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رسالة مدير املركز 

أصدقاء املركز األعزاء، 

ــة	التــي	يصدرهــا	 ــع	مــن	النشــرة	اإلعالمي يســرني	أن	أقــدم	العــدد	الراب
المركــز	ســنويا	إلعطــاء	نبــذة	عــن	أنشــطته	وفعالياتــه.		وشــهد	العــام	
2018	تنظيــم	فعاليــة	رئيســية	لمديــري	التدريــب	فــي	العالــم	العربــي،	
ــرة	 ــكار	الرئيســية	المعب ــة	واألف ــد	الموضوعــات	الجوهري وشــملت	تحدي
عــن	احتياجــات	العالــم	العربــي	التــي	توجــه	أولويــات	التدريــب	وخياراتــه	
باإلضافــة	إلــى	اســتعراض	فعاليــات	الحــوارات	االقتصاديــة	التــي	يتولــى	

ــا.			 المركــز	قيادته

الرئيســية	 أولوياتــه	 قائمــة	 تحديــد	 معــرض	 فــي	 المركــز	 ويحــرص	
ــن	المناطــق	وشــموله	فــي	 ــي	المشــترك	بي ــوى	التدريب ــراء	المحت ــى	إث عل
ــزا	 ــق	االســتفادة	مــن	تجــارب	المناطــق	األخــرى	تعزي ــه	عــن	طري فعاليات
لرســم	السياســات	واالســتراتيجيات	االقتصاديــة	فــي	العالــم	العربــي.		
إدارات	صنــدوق	 مــع	 التعــاون	 نطــاق	 فــي	 التوســع	 تــم	 فلقــد	 وعليــه،	
النقــد	الدولــي	المختلفــة	للعمــل	علــى	إدراج	تلــك	الــدروس	فــي	محتــوى	
الحلقــات	التطبيقيــة	والــدورات	التدريبيــة،	ووضــع	تجــارب	البلــدان	فــي	
ســياقات	اقتصاديــة	مختلفــة	بغيــة	التوصــل	إلــى	فهــم	أفضــل	للتحديــات	
المعينــة	والملموســة	التــي	تواجــه	البلــدان	العربيــة.		كمــا	تــم	شــمول	ذلــك	
المنهــج	فــي	الــدورات	المباشــرة	وجهــا	لوجــه	ونظيراتهــا	التــي	تُقــدم	عبــر	
ــة	الــدورة	التدريبيــة	عبــر	اإلنترنــت	حــول	 اإلنترنــت.		وبعــد	نجــاح	تجرب
»سياســات	وبرمجــة	االقتصــاد	الكلــي«،	أطلــق	المركــز	دورة	أخــرى	باللغــة	
العربيــة	عبــر	اإلنترنــت	بعنــوان	»إصــالح	دعــم	الطاقــة«	لمــا	لموضوعهــا	
ــدان	 ــدى	معظــم	بل ــة	بالسياســات	المطبقــة	فــي	هــذا	الســياق	ل مــن	صل

ــة.	 المنطق

ــد	ذلــك	المنهــج	الــذي	يركــز	علــى	التجــارب	عبــر	مناطــق	العالــم	 كمــا	يُع
ــا	المركــز	 ــي	ينظمه مــن	أســس	الحلقــات	النقاشــية	رفيعــة	المســتوى	الت
لعامــة	الجمهــور	باالشــتراك	مــع	الصنــدوق	العربــي	لإلنمــاء	االقتصــادي	
واالجتماعي،	حيث	أصبحت	تلك	الحلقات	منبرا	الســتعراض	انعكاســات	
آفــاق	االقتصــاد	العالمــي	علــى	المنطقــة	ال	ســيما	مــا	يتعلــق	بموضوعــات	
ــك	 ــري	ذل ــر	المناخــي.		ويث ــة	والتغي ــار	السياســة	الحمائي ــل	آث ــة	مث دقيق
التوجــه	دورات	المركــز	ومــا	ينظمــه	مــن	فعاليــات	مــع	منظمــات	شــريكة	
مثــل	صنــدوق	النقــد	العربــي،	والبنــك	الدولــي،	ومنظمــة	التعــاون	والتنميــة	
فــي	الميــدان	االقتصــادي،	ومنظمــة	التجــارة	العالميــة	وبنــك	المغــرب	
باإلضافــة	إلــى	التواصــل	مــع	المجتمــع	الكويتــي	ومؤسســات	المجتمــع	

المدنــي.		

وختامــا،	يســرنا	أن	نرحــب	بكــم	مشــاركين	أعــزاء	فــي	دورات	المركــز	
وفعالياتــه،	ويطيــب	لنــا	أن	نســتقبل	تعليقاتكــم	أمــال	فــي	تطويــر	الخدمــة	
التــي	يقدمهــا	المركــز	لبلــدان	المنطقــة.		كمــا	نرحــب	بمــا	لديكــم	مــن	
تعليقــات	وآراء	عبــر	موقعنــا	اإللكترونــي )www.cef.imf.org( الــذي	
يشــمل	نشــرات	ومعلومــات	باللغتيــن	العربيــة	واإلنجليزيــة	حــول	فعاليــات	
المركــز	 حســاب	 خــالل	 مــن	 أيضــا	 معنــا	 التواصــل	 ويمكــن	 المركــز،	
اإللكترونــي  البريــد	 عنــوان	 علــى	 أو	 	،(@imfcef) إنســتغرام  علــى	

			.(cefmgmt@imf.org)

د.	أسامة	كنعان
مدير	المركز
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الحلقات النقاشية رفيعة المستوى 
 حوار الحوكمة، والشفافية وإصالح القطاع العام 

نظــم	المركــز	بالتعــاون	مــع	الصنــدوق	العربــي	لإلنمــاء	االقتصــادي	
واالجتماعــي	ثــالث	حلقــات	نقاشــية	رفيعــة	المســتوى	منــذ	خريــف	
عــام	2017	تناولــت	مختلــف	القضايــا	االقتصاديــة	المتعلقــة	بالمنطقــة	
قــد	 الحلقــات	 وأن	سلســلة	 العالمــي	ال	ســيما	 واالقتصــاد	 العربيــة	
أضحــت	منبــرا	مفتوحــا	أمــام	عامــة	الجمهــور	لحضــور	النقــاش	بشــأن	
المســائل	االقتصاديــة	التــي	تهــم	واضعــي	السياســات	والباحثيــن	فــي	

ــي.	 ــم	العرب ــت	والعال الكوي

وُعقــدت	الحلقــة	األولــى	فــي	أكتوبــر	2017	بعنــوان	»تحديات	السياســة	
وترأســها	 العربــي«،	 والعالــم	 الكويــت	 تواجــه	 التــي	 االقتصاديــة	
وادار	النقــاش	فيهــا	معالــي	الدكتــور	يوســف	اإلبراهيــم،	المستشــار	
االقتصــادي	فــي	الديــوان	األميــري.		كمــا	شــارك	فــي	الحلقــة	الســيد	
عاصــم	حســين،	نائــب	مديــر	إدارة	الشــرق	األوســط	وآســيا	الوســطى	
فــي	صنــدوق	النقــد	الدولــي،	والســيد	ســتيفان	روديــه،	رئيــس	بعثــة	
ــة	 ــة	فــي	دول ــة	بتقييــم	األوضــاع	االقتصادي الصنــدوق	الســنوية	المعني
اتفاقيــة	 مــن	 الرابعــة	 المــادة	 مشــاورات	 بموجــب	 )وذلــك	 الكويــت	
ــي	 ــو	ف ــاق	النم ــى	آف ــدوق(.		وتطــرق	الســيد	حســين	إل تأســيس	الصن
المنطقــة،	مؤكــدا	علــى	التحســن	النســبي	الــذي	طــرأ	فــي	هذا	الســياق،	
والفتــا	االنتبــاه	إلــى	اختــالف	آفــاق	النمــو	حســب	البلــدان	وخصوصــا	
ــك	 ــى	أن	تل ــا	شــدد	عل ــط.		كم ــدان	المصــدرة	أو	المســتوردة	للنف البل
التطــورات	اإليجابيــة	لــم	تشــفع	آلفــاق	النمــو	علــى	األجــل	المتوســط	ال	
ســيما	فــي	ضــوء	التحديــات	المتعلقــة	بإيجــاد	فــرص	العمــل	فــي	عــدد	
مــن	البلــدان	العربيــة،	وأكــد	أنــه	ال	مفــر	مــن	تحقيــق	معــدالت	نمــو	أكبــر	
كــي	يتســنى	اســتيعاب	األجيــال	التــي	ســوف	تلتحــق	بســوق	العمــل	فــي	

قــادم	الســنوات.				

وركــز	الســيد	ســتيفان	روديــه	بعــد	ذلــك	علــى	التحديــات	التــي	تواجــه	

الكويــت	فــي	هــذا	الســياق	ال	ســيما	فــي	ضــوء	بقــاء	أســعار	النفــط	عنــد	
مســتويات	منخفضة	لفترات	أطول.		وأشــار	إلى	أن	ذلك	دفع	صندوق	
النقــد	الدولــي	إلــى	تشــجيع	إجــراء	إصالحــات	فــي	الماليــة	العامــة	فــي	
دولــة	الكويــت	مــن	خــالل	تحقيــق	ثالثــة	أهــداف	عامــة،	هــي:	أهميــة	
توفيــر	جــزء	ملمــوس	مــن	الثــروة	النفطيــة	لصالــح	األجيــال	القادمــة	بما	
يتيــح	للمواطنيــن	واالقتصــاد	االســتمرار	فــي	التمتــع	باالزدهــار	حتــى	
فــي	ظــل	تراجــع	عوائــد	النفــط؛	وإجــراء	اإلصالحــات	المقترحــة	بمــا	
ــة	واالحتياجــات	 ــا	مــن	عجــز	الموازن ــص	تدريجي ــى	التقلي يســاعد	عل
التمويليــة	مــع	الحفــاظ	علــى	هامــش	مريــح	لالســتثمار	المحفــز	للنمــو	
علــى	األجــل	القصيــر	أمــال	فــي	تقليــص	االعتمــاد	علــى	النفــط؛	وفــك	
االرتبــاط	بيــن	اإلنفــاق	الحكومــي	وتقلــب	اإليــراد	النفطــي	بمــا	يكفــل	
تحقيــق	االســتقرار	االقتصــادي	وتفــادي	التأرجــح	الكبيــر	فــي	اإلنفــاق	
مدفوعــا	بالتقلبــات	الكبيــرة	فــي	أســعار	النفــط.		وشــهدت	الحلقــة	
ــن	هــوك،	 ــت،	الســيد	واري ــة	الكوي ــى	دول ــة	لســفير	اســتراليا	إل مداخل
الــذي	قــارن	بيــن	التجربتيــن	الكويتيــة	واألســترالية،	وســلط	الضــوء	
علــى	أهميــة	الحوكمــة	الرشــيدة	واالســتثمار	فــي	رأس	المــال	البشــري،	
واعتمــاد	نظــام	تجــاري	مفتــوح	بمــا	يتيــح	تحقيــق	نمــو	اقتصــادي	شــامل	

ومســتدام.			

كمــا	تــرأس	معالــي	الدكتــور	يوســف	اإلبراهيــم،	المستشــار	االقتصــادي	
فــي	الديــوان	األميــري،	الحلقــة	النقاشــية	الثانيــة	التــي	ُعقــدت	فــي	
فبرايــر	2018	بعنــوان	»التنميــة	الشــاملة	للجميــع	فــي	العالــم	العربــي:	
دعــوة	مــن	أجــل	التحــرك«.		وشــارك	فــي	الحلقــة	الســيد	جهــاد	أزعــور،	
مديــر	إدارة	الشــرق	األوســط	وآســيا	الوســطى	فــي	صنــدوق	النقــد	
الدولــي،	وســاهم	فــي	حواراتهــا	الســيد	إبراهيــم	البــدوي،	مديــر	منتدى	
البحــوث	االقتصاديــة،	واألســتاذ	الدكتــور	عديــل	مالــك	مــن	جامعــة	
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أوكســفورد.		وأوضــح	الســيد	أزعــور	فــي	محاضرتــه	ومــا	أعقبهــا	مــن	
نقــاش	مــع	الحضــور	طبيعــة	اإلصالحــات	المطلوبــة	لتحقيــق	نمــو	أكبــر	
وأكثــر	شــموال	فــي	العالــم	العربــي.		وتنــاول	السياســات	الرئيســية	
التــي	مــن	شــأنها	أن	تعــزز	تطــور	القطــاع	الخــاص	والقــدرة	اإلنتاجيــة	
واالســتثمار،	وتحقيــق	انخفــاض	مســتمر	فــي	معــدالت	البطالــة	والفقــر	
وعــدم	المســاواة.		كمــا	تحــدث	الســيد	أزعــور	عن	المؤتمــر	الذي	نظمه	
صنــدوق	النقــد	الدولــي	بالتعــاون	مــع	حكومــة	المغــرب	والصنــدوق	
ــي	 ــدوق	النقــد	العرب ــي	لإلنمــاء	االقتصــادي	واالجتماعــي،	وصن العرب
فــي	الربــاط	حــول	تعزيــز	فــرص	العمــل	والشــمول	فــي	العالــم	العربــي.		
ولفــت	عنايــة	الحضــور	إلــى	أهميــة	الدعــوة	التــي	أطلقهــا	المؤتمــر	
للتحــرك	اآلن	مــن	أجــل	تشــجيع	المســاءلة	والشــفافية	والمنافســة	
والتكنولوجيــا	والتجــارة	مــع	عــدم	إقصــاء	أحــد،	وذلــك	مــن	خــالل	
ــادة	 ــق	زي ــق	فــرص	عــن	طري ــز	شــبكات	األمــان	االجتماعــي،	وخل تعزي
اإلنفــاق	واالســتثمار	فــي	المجــال	االجتماعــي،	وتوخــي	المزيــد	مــن	
العدالــة	الضريبيــة،	وإيجــاد	فــرص	عمــل	للجميــع	عــن	طريــق	تطويــر	

ــة.		 ــه	والمهــارات	المطلوب ــم	والمواءمــة	بيــن	مخرجات التعلي

لطبيعــة	 إضافيــا	 تحليــال	 ومالــك	 البــدوي	 الســيدان	 عــرض	 ثــم	
اإلصالحــات	المطلوبــة	لتحقيــق	التنميــة	الشــاملة	فــي	البلــدان	العربيــة	
مــن	خــالل	االســتفادة	مــن	دروس	المنطقــة	والعالــم	فــي	هــذا	الســياق.	

وُعقــدت	الحلقــة	النقاشــية	الثالثــة	فــي	نوفمبــر	2018	بعنــوان	»آفــاق	
االقتصــاد	العالمــي:	االنعكاســات	علــى	الكويــت	والمنطقــة«.		وتــرأس	
اإلبراهيــم،	 يوســف	 الدكتــور	 معالــي	 فيهــا	 النقــاش	 وأدار	 الحلقــة	
المستشــار	االقتصــادي	فــي	الديــوان	األميــري،	وشــارك	فيهــا	كمتحدث	
ــر	 ــس	أوبتســفيلد،	المستشــار	االقتصــادي	ومدي رئيســي	الســيد	موري
إدارة	البحــوث	فــي	صنــدوق	النقــد	الدولــي،	باإلضافــة	إلــى	كل	مــن	
ــدج،	والســيد	 ــة	كيمبري ــار	موهــادس	مــن	جامع ــور	كامي األســتاذ	الدكت
ــي	العالمــي.	 ــي	المال ــن،	مستشــار	محافــظ	مركــز	دب كريســتوفر	بي

وأشــار	معالــي	الدكتــور	يوســف	اإلبراهيــم	فــي	مســتهل	حديثــه	إلــى	أن	
هــذه	هــي	الحلقــة	التاســعة	ضمــن	سلســلة	الحلقــات	النقاشــية	رفيعــة	
المســتوى	التــي	ينظمهــا	المركــز	بالتعاون	مع	الصنــدوق	العربي	لإلنماء	
االقتصــادي	واالجتماعــي،	وأوضــح	أنهــا	تهــدف	إلــى	تحفيــز	إجــراء	
حــوار	مفتــوح	بشــأن	التحديــات	االقتصاديــة	المتغيــرة	التــي	تواجــه	
واضعــي	السياســات	فــي	الكويــت	والعالــم	العربــي	عمومــا.		كمــا	تنــاول	
معالــي	الدكتــور	يوســف	اإلبراهيــم	أحــدث	المســتجدات	االقتصاديــة	
العالميــة،	واســتعرض	أهــم	اإلصالحــات	المطلوبــة	كــي	يحصــل	العالــم	
العربــي	علــى	األدوات	الالزمــة	للتعامــل	مــع	تلــك	التحديــات	مــن	دون	
معــدالت	 وارتفــاع	 الالجئيــن	 وأزمــة	 الدائــرة،	 الصراعــات	 إغفــال	
البطالــة،	وخاصــة	بيــن	الشــباب،	باإلضافــة	إلــى	عــدم	الوضــوح	بشــأن	

آفــاق	نمــو	القطــاع	الخــاص	وتقلــب	أســعار	النفــط.				

وتوقــع	الســيد	أوبتســفيلد	أثنــاء	الحديــث	اســتمرار	التوســع	االقتصادي	
ــوازن	 ــل	الت ــه	بالتوســع	قلي ــه	وصف العالمــي	فــي	الوقــت	الراهــن،	ولكن
الــذي	اســتقر	عنــد	مســتويات	ثابتــة	فــي	االقتصــادات	الرئيســية.		
ــدان	مجلــس	التعــاون	 وفــي	معــرض	الحديــث	عــن	آفــاق	النمــو	فــي	بل
الخليجــي،	أشــار	الســيد	أوبتســفيلد	إلــى	أن	أســعار	النفــط	قــد	ارتفعت	
هــذا	العــام	العتبــارات	جيوسياســية	ونقــص	العــرض	أحيانــا.		كمــا	
ــى	ســندات	اقتصــادات	األســواق	 ــد	عل تحــدث	عــن	اتســاع	فــرق	العائ
الصاعــدة،	وانخفــاض	عمالتهــا	عمومــا	ومــا	رافــق	ذلــك	مــن	انكمــاش	
في	التدفقات	الرأســمالية	ال	ســيما	في	البلدان	التي	تتســم	اساســيات	
االقتصــاد	الكلــي	فيهــا	بالضعــف.		ولفــت	الســيد	أوبتســفيلد	أيضــا	
إلــى	أن	الظــروف	المواتيــة	التــي	ســادت	فــي	الماضــي	قــد	تركــت	إرثــا	
ــون	 ــدى	الشــركات	والدي ثقيــال	قوامــه	ارتفــاع	مســتويات	االنكشــاف	ل
ــى	دقــة	وضــع	االقتصــادات	الصاعــدة	فــي	ظــل	 الســيادية،	مشــيرا	إل
اجتمــاع	الضغــوط	عليهــا،	وتعرضهــا	للصدمــات	العالميــة	الناتجــة	عــن	
اإلجــراءات	التجاريــة	وتباطــؤ	االقتصــاد	الصينــي،	والضائقــة	الماليــة	
التوتــرات	والتجاذبــات	داخــل	 فــي	االقتصــادات	المتقدمــة،	وبــروز	
غيــر	 الجيوسياســية	 األحــداث	 بعــض	 األوروبــي	وحصــول	 االتحــاد	

ــة.				 المواتي

ومشــيرا	إلــى	معــاودة	أســعار	النفــط	انخفاضهــا	بشــكل	طفيــف	عقــب	
ارتفاعهــا	لفتــرة	فــي	عــام	2018،	قــال	الســيد	أوبتســفيلد	إن	ذلــك	
جــاء	انعكاســا	للشــواغل	الجيوسياســية	)بمــا	فــي	ذلــك	العقوبــات	
األمريكيــة	الجديــدة	علــى	إيــران	ونقــص	العــرض	فــي	فنزويــال	مثــال(.		
كمــا	أوضــح	أن	تلــك	التطــورات	قــد	ســاعدت	علــى	رفــع	معــدل	النمــو	
الحالــي	ونظيــره	المتوقــع	فــي	بلــدان	مجلــس	التعــاون	الخليجــي.		وأكــد	
علــى	أن	الفتــرة	التــي	أحدثــت	تســارعا	فــي	النمــو	بالنســبة	للكويــت	
تحديــدا	تجعــل	الفرصــة	مواتيــة	للتعجيــل	بإجــراء	إصالحــات	هيكليــة	
وماليــة	عامــة.		وعــرض	الســيدان	موهــادس	وبيــن	تحليــال	إضافيــا	
للتعامــل	 والمنطقــة	 الكويــت	 فــي	 المطلوبــة	 اإلصالحــات	 لطبيعــة	
العالمــي،	 االقتصــاد	 آفــاق	 عــن	 الناتجــة	 والتحديــات	 الفــرص	 مــع	
واســتعرضا	تجــارب	بلــدان	مــن	المنطقــة	والعالــم	فــي	هــذا	الســياق.		
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لمديــري	 الرابعــة	 النقاشــية	 الحلقــة	 فــي	فبرايــر	2018	 ُعقــدت	
ــون	28	مؤسســة	وإدارة	 ــرا	يمثل ــب	بمشــاركة	31	مدي إدارات	التدري
تدريبيــة	فــي	17	بلــدا	عربيــا.		وهدفــت	إلــى	تحديــد	الموضوعــات	
المنطقــة	 تلبــي	احتياجــات	 التــي	 الرئيســية	 المحوريــة	واألفــكار	
تدريبيــا،	ومــن	ثــم	االسترشــاد	بهــا	لــدى	إعــداد	برنامــج	أنشــطة	
المركــز	وفعالياتــه	فــي	2019.		وأشــاد	المشــاركون	بجــودة	التدريــب	
الــذي	يقدمــه	المركــز	واســتجابته	آلرائهــم	ومراعاتــه	للتحديــات	

المســتجدة	التــي	تواجــه	المنطقــة	علــى	صعيــد	السياســات.		

المركــز	 خبــراء	 بيــن	 الحــوار	 عمــق	 التدريــب	 مديــرو	 ثّمــن	 كمــا	
والســلطات	فــي	بلدانهــم	أثنــاء	إعــداد	برنامــج	الــدورات	لعامــّي	
2017	و2018،	وخصــوا	بالذكــر	النقاشــات	الثنائيــة	التــي	أجراهــا	
المركــز	معهــم	مــن	أجــل	معرفــة	مســتجدات	أولويــات	البلــدان	علــى	
ــري	إدارات	 ــة.		وســبق	لمدي ــدورات	التدريبي ــد	موضوعــات	ال صعي
التدريــب	وأن	أعربــوا	عــن	اهتمامهــم	فــي	عــام	2016	بتعزيز	الفرص	
التدريبيــة	فــي	مجــال	الصيرفــة	اإلســالمية،	ولكنهــم	ركــزوا	فــي	لقاء	
هــذا	العــام	علــى	الــدورات	المتعلقــة	بالموضوعــات	الماليــة	الكليــة،	
ــي	ومجــاالت	الحوكمــة.		وجــاء	هــذا	التحــول	 وأمــور	القطــاع	المال
ــة	 ــة	الكلي ــب	انعكاســا	لتراجــع	األوضــاع	المالي ــات	التدري فــي	أولوي

فــي	الكثيــر	مــن	البلــدان	العربيــة.			

وأعــرب	مديــرو	التدريــب	عــن	تقديرهــم	لمــا	وقــع	مــن	تطويــر	لنظــام	
اختيــار	المرشــحين	للمشــاركة	فــي	دورات	المركــز	ال	ســيما	مــن	
جانــب	مواءمــة	موضــوع	الــدورة	مــع	مؤهــالت	المرشــح	واحتياجاتــه	
التدريبيــة.		وأدى	ذلــك	إلــى	توثيــق	التنســيق	بيــن	منســقي	الــدورات	

وســلطات	بلــدان	المشــاركين،	بمــا	أتــاح	اســتمزاج	رأي	مؤسســاتها	
المعنيــة	بخصــوص	مــدى	مناســبة	مؤهــالت	المرشــح	للمشــاركة	فــي	

الــدورة	مــن	عدمهــا.	

ورحــب	 التدريــب،	 تقديــم	 أشــكال	 حــول	 نشــط	 حــوار	 ودار	
المشــاركون	مــن	مديــري	التدريــب	بإطــالق	النســخة	العربيــة	مــن	
الــدورة	التدريبيــة	عبــر	اإلنترنــت	حــول	»سياســات	وبرمجــة	القطــاع	
المالــي«،	وأعربــوا	عــن	اهتمامهــم	برؤيــة	المزيــد	مــن	الــدورات	
موضــوع	 فــي	 ســيما	 ال	 اإلنترنــت	 عبــر	 العربيــة	 باللغــة	 يُقــدم	
ــى	 ــب	عل ــري	التدري ــر	مــن	مدي إصــالح	دعــم	الطاقــة.	وشــدد	الكثي
ــدورات	المباشــرة	 ــر	اإلنترنــت	فــي	اســتكمال	ال ــدورات	عب قيمــة	ال
وجهــا	لوجــه،	واالســتعداد	لاللتحــاق	بــدورات	متقدمــة،	واعتبارهــا	
بديــال	جيــدا	أحيانــا	لتدريــب	مشــاركين	مــن	خــارج	القطــاع	العــام.		
وأشــاروا	إلــى	أن	التدريــب	المصمــم	خصيصــا	كــي	يناســب	ظــروف	
كل	بلــد	وخصوصيتــه	علــى	حــدة	ينطــوي	علــى	تكاليــف	مرتفعــة	إذا	

مــا	قــورن	بتكلفــة	التدريــب	الــذي	يوفــره	المركــز.

وعلــى	صعيــد	المجــاالت	التــي	ينبغــي	للمركــز	أن	يعطيهــا	األولويــة،	
أكــد	مديــرو	التدريــب	علــى	القيمــة	المضافــة	التــي	تحققها	دراســات	
الحالــة	والتماريــن	العمليــة	المســتوحاة	مــن	أحــدث	تجــارب	البلــدان	
العربيــة.		كمــا	أشــار	البعــض	إلــى	مزايــا	تقديــم	المشــاركين	عروضــا	
المركــز،	 دورات	 مــن	 عودتهــم	 لــدى	 العمــل	 لزمــالء	 معلوماتيــة	
االجتمــاع	 وشــهد	 منهــا.	 المســتخلصة	 الــدروس	 أهــم	 ومناقشــة	
توافقــا	بيــن	مديــري	التدريــب	علــى	أهميــة	التوســع	فــي	اســتخدام	
مواقــع	التواصــل	االجتماعــي	والمنصــات	اإللكترونيــة	بغيــة	متابعــة	

أنشــطة	المركــز	وتبــادل	الخبــرات	مــع	باقــي	المشــاركين.		

حلقة نقاشية لمديري إدارات التدريب: آراء وأفكار 
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إطــالق النســخة العربيــة مــن الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت حــول 
»إصــالح دعــم الطاقــة« 

توخيــا	لتوســيع	نطــاق	التواصــل	فــي	ســياق	برامــج	المركــز	التدريبيــة	
فــي	مجالــي	االقتصــاد	والتمويــل،	وحرصــا	علــى	تلبيــة	احتياجــات	
العالــم	العربــي	التدريبيــة،	تولــى	المركــز	إعــداد	النســخة	العربيــة	مــن	
دورة	إصــالح	دعــم	الطاقــة	التــي	تُقــدم	عبــر	اإلنترنــت	مــن	خــالل	
ــن	 ــل	المشــروع	بدعــم	ســخي	م ــم	تموي ــة.)1(		وت منصــة	edX	التعليمي
تنميــة	 معهــد	 مــع	 بالتعــاون	 المركــز	 بقيــادة	 ونُفــذ	 الكويــت،	 دولــة	
القــدرات،	وإدارة	شــؤون	الماليــة	العامــة،	وإدارة	الشــرق	األوســط	

وآســيا	الوســطى	فــي	صنــدوق	النقــد	الدولــي.	

ــدروس	المســتفادة	مــن	طائفــة	متنوعــة	مــن	 ــدورة	ال ــاول	هــذه	ال وتتن
تجــارب	البلــدان	علــى	هــذا	الصعيــد،	وتعــرض	تعريــف	وطــرق	قيــاس	
دعــم	الطاقــة	بأشــكاله،	وتلقــي	نظــرة	فاحصــة	علــى	انعكاســات	الدعم	
االقتصاديــة	واالجتماعيــة	والبيئيــة.		كمــا	تقــدم	الــدورة	حزمــة	أدوات	
ــار	التوزيعيــة	التــي	تطــال	مســتوى	 برمجيــة	تُســتخدم	فــي	تقييــم	اآلث
الرفــاه	بفعــل	ســيناريوهات	إصــالح	الدعــم	البديلــة.		وختامــا،	تشــرح	
مــادة	الــدورة	جوانــب	النجــاح	واإلخفــاق	فــي	دراســات	حالــة	منتقــاة،	
وتُبــرز	أفضــل	الممارســات	المتبعــة	فــي	مجــال	إصــالح	دعــم	الطاقــة.

ــرة	 ــى	سلســلة	مــن	المحاضــرات	القصي ــدورة	عل ــوى	ال 	ويعتمــد	محت
المســجلة	عبــر	الفيديــو	ويتخللهــا	اختبــارات	قصيــرة	وتماريــن	عمليــة.		
للمشــاركين	 يتيــح	 والتفاعــل	 للنقــاش	 بمنتــدًى	 الــدورة	 ُزودت	 كمــا	
التشــبيك	فيمــا	بينهــم	ومناقشــة	محتــوى	الــدورة	وتبــادل	تجــارب	

بلدانهــم	فــي	هــذا	الســياق.		وُصممــت	الــدورة	بحيــث	يحــدد	المشــارك	
وتيــرة	ســير	المحاضــرات	والتماريــن	حســب	الرغبــة	نظــرا	ألن	تغطيــة	
مــادة	الــدورة	ال	تحتــاج	إلــى	أكثــر	مــن	4	أو	6	ســاعات	أســبوعيا	علــى	

مــدار	ســتة	أســابيع	متتاليــة.

ويحصــل	المشــاركون	لــدى	إتمــام	الــدورة	بنجــاح	علــى	شــهادة	رســمية	
المهتميــن	 الحكومييــن	 المســؤولين	 ونشــجع	 الخصــوص.	 بهــذا	
بالموضــوع	علــى	تقديــم	طلــب	التســجيل	إلكترونيــا	عبــر	الرابــط	
اإلنترنــت	 علــى	 للمركــز	 الرســمي	 الموقــع	 خــالل	 مــن	  المتوفــر	

	.)www.cef.imf.org(

ــر	 ــة	عب ــدورات	والمســاقات	التدريبي ــم	طــرح	طائفــة	واســعة	مــن	ال ــة	رائــدة	فــي	العال ــة	تتيــح	لمؤسســات	تعليمي )edX   )1	هــي	منصــة	إلكتروني
اإلنترنــت.		وســيتم	إطــالق	دورة	»إصــالح	دعــم	الطاقــة«	)ESRx(	عبــر	هــذه	المنصــة	ضمــن	برنامــج	صنــدوق	النقــد	الدولــي	للتعلــم	عبــر	

	.)IMFx(	اإلنترنــت
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دورات المركز: يناير – ديسمبر 2019

المدةاللغةتاريخ الدورةاسم الدورةرمز الدورةرقم الدورةالجهة الراعيةم
طريقة 
الترشيح

)باالسبوع(

1OECDCE19.100PPS
تحالفــات	القطاعيــن	العــام	والخــاص	فــي	مكافحــة	
األوســط	 الشــرق	 منطقــة	 بلــدان	 فــي	 الفســاد	
وشــمال	إفريقيــا	ومجلــس	التعــاون	الخليجــي	

بالدعوةE/A0.8يناير	10-7

2WBGCE19.101PSD
خلــق	األســواق	وإطــالق	العنــان	لتطويــر	القطــاع	

بالدعوةE/A1.0يناير	13-17الخــاص	عــن	طريــق	المنافســة

3IMF(ICD)-AMFCE19.01FSP*	المالي	القطاع	20-31سياسات	ينايرE2.0OAS

4METACCE19.102NAS
قضايــا	فــي	إعــداد	الحســابات	القوميــة،	ومقاييــس	

E/A0.8ONSيناير	21-24األســعار	واألحجام	

5IMF(LEG)CE19.02LFPFM	العامة	المالية	لإلدارة	القانونية	27-31األطر	ينايرE/A1.0OAS

6IMF(FAD)CE19.03TPAT
السياســة	واإلدارة	الضريبيــة:	النظريــة	والممارســة	

لعملية		 E/A1.0OASيناير	27-31ا

7IMF(STA)-AMFCE19.04GFS *الحكومة	مالية	3-14إحصاءات	فبرايرA2.0OAS

8IMF(ICD)CE19.05FPP	الكلي	االقتصاد	وبرمجة	3-14سياسات	فبرايرA2.0OAS

9WTOCE19.103TP1	التجارية	4-7السياسة	فبرايرE/A0.8بالدعوة

10IMF(STA)CE19.06QNA	السنوية	ربع	القومية	الحسابات	10-21دليل	فبرايرE/A2.0OAS

11IMF(STA)-AMFCE19.07MFS-I *تمهيدية	دورة	-	والمالية	النقدية	17-28اإلحصاءات	فبرايرE/A2.0OAS

12IMF(ICD)-AMFCE19.08FPA *العامة	المالية	سياسة	3-14تحليل	مارسA2.0OAS

13IMF(ICD)CE19.09MRC
إدارة	االقتصــاد	الكلــي	فــي	البلــدان	الغنيــة	

الطبيعيــة	 E/A2.0OASمارس	3-14بالمــوارد	

14IMF(ICD)CE19.10FDFI	المالي	واإلدماج	المالي	3-14التطوير	مارسE2.0OAS

15IMF(STA)CE19.31ANR
إعــداد	بيانــات	المــوارد	الطبيعيــة	فــي	ســياق	

ــة	 E/A1.0OASمارس	17-21الحســابات	القومي

16IMF(MCM)CE19.33BRS-GCC
"حلقــة	نقاشــية	رفيعــة	المســتوى	حــول	الرقابة	

بالدعوةE/A1.0مارس	24-28والتنظيــم	فــي	القطــاع	المصرفي"

17METACCE19.104PMTAالضريبية	اإلدارات	في	األداء	1-4إدارة	أبريلE/A0.8ONS
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المدةاللغةتاريخ الدورةاسم الدورةرمز الدورةرقم الدورةالجهة الراعيةم
طريقة 
الترشيح

)باالسبوع(

18OECDCE19.105COMP
سياســات	القــدرة	التنافســية	الفعالــة	فــي	بلــدان	

بالدعوةE/A0.8أبريل	8-11منطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	إفريقيــا	

19IMF(ICD)-BAMCE19.11MPAF
ــا	 ــؤ	بمتغيراته ــة	والتنب ــل	السياســة	النقدي تحلي

ــى	أســاس**  E2.0OASأبريل	8-19عل

20WTOCE19.106TP2	التجارية	14-18السياسة	أبريلE/A1.0بالدعوة

21IMF(ICD)CE19.12MDS	الكلي	االقتصاد	حالة	14-25تشخيص	أبريلE2.0OAS

22IMF(ICD)-AMFCE19.13FF *العامة	المالية	2أطر	مايو	21-		أبريلE/A2.0OAS

23METACCE19.107IFRS9
تطبيــق	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	

E/A0.8ONSأبريل	25-22)9(

24IMF(FAD)CE19.14RFS	الوقود	دعم	نظم	2إصالح	مايو	28-		أبريلE/A1.0OAS

25WBGCE19.108GOV-PPM
االتجاهــات	الصاعــدة	فــي	الحوكمــة	اإللكترونيــة	

بالدعوةE/A1.0أبريل		28-	مايو	2وتطبيقاتهــا	فــي	مجــال	الشــراء	اإللكترونــي		

26IMF(ICD)-AMFCE19.15FSS  *المالي	القطاع	على	16-27الرقابة	يونيوE2.0OAS

27WBGCE19.109MWS
ــاه	فــي	منطقــة	الشــرق	 إدارة	مشــكلة	شــح	المي

ــا بالدعوةE/A0.6يونيو	18-20األوســط	وشــمال	إفريقي

28OECDCE19.110PPMالعربية	البلدان	في	العمومي	24-27الشراء	يونيوE/A0.8بالدعوة

29
IM-

F(COM)-WTO
CE19.32

PARL-ME-

NA
الحلقــة	التطبيقيــة	الخاصــة	بأعضــاء	البرلمانــات	
بالدعوةE/A0.6سبتمبر	3-5فــي	منطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	إفريقيــا	

30IMF(ICD)CE19.16MPالنقدية	8-19السياسة	سبتمبرE2.0OAS

31IMF(ICD)CE19.17FPA	العامة	المالية	سياسة	8-19تحليل	سبتمبرA2.0OAS

32IMF(STA)-AMFCE19.18ITGS *والخدمات	السلع	في	الدولية	التجارة	15-19إحصاءات	سبتمبرE/A1.0OAS

33IMF(MCM)CE19.19MST	الكلية	الضغوط	22-26اختبار	سبتمبرE1.0OAS

34IMF(LEG)CE19.20AMLS
غســل	 لمكافحــة	 الدوليــة	 المعاييــر	 تطبيــق	

اإلرهــاب	 وتمويــل	 بالدعوةE/A1.0سبتمبر	22-26األمــوال	

35WBGCE19.111WEE
ــرأة	 ــة	حــول	حصــول	الم ــة	إقليمي دورة	تدريبي
منطقــة	 فــي	 وأفضــل	 أكثــر	 وظائــف	 علــى	

إفريقيــا	 وشــمال	 األوســط	 الشــرق	
بالدعوةE/A1.0سبتمبر	29-	أكتوبر	3

36IMF(STA)-AMFCE19.21BPSCG *المدفوعات	ميزان	إحصاءات	6-10إعداد	أكتوبرE/A1.0OAS
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المدةاللغةتاريخ الدورةاسم الدورةرمز الدورةرقم الدورةالجهة الراعيةم
طريقة 
الترشيح

)باالسبوع(

37IMF(ICD)CE19.22ERP	الصرف	سعر	6-17سياسة	أكتوبرE2.0OAS

38IMF(ICD)-BAMCE19.23MFA
التنبــؤ	والتحليــل	باســتخدام	أدوات	االقتصــاد	

E2.0OASأكتوبر	7-18القياســي	الكلــي** 

39WBGCE19.112UMEG
التنقــل	الحضــري	وأثــره	علــى	النمــو	االقتصــادي	
بالدعوةE/A1.0أكتوبر	13-17فــي	منطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	إفريقيــا	

40IMF(FAD)CE19.24SBI	الموازنة	مؤسسات	20-24تقوية	أكتوبرE/A1.0OAS

41IMF(ICD)CE19.25FS	العامة	المالية	7استمرارية	نوفمبر	أكتوبر27-E/A2.0OAS

42OECDCE19.113RM-AUD		العام	القطاع	في	المخاطر	وإدارة	28-31التدقيق	أكتوبرE/A0.8بالدعوة

43IMF(FIN)CE19.26SAC	المركزية	البنوك	في	الوقائية	الضمانات	3-7تقييم	نوفمبرE/A1.0OAS

44WTOCE19.114TP3	التجارية	11-14السياسة	نوفمبرE/A0.8بالدعوة

45IMF(MCM)CE19.27BRS
والتنظيــم	 الرقابــة	 فــي	 الراهنــة	 القضايــا	

المصرفــي	 E/A1.0OASنوفمبر	17-21بالقطــاع	

46IMF(STA)-AMFCE19.28FSI *المالية	السالمة	17-28مؤشرات	نوفمبرE/A2.0OAS

47OECDCE19.115SME
الممارســات	الجيــدة	فــي	سياســات	وفــرص	الحصــول	
بالدعوةE/A0.8نوفمبر	25-28علــى	التمويــل	للمشــروعات	الصغيــرة	والمتوســطة	

48IMF(ICD)CE19.29IGالشامل	1-12النمو	ديسمبرE/A2.0OAS

49IMF(ICD)-AMFCE19.30VDS *للخطر	التعرض	مواطن	8-19تشخيص	ديسمبرE2.0OAS

50METACCE19.116BUDاألجل	متوسطة	ميزانية	وضع	وأدوات	16-19طرق	ديسمبرE/A0.8ONS

نظام	تقديم	الطلبات	اإللكتروني	عبر	االنترنت	   OAS   
نظام	ترشيح	المشاركين	اإللكتروني	عبر	اإلنترنت   ONS   

صندوق	النقد	العربي  AMF   
بنك	المغرب  BAM   

صندوق	النقد	الدولي   IMF   
	االختصارات	ألسماء	إدارات	الصندوق:	إدارة	التواصل	)COM(؛	إدارة	المالية	)FIN(؛	إدارة	شؤون	المالية	العامة	)FAD(؛	معهد	تنمية	القدرات	)ICD(؛	إدارة	الشؤون	القانونية	 	 	 	 	

)STA(	اإلحصاءات	إدارة	؛)MCM(	الرأسمالية	النقدية	األسواق	إدارة	؛)LEG(
المركز	اإلقليمي	للمساعدة	الفنية	للشرق	األوسط  METAC   
منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	االقتصادي  OECD   

مجموعة	البنك	الدولي  WBG   
منظمة	التجارة	العالمية  WTO   

*	تُعقد	الدورة	التدريبية	في	صندوق	النقد	العربي،	أبو	ظبي،	اإلمارات	العربية	المتحدة.   
**	تُعقد	الدورة	التدريبية	في	بنك	المغرب،	الرباط،	المغرب.   

E	=	اإلنجليزية،	A	=	العربية،	E/A	=	تقدم	الدورة	التدريبية	باللغة	اإلنجليزية	مصحوبة	بالترجمة	الفورية	إلى	اللغة	العربية.   

إجادة	اللغة	المستخدمة	في	التدريب	او	لغة	الترجمة	الفورية	شرط	اساسي	في	جميع	الدورات. 	 	
ملحوظة:	مواعيد	الدورات	قد	تتغير،	الرجاء	زيارة	موقع	المركز	www.cef.imf.org	بصفة	دورية	لإلطالع	على	ما	يستجد. 	 	
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