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التشريعات المائية وتحسين القدرات المؤسسة في  إلنقاذتعزيز الترتيبات المؤسسية  199
 قطاع 
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 1999 التحديات والفرص المرتبطة باتفاقيات التجارة الدولية الجديدة  200

 1990 الحضرية المستدامة في منطقة االسكواالتحوالت البيئية والتنمية  201

التقدم الذي احرزته الجمهورية اليمنية في تنفيذ برنامج العمل  وقيماستعراض  202
 الصالح اقل البلدان نمو في التسعينات

2000 

 2006 تحليل سياسات االقتصاد الكلي في منطقة 203

 1995 السوريةتقييم السياسات الزراعية في الجمهورية العربية  204

 1998 1994استعراض للتطورات واالتجاهات في القطاعات التقدمية والمالية  205

 1998 التقرير الختامي والتوصيات االجتماع العربي الثاني متابعة مؤتمر 206

 2003 ترشيد ادارة المياه في البلدان االسكوا عرض للتدابير التي اتخذتها بلدان االسكوا 207

 2003 على حماية الموارد المائية وتأثيرهاالجوفية  المياه تأهيلاعادة  208

 1992 تطويرهالحالة الراهنة للتسويق الزراعي في العراق ومجاالت  209

 1998 اثار برنامج التكييف الهيكلي على انتاج االغذية واستهالكها 210

 1999 تقييم دور المنظمات غير الحكومية في االراضي المحتلة وفرص التشابك فيها  211

 2001 التجارة في الخدمات االتصاالت دراسات حالة مصر واالردن ولبنان 212

 2007 الممارسات الجيدة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  213

 2005 الى دول عربية  ةباإلشارتسهيل التجارة  214

 1999 1995مقارنة مماثالت القوة الشرائية ومستوى االسعار واالحجام  215

 1990 الحالة الراهنة التسويق الزراعي في االردن ومجاالت تطويره 216

 1998 وامداداتها في االردناثر برنامج التكيف الهيكلي على انتاج االغذية  217

 2005 تاريخ الحركات النسائية في العالم العربي 218

 1999 الوضع الراهن والتطورات المستقبلية لتطوير االساطيل البحرية التجارية 219

االستدامة البيئية الحضرية مع تركيز خاص على المسكن واالرض وضمان  220
 الحيازة
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 2009 بناء الثقة بالخدمات االلكترونية في االسكوا 221

 2001 تسهيل نقل البضائع الدولية في منطقة  222

 1992 اثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على االسر العربية 223

 2008 ادماج قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج االنمائية 224

 1992 الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في الجمهورية العربية 225

 1995 السوريةدليل وطني عن البيانات المزروعة في جمهورية العربية  226

 2005 المعايير البيئية والقدرة التنافسية  227

 2003 االنتاج والطاقة والمياه البيئة في منطقة االسكوا 228

 1999 لتنفيذها في دول العربية تاأللياوقائع اجتماع فريق الخبراء وتعزيز  229

 2002 اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفقر  230

 2007 الموارد المالية واسس المال المخاطر وزيادة االعمال في التكنولوجيا  231

ما في المنطقة العربية العدد الثالث التنمية المؤسسية في سياقات  الحكومةتقرير  232
 النزاع دبع
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 1999 وقائع الندوة حول كفاءة التجارة في الدول االعضاء االسكوا 233

 2004 قائمة مطبوعات االسكوا 234

ة العربية خصائص المراءة المهنية المشاركة في دليل أسلسلة دراسات عن المر 235
 المراءة العربية

2007 

 1991 ة العربية والعمل الواقع الراهن ومتطلبات التنمية 47ذ3ال5 ةأالمرسلسلة دراسات  236

 1992 سلسلة دراسات االحكام النساء في التشريعات العربية 237

 2005 ادارة الدين الخارجي وحالة الدين في منطقة 238

 2009 االتجاهات السائدة في اثناء النزاعات وتداعياتها 239

 2009 الطاقة تعزيز التعاون االقليمي في مجال 340

 2009 اطار الممارسة البيئة االقتصادية في منطقة 341



 2009 المعيشية لألسرالمسح المتكامل  342

 2001 معجم الحسابات القومية  343

 1999 سلسلة دراسات والتنمية البشرية واكتساب المعرفة المتقدمة في البلدان العربية 244

االقتصادية واالجتماعية لقروض برنامج االسر القيمة سلسلة دراسات تقييم االثار  245
 وصناديق االئتمان
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 1995 مشروع االعالن العربي التنمية االجتماعية 246

 2003 الضمان وشبكات االمان االجتماعي في اطار السياسات االجتماعية 247

 2003 المؤتمر الوزاري الخامس  لألعدادتقرير عن اعمال االجتماع الوزاري العربي  248

 2005 دليل البرامج التدريبية لهيئة التعليم التقني 249

 2002 اوراق اسكوا التحضيرية لمؤتمر القيمة العالمية للتنمية المستدامة  250

 2001 االعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية 251

 2000 الصناعية العربيةدليل مصادر المعلومات  252

 1999 المدن الثانوية والتنمية الحضرية المستدامة 253

 1998 ملخص الدراسة التي جريت عن التكنولوجيا الحيوية 254

 2007 االتجاهات االقتصادية واثارها المساعدة الخارجية والتنمية المنطقة 255

 2001 الوسائط سياسة عامة ومقترحات مشروع لتطوير نظام نقل متعدد 256

 2003 االنتاجية وانشطة التنمية المستدامةاستعراض  257

 2003 بناء القدرات في تطبيقات مختارة لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 258

 2003 السياسات االسكانية والحيازة السكنية والعقارية في منطقة االسكوا 259

 2003 اللجنة االقتصادية واالجتماعيةالوثائق االنكليزية والعربية الصادرة من  260

 2002 اسكوا السياسات االسكانية والتحضير مالمح قطرية المملكة االردنية الهاشمية 261

 2001 تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان االسكوا 262

 2004 نشرة تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي اسيا 263

 2002 االستراتيجيات والسياسات الصناعية االعداد القرن الحادي عشراستعراض  264

 2003 تسهيل التجارة والتجارة االلكترونية في منطقة االسكوا 265

ربط اسواق االوراق المالية من اجل تحقيق التكامل االقليمي في  للحكومةاستجابة  266
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 2000 االستبيان بشأن تنفيذ منهاج عملردود الدول العربية على  267

 1997 الفلسطينية لألراضيمقترح الطار عام لسياسة تنمية زراعية  268

 1998 نظام التخطيط الزراعي في مصرعرض وتحليل 269

التكاملية للموارد المائية في  لإلدارةلتطبيق االستراتيجيات الوطنية  تطوير اطر 270
 بلدان االسكوا

2005 

 1989 التنمية الريفية في العراق الدروس المستفادة 271

 1989 1979-1986المجموعة االحصائية العربية الموحدة  272

 1990 1980-1988المجموعة االحصائية الموحدة العربية  273

 1988 1978-1985المجموعة االحصائية الموحدة العربية  274

 1997 نظرة على التطورات االقتصادية االسكوا 275

تطبيق التبادل االلكتروني البيانات ومعايير االمم المتحدة لتسهيل االدارة والتجارة  276
 والنقل 
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 2003 تكنولوجيات معالجة المياه العادمة 277

 2001 اثار االتفاق العام بشان تجارة الخدمات  278

 1998 طوير التنسيق والتكامل الزراعي والغذائي في الدول االعضاءت 279

 2003 مواجهة العولمة وتقييم العمل حسب النوع االجتماعي في بلدان االعضاء 280

 2000 السالم والتعاون االقتصادي واالقليمي في مجاالت الزراعية  281

 2002 دراسة مقارنة عن ضرائب الشركات فرصة تحقيق التوافق فيما بينها  282

 2003 للبلديات في المنطقة الناشئالالمركزية والدور  283



 2001 اتفاق اطرق الدولية في المشرق العربي 284

 1995 خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في االمارات 285

 2004 خطة عمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 286

 2003 اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي 287

 1988 1994-1987التجارة بين الوطن العربي والصين  288

 2004 نحو سياسات متكاملة للتنمية االجتماعية تحليل مفاهيمي  289

 1993 الثانية رباألسعاالحسابات القومية  290
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 2006 االجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير حكومية في دول عربيةالنوع  293
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دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية تقييم  296
 ة مستقبليةيورؤ
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 2000 التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة التحدي العربي 297

 1999 التنمية البشرية المستدامة ودور المنظمات غير حكومية  298

 1995 والفقر في منطقة االسكوا  المرأة 299

 2003 اعادة اعمار العراق الرؤية العربية 300

 2001 1985-1975التنمية الصناعية في جمهورية العربية السورية  301

 2001 القروض الصغرى وتمويل المشاريع الصغرى 302

 1998 مفاهيم العلم والعمل والتكامل االجتماعي من الفكر 303

 1995 االبعاد الثقافيةالتنمية البشرية في الوطن العربي   304

 2007 استعراض سالمة المرور على الطرق في بلدان مختارة من المنطقة االسكوا 305

 1987 وضع االحصاءات البيئية لمنطقة غرب اسيا 306

 2003 مجموعة االحصاءات والمؤشرات االجتماعية  307

 1997 العربية بالمرأةللنهوض  تنفيذه مما تاستعراض وتقييم  308

 1989 مشروع تطوير نظم التخطيط الزراعي وتنسيقها بين اقطار مجلس التعاون العربي 309

 1992 تطوير نظم التخطيط الزراعي في جمهورية العراقية 310

 1993 ةاألصليالهجرة العائدة مالمحها واثرها واستيعابها في بلدان  311

 1998 الزراعي الغذائي لإلنتاجاالشراف الطويل االمد  312

 1999 القطاع الزراعي في االراضي الفلسطينية تأهيلوثيقة مشروع حول اعادة  313

 1996 حالة النساء المعوقات ووضعهن الهامشي وتدابير دمجهن في مجتمع 314

 1997 اسات االجتماعية على الفقرياثر سياسات االقتصاد الكلي والس 315

 1991 والجمهورية العربية السورية والعراقافاق التكامل الزراعي بين االردن  316

 1999 مؤامة مواصفات ومقاييس بعض السلع الزراعية من اجل تصديرها الى السوق 317

 1991 التخطيط الزراعي في االردن 318

 2001 االسر التي تراسها نساء في مناطق مختارة في االسكوا 319

 1992 المحتلةالتنمية الريفية في االراضي الفلسطينية  320

 1991 نحو استراتيجية التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي 321

 1995 في االراضي الفلسطينية قطاع الخدمات البيطرية تأهيلاعادة  322

 1997 استعراض وتقييم مصادر المعلومات في قطاع الصناعي  323

 1993 العربية في منطقة غربي اسيا المرأةمساهمة  324

 2007 ارشادات تطوير االطر التشريعية والمؤسسية لتنفيذ االدارة المتكاملة للمواد المائية 325

مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير حكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات  326
 العالمية وفي متابعتها خالل عقد التسعينات من القرن العشرين

1997 



 1997 قارنة عمليةالبعد الثقافي للتنمية نحو م 327

 2003 كتيب عن مواصفات اجندة الدوحة للتنمية  328

 2002 دليل المؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االردن 329

 2001 جدوى واليات عمل مرافق تمويل القروض الصغرى التي تستهدف النساء  330

 1996 قياس الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية  331

 2001 الشراكة في االسرة العربية 332

 2003 الحكم السليم تحسين االدارة الكلية في منطقة االسكوا 333

 1988 استعراض تقييم مصادر المعلومات في قطاع الصناعي  334

 1989 المهنية العربية المشاركة في مشاريع التعاون الفني المرأةدليل  335

 1997 قضايا التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية  336

 2010 موجز السياسات االجتماعية هجرة الشباب في البلدان العربية 337

 2003 الشفافية في المشتريات الحكومية  338

 2003 تجارة الخدمات في قطاع النقل البري  339

 2003 تجارة الخدمات في قطاع النقل الجوي 340

 2003 نفاذ المنتجات غير الزراعية الى االسواق 341

 2003 مراجعة احكام المعاملة الخاصة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية 342

 2003 الشفافية في المشتريات الحكومية 343

 2003 2000التجارة في الخدمات  344

 2003 تجربة سلطنة عمان والمملكة االردنية في االنظام الى منظمة التجارة العالمية 345

 2003 ارة العالميةجدراسة حول تحسين نظام تسوية المنازعات في منظمة الت 346

 2003 التجارة والنقل التكنولوجيا في اطار مفاوضات منظمة التجارة 347

 2003 الدول االقل نموا في النظام التجاري الدولي 348

 2003 اتفاقيات التجارة االقليمية وقواعد منظمة التجارة العالمية 349

 2003 قضايا التنفيذ 350

 2003 التجارة والمنافسة 351

 2003 قضايا حقوق الملكية الفكرية في مفاوضات الدوحة 352

في  الهيدروكربونيةاعالن الدوحة وفرص بحث المواضيع ذات العالقة بالمنتجات  353
 المفاوضات الجارية والمستقبلية

2003 

 2003 التجارة واالستثمار  354

 2003 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اطار منظمة التجارة العالمية 355

 2003 المفاوضات حول قضايا الزراعة 356

 2003 تسهيل التجارة 3.57

 2003 التجارة العالمية وعالقتها بالديون الخارجية 358

 2003 المفاوضات الجارية حول اتفاق  359

 2003 كوننمن الدوحة الى كا 360

 2003 تصنيف خدمات الطاقة 361

 2003 التجارة والخدمات المالية 362

 2003 قضايا التجارة والبيئة 363

الجتماع الخبراء حول االستراتيجيات والسياسات الصناعية في ظل وقائع مختارة  364
 ظروف التغير االقليمي

1995 

 2009 تقويم احصاءات النوع االجتماعي في العراق 365

 2009 رسات النموذجية في ادارة المالية العامةاالتوجهات الحديثة والمم 366

 2009 2009والرجل في العراق قضايا واحصاءات  المرأة 367

 2002 اثار الفقر والبطالة على التنمية 368

 1985 زيز القدرات الوطنية لمسوح االسرعبرنامج ت 369

 1987 برنامج تعزيز القدرات الوطنية لمسوح االسر تطوير وتصميم استبيانات 370



 1996 استعراض اسواق السلع 371

 1996 والسكان واالمن الغذائي المرأةالغذاء المستقبل  372

 1987 حالة المستوطنات البشرية في الجمهورية العربية السورية 373

 2008 قائمة مطبوعات االسكوا 374

 2002 المياهادارة الطلب على  375

 1988 العربية والتغيرات االجتماعية  المرأةندوة الخبراء حول  376

والتنمية في  التأهلالرؤية التنموية الفلسطينية المنتدى العربي الدولي حول اعادة  377
 فلسطين

2004 

 2009 2009 لأللقيةن االهداف االنمائية تقرير ع 378

 

 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية االطارية بشان مكافحة التبغ 379

 2003 الهجرة الدولية والصحة وحقوق االنسان  380

وا الى خدمات المعلومات كالحزمة العريضة من اجل التنمية في منطقة االس 381
 واالتصاالت 

2005 

 1995 1995في العالم  المرأة 382

 2004 2004حالة االسكان والعالم  383

 2000 1991تقرير السنوي  384

 2002 2002 السنويتقرير  385

 2005 2005تقرير السنوي  386

 2008 2008السنوي تقرير  387

 2007 2007تقرير السنوي  388

 1999 1999تقرير عن االنشطة التنفيذية العربية  389

 2004 تقرير العالمي عن الوقاية من االصابات الناجمة عن حوادث المرور  390

 1998 1998البنك الدولي التقرير السنوي  391

 1988 الندوة االولى حول االمثل لمخلفات الصناعات الغذائية في الوطن العربي  392

 2003 تقييم اثر الصناعات على البيئة واختيار المواقع الصناعية  393

 2003 االعداد للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية 394

 2003 2003مالمح مجتمع المعلومات في غربي اسيا  395

 1994 االجتماع السادس والسبعون لمجلس االدارة تونس 396

 2009 دليل قياس نفاذ االسر واالفراد الى تكنولوجيا المعلومات  397

ق السلع الزراعية الغذائية ومستلزمات االنتاج الزراعي في يتطوير نظم تسو 398
 مصر

1988 

 1985 برنامج لتحليل المشروعات بالكمبيوتر دليل المنتفعين ديزي 399

 1989 مة للسياسة االقتصادية واالجتماعية الدولية االمناقشة الع 400

 1992 تطوير نظم التخطيط الزراعي في جمهورية العراقية 401

 1995 توقعات االغذية  402

 1992 توقعات االغذية 403

 2001 التجارة في السلع الزراعية قضايا تهم الدولة العربية  اتفاق 404

 2001 اتفاقية المنسوجات والمالبس قضايا تهم الدول العربية  405

 2001 اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 406

 2001 اتفاق العوائق الفنية امام التجارة  407

 2001 التجارة والبيئة 408

 2001 والوقاية واإلغراقالدعم  409

 2001 التجارة االلكترونية 410
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 2009 دور القطاع التحويلي في التنمية 24

 2002 طرق المعاينة  25

 2006 اساليب التفاوض التجاري الدولي  26

 2002 مؤشرات االرقام القياسية 27

 2002 نظام الحسابات القومية 28

 2004 اساليب نمذجة التوازن العام الحاسوبية 29

 2009 بطالة الشباب  30

 2008                                                                                الحديثة في الفكر االقتصادي التنمويالتطورات  31

 2009 تطور اسواق  32

 2002 جداول المدخالت والمخرجات مفاهيم اساسية  33

 2006 الدوحة الى هونج كونجمنظمة التجارة العالمية من  34



 دراسات المعهد العربي للتخطيط بالكويت)جسرالتنمية(
 2004 االستثمار االجنبي المباشر تعاريف وقضايا 35

 2007 المحاسبة القومية الخضراء 36

 2003 اقتصاديات الصحة 37

 2006 التصنيف التجاري  38

 2005 تقييم المشروعات الصناعية 39

 2005 ادوات المصرف االسالمي 40

 2005 مؤشرات الجدارة االئتمانية  41

 2004 تثبت والتصحيح الهيكليال 42

 2003 سياسات اسعار الصرف 43

 2004 االزمات المالية  44

 2003 السياسات الزراعية  45

 2005 النمذجة االقتصادية الكلية 46

 2005 منظمة التجارة العالمية انشاؤها عملها 47

 2005 منظمة التجارة العالمية اهم االتفاقيات  48

 b.o.t 2004نظام البناء والتشغيل والتحويل ل 49

 2003 سياسات االصالح الضريبي  50

 2004 ادارة الديون الخارجية 51

 2009 عرض العمل والسياسات االقتصادية 52

 2009 سياسات تطوير القدرة التنافسية  53

 2009 قياس معدالت العائد على التعليم 54

 2009 االقتصادي االقليميالتجارة الخارجية والتكامل  55

 2008 برامج االصالح المؤسسي 56

 2008 مؤشرات التنمية  57

 2005 المؤسسات والتنمية  58

 2002 تحليل االسواق المالية  59

 2002 استهداف التضخم والسياسات النقدية 60

 2002 السياسات البيئية  61

 2003 االدوات المالية  62

 2004 االجنبي المباشرمحددات االستثمار  63

 2005 االرتباط واالنحدار البسيط 64

 2003 االصالح المصرفي  65

 2002 تنمية المشاريع الصغيرة 66

 2010 السياسات االقتصادية الهيكلية 67

خبرات التخطيط التنموي في دول مجلس التعاون  68
 الخليجي

2011 

 2011 ادارة المخاطر في االسواق المالية 69

 2011 السياسات المالية المحاسبية للفقر  70

 2011 راس المال البشري والنمو في دول العربية 71

 1988 تحسين االنتاجية وافاق التنمية في البلدان العربية 72



 دراسات المعهد العربي للتخطيط بالكويت)جسرالتنمية(
 2009 النمو االقتصادي المحابي للفقراء 73

 2010 المراة والشباب في التنمية العربية  74

 2011 التنميةتمكين المراة من اجل  75

 2011 2008نظام الحسابات القومية  76

 2011 االطر الرقابية السواق االسهم العربية 77

 2011 كفاءة البنوك العربية 78

 2011 الطبقة الوسطى في الدول العربية  79

 2011 تبعات االزمة االقتصادية على الدول العربية  80

 2011 قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون  81

المؤتمر الدولي العاشر حول توجيهات الحديثة في  82
 تحويل التنمية

2011 

 2016 االقتصاد االخضر وتحديات التشغيل  83

 2016 نطقة التجارة الحرة العربيةم تقييم اداء 84

اساسيات ومؤشرات قياس االداء لمؤسسات التمويل  85
 االصغر / ايهاب مقابلة

2020 

الدولية واصدار مؤشرات التنافسية المؤسسات  86
 االقتصادية اية مصداقية / محمد امين

2020 

 2020 التعلم الريادي / صفاء المطيري 87

حول حل معضلة بطالة المتعلمين في البلدان العربية  88
 حسين الطالفحة /

2012 

لماذا لم تتحول اغلب البلدان النامية الى بلدان متقدمة  89
 لكوازتنمويا / احمد ا

2011 

 2020 / عمر مالعب 19 –الحكومة االلكترونية كوفيد  90
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