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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لغربي آسيالجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
 الدورة الثانية

 2021أيلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضية، 

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةم  

 موجـز

 استجابةً لطلبات التعاون الفني التي تلقتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
تحسين أدائها الوطني حسب مؤشرات دولية مختارة، بدأت األمانة التنفيذية في من دول أعضاء لمساعدتها 

العمل على تطوير أداة لمحاكاة األداء في مؤشرات مرّكبة رئيسية، وذلك في مجاالت  2020في اإلسكوا عام 
 التكنولوجيا، وعدم المساواة، واالقتصاد.

حاكي المؤشرات لراسمي م  " وهيوتقدم هذه الوثيقة وصفاً موجزاً لألداة التي نتجت عن هذا العمل، 
، ووظائفه الرئيسية، والخطة المقّررة لتطويره. حاكيالم  ". وهي تبيّن أهداف السياسات في المنطقة العربية

، وتقديم توصيات حاكيالم  يق على ولجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى التعل
 بشأن إدخال أي تغييرات أو مهام إضافية تراها مناسبة لتلبية احتياجات البلدان.
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 مقدمة

ستجابةً لطلبات التعاون الفني التي تلقتها اإلسكوا من دول أعضاء لمساعدتها على تحسين أدائها الوطني ا -1
العمل على تطوير أداة لمحاكاة األداء  2020حسب مؤشرات دولية مختارة، بدأت األمانة التنفيذية في اإلسكوا عام 

 في مؤشرات مرّكبة رئيسية، وذلك في مجاالت التكنولوجيا، وعدم المساواة، واالقتصاد.

ً موجزاً لألداة التي نتجت عن هذا العمل، و -2 حاكي المؤشرات لراسمي م  "هي وتقدم هذه الوثيقة وصفا
، وتتناول بإيجاز حاكيللم  ألهداف والوظائف الرئيسية ". وهي تسلط الضوء على االسياسات في المنطقة العربية

اجتماع للتحقق في في ضوء المساهمات التي قدمها ممثلو الدول األعضاء بالفعل  ، وذلكالخطة المقررة لتطويره
 .2020كانون األول/ديسمبر  10قد في ع   حاكيالم   بشأن

)أ( في إطار التنويع االقتصادي والقدرة التنافسية: : حاكيم  الوفي ما يلي المؤشرات المشمولة حالياً في  -3
؛ )ب( في إطار عدم المساواة: 2020ومؤشر التنافسية العالمية لعام  ،2020مؤشر ممارسة أنشطة األعمال لعام 

؛ )ج( في إطار جهوزية التكنولوجيا واالبتكار: المؤشر العالمي 2020المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 
ومؤشر  ،2017والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  ،2018السيبراني لعام لألمن 

 ،2020ومؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية لعام  ،2020ومؤشر االبتكار العالمي لعام  ،2019جهوزية الشبكة لعام 
ومؤشر التجارة  ،2020رونية لعام ومؤشر المشاركة اإللكت ،2020ومؤشر تقييم حقوق الوصول الرقمي لعام 

 .2020ومؤشر جهوزية الذكاء االصطناعي لعام ، 2020اإللكترونية بين المؤسسات التجارية والمستهلكين لعام 

الحالية لبلدانهم حسب المؤشرات التي يوّدون  النقاطواضعي السياسات االطالع على حاكي لالم  تيح يو -4
 هذه المؤشرات.سب حبهم يرتوت نقاطهمعها، وتقدير األثر المباشر لسياساتهم الوطنية على تتب  

 األهداف -أوالا 

 للمستخدمين ما يلي:حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية م  تيح ي -5

عمل على ي( حسب جميع المؤشرات التي والترتيب النقاطاالّطالع على األداء الحالي لبلد محدد ) )أ(
الوطني مقارنة بأداء أي بلد آخر في العالم، في ضوء  متيح للمستخدمين قياس أدائهو ي. فهاتحسين أدائه فيه

مجموعة واسعة من المجاميع والمتوسطات )أي المتوسط العالمي؛ ومتوسط البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
 ؛منخفضة الدخل، والبلدان المصدرة للنفط، وغيرها(والتنمية االقتصادية، والبلدان المرتفعة والمتوسطة وال

الجديد حسب مؤشر واحد رتيب الجديدة والت النقاطر أي من المتغيرات، وتصّور محاكاة تأثير تغي   )ب(
 هج  أو أكثر، وتوقّع النتيجة اإلجمالية والرتبة اإلجمالية. ومن شأن هذه الميزة أن تتيح لواضعي السياسات اعتماد نَ

 وضع سياساتهم الوطنية، وأن تساعدهم في تحديد أولوياتهم؛مدروس ل

تحديد الخيارات الممكنة على مستوى السياسات )التغييرات في مؤشرات األداء الرئيسية للبلد  )ج(
 حدد؛م بيرتتوالتوليفات الممكنة( للوصول إلى 

 دد.محاكاة أداء البلدان في موضوع أو قطاع مح )د(
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ا   النواتج -ثانيا

 ما يلي: حاكيالم  من المتوقع أن ينتج عن مشروع تطوير  -6

قاعدة بيانات لمؤشرات دولية مختارة؛ أدوات محاكاة ثابتة لكل : قواعد بيانات/أدوات محاكاة ثابتة )أ(
 من المؤشرات الدولية المختارة؛ قواعد بيانات لتحليل التوقعات؛

 تقييم األثر النسبي لسياسات أو إصالحات لمؤشرات دولية مختارة، ل أدوات محاكاة ديناميكية )ب(
 أو خطط إنمائية وطنية محددة؛

 برمجيات تحاكي مؤشرات دولية وإقليمية مختارة؛وات أي أدات، منص )ج(

ً لمؤشرات مختارة(؛تقارير تحليلية )المالمح الق   (1)ورقات عمل/تقارير تحليلية:  )د(  طرية وفقا
ت المتصلة بالتجارة بأداة المحاكاة التجارية العربية العالمية، التي تعمل ورقة فنية عن خيارات ربط المؤشرا (2)

 ورقة فنية عن الصالت بين سياسات المساواة بين الجنسين والمؤشرات ذات الصلة؛  (3)اإلسكوا على تطويرها؛ 
 مؤشرات االبتكار/مؤشرات التكنولوجيا الجديدة والسياسات ذات الصلة؛ (4)

 ؛للمستخدمين تدريبيةأدلة ومواد  (ه)

، ومناقشة نتائج المرحلة التجريبية، ومناقشة الفرضيات حاكيالم  عمل للتحقق من فعالية  ورش )و(
 المستخدمة في تحليل التوقعات؛

على  دورات تدريبية: دورات تدريبية إقليمية للمدربين وورش عمل تدريبية وطنية، تقدَّم بناءً  )ز(
 طلبات الدول األعضاء.

 ار هذا المشروع، سيكتسب واضعو السياسات وأصحاب المصلحة معرفة ومهارات أكبر وفي إط -7
في تصميم سياسات أكثر فعالية ووضع سيناريوهات مناسبة لتحقيق إصالحات تلبّي التطلعات اإلنمائية. كذلك، 

الت، منها غطي مجموعة متنوعة من المجايللبرامجيات الحاسوبية  حاك  م  كون في متناول أصحاب المصلحة يس
يتيح التكامل االقتصادي، وجودة بيئة األعمال التجارية، واالبتكار، والتكنولوجيا، وقضايا المساواة بين الجنسين. و

بلداً  140مقارنة اإلصالحات والسياسات المقّررة والمدروسة باإلصالحات والسياسات في أكثر من المشروع 
 آخر، وذلك من حيث أثرها على األداء في عدد من التصنيفات الدولية.

وسيسهم المشروع أيضا في تحسين الشفافية والمساءلة عن طريق تيسير الرصد ومساعدة واضعي  -8
السياسات على محاكاة أثر تغيير جوانب إنمائية مختارة على أدائهم الوطني في هذه المؤشرات، وذلك على نحو 

 ل. كما سيعزز قدرات القطاع الخاص واألفراد على اتخاذ القرارات على أساس األداء الوطني.متكام
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ا   حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةم  مواصفات  -ثالثا

للجميع، حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية م   تاحيلتحقيق األهداف المذكورة أعاله،  -9
ظهر حاكاة محددة مسبقاً، وذلك الختبار بياناتهم. وفي نهاية المشروع، تمستخدمين مجهولين ألجهزة م  باعتبارهم 

 واجهة بينية باللغتين اإلنكليزية والعربية.

 .(حاكيللم  المخصص  الموقع اإللكتروني)انظر  من عدة صفحات، كما يرد أدناه حاكيالم  تألف يو -10

 صفحة االستقبال -ألف

تألف ، وتحاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةم  صفحة االستقبال هي نقطة الدخول إلى  -11
"، وترد تحت هذا العنوان معلومات إضافية عن المشروع والمؤشرات؛ حاكيالم  التالية: "عن الرئيسية العناوين من 

المؤشرات ووصف موجز لها؛ "البلدان"، حيث يمكن اختيار بلد معين  "المؤشرات"، وترد تحت هذا العنوان
 حاكاة المطلوبة.حاكاة"، حيث يمكن بدء الم  حاكاة أدائه؛ "م  لالطالع على نتائجه أو م  

 

 المؤشرات -باء

مؤشرات"، يحصل المستخدم على مزيد من المعلومات حول المؤشرات المن خالل الضغط على " -12
 ويرد وصف موجز لكل مؤشر، مرفقاً برابط إلى الموقع اإللكتروني المخصص له.المدرجة في المنصة. 

https://ispar.unescwa.org/
https://ispar.unescwa.org/
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 البلدان -جيم

تتيح صفحة "البلدان" للمستخدم اختيار أي دولة في المنطقة العربية لالطالع على أدائها في المؤشرات  -13
جعية" لمقارنة أداء البلد المختار حاكاة أي قيم جديدة. ومن هذه الصفحة، يمكن اختيار "البلدان المرالمدعومة، أو لم  

 تعرض الصفحة بعد ذلك أداء البلدان المحددة وبلدين آخرين من المنطقة العربية أو مناطق أخرى. أداء مع 
 .المعنيةفي كافة المؤشرات 

 

 حاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةم   -دال

 " للمستخدم اختيار أي دولة في المنطقة العربية حاكي المؤشرات لراسمي السياساتم  تتيح صفحة " -14
حاكاة قيم جديدة. ويحدد المستخدم المؤشر في المنطقة العربية لالطالع على أدائها في المؤشرات المدعومة، أو لم  

 حاكاته، ويمكنه إدخال قيم جديدة لمؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة به. وتوفر الصفحة المساعدة الذي يود م  
هذه الخطوة، وتعرض القيم الدنيا والقصوى لكل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية، ومجموعة كبيرة في 

ومتنوعة من المتوسطات المحسوبة حسب مجموعات مختلفة من البلدان. ويمكن للمستخدم اختيار أي عدد كان 



E/ESCWA/C.6/2021/9 

 
-8- 

 

 الرتبة والنقاط الجديدة للبلد. من البلدان المرجعية. وفور إدخال قيم مؤشرات األداء الرئيسية الجديدة، تظهر 
 وبعد ذلك، يمكن للمستخدم حفظ لوحة المعلومات التي تتضمن هذه النتائج. 

 

 حسب الموضوعالمحتوى عرض  -هاء

يتم تجميع المؤشرات حسب الموضوع. وفي مرحلة الحقة، سيسمح خيار "عرض حسب الموضوع"  -15
ن مواضيع ومؤشرات وبلدان ونقاط مرجعية. وسيتيح أيضاً للمستخدم بتحديد/اختيار ما يرغب في االطالع عليه م

 حاكاة لجميع مؤشرات األداء الرئيسية في إطار الموضوع المختار واألثر على التصنيفات عرض نتيجة الم  
في المؤشرات المعنية. مثالً، إذا اختار المستخدم موضوع "قضايا المساواة بين الجنسين"، فسيرى جميع 

المتعلقة بهذا الموضوع في إطار مؤشر ممارسة األعمال التجارية، ومؤشر الفجوة بين  المؤشرات الفردية
ر األوزان ومؤشرات األداء الرئيسية، شرط أن يبلغ مجموع األوزان الجنسين، وما إلى ذلك. وسيطلع على تغي  

 في إطار ب عد معيّن. وهذه الميزة ال تزال قيد التطوير. 100
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حاكي البلدان المرجعية على أساس المؤشرات المختارة، وفي الوقت بتطوير الم  وسيختار الفريق المعني  -16
 نفسه سيسمح للمستخدم بتحديد المجموعة المرجعية أو إنشاء هكذا مجموعة بنفسه.

 إدارة البيانات -واو

 حاكاة، بما في ذلك تتيح هذه الصفحة للمسؤول عن الموقع تحديث البيانات المستخدمة في عمليات الم   -17
 عن طريق إضافة بلدان معينة أو تحرير وتحديث بياناتها.

 إدارة المستخدم -زاي

ستخَدم في هذا التطبيق مسبقاً، تتيح هذه الصفحة للمسؤول إنشاء مستخِدم ما، بعد تحديد األدوار التي ست   -18
 وتعيينه ألداء دور معين، وتحرير بياناته أو إلغاء دوره.

 التسجيل وسجل المراجعة -حاء

 يمكن للمسؤول االطالع على سجالت العمليات المنفّذة على التطبيق. ويتم تخزين السجالت تلقائياً،  -19
 وهي تشمل:

 ؛البلد )أ(
 لصفحة؛لزيارات ال )ب(
 المدخالت التي جرى اختبارها لكل بلد؛ )ج(
 مؤشرات األداء الرئيسية التي تم اختيارها. )د(

ا   لراسمي السياسات في المنطقة العربيةحاكي المؤشرات م  خطة تطوير  -رابعا

حاكاة للمستخدمين غير المتخصصين، باستخدام واجهة بينية معروضة من المقّرر تطوير عدة أدوات م   -20
حاكاة أثر حاكي، وذلك للسماح للمستخدمين بم  حاكاة مواضيعي ودمجه مع الم  . وسيتم تطوير جهاز م  أشكال بيانيةب

 لتقديم العديد  ةحاكاة ذكيم   أداةتطوير  ومن المقررالعامة على قطاع معين.  اإلجراءات المتخذة في السياسات
 بلدهم/رتبته الحالية.نقاط من الخيارات للمستخدمين، من أجل تحسين 

حاكي، ولجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى إبداء مالحظاتها حول الم   -21
ت أو وظائف إضافية تراها مناسبة لتلبية احتياجات البلدان، كي تأخذها األمانة وتقديم توصيات بشأن أي تغييرا

 حاكي.التنفيذية لإلسكوا في االعتبار عند تحديث الم  

----- 
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