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لبناء مؤسسات اقتصادية قوية في ( الدعم للمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط )ميتاكترحب اللجنة التوجيهية 
 المنطقة ومناقشة التحديات في الدول الهشة

 13صندوق النقد الدولي بتاريخ اجتمعت اللجنة التوجيهية للمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط )ميتاك( التابع ل
 ومناقشة برنامج عمله 2019المالي في بيروت، لبنان لمراجعة األنشطة التي عقدها المركز خالل العام  2019 حزيران/يونيو

الدول األعضاء في بناء الوظائف األساسية في إدارة االقتصاد الكلي ، مع التركيز على المالية  المركز مدعي 2020.1للعام 
 10مسؤولون من حضر االجتماع  العامة )اإليرادات واإلنفاق( ، والتنظيم واإلشراف على البنوك ، وإحصاءات االقتصاد الكلي.

فرنسا  ،األوروبي اإلتحادمانيا، سويسرا، لأ، إلى جانب شركاء التنمية الذين يدعمون المركز )14دول أعضاء من أصل 
 .(وهولندا

أهمية التعاون اته االفتتاحية على شدد في مالحظ قدو  ،مستشار وزير المالية في لبنان، وسيم منصوري السيد  االجتماع ترأس
لبناء مؤسسات  األقرانتعزيز التعّلم بين ( في مجال ميةشركاء التنو الدول األعضاء و  دوق النقد الدوليصنبين ) الثالثي األطراف

يعود ، االقتصاد الكلي على مستوى ما زالت تواجه تحديات  الدول األعضاء. وأضاف أّن الدول فّعالة إلدارة االقتصاد الكّلي في
 ك التحديات. ، في مساعدة الدول على مواجهة تلميتاك يلعب دورًا مهمًا، إلى جانب آخرينإلى مشاكل بنيوية وأّن  البعض منها

مركز إلى أن البلدان أحرزت تقدمًا ملموسًا في مشاريع اإلصالح االقتصادي. حققت  المركز، مدير السيد ماريو منصور، أشارو 
، والتي كفلت دعًما قوًيا لجهود األعضاء. وأضاف أن  2009للعام المالي  في المائة من خطة عمله 100ما يقرب من  كميتا

كيفية معالجة ه أهمية تعلم الدول نبّ ، لكنه طارئةتجابة لالحتياجات الالمركز استمر في إبداء المرونة في إدارة خطة عمله لالس
السيد عرض ، حتى عندما تكون هذه التأخيرات ناتجة عن عوامل خارجية. ر في تنفيذ اإلصالحات بشكل أكثر فعاليةالتأخ

ات في اإلدارة المالية العامة وحلقات العمل ، والتي تتوقع زيادة في تنمية القدر  2020للسنة المالية  المركزمنصور خطة عمل 
 ية القدرات على المدى المتوّسط. تنم في مجالاإلقليمية الموجهة نحو تقييم احتياجات البلدان 

وذلك بعد عرض  -االلتزام السياسي في ظل الهشاشةكون نقاشات حّية حول كيفية تعزيز زخم اإلصالحات و أجرى المشار قد و 
في مجال السياسات  للصندوق قّدمته السيدة فيكي بيري، وهي نائبة المدير في صندوق النقد الدولي، حول العمل التحليلي 

ى مقاربة المالية والهشاشة. كما شّدد بعض المشاركين على أهمية اعتماد منظور طويل األمد، في حين رّكز البعض اآلخر عل
                                                           

 التوجيه وتوفر عملياتها على تشرف والتي ،التنمية وشركاء الدولي النقد وصندوق األعضاء الدول من مؤلفة توجيهية لجنة METAC تحكم  1

 والضفة وتونس وسوريا والسودان والمغرب وليبيا ولبنان واألردن والعراق ومصر وجيبوتي والجزائر أفغانستان هي األعضاء الدول. االستراتيجي

 .أبريل 30 إلى مايو 1 من METAC لـ المالية السنة تمتد. واليمن وغزة الغربية
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عملية وهامشية تتمحور حول األنشطة الرئيسية للوكاالت المركزية، وسّلط آخرون الضوء على أهمية الوصول إلى صناع 
ميتاك على السعي إلى تعزيز زخم صادية. وقد قام شركاء التنمية بتشجيع السياسات والشفافية في اعتماد السياسات االقت

 في ذلك من خالل أنشطة الوصول إلى البرلمانيين وغيرهم من األطراف المعنيين. اإلصالحات في البلدان الهّشة، بما 

أعرب المشاركون عن تقديرهم للمعلومات اإلضافية المقدمة خالل اجتماع اللجنة الخاصة ، والتي شملت: استراتيجية صندوق 
د ، نائب المدير في صندوق النقد الدولي( ؛ المنظورات االقتصادية النقد الدولي متوسطة األجل لتنمية القدرات )السيد روجر نور 

)بقلم السيد غافن جراي ، نائب  2(MENAP) متوسطة األجل والتحديات السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
دام باستخ مركز ميتاكرئيس قسم صندوق النقد الدولي( ؛ ومزيد من التفاصيل حول تقدم اإلصالح في الدول األعضاء في 

 (.المركزإطار إدارة صندوق النقد الدولي القائم على النتائج )بواسطة مستشارو 

www.imfmetac.org 

 عي للمركز اإلقليمي لتنمية القدرات )في حال وجودها(وسيلة التواصل االجتما

Facebook  

  https://twitter.com/imfcapdev/status/1141058122540302336  على تويتر

 

  

 962982 1 961+المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط )ميتاك(: 

 

 

                                                           
2MENAP   دول. وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال األوسط الشرقمنطقة هيMETAC  مع تقريبًا تتوافق فرعية مجموعة هيMENAP  ناقًصا 

  .الخلي التعاون مجلس دول
 

http://www.imfmetac.org/
https://www.facebook.com/IMFCapacityDevelopment/posts/2284820455072730
https://twitter.com/imfcapdev/status/1141058122540302336

