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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

مخطط العرض

المشروع خلفية•

المشروع أهداف•

المتوقعة المخرجات•

المنصة مواصفات•

للتطوير المستقبليةالخطة •
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خلفية المشروع

ى من بعض الدول األعضاء لمساعدتها علالتعاون الفني طلبات •

تحسين أدائها الوطني حسب مؤشرات دولية مختارة

مؤشرات التطوير أداة لمحاكاة األداء في : 2020اإلسكوا عام •

قتصادفي مجاالت التكنولوجيا وعدم المساواة واالالشهيرة مرّكبة ال

الفوائد المتوقعة

الحالية للدولالترتيب والدرجة االطالع على  •

تيبالدرجة والترسياسات الوطنية على للاألثر المباشر تقدير •

اإلصدار المؤشر المجال

2020 DBممارسة األعمال  نافسيةالتنويع االقتصادي والقدرة الت

2020  GCIالتنافسية العالميةمؤشر 

2020  GGGالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

2020 GCI السبرانيالمؤشر العالمي لألمن  التكنولوجيا واالبتكار

2017  IDIمؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

2020 NRIمؤشر جهوزية الشبكة

2020  GIIمؤشر االبتكار العالمي

2020 eGDIمؤشر تطوير الحكومة االلكترونية

2020  e-PIمؤشر المشاركة االلكترونية

2020 DAREمؤشر تقييم حقوق الوصول الرقمي 

2020 ة مؤشر التجارة اإللكترونية بين المؤسسات التجاري
 B2Cوالمستهلكين

2020 AI Readinessمؤشر جهوزية الذكاء االصطناعي
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أهداف المشروع

)  النقاط والترتيب(لبلد محّدد األداء الحالي االّطالع على •

الوطني بأداء أي بلد آخر في العالم ءدااأل مقارنة•

تحديد  المساعدة على( الترتيب الجديدومعرفة  أي من المتغيرات تأثير محاكاة•

)أولويات التدخالت

حّددعلى مستوى السياسات للوصول إلى ترتيب مالخيار األنسب اختيار •

موضوع أو قطاع محّددفي  البلدمحاكاة أداء •
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المخرجات المتوقعة

 -رات لمؤشلأدوات محاكاة   - قاعدة بيانات لمؤشرات دولية مختارة: أدوات محاكاة ثابتة/قواعد بيانات•

التوقعتفيد في قواعد بيانات 

ة محّددةتقييم األثر النسبي لسياسات أو إصالحات أو خطط إنمائية وطني: محاكاة ديناميكيةأدوات •

التجارة بأداة ربط المؤشرات المتصلة ب( )المالمح القُطرية وفقاً لمؤشرات مختارة(تحليلية  تقارير•

رات ذات بين سياسات المساواة بين الجنسين والمؤش عالقةال) (المحاكاة التجارية العربية العالمية

)مؤشرات التكنولوجيا الجديدة والسياسات ذات الصلة/مؤشرات االبتكار) (الصلة

دورات تدريبية إقليمية للمدربين وورش عمل تدريبية وطنية: تدريبيةدورات •

اليةأكبر في تصميم سياسات أكثر فعمعرفة ومهارات  اكتساب•

لعات لتحقيق إصالحات تلبّي التطسيناريوهات مناسبة وضع •

اإلنمائية

رات على اتخاذ القرا الخاص واألفرادالعام والقطاع قدرات  تعزيز•

على أساس األداء الوطني
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)4/1(مواصفات المنصة 

Landing page صفحة االستقبال

المنصةإلى  الدخولنقطة •

:الصفحات الفرعية

معلومات إضافية عن المشروع : "About عن الُمحاكي" •

والمؤشرات

المؤشرات ووصف موجز لها: " Indicesالمؤشرات"•

ه اختيار بلد معين لالطالع على نتائج :" Countriesالبلدان"•

أو ُمحاكاة أدائه

بدء الُمحاكاة المطلوبة :" Simulatorيُمحاكال"•
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)4/2(مواصفات المنصة 

Indices المؤشرات

حول المؤشرات "Learn more about مزيد من المعلومات"

وصف موجز لكل مؤشر•

رابط إلى الموقع اإللكتروني المخّصص له•

"Explore the Index Simulatorاستكشاف المحاكي "

االنتقال إلى محاكاة األداء•
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)4/3(مواصفات المنصة 

 Countriesالبلدان

ات في المؤشر أدائهاأي دولة في المنطقة العربية لالطالع على  اختيار•

أي قيم جديدة ُمحاكاة•

خرينلمقارنة أداء البلد المختار بأداء بلدين آ" البلدان المرجعية"اختيار •

البلدان المحّددة في كافة المؤشرات المعنيةأداء عرض •
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)4/4(مواصفات المنصة 

 Simulatorُمحاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية

لالطالع على أدائهااختيار أي دولة في المنطقة العربية •

ُمحاكاته مطلوبالالمؤشر  تحديد•

لمؤشرات األداء الرئيسية قيم جديدة إدخال •

ةالقيم الدنيا والقصوى لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسي: الصفحة المساعدة•

حسب مجموعات مختلفة من البلدانالمتوسطات المحسوبة عرض •

البلدان المرجعيةاختيار أي عدد كان من •

الجديدة للبلد والدرجةرتبة مال إظهار•

التي تتضمن هذه النتائجلوحة المعلومات حفظ 

https://ispar.unescwa.org/Simulator.aspx?Sim= 198=Country&9
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)2/1(قيد االختبار 

 Thematic Simulatorعرض المحتوى حسب الموضوع

مرجعيةالبلدان المؤشرات والمواضيع والاختيار •

لجميع مؤشرات األداء الرئيسية نتيجة الُمحاكاةعرض •

... -" ةالبنية التحتي" – "قضايا المساواة بين الجنسين"موضوع  :مثال•
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)2/2(قيد االختبار 

إدارة البيانات

البيانات المستخدمة في عمليات الُمحاكاة تحديث•

بلدان معينة أو تحرير وتحديث بياناتها إضافة•

إدارة المستخدم

مستخِدم ما، وتعيينه ألداء دور معين، وتحرير بياناته أو إلغاء دوره إنشاء•

التسجيل وسجل المراجعة

الزيارات -البلد( تخزين السجالت  - المنفّذة على التطبيقسجالت العمليات االطالع على •

مؤشرات األداء الرئيسية التي تم -المدخالت التي جرى اختبارها لكل بلد-للصفحة

)اختيارها
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الخطة المستقبلية

معروضة بأشكال بيانيةواجهة بينية استخدام •

من المنصةالنسخة العربية إعداد •

ودمجه مع المنصة الحاليةمحاٍك مواضيعي تطوير •

بته الحاليةرت/لتقديم العديد من الخيارات للمستخدمين، من أجل تحسين نقاط بلدهمأداة ُمحاكاة ذكية تطوير •

)الذكاء االصطناعي(آلياً عبر المنصة  سياساتيةتوصيات استكشاف إمكانية تقديم •



!شكراً لكم 
نّوار العّوا. د

المستشار اإلقليمي
التكنولوجيا من أجل التنمية

alawa@un.org


