
               

 

 

                                                                     

 

 

 

 ر السياسات التجاريةيثتأورشة عمل حول أدوات تحليل 

 2018مايو/أيّار  8-9  

 لبنان -بيروت 
 

 البرنامج 

 
 2018مايو/أيّار  08: الثالثاء األولاليوم 

 التسجيل  9:00-9:15

 

9:15- 9:30 

 العمل ورشة وتنظيم أهدافو سياق: االفتتاحية الجلسة
 اإلسكوا ، اإلقليمي التكامل قسم رئيس ، الشمنقي محمد الدكتور

 العربية الدول جامعة ، العربي االقتصادي التكامل إدارة مدير ، النصر أبو الدكتور بهجت

 

9:30-10:30 

 واألدوات األهدافالسياسات التجارية: تحليل تأثير : نماذج األولىالجلسة 

 
 سكوااإل الشمنقي، الدكتور محمد: الجلسة رئيس

 (تونس سوسة، جامعة) ثابت بروفيسور شكريال: المتحدث
 عرض سيتم. المطبقة التجارية السياسات تحليل في المستخدمة الرئيسية النمذجة نُهج عن عامة لمحة الجلسة هذه تقدم

 يستندفيما  . جزئيالالمحسوب  توازننماذج ال إطار ضمن األول النهج يدخل. للنمذجة رئيسية أدوات ثالث ومناقشة

 ككل االقتصاد يعبّر عن والذي ، ( CGE)التوازن العاّم المحسوب للحساب قابل عام توازن إطار على الثاني النهج

 نموذجعلى يقوم ف الثالث النمذجة نهجاّما . األولية عوامل االنتاج أسواقو الناتج بين الروابط مختلف االعتبار في ا  أخذ

 للبالد، االقتصادي للحجم كدالة أكثر أو بلدين بين التجارية للتدفقات القياسي االقتصادي التحليل على القائم الجاذبية

 .التأثيرمل ذات العوا وغيرها من النقل، وتكاليف

 نقاش عام 

 إستراحة 10:30-11:00

 

11:00-12:00 
 

نماذج التوازن العام المحسوب الوطنية: دراسات  وتحليل نتائج استخداميفية كالجلسة الثانية: 

 توضيحية.

 
 IFPRIالغذائية، المعهد الدولي لدراسات السياسات  ،برينسينغر كليمنسئيس الجلسة: الدكتور ر

 (تونس ، سوسة جامعة) ثابت شكري برفيسور : المتحدث
 قياس ضمنا   يعني مما ،مبنية على التوقعات سابقة مقاربة علىقائمة  بطبيعتها هي التوازن العام المحسوب جذانم إن

 إلجلها تستخدم محاكة حاسوبية نماذج هي التوازن العام المحسوب نماذج. معينة جديدة لسياسة المستقبلية التأثيرات

 تُظهر وهي. على االقتصاد األخرى والعوامل والتكنولوجيا السياسة في التغيّرات تأثيرات ستكشافبهدف إ بيانات

 األخرى االقتصادات من العديد يرتبط وكيف البعض، ببعضها مرتبطة واحد اقتصاد داخل المختلفة القطاعات أن كيف

 األنشطة جميع في أفضل نحو على المال ورأس العمالة مثل الموارد تخصيص يتم وكيف ،البعض أيضا ببعضها

التوازن العام  لنماذج والخصائص الرئيسية السمات ومناقشة عرض هو الجلسة هذه من الغرض. االقتصادية

 التجارية السياسات تحليل في استخدامها وكيفية( ثابتة مقابل وديناميكية وإقليمية عالمية مقابل وطنية) المحسوب

 

 نقاش عام
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12:00-1:00 
 

 الخاصة بالسياسات التوازن العام المحسوب بمعايرة الخاصة البيانات قواعد: الثالثة الجلسة

 المرونات و والمدخالت  مخرجاتال وجداول االجتماعية المحاسبة مصفوفة: التجارية

 
 اسكوا ، مومي دكتور أحمد: الجلسة رئيس

 المتحدثين:

نماذج التوازن العام المحسوب : مصفوفة المحاسبة  معايرة(: تونس ، سوسة جامعة) ثابت شكري البرفيسور
  االجتماعية و المرونات

 المدخالت و المخرجات إنتاج جداول بناء(: الجزائر ، الجزائر INRAT) السعداوي محمد الدكتور
 لصانع مختلفة مهارات ثالث بين تجمع رئيسية خطوات ثالث إلى التوازن العام المحسوب نموذج بناء ينقسم أن يمكن

 تتمثل. االقتصادية النظرية على مبني نظري عمل أساسي بشكل هي النموذج مواصفات في األولى الخطوة. النماذج

 اجتماعية محاسبة مصفوفة شكل في األحيان معظم في ، وتنسيقها البيانات جمع في النموذج معايرة من الثانية الخطوة

(SAM )، الرياضي النسخ يعني ما وهو النموذج، حل تشمل األخيرة الخطوة اّما. السلوكية المعامل قيم وتعيين 

 الجلسة هذه ستغطي. حاسوبية طبيعة ذات األساس فيوهي  السيناريوهات وتنفيذ البرمجة لغة في النظري للنموذج

 جداولوبناء  البيانات ومتطلبات أخرىمعامل ومصفوفة المحاسبة االجتماعية ، المعايرة عملية في رئيسيتين خطوتين

 والمخرجاتالمدخالت 

 

 نقاش عام

 إستراحة الغداء 1:00-2:00

 

2:00-4:00 
  

 واستخدام تطوير في اإلسكواوتجارب  المعهد الدولي لسياسات الغذاء الجلسة الرابعة: تجارب

 المحاكاة نماذج

 
 أديس ابابا ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة ، ميفل سيمون الدكتور: رئيس الجلسة

 :ن المتحدثي

: نحو السياسات الموجهة تأييد في وتطبيقاتها  IFPRI محاكة نماذج ، IFPRI ، برينسينغر كليمنس الدكتور
 AIDA مشروع حالة

 النواة وهي ، التوازن العام المحسوب نمذجة في رائد و معهد مؤسسة هو السياسات الغذاء لبحوث الدولي المعهد

( 2020-2017) سنوات ثالث مدته مشروع هو(AIDA) .(AIDAالتنمية ) في تحليل العربي لالستثمار األساسية 

 حسوب مالتوازن العام ال  IFPRI نموذج تطبيق تم ، الثمانينيات منذ. وتونس ولبنان واألردن مصر على التركيز مع

 سيتم وكيف المشروع تقديم هو الجلسة هذه من الغرض. الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا في دولة 40 من أكثر في

 .السياسات التجارية قضايا ذلك في بما الهامة السياسة أسئلة على المحسوب للردالتوازن العام  نموذج استخدام

 

 سهلة والواجهة اإلسكوا في التجارية السياسات لمحاكاة نماذج خالد، ناتالي والسيدة منقيالش الدكتور محمد
 االستخدام

 

 التجارة اتفاقيات تأثيرتقييم  في األعضاء الدول إلى الفنية المساعدة لتقديم المحاكاة نماذج متزايد بشكل اإلسكوا تستخدم

 جملة ضمن عليها، التفاوض يتم التي التجارية االتفاقيات قائمة وتشمل. بديلة سيناريوهات عن طريق استخدام

 االتحاد إلى واالنضمام إفريقيا، غرب لدول الحرة التجارة واتفاقية اإلقليمي التعاون اتفاقية ،مواضيع اخرى

 التجارة منظمة إلى واالنضمام والكوميسا، إلى االتحاد الجمركي العربي االنضمامإفريقيا،  غرب لدول االقتصادي

. التجارية السياسات لتحليل اإلسكوا تستخدمها التي األدوات مختلف تقديم هو الجلسة هذه من والغرض .العالمية

 تسمح والتي ،العام المحسوبالتوازن  لنموذجلعرض نتائج المحاكاة  االستخدام سهلة واجهة بتقديم العرض سينتهي

 .النتائج واستخالص المحاكاة عمليات بتشغيل المبرمجين غير من للمستخدمين
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 نقاش عام

 2018ر مايو/أيّا 09الثاني اليوم 

 

9:00-11:00 

  

  العالمية المحسوبلنماذج التوازن العام  الرئيسية البياناتقواعد  عن : مقدمةخامسةسة الالجل

 
 تونس( ، سوسة جامعة) ثابت شكري البرفيسور رئيس الجلسة:

 ألفريقيا أديس ابابا االقتصادية المتحدة األمم لجنة ، ميفل سيمون المتحدث: الدكتور
 قواعدعن لمحة  الجلسة هذه تقدم وبالتالي،. البيانات من كبيرة كمية العالمية التوازن العام المحسوب نماذج تتطلب

 بيانات قاعدة على عامة نظرةهذه الجلسة  رتوف. توازن العام المحسوبلا في نماذجالمستخدمة  الرئيسية البيانات

عالمية ال مصفوفة المحاسبة االجتماعيةإلنشاء  كأساس تستخدم التي-( GTAP) العالمية التجارة تحليل مشروع

 الوصول بيانات قاعدةحول  المشاركين توعية يتم كما. العالمية التوازن العام المحسوب نماذج معظمالمستخدمة في 

 يتم التجارية؛ السياسات لتحليل والضرورية الجيدة الثنائية الحماية معلومات توفر التي( MAcMap) األسواق إلى

 .وجيزة لفترة التعريفات تجميع وطرق الحماية قياسات استعراض

 

 نقاش عام
 إستراحة 11:00-11:30

 

 11:30-1:00 

: النتائج وتحليل العالمية التوازن العام المحسوب نماذج استخدام : كيفيةالسادسةالجلسة 

 توضيحية دراسات
 اإلسكوا, الشمنقي محمد الدكتور رئيس الجلسة:

 ألفريقيا أديس ابابا االقتصادية المتحدة األمم لجنة ، ميفل سيمون : الدكتورالمتحدث
السياسات االقتصادية  تقييمحول  المطلوبة األساسية الخطوات الجلسةتتناول  التقنية، التفاصيل في الدخول دون

ا ستقدم الجلسة الحديثة، الدراسات على وبناء  . التوازن العام المحسوب نماذج باستخدام  تم التي للنتائج توضيح 

 المتعلقة بالسياسات االقتصادية اتقرارال لتوجيه استخدامها يمكن وكيف عليها الحصول

 
 نقاش عام

 إستراحة الغداء 1:00-2:00

 

2:00-3:30 

 الختامية الجلسة

 
 الشهادات وتوزيع ختامية مالحظات

 العربية الدول وجامعة االسكوا

 


