ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

التدريب
اخلارجي

رائدا
عاما ،ظل الصندوق
على مدار أكثر من 50
ً
ً
عامليا يف جمال تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية
ً
الالزمة لتحقيق الرخاء يف شتى أنحاء العامل.

كريستين الغارد

مدير عام
صندوق النقد الدويل

يســهم تدريــب الصنــدوق الــذي يتســم
بجودتــه العاليــة يف تقويــة املؤسســات
وتعزيــز املهــارات للنهــوض بصنــع
السياســات االقتصاديــة الكليــة ،كمــا
يــؤدي إىل تعميــق لغــة احلــوار وتبــادل
اخلبــرات بشــأن السياســات .ونتوجــه
بالشــكر إىل بلداننــا األعضــاء واملنظمــات
الشــريكة ملســاعدتنا يف تلبيــة هــذا الطلــب
املتزا يــد.

يتســم التدريــب الــذي نقدمــه بثــاث ســمات هــي
املرونــة :لتلبيــة االحتياجــات املتغيــرة لبلداننــا
األعضــاء؛ والتكامــل :لالســتفادة مــن أوجــه
التضافــر مــع مــا يقدمــه الصنــدوق مــن املشــورة
بشــأن السياســات ،والقــروض ،واملســاعدة
الفنيــة؛ والتركيــز علــى البلــدان األعضــاء:
لالستجابة إىل مطالب البلدان اخملتلفة .ونستعين
بخبــراء الصنــدوق لتقديــم التدريــب العملــي ذي
اجلــودة العاليــة الــذي يركــز علــى السياســات ،كمــا
نســتعين بالوســائل التكنولوجية احلديثة للتواصل
مــع عــدد أكبــر مــن املواطنيــن.

كارال غراسو

شارميني كوري

نائب املدير العام
صندوق النقد الدويل

مدير معهد تنمية القدرات
صندوق النقد الدويل

رؤيتنا
1
2
3

تقويــة املؤسســات وتعزيــز املهــارات للنهوض
بصنــع السياســات االقتصاديــة 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 املتعلقة بالسياســات وتبادل اخلبرات بشــأن
السياســات مــن خــال أســلوب التعلــم مــن األقــران

مدفوع بالطلب
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التدريب
تقويــة املؤسســات وتعزيــز املهــارات للنهــوض
بصنــع السياســات االقتصاديــة الكليــة

يركز على السياسات

املساهمة يف هدف
الصندوق الرئيسي
دعم االستقرار االقتصادي والنمو القابل
لالستمرار

يقدمه خبراء
الصندوق املتمرسون

أهم السمات
شامل

93084

متكامل

متوافق

10

عــدد املســؤلين الذيــن تلقــوا
التدريــب منــذ عــام 2008

عدد مراكز املساعدة الفنية
اإلقليمية

%209
189
8
زيــادة يف عــدد املشــاركين يف
عــدد البلــدان األعضــاء التــي
عدد مراكز وبرامج التدريب
حصلــت علــى التدريــب

دورات إدارة االقتصــاد الكلــي يف
البلــدان الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة
يف الفتــرة مــن 2017-2011

26

عــدد مــرات تقديــم دورة إدارة
االقتصــاد الكلــي يف البلــدان الغنيــة
باملــوارد الطبيعيــة منــذ عــام 2011

اإلقليمية

7

خاضع للمساءلة

مبتكر

%92
نســبة الهيئــات احلكوميــة الراعيــة

عــدد الــدورات التدريبيــة
عبــر شــبكة اإلنترنــت

5

a è ñ д

لغات

%90
34768
نســبة التدريــب عبــر مراكــز وبرامــج عدد املشاركين فعليا ،منهم

التدريــب اإلقليميــة

21

عــدد مــرات تقديــم دورة النمــو
الشــامل ودورة التطــور املــايل
واإلدمــاج املــايل منــذ عــام 2013

ملحوظة :البيانات الواردة يف هذا الكتيب التعريفي تستند إىل السنة املالية .وتمتد السنة املالية يف الصندوق من  1مايو إىل  30إبريل.

19536

للمشــاركين التــي تــرى أن تدريــب
الصنــدوق أفضــل مــن غيــره مــن
مقدمــي التدريــب اآلخريــن

%95
نســبة الهيئــات احلكوميــة الراعيــة

للمشــاركين التــي تــرى أن تدريــب
الصنــدوق أدت إىل مســاعدتهم علــى
حتســين أدائهــم يف العمــل

%95
نســبة الهيئــات احلكوميــة الراعيــة

عــدد الذيــن أتمــوا بنجــاح إحــدى
الــدورات التدريبيــة خــال الفتــرة للمشــاركين التــي تــرى أن تدريــب
نوفمبــر  -2013يونيــو  2017الصنــدوق أدت إىل حتســين قدرتهــم
علــى صياغــة وتنفيــذ السياســات

6

عدد مرات الزيادة يف
الدورات التدريبية
اخلضراء
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شامل

تدريب الصندوق يلبي احتياجات
البلدان األعضاء بالكامل

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ*٢٠١٧ ،

أﻗﻞ ﻣﻦ ١٥
٣٥-١٥
٥٥-٣٥
٨٥-٥٥
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٥
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

نشاط عاملي

* ﺷﺎﻣﻼً اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

الــدورات التدريبيــة تُــدار مــن
مقــر الصنــدوق الرئيســي
وتعقــد أساســا يف مراكــز
وبرامــج التدريــب اإلقليميــة
حــول العــامل.

متوسط عدد املشاركين من كل بلد حسب جمموعة الدخل2017 ،
البلدان النامية
منخفضة
الدخل

93

االقتصادات
الصاعدة ومتوسطة
الدخل
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٧٦

االقتصادات ١٦
املتقدمة

حصلــت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى
أكبــر حصــة مــن التدريــب ،تليهــا منطقــة الشــرق
األوســط وآســيا الوســطى

ســأتوىل مســؤولية التخطيــط يف جمــايل ســوق العمــل والرعايــة االجتماعيــة.
وبالتــايل فــإن املعرفــة التــي حصلــت عليهــا واملهــارات التــي اكتســبتها ســتكون
مفيــدة يف جمــاالت تنميــة املــوارد البشــرية وســوق العمــل ،وقضايــا اجلنســين،
والعوامــل الديمغرافيــة يف إطــار حتقيــق النمــو الشــامل.

مشارك يف دورة «النمو الشامل»2016 ،
تدريــب املســؤولين احلكومييــن زاد بنســبة أكثــر مــن  %74علــى مــدار اخلمــس
ســنوات املاضيــة .وأدت دورات التعلــم عبــر شــبكة اإلنترنــت إىل توســيع نطــاق
تدريــب الصنــدوق ليصــل إىل مشــاركين مــن خــارج القطــاع احلكومــي مــع زيــادة
التدريــب املتــاح للمســؤولين احلكومييــن.
٢٠٠٠٠
٣٨٦٩

٢٤٨٩

٣٣٦٤

٣٨٧٧

٣٥٠٠
١٤٨٨

٩٥١
٦٥

١٢٠

9851

١٦٠٠٠

الدورات عبر شبكة اإلنترنت:
اجلمهور العام

١٢٠٠٠

الدورات عبر شبكة اإلنترنت:
املسؤولون احلكوميون

٨٠٠٠

التعلم عن بُعد:
املسؤولون احلكوميون

٤٠٠٠

١٠٤١٨

١٠٦١١

٩٨٨١

٨٧٩٩

٧٨١١

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

الدورات التدريبية املباشرة:
املسؤولون احلكوميون

عدد املشاركين حسب قناة تقديم التدريب والوظيفة
كوريا اجلنوبية

سنغافورة

موريشيوس

الكويت

اليابان

الهند

االحتاد األوروبي

الصين

البرازيل

بلجيكا

النمسا

أستراليا

حتقيق االحتواء والنمو بفضل قوة الشراكات مع البلدان األعضاء واجلهات الشريكة
(شركاؤنا يموِّلون حاليا أكثر من  %20من التدريب)
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متوافق
منهج دراسي
يدعم مهام
الصندوق
الرئيسية
أمثلة احملاضرات،
ودراسات
احلالة ،واحللقات
التطبيقية معدة
خصيصا لتتواؤم
ً
مع ظروف كل
منطقة على حدة

طرائــق متعــددة لتقديــم التدريــب – دورات تدريبيــة قصيــرة خمصصــة وحلقــات
تطبيقيــة ونــدوات رفيعــة املســتوى مــن خــال التدريــب املباشــر وعبــر شــبكة اإلنترنت
مــن أجــل بلــوغ احلــد األقصــى مــن التواصــل والتأثيــر

دورات تدريبية يقدمها
خبراء الصندوق
املتمرسون تركز
على املشورة بشأن
السياسات

التدريب اخملصص

من صميم منهج التدريب اخلارجي الذي يقدمه
املعهد وهو تدريب قائم على االحتياجات والبيانات
واجملموعات من أجل تلبية مطالب البلدان األعضاء.
تدريب متعدد
اللغات

تدريب
الصندوق

التدرج من خالل
دورات تدريبية أساسية
ومتوسطة وتخصصية
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تدريب قائم على االحتياجات

دورات تدريبية
تخصصية تقدمها
إدارات الصندوق
اخملتلفة

وفقا لظروف كل بلد على حدة وعلى أساس
تصميم التدريب
ً
احتياجاته املؤسسية املعينة.

تدريب قائم على البيانات

استخدام التحليالت أو البيانات ذات الصلة ببلد أو منطقة معينة.
تدريب عملي يركز
على السياسات

تدريب قائم على اجملموعات

العمل مع جمموعات معينة من األشخاص (ربما فئة معينة) على
فترات منتظمة لترسيخ املهارات الالزمة لديهم من أجل تقوية
املؤسسات وحتسين قدراتهم على صنع السياسات.

أثبــت هــذا املشــروع الــذي انطــوى علــى تقديــم دورات تدريبيــة خمصصــة
حــول «نظــام التنبــؤ وحتليــل السياســات» أنــه مفيــد بالنســبة لبنــك
االحتياطــي املــاوي ،حيــث أصبــح بإمكاننــا أن نلمــس التحســينات
الواضحــة يف عمليــة صنــع قراراتنــا املتعلقــة بالسياســة النقديــة.

ماكدونالد موايل ،مدير إدارة البحوث واإلحصاءات ،بنك
االحتياطي املالوي

جمموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية لتلبية خمتلف االحتياجات
تعزيــز منهجنــا الدراســي بصفــة مســتمرة ليظــل متوافقــا مــع احتياجــات التدريــب املتغيــرة لــدى املســؤولين يف البلــدان األعضاء بالصندوق،
وذلــك ملراعــاة التطــورات اجلديــدة يف التحليــل االقتصــادي الكلــي واملــايل ،ولدعــم الصنــدوق يف مهامه املتطورة.
سياسات
القطاع
املايل

هذه الدورات التدريبية تتيح تفهم أساسيات املالية من أجل
تقدير منافع وتكاليف األدوات واملؤسسات واألسواق املالية يف
سياق االقتصاد الكلي .وينصب تركيزها على اخملاطر وسياسات
التخفيفمنحدتها.

القطاع
النقدي
واملايل

سياسة املالية
العامة

ال لتفهم وتقييم
هذه الدورات التدريبية تعرض إطارا حتليليا شام ً
خيارات املالية العامة ،وتغطي قضايا املالية العامة الكلية،
بما يف ذلك سياسات اإليرادات والنفقات؛ وأطر املالية العامة
ومؤسساتهاوقواعدهاالتنظيمية؛واستمراريةأوضاعاملالية
العامة.

تقييم
الضمانات
الوقائية

التحليل العام
لالقتصاد
الكلي

تهدف دورات التحليل العام لالقتصاد الكلي إىل بناء
قدرات املسؤولين على تفسير التطورات االقتصادية الكلية
باستخدام خمتلف األساليب وتطبيق التحليل يف صياغة
السياساتوالتنبؤ باملتغيرات.

قضايا املالية
العامة
التخصصية

السياسة
النقدية وسياسة
سعر الصرف
وسياسة احلساب
الرأسمايل

تتناول هذه الدورات التدريبية عرض املفاهيم واألدوات
والنماذج واملمارسات السليمة التي ترتكز عليها السياسة
النقدية وسياسة سعر الصرف وسياسة احلساب الرأسمايل
بغية تشجيع االستقرار االقتصادي الكلي واملايل.

املسائل القانونية

اإلحصاءات
االقتصادية
الكلية

هذه الدورات التدريبية تقدمها إدارة اإلحصاءات يف الصندوق
وتشمل موضوعاتها اإلحصاءات االقتصادية الكلية التي تغطي
احلسابات القومية ،واألسعار ،والقطاع النقدي واملايل ،وميزان
املدفوعات ،والسالمة املالية ،ومالية احلكومة.

موضوعات خاصة

هذه الدورات التدريبية تقدمها إدارة األسواق النقدية واملالية
وتشمل دورات تدريبية حول الرقابة املصرفية ،واختبارات
القدرة على حتمل الضغوط ،والتنظيم املايل ،وحتليل اخملاطر
املالية الكلية.
تقدم هذه الدورات إدارة املالية يف الصندوق وتشمل موضوعاتها
تقييم نظم احلوكمة ومستويات الشفافية واملساءلة يف البنوك
املركزية لتعزيز أطر الضمانات الوقائية فيها.
هذه الدورات التدريبية تقدمها إدارة شؤون املالية العامة يف
الصندوق وتشمل موضوعاتها قضايا السياسة الضريبية
وإدارتها ،وسياسة اإلنفاق ،واإلدارة املالية العامة ،وتعزيز
مؤسسات املالية العامة وإدارة اخملاطر ،وإطار املوازنة
متوسط األجل.
هذه الدورات التدريبية تقدمها إدارة الشؤون القانونية يف
الصندوق وتشمل موضوعاتها اجلوانب القانونية يف أعمال
البنوك املركزية واملؤسسات املالية ،وصياغة قوانين
املالية العامة والقوانين الضريبية ،ومكافحة غسل األموال.
تشمل هذه الدورات التدريبية القضايا التي اكتسبت أهمية
كبيرة يف اآلونة األخيرة بما يف ذلك قضايا دعم الطاقة،
والنمو الشامل ،وإدارة املوارد الطبيعية ،والتكامل اإلقليمي،
وتشخيصمواطنالتعرضللمخاطر.

لالطالع على أحدث جدول زمني للدورات التدريبية ،راجع املوقع اإللكتروين التايل على شبكة اإلنترنتwww.imf.org/institute :
صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي
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متكامل

تدريب متكامل مع أنشطة الصندوق األساسية.
التدريب

ﻗﺮا
اﻹ

حتديد احتياجات
التدريب وأولوياته

اﻟ

ض

ﺮﻗﺎ

ﺑﺔ

تعزيز استيعاب املساعدة
الفنية وخلق طلب جديد من
خالل االنفتاح على املمارسات
العاملية

ﺗﻨ

ﻤﻴﺔ

رات

ا

ﻟﻘﺪ

ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻣﻞ

تعميق احلوار وتيسير
تبادل اخلبرات بشأن
السياسات

عمليات الرقابة
واإلقراض يف
الصندوق

استكشاف احتياجات
املسؤولين احلكوميين من
التدريب

حتديد املساعدة الفنية الالزمة
وأولوياتها ،وتعزيز تنفيذها من
خالل املتابعة املنتظمة

إبالغ املشورة بشأن
السياسات ،وربطها
بمعطيات الواقع الفعلية
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املساعدة الفنية

ـدا ألنــه أتــاح يل التعــرف علــى بعــض االعتبــارات احليويــة يف
كان هــذا التدريــب مفيـ ً
صياغــة إطــار للماليــة العامــة يســمح بخــروج بــادي مــن مــأزق «لعنــة املــوارد» الــذي
ـلبا علــى النمــو الشــامل .وقــد أدت التفاعــات علــى املســتوى الــدويل إىل إيجــاد
يؤثــر سـ ً
منــاخ يســمح بتبــادل اآلراء حــول أفضــل الطــرق ملواءمــة دراســات احلالــة مــع مــا نقــوم
بــه فعليـ ًـا يف بالدنــا .وهــذه املبــادرة جديــرة بالثنــاء وينبغــي التوســع فيهــا ليســتفيد
منهــا املزيــد مــن املهتميــن.

مشارك يف دورة « إدارة االقتصاد الكلي يف البلدان الغنية
باملوارد الطبيعية»2016 ،

طابــع التدريــب املشــترك بيــن إدارات الصنــدوق
والدرجــة العاليــة مــن التكامــل علــى املســتوى
اإلقليمــي يعــززان مــن تأثيــر تدريــب الصنــدوق
اجلهود املشتركة بين اإلدارات

تدريــب الصنــدوق هــو نتــاج جهــود مؤسســية – فهــو يتســم بالتكامــل عبــر خمتلــف إدارات
الصنــدوق لالســتفادة مــن خمتلــف اخلبــرات ومعاجلــة القضايــا االقتصاديــة اخملتلفــة.

التكامل على املستوى اإلقليمي

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

تزايد التكامل مع املساعدة الفنية

• تزايد تركيز التدريب على بناء قدرات املؤسسات واألفراد أيضا ،بعدة سبل منها التدريب اخملصص
وزيادة االندماج مع جهود املساعدة الفنية.
• تزايد تقديم التدريب يف مراكز املساعدة الفنية اإلقليمية ( )RTACsلالستفادة من ازدياد أوجه
التضافر مع املساعدة الفنية.
• ترتيبات املساعدة الفنية القصيرة تتضمن عناصر تدريبية لتعزيز سرعة التحرك والتنفيذ.

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

%37
2013

%38

%49

%46

%45

2014

2015

2016

2017

املشاركة يف التدريب عبر مراكز املساعدة الفنية اإلقليمية
(كنسبة مئوية من جمموع املشاركين)

صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي
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مبتكر

التدريب عبر شبكة اإلنترنت – يف أي مكان وأي زمان باجملان

اعتبارا من نوفمبر  2013أصبح
التدريب متاحا للجمهور باجملان
من خالل ما يسمى «الدورات
الدراسية املفتوحة واسعة النطاق
عبر شبكة اإلنترنت» ( )MOOCsلكل
من يرغب ولديه خدمة اإلنترنت يف
جميع أنحاء العامل.

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

التحول إىل األخضر!

أوروبا

4,174
%20
آسيا واحمليط الهادئ

2,688
%16

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

1,987
%15

نصف الكرة
الغربي

3,529
%28

4,426
%21

■ 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
ملحوظة :ال توجد بيانات جغرافية لعدد  2732مشاركا ممن أتموا الدورات التدريبية

تزايد تقديم تدريب الصندوق بصيغة داعمة للبيئة من خالل استخدام منصة «موودل» التعليمية عبر
شبكة اإلنترنت يف تبادل مواد التدريب.
حاليا عدد الدورات التدريبية اخلضراء ستة أضعاف ما كان عليه يف عام .2011
يبلغ
ً
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إفريقيا جنوب
الصحراء

تدريب الصندوق:
عدد الدورات التدريبية باستخدام
منصة «موودل» ()Moodle
التعليمية اإللكترونية.

135

138

145

143

185

192

30

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

هــذه هــي ثالــث دورة تدريبيــة أشــارك فيهــا مــن دورات الصنــدوق .وجميعهــا كانــت
دورات تدريبيــة عظيمــة! فــكل دورة كانــت مصممــة بعنايــة وتــم تقديمهــا علــى أفضــل
وجــه ،وليســت هــذه باســتثناء عــن القاعــدة .وقــد شــكلت الفــروض املطلوبــة مــن
املشــاركين جانبـ ًـا مهمـ ًـا مــن عمليــة التعليــم بالنســبة يل .وإين ألعــرب عــن خالــص
تقديــري للعمــل اجلــاد واجلهــود املبذولــة يف إعــداد هــذه الــدورات واخلــروج بهــا علــى
ـكرا جزي ـاً!.
هــذا النحــو .شـ ً

مشارك يف دورة «حتليل األسواق املالية»2017 ،

اتساع نطاق املستفيدين بالتدريب يسهم يف رفع معدل
اإلملام باألساسيات االقتصادية واكتساب املهارات

%1
%1
%2
%3
%9
%14
%20
%50

صحفيون /إعالميون
مهندسون
أكاديميون

التدريب عبر شبكة اإلنترنت منذ 2013

اقتصاديون/حمللون

تشمل الدورات التدريبية عبر شبكة اإلنترنت،
باملشاركة مع برنامج «إديكس» (:)edX

باحثون
طلبة
آخرون
مسؤولون حكوميون

عدد املشاركين حسب الوظيفة
(نوفمبر  -2013يونيو )2017

• دورة «سياسات وبرجمة االقتصاد الكلي» ،اجلزء األول (متاحة أيضا
باللغات اإلسبانية والفرنسية والروسية والعربية)
• دورة «سياسات وبرجمة االقتصاد الكلي» ،اجلزء الثاين
• دورة «حتليل استمراية القدرة على حتمل الدين» (متاحة أيضا باللغة
الفرنسية)
• دورة «إصالح دعم الطاقة»
• دورة «حتليل األسواق املالية»
• دورة «التنبؤ بمتغيرات االقتصاد الكلي»
• دورة «تشخيص حالة االقتصاد الكلي»
صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي 11

خاضع للمساءلة
عمليات تقييم منتظمة على امتداد الدورة الزمنية
للتدريب
قبل وبعد اختبارات الدورة التدريبية

حتسين براجمنا التدريبية بصفة مستمرة
من خالل عمليات التقييم املنتظمة

مسوح املتابعة

منافع مستمرة بعد التدريب:

اكتساب املعرفة
استخدام املهارات
املكتسبة من التدريب
التدريب
مسوح يف نهاية
الدورة التدريبية
مدى االستفادة التعليمية ورد
فعل املشاركين

املسح املقرر كل ثالث سنوات

تبادل املعرفة مع الزمالء
 18 -12شهرا
آراء املشاركين /اجلهات الراعية
حول استخدام املهارات املكتسبة
من التدريب أثناء العمل

إىل جانب عمليات التقييم املنتظمة ،يقوم الصندوق بتجميع آراء اجلهات الراعية حول مدى فعالية برامج التدريب واحتياجات التدريب يف
املستقبل وذلك من خالل مسوح جتريها جهة مستقلة كل ثالث سنوات.
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تعزيز عمليات التقييم لزيادة التأثير
االستمرار يف متابعة األداء على أساس مؤشرات يمكن التحقق من تنفيذها يفضي إىل إجراء عمليات تقييم خارجية وداخلية منتظمة

دوليا ،وهي األهمية والفعالية والتأثير والكفاءة وقابلية االستمرار.
بحيث تنطوي على معايير معتمدة على نطاق واسع ومقبولة
ً

املدخالت

اخملرجات

األنشطة

النتائج

األهداف

مؤشرات يمكن التحقق من تنفيذها
توصيل أنشطة الصندوق لتنمية القدرات إىل املستفيدين

األهمية
الفعالية
التأثير
الكفاءة
قابلية االستمرار

املنافع إىل املستفيدين

اإلدارة القائمة على النتائج

إصالحات احلوكمة لزيادة التأثير
التركيز على حتقيق النتائج من خالل التوسع يف
استخدام اإلدارة القائمة على النتائج واعتماد
إطار للتقييم املشترك جلميع أنشطة تنمية القدرات

اإلدارة القائمة على
النتائج

إطار التقييم املشترك

املتابعة وحتديد
األولويات بصورة أفضل
زيادة الكفاءة والتأثير
صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي
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يحظى بالتقدير
ينظر املشاركون بعين التقدير للمعرفة واملهارات
املكتسبة .االشتراك يف الدورات يفوق احلد األقصى بنحو
 %60يف املتوسط وأكثر من  %100بالنسبة لربع الدورات.

الهيئات احلكومية الراعية للمشاركين تنظر بتقدير
كبير للتدريب الذي يقدمه الصندوق.
مسح  2015املقرر كل ثالث سنوات
(النسبة املئوية للهيئات احلكومية الراعية للمشاركين)

حتديد مراتب الدورات التدريبية (متوسط )2016
ملحوظة 1.0 :غير راض 5.0-راض

املعرفة/املهارات املكتسبة

٤٫٦
٤٫٨
٤٫٧

املعرفة/املهارات املكتسبة أثناء
الدورة التدريبية ستكون مفيدة
بالنسبة لعملي

التوصيات
أوصي غيري بحضور هذه
الدورة

٩٧

%

٩٥

%

٩٥

%

على وجه اإلجمال ،هناك شعور بالرضا يف
منظمتنا عن جتربة التدريب الذي يقدمه الصندوق
تدريب الصندوق ساعد املشاركين على
أداء عملهم على نحو أفضل

تدريب الصندوق أدى إىل حتسين قدرة
املشاركين على صياغة وتنفيذ السياسات

مستوى الرضا
على وجه اإلجمال ،أشعر
بالرضا عن هذه الدورة

 14صندوق النقد الدويل ،التدريب اخلارجي

٨٩

%

أعرب عن تقديري البالغ
ملعهد الصندوق

أنــا يف غايــة الســعادة وأتطلــع إىل تطبيــق مــا تعلمتــه علــى مــدار األســبوعين
املاضييــن ،ممــا ســيكون بمثابــة االختبــار احلقيقــي ملــدى تفهمــي .أشــكركم
علــى إتاحــة هــذه الفرصــة.

مشارك يف دورة «الرقابة على القطاع املايل»2016 ،

تدريب الصندوق مؤثر يف اكتساب املهارات:

األدوات واألساليب املستخدمة يف التنبؤ وحتليل السياسات

النسبة املئوية للهيئات احلكومية الراعية للمشاركين التي أبلغت عن اكتسابها اخلبرة يف اجملاالت التالية
من خالل التدريب الذي يقدمه صندوق النقد الدويل:

 %88سياسات وبرجمة االقتصاد الكلي

%88
 %82عملية اإلنذار املبكر
 %78جمموعة أدوات السياسات االقتصادية الكلية يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية
 %75أدوات وأساليب األسواق املالية
 %72تقييم سعر الصرف وكفاية االحتياطيات
 %71أساليب التنبؤ لالقتصاد القياسي
 %67تشخيص حالة النمو
 %67اختبارات القدرة على حتمل الضغوط يف البنوك
 %64أساليب حتديد الناجت املمكن
 %60نماذج التوازن العام الديناميكي العشوائي
حتليل القدرة على حتمل الدين
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البنــك املركــزي الــذي أعمــل بــه يف ســبيله لتطبيــق نمــوذج
للتــوازن العــام العشــوائي الديناميكــي يف حتليــل السياســات
والتنبــؤ بمتغيراتهــا ،وســوف تكــون املهــارات التــي اكتســبتها
يف هــذه الــدورة التدريبيــة مفيــدة للغايــة يف قيامــي بمهــام
عملــي.

مشارك يف دورة «حتليل السياسات النقدية
واملالية العامة باستخدام نماذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي»2016 ،

هــذه الــدورة التدريبيــة ســتكون نافعــة جــدا وداعمــة للغايــة
جلهودنــا مــن أجــل إجــراء «تقييــم اخملاطــر الوطنيــة» املقبــل
بحيــث يمكننــا اإلعــداد والتخطيــط والتنظيــم إلجــراء هــذا التقييــم
علــى نحــو أكثــر فعاليــة وكفــاءة.

مشارك يف دورة « تطبيق املعايير الدولية
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب»2016 ،
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لقــد أتينــا إىل هــذه الــدورة ولدينــا مشــكلة فيمــا يتعلــق بإعــادة
التقييــم ولكــن يســعدين أن أقــول إننــا متأكــدون حاليــا ممــا ينبغــي
إصالحــه لــدى عودتنــا إىل مقــر عملنــا .وســوف تســاعدين هــذه
الــدورة التدريبيــة فعليــا يف عملــي مــع حمافــظ وإدارة البنــك
املركــزي مــن أجــل تنفيــذ عمليــة التقييــم يف الســنوات املقبلــة.

مشارك يف دورة «تقييم الضمانات الوقائية»،
2016

لقــد كانــت هــذه التجربــة ملهمــة بدرجــة كبيــرة وجعلتنــي
أتأمل طبيعة األسلوب السائد يف عمل اإلدارة الضريبية
يف بــادي وأن أحــدد اجملــاالت التــي يمكننــا حتســينها
ملواكبــة أفضــل املمارســات الدوليــة.

مشارك يف دورة «السياسة واإلدارة
الضريبية»2016 ،

www.imf.org/capacitydevelopment

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

INTERNATIONAL MONETARY FUND
700 19th Street, NW
Washington, DC 20431
U.S.A.
icdinfo@imf.org :البريد اإللكتروين
www.imf.org/capacitydevelopment :املوقع اإللكتروين
SOCIAL MEDIA: #IMFCapDev

٢٠١٧ خريف

