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 مــــتقدي
  

، 2020/2021 العامحول ما تم إنجازه خالل يســــــــر إدارة املعهد العربي للتخطيط أن تضــــــــ  لين أيدي م   ا التقرير  

حرص املعهد على أن ت ون ، حيث  2025-2020  لألعوام  التاســـــعةســـــجراتيجية  الخطة اال ســـــنوات    أولى وال ي يمثل  

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

 . واالجتماعية

ـــــــتجـدات والتبعـات النـاجمـة ع  ـا  (، والتطورات19-في ضــــــــــــوء اســــــــــــتمرار الجـائحـة ال ــــــــــــحيـة العـامليـة  كو يـد ـــ واملســ

ت إلى اســتمرار اإلقالا االقتصــادي واســتمرار االتــجرايات ال ــحية واللوجســتية والتدالير الوقائية العاملية   التي أد 

ـــــــتمرار في تقــــديم خــــدمــــاتــــ  وجهوده اإلنمــــائيــــة  ـــ التي اتخــــ د ــــا دولــــة ال ويــــر  دولــــة املقر(، حرص املعهــــد على االســ

تفاعلي إل جروني عن ُبعد، خاصــة في مجال تنفي  الاراما التدريةية والدراســات االســتشــارية    العربية، بشــ ل للدول 

 والبحثية واللقاءات التنموية. 

ات  ـ ا العـام لـاألرقـام واملعطيـات    2020/2021يوجز  ـ ا التقرير أنشــــــــــــطـة املعهـد لعـام 
 
وُيقـدم ملحـة حول ألرز محطـ

لما  ي  النشـــــــــاط التدريبي التفاعلي اإلل جروني   التدريبي للمعهد  النشـــــــــاطعلى مل   ا التقرير  تيشـــــــــ واملؤتـــــــــرات، و 

ـــــــر، و ، و البحثيوالنشـــــــــــــــاط  ،  االســــــــــــتشـــــــــــــــاري ، والنشـــــــــــــــاط  ُبعـــد(  عن  التـــدريـــ  ـــ ــاءات التنمويـــةالنشــ ـــــاط اللقـ ـــــ ـــ ، ونشــ

 .والدولي  التعاون العربيو املشروعات الصغيرة واملتوسطة، واملعلوماتية،  مركز

قد أســــــــــــهمر في تلبية االحتياجات اإلنمائية للدول    2020/2021ملعهد للعام  وتأمل إدارة املعهد أن ت ون أنشــــــــــــطة ا

العربيـة، وتوييـد عالقـات التعـاون لين املعهـد واملؤســــــــــــســــــــــــات اإلنمـائيـة الوينيـة واإلقليميـة في إيـار تــــــــــــراكـة  عود 

وقدرات لدعم  لالنف  على الجمي ، م  تأكيد ا على اســــــــــتمرار ســــــــــاي املعهد لتقديم إل ما يتو ر لدي  من إم انيات  

 لما يتالءم م  تلبية احتياجات تلك الجهود.
ً
 ونوعا

ً
 جهود التنمية العربية واالستمرار لتطوير خدمات  وجهوده كما

 

 
 والله ولي التوفيق،،،

 
 
 
 



 

3 



 

4 

 لمحة عامة عن المعهد العربي للتخطيط
 

عام    مؤسسة المعهد العربي للتخطيط: تأسسر  ال وير،  دولة  مقر ا  ربحية،  قير  مستقلة  إقليمية  ، 1980عربية 

ونشر ا البحوث  إعداد  واالجتماعية في الدول العربية من خالل لناء القدرات الوينية و دعم التنمية االقتصادية  إلى   ود دف
التنموية، وريادة األعمال واملعلوماتية. ويساى املعهد في ذلك  اللقاءات  عقد  الدعم املؤسس ي و تقديم الخدمات االستشارية و و 

 أل ضل املمارسات. أحد ليوت الخارة املتميإ   يستمر أن يتسم أداؤه لالتميز والجودة وأن  
ً
 زة على املستويين اإلقليمي والدولي و قا

املعهد   في مجال تنمية القدرات البشرية: والاراما  يقدم  اإلنمائيالتدريةية  الخدمات  الطاب   تتناس   ذات  التي 

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

الهدف من خالل منظومة تدري  مت املة تتضمن مجموعة من الاراما التدريةية التي  ست دف تنمية مهارات وقدرات العاملين  

 في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والتخطيط والتنمية.

يعمل املعهد كبير خارة عربي في مجاالت اختصاصات    في مجال االستشارات والدعم المؤسسي ودعم صناعة القرار:

اعملساعدة   ، وذلك الستشارية والفنية للمؤسسات العربية لناًء على يلب التلبية احتياجات الدول العربية من الخدمات ا
 
  ُصن

 القرار في وض  السياسات واالسجراتيجيات في 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 جرونيا على موقع  الوين  في 
ً
 إلنجرنر بش ل مجاني. افي تب ة   العربي وتحدياد ا، ويو ر املعهد جمي  إصدارات  ورقيا

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

 يتم من خالل  تبادل العمل الها
ً
ش ل منارا

ُ
مة التي من تأن ا إثارة اال تمام لقضايا التنمية والتخطيط في الوين العربي، والتي  

 األ  ار والخارات لين الباحثين واملهتمين لقضايا التنمية وبين صناع القرار اإلنمائي العربي. 

ــأ :وريادة األعمالفي مجال تطوير قدرات الشباب العربي والتشجيع على االبتكار  ـــ ــاملعه  أنشــ ـــ ــــام  د  ـــ  2014عـــــ

في مجال تنمية  املشروعات الصغيرة واملتوسطة، إ  مركز املشروعات  تطوير  ريادة األعمال و أول مركز إقليمي عربي متخصص 
يعمل على تقديم الخدمات التدريةية 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 

 ؤسسات املختصة لالعمل الريادي واإللداع وااللت ار.  واملتوسطة وامل

املعلومات  يضم :في مجال المعلوماتية ونشر الفكر التنموي املعهد،  مركز  مركز    في   ،مت امل   إل جرونيوثائقي  و و 

و  املطبوعة/الورقية،  للمتدربين  إصدارات املعهد  املعلوما ي  الدعم  إلى تقديم  اآللي، وي دف  الحاس   الرقمية ووحدة  امل تبة 

والدوريات  والدولية،  اإلقليمية  البيانات  وقواعد  االقتصادية،  التنمية  بشؤون  واال تمام  االختصاص  وذوي  والباحثين 
للمعهد وعدد من املؤسسات الدولية، وقاعدة ليانات الخاراء العرب، لاستخدام أحدث    ة جرونياالل جرونية، واالصدارات اإلل

 .
ً
 التقنيات والارمجيات املتو رة عامليا

إقامة تراإات م  مختلف املؤسسات الح ومية واملنظمات    لتعاون الدولي:في مجال ا  يقوم املعهد لالتواصل والتعاون و

واإلقليم العربي  املستويين  على  ُيسا م  والجهات  مما  والدولي  التنموية   في ي  املسيرة  دعم  إلى  الرامية  املعهد  أ داف  تحقيق 

 الدول العربية.  في 
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 المعهد العربي للتخطيط
 الدول األعضاء 

 

 وهي: الدول العربية ( دولة من20 يضم املعهد العربي في عضويت  

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ▪ المملكة األرنية الهاشمية ▪

 الجمهورية التونسية ▪ مملكة البحرين ▪

 جمهورية السودان ▪ جمهورية جيبوتي ▪

 لصومال الفيدراليةجمهورية ا ▪ الجمهورية العربية السورية ▪

 سلطنة ُعمان ▪ جمهورية العراق  ▪

 دولة قطر ▪ دولة فلسطين ▪

 )دولة المقر( دولة الكويت ▪ تحدةجمهورية الُقمر الم ▪

 دولة ليبيا ▪ الجمهورية اللبنانية ▪

 المملكة المغربية ▪ جمهورية مصر العربية ▪

 الجمهورية اليمنية ▪ الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ▪
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ً
 النشاط التدريبي -أوال

 

 : دافــاأله ▪

ـــــــجراتيجيـــة    2020/2021االنســــــــــــجـــام لين النشــــــــــــــاط التـــدريبي للعـــام    تحقيقحرص املعهـــد على   ـــ م  التوجهـــات االســ

ى(، حيث  2025-2020لألعوام     التاسعةتضمنت ا االسجراتيجية   التي
 
مبدأ الجركيز على  عزيز   اتيجيةاالسجر   ه    تتبن

وااللت ار في تنفي  النشاط التدريبي، وعلى تحسين املؤترات النوعية وال مية على النحو ال ي يض  املعهد    اإللداع

 والدولية في   ا املجال.    اإلقليميةضــــــــمن أ ضــــــــل املؤســــــــســــــــات  
ً
املعهد من خالل    حرصله ه املرت زات    وتجســــــــيدا

  مســارات  واســتحداث وتحديث محتوياد ا،  مســتوى جودة الحزم التدريةية املقدمة،عدد و  ر   نشــاط التدري  على  

تدريةية جديدة  عزز مستوى الشمولية في الاراما التدريةية املقدمة، وتطوير وتنوي  أسالي  التدري  املستخدمة،  

ضــــــــــــمـان تنوع وتــــــــــــموليـة ومرونـة النشـــــــــــــاط التـدريبي من حيـث م   ور   معـدل الوصــــــــــــول إلى الف ـات املســــــــــــت ـد ـة.  

 .نوع التدري ، ومدة الارامااالنعقاد، و  وم ان املوضوعات،

أن ت ون الجهود واألنشــــــــــــطـة التـدريةيـة التي يقوم  على    2020/2021النشـــــــــــــاط التـدريبي للعـام حرصـــــــــــــر خطـة  كمـا  

ـــــهم في دعم جهود  ب ا ـــ ـــــ ل يســ ـــ ــايا التنمية االقتصــــــــــادية واالجتماعية والبيمية وبشــ املعهد مرتبطة ل ا ة أبعاد وقضــــــــ

ــة املختلفـــة. في الـــدول العربيـــة، ويســــــــــــهم في   لمفهومهـــا الشـــــــــــــــامـــل واملســــــــــــتـــدام  التنميـــة ــا التنمويـ ــاد ـ ــديـ ــة تحـ   مواجهـ

ل لك تضــــــــمنر   ه الخطة ضــــــــمن أنشــــــــطت ا البحثية والتدريةية عدد من املواضــــــــي  التي تم اســــــــتحدا  ا   إضــــــــا ة

 اســاد ا لما ُيســاعد على  عافي ( ويرا معالجة انع19-املتعلقة لتداعيات ونتائا الجائحة ال ــحية العاملية  كو يد

 االقتصادات العربية.
 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 

حيـث   من  والتطور طرد من حيــث ال م  املنمو  اللــ (  2020/2021النشـــــــــــــاط للعــام   خطــة    اط التــدريــ  في ا ســــــــــــم نشـــــــــــــ 

 في مختلف مجاالت التنمية  146تضمنر الخطة  حيث    املحتوى.
ً
 تدريةيا

ً
 أنظر الجدول    جزئين رئيسيين  من  لرنامجا

  ما: (، 1رقم 

نف والتي التفاعلي اإلل جروني  التدري  عن بعد( النشاط التدريبي  خطة ❖
ُ
 اإلل جرونية.  ZOOM منصة عار   ت

   .خطة النشاط التدريبي الحضوري االعتيادية ❖
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 :( من2020/2021النشاط التدريبي للعام   خطة  تت ون 

 

 من مجموعتين:   تت ون و  ،خطة النشاط التدريبي التفاعلي اإلل جروني  التدري  عن ُبعد(

 الاراما التدريةية املتعلقة بسلسلة التفاعل التنموي م  تداعيات اإلقالا االقتصادي.  ❖

 ضمن لراما الهي ل األساس ي للتدري .  من لراما تدريةية  ❖

 

 : مجموعات  تت ون من ثالثو  ،الاراما التدريةية ضمن الهي ل األساس ي للتدري 

 يت ون إل م  ا من لرنامجين تدريةيين أسبوعيين متتاليين.  ،  ةالاراما التدريةية التخصصي ❖

 الاراما التدريةية األسبوعية امل ونة للاراما التخصصية.  ❖

 الاراما التدريةية األسبوعية املنفردة.   ❖

 

 : مجموعاتتت ون من خمس و  ،لراما خارج الهي ل األساس ي للتدري 

 للتنفي  في الدول العربية.الاراما التدريةية األسبوعية املقجرحة  ❖

 . الاراما التدريةية التخصصية/التخصصية املتقدمة الخاصة لالجهات ذات العالقة ❖

 .الاراما التدريةية التخصصية الخاصة لمركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة ❖

 .  الاراما التدريةية األسبوعية الخاصة لمركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة ❖

 . لخاصة لمركز املشروعات الصغيرة واملتوسطةالورش التدريةية ا ❖

 
ــــــ  فــــــــــــــــي  ـــــ ـــ ــــــة جائحــ ـــــ ـــ ــــــر ملواجهــ ـــــ ـــ ــــــة ال ويــ ـــــ ـــ ــــــ د ا دولــ ـــــ ـــ ة ظــــــــــــــــل اإلجــــــــــــــــراءات ال ــــــــــــــــحية والوقائيــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة التــــــــــــــــي اتخــ

تنفيـــــــــــــــ  الاـــــــــــــــراما التدريةيـــــــــــــــة الحضـــــــــــــــورية االعتياديـــــــــــــــة املدرجـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمن  املعهـــــــــــــــد علـــــــــــــــى   عـــــــــــــــ ر ، ( 19- كو يـــــــــــــــد

 ، ( 2020/2021النشــــــــــــــــــــــــاط التــــــــــــــــــــــــدريبي للعــــــــــــــــــــــــام   خطــــــــــــــــــــــــة 
ً
ــــــة ملرونــــــــــــــــــــــــة ونظــــــــــــــــــــــــرا ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــد التدريةيــــــــــــــــــــــــة الخطــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  للمعهــ

 
ً
ــا ــات التدريةيـــــــــــــــة الخـــــــــــــــدمات تقـــــــــــــــديم فـــــــــــــــي  االســـــــــــــــتمرارية علـــــــــــــــى  وحفاظـــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــت د ة للف ــ ـــــ ـــ ـــــاءة املســ ـــــ ـــ ــة، ل فــ ـــ ـــــ ـــ   و اعليــ

مــــــــــــن خــــــــــــالل التــــــــــــدري  التفــــــــــــاعلي  والتــــــــــــي تــــــــــــم  تنفيــــــــــــ  ا معظــــــــــــم  ــــــــــــ ه الاــــــــــــراما لإعــــــــــــادة جدولــــــــــــةقــــــــــــام املعهــــــــــــد 

اإلل جرونيـــــــــــــة وعلــــــــــــــى قـــــــــــــرار الاــــــــــــــراما املدرجـــــــــــــة فــــــــــــــي  ZOOMاإلل جرونـــــــــــــي ُالتـــــــــــــدري  عــــــــــــــن ُبعـــــــــــــدُ عاــــــــــــــر منصـــــــــــــة 

إلحصــــــــــــــــائيات النشــــــــــــــــاط التــــــــــــــــدريبي للعــــــــــــــــام  عــــــــــــــــر فــــــــــــــــاعلي اإلل جرونــــــــــــــــي، و يمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي خطــــــــــــــــة التــــــــــــــــدري  الت

2020/2021. 
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 2020/2021الاراما/ الورش التدريةية التفاعلية اإلل جرونية للعام  ( أ  

 الاراما/الورش التدريةية التفاعلية اإلل جرونية ضمن لراما الهي ل األساس ي للتدري : ▪

 

   76( لتنفيـ  2020/2021قـام املعهـد خالل العـام   
ً
 تفـاعليـا

ً
 تـدريةيـا

ً
 لرنـامجـا

ً
ـــــــحين في  ـ ه إل جرونيـا ـــ ، وبلغ عـدد املرحــ

    26383الاراما  
ً
 لإلقبال ال بير على   ه الارامامرحــــــــــحا

ً
 من املعهد على ضــــــــــمان الجودة التقنية  ، ونظرا

ً
، وحرصــــــــــا

  4557  تارك، لتنفي  لرامج  التفاعلية
ً
 .( 1 أنظر الجدول رقم  %. 17.3 مشاركة، لنسبة  ي امتدربا

(: قائمة الاراما التدريةية التفاعلية اإلل جرونية  التدري  عن ُبعد( التي نف  ا املعهد خالل  1الجدول رقم   

 واملشاركين  ي ا ضمن لراما الهي ل األساس ي للتدري  وعدد املرححين  2020/2021 العام

 

  جرة االنعقاد  عنوان الارناما 
 عدد 

 املرححين 

 عدد

 املشاركين 

 52 523 2020/09/09 2020/09/07 إدارة األزمـــات وال ــوارث .1

 30 162 2020/09/09 2020/09/07 سياسات تنمية القطاع الخاص .2

 31 306 2020/09/16 2020/09/14 سياسات التعافي االقتصادي .3

 31 201 2020/09/16 2020/09/14 التخطيط االقتصادي واالجتماعي في الدول العربية  .4

 48 255 2020/10/27 2020/10/25 19متطلبات السياسات النقدية واملالية ملواجهة آثار جائحة كو يد  .5

 50 236 2020/09/23 2020/09/21 تطبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي في القطاع الح ومي .6

 33 248 2020/09/30 2020/09/28 على الدين العام في الدول العربية 19انع اسات جائحة كو يد  .7

 85 244 2020/09/30 2020/09/28 أ داف التنمية املستدامة وسياساد ا  .8

 28 237 2020/10/07 2020/10/05 وانع اساد ا على أسوا العمل: التحديات والحلول  19جائحة كو يد  .9

 42 216 2020/10/07 2020/10/05 التنمية الةشرية والتشغيل سياسات  .10

 25 181 2020/10/14 2020/10/12 األمن الغ ائي والدوائي في ظل األزمات .11

 53 151 2020/10/14 2020/10/12 التد قات املالية والتنمية  .12

 40 263 2020/10/21 2020/10/19 سياسات وتدالـير  عافي املشروعات الصغيرة واملتوسطة  .13

 39 131 2020/10/21 2020/10/19 سياسات التنمية الصناعية والزراعية  .14

 38 242 2020/10/27 2020/10/25 سياسات الحماية االجتماعية في ظل االزمات .15

 48 398 2020/09/23 2020/09/21 اقتصاد املعر ة والتحول الرقمي .16

 36 270 2020/11/04 2020/11/02 مهارات تحليل مؤترات سوا العمل  .17

اسجراتيجيات وأسالي  ترويا الفرص االستثمارية واستقطاب االستثمار  .18

 األجنبي املباتر 
2020/11/02 2020/11/04 265 40 

 46 295 2020/11/11 2020/11/09 الدعم املؤسس ي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  .19

 37 154 2020/11/11 2020/11/09 املعر ةالسياسات والاراما الداعمة القتصاد  .20

 39 181 2020/11/18 2020/11/16 اقتصاد املعر ة واالقتصاد الرقمي وقضايا التنمية .21

 57 210 2020/11/18 2020/11/16 مهارات تحليل التقارير االقتصادية املحلية واإلقليمية والدولية  .22

 36 292 2020/11/25 2020/11/23 آليات تطوير إدارات التدري  في القطاع العام .23

 51 184 2020/11/25 2020/11/23 تطبيقات الالمركزية والتنمية املحلية .24

 39 217 2020/12/02 2020/11/30 سياسات الرعاية االجتماعية  .25
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  جرة االنعقاد  عنوان الارناما 
 عدد 

 املرححين 

 عدد

 املشاركين 

 75 494 2020/12/02 2020/11/30 مراحل وأسالي  التخطيط االقتصادي واالجتماعي .26

 56 401 2020/12/09 2020/12/07 التنمية املحليةاسجراتيجيات وسياسات  .27

 45 354 2020/12/09 2020/12/07 سياسات التعليم وسوا العمل  .28

 83 519 2021/01/13 2021/01/11 البي ة والتنمية املستدامة وتقييم األثر البيئي .29

 66 369 2020/12/16 2020/12/14 سياسات التجارة الدولية والتنمية  .30

 54 514 2020/12/23 2020/12/21 املالية والتنمية األسواا  .31

 52 330 2020/12/23 2020/12/21 تحديات العوملة والت تالت اإلقليمية .32

 73 359 2021/01/13 2021/01/11 مهارات تحديد االحتياجات التدريةية والتخطيط الوظيفي  .33

 71 299 2021/01/13 2021/01/11 تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة  .34

 40 196 2021/01/20 2021/01/18 العون اإلنمائي العربي والدولي .35

 46 194 2021/01/20 2021/01/18 سياسات  عزيز القدرة التنا سية وتنمية الصادرات .36

 114 640 2021/01/27 2021/01/25 إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  .37

 50 264 2021/01/27 2021/01/25 اسجراتيجيات وسياسات وينية قائمة على اقتصاد املعر ة مهارات لناء  .38

 66 433 2021/02/03 2021/02/01 التنمية الةشرية واسجراتيجيات التنمية .39

 59 324 2021/02/03 2021/02/01 اإلصالح اإلداري واملؤسس ي وقضايا التنمية .40

 135 838 2021/02/10 2021/02/08 التخطيط االسجراتيجي .41

 51 123 2021/02/10 2021/02/08 سياسات التنمية الصناعية  .42

 67 211 2021/02/17 2021/02/15 وسائل الد   وآليات الضمان في التجارة الخارجية  .43

 92 575 2021/02/17 2021/02/15 آليات تطوير املؤسسات من منظور اقتصاد املعر ة والتحول الرقمي .44

 54 363 2021/03/03 2021/03/01 سياسات وبراما التم ين االجتماعي .45

 61 218 2021/03/03 2021/03/01 مهارات لناء وتحليل املسوحات .46

 84 483 2021/03/10 2021/03/08 اسجراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية .47

 70 358 2021/03/10 2021/03/08 تقييم األدوات واالستثمارات املالية  .48

 113 686 2021/03/17 2021/03/15 أساسيات التدري   .49

 46 195 2021/03/17 2021/03/15 سياسات وبراما التشغيل  .50

 60 300 2021/03/24 2021/03/22 سياسات التنوي  االقتصادي في الوين العربي .51

 52 246 2021/03/24 2021/03/22 التد قات املالية الرسمية والتنمية .52

 62 165 2021/03/31 2021/03/29 التدريبي وقياس العائد من التدري تقييم النشاط  .53

 83 532 2021/03/31 2021/03/29 لناء وتنمية القدرات املؤسسية للمجتمعات املحلية .54

 48 204 2021/03/31 2021/03/29 نظم الحسالات القومية ومهارات تركي  مصفو ة الحسالات االجتماعية  .55

 37 192 2021/04/07 2021/04/05 الفقرسياسات وبراما تخفيف  .56

 99 930 2021/04/07 2021/04/05 مهارات تحليل البيانات وإعداد التقارير االقتصادية ال لية .57

 71 397 2021/04/07 2021/04/05 آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية القومية  .58

 105 802 2021/05/19 2021/05/17 اإللداع وااللت ار املؤسس ي في اإلدارة الح ومية .59

 52 634 2021/05/26 2021/05/24 مهارات اإللداع وااللت ار في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة  .60

 73 386 2021/06/01 2021/05/30 الشراء العام: أبعاده االقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة  .61

 48 268 2021/06/01 2021/05/30 املحاسبة لغير املحاسبين  .62
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  جرة االنعقاد  عنوان الارناما 
 عدد 

 املرححين 

 عدد

 املشاركين 

 105 774 2021/06/16 2021/06/14 سياسات وبراما التم ين االقتصادي .63

 103 807 2021/06/29 2021/06/27 املوازنة العامة .64

 53 264 2021/07/06 2021/07/04 تحديد األولويات وإدارة الوقر ومهارات االتصال والتميز في لي ة العمل  .65

 37 223 2021/07/06 2021/07/04 املؤسسات الح ومية إدارة املعر ة في  .66

 62 465 2021/07/13 2021/07/11 تحليل السياسات العامة  .67

أ ضل املمارسات في إعداد اسجراتيجيات إدارة املعر ة في املؤسسات   .68

 الح ومية
2021/07/11 2021/07/13 226 43 

 64 466 2021/07/27 2021/07/25 اإلصالح اإلداري وقضايا التنمية  .69

 34 223 2021/07/27 2021/07/25 األنظمة الحديثة للمحاسبة الح ومية .70

 44 268 2021/08/03 2021/08/01 كفاءة اإلنفاا الح ومي  .71

 62 379 2021/08/03 2021/08/01 االتجا ات الحديثة في إدارة املوارد الةشرية في املؤسسات الح ومية  .72

 66 353 2021/08/12 2021/08/10 لإلدارة الح ومية األنظمة الحديثة  .73

 95 314 2021/08/12 2021/08/10 اإللداع وااللت ار املؤسس ي في اإلدارة الح ومية .74

 106 385 2021/08/18 2021/08/16 الحوكمة في املؤسسات الح ومية .75

 116 378 2021/08/25 2021/08/23 إدارة املشاري  الح ومية  .76

 تدريبي لرناما  76
 4556 26383 املجموع 

%  100 النسبة  17.3  %  

ـــــمن 2يبين الجدول رقم    ـــ ـــــية التفاعلية التي تندرج ضــ ـــ ـــــصــ ـــ ( إجمالي عدد املرحــــــــــحين واملشــــــــــاركين في الاراما التخصــ

 لأن اإلحصــاءات الخاصــة ب  ه الاراما مدرجة ضــمن إحصــاءات الاراما التدريةية  
ً
الهي ل األســاســ ي للتدري ، علما

 (. 2امل ونة لها واملفصلة في الجدول رقم   

 

 الجدول رقم   2(: عدد املرححين واملشار كين في الاراما التخصصية التفاعلية التي تندرج 

 ضمن الهي ل األساس ي للتدري 
 عدد املشاركين عدد املرححين  تاريخ االنعقاد  اسم الارناما التخصص ي التفاعلي 

 18 112 13/7/2021 4/7/2021 إدارة وإعداد اسجراتيجيات إدارة املعر ة

 5 99 12/7/2021 4/7/2021 الح وميةلناء قدرات العاملين في األجهزة 

 23 277 27/7/2021 11/7/2021 السياسات العامة واإلصالح اإلداري 

 10 134 3/8/2021 25/7/2021 اإلدارة املالية واملحاسةية الح ومية

 16 210 12/8/2021 1/8/2021 إدارة املوارد الةشرية واألنظمة الحديثة لإلدارة الح ومية

 43 226 13/7/2021 4/7/2021 وإدارة املشاري  الح وميةالحوكمة 

 115 1058 املجموع 

 %11 % 100 النسبة

 

ورتـــــــــــــة تــدريةيــة تفــاعليــة إل جرونيــة حول مواضــــــــــــي  تنمويــة   21( لتنفيــ  2020/2021قــام املعهــد خالل العــام   كمــا  

، وقــد    5337  الورشمتنوعــة، وبلغ عــدد املرحــــــــــــحين في  ــ ه  
ً
 وتمــر مشـــــــــــــاركت م جميعــا

ً
 مرحــــــــــــحــا

ً
. تم قبولهم جميعــا

 .( 3رقم  الجدول   أنظر
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نف  ا املعهد حول  (: قائمة الورش التدريةية التفاعلية اإلل جرونية  التدري  عن ُبعد( التي 3الجدول رقم   

 وعدد املرححين واملشاركين  ي ا 2020/2021مواضي  تنموية متنوعة خالل العام 

 تاريخ االنعقاد  التدريةية التفاعلية الورتةعنوان 
 عدد

 املرححين 

 عدد

 املشاركين

 132 132 2020/11/22 لتحليل البي ة السوقية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة  Porterاسجراتيجية  .1

ال لرواد األعمال خالل األزمات .2  468 468 2020/12/20 التخطيط املالي الفع 

 212 212 2021/01/10 اسجراتيجيات التسويق للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  .3

 102 102 2021/01/24 املشروعات الصغيرة واملتوسطة مهارات تحسين جودة السل  والخدمات في  .4

 121 121 2021/02/07 إدارة التغيير لاستخدام نموذج كوتر ألصحاب املشاري  الصغيرة .5

 187 187 2021/02/28 املهارات القيادية لرواد األعمال وأصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة  .6

 267 267 2021/03/14 الصغيرة واملتوسطة في ظل األزمات التحديات األربعة في املشروعات  .7

 343 343 2021/03/28 التف ير االلت اري واالسجراتيجي في إدارة املشروعات والصغيرة واملتوسطة .8

 414 414 2021/05/16 إدارة املعر ة والتحول الرقمي  .9

 477 477 2021/05/23 19-التنمية املستدامة في ظل جائحة كو يد .10

 284 284 2021/05/30 اختيار املوق  للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  ن  .11

 242 242 2021/06/06 التنمية الةشرية وبي ة العمل في القطاع الح ومي .12

 Model 360 2021/06/13 172 172اسجراتيجية النمو في املشروعات الصغيرة واملتوسطة من منظور  .13

 276 276 2021/06/27 19-الدين العام في ظل جائحة كو يد .14

 152 152 2021/07/04 استشراف مستقبل التنمية في الدول العربية .15

 224 224 2021/07/11 أ مية الجودة في التنظيم اإلداري  .16

ال .17  239 239 2021/07/25 الجدارات الوظيفية الخاصة لاملدرب الفع 

 204 204 2021/08/01 إدارة االلت ار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .18

 367 367 2021/08/15 إدارة الجودة الشاملة في القطاع الح ومي  .19

 255 255 2021/08/26 19-دور االقتصادي الرقمي في عالج األزمات االقتصادية في مرحلة ما بعد كو يد .20

 199 199 2021/09/26 الدللوماسية االقتصادية  .21

 ورتة تدريةية 21
 5337 5337 املجموع 

%  100 النسبة  100 %  

 

 الاراما/الورش التدريةية التفاعلية اإلل جرونية لصالح الجهات املستفيدة في الدول العربية: ▪

 لصــــــــــــال 32( لتنفيــــــــــــ  2020/2021قــــــــــــام املعهــــــــــــد خــــــــــــالل العــــــــــــام   
ً
 إل جرونيــــــــــــا

ً
 تفاعليــــــــــــا

ً
 تــــــــــــدريةيا

ً
ــا ـــــــدد  حلرنامجــــــــــ ـــ عــ

ــــــراما الجهــــــــات املســــــــتفيدة فــــــــي الــــــــدول العربيــــــــة، وبلــــــــغ عــــــــدد املرحــــــــحين فــــــــي  ــــــــ ه  مــــــــن   1392الاــ
ً
، تــــــــارك مرحــــــــحا

 أي لنسبة  1098م  م 
ً
 (. 4%.  أنظر الجدول رقم   79 مشاركة للغر متدربا
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املعهد خالل  (: قائمة الاراما التدريةية التفاعلية اإلل جرونية  التدري  عن ُبعد( التي نف  ا 4الجدول رقم   

 لصالح الدول املستفيدة وعدد املرححين واملشاركين  ي ا 2020/2021 العام

 فترة االنعقاد  عنوان البرنامج  الجهة املستفيدة 
 عدد 

 املرشحين 
 عدد 

 املشاركين 
 850 1119 دولة الكويت 

األمانة العامة للمجلس  
األعلى للتخطيط  

والتنمية ضمن خطة 
الشامل في  التدريب

التخطيط اإلنمائي 
واإلدارة العامة لدولة  
 الكويت )املرحلة األولى( 

 22 36 2020/10/07 2020/10/05 طرق وأساليب التميز املؤسس ي  .1
 38 54 2020/10/14 2020/10/12 أساسيات التخطيط االستراتيجي )مستوى مبتدئ(  .2
 32 46 2020/10/21 2020/10/19 مهارات كتابة التقارير  .3
 15 21 2020/10/27 2020/10/25 كفاءة وفعالية القطاع العام .4
 8 10 2020/11/04 2020/11/02 نظم دعم اتخاذ القرارات  .5
 21 22 2020/11/11 2020/11/09 الحكومي  آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع  .6
 37 44 2020/11/18 2020/11/16 2020أجندة وأهداف التنمية املستدامة في دولة الكويت: واقع ما بعد   .7
بالتركيز على    19- برامج وسياسات التعافي االقتصادي واملالي من جائحة كوفيد  .8

 دولة الكويت 
2020/11/23 2020/11/25 9 9 

 28 35 2020/12/02 2020/11/30 الكويت  دولة  البيانات وتقارير متابعة وتقييم األداء التنموي في قواعد   .9
 24 28 2020/12/09 2020/12/07 واملتوسطة  سياسات الدولة في مجال تنمية املشروعات الصغيرة  .10
 66 102 2020/12/16 2020/12/14 السلوكيات املهنية للوظيفة العامة  .11
 69 99 2020/12/23 2020/12/21 وتطوير القدرات املؤسسية تنمية  .12

 34 39 2021/01/13 2021/01/11 تنمية املهارات القيادية  .13
 24 28 2021/01/20 2021/01/18 تطبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي في القطاع الحكومي  .14
 18 20 2021/01/27 2021/01/25 الكويت  دولة  التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة في  .15
 4 7 2021/02/03 2021/02/01 الدولي  منهجيات االستشراف الحديثة مع التركيز على سوق النفط  .16
 27 28 2021/02/10 2021/02/08 الكويت دولة تمويل التنمية وإدارة الدين العام في .17
: 19-كوفيدالسياسات االجتماعية في دولة الكويت في ظل جائحة  .18

 التحديات وسبل املواجهة 
2021/02/15 2021/02/17 17 9 

 100 136 2021/03/03 2021/03/01 تحديد األولويات وإدارة الوقت ومهارات االتصال والتميز في بيئة العمل  .19
 64 91 2021/03/10 2021/03/08 مهارات إعداد وتصميم املبادرات الخاصة بتطوير بيئة العمل  .20
 68 101 2021/03/17 2021/03/15 املهارات األساسية )األولية( لتحليل البيانات وإعداد التقارير  .21
 16 29 2021/03/24 2021/03/22 الكويت  دولة  مناخ األعمال ومنهجية إعداد خرائط االستثمار: حالة  .22

معهد سعود الناصر  
الصباح الدبلوماس ي  

وزارة الخارجية –الكويتي   
 الكويت( )دولة 

 الثقافة االقتصادية للدبلوماسيين )تخصص ي: األسبوع األول( .23
2020/09/27 2020/09/29 39 39 

 39 39 2020/10/12 2020/10/04 الثقافة االقتصادية للدبلوماسيين )تخصص ي: األسبوع الثاني( .24
 إدارة األزمات  .25

2020/10/18 2020/10/22 39 39 

 183 190 سلطنة ُعمان

 اإلدارة العامة معهد 

 40 40 2021/03/24 2021/03/22 إدارة األزمـــات والكــوارث  .26
 22 22 2021/06/02 2021/05/31 سياسات التعافي االقتصادي  .27
 54 54 2021/06/30 2021/06/28 تطبيقات الحوكمة واإلصالح املؤسس ي في القطاع الحكومي  .28
 37 37 2021/07/07 2021/07/05 سياسات التنمية البشرية والتشغيل  .29

 وزارة االقتصاد 
مهارات إعداد تقارير متابعة أداء االقتصاد الكلي في سلطنة عمان في   .30

 2040إطار رؤية 
2021/02/15 2021/02/17 37 30 

 65 83 الجمهورية اللبنانية 

معهد باسل فليحان املالي 
 واالقتصادي 

وانعكاساتها على أسواق العمل: التحديات   19-كوفيدجائحة  .31
 والحلول 

2021/03/08 2021/03/10 42 29 

 36 41 2021/06/09 2021/06/07 إدارة األزمات االقتصادية واملالية  .32

 برنامج تدريبي  32اإلجمالي 
 1098 1392 املجموع
 %  79 % 100 النسبة 
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ورتة تدريةية لصالج الجهات املستفيدة في الدول العربية، وبلغ عدد    17( لتنفي   2020/2021قام املعهد خالل العام   

، وقد تمر 3311املرححين 
ً
.  أنظر الجدول رقم  مرححا

ً
 (. 5مشاركت م جميعا

 

(: قائمة الورش التدريةية التفاعلية اإلل جرونية  التدري  عن ُبعد( التي نف  ا املعهد خالل  5الجدول رقم   

 لصالح الجهات املستفيدة وعدد املرححين واملشاركين  ي ا  2020/2021 العام

 تاريخ االنعقاد  التدريبية التفاعلية  عنوان الورشة الجهة املستفيدة 
 عدد 

 املرشحين 
 عدد 

 املشاركين 
 2567 2567 دولة الكويت 

 جمعية ريادة األعمال التنموية 

ورشة تدريبية تفاعلية: مهارات التسويق اإللكتروني الفعال للمشروعات  .1
 الصغيرة واملتوسطة 

2020/11/22 120 120 

االستثمار والفرص االستثمارية الذكية في ورشة تدريبية تفاعلية: خرائط  .2
 األسواق املحلية واإلقليمية والدولية 

2020/11/23 97 97 

ورشة تدريبية تفاعلية: مهارات إدارة الثروة والدخل واالستثمار لرواد األعمال  .3
 وأصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

2020/11/24 191 191 

تعزيز دور االبتكار واالبداع لرواد األعمال في بناء ورشة تدريبية تفاعلية: آليات  .4
 االقتصاد الوطني 

2020/11/25 146 146 

ورشة تدريبية تفاعلية: إدارة املخاطر الشاملة واملوارد في املشروعات الصغيرة   .5
 واملتوسطة في ظل األزمات 

2020/11/26 197 197 

 وزارة الشئون االجتماعية 
 24 24 2021/02/23 التجارة اإللكترونية واملشروعات املتناهية الصغر والصغيرة ورشة تدريبية:  .6
 31 31 2021/03/09 ورشة تدريبية: مشروعك الصغير من الفكرة إلى التشغيل والتطوير  .7

 جمعية املياه الكويتية 
 606 606 2021/03/22 اليوم العـاملي للميـاه .8
 570 570 2021/06/09 اليوم العاملي للبيئة  .9

 322 322 2021/08/04 : املياه النظيفة والنظافة الصحية 6التنمية املستدامة الهدف  .10

إيكو سيستم لالستشارات  

 اإلدارية 
 263 263 2021/04/06 ورشة تفاعلية: بناء منظومة الريادة واالبتكار  .11

 18 18 سلطنة ُعمان
 18 18 2021/03/28 إدارة املعرفة متطلبات تأسيس وحدة  .12 معهد اإلدارة العامة 

 156 156 دولة فلسطين 

لفلسطينية لإلقراض  ااملؤسسة 
 والتنمية )فاتن( 

ورشة تدريبية تفاعلية: إدارة املعرفة في املؤسسات املمولة للمشروعات  .13
 الصغرى والصغيرة: مؤسسة فاتن

2021/01/17 156 156 

 16 16 مؤسسات إقليمية 
اإلقليمية للمسئولية الشبكة 

 املجتمعية 
 16 16 2021/03/24 املجتمعية: العينة   املسؤوليةوأساليب جمع البيانات في البحوث العلمية في حقل    طرق  .14

 554 554 منظمات عربية 

 317 317 2020/12/06 إدارة األزمات  .15 االتحاد العربي للشباب والبيئة 

 120 120 2020/11/08 تمكين الشباب دور اقتصاد املعرفة والتحول الرقمي في  .16

جمعية الكلمة الطيبة + االتحاد  
 العربي للتطوع 

 117 117 2020/11/08 املعرفة والتحول الرقمي في تمكين الشباب  اقتصاددور  .17

 تفاعلية عن ُبعد  تدريبية ( ورشة17اإلجمالي )
 3311 3311 املجموع
 % 100 % 100 النسبة 
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 2020/2021التدريةية الحضورية للعام الاراما/ الورش  ( ب  

ر قيــــــام املعهــــــد لتنفيــــــ  الاــــــراما 
 
التدريةيـــــــة فــــــي ضــــــوء اســــــتمرار االحجــــــرازات واالتــــــجرايات الوقائيــــــة العامليــــــة، و عــــــ 

، كمــــــــــا تمــــــــــر اإلتــــــــــارة إليــــــــــ  فــــــــــي مقدمــــــــــة  ــــــــــ ا ( 2020/2021الحضــــــــــورية االعتياديــــــــــة املدرجــــــــــة ضــــــــــمن الخطــــــــــة   

ـــــ  ا الاــــــــــراما ظــــــــــم  ــــــــــ همع قــــــــــام املعهــــــــــد لإعــــــــــادة جدولــــــــــة، التقريــــــــــر ـــ ـــــتم تنفيــ ـــ مــــــــــن خــــــــــالل التــــــــــدري  التفــــــــــاعلي   ــ

ــــــة ZOOMاإلل جرونــــــــي ُالتــــــــدري  عــــــــن ُبعــــــــدُ عاــــــــر منصــــــــة  ــــــى  ،اإلل جرونيــ ــــــيااوعلــ ــــــراما  ســ املدرجــــــــة التدريةيــــــــة الاــ

ــام لتنفيـــــــــ  لرنـــــــــامجين تـــــــــدريةيين  عاقـــــــــديين فـــــــــي خطـــــــــة التـــــــــدري  التفـــــــــاعلي اإلل جرونـــــــــي  أنـــــــــ  قـــــــ
 
 ، إال

ً
ــي  حضـــــــــوريا ـــــ فــ

 للتفاصيل املبينة أدناه.وذلك  االحجرازات واالتجرايات الوقائية، مقره م  أخ ه ل ا ة
ً
 و قا

 
 الاراما التدريةية التعاقدية:  ▪

 بشــــــ ل  عاقدي لصــــــالح جمعية النجاة 2020/2021قام املعهد خالل العام   
ً
( لتنفي  لرنامجين تدريةيين حضــــــوريا

  60 ي ما   املشاركينوبلغ عدد   وهي من جمعيات النف  العام لدولة ال وير،  الخيرية،
ً
 .( 6رقم.  أنظر الجدول متدربا

 

 2020/2021(: قائمة الاراما التدريةية التعاقدية التي نف  ا املعهد خالل العام 6الجدول رقم   

 لصالح جمعية النجاة الخيرية وعدد املشاركين  ي ا 

  جرة االنعقاد  عنوان الارناما 
عدد 

 املشاركين

 39 2021/06/06 2021/05/24 التخطيط التشغيلي وإعداد الخطط التشغيلية .1

 21 2021/09/01 2021/08/22 إدارة املشـاري  الخيريـة وتقييمــها  .2

 لرناما تدريبي ( 2اإلجمالي  
 60 املجموع 

% 100 النسبة  

 
األنشــــــــــــطــة التــدريةيــة التي قــام  إــا ــة    ذكر ــاالســـــــــــــالق   2020/2021للعــام  النشـــــــــــــاط التــدريبي   إحصـــــــــــــائيــات  تتضــــــــــــمن

( ملخص  7ويبين الجدول رقم   ،  نفس الفجرةملشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة التاب  للمعهد لتنفي  ا خالل  ا مركز

 (. 41-35إحصاءات املركز والتي سيتم تناولها بش ل مفصل في القـسم التاســــ  من   ا التقريـــــر الخــــــــــاص لــــــــــ   ص 

 

 ن الدول العربية:حجم النشاط التدريبي واملشاركون  ي  م ( ت  

ـــــ ي  الاراما/الورش التدريةية التفاعلية والحضــــــــــورية   عدد املرحــــــــــحين للمشــــــــــاركة في إجمالي  للغ  ـــ ـــــاســ ـــ الهي ل األســ

  من مختلف الوزارات واملؤســــســـات  ( 2020/2021م   خالل العا، لصــــالح الدول املســــتفيدة، والتعاقدية(  للتدري 

، وقد  36742العربيـة حوالي   العـامة
ً
 لنســــــــــــبـة    14363  املشــــــــــــاركينللغ عدد   مرحــــــــــــحـا

ً
ـــــــاركةمتـدربا ـــ   للغـر حوالي   مشــ

 (. 1 رقم الش ل أنظر   من مجموع املرححين%  39.09
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 التفاعلية والحضورية  التدريةية الاراما/الورشفي  واملشاركينعدد املرححين إجمالي : (1 الش ل رقم 

 2021/ 2020خالل العام 

 

 

 (2020/2021األنشطة التدريةية التي قام املعهد لتنفي  ا خالل العام   (: أعداد  7الجدول رقم   

 وعدد املرححين واملشاركين  ي ا

 

 

 

28094

5715

8648

8648

عدد املرححين عدد املشاركين

الاراما التدريةية الورش التدريةية

 نسبة املشاركة  عدد املشاركين عدد املرححين  عدد ا النشاط التدريبي 

 %39 14303 36423 التدري  التفاعلي اإلل جروني عن ُبعد 

 %17 4557 26383 76 لراما تدريةية ضمن الهي ل األساس ي للتدري    .1

 % 100 5337 5337 21 ورش تدريةية حول مواضي  تنموية متنوعة   .2

 %79 1098 1392 32 لراما تدريةية لصالح الجهات املستفيدة  .3

 % 100 3311 3311 17 ورش تدريةية لصالح الجهات املستفيدة  .4

 %15.2 323 2131 5 *ضمن الهي ل األساس ي للتدري  SMEsلراما مركز  .5

 % 100 2492 2492 11 *حول موضوعات متنوعة SMEsورش مركز  .6

 %85.7 24 28 1 *لصالح الجهات املستفيدة SMEsلراما مركز  .7

 % 100 1225 1225 9 *لصالح الجهات املستفيدة SMEsورش مركز  .8

 % 100 60 60 التدري  الحضوري

 % 100 60 60 2 لراما تدريةية  عاقدية   .9

 %21 5715 27835 110 ( 9( +   3( +   1الاراما التدريةية  

 % 100 8648 8648 38 ( 4( +   2الورش التدريةية  

 - - 259 - للتدري ** مرححين لاراما حضورية في الهي ل االساس ي 

 % 39.09 14363 36743 148 اإلجمالي 

 (. 4(، و  3(،  2(،  1مدرجة ضمن األنشطة في البنود   SMEs*لراما وورش مركز 

 ** تمر إعادة جدولة معظم   ه الاراما الحضورية وتارك املرححون في لراما تدريةية تفاعلية لديلة. 
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الدولة:   ( حس 2021-2020الفعاليات التدريةية التي نف  ا املعهد خالل العام   عدد املرححين واملشاركين في 

التدريةية التي نف  ا املعهد خالل العام   الاراما/الورشفي   واملشاركيناملرححين    توزي  أعداد الش ل التالي يبين 

 حس  الدولة املستفيدة.  2021/ 2020

 

 (: عدد المشاركين من الدول العربية في جميع األنشطة التدريبية 4الشكل رقم )
 2020/2021المعهد خالل العام  التي نفذها

 

 

 
 

 

 

  

929

161 112 292

777 12

760

914

446

474

69955

34
2186

517

494405

3449

87

434
590

49

16

201

عدد املشاركين
األردن
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
عمــــــــان
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
قطــــــــر
الكويــــــت
لبنان
ليبيا
املغرب
مصر
موريتانيا
اليمن
فلسطين
القمـــــــر املتحدة
منظمات عربية
أخرى 
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 االستشاري:النشاط  – ثانيا

 :األهداف ▪

  االســــتشــــاري واالرتقاء لالنشــــاط  لتميز النوعي إلى االســــتمرار في ا  2020/2021 دف النشــــاط االســــتشــــاري خالل العام  

وتوجي   لدراســة التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية   ور   جودت  إلى مســتويات جودة عاملية وتنا ســية،

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

ــــــــادي ومنهجيــات إعــداد  ــ ه االســــــــــــتشـــــــــــــارات و ق أ ضـــــــــــــل املمــارســـــــــــــ  ـــ اق  االقتصــ ات العــامليــة، والتي تنطلق من الو

واالجتماعي وآخر ما توصـل إلي  البحث العلمي من أدوات ومناجج ونماذج ليتم بعد ذلك اقجراح السـياسـات والحلول  

 العملية ذات الفائدة ملتخ  القرار.

 جراءات التنفيذإ ▪
يل  جهات  دراسات استشارية لناًء على إنجاز 2020/2021للعام  للمعهد تهدت خطة النشاط االستشاري 

 ملا يلي:  عربية، وذلك ومؤسسات نف  عام ح وميةإقليمية عربية و ومؤسسات
ً
 و قا

 

 ( دراسات: 4( الدراسات االستشارية التي تم االنت اء من إنجاز ا وعدد ا   8يوضح الجدول رقم   

 التي تم االنت اء من إنجاز ا االستشاريةالدراسات  (: 8الجدول رقم   

 لصالح/ الجهة املستفيدة عنوان الدراسة

 الكويت.  دولة -وزارة الخارجية  "دعم جهود تطوير األداء في وزارة الخارجية بدولة الكويت"   .1

2.  
في  تخصص   ي تدريبمعهد    تأسيس" العاملين  وتأهيل وتدريب  بإعداد  ي معني 

 " اإلعاقةمجال 
الكويتية املعاق  الطفل  سند  الخرافي   مركز  -مؤسسة 

 .الكويت دولة –ألنشطة األطفال املعاقين 

3.  
لرعاية" الكويتية  للجمعية  املؤسس ي  األداء  ضوء   تقييم  في  املعوقين 

 املرحلة األولى( ” )2023- 2020االستراتيجية الجديدة 
 .الكويت دولة  – الجمعية الكويتية لرعاية املعوقين 

 .دولة الكويت – جمعية النجاة الخيرية " الخطة االستراتيجية لجمعية النجاة الخيرية"  .4

 

 ( دراسة:13( الدراسات االستشارية قيد اإلنجاز وعدد ا   9يوضح الجدول رقم   

 قيد اإلنجاز  االستشاريةالدراسات  (: 9الجدول رقم   

 لصالح/ الجهة املستفيدة عنوان الدراسة

1.  
واملؤسساتي  " االقتصادي  التحديات لالتمكين  ظل  في  الفلسطينية  لدولة 

 "القائمة
 -املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار /بكدار 

 دولة فلسطين. 
 دولة الكويت – الكويتية لإلغاثة الجمعية "بناء الخطة االستراتيجية وتطوير عمل الجمعية الكويتية لإلغاثة"  .2

 الكويت.  دولة -وزارة العدل  " 2024/ 2020لوزارة العدل  الثانية الخطة االستراتيجية" حول  الفني الدعم   .3

4.  
"ُمساهمة الصناعات الثقافية اإلبداعية في الدخل القومي لدولة الكويت" 

 )الجزء األول(
 دولة الكويت. -الكويت الوطنية  مكتبة
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5.  
الكويتية  " للجمعية  املؤسس ي  األداء  ضوء تقييم  في  املعوقين  لرعاية 

 " )املرحلة الثانية( 2023- 2020االستراتيجية الجديدة 
 الكويت دولة  – الجمعية الكويتية لرعاية املعوقين 

6.  
دولة   في  العلمي  للتقدم  الكويت  ملؤسسة  االستثمارية  السياسات  "تقييم 

 الكويت"  
 دولة الكويت. -ُمؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

7.  
(  استراتيجية إدارة املعرفة للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن"
(2021 – 2025 ") 

دولة   - املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية "فاتن"
 ين. فلسط

 " 19-الحوكمة املستجيبة لتحديات ما بعد كوفيد"  .8
بالتعاون املشترك بين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

(OECD للتخطيط األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  ( لصالح 
 .الكويت دولة  – والتنمية

 . اللبنانية  الجمهورية –رئاسة مجلس الوزراء  "  سياسات تعزيز تنافسية وأداء االقتصاد اللبناني"  .9

10.  
والثروة   الزراعة  لشئون  العامة  بالهيئة  خاصة  عمل  استراتيجية  تطوير   "

 السمكية" 
السمكية   والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  دولة    –الهيئة 

 الكويت 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة -وزارة االقتصاد  "تطوير العناقيد االقتصادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة"  .11

 قطر دولة -وزارة التنمية االجتماعية واألسرة  "استطالع شبكة األمان االجتماعي "   .12

 دولة قطر -وزارة التنمية االجتماعية واألسرة  "املخاطر االجتماعية في دولة قطر"    .13
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 البحثي:النشاط  – ثالثا

 

 : دافــاأله ▪
 

توجي  األنشــــــطة البحثية لدراســــــة التحديات التنموية  االســــــتمرار في   إلى   2020/2021 دف النشــــــاط البحثي للعام  

 ـ ه البحوث على ت الســــــــــــيـاســـــــــــــات ال فيلـة لمواجهت ـا. وتركز    االقتصـــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة ذات األولويـة وصــــــــــــيـاقـة

ــجراتيجية    املجاالت ــايا إدارة 2025-2020للمعهد    التاســـعةالتنموية الهامة الواردة في االسـ ( والتي  شـــتمل على قضـ

ليمي التعاون اإلق  قضـايا، و قضـايا التنمية االجتماعية، و املسـتدامة والتنوي  االقتصـاديالتنمية  قضـايا التنمية، و 

ــايا التطوير املالي،   ــايا و والدولي من أجل التنمية للتنمية، وقضــــ ــايا  الصــــــغيرة واملتوســــــطة  املؤســــــســــــاتقضــــ ، والقضــــ

 املؤسسية.
 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 

 :اإلصدار الخامس من تقرير التنمية العربية ❖
  ،بشــــــــــــؤون التنميـة العربيـة  نىعلـإصــــــــــــدار التقرير الـدوري الـ ي يُ إيـار اســــــــــــتمرار جهود املعهـد وا تمـامـ   في 

ــــــــة االنت ـاء من األعمـال التحريريـة  2020/2021عـام ت خطـة النشـــــــــــــاط البحثي لتــــــــــــهـد ـــ ــــــــدار لـا الخـاصــ ـــ إلصــ

 ُ بل املواجهة اق  واملخاير وســــــــــــُ ،  الخامس من تقرير التنمية العربية بعنوان ُمديونية الدول العربية: الو

ــتـــــقـــــريـــــر  الـــ الـــــعــــــام    واإلعــــــداد إليـــــالا  ــاريـــــخ    2021/2022خـــــالل  ــتــــ املـــــعـــــهــــــد  والــــــ ي    ،5/12/2021لـــ ه  أعــــــد 

ـــــــر العربيـــة،   معهـــد م    والشــــــــــــراكـــة لـــالتعـــاون  ـــ ـــــــتمـــل التقرير  التخطيط القومي في جمهوريـــة مصــ ـــ حيـــث اتــ

 ثالثة محاور أساسية: على 

اق  ومسةبات املديونية في الدول العربية. املحور األول:   -  و

 املديونية. قدرة الدول العربية على تحمل أعباء املحور الثاني:  -

 ُسبل مواجهة املديونية في الدول العربية.  املحور الثالث:   -
 

الثاني من "دليل المؤشرات التنموية الدولية وقواعد البيانات ووكاالت اإلصدار  ❖
 التصنيف االئتماني":

دليـل يتم تحـديثـ  عـداد لـإاملعهـد   قـام، املعنيـة لـاألوضــــــــــــاع التنمويـة  متـابعـة التقـارير واملؤتــــــــــــرات الـدوليـة إيـار في 

ب ــدف التعريف ب ــا وبمنهجيــاد ــا ونتــائجهــا   وقواعــد البيــانــات الــدوليــةيغطي أ م املؤتــــــــــــرات  بشــــــــــــ ــل مســــــــــــتمر  

إصــــــــدار الطبعة الثانية من الدليل والتي تضــــــــمنر الفصــــــــول الثالثة    2020/2021حيث تــــــــهد عام  وتوصــــــــياد ا. 

 : التالية

 مؤترات التنمية الدولية.  الفصل األول:  -

 التصنيف االئتماني. الفصل الثاني:  -



 

22 

 قواعد البيانات.  الفصل الثالث:  -

 على املحاور البحثية الســــــبعة الواردة في اســــــجراتيجية النشــــــاط التاســــــعة للمعهد  
ً
، قام املعهد  2025-2020اعتمادا

عـة على عـدد من املحـاور البحثيـة املعتمـدة، وذلـك و ق مـا  و ( ورقـة لحثيـة 35  لـإعـداد    2020/2021خالل عـام  موز 

 ( التالي: 5رقم    الش لموضح في 

 األوراا البحثية على املحاور البحثية املعتمدة  عدد  (: 5رقم    الش ل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ةقضايا إدارة التنمي

ورقة بحثية13

قضايا التنمية 

املستدامة والتنويع 

االقتصادي

ورقة بحثية

قضايا التنمية 

االجتماعية

ورقات بحثية5

قضايا التعاون 

اإلقليمي والدولي 
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ً
 اللقاءات التنموية: –رابعا

 : دافـــاأله ▪
 

التنموية د ر   العام    اللقاءات  ل  إلى   2020/2021خالل  و االستمرار  املعر ة  لمستوى  آخر  االرتقاء  متابعة 

، وتأثير ا على  العربية الدول  املستجدات في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية في التطورات ومواكبة آخر  

اقتصادات الدول العربية واالستمرار في عقد وتنظيم عدد من اللقاءات التنموية من خالل تطوير تراإات م   

البنك الدولي، لزيادة و عميم الفائدة من   ه    وم  التنموية العربية ذات العالقة واملنظمات الدولية  ااملؤسسات  

 لتبادل الخارات لين الباحثين وصناع القرار واملهتمين بش ل عام.  اللقاءات 
ً
 لت ون منارا

 : إجراءات التنفيذ ▪
 

ـــــــتجـدات   واإلقليميـةاملعهـد متـابعـة آخر التطورات االقتصـــــــــــــاديـة القطريـة  واصـــــــــــــل   ـــ   اإلنمـائيـةوالـدوليـة وآخر املســ

ــية   وتأثير ا على اقتصـــــــــادات الدول العربية من خالل تنظيم عدد من املؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاتـــــــ

ــتمرار الجائ بشــــــ ل تفاعلي إل جروني  عن ُبعد( ، ُعقدت  وامللتقيات ( 19-حة ال ــــــحية العاملية  كو يدنتيجة الســــ

ت إلى اســــــــــــتمرار اإلقالا االقتصــــــــــــــــادي واســــــــــــتمرار   والتطورات واملســــــــــــتجــــدات والتبعــــات النــــاجمــــة ع  ــــا التي أد 

وذلك للوصـــــــول إلى توصـــــــيات عملية  االتـــــــجرايات ال ـــــــحية والتدالير الوقائية العاملية التي اتخ د ا دولة املقر،  

عقد املعهد  وقد    االقتصـــــادي واالجتماعي. و عزز ســـــياســـــات التعافي ورات    ه التط  تزيد من  رص االســـــتفادة من

،   ( 11   2020/2021خالل عام 
ً
 :و يما يلي تفاصيلهالقاًء تنمويا

 

 عار منصة  ملتقيات -أ
ً
 اإلل جرونية ُ:  Zoomتنموية ُعقدت ا جراضيا

 

خالل الفجرة  لالتعاون م  جمعية ريادة األعمال التنموية في دولة ال وير،   ملتقى ُأسبوع ريادة األعمال ال ويتيُ •

22-26/11/2020 . 

الجمعية   لالتعاون م   الحلقة النقاتية ُمرت زات إعداد االسجراتيجية الوينية لاللت ار العلمي والت نولوجيُ •

 .  9/12/2020لتاريخ  وذلكال ويتية لدعم املخجرعين وااللت ار، 

لالتعاون   ت الك مســؤول لحياة مســتدامةُمؤتمر وجائزة ال وير لإلنتاج واالســت الك املســتدام تحر تــعار ُاســ •

وا واالســـــــــــــــــتشــــــــــــــــــارات اإلداريــــــة واالقـــــتصــــــــــــــــــاديــــــة  األ ـــــلـــــي  لـــــلـــــتــــــدريــــــ   املـــــتـــــفـــــوا  ــاز  اإلنـــــجــــ مـــــعـــــهــــــد  ــيــــــة،  مـــــ   ــالـــ ملــــ

 .13/2/2021 لتاريخ وذلك

 . 22/3/2021 لالتعاون م  جمعية املياه ال ويتية، لتاريخ  ندوة دولية لمناسبة ُاليوم العاملي للمياهُ •
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وريادة  املؤتمر اال جراض ي التفاعلي الخليجي الثاني ُلدعم منظومة االلت ار وال إاء االصطناعي والت نولوجيا •

ــإي وسيستم لالستشارات اإلدارية في دولة ال وير، خالل الفت  تركة لالتعاون م   األعمالُ:  . 8/4/2021-6رة ــ

م  معهد   لالتعاون  املؤتمر الدولي الثاني ُمستقبل التعليم والتدري  والتنمية الةشرية لين النمطية وااللت ارُ: •

 . 24/4/2021-21للتدري  األ لي في دولة ال وير، خالل الفتــــــــــــرة نيووورلد 

ُعقدت الورتة لتنظيم مشجرك لين املعهد جمعية املياه ال ويتية،   ورتة عمل ُلمناسبة اليوم العاملي للبي ةُ: •

 .9/6/2021لتاريخ 

تــارك و  املــؤتمر نظــم املعهــد  ُ:19-املؤتمر اال جراض ي ُاالقتصادات العربية بعـد عـام ونصـف مـن جائحـة كو يـد •

-21خـــــالل الفجـــــرة مـــــدار يـــــومين  علـــــى   يـــــ  ثلـــــة متميـــــزة مـــــن الخاـــــراء واملتخصصـــــين مـــــن مختلـــــف الـــــدول العربيـــــة

22/6/2021. 

لرعاية   حفل ُجائزة ال وير لإلنتاج واالست الك املستدام: است الك مسؤول لحياة مستدامةُ: • الحفل  ظم 
ُ
ن

واالقتصادية   اإلدارية  واالستشارات  األ لي  للتدري   املتفوا  اإلنجاز  معهد  أقام   وال ي  املعهد،  من  مقدمة 

 . 14/8/2021 واملالية، لتاريخ

 

 م  األخ  لاالتجرايات تنموية ُعقدت يملتق - ب
ً
 ات واالحجرازات الوقائية:حضوريا

 

الوينية  ُالصناعات الثقا ية واإللداعية في دولة ال ويرُ الحلقة النقاتية • ال وير  م تبة  م    لالتعاون 

 .  13/9/2021امل تبة، لتاريخ  مقر ال وير، في  دولة في 

 

اركين في لراما ُخطة التدري  الشامل في التخطيط اإلنمائي واإلدارة العامة حفل ت ريم املتدربين املتميزين املش •

ير،  لالتعاون م  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية لدولة ال و ُ املرحلة األولى –في دولة ال وير 

 .  29/9/2021في مقر املعهد، لتاريخ 
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ً
 النشــــــر: –خامسا

 : دافــاأله ▪
 

النشر     دف في  نشاط  االستمرار  والدراسات إلى  البحوث  نتائا  وم  جي   إيصال  علمي  عدد    بش ل  أكار  إلى 

اء العرب، وقير العرب من ر 
ُ
 في قضايا التنمية والسياسات االقتصادية املستفيدين والق

ً
، والتي تص  مباترة

لاإلضا ة الى حث الباحثين والخاراء العرب على املسا مة في نشاط املعهد    وتو ير املرت زات لصناع القرار،

 
ً
 ودوليا

ً
 في   ا املجال.  البحثي مما يسمح في املحصلة ال  ائية لتعزيز دور وم انة املعهد إقليميا

 

 إجراءات التنفيذ: ▪
 
على عـــدد من اإلصــــــــــــــدارات واملخرجـــات املتنوعـــة الورقيـــة    2020/2021اتــــــــــــتملـــر منشــــــــــــورات املعهـــد لعـــام   

 في قضـايا التنمية والسـياسـات االقتصـادية، و سـاعد على إثراء املعر ة ور    
ً
واإلل جرونية التي تصـ  مباتـرة

ـــــــرين ملجلـــة التنميـــة    الثـــالـــثمســــــــــــتوى الوعي التنموي في الـــدول العربيـــة، وقـــد أصــــــــــــــدر املعهـــد املجلـــد   ـــ والعشــ

دية بعددي  األول والثاني والل ين ســيتم التطرا لهما لالتفصــيل لالقســم الســادس من  والســياســات االقتصــا

   ا التقرير.

 

والجـدير لـالـ كر، أن جمي  إصــــــــــــدارات املعهـد متـاحـة لـاملجـان ضــــــــــــمن موقعـ  اإلل جروني، ومتو رة عار امل تبـة  

ا ـاة جمي  املشــــــــــــجركين في إصــــــــــــدارات املعهـد ل ـــــــطـة الاريـد اإلل جروني وبراما  الرقميـة الخـاصــــــــــــة لـاملعهـد.  ويتم مو ـــ واســ

التواصــــــــــــل االجتمـاعي ل ـل إصــــــــــــدار جـديـد للمعهـد، لـاإلضــــــــــــا ـة إلى نشــــــــــــر أخبـار صــــــــــــحفيـة  عريفيـة حول اإلصــــــــــــدارات  

 ، وقنوات التواصل اإلل جروني.ال حف وموق  املعهد لاإلنجرنر في 

 ( أعداد.6تم نشر   دراسات تنموية:  •

 ( أعداد.5تم نشر   جسر التنمية:  •

( دراســـات لحثية ألعضـــاء الجهاز الفني لاملعهد في مجاالت إقليمية مختلفة وكت   9  تم نشـــر  ارجي:  النشـــر الخ •

 دولية محررة.

( لراما تـــدريةيـــة إل جرونيـــا على موق  املعهـــد، متعلقـــة لـــالجـــائحـــة العـــامليـــة  4تم نشــــــــــــر   التـــدريـــ  االل جروني:   •

 .19-كو يد

ـــــــر للجمعيــة العربيــة للبحوث    لنشــــــــــــر  قــد قــام املعهــد  في مجــال ال تــ ،  و ـــ أعمــال املؤتمر العلمي الخــامس عشــ

 على موقعــ  في اإلنجرنــر،في تــــــــــــ ــل كتــاب، ااالقتصـــــــــــــاديــة،  
ً
التنميــة العربيــة لين التحــديــات الرا نــة ُبعنوان   ل جرونيــا

ــاديـة خالل  و، ُوآ اا الثورة الصـــــــــــناعية الرابعة الـ ي عقـده املعهـد لـالتعـاون م  الجمعيـة العربيـة للبحوث االقتصــــــــــ

 . في مدينة ليروت لالجمهورية اللبنانية  14/12/2019-13الفجرة 
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دليل املؤترات التنموية الدولية وقواعد البيانات ووإاالت “لإصـدار    أما في مجال التقارير البحثية، قام املعهد

 املعنية لاألوضاع التنموية.  التقارير واملؤترات الدوليةمتابعة في إيار ال ي أعده املعهد التصنيف االئتمانيُ، 

 

ال ي يتضـــــمن أنشـــــطة املعهد التنموية التي  ُ، 2019/2020ُالتقرير الســـــنوي للمعهد العربي للتخطيط للعام 

لـــــاألرقـــــام واملعطيـــــات  2019/2020أنجز ـــــا املعهـــــد خالل العـــــام   العـــــام  م  يـــــ  ملحـــــة حول ألرز محطـــــات  ـــــ ا 
وُيقـــــد   ،

 املؤترات.و 
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ً
 تقرير موجز عن مجلة التنمية والسياسات االقتصادية: –سادسا

وقد تضــــــمن العددان ما بعددي  األول والثاني،  العشــــــرين من املجلة  و   الثالث  املجلد  2020/2021أصــــــدر املعهد في عام  

( أوراا لــــاللغــــة العربيــــة وورقتين لــــاللغــــة 3األول     علميــــة، وـإـــانــــر األوراا املنشــــــــــــورة في العــــدد  أوراا  ( 10  مجموعــــ   

وقد تم  إصــــــــدار   ين    أوراا لاللغة العربية وورقتين لاللغة اإلنجليزية. 3اإلنجليزية، أما العدد الثاني  قد اتــــــــتمل على  

ـــــــتفيــدين والبــاحثين ـــ  العــددين على أقراص مــدمجــة من أجــل  ســــــــــــهيــل عمليــة توزيعهــا على أكار عــدد من املســ
ً
، إضـــــــــــــا ــة

 ضمن املوق  االل جروني للمعهد.
ً
 التاحت ا إل جرونيا

 

ــــــوعي ودقيق، وقد للغ اســـــــــــتمر املعهد في تقييم األوراا   ـــ ــــــ ل موضــ ـــ عدد األوراا    املســـــــــــتلمة واملقدمة للنشـــــــــــر في املجلة بشــ

ـــــــتلمــة  17( ورقــة علميــة. والجــدول رقم   75املســــــــــــتلمــة لهــ ا العــام مــا مجموعــ     ـــ ـــــــح توزي  األوراا العلميــة املســ ـــ ( يوضــ

 واملقدمة للنشر حس  نوعها وحالة تح يمها.

 

 ( 17جدول رقم  

 توزي  األوراا العلمية املستلمة حس  نوعها وحالة تح يمها

 املجموع  تحر التح يم  االعت ار ع  اتم  مقبولة  نوع األوراا 

 60 12 35 13 لاللغة العربية  أوراا علمية

 15 3 8 4 أوراا علمية لاللغة اإلنجليزية

 75 15 43 17 املجموع

 
ورقة علمية،   1462 و   تاريخ إعداد   ا التقرير عدد األوراا العلمية املســــــــتلمة للنشــــــــر في املجلة من  إصــــــــدار ا وحتى  

وهي نســــــــــبة قريبة من نســــــــــ  القبول في %، 17ورقة م  ا، أي لنســــــــــبة قبول للنشــــــــــر للغر حوالي   255وتم قبول ونشــــــــــر  

 %. 30املجالت الدولية املتخصصة والتي تبلغ حوالي 

وتجدر اإلتــــارة لأن عدد األوراا املســــتلمة من  البدء بعملية إرســــال النشــــرات التعريفية الى جهات محددة  جامعات/ 

%( مقـارنـة بعـدد 25إليـات/ مراكز لحوث( قـد ارتفعـر بشـــــــــــــ ل ملحوي خالل األتــــــــــــهر القليلـة املـاضــــــــــــيـة  زيـادة حوالي  

سـيتم العمل على زيادة عدد األسـماء املدرجة    اإليار في    األوراا املسـتلمة خالل نفس الفجرة في السـنوات السـالقة. و

 املجلة.  دور األوراا املستلمة وعلى تفعيل  جودةعلى قائمة مراسالت املجلة ملا ل  من أثر إيجابي على 

ــجركين تحميل إل أوراقها ومحتوياد ا لاملجان، من خالل موق  نشـــــــــر املجلة  كما يتم ، ويم ن للمهتمين واملشـــــــ
ًّ
  إل جرونيا

املعهد على تــــــب ة اإلنجرنر. وبالرقم من ذلك  ال زال  ناك عدد من االتــــــجراإات على أعداد املجلة املطبوعة، كما أن  

  ناك يل  على األعداد السالقة. 
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 2020/2021خالل العام  والجدير لال كر لأن مجلة التنمية والســياســات االقتصــادية الصــادرة عن املعهد قد ن حر

ا قـة م  املعـايير العـامليـة والتي يبلغ عـدد ـا   Arcifعتمـاد معـامـل ُارســــــــــــيف  في تحقيق معـايير ا ، وـإان 32ُ املتو
ً
( معيـارا

 ( وب لك ت ون املجلة حصلر على ما يلي:0.2857 و    2021معامل ارسيف للمجلة للعام 

 
الثانية   ❖ ُارسيف    والثمانين املرتبة  معامل  في  املجالت  إجمالي  مجموع  من   

ً
والبالُ  Arcifعربيا غ  ــــــــالعام، 

 (. 877عدد ا   

املجالت    ❖ عدد  إجمالي  من  االقتصاد  تخصص  في  عشر  الثالثة  العربي،93املرتبة  املستوى  على   ) 

  حيث
 
فر(،  0.164متوسط معامل ارسيف له ا التخصص إان    أن

 
املجلة في   ا التخصص ضمن    وُصن

 (، وهي الف ة األعلى.Q1الف ة  األولى 

الثامنة ❖ املجالت    املرتبة  عدد  إجمالي  من  األعمال  وإدارة  واملالية  االقتصادية  العلوم  تخصص  في  عشر 

إان   149   التخصص  له ا  ارسيف  معامل  متوسط  إن  حيث  العربي،  املستوى  على   )0.158 ،)

فر
 
، وهي الف ة األعلى. Q1املجلة في   ا التخصص ضمن الف ة  األولى  وُصن

ً
 ( أيضا
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ً
 :ةاملعلوماتيـــــــــــــــــــــــ–سابعا

 :األهــداف ▪
 

في   لجمي   االستمرار  معلوما ي  تقني  دعم  التنمية  تو ير  بشؤون  واال تمام  االختصاص  ذوي  من  املستفيدين 

والتقارير االقتصادية البحوث  ونشر  وأسالي     ،  حديثةلوسائل  نظم    إل جرونية  في  التطورات  آخر  يواك   لما 

دور في تحسين األداء التنموي وتنمية القدرات الةشرية. واملسا مة في لناء   ر  للمعلوماتية من ملا ، وذلكاملعلوماتية

 تنموي حديث.  

 

 : إجراءات التنفيذ ▪
 امل تبة الرقمية: (أ 

ــــــــ ل خـاص في مجـال املعلومـاتيـة،   ـــ في إيـار توجهـات وســــــــــــيـاســــــــــــات املعهـد لتعزيز جهوده اإلنمـائيـة وتوســــــــــــي  نطـاقهـا وبشــ

اســــــــــــتمرت جهود مركز املعلومـــات التـــاب  للمعهـــد، و و مركز إل جروني متـ ــامـــل، لتقـــديم الـــدعم املعلومـــا ي للمتـــدربين  

 تمـــام بشــــــــــــؤون التنميـــة االقتصــــــــــــــاديـــة واالجتمـــاعيـــة، وذلـــك من خالل م ونـــاتـــ  والبـــاحثين وذوي االختصــــــــــــــاص واال 

 شــــــــــــمــل امل تبــة الرقميــة، وقواعــد البيــانــات اإلقليميــة والــدوليــة، والــدوريــات اإلل جرونيــة، وقــاعــدة ليــانــات وثــائق  التي

ـــــــب ـة اإلنجرنـر  التـداول اإلل جروني، من خالل موق    لـاإلضـــــــــــــا ـة إلى ليـانـات الخاراء العرب،    املعهـد، وقـاعـدة ـــ املعهـد بشــ

وحســـــــــــــالـاتـ  لقنوات التواصـــــــــــــل اإلل جرونيـة لألنشــــــــــــطـة اإلنمـائيـة والف ريـة للمعهـد، واالصـــــــــــــدارات اإلل جرونيـة لعـدد 

العلمي ب دف تو ير دعم تقني معلوما ي لجمي  وحدة النشـــر  على   املؤســـســـات الدولية، كما يشـــمل مركز املعلومات من

يســـــــتفيد م  ا الباحثون واملتدربون وذوو االختصـــــــاص لوســـــــائل وأســـــــالي    املســـــــتفيدين، ونشـــــــر البحوث والتقارير التي

بل تحســــــــــــين  دور في  للمعلوماتية من ملا إل جرونية حديثة، وذلك ــُ األداء التنموي وتنمية القدرات  تيســــــــــــير معطيات وســــــــــ

 هي: 2020/2021ألرز أنشطة مركز املعلومات خالل عام ، ومن لناء   ر تنموي حديث ملسا مة في الةشرية. وا

 

ليانات الخاراء واملتخصصين  على مل تالعرب، والتي  ش  قاعدة ليانات الخاراء و غ يةاالستمرار في توسي   ❖

 ا، من خالل العمل على تحديث ا وتطوير  التنمية االقتصادية واالجتماعية. العرب في 
 
وفي إيار حرص املعهد على تحديث وتطوير قاعدة ليانات الخاراء العرب وتحقيق الهدف من إنشائ ا،  قد   ❖

في   أمناء املعهد املوقر لجرتيح الخاراء املتخصصين لدى مؤسساد م  تم  مخايبة السادة أعضاء مجلس 

 اء. املجال اإلنمائي االقتصادي واالجتماعي إلضا ت م إلى قاعدة ليانات الخار 
 

االستمرار في  غ ية قاعدة ليانات وثائق املعهد، والتي  شمل وثائق املعهد املختلفة والناتجة عن مختلف   ❖

 األنشطة اإلنمائية التي نف  ا املعهد، وهي قاعدة مصممة لالستخدام الداخلي.
 

أو  ❖ املعهد  ُينظمها  التي  والندوات  املؤتمرات  على  امش  قام 
ُ
ت التي  املعار   في  على    املشاركة  ب ا  ُيشارك 

 املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.
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مواصلة الجهود وت ثيفها لتعظيم االستفادة من امل تبة الرقمية لاعتبار ا أحد امل تبات املتخصصة في   ❖

الوين العربي لالتخطيط اإلنمائي وقضايا وموضوعات التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث للغ عدد  

املسجلين   امل تبة  املستخدمين   مستخدم  2431الرقمية  في 
ً
امل تبة  ا إلى  الدخول  مرات  مجموع  وبلغ   ،

تحميل من قواعد  الو  االستخدام يتضمن   جلســــة   60805العدد اإلجمالي للجلسات ما يقارب   الرقمية أو 

   البيانات(.
 
 لأل راد    لم تةتــــ وفي إيــــار حرص املعهــــد على التعريف   ❖

ً
 ودوليــــا

ً
الرقميــــة، و عزيز االســــــــــــتفــــادة م  ــــا عربيــــا

الرالط    إلدراجمخـايبـة الجهـات املتخصــــــــــــصــــــــــــة ذات العالقـة لـالـدول العربيـة    تمـرواملؤســــــــــــســــــــــــات،  قـد 

 اإلل جروني الخاص لم تبة املعهد الرقمية على املوق  اإلل جروني الخاص لالجهة. 

 

 من املعهد على   ❖
ً
توسي  االستفادة من جهوده التنموية في مجال املعلوماتية،  والجدير لال كر، لأن  حرصا

امل ات  ال ارى في مختلف الدول العربية، على قرار الفرع ال ي تم   املعهد لتأسيس  رع مل تةت  لدى  يساى 

 إنشاؤه في مقر م تبة ال وير الوينية.

 

 

 تقنية املعلومات واالتصاالت الرقمية:   (ب 

و ق أ ضل املمارسات واملعايير،    للدول العربية واالستمرار في تقديمها  جهوده اإلنمائيةعلى  عزيز    حرص املعهدفي إيار  

 في ظل استمرار قيود الجائحة العاملية ال حية  كو يد
ً
( واملستجدات والتبعات الناجمة ع  ا، واصل  19-وخصوصا

والدراسات   التدريةية  الاراما  تنفي   مجال  في  خاصة  إل جروني  تفاعلي  بش ل  التنموية  خدمات   تقديم  املعهد 

واللقاء والبحثية  والارمجيات  االستشارية  املتطورة  الت نولوجيا  ووسائل  التقنيات  لاستخدام  وذلك  التنموية،  ات 

 ما يلي:  2020/2021في املعهد خالل عام قامر ب ا وحدة نظم املعلومات ألرز األنشطة التي  الحديثة، ومن 

الالزمة لها،   تأسيس عملية التدري  التفاعلي  عن ُبعد( من الجان  التقني وآلية التنفي ، وتو ير األدوات ❖

 ومواصلة وتطوير التدري  اإلل جروني التفاعلي  عن ُبعد( وتصميم وتطبيق الحلول التقنية ملتطلبات .

ـــــل   ❖ ـــــ ـــ العمــــل على تطوير وتحــــديــــث موق  املعهــــد على تــــــــــــب ــــة اإلنجرنــــر، والحرص على تو ير وتقــــديم أ ضــ

 الفني. الخدمات والدعم

 .املعهد في  ر والنش البحوث ومتابعة إلدارةاستحداث نظام آلي  ❖

 االستمرار في تطوير تب ة اإلنجرنر للمعهد لما يواك  احتياجات  التقنية املستجدة.  ❖

االســــــــــــتمرار في تحـديـث البنيـة التحتيـة للشــــــــــــب ـة الـداخليـة للمعهـد وتطوير ـا، والحرص على تو ير ال فـاءة  ❖

ــب ة الداخلية للمعهد من خالل   تو ير اإلل جروني وتقديم أ ضـــــــل الخدمات التقنية، و  للاريد ـــ الحماية للشــ

 على ضمان الحماية األمنية لشب ة املعهد. (Firewall)جهاز 
ً
 في ظل تزايد األنشطة اال جراضية وحرصا

 ة.أنظمة املعهد الداخليوصيانة االستمرار في تطوير  ❖
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 ,Twitter, Instagramاالســــــــــــتمرار في تطوير ومتـابعـة و غـ يـة قنوات التواصـــــــــــــل االل جروني للمعهـد مثـل   ❖

Linkedin  لاإلضا ة إلىFacebook وYoutube  . 

التي أنشـــــــــــــأ ـا املعهـد لتحتوي    Youtubeاالســــــــــــتمرار في  غـ يـة قنـاة املعهـد الثـانيـة على منصـــــــــــــة اليوتيوب   ❖

التســــــــــــجيــل الخــاص لــالورش التــدريةيــة التفــاعليــة واملؤتمرات املســــــــــــجلــة   يــديو( والنــدوات والاراما   على 

 رة.املختا التدريةية

ـــــــجركين في عـــام   ❖ ـــ ـــــــــل عـــدد املشــ ـــ  2021تطوير قـــاعـــدة ليـــانـــات ملشــــــــــــجرإي موق  املعهـــد على اإلنجرنـــر،  قـــد وصــ

.مشجرإ  ( 14419   إلى 
ً
 ا

 االستمرار في تحديث وتو ير أحدث التطبيقات اإلل جرونية الستخدام موظفي املعهد. ❖

التســــــــــــجيـــــل  االســــــــــــتمرار في تحـــــديـــــث وتطوير وتو ير أحـــــدث التطبيقـــــات   ❖ اإلل جرونيـــــة للمتـــــدربين  نموذج 

تو ير الروالط اإلل جرونية للتســـــــجيل في  اإلل جروني في الاراما التفاعلية، ليانات املرحـــــــحين واملشـــــــاركين،

 الاراما، والروالط اإلل جرونية للاراما، استمارة تقييم الاراما، واستحقاا الشهادات(، 

 ائي املستخدم في االستشارات والتدري .االستمرار في تحديث لراما التحليل اإلحص ❖

تطوير النظام اإلل جروني للمعهد ليتضــــــمن جمي  األنظمة واألجهزة اإلل جرونية الالزمة للتدري  التفاعلي   ❖

 .5G، وتب ة اإلنجرنر Zoomاإلل جروني  عن ُبعد(، لما في ذلك االتجراك في منصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 



 

36 

 التعاون العربي والدولي: –ثامنا 

 

في إيار حرص املعهد املسـتمر على  تح آ اا جديدة للتعاون م  مختلف املؤسـسـات واملنظمات  إلرام م كرات تفا م: 

( م كرات  6  لإلرام   2020/2021قام املعهد خالل عام    معها،  قدالعربية واإلقليمية والدولية وعقد اتفاقيات  عاون  

اإليار العام ومجاالت ، حيث يتحدد من خالل   ه االتفاقيات  لناًء على يلب ا  عدد من الجهات واملؤسسات م    ا متف

الـتـعــــــاون   ســـــــــــــس 
ُ
ــائـي  وأ والـاـرامـا ذات اإلنـمــــ ــــــــطــــــة  ـــ األنشــ مـن  مـجـمـوعــــــة  لـعـقــــــد  الـتـنـفـيــــــ يــــــة  والـخـطــــــة  الـطـر ـيـن،  لـيـن 

 .املشجرك اال تمام

على عدد من االجتماعات   ءً لنا( ومقره جمهورية  رنســـــــــــا:  OECDمنظمة التعاون االقتصـــــــــــادي والتنمية  التعاون م  

التشــــــــــــــاوريـــة واللقـــاءات الفنيـــة التي ُعقـــدت لين املعهـــد واملنظمـــة تم االتفـــاا على إنشــــــــــــــاء وتنفيـــ  لرنـــاما ُالحوكمـــة  

مجــاالت   ُ والــ ي ي ــدف إلى تقــديم الــدعم الفني للــدول العربيــة في   19-واالســــــــــــتجــالــة ملــا بعــد جــائحــة كو يــداملفتوحــة 

ـــــــبــاب واملرأة وجودة  ذلــك  االلــداع الح ومي والتحول الرقمي وتحســــــــــــينالحوكمــة املفتوحــة لمــا في   ـــ األداء وتم ين الشــ

القوانين واألنظمة الح ومية والنزا ة والضــــــبط الداخلي في املؤســــــســــــات العامة وبراما القيادة وإدارة التغيير وإدارة  

ومن املتوق  أن يبدأ تنفي  الارناما في   املالية العامة في املؤســــــســــــات الح ومية وإدارة املخاير واملشــــــجريات الح ومية.

وال ي ســــيتضــــمن مجموعة من األنشــــطة وهي التدري  املتخصــــص وتقديم االســــتشــــارات والدعم    2021/2022العام  

 املستفيدة.  ورقبات الدولةاملؤسس ي حس  يل  

 

تقـدم ب ـا املنتـدى وعلى عـدد  لنـاًء على املبـادرة التي ( ومقره جمهورية الهند:ORFمرصـــــــــــد منتدى البحوث  م  التعاون 

في مجال عالقات  التي تمر لين املؤســـــســـــتين، والتي تم  من من خاللها لحث ســـــُبل التعاون  من االجتماعات التشـــــاورية  

، واســت شــاف وســائل إلحياء اتفاقية التجارة الحرة لين دول مجلس التعاون الخليجي والهند،  الدول العربية م  الهند

، 27/10/2021لين املؤسـسـتين لتاريخ وكمرحلة أولى للتعاون تم  اإلعداد لعقد ندوة حوارية ا جراضـية لتنظيم مشـجرك  

 .تأ ي في إيار حوار الخليا العربي ال ي ي دف إلى  عزيز أواصر التعاون لين دول الخليا العربي وجمهورية الهند

 

م ب ـا االتحـاد للتعـاون م  خاراء العرب ومقره اململ ـة املغربيـة: االتحـاد العـام للم  التعـاون  لنـاًء على املبـادرة التي تقـد 

حيث ينتســـــ   ُينظمها،  عضـــــوية االتحاد واملشـــــاركة في الفعاليات التياملعهد، تم  ســـــمية أحد خاراء املعهد لتمثيل  في 

 2019اعتمـاده في أكتوبر عـام    ـ ا االتحـاد إلى املنظمـات العربيـة والـدوليـة ذات الطـاب  االقتصـــــــــــــادي واالجتمـاعي، وتم

 .ضمن قائمة منظمات ومؤسسات العمل العربي املشجرك لجامعة الدول العربية

 

 وحضـــــــــــور   –  2020/2021تـــــــــــارك املعهد خالل العام  املشــــــــــارإات في امللتقيات التنموية: 
ً
  ا جراضـــــــــــيا

ً
 ُملتقًى ( 24في     -يا

وهي ترؤس جلسات،  ومداخالت و عمل  تخلل العديد م  ا إعداد وتقديم أوراا  ،  املستوى املحلي واإلقليمي والدولي  على 

 إالتالي: 

ُ، والتي نظمت ا قواعد املعر ة الرقمية 2021ُندوة ُإعالن نتائا التقرير الســنوي ملعامل التأثير ارســيف للعام   ❖

 .27/9/2021، لتاريخ Zoomُقاعدة معامل التأثير واالستشهادات املرجعية العربيُ، عار املنصة اإلل جرونية 
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 فـــــــي مجـــــــال املســـــــؤولية املجتمعيـــــــة لعـــــــام  ❖
ً
ــر تـــــــأثيرا ــ  2021ملتقـــــــى ُالاخصـــــــيات العربيـــــــة األكســـــ ـــ ـــــ ي نظمتــ ُ، الــ

 .25/9/2021تاريخ ، لZoomعار املنصة اإلل جرونية الشب ة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، 

ـــــرة  ❖ ـــ ـــــة عشــ ـــ ـــــخت ا الحاديــ ـــ ـــــوعي لنســ ـــ ـــــل التطــ ـــ حفــــــــــل ُجــــــــــائزة ســــــــــمو الشــــــــــيخ عيســــــــــ ى لــــــــــن علــــــــــي آل خليفــــــــــة للعمــ

 .15/9/2021، لتاريخ Zoomُ، ال ي نظمت  جمعة ال لمة الطيبة، عار املنصة اإلل جرونية 2021

حفـــــــل تخـــــــريا الد عـــــــة الثالثـــــــة مـــــــن الارنـــــــاما التـــــــدريبي ُالزمالـــــــة املهنيـــــــة البحثيـــــــة للمســـــــؤولية املجتمعيـــــــةُ،  ❖

، Zoomالـــــــــــــــــ ي أقامتـــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــب ة اإلقليميـــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــؤولية االجتماعيـــــــــــــــــة، عاـــــــــــــــــر املنصـــــــــــــــــة اإلل جرونيـــــــــــــــــة 

 .29/7/2021 تاريخل

الـــــــــــــــ ي نظمتـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــب ة اإلقليميـــــــــــــــة للمســـــــــــــــؤولية  ُاملنتـــــــــــــــدى الـــــــــــــــدولي لريـــــــــــــــادة األعمـــــــــــــــال االجتماعيـــــــــــــــةُ، ❖

 .23/5/2021تاريخ ، لZoomعار املنصة اإلل جرونية االجتماعية، 

ـــــة  ❖ ـــ ـــــنظم الغ ائيــ ـــ ـــــياا الــ ـــ ـــــي ســ ـــ ـــــام فــ ـــ ـــــن الطعــ ـــ ُديوانيــــــــــة ال ويــــــــــر الرمضــــــــــانية تحــــــــــر تــــــــــعار الفاقــــــــــد املهــــــــــدر مــ

املســــــــتدامةُ، التــــــــي نظمهــــــــا معهــــــــد اإلنجــــــــاز املتفــــــــوا للتــــــــدري  األ لــــــــي واالستشــــــــارات اإلداريــــــــة واالقتصــــــــادية 

 ، في دولة ال وير.1/5/2021واملالية، لتاريخ 

ـــــــــجرك -ُاملــــــــــــــؤتمر األعمــــــــــــــال الصــــــــــــــيني ❖ ـــ ـــــــــيم مشــ ـــ ـــــــــتثمارُ، لتنظــ ـــ ـــــــــابعة لالســ ـــ العربــــــــــــــي التاســــــــــــــ ُ، وُالنــــــــــــــدوة الســ

ـــــ  لـــــــين ة واتحـــــــاد الغـــــــرف العربيـــــــة، مـــــــن خـــــــالل املنصـــــــة اإلل جرونيـــــــة املجلـــــــس الصـــــــيني لجـــــــرويا التجـــــــارة الدوليــ

Zoom 6/4/2021، لتاريخ. 

ُمنتـــــــــــــــدى الحوكمـــــــــــــــة فـــــــــــــــي منطقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرا األوســــــــــــــــط وتـــــــــــــــمال أ ريقيـــــــــــــــا ملنظمـــــــــــــــة التعـــــــــــــــاون والتنميــــــــــــــــة  ❖

  منظمــــــــة التعــــــــاون االقتصــــــــادي والتنميــــــــةاالقتصــــــــادية: رؤى مــــــــن أجــــــــل التعــــــــافيُ، والــــــــ ي نظمتــــــــ  
ً
ا جراضــــــــيا

 .31/3/2021-30، خالل الفجرة Zoomنية عار املنصة اإلل جرو 

 عاليـــــــــــات النســـــــــــخة الثالثـــــــــــة مـــــــــــن الارنـــــــــــاما التـــــــــــدريبي ُالزمالـــــــــــة البحثيـــــــــــة املهنيـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال املســـــــــــؤولية  ❖

ــــــــة الشـــــــــــــب ة اإلقليميـــــــــــــة للمســـــــــــــؤولية االجتماعيـــــــــــــة، املجتمعيـــــــــــــةُ، التـــــــــــــي نظمت ـــــــــــــا  ـــ ــــــــة اإلل جرونيــ ـــ ــــــــر املنصــ ـــ عاــ

Zoomــــــة24/3/2021تـــــــــــاريخ ، ل ـــ عمـــــــــــل بعنـــــــــــوان ُيـــــــــــرا وأســـــــــــالي  جمـــــــــــ   ، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل تقـــــــــــديم ورتــ

 البحوث العلمية في حقل املسؤولية املجتمعية: العينةُ. البيانات في 

ُحفــــــــــل تخــــــــــريا الد عــــــــــة الثانيــــــــــة مــــــــــن الارنــــــــــاما التــــــــــدريبي الــــــــــدولي الزمالــــــــــة البحثيــــــــــة املهنيــــــــــة للمســــــــــؤولية  ❖

ــر املجتمعيـــــــــــــــةُ، والـــــــــــــــ ي أقامتـــــــــــــــ  الشـــــــــــــــب ة اإلقليميـــــــــــــــة للمســـــــــــــــؤولية االجتماعيـــــــــــــــة،  ـــ ـــــ ـــ ـــــك عاــ ـــــ ـــ ــة املوذلــ ـــ ـــــ ـــ نصــ

 .11/2/2021 ، لتاريخZoom اإلل جرونية

ورتــــــــــــة العمــــــــــــل حــــــــــــول ُالسياســــــــــــات والفــــــــــــرص أمــــــــــــام دول مجلــــــــــــس التعــــــــــــاون مــــــــــــ  التحــــــــــــول نحــــــــــــو الثــــــــــــورة  ❖

ــــــر الصـــــــــــناعية الرابعـــــــــــةُ، والتـــــــــــي نظمت ـــــــــــا وزارة االقتصـــــــــــاد لدولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة،  ـــ ــــــك عاــ ـــ وذلــ

 .28/1/2021 ، لتاريخVideo Conference املنصة اإلل جرونية
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ــــــة  ❖ ـــ ــــــم 2020ُاجتمـــــــــــاع  نـــــــــــي ملناقشـــــــــــة التقريـــــــــــر األممـــــــــــي  حالـــــــــــة املـــــــــــدن العربيــ ـــ ــــــاما األمــ ـــ ــــــ  لرنــ ـــ ــــــ ي نظمــ ـــ (ُ، الــ

 .21/1/2021 ، لتاريخZoom املنصة اإلل جرونيةوذلك عار املتحدة للمستوينات الةشرية  موئل(، 

ـــــــ ي اللقـــــــــاء بعنـــــــــوان: ُالتخطـــــــــيط والشـــــــــراكة فـــــــــي األزمـــــــــاتُ، ضـــــــــمن املنصـــــــــة الدوريـــــــــة ضـــــــــيف  ❖ ـــــــية، الــ وقضــ

ـــــــر  –العلـــــــــــــــــم والعلمـــــــــــــــــاء  نظمتـــــــــــــــــ  دار ـــــ ـــ ـــــــك عاــ ـــــ ـــ ـــــــةالجمهوريـــــــــــــــــة اللبنانيـــــــــــــــــة، وذلــ ـــــ ـــ ـــــــة اإلل جرونيــ ـــــ ـــ ، Zoom املنصــ

 .19/1/2021 لتاريخ

ــة 2020ُاملنتـــــــدى الـــــــدولي العلمـــــــي لبحـــــــوث املســـــــؤولية املجتمعيـــــــة لعـــــــام  ❖ ـــ ــب ة اإلقليميــ ـــ ــ  الشــ ـــ ـــــ ي نظمتــ ُ، الــ

 .28/12/2020لتاريخ ، Zoom املنصة اإلل جرونيةوذلك عار للمسؤولية املجتمعية، 

تحـــــــــــر عنـــــــــــوان ُاملـــــــــــدرب املعتمـــــــــــد. رؤيـــــــــــة نحـــــــــــو تطـــــــــــوير  2020اللقـــــــــــاء اإلل جرونـــــــــــي الـــــــــــويني األول للمـــــــــــدربين  ❖

ــر وجــــــــــــــودة التــــــــــــــدري ، الــــــــــــــ ي نظمــــــــــــــ  اتحــــــــــــــاد كشـــــــــــــــاف لبنــــــــــــــان،  ـــــــ ـــ ـــــــــك عاــ ـــ ـــــةوذلــ ـــــ ـــ ــة اإلل جرونيــ ـــــــ ـــ  Zoom املنصــ

 .20/12/2020-19الفجرة  خالل

ـــــــــام ُامللتقــــــــــــــى األممــــــــــــــي الحجــــــــــــــراف ممارســــــــــــــات املســــــــــــــؤولية املجت ❖ ـــ ـــــــــث لعــ ـــ ـــــــــة الثالــ ـــ ـــــــــ  2020معيــ ـــ ـــــــــ ي نظمتــ ـــ ُ، الــ

ـــــةوذلــــــــــك عاــــــــــر اإلقليميــــــــــة للمســــــــــؤولية املجتمعيــــــــــة،  الشــــــــــب ة ـــ ـــــة اإلل جرونيــ ـــ ــــــرة ، Zoom املنصــ ـــ ــــــالل الفتـــــــ ـــ خــــــــــــ

17-19/12/2020. 

( ملجلـــــــــــس وزراء الشـــــــــــؤون االجتماعيـــــــــــة العـــــــــــربُ، 40ُاجتمـــــــــــاع كبـــــــــــار املســـــــــــؤولين ضـــــــــــمن أعمـــــــــــال الـــــــــــدورة    ❖

القطــــــــــــــــاع االجتمــــــــــــــــاعي  إدارة التنميــــــــــــــــة  –امــــــــــــــــة لجماعــــــــــــــــة الــــــــــــــــدول العربيــــــــــــــــة الــــــــــــــــ ي عقدتــــــــــــــــ  األمانــــــــــــــــة الع

األمانـــــــــــة الفنيـــــــــــة ملجلـــــــــــس وزراء الشـــــــــــؤون االجتماعيـــــــــــة العـــــــــــرب(، وذلـــــــــــك عاـــــــــــر  –والسياســـــــــــات االجتماعيـــــــــــة 

 .15/12/2020لتاريخ  –تقنية الفيديو كونفرانس 

ــالي والبحـــــــث العلمـــــــيُ،  ❖ ـــــطة ُالحفـــــــل الت ريمـــــــي ملـــــــوظفي ومنتســـــــبي وزارة التعلـــــــيم العـــــ ــاركوا لاألنشــ ـــ ـــــ ين تــ الــ

التدريةيــــــــــــــــة للمعهــــــــــــــــد العربــــــــــــــــي للتخطــــــــــــــــيط، والــــــــــــــــ ي أقامتــــــــــــــــ  وزارة التعلــــــــــــــــيم العــــــــــــــــالي والبحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي 

 .13/12/2020لتاريخ  – Zoomلالجمهورية اليمنية، وذلك عار املنصة اإلل جرونية 

 Investing in the SDGs through South-South andالنــــــدوة اإلقليميــــــة اال جراضــــــية  ❖

triangular” ــا معهــــــــــد اإلدارة العامــــــــــة لممل ــــــــــة البحــــــــــرين، وذلــــــــــك عاــــــــــر املنصــــــــــة اإلل جرونيــــــــــة ــي نظمهــــــــ ُ، التــــــــ

Zoom ـــــــاني 2/12/2020 – 30/11/2020، خـــــــــــــــــــــــالل الفتــــــــــــــــــرة ـــ ـــــــوم الثــ ـــ ـــــــي اليــ ـــ ـــــــة فــ ـــ ـــــــديم مداخلــ ـــ ـــــــالل تقــ ـــ ، مــــــــــــن خــ

حـــــــول ُدور الشـــــــراكة لـــــــين القطـــــــاعين العـــــــام والخـــــــاص فـــــــي تحقيـــــــق أ ـــــــداف  1/12/2020مـــــــن النـــــــدوة لتـــــــاريخ 

 .علي اُ 19-التنمية املستدامة في الدول العربية وأثر جائحة كو يد

املـــــــؤتمر الــــــــدولي الســــــــنوي ملعهـــــــد التخطــــــــيط القــــــــومي ُالطاقـــــــة والتنميــــــــة املســــــــتدامةُ، الـــــــ ي نظمــــــــ  معهــــــــد  ❖

ــــــ التخطــــــــيط القــــــــومي فــــــــي جمهوريــــــــة مصــــــــر العربيــــــــة،  ــــــة ر وذلــــــــك عاــ ــــــة اإلل جرونيــ ــــــاللZoom املنصــ ــــــرة  ، خــ الفجــ

21-22/11/2020. 
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املـــــــــــــــؤتمر اال جراضـــــــــــــــ ي العـــــــــــــــاملي األول لـــــــــــــــدعم املنظومـــــــــــــــة االلت اريـــــــــــــــة وريـــــــــــــــادة األعمـــــــــــــــالُ، الـــــــــــــــ ي نظمتـــــــــــــــ  ُ ❖

ــــــر  –سيســــــــتم لالستشــــــــارات اإلداريــــــــة  إي ــــــــو تــــــــركة ــــــك عاــ ــــــر، وذلــ ــــــة دولــــــــة ال ويــ ــــــة اإلل جرونيــ ، Zoom املنصــ

 .20/11/2020-19الفجرة  خالل

ُاملــــــــؤتمر الســــــــنوي الثالــــــــث عشــــــــر اال جراضــــــــ ي للمنتــــــــدى العربــــــــي للبي ــــــــة والتنميــــــــة ُ، الــــــــ ي نظمــــــــ  املنتــــــــدى  ❖

 .11/11/2020-10الفجرة  ، خاللZoom املنصة اإلل جرونية عار  العربي للبي ة والتنمية  أ د(،

ــــــي اجتمــــــــاع  نــــــــي حــــــــول ُاســــــــت مال وضــــــــ  مرت ــــــــزات إعــــــــداد الخطــــــــة االســــــــجراتيجية الوين ❖ ــــــار العلمــ ــــــة لاللتـ ـ يــ

ــــــر  ـــ ــــــر، عاــ ـــ ــــــة ال ويــ ـــ ــــــي دولــ ـــ ــــــرعين فــ ـــ ــــــدعم املخجــ ـــ والت نولـــــــــــوجيُ، ضـــــــــــمن الـــــــــــ ي عقدتـــــــــــ  الجمعيـــــــــــة ال ويتيـــــــــــة لــ

 .21/10/2020، لتاريخ Zoomاملنصة اإلل جرونية 

حفــــــــــل إيــــــــــالا الدراســـــــــــة االستشــــــــــارية ُتقيـــــــــــيم اآلثــــــــــار االقتصــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة للمشــــــــــروعات الصـــــــــــغرى  ❖

ـــــركة والصــــــــــغيرة املمولــــــــــة مــــــــــن املؤسســــــــــة ا ـــ ـــــ  الشــ ـــ ـــــ ي نظمتــ ـــ ـــــاتن(ُ، الــ ـــ ـــــة   ــ ـــ لفلســــــــــطينية لإلقــــــــــرا  والتنميــ

 .13/10/2020، لتاريخ Zoomالفلسطينية لإلقرا  والتنمية   اتن(، عار املنصة اإلل جرونية 
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 تقرير حول ُإنجازات مرك
ً
 ُواملتوسطةاملشروعات الصغيرة  زتاسعا

 2021/2020خالل العام  

 : دافــاأله ▪
 
واملتوسطةاستمر   الصغيرة  املشروعات  للمعهد    مركز  الخدمات   في التاب   ونوعية  حجم  التدريةية  تطوير 

على نحو ُيعزز ريادت   زيادة مستوى االنتشار الجغرافي  ك لك  يقدمها للدول العربية و واالستشارية والبحثية التي  

 واملتوسطة.في مجال تنمية املشروعات الصغيرة 

 

 :إجراءات التنفيذ ▪
  
 التدريب: من خالل ❖

 

ــــــاط    2020/2021في إيار املســــــــا مة في تنفي  الخطة التدريةية للمعهد للعام   ــــــا مة في تحقيق أ داف نشــ واملســ

ظل اإلجراءات ال ــــحية والوقائية   في و  (،2025 -  2020لألعوام     التاســــعةراتيجية  التدري  التي تضــــمنت ا االســــج

قــام املعهــد لــإعــادة جــدولــة معظم لرامجــ   ،  ( 19-جــائحــة كو يــد  دولــة ال ويــر ملواجهــة   عملــر ب ــاالعــامليــة التي  

عقد  
ُ
اإلل جرونية.   ZOOMمن خالل التدري  التفاعلي اإلل جروني ُالتدري  عن ُبعدُ عار منصـــــــــة الحضـــــــــورية لت

ـــــــحين   26للغ إجمـالي عـدد الاراما/الورش التـدريةيـة التي نفـ  ـا املركز    ـــ ( وتـــــــــــــارك م  م 5876(، وبلغ عـدد املرحــ

 (.1  ( كما  و موضح لالجدول رقم 4064  

 2020/2021خالل العام   SMEs: إحصائيات عدد الاراما/الورش التدريةية التي نف  ا مركز ( 1  الجدول رقم 

 وعدد املرححين واملشاركين  ي ا  

 عدد ا النشاط التدريبي 
 عدد 

 املرححين

 عدد 

 املشاركين 

ضمن الهي ل األساس ي   SMEsلراما مركز   .1

 *للتدري 

5 2131 323 

 2492 2492 11 *حول موضوعات متنوعة SMEsورش مركز   .2

 24 28 1 *لصالح الجهات املستفيدة SMEsلراما مركز   .3

 1225 1225 9 *لصالح الجهات املستفيدة SMEsورش مركز   .4

 4064 5876 اإلجمالي  
 %69 %100 النسبة

 إا ة مدرجة ضمن أنشطة املعهد املختلفة. SMEsمالحظة: لراما وورش مركز  
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 النشاط البحثي:من خالل  ❖
 

قام مركز املشــــــــــــروعات الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطـة لإعداد عدد من األوراا البحثيـة الخـاصــــــــــــة لقطـاع ريادة األعمـال  

 ، وذلك على النحو التالي:2020/2021طة خالل العام املشروعات الصغيرة واملتوس
 
دراســــــــــة تنموية: مؤتــــــــــرات تقييم أداء مؤســــــــــســــــــــات التمويل األصــــــــــغر: دراســــــــــة تطبيقية لحالة املؤســــــــــســــــــــة   -

 .2020، أكتوبر 68، العدد "الفلسطينية لإلقرا  والتنمية ُ  اتن

  .2020، ديسمار 152العدد  جسر التنمية: أساسيات ومؤترات قياس األداء ملؤسسات التمويل األصغر، -

، 153مفا يم ومصــطلحات في مجال ريادة األعمال واملشــروعات الصــغيرة واملتوســطة، العدد  جســر التنمية: -

  .2021مارس 
 

 سا م املركز في تح يم عدد من األوراا البحثية املقدمة للنشر في مجلة وإصدارات املعهد.  -

 

 ؤتمرات وورش العمل والمنتديات:الممن خالل  ❖
 

العام   ▪ التنموية   2020/2021تارك مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة خالل  اللقاءات  العديد من  في 

وعات ذات عالقة لريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة وبعمل املعهد بش ل  تناقش موض التي

 اإلل جرونية على النحو التالي:   ZOOM، وذلك عار منصة عام
 
ـــــــطنـاعي املشـــــــــــــاركـة في تنظيم   - ـــ املؤتمر اال جراضــــــــــــ ي العـاملي الثـاني لـدعم منظومـة االلتـ ار والـ ـإاء االصــ

، لـالتعـاون م  تــــــــــــركـة إي وســــــــــــيســــــــــــتم  18/11/2020-16ُ خالل الفجرة  األعمـال   والت نولوجيـا وريـادة

 دولة ال وير. –لالستشارات اإلدارية 

لتاريخ   - ال ويتيُ  األعمال  ريادة  ُأسبوع  ملتقى:  ريادة 21/11/2021رعاية  جمعية  م   لالتعاون   ،
 لى النحو التالي:  ورش تدريةية على  امش امللتقى ع 5، وتقديم دولة ال وير -األعمال التنموية 

ـــــــــ ُمهارات التسويق االل جروني الفعال للمشروعالورتة التدريةية:   ➢ ـــــــ رة واملتوسطةُ  ــــــــــــــــــــ ات الصغيــــــــــــــــــــــ
 .2020/ 11/ 22 خــــلتاري

ُخرائط االســتثمار والفرص االســتثمارية ال كية في األســواا املحلية اإلقليمية  الورتــة التدريةية:   ➢

 .2020/  11/ 23 لتاريخوالدوليةُ 
ُمهارات إدارة السروة والدخل واالســــتثمار لرواد األعمال وأصــــحاب املشــــروعات  الورتــــة التدريةية:   ➢

 .24/11/2020 لتاريخالصغيرة واملتوسطةُ 

الورتـــــــــــــة التــدريةيــة: ُآليــات  عزيز دور االلت ــار واإللــداع لرواد األعمــال في لنــاء االقتصـــــــــــــاد الوينيُ   ➢
 25/11/2020 لتاريخ

الورتـــــــــة التدريةية ُإدارة املخاير الشـــــــــاملة واملوارد في املشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة واملتوســـــــــطة في ظل   ➢

 .26/11/2020 لتاريخاألزماتُ 
 

راضـــــــ ي الخليجي الثاني لدعم منظومة االلت ار واإللداع والت نولوجيا  املشـــــــاركة في تنظيم املؤتمر اإل ج -
 –، لالتعاون م  تـركة إي وسـيسـتم لالسـتشـارات اإلدارية  8/4/2021-6وريادة األعمالُ خالل الفجرة  

 ُ.لناء منظومة الريادة وااللت ارورش تدريةية على  امش امللتقى بعنوان ُ 3دولة ال وير وتقديم 
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 من خالل الدراسات االستشارية ❖
 
للتخطيط،    إيار في   العربي  املعهد  يقدمها  التي  املؤسس ي  الدعم  وخدمات  االستشاري  النشاط  في  عزيز  املشاركة 

 املركز لما يلي:   قام

إعداد الالئحة الداخلية التنظيمية لحاضـــــنات االعمال التابعة لوزارة الشـــــ ون االجتماعية  ســـــا م املركز في  ▪

 لدولة ال وير.

التابعة  33تقييم املشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة لصــــــــــالح حاضــــــــــنة األعمال لوتيك املشــــــــــاركة في لجنة   ▪

 الش ون االجتماعية والعمل. لوزارة

دارة املعر ة لصـــــالح الشـــــركة  إالبدء لإعداد الدراســـــة االســـــتشـــــارية الخاصـــــة لتأســـــيس وحدة الدعم الفني و  ▪

 الفلسطينية لالقرا  والتنمية ُ اتنُ.

 

 المبادرات والبرامجمن خالل  ❖
 

  يتةناه،  الدؤوب لتنفي  رسالة املعهد العربي للتخطيط ونشر   ر املشروعات الصغيرة واملتوسطة ال ي   الساي في إيار  

 يلي:  لمتابعة مامركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة  يستمر 

والتوجيــ  الفعــال للمشــــــــــــروعــات الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطــةُ من خالل الجركيز على  ال و شــــــــــــناُ  لرنــاما تنفيــ  ▪

 م   تتالءم  لحيثتنظيم ورش تدريةية قصــــيرة لرواد األعمال  ل  والقيام  ،Group Coachingالتوجي  الجماعي 

 .دوري بش ل دراست ا يتم التي التدريةية احتياجاد م

إعــداد مقجرح لرنــاما تم ين رواد األعمــال لــدولــة ال ويــر لصـــــــــــــالح الصــــــــــــنــدوا العربي لإلنمــاء االقتصـــــــــــــادي   ▪

 واالجتماعي.

 املبادرات واملشروعات املتعلقة لتم ين الشباب وتأ يل القادة.املسا مة في إعداد عدد من  ▪

 

 األنشطة األخرى: ❖
جمي  االســــــــتشــــــــارات ومقجرحات الدراســــــــات التي يقدمها املعهد ذات العالقة لاملشــــــــروعات الصــــــــغيرة    إعداد ▪

واملتوســطة والخرائط االســتثمارية الخاصــة ب  ه املشــروعات وحاضــنات األعمال وقير ا من املجاالت ذات  

  العالقة.

املعهد م  إا ة املؤســــــــســــــــات الداعمة لقطاع ريادة القيام لتنســــــــيق ومتابعة إا ة القضــــــــايا املتعلقة بعالقة  ▪

 األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.

على تمتين عالقات التعاون في مجال التدري  م  عدد من مؤســـــــســـــــات العمل الريادي واملؤســـــــســـــــات    العمل ▪

مـائي من حيـث تم تلبيـة يلبـات للتعـاون اإلناملعنيـة لـاملشــــــــــــروعـات الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطـة في الـدول العربيـة، 

الـــــدول مثـــــل:   دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة،  جهـــــات ومؤســــــــــــســــــــــــــــات ح وميـــــة وردت للمعهـــــد من بع  

  اللبنانية،  والجمهوريةالبحرين، واململ ة األردنية الهاتــمية، وجمهورية الســودان، وســلطنة ُعمان،   وممل ة

 وجمهورية العراا.   لسطين، ودولة

 نهاية التقرير
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