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رسالة مدير املركز
عبــر اإلنترنــت ،ســنعكف علــى توســيع نطــاق شــريحة المســتفيدين مــن
أصدقاء املركز األعزاء،
دورات المركــز التدريبيــة عبــر اإلنترنــت بحيــث تشــمل جمهــورا أكبــر ال
ســيما مــن خــال الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت حــول «إصــاح دعــم
يســرني أن أقــدم العــدد الخامــس مــن النشــرة اإلعالميــة التــي يصدرهــا
الطاقــة» التــي تنطلــق باللغــة العربيــة أوائــل العــام .2020
مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط
ســنويا إلعطــاء نبــذة عــن أنشــطة المركــز وفعالياتــه المتنوعــة .وقــد كمــا تشـ ّكل تلــك المحــاور المســتجدة الموصوفــة أعاله عمــاد موضوعات
ركزنــا فــي العــام المنصــرم علــى موضــوع مناقشــة الخيــارات المتاحــة الحلقــات النقاشــية رفيعــة المســتوى التــي ينظمهــا المركــز بالشــراكة مــع
علــى صعيــد السياســات لتســريع النمــو االحتوائــي الشــامل فــي العالــم الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،ومحــور التواصــل
العربــي بالتزامــن مــع تعزيــز الحوكمــة وجوانــب الشــفافية والمســاءلة في مــع المجتمــع الكويتــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،حيــث يحضــر تلــك
القطــاع العــام ،وذلــك مــن خــال اســتنباط الــدروس مــن تجــارب مناطــق الفعاليــات جمهــور متنــوع جــدا يشــمل ممثليــن عــن الحكومــة والمجتمــع
العالــم األخــرى فــي هــذا الســياق ومحاولــة تطبيقهــا علــى البلــدان المدنــي والدوائــر األكاديميــة وجمعيــات األعمــال كونهــا تتنــاول الشــواغل
العربيــة بمــا يناســب خصوصيتهــا.
الرئيســية لمواطنــي المنطقــة .والمركــز مســتم ٌر فــي توســيع نطــاق
تلــك الحــوارات والنقاشــات بمــا يشــمل الخيــارات المتاحــة علــى صعيــد
وسيســتمر المركــز فــي إثــراء جــدول أعمالــه التدريبــي الــذي يتمحــور
السياســات االقتصاديــة لمجابهــة مســتجدات التحديــات التــي تواجــه
حــول النمــو الشــامل والحوكمــة الرشــيدة فــي ســياق متعــدد األبعــاد
المنطقــة ال ســيما فــي ضــوء عــدم اســتقرار األحــوال االقتصاديــة
والتخصصــات مــن خــال االســتعانة بخبــرات المنظمــات الشــريكة مثــل
عالميــا ،وارتفــاع حــدة الصراعــات واالضطرابــات فــي عــدد مــن البلــدان.
البنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
واالبتــكار
ومنظمــة التجــارة العالميــة فــي مجــاالت الصحــة ،والتعليــم
وختامــا ،يســرنا أن نرحــب بكــم مشــاركين أعــزاء فــي دورات المركــز
التكنولوجــي ،وبمــا يشــكل إضافــة نوعية للتدريب الــذي يقدمه الصندوق وفعالياتــه ،ويطيــب لنــا أن نســتقبل تعليقاتكــم أمــا فــي تطويــر الخدمــة
فــي المجــاالت االقتصاديــة والنقديــة والماليــة العامــة واإلحصائيــة .التــي يقدمهــا المركــز لبلــدان المنطقــة .كمــا يطيــب لنــا أن نتلقــى مــا لديكــم
وســيظل ذلــك المنهــج يشــكل العمــود الفقــري للــدورات المباشــرة وجهــا مــن تعليقــات وآراء عبــر موقعنــا اإللكترونــي ( )www.cef.imf.orgبمــا
لوجــه وغيرهــا مــن أنمــاط التدريــب المبتكــرة بمــا فــي ذلــك الــدورات فيــه مــن نشــرات ومعلومــات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة حــول فعاليــات
التدريبيــة عبــر اإلنترنــت ،والحلقــات التطبيقيــة القائمــة علــى التعلــم المركــز ،باإلضافــة إلــى حســاب المركــز علــى إنســتغرام ) ،(@imfcefأو
بيــن األقــران .كمــا يظــل المركــز حريصــا علــى أن يواكــب الموضوعــات علــى البريــد اإللكترونــي (.)cefmgmt@imf.org
المســتجدة كتلــك المتعلقــة بالتكنولوجيــا الماليــة «فينتــك» ،وكبــح جمــاح
ـي
الفســاد ،وتعزيــز تشــغيل المــرأة والتعامــل مــع التغيــر المناخــي .وفـ
د .أسامة كنعان،
ضــوء ترحيــب موظفــي القطــاع العــام بجهــود المركــز علــى صعيــد التعلــم مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط
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الحلقات النقاشية رفيعة المستوى
حوار الحوكمة ،والشفافية وإصالح القطاع العام

نظــم المركــز باالشــتراك مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي حلقتيــن نقاشــيتين رفيعتــي المســتوى لتنــاول مســائل
تشــكل أولويــة قصــوى للمنطقــة ،هــي :الحوكمــة ،والشــفافية وإصــاح
القطــاع العــام فــي العالــم العربــي.
ُعقــدت الحلقــة األولــى فــي  13فبرايــر  2019بعنــوان «الحوكمــة
الرشــيدة والشــفافية فــي العالــم العربــي» ،وترأســها وأدار النقــاش
فيهــا معالــي الدكتــور يوســف اإلبراهيــم ،المستشــار االقتصــادي فــي
الديــوان األميــري .كمــا شــارك فــي الحلقــة د .لــوي مــارك دوشــارم،
مديــر إدارة اإلحصــاءات فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،والباحــث
والمحاضــر المرمــوق فــي جامعــة برينســتون ورئيــس الــوزراء
الفلســطيني األســبق ،د .ســام فيــاض ،باإلضافــة إلــى د .زيــاد بهــاء
الديــن ،نائــب رئيــس الــوزراء المصــري الســابق ،والمؤســس والمديــر
الشــريك فــي شــركة طيبــة لالستشــارات حاليــا.
وأشــار معالــي الدكتــور يوســف اإلبراهيــم إلــى أن الحلقــة النقاشــية
تهــدف إلــى الحــث علــى إجــراء حــوار بشــأن التحديــات االقتصاديــة
المســتجدة التــي تواجــه واضعــي السياســات فــي الكويــت والمجتمــع
العربــي األرحــب .وأكــد معاليــه أيضــا علــى أهميــة الحوكمــة
االقتصاديــة الرشــيدة وتوخــي الشــفافية فــي عمليــة وضع السياســات
القائمــة علــى الدليــل ،واســتعرض السياســات الرئيســية التــي
يحتاجهــا العالــم العربــي مــن أجــل الوصــول إلــى تعــاون اقتصــادي
أفضــل ،وأوضــح طبيعــة الخطــوات المطلوبــة لتعزيــز مؤسســات
القطــاع العــام ال ســيما فــي البلــدان التــي تعانــي مــن الصراعــات.

الحوكمــة الرشــيدة .وموضحــا الطبيعــة الجوهريــة لجــودة البيانــات
وأهميتهــا فــي وضــع سياســات اقتصاديــة فاعلــة ،اســتعرض دوشــارم
أيضــا آفــاق تعــاون صنــدوق النقــد الدولــي وســلطات البلــدان مــن
أجــل تحســين جــودة البيانــات االقتصاديــة وتوفيرهــا بمــا يكفــل
تعزيــز الحوكمــة االقتصاديــة فــي المنطقــة .وأشــار دوشــارم فــي
كلمتــه إلــى العمــل الــذي يقــوم بــه صنــدوق النقــد الدولــي فــي مجــال
تنميــة القــدرات والحــوار مــع الســلطات ،وأوضــح كيــف أدى ذلــك
إلــى حصــول تحســن ملحــوظ فــي جــودة البيانــات اإلحصائيــة
فــي المنطقــة بمــا أثــر مباشــرة علــى عمليــة وضــع السياســات
االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى دعــم الصنــدوق لمبــادرات تأســيس
المكتــب اإلحصائــي العربــي والمركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي مــن بــاب مســاندة تحقيــق تلــك األهــداف فــي
المنطقــة .وأشــار دوشــارم فــي الختــام إلــى أهميــة ثــورة البيانــات
الجاريــة حاليــا (مثــل بروتوكــول تقنيــة تبــادل البيانــات اإلحصائيــة
والوصفيــة آليــا  ،SDMXوتقنيــة نشــر البيانــات باســتخدام الحوســبة
الســحابية) ،ودورهــا فــي جعــل البيانــات االقتصاديــة متاحــة بشــكل
فــوري لجميــع األطــراف األخــرى ،مــع مــا يرافــق ذلــك مــن خلــق
فــرص تتيــح لواضعــي السياســات إمكانيــة جنــي المزيــد مــن ثمــار
الشــفافية .وأنهــى د .دوشــارم حديثــه بالتأكيــد علــى عــزم صنــدوق
النقــد الدولــي علــى توفيــر المســاندة القويــة للجهــات اإلقليميــة
الفاعلــة فــي ســياق هــذا الجهــد الضخــم.
وبعــد ذلــك ،عــرض د .ســام فيــاض ود .زيــاد بهــاء الديــن تحليــا
إضافيــا لإلصالحــات الالزمــة لتحقيــق الحوكمــة الرشــيدة فــي
البلــدان العربيــة مــع التركيــز علــى الــدروس المســتفادة مــن عــدد مــن
البلــدان والمناطــق فــي العالــم بمــا فــي ذلــك التجربتيــن المصريــة
والفلســطينية.

وركــزت الكلمــة الرئيســية التــي ألقاهــا د .دوشــارم علــى أهميــة توفيــر
بيانــات تراعــي الشــفافية والجــودة الفائقــة والحداثــة وصــوال إلــى
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كمــا تــرأس معالــي الدكتــور يوســف اإلبراهيــم ،المستشــار
االقتصــادي فــي الديــوان األميــري الحلقــة الثانيــة التــي ُعقــدت فــي
 18نوفمبــر  2019بعنــوان «إصــاح القطــاع العــام مــن أجــل حوكمــة
أفضــل» .وشــارك فــي النقــاش الســيد فيتــور غاســبار ،مديــر إدارة
شــؤون الماليــة العامــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،والســيدة غــادة
خلــف ،مديــر مشــروع (إصــاح وتطويــر اإلدارة الحكوميــة) فــي دولــة
الكويــت.
وأشــار معالــي المستشــار إلــى أهميــة إجــراء إصالحــات فــي القطــاع
العــام مــن أجــل حوكمــة أفضــل فــي العالــم العربــي ،واســتعرض
التدابيــر األساســية المطلوبــة لتعزيــز مؤسســات الماليــة العامــة ال
ســيما تلــك التــي تخلــق بيئــة مواتيــة لتعزيــز كفــاءة القطــاع العــام،
وشــفافيته وخضوعــه للمســاءلة.
وأضــاف الســيد غاســبار إن اســتخدام الميزانيــات العموميــة فــي
القطــاع العــام يُعــد مــن أســاليب رفــع مســتوى الشــفافية والمســاءلة،
وهــو مــا دفــع صنــدوق النقــد الدولــي إلــى التشــجيع علــى اســتخدام
تلــك الميزانيــات العموميــة وتطبيــق محاســبة القيــد المــزدوج .وأكــد
الســيد غاســبار علــى أهميــة بنــاء القــدرات فــي مجــال الضريبــة
مــن أجــل تنميــة قــدرات الدولــة كشــرط أساســي لتحقــق النمــو
االقتصــادي والتنميــة ،واختتــم مداخلتــه باإلشــارة إلــى الفــرص التــي
يوفرهــا اإلصــاح الضريبــي فــي مجــال تعزيــز المســاواة وتحقيــق
مــدركات العدالــة ،وأواصــر الترابــط بيــن الحكومــة والمواطــن بمــا
يقــود إلــى رفــع مســتوى مســاءلة الحكومــة ،وتعزيــز ثقــة المواطــن
فيهــا والحــرص علــى تحقيــق المســاواة عبــر األجيــال.

وناقــش الســيد غاســبار أهميــة إصــاح القطــاع العــام مــن أجــل تعزيز
الحوكمــة باالعتمــاد علــى تجــارب البلــدان .واســتلهم غاســبار فــي
حديثــه الفكــرة الرمزيــة التــي تعبــر عنهــا جداريــة الفنــان أمبروجيــو
لورينزيتــي( )1حــول الحكومــة الجيــدة والحكومــة الســيئة كــي يوضــح
ارتبــاط المفهــوم بالقيــود والضوابــط المؤسســية التــي يطبقهــا
المجتمــع المدنــي النشــط المعنــي بالوصــول إلــى الحكومــة الجيــدة.
كمــا أكــد علــى أن ضعــف مكافحــة الفســاد يُعــد أحــد أعــراض الحكــم
الســيء ال ســيما وأن الفســاد ينــال مــن فعاليــة السياســات العامــة
وينــال مــن ثقــة الجمهــور فــي الحكومــة .وقــال غاســبار إن أحــدث
الدراســات التحليليــة التــي أجراهــا الصنــدوق قــد خلصــت إلــى وجــود
أدلــة علــى أن مؤسســات الماليــة العامــة تقــوم بــدور مهــم فــي كبــح
جمــاح الفســاد مــن خــال تعزيــز شــفافية الماليــة العامــة والمســاءلة.
وأبــرز الســيد غاســبار األهميــة القصــوى للشــفافية فــي التعامــل مــع وركــزت الســيدة غــادة خلــف فــي حديثهــا علــى دور اإلصالحــات
المــال العــام مــن أجــل ضمــان تلبيــة احتياجــات المواطــن وتحقيــق الحكوميــة الراميــة إلــى تحقيــق مقتضيــات رؤيــة الكويــت 2035
«كويــت جديــدة» التــي جــاءت انعكاســا للرغبــة الســامية لصاحــب
كامــل مقتضيــات المســاءلة.
الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد فــي إصــاح
اإلدارة الحكوميــة فــي دولــة الكويــت .وانطالقــا مــن تلــك الرؤيــة
الســامية ،أشــارت الســيدة غــادة إلــى أن األمانــة العامــة للمجلــس
األعلــى للتخطيــط والتنميــة أقــرت إجــراء دراســة لمشــروع (إصــاح
وتطويــر اإلدارة الحكوميــة) بهــدف إصــاح اإلجــراءات والممارســات
اإلداريــة المعمــول بهــا فــي دولــة الكويــت ،وتعزيــز جوانــب النزاهــة
والشــفافية والمســاءلة ،وتطويــر فعاليــة األداء وكفاءتــه .كمــا تناولــت
الســيدة غــادة خلــف تفاصيــل المســاهمة المتوقعــة للمشــروع فــي
تحقيــق تلــك األهــداف علــى األجــل القصيــر وفــي قــادم الســنوات
عمــا برؤيــة «كويــت جديــدة».
وشــهدت الحلقــة فتــح بــاب النقــاش مــع الحضــور مــن ممثلــي القطــاع
العــام ،ومجتمــع األعمــال والبنــوك ،واألكاديمييــن والمنظمــات
الدوليــة والمجتمــع المدنــي.
 1تُظهــر الجداريــة حاكــم مدينــة ســيينا مهيمنــا علــى وســط اللوحــة وقــد
ُقيــدت يــداه بحبــل يمــر بالمواطنيــن وصــوال إلــى ميــزان العدالــة.
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مناهج جديدة ومبتكرة

إطــاق النســخة العربيــة مــن الــدورة التدريبيــة عبــر
اإلنترنــت حــول «إصــاح دعــم الطاقــة»

كيــف نعمــل علــى تحســين دور القطــاع العــام فــي اكتشــاف
الفســاد واإلبــاغ عنــه فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا؟

أطلــق المركــز فــي  2019دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت باللغــة العربيــة
حــول «إصــاح دعــم الطاقــة» لفائــدة المســؤولين الحكومييــن.
وحظيــت الــدورة بالترحيــب مــن المشــاركين فــي المنطقــة الذيــن
تضاعــف عددهــم ليفــوق بســتة مــرات عــدد المشــاركين فــي النســخة
المباشــرة (وجهــا لوجــه) مــن الــدورة ،والبالــغ  30مشــاركا ومشــاركة.
ويُعــد ذلــك مؤشــرا علــى ارتفــاع الطلــب علــى الــدورات التدريبيــة
التــي تُعقــد باللغــة العربيــة عبــر اإلنترنــت ،وخاصــة للمشــاركين
الذيــن ال يتمكنــون مــن مغــادرة بلدانهــم بســبب ظــروف الصراعــات
فيهــا والوصــول إلــى مــكان انعقــاد الــدورات المباشــرة.

تعزيــزا لجهــود مكافحــة الفســاد ونشــر الوعــي بشــأن الكثيــر مــن
التحديــات التــي تناولتهــا الحلقــات النقاشــية التــي ينظمهــا المركــز،
ينظــم المركــز باالشــتراك مــع منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي دورة بعنــوان «كيــف نعمــل علــى تحســين دور القطــاع
العــام فــي اكتشــاف الفســاد واإلبــاغ عنــه؟» تســتهدف المســؤولين
الحكومييــن والهيئــات العامــة المعنيــة بتنفيــذ سياســات مكافحــة
الفســاد ومشــاريعها ذات الصلــة .ويُوصــى المســؤولون المعنيــون
بــإدارة برامــج ومبــادرات مكافحــة الفســاد بالتقــدم بطلبــات االلتحــاق
بالــدورة تعزيــزا لمهاراتهــم فــي الكشــف عــن حــاالت الفســاد واإلبــاغ
عنهــا.

كمــا تهــدف الــدورة إلــى تعميــق معــارف المشــاركين وفهمهــم للــدور
الــذي يمكــن للقطــاع العــام أن يؤديــه علــى صعيــد مكافحــة الفســاد،
وتعزيــز الحــوار مــع القطــاع الخــاص فــي ذلــك المجــال ،وتطويــر
المهــارات المتعلقــة بــإدارة مشــاريع التصــدي للفســاد وتعظيــم فــرص وفيمــا يُعــد خالصــة جيــدة آلراء المشــاركين ،قــال أحــد المشــاركين فــي
تعليقــه علــى تلــك الــدورة عبــر اإلنترنــت« :كانــت المحاضــرات ممتــازة
نجاحهــا عــن طريــق تنــاول أمثلــة ملموســة فــي هــذا الســياق.
علــى جميــع المســتويات ،وتم ّيــز المحاضــرون فــي إيصــال المحتــوى
التدريبــي بطريقــة بســيطة وسلســة .كمــا إن إتاحــة المحاضــرات باللغة
العربيــة قــد جعلــت مــن اليســير فعــا اســتيعاب موضوعــات الــدورة.
لقــد كانــت تجربــة مميــزة ينبغــي تكرارهــا باللغــة العربيــة».
وســيعقد المركــز هــذه الــدورة عبــر اإلنترنــت مجــددا مطلــع عــام ،2020
وبحيــث تصــل إلــى قاعــدة أوســع مــن عمــوم الجمهــور مــن خــال منصــة
التعلــم اإللكترونــي ( .)2()edXوســتكون الــدورة متاحــة فــي الفتــرة مــن
وحــدد التاســع والعشــرون مــن ينايــر
 ٥فبرايــر إلــى  ١إبريــل ُ ،2020
 2020كموعــد نهائــي للتســجيل وااللتحــاق فيهــا .وتجــدر اإلشــارة
صممــت بحيــث يتحكــم كل مشــارك بوتيــرة ســير
إلــى أن الــدورة قــد ُ
المحاضــرات حســب وقتــه ،وبمــا ال يتجــاوز أربــع أو ســت ســاعات
أســبوعيا .ويمكــن للمهتميــن مــن المســؤولين الحكومييــن تقديم الطلبات
وتشــمل الــدورة جانبـ ّـي النظريــة والتطبيــق مــن خــال تنــاول دراســات إلكترونيــا مــن خــال الرابــط التالــي،https://www-ins.imf.org :
حالــة مــن تجــارب بلــدان المنظمــة والمنطقــة ،وتُقــدم فــي جــو مــن وأمــا مــن يرغــب بااللتحــاق فــي الــدورة مــن غيــر الموظفيــن العمومييــن،
الحــوار غيــر الرســمي بيــن المشــاركين الخبــراء فــي المجــال توخيــا فيمكنــه الدخــول إلــى موقــع منصــة  edXمباشــرة علــى الرابــط التالــي:
إلثــراء النقــاش الصريــح بهــذا الخصــوص .كمــا تتيــح للمشــاركين www.edx.org/school/imfx
عــرض تجــارب بلدانهــم ،واالســتفادة مــن توســيع نطــاق شــبكة
معارفهــم مــن الخبــراء فــي مجــال الحوكمــة عمومــا.
	2برنامــج  edXعبــارة عــن منصــة إلكترونيــة توفــر طائفــة واســعة مــن الــدورات
التدريبيــة التــي تطرحهــا كبريــات المؤسســات التعليميــة فــي العالــم .وســيتم
إطــاق النســخة العربيــة مــن دورة «إصــاح دعــم الطاقــة» عبــر اإلنترنــت
بصيغــة «الــدورات المكثفــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت ( »)MOOCمــن خــال
برنامــج منصــة صنــدوق النقــد الدولــي للتعلــم عبــر اإلنترنــت.
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دورات المركز :يناير – ديسمبر 2020
م

الجهة الراعية

رقم الدورة رمز الدورة

اسم الدورة

تاريخ الدورة

1

OECD

PS-CORP CE20.101

اللغة المدة

طريقة
الترشيح
(باالسبوع)

كيــف نعمــل علــى تحســين دور القطــاع العــام
فــي اكتشــاف الفســاد واإلبــاغ عنــه فــي بلدان
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؟

يناير 9-6

E/A

0.8

بالدعوة

2

METAC

CE20.114

NACI

قضايــا فــي إعداد الحســابات القوميــة :جداول
العــرض واالســتخدام ،وجــداول المدخــات
والمخرجــات

يناير 16-12

E/A

1

ONS

3

IMF (ICD)-AMF

CE20.01

FSP

سياسات القطاع المالي

يناير 23-12

E

2

بالدعوة

4

WBG

CE20.102

BSPP

تطبيــق العلــوم الســلوكية علــى السياســات
العامــة  -دليــل للممارســين

يناير 23-20

E/A

0.8

بالدعوة

5

)IMF (FAD

CE20.02

TPAT

السياســة واإلدارة الضريبيــة :النظريــة والممارســة
العملية

يناير 30-26

E/A

1

OAS

6

IMF (ICD)-AMF

CE20.03

FF

يناير -26فبراير 6

E/A

2

بالدعوة

7

)IMF (MCM

CE20.04

DMIR

إدارة الديــن وإبــاغ بيانــات الديــن ،والعالقات
مع المســتثمرين

فبراير 6-2

E/A

1

OAS

8

WBG

تعجيــل تكويــن رأس المــال البشــري فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا

فبراير 6-3

E/A

0.8

بالدعوة

9

)IMF (ICD

CE20.06

FPP

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

فبراير 20-9

A

2

OAS

10

IMF (STA)-AMF

CE20.07

PDS

إحصاءات دين القطاع العام

فبراير 20-9

A

2

بالدعوة

11

)IMF (MCM

CE20.05

SIFR

قضايــا مختــارة حــول تنظيــم التكنولوجيــا
الماليــة

فبراير 13-10

E/A

0.8

بالدعوة

12

WBG

CE20.104

NFIS

االستراتيجيات الوطنية للشمول المالي

فبراير 19-16

E/A

0.8

بالدعوة

13

IMF (STA)-AMF

CE20.08

NAS

إحصاءات الحسابات القومية

فبراير 27-16

E/A

2

بالدعوة

14

METAC

CE20.115

ISB

التمويل والصيرفة اإلسالمية

مارس 12-8

E/A

1

ONS

15

IMF (ICD)-AMF

CE20.09

MDS

تشخيص حالة االقتصاد الكلي

مارس 19-8

E

2

بالدعوة

16

IMF (ICD)-BAM

CE20.10

FDFI

التطور المالي والشمول المالي

مارس 20-9

E

2

OAS

17

IMF (ICD)-AMF

CE20.11

FPA

تحليل سياسة المالية العامة

مارس -22أبريل 2

A

2

بالدعوة

HC-MENA CE20.103

أطر المالية العامة

5

نشرة املركـز  ،العـدد 5

م

الجهة الراعية

رقم الدورة رمز الدورة

اسم الدورة

تاريخ الدورة

اللغة المدة

طريقة
الترشيح
(باالسبوع)

18

)IMF (ICD

CE20.12

MRC

إدارة االقتصــاد الكلــي فــي البلــدان الغنيــة
بالمــوارد الطبيعيــة

مارس -29أبريل 9

E/A

2

OAS

19

IMF (STA)-AMF

CE20.13

MFS-A

اإلحصاءات النقدية والمالية  -دورة متقدمة

أبريل 16-5

E/A

2

بالدعوة

20

CEF

CE20.50

DOT

أبريل 7

E/A

0.2

بالدعوة

21

WBG

DE-MENA CE20.105

القــدرات الالزمــة للتحــول نحــو االقتصــاد
الرقمــي :دليــل للممارســين فــي منطقــة أبريل 16-12
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا

E/A

1

بالدعوة

الندوة التعريفية لمدراء التدريب

تحســين اإلنتاجيــة والتنويــع والقــدرة التنافســية
فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أبريل 23-20
إفريقيــا

E/A

0.8

بالدعوة

أبريل 23-21

E/A

0.6

ONS

مايو -31يونيو 4

E/A

1

OAS

تدريــب مكثــف علــى تحليــل سالســل القيمــة
والصناعــات ألغــراض رســم السياســات

يونيو 25-22

E/A

0.8

بالدعوة

طــرق اإلدارة الماليــة العامــة وأدواتهــا المعتمــدة
فــي إعــداد الموازنــة

يونيو -29يوليو 2

E/A

1

ONS

GT

التكنولوجيــا الحكوميــة :دفــع االبتــكار ،وتحويــل
الممكــن إلــى واقــع

سبتمبر 10-6

E/A

1

بالدعوة

تحليل سياسة المالية العامة

سبتمبر 17-6

A

2

OAS

إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها

سبتمبر 17-13

E/A

1

OAS

تطبيــق المعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

سبتمبر 24-20

E/A

1

OAS

سبتمبر -20أكتوبر 1

E

2

OAS

E/A

1

بالدعوة

أكتوبر 8-4

E/A

1

بالدعوة

أكتوبر 8-4

E

1

OAS

22

OECD

CE20.106

COMP

23

METAC

CE20.116

RA

24

)IMF (FAD

CE20.15

RFS

25

WBG

CE20.107

VC

26

METAC

27

WBG

CE20.108

28

)IMF (ICD

CE20.16

FPA

29

)IMF (MCM

CE20.17

BR

30

)IMF (LEG

CE20.18

AMLS

31

)IMF (ICD

CE20.19

MP

السياسة النقدية

32

WBG

CE20.109

SP

توفيــر الحمايــة االجتماعيــة فــي عصـ ٍـر التطــور
التكنولوجــي الســريع :إطــار السياســات ،ورســمها سبتمبر  -27أكتوبر 1
وتنفيذهــا

33

WTO

CE20.110

TP1

السياسة التجارية

34

)IMF (MCM

CE20.20

MST

اختبار الضغوط الكلية

PFM-BUD CE20.117

اســتراتيجيات تحديــث الجمــارك مــن أجــل
تعبئــة أفضــل لإليــرادات
إصالح نظم دعم الوقود

6

نشرة املركـز  ،العـدد 5

م

الجهة الراعية

رقم الدورة رمز الدورة

اسم الدورة

تاريخ الدورة

اللغة المدة

طريقة
الترشيح
(باالسبوع)

35

)IMF (ICD

CE20.21

MFA

التنبــؤ والتحليــل باســتخدام أدوات االقتصــاد
القياســي الكلــي

أكتوبر 22 -11

E

2

OAS

36

OECD

CE20.111

PPM

الشراء العمومي في البلدان العربية

أكتوبر 15-12

E/A

0.8

بالدعوة

37

)IMF( FAD

CE20.22

SBI

تقوية مؤسسات الموازنة

أكتوبر 22-18

E/A

1

OAS

38

OECD

CE20.112

SME

السياســات المعنيــة بالمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وتمويلهــا فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا

نوفمبر 5-2

E/A

0.8

بالدعوة

39

)IMF (FIN

CE20.23

SAC

تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية

نوفمبر 12-8

E/A

1

OAS

40

)IMF (MCM

CE20.24

BRS

القضايــا الراهنــة فــي الرقابــة والتنظيــم بالقطــاع
المصرفي

نوفمبر 19-15

E/A

1

OAS

41

)IMF (ICD

CE20.25

FS

استمرارية المالية العامة

نوفمبر 26-15

E/A

2

OAS

42

)IMF (ICD

CE20.26

IG

النمو الشامل

نوفمبر - 29ديسمبر 10

E/A

2

OAS

43

IMF (ICD) - BAM

CE20.27

VDS

تشخيص مواطن التعرض للخطر

نوفمبر - 30ديسمبر11

E

2

OAS

44

IMF (STA) - AMF

CE20.28

CBPS

إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود

ديسمبر 17-6

E/A

2

بالدعوة

45

)IMF (ICD

CE20.29

MDS

تشخيص حالة االقتصاد الكلي

ديسمبر 17-6

E

2

OAS

46

WTO

CE20.113

TP2

السياسة التجارية

ديسمبر 17-13

E/A

1

بالدعوة

		
OAS
		
ONS
		
		

		

AMF

		

BAM

IMF
		
		

نظام تقديم الطلبات اإللكتروني عبر االنترنت

نظام ترشيح المشاركين اإللكتروني عبر اإلنترنت

صندوق النقد العربي
بنك المغرب

صندوق النقد الدولي

				االختصارات ألسماء إدارات الصندوق  :إدارة المالية ()FIN؛ إدارة شؤون المالية العامة ()FAD؛ معهد تنمية القدرات ()ICD؛ إدارة الشؤون القانونية ()LEG؛ إدارة األسواق النقدية
الرأسمالية ()MCM؛ إدارة اإلحصاءات ()STA

		

METAC

		

OECD

		

WBG

		

WTO

		

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

		
		

		

		

المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

مجموعة البنك الدولي

منظمة التجارة العالمية

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب ،الرباط ،المغرب.

 = Eاإلنجليزية = 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.orgبصفة دورية لإلطالع على ما يستجد.
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