ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

وﺛﻴﻘــﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)ﻣﺎﻳﻮ  – 2021أﺑﺮﻳﻞ (2026

تبنــي وثيقــة البرنامــج الحاليــة علــى إنجــازات المركــز الممتــدة علــى طــوال العقــد الماضــي،
وترســم مالمــح خطــة المركــز اإلســتراتيجية فــي المرحلــة الثالثــة التــي كان مــن المفتــرض
أن تنطلــق اعتبــارا مــن  1مايــو .2021

وتنطــوي المرحلــة الثالثــة مــن عمــل المركــز للســنوات الماليــة  2026 - 2022علــى ســمة
أساســية قوامهــا المواءمــة بيــن محتويــات برنامــج المركــز التدريبــي وفعالياتــه ،واألولويــات
االقتصاديــة واالحتياجــات علــى صعيــد تنميــة القــدرات كمــا تحددهــا البلــدان األعضــاء،
وإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،وغيرهــا مــن أصحــاب
المصلحــة.

ويهــدف البرنامــج إلــى مواصلــة تقديــم تدريــب عالــي الجــودة ،يراعــي االحتياجــات ذات
الصلــة حســب الطلــب ،وبشــكل يكفــل تكاملــه مــع المســاعدة الفنيــة ،وأعمــال الرقابــة،
والبرامــج التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي المنطقــة.

وجــاء تصميــم البرنامــج بحيــث يــوازن بيــن المنهــاج التدريبــي األساســي ،والمجــاالت ذات
األهميــة البالغــة والمؤثــرة علــى نمــو االقتصــاد الكلــي .كمــا يحــرص علــى تنميــة القــدرات
بمــا يســاند جهــود صانعــي السياســات الراميــة إلــى التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة،
وتحقيــق النمــو الشــامل والمســتدام ،فضــا عــن توفيــر فــرص تتيــح تلبيــة االحتياجــات
الملحــة لمختلــف البلــدان األعضــاء علــى تنوعهــا ،ال ســيما الــدول الهشــة والمتأثــرة
بالصراعــات.

قائمة باالختصارات
والمختصرات
MCD

إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

AFESD

MCM

إدارة األسواق النقدية والرأسمالية

AML/CFT

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

METAC

المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية لمنطقة الشرق األوسط

ATI

معهد التدريب لصالح إفريقيا

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

BAM

بنك المغرب

RBM

اإلدارة القائمة على النتائج

CBK

بنك الكويت المركزي
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CD

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
صندوق النقد العربي

REO

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي

CDDs

إدارات تنمية القدرات

RSN

مذكرة االستراتيجية اإلقليمية

CEF

مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي

RTAC

مركز إقليمي للمساعدة الفنية

الشــرق األوســط

RTC

مركز تدريب إقليمي

CSNs

مذكرات االستراتيجية القُطرية

SC

اللجنة التوجيهية

DOTs

مديرو إدارات التدريب

SMEs

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

FAD

إدارة شؤون المالية العامة

SOEs

المؤسسات المملوكة للدولة

FCS

الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات

SSA

إفريقيا جنوب الصحراء

FIN

إدارة المالية

STA

إدارة اإلحصاءات

FY

السنة المالية

STXs

خبراء متعاقد معهم لفترة زمنية محدودة

ICD

معهد الصندوق لتنمية القدرات

TA

المساعدة الفنية

IMF

صندوق النقد الدولي

WB

البنك الدولي

LEG

إدارة الشؤون القانونية

WEO

تقرير آفاق االقتصاد العالمي

LOYAC

مركز لوذان إلنجازات الشباب

WTO

منظمة التجارة العالمية

LTXs

خبراء متعاقد معهم لفترة زمنية طويلة

تنمية القدرات
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ملخص ٍ
واف
ٌ
ودأب المشــاركون فــي دورات المركــز علــى
منــح درجــة عاليــة عنــد تقييــم مــدى جــودة تلــك
الــدورات .كمــا تشــير الدراســات المســحية
الخاصــة بمديــري إدارات التدريــب لــدى
البلــدان األعضــاء فــي المركــز إلــى مــدى ثقتهــم
بأهميــة دوراتــه التدريبيــة ،وصلتهــا باحتياجــات
موظفيهــم ،وكفــاءة طرائــق وأســاليب تقديــم
محتواهــا التدريبــي.

يُعــ ُد مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد
والتمويــل فــي الشــرق األوســط ( 1)CEFأحــد
مراكــز التدريــب اإلقليميــة ( )RTCsالتابعــة
لصنــدوق النقــد الدولــي ،ويُعنــى بتقديــم خدمــات
التدريــب للبلــدان األعضــاء فــي جامعــة الــدول
العربيــة البالــغ عددهــا  22بلــدا ،وتطويــر
مهــارات المســؤولين العمومييــن فيهــا ،وتعزيــز
السياســات االقتصاد ّيــة
قدراتهــم علــى وضــع ّ
وصقــل جودتهــا ،بهــدف تحســين نوعيــة حيــاة
أدت جائحــة كوفيــد 19-فــي بداياتهــا إلــى تعليــق
شــعوب المنطقــة فــي نهايــة المطــاف.
جميــع الــدورات التدريبيــة المباشــرة (وجهــا
ويقــدم المركــز دورات تدريبيــة عمليــة معنيــة لوجــه) .ولكــن ســرعان مــا بــادر المركــز إلــى
بالسياســات االقتصاديــة ،وينظــم فعاليــات فــي تقديــم برنامــج كامــل مــن الــدورات التدريبيــة
مجــاالت أساســية إلدارة االقتصــاد الكلــي ،وذلــك االفتراضيــة والتفاعليــة عــن بعــد عبــر اإلنترنــت،
بحكــم كونــه جــزءا مــن شــبكة إقليميــة واســعة حــرص مــن خاللــه علــى التركيــز علــى التحديــات
مــن مراكــز تنميــة القــدرات ( )RCDCsيمتلكهــا االقتصاديــة التــي فرضتهــا الجائحــة ،األمــر
صنــدوق النقــد الدولــي .كمــا يتعــاون المركــز فــي الــذي أتــاح للمركــز مــع حلــول نهايــة الســنة
معــرض ذلــك مــع إدارات تنميــة القــدرات التابعــة الماليــة فــي أبريــل  ،2022أن يُت ـ ّم تنفيــذ كامــل
لصنــدوق النقــد الدولــي ،ومركــز المســاعدة مفــردات دوراتــه ومنهاجــه التدريبــي عــن بُعــد،
الفنيــة اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط ويرفــع إجمالــي العــدد التراكمــي للمســؤولين
العمومييــن الذيــن تلقــوا تدريبــا مــن خــال
( ،)METACوشــركاء التنميــة الخارجييــن.
المركــز منــذ نشــأته إلــى نحــو  14000مســؤول
وتســتضيف دولــة الكويــت المركــز وتمولــه
مــن البلــدان العربيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
بالكامــل ،وهــو مــا ســاهم فــي ترســيخ المركــز
يحــرص المركــز علــى تمكيــن المشــاركين مــن
كوجهــة رئيســية للتدريــب فــي المنطقــة منــذ
التعلــم بشــكل مســتقل مــن خــال الــدورات
انطــاق أولــى دوراتــه فــي عــام  .2011ويحظــى
التدريبيــة التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الدولــي
المركــز بتقديــر كبيــر مــن أصحــاب المصلحــة
عبــر اإلنترنــت ،والمتاحــة عبــر منصــة .edX
المعنييــن ،ويتمتــع بســمعة مؤسســية قويــة لقــاء
مســاهمته فــي زيــادة المعــروض مــن التدريــب لطالمــا واجهــت المنطقــة تحديــات اقتصاديــة
وعجلــت جائحــة كوفيــد19-
وإثــراء عمليــات االســتجابة ألولويــات المنطقــة .مســتمرة منــذ أمــدّ ،
بظهــور تحديــات اقتصاديــة أخــرى وتراكمهــا
متســبب ًة بنــدوب اقتصاديــة واجتماعيــة طويلــة
 1بــدأ المركــز مزاولــة نشــاطه فــي عــام  ،2011وتــم
األمــد ،عــاوة علــى مــا نجــم عنهــا مــن خســائر
افتتاحــه رســميا فــي عــام .2014
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بشــرية .ويتوقــع أحــدث تقاريــر آفــاق االقتصــاد
اإلقليمــي الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي
أن تشــهد بلــدان المنطقــة مســتويات أعلــى مــن
الديــن ،وضعفــا فــي أداء ميــزان المدفوعــات،
وصافــي االســتثمار األجنبــي .كمــا كانــت اآلثــار
االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة أثقــل وطــأة
علــى النســاء ،والشــباب ،والفقــراء مقارنــة
بغيرهــم.
وفــي ضــوء التحديــات الهامــة علــى مســتوى
السياســات ،ومخاطــر حصــول التوقعــات
المعاكســة (مخاطــر النتائــج دون المتوقعــة)
لالقتصــاد ،تبــرز أهميــة المركــز المتزايــدة
ودوره المحــوري فــي بنــاء مهــارات قويــة تســاعد
واضعــي السياســات االقتصاديــة فــي الحفــاظ
علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي ،وتحقيــق
معــدالت نمــو شــاملة ومســتدامة .وســيبني
المركــز فــي المرحلــة الثالثــة مــن عملــه علــى
نقــاط قوتــه ونجاحاتــه ،مــن دون إغفــال الــدروس
المســتفادة ،وبالتــوازي مــع مراعــاة االحتياجــات
المتزايــدة والمســتجدة ،وتلبيــة الطلــب القــوي
علــى الــدورات التدريبيــة فــي مجــال االقتصــاد
فــي المنطقــة .كمــا تسترشــد اســتراتيجية
المركــز متوســطة األجــل وبرنامجــه التدريبــي
بــآراء مســؤولي إدارات التدريــب فــي العالــم
العربــي ،وتراعــي أولويــات تنميــة القــدرات
اإلقليميــة كمــا حددتهــا إدارة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى فــي صنــدوق النقــد الدولــي،2

2

مذكــرة اســتراتيجية إدارة الشــرق األوســط ووســط
آســيا بشــأن تنميــة القــدرات  ،2025 - 2023صنــدوق
النقــد الدولــي ،نوفمبــر .2021
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وتتقيــد باألهــداف الرئيســية إلدارة صنــدوق
النقــد الدولــي ،3ونتائــج مراجعــة عــام 2018
الســتراتيجية 4صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة
بتنميــة القــدرات.
وتشــمل األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج
المركــز علــى األجــل المتوســط تحقيــق تــوازن
بيــن المنهــاج األساســي والمجــاالت المؤثــرة
علــى نمــو االقتصــاد الكلــي ،بمــا فــي ذلــك عــدم
المســاواة ،وتغيــر المنــاخ ،والنــوع االجتماعــي،
والــدول الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات ،والتحــول
الرقمــي .ويحيــط البرنامــج بطائفــة متنوعــة مــن
الــدورات التدريبيــة التــي تغطــي موضوعــات فــي
مجــاالت االقتصــاد الكلــي ،وسياســة الماليــة
العامــة ،والسياســات النقديــة وسياســات القطــاع
المالــي ،واإلحصــاءات واألطــر القانونيــة ،مــع
التركيــز علــى السياســات الراميــة إلــى مواجهــة
تأثيــرات الجائحــة .كمــا يغطــي البرنامــج
موضوعــات متصلــة باالقتصــاد الكلــي للتغيــر
المناخــي ،ومنظــور النــوع االجتماعــي( ،المســائل
الجنســانية) والحوكمــة والعمــات الرقميــة –
وهــي موضوعــات ذات أهميــة كبيــرة للبلــدان
العربيــة .ويقــدم الــدورات عــادة خبــراء صنــدوق
النقــد الدولــي وغيرهــم مــن المستشــارين
والخبــراء فــي المنظمــات الدوليــة األخــرى ،وبمــا
يتيــح فرصــة تفاعليــة لتعلــم النظــراء.
يعكــف المركــز علــى توســيع نطــاق عملــه بمــا
يشــمل تنظيــم مجموعــة مــن الفعاليــات تكتســي
أهميــة كبيــرة للمنطقــة ،يسترشــد بهــا واضعــو
السياســات االقتصاديــة فــي معــرض جهودهــم
	3األهــداف الرئيســية لــإدارة مســتمدة مــن أجنــدة
السياســة العالميــة لمديــر عــام صنــدوق النقــد الدولــي،
وتوفــر التوجيــه االســتراتيجي لــإدارات كــي تــواءم
عملهــا مــع األولويــات المؤسســية.
	4مراجعــة عــام  2018الســتراتيجية الصنــدوق لتنميــة
القــدرات.
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الراميــة إلــى تطويــر اســتراتيجيات تســعى
لتحقيــق النمــو الشــامل بالتزامــن مــع بــدء
انحســار الجائحــة .كمــا ســيوفر برنامــج المركــز
علــى األجــل المتوســط فرصــا أكبــر لتلبيــة
االحتياجــات الملحــة للــدول الهشــة والمتأثــرة
بالصراعــات.
ولتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للمرحلــة
الثالثــة ،ســيقوم المركــز بزيــادة اســتخدام طرائــق
مبتكــرة فــي تقديــم الــدورات ،مصممــة بمــا يناســب
احتياجــات البلــدان والتعلــم مــن النظــراء ،ويخــدم
عمليــة التحــول المؤسســي .وتشــمل أولويــات
المرحلــة أيضــا تعزيــز الشــراكات مــع إدارات تنميــة
القــدرات فــي صنــدوق النقــد الدولــي والشــركاء
الخارجييــن ،وتطويــر عمليــة االتصــال والتواصــل،
وإبــراز أنشــطة المركــز وحضــوره .وفــي الوقــت
نفســه ،ســيواصل المركــز العمــل بصــورة وثيقــة
مــع صانعــي السياســات ومســؤولي القطــاع العــام
ومديــري التدريــب والمشــاركين فــي الــدورات
مــن أجــل تحديــد األنشــطة التــي مــن شــأنها أن
تســاعد فــي بلــورة اســتجابات ســليمة علــى صعيــد
السياســات االقتصاديــة للتعامــل مــع التحديــات
التــي تواجــه المنطقــة حاليــا ،بمــا فــي ذلــك
التحديــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد.19-
ودأب المركــز علــى عقــد دوراتــه وفعالياتــه
التدريبيــة بشــكل منتظــم فــي دولــة الكويــت،
وغيرهــا مــن بلــدان المنطقــة أحيانــا (ال ســيما
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب) ،ولكــن
أدت جائحــة كوفيــد ،19 -ومــا أعقبهــا مــن
قيــود علــى الســفر فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى
تعليــق الــدورات التدريبيــة المباشــرة (الوجاهيــة)
اعتبــارا مــن مــارس  .2020ومــن المتوقــع
اســتئناف التدريــب وجهــا لوجــه والفعاليــات
المباشــرة تبع ـاً للتطــورات فــي الظــروف ،ووفقــا
للوائــح واألنظمــة الصحيــة فــي دولــة الكويــت
وغيرهــا مــن بلــدان المنطقــة .وتوخيــا لتعزيــز
التدريــب التفاعلــي بشــكل مباشــر ،يعكــف
المركــز علــى تقديــم دورات ونــدوات مختلطــة
أو هجينــة (مباشــرة وعبــر اإلنترنــت) ،وبحيــث
تتيــح تلــك الــدورات للمشــاركين الذيــن يقــع

عليهــم االختيــار مــن بلدانهــم الحضــور وجاهيــا،
والمشــاركة بشــكل مباشــر فــي دورات المركــز
وفقــا للوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا .وبالتــوازي
مــع ذلــك ،ســيواصل المركــز تقديــم وتطويــر
دورات تفاعليــة عــن بُعــد ،وأخــرى إلكترونيــة
مســجلة مســبقا ،ومتاحــة عبــر اإلنترنــت لتوســيع
نطــاق حصــول المســؤولين الحكومييــن علــى
التدريــب حتــى إذا لــم يتمكنــوا مــن الســفر
والحضــور إلــى مقــر المركــز.
وفــي األقســام التاليــة ،ســنعرض عليكــم مــن
خــال وثيقــة البرنامــج التدريبــي للمركــز،
االســتراتيجية التــي يعتمدهــا لتلبيــة الطلــب
المتزايــد علــى التدريــب ،وضمــان اســتمرار
اتســاق مناهــج التدريــب وطــرق التقديــم مــع
االحتياجــات المتغيــرة للبلــدان األعضــاء .وتــرد
فــي القســم الثانــي نبــذة موجــزة عــن المركــز،
ورؤيتــه ،ورســالته ،وحوكمتــه.
يقــدم القســم الثالــث لمحــة عامــة عــن إنجــازات
المركــز منــذ تأسيســه ،ويوضــح الطــرق التــي
ســاعد المركــز مــن خاللهــا علــى توفيــر المزيــد
مــن الفــرص التدريبيــة بالتــوازي مــع مواءمتها مع
االحتياجــات اإلقليميــة ،ودون اإلقليميــة ،وتعزيــز
التعــاون والتعلــم مــن النظــراء فــي المنطقــة.
ويعــرض القســم الرابــع ســياق وآفــاق األوضــاع
االقتصاديــة الحاليــة في البلدان العربية ،ويشــدد
علــى األهميــة المتزايــدة لجهــود تنميــة القــدرات
لضمــان جــودة تصميــم سياســات االقتصــاد
الكلــي وتنفيذهــا .ويصــف القســم الخامــس
اســتراتيجيات التوســع لضمــان اســتمرار تقديــم
تدريــب عالــي الجــودة وأكثــر تنوعــا ،وبمــا يراعــي
األولويــات الجديــدة والمتغيــرة حســب الطلــب.
ويســلط القســم الســادس الضــوء علــى المخاطــر
وطــرق التخفيــف مــن حدتهــا.
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الهويـــــــــة

إن مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد
والتمويــل فــي الشــرق األوســط ،المشــار إليــه
فــي مايلــي بــ"المركــز" ،هــو مركــز تدريــب
إقليمــي تابــع لصنــدوق النقــد الدولــي يســتهدف
البلــدان العربيــة وتســتضيفه وتموله دولــة
الكويــت .بــدأ المركــز مزاولــة نشــاطه فــي 2011
وكان االفتتــاح الرســمي فــي  .2014ويقــدم
المركــز خدماتــه التدريبيــة للبلــدان األعضــاء
فــي جامعــة الــدول العربيــة البالــغ عددهــا 22
بل ـ ًدا والتــي يصنــف الصنــدوق أكثــر مــن ثلثهــا
علــى أنهــا دول هشــة ومتأثــرة بالصراعــات.
يقــدم المركــز للمســؤولين فــي البلــدان العربيــة
برامــج تدريبيــة عمليــة تركــز علــى السياســات
فــي مجــال االقتصــاد والتمويــل بالتعــاون مــع
الشــركاء مــن المنظمــات ،والجهــات ،والســلطات
المعنيــة فــي جميــع البلــدان العربيــة .كمــا
ينظــم المركــز مؤتمــرات ومنتديــات لمناقشــة
أحــدث الموضوعــات ومســتجدات السياســات
االقتصاديــة التــي تهــم البلــدان العربيــة.
ويعتمــد المركــز نهج ـ ًا إقليمي ـ ًا فــي تنميــة
القــدرات يحــرص مــن خاللــه علــى المواءمــة
بيــن المحتــوى التدريبــي وأولويــات المنطقــة،
وينســق المركــز مــن أجــل ذلــك عملــه مــع
األطــراف المعنيــة عــن كثــب ،ويحــرص علــى
تصميــم برنامجــه التدريبــي بمــا يناســب
احتياجــات البلــدان األعضــاء علــى صعيــد
السياســات االقتصاديــة ،ويدعــم أســلوب التعلــم
مــن النظــراء.

ومــن نافلــة القــول إن تقديــم برنامــج تدريبــي
واســع النطــاق للبلــدان بشــكل منفــرد أو
كــم هائــل مــن
جماعــي يســتدعي توافــر ٍ
المــوارد أكثــر ممــا هــو متــاح حاليــا .وقــد
أحــدث تقديــم الــدورات التدريبيــة علــى
مســتوى المنطقــة نقلــة نوعيــة علــى صعيــد
تبــادل الخبــرات ،وبنــاء شــبكة مــن خريجــي
دورات المركــز علــى اختــاف بلدانهــم،
وســاهم فــي إيجــاد نهــج لمعالجــة القضايــا
المشــتركة علــى مســتوى المنطقــة.
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وتغطــي خدمــات المركــز مجموعــة متنوعــة
مــن البلــدان األعضــاء فــي جامعــة الــدول
العربيــة تشــمل البلــدان المصــدرة للنفــط
والغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة ،وبلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان متوســطة الدخــل،
والبلــدان منخفضــة الدخــل والــدول الهشــة
والمتأثــرة بالصراعــات فــي المنطقــة .ويهدف
البرنامــج التدريبــي للمركــز إلــى التركيــز علــى
احتياجــات كل مجموعــة فرعيــة مــن البلــدان
األعضــاء ،وتلبيتهــا علــى اختالفهــا.
القسم الثاني
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الشكل  :1تنوع البلدان األعضاء في المركز
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺪول اﻟﻬﺸﺔ واﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت

ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

الجدول  :1الطرائق الحالية المعتمدة في تقديم األنشطة
النشاط

طريقة أو نمط التقديم

المكان /المنصة

الدورات التدريبية

دورات تدريبية مباشرة (وجاهية)

فــي مقــر المركــز الكائــن فــي دولــة الكويــت ،وأحيانــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(صنــدوق النقــد العربــي) ،والمغــرب (بنــك المغــرب)
عبر منصة زووم ،أو ويبكس
منصة edX
الكويت
عبر منصة زووم

الفعاليات
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دورات تدريبية افتراضية عن بُعد
دورات مسجلة عبر اإلنترنت
ندوات مباشرة وجاهية
حلقات شبكية تفاعلية عن بُعد
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ب
القسم الثاني

الرؤية والرسالة

الرؤيــة :يقــدم المركــز برامــج تدريبيــة فــي
مجــال االقتصــاد ،ويعمــل علــى تعزيــز قــدرات
المســؤولين فــي كافــة البلــدان األعضــاء فــي
جامعــة الــ ّدول العربيــة علــى صعيــد وضــع
السياســات االقتصاد ّيــة ،وصقــل جودتهــا،
ّ
والســعي للتميــز فــي ســياق االقتصــاد الكلــي
والتمويــل ،وبمــا يفضــي إلــى تحســين نوعيــة
حيــاة شــعوب المنطقــة فــي نهايــة المطــاف.
الرســالة :يــؤدي المركــز رســالته مــن خــال
العمــل كمحــور رئيســي للمهــارات والمعلومــات
فــي مجــال االقتصــاد والتمويـــــل .ويقــــدم
دورات تدريبيــة عمليــة تركــز علــى السياســات
االقتصاديــة ،ومصممــة لمســاعدة بلــدان
جامعــة الــدول العربيــة علــى تعزيــز قدراتهــم
البشــرية والمؤسســية والفنيــة .ويتمثل الهدف
األســمى للمركــز فــي مســاندة البلــدان فــي
معــرض ســعيها إلــى رســم وتنفيــذ السياســات
االقتصاديــة والماليــة الضروريــة للتعامــل مــع
التحديــات االقتصاديــة ،وتشــجيعها علــى
تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفعــة،
وشــاملة ،ومســتدامة.
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الحوكمـــــة

يتقيــد مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد
والتمويــل فــي الشــرق األوســط بتوصيــات اللجنــة
التوجيهيــة ،وتحــرص إدارة المركــز بقيــادة
المديــر علــى تدفــق المعلومــات إلــى اللجنــة
بانتظــام علــى مــدار الســنة ،والتشــاور مــع
أعضائهــا بشــكل غيــر رســمي حســب االقتضــاء.

وحرصــا علــى التنســيق بشــكل فعــال ،تبــادر إدارة
المركــز إلــى إطــاع أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة
علــى البرامــج التدريبيــة ،والتقاريــر وتعليقــات
المشــاركين ،ونتائــج التقييــم .كمــا تفاتــح إدارة
المركــز اللجنــة التوجيهيــة بخصــوص إبــداء
وجهــات النظــر مــن الناحيــة االســتراتيجية إزاء
عمليــات مراجعــة محتــوى المناهــج التدريبيــة
لضمــان اتســاقها مــع االحتياجــات التدريبيــة
القائمــة ،والمســتجدة فــي البلــدان المســتفيدة
مــن أنشــطة المركــز.

ويتلخــص دور اللجنــة التوجيهيــة فــي رســم
الخطــوط العريضــة للتوجهــات االســتراتيجية،
والمســاهمة فــي تحديــد أولويــات التدريــب،
بمــا فــي ذلــك اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية
االسترشــادية .كمــا تراجــع اللجنــة التقــدم تتألــف عضويــة اللجنــة التوجيهيــة مــن ممثليْــن
المحــرز وفــق خطــة العمــل ،وتراقــب مســتوى اثنيْــن عــن صنــدوق النقــد الدولــي ،وعضويْــن
األداء وفــق مقتضيــات البرنامــج طويــل األجــل .آخريْــن تعينهمــا دولة الكويــت ،وتعقد اجتماعاتها

ســنوياً ،وتُوجــه الدعــوة إلــى ممثليــن عــن الجهــات
الشــريكة فــي تقديــم التدريــب للمشــاركة فــي
اجتماعاتهــا بصفـــــة مراقـــــب .ويجـــــوز للجنــة
التوجيهيــة أن تتخــذ قــرارا بقبــول أعضــاء مــن
شــركاء التنميــة اآلخريــن والمشــاركين فــي تنفيــذ
برنامــج المركــز وفقــا للصالحيــات االستنســابية
الممنوحــة ألعضــاء اللجنــة الذيــن يمثلــون دولــة
الكويــت وصنــدوق النقــد الدولــي ،وتتخــذ اللجنــة
قراراتهــا بالتوافــق ،ولهــا أن تقــرر فــي حــال
اعتمــدت زيــادة عــدد أعضائهــا أن تبــت بشــكل
مســبق فــي شــكل اآلليــة المعتمــدة للتصويــت
علــى قراراتهــا.

الشكل  :2هيكل اللجنة التوجيهية
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﳌﻼﺣﻈﻮن اﳌﺪﻋﻮون

ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب
ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
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العمليــــات

مديــر المركــز :يتولــى مديــر المركــز مســؤولية
اإلشــراف علــى األعمــال اإلداريــــــة اليومــــــية
فــي المركــز بتوجيــه اســتراتيجي مــن اللجنــة
التوجيهيــة ،وبإشــراف عــام مــن صنــدوق النقــد
الدولــي .يتولــى مديــر المركــز القيــام بالمهــام
اآلتيــة:

االقتصــادي فــي المركــز الوظائــف التاليــة :مديــر
المكتــب ،مترجــم فوري/تحريــري (عــدد ،)4
ومســؤول أول نظــم المعلومــات (عــدد  ،)2ومحلل
اقتصــادي (عــدد  ،)2ومســؤول مالــي ،ومســؤول
برامــج ،ومنســق دورات (عــدد  ،)6ومنســق أول
شــؤون إداريــة ومــوارد بشــرية ،ومنســق إداري،
ومســؤول أول عالقــات عامــة ،ومســؤول اتصــال
خدمــات الدعــم .ويتولــى صنــدوق النقــد الدولــي
عمليــة تعييــن موظفــي المركــز ،ويحــرص علــى
تعزيــز شــفافية العمليــة مــن خــال تقديــم
تقاريــر منتظمــة إلــى اللجنــة التوجيهيــة بهــذا
الخصــوص.

● االضطــاع بمهــــام أميـــــن ســــــر اللجنــــــة
التوجيهيــة ،بمــا فــي ذلــك إعــداد جــدول
األعمــال المؤقــت الجتماعــات اللجنــة.

التقييــم :يُعــد التقييــم والتغذيــة الراجعــة مــن
الوســائل الرئيســية لتقييــم مــدى تحقيــق التدريب
ألهدافــه المنشــودة ،ال ســيما التحقــق ممــا يلــي:
( )1اتســاق المنهــاج بشــكل جيــد مــع احتياجــات
البلــدان فــي المنطقــة ،وضمــان عــدم تكــرار
التدريــب المقــدم مــن المنظمــات األخــرى؛ ()2
ومراعــاة أعلــى المعاييــر علــى صعيــد المحتــوى
التدريبــي فــي الــدورات وجــودة تقديمــه ،وتعزيــزه
لفهــم المشــاركين لموضــوع الــدورة وإدراك مــدى
أهميتــه وصلتــه باالســتراتيجيات االقتصاديــة
المعمــول بهــا فــي بلدانهــم؛ ( )3والحــرص
علــى أن يــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز قــدرات تحليــل
السياســات االقتصاديــة والماليــة وصياغتهــا،

● يُحـ ّدد الغايــات واألهــداف االســتراتيجية بمــا
يتماشــى مــع التوجيهــات العامــة التــي تقدمهــا
اللجنــة التوجيهيــة.
● إدارة عمليــات المركــز بمــا يتوافــق مــع برنامج
التدريب الســنوي.

● القيــام بالمهــام األخــرى الالزمــة للوفــاء
برســالة المركـــــز ،مــع مراعـــــاة أحكــــــــام
مذكــرة التفاهــم الخاصــة بتأســيس المركــز
وتوصيــات اللجنــة التوجيهيــة.
● إعــداد الميزانيــة وإدارتهــا وتنفيــذ بنودهــا
المعتمــدة.
الموظفــون :يتكــون كادر خبــراء المركــز حال ًيــا
مــن خمســة خبــراء اقتصادييــن ،بمــا فــي ذلــك
مديــر المركــز ونائبــه .ويضــم الطاقــم غيــر
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وتنفيذهــا فــي الدوائــر والــوزارات والمؤسســات
ذات الصلــة؛ ( )4وتطويــر قــدرات المؤسســات
المعنيــة مــن حيــث فهــم أدوارهــا ومســؤولياتها
المختلفــة ،وآليــة تفاعلهــا فيمــا بينهــا ،وســبل
تواصلهــا مــع بعضهــا البعــض ،ومــع المؤسســات
الدوليــة والجهــات المانحــة.
سيســتمر المركــز فــي االســتعانة بمجموعــة
متنوعــة مــن آليــات التقييــم واســتقاء ردود
الفعــل مــن خــال مــا يلــي )1( :اســتطالعات
الــرأي ونمــاذج التقييــم الخاصــة بالمشــاركين
عقــب نهايــة كل دورة؛ ( )2والمســح الخــاص
باالحتياجــات التدريبيــة ومتابعــة مخرجــات
البرنامــج مــع مديــري إدارات التدريــب فــي
العالــم العربــي؛ ( )3واســتقاء آراء وتعليقــات
كبــار مســؤولي المؤسســات القُطريــة المعنيــة
مــن خــال جلســات ولقــاءات العصــف الذهنــي.1

	1مــن المقــرر إجــراء التقييــم متوســط األجــل فــي الســنة
الماليــة .2024
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اإلنجازات الرئيسية

ترســخت مكانــة المركــز منــذ تأسيســه كركيــزة
أساســية ال غنــى عنهــا ضمــن الشــبكة الواســعة
التــي يمتلكهــا صنــدوق النقــد الدولــي مــن مراكــز
تنميــة القــدرات اإلقليميــة البالــغ عددهــا 17
مركــزًا موزعــا حــول العالــم .وتشــمل قائمــة
اإلنجــازات الرئيســية للمركــز منــذ انطالقتــه
فــي عــام  2011التوســع المســتمر فــي نطــاق
التدريــب ،والتنظيـــــــم الناجــــــح للفعاليــــــات
رفيعــة المســتوى واألنشــطة التــي تركــز علــى
السياســات االقتصاديــة ،وبنــاء شــراكات قويــة
مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
 .1التوســع فــي تنظيم الــدورات التدريبية
المباشــرة (وجهــا لوجــه) .حــرص المركــز
منــذ تأسيســه علــى تقديــم برنامــج طموح وعملي
مــن الــدورات والموضوعــات حســب الطلــب،
وبمــا يناســب االحتياجــات المتغيــرة للبلــدان
األعضــاء .ولطالمــا ظــل المركــز رائــدا فــي
تدريــب المســؤولين العــرب علــى الموضوعــات
األساســية التــي تقــع ضمــن اختصــاص صنــدوق
النقــد الدولــي (فــي مجالــي االقتصــاد الكلــي
والتمويــل) .ونجــح المركــز اعتبــارا مــن الســنة
الثالثــة مــن عمــره فــي رفــع عــدد الــدورات
المطروحــة بحيــث أصبــح يتــراوح مــا بيــن 45
و 50دورة ســنويا (الشــكل  .)3وتُقــدم معظــم
الــدورات باللغــة اإلنجليزيــة مصحوبــة بخدمــة
الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــة العربيــة ،ويُقــدم
بعضهــا بإحــدى اللغتيــن فقــط (الشــكل  .)4وفــي
مطلــع عــام  2020وبالتزامــن مــع بدايــة انتشــار
جائحــة كوفيــد 19 -وتعليــق جميــع الــدورات
التدريبيــة وجهــا لوجــه بشــكل مؤقــت ،ســعى
| 14
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الشكل  :3عدد الدورات المقدمة
60
47

45

50

48

49

47

45

50

47

40

36

34

30
21

20
10

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

الشكل  :4الدورات حسب اللغة ،السنة المالية 2022

اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ %18

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ %13

ﺗﻘــﺪم اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
%69
ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣﺼﺤﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻔﻮرﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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المركــز جاهــدا ،وحــرص بإصــرار وعزيمــة علــى تقديــم الشكل  :5المشاركون حسب النوع االجتماعي
إﻧﺎث
ذﻛﻮر
كافــة مفــردات برنامجــه التدريبــي بشــكل تفاعلــي عــن
بُعــد عبــر اإلنترنــت .1وفــي الســنة الماليــة ،2022
طــرح المركــز عــددا مــن الــدورات التدريبيــة المقــرة
وفقــا العتبــارات وأولويــات مــا قبــل الجائحــة .وبــادر
المركــز عقــب إتمــام تنفيــذ كامــل مفــردات البرنامــج
المقــرر قبــل الجائحــة إلــى التكيــف بســرعة وتعديــل
المحتــوى والطرائــق بمــا يــواءم االحتياجــات الناجمــة
عــن تداعيــات الجائحــة .وعلــى ســبيل المثــال ،ع ـ ّدل
المركــز محتــوى الــدورات المعنيــة بالسياســة الماليــة
FY
FY
FY
FY
FY
FY
FY
FY
FY
FY
FY
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022
العامــة بحيــث تركــز علــى معالجــة الصدمــة المزدوجــة
الناجمــة عــن الجائحــة واالنخفــاض فــي أســعار النفــط الشكل  :6البلدان صاحبة أكبر عدد من المشاركين ،للسنوات المالية 2022 - 2012
بــادئ األمــر ،مــع بيــان أنســب السياســات المقترحــة
10.3
للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الصدمــات.
ونجــح المركــز حتــى تاريخــه فــي تدريــب حوالــي
 14000مســؤول حكومــي (المرفــق الثانــي) ،وتمكــن
بمــرور الوقــت مــن تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي
تركيبــة المشــاركين فــي دوراتــه (الشــكل .)5
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يتســم المشــاركون فــي دورات المركــز بالتنــوع من حيث
مســتوى دخــل بلدانهــم ،واللغــة ،والمؤسســة ،والنــوع
0
اﻟﻌﺮاق اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺼﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷردن
اﳌﻐﺮب
اﻟﺴﻮدان
ﺗﻮﻧﺲ
ﻋﻤﺎن
االجتماعــي .ويأتــي معظــم المســتفيدين الرئيســيين
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
مــن التدريــب الــذي يقدمــه المركــز مــن بلــدان غنيــة المصدر :حسابات أجراها موظفو المركز وصندوق النقد الدولي .استُخدمت البيانات المتاحة في  10مارس 2022
بالمــوارد الطبيعيــة ،وبلــدان األســواق الصاعــدة،
والــدول الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات (الشــكل .)6
الشكل  :7المشاركون حسب المؤسسة ،للسنوات المالية 2022 - 2012
يعمــل معظــم المشــاركين لــدى البنــوك المركزيــة
ووزارات الماليــة فــي بلدانهــم ،مــع وجــود عــدد غيــر
قليــل ممــن يعملــون لــدى مؤسســات أخــرى (الشــكل
 .)7وتصــدر المشــاركون مــن البلــدان المصــدرة للنفــط
 %34أﺧﺮى
اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي %39
قائمــة المشــاركين مــن حيــث النســبة المئويــة ،ويليهــم
المشــاركون مــن االقتصــادات الصاعــدة والبلــدان
متوســطة الدخــل ،فيمــا جــاءت النســبة الباقيــة مــن
المشــاركين مــن البلــدان منخفضــة الدخــل (الشــكل .)8
2

%27

وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ

وبالنســبة لموضوعــات الــدورات ،فقــد غطــى البرنامــج
التدريبــي طيفــا واســعا مــن الموضوعــات المتخصصــة
الشكل  :8المشاركون حسب المجموعة الفرعية لبلدانهم ،للسنوات المالية 2022 - 2012
تركــز أبرزهــا فــي قضايــا متصلــة بسياســات الماليــة
	1تضمنــت التحديــات بشــكل رئيســي االنخفــاض الملحــوظ
فــي عــدد المتقدميــن للــدورة التدريبيــة والمشــاركين الذيــن
يحضــرون التدريــب االفتراضــي أثنــاء القيــام بمهامهــم
الوظيفيــة فــي بلدانهــم .وتفاقمــت التحديــات بســبب
اإلرهــاق الناجــم عــن حضــور الــدورات االفتراضيــة ،وجــراء
فــرق التوقيــت الكبيــر بيــن مناطــق إقامــة المشــاركين،
وتوقيــت منطقــة المدربيــن مــن خبــراء صنــدوق النقــد
الدولــي الذيــن يتخــذون مــن واشــنطن العاصمــة مقــراً لهــم.

اﻟﺒﻠــﺪان ذات اﻟﺪﺧــﻞ
اﳌﺘﻮﺳــﻂ وﺑﻠــﺪان
اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
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اﻟﺒﻠــﺪان ذات اﻟﺪﺧــﻞ
اﳌﻨﺨﻔــﺾ

%43

اﻟــﺪول اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔــﻂ
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العامــة ،وسياســات القطــاع المصرفــي والمالــي،
وسياســات وبرمجــة االقتصــاد الكلــي (الشــكل .)9
ويواصل المركز التوســع في قائمة دوراته التدريبية
بمــا يعكــس التطــورات اإلقليميــة والعالميــة علــى
مختلــف الصعــد ذات األهميــة المتزايــدة ال ســيما
فــي مجــاالت االقتصــاد والتمويــل ،باإلضافــة إلــى
التجــارة ،واالســتدامة البيئيــة ،والصحــة ،والتجــارة
اإللكترونيــة وغيرهــا مــن المجــاالت.
 .2تنظيــم مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات
التــي تركــز علــى السياســات االقتصاديــة.
كان دور المركــز محوريــا فــي تنظيــم نــدوات
وحلقــات نقاشــية رفيعــة المســتوى تهــدف إلــى
تعزيــز القــدرات المتعلقــة بوضــع السياســات،
وتبــادل األفــكار واآلراء .وســاعدت تلــك الفعاليــات
فــي التوعيــة بالقضايــا والموضوعــات االقتصاديــة
التــي تحظــى بأهميــة كبيــرة لــدى البلــدان األعضــاء.
واعتــاد المركــز تنظيــم تلــك الفعاليــات بالتعــاون
مــع إدارات صنــدوق النقــد الدولــي المختلفــة،
والمنظمــات الدوليــة األخــرى ،واســتضاف فيهــا
مســؤولين حكومييــن ،وأكاديمييــن ،وشــركاء فــي
التنميــة ،وغيــر ذلــك مــن خبــراء شــبكة مراكــز تنميــة
القــدرات اإلقليميــة .ولطالمــا كان الصنــدوق العربي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ( )AFESDفــي
الكويــت شــريكا رئيســيا فــي اســتضافة النــدوات
المباشــرة .وحرصــا علــى دوام متابعــة آخــر
المســتجدات ومعالجــة التحديــات اإلقليميــة التــي
واجهــت المشــاركين خــال جائحــة كوفيــد،19 -
حــرص المركــز علــى توظيــف مكانتــه كمحــور
إقليمــي للمعرفــة والمهــارات ،وبــادر إلــى اســتضافة
نــدوات عــن بُعــد لمناقشــة اآلثــار االقتصاديــة
للجائحــة واالســتجابة لهــا علــى صعيــد السياســات.
وركــز المتحدثــون فــي مداخالتهــم علــى اســتخالص
الــدروس المســتفادة مــن التجربــة الدوليــة وتبادلهــا
بمــا يعــود بالنفــع علــى واضعــي السياســات فــي
المنطقــة .ولوحــظ ارتفــاع مســتوى اإلقبــال علــى
حضــور تلــك النــدوات التــي نظمهــا المركــز عــن بُعــد
فــي  ، 2022وبشــكل غيــر مســبوق.2

 	2علــى ســبيل المثــال ،حضــر نحــو  400شــخص النــدوة
عبــر اإلنترنــت حــول تقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي
فــي ديســمبر  -أي مــا يعــادل أكثــر مــن خمســة أضعاف
متوســط عــدد الحضــور فــي النــدوة المباشــرة التــي
كانــت تُعقــد وجاهيــا قبــل الجائحــة.
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 .3بنــاء شراكــــــات قويـــــة مــع المنظمــــــات
اإلقليميــة والدوليــة .نجــح المركــز فــي تنظيــم
فعاليــات بالتعــاون مــع جهــات محليــة أو دوليــة
عــادت بعظيــم الفائــدة علــى البلــدان العربيــة .ويظــل
صنــدوق النقــد الدولــي المــزود الرئيســي لتدريبــات
المركــز فــي مجــال االقتصــاد والتمويــل .ومــن أجــل
تعزيــز التدريبــات خــارج المجــاالت األساســية
الختصاصــات صنــدوق النقــد الدولــي ،يتعــاون
المركــز مــع المنظمــات الرائــدة مثــل منظمــة التعاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي (،)OECD
والبنــك الدولــي ( ،)WBومنظمــة التجــارة العالميــة
( )WTOلتحقيــق تلــك األهــداف.
وقــد تطــورت تلــك الشــراكات مــع الوقــت ،وتعمقــت
بحيــث غــدت تلــك المنظمــات والجهــات أطرافــاً
رئيســية فــي إثــراء المنهــاج التدريبــي فــي المركــز.
كمــا صــاغ المركــز شــراكات مــع صنــدوق النقــد
العربــي ( )AMFفــي أبــو ظبــي وبنــك المغــرب
( )BAMلتوســيع نطــاق عملــه علــى مســتوى
المنطقــة ،واســتضافة دورات موجهــة بقــدرٍ أكبــر
لمناطــق فرعيــة محــددة ضمــن العالــم العربــي.
ويواصــل المركــز تقديــم البرنامــج االفتراضــي
متعــدد التخصصــات مســتفيدا مــن خبــرة صنــدوق
النقــد الدولــي وبالتعــاون مــع الشــركاء المعنييــن.
وتغطــي الــدورات المشــتركة بيــن الصنــدوق وغيــره
مــن المنظمــات موضوعــات تتعلــق بتكويــن رأس
المــال البشــري ،وإصــاح القطــاع الصحــي فــي
ســياق آثــار جائحــة كوفيــد ،19 -وتعزيــز القــدرات
الرقميــة ،ودور المــرأة فــي التنميــة االقتصاديــة،
وتطبيــق العلــوم الســلوكية فــي تنفيــذ السياســات

إﺣﺼــﺎءات اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻜﻠــﻲ

ﺳﻴﺎﺳــﺎت وﺑﺮﻣﺠــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻜﻠــﻲ

العامــة ،والتجــارة ،والحوكمــة ،وتطويــر القطــاع
الخــاص ،ومعرفــة انعكاســات التغيــر المناخــي علــى
الــدول العربيــة.
 .4المساهمـــــة فــي تحديـــــث المناهـــــــــج
ومراجعتهــا .ســاهم المركــز بشــكل ملمــوس فــي
مواءمــة محتــوى الــدورات والظــروف الســائدة
لــدى البلــدان األعضــاء ،ال ســيما بعــد اعتمــاد
المنهــاج التدريبــي الجديــد لمعهــد الصنــدوق
لتنميــة القــدرات .وتــم طــرح المنهــاج الجديــد فــي
عــام  2017عقــب أول عمليــة مراجعــة شــاملة منــذ
 50عا ًمــا .وتلخــص الهــدف مــن المراجعــة فــي
إعــادة تركيــز المحتــوى التدريبــي علــى المجــاالت
األساســية لعمــل صنــدوق النقــد الدولــي ،والتخلــص
مــن التداخــل والثغــرات ،واقتــراح نســق متــدرج
منطقيــا فــي مســتويات التدريــب ،واالســتعانة بمزيــد
مــن الحلقــات التطبيقيــة ودراســات الحالــة ،وإدراج
محــاور التقييــم ضمــن التركيبــة األساســية للــدورات
التدريبيــة وبياناتهــا التحليليــة .يتضمــن المنهــاج
الجديــد  19دورة تدريبيــة جديــدة أعيــدت هيكلتهــا،
وتــم تصنيفهــا ضمــن خمســة محــاور رئيســية ،وهــي:
االقتصــاد الكلــي العــام ،والسياســة الماليــة العامــة،
والسياســة النقديــة وسياســات القطــاع الخارجــي،
والتمويــل ،والنمــو االحتوائــي الشــامل ،والسياســات
الهيكليــة (المرفــق الســابع) .ومــا انفــك المركــز
يعمــل بنشــاط علــى المواءمــة بيــن محتــوى الــدورات،
واألوضــاع االقتصاديــة فــي المنطقــة ،وتطويــر
دراســات الحالــة ،خاصــة فــي الــدورات التــي يــزداد
الطلــب عليهــا فــي المنطقــة مثــل دورة السياســات
وبرمجــة االقتصــاد الكلــي (.)FPP
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ﻧدوة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺣول ﺗﻘرﯾر ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ:
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

ﻧدوة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺣول ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٢٥ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﯾﻨﺎﯾﺮ ٢٠٢٢
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎًء
)ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻜﻮﯾﺖ(
ﺗ ُﺪار اﻟﻨﺪوة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

وع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ:
وس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧ
اﻟدر
وﺳط
ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎواﻟﺷرق اﻷ

ﺑﺘﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎﯾﻮ ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻋﺼﺮا ً )ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻜﻮﯾﺖ(
ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨﺪوة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

ﺣ ﻠ ﻘ ﺔ ﻧ ﻘ ﺎ ﺷ ﯾ ﺔ ﻣ ﺷ ﺗ ر ﻛ ﺔ ر ﻓ ﯾ ﻌ ﺔ اﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى – ﻋ ﺑ ر اﻹ ﻧ ﺗ ر ﻧ ت

ﺧوﺳﯾﮫ أﻧطوﻧﯾو أوﻛﺎﻣﺑو
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ

ندوة عبر االنترنت حول تقرير صندوق النقد
الدولي آلفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوة عبر االنترنت حول آثار جائحة كوفيد19 -
وصدمة أسعار السلع األولية سبل المضي قدما
منطقتي إفريقيا والشرق األوسط
في
ّ

ﺑﺎو ﻟﻮ د ر و ﻣﻮ ﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺷ ﯿ ﺮ از اﻟ ﻌ ﺒ ﯿ ﺪ ي
اﻗﺘﺼﺎدي أول

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدواﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷ وﺳﻂ

ﺳ ﻤﺎح ﺗﻮ ر ﺷ ﺎﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ إدارة اﻹﺣﺼﺎءات
ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣ ﻌ ﺮ اج ﷲ ر ﻛ ﮭ ﺎ
ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ي ﻓ ﻲ إ د ا ر ة ا ﻹ ﺣ ﺼ ﺎ ء ات
ﺑ ﺼ ﻨ ﺪ و ق ا ﻟ ﻨ ﻘ ﺪ اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ

ندوة عبر اإلنترنت حول مؤشرات
السالمة المالية

ﺑﺎو ﻟﻮ د ر و ﻣﻮ ﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎج
اﻗﺘﺼﺎدي أول ،ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﻓﯿﻠﯿﺒﻮ ﻏﻮري
ﺧﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ،إدارة اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وآﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ

اﻧﺿﻣوا إﻟﯾﻧﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9ﻓﺑراﯾر  ،2022اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺻرا ً )ﺗوﻗﯾت
ﻏرﯾﻧﺗش (3+

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯿﺮ
ﺧﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ،إدارة اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وآﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ

ندوة عبر االنترنت حول الدروس المستفادة
من حاالت التنوع االقتصادي الناجحة

ندوة عبر االنترنت حول تقرير صندوق النقد الدولي
آلفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

ندوة عبر االنترنت حول السياسات الحكومية لتعزيز االبتكار
في العصر الرقمي

ﺑﺎﺑﺎ إﻧدﯾﺎي
ﻣﻌﮭد اﻟﺗدرﯾب ﻟﺻﺎﻟﺢ
إﻓرﯾﻘﯾﺎ  -ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد
اﻟدوﻟﻲ

روﺑرﺗو ﻛﺎردارﯾﻠﻠﻲ
إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ
اﻟوﺳطﻰ – ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد
اﻟدوﻟﻲ

ﻟﯾزﯾدي ﺳﯾﻧﺎﺗﻼ
ﻣﺻرف ﺑوﺗﺳواﻧﺎ

ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ
ﻗطﺎع ﺗﻧظﯾم اﻟﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

حلقة شبكية لمناقشة فرص التعلم عبر اإلنترنت

حلقة نقاشية حول إصالحات
المالية العامة في الكويت وبلدان
عربية أخرى

حلقة نقاشية حول تحديات
السياسات االقتصادية التي تواجه
الكويت والعالم العربي

حلقة نقاشية حول التنمية الشاملة
للجميع في العالم العربي :دعوة
من أجل العمل

حلقة نقاشية حول تقرير آفاق
االقتصاد العالمي واالنعكاسات على
دولة الكويت والمنطقة

حلقة نقاشية حول الح ْوكمة الرشيدة
والشفافية في العالم العربي

حلقة نقاشية حول االنعكاسات
االقتصادية واالجتماعية إلصالح
منظومة الدعم

حلقة نقاشية حول عصر السرعة -
كيف نفهمه ونزدهر فيه

حلقة نقاشية حول االنعكاسات
االقتصادية إلصالح النظام
الضريبي في البلدان العربية

حلقة نقاشية حول مسار تنويع
النشاط االقتصادي في الكويت وسائر
دول مجلس التعاون الخليجي

حلقة نقاشية حول مسار تعزيز
النمو االقتصادي الشامل للجميع
في الكويت وسائر البلدان العربية

الشكل  :10عينة من الدورات المقدمة باالشتراك مع شركاء المركز
Organization for Economic
Cooperation and Development

منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي

البنك الدولي

اســتيعاب مخاطــر الفســاد لتعزيــز تحليــل سالســل القيمــة والصناعــات
ألغــراض رســم السياســات
عمليــات المنــع واالكتشــاف

منظمة التجارة العالمية

السياسة التجارية

تحليــل سياســة الماليــة العامــة
فــي ســياق جائحــة كوفيــد19 -

السياســات المعنيــة بالمشــروعات
توفيــر الحمايــة االجتماعيــة فــي
التجــارة اإللكترونيــة للمنطقــة
الصغيــرة والمتوســطة وتمويلهــا
النمو الشامل
عصــر التطــور التكنولوجــي الســريع:
العربيــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط
إطــار السياســات ،ورســمها وتنفيذهــا
وشــمال إفريقيــا
تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية

تطبيــق العلـــوم السلوكيــة علــى
السياسات العامة

تعزيــز االســتخدامات االســتراتيجية
للشــراء العمومــي فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي

تعزيــز فــرص المــرأة فــي الحصــول
ورشــة عمــل برلمانيــة ألعضــاء
دليــل الحســابات القوميــة ربــع
علــي وظائــف أكثــر وأفضــل فــي
البرلمانــات فــي منطقــة الشــرق
الســنوية
منطقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
األوســط وشــمال إفريقيــا
وشــمال إفريقيــا

دورة تدريبية حول الزراعة
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اإلحصاءات النقدية والمالية

التطور المالي والشمول المالي

تشــخيص
للخطــر

مواطــن

التعــرض

التنبــؤ والتحليل باســتخدام أدوات
االقتصــاد القياســي الكلي
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المقومات الرئيسية لنجاح المركز

ثمــة مقومــات عــززت نجــاح المركــز ،وجعلــت منــه
وجهــ ًة لموظفــي البلــدان األعضــاء فــي جامعــة
الــدول العربيــة مــن أجــل الحصــول علــى دورات
تدريبيــة متميــزة فــي المجــال االقتصــادي.
وتشــمل تلــك المقومــات التكامــل التام مع أنشــطة
صنــدوق النقــد الدولــي األخــرى ،والمرونــة فــي
طرائــق تقديــم الــدورات والتأقلــم مــع الظــروف،
وتعظيــم االســتفادة مــن الثــروة المعرفيــة
والخبــرة التراكميــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي،
وإيــاء المزيــد مــن األهميــة للنتائــج واســتخالص
الــدروس منهــا لمزيــد مــن التطويــر.
 .1التكامــل التــام مــع أنشــطة صندــــوق
النقــد الدولـــــي علـــى صعيــــد تنميــة
القــدرات ،واإلقــراض ،والرقابــة
يسترشــد البرنامــج التدريبــي للمركــز
باحتياجــات وأولويــات أنشــطة تنميــة القــدرات
كمــا تحددهــا إدارة الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى فــي صنــدوق النقــد الدولــي،
بالتشــاور الوثيــق مــع إدارات تنميــة القــدرات
فــي الصنــدوق .وتنبــع تلــك االحتياجــات
واألهــداف االســتراتيجية برمتهــا مــن الحــوار
بشــأن السياســات بيــن الصنــدوق وســلطات
البلــدان األعضــاء ،قبــل أن يُتــوج ذلــك بصياغــة
مذكــرات اســتراتيجية تُعنــى باحتياجــات
المنطقــة ،وأخــرى ُقطريــة تســتخدم فــي إعــداد
خطــط تنميــة القــدرات متوســطة األجــل فــي
المنطقــة عمومــا .ولذلــك ،يسترشــد البرنامــج
التدريبــي للمركــز بتلــك الخطــط النابعــة مــن
تلــك العمليــة التشــاورية.
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ويســتفيد المركــز مــن الثــروة المعرفيــة
والخبــرة المتوفــرة لــدى إدارات صنــدوق
النقــد الدولــي بمــا يخولــه تقديــم برنامــج
تدريبــي يتســم بثــراء محتــواه وتنوعــه .ويقــدم
معهــد الصنــدوق لتنميــة القــدرات ،وإدارة
األســواق النقديــة والرأســمالية ،وإدارة شــؤون
الماليــة العامــة ،وإدارة اإلحصــاءات ،وإدارة
الشــؤون القانونيــة ،وإدارة الماليــة دورات فــي
المركــز بحكــم مــا لديهــا مــن خبــرة غنيــة فــي
السياســات االقتصاديــة تراكمــت علــى مــدى
أكثــر مــن  75عامــا.
ويشــمل جــزء مهــم مــن البرنامــج التدريبــي
للمركــز أنشــطة مشــتركة مــع مركــز المســاعدة
الفنيــة اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط
(ميتــاك) .ويــزداد الطلــب علــى مثــل تلــك
األنشــطة بشــكل كبيــر فــي المنطقــة نظــرا لمــا
يعــود بــه الجمــع بيــن الــدورات التــي تركــز علــى
السياســات ،والمســاعدة الفنيــة ،واالســتفادة مــن

أوجــه تآزرهــا مــن مكاســب معرفيــة وفنيــة ج ّمــة

علــى المســتفيدين .وتــم تعزيــز التعــاون فــي هــذا
الســياق عــن طريــق مضاعفــة عــدد الــدورات

المشــتركة بيــن المركزيْــن فــي الســنوات األخيرة.
 .2المرونــة فــي طرائــق تقديــم الــدورات
التدريبيــة وســرعة التأقلــم مــع الظــروف
ســاهمت المرونــة المتوخــاة علــى صعيــد تقديــم
الــدورات التدريبيــة عبــر طرائــق وأنمــاط

متنوعــة فــي التعزيــز مــن فعاليــة أداء المركــز.

ويأتــي تقديــم دورات تدريبيــة عبــر اإلنترنــت
ليكــون عنصــرا مكمــا للــدورات المباشــرة

الوجاهيــة ،ويشــكل ميــزة إضافيــة تتيــح
الوصــول إلــى قاعــدة أوســع مــن فئــات الجمهــور

المســتهدف فــي المنطقــة ال ســيما فــي الــدول
الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات ،حيــث إنهــا

مجانيــة وتتيــح المشــاركة لــكل مــن لديــه إمكانيــة
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االتصــال باإلنترنــت .1ويحــرص المركــز بشــكل
منتظــم علــى إحاطــة المشــاركين فــي دوراتــه
الوجاهيــة علمــا بالــدورات التدريبيــة المتوفــرة
عبــر اإلنترنــت ،وينصــح بالمشــاركة فيهــا بشــدة،
ويجعلهــا فــي بعــض األحيــان شــرطا مســبقا وأحــد
متطلبــات االلتحــاق بالــدورات الوجاهيــة المباشــرة
فــي المركــز.
أدت جائحــة كوفيــد 19 -إلــى تعليــق جميــع
األنشــطة المباشــرة والوجاهيــة ،وبــدأ المركــز فــي
توســيع نطــاق برنامجــه التدريبــي ليشــمل التدريــب
التفاعلــي عــن بُعــد ،والتعلــم عبــر اإلنترنــت .ومنــذ
ربيــع عــام  ،2020قــدم المركــز مجموعــة واســعة
مــن الــدورات التدريبيــة االفتراضيــة التفاعليــة
والنــدوات عبــر اإلنترنــت ،وذلــك ضمــن طائفــة
متنوعــة مــن الــدورات االفتراضيــة فــي مجــاالت
االقتصــاد الكلــي ،والماليــة العامــة ،وسياســات
القطــاع المالــي ،والسياســة النقديــة ،وسياســة
ســعر الصــرف ،واإلحصــاءات والمســائل القانونيــة،
مــع التركيــز علــى تداعيــات الجائحــة.
 .3االســتفادة مــن الثــروة المعرفيــة والخبــرة
التراكميــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي.
يتمتــع المركــز بوضــع فريــد يخولــه التعويــل علــى
الثــروة المعرفيــة والخبــرة التراكميــة المتوفــرة
لــدى صنــدوق النقــد الدولــي فــي مجــال االقتصــاد
والتمويــل ،وتعظيــم اســتفادة البلــدان العربيــة منهــا.
ويقــوم المركــز بذلــك ،نيابـ ًة عــن الــدول العربيــة ،مــن
خــال االســتعانة بالخبــرات التــي راكمهــا الصنــدوق
علــى مــدى  75عا ًمــا تقري ًبــا مــن تقديــم المشــورة
حــول السياســات االقتصاديــة لبلدانــه األعضــاء
البالــغ عددهــا  190بلــدا .وتأتــي الــدورات التدريبيــة
وورش العمــل اإلقليميــة التــي ّ
ينظمهــا المركــز
وغيرهــا مــن األنشــطة التعليميــة األخــرى مشــفوعة
بــدورات تدريبيــة أخــرى عبــر اإلنترنــت يقدمهــا
الصنــدوق ضمــن ســياق التعلــم عبــر االنترنــت ،والتــي
تأتــي بدورهــا كــي تكمــل كمــا ونوعــا الــدورات التــي
ينظمهــا الصنــدوق فــي مقــره الرئيســي عــاوة علــى
	1علــى ســبيل المثــال ،يســتمر المركــز بتقديــم دورة إصــاح
دعــم الطاقــة -عبــر اإلنترنــت ( )ESRxباللغــة العربيــة منــذ
عــام  .2019ويتحكــم المشــاركون فــي وتيــرة ســير الوحــدات
التدريبيــة فــي هــذه الــدورة ،ويتــراوح العــبء الدراســي مــا
بيــن أربــع و ســت ســاعات فــي األســبوع .وتجــذب الــدورة
ســنو ًيا أكثــر مــن  500مســؤول حكومــي ،وأكثــر مــن 1000
مشــارك مــن عامــة الجمهــور ،بمــا فــي ذلــك طــاب
الجامعــات والصحفييــن وممثلــي القطــاع الخــاص وغيرهــم
مــن المتعلميــن بصفتهــم الشــخصية.

الشكل  :11إدارات الصندوق التي تساهم في التدريبات المقدمة من المركز
FAD:
إدارة ﺷــﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

MCM:
إدارة اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ICD:
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

FIN:
إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

LEG:
إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

STA:
إدارة اﻹﺣﺼﺎءات

سلســلة مدروســة مــن المؤتمــرات والنــدوات
والحلقــات النقاشــية الشــبكية (عبــر اإلنترنــت).
 .4استثمـــــار أوجــه التـــــآزر والتكامـــــل مــــــع
الشــركاء .يُعــد تعــاون المركــز علــى نحــو منتظــم مــع
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى المشــاركة
فــي عمل ّيــة تنميــة القــدرات (كصنــدوق النقــد العربي،
وبنــك المغــرب ،والمركــز االقليمــي للمســاعدة الفنيــة
لمنطقــة الشــرق األوســط ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة
فــي الميــدان االقتصــادي ،والبنــك الدولــي ،ومنظمــة
التجــارة العالميــة) مــن مقومــات نجــاح عمــل المركــز
بشــكل أساســي .ومــن جانــب ،تمكــن المركــز مــن
ضمــان اتّســاق نهجــه المعتمــد مــع اســتراتيجية
صنــدوق النقــد الدولــي الشــاملة لتنميــة القــدرات
فــي البلــدان العربيــة .ومــن جانــب آخــر ،اســتطاع
المركــز مــن خــال شــراكاته المختلفــة – الســ ّيما
فــي الحــاالت التــي تــم فيهــا أفضــل اســتثمار ألوجــه
التــآزر مــع الشــركاء – أن يوســع نطــاق فــرص
التدريــب ،وتقديــم دورات فــي مجــاالت تتجــاوز نطــاق
الخبــرة األساســية للصنــدوق واختصاصاتــه.
 .5تقديــم تدريــب موجــــه نحـــــو السياســـــات
فــي االقتصــاد والتمويــل باللغــة العربيــة .علــى
الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن المؤسســات العالميــة
التــي تقــ ّدم دورات افتراضيــة باللغــة اإلنجليزيــة
وغيرهــا مــن اللغــات ،يبــرز المركــز كمؤسســة رئيســية
تقــدم برنامجــا شــامال مــن الــدورات االفتراضيــة
التفاعليــة باللغــة العربيــة فــي مجــال االقتصــاد
لمســؤولي القطــاع العــام فــي المنطقــة .وغالبــا مــا
يتــم تقديــم هــذه الــدورات باللغــة اإلنجليزيــة مــع
توافــر خدمــة الترجمــة الفوريــة إلــى اللغــة العربيــة
فــي حيــن يتــم تقديــم بعضهــا باللغــة العربيــة فقــط.
 .6إيــــاء المزيــــد مــــن األهميــــة للنتائـــــج
والتركيــز عليهــا .حــرص المركــز منــذ تأسيســه
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علــى تعزيــز فعاليــة التدريــب الــذي يق ّدمــه ،بمــا
يتســق مــع إطــار التقييــم المشــترك لصنــدوق
النقــد الدولــي .وفــي ســياق اإلدارة القائمــة علــى
النتائــج والتــي تزيــد مــن التركيــز علــى األهــداف
االســتراتيجية والمخرجــات الفعالــة ،اعتمــد المركــز
مؤشــرات قصيــرة األجــل لقيــاس المكاســب المتحققة
علــى مســتوى التعلــم فــي الــدورات ،والمبــادرة إلــى
تطبيــق المزيــد مــن أوجــه التحســين والتطويــر.
كمــا يعتمــد المركــز نتائــج االختبــارات قبــل انعقــاد
الــدورة وبعــد انتهائهــا (االختبــارات القبليــة والبعديــة)
لقيــاس مســتوى التقــدم المحــرز فــي تعلــم واكتســاب
المعلومــات والمهــارات .وتتضمــن كل دورة أهدا ًفــا
تعليميــة محــددة بد ّقــة واختبــارات يتــم إجراؤهــا
قبــل انعقــاد الــدورة وبعــد انتهائهــا لتقييــم المكاســب
التعلميــة التــي تمكــن المشــاركون مــن تحصيلهــا
مقارنــة باألهــداف المحــددة ذات الصلــة .ويســعى
خبــراء المركــز إلــى تطويــر مــواد الــدورات التدريبيــة،
وطــرق التدريــس المعتمــدة بشــكل مســتمر بهــدف
تعزيــز مــا يتحقــق مــن مكاســب علــى صعيــد التعلــم.
وبلــغ متوســط المكاســب المتحققــة كمخرجــات
للتعلــم فــي دورات المركــز أكثــر مــن  20نقطــة
مئويــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إجــراء مراجعــة
لجميــع اختبــارات مــا قبــل انعقــاد الــدورات التدريبيــة
وبعــد انتهائهــا كجــزء مــن عمليــة مراجعــة المناهــج
التدريبيــة.
 .7اســتطالعات نهايــة الــدورة (نمــاذج تقييــم
الــدورات) .تقيــس هــذه النمــاذج مســتوى رضــا
المشــاركين عــن محتــوى الــدورات ،وطرائــق عرضهــا،
وأداء الميســرين ،والمرافق المســتخدمة .وقد حصلت
الــدورات التــي ُعقــدت فــي المركــز علــى درجــة تقييــم
مرتفعــة بلغــت  4.7مــن  5.0فــي المتوســط وتحديــدا
فيمــا يتعلــق بأهميــة الــدورة ككل ،ومــدى صلتهــا بعمــل
المشــاركين واختصاصاتهــم.
القسم الثالث
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يبــرز مــن بيــن مقومــات نجــاح المركــز فــي
عملــه حرصــه علــى الحــوار بشــكل مســتمر
مــع جميــع أصحــاب المصلحــة كافــة .ويشــمل
ذلــك إجــراء مشــاورات منتظمــة مع الســلطات
القُطريــة والشــركاء ،ال ســيما مــن خــال
اللجنــة التوجيهيــة ومديــري إدارات التدريــب.

الشــكل  :12مقارنــة المركــز بغيــره مــن المؤسســات التدريبيــة وفقــا لنتائــج
المســح الخــاص بمديــري التدريــب
ﻣﺴــﺘﻮى أدﻧﻰ

اﳌﺴــﺘﻮى ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒــﺎ

ﻣﺴــﺘﻮى أﻋﻠــﻰ

%100
%75

%71

وتشــير نتائــج االســتطالع األخيــر الــذي تــم
إجــراؤه علــى مســتوى مديــري التدريــب إلــى
أن المركــز يقــارن بشــكل إيجابــي مــع مراكــز
%24
التدريــب األخــرى .ويوضــح الشــكل 12
%20
%20
%14
%15
%15
%10
%5
الــوارد ادنــاه ،والــذي يعكــس إجابــات مديــري
ﺟــﻮدة اﳌﺮاﻓﻖ ﻛﻔــﺎءة اﳌﺪرﺑﲔ ﻓﺎﺋــﺪة اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﳉــﻮدة اﻟﻜﻠﻴــﺔ
ﻧﺴــﺒﺔ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟــﻮدة اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺎت ﺟﻮدة ورش
التدريــب علــى الســؤال التالــي "كيــف يقــارن
ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ
ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻟﻌﻤــﻞ
ﻣﻮاﺿﻴــﻊ اﻟﺪورات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺪورات
اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﳌﻬﻨــﻲ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗــﻚ
المركــز مــع مقدمــي التدريــب اآلخريــن؟"،
أن المركــز يعمــل بشــكل جيــد علــى مســتوى
يعكــس هــذا الشــكل إجابــات مديــري التدريــب علــى الســؤال التالــي" :كيــف يقــارن مركــز صنــدوق النقــد
الموضوعــات المعالجــة ،وفائــدة الــدورات
الدولــي لالقتصــاد والتمويــل بمقدمــي التدريــب اآلخريــن فــي المجــاالت التاليــة؟"
المق ّدمــة ،وكفــاءة المدربيــن ،وفعاليــة ورش
العمــل الخاصــة بــه ،وجــودة الخدمــات
اللوجســتية والمرافــق المعتمدة/التســهيالت
الشكل  :13تقييم دورات المركز من المشاركين ومديري التدريب2020 ،
المق ّدمــة وجــودة الــدورات عمومــا.
نــال المركــز بموجــب التقييــم الذاتــي
الــذي أجــراه درجــات تقييــم جيــدة فيمــا
يتعلــق بأدائــه فــي الــدورات التدريبيــة
الوجاهيــة واالفتراضيــة التــي ّ
نظمهــا .وفــي
الســياق نفســه ،أشــار مديــرو التدريــب فــي
مالحظاتهــم إلــى أن الــدورات التــي ينظمهــا
المركــز هــي ذات صلــة ومفيــدة لتحقيــق
التطويــر الوظيفــي والمهنــي ،وأ ّنهــا كانــت
بمســتوى التوقعــات ،ولبــت االحتياجــات
المؤسســية واألولويــات ذات الصلــة.
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%80

%85
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%90

%90

%89

%81

%87

ﻳﻌﺘﻘــﺪ  % 90ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠــﻲ
اﻟــﺪورات أن اﳌﺮﻛــﺰ ﻛﺎن ﲟﺴــﺘﻮى
اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت

ﻳﻌﺘﻘــﺪ  % 81ﻣــﻦ اﳌﺸــﺮﻓﲔ أن
اﳌﺮﻛــﺰ ﻛﺎن ﻳﻠﺒــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﻢ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬــﺎ

%50
%25
%0

ﻳﻌﺘﻘــﺪ  % 89ﻣــﻦ اﳋﺮﻳﺠــﲔ أن
دورات اﳌﺮﻛــﺰ ذات ﺻﻠــﺔ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬــﻢ اﳊﺎﻟﻴــﺔ

ﻳﻌﺘﻘــﺪ  % 87ﻣــﻦ اﳋﺮﻳﺠــﲔ أن
دورات اﳌﺮﻛــﺰ ﻣﻔﻴــﺪة ﻟﺘﻄﻮرﻫــﻢ
وﻇﻴﻔﻴــﺎ
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اإلدارة القائمة على النتائج

أ ّكــدت المراجعــة األخيــرة الســتراتيجية
تنميــة القــدرات أهميــة نهــج اإلدارة القائمــة
علــى النتائــج مــن أجــل ضمــان تنميــة القدرات
بشــكل فعــال فــي الصنــدوق .وتســاعد بيانــات
اإلدارة القائمــة علــى النتائــج الموظفيــن
والســلطات القُطريــة (وهــم المســتفيدون
الرئيســيون مــن عمليــة تنميــة القــدرات)
علــى التخطيــط لهــذه العمليــة ،ورصدهــا،
ومتابعتهــا ،وتكييفهــا ،وتقييمهــا .كمــا وتتيــح
هــذه البيانــات ً
أيضــا فرصــة إجــراء تقييمــات
ســريعة وفعالــة تســاعد فــي توجيــه التطويــر
االســتراتيجي لعمــل الصنــدوق فــي مجــال
تنميــة القــدرات .ويقتصــر تطبيــق نهــج اإلدارة
القائمــة علــى النتائــج علــى سلســلة الــدورات
التدريبيــة المتعلقــة بالتحليــل العــام لالقتصاد
الكلــي التــي يطرحهــا معهــد الصنــدوق لتنميــة
ويوضــح المرفــق الســادس مبــدأ
القــدرات.
ّ
اإلدارة القائمــة علــى النتائــج للســنة الماليــة
.2022
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البلدان األعضاء في المركز:
التحديات االقتصادية واألولويات
على صعيد السياسات
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شـ ّكل العامــان الماضيــان تحد ًيــا لجميع البلدان
حــول العالــم ،وقــد تضــررت البلــدان العربيــة،
كغيرهــا مــن البلــدان ،بشــ ّدة نتيجــة الصدمــة
المزدوجــة التــي تع ّرضــت لهــا ،والمتم ّثلــة
بجائحــة كوفيــد ،19-وتداعياتهــا االقتصاديــة.
ولــم تقتصــر شــدة وطــأة الجائحــة علــى البلــدان
المنخفضــة الدخــل والــدول الهشــة والمتأثــرة
بالصراعــات فقــط ،بــل وطالــت تبعــات الصدمة
المزدوجــة البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة
التــي تفاقــم التأثيــر المباشــر للجائحــة عليهــا
فــي البدايــة جــراء انخفــاض أســعار النفــط.
واســتجابة لذلــك ،طبقــت البلــدان مجموعــة
واســعة مــن السياســات ،بمــا فــي ذلك سياســات
دعــم الموازنــة ،والتيســير النقــدي ،وتخفيــف
السياســات االحترازيــة الكليــة بهــدف حمايــة
حيــاة األشــخاص ،ومعايشــهم.
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ووف ًقــا لنســخة أكتوبــر  2021مــن تقريــر آفــاق
االقتصــاد اإلقليمــي فـــــي منطقــــة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى الصــادر عــن صندوق
النقــد الدولــي ،أتاحــت هــذه االســتجابات مــن
جانب السياســات وضع االقتصاد في المنطقة
علــى درب التعافــي .ومــع ذلــك ،ال يــزال هــذا
التعافــي متفــاوت وغيــر مؤكــد ال ســيما فــي
ضــوء اختــاف وتيــرة نشــر اللقاحــات ،والحيــز
المتــاح مــن خــال السياســات التــي أصبحــت
عوامــل رئيســية تقــود مســارات التعافــي
المتباينــة عبــر البلــدان:

● ستســتمر الريــاح المعاكســة فــي بلــدان
األســـــواق الصاعـــــــدة والبلــــــدان
متوســطة الدخــل التــي تعتمــد بشــكل
كبيــر علــى القطاعــات القائمــة علــى كثافــة
التواصــل المباشــر مثــل القطــاع الســياحي.
● ســيتوقف النمــو فـــــي الــدول الهشــة
والمتأثــرة بالصراعــات إلــى حــد كبيــر
علــى التقــدم المحــرز فــي حــل النزاعــات
القائمــة.

المصــدرة للنفــط،
● بالنســبة للبلــدان
ّ
ســيدعم ارتفــاع أســعار النفــط التعافــي
غيــر النفطــي وكذلــك المركــز المالــي
والخارجــي.
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التحديات االقتصادية

وف ًقــا لتقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي فــي
منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى
(أكتوبــر  ،)2021يتع ّيــن علــى المنطقــة أن
تواجــه خمســة تحديــات رئيســية:
 .1االخـتــــاالت الماليــة .أدت الصدمــــــة
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19 -إلــى انخفاض
حــاد فــي اإلنتاجيــة .وتدهــورت أرصــدة الماليــة
العامــة ،ووصــل الديــن العــام إلــى ذروتــه خــال
األزمــة .وســيؤدي تزايــد احتياجــات التمويــل
اإلجماليــة ،إلــى جانــب تراكــم الخصــوم
االحتماليــة ،إلــى مخاطــر تحــدق باســتمرارية
القــدرة علــى تحمــل الديــن العــام.
ّ
التضخــم .يرتفــع معــدل التضخــم بســبب
.2
عــدة عوامــل ،بمــا فــي ذلــك اختناقــات العــرض
والمعوقــات اللوجســتية ،وارتفــاع أســعار الســلع
األساســية ،وضعــف إطــار السياســة النقديــة.
ومــن شــأن اســتمرار التضخــم ،الــذي يــؤدي
إلــى تشــديد األوضــاع الماليــة العالميــة ،أن
يقــود كذلــك األمــر إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة.
عــاو ًة علــى ذلــك ،مــن شــأن عــودة السياســات
النقديــة فــي البلــدان المتقدمــة إلــى طبيعتهــا
أن تــؤدي إلــى تفاقــم المخاطــر والتحديــات
الموجــودة مســب ًقا والتــي تواجههــا الحكومــات

المثقلــة بالديــون والشــركات الضعيفــة ،ممــا
يؤثــر علــى التعافــي ويهــدد اســتقرار القطــاع
المالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن شــأن ارتفــاع
معــدالت التضخــم ،وال ســيما ارتفــاع أســعار
المــواد الغذائيــة ،أن يضــر بالفقــراء ويزيــد مــن
حــدة التفاوتــات وأوجــه عــدم المســاواة.
 .3ارتفــاع معـــــــدل البطالــــــــــة .تعانـــي
المنطقــة مــن معــدالت بطالــة هيكليــة عاليــة،
وتشــت ّد هــذه المعــدالت بشــكل خــاص بيــن
الشــباب والنســاء .وأ ّدت أزمــة كوفيــد 19 -إلــى
تفاقــم أســواق العمــل المتعثــرة ممــا نجــم عنــه
خســائر فادحـ ًة ،ال ســيما علــى مســتوى العمــال
ذوي المهــارات المنخفضــة والشــباب والعمــال
المهاجريــن .وســتترك األزمــة ندوبــا فــي ســوق
العمــل ،حتــى فــي القطــاع غيــر الرســمي.

قطــاع التعليــم الناجمــة عــن انقطــاع الخدمــات
التعليميــة أثنــاء الجائحــة ً
أيضــا بتــرك نــدوب
طويلــة األمــد وبمفاقمــة أوجــه عــدم المســاواة.
التغيـــــــر المناخــــــــي .يش ّكـــــل التغـــير
.5
ّ
المناخــي خطـ ًرا كبيـ ًرا علــى المنطقــة .بالفعــل،
يشــكل ارتفــاع مســتوى درجــات الحــرارة،
وشــح الميــاه ،وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر،
والكــوارث المرتبطــة بالطقــس ،تهديــدات
رئيســية للمنطقــة نظــرا لعــدم كفايــة البنيــة
التحتيــة ومحدوديــة توافــر شــبكات األمــان
االجتماعــي.

 .4تفاقـــــم أوجه عدم المســــــاواة .تضرر
الشــباب والنســاء والعمــال ذوو المهــارات
المتدنيــة بشــدة مــن الجائحــة .ومــن شــأن
عمليــة التعافــي غيــر المتكافئــة أن تــؤدي
إلــى تفاقــم الفجــوات الموجــودة مســب ًقا فــي
الدخــل والثــروة ،ممــا ســيؤدي بالتالــي إلــى
تفاقــم مخاطــر عــدم االســتقرار االجتماعــي
والسياســي .كمــا وتهــدد الخســائر الكبيــرة فــي
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األولويات على صعيد السياسات

تواجــه بلــدان المنطقــة تحد ًّيــا متمثــ ً
ا فــي
تحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن إنقــاذ األرواح
وســبل العيــش مــن جهــة ،ودعــم التعافــي
األخضــر والشــامل مــع الحفــاظ علــى
االســتقرار المالــي والضريبــي مــن جهــة أخــرى.
باإلضافــة إلــى عمل ّيــة تســريع نشــر اللقــاح،
تشــمل األولويــات الرئيســية علــى مســتوى
السياســات مــا يلــي:
السياســة الماليــة العامــة .تحتــاج البلــدان
إلــى إعــادة بنــاء الحيــز المالــي مــع دعــم الفئــات
األكثــر ضعفــاً .ومــن شــأن اعتمــاد إجــراءات
كالعمــل علــى إعــادة تخصيــص اإلنفــاق وتركيــزه
علــى الصحــة والتعليــم واإلنفــاق االجتماعــي،
وزيــادة كفــاءة االســتثمار ،واســتهداف الدعــم
المالــي ،وتعزيــز اإليــرادات الحكوميــة أن يدعــم
حصــول تعديــل مالــي مالئــم لتحقيــق النمــو.
وينبغــي أن ترتكــز التعديــات المالية على خطة
ماليــة متوســطة األجــل تهــدف إلــى الحفــاظ
علــى القــدرة علــى تحمــل الديــن علــى المــدى
المتوســط .كمــا ويجــب أن يســاهم تحســين
اســتراتيجيات إدارة الديــون ،بمــا فــي ذلــك
عــن طريــق تعديــل آجــال اســتحقاقها ،وتوســيع
قاعــدة المســتثمرين ،وتطويــر األســواق الماليــة
المحليــة ،فــي الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق
االســتدامة الماليــة .أخيــ ًرا ،يجــب أن ينــدرج
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تعزيــز الشــفافية والحوكمــة وإدارة المخاطــر
الماليــة فــي طليعــة أجنــدة السياســات.
السياســة النقدية .تواجه البنوك المركزية
مفاضلــة بيــن محاربــة التضخــم ودعــم التعافــي
االقتصــادي .وقــد يــؤدي االنســحاب المبكــر
مــن تقديــم الدعــم علــى مســتوى السياســات
إلــى تفاقــم مواطــن الضعــف والمخاطــر فــي
قطــاع ّ
الشــركات .ويجــب أن تكــون البنــوك
المركزيــة التــي تواجــه مخاطــر ّ
فــك تثبيــت
توقعــات التضخــم علــى اســتعداد لتشــديد
سياســاتها النقديــة إذا اســتمرت ضغــوط
التضخــم .ومــن شــأن إجــراءات تحســين إطــار
السياســة النقديــة ،بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى
االســتقاللية ،وجعــل اإلطــار التشــغيلي أكثــر
فعاليــة ،وضمــان التواصــل الواضــح ،أن تســهل
عمل ّيــة المفاضلــة.
السياســات الماليــة .على الرغــم من مواطن
الضعــف التــي كانــت قائمــة بالفعــل فــي قطــاع
الشــركات قبــل الجائحــة ،إ ّال أ ّنــه تــم احتــواء
مخاطــر المــاءة والســيولة حتــى اآلن نتيجــة
الدعــم الحكومــي المقــ ّدم وســرعة الشــركات
فــي تكييــف نمــاذج أعمالهــا .وســيواجه العديــد
مــن الشــركات مخاطــر إعــادة الهيكلــة أو
التصفيــة .بالتالــي ،يجــب أن تتحول السياســات

الماليــة نحــو توجيــه الدعــم وتقديمــه تحدي ـ ًدا
للشــركات القابلــة لالســتمرار كمــا ونحــو تمكين
التعافــي المــرن .ويحتــاج صانعــو السياســات
إلــى تطويــر إطــار عمــل متســق لتقييــم قــدرة
الشــركات علــى االســتمرار كمــا ومــن شــأن
تعزيــز أطــر اإلعســار وتطويــر أســواق رأس
المــال والديــون المحليــة دعــم عمل ّيــة إعــادة
هيكلــة قطــاع الشــركات.
اإلصالحــات الهيكليــة .شــهدت المنطقــة
نمــ ًّوا بطي ًئــا خــال العقــد الماضــي .بالتالــي،
يجــب أن يهــدف صانعــو السياســات إلــى تعزيــز
النمــو وبنــاء مســتقبل شــامل ومــرن وأكثــر
اخضــرا ًرا مــن خــال اعتمــاد مجموعــة واســعة
مــن اإلصالحــات الهيكليــة .وتشــمل هــذه
اإلصالحــات تحســين منــاخ األعمــال ،وإصــاح
الشــركات المملوكــة للدولــة ،وتســهيل إمكانيــة
وصــول المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
الحجــم إلــى التمويــل ،والقيــام بإصالحــات
علــى مســتوى ســوق العمــل ،ومعالجــة الفجــوات
الناجمــة عــن انعــدام المســاواة بيــن الجنســين،
وتطويــر القطــاع الخــاص ،وتنويــع االقتصــاد
وتعزيــز التحــول الرقمــي ،واالســتثمار فــي
التكنولوجيــا المقاومــة للتغيــر المناخــي.
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الشكل  :14البلدان األعضاء في المركز :مؤشرات اقتصادية مختارة2023 - 2017 ،
اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ()2023-2022
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المصــدر :آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر أكتوبر/تشــرين األول  2021وحســابات موظفــي مركــز صنــدوق النقــد الدولــي
لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط
		 = منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
MENA
 = EM & MIالبلدان ذات الدخل المتوسط واألسواق الصاعدة
 = 			LICالبلدان منخفضة الدخل
				 = االقتصادات المفتوحة
OE
			 = دول مجلس التعاون الخليجي
GCC
 = 			FCSالبلدان المتأثرة بفعل النزاعات
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القسم الرابع

االحتياجات واألولويات على صعيد
تنمية القدرات

يسترشــد تصميــم البرنامــج التدريبــي للمركــز
باالحتياجــات واألولويــات الخاصــــة بتنميــة
القــدرات فــي المنطقــة .وتحـــــدد مذكــــرة
االستراتيجيــــة االقليميــة لتنميــة القـــــدرات
(للســنوات الماليــة  ،)25 - 2023التــي أعدتهــا
إدارة الـــشرق األوســط وآسيـــــا الوسطـــى،
بالتشــاور الوثيــق مــع إدارات تنميــة القــدرات
التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي ،احتياجــات
تنميــة القــدرات فــي المنطقــة واألهــداف
اإلســتراتيجية المرتبطــة بهــا والتــي تسترشــد
بشــكل كامــل بالحــوار علــى مســتوى السياســات
الــذي يجريــه صنــدوق النقــد الدولــي مــع
السلطــــات القطريــــة .وقــد تــــــم تلخيـــــــص
االحتياجــات واألولويــات الخاصــة بتنميــة
القــدرات فــي مذكــرة االســتراتيجية االقليميــة
فــي اإلطــار .1
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اإلطار  .1مذكرة االستراتيجية االقليمية لتنمية القدرات الخاصة بإدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
(للسنوات المالية )25 - 2023
تسترشــد احتياجــات تنميــة القــدرات اإلقليميــة
باســتراتيجية إدارة الشــرق األوســط وآســيا
الوســطى وهــي تعكــس درجــة التنــوع فــي
المنطقــة .أمــا مجــاالت التركيــز الرئيســية،
فتقتصــر علــى مــا يلــي:
المجــال المالــي العــام :مــع تراجــع حجــم
الحيــز المالــي المتوفــر مقارنــة بعصــر مــا
قبــل كوفيــد ،19-ســتحتاج الحكومــات إلــى
مســاعدة معــززة لتقويــة إدارة الماليــة العامــة
فيهــا وتحســين أطــر الماليــة العامــة ذات الصلة
وتوســيع نطــاق تعبئــة اإليــرادات المحليــة ،بمــا
فــي ذلــك مــن خــال تحســين السياســة واإلدارة
الضريبيتيــن ،كمــا وتحســين كفــاءة اإلنفــاق مــع
زيــادة التحويــات االجتماعيــة للفقــراء ومعـ ّدل
اإلنفــاق للتخفيــف مــن تأثيــر التغيــر المناخــي،
وتعزيــز الرقابــة علــى الشــركات المملوكــة
للدولــة وإعــادة هيكلــة تلــك ذات األداء الضعيف
للح ـ ّد مــن االلتزامــات المحتملــة.
المجــاالن النقــدي والمالــي :فــي ضـــوء
تصاعــد مخاطــر التضخــم والضغوطــات
الماليــة ،تبــرز حاجــة الــد ّول للحصــول علــى
المســاعدة لتعزيــز العمليــات األساســية
الخاصــة ببنوكهــا المركزيــة (إدارة الســيولة
والتنبــؤ) ،كمــا ولتعزيــز أطــر السياســة النقديــة،
واإلشــراف المالــي (بمــا فــي ذلــك التســجيل
الشــفاف والدقيــق للقــروض المتعثــرة مــع
الحــرص علــى توفيــر القــروض المناســبة)،
وإدارة الديــون ،والسياســات االحترازيــة
الكليــة .وســتحتاج البلــدان ً
أيضــا إلــى الدعــم
فــي عمل ّيــة االنتقــال إلــى التمويــل الرقمــي،
والتحليــل المنهجــي للمخاطــر لتحديــد تلــك
الناشــئة بشــكل أفضــل ،وإدارة األزمــات الماليــة
لتعزيــز أطــر اإلعســار.
المجــال القانونــي :ال تــزال هنــاك حاجــة
قويــة لبنــاء القــدرات فــي مجــاالت مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وإصــاح

القانــون المالــي والضريبـــــي ،والحوكمــــــة
ومكافحــــــة الفســــــاد ،وكذلــك االستجابـــــــة
لالحتياجــات فــي المجــاالت الناشــئة ،وال
ســيما الشــمول المالــي ،والتكنولوجيــا الماليــة
(بمــا فــي ذلــك النقــود الرقميــة) ،والمخاطــر
اإللكترونيــة ،والتغيــر المناخــي.
اإلحصــاءات :نظ ـ ًرا لضعــف قــدرة المنطقــة
واحتوائهــا علــى نســبة عاليــة مــن الــدول الهشــة
والمتضــررة بفعــل النزاعــات ،يرتفــع الطلــب
فيهــا علــى بنــاء القــدرات بحســب مــا تعكســه
االحصــاءات  -ال ســيما علــى مســتوى الماليــة
الحكوميــة وتســجيل الديــون والحســابات
الوطنيــة.
أطــر االقتصــاد الكلــي :تتطلــب العديــد مــن
البلــدان مســاعدة مكثفــة فــي بنــاء قــدرات
االقتصــاد الكلــي ودمجهــا فــي مجــاالت
معينــة كالتنبــؤ وتحليــل السياســات فــي
البنــوك المركزيــة ووزارات الماليــة ،والتدريــب
األساســي (ال ســيما فــي الــدول الهشــة
والمتضــررة بفعــل النزاعــات) علــى تشــخيصات
االقتصــاد الكلــي ،والبرمجــة الماليــة ،وتحليــل
الســيناريوهات ذات الصلــة بالقــدرة علــى
تحمــل الديــن .وتتزايــد هــذه االحتياجــات بفعــل
التحديــات االقتصاديــة التــي يفرضهــا ك ّل مــن
التضخــم وجائحــة كوفيــد.19-
الــدول الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات:
إن الــدول الهشــة والمتضــررة بفعــل النزاعــات
ّ
ممثلــة بشــكل غيــر متناســب فــي المنطقة وتبرز
لديهــا حاجــة متزايــدة لالســتفادة مــن تنميــة
القــدرات فــي مجــاالت متعــددة .بالتالــي ،يجــب
تعزيــز جهــود بنــاء القــدرات التــي تســتهدف
هــذه الــدول وذلــك فــي جميــع القطاعــات.
ســتتطلب مســارات العمــل ذات األولويــة
التاليــة تحقيــق زيــادات مســتهدفة علــى
المــدى المتوســط:
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إدارة شــؤون الماليــة العامــة :تش ّكـــــــل
السياســة الضريبيــة ،وإدارة اإليــرادات (بمــا
فــي ذلــك الجمــارك) ،وإدارة الماليــة العامــة
وسياســة اإلنفــاق مجــاالت التركيــز الرئيســية،
علــى الرغــم مــن الحاجــة ً
أيضــا إلــى زيــادة
المــوارد المتو ّفــرة فــي مجــاالت التخفيــف مــن
حــدة التغ ّيــر المناخــي والتك ّيــف معــه.
معهــد تنميــة القــدرات :تحليــل االقتصــاد
الكلــي العــام ،بمــا فــــــي ذلــك استخـــــــدام
األدوات التحليليــة األكثــر تقد ًمــا ،وتحليــات
الســيناريوهات وإعــداد النمــاذج (بمــا فــي ذلــك
نمــاذج التــوازن العــام العشــوائي الديناميكــي
.)DSGE
إدارة الشــؤون القانونيــة :يشــ ّكل مجــال
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
مجــال التركيــز الرئيســي ،مــع تنامــي الحاجــة
إلــى توافــر المزيــد مــن المــوارد ً
أيضــا إلصــاح
القانــون المالــي والضريبــي ،وتعزيــز الحوكمــة
ومكافحــة الفســاد.
إدارة األســواق النقدية والرأســمالية :يع ّد
اإلشــراف المالــي المجــال الــذي يحتــاج إلــى
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الزيــادات المســتهدفة
الس ـ ّيما مــع تنامــي الحاجــة َ
أيضــا إلــى زيــادة
المســاعدة المق ّدمــة علــى مســتوى عمليــات
البنــوك المركزيــة وإدارة الديــون لمســاعدة
البلــدان علــى معالجــة الضغوطــات الناجمــة
عــن التضخــم ومســتويات الديــون المرتفعــة.
إدارة اإلحصــاءات :الماليــة الحكوميــة وديــون
القطــاع العــام.
فــي شــتّ ى القطاعــات :مــن المخطــط لــه
تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عمليــة بنــاء القــدرات
فــي الــدول الهشــة عبــر القطاعــات.
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لمحة عامة عن البرنامج متوسط األجل

1

فــي ضــوء التحديــات غير المســبوقة التــي تواجهها
المنطقــة علــى مســتوى السياســات أعقــاب جائحــة
كوفيــد 19 -ومــع مراعــاة أولويــات تنميــة القــدرات
المحــددة فــي مذكــرة االســتراتيجية االقليميــة
لتنميــة القــدرات الخاصــة بــإدارة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى (للســنوات الماليــة - 2023
 ،)25تحتــاج المنطقــة إلــى مزيــد مــن الجهــود
لتعزيــز المهــارات والمؤسســات فيهــا .بالفعــل ،إن
احتياجــات المنطقــة المرتبطــة بتنميــة القــدرات
هــي ضخمــة وذلــك فــي كل مــن مجــاالت النمــو
التقليديــة والكليــة الحيويــة .وعليــه ،أصبــح دور
المركــز أكثــر أهميــة فضــا عــن وضعــه الــذي
يتيــح لــه تلبيــة تلــك االحتياجــات عبــر االســتفادة
مــن الثــروة المعرفيــة والخبــرة التراكميــة التــي
يتم ّتــع بهــا صنــدوق النقــد الدولــي وشــركائه علــى
تنوعهــم بمــا يخــدم مصلحــة البلــدان العربيــة .كمــا
وسيســتهدف البرنامــج التدريبــي الخــاص بالمركــز
االحتياجــات المحــددة لمختلــف المجموعــات
الفرعيــة للبلــدان ،السـ ّيما الــدول الهشــة والمتأثــرة
2
بالصراعــات ،المنتشــرة فــي المنطقــة العربيــة
مــع العمــل علــى االســتجابة لتلــك االحتياجــات.
برنامجــا شــام ً
ال مــن الــدورات
ســيقدم المركــز
ً
التدريبيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة باإلضافــة
إلــى المؤتمــرات الموجهــة نحــو السياســات
والنــدوات والحلقــات الشــبكية عبــر اإلنترنــت.
وقــد تــم تصميــم البرنامــج التدريبــي بالتشــاور
الوثيــق مــع إدارات صنــدوق النقــد الدولــي (إدارة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى وإدارات تنميــة
القــدرات األخــرى) والمركــز اإلقليمــي للمســاعدة
الفنيــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــركاء آخريــن
(صنــدوق النقــد العربــي ،وبنــك المغــرب ،ومنظمــة
	1ســيتم إصــدار وثيقــة الميزانيــة متوســطة األجــل التــي
تتضمــن األرقــام الفعليــة للســنة الماليــة  2022والميزانيــة
التأشــيرية او االسترشــادية للســنوات الالحقــة ،بشــكل
منفصــل .
	2فــي ســياق توفيــر الــدورات التدريبيــة الهجينــة أو المختلطــة،
ســيزيد المركــز مــن جهــوده ليشــمل مشــاركين مــن الــدول
الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات السـ ّيما فــي ظــل عــدم تمكــن
بعــض المشــاركين مــن هــذه المجموعــة فــي العــادة مــن
الســفر ألســباب أمنيــة أو لوجســتية .ومــن بيــن التحديــات
التــي ال تــزال قائمــة حال ًّيــا والتــي كانــت موجــودة منــذ ظهــور
كوفيــد ،19 -تبــرز مشــكلة ضعــف االتصــال باإلنترنــت فــي
هــذه البلــدان.
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الشكل  :15المشاركون من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (كنسبة مئوية من المجموع)
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التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي،
والبنــك الدولــي ،ومنظمــة التجــارة العالميــة).
ويتم ّيــز هــذا البرنامــج بشــموله إذ يض ـ ّم مجموع ـ ًة
واســع ًة مــن الــدورات ،مــع التركيــز علــى السياســات
لمعالجــة التأثيــر الناجــم عــن الجائحــة ،باإلضافــة
إلــى تغطيــة موضوعــات االقتصــاد الكلــي فضــ ً
ا
عــن الموضوعــات الماليــة ،والنقديــة ،واإلحصائيــة،
والقانونيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يغطــي البرنامــج
ً
أيضــا الموضوعــات المتعلقــة بالنمــو االحتوائــي
الشــامل ،والتغيــر المناخــي ،والحوكمــة ،والرقمنــة
– التــي تكتســي جميعهــا أهميــة كبيــرة للبلــدان
العربيــة .وكمــا هــو الحــال دائ ًمــا ،يتولــى خبــراء
صنــدوق النقــد الدولــي واالستشــاريون والخبــراء
مــن المنظمــات الدوليــة األخــرى تقديــم الــدورات،
مــع إتاحــة الفرصــة للمشــاركين للتعلم مــن النظراء.
خــال المرحلــة الثالثــة ،سيســعى المركــز إلــى
التواصــل عــن كثــب مــع المســتفيدين الرئيســيين مــن
ّ
وموظفي القطاع
أنشــطته – أي مع صنّاع السياســات،
العــام ،ومديــري التدريــب ،والمشــاركين فــي الــدورات
 لتحديــد األنشــطة التــي يمكــن أن تســاعدهم علــىأفضــل وجــه فــي وضــع اســتجابات ســليمة علــى
مســتوى السياســات االقتصاديــة لمجابهــة التحديــات
التــي تواجــه المنطقــة حال ّيــا .وســينظم المركــز
توجــه
حلقــات نقــاش رفيعــة المســتوى يمكــن أن ّ
جهــود صانعــي السياســات نحــو بلــورة اســتراتيجيات
تقــود إلــى تحقيــق النمــو الشــامل للجميــع بالتزامــن
مــع انحســار الجائحــة .كمــا وســيواصل المركــز تعاونــه
الوثيــق مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي لتنظيــم فعاليــات حــول مواضيــع تكتســي
أهميــة بالغــة للمنطقــة.
أدت جائحــة كوفيــد 19 -وقيــود الســفر العالميــة
التــي فرضــت علــى إثرهــا إلــى وقــف التدريــب
الوجاهــي مؤقتــا داخــل قاعــات التدريــب فــي

FY
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FY
2015

FY
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FY
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FY
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0

المركــز اعتبــارا مــن مــارس  ،2020وتعليــق
دوراتــه التــي كانــت تنظــم علــى قــدم وســاق
فــي دولــة الكويــت ،وبعــض المواقــع األخــرى
فــي المنطقــة (ال ســيما فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والمغــرب) .ونظــرا ألهميــة اســتئناف
الــدورات الوجاهيــة بانتظــار تطــورات األحــوال،
وانصياعــا لألنظمــة واللوائــح الصحيــة فــي دولــة
الكويــت ،وإيمانــا بضــرورة تعزيــز أوجــه التفاعــل
التدريبــي ،ولــو عــن بُعــد ،عمــد المركــز إلــى إعــداد
برامــج دورات بطريقــة هجينــة مختلطــة تجمــع
بيــن أكثــر مــن طريقــة لتقديــم الــدورة الواحــدة.
كمــا ســيواصل المركــز تقديــم دورات افتراض ّيــة
تفاعل ّيــة عــن بُعــد ،وأخــرى مسـ ّـجلة عبــر اإلنترنــت،
وســيعمل علــى تطويرهــا لتوســيع نطــاق حصــول
المســؤولين الحكومييــن علــى الفائــدة التدريبية إذا
تع ـ ّذر عليهــم الســفر وحضــور التدريــب وجاهيــا.
تشــمل أهــداف المركــز للمرحلــة الثالثــة مــن عملــه
مــا يلــي:
● الموازنــة بيــن محتــوى المنهــاج األساســي
ومجــاالت النمــو
● االســتمرار فــي اســتخدام طرائــق عــرض مرنة،
وف ّعالــة ،وســريعة ،ومتكاملــة فــي دوراتــه كافــة.

● تنظيــم مجموعــة واســعة مــن الفعاليــات والنــدوات
عبــر اإلنترنت
● تجديــد اســتراتيجية االتصــال والتواصــل ،وإبــراز
مســاهمة المركــز وحضــوره القــوي فــي مجــال
التدريــب
● تعزيز الشراكات االستراتيجية
● المواءمــة بيــن برنامــج الــدورات وطرائــق
تقديمهــا ،واالحتياجــات القُطريــة الناشــئة
والمتغيــرة.
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الموازنة بين المنهاج األساسي
ومجاالت النمو

يعمــل المركــز عــن كثــب مــع جميــع أصحــاب
المصلحــة للمواءمــة بيــن برنامجــه التدريبــي
واألولويات على صعيد السياســات ،واالحتياجات
المتعلقــة بتنميــة القــدرات كمــا وردت فــي تقريــر
آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي الصــادر عــن صنــدوق
النقــد الدولــي ،ومذكــرة االســتراتيجية االقليميــة
لتنميــة القــدرات فــي المنطقــة (القســم الرابــع).
ويتضمــن برنامــج التدريــب المقــر ّر اعتمــاده
للســنة الماليــة  2023حوالــي  52دور ًة تدريبيــ ًة
تســتجيب مباشــر ًة الحتياجــات تنميــة القــدرات
المحــددة فــي المذكــرة ســابقة الذكــر والخاصــة
بإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى للســنوات
الماليــة ( 25 - 2023المرفــق  .)10وســيغطي
البرنامــج الموضوعــات األساســية والمجــاالت
الكليــة الحيويــة فض ـ ً
ا عــن موضوعــات متعــددة
التخصصــات وذات صلــة ببلــدان المنطقــة.

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪورات ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت أﺧــﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ

1

ســيغطي المنهــاج األساســي متوســط األجــل
الفئــات التاليــة:
● القضايا المتعلقة بالسياسة المالية العامة
● القضايا المتعلقة بالقطاع النقدي والمالي
● إحصاءات االقتصاد الكلي
● تحليل االقتصاد الكلي
● مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
2
وتعزيــز الحوكمــة ومكافحــة الفســاد
	1تُب ّيــن المشــاورات مــع البلــدان األعضــاء الموضوعــات
العشــرة األولــى التــي هــي فــي طليعــة تفضيــات التدريــب
لــدى ســلطات البلــدان األعضــاء.
	2نظــ ًرا لتنامــي الطلــب المتزايــد علــى معالجــة هــذه
الموضوعــات ،ســينظر المركــز فــي إمكانيــة تقديــم المزيــد
مــن الــدورات التدريبيــة التــي تغطيهــا وذلــك بالشــراكة مــع
إدارة الماليــة ،وإدارة الشــؤون القانونيــة فــي صنــدوق النقــد
الدولــي ومــع البنــك الدولــي.

اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ

ﻃﺮح دورات ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ

تغطيهــا الــدورات التدريبيــة فــي هــذا الســياق
مــا يلــي:

كمــا وســيقوم المركــز بتوســيع إطــار التدريــب
الــذي يق ّدمــه فــي المجــات المؤثــرة علــى
االقتصــاد الكلــي ،المحــددة فــي المذكــرة.
وعليــه ،ستشــمل الــدورات التــي يقدمهــا صندوق
النقــد الدولــي مــا يلــي:

● القضايا الخاصة بسالسل التوريد

● الشمول المالي

● رأس المال البشري والتعليم

● التكنولوجيــا الماليــة "الفينتــك" (بمــا فــي
ذلــك النقــود الرقميــة)

● تطبيــق العلــوم الســلوكية فــي تنفيــذ السياســات
العامــة

● المخاطر السيبرانية

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن محتــوى البرنامــج
أعــاه يتســق جيــدا مــع األولويــات التــي حددتهــا
الســلطات القُطريــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.
بالفعــل ،يُظهــر المســح األخيــر الــذي أُرســل
إلــى الســلطات القُطريــة (إدارات التدريــب)
الموضوعــات العشــرة األولــى التــي تقــف فــي
طليعــة موضوعــات التدريــب المفضلــة لــدى
ســلطات البلــدان األعضــاء.

● االقتصاد الكلي الخاص بالتغير المناخي
● االقتصــاد الكلــي الخــاص بأوجــه عــدم
المســاواة بيــن الجنســين
● النمو الشامل للجميع
وسيســتمر البرنامــج فــي إبــراز الموضوعــات
متعــددة التخصصــات التــي يتناولهــا المركــز
والتــي تســتند إلــى خبــرة المنظمــات الدوليــة
األخــرى ،السـ ّيما البنك الدولــي ومنظمة التعاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،ومنظمــة
التجــارة العالميــة .وتشــمل الموضوعــات التــي
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الشكل  :16أهم موضوعات الدورات المفضلة لدى مديري إدارات التدريب
اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ

اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟــﻲ

اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﻣﻮاﺿﻴــﻊ ﻋﺎﻣــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ

أﺧﺮى

%90

اﻟــﺪورات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ )ﻛﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻴﻞ اﻷﻣــﻮال(

%90

اﻟﻨﻤﺬﺟــﺔ واﻟﺘﻨﺒــﺆ ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ
%86

ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

%86

اﳊﻮﻛﻤــﺔ
اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺸــﺎﻣﻞ

%81
%76

اﻟﺒﺮﻣﺠــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ

%76

اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟــﻲ

%76

اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﳌﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻠــﻲ
ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ

%76

اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ

%71

%100

%80

%60

%40

%20

%0

ُيظهــر الشــكل النســبة المئويــة مــن اإلجابــات التــي حــازت علــى درجتــي  ،4و 5علــى ســلم درجــات مــن ( 1األقــل أهميــة) ،و( 5األكثــر أهميــة) ردا علــى الســؤال
التالــي"ُ :يرجــى ذكــر الموضوعــات التــي تــودون طــرح المزيــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجالهــا" مــن مســح مديــري التدريــب .2020
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توخي المرونة والفعالية في طرائق
تقديم الدورات

ســيحرص المركــز علــى توخــي المرونــة فــي توزيع
المــوارد بمــا يكفــل تحقيــق أهدافــه .وســيواظب
خبــراؤه علــى تقديــم خطــة عمــل طويلــة األجــل
بطريقــة متكاملــة مــع عمــل الصنــدوق ،والــدورات
عبــر اإلنترنــت ،ومــن خــال االســتعانة بخبــراء
آخريــن علــى األجــل القصيــر .وسيســاعد ذلــك
فــي توســيع إطــار طرائــق التقديــم وأنمــاط
العــرض مــن خــال فعاليــات تعلّــم مخصصــة
حســب الطلــب بمــا فــي ذلــك التعلــم مــن النظــراء،
مــع توخــي تعظيــم الفائــدة المتوخــاة مــن تعزيــز
شــقي التدريــب،
أوجــه االتســاق والتــآزر بيــن
ّ
والمســاعدة الفنيــة ،وبمــا ينســجم مــع نتائــج
مراجعــة اســتراتيجية تنميــة القــدرات فــي عــام
.2018

وســيقوم المركــز بمواءمــة عملــه مــع الجهــود
المبذولــة علــى نطــاق الصنــدوق لتعزيــز تأثيــر
اســتراتيجية تنميــة القــدرات وكفاءتهــا .وسيشــمل
ذلــك الحــرص علــى اتســاق عمــل المركــز مــع
مقتضيــات المشــورة التــي يقدمهــا الصنــدوق
بشــأن السياســات وعمليــات اإلقــراض ،مصحوبــا
بالتركيــز علــى التنفيــذ والنتائــج .واتســاقا مــع
مذكــرة االســتراتيجية المعنيــة بتنميــة القــدرات
فــي المنطقــة  ،ســيحرص المركــز علــى التوصــل
إلــى حلــول مبتكــرة فــي هــذا المجــال بالتعــاون مــع
إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،وإدارات
تنميــة القــدرات التابعــة للصنــدوق ،ال ســيما
علــى صعيــد االســتفادة بشــكل أكبــر مــن الفــرص
التدريبيــة التــي تتيــح التعلــم مــن النظــراء،
واســتضافة خبــراء إدارة الشــرق األوســط
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وآســيا الوســطى ،وممثلــي الصنــدوق المقيميــن
كمتحدثيــن رئيســيين فــي بعــض فعاليــات المركــز،
وكنــوع مــن دمــج تجــارب البلــدان فــي محتــوى
المحاضــرات التدريبيــة ،وعــرض نتائــج التقاريــر
التحليليــة المعــدة علــى مســتوى اإلدارات.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيطبق المركــز تدابيــر
تكفــل رفــع كفــاءة تنميــة القــدرات مــن خــال
تطويــر انشــطته القائمــة ،وقواعــد البيانــات
المتاحــة ،بهــدف تعزيــز الشــفافية والمســاءلة،
وتعزيــز أســس اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية.
وســيداوم المركــز علــى االجتمــاع مــع فريــق
الخبــراء والمدربيــن لــدى نهايــة كل دورة مــن أجــل
تحديــد المجــاالت القابلــة للتطويــر بشــكل أكبــر.
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تنظيم طائفة متنوعة من الفعاليات
والندوات عبر اإلنترنت

ســيتولى المركــز إعــداد برنامــج ســنوي مــن
الفعاليــات لمناقشــة الموضوعــات الناشــئة
أو المســتجدة علــى مستـــوى السياســــــات
االقتصاديــة ذات الصلــة بالبلــدان العربيــة.1
وأعطــى المركــز األولويــة منــذ بدايــة الجائحــة
لتنظيــم نــدوات وحلقــات نقاشــية رفيعــة
المســتوى عبــر اإلنترنــت لمناقشــة األثــر
االقتصــادي لجائحــة كوفيــد 19-واالســتجابات
المناســبة علــى مســتوى السياســات .وخــال
المرحلــة الثالثــة ،ســتكون الفعاليــات المنظمــة
ذات طبيعــة مختلطــة أو هجينــة بمــا يتيــح المــزج
بيــن الحضــور الوجاهــي ،والمشــاركة عــن بُعــد
مــع مراعــاة األنظمــة واللوائــح الصحيــة فــي
دولــة الكويــت وبلــدان المنطقــة .وبخــاف ذلــك،
س ـتُعقد الفعاليــات عــن بُعــد (عبــر اإلنترنــت)،
ال ســيما وأن هــذه الطريقــة كانــت ناجعــة إبــان
تقييــد حركــة الســفر عالميــا.
النــدوات .سيعـمـــــل المركــز علــى تنشيـــــط
شــراكته طويلــة األجــل مــع الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي الســتئناف
عقــد حلقاتهمــا النقاشــية رفيعــة المســتوى وفقــا
لتطــورات األوضــاع الصحيــة ،وعقــب رفــع قيــود
الســفر فــي جميــع أنحــاء المنطقــة .وتهــدف
سلســلة الحلقــات والنــدوات إلــى تعزيــز الوعــي
بالقضايــا والسياســات االقتصاديــة ذات الصلــة
بالكويــت والمنطقــة ،ال ســيما فــي حقبــة مــا بعــد
جائحــة كوفيــد.19-
1

من المقرر أن تعقد الفعاليات المختلفة شهريا.
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الحلقــات النقاشيــــــة الشبكيـــــــة (عبـــــر
اإلنترنـــــت) .بغــــــض النظـــــر عــــــن القيـــــــود
المفروضــة علــى الســفر واللوائــح ذات الصلــة،
ســيواصل المركــز تنظيــم سلســلة مــن الحلقــات
الشــبكية والنــدوات عبــر اإلنترنــت ســواء أكانــت
مختلطــة أم عــن بُعــد .2وقــد أظهــرت التجربــة أن
هــذه الفعاليــات المنظمــة عبــر اإلنترنــت تســمح
باســتفادة عــدد أكبــر مــن المشــاركين ،وال تنطــوي
علــى تكلفــة مرتفعــة ممــا يجعلهــا طريقــة مســتدامة
وفعالــة مســتقبال .3ويخطــط المركــز لتنظيــم أربعة
أنــواع مــن النــدوات عبــر اإلنترنــت ،وهــي:
 .1الحلقــات الشــبكية التــي تستضيـــف
خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي .تغطــي
هــذه الفعاليــات عــن بُعــد موضوعــات مســتوحاة
مــن منشــورات الصنــدوق ومذكراتــه التوجيهيــة.
وتشــمل الموضوعــات التــي يتــم تناولهــا علــى
ســبيل المثــال مــا يلــي:
● التحديــات الماليــة فــي إطــار تفشــي جائحــة
كوفيــد19-
● اعتبــارات االســتقرار المالــي فــي إطــار
تفشــي جائحــة كوفيــد19-
	2فــي إطــار تنظيــم فعاليــات هجينــة ،قــد يحضــر بعــض
المشــاركين أو أعضــاء حلقــات النقــاش شــخص ًيا بينمــا
يشــارك آخــرون عــن بُعــد.
	3بلــغ عــدد المشــاركين فــي النــدوات األخيــرة التــي تــم عقدهــا
عبــر اإلنترنــت مــا بيــن  300و 500شــخص مقارنـ ًة بمشــاركة
ـخصا شــاركوا فــي النــدوات الوجاهيــة
مــا بيــن  50إلــى  60شـ ً
التــي تــم تنظيمهــا فــي الماضــي.

● االختالالت العالمية وأزمة كوفيد19 -
● االستثمار العام من أجل تحقيق التعافي
● كيف نحقق النمو الشامل للجميع؟
 .2الحلقــات الشــبكية المعنيــة بــاألدوات
االقتصاديــة .توفــر هــذه الحلقــات الشــبكية
إطاللــة علــى األدوات االقتصاديــة المك ّملــة
لمحتــوى الــدورات التدريبيــة مــن قبيــل الحلقــة
التــي نظمهــا المركــز بالتعــاون مــع إدارة
اإلحصــاءات فــي ينايــر  2022حــول "المرشــد
إلــى إعــداد مؤشــرات الســامة الماليــة لعــام
 .”2019وســلط المتحدثــون فــي هــذه الحلقــة
الشــبكية الضــوء علــى الدوافــع وراء اعتمــاد
المرشــد الجديــد ،وقدمــوا للجمهــور لمحــة
عامــة عــن التغييــرات والتعديــات الرئيســية
التــي تــم إدخالهــا بموجبــه علــى عمليــة
إعــداد مؤشــرات الســامة الماليــة .كمــا ّ
نظــم
المركــز حلقــة شــبكية بالتعــاون مــع منظمــة
التجــارة العالميــة حــول "السياســات الحكوميــة
لتشــجيع االبتــكار فــي العصــر الرقمــي" فــي
ســبتمبر .2021وناقشــت هــذه الحلقــة الشــبكية
نتائــج تقريــر التجــارة العالميــة  2020الــذي
يحلــل الخصائــص المحــددة لالقتصــاد الرقمي،
ودورهــا فــي التشــجيع علــى إعــادة النظــر فــي
السياســات الحكوميــة ذات الصلــة ،ال ســيما
علــى مســتوى تصميمهــا ،واألدوات المســتخدمة
لتحفيــز االبتــكار.

وثيقة البرنامج | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

ﻧدوة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺷﺄن آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻷول ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ،2021 ،ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎًء )ﺑﺗوﻗﯾت اﻟﻛوﯾت(
وﺗﻌﻘد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺑﺎو ﻟﻮ د ر و ﻣﻮ ﻧﺪ
ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﻣ ﺮ ﻛ ﺰ ﺻ ﻨ ﺪ و ق اﻟ ﻨ ﻘ ﺪ
اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ ﻟ ﻼ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د و اﻟ ﺘ ﻤ ﻮ ﯾ ﻞ ﻓ ﻲ
اﻟ ﺸ ﺮ ق اﻷ و ﺳ ﻂ

,ﺧ ﺎ ﻟ ﺪ ﻋ ﺒ ﺪ ا ﻟ ﻘ ﺎ د ر
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪ ﯾﺮ ﻣﺮ ﻛ ﺰ ﺻ ﻨﺪ و ق
اﻟ ﻨ ﻘ ﺪ اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ ﻟ ﻼ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د
و اﻟ ﺘ ﻤ ﻮ ﯾ ﻞ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺸ ﺮ ق اﻷ و ﺳ ﻂ

 .3سلســلة الحلقــات الشــبكية بعنــوان
"إعــرف المزيــد" .تســتضيف هــذه الحلقــات
مســؤولين وخبــراء مــن الصنــدوق إلعطــاء نبــذة
عــن عمــل صنــدوق النقــد الدولــي مــع البلــدان
األعضــاء فــي المنطقــة ،والتوعيــة بطبيعــة
نشــاط الصنــدوق فــي مجــاالت اختصاصاتــه
األساســية ،وهــي :الرقابــة ،وتنميــة القــدرات،
والتمويــل .كمــا ويتــم دعــوة رؤســاء بعثــات
خبــراء الصنــدوق للمشــاركة فــي هــذه الحلقــات
النقاشــية الشــبكية للحديــث عــن تجــارب
البلــدان مــع برامــج الصنــدوق ،واإلصالحــات
االقتصاديــة بشــكل عــام .وفــي هــذا الســياق،
نظــم المركــز فــي أكتوبــر  2021حلقــة مشــتركة
مــع معهــد الصنــدوق لتنميــة القــدرات حــول
"برنامــج الصنــدوق للتعلــم اإللكترونــي عبــر
اإلنترنــت :رســم مالمــح مســتقبل تنميــة

,ﺑ ﯿ ﻠ ﯿ ﻦ ﺑ ﯿ ﺮ ﻛ ﻤ ﻦ
ر ﺋ ﯿ ﺲ ﻗ ﺴ ﻢ ﺑ ﺈ د ار ة ا ﻟ ﺸ ﺮ ق
اﻷ و ﺳ ﻂ و آﺳ ﯿ ﺎ ا ﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰ ،
ﺻ ﻨ ﺪ و ق اﻟ ﻨ ﻘ ﺪ اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ

ر و د ر ﯾ ﻐ ﻮ ﻏ ﺎر ﺳ ﯿ ﺎـ ﻓﯿﺮ د و
اﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ي أو ل ﺑ ﺈ د ار ة اﻟ ﺸ ﺮ ق
اﻷ و ﺳ ﻂ و آﺳ ﯿ ﺎ ا ﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰ ،
ﺻ ﻨ ﺪ و ق اﻟ ﻨ ﻘ ﺪ اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ

القــدرات" .وقــدم المتحدثــون نظــرة عامــة علــى
برنامــج الصنــدوق للتدريــب عبــر اإلنترنــت مــن
منصــة  ،edXكمــا شــارك فــي الحلقــة
خــال ّ
المستخدمــــــون المتميــــــزون ()superusers
لــدورات التعلــم عبــر اإلنترنــت وتبادلــوا تجاربهــم
بهــذا الشــأن مــع باقــي المشــاركين والمتحدثيــن.
 .4فعاليــات العالــم العربــيّ .
تنظــم هــذه
الفعاليــات بشــكل مشــترك وبالتعــاون مــع شــركاء
المركــز حــول موضوعــات الســاعة ،وبمشــاركة
صانعــي السياســات مــن المنطقــة ،وخبــراء
صنــدوق النقــد الدولــي ،واألوســاط األكاديميــة،
والمراكــز والمؤسســات البحثيــة .ونظــم المركــز
وإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى حلقــة
شــبكية مشــتركة فــي ديســمبر ،2021ناقشــت
أحــدث نســخة صــادرة مــن تقاريــر آفــاق
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ﻣﺤ ﻤﺪ ﺑﻠﺨ ﯿﺮ
اﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ي ﺑ ﺈ د ار ة ا ﻟ ﺸ ﺮ ق اﻷ و ﺳ ﻂ
و آﺳ ﯿ ﺎ اﻟ ﻮ ﺳ ﻄ ﻰ  ،ﺻ ﻨ ﺪ و ق اﻟ ﻨ ﻘ ﺪ
اﻟ ﺪ و ﻟ ﻲ

االقتصــاد اإلقليمــي الخاصــة بالمنطقــة .كمــا
نظــم المركــز حلقــة رفيعــة المســتوى مــع معهــد
التدريــب لصالــح إفريقيــا ( )ATIفــي فبرايــر
 ،2022حــول قضايــا التنويــع فــي منطقتــي
الشــرق األوســط ،وأفريقيــا جنــوب الصحــراء.
كمــا نظــم المركــز والمعهــد نــدوة رفيعــة
المســتوى بعنــوان " آثــار جائحــة كوفيــد19-
وصدمــة أســعار الســلع األوليــة؛ ســبل المضــي
قدمــا فــي منطقتـ ّـي إفريقيــا والشــرق األوســط"
وذلــك فــي ينايــر  ،2021وس ـلّطت الضــوء علــى
الســمات المشــتركة بيــن المنطقتيــن ،وأبــرزت
قصــص النجــاح فيهمــا.
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تجديد استراتيجية االتصال والتواصل،
وإبراز عمل المركز وحضوره

يعمــل المركــز علــى تطويــر اســتراتيجية االتصــال
والتواصــل المعتمــدة لديــه بمــا يكفــل إشــراك
مجموعــات محــددة مــن أصحــاب المصلحــة فــي
عملــه ،ونشــر المعلومــات حــول أنشــطته .وتتســق
هــذه االســتراتيجية مــع رســالة المركــز المتمثلــة
فــي تنميــة القــدرات الخاصــة بوضــع سياســات
اقتصاديــة وماليــة متطــورة عــن طريــق تقديــم
تدريــب عالــي الجــودة ،وبمــا يكفــل دعــم تحقيــق
معــدالت نمــو شــاملة ومســتدامة فــي البلــدان
العربيــة .كمــا يهــدف المركــز إلــى التواصل بشــكل
دوري مــع المســؤولين الحكومييــن والمشــاركين،
وعامــة الجمهــور ،مــن أجــل اطالعهــم علــى
المعلومــات المتعلقــة بأنشــطته.
وفــي معــرض ذلــك ،ســتكون حســابات المركــز
علــى المنصــات اإللكترونيــة وغيرهــا ذات أهميــة
محوريــة فــي تحقيــق هدفيــن فــي وقــت واحــد،
وهمــا :أوال ،تعزيــز حضــور المركــز وإبــراز نتــاج
أنشــطته وإشــراك اآلخريــن فيهــا وتعزيــز التفاعــل
معهــم ،وثانيــا ،نشــر المعلومــات والمــوارد المتاحة
ال ســيما فــي ســياق تطــورات العصــر الرقمــي.
وفيمــا يتعلــق بتعزيــز حضــور المركــز وإبــراز عمله
وأنشــطته ،ســيتم اإلعــان عــن تلــك الفعاليــات
وإعــام األطــراف المهتمــة ،وخاصــة المســؤولين
الحكومييــن ،بمــا هــو قــادم مــن دورات وفعاليــات
كــي يتســنى لهــم الترشــح للمشــاركة فيهــا،
ومــن ثــم االلتحــاق بهــا .وعلــى مســتوى إشــراك
اآلخريــن وتعزيــز التفاعــل مــع المركــز ،ســيحرص
المركــز علــى تيســير تواصــل المشــاركين فــي
دوراتــه وخريجيهــا مــع موظفــي المركــز ،وفيمــا
بينهــم ،ســواء أثنــاء انعقــاد الــدورة أم بعــد نهايتهــا
مــن أجــل اســتمرار تبــادل المعلومــات ،والخبــرات،
والتعلــم مــن األقــران .وســابقا ،اعتمــد المركــز
علــى المراســات عبــر البريــد اإللكترونــي،
وموقعــه اإللكترونــي ،والنشــرات الســنوية الطــاع
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المعنييــن علــى أحــدث المعلومــات ،وتفاصيــل
المشــاركة فــي دوراتــه .ويعكــف المركــز علــى
تجديــد مجموعــة أدوات وقنــوات تواصلــه توخيــا
لتقديــم خدمــة أفضــل للمســتفيدين مــن البلــدان
األعضــاء ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
 .1سبل التواصل التقليدية
● الموقــع اإللكترونــي .سيتـــــم تحديــــــث
صفحتــي الموقــع اإللكترونــي للمركــز المتاحتيــن
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،كنافــذة لالطــاع
علــى المعلومــات المتعلقــة بــدورات المركــز
وفعالياتــه ،ومنبــر إلبــراز أنشــطة المركــز
وحضــوره ،وسالســة الوصــول إلــى المعلومــة
المنشــودة علــى الموقــع .كمــا ســيتم تحديــث
الخصائــص التكنولوجيــة للموقــع وجعلــه متوافقــا
مــع تطبيقــات الهواتــف المحمولــة.
● رسائــــــــــل البريد اإللكترونــــي .سيتـــــــــم
توســيع قائمــة توزيــع البريــد اإللكترونــي الخاصــة
بالمركــز بشــكل كبيــر وتحديثهــا بانتظــام بمــا
يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة  -فــي
المنطقــة والعالــم  -ممــن لديهــم اهتمامــات كبيــرة
بالقضايــا االقتصاديــة واألمــور المتعلقــة بتنميــة
القــدرات فــي البلــدان العربيــة .وســيتم اســتخدام
أدوات أكثــر فاعليــة لمشــاركة األخبــار وإرســال
الدعــوات الرســمية للمشــاركة فــي الــدورات ،بمــا
فــي ذلــك اســتخدام خاصيــة دمــج المراســات
( ،)Mail Mergeلتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى
أصحــاب المصلحــة المعنييــن بســرعة.
● النشــرة الفصليـــــــة (ربــــــع السنويـــــة).
ســيتم إعــداد المزيــد مــن النشــرات الدوريــة ربــع
الســنوية وفقــا لتقويــم الســنة الماليــة التــي تبــدأ
فــي  1مايــو وتنتتهــي فــي  30إبريــل مــن كل عــام،
وذلــك بغيــة حوصلــة وتلخيــص اإلنجــازات ربــع
الســنوية ،ومواكبــة أحــدث التفاصيــل المتعلقــة

بالــدورات المطروحــة والفعاليــــــات المزمـــــــع
تنظيمهــا وطــرق االلتحــاق بهــا أو حضورهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيواصل المركــز جهــوده
إلبــراز حضــوره وتعزيــز مشــاركته فــي األحــداث
والفعاليــات الهامــة الخاصــة بتنميــة القــدرات،
بمــا فــي ذلــك االجتماعــات الســنوية واجتماعــات
الربيــع لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي،1
بهــدف عــرض األنشــطة واالبتــكارات التــي نفّذهــا
المركــز ،وتعزيــز حضــوره وتقديــم نتــاج عملــه
أمــام جمهــور دولــي مــن خــارج المنطقــة.
 .2منصات التواصل االجتماعي
● لينكــد إن :يخطــط المركــز مــن خــال
االســتفادة مــن مجموعــة متابعيــه وعالقاتــه علــى
موقــع (لينكــد إن) إلتاحــة حصــول خريجــي دوراته
علــى كتيــب برنامــج الــدورات الســنوي ،واطالعهــم
علــى األخبــار والتطــورات األخــرى ذات الصلــة،
ومشــاركتها مــع زمالئهــم فــي العمــل توخيــا
لتعزيــز التواصــل مــن النظــراء أو النظــراء.
● يوتيــوب :ســيقوم االقتصاديــون فــي المركــز
بإعــداد مقاطــع فيديــو تعليميــة قصيــرة وغنيــة
بالمعلومــات بلغــة يســهل فهمهــا ،قبــل رفعهــا
علــى قنــاة التعلــم التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي
علــى موقــع يوتيــوب .وتهــدف مقاطــع الفيديــو
هــذه إلــى تعزيــز التعلــم بيــن الجمهــور ،كمــا
وســيتم اســتخدامها لتكــون عنصــرا مكمــا لمــواد
الــدورات التدريبيــة وذلــك فــي إطــار التدريبــات
الهجينــة التــي ســيتم تنظيمهــا.
	1يخطــط المركــز لتقديــم عــرض بــارز فــي االجتماعــات
الســنوية المزمــع عقدهــا فــي المغــرب عــام  .2023وســتحل
أثنــاء انعقــاد هــذا الحــدث الذكــرى الســنوية العاشــرة
لالفتتــاح الرســمي للمركــز.
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محتوى النشرة

● رسالة المدير
●		 أبرز األحداث
● أحدث الموضوعات التي تناولتها الحلقات الشبكية التي عقدها المركز
● أحدث القضايا التي غطتها دورات المركز
● الحلقة التطبيقية الموجهة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي
● فرص التدريب المستقبلية
● أحدث المستجدات في المركز
● الروابط اإللكترونية

● واتســاب :سيواصـــــــل المركـــــــز ممارستـــــــه
الناجحــة المتم ّثلــة بربــط المشــاركين وفــرق
الــدورات مــع بعضهــم البعــض مــن خــال إنشــاء
مجموعــات خاصــة بالــدورة الواحــدة علــى تطبيــق
واتســاب ،وذلــك لتســهيل االتصــال فيمــا بينهــم
وتشــجيع التواصــل والتعلــم مــن النظــراء.

● تويتــر :ســيتم اســتخدام هــذه المنصــة الهامة
لإلعــان عــن الــدورات ،والفعاليــات ،واإلعــان
عــن المنشــورات الرئيســية الصــادرة عــن المركــز
وصنــدوق النقــد الدولــي عمومــا.
وسيســتفيد المركــز مــن اســتخدام الوســائل
البصريــة بشــكل أفضــل علــى جميــع منصــات
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التواصــل االجتماعــي .وسيشــمل ذلــك اســتخدام
الصــور ،وتســجيل األنشــطة والوقائــع المختلفــة
ونشــرها ،باإلضافــة إلــى نشــر مقاطــع الفيديــو
القصيــرة مــن قبيــل لقطــات مصــورة الفتتــاح
الــدورات التدريبيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات.
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تعزيز الشراكات االستراتيجية

ســيعمل المركــز فــي األجــل المتوســط علــى
تعزيــز الشــراكات القائمــة ،والســعي لبنــاء
شــراكات جديــدة لالســتجابة للطلــب المتزايــد
علــى تنميــة القــدرات .وبهــدف مســاعدة إدارة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى علــى إدراج
تنميــة القــدرات فــي جــدول أعمالهــا اإلداري
وزيــادة تحســين إدارة تنميــة القــدرات علــى
المســتوى اإلقليمــي ،ســيواصل المركــز تنســيق
أنشــطته التدريبيــة بشــكل وثيــق للغايــة مــع
مختلــف إدارات تنميــة القــدرات فــي صنــدوق
النقــد الدولــي.
● المركــز االقليمــي للمســاعدة الفنيــة
لمنطقــة الشــرق األوســط (ميتــاك).
لقــد أوجــدت الــدورات التدريبيــة المشــتركة
بيــن المركزيــن أواصــر مه ّمــة تمــزج مــا بيــن
التدريــب والمســاعدة الفنيــة .وســيقوم المركــز
بتعزيــز التعــاون مــع ميتــاك بشــكل إضافــي مــن
خــال عقــد دورات مشــتركة حــول التحديــات
التــي تواجــه مســؤولي القطــاع العــام فــي
مجــاالت الماليــة العامــة ،وتنظيــم القطــاع
المصرفــي ،والرقابــة المصرفيــة ،واإلحصــاءات
االقتصاديــة.
● البنــك الدولــي .سيســتمر البرنامــج
المشــترك مــع البنــك الدولــي فــي التركيــز
علــى المجــاالت المتعلقــة بتكويــن رأس المــال
البشــري ،وتعزيــز القــدرات الرقميــة ،ودور
المــرأة فــي التنميــة االقتصاديــة ،وتطبيــق العلــوم
الســلوكية فــي السياســات العامــة ،والتركيــز
علــى مقاربــات معالجــة آثــار التغيــر المناخــي
فــي البلــدان العربيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
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سيســتضيف المركــز خبــراء البنــك الدولــي فــي
الــدورات التــي ّ
ينظمهــا صنــدوق النقــد الدولــي
حــول الموضوعــات المتعلقــة ببرامــج الحمايــة
االجتماعيــة ،وتوجيــه المســاعدة للفئــات
الضعيفــة ،وسياســة اإلنفــاق العــام ،والقطــاع
الصحــي.
● منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي .يهــدف البرنامــج المشــترك إلــى
مســاعدة صانعــي السياســات علــى تطويــر
قطــاع خــاص يتم ّيــز بنشــاطه ،وتحســين القــدرة
التنافســية ،وتعزيــز الحوكمــة فــي القطــاع
العــام .وســيتعاون المركــز ً
أيضــا مــع المنظمــة
لتنظيــم نــدوات وحلقــات تطبيقيــة مشــتركة عبــر
اإلنترنــت مــع إدارات تنميــة القدرات ذات الصلة
فــي الصنــدوق (إدارة شــؤون الماليــة العامــة،
وإدارة الشــؤون القانونيــة) حــول الموضوعــات
المتعلقــة بالحوكمــة فــي المنطقــة.1

● صنــدوق النقــد العربــي .2ســيواصل
المركــز وصنــدوق النقــد العربــي تقديــم برنامــج
مشــترك مــن الــدورات التدريبيــة التــي تغطــي
بشــكل أساســي السياســات واإلحصــاءات
االقتصاديــة .وســيتم تعزيــز التعــاون القائــم
بيــن الطرفيــن بشــكل أكبــر مــن خــال تنويــع
موضوعــات الــدورات ،واالســتعانة بقــدرات
مدربــي ومحاضــري الصنــدوق الناطقيــن باللغــة
العربيــة.
● بنــك المغــرب .ســيواصل المركــز وبنــك
المغــرب تعاونهمــا مــن خــال تقديــم دورات
مشــتركة ،والنظــر فــي إمكانيــة توســيع نطــاق
الــدورات التدريبيــة فــي المجــاالت التــي تشــهد
نمــوا مــن قبيــل عمــات البنــك المركــزي
الرقميــة ،وتنظيــم نــدوات عبــر اإلنترنــت ،أو
حلقــات تطبيقيــة مشــتركة حــول موضوعــات
متقدمــة فــي سياســات وبرمجــة االقتصــاد
الكلــي ،وإعــداد التنبــؤات.

● منظمــة التجــارة العالميــة .ســيواصل
المركــز تعزيــز تعاونــه مــع منظمــة التجــارة
العالميــة مــن خــال تنظيــم دورات مشــتركة
تركــز علــى الجوانــب المتعلقــة بالتجــارة لتطويــر
القطــاع الخــاص .وســيتم إيــاء اهتمــام خــاص
بالجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن الســعي
للكســب الريعــي ،وذلــك مــن خــال تعزيــز
السياســات التجاريــة الســليمة ،وتنظيــم التجــارة
اإللكترونيــة.

المؤسســات اإلقليميــة األخــرى .ســيعمل
المركــز علــى تطويــر شــراكات جديــدة مــع
وزارات الماليــة والبنــوك المركزيــة مــن جميــع
أنحــاء المنطقــة ،وتعزيــز التعــاون مــع مراكــز
التدريــب اإلقليميــة األخــرى التابعــة لصنــدوق
النقــد الدولــي لعقــد نــدوات مشــتركة عبــر
اإلنترنــت.

	1يرحــب مســؤولو القطــاع العــام بعقــد دورات تدريبيــة حــول
الحوكمــة نظــرا لنــدرة الــدورات التدريبيــة المعنيــة بسياســات
مكافحــة الفســاد فــي المنطقــة.

	2تنتهــي االتفاقيــة الحاليــة مــع صنــدوق النقــد العربــي فــي
أواخــر ديســمبر  2022وسـيُطرح أمــر تجديدهــا فــي الوقــت
المناســب.
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الجدول  :2برنامج الدورات التدريبية حسب اإلدارة أو الجهة الشريكة ،للسنوات المالية 2023 - 2017
القسم في صندوق

2017

النقد الدولي
أو الشريك

السنة المالية

السنة المالية
أسابيع
الدورة

الدورات

السنة المالية

2018

الدورات

أسابيع
الدورة

السنة المالية

2019

الدورات

أسابيع
الدورة

السنة المالية

2020

الدورات

أسابيع
الدورة

السنة المالية

2021

الدورات

أسابيع
الدورة

السنة المالية

2022

الدورات

أسابيع
الدورة

20231/

الدورات

أسابيع
الدورة

دورات صندوق النقد
الدولي
ICD
CEF

9

18

12

24

10

20

7

14

9

12.8

8

16

9

16

CEF-AMF

6

12

6

12

4

8

3

6

4

8

4

8

5

10

CEF-BAM

3

5

1

2

2

4

1

2

0

0

2

4

0

0

18

35

19

38

16

32

11

22

13

20.75

14

28

14

26

مجموع دورات معهد
تنمية القدرات
CDDs
STA-AMF

4

7

5

7

4

7

5

8

4

4

5

6

5

7

STA

2

2

0

0

2

3

0

0

1

0.25

0

0

0

0

MCM

3

3

4

4

3

3

4

3.8

4

4

10

9

10

9

LEG

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

FAD

3

3

3

3

4

4

2

2

3

3

3

3

3

2.6

FIN

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

مجموع دورات إدارات
تنمية القدرات

15

18

16

18

16

20

13

15.8

13

12.25

20

20

20

20.6

METAC

2

1.6

4

3.2

5

4

2

1.8

3

3

5

5

5

4.8

35

54.6

39

59.2

37

56

26

39.6

29

36

39

53

39

51.4

مجموع دورات
الصندوق

الدورات المقدمة من خارج الصندوق
OECD

5

3.8

5

4

6

4.8

3

2.4

3

3

3

3

3

2.4

WB

7

6

3

2.6

4

3.2

5

4.2

4

4

4

4

8

7.8

WTO

2

2

1

0.8

4

2.8

0

0

1

1

1

1

2

2

مجموع الدورات المقدمة
من خارج الصندوق

14

11.8

9

7.4

14

10.8

8

6.6

8

8

8

8

13

12.2

المجموع الكلي
(دورات الصندوق
والدورات المقدمة
من خارج الصندوق)

49

66.4

48

66.6

51

66.8

34

46.2

37

44

47

61

52

63.6

 1/اعتبار ًا من  10مارس 2022
● المؤسســات التــي تتخــذ مــن دولــة
الكويــت مقــرا لهــا .ســيواصل المركــز تعزيــز
عالقاتــه مــع المؤسســات المحليــة واإلقليميــة
التــي تتخــذ مــن دولــة الكويــت مقــرا لهــا.
وسيشــمل ذلــك تعزيــز الشــراكة المهمــة التــي
تجمــع المركــز بالصنــدوق العربــي لإلنمــاء
االقتصــادي واالجتماعــي ســعيا إلــى تنظيــم

فعاليــات وحلقــات تناقــش تحديــات مــا بعــد
الجائحــة .وســيحرص المركــز كمــا فعــل دائمــا
علــى إيــاء اهتمــام خــاص للتعــاون المســتمر مــع
بنــك الكويــت المركــزي لتنظيــم حلقــات تطبيقيــة
إقليميــة تتنــاول موضوعــات خاصــة تشــكل
ّ
محــط اهتمــام للســلطات فــي دولــة الكويــت
ومجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل عــام .كمــا
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وســيواصل المركــز برنامجــه التدريبــي الصيفــي
الناجــح للخريجيــن الشــباب ،بالتعــاون مــع مركــز
لــوذان إلنجــازات الشــباب فــي الكويــت (لويــاك)،
وســيدرس إمكانيــة توســيع نطــاق تعاونــه مــع
المؤسســات األخــرى.
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و
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برنامج الدورات والطرائق المعتمدة
لتقديمها :التكيف مع االحتياجات
القطرية المتغيرة

فــي أعقــاب أزمــة كوفيــد 19 -ومــع تعليــق
الــدورات الوجاهيــة ،انتقــل المركــز بنجــاح
إلــى تقديــم برنامــج تدريــب تفاعلــي كامــل عــن
بُعــد .ويتضمــن برنامــج التدريــب االفتراضــي
محاضــرات متعــددة باإلضافــة إلــى حلقــات
تطبيقيــة ّ
تنظــم فــي غــرف فرعيــة افتراضيــة
علــى منصتــي  Zoomو .WebExباإلضافــة
إلــى ذلــك ،يتــم تســجيل جميــع الجلســات وإتاحــة
االطــاع عليهــا الحقــا بهــدف توســيع نطــاق
االســتفادة مــن محتواهــا ،وتمكيــن المشــاركين
الذيــن مــن يعانــون مــن بــطء اإلنترنــت أو
مشــكالت فــي االتصــال ،ومعظــم هــؤالء مــن
الــدول الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات وإتاحــة
الفرصــة لهــم لمتابعــة محاضــرات الــدورة
وحلقاتهــا التطبيقيــة بالوتيــرة التــي تناســبهم.
التدريــب الهجيــن (المختلــط) .أظهــرت
التجربــة فــي إطــار تفشــي الجائحــة أ ّنــه يمكــن
للتعلــم أن يســتمر حتــى عندمــا يتوقــف الســفر.
وبــدءا مــن الســنة المالية  ،2023سـيُعد المركز،
بالتعــاون مــع معهــد تنميــة القــدرات وغيــره
مــن الجهــات المعنيــة بهــذا المجــال ،برنامجــا
تدريبيــا مرنــا وهجينــا ينتقــي مفرداتــه التدريبية
بعنايــة مــن أجــل زيــادة عــدد الــدورات التدريبيــة
المطروحــة ،وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إليهــا،
واســتفادة شــريحة أوســع مــن محتواهــا المميــز.
وستشــمل الطريقــة الهجينــة ،التــي ســتكون
المعيــار الجديــد فــي حقبــة مــا بعــد الجائحــة،
مكونــات تدريــب تفاعليــة وغيــر تفاعليــة تتفــاوت
نســبة اســتخدامها فــي إطــار انعقــاد الــدورات
التدريبيــة المق ّدمــة وف ًقــا للظــروف الصحيــة
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ﻫﺠﲔ
اﻓﺘﺮاﺿــﻲ  +ﻣﻨﺼــﺔ edX

وﺟﺎﻫــﻲ  +ﻣﻨﺼــﺔ edX

ﻏﻴــﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ

وﺟﺎﻫــﻲ  +اﻓﺘﺮاﺿﻲ

ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ

دورات ﻋﺒــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ edX

وﺟﺎﻫــﻲ ،وﻣﺘﻌﺪد اﻟﺒﻠﺪان

ﻣﺎدة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺴــﺠﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

اﻓﺘﺮاﺿــﻲ ﻋــﻦ ُﺑﻌــﺪ ،ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺒﻠﺪان

الســائدة ،وقيــود الســفر وتوافــر المستشــارين،
أو المدربيــن.
تشــير المكونــات غيــر التفاعليــة إلــى
الجلســات التــي تغطــي المحتــوى األساســي
الــذي يمكــن تقديمــه للمشــاركين باســتخدام
مــواد تدريبيــة ومقاطــع فيديــو مســجلة مــن
محاضــرات ،أو دورات تدريبيــة عبــر اإلنترنــت
متو ّفــرة علــى منصــة  .edXومــع تنامــي مخــزون
المــواد التدريبيــة المســجلة نتيجــة عــرض
الــدورات التدريبيــة بشــكل افتراضــي فــي
العاميــن الماضييــن ،يمكــن للمركــز أن يثــري
الصيغــة الهجينــة مــن برنامجــه الجديــد بــكل
سالســة .وســيتم تغطيــة المــواد التمهيديــة عبــر
التســجيالت التــي ســيتم تزويــد المشــاركين
بهــا قبيــل انطــاق الجلســات الوجاهيــة ،أو
االفتراضيــة الحيــة عــن بُعد .وســيركز المدربون
بعــد ذلــك علــى الموضوعــات المتقدمــة فــي
الجلســات التفاعليــة ،وعلــى التفاعــل المباشــر
بشــكل أكبــر مــع المشــاركين.
المكونــات التفاعليــة هــي عبارة عن جلســات

مباشــرة وعمل ّيــة تتــم تحــت إشــراف المد ّربيــن
وبتوجيــه منهــم ،وتغطــي المزيــد مــن المحتــوى
المصمــم خصيصــا للمشــاركين .وتســمح هــذه
المكونــات بتعزيــز التفاعــل مــع المشــاركين،
األمــر الــذي يكتســي أهم ّيــة خاصــة لضمــان
عــرض للمحتــوى عــن بعــد بشــكل ف ّعــال .وتكــون
المــواد المعروضــة م ّوحــدة إلــى حــد كبيــر.
وســيغطي العــرض الهجيــن للــدورات طيفــا
واســعا مــن طرائــق تقديــم الــدورات ،بمــا فــي
ذلــك إمكانيــة تقديمهــا بشــكل وجاهــي ،أو
افتراضــي ،أو مــن خــال المــزج بيــن الطريقتيــن
حســب االقتضــاء .وحرصــا علــــى جاهزيــــــة
المركــز لتوفيــر تجربــة تدريبيــة مفيــدة وسلســة
بموجــب الصيغــــة الهجينـــــة مــن برنامــــجه
التدريبــي ،ســيبادر المركــز اعتبــارا مــن مطلــع
الســنة الماليــة  2023إلــى تحديــث حــزم النطــاق
التــرددي العريــض التــي يعتمدهــا لالتصــال
باإلنترنــت ،واســتخدام المزيــد مــن الوســائل
التكنولوجيــة ،وتطويــر الوســائل الســمعية
والبصريــة فــي مرافــق التدريــب بالمركــز.
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وبالنســبة لطلبــات الترشــيح لاللتحــاق بالدورات
علــى اختالفهــا ،يــدرس المركــز بالتعــاون مــع
الصنــدوق تفاصيــل أصحــاب الطلبــات ،ويطبــق
مجموعــة معاييــر محــددة تشــمل اعتبــارات مــن
قبيــل التحــاق صاحــب الطلــب بــدورات ســابقة
وإتمــام متطلبــات اجتيازهــا بنجــاح .وســيصبح
اجتيــاز متطلبــات الــدورات التدريبيــة التفاعليــة
عــن بُعــد أحــد الشــروط األساســية لاللتحــاق
بالــدورات الوجاهيــة المباشــرة التــي يقدمهــا
المركــز ،تمامــا كمــا كانــت الــدورات التدريبيــة

غيــر التفاعليــة عبــر اإلنترنــت مــن خــال منصــة
 edXمعيــا ًرا أساســ ًّيا لاللتحــاق بالــدورات
التدريبيــة الوجاهيــة ،أو نظيراتهــا االفتراضيــة
التــي تُقــدم عــن بُعــد.
خصيصــا بمــا
دراســات حالــة مصممــة
ً
يناســب محتــوى الــدورات .يعكــف خبــراء
المركــز علــى إعــداد دراســتي حالــة جديدتيــن
مــن المنطقــة الســتخدامهما أثنــاء الحلقــات
التطبيقيــة فــي الــدورات المســتقبلية ،الســيما
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فيمــا يتعلــق بــدورة سياســات وبرمجــة االقتصــاد
الكلــي ،ودورة تشــخيص حالــة االقتصــاد الكلــي.
التعلــم مــن النظــراء .سـيُطلب من المشــاركين
التعــاون مــع بعضهــم البعــض للقيــام بمشــاريع
ضمــن مجموعــات ،وعــرض نتائــج عملهــا أمــام
جميــع المشــاركين فــي الــدورة التدريبيــة.
وســيتم بعــد ذلــك تقييــم المشــاركين علــى
أســاس مســاهماتهم الجماعيــة والعــروض التــي
قامــوا بإعدادهــا ٌّ
كل ضمــن مجموعتــه.
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المخاطــر االقتصاديــة .مــن المرجــح أن يكون
ســياق االقتصــاد الكلــي فــي المرحلــة الثالثــة مــن
عمــل المركــز زاخــرا بالتحديــات التــي تواجــه
الموازنــات والقطاعــات الماليــة والخارجيــة.
ويشــمل ذلــك تحديــات طويلــة األجــل وأخــرى
مســتجدة ناجمــة عــن جائحــة كوفيــد.19 -
ومــن المرجــح أن تــؤدي الزيــادة فــي المخاطــر
االقتصاديــة إلــى زيــادة الطلــب علــى تنميــة
القــدرات لمواجهــة التحديــات االقتصاديــة ذات
الصلــة .ومــع ذلــك ،يمكــن أن يؤثــر تقلّــص الحيــز
المالــي المتوفــر وبــطء التعافــي فــي بعــض بلــدان
المنطقــة ســلبا علــى توفــر اللقــاح والفحوصــات
الطبيــة ذات الصلــة ،ممــا يجعــل الســفر أمــرا
صعبــا بالنســبة للمشــاركين .ويمكــن أن تؤثــر
قيــود الســفر الممتــدة أيضــا علــى تقديــم الدورات
التدريبيــة المباشــرة ،وهــي صيغــة التدريــب
المفضلــة لــدى الكثيــر مــن البلــدان .ومــن أجــل
التخفيــف مــن حــدة تلــك المخاطــر ،سيســتخدم
المركــز أســاليب التدريــب المختلفــة لزيــادة
إمكانيــة الوصــول إلــى أنشــطته واالســتفادة منهــا،
ال ســيما بالنســبة للمشــاركين مــن الــدول الهشــة
والمتأثــرة بالصراعــات .كمــا يمكــن للصدمــات
االقتصاديــة أن تفــرض تغيــرا فــي أولويــات
التدريــب واالحتياجــات ذات الصلــة .وعليــه،
فــا بــد مــن التشــاور باســتمرار مــع البلــدان
األعضــاء ،ومعـــــهد تنميــــة القــــدرات ،وإدارة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،وإدارات تنمية
القــدرات األخــرى فــي الصنــدوق ،والشــركاء فــي
مجــال تنميــة القــدرات بغيــة التخفيــف مــن تلــك
المخاطــر .وإذا اتضــح أن التطــورات قــد تؤثــر
ســلبا علــى أولويــات البرنامــج متوســط األجــل
بشــكل كبيــر ،فســوف يبــادر المركــز إلــى طلــب
توجيهــات محــددة بهــذا الخصــوص مــن اللجنــة
التوجيهيــة.
المخاطــر السياســية واألمنيــة .تتفاقــم
المخاطــر االقتصاديــة الموضحــة أعــاه بفعــل
المخاطــر السياســية واألمنيــة فــي المنطقة ،وهي
مخاطــر يصعــب التنبــؤ بهــا علــى وجــه التحديــد.
ومــن المرجــح أن تــؤدي التوتــرات اإلقليميــة إلــى
تفاقــم حالــة الهشاشــة التــي تعانــي منهــا بعــض
البلــدان  .وتشــ ّكل التوتــرات الجيوسياســية فــي
أماكــن أخــرى ً
أيضــا مخاطــر تتربــص بآفــاق
االقتصــاد .كمــا إن البلــدان األعضــاء فــي المركــز

ليســت بمنــأى عــن تلــك المخاطــر ال ســيما الــدول
الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات التــي ســوف تجــد
نفســها مضطــرة للتعامــل مــع تلــك المخاطــر
باســتمرار .وســيضع المركــز ترتيبــات لوجســتية
لتيســير حصــول المشــاركين مــن الــدول الهشــة
والمتأثــرة بالصراعــات علــى الفــرص التدريبيــة
المطلوبــة إذا تعــ ّذر عليهــم القــدوم إلــى دولــة
الكويــت ألســباب أمنيــة.
المخاطــر التشــغيلية .يمكــن أن يؤثــر التأخــر
فــي إعــداد مــواد الــدورات التدريبيــة الجديــدة
ســلباً علــى اســتراتيجية المركــز متوســطة األجــل.
ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة تلــك المخاطــر،
ســيتم تخصيــص المــوارد حســب االقتضـــــاء
لتطويــر مــواد الــدورات التدريبيــة ،وإعــداد
دراســات الحالــة المســتخلصة مــن المنطقــة.
وفــي حــال تحولــت هــذه المخاطــر إلــى واقــع
يفــرض نفســه ،ســيتعامل المركــز بمرونــة مــع
األمــر ،وسينســق مــع معهــد تنميــة القــدرات
والشــركاء اآلخريــن مســألة االســتخدام األنســب
للمــوارد .كمــا تشــمل المخاطــــــر اعتبارات متعلقة
باســتمرارية العمــل ،بمــا فــي ذلك الســفر والتنقل،
ورأس المــال البشــري ،واألصــول األخــرى الالزمة
الضطــاع المركــز بمهامــه وأداء وظائفــه علــى
أكمــل وجــه ،ويشــمل ذلــك التفكيــر فــي حلــول
لمواجهــة ســيناريوهات معاكســة قــد تحصــل
مــن قبيــل تعطــل أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــال .ويحــرص المركــز علــى التخفيــف مــن
حــدة المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى اســتمرارية
نشــاطه عــن طريــق التقيــد بالتوصيــات األمنيــة
الخاصــة بالســفر الصــادرة عــن صنــدوق النقــد
الدولــي ،وااللتــزام بإطــار سياســة أمــن المعلومات
المعتمــدة لديــه .وعلــى صعيــد التخفيــف مــن
حــدة المخاطــر الصحيــة ،ســيتقيد المركــز
بالتعليمــات الصــادرة عــن الســلطات المحليــة،
والصنــدوق ،والجهــات الدوليــة المختصــة إذا
منحنــى غيــر متوقــع .كمــا
ســلكت الجائحــة
ً
ويتقيــد المركــز بالخطــط االحتياطيــة الموضوعــة
مــن الصنــدوق بخصــوص إجــاء الموظفيــن فــي
الحــاالت الطارئــة.
ضعــف القــدرات اإلداريــة ،وتراجــع الزخــم.
ســتحتاج البلدان األعضاء إلى زيادة أنشــطة دعم
تنميــة القــدرات فــي الســنوات القادمــة لتنفيــذ
اإلصالحــات االقتصاديــة الصعبــة .ومــع ذلــك،
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فقــد يصبــح مــن غيــر الممكــن أن يتــم اســتيعاب
الزخــم الكبيــر مــن تعــدد جهــود تنميــة القــدرات،
وتنظيــم الكثيــر من الــدورات التدريبية وحضورها
فــي ظــل محدوديــة المــوارد البشــرية والقــدرات
الفنيــة المتوفــرة ،خاصــة لــدى الــدول الهشــة
والمتأثــرة بالصراعــات .وكنــوع مــن التخفيــف مــن
حــدة هــذا النــوع مــن المخاطــر ،تتيــح الــدورات
التدريبيــة عبــر اإلنترنــت للمســؤولين الحكومييــن
االســتفادة مــن المــادة التدريبيــة وف ًقــا للوتيــرة
التــي تناســب أوضاعهــم ،وبمــا يســاعد الســلطات
علــى تعميــق معرفتهــا باالقتصــاد ،وتعزيــز قدرتهــا
علــى اســتيعاب مخرجــات التدريــب ووضعهــا فــي
مكانهــا المناســب.
مخاطــر الســمعة .يحــرص المركــز باســتمرار
علــى مراقبــة جــودة دوراتــه وفعالياتــه التدريبيــة
ومخرجاتهــا ،ويولــي العنايــة الفائقــة لمحتــوى
نمــاذج تقييــم الــدورات واالطــاع علــى تعليقــات
المشــاركين فيهــا ،بمــا فــي ذلــك التعــرف علــى
آراء المشــاركين والمدربيــن بطريقــة غيــر
رســمية لمعرفــة وجهــات نظرهــم ومآخذهــم علــى
الــدورات .وعلــى ســبيل المثــال ،أعــرب البعــض
عــن خشــيته مــن عــدم حصــول المشــاركين الذيــن
يحبــذون التواصــل باللغــة الفرنســية علــى فــرص
متســاوية فــي التدريــب .وعليــه ،ســيحرص المركز
علــى توزيــع المشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة
حســب بلدانهــم ،وتزويدهــم بــاألدوات التعليميــة
المناســبة لغويــا ،بمــا فــي ذلــك ترجمــة المــادة
التدريبيــة حســب االقتضــاء.
وفــي ســياق اإلدارة القائمــة على النتائج ،سيســعى
المركــز ،بالتشــاور الوثيــق مــع معهــد الصنــدوق
لتنميــة القــدرات ،وإدارات تنميــة القــدرات،
والشــركاء ،إلــى المواءمــة بيــن األهــداف،
والمؤشــرات القابلــة للقيــاس والمقارنــة فــي إطــار
عمل ّيــة تقديــم الــدورات .كمــا وســيضع المركــز
مزيــدا مــن التركيــز علــى الفوائــد التــي تجنيهــا
البلــدان األعضــاء مــن التدريبــات التــي ينظمهــا،
والطريقــة التــي تســاعدها تحديــدا تعزيــز
قــدرات مؤسســاتها (النتائــج) .وســيتم ذلــك مــن
خــال تنظيــم دراســات مســحية أكثــر تحديــدا
وتواتــرا ،ومــن ثــم إرســالها إلــى مديــري التدريــب
والمشــاركين.
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اإلدارة

باولو دروموند
مدير المركز

خالد عبدالقادر
نائب المدير

رجاء البحيصي
مدير المكتب

نسرين لطفي
مسؤول مالي

رشا العسكري
منسق أول شؤون إدارية
وموارد بشرية

باسل عوض
محلل اقتصادي

أحمد الدوسري
محلل اقتصادي

االقتصاديون

محمد الطرابلسي
اقتصادي أول

محمد بلحاج
اقتصادي أول

شيراز العبيدي
اقتصادي أول

رنا خليل
منسق إداري
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مترجم فوري/تحريري

ماريان نهرا
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حسام ابو الفتوح
مترجم فوري/تحريري

منسقو الدورات /مسؤولو البرامج

عاليه الدعيج
منسق أول دورات

مهند درويش
مسؤول برامج

علي القالف
منسق دورات

نورا الخليفة
منسق دورات

شيخة السليمان
منسق دورات

نظــــم المعلومات

نزار حجاج
مسؤول أول نظم المعلومات

سونيل جورج
مسؤول أول نظم المعلومات

العالقات العامة والخدمات المساندة

وائل بقطش
مسؤول أول عالقات عامة

حسام عبد اهلل
مسؤول خدمات مساندة

وثيقة البرنامج | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

القسم السابع

| 47

مسؤول
اقتصادي أول

محلل

مترجم فوري/

اقتصادي

تحريري

الطاقم اإلداري

مسؤول
نظم المعلومات

مسؤول مالي

العالقات العامة
والخدمات

المجموع

المساندة
السنة المالية 2016

3

0

4

10

2

1

2

22

السنة المالية 2017

3

1

4

10

2

1

2

23

السنة المالية 2018

3

1

4

10

2

1

2

23

السنة المالية 2019

3

2

4

10

2

1

2

24

السنة المالية 2020

3

2

3

10

2

1

2

23

السنة المالية 2021

3

2

3

10

2

1

2

23

السنة المالية 2022

3

2

2

10

2

1

2

22

اعتبار ًا من  1مارس 2022
يشمل الموظفون اإلداريون مدير المكتب ومسؤولي البرامج ومنسقو الدورات والمساعدين اإلداريين.
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المرفق الثاني .المشاركون في الدورات حسب البلدان
السنة المالية 1( :مايو  30 -أبريل)
المرحلة األولى

البلد

المرحلة

المرحلة الثانية

الثالثة

1/

المجموع

%

3.9

السنة
المالية
2012

السنة
المالية
2013

السنة
المالية
2014

السنة
المالية
2015

السنة
المالية
2016

السنة
المالية
2017

السنة
المالية
2018

السنة
المالية
2109

السنة
المالية
2020

السنة
المالية
2021

السنة
المالية
2022

الجزائر

24

25

85

66

62

37

43

32

40

47

69

530

البحرين

24

46

48

62

35

45

27

32

45

33

43

440

3.2

جزر القمر

2

2

9

6

5

0

3

4

8

0

2

41

0.3

جيبوتي

4

15

21

24

31

24

30

26

35

11

11

232

1.7

مصر

45

63

98

94

121

128

153

165

96

89

142

1,194

8.8

العراق

10

63

59

75

83

95

80

72

47

38

41

663

4.9

األردن

49

70

119

101

109

112

95

99

88

64

91

997

7.3

الكويت

85

120

127

126

132

131

123

138

149

117

162

1,410

10.4

لبنان

25

38

55

47

35

36

41

42

24

30

51

424

3.1

ليبيا

7

32

75

45

39

57

67

69

36

13

41

481

3.5

موريتانيا

27

46

51

66

87

72

45

55

34

24

28

535

3.9

المغرب

25

56

107

65

72

145

87

117

73

75

116

938

6.9

ُعمان

29

48

47

56

53

78

82

78

36

21

38

566

4.2

قطر

23

27

40

29

26

33

13

19

7

26

23

266

2.0

السعودية

53

75

109

107

83

91

109

101

97

111

123

1,059

7.8

الصومال

0

0

8

3

1

17

32

21

22

12

34

150

1.1

السودان

27

77

97

116

127

95

104

88

50

35

48

864

6.4

سوريا

25

23

43

38

71

52

58

75

42

23

44

494

3.6

تونس

25

81

78

72

94

120

104

110

72

50

41

847

6.2

اإلمارات

11

32

50

42

28

29

46

47

26

27

29

367

2.7

الضفة الغربية وقطاع غزة

29

64

62

73

74

87

76

110

58

38

55

726

5.4

22

67

118

90

4

0

1

6

6

7

20

341

2.5

1

1

18

13

4

5

9

14

6

4

18

93

0.7

572

1,071

1,524

1,416

1,376

1,489

1,428

1,520

1,097

895

1,270

13,658

100.0

اليمن
أخرى

2/

المجموع

 1/اعتبار ًا من  10مارس 2022
 2/بشكل اساسي المشاركون من افغانستان الذين تمت دعوتهم لالنضمام لدورات المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط.
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المرفق الثالث .المشاركون من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات
السنة المالية 1( :مايو  30 -أبريل)
المرحلة األولى

الدولة

المرحلة

المرحلة الثانية

الثالثة

1/

المجموع

%

0.9

السنة
المالية
2012

السنة
المالية
2013

السنة
المالية
2014

السنة
المالية
2015

السنة
المالية
2016

السنة
المالية
2017

السنة
المالية
2018

السنة
المالية
2109

السنة
المالية
2020

السنة
المالية
2021

السنة
المالية
2022

جزر القمر

2

2

9

6

5

0

3

4

8

0

2

41

جيبوتي

4

15

21

24

31

24

30

26

35

11

11

232

5.3

العراق

10

63

59

75

83

95

80

72

47

38

41

663

15.0

لبنان

25

38

55

47

35

36

41

42

24

30

51

424

9.6

ليبيا

7

32

75

45

39

57

67

69

36

13

41

481

10.9

الضفة الغربية وقطاع غزة

29

64

62

73

74

87

76

110

58

38

34

705

16.0

الصومال

0

0

8

3

1

17

32

21

22

12

48

164

3.7

السودان

27

77

97

116

127

95

104

88

50

35

44

860

19.5

سوريا

25

23

43

38

71

52

58

75

42

23

55

505

11.4

اليمن

22

67

118

90

4

0

1

6

6

7

20

341

7.7

المجموع

151

381

547

517

470

463

492

513

328

207

347

4416

100.0

 1/اعتبار ًا من  10مارس 2022

| 50

القسم السابع

وثيقة البرنامج | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

المرفق الرابع .المشاركون حسب المؤسسة
السنة المالية 1( :مايو  30 -أبريل)
المرحلة األولى

المرحلة

المرحلة الثانية

الثالثة

1/

المجموع

%

39.0

السنة
المالية
2012

السنة
المالية
2013

السنة
المالية
2014

السنة
المالية
2015

السنة
المالية
2016

السنة
المالية
2017

السنة
المالية
2018

السنة
المالية
2109

السنة
المالية
2020

السنة
المالية
2021

السنة
المالية
2022

البنوك المركزية

266

418

625

490

528

501

581

499

430

412

571

5321

وزارات المالية

172

314

367

390

404

463

444

455

238

159

284

3690

27.0

أخرى

134

339

532

536

444

525

403

566

429

324

415

4647

34.0

المجموع

572

1071

1524

1416

1376

1489

1428

1520

1097

895

1270

13658

100.0
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المرفق الخامس .المشاركون حسب النوع االجتماعي
السنة المالية 1( :مايو  30 -أبريل)
المرحلة األولى
السنة المالية

إناث
كنسبة مئوية
من المجموع
ذكور
كنسبة مئوية
من المجموع
المجموع

المرحلة

المرحلة الثانية

الثالثة
المجموع

السنة
المالية
2012

السنة
المالية
2013

السنة
المالية
2014

السنة
المالية
2015

السنة
المالية
2016

السنة
المالية
2017

السنة
المالية
2018

السنة
المالية
2109

السنة
المالية
2020

السنة
المالية
2021

السنة
المالية
20221/

217

370

541

528

575

578

563

595

466

456

626

5515

38

35

35

37

42

39

39

39

42

51

49

40

355

701

983

888

801

911

865

925

631

439

644

8143

62

65

65

63

58

61

61

61

58

49

51

60

572

1071

1524

1416

1376

1489

1428

1520

1097

895

1270

13658

 1/اعتبار ًا من  10مارس 2022
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المرفق السادس .اإلدارة القائمة على النتائج للسنة المالية 2022

السنة المالية 1( :مايو  30 -أبريل)

مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط :اإلدارة القائمة على النتائج لمسارات عمل معهد تنمية القدرات للسنة المالية 2022

1/

الهــدف :الحــرص علــى اكتســاب المشــاركين بشــكل فعــال للمعرفــة والمهــارات التــي يتــم تدريســها خــال الــدورة وضمــان اســتخدامهم لهــا الحقً ــا فــي إطــار عملهــم
أو تفاعالتهم مع الصندوق.
موضوعات تنمية القدرات كما حددتها مذكرة االستراتيجية اإلقليمية إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى2025 - 2023 ،

المؤشر

النتيجة

سياسة المالية العامة
FSv FPAv 3/ FPAv 2/

 .1يبرهن المشاركون على أنهم

نسبة المشاركين الذين

بشكل فعال عند مستوى التعلم

أعلى في اختبار الدورة البعدي

 .2يبرهن المشاركون على أنهم

الزيادة الحاصلة بالنقاط

9.5

64.3

23.1

السياسة النقدية ،وسياسات

األطر

القطاع المالي

والتنبؤ

تشخيص
أخرى

حالة االقتصاد

المتوسط

الكلي

MRCv 6/ IGv VDSv MDSv MFAv FPPv FSSv 5/ FSSv 4/ FDFIv MPv ERPv FFv

9.5

69.2

33.3

15.7

50.0 33.3

25.0

35.3 40.0

48.0

33.5%

12.5

قد اكتسبوا المعارف والمهارات يحصلون على درجة  % 60أو
المطلق المقيس في االختبار
القبلي والبعدي

(قيمة التعلم المطلقة)

15.9

26.2

8.8 19.5

33.3

22.7

18.2 42.9

23.9

12.5

16.0

14.7

27.7

20.7

8.2

قد اكتسبوا المعارف والمهارات المئوية لمتوسط درجات
بشكل فعال عند مستوى

مكاسب التعلم المقيس في

االختبار القبلي والبعدي

 .3استخدام المشاركين

للمعارف/المهارات التي
تعلموها في الدورة

االختبار البعدي مقارنة

بمتوسط درجات االختبار

القبلي (قيمة مكاسب التعلم)

نسبة المشاركين ومؤسساتهم
الراعية التي تبلغ في

المشاركون ( ،)%89ومؤسساتهم الراعية ()%81

المسوحات الالحقة عن

استخدام المشاركين للمعارف
والمهارات التي تلقوها أثناء

 .4تقييم المشاركين لهذا
التدريب

الدورة في تحليل السياسات

التغذية الراجعة بعد الدورة

4.5

4.6

4.0

4.5

4.6

4.6

4.1

4.2

4.2

4.4

4.3

4.3

4.3

4.5

N/A

4.4

مقيسه من خالل نموذج التقييم
البعدي (المدى المحبذ 4.4

فأكثر) بما يعكس رد فعلهم

حيال ما يلي:

أ -هل المعارف والمهارات

4.7

4.8

4.3

4.3

4.8

4.7

4.2

4.3

4.3

4.3

4.4

4.6

4.4

4.6

N/A

4.5

مفيدة لعملهم

ب) مدى صلة المحتوى

4.3

4.3

3.8

4.6

4.5

4.5

4

4.2

4.2

4.4

4.5

4.1

4.2

4.3

N/A

4.3

بوظيفة المشارك

ج) مستوى الرضا عن الدورة

4.5

4.6

3.8

4.6

4.4

4.5

4

4.2

4.2

4.6

4.1

4.1

4.3

4.6

N/A

4.3

بشكل عام

 1/تتــم عمل ّيــة اإلدارة القائمــة علــى النتائــج علــى مســتوى الــدورات التدريبيــة الخاصــة بمعهــد تنميــة القــدرات فقــط .بالتالــي ،إن مؤشــرات اإلدارة القائمــة علــى النتائــج القابلــة
للقياس والمقارنة غير متوفرة على مستوى الدورات التدريبية التي تقدمها إدارات تنمية القدرات األخرى والشركاء اآلخرون.
												
 2/من  7إلى  17فبراير 2022
												
 4/من  12إلى  15يوليو 2021
		
 6/النتائج غير متوفرة حتى اآلن إذ لم يتم تقديم الدورة بعد

 3/من  30أغسطس إلى  9سبتمبر 2021
 5/من  5إلى  8يوليو 2021
				
 7/تم إجراء آخر استقصاء عام 2020
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المرفق السابع .جدول التدرج الدراسي للدورات التي ينظمها معهد الصندوق لتنمية القدرات
يعــرض هــذا الجــدول قائمــة بالــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا معهــد تنميــة القــدرات وغيــره مــن إدارات الصنــدوق مــن خــال المنهــج التدريبــي المعـ ّـدل
مــع تقســيمها إلــى مجموعــات حســب المجــاالت المواضيعيــة الرئيســية.
"ويوضــح هــذا الجــدول مســارات التدريــب المقترحــة التــي يمكــن أن يتبعهــا المســؤولون مــن البلــدان المختلفــة المشــاركون فــي دورات الصنــدوق التدريبية
بحيــث يمكنهــم التــدرج مــن دورات المســتوى التمهيــدي إلــى دورات المســتوى المتقــدم  -فعلــى ســبيل المثــال ،يقتــرح الجــدول دورات المســتوى التمهيــدي
قبــل الــدورات األخــرى المدرجــة فــي المســتويين المتوســط والمتقــدم .ويعــرض الجــدول الــدورات المقدمــة حصريــا عبــر اإلنترنــت بالخــط
المائــل مــع إضافــة الحــرف الالتينــي " " Xفــي نهايــة مختصــر اســم الــدورة.
الموضوع

المستوى التمهيدي

● تحليل األسواق المالية ()FMAx
سياسات القطاع المالي

المستوى المتوسط
● التطور المالي والشمول المالي
()FDFI

المستوى المتقدم
● األسواق واألدوات المالية ()FMI

● الرقابة على القطاع المالي ()FSS
● سياسات القطاع المالي ()FSP

سياسة المالية
العامة

التحليل العام لالقتصاد الكلي

● تحليل سياسة المالية العامة ()FPA

● أطر المالية العامة ()FF

● استمرارية المالية العامة ()FS
●استمرارية القدرة على تحمل الدين وإدارة
الدين ()DSMx
●تشخيص حالة االقتصاد الكلي
●سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي
()MDS
()FPP
● سياســات وبرمجــة االقتصــاد الكلــي ،الجــزء ●التنبؤ باستخدام أدوات االقتصاد
األول :حســابات وتحليــل االقتصــاد الكلــي القياسي الكلي ()MFx
()FPP.1x
●سياســات وبرمجــة االقتصــاد الكلــي ،الجزء ●تشخيص حالة االقتصاد الكلي
()MDSx
الثانــي :تصميــم البرامج ()FPP.2x
● السياسة النقدية ()MP
● سياسة سعر الصرف ()ERP
●إدارة التدفقــــــــات الرأسماليــــة :تحليــــل
االقتصاد الكلي وسياساته ()MCF
●تحليـــل السياســــة النقديـــة والتنــبؤ
بمتغيراتها على أساس النماذج
()MPAFx

السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف
وسياسة الحساب الرأسمالي

● إصالح دعم الطاقة ()ESRx

النمو الشامل والسياسات الهيكلية

● النمو الشامل ()IG
●قضايا اقتصادية في التكامل اإلقليمي
()ERI
●إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية
بالموارد الطبيعية ()MRC

●التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات
االقتصاد القياسي الكلي ()MFA
●تحليل السياسة النقدية وسياسة المالية
العامة باستخدام نماذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي ()DSGE

●تحلـــيل السياســـة النقديـــــة والتنــــبؤ
بمتغيراتهــا على أساس النماذج
()MPAF

●تشخيــص مواطـن التعرض للخطر
()VDS

● النمو الشامل ()IGx
●إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية
بالموارد الطبيعية ()MRCx

المصدر :كتيب التدريب لمعهد الصندوق لتنمية القدرات
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المرفق الثامن .موضوعات الدورات التدريبية التي ينظمها صندوق النقد الدولي
عنوان الموضوعات/الجلسات
اإلدارة
											
سياسات القطاع المالي
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM
MCM

تصنيف األصول ورصد مخصصات الخسائر من منظوري التنظيم االحترازي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )(PACP
إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها )(BR
العناصر األساسية للرقابة المصرفية )(CBS
القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي )(BRS
تطوير أسواق الدين المحلية )(DDM
التطور المالي والشمول المالي )(FDFI
تحليل األسواق المالية )(FMAx
األسواق واألدوات المالية )(FMI
سياسات القطاع المالي )(FSP
الرقابة على القطاع المالي )(FSS
اختبار الضغوط الكلية )(MST
استراتيجية الدين متوسطة األجل )(MTDS
تسوية القروض المتعثرة وإعادة هيكلة ديون الشركات )(NPL-CDR
الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر )(BSO
قضايا مختارة في إطار التنظيم المالي المتطور )(FRF
الخصوم السيادية وإدارة المخاطر )(SLRM
تحليل المخاطر المالية الكلية النظامية )(MFRA

ICD
ICD
FAD
ICD
ICD
ICD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

تقييم وإدارة المخاطر على المالية العامة )(AMFR
استمرارية القدرة على تحمل الدين وإدارة الدين )(DSMx
تحليل المالية العامة والتنبؤ بالمتغيرات )(FAF
أطر المالية العامة )(FF
تحليل سياسة المالية العامة )(FPA
استمرارية المالية العامة )(FS
إعداد الميزانية المراعية للنوع االجتماعي )(GB
"األطر متوسطة األجل للموازنة ،وقواعد المالية العامة ومجالس المالية العامة :خيارات لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة )(MTBF
اإلدارة المالية العامة )(PFMx
برنامج تحليل الفجوة في إدارة اإليرادات  -تحليل الفجوة الضريبية )(VGAPx
إصالح نظم دعم الوقود )(RFS
التنبؤ باإليرادات وتحليل متغيراتها )(RFAx
تقوية مؤسسات الموازنة )(SBI
تقوية مؤسسات المالية العامة وإدارة المخاطر على المالية العامة )(SFR
السياسة واإلدارة الضريبية :النظرية والممارسة العملية )(TPAT

ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ،الجزء األول :حسابات وتحليل االقتصاد الكلي )(FPP.1x
سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ،الجزء الثاني :تصميم البرامج )(FPP.2x
برمجة وسياسات االقتصاد الكلي )(FPP
تشخيص حالة االقتصاد الكلي )(MDSx
تشخيص حالة االقتصاد الكلي )(MDS
التنبؤ باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي )(MFx
التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي )(MFA

											
سياسة المالية العامة

											
التحليل العام لالقتصاد الكلي

ICD

تحليل السياسة النقدية وسياسة المالية العامة باستخدام نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي )(DSGE

وثيقة البرنامج | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

القسم السابع

| 55

عنوان الموضوعات/الجلسات
اإلدارة
											
النمو الشامل والسياسات الهيكلية
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD

قضايا اقتصادية في التكامل اإلقليمي )(ERI
إصالح دعم الطاقة )(ESRx
النمو الشامل )(IG
إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية )(MRCx
إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية )(MRC
تشخيص مواطن التعرض للخطر )(VDS

LEG
LEG
LEG
LEG
LEG
LEG
LEG
LEG
LEG

أساسيات قانون البنك المركزي )(FCBLx
تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )(AMLS
الجوانب القانونية المتعلقة بالمؤسسات المالية الدولية )(LAIF
مسائل ذات طابع دولي في صياغة القوانين الضريبية )(TLWD
األطر القانونية ألعمال الرقابة وتسوية األوضاع المصرفية )(LBSR
األطر القانونية لإلدارة المالية العامة )(LFPFM
قضايا مختارة حول قانون المالية العامة والحوكمة )(FLG
قضايا مختارة قانونية للبنوك المركزية )(CBLI
حلقة تطبيقية حول إعسار الشركات واألسر )(CHI

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

الميزانيات العمومية وحسابات التراكم )(BSAA
أساسيات إعداد البيانات في اإلحصاءات االقتصادية الكلية )(CBMSx
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات )(BPSCG
مؤشرات السالمة المالية )(FSI
إحصاءات مالية الحكومة )(GFS
اإلحصاءات النقدية والمالية -المستوى المتقدم )(MFS-A
اإلحصاءات النقدية والمالية -المستوى التمهيدي )(MFS-I
إحصاءات األسعار )(PRS
الحسابات القومية ربع السنوية )(QNA
مؤشرات أسعار العقارات السكنية )(RPPI
إحصاءات األوراق المالية )(SS
إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات )(ITGS

ICD
ICD
ICD
ICD
ICD

سياسة سعر الصرف )(ERP
إدارة التدفقات الرأسمالية :تحليل االقتصاد الكلي وسياساته )(MCF
تحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها على أساس النماذج )(MPAFx
تحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها على أساس النماذج )(MPAF
السياسة النقدية )(MP

FIN

تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية ()SAC

المسائل القانونية											

اإلحصاءات االقتصادية الكلية

								
السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وسياسة الحساب الرأسمالي

"تقييم الضمانات الوقائية

| 56

القسم السابع

وثيقة البرنامج | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

المرفق التاسع .برنامج التدريب للسنة المالية 2023
القسم في صندوق النقد

1/

اسم الدورة

الدولي أو الشريك
1

ICD-AMF

تشخيص حالة االقتصاد الكلي

2

MCM

نظام الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي

3

METAC

التقييم الجمركي للسلع الملموسة وغير الملموسة

4

WB

نظم توفير الحماية االجتماعية

5

METAC

شفافية المالية العامة

6

ICD-AMF

أطر المالية العامة

7

MCM

قضايــا مختــارة فــي عمليــات البنــوك المركزيــة التــي تطبــق ترتيبــات أســعار

8

WB

الصــرف الثابتــة مــن دون ضوابــط أو قيــود علــى رأس المــال
سالســل التوريــد الصامــدة وأهميتهــا لالقتصــاد اإلقليمــي فــي منطقــة

9

METAC

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
الرقابة القائمة على المخاطر في ظل الوضع المعتاد الجديد

10

WB

تدريــب مكثــف علــى تحليــل سالســل القيمــة والصناعــات ألغــراض رســم

11

ICD

السياســات
تحليل سياسة المالية العامة

12

OECD

تحســين اإلنتاجيــة والتنويــع والقــدرة التنافســية فــي منطقــة الشــرق

13

MCM

األوســط وشــمال إفريقيــا
إدارة وتحرير التدفقات الرأسمالية

14

WB

15

ICD

16

LEG

17

MCM

فــي قطــاع مقدمــي خدمــات األصــول االفتراضيــة
اختبار الضغوط الكلية

18

WTO

السياسة التجارية

19

STA-AMF

إحصاءات دين القطاع العام

20

WB

تعزيــز فــرص المــرأة فــي الحصــول علــى وظائــف أكثــر وأفضــل فــي منطقــة

21

ICD

الشرق االوسط وشمال إفريقيا
سياسة سعر الصرف

22

WB

تعجيــل تكويــن رأس المــال البشــري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال

23

FIN

إفريقيــا
تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية

24

ICD

الجوانب االقتصادية الكلية للمساواة بين الجنسين

25

MCM

قضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية والنقود اإللكترونية

26

ICD

االقتصاد الكلي للتغير المناخي

27

WTO

السياسة التجارية

28

OECD

السياســات المعنيــة بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وســبل تمويلهــا

29

METAC

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
مؤشر أسعار المستهلك

30

ICD

السياسة النقدية

31

METAC

إدارة النقدية

النقل والطاقة واالستدامة – حماية الكوكب
التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي
اللوائــح التنظيميــة والرقابيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
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بداية الدورة

نهاية الدورة

اللغة

 - 16مايو2022 -

 - 26مايو2022 -

E

 - 16مايو 2022 -

 - 18مايو 2022 -

E/A

 - 23مايو2022 -

 - 26مايو2022 -

E/A

 - 30مايو2022 -

 - 2يونيو 2022 -

E/A

 - 5يونيو2022 -

 - 9يونيو 2022 -

E/A

 - 6يونيو 2022

 - 16يونيو2022 -

E/A

 - 13يونيو2022 -

 - 14يونيو 2022 -

E/A

 - 19يونيو 2022 -

 - 23يونيو2022 -

E/A

 - 26يونيو 2022 -

 - 30يونيو2022 -

E/A

 - 3يوليو 2022 -

 - 4يوليو 2022 -

E/A

 - 4سبتمبر - 15 2022 -سبتمبر2022 -

A

 - 5سبتمبر2022 -

- 8سبتمير2022 -

E/A

 11سبتمبر 2022

 - 15سبتمبر 2022 -

E

 18سبتمبر2022 -

 - 22سبتمبر2022 -

E/A

 - 18سبتمبر - 29 2022 -سبتمبر2022 -

E

 - 25سبتمبر  - 29 2022 -سبتمبر2022 -

E/A

 - 2أكتوبر 2022 -

 - 6أكتوبر2022 -

- 2أكتوبر2022 -

 - 6أكتوبر 2022 -

 - 9أكتوبر2022 -

- 13أكتوبر2022 -

 - 9أكتوبر2022 -

- 13أكتوبر2022 -

E/A

- 16أكتوبر2022 -

 - 27أكتوبر2022 -

E

 - 23أكتوبر  - 27 2022 -أكتوبر 2022 -

E
E/A
E/A

E/A

 - 30أكتوبر2022 -

 - 3نوفمبر2022 -

E/A

 - 30أكتوبر2022 -

 - 3نوفمبر2022 -

E

 - 6نوفمبر2022 -

 - 10نوفمبر2022 -

E/A

 - 6نوفمبر2022 -

 - 17نوفمبر 2022 -

E

 - 20نوفمبر - 24 2022 -نوفمبر 2022 -

E/A

 - 21نوفمبر - 24 2022 -نوفمبر 2022 -

E/A

 - 27نوفمبر  - 1 2022 -ديسمبر 2022 -

E/A

 - 27نوفمبر  - 8 2022 -ديسمبر 2022 -
 - 4ديسمبر 2022 -

 - 8ديسمبر2022 -

E
E/A
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القسم في صندوق النقد

اسم الدورة

الدولي أو الشريك

بداية الدورة

نهاية الدورة

اللغة

32

ICD-AMF

النمو الشامل

 - 4ديسمبر  - 15 2022 -ديسمبر2022 -

E/A

33

STA-AMF

34

MCM

إحصاءات الحسابات القومية – مستوى متقدم
الرقابة على المخاطر اإللكترونية :مسار تحقيق الصمود التشغيلي

 - 4ديسمبر  - 15 2022 -ديسمبر2022 -

E/A

35

MCM

حلقة تطبيقية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي

 - 11ديسمبر  - 15 2022 -ديسمبر2022 -

E/A

 - 18ديسمبر  - 22 2022 -ديسمبر2022 -

E/A

36

STA-AMF

37

MCM

إدارة الديون واإلبالغ بها وعالقات المستثمرين

38

WB

الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة كأداة لدمــج الشــركات الصغيــرة

39

ICD

والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر
العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية

40

FAD

السياسة واإلدارة الضريبية :النظرية والتطبيق

41

STA-AMF

مؤشرات أسعار العقارات السكنية

42

ICD-AMF

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

43

ICD

تشخيص مواطن التعرض للخطر

44

OECD

كيــف نعمــل علــى تحســين دور القطــاع العــام فــي اكتشــاف الفســاد واإلبــاغ عنــه

45

ICD

فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومجلــس التعــاون الخليجــي؟
التطور المالي والشمول المالي

46

FAD

إصالح نظم دعم الوقود

47

MCM

إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها

48

STA-AMF

إحصاءات الدين الخارجي

49

ICD-AMF

إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

50

FAD

فهم مخاطر المالية العامة وتقييمها وإدارتها

51

WB

تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة  -دليل للممارسين

52

MCM

البنية التحتية لألسواق المالية :المبادئ والممارسات

اإلحصاءات النقدية والمالية -المستوى المتقدم

 - 8يناير 2023 -

 - 19يناير 2023 -

E/A

 - 8يناير 2023 -

 - 12يناير 2023 -

E/A

 - 15يناير 2023 -

 - 19يناير 2023 -

E/A

 - 15يناير 2023 -

 - 19يناير 2023 -

E

 - 22يناير 2023 -

 - 26يناير 2023 -

E/A

 - 22يناير 2023 -

 - 26يناير 2023 -

E/A

 - 22يناير 2023 -

 - 2فبراير 2023 -

A

 - 29يناير 2023 -

 - 9فبراير 2023 -

E/A

 - 30يناير 2023 -

 - 2فبراير 2023 -

E/A

 - 5فبراير 2023 -

- 16فبراير 2023 -

E

 - 6فبراير 2023 -

 - 9فبراير 2023 -

 - 12فبراير  - 16 2023 -فبراير 2023 -
 - 5مارس 2023 -

 - 9مارس 2023 -

 - 5مارس 2023 -

 - 16مارس 2023 -

 - 6مارس 2023 -

 - 9مارس 2023 -

 - 12مارس 2023 -

 - 16مارس 2023 -

 - 12مارس 2023 -

 - 16مارس 2023 -

E/A
E/A
E/A
E/A
E/A
E/A
E/A

 1/اعتبار ًا من  10مارس 2022
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المرفــق العاشــر  .برنامــج الــدورات التدريبيــة للســنة الماليــة  2023وتلبيــة االحتياجــات علــى صعيــد تنميــة القــدرات كمــا حددتهــا
إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى
القسم في

احتياجات تنمية القدرات حسب مذكرة
استراتيجية إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

صندوق

عروض الدورات المخطط لـها في المركز للعام المالي 2023

النقد الدولي

لتنمية القدرات  -السنة المالية 25-2023

أو الشريك

السياسة المالية العامة (  6دورات)		
السياسة الضريبية

 .1السياسة الضريبية واإلدارة الضريبية :النظرية والتطبيق

إدارة اإليرادات (بما في ذلك الجمارك)

 .2التقييم الجمركي للسلع الملموسة وغير الملموسة

METAC

اإلدارة المالية العامة

 .3إدارة النقدية

METAC

سياسة اإلنفاق

 .4إصالح نظم دعم الوقود

FAD

 .5أنظمة تقديم الحماية االجتماعية

WB

 .6فهم وإدارة وتقييم مخاطر المالية العامة

FAD

FAD

القطاع النقدي والمالي ( 11دورة)
الرقابة المالية

 .7التنظيم والرقابة المصرفية

METAC

 .8إعادة هيكلة البنك والقرار وتسوية أوضاعها

MCM

إدارة الديون

 .9استراتيجية إدارة الديون وخطة االقتراض السنوية

MCM

السياسات االحترازية الكلية

 .10اختبار الضغوط الكلية

MCM

عمليات البنك المركزي

.11قضايــا مختــارة فــي عمليــات البنــوك المركزيــة التــي تطبــق ترتيبــات أســعار الصــرف الثابتــة مــن دون ضوابــط

MCM

أو قيــود علــى رأس المــال
 .12تقييمات اإلجراءات الوقائية للبنوك المركزية

أطر السياسة النقدية
أخرى

FIN

 .13إدارة وتحرير تدفقات رأس المال

MCM

 .14ورشة عمل بنك الكويت المركزي

MCM

 .15سياسة سعر الصرف

ICD

 .16السياسة النقدية

ICD

 .17البنية التحتية لألسواق المالية :المبادئ والممارسات

MCM

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والحوكمة ومكافحة الفساد ( 3دورات)
 .18تنظيم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلشراف على مقدمي خدمات األصول االفتراضية

LEG

 .19الشفافية المالية

METAC

.20كيــف نعمــل علــى تحســين دور القطــاع العــام فــي اكتشــاف الفســاد واإلبــاغ عنــه فــي بلــدان منطقــة الشــرق

OECD

األوســط وشــمال إفريقيــا ومجلــس التعــاون الخليجــي؟
مجاالت النمو الحرجة الكلية ( 12دورة)
الشمول المالي

 . 21التطور المالي والشمول المالي
 .22سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول على التمويل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 . 23الشركة ذات المسؤولية المحدودة كأداة لدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

التكنولوجيا المالية والنقود اإللكترونية

ICD
OECD
WB

 .24قضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية والنقود اإللكترونية

MCM

 .25نظام الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي

MCM

 .26العمالت الرقمية للبنك المركزي

ICD

المخاطر اإللكترونية

 .27الرقابة على المخاطر اإللكترونية

MCM

تغير المناخ

 .28االقتصاد الكلي لتغير المناخ

ICD

 .29النقل والطاقة واالستدامة  -حماية الكوكب

WB
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القسم في

احتياجات تنمية القدرات حسب مذكرة
عروض الدورات المخطط لـها في المركز للعام المالي 2023

استراتيجية إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
لتنمية القدرات  -السنة المالية 25-2023

صندوق
النقد الدولي
أو الشريك

المساواة في الدخل

 .30النمو الشامل

ICD

النوع االجتماعي

 .31الجوانب االقتصادية الكلية للمساواة بين الجنسين

ICD

 .32تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا

WB

اإلحصاءات ( 6دورات)
الحسابات القومية
تسجيل الديون
موضوعات إحصائية أخرى

 .33إحصاءات الحسابات القومية – مستوى متقدم
 .34إحصاءات دين القطاع العام

STA

.35إحصاءات الدين الخارجي

STA

 .36اإلحصاءات النقدية والمالية  -المستوى المتقدم

STA

 .37مؤشرات أسعار العقارات السكنية

STA

 .38مؤشر أسعار المستهلك

STA

METAC

التحليل العام الكلي ( 7دورات)
 .39تشخيص حالة االقتصاد الكلي

ICD

تشخيص حالة االقتصاد الكلي

 .40تشخيص مواطن التعرض للخطر

ICD

التنبؤ وتحليل السياسات

 .41التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي

ICD

البرمجة المالية

 .42البرمجة المالية والسياسات

ICD

تحليــل الســيناريوهات بشــأن اســتدامة  .43تحليل سياسة المالية العامة

ICD

القــدرة علــى تحمــل الديــن

 .44أطر المالية العامة

ICD

أخرى

 .45إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

ICD

التجارة والتنوع وموضوعات أخرى ( 7دورات)
 .46السياسة التجارية 1

WTO

 .47السياسة التجارية 2

WTO

 .48سالسل التوريد الصامدة وأهميتها لالقتصاد اإلقليمي

WB

 .49تحليل سالسل القيمة والصناعات ألغراض رسم السياسات

WB

 .50تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 .51تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة – دليل للممارسين"
 .52رأس المال البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعد كوفيد

OECD
WB
WB

المصــدر :مذكــرة االســتراتيجية اإلقليميــة إلدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى بشــأن تنميــة القــدرات للســنة الماليــة  2025-2023وبرنامــج
الــدورات المخططــة فــي مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط للســنة الماليــة .2023
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المرفق الحادي عشر .الدورات التدريبية اإلضافية المحتمل تقديمها فيما تبقى من المرحلة الثالثة
هــذه القائمــة مؤقتــة وســيتم تحديثهــا بنــا ًء علــى المشــاورات الداخليــة الجاريــة ،وحســب األولويــة المعطــاة ألنشــطة تنميــة القــدرات ،ووف ًقــا لتوجيهــات
اللجنــة التوجيهيــة .وســيتم تنظيــم الــدورات والفعاليــات علــى مراحــل ،وحســب مــا يتوفــر مــن مــوارد تتيــح طــرح دورات جديــدة.
طريقة التقديم

وجاهي أو هجين

الدورات المحتملة

التنويع والسياسة الصناعية في البلدان الغنية بالموارد
قضايا اقتصادية في التكامل اإلقليمي

سياسات القطاع المالي

الرقابة على القطاع المالي

تطوير سوق التكنولوجيا المالية وانعكاساته التنظيمية
استمرارية أوضاع المالية العامة

أساسيات االقتصاد الكلي لتحويالت العاملين

إدارة التدفقات الرأسمالية :تحليل وسياسات االقتصاد الكلي
التنبؤ اآلني

إعداد الموازنة المراعية للنوع االجتماعي

تعزيز مؤسسات الموازنة ومواجهة مخاطر المالية العامة
تطوير أسواق الدين المحلية

تسوية أوضاع القروض المتعثرة ،وإعادة هيكلة ديون الشركات

دورات باللغة العربية عبر اإلنترنت
(منصة )edX

تحليل المخاطر المالية الكلية النظامية

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ،الجزء  :2تصميم البرامج
تشخيص حالة االقتصاد الكلي

إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية
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اإلدارة المسؤولة عن
تقديم الدورة
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
ICD
FAD
FAD
MCM
MCM
MCM
ICD
ICD
ICD
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المرفق الثاني عشر .البرنامج المؤقت للفعاليات للسنة المالية 2023

موضوع الفعالية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التاريخ

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،إبريل 2022
كيف نحقق النمو االحتوائي الشامل؟
االختالالت العالمية وأزمة جائحة كوفيد19-
التحديات المالية العامة الناجمة عن الجائحة
اعتبارات االستقرار المالي في ظل الجائحة
تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،أكتوبر  ،2022إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
االستثمار العام لتحقيق التعافي
صعود النقود الرقمية في القطاعين العام والخاص
مستقبل الوظائف
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة :الحجم والتكلفة والتحديات

مايو 2022
يونيو 2022
يوليو 2022
سبتمبر 2022
أكتوبر 2022
نوفمبر 2022
ديسمبر 2022
يناير 2023
فبراير 2023
مارس 2023

تاريخ مبدئي ،سيتم تأكيد الموعد المحدد الحقا.
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