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 مذكرة توضيحية 

 2022- 2021مشروع إعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية لعام 

 برنامج بناء القدرات حول االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية في المنطقة العربية 
 سيسيّةأورشة العمل االقليمية الت

 لنقاط االتصال الوطنية والقطاعية

 عبر اإلنترنت(  2021نوفمبر /الثاني تشرين   10و 9)الثالثاء واألربعاء 

 

الوضع الراهن للتنمية الرقمية  الستنباط  تشكل تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية محطة أساسية  

هذا    في  الحاصلرصد التطور  علميّة وعملية لأداةً    هذه التقارير  وتشكل.  هوتحليل  وعرضهفي الدول العربية  

المناسبة  عمل الووضع االستراتيجيات وخطط رسم سياسات قائمة على األدلة من أجل بصورة دورية المجال  

 في الوقت المناسب. 

بالتعاون   ( اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ونظراً ألهمية العمل ككل، تسعى  

بشكل أفضل    ا واستثماره  ا مع الدول المشاركة لالرتقاء بمحتوى هذه التقارير وطريقة إعدادها وتعزيز أثره

المستويين   المستدامة والشاملة على  للتنمية االقتصادية واالجتماعية  الرقمي تعزيزاً  التحول  من أجل تحفيز 

 الوطني واإلقليمي في المنطقة العربية. 

ً برنامجاإلسكوا    تنفّذ في هذا اإلطار،   االستعراضات الوطنية    إعداد الوطنية والقطاعية حول    قدرات البناء  ل   ا

لعام الرقمية  العربية  2021  للتنمية  المنطقة  البرنامج  ستهدفيو   . في  العربية  المعنيين  كافة    هذا  الدول  من 

الدروس    بالبناء على وذلك  ،  على أتم وجه  بهذه المهمة قيامهم  تسهيل  أجل  من    ،إعداد هذه التقاريرالمساهمين في  

دول عربية    10شاركت فيها  كانت قد  التي    2019الوطنية لعام    لالستعراضات اة من الدورة األولى  قالمست

ُعمان،  و   العراق،تونس والجمهورية العربية السورية، والسودان، وواإلمارات العربية المتحدة،  واألردن،  هي:  

 موريتانيا. و الكويت،  وفلسطين،  ودولة

حول مشروع إعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية  لقاءات تمهيدية    ةأربعنّظمت  كانت اإلسكوا قد  و

لعام   بههدفت    2022- 2021الرقمية  العمل  وإطالق  بالمشروع  تشرين    13و  12يومي    ، وذلكللتعريف 

األردن،    دولة عربية هي:  15من    اً خبير  50  حوالي   في اللقاءات التمهيدية شارك  . وقد 2021األول/أكتوبر  
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ُعمان، ودولة فلسطين،  وواإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، والسودان، والصومال، والعراق،  

فرق العمل    تم التركيز على ضرورة تكوين حيث    ؛اوموريتاني   المغرب،وومصر،  وقطر، والكويت، ولبنان،  

عداد  إفي  الستفادة من خبرتهم  ل  ذات العالقةمن المعنيين في كافة الوزارات والقطاعات والمؤسسات  الوطنية 

محتوى    باالستفادة من و ، وذلك باستخدام الدليل االسترشادي المعد للغرض  2021االستعراضات الوطنية لعام  

 .لذلك االلتزام بالمهل الزمنية المحّددةمع ضرورة ، 2019ة الرقمية لعام التقرير العربي للتنمي

بشكل    اواستثماره  ا تعزيز أثرهو   الوطنية  ى التقاريراالرتقاء بمحتو   وعليه، يهدف برنامج بناء القدرات إلى
بما يخدم  التحول الرقمي  لتسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت و  ةزفي رسم السياسات المحفّ أفضل  
المنطقة  ا  تعزيز  في  واإلقليمي  الوطني  المستويين  على  والشاملة  المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  لتنمية 

   .العربية 

السياق هذا  القدرات تمحور  يس ،  في  بناء  الدليل  حول    برنامج  استخدام  وكيفية  العمل  بمنهجية  التعريف 
مهام  )اإلطار المفاهيمي، النموذج المعياري، سيرورة االستعراضات، وبمكّوناته األربعة  رشادي المطّور  ستاال

  2022  -2021كأداة رئيسة إلعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية لعام    نقاط االتصال الوطنية( 
  شرح "النموذج المعياري"   في  تعمق بشكل خاص ال  )مرفق ربطاً مكّونات الدليل لالطالع عليها مسبقاً(. وسيتمّ 

التي تشكل اإلطار  ضمن الكتل الخمس    ومنهجية جمع البيانات والمعلومات المطلوبةالجوانب الفنّية  لتوضيح  
، انطالقاً من الصعوبات والعوائق التي واجهتها الدول في  المدرجة في النموذجالمفاهيمي للتنمية الرقمية، و

أيضاً    برنامج بناء القدرات تضّمن  يس و  الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين.المرحلة السابقة وأهمية  
 . أنشطة تفاعلية بين المشاركين وتمارين في المجال 

يومي    باللغة العربية فعاليات برنامج بناء القدرات  تتطلع اإلسكوا إلى مشاركة واسعة في  في ضوء ما تقّدم،  

ظهراً حتى الساعة الرابعة    الواحدة، من الساعة  2021تشرين الثاني/نوفمبر    10و   9الثالثاء واألربعاء  

من يرغب من أصحاب المصلحة المعنيين والمساهمين  مشاركة  الباب مفتوح ل  إنحيث  ،  بعد الظهروالنصف  

  استمارة التسجيل استكمال  من خالل ،هامشاركة فيالمحتملين في اإلعداد للتقرير الوطني للتنمية الرقمية، لل

 . )*( هذا الرابطى عل  المتوفرة

المشاركة  باغبة  الر  العربية   لكل الدول   ة فرق العمل الوطنيلدى  لرّد على أية تساؤالت  اإلسكوا على استعداد ل

 من أجل االنطالق بالعمل بسالسة وإنهائه في المهل المحددة له. 

مع   التواصل  يرجى  المعلومات،  من  وهبه  لمزيد  ريتا  نور    wehbe@un.org السيدة  والسيدة 

 . nour.albidewe@un.org البدوي

 

 

 

_____________________ 

)الجوال:    nour.albidewe@un.orgمالحظة: في حال تعذّر استخدام الرابط أعاله ألي سبب تقني، رجاء التواصل فوراً مع اآلنسة  

 +(. 961-3-069880+ و/أو 33-6-74332339)الجوال:    tala.debs@un.org+( أو السيدة تاال دبس298548-70-961

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-digital-development-report-2019-arabic.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-digital-development-report-2019-arabic.pdf
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