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 والنموذج العمل منهجية مراجعة – الرقمية للتنمية الوطنية "االستعراضات  حول اإلقليمي الخبراء اجتماع

 االسترشادي" 

  بتوقيت بيروت  15:00  الى 11:00  الساعة ن، م2020 نوفمبرتشرين الثاني/  18، عبر اإلنترنت 

 

 

 المذكرة التوضيحية 

 

آسيا  تنظم   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  حول    )اإلسكوا(لجنة  اإلقليمي  الخبراء  اجتماع 

، وذلك " عبر اإلنترنت االسترشاديمراجعة منهجية العمل والنموذج    –"االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية  

الثاني/أكتو  18يوم األربعاء    Microsoft Teamsتيمز"  عبر تطبيق "  لغاية   11:00  الساعة من    2020بر  تشرين 

 بتوقيت غرينيتش(.  13:00 –  9:00) بيروت  بتوقيت  15:00 الساعة

 

 االجتماع  خلفية -1

مشروع اإلسكوا حول تعزيز التنمية الرقمية والتعاون الرقمي وخطة العمل في المنطقة يقع هذا االجتماع في صلب  

حداها  إيتناول  ،  مسارات   ثمانية، وهو يتضمن  2020الذي باشرت اإلسكوا بتنفيذه خالل    ADCD-ASAPالعربية  

 .  2021لعام  الوطنية للتنمية الرقمية االستعراضات تحسين منهجية وأدوات إعداد الدورة القادمة 

اإلقليمي   يتّوج االجتماع  اللقاءات    هذا  من  شهراإلسكوا    تهامنظّ   البحثيةسلسلة  وتشرين   يخالل  أيلول/سبتمبر 

الوطنية   االستعراضات من إعداد    التي شاركت في الدورة األولى  العشرةمع الدول العربية    2020األول/أكتوبر  

، سلطنة  السودانارات العربية المتحدة، العراق، تونس، فلسطين،  هي: األردن، اإلمو،  2019للتنمية الرقمية لعام 

 . ةسوريالجمهورية العربية الُعمان، الكويت، موريتانيا، و 

الذين ساهموا في الوطني في البلدان المذكورة أعاله،  هذه اللقاءات إلى االستئناس بآراء أعضاء فريق العمل  هدفت  

إعداد  وإجراءات وأدوات  واالستفادة من خبرتهم لتحسين منهجية ومسار    ،2019لعام    الوطني  االستعراض إعداد  

بمحتواها وأثرها    1اإلقليمي   التقريرو  ةالوطني االستعراضات   االرتقاء  بهدف  القادمة  للدورة  الرقمية  بغية  للتنمية 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية الماستثمارها في   ستدامة والشاملة على المستويين تحفيز التحول الرقمي تعزيزاً 

 .الوطني واإلقليمي

 
 . E/ESCWA/TDD/2019/6، : نحو التمكين وضمان شمول الجميع2019تقرير التنمية الرقمية العربية   1
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https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وغيرها الراغبة في المشاركة في دورة العربية المشاركة في الدورة السابقة، الدول هذا االجتماع اإلقليمي   ضمسي

 العمل   لتحسين منهجية  المستخلصةوأفضل الممارسات والمقترحات والتوصيات    المستقاةللنظر في الدروس    2021

أو   وسيليه اجتماع إقليمي آخر يعقد في منتصف  التنمية الوطنية القادمة.  استعراضات وإجراءات وأدوات إعداد  

النهائية للمنهجية والنموذج االسترشادي  2020نهاية شهر كانون األول/ديسمبر    ه ودليل   الجديد   لعرض المسودة 

 . 2021عام   ةفي بدايواألدوات المصاحبة العتمادها وإطالق الدورة القادمة 

إلى عكس الواقع الرقمي أقرب ما يمكن    المنبثق عنها  والتقرير اإلقليميالقادمة  الوطنية  االستعراضات  وستسعى  

المبادئ التوجيهية العامة التي أصدرها األمين العام لألمم المتحدة بستلهام  اال مع  الوطني واإلقليمي    ينعلى الصعيد 

 connect, respect  التواصل واالحترام والحمايةالرقمي الذي يرّكز على    بشأن المصطلح العالمي الجديد للتعاون

and protect  ،  طة الطريق العالمية للتعاون الرقمي التي أطلقها األمين العام في شهر حزيران/يونيو يبخرواالسترشاد

  .3وأهدافها السبعة عشرة   2030باإلضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام   20192

 االجتماع  ومحاور أهداف -2

التي سبقت   البحثيةسلسلة اللقاءات  المستخلصة من  المقترحات والتوصيات  إلى استعراض أهم  االجتماع    يهدف هذا  

الوطنية للتنمية الرقمية   االستعراضات تبادل الخبرات والتعلم من الدول التي شاركت في الدورة األولى من إعداد  و

 .الدروس المستفادة على الصعيد الوطنيالتحدّيات وأهم ز ابرإ ، من خالل 2019لعام 

 ً رقمية وخطط العمل المستقبلية في وضع السياسات الاالستعراضات  نتائج هذه    استثمارالى مناقشة كيفية    يهدف أيضا

 على المستوين الوطني واإلقليمي. للتنمية المستدامة   2030والتسريع بتنفيذ خطة عام  

يُستفاد  المنهجية    وسوف  اللمسات األخيرة على   يجري ، بحيث  المحسنةمن مخرجات االجتماع اإلقليمي لوضع 

وإطالق عملية إعداد   2020تقديمها خالل االجتماع اإلقليمي الذي تنظمه اإلسكوا في شهر كانون األول/ديسمبر  

 . 2021الوطنية للتنمية الرقمية للدورة القادمة  االستعراضات 

 : ةالتاليالمسارات  حولاالجتماع  سيتمحور

 يمي والتقرير االقل الوطنيةاالستعراضات مسار ومنهجية العمل إلعداد 

هذا   االستراتيجي  علىالمحور  سيرّكز  عامة  و   المستوى  أسئلة  إلى  آراء  لوشاملة  يتطرق  واستطالع  عرض 

، في جمع البيانات والمعلومات   المتبعةالمنهجية  وفيما يخص المسار ككل،    ةفرق العمل الوطنيخبراء  اقتراحات  و

بعين   نتائجه  ، وأخذ الوطنيعلى المستوى    هاوتعزيز أثر  ةالوطني  االستعراضات من أجل إنتاج  اإلطار الزمني  و

التقرير باالستعراضات الوطنية    يضاف إلى ذلك ربط  .جديدة ومحفزة  سياسات وخطط عملاالعتبار من أجل وضع  

 اإلقليمي من أجل تعزيز األثر ليس فقط على الصعيد الوطني وانما أيضا على الصعيد اإلقليمي.

 سترشادي والوثاق المكملة له النموذج اال

رشادي والصعوبات التي واجهها فريق العمل في ستتفاصيل أسئلة النموذج االعلى  بشكل أدق  المحور  هذا    زسيركّ 

، وعلى استطالع اآلراء بالنسبة لإلطار المعتمد فهم األسئلة وتجميع البيانات الكمية والنوعية والمعلومات المطلوبة

على الكتل الخمس التي أخرى  إضافة  و  األجزاء  إمكانية حذف بعض  مع    ضمنهاألسئلة    وموقع وتوزيعومكّوناته  

 
2-cooperation-https://www.un.org/ar/content/digitalGeneral, Roadmap for Digital Cooperation, 2020, -Report of the Secretary 

roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf 

 arch/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=Ahttps://www.un.org/ga/se، ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  ٠ 3
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  بشكل   واإلنجازات المحققة  العربية  الدول  المعلومات لدى  لعكس واقع  2019عام  لوردت في النموذج االسترشادي  

 .فاعل

 2021- 2020الوطنية للتنمية الرقمية لعام ضات ااالستعرطة الطريق إلطالق الدورة القادمة من إعداد يخر

على المحور  هذا  إعداد    يركز  لمسار  الموازية  العمل  مسارات  لبعض  بالنسبة  والمستجدة  الجديدة  األفكار 

، واستخدامه كأداة محفزة للدولالرقمي  للنضج    مركب   مؤشرمن بينها  و،  الوطنية للتنمية الرقميةاالستعراضات  

لتقديم المعلومات فيه    يتم تحيين  ،الدورية  االستعراضات   عن  بديلأو    مواز  مرصد ذكي  إنشاء  و بصورة دورية 

بلورة أجندات وطنية للتنمية الرقمية وفقاً لألولويات الخاصة بكل بلد، المحور أيضاً  آنية للدول. ويناقش هذا  تقارير  

للدول الراغبة الوطنية للتنمية الرقمية  رسم مالمح ومكونات األجندة  لمع اإلسكوا  والتعاون الفني  ة  الشراكطبيعة  و

 .وبناء القدرات بشأنها في ذلك

 واللوجستية  التنظيمية التفاصيل -3

 والتسجيل  المشاركون .أ

بإعداد  من المتوقع أن يستقطب االجتماع    ية الوطن   ات االستعراضأعضاء فريق العمل السابقين والجدد المكلفين 

الرقمية   التي شاركت  الدول    منللتنمية  الدورة األولى  العربية  أن  أو  في  الدورة  ترغب في  ، القادمةتشارك في 

 والخبراء ذوي الصلة.  فريق اإلسكواباإلضافة إلى أعضاء 

 اللوجستية  التفاصيل .ب

 – اجتماع الخبراء اإلقليمي للدول األعضاء حول "االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية  : سيعقد  والمكان  زمانال

والنموذج   العمل  منهجية  افتراضي    "االسترشادي مراجعة  اإلنترنت بشكل  " عبر  تطبيق  عبر  وذلك  تيمز" ، 

Microsoft Teams    ،  بتوقيت   15:00  الساعة  لىإ  11:00الساعة    من  2020تشرين الثاني/نوفمبر    18يوم األربعاء 

 بتوقيت غرينيتش(.   13:00  – 9:00)  بيروت 

 . وال تتوفر خدمات الترجمة إلى لغات أجنبية أخرى لالجتماعهي اللغة الرسمية المعتمدة : العربية لغة االجتماع

 المراسالت .ج

 : لالجتماع التقنية بالترتيبات  المتعلقة للمراسالت 

 رضوان  الهادي السيد

 أول مساعد  إداري

برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في  

 الدول العربية 

مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، 

 والتكنولوجيا 

 اإلسكوا  

 + 961978569:  الهاتف

 + 9613231217: الجوال

   radwan@un.org :اإللكتروني  البريد 

 وهبه  ريتا السيدة

 اقتصادية  شؤون مساعد 

برنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في  

 الدول العربية 

مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، 

 والتكنولوجيا 

 اإلسكوا  

 + 9611978513:  الهاتف

 + 96171199533: الجوال

  wehbe@un.org :إللكتروني ا البريد 
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