
ر ة لعام  تقار ة الوطن ة الرقم  ٢٠٢١استعراضات التنم  

ل شادي  الدل  االس

ورة  االستعراضات س  

   

 مقدمة

ة (  حث ة   النظمت اإلسكوا سلسلة لقاءات    من  ف تم س لول ر    إأ ت أ ) مع الدول ٢٠٢٠ن األول

ة لعام   الوطن  من إعداد االستعراضات  الدورة األو    شاركت  ال ة  الع ة  : األردن، ٢٠١٩الع ، و

المتحدة،  و  ة  الع س،  و العراق،  و اإلمارات  ،  و تو مان،  و السودان،  و فلسط
ُ
ت،  و ع ا،  و ال تان مور

الو  ة  الع    .ةسور الجمهورة  ال  وجرت  واألخذ    لقاءاتهذە  ة  الوطن العمل  فرق  أعضاء  آراء  مناقشة 

حاتهم وتوجيهاتهم   ة العمل    ومالحظاتهم واالستفادةمق  منهج ث وتحس ة تحد  عمل تهم   من خ

القادمةاعداد  إ للدورة  دة  وأدوات جد جراءات  اح مسارات و واق   لتقارر  إ العمل  االرتقاء . وهدف هذا 

ل   ش ثمارها  ز أثرها واس  محتوى التقارر وتع     أفضل   التحول الرق ة    دعما تحف ة االقتصاد للتنم

 .  واإلقل  الوط  المست ة المستدامة والشاملة ع  واالجتماع  

دتو  ة الر مخرجات    أ  للتنم ر اإلقل التق   ق اإلسكوا المع  ف  دارت ب ة و المناقشات ال ل من قم

 حددول هذە ال  اللقاء ال، ومن ثم ةع ن الثا   اء   للخ  جما  ٢٠٢٠ نوفم ورة إعادة النظر   ،

ورة إعداد االستعراضات ة   س ة الرقم ة للتنم ة.    الوطن ة الرقم  للتنم ر اإلقل ل والتق د أدوار  وتم تحد

  اإلسكوا و من ا ورة  اللدول المشاركة  ارا من عام  ألعمال  المحدثة لس  ستعتمد اعت    . ٢٠٢١ال    ما   و

 . ملخص لهذە األدوار 

   

 اإلسكوا  دور 

 إلسكوا ا قومت  دور رادي وتوجي   س ة إعداد االستعراضات وت ة الرقم ة للتنم ر   الوطن والتق

ة:  ة من خالل المهام التال ة الرقم  للتنم  اإلقل  

ة   ة  االستعراضات إعداد  عمل  الوطن  

  ة اإلعالن عن ة  عمل  محدد؛ وطالق أعمالها اإلعداد لالستعراضات الوطن  مع جدول زم

  د ة تحد ا ومراسلتها  الدول المشاركة الجهات المعن  إعداد  ،رسم ودعوتها للمشاركة 

ة   ستعراضاال  أهم س صناع القرار  ة الالزمة وتحس ها لرصد الموارد ال ، وتحف الوط

 ؛ عملالهذا 

 م ال شتقد ه  د من التوج ة وحلقاتم سيق الوطن ة الت   أن آل انات ع التواصل وتدفق الب

  د الوط  ؛الصع
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  ث  إعداد ة تحد شاد ةنماذج اس ل المعلومات المطل عة وش  إعداد  حول طب

ة معالجة األحداث واألزمات المستجدة  ،االستعراضات الوطن مثل  وضافة جزء خاص 

د جائحة    ؛ ١٩‐كوف

   د ة تحد ات نقاط االتصال الوطن ث مسؤول حةتحد الت المق  ؛لتتوافق مع التعد

  ِّناء قدرات إدراج مكو  العمل ن خاص ب شاركون  اء الذين  حةو الخ ،  صورة واضحة و

ة المستدامة ة إلحاجلنظرا  التنم ا المعلومات واالتصاالت   ؛فهم عالقة تكنولوج

  سيق مع ة  االت  لفرق الوطن   درجةالم تل الخمسةلحول ام ورشة عمل ظتن ودعمها 

شادي  ة الالنموذج االس ل مواز تقدم غ  مختلف الدول   ش م ب د المفاه ر وتوح  التق

 المشاركة؛ 

  ا للتمكن من ة تدرج م ات ال د من المؤ  مقارنة الالتوجه نحو استخدام الم   الدولب

ةما  ة الرقم التنم ة   ،يتعلق  ون  مجاالت حديثة مثل المشاركة اإلل ات  وضافة مؤ

المرأة وذوي اإلعاقة  تتعلق  انات المفتوحة، وتلك ال  ؛ والب

 ات ال استخدام  المرك   واردةالمؤ ا المعلومات  المؤ ب الخاص بتطور تكنولوج

ة  (ICT Development Index‐IDI)واالتصاالت  ة الرقم اس التنم ات  وضافةلق عض المؤ

اة واقتصاد الدولة وحجم سوق العمل  جودة الح ا المعلومات المتعلقة   ؛مجال تكنولوج

  ة ات العالم ة نواح األخرى استخدام المؤ ة لتغط ة الرقم ذا لزم األمر مختلفة للتنم  ، و

 مرك   استحداث مؤ ة واستخدامه   المنطقة الع ة  ة الرقم د التنم  صع ب للنضج ع

اس  الدول  ق شجيع المنافسة التقدم ب نها  ما و  ؛ب

  ادة   تجميع المعلوماتالمتاحة ل المهلةز اغة االستعراض الوط  ت ل وص ستة   صبح ما ب

 إنتاج سعة أشهر لي و  ر   س  تق ل لل ةقا  . جودة عال

   

ر اإل     عداد للتق  اإلقل  

 استعراضات الدول المشاركة؛  ة بناء ع ة الرقم  للتنم ر اإلقل ة اعتماد و  إعداد التق وت

 إصدار ال تقل عن  ت دو س ــع سنوات، إذ ت د عن أر ة وال ت سب نظرا لحجم هذە الوت   األ

ر  ه  التق ة والوقت الذي يتطل ا  قطاعوخصوص االتصاالت الذي و  المعلوماتتكنولوج

ة عة كب  ؛ يتطور 

  ا ة رسم ة الرقم  للتنم ر اإلقل  نطاق واسع إطالق التق ە ع م الفائدة منهو  لتعم

  رساله إ ل من الدول المشاركةو   ة  ر واألخذ   السلطة المعن ة هذا التق إلبراز أهم

اته  ؛ بتوص

 عرض   ر اإلقل  اجتماعاته الدورة إلظهار ما تم   التق  مجلس وزراء االتصاالت العرب  ع

 الدعم من   ال جامعة الدولإنجازە وللحصول ع  المشاركة ع ادة اهتمام الدول غ ة وز

؛ 
ً
 للمشاركة مستق
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  ة ان شاء منصة دراسة إم ة من خالل إ ة الع ة الرقم  للتنم ر مرصد ذ انات للتط  ب ع

نت  ة مشاركة اإلن ل ذلك من  الدول الراغ د ق ؛ وال   الزمن الحق نها  بتغذيتها وتحي

ات والموارد  د المسؤول انات وتحد  هذە الب ة واضحة وموحدة للحصول ع  منهج توط

 الدول المشاركة انات   الب جمع وتحي ة   . الالزمة من الجهات المعن

 

 المشاركة الدول دور 

ة ومن خالل  قومت ا  إعداد نقاط االتصال، الدول المشاركة، م   ة   االستعراضاتدور أسا الوطن

ة ة الرقم ل خاص للتنم ش ل الصحيح   و ورة للتحل ة وال انات والمعلومات المطل  الب ،  توف

 وذلك من خالل:    

  اتها من خالل المهام ل دورها ومسؤول د نقطة (أو نقاط) االتصال وتفع  اإل تحد طار  الواردة 

   سكوا؛اإل  الذي تحددەالمرج

 ل سيق  تفع  بالت ة المستدامة الوط التنم ة  مؤسسات االتصاالت و  الجهات العامة المعن

ا المعلومات عه وتكنولوج  ؛ وتوس

 ل  إعداد  شك اف ع ة لإل ة مرك   االستعراضلجنة وطن ة  الوط ة الرقم م   ،للتنم وتنظ

سيق العمل   ؛ تهمراجعو ورشات عمل لت

   ة اب  ض اسها كونها األصعب واأل ات الجانب االقتصادي وق  لفهم مؤ ذل جهود أ

ا المعلومات واالتصاالت  اء تكنولوج ة لخ س  ؛ ال

 ا ام  د  المتاح لوقت االل ل ج ش اغة  لتجميع المعلومات   وص وذلك   ،االستعراض الوط

ة  سعة أشهر تقل عن ستة أشهر وقد تال  خالل ف     الخطة الحسب   ،صل إ متوافق عليها ب

ة؛   اإلسكوا ونقاط االتصال الوطن

  م عدد من ة العمل ال جلسات تنظ ة وطن ة خالل ف ةإعداد استعراضات التنم ة   الرقم غ

م إذا لزم األمر؛ ات وتوضيح المفاه ل الصع  تذل اء ع افة الخ    التعاون ب

   م ورشة م  ،التعاون مع اإلسكوا عمل، تنظ  وطالع  االستعراضلتقد ة الوط الجهات المعن

ة   اسات التنم ل دولةصنع القرار ووضع الس ه   ا ر و ة التق  أهم ة   ا ع  عمل

ة عداد إل ا ل  ؛ المستق

  ا ة رسم  إطالق االستعراضات الوطن  المستوى الوط  نطاق واسع من خالل ع ها ع و

اغة التقارر   ص ة  ة، علما أن ذلك يتطلب جودة عال ة رسم ون  ؛ مواقع إل

 طلب ل  مع اإلسكوا التقدم   من أجل لتعاون الف ة بناء ع ة وطن ر أجندة رقم تط

  االستعراض  حال الوط  حاجة ال،   ؛ ذلكإ

  ة مشاركة ةاة مرصد تغذب الدول الراغ ة الرقم    لتنم انات  وتحي  الزمن   هتاومعلوم هب

  عد الحق د   ، وذلك  انات وتحد  هذە الب ة واضحة وموحدة للحصول ع  منهج توط

 الدول المشاركة انات   الب جمع وتحي ة  ات والموارد الالزمة من الجهات المعن  . المسؤول


