
 
 

 

 ندوة افتراضیة عن النمذجة االقتصادیة  

 وآثارھا  العامة  للسیاسة االقتصادیة النمذجة ألدوات تقنیة غیر  عامة  نظرة " 
 "  ممارسة إلى  المعرفة تحویل 

 بیروت،  ۱٥ كانون األول / دیسمبر  ۲۰۲۰
 

 

ً  ۰۰:۱۱ التوقیت:   ، بتوقیت بیروت)GMT +۰۰:۰۳مساًء ( ۰۰:۱ -صباحا
  :یمكنك إضافة توقیتك المحلي ھنا

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200611T180
000&p1=34&p2=87 

 
 

 : أدناه Webex  من خالل رابط ال العربیةالندوة باللغة  عقدتس الخدمات اللوجستیة:
 

Join meeting 

 

 
ق تطبیاالفتراضیة على  للندوة المباشر االنضمام الى البث من المشاركون سیتمكنكما 

YouTube . 
 

 . ااإلسكوالسیدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادیة،  :الندوة ةقسنم
 
 

ألمم المتحدة، وممثلون حكومیون من المنطقة مع امن المنظمات الشریكة وخبراء من اإلسكوا  المتحدثون:
  حسوبمنمذجة التوازن العام ال  النمذجة والتنبؤ االقتصادي مثل  العربیة وخبراء دولیون في مجال

.CGE    
 
 

بأدوات النمذجة االقتصادیة السیاسات وأولئك الذین لدیھم اھتمام عام    صانعيالممثلون الحكومیون و الجمھور المستھدف:
 . السیاسة االقتصادیةفي التنبؤ و 

 Youtubeللجمھور وستبث مباشرةً على تطبیق  متاحة ستكون الندوة
 
 

العالم وسببت معاناة بشریة شدیدة ال مثیل لھا. إن ھذا الوباء یھدد  ۱۹-كوفیدلقد اجتاحت جائحة  واھمیة الموضوع: الخلفیة
، مما یؤدي إلى  ةبالتأثیر سلبًا على تقدم العالم نحو تحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدام

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200611T180000&p1=34&p2=87
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20200611T180000&p1=34&p2=87
https://unescwa.webex.com/unescwa/j.php?MTID=m13ed378c8f0c133c60a9250d7b6b43cd
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الوضع الراھن الجدید  ھذا ي فالكثیرین من عیش حیاة كریمة. ف منعالمالیین في الفقر وانغماس 
النظریة والتطبیق لتحقیق السیاسات  جم عن الوباء، تزداد إلحاح الحكومات على سد الفجوة بین  النا

أھداف التنمیة المستدامة. وینطبق ھذا بشكل خاص على الحكومات في البلدان النامیة التي تفتقر 
الیة.  الحإلى الموارد الضروریة والشبكات االجتماعیة والحیز المالي للتخفیف من تأثیر األزمة 

 سیرعلى حمایة مواطنیھا والحفاظ على العالم بجدیة  ، تعمل الحكومات في جمیع أنحاءلذلك
 .ل من خالل تنفیذ سیاسات تعزز الرخاء االقتصادي المستدام والشاملاعماال
 

الھیئات الرئاسیة النظر في اآللیات الكامنة وراء صیاغة السیاسات  تعادأفي السنوات األخیرة، 
راتھا وتأثیرھا. ھذا الطلب المتزاید على المزید من القرارات المستندة إلى األدلة یسمح وتقییم خیا

اتباع نھج شامل ومنھجي لصنع السیاسات. بعبارات بسیطة، یُعّرف معھد التنمیة الخارجیة صنع ب
سة،  "خطاب أو مجموعة من األسالیب التي توجھ عملیة السیا  االسیاسات المستندة إلى األدلة على أنھ

 . ) "بدالً من أن تھدف إلى التأثیر بشكل مباشر على األھداف النھائیة للسیاسة
)(Court, J. & Sutcliffe, S., 2005 
 

في التمثیالت المبسطة للواقع. تساعدنا ھذه النماذج على  خاصة النماذج االقتصادیة  أھمیةتكمن 
 .Calder, M)"تصور األنظمة المعقدة والتنبؤ بھا وتحسینھا وتنظیمھا والتحكم فیھا بشكل أفضل  

)et al., 2018  . وبالتالي، فإن دمج النماذج االقتصادیة في صیاغة وتقییم السیاسات یمھد الطریق
 .ة القائمة على األدلةلتطویر السیاسات االستراتیجی

 
األرواح   العدید من  فإن استخدام األدلة في حوار السیاسات وتنفیذھا یمكن أن "ینقذ  ،ذلكوبناًء على  

 . (Court & Sutcliffe, 2005) " ویحد من الفقر ویحسن أداء التنمیة في البلدان النامیة
البلدان النامیة، فمن الممكن أن یكون  بما أن تطویر السیاسات المستندة إلى األدلة أقل رسوًخا في 

 .لھا تأثیر أكبر بكثیر
 

أن األنظمة التي نعتمد  يلعالم، ھعل ا ۱۹-كوفید جائحة ومن أھم الدروس التي تعلمناھا نتیجة
أكثر ضعفًا مما كان یعتقد سابقًا. فقد وضعت الحكومات التي ھي علیھا للبقاء على قید الحیاة 

وسائل  األزمة عملیة تطویر السیاسات القائمة على األدلة في طلیعة  التعامل بنجاح مع استطاعت
 اعتماد ، من الضروري أن تستمر الحكومات فيلألزمة استجابتھا. بمجرد زوال التھدید األولي

السیاسات التي تستھدف إصالح االقتصاد، والتي تدعم بشكل خاص الفئات األكثر تھمیًشا من 
 .السكان

 
: تعزیز التخطیط اإلنمائي الوطني المتكامل ۲۰۳۰التنمیة "نحو األفق العربي  مشروع  أعمال  ضمن  

إلى زیادة الوعي  التي تھدف الندوة االفتراضیةھذه  ستقوم اإلسكوا بتنظیم، في المنطقة العربیة" 
الموجودة التي یمكن أن توفر إرشادات للحكومات وصانعي السیاسات الكمیة االقتصادیة  باألدوات  
الفعال للسیاسات. سیكون ھذا بمثابة ضمانات  التصمیموأنظمة أكثر استقراًرا ومرونة  في تطویر

 شرح لالضطرابات غیر المتوقعة. كما سیتم تقدیم مجموعة أدوات النمذجة الخاصة باإلسكوا، مع
بشكل أسرع مع  ۱۹-تعافي اقتصادي من أزمة كوفید تساھم بتحقیقكیف یمكن لھذه األدوات أن 

 ھذه المواضیع . سیتم تسلیط الضوء على  CGE  ى نمذجة التوازن العام القابل للحسابالتركیز عل
ربھم امشاركة تجوخبراء من المنظمات الدولیة ل الدول العربیةمن من قبل ممثلین حكومیین 

 بالنمذجة االقتصادیة.  المتعلقةالخاصة 
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 األعمال  جدول
 

 دقیقة) ۱٥(: مالحظات تمھیدیة األولىالجلسة 
 
   .ي النماذج االقتصادیة للتغلب على حالة عدم الیقین، وتحسین السیاسة العامة والحوارتبنَمعنى كشاف ستا
 

 .التعرف على فوائد وتحدیات وضع السیاسات القائمة على األدلة في المنطقة العربیة الھدف:
 

 .، اإلسكوارئیس مجموعة االزدھار االقتصادي المشتركالحسن، محمد مختار محمد الالسید  المتحدث:
 

 دقیقة لكل متحدث) ۱٥ -دقیقة بالمجمل ۳۰( المنطقة العربیة من ارب الدولتج مشاركة الجلسة الثانیة:
 

ربھم مع النماذج االقتصادیة التي تم تطویرھا بالشراكة مع اإلسكوا، مع التركیز على كل من استتبادل الدول األعضاء تج
 تحدیات التنفیذ والمكاسب الوطنیة المحققة. 

 
 نماذج االقتصادیة داخل المؤسسات المحلیة. اكتساب فھم عملي أكثر آلثار تطویر القدرات التقنیة ودمج ال الھدف:

 المتحدثون: 
   وزارة التخطیط والتعاون الدولي في األردنقسم السیاسات والدراسات في رئیس  ،رم الفایزضالسید ح

 .تونسفي   االقتصاد جامعي في وأستاذالكبرى  اإلصالحاتوزیر سابق في  ،الراجحيالسید توفیق 
 

  دقیقة) ۲۰(مجموعة أدوات النمذجة في اإلسكوا الجلسة الثالثة: 
 

طریق    وخارطة  األساسیة  یفةوالوظ  (األبعاد  عن مجموعة أدوات النمذجة االقتصادیة الخاصة باإلسكوا  تقنیةتقدیم لمحة غیر  
 .)لنمذجة االقتصادیةفي ااإلسكوا لتطویر القدرات الفنیة الوطنیة واإلقلیمیة 

 
تحسین جودة صنع  لالقدرات التقنیة  بناءوتشجیع الدول األعضاء على اعتماد مجموعة من النماذج االقتصادیة  الھدف:

 .القرار وتصمیم السیاسات
 

  :ونالمتحدث
 في اإلسكوا االقتصادي دي بشیر، رئیس قسم النمذجة والتنبؤ اھمحمد السید 

 في اإلسكواتعزیز التخطیط اإلنمائي الوطني مشروع  ومدیرة السیدة نتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادیة
 

 لكل متحدث)دقائق  ۱۰ -دقیقة بالمجمل  ۲۰( التعاون اإلقلیمي والدولي في مجال النمذجة االقتصادیة: الجلسة الرابعة
 

عن   والتحدث وفرق األمم المتحدة الشراكات االستراتیجیة مع المؤسسات األخرى  تعزیز عن دور وأھمیةتقدیم لمحة 
 في المنطقة العربیة. خیارات تمویل مشاریع بناء القدرات

 
 :الھدف

 اإلقلیمیین والمحلیین و الدولیین  عامة لبناء حلول ناجحة ومستدامة طویلة األجل مع الشركاء طریقتقدیم خارطة 
 

 :ونالمتحدث
 السید محمد بن عبد هللا، نائب رئیس فریق السیاسة الضریبیة، الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة   

 . األردن ،الیونیسفمنظمة  ،السیاسة االجتماعیة في أخصائي،  ةنایف الخوالدالسید 
 

 دقیقة) ۲۰( الجلسة الخامسة
 حوار مفتوح

 .وطرح األسئلة على الخبراءالجلسة لتمكین المشاركین من تقدیم المداخالت والحوار ستخصص ھذه 
 

  


