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EUNITED NATIONS 

  (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة
  

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

   بتوقيت بيروت 15:00الى  11:30، من الساعة 2020 نوفمبرتشرين الثاني/ 18، عبر اإلنترنت
 

  المؤقت عمالاأل تنظيم

 2020 نوفمبر/الثانيتشرين  18األربعاء 

 الجلسة االفتتاحية 11:00-11:30

  تستعرض الجلسة االفتتاحية أهداف االجتماع، وبرنامج العمل، والنتائج المتوقعة 

 كلمة ترحيبيّة 
، رئيس مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، السيد يوراي رايشان - 

 واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، اللجنة االقتصادية والتكنولوجيا

  عرض خلفية وأهداف االجتماع وبرنامج العمل والنتائج المتوقعة
رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، السيد أيمن الشربيني - 

والمنسق العام لبرنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول 
 ، اإلسكوامجتمع المعلومات، والتكنولوجيامجموعة اإلحصاءات، والعربية، 

  

 عداد التقارير الوطنيةإل االستراتيجيمسار لنظرة تحليلية ونقدية للجلسة األولى: ا13:00-12:00
  2019والتقرير اإلقليمي للتنمية الرقمية لعام 

ترّكز هذه الجلسة على المستوى االستراتيجي ويتطرق إلى أسئلة عامة وشاملة  
واستطالع آراء واقتراحات خبراء فريق العمل الوطني فيما يخص المسار لعرض 

ككل، والمنهجية المتبعة في جمع البيانات والمعلومات واإلطار الزمني من أجل إنتاج 
التقرير الوطني وتعزيز وتحفيز أثر هذا التقرير الوطني على المستوى الوطني، 

  .اسات وتغيير سياساتي وخطط عملواألخذ بعين االعتبار بنتائجه من أجل وضع سي

، مديرة البرامج في قسم سياسات السيدة ميرنا الحاج بربر      رئيس الجلسة - 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، االسكوا

 ، مستشار االسكواالسيد منصور فرح      مقدم العرض - 

     مع الخبراء الوطنيين حلقة نقاش 
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مناقشة النموذج االسترشادي الذي استخدم لإلعداد للتقارير الوطنية : لثانيةلجلسة اا 14:00-13:00
)2019( 

يتم التركيز في هذه الجلسة بشكل أدق على تفاصيل أسئلة النموذج اإلرشادي  
والصعوبات التي واجهها فريق العمل في فهم األسئلة وتجميع البيانات الكمية والنوعية 

اآلراء بالنسبة لإلطار المعتمد ومكّوناته وموقع والمعلومات المطلوبة، وعلى استطالع 
وتوزيع األسئلة ضمنه مع إمكانية حذف بعض األسئلة أو إضافة بعض األقسام على 

لعكس  2019الكتل الخمس التي وردت في النموذج االسترشادي الذي اعتمد عام 
  واقع الدول واإلنجازات المحققة أقرب ما يمكن إلى الواقع.

، مديرة البرامج في قسم سياسات السيدة ميرنا الحاج بربر      رئيس الجلسة - 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، االسكوا

 ، مستشار االسكواالسيد منصورفرح      مقدم العرض - 

    مع الخبراء الوطنيين حلقة نقاش 

   

في  لتنمية الرقميةا لمستقبلية الستعراضات وأجنداتاخارطة الطريق لجلسة الثالثة: ا 50-14:00 :14
 المنطقة العربية

 .2020االجتماع القادم واألخير لعام    )أ( 

لتنمية ألدوات يمكن استحداثها إلثراء عملية استعراضات ااألفكار الجديدة   )ب(
تلك األدوات  تطويربحيث يمكن ، القادمة ةو اإلقليميأ ةالوطني سواء الرقمية

 من بينهاو .لعملل يبشكل متدرج أو تجريبي بالتوازي مع المسار األساس
  :اآلتي

 استعراضات التنمية الرقمية رصد التقدم في مسارلقياس كلي نموذج  وضع فكرة 
على  لدوللتقدم ا دذلك النموذج كمؤشر رص استخدامبشكل معياري، بحيث يمكن 

 لها على تسريع مسيرتها. محفز عدد من أصعدة التنمية الرقمية، و

   مواٍز أو بدالً من التقارير الدورية يتم للتنمية الرقمية فكرة إنشاء مرصد ذكي
داعمة لها في  نية للدولوإنتاج تقارير آتحيينه بصورة دورية لتقديم معلومات 

  . تقييم موقعها من السياسات والتعرف على أفضل الممارسات أوال بأول

  .2021القادمة من إعداد التقارير الوطنية للتنمية الرقمية لعام إطالق الدورة   )ج(

مالمح ومكونات  :بلورة أجندات وطنية للتنمية الرقمية للدول الراغبة في ذلك  )د(
وفقاً لألولويات  - األجندة الوطنية للتنمية الرقمية وبناء القدرات بشأنها

 سكوا.الخاصة بكل بلد، وطبيعة الشراكة والتعاون الفني مع اإل

األجندة الرقمية العربية/االستراتيجية العربية  لتكنولوجيا  بلورةمسار   )ه(
المعلومات واالتصاالت (بمشاركة كافة الدول العربية والمنظمات الدولية 

 واإلقليمية ذات العالقة واالهتمام).

، رئيس قسم سياسات السيد أيمن الشربيني      ومقدم العرض رئيس الجلسة - 
المعلومات واالتصاالت والمنسق العام لبرنامج تعزيز التعاون تكنولوجيا 

الرقمي والتنمية الرقمية في الدول العربية، مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع 
 المعلومات، والتكنولوجيا، اإلسكوا

    مع الخبراء الوطنيين حلقة نقاش 
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 الجلسة الختامية 15:00-14:50

سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، رئيس قسم السيد أيمن الشربيني -  
والمنسق العام لبرنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في الدول 

 العربية، مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا، اإلسكوا

، رئيس مجموعة اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، السيد يوراي رايشان - 
 والتكنولوجيا

 


