولة فلسطين.  - الفلسطينية لإلقراض والتنمية "فاتن" لصالح املؤسسة ")فاتن( لإلقراض والتنمية

"تقييم أداء مراكز ســـــند لتخدمات واألثر التنموي لتخدمات املقدمة على مســـــتوى  دراســـــة اســـــتشـــــارية حول   -

 سلطنة عمان. – صندوق الرفدلصالح  املستفيدين"
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 معلوماتيةال -سابعًا 
 :ألهــدافا ▪
 

دي   لجمي   االستمرار  معلوما ي  تقني  دعم  التنمية  من  املستفيدين  توفير  بشؤون  واال تمام  االختصاص  ذوي 

والتقارير االقتصادية البحوث  و شر  حديثة  ،  عل  رونية  وأسالي   نظم    لوسائل  دي  التطورات  آخر  يواك   لما 

دور دي تحسين األداء التنموي وتنمية القدرات ال شرية. واملسا مة دي لناء   للمعلوماتية من ملا ، وذلك املعلوماتية

 ف ر تنموي حديث.  

 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 
 من خالل مركز المعلومات ❖
 

التي    الدعم املعلوما يلتطوير خدمات  استمرت جهود مركز املعلومات التاب  للمعهد، و و مركز عل  رو ي مت امل،  

للمتدربين والباحثين وذوي االختصاص واال تمام بشؤون التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل  يقدمها  

التي واملر  شمل   م وناتإل  ال ت   من  كبيرة  و مجموعة  الورقية،  الرقمية،  اج   امل تبات  امل تبة  أحد  لاعتبار ا  

واالجتماعية،   االقتصادية  التنمية  وقضايا  اإلنمائي  لالتخطيط  العربي  الوين  دي  البيانات  املتخصصة  وقواعد 

املعهد، وقاعدة ليانات وثائق  الت  اإلقليمية والدولية، والدوريات اإلل  رونية، وقاعدة  داول  ليانات الخجراء العرب، 

اإلنمائية   لأل شطة  اإلل  رونية  التواصل  لقنوات  وحسالاتإل  اإلن رنال  بشب ة  املعهد  موق   خالل  من  اإلل  رو ي، 

 املؤسسات الدولية.  والف رية للمعهد، واالصدارات اإلل  رونية لعدد من

 

 تقنية المعلومات واالتصاالت الرقميةمن خالل  ❖
 

لتقديم   التقنيات  أفضل  لاإلن رنال وفق  اإلل  رو ي  تطوير موقعإل  دي  املعهد  دي  اآللي  الحاس   استمرت جهود مركز 

قاعدة   وتطوير  الخدمات،  عام    اتالبيانأفضل  دي  املش ركين  عدد  املوق  حيث وصل  )   2020ملش ركي  ( 14379على 

 
ً
للمعهد، كمامش ركا االجتماعي  التواصل  و غ ية قنوات  ومتابعة  تطوير  دي  املركز  استمر  قناة   ، وك لك  املركز  أ شأ 

 لتحتوي على التسجيل للندوات والجرامت التدري ية املختارة.  Youtubeاملعهد الثانية على منصة اليوتيوب 
 

، استمر املعهد لتقديم خدماتإل  اواملستجدات والتبعات الناجمة ع ه  19-ودي ظل الجائحة العاملية الصحية كوفيد

واللقاءات  التنموية بش ل تفاعلي عل  رو ي خاصة دي مجال تنفي  الجرامت التدري ية والدراسات االستشارية والبحثية  

والجرمجيات  املتطورة  الت نولوجيا  ووسائل  التقنيات  لاستخدام  وذلك  الالزمة،   التنموية،  والتطبيقات    الحديثة 

عد( وتصميم وتطبيق الحلول    مركز الحاس  اآللي ويواصل   ب  التفاعلي )عن  التدري  اإلل  رو ي  العمل على تطوير 

 التقنية ملتطلباتإل. 
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 التعاون الدولي -ثامنًا 
 :األهــداف ▪

 
دي   والدولية  االستمرار  واإلقليمية  العربية  واملنظمات  املؤسسات  مختلف  م   للتعاون  جديدة  آفاق  فتح 

معها وعقد  وك لك  اتفاقيات  عاون  شراكات  ،  املؤسسات   عاون  تطوير  العالقة العربية    التنموية م     ذات 

املتخصصة على املستوى املحلي  واملنظمات الدولية، والحرص على مشاركة املعهد دي مختلف امللتقيات التنموية  

 واإلقليمي والدولي. 

 

 :إجراءات التنفيذ ▪
 
  مذكرات التفاهم ❖

التعاون  الى  العربية، تهدف  م كرات تفا م م  عدد من الجهات واملؤسسات    ( 3) قام املعهد لإلرام   للورة أوجإل 

 أير ا.  وتحديد
 

 تطوير شراكات تعاون مع المؤسسات التنموية الدولية ❖
 ( والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  للتخطيط  العربي  املعهد  لين  االتفاق  عدد   ،(   OECDتم  على  لناًء 

"  19-على ع شاء وتنفي  لرنامت "الحوكمة املفتوحة واالستجالة ملا بعد جائحة كوفيد   ،االجتماعات التشاورية من

عربية دي مجاالت الحوكمة املفتوحة. ومن املتوق  أن يبدأ تنفي   وال ي يهدف على تقديم الدعم الفني للدول ال

العام   دي  وتقديم    2020/2021الجرنامت  والبحوث  التدري   وهي  األ شطة  من  مجموعة  سيتضمن  وال ي 

 االستشارات الالزمة حس  يل  ورغبات الدولة املستفيدة. 
 

 المشاركة في الملتقيات التنموية المتخصصة ❖
لتقًى على املستوى 30دي ) شارك املعهد  املحلي واإلقليمي والدولي، تخلل العديد م ها ععداد وتقديم أوراق عمل  ( م 

 : وهي كما يلي ، املشاركة دي لجان فنية لكومداخالت وترؤ  جلسات، وك 
 

الجامعة - م   لالشراكة  العرب  املدربين  اتحاد  نظمإل  ال ي  للتدري "،  الخامس  العربي  العربية   "املؤتمر 

 ال ويال. مقر الجامعة لدولةدي  ،2019أكتوبر  31-30املفتوحة لال ويال، خالل الف رة 

العربي   - األسبوع  من  الثالثة  النسخة  مستقبل  فعاليات  أجل  من  مت املة  "شراكة  املستدامة  للتنمية 

اإلداري   واإلصالح  واملتابعة  التخطيط  وزارة  م   لالشراكة  العربية  الدول  جامعة  نظمتها  والتي  مستدام"، 

الفتــــــــــرة   خالل  األوروبي،  واالتحاد  املتحدة  واألمم  الدولي  البنك  م   وبالتعاون  العربية،  مصر  لجمهورية 

 . مدينة القا رة لجمهورية مصر العربية دي  ،2019ر نوفمج 6 -3

دي دولة قطر"، والتي نظمها جهاز - التخطيط   ورشة العمل اإلقليمية بشأن "تحديث اإلحصاءات الرسمية 

 قطر. ، دي مدينة الدوحة لدولة 2019نوفمجر  5-4واإلحصاء لدولة قطر، خالل الف رة 
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املنتدى العاملي   األعمال واملستثمرين العرب" و "الدورة الثالثة منمن مؤتمر أصحاب    18فعاليات "الدورة   -

خالل العربية،  الغرف  اتحاد  نظمهما  واللتان  واالستثمار"،  األعمال  ، 2019نوفمجر    13-11الف رة   لرواد 

 املنامة لممل ة البحرين.  مدينة دي 

ا - جامعة  نظمتها  التي  العامة"،  لإلدارة  التنموي  "الدور  بعنوان  لتاريخ  محاضرة  ، 2019نوفمجر    13ل ويال، 

 ال ويال.   دولة دي 

ـــة لعــام  االجتمـــــــــاع االستشـــــــــــــــــــــــــاري اإلقليمــــــــــــــــــي لتقريــــــــــــــــــر حالــــــــــــة امل  - ــــــــة العربيــ  Regional“،  2020ــــــــــدن دي املنطقـ

Consultative Meeting for the State of Cities in the Arab Region Report 2020”  نظمتإل   وال ي

،  2020نوفمجر    20 لتاريخ  (،UN-HABITATموئل األمم املتحدة )لرنامت األمم املتحدة للمستوينات ال شرية  

 املنامة لممل ة البحرين.  مدينة دي 

تقبل دي الخطط اإلنمائية"، والتي نظمتها  ورشة عمل حول "توظيف الدراسات املستقبلية واستشراف املس -

مجلس التعاون الخليجي،   وزارة االقتصاد لدولة اإلمارات العربية املتحدة لالتعاون م  األمانة العامة لدول 

 املتحدة.  ، دي مدينة ألو ظبي لدولة اإلمارات العربية2019فجراير  25لتاريخ 

- " من  Euro-MED Think Tank Forum and MEDفعاليات  لدعوة   ،"(Italian Institute for 

International Political Studies) دي مدينة روما لالجمهورية اإليطالية. 2019ديسمجر  7-5، خالل الف رة ، 

ودراسة   - لأللحاث  العربي  املركز  نظمها  التي  العربية،  والجزيرة  الخليت  دراسات  ملنتدى  السادسة  الدورة 

 ، دي مدينة الدوحة لدولة قطر.2019سمجر دي  8-7السياسات، خالل الف رة 

واألعمال،   - االقتصاد  نظمتإل مجموعة  ال ي  واالستثمار"،  األعمال  دي مصر: فرص  املستقبل  "مدن  مؤتمر 

 ، دي مدينة القا رة لجمهورية مصر العربية. 2019ديسمجر  8الف رة  خالل

العالقات العامة"، ال ي نظمتإل شركة األنظمة املت املة  مؤتمر "رقمنإل االتصال االس راتيجي ملواجهة أزمات  -

 ، دي دولة ال ويال. 2019ديسمجر   12-10لالستشارات والتدري  )اسمك(، خالل الف رة 

الفــــــــ رة   - مؤتمر "حماية املال العام"، وال ي نظمتإل مؤسسة دار النخبة لتنظيم املؤتمرات واملعارض، خالل 

 ة ال ويال.، دي دول2019ديسمجر  12 -10

الف رة   املؤتمر الدولي "نزا ة وحوكمة من أجل التنمية املستدامة"، ال ي نظمتإل  يئة م افحة الفساد، خالل -

 ، دي مدينة رام هللا لدولة فلسطين. 2019ديسمجر  9-11

ــــرة  ( ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب"، التي نظمتها جامعة الدول العربية، خــــالل الفت39"الدورة )  - ـــ ــ

 ، دي اململ ة األردنية الهاشمية. 2019ديسمجر  17- 15

العربي"،  - العالم  دي  املستدامة  التنمية  أ داف  لتحقيق  الطريق  العامة:  اإلدارة  "حوكمة  العربي  املؤتمر 

ر  ديسمج  18-16نظمتإل املنظمة العربية للتنمية اإلدارية لالتعاون م  معهد اإلدارة العام، خالل الف رة   ال ي

مان.  دي  2019  مدينة مسقط بسلطنة ع 

"امللتقى الدولي للسفراء األمميين"، ال ي نظمتإل الشب ة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، خــــالل الفتــــــــــــــــــرة   -

 ، دي مقر املعهد لدولة ال ويال.2019ديسمجر  19-21

ربية واألمم املتحدة، حول "التعاون دي مجال  االجتماع الراب  عشر للتعاون القطاعي لين جامعة الدول الع  -

لالتعاون   العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  نظمتإل  ال ي  األبعاد،  متعدد  الفقر  على  القضاء 

 ، دي مدينة القا رة لجمهورية مصر العربية. 2020يناير  13-12املتحدة، خالل الف رة   األمم م  
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الثقافة املدنية"، ال ي نظمإل معهد - الف رة    "ملتقى  دي مقر  2020يناير    21-20املرأة للتنمية والسالم خالل   ،

 املعهد لدولة ال ويال. 

نظمتإل   امللتقى االقتصادي الثا ي "الطريق على نموذج خصخصة مثالي لدول مجلس التعاون الخليجي"، ال ي -

 ، دي دولة ال ويال. 2020فجراير  6-4شركة س ور لالستشارات، خالل الف رة 

الختامي - أقامتإل    الحفل  ال ي  الشباب،  القادة  إلعداد  خليفة  آل  علي  لن  عيس ى  الشيخ  سمو  "ملبادرة 

 ، دي مدينة املنامة لممل ة البحرين. 2020فجراير  15ال لمة الطيبة، لتاريخ   جمعية

"ملتقى لرامت نقل و سويق الت نولوجيا لتشجي  االلت ار وريادة األعمال لدعم االقتصاد الخليجي والعاملي"،   -

 ، دي مقر غرفة تجارة وصناعة ال ويال. 2020مار   8نظمإل مركز التميز دي جامعة ال ويال، لتاريخ  ال ي

املجتمعية"،   - للمسؤولية  البحثية  املهنية  "الزمالة  الدولي  التدريبي  الجرنامت  من  األولى  الدفعة  تخريت  حفل 

 .2020يوليو  2لتاريخ ، Zoomنظمإل الشب ة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، عجر منصة  ال ي

امللتقى اإلل  رو ي األول ملنظمات املجتم  املد ي الخليجية الحقوقية تحال شعار "تأثيرات كورونا على حقوق   -

ــــر منصــــــــــــــــاإل سان واالقتصاد"، ال ي نظمت ـــ ــــة، عبـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــإل جمعية الحقوقيين ال ويتيـ ـــــ ــــــرة  ، خZoomة  ـــــ ـــــ الل الفتـــ

 .2020أغسطس  8-9

التنمية"،   - قايرة  التعليم  وتجارب:   .. عليإل  وما  لإل   .. عد  ب  عن  للتعليم  األول  االف راض ي  الخليجي  "املنتدى 

 .2020أغسطس  19-17، خالل الف رة Zoomنظمإل معهد املرأة للتنمية والسالم، عجر منصة  ال ي

 نولوجيا املعلومات واالتصـال دي أزمة كورونا ومدى تأثير  ا دي ععادة رسـم ندوة تفاعلية عل  رونية بعنوان "ت -

املنظومـــة االقتصــــــــــــــاديـــة الرقميـــة وا عـ ــاســــــــــــــاتهـــا على ســــــــــــوق العمـــل"، التي نظمتهـــا منظمـــة العمـــل العربيـــة، 

 .2020س تمجر  9، لتاريخ Zoomمنصة  عجر

الصــــــــــــحـراو  - الـجـراد  ــافـحــــــة  "مــ ـــ االفـ ـراضــــــــــــ ـي حـول  الـفـنـي اإلقـلـيـمـي  الشــــــــــــرق األد ـى"، االجـتـمــــــاع  مـنـطـقــــــة  دـي  ي 

 .2020س تمجر  14، لتاريخ Zoomعجر منصة  ،(FAO)نظمتإل منظمة لألغ ية والزراعة لألمم املتحدة  ال ي

  ،(FAO)والزراعة لألمم املتحدة    األغ ية( للشـــــــــــرق األد ى، ال ي نظمتإل منظمة 35املؤتمر اإلقليمي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  -

 . 2020س تمجر  22-21، خالل الف رة Zoomمنصة  عجر

"الحملـة الـدوليـة للتوعيـة لـاحتيـاجـات القطـاع التعليمي دي دول العـالم"، لمنـاســــــــــــبـة االحتفـال لـاليوم العـاملي  -

افـــق   يـــو الــــــ ي  ــيــــــة  املـــجـــتـــمـــعـ ــيــــــة  ــبـــ ــــــة اإلقـــلـــيـــمـــيــــــة 2020ســــــــــــــ ـــتـــمـــجـــر    25لـــلـــمســــــــــــــؤولـ ـــــــ ـــ الشــ ــا  تـــنـــظـــمـــهــــ والـــتـــي   ،

 املجتمعية. للمسؤولية

 Q8vsCovid19 Hackathon( مشــروع، املطروحة دي مســالقة "42ين وعدد ا ) لجنة تقييم مشــاري  املتســالق -

Series -Regional Ideathon  والــتــنــمــيــــــة لــلــتــخــطــيــط  لــلــمــجــلــس األعــلــى  ــامــــــة  الــعــــ ــانــــــة  األمــــ ــا  نــظــمــتــهــــ "، والــتــي 

 ال ويال. دولة دي 

أيلقتها  لجنة اعتماد املبادرات الخاصـــــــة لحاضـــــــنات األعمال متنا ية الصـــــــغر والصـــــــغيرة واملتوســـــــطة، والتي   -

 الشؤون االجتماعية دي دولة ال ويال. وزارة
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