
 

ة لعام  ة الوطن ة الرقم ر استعراضات التنم  ٢٠٢١تقار

شادي  ل االس   الدل

وط ة ال ة  لنقاط المرجع   االتصال الوطن

ات    المحت

 ١....................................... .............................. .. ........... . المهام .................................. ١

 ٢................................... ........... ................................. ............. .............. ....  خرجاتمَ . ال٢

ات ............ ٣ عة والمسؤول  ٢..................................................... ............................... . المتا

ت .............. ٤  ٣................... ............................... ................... ..................... . المدة والتوق  

 المهام  .١

ل  ة ت ةف نقاط االتصال الوطن س لةو  الرئ د ةال المهام التال ة،  وط المرجع ع هذە ال مكن و  ؛، موض

د  سق  مهام أخرى تحد  مع الم ل اإلسكوا ال  المخصص أثناء العمل التعاو ة  ضاا ر عست من ق ت التنم

ة لعام  ة الوطن ر الت  ،٢٠٢١الرقم ة لعام وكذلك تق ة الع ة الرقم  : ٢٠٢١نم  

ة   -أ ة األول حوث المكت ض مختلف المجاالت حول إجراء ال  ا  المف ة   ضا ر عست معالجتها  التنم
  ة الوط  . ٢٠٢١لعام  الرقم

اء حدت  -ب اء و  المؤسساتو د ال  المستوى الخ  إعداد ع مكنهم المساهمة   الذين  الوط
نتاج    ضا ر عست او ة الوط ة الرقم  نموذج ، ٢٠٢١لعام  التنم نادا إ اريإلسكوا ااس   المع

ةضاا ر عست ال  ة الوطن ة الرقم  . ٢٠٢١ لعام ت التنم
   -ج اف وط ل لجنة إ دعم من اإلسكوا إذا لزم األمر) شك  من مختلف  تضم  ( سي اء رئ خ

ورةالمؤسسات إلدارة و  القطاعات ة ضاار عست ا  س ة الوطن ة الرقم   ت التنم ر عا نتاج تق و
 . عنها  الجودة

سيق   - د ، الاف اإل لجنة مع الت ت، إنوط ش اء اجتماع أو  ورشة عمل عقد والمساهمة  أ خ
اك  ةإل ر  ةالوطن  الجهات المعن م تق    إعداد وتقد ة الوط ة الرقم  . التنم

، إالاف اإل لجنة التعاون مع   -ه ت، نوط ش ة إل  أ ر نتاج  إعداد المواد المطل ة   تق التنم
  ة الوط  ذلك دراسات الحالة ال ،الرقم ة و ما  ات والممارساتاالستفادة من وطن دة الخ ، الج

ل و  ات. حدلت لوضع القائم ا تحل  د فجوات المعلومات والفرص والتحد
   -و اسات  الس ات المتعلقة     ضار عست اإصدار مجموعة من التوص ة الوط ة الرقم ، بناًء التنم

ل   تحل  لوضع ا ع ة من أجل هنالرا  الوط ة المناس ات الرقم ز استخدام التقن  تع ، تهدف إ
ة المستدامة.   التنم

اب و المتعلقة د اعاأل ج دم  -ز   مراعاة المنظور الش سا   الج ما   ، ح  جميع مراحل العمل ال
انات المتاحة  سو ذلك جمع الب ل  المصنفة حسب الج    واستخدام  ها،وتحل  لغة ترا س  الج

 هذا الشأن) رشادات اإلسكوا  مكن االستعانة ب ة     ١(   ر تقكتا ة الوط ة الرقم  . التنم
اع  -ح   .2اإلعاقة  استخدام مصطلحاتإرشادات اإلسكوا الخاصة   ات

 
١ a.pdf-sensitive_language_e-https://www.unescwa.org/sites/default/files/services/doc/guidelines_gender . 
2-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/guidelines 
 _disability_language_arabic_version_0.pdf 



‐2‐ 
 

 

   

 خرجات مَ ال .٢

لة المَ  د ال ة س ة الرئ تج نقاط االتصال الوطن ة: ت  خرجات التال

اتوث   -أ ة تتضمن: مراجعة األدب  قة أول اء  ات المؤسس، وال  المحتمل اء الوطني ، الخ
ل لجنة  شك ة (إذا لزم  و اف الوطن حة إلعداد األمر)اإل ة مق ة   ضا ر عست ا، ومنهج التنم
  ة الوط  الرقم  المتو م المَ ، مع الجدول الزم  . خرجاتوالموعد المحدد لتقد

 ال   -ب   ضار عست مسودة أو ة الوط ة الرقم  تم جمعها  التنم انات ال  والب حث المكت  ال ، بناًء ع
 ذلك تح ما  ة،  د من المصادر الوطن ات.  الفجوات د ة ا والفرص والتحد   المعلومات الوطن

ة  مسودة   -ج ة  ثان   ضار عست ال نصف نهائ ة الوط ة الرقم ةالتنم  نتائج ورشة العمل الوطن   بناًء ع
اء.  أو   اجتماع مجموعة الخ

ق اإلسكوا. لتجميع   - د قات والمالحظات الواردة من ف  لتعل
ة    -ه ة ضار عست ال سخة نهائ ة الوطن ة الرقم قات التنم  التعل عد الرد ع  قدمها  و ،  المالحظات ال

ق اإلسكوا.   ف
   -و   ضار عست ا خطة  ة الوط ة الرقم  . التنم

   

ات ٣ عة والمسؤول  . المتا

سق لهذە المهمةتقوم   م ع هذە اإلسكوا بتعي ة، موض وط المرجع ، وتتابع مع نقاط االتصال ال

ة  ةالوطن س مال المهمة بنجاح.  الرئ لة تقدم العمل نحو است د ة و ال م نقاط االتصال الوطن جب أن تل

ة س وط ا  الرئ  هذە ال لها   تم تفص ات والمهام ال المسؤول   وط المحددة وت ال لة  د ل

ة.   المرجع

 

ة س ة الرئ د نقاط االتصال الوطن و م اإلسكوا ب المعلوما تل لة  د  الوقت  ال ت الالزمة لهذە المهمة 

قة شفافة.  ط  المناسب و  

   

ت٤  . المدة والتوق

 
َّ
ة المفض   ضار عست اإلعداد  تاحة ل أن تكون المدة اإلجمال ة الوط ة الرقم  غضون ستة أشهر التنم

امل  ذ ال ق اإلسكوا من أجل التنف تم وضع خطة محددة مع ف سعة أشهر. وس  أال تتجاوز  لهذە ع

شطة.   األ


