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 (افتراضي/حضوري) 2022كتوبر أ/ولتشرين األ 27-25دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 

 برامج، اإلسكواالميرنا الحاج بربر، مسؤولة 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 العربية لتنمية الرقميةتقرير ا
 
.  

  
يعتمد هذا التقرير اإلقليمي الذي تعده اإلسكوا بشكل رئيسي على التقارير الوطنية للتنمية 

الرقمية التي تعدها البلدان العربية، مع إضافة بيانات دولية للمقارنة واستخالص 

  :ويتكون هذا التقرير من ثالثة فصول أساسية هي. توصيات للدول العربية

التحوالت الحديثة العهد في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوك المستخدمين على 1.

 الصعيدين الدولي واإلقليمي

 استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية، 2.

 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية3.



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 (1)منهجية البحث وتجميع البيانات والمعلومات 

التحوالت الحديثة العهد في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوك : الفصل األول 

 المستخدمين على الصعيدين الدولي واإلقليمي

 

 البحث عن تقارير صادرة عن مؤسسات مرموقة وأخرى دولية، حول وضع العالم

والمنطقة فيما يخص استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء مجتمع 

 المعلومات، واستشراف المستقبل الرقمي؛

 تحليل البيانات وتنسيقها واستخراج المفيد منها للتقرير العربي مع التركيز على التنمية

 على المستوى اإلقليمي؛



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 (2)منهجية البحث وتجميع البيانات والمعلومات 

 استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية: الفصل الثاني 

 

 متابعة التقارير الوطنية للتنمية الرقمية التي يفترض أن تتم صياغتها باالعتماد على

صياغة ملخص لها منسق حسب المجموعات والنموذج المعياري المعتمد، وجمعها 

 الخمسة،

 يلخص الفصل الثاني ما ورد في التقارير الوطنية للدول العربية المشاركة في

المشروع مع تحليالت ومقارنات تسمح بإعطاء صورة دقيقة ألوضاع المنطقة العربية 

 .فيما يتعلق بتطور مجتمع المعلومات والتنمية المستدامة

 البحث عن بيانات ومعلومات إضافية صادرة عن منظمات دولية وإقليمية توضح

 صورة الوضع اإلقليمي وتغنيها؛

 

 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 (3)منهجية البحث وتجميع البيانات والمعلومات 

 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية: الفصل الثالث 

 

 البحث عن مشاريع عربية متميزة للتنمية المستدامة تعتمد إلى حد كبير على تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت، وتلخيصها في إطار الفصل الثالث من التقرير؛

 تحليل الوضع اإلقليمي العربي بناًء على ما ورد في الفصول الثالثة وصياغة توصيات

موجهة إلى الحكومات العربية وأصحاب المصلحة المختلفين، كل في مجال 

 اختصاصه، بغية ردم الفجوات في التنمية الرقمية؛

 

 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 األجندة العربية الرقميةالتقرير العربي للتنمية الرقمية والترابط بين 

 مت األجندة العربية الرقمية انطالقاً من االطار المفاهيمي للتنمية الرقمية الذي وضعته ُصم ِّ

 ؛(اإلقليمي)التقرير العربي االسكوا العداد تقارير التنمية الرقمية الوطنية و

 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 األجندة العربية الرقميةالتقرير العربي للتنمية الرقمية والترابط بين 

  الهدف الرئيسي هو االستفادة من المعلومات التي يقدمها التقرير العربي للتنمية الرقمية

 :أساسيتين وذلك في مرحلتين

 

التقرير العربي للتنمية الرقمية كمصدر هام  اعتمادألجندة العربية ولعداد مرحلة اإل

 ؛للبيانات والتحليالت المستخدمة فيه، إضافة إلى مصادر أخرى

 تنفيذ األجندة بحيث يكون التقرير العربي للتنمية الرقمية مصدراً ومراقبة تتبع مرحلة

 المراقبة؛ في رئيسياً للمؤشرات المستخدمة 

 

مؤشراً  93مؤشراً مستنبطاً منه، من أصل  61يتضمن نموذج القياس في األجندة حالياً  
مؤشر مأخوذة من المؤشرات  22ضافة إلى إل، با%66مستخدماً في األجندة، أي بنسبة 

.الدولية األخرى المتضمنة أيضا في التقرير  



 شكرا  


