
ر ة لعام  تقار ة الوطن ة الرقم  ٢٠٢١استعراضات التنم  

ل شادي الدل    االس

ذة  عامة  ن  

 

ة واالجتماع ال  تعمل ا (اإلسكوا) منذ عام    ةلجنة االقتصاد  آس ذ   ع  ٢٠١٨لغر ادرة    تنف م م لدعم   ةإقل
ة   ز مجتمع المعلومات من خالل إجراء استعراضات وطن  تع ة الدول األعضاء  ة الرقم ة للتنم م قل و

ة ورصد  الرقم ات  التكنولوج  مجال  ة  الع الدول    ذولة  الم الجهود    ع الضوء  ط  سل   إ تهدف 
ة المستدامة لعام    مجتمع المعلومات دعما لتحقيق خطة التنم م المحرز 

ّ
عة   ٢٠٣٠التقد وأهدافها الس
ة ا    العملأصبح هذا    ٢٠٢٠عام     و.  ع وعا محور ة مش  إم

ّ
متوازة ضمن برنامج عمل   ــــعر اجانب عد

امل من   مت  إقل ة.  ثما  الدول الع   ة والتعاون الرق ة الرقم ز التنم  مسارات، أطلقته اإلسكوا لتع  

ة من خالل در  ة الرقم  للتنم  واإلقل ة المشهد الوط م ة واإلقل اسة تصف تقارر االستعراضات الوطن
الراهن للوضع  ة  ل    ،تحل ر    و تط   ة  م واإلقل ة  الوطن اسات  الس   راس لخدمة  فّعالة   

ً
أداة ل  ش

 األدلة و  اسات قائمة ع  المقارنات    جراء س ا    المنطقة،  دول  ب ز االستفادة من تكنولوج ة تع غ وذلك 
ة   ة واالجتماع د من القطاعات االقتصاد  العد ة  المعلومات واالتصاالت  ــــع تحقيق أهداف التنم ل

ة  المستدامة  . ٢٠٣٠حلول عام  المنطقة الع  

ة    دول ع     العمل إطالق هذا  مع اإلسكوا  وقد تعاونت ع ة دورته األو ث  ٢٠١٩‐٢٠١٨  للف ، ح
ة السورة، والسودان، والعراق،   ل  قام س، والجمهورة الع ة المتحدة، وتو من األردن، واإلمارات الع

ا،   تان ومور ت،  وال  ، وفلسط مان، 
ُ
ة وع حث أدوات  استخدام  ة  الوطن االستعراضات  تقارر  عداد  ب

ة   شاد ة   لهذەتها اإلسكوا  وضعاس ذولة    أثمرتو .  الغا  من  إصدار  الجهود الم سخة األو  " ال ر العر التق
 وضمان شمول الجميع" ة: نحو التمك ة الرقم  . ٢٠٢٠عام   ، للتنم

ه،    ــهدفو  ل العمل ف ر هذا المسار وس ل هذا المت  صمّ و   وأدواته  مكوناتهل  مراجعة  سكوا إل ا  أجرتتط دل
ة  لمساعدة الدول   ة  الع ة الوط إعداد تقارر استعراضات التنم ة لعام  الرقم      ت. وقد أخذ٢٠٢١ن

ال أوردتها    ال المالحظات  ار  ة    دول االعت الوطن االستعراضات  إعداد    ةالمشاركة   ،٢٠١٩‐ ٢٠١٨  للف
مالحظات     إ المتحدة اإلضافة  األمم  ومؤتمر  لالتصاالت،    الدو االتحاد  مثل  العالقة  ذات  المنظمات 

(األونكتاد)،   ة  والتنم ةللتجارة  واالجتماع ة  االقتصاد الشؤون  دارة  المتحدة  و األمم     (UNDESA) ،
ة والعلم والثقافة (مو  سكو نظمة األمم المتحدة لل  . )اليو  

ل  و  شاديتضمن الدل ــع  االس ة    مكّونات  أر ة أساس  إعداد االستعراضات الوطن ة  ساعد الدول الع

ة ة الرقم  : و  ،للتنم  

   اإلسكوا  طار إ .١ ة المفاه ة الرقم  .للتنم

اريالنموذج  .٢ ة لعام  المع ة الوطن ة الرقم  . ٢٠٢١الستعراضات التنم

ة لعام   .٣ ة الوطن ة الرقم ورة استعراضات التنم  . ٢٠٢١س

ة .٤ ة لنقاط االتصال الوطن وط المرجع  . ال



 

ند  ل  س     الدل   إ ة المكّون من خمس مجموعات وقد طّورته    الشاملاإلطار المفاه ة الرقم  اإلسكوا للتنم

المتعلقة ل   ٢٠١٨عام      ة  الرقم اسات  الس   منا افة    ة  األطر غ ج ات واالقتصاد الدولة  و   االس

ل   أجل  من   وذلك  ،واإلعالم  والثقافةوالمجتمع   ة  سه عة  عمل ة  القمة  عمل  خطوط  متا  لمجتمع  العالم

ة  وأهداف  المعلومات عة    . المستدامة  التنم ذلك من متا ة لمجتمع  وقد انتقلت  خطوط عمل القمة العالم

  األحد المعلومات  انورا  النظر إليها من منظور  ة إ قة خط ط    . ع  

المتوقعة    توضحو  األدوار  ورة  والدول    ل لالس اإلسكوا  ة    ،المشاركةمن  المرجع وط  ال ح   مهام ما 

ةا  نقاط ة من الوزارات والمؤسسات األخرى ذات الصلة   ما   التصال الوطن  ذلك نقاط االتصال القطاع

( ق العمل الوط دورە.  (أعضاء ف اريالنموذج    ساهم  ،و  لدورةإلطالق ا  عتمد الذي سُ   ٢٠٢١  لعام  المع

الرقم  ة  الوطن ة  التنم استعراضات  ة من  ر ب  ،ةالثان ةا  حالة  تص ة  لتنم    والتعاون  الرقم الدول       الرق

ة   ة   خطط إعداد       ستخدمُ   وسوف.  الواقع  إ  مكن   ما   أقرب  اإلطار،   هذا      واإلنجازاتالع التنم

لدان ال من  عدد    ة  الرقم ة  ة  الوطن و الراغ ة  ا،  الرقم ا  ألجندة  لتكنولوج ة  الع ة  ج ات االس ة الع

    كعمل  ٢٠٢٢عام     إصدارها    المتوقعالمعلومات واالتصاالت    تعاو دارة  عر ة مع  واإلسكوا    ب ا ال

ة والمنظمات ذات العالقة.   جامعة الدول الع

ل ش ة    س ر االستعراضات الوطن  إلا  والتق ة    قل ة الرقم التقدم    ٢٠٢٢عام  ل للتنم خط األساس لرصد 

ة ابتداًء من ذ األجندة الع  مسار تنف  عام  و   ٢٠٢٢  عام   المحرز ع  منصة    متاحة  وستكون  ،٢٠٣٠ح ع

ة الرقم   دول المنطقة  التنم ات ب ادل الخ  موقع اإلسكوا لالطالع عليها وت ة ع ون ا ة اإلل ز   سع  لتع

ة ة  التنم ة   الرقم  وضمان شمول الجميع و المنطقة الع  . ها في المواطن ورفاەالتمك  


