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أعزاءنا أصدقاء المركز،
يســرني أن أقــدم إلــى قرائنــا أول رســالة إخباريــة تصــدر عــن مركــز
صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط.
ونســتهلها بتوضيــح اســتراتيجية فريــق المركــز ورؤيتــه لألعــوام
المقبلــة ،إضافــة إلــى بعــض األفــكار عــن االهتمــام الراســخ لدولــة
الكويــت ودورهــا الرائــد فــي تحقيــق التقــدم الفكــري فــي العالــم
العربــي .وتهــدف هــذه الرســالة أيضـا ً إلــى إعطــاء لمحــة عــن عمــل
المركــز ومســاهماته بإلقــاء بعــض الضــوء علــى أحــدث األنشــطة
والفعاليــات الخاصــة .أمــا الجــزء األخيــر فيشــتمل علــى موجــز
لألنشــطة التــي قدمهــا المركــز فــي الجــزء المنقضــي حتــى اآلن مــن
العــام الحالــي  ،2015ومــا هــو مخطــط منهــا لبقيــة العــام وهــو مــا
يمكنكــم االطــاع عليــه أيض ـا ً بزيــارة موقــع المركــز علــى الشــبكة
www.cef.me
يعــد المركــز فــي الوقــت الراهــن فعاليــات متســعة النطاق ،إلــى جانب
الــدورات األساســية ،تغطــي موضوعــات مطروحــة علــى الســاحة
منهــا حلقــة نقاشــية موضوعهــا اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة
إلصالحــات الدعــم بالتعــاون مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصــادي واالجتماعــي والمؤتمــر العالمــي للتمويــل اإلســامي
الــذي ينظمــه المركــز باالشــتراك مــع بنــك الكويــت المركــزي وإدارة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فــي صنــدوق النقــد الدولــي.
وكمــا نــرى ،شــهد المركــز تغييــرات عديــدة علــى صعيــد اإلدارة
منــذ انضمامــي إلــى المركــز فــي ديســمبر  ،2014ولــذا فإننــي أود
أن انتهــز هــذه الفرصــة ألرحــب بانضمــام زميلــي ســامي بــن ناصــر
نائــب المديــر ورجــاء البحيصــي مديــر المكتــب إلــى أســرة المركــز
والتعبيــر عــن تقديــر فريــق العامليــن بالمركــز لمديــر المكتــب المؤقتة

تيريــز بيرلماتــر علــى مــا قامــت بــه مــن عمــل رائــع وإدارتهــا مرحلة
التحــول باقتــدار.
إننــا نعتبــر القضايــا األوليــة المطروحــة فــي باكــورة هــذه الرســالة
اإلخباريــة الدوريــة ذات طابــع تجريبــي فــي روحهــا ،بمعنــى أنهــا
ســوف ترشــدنا إلــى كيفيــة تعديــل قالــب الرســالة اإلخباريــة ومحتواها
علــى نحــو يســتجيب بأفضــل صــورة الهتمامــات قرائنــا .وأنتهــز
هــذه الفرصــة ألعــرب عــن شــكري الخــاص لفريــق المركــز علــى
دوره فــي إعــداد هــذه الرســالة اإلخباريــة ،وعلــى وجــه الخصــوص
الســيدة/فاطمة قعيــق علــى جهودهــا المتفانيــة اإلبداعيــة فــي تصميــم
وتحريــر هــذه الرســالة .كمــا أن فريــق المركــز يرجــوك ،أيهــا القارئ
الكريــم ،إطالعنــا علــى رأيــك التقييمــي ووجهــات نظــرك عــن طريق
البريــد اإللكترونــي على العنــوان التالــيokanaan@imf.org :
ونتطلــع إلــى لقائــك فــي وقــت قريــب بمقــر المركــز.
الدكتور أسامة كنعان ،مدير المركز
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رعايــة مركــز للتعليــم والتدريــب مهمتــه مســاعدة مســؤولي الحكومــات فــي البلدان
العربيــة علــى تحســين قدراتهــم علــى التصــدي للتحديــات االقتصاديــة الجديــدة
رؤية مدير المركز

لماذا اختيرت الكويت مقرا للمركز؟
«لمــاذا أنشــئ هــذا المركــز فــي دولــة الكويــت؟» .ســؤال كثيــرا مــا
تلقيتــه مــن الــزوار الذيــن يتــرددون علــى مركــز صنــدوق النقــد الدولــي
لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط منــذ توليــت مهمتــي مديــرا لــه
فــي ديســمبر  .2014وأقــول لمــن ال يعرفــون التاريــخ الثقافــي الخصــب
لدولــة الكويــت وتقاليدهــا وإنجازاتهــا إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــد ال
تكــون جليــة للوهلــة األولــى .وقــد كان مــن حســن حظــي أن قضيــت جانبــا
مــن ســنوات الدراســة األولــى بالكويــت فــي الفتــرة بيــن عــام  1974وعــام
 .1977وكانــت الكويــت فــي تلــك الســنوات معروفــة بوجــود مؤسســات
تربويــة ومراكــز ثقافيــة علــى أعلــى المســتويات العالميــة تمثــل المضمــار
الرئيســي لرعايــة أهــل األدب والعلــم العــرب .كمــا كانــت الكويــت هــي
المهــد الــذي شــهد نشــأة عــدد مــن أرقــى الصحــف والدوريــات ،وكثيــر
منهــا أرســى معاييــر جديــدة فــي العالــم العربــي لمتانــة التحليــل ورصانــة
اإلبــداع .بــل حققــت الكويــت ،حتــى فــي مياديــن أوســع مثــل كــرة القــدم
والمســرح والســينما ،تقدمــا جســورا فــي الســاحة العالميــة ،حتــى إن أول
فيلــم كويتــي ،وهــو فيلــم «بــس يــا بحــر» ،قــدم فــي عــام  1973للنظــر
فــي ترشــيحه لجوائــز أكاديميــة الســينما – ويصــور هــذا الفيلــم ببراعــة
مصاعــب الحيــاة التــي كان يعانــي منهــا البســطاء فــي عصــر مــا قبــل
النفــط .وبفضــل الموقــع الفكــري البــارز ،إلــى جانــب الثــروة الماديــة،
أضحــت الكويــت موئــا طبيعيــا الســتضافة مراكــز تقــدم الدعــم مــن أجــل
التنميــة كمــا تقــدم المشــورة بشــأن السياســات االقتصاديــة فــي كل المنطقة،
ومنهــا الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
ويعكــف مركــز االقتصــاد والتمويــل منــذ عــام  2011علــى توفيــر التعليــم
والتدريــب فــي مجــاالت االقتصــاد والتمويــل للمســؤولين مــن كل البلــدان
العربيــة ،وقــد جــرت مراســم افتتــاح المركــز رســميا بحضــور معالــي
أنــس الصالــح وزيــر الماليــة الكويتــي والســيدة كريســتين الغــارد مديــر
عــام صنــدوق النقــد الدولــي فــي مدينــة الكويــت فــي شــهر نوفمبــر .2014
وتقــدم الكويــت ،مــن خــال الهيئــة العامــة لالســتثمار بقيــادة مديرهــا
التنفيــذي الســيد /بــدر الســعد ،دعمــا ســخيا يتمثــل فــي اســتضافة المركــز
وتمويلــه .ومــا هــذه إال خطــوة واحــدة فحســب مــن خطــوات عديــدة بادرت
إليهــا الكويــت فــي الســنوات األخيــرة مــن أجــل تحقيــق نهضــة واســعة
لالســتفادة مــن طاقــات شــعبها الهائلــة وتوســيع نطــاق تلــك اإلمكانــات ،مــع
المضــي قدمــا فــي ذات الوقــت صــوب تحقيــق رؤيتهــا وطموحاتهــا طويلــة
المــدى فــي خدمــة المجتمــع العربــي األرحــب.
المقــرر التدريبــي للمركــز موجــه صــوب المســاعدة علــى تجــاوز
العقبــات االقتصاديــة األساســية
وإذ يبــدأ فريــق المركــز اســتعداداته لوضــع البرنامــج التدريبــي لعــام
 ،2016ســوف نأخــذ فــي اعتبارنــا التحديــات الضاغطــة التــي يواجههــا
العالــم العربــي علــى مســتوى السياســات االقتصاديــة .وتشــمل هــذه
التحديــات ،بدرجــات مختلفــة بيــن البلــدان ،االرتفــاع المســتمر فــي
معــدالت البطالــة وتفــاوت الدخــل ،وضعــف المؤسســات أو هشاشــتها،
والضغــوط علــى الماليــات العامــة واالحتياطيــات الدوليــة ،وضعــف ثقــة
المســتثمرين ،وعــدم اليقيــن المحيــط ببيئــة التجــارة والبيئــة الماليــة ،فضــا
عــن تقلــب أســعار النفــط .فاســتمرار هــذه المصاعــب ،ال ســيما بالنظــر
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إلــى ارتفــاع تطلعــات الشــعوب ،يمكــن أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن التــردي
فــي البيئــة السياســية واالجتماعيــة الحرجــة بالفعــل ،وبدورهــا تتفاقــم
هــذه المصاعــب مــن تأثيــر هــذه البيئــة ،وهــذه ســمات تشــترك فيهــا هــذه
البلــدان ،وخصوصــا وعــورة المســار صــوب الحكــم الشــامل للجميــع،
واالرتفــاع المســتمر فــي حــدة التوتــر االجتماعــي الداخلــي ،والتداعيــات
المنتقلــة مــن بلــد إلــى آخــر مــن جــراء الصراعــات.
ويســتفيد تصميــم البرنامــج التدريبــي لعــام  2016مــن عــدة قنــوات يتلقــى
عــن طريقهــا التغذيــة المرتــدة بشــأن نــوع التدريــب والمشــورة اللذيــن
يســاعدان المســؤولين علــى أفضــل وجــه فــي معالجــة تلــك التحديــات.
وتشــمل تلــك التغذيــة المرتــدة مــا يصــل إلــى هيئــة موظفــي المركــز
مــن خــال مناقشــاتهم المنتظمــة مــع المشــاركين فــي دوراتــه وحلقاتــه
التطبيقيــة ،والمناقشــات مــع مديــري التدريــب فــي البنــوك المركزيــة
والــوزارات فــي كل بلــدان المنطقــة .وإلــى جانــب النــدوات والحلقــات
التطبيقيــة الجديــدة ،يفيــد الحــوار المســتمر فــي اإلثــراء والضبــط الدقيــق
لمحتــوى الــدورات الحاليــة .ولتصويــر ذلــك أقــول إن الحلقــات التطبيقيــة
التــي تتنــاول موضــوع تنويــع النشــاط االقتصــادي فــي البلــدان المنتجــة
للنفــط يمكــن أن تضيــف جلســات تتنــاول علــى وجــه التحديــد أثــر هبــوط
أســعار النفــط؛ كمــا أن التركيــز الــذي ينصــب علــى النمــو الشــامل للجميــع
أو إصــاح شــبكات األمــان االجتماعيــة يمكــن أن يشــمل محاضــرات
عــن آثــار الصــراع علــى المجموعــات الضعيفــة مــن الســكان؛ والحلقــات
التطبيقيــة المخصصــة لموضــوع إدارة اإلنفــاق العــام يمكــن أن تركــز
بقــدر أكبــر علــى الحوكمــة الجيــدة وشــفافية القطــاع العــام وخضوعــه
للمســاءلة .ويســتمر المقــرر التدريبــي للمركــز فــي جمــع االطــراف
أصحــاب المصلحــة مــن كل مناحــي الحيــاة فــي المجتمــع معــا ،إضافــة
إلــى واضعــي السياســات االقتصاديــة رفيعــي المســتوى ،مــن أجــل مناقشــة
القضايــا ذات األهميــة علــى وجــه الخصــوص للعالــم العربــي اليــوم .ومــن
الفعاليــات الرئيســية المتوخــاة فــي وقــت الحــق مــن العــام الحالــي انعقــاد
المؤتمــر العالمــي المعنــي بالتمويــل اإلســامي ،وذلــك بغــرض وضــع
توصيــات أساســية علــى وجــه الخصــوص بشــأن كيفيــة اســتخدام ذلــك
النــوع مــن التمويــل فــي تشــجيع التنميــة الشــاملة للجميــع.
المركــز يعكــف علــى إثــراء برامــج التدريــب المشــترك المنفــذة مــع
مراكــز فــي الخــارج
وعمــا علــى إثــراء الجانــب متعــدد المناهــج فــي هــذا العمــل ،وبغيــة
توســيع نطــاق وصــول خدمــات المركــز فــي العالــم العربــي ،ســيعزز
المركــز شــراكته مــع صنــدوق النقــد العربــي فــي أبــو ظبــي مــن خــال
الزيــادة المســتمرة فــي عــدد الــدورات التدريبيــة المشــتركة ،واســتحداث
مقــر جديــد لبعــض الــدورات التدريبيــة فــي ســلطنة عمــان .كذلك ســيوضع
المركــز نطــاق البرنامــج التجريبــي للتدريــب المشــترك الــذي ينفــذه مــع
بنــك المغــرب مــع إيــاء اهتمــام خــاص الحتياجــات تنميــة القــدرات لــدى
منطقــة شــمال أفريقيــا .ونأمــل أن يــؤدي نجــاح التجربــة مــع كل مــن
صنــدوق النقــد العربــي وبنــك المغــرب إلــى تشــجيع مراكــز التدريــب
اإلقليميــة األخــرى علــى التعــاون مــع المركــز فــي برامــج مماثلــة.
وســوف يواصــل صنــدوق النقــد الدولــي إثــراء دوراتــه التدريبيــة مــن
خــال التعــاون مــع المراكــز اإلقليميــة األخــرى التــي تعتبــر والياتهــا
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مكملــة بطــرق مهمــة لرؤيــة المركــز .فســوف يوســع المركــز ،علــى وجــه
الخصــوص ،نشــاطه فــي الحلقــات التطبيقيــة التــي ينظمهــا بالتعــاون مــع
المركــز اإلقليمــي للمســاعدة الفنيــة للشــرق األوســط ( .)METACوقــد
أكــدت التجــارب األخيــرة لهــذه الحلقــات التطبيقيــة أن هنــاك جوانــب تــآزر
مهمــة بيــن التدريــب فــي المجــال االقتصــادي وبيــن المســاعدة الفنيــة فــي
ذلــك المجــال ،وســنعزز التركيــز علــى المجــاالت التــي تشــهد طلبــا عاليــا
فــي المنطقــة ،ال ســيما المجــاالت التــي ترتبــط بسياســات القطــاع العــام
وحوكمتــه وشــفافيته.
ســوف نســعى أيضــا ً إلــى إقامــة عالقــات تــآزر مــع مراكــز التدريــب
التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم .وكان
مــن بيــن المبــادرات الهامــة التــي شــهدها عــام  2015االتفــاق مــع معهــد
فيينــا المشــترك بهــدف تدعيــم التفاعــل الوثيــق والمتواصــل بيــن المركــز
والعامليــن فــي المعهــد ،بمــا فــي ذلــك االتفــاق علــى زيــارات ميدانيــة
بيــن وقــت وآخــر .والمأمــول أن تفيــد هــذه األنشــطة المشــتركة واللقــاءات
المباشــرة والتبــادل المتواصــل لــآراء واالطــاع علــى الخبــرات فــي
مجــاالت مماثلــة فــي شــحذ ممارســات مراكــز التدريــب الســيما فــي
مجــاالت اإلدارة والتدريــس واالتصــال المباشــر.
التركيــز فــي الشــراكات علــى القضايــا ذات األهميــة لــدى واضعــي
السياســات فــي العالــم العربــي مــن أجــل اإلســراع بعمليــة التنميــة
ســوف يواصــل المقــرر التدريبــي للمركــز االســتفادة بقــدر كبيــر أيضــا
مــن دورات البنــك الدولــي فــي المجــاالت التــي يوليهــا واضعــو السياســات
فــي العالــم العربــي اهتمامــا متزايــدا ،كالصحــة والتعليــم .وهنــاك نمــوذج
للتعــاون مــع البنــك الدولــي حقــق نجاحــا كبيــرا هــو النــدوة التــي عقــدت
مؤخــرا عــن «توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ومكافحــة
األمــراض غيــر المعديــة» ،وهــو نمــوذج يتوافــق مــع رؤيــة المركــز
لدعــم التنميــة الشــاملة المقترنــة بتوفيــر شــبكات أمــان اجتماعيــة كافيــة.
وبالمثــل ،ســوف يشــتمل عملنــا المشــترك مــع منظمــة التعــاون والتنميــة
فــي الميــدان االقتصــادي ( )OECDعلــى مكــون مهــم هــو «المبــادرة
المشــتركة بيــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وبيــن منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن الحوكمــة واالســتثمار»،
وذلــك بإضافــة دورات تدريبيــة جديــدة فــي المجــال المالــي الكلــي وقضايــا
تكامــل االســتثمارات اإلقليميــة .وســوف يشــمل التعــاون مــع منظمــة
التجــارة العالميــة ( )WTOعــدة حلقــات تطبيقيــة مشــتركة تســلط الضــوء
علــى دور التجــارة الخارجيــة فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة المتواصلــة.
اعتــزام تعزيــز الروابــط مــع المراكــز االقتصاديــة والعلميــة القائمة
فــي الكويت
ســوف يبــذل فريــق المركــز جهــودا متواصلــة طــوال الجــزء المتبقــي مــن
عــام  2015وفــي الســنوات المقبلــة كــي يعــزز قــدر اإلمــكان روابطــه مــع
المجتمــع الفكــري األرحــب فــي الكويــت .ومــن القنــوات التــي تحقــق هــذا
الغــرض تعزيــز االســتفادة مــن وجــود اقتصادييــن بارزيــن إبــان تقديــم
الــدورات فــي المركــز مــن أجــل المشــاركة اإلضافيــة فــي مناقشــات علــى
مســتوى الخبــراء وحلقــات تطبيقيــة تكــون مفتوحــة للجمهــور األوســع
نطاقــا ،متــى أمكــن ذلــك ،مــن خــال الشــراكة مــع المؤسســات القائمــة
فــي الكويــت .والغــرض مــن ذلــك ليــس فقــط االســتفادة مــن الميــزة
اللوجيســتية وميــزة التكلفــة المتحققتيــن للمركــز بفضــل موقعــه ،بــل
كذلــك لتشــجيع جوانــب التــآزر بيــن الجامعــات ومراكــز البحــث وغيرهــا
مــن المؤسســات الرائــدة مثــل الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي ،والصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة ،والمعهــد
3

العربــي للتخطيــط ،ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ،ومعهــد الكويــت
لألبحــاث العلميــة ،ومركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة ،وذلــك علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر.
ومــن النمــاذج التــي حققــت نجاحــا كبيــرا فــي مجــال الشــراكات مــع
القطــاع الخــاص التعــاون المســتمر بيــن المركــز وبيــن بنــك الكويــت
المركــزي فــي اســتضافة «الحلقــة التطبيقيــة بشــأن السياســات االحترازيــة
الكليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي» ،وهــي المنتــدى اإلقليمــي
الرئيســي لهيئــات الرقابــة المصرفيــة فــي دول المجلــس .وهدفنــا مــن
وراء ذلــك هــو تطبيــق هــذا النمــوذج علــى هيئــات أخــرى تابعــة للقطــاع
العــام ،وذلــك مــن أجــل مســاعدتها علــى اتخــاذ مواقعهــا القياديــة ،وكذلــك
تلبيــة احتياجــات بنــاء القــدرات للعالــم العربــي بوجــه أعــم .وبالتــوازي مــع
ذلــك ،ســيعزز المركــز برنامجــه للتدريــب الداخلــي بالتعــاون مــع مركــز
لــوذان إلنجــازات الشــباب بغيــة إتاحــة فــرص التدريــب لــدى المركــز
للطلبــة الموهوبيــن والخريجيــن الجــدد فــي مجالــي االقتصــاد والتمويــل.
وحيــث إن واضعــي السياســات يواجهــون مزيــدا مــن التحديــات الضاغطــة
المســتمرة علــى جميــع الجبهــات ،يحدونــا األمــل فــي أن تســاهم المســاعي
المبســوطة أعــاه ،حتــى وإن كان ذلــك بصــورة جــد متواضعــة ،فــي
اعتمــاد السياســات االقتصاديــة والماليــة الســليمة فــي بلداننــا األعضــاء.
وأتطلــع إلــى زيارتكــم للمركــز واالســتماع إلــى أفكاركــم بشــأن أي جانــب
مــن جوانــب عمــل المركــز مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل إلــى العالــم
العربــي.
			
الدكتور أسامة كنعان ،مدير المركز
			
تولــى الدكتــور أســامة كنعــان مســؤوليات منصبــه مديــرا لمركــز صنــدوق
النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط بدولــة الكويــت
وذلــك فــي ديســمبر  .2014وقــد تولــى مــن قبــل منصــب رئيــس بعثــة
صنــدوق النقــد الدولــي ،أو ممثلــه المقيــم ،لــدى عــدد مــن الــدول العربيــة.
كمــا عمــل مــن قبــل فــي العديــد مــن المناطــق واإلدارات التابعــة لصنــدوق
النقــد الدولــي ،منهــا إدارة تطويــر ومراجعــة السياســات ،وإدارة شــؤون
الماليــة العامــة ،وكذلــك اإلدارة األفريقيــة .وعمــل الدكتــور كنعــان أيضــا
مديــرا تنفيذيــا مناوبــا بالصنــدوق عــن الدائــرة الممثلــة لعــدة بلــدان عربيــة.
وللدكتــور أســامة كنعــان أبحــاث منشــورة فــي مجــاالت النمــو االقتصــادي
والتجــارة والتنميــة ،كمــا أنــه حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االقتصاد
مــن جامعــة ييــل بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

نشرة المركز (العدد )1

اجتماع اللجنة التوجيهية للمركز

الكويت ١٨ ،فبراير ٢٠١٥

السيد احمد بستكي ،المدير
التنفيذي ،الهيئة العامة لإلستثمار

الدكتور نبيل اللوغاني ،جامعة الكويت

وقــد انعقــدت اللجنــة التوجيهيــة للمركــز فــي  18فبرايــر 2015
لمناقشــة االســتراتيجية والرؤيــة اللتيــن وضعهمــا فريــق المركــز،
فضــا عــن األهــداف الرئيســة لعمــل المركــز فــي عــام .2016
وتضــم اللجنــة التوجيهيــة أعضــاء أساســيين هــم الســيد /أحمــد
بســتكي المديــر التنفيــذي ،مكتــب العضــو المنتــدب ،الهيئــة العامــة
لالســتثمار ،والتــي تتولــى تمويــل عمليــات المركــز؛ والســيد /نبيــل
اللوغانــي ،أميــن عــام جامعــة الكويــت؛ فضــا عــن الســيد /آالن
مــاك آرثــر والســيد /راي بروكــس كممثليــن عــن إدارة معهــد تنميــة
القــدرات التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي .وتضــم اللجنــة أيضــا
ممثليــن عــن مجموعــة األعضــاء المشــاركين وهــم صنــدوق النقــد
العربــي ،والبنــك الدولــي ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ،ومنظمــة التجــارة العالميــة.
وقــد استرشــدت مناقشــات اللجنــة بالعــرض الــذي قدمــه مديــر
المركــز والــذي شــرح فيــه جــدول أعمــال فريــق المركــز وأهدافــه
للجــزء المتبقــي مــن عــام  2015والعــام المقبــل .وقــد شــمل جــدول
األعمــال فعاليــات تحقــق مــا يلــي:

السيد آالن ماك آرثر ،من كبار
موظفي معهد تنمية القدرات
بصندوق النقد الدولي

• اســتمرار تعزيــز الشــراكات االســتراتيجية للمركــز ،وخصوصــا
مــع صنــدوق النقــد العربــي ،والبنــك الدولــي ،ومنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،ومنظمــة التجــارة العالميــة.
• بــروز وضــع المركــز كمــكان جــاذب بدرجــة عاليــة للعمــل
يحظــى بهيئــة موظفيــن رفيعــي المســتوى علــى الدرجــة المطلوبــة
مــن التحفيــز وتنــوع الخلفيــات.
وقــد تطــرق االجتمــاع إلــى مناقشــة الفعاليــات الخاصــة المقبلــة
التــي ينظمهــا المركــز فــي المســتقبل التــي تتضمــن أنشــطة مشــتركة
مــع مؤسســات محليــة رائــدة مثــل الصنــدوق العربــي للتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إلــى جانــب المؤتمــر العالمــي للتمويــل
اإلســامي المقــرر عقــده فــي  11نوفمبــر .كمــا رحبــت اللجنــة
بمبــادرات المركــز وبرامجــه لتعزيــز الروابــط المباشــرة مــع العالــم
العربــي ،ومنهــا برنامــج التدريــب المشــترك الجديــد فــي المغــرب
بيــن المركــز وبيــن بنــك المغــرب المركــزي.

• اســتجابة المقــرر التدريبــي للمركــز بشــكل فعــال الحتياجــات
السياســات المتطــورة باســتمرار فــي البلــدان العربيــة.

أسامة كنعان (مدير المركز) وسامي بن ناصر (نائب المدير) أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية
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السيد راي بروكس ،من كبار
موظفي معهد تنمية القدرات
بصندوق النقد الدولي

نشرة المركز (العدد )1

دورة تصميم وتنفيذ شبكات األمان االجتماعي الفعالة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
تقرير صحفي صادر عن خبراء البنك الدولي عن دورة تدريبية مشتركة بين المركز والبنك الدولي

الكويت ١٤-١٠ ،مايو ٢٠١٥

من اليسار إلى اليمين :أسامة كنعان (مدير المركز) ،وسعادة مطير المطيري
(وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل) ،وفراس رعد (مدير مكتب البنك
الدولي بدولة الكويت)  ،وسرات الدسور (اختصاصية الحماية االجتماعية
بالبنك الدولي)

شــبكات األمــان االجتماعــي التــي تتســم باالســتهداف الجيــد لهــا
أهميــة بالغــة فــي تشــجيع التنميــة فــي العالــم العربــي
يمكــن لبرامــج شــبكات األمــان االجتماعــي الفعالــة والمرنــة وجيــدة
االســتهداف أن تخفــف مــن أي آثــار ســلبية تنشــأ عــن إصالحــات
الدعــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وقــد التقــى
فــي الكويــت هــذا األســبوع عــدد مــن كبــار صانعــي السياســات
والمحلليــن والمســؤولين الحكومييــن فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا لتبــادل المعــارف والخبــرات العمليــة فــي مجــال
تصميــم وتنفيــذ برامــج شــبكات األمــان االجتماعــي.
وقــد تــم تنظيــم هــذه الــدورة للســنة الثالثــة علــى التوالــي علــى مــدى
أســبوع مــن قبــل مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل
فــي الشــرق األوســط فــي دولــة الكويــت باالشــتراك مــع البنــك
الدولــي .وقــد ناقــش المشــاركون مــن البلــدان األعضــاء فــي جامعــة
الــدول العربيــة التحديــات الراهنــة التــي تواجــه شــبكات األمــان
االجتماعــي فــي المنطقــة والحلــول المقترحــة فــي مواجهــة تلــك
التحديــات .وانضــم المشــاركون فــي الــدورة إلــى المنتــدى العالمــي
للمســؤولين المعنييــن بقضايــا شــبكات األمــان االجتماعــي والــذي
يدعمــه البنــك الدولــي لعــرض أهــم النتائــج والــدروس المســتفادة.
ومــن جانبــه ،قــال فــراس رعــد ،مديــر مكتــب البنــك الدولــي فــي
دولــة الكويــت« ،إن هــذه الــدورة تشــكل فرصــة ســانحة للمســؤولين
عــن البرامــج االجتماعيــة فــي المنطقــة لمناقشــة أفضــل الممارســات
باإلضافــة إلــى طــرح األفــكار حــول كيفيــة تطبيــق هــذه الممارســات
علــى مســتوى دولهــم» .وأضــاف قائــا« ،نأمــل أن يســهم هــذا
الحــوار فــي تحســين فعاليــة برامــج شــبكات األمــان االجتماعــي فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وجعلهــا أكثــر اســتجابة
لالحتياجــات والتحديــات التــي تواجــه مختلــف بلــدان المنطقــة.
وقــد شــكلت الــدورة منبــرا ً لتبــادل المعرفــة واســتفادت مــن الخبــرات
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العمليــة علــى المســتوى العالمــي ،بمــا فــي ذلــك مــا توصلــت إليــه
احــدث األبحــاث واألعمــال الميدانيــة التــي قــام بهــا البنــك الدولــي
وغيــره مــن المؤسســات .وقــد أتيحــت الفرصــة للمشــاركين لمناقشــة
القضايــا النظريــة والعمليــة المتعلقــة بمراحــل اإلعــداد ،والتنفيــذ،
ومتابعــة وتقييــم األداء لبرامــج شــبكات األمــان االجتماعــي .ثــم
تنــاول المشــاركون قضايــا محــددة تواجــه المنطقــة ،منهــا شــمولية
ومرونــة شــبكات األمــان االجتماعــي فــي ظــل التحــوالت التــي
يشــهدها االقتصــاد السياســي ،ومبــادئ تصميــم وتنفيــذ شــبكات
األمــان بغــرض التخفيــف مــن آثــار إصــاح أنظمــة الدعــم وقضايــا
المســاءلة والحوكمــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات ،باإلضافــة إلــى
اســتخدام شــبكات األمــان االجتماعــي كوســيلة لتشــجيع تنميــة
المــوارد البشــرية ودعــم سياســات تفعيــل المشــاركة فــي ســوق
العمــل فــي مختلــف الــدول.
وقــد علّــق أســامة كنعــان ،مديــر مركــز الصنــدوق لالقتصــاد
والتمويــل فــي الشــرق األوســط علــى الــدورة قائــا «إن تجــارب
عــدد كبيــر مــن البلــدان تشــير إلــى أن برامــج شــبكات األمــان
االجتماعــي جيــدة التصميــم ذات أهميــة الســتدامة اإلصالحــات
االقتصاديــة وخصوصــا مــا يتطلــب منهــا تخفيضــا كبيــرا فــي
عجــز الموازنــة العامــة ،إذ أن هــذه البرامــج ضروريــة مــن أجــل
حمايــة الشــرائح الســكانية الضعيفــة مــن التأثيــر الســلبي الناشــئ
عــن اإلصالحــات كمــا أنهــا ضروريــة مــن اجــل التمكيــن مــن
إعــادة تخصيــص اإلنفــاق العــام نحــو الصحــة والتعليــم وغيرهمــا
مــن المجــاالت األساســية لتحقيــق النمــو الشــامل للجميــع».
وصــرح ســعادة الســيد مطيــر المطيــري ،وكيــل وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل ،بقولــه «مــن بيــن األولويــات الرئيســية
للــوزارة توفيــر المســاعدة االجتماعيــة لمختلــف األســر والشــرائح
االجتماعيــة ،وعلــى وجــه الخصــوص لألفــراد واألســر الذيــن
يواجهــون صعوبــات اقتصاديــة» .كمــا أضــاف ســعادة الوكيــل قائــا
«إن دولــة الكويــت قامــت ،بدعــم مــن مــن البنــك الدولــي ،بوضــع
إطــار اســتراتيجي لشــبكات األمــان االجتماعــي تهــدف إلــى تحقيــق
مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة والفعاليــة فــي توزيــع التحويــات
االجتماعيــة وكذلــك تشــجيع المســتفيدين مــن المســاعدات االجتماعية
علــى االنضمــام إلــى ســوق العمــل ،متــى أمكــن ذلــك ،والمســاهمة
فــي تنميــة رأس المــال البشــري».

نشرة المركز (العدد )1

دورة سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

الكويت ٢٨-١٧ ،مايو ٢٠١٥

التقــى مســؤولون حكوميــون مــن عــدة بلــدان عربيــة فــي الكويــت
علــى مــدى أســبوعين فــي دورة تدريبيــة مــن أجــل تبــادل المعــارف
والخبــرة العمليــة بشــأن كيفيــة تصميــم وتنفيــذ السياســات االقتصادية
الكليــة وسياســات الماليــة العامــة .وقــد تولــى المركــز تنظيــم هــذه
الــدورة واســتضافتها .واشــتملت الــدورة علــى محاضــرات وحلقــات
تطبيقيــة قدمهــا خبــراء اقتصاديــون مــن المركــز ومــن معهــد تنميــة
القــدرات التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي اســتنادا إلــى خبراتهــم
فــي مجــال الرقابــة االقتصاديــة وتصميــم البرامــج الماليــة وتقديــم
المشــورة الفنيــة إلــى البلــدان األعضــاء فــي الصنــدوق .كمــا ســاهم
فــي إثــراء الــدورة مــا جــرى مــن نقــاش بيــن المشــاركين البالــغ
عددهــم  31مشــاركا بشــأن الخيــارات البديلــة الراميــة إلــى معالجــة
التحديــات االقتصاديــة األساســية التــي تواجــه بلدانهــم.
وقــد تمثــل الهــدف مــن هــذه الــدورة فــي تعميــق فهــم المشــاركين
لعمليتــي تصميــم وتنفيــذ السياســات االقتصاديــة الكليــة والماليــة
باالســتفادة مــن خبــرة الصنــدوق فــي أعمــال الرقابــة االقتصاديــة
وتصميــم البرامــج الماليــة وإســداء المشــورة الفنيــة إلــى البلــدان
األعضــاء.
وقــد علّــق أســامة كنعــان ،مديــر المركــز علــى الــدورة قائال»:إننــي
اعتبــر هــذه الــدورة واحــدة مــن الــدورات الرئيســية التــي يقدمهــا
المركــز لمســؤولي القطــاع العــام الذيــن يرغبــون فــي تعميــق
معارفهــم العمليــة ومهاراتهــم التحليليــة فــي مجــال تصميــم وتطبيــق
السياســات االقتصاديــة الكليــة والسياســات الراميــة إلــى تعزيــز
النمــو ،وقــد اتفقــت آراء المشــاركين بوجــه عــام علــى أن الحلقــات
التطبيقيــة شــكلت مكونــا بالــغ األهميــة مــن مكونــات هــذه الــدورة ،ال
ســيما التماريــن العمليــة التــي ســاعدتهم عــى تطبيــق أطــر مفاهيميــة
دقيقــة علــى حــاالت قطريــة فعليــة مرتبطــة بالتحديــات االقتصاديــة
التــي يواجههــا العالــم العربــي اليــوم».
وعلــق الدكتــور خالــد عبــد القــادر ،وهــو اقتصــادي أول بمعهــد
تنميــة القــدرات بالصنــدوق ،قائــا «إن المحاضــرات التــي اشــتملت
عليهــا الــدورة ســاعدت علــى شــرح قضايــا االقتصــاد الكلــي وكذلــك
تحليــل السياســات والمشــورة المســتندة إلــى أفضل الممارســات وإلى
التجــارب القطريــة .فالمنهــج العملــي المتبــع فــي هــذه الــدورة ســمح
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بإجــراء نقــاش حــي وصريــح بيــن المشــاركين ».وأضــاف قائــا
«إن الــرأي اتفــق بيــن المســؤولين المشــاركين فــي الــدورة علــى
أن تجربــة التعلــم التــي أتاحتهــا الــدورة كانــت مفيــدة بدرجــة عاليــة
بفضــل تركيــز محتواهــا الدقيــق المتعلــق بالسياســات .وأعربــوا
عــن تقديرهــم الفائــق لحــرص المحاضريــن وجهودهــم فــي إشــراك
الجميــع فــي النقــاش الحــي طــوال الوقــت».
وقــد غطــت المحاضــرات والحلقــات التطبيقيــة مناقشــة أهــم القضايــا
االقتصاديــة الكليــة التــي تؤثــر علــى البلــدان العربيــة اليــوم؛ وتحليــل
الحســابات االقتصاديــة الكليــة (التــي تغطــي القطــاع الحقيقــي
وقطــاع الماليــة العامــة والقطــاع الخارجــي والقطــاع النقــدي)؛
وأســاليب التنبــؤ؛ وتصميــم السياســات االقتصاديــة الكليــة مــن أجــل
تحقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي والنمــو الشــامل للجميــع؛
وإجــراء تماريــن محــاكاة تنطــوي علــى إعــداد برنامــج للتصحيــح
االقتصــادي.

نشرة المركز (العدد )1

دورة تحسين القدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الكويت ٢١-١٨ ،مايو ٢٠١٥

منــذ عــام  ،2011ســلطت األحــداث االجتماعية-السياســية التــي
تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الضــوء علــى
التحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه المنطقــة .فالبطالــة ،وخاصــة
بيــن الشــباب والمتعلميــن والنســاء ،واالفتقــار إلــى تنويــع النشــاط
االقتصــادي ،وانخفــاض اإلنتاجيــة وعــدم كفايــة االبتــكار تعتبــر مــن
بيــن القضايــا األكثــر إلحاحــا.
ويعتبــر تعزيــز القــدرة التنافســية أمــر مهــم لمعالجــة هــذه التحديــات
وإعطــاء دفعــة للنمــو المســتدام فــي كل بلــدان المنطقــة.
وقــد حضــر  22مســؤوال حكوميــا مــن الــوزارات واألجهــزة المعنية
ببرامــج القــدرة التنافســية علــى المســتوى القطــري حلقــة تطبيقيــة
بشــأن تحســين القــدرة التنافســية فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا نظمــت بمقــر المركــز وشــارك المركــز فــي رعايتهــا مــع
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي.
وقــد اشــرف علــى الحلقــة التطبيقيــة الســيد/أنتونيو فانيللــي (كبيــر
مستشــارين لشــؤون العالقــات العالميــة بأمانــة منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي) والســيد/خورخي غالفيــز مينديــز
(االقتصــادي بأمانــة العالقــات العالميــة بالمنظمــة).
وقــد صــرح الســيد/فانيللي بقولــه «إن القــدرة التنافســية فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،بــل وفــي العالــم كلــه ،ال تعنــي
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فقــط زيــادة اإلنتاجيــة بــل إنهــا تســاهم كذلــك برفــع مســتويات
المعيشــة بطريقــة مســتدامة تشــمل الجميــع».
وقــد أتاحــت هــذه الــدورة منبــرا لتبــادل المعــارف بشــأن تحســين
القــدرة التنافســية ووضــع اســتراتيجياتها علــى المســتوى الوطنــي.
وقــد تبــادل المشــاركون الــرأي بشــأن كيفيــة تحســين منــاخ األعمــال
ووضــع اســتراتيجيات قطاعيــة مــع مراعــاة مختلــف الظــروف
الوطنيــة فــي المنطقــة .كمــا ناقشــوا دمــج التعــاون اإلقليمــي ضمــن
االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن تحســين القــدرة التنافســية.

نشرة المركز (العدد )1

زيارة المدير التنفيذي الدكتور حازم الببالوي للمركز

الكويت ٧ ،ابريل ٢٠١٥

تشــرف المركــز بزيــارة قــام بهــا الدكتــور حــازم الببــاوي المديــر
التنفيــذي فــي صنــدوق النقــد الدولــي فــي  7أبريــل  2015ضمــن
جولتــه الرســمية فــي المنطقــة .وقــد جــاءت تلــك الزيــارة بعــد
أشــهر قليلــة مــن تولــي مســؤولياته كمديــر تنفيــذي فــي الصنــدوق
يمثــل البحريــن ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا
والمالديــف وعمــان وقطــر وســورية واإلمــارات العربيــة المتحــدة
واليمــن .وقــد تولــت تنســيق هــذه الزيــارة الدكتــورة وفــاء فهمــي
عبــد العاطــي ،مستشــار أول بمكتــب المديــر التنفيــذي بالصنــدوق.
وخــال الزيــارة عقــد الدكتــور الببــاوي لقــاء منضــدة مســتديرة
مــع موظفــي المركــز تبــادل فيــه الــرأي معهــم حــول التحديــات
االقتصاديــة التــي تواجههــا العالــم العربــي اليــوم والسياســات
المالئمــة للتصــدي لتلــك التحديــات .وناقــش معــه بعــض موظفــي
المركــز مؤلفاتــه البــارزة ،وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا بالعالقــة
بيــن الحوكمــة الرشــيدة والتنميــة االقتصاديــة ،بينمــا انصــب اهتمــام
آخريــن علــى مناقشــة بعــض مســاهماته األخــرى كأســتاذ جامعــي
بــارز ومســؤول قيــادي فــي عــدة منظمــات دوليــة ،إضافــة إلــى عمله
فــي مصــر كاقتصــادي وواضــع سياســات مرمــوق .وقــد حــرص
الدكتــور الببــاوي مــن جانبــه علــى اســتطالع وجهــات نظــر
موظفــي المركــز حــول آخــر المســتجدات فــي المنطقــة واالســتماع
منهــم إلــى تجاربهــم المهنيــة داخــل المركــز وخارجــه .كمــا قــام
الدكتــور الببــاوي بزيــارة مهمــة إلــى إحــدى قاعــات التدريــب
فــي المركــز دخــل أثناءهــا فــي حــوار مــع المســؤولين المشــاركين
مــن البلــدان العربيــة حــول بعــض الموضوعــات التــي يتناولونهــا
فــي إطــار دورة تدريبيــة موضوعهــا «إدارة االقتصــاد الكلــي فــي حازم الببالوي ،مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي
البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة».

أســامة كنعــان (مديــر المركــز) ،وحــازم الببــاوي (مديــر تنفيــذي بصنــدوق
النقــد الدولــي) ،ووفــاء عبدالعاطــي (مستشــار أول للمديــر التنفيــذي)
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نشرة المركز (العدد )1

يوم السالمة واألمن بالمركز

الكويت ٢٥ ،مايو ٢٠١٥

يولــي المركــز أولويــة قصــوى لضمــان اطــاع كل موظفــي المركــز
والمشــاركين فــي دوراتــه علــى اإلجــراءات المتعلقــة بالســامة
واألمــن واســتعدادهم لتنفيــذ تلــك اإلجــراءات عنــد الحاجــة .وفــي
هــذا الســياق ،نظمــت دائــرة األمــم المتحــدة للســامة واألمــن
جلســات شــرح لموظفــي المركــز يــوم  25مايــو بمقــر المركــز فــي
الكويــت .وقــد اتســمت الجلســات بالمشــاركة الحيــة وشــهدت أســئلة
مختلفــة مــن موظفــي المركــز عــن قضايــا وتدابيــر األمــن الواجــب
اتخاذهــا فــي مختلــف الســيناريوهات .وغطــت تلــك الجلســات عــدة
موضوعــات بشــأن الحالــة األمنيــة الراهنــة فــي الكويــت ،ومعاييــر
األمــن التشــغيلية الدنيــا ،ونظــام مســؤولي أمــن األفــراد ،والتخطيــط
لحــاالت الطــوارئ .كمــا اشــتملت الجلســات علــى تماريــن عمليــة
عــن اســتخدام أجهــزة االتصــال الالســلكية وأســاليب نجــاة الرهائــن.
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وعقــب جلســات الشــرح األمنيــة شــهد المركــز تمرينــا عمليــا علــى
اإلخــاء فــي حــال الحريــق .وقــد اســتجاب موظفــو المركــز وكذلــك
المشــاركون الحاضــرون فــي دورة سياســات وبرمجــة االقتصــاد
الكلــي بــكل حمــاس وقــوة إلنــذار الحريــق حيــث قامــوا بإخــاء مقــر
المركــز عــن طريــق أقــرب أبــواب الخــروج .كمــا قــام مســؤولو
طــوارئ الحريــق بــدور نشــط فــي التحقــق مــن تنفيــذ اإلجــراءات
الســليمة فــي كل المكاتــب وقاعــات الحلقــات التطبيقيــة .ومــن
الواجــب اإلعــراب عــن تقديرنــا الخــاص للســيدة /فاطمــة قعيــق
التــي تولــت قيــادة التمريــن وللزمــاء منســوبي فريــق دائــرة األمــم
المتحــدة للســامة واألمــن فــي الكويــت الذيــن ســاهموا مســاهمة
كبيــرة فــي إنجــاح ذلــك التمريــن.
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فريق عمل مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

من اليسار إلى اليمين من أسفل إلى أعلى:
مهــا الخطيــب (مترجمــة فوريــة وتحريريــة)؛ وفاطمــة قعيــق (مســؤول إداري)؛ ونســرين عــزاري (المســؤول المالــي)؛ وتيريــز بيرلمتــر
(مديــر المكتــب المؤقــت)؛ وأســامة كنعــان (مديــر المركــز)؛ وســامي بــن ناصــر (نائــب مديــر المركــز)؛ والحســن عاشــي (اقتصــادي أول)؛
ونهــى اســماعيل (مترجمــة فوريــة وتحريريــة)؛ وعهــود المــا جمعــة (منســق دورات)؛ وســامر الصريــخ (مشــرف طاقــم شــركة مرافــق
للخدمات).
جاســم الســعدون (حــارس أمــن)؛ وعاليــة الدعيــج (منســق أول دورات)؛ وفتحــي عثمــان (رئيــس قســم الترجمــة)؛ ورشــا العســكري
(مســؤول إداري)؛ وســونيل جــورج (مســؤول تكنولوجيــا المعلومــات)؛ ونــواف الناصــر (حــارس أمــن – شــركة مرافــق للخدمــات)؛ ونانــدا
بهــادور (عامــل نظافــة)؛ وبيمبــا شــيربا (ســاع)؛ ونيتــرا براســاد (عامــل نظافــة – شــركة مرافــق للخدمــات).
منــذر النعمــة (منســق دورات)؛ وحســام عبــد هللا (مســؤول اتصــال خدمــات الدعــم)؛ ووائــل بقطــش (مســؤول أول اتصــال خدمــات الدعــم)؛
ونــزار حجــاج (مســؤول أول تكنولوجيــا المعلومــات)؛ ومهنــد درويــش (مســؤول البرامــج)؛ وعلــي القــاف (منســق دورات)؛ وإبراهيــم
بــدر (مســؤول الصيانــة – شــركة مرافــق للخدمــات)؛ وعبــد الغفــور حاجيــه (منســق دورات).
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جدول التدريب للعام ٢٠١٥
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