ال يــزال التدريــب عــايل اجلــودة الــذي يقدمــه الصنــدوق مســتمرا يف دعــم بنــاء املؤسســات
القويــة وتعزيــز املهــارات للنهــوض بعمليــة صنــع السياســات االقتصاديــة الكليــة.
ويواصــل كذلــك دوره الرائــد يف تعميــق احلــوار وتبــادل اخلبــرات بشــأن السياســات.
ونتوجــه بالشــكر إىل بلداننــا األعضــاء وشــركائنا علــى مســاعدتنا يف تلبيــة هــذا الطلــب
املتزايــد.

كارال غراسو
نائب مدير عام
صندوق النقد الدويل

يتســم التدريــب الــذي نقدمــه بثــاث ســمات هــي املرونــة :لتلبيــة االحتياجــات املتغيــرة
لبلداننا األعضاء؛ والتكامل :لالستفادة من تضافر اجلهود بين ما نقدمه من مشورة
بشــأن السياســات ،واإلقــراض ،واملســاعدة الفنيــة؛ والتركيــز علــى البلــدان األعضــاء:
لالســتجابة إىل مطالــب البلــدان .ونســتعين بخبــراء الصنــدوق لتقديــم التدريــب العملــي
ذي اجلــودة العاليــة الــذي يركــز علــى السياســات ،كمــا نســتعين بالوســائل التكنولوجيــة
احلديثــة للتواصــل مــع عــدد أكبــر مــن املواطنيــن.

شارميني كوري
مدير
معهد تنمية القدرات
صندوق النقد الدويل

رؤيتنا
1
2
3

تقوية املؤسسات وتعزيز املهارات
للنهوض بصنع السياسات
االقتصادية الكلية

األهداف
االســتفادة مــن أوجــه التضافــر بيــن التدريــب
وأنشــطة الصنــدوق املعنيــة باإلقــراض والرقابــة
واملســاعدة الفنيــة لتقديــم جمموعــة متكاملــة مــن
أدوات تنميــة القــدرات
تعزيــز مهــارات املســؤولين لصياغــة وتنفيــذ
السياســات االقتصاديــة الكليــة واملاليــة الســليمة
مــن خــال الــدورات التدريبيــة العمليــة التــي تركــز
علــى السياســات
تعميــق لغــة احلــوار مــع البلــدان األعضــاء حــول
املســائل املتعلقــة بالسياســات وتبــادل اخلبــرات
بشــأن السياســات مــن خــال أســلوب التعلــم مــن
األقــران

التدريب
تقويــة املؤسســات وتعزيــز املهــارات للنهــوض
بصنــع السياســات االقتصاديــة الكليــة

املساهمة يف حتقيق هدف
الصندوق الرئيسي
دعــم االســتقرار االقتصــادي وتعزيــز
النمــو املســتدام

يحفزه الطلب  +يركز على السياسات  +يقدمه خبراء الصندوق املتمرسون
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أهم السمات
117,708

شامل

عدد املسؤولين الذين تلقوا تدريبا
منذ عام 2008

860

متوافق

189

عدد البلدان األعضاء التي
حصلت على تدريب

%

زيادة يف عدد املشاركين يف دورات إدارة االقتصاد
الكلي يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية خالل الفترة
من 2019-2011

18

مبتكر

11

5

دورة تدريبية عبر
شبكة اإلنترنت

92

%

خاضع
للمساءلة

38

عدد األنشطة التدريبية املتعلقة بالتكنولوجيا تشمل
قضايا الفضاء اإللكتروين ،والتكنولوجيا املالية،
والرقمنة ،واالقتصاد الرقمي منذ عام 2016

من مراكز تنمية القدرات* وبرامج التدريب اإلقليمية

متكامل

متوسط عدد املشاركين
من كل بلد حسب جمموعة
الدخل

109

بلدا ناميا منخفض
الدخل

83

87

اقتصادا صاعدا
ومتوسط الدخل

13

اقتصادا
متقدما

46

عدد مرات تقديم دورات النمو الشامل وإعداد
امليزانية املراعية للنوع االجتماعي والتطور
املايل واإلدماج املايل منذ عام 2013

%

نسبة التدريب عبر مراكز وبرامج التدريب
اإلقليمية

59,663

مشاركا فعاال ،منهم ...

لغات

94

%

من الهيئات احلكومية الراعية للمشاركين ترى أن
من الهيئات احلكومية الراعية للمشاركين ترى أن تدريب
تدريب الصندوق ساعدهم على حتسين أدائهم يف العمل
الصندوق أفضل مما تقدمه جهات التدريب األخرى

مالحظة :البيانات الواردة يف هذا الكتيب التعريفي تستند إىل السنة املالية .وتمتد السنة املالية يف الصندوق من أول مايو إىل  30إبريل.
* مراكز تنمية القدرات اإلقليمية ( )RCDCsتشمل مراكز املساعدة الفنية اإلقليمية ()RTACs؛ ومراكز التدريب اإلقليمية ()RTCs؛ ومراكز تنمية
القدرات (.)CDCs

32,362

أتموا بنجاح إحدى الدورات التدريبية
خالل الفترة من نوفمبر  2013اىل
إبريل 2019

91

%

من الهيئات احلكومية الراعية للمشاركين ترى
أن تدريب الصندوق أدى إىل حتسين قدرتهم على
صياغة وتنفيذ السياسات
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شامل

تدريب الصندوق يلبي احتياجات كل البلدان األعضاء

عدد املشاركين حسب البلد2019 ،
أقل من 20
40-20
80-40
120-80
أكثر من 120

*

*
ال الدورات التدريبية املباشرة وعبر شبكة اإلنترنت.
شام ً
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مركز تدريب إقليمي
برنامج تدريب إقليمي
مركز مساعدة فنية إقليمي
مركز لتنمية القدرات
املقر الرئيسي

تكمــن قــوة هــذه الــدورة التدريبيــة يف أهميــة حمتوياتهــا للمشــاركين خاصــة يف
الوقــت احلــايل بينمــا تستشــرف بلــدان إفريقيــة كثيــرة آفاقــا واســعة لتصبــح مــن
البلــدان الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة ،وهــذه املعرفــة ســتفيد بشــكل كبيــر يف صياغــة
السياســات.
مشــارك يف دورة عــن إدارة االقتصــاد الكلــي يف البلــدان الغنيــة باملــوارد
الطبيعيــة2019 ،

تدريب املسؤولين احلكوميين زاد بأكثر من  %67على مدار الست سنوات املاضية.
٢٠,٠٠٠
٢,٢٥٨

٤,٤١٦

١,٠٧٧

٤,٨٥٦

٣,٨٦٢

١٦,٠٠٠

٢,٧٠٠

٣,٣٧٠

٣,٨٧٩

٣,٥٠٢
١,٤٨٨

١٢,٠٠٠
٩٥١

وأدت دورات التعلــم عبــر شــبكة
اإلنترنــت إىل توســيع نطــاق تدريــب
الصنــدوق ليصــل إىل مشــاركين من
خــارج القطــاع احلكومــي مــع زيادة
التدريــب املتــاح للمســؤولين
احلكومييــن.

٨,٠٠٠

٤,٠٠٠
١٢,٥٣٤

١١,٨٢٤

١٠,٤٦٦

١٠,٦٣٠

٩,٩٤٩

٨,٧٩٩

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٩

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٨

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٧

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤

ﺻﻔﺮ

التُعَلُّم عبر شبكة اإلنترنت :اجلمهور العام
التُعَلُّم عبر شبكة اإلنترنت :مسؤولون حكوميون
الدورات التدريبية يف الفصول الدراسية :مسؤولون
حكوميون

عدد املشاركين حسب قناة تقديم التدريب والوظيفة

صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي 5

متوافق

هنــاك طرائــق متعــددة لتقديــم التدريــب – مــن خــال الــدورات التدريبيــة
يف الفصــول الدراســية لعــدة بلــدان ولبلــد واحــد ،والــدورات التدريبيــة
عبــر شــبكة اإلنترنــت واحللقــات التطبيقيــة والتدريــب اخملصــص –
بهــدف تعظيــم التواصــل والتأثيــر

التدريب اخملصص

منهج دراسي يدعم
مهام الصندوق
الرئيسية

أمثلة احملاضرات،
ودراسات احلالة،
واحللقات التطبيقية
معدة خصيصا للتواؤم
مع ظروف كل منطقة
على حدة

مــن صميــم منهــج التدريــب اخلارجــي الــذي يقدمــه املعهــد
ويشــمل املشــاركة املصممــة وفقــا لظــروف كل بلــد علــى حــدة
وتســتفيد منــه فِـرَق مــن املســؤولين ضمــن الســياق املؤسســي
لعملهــم.

يقدمه خبراء متخصصون
من صندوق النقد الدويل،
باستخدام أدوات تَعَلُّم
فعالة
تدريب متعدد
اللغات

التدريب يف
صندوق النقد
الدويل

التدرج من خالل دورات
تدريبية أساسية ومتوسطة
وتخصصية
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تدريب عملي يركز
على السياسات

دورات تدريبية تخصصية
تقدمها إدارات الصندوق
اخملتلفة

يلبــي احتياجــات البلــدان بصــورة أفضــل مــن خــال تصميــم التدريــب
وفقـ ًـا لظــروف كل بلــد علــى حــدة وحســب احتياجاتــه املؤسســية.

يهــدف إىل حتقيــق احلــد األقصــى مــن التأثيــر بالعمــل علــى فتــرات منتظمــة
مــع فِـرَق مــن املتدربيــن ضمــن الســياق املؤسســي لعملهــم وباســتخدام بيانــات
ذات خصوصيــة قُطْريــة لتنميــة املهــارات وتقويــة املؤسســات وحتســين
القــدرات علــى صنــع السياســات.
يســعى إىل التضافــر مــع املشــورة التــي يقدمهــا الصنــدوق بشــأن
السياســات لضمــان تلبيــة االحتياجــات املاســة إىل بنــاء القــدرات.

مشــروع التدريــب اخملصــص حــول «نظــام التنبــؤ وحتليــل
السياســات» ســاعد بنــك روانــدا املركــزي علــى تشــكيل فريــق مــن
اخلبــراء الداخلييــن يف جمــال إعــداد النمــاذج والتنبــؤ إىل جانــب
إقامــة البنيــة التحتيــة الالزمــة التــي تدعــم قدراتنــا يف االضطــاع
بأحــدث البحــوث والتحليــات االقتصاديــة لالسترشــاد بهــا يف
قراراتنــا املتعلقــة بالسياســة النقديــة.
توماس كيغابو
كبيــر االقتصادييــن واملديــر التنفيــذي ،إدارة السياســة النقديــة
والبحــوث ،بنــك روانــدا املركــزي

جمموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية لتلبية خمتلف االحتياجات
نحــن مســتمرون يف تعزيــز منهجنــا الدراســي ليظــل متوافقـ ًـا مــع احتياجــات التدريــب املتغيــرة لــدى املســؤولين يف البلــدان األعضــاء بالصنــدوق ولدعــم
مهمــة الصنــدوق اآلخــذة يف التطــور.

سياسات القطاع
املايل

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا معهــد تنميــة القــدرات
وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية تســمح بتفهــم األساســيات
املاليــة لتقديــر منافــع وتكاليــف األدوات واملؤسســات واألســواق سياسة املالية
املاليــة يف ســياق االقتصــاد الكلــي مــع التركيــز علــى اخملاطــر العامة
وسياســات التخفيــف مــن حدتهــا .وتشــمل هــذه الــدورات كذلــك
أنشــطة الرقابــة املصرفيــة ،واختبــارات القــدرة علــى حتمــل
الضغــوط ،والتنظيــم املــايل ،وحتليــل اخملاطــر املاليــة الكليــة.

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا معهــد تنميــة القــدرات
ـارا حتليليـ ًـا شــامالً
وإدارة شــؤون املاليــة العامــة تعــرض إطـ ً
لتفهــم وتقييــم خيــارات املاليــة العامــة ،وتشــمل قضايــا املاليــة
العامــة الكليــة ،بمــا يف ذلــك سياســات اإليــرادات والنفقــات؛ وأطــر
املاليــة العامــة ومؤسســاتها وقواعدهــا التنظيميــة؛ واســتمرارية
أوضــاع املاليــة العامــة ،باإلضافــة إىل السياســة الضريبيــة
واإلدارة الضريبيــة ،وإطــار املوازنــة العامــة.

التحليل العام
لالقتصاد الكلي

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا معهــد تنميــة القــدرات النمو الشامل
تهــدف إىل بنــاء قــدرات املســؤولين علــى تفســير التطــورات والسياسات
االقتصاديــة الكليــة باســتخدام خمتلــف األســاليب وتطبيــق الهيكلية

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا معهــد تنميــة القــدرات
تتنــاول القضايــا التــي اكتســبت أهميــة كبيــرة يف اآلونــة األخيــرة
بمــا يف ذلــك قضايــا دعــم الطاقــة ،والنمــو الشــامل ،وإدارة املوارد
الطبيعيــة ،والتكامــل اإلقليمــي ،وتشــخيص مواطــن التعــرض
للمخاطــر.

املسائل القانونية

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا إدارة الشــؤون القانونيــة
تتنــاول موضوعــات متنوعــة ،ومنهــا اجلوانــب القانونيــة اإلحصاءات
يف أعمــال البنــوك املركزيــة واملؤسســات املاليــة ،واإلعســار االقتصادية الكلية
وصياغــة قوانيــن املاليــة العامــة والقوانيــن الضريبيــة،
ومكافحــة غســل األمــوال.

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا إدارة اإلحصــاءات تتنــاول
احلســابات القوميــة ،واألســعار ،والقطــاع النقــدي واملــايل،
وميــزان املدفوعــات ،والســامة املاليــة ،وماليــة احلكومــة.

السياسة النقدية
وسياسة سعر
الصرف وسياسة
احلساب الرأسمايل

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا معهــد تنميــة القــدرات
تتنــاول عــرض املفاهيــم واألدوات والنمــاذج واملمارســات تقييم الضمانات
الســليمة التــي ترتكــز عليهــا السياســة النقديــة وسياســة ســعر الوقائية
الصــرف وسياســة احلســاب الرأســمايل بغيــة تشــجيع االســتقرار
االقتصــادي الكلــي واملــايل.

هــذه الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا إدارة املاليــة تتنــاول
تقييــم نظــم احلوكمــة ومســتويات الشــفافية واملســاءلة يف
البنــوك املركزيــة لتعزيــز أطــر الضمانــات الوقائيــة فيهــا.

التحليــل يف صياغــة السياســات والتنبــؤ بمتغيراتهــا.

لالطالع على أحدث جدول زمني للدورات التدريبية ،راجع املوقع اإللكتروين التايل على شبكة اإلنترنت:
www.IMF.org/institute
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شــبكتنا العامليــة مــن املراكــز اإلقليميــة لتنميــة القــدرات التــي
يدعمهــا شــركاؤنا والبلــدان املضيفــة تســمح لنــا باالســتجابة
الفعالــة الحتياجــات التدريــب التــي تنشــأ لــدى البلــدان األعضــاء يف
الصنــدوق.

متكامل
ﺔ

ﺮاض
ﻹﻗ

اﻟﺮﻗ
ـﺎﺑ

ا

ﺗ ﻨ ﻤ ﻴـﺔ ا ﻟ ﻘ ﺪ

را ت

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ

النمسا

البرازيل
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الصين

جورجيا

الهند

اليابان

الكويت

موريشيوس

سنغافورة

كممثــل لــوزارة املاليــة ،علينــا أن نتعامــل مــع قضايــا القــدرة علــى االســتمرار
يف حتمــل الديــن واســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة .وتضمنــت هــذه الــدورة
التدريبيــة معرفــة عمليــة عــن حتليــل اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن ،كمــا
أن احللقــات التطبيقيــة أتاحــت لنــا فرصــة جتربــة األدوات ،وتقييــم مــدى مالءمة
الســيناريو املســتخدم عنــد وقــوع الصدمــات .وبوجــه عــام ،ال بــد للمعنييــن
بقضايــا اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة مــن حضــور هــذه الــدورة.

مشارك يف دورة «استمرارية أوضاع املالية العامة»2019 ،

طابع التدريب املشترك بين إدارات الصندوق والدرجة العالية من التكامل على املستوى اإلقليمي يعززان من
تأثير تدريب الصندوق
اجلهود املشتركة بين اإلدارات

تزايد التكامل مع املساعدة الفنية ()TA

تدريب الصندوق هو نتاج جهود مؤسسية – فهو يتسم بالتكامل عبر خمتلف
إدارات الصندوق لالستفادة من خمتلف اخلبرات ومعاجلة القضايا االقتصادية
واملالية اخملتلفة

التكامل على املستوى اإلقليمي
نمــوذج التدريــب اإلقليمــي يتيــح فرصــة التعلــم مــن األقــران ويركــز علــى القضايــا ذات
اخلصوصيــة لــكل منطقــة علــى حــدة.

%40

%49

%46

%45

%36

%31

2014

2015

2016

2017

2018

2019

◄

تزايد تركيز التدريب على بناء قدرات املؤسسات واألفراد على السواء ،بعدة
سبل منها التدريب اخملصص وزيادة التكامل مع جهود املساعدة الفنية.

◄

تزايد تقديم التدريب يف مراكز املساعدة الفنية اإلقليمية ( )RTACsلالستفادة
من زيادة أوجه التضافر مع املساعدة الفنية.
دمج عناصر التدريب يف حاالت املساعدة الفنية لتعزيز سرعة التحرك
والتنفيذ.

◄

تعقــد الــدورات التدريبيــة غالبــا يف املراكــز اإلقليميــة ،األمــر الــذي يبــرز
تزايــد أوجــه التضافــر بيــن التدريــب واملســاعدة الفنيــة.

املشاركة يف التدريب عبر مراكز املساعدة الفنية اإلقليمية
( %من جمموع املشاركين ما عدا الدورات عبر شبكة اإلنترنت)
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مبتكر

التدريب عبر شبكة اإلنترنت – يف أي مكان وأي زمان وباجملان

أوروبا

6,409
%17

آسيا واحمليط
الهادئ

4,518
%14

نصف الكرة
الغربي

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

إفريقيا جنوب
الصحراء

%20

%29

4,624

7,122

7,044
%20

االستفادة من الوسائل
التكنولوجية احلديثة من أجل
◄  زيادة حجم التدريب من خالل توخي
الكفاءة يف تقديمه
◄  توفير جداول زمنية للتدريب تتسم
باملرونة ملراعاة ظروف املسؤولين
احلكوميين
◄ تبادل املعرفة مع جمموعة أكبر من
املستفيدين
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■ عدد املشاركين الذين أتموا الدورات التدريبية عبر شبكة اإلنترنت
■ نسبة املسؤولين احلكوميين الذين أتموا الدورات التدريبية حسب املنطقة إىل جمموع املسؤولين احلكوميين الذين أتموا الدورات التدريبية
مالحظة :ال توجد بيانات جغرافية لعدد  2.645مشاركا ممن أتموا الدورات التدريبية .آخر حتديث لهذه البيانات يف إبريل 2019

اعتبــارا مــن نوفمبــر  2013أصبــح التدريــب متاحــا للجمهــور باجملــان مــن خــال مــا يســمى «الــدورات الدراســية
املفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة اإلنترنــت» ( )MOOCsلــكل مــن يرغــب ولديــه خدمــة اإلنترنــت يف جميــع
أنحــاء العــامل.

أقــدر بالفعــل جــودة التدريــب وقــدرات احملاضريــن العاليــة .فالتماريــن العمليــة
واضحــة ومفيــدة للغايــة .وهــذا هــو أفضــل تدريــب تلقيتــه يف جمــال التنبــؤ بمتغيــرات
االقتصــاد الكلــي ،حيــث أتــاح يل اســتيعاب موضــوع الــدورة اســتيعابا تامــا.

مشــارك يف الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت حــول «التنبــؤ بمتغيــرات االقتصــاد
الكلــي»2019 ،

اتســاع نطاق املســتفيدين بالتدريب يســهم يف
رفــع معــدل اإلملــام باألساســيات االقتصاديــة
واكتســاب املهــارات
%4
%6
%7
%10
%15
%58

أكاديميون وأساتذة

التدريب عبر شبكة اإلنترنت منذ 2013

تشمل الدورات التدريبية عبر شبكة اإلنترنت،
باملشاركة مع برنامج «إديكس» (:)edX
◄ دورة «سياسات وبرجمة االقتصاد الكلي» ،اجلزء األول
(متاحة أيضا باللغات العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية)

موظفون مدنيون دوليون

◄ دورة «سياسات وبرجمة االقتصاد الكلي» ،اجلزء الثاين
(متاحة أيضا باللغة الفرنسية)

اقتصاديون/حمللون/باحثون

أيضا باللغة الفرنسية)
◄ دورة «حتليل استمرارية القدرة على حتمل الدين» (متاحة
ً

طالب
آخرون (بما يف ذلك منظمات اجملتمع املدين،
وأعضاء الهيئات التشريعية ،ووسائل اإلعالم،
إلخ)
مسؤولون حكوميون

عدد املشاركين حسب الوظيفة
(نوفمبر  -2013إبريل )2019

◄ إصالح دعم الطاقة (متاحة أيضا باللغة العربية)
◄ دورة «حتليل األسواق املالية»
◄ دورة «التنبؤ بمتغيرات االقتصاد الكلي»
◄ دورة «تشخيص حالة االقتصاد الكلي»

◄ دورة «إدارة االقتصاد الكلي يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية»
(متاحة أيضا باللغة الفرنسية)
◄ دورة «اإلدارة املالية العامة»
◄ دورة تدريبية عبر اإلنترنت عن قضايا الرقابة والتنظيم للمراقبين املصرفيين
◄ أساسيات إعداد البيانات يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية
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خاضع للمساءلة

حتسين براجمنا التدريبية بصفة مستمرة من خالل
عمليات التقييم املنتظمة

عمليات التقييم املنتظمة خالل فترة الدورة التدريبية

مسوح نهاية الدورات
التدريبية (املستوى األول)

اختبارات ما قبل الدورة
التدريبية وما بعدها
(املستوى الثاين)

التدريب

املســح املقــرر كل ثــاث ســنوات للجهــات
الراعيــة
مســوح كل ثــاث ســنوات بإشــراف جهــة
مســتقلة حــول مــدى فعاليــة برنامــج تدريــب
الصنــدوق واحتياجــات التدريــب يف املســتقبل

مسوح املتابعة (املستوى
الثالث)

 18 -12شهرا

منافع مستمرة بعد التدريب:
اكتساب املعرفة
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استخدام املهارات
املكتسبة من التدريب

تبادل املعرفة مع
الزمالء

تعزيز عمليات التقييم لزيادة التأثير
املتابعــة املســتمرة لــأداء وفــق مؤشــرات يمكــن التحقــق منهــا تــؤدي إىل عمليــات تقييــم خارجيــة وداخليــة منتظمــة وفــق
معاييــر معتمــدة علــى نطــاق واســع ومقبولــة دوليــا ،وهــي األهميــة والفعاليــة والتأثيــر والكفــاءة وقابليــة االســتمرار.
مؤشرات يمكن التحقق من تنفيذها
األهمية
الفعالية

املدخالت

اخملرجات

األنشطة

النتائج

األهداف

التأثير
الكفاءة
قابلية االستمرار

املنافع إىل املستفيدين

توفير أنشطة الصندوق لتنمية القدرات للمستفيدين

اإلدارة القائمة على النتائج

إصالحات احلوكمة لزيادة التأثير
التركيــز علــى حتقيــق النتائــج مــن خــال التوســع يف
اســتخدام اإلدارة القائمــة علــى النتائــج واعتماد إطار
للتقييــم املشــترك جلميــع أنشــطة تنميــة القــدرات

اإلدارة القائمة على
النتائج

إطار التقييم
املشترك

املتابعة وحتديد
األولويات بصورة أفضل
زيادة الكفاءة والتأثير
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يحظى بالتقدير
ينظــر املشــاركون بعيــن التقديــر للمعرفــة واملهــارات
املكتســبة .االشــتراك يف الــدورات يفــوق احلــد األقصــى
بنحــو  %60يف املتوســط وأكثــر مــن  %100بالنســبة لربــع
الــدورات.
حتديد مراتب الدورات التدريبية (متوسط )2019
مالحظة 1.0 :غير راض— 5.0راض

٤٫٦
٤٫٨
٤٫٧

املعرفة/املهارات املكتسبة
املعرفة/املهــارات املكتســبة أثنــاء
الــدورة التدريبيــة ســتكون مفيــدة
بالنســبة لعملــي
التوصيات
أوصــي غيــري بحضــور هــذه
الــدورة
مستوى الرضا
علــى وجــه اإلجمــال ،أشــعر
بالرضــا عــن هــذه الــدورة
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الهيئــات احلكوميــة الراعيــة للمشــاركين تنظــر بــكل تقديــر
للتدريــب الــذي يقدمــه الصنــدوق.
مسح عام  2018املقرر كل ثالث سنوات

(النسبة املئوية للهيئات احلكومية الراعية للمشاركين)

٩٧

٪

على وجه اإلجمال ،نشعر بالرضا يف مؤسستنا
إزاء جتربة التدريب الذي يقدمه الصندوق

٪

تدريــب الصنــدوق ســاعد املشــاركين علــى
أداء عملهــم علــى نحــو أفضــل

٩٤
٩١

٪

٨٥

٪

تدريب الصندوق أدى إىل حتسين قدرة
املشاركين على صياغة وتنفيذ السياسات

أعــرب عــن تقديــري البالــغ
ملعهــد الصنــدوق

٪٨١
٪٨١
أؤمن بأن املعرفة التي اكتسبتها خالل هذه الدورة ستفيدين يف وظيفتي وكذلك يف
٪٧٨
تطوير حياتي العملية بحيث لن يقتصر األمر علي ولكن سيشمل زمالئي أيضا ألنني
٪٧٨
سأتبادل معهم كل النتائج التي استخلصتها من الدورة ،وذلك من خالل إعداد تقرير
٪٧٢
توضيحي وتنظيم جلسات دراسية لهذا الغرض.
٪٧٢
مشارك يف دورة إدارة التدفقات الرأسمالية2018 ،
٪٧١
٪٧١
 ٪٧٠مؤثر يف اكتساب املهارات
تدريب الصندوق
٪٦٩
األدوات واألساليب املستخدمة يف التنبؤ وحتليل السياسات
(نسبة الهيئات احلكومية٪٦٧
الراعية للمشاركين والتي أفادت باكتسابهم اخلبرة الالزمة يف اجملاالت التالية من خالل تدريب الصندوق)
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮﳎﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮذج
إﻋﺪاد وﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ/اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ
ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
أدوات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻀﻐﻮط ﰲ اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ
ﳎﻤﻮﻋﺔ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻃﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ/اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﰋ اﳌﻤﻜﻦ
ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ أو ُﻣ َﻌﺪﱠل
نعم ،مؤثر

ال ،ليس مؤثرا

ال أعلم
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هــذه الــدورة مــن أفضــل الــدورات التــي حضرتهــا ،وربمــا كانــت
األفضــل علــى اإلطــاق .ويتعلــم فيهــا املشــارك قضايــا االقتصــاد
الكلــي املهمــة والتطبيقيــة كمــا يكتســب املهــارات الالزمــة مــن
خــال احللقــات التطبيقيــة إلتقــان وتفهــم موضــوع الــدورة.

أعتزم إجراء حتليل نظري حمدود للسياسات يف
بلدي باستخدام «نماذج التوازن العام العشوائي
الديناميكي» وبالتعاون مع فرقة قُطرْية متخصصة
من خبراء الصندوق .ونود على وجه اخلصوص
حتليل سيناريوهات خمتلفة للدين اخلارجي (الذي
يتجاوز حاليا  %130من إجمايل الناجت احمللي)
واخملاطر املالية الكلية األخرى التي تفرضها
حاالت قطع عالقات البنوك املراسلة ،وغير ذلك.
ونظرا حلداثة استخدامي لبرجمية “،”Dynare
فإنني أعتزم االعتماد بشدة على الرموز التي
تبادلناها أثناء احللقة التطبيقية.

مشــارك يف دورة «حتليــل السياســات النقديــة واملاليــة
العامــة» باســتخدام نمــاذج «التــوازن العــام العشــوائي
الديناميكــي»2018 ،

مشارك يف دورة «تشخيص حالة االقتصاد الكلي»2019 ،

أنــا أعمــل يف قســم الرقابــة املصرفيــة املعنــي باالســتقرار
املــايل .وكانــت املعرفــة التــي اكتســبتها بالكامــل مــن هــذا
التدريــب مفيــدة للغايــة ألنهــا ســتكون بالغــة األثــر يف جناحــي
لكــي أصبــح موظفــا فعــاال ولديــه املعرفــة الالزمــة لعملــه.

مشارك يف دورة «الرقابة على القطاع املايل»2019 ،
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