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اللقاءات التمهيدية للتعريف بمشروع
يةإعداد تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقم

2022-2021لعام  

مقدمة -الجزء األول 
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لدول العربية لتعزيز التنمية الرقمية والتعاون الرقمي برنامج 

ة  8يتضمن  ــــع فرع ة (محاور عمل أو مسارات أو مشار م ةإقل  ).ووطن

ذه عام   .2020دأ تنف

وع ا: المسار األول• سختها األو م ة ال صدرت   ة الرقم ة للتنم سخة 2019-2020لتقارر الوطن دورها  ال سهم  ، وال س
ة ة الرقم ر العر للتنم ة من التق  2022 الثان

وع : المسار الثا • .وحوكمة االنترنت العربي الرقمي التعاون لمسار إقليمي إطارإعداد م

وع : المسار الثالث•   كوالإلس مشترك مشروع خالل من واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا عربية استراتيجية / عربية رقمية أجندة تطويرم
.  GEMS والنقالة االلكترونية الحكومية الخدمات نضوج مؤشر من الثاني اإلصدار إلى باإلضافة ،العربية الدول وجامعة

ة لت: المسار الرابع والخامس والسادس• وعات وطن د الوط لثالث مم ة ع الصع ات رقم ج ات ر أجندات أو اس جموعات من ط
مساعدة اإلسكوا،  من خالل طلب للتعاون الف  المجال ة،   .الدول الع

)  ابعت(لدول العربية لتعزيز التنمية الرقمية والتعاون الرقمي برنامج 

وع :والثامن السابع المساران• شاء م ة ومنصات قنوات واستخدام إ ون دة إل ةاإل والمنصات القنوات إ اإلضافة جد ون  ل
ل من المطّورة( القائمة، ها  لالتصاالت  الدو  واالتحاد  اإلسكوا  ق كة المتحدة األمم منظمات من وغ :التا   ،)ال

ة ومنصات قنوات• ون دة إل ة المنصة  :جد ون ة الرق  للتعاون اإلل ة، والتنم ة، ةالتفاعل واألدوات الرقم ون  اإلل
ة للتعاون العر  والمؤتمر  ة والتنم  الرقم

ة والمنصات القنوات• ون ة الحكومة مديري منصة :القائمة اإلل ون ها  ،)اإلسكوا( العرب اإلل  منظمات( القنوات من وغ
كة المتحدة األمم .)ال

اسات صان  تمك  :الهدف• ر  إحداث من المصلحة وأصحاب الس ث تط اس   وتحد ر خالل من اتالس ةإل منصة تط   قناة/ون
ة الرق  للتعاون ة والتنم مة الرق  التعاون الخاص والحوار للمنا نت وحو   لمراجعات وكذلك ،الدو / اإلقل  المست  ع ،اإلن

اسات ل الس ط والتحل ة المتعلق  والتخط ة التنم ل الحقا المشاركة من ولتمكينهم .اإلقل / الوط  المست  ع الرقم   ش
ة المنصات تلك منالستفادة هادف ون ا إلثارة حديثا المطّورة اإلل ادل القضا ات وت   وقصص المحرز موالتقد الحالة وعرض ؛الخ
سيق أو/ و المستفادة والدروس النجاح اسات المتعلقة والمواقف اآلراء نقل/ ت ة الس ة الرقم ة العالم م .)واإلقل
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ربيةإعداد تقارير التنمية الرقمية العنبذة عن مشروع 

:يهدف إلى دعم التقدم في بناء مجتمع المعلومات وتعزيز التنمية الرقمية

؛)بمشاركة عشر دول 2020-2019 عام(  االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية  •

؛للتنمية الرقميةالتقرير العربي األول   •

؛رصد التقدم على كافة المسارات•

رسم السياسات القائمة على األدلة؛•

.وضع استراتيجيات وخطط عمل•

نحو التمكين : 2020-2019العربي للتنمية الرقمية لعام الوطنية والتقرير 
وضمان شمول الجميع

العراق
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المفاهيمياإلطار 

المفاهيمياإلطار 
1 كتلةال

األطر االستراتيجية
لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامةالقمة العالمية 

2 كتلةال
الدولة

وكمة، البنية التحتية، الح
البيئة التشريعية

3 كتلةال
االقتصاد

سية اإلنتاج، القدرة التناف
لقطاع تكنولوجيا 

، المعلومات واالتصاالت
النمو االقتصادي

4 كتلةال
المجتمع

تحويل اإلدارة العامة 
واإلدماج االجتماعي

5الكتلة 
الثقافة واإلعالم

الهوية الثقافية، التنوع اللغوي، اإلعالم
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المفاهيمياإلطار 

األطر االستراتيجية الرقمية؛ – 1المجموعة•

البنية األساسية والحوكمة والبيئة القانونية؛– 2المجموعة•

لكترونية؛االقتصاد الرقمي واألثر االقتصادي واالستثمار والتصدير والعمل والتجارة اإل – 3المجموعة•

والتحوالت القطاعية واإلدماج االجتماعي؛ اإللكترونيةالتحول الرقمي والحكومة  – 4المجموعة•

.الثقافة واإلعالم – 5المجموعة•

)1( النموذج االسترشادي للدورة السابقة فقرة من

والدولية واإلقليمية الوطنية االستراتيجية األطر
)C1( .)المصلحة أصحاب وجميع الحكومة دور( الوطنية الرقمية االستراتيجيات .آ

 الشاملة الوطنية االستراتيجية إلى واإلشارة الوطنية الرقمية والسياسات االستراتيجيات تطوير ومناقشة التالي الجدول ملء
 تقييم مع  وحالتها لها المخطط / المعتمدة والسنة ورؤيتها رسالتها أدرج استراتيجية،/سياسة لكل .القطاعية السياسات/ واالستراتيجيات

 تحقيق نحو الرقمي االقتصاد أو المعلومات مجتمع لبناء القطاعية الخطط قائمة ، الرئيسية للقطاعات بالنسبة أيضا، .اآلن حتى تنفيذها
 التقدم فووص والصحة؛ والتجارة والصناعة والتعليم الحكومة الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المستدامة، التنمية أهداف

.اإلنجاز ذلك في بما الوطنية واالستراتيجيات السياسات تحقيق نحو المحرز

المشاركة الوطنيّة في مبادرات التعاون الدولي واإلقليمي .ب
ً  يتطلب ال المعلومات مجتمع بناء إن  الصعيدين لىع التعاون ويُعتبر بل وحسب، المدني والمجتمع والخاص العام القطاع بين تعاونا

ً  عامالً  واإلقليمي الدولي  خطط وضع وفي ميةالرق التنمية وتنفيذ تمويل في سيما ال المعلومات، مجتمع إلى للوصول النجاح في أساسيا
.الصلة ذات العمل
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)2( النموذج االسترشادي للدورة السابقة فقرة من
)ال/نعم()الخ ... الرقمي واالقتصاد الذكية واألمة الرقمية األمة مثل( شاملة وطنية رقمية استراتيجية توجد هل

 االستراتيجية اسم

 تحديث وآخر االعتماد سنة

 تنفيذها عن المسؤولة الحكومية الجهة

 التنفيذ وتيرة

 )كلمة 150 حوالي( الحاصل التقدم وصف

)ال/نعم(واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا قطاعية استراتيجية توجد هل

  

 الخطة أو االستراتيجية اسم

 تحديث وآخر االعتماد سنة

 المسؤولة الحكومية الجهة

 التنفيذ وتيرة

 )كلمة 150 حوالي( الحاصل التقدم وصف

الأخرى قطاعات

نحو التمكين : 2019التقرير العربي للتنمية الرقمية لعام 
وضمان شمول الجميع
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)2( النموذج االسترشادي للدورة السابقة فقرة من

إلعداد التقارير الوطنية  األولىالدورة من  المستقاةالدروس 
)2020-2019( للتنمية الرقمية

؛إلى نموذج معياريالنموذج التوجيهي تطوير •

العمل؛ وسيرورة منهجية تطوير•

؛بهيكلية جديدة يتضمن كافة األدوات البحثية األساسيةالدليل االسترشادي  تكوين•

؛االرتقاء بمستوى المشروع لمستويات حكومية عليا•

والتعاون  ةالرقمي التنميةحفيز التي تعمل على ت ىتكامل المشروع مع مسارات برنامج العمل األخر•
وطنياً وإقليمياً؛الرقمي 

:اقتراح مسارات وأدوات جديدة•
o؛تطويروتجريب نموذج لقياس نضج التنمية الرقمية
oتطوير وتجريب مرصد ذكي.
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االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية الترابط بين 
والمسارات األخرى

:مع مسارات أخرى مثلاالستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية تتكامل •

oاألجندات الرقمية الوطنية؛

o ؛)ة المستدامةللتنمييتكامل بدوره مع التقرير العربي (الثاني للتنمية الرقمية التقرير العربي

oاالستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - األجندة الرقمية العربية.

o ديسمبر /األول كانون(رفيع المستوى للتنميىة الرقمية والتعاون الرقمي الالمنتدى والمؤتمر العربي
2021  (

رير الدورة الثانية إلعداد التقا -الجزء الثاني 
)2022-2021(الوطنية للتنمية الرقمية 
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  ةالدورة الثانية إلعداد التقارير الوطنية للتنمية الرقميأهداف 
)2021-2022(

عدد أكبر من الدول العربية للمشروع؛م انضما•

؛من ناحية السرد واإلحصاءاتاالرتقاء بمحتوى التقارير •

ً تالمطور م دليل االسترشاديال االستناد إلى• ؛النموذج المعياري ضمنا

.)موضوع اليوم( العمل وسيرورة منهجية االستناد إلى•

المنهجية وسيرورة العمل
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)1( المنهجية وسيرورة العمل

كة كما طلبت الدول المشار(سكوا قبل إطالق العمل مخاطبة السادة الوزراء في كل دولة من قبل اإل•
ها الوقت بغية دعم فرق العمل المعنية من خالل منح ،)سابقاً خالل فترة إجراء المراجعة والتحسينات

الالزم وفتح مجال التواصل مع الوزارات األخرى؛

؛ياتهاومسؤولالمنسقين الوطنيين ونقاط االتصال القطاعية /نقاط االتصال الوطنيةتفعيل دور •

؛2021أكتوبر /تشرين األول 15ونقاط االتصال القطاعية قبل تسمية المنسقين الوطنيين •

)2( المنهجية وسيرورة العمل

 ،وماتاالتصاالت وتكنولوجيا المعلتنمية مستدامة، ال(ضرورة وجود خبراء في المجاالت المختلفة •
) الخ.. الماإلع ثقافة،ال، يةجتماعاال التجارة، العمل، التعليم، التنميةقتصاد، اال اإلحصاءات الوطنية،

 إلى 10من  ضمن نقاط االتصال الوطنية ونقاط االتصال القطاعية، يمكنهم التفرغ للعمل على المشروع
بالمئة من وقتهم لمدة ستة أشهر؛ 25

تكنولوجيا (ة اإلدارات المعنيو تشكيل فريق عمل الخبراء الوطنيين من كافة القطاعات الممثلة بالوزارات•
)  عالمالمعلومات واالتصاالت، االقتصاد الرقمي، االقتصاد، الشؤون االجتماعية والعمل، الثقافة، اإل

نظراً ألن هذا العمل تشاركي؛
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)3( المنهجية وسيرورة العمل

يم ورشات تشكيل لجنة وطنية مركزية لإلشراف على إعداد االستعراض الوطني للتنمية الرقمية، وتنظ•
عمل لتنسيق العمل ومراجعته؛

نقاط االتصال نقاط االتصال الوطنية و(لمشاركين في العمل اقيام اإلسكوا ببرنامج تدريبي لبناء قدرات •
ت بالتنمية نظراً لحاجتهم تفهم عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال قبل البدء في العمل،) القطاعية

لوطنية لعام المستدامة، ويركز هذا البرنامج على شرح الدليل االسترشادي الستعراضات التنمية الرقمية ا
؛المفاهيميبكافة مكوناته وأهمها النموذج المعياري واإلطار  2021

؛)فتشرح اليوم – سيرورة العمل والشروط المرجعية لنقاط االتصالأما (•

  

)4( المنهجية وسيرورة العمل

يل جمع بلورة الشراكات بين الجهات المختلفة المعنية على المستوى الوطني بغية تسه•
؛البيانات وتذليل العوائق المختلفة

ن من مقارنة التوجه نحو استخدام المزيد من المؤشرات الكمية العالمية للتنمية الرقمية للتمك•
؛الدول فيما بينها

أن تغني التقرير المساهمة في إعداده؛ تستطيعبإمكان جميع الجهات التي •
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)5( المنهجية وسيرورة العمل

ذلك، وهي تبقى المشاركة مفتوحة أمام الدول شرط التزامها بإنهاء التقرير الوطني في المواعيد المحدد ل•
 2022مارس /لمسودة التقرير الوطني ونهاية شهر آذار 2021ديسمبر /مبدئياً نهاية شهر كانون األول

، ويمكن إضافة شهر إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛للتقرير النهائي

؛Arial 14ينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير الوطني الخمسين صفحة •

األساس لقياس  ستساهم جميع التقارير الوطنية في إعداد التقرير العربي للتنمية الرقمية، وستشكل خط•
ى اإلقليمي سواء على المستوى الوطني لكل دولة على حدى أو على المستو التقدّم المحرز في المستقبل

.في سياق متابعة األجندة الرقمية العربية

  

الشروط المرجعية لنقاط االتصال
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)1( الشروط المرجعية لنقاط االتصال

ً تتضمن الشروط المرجعية لنقاط االتصال الوطنية والقطاعية • :، أهمهامهاما

إجراء البحوث المكتبية األولية وإعداد استعراض للتنمية الرقمية الوطنية؛1.

تقرير؛الخبراء الوطنيين الذين يمكنهم المساهمة في إعداد وإنتاج ال/المؤسسات/تحديد الشركاء2.

يضم خبراء (National Experts Working Group NEWG)فريق عمل وطني تشكيل 3.
ة الوطنية المؤسسات إلدارة سيرورة استعراضات التنمية الرقمي/رئيسيين من مختلف القطاعات

وإنتاج تقرير عالي الجودة؛

)2( الشروط المرجعية لنقاط االتصال

ي أصحاب المصلحة الوطنيين ف/إلشراك الشركاء "ةورش عمل وطني"عقد 4.
إعداد وتقديم تقرير التنمية الرقمية الوطني؛

كوا لجميع تنظمهما اإلس اإلقليميين للخبراء موسعين المشاركة في اجتماعيين5.
  ؛2022والفصل األول  2021في الفصل الرابع  الدول

25
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)3( الشروط المرجعية لنقاط االتصال

اسات حالة إنتاج التقرير الوطني للتنمية الرقمية المطلوب الذي يتضمن در6.
جوات وطنية وأفضل الممارسات، مع توفير تحليل للوضع القائم يحدد ف

المعلومات والفرص والتحديات؛

ي يجري إصدار مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات الوطنية ف7.
استعراض التنمية الرقمية من أجل التنمية المستدامة؛

يجب أن تدمج نقاط االتصال الوطنية البعد الشبابي وتضمن أخذ 8.
بحثي، في جميع مراحل العمل ال) النوع االجتماعي(االعتبارات الجنسانية 

.بما في ذلك التحليل الجنساني

  

)4( الشروط المرجعية لنقاط االتصال

:، أهمهامخرجاتوتتضمن الشروط المرجعية لنقاط االتصال الوطنية والقطاعية أيضاً •

راء الخب/المؤسسات/مراجعة األدبيات، وتحديد الشركاء: وثيقة أولية تتضمن1.
الوطنيين المحتملين، ولجنة اإلشراف الوطنية، ومنهجية مقترحة إلعداد 

استعراض التنمية الرقمية الوطني، مع الجدول الزمني المتوخى؛

تبي مسودة أولى الستعراض التنمية الرقمية الوطني، بناًء على البحث المك2.
ع مع والبيانات التي جرى جمعها من المصادر الوطنية، بما في ذلك تحليل الوض

جتماع قبل عقد اال – الفجوات في المعلومات الوطنية المحددة والفرص والتحديات
؛مجموعة الخبراءاإلقليمي األول ل

  

27
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)2( المخرجات  الشروط المرجعية لنقاط االتصال

 ى نتائج مسودة نصف نهائية ثانية الستعراض التنمية الرقمية الوطني بناًء عل3.
ومالحظات اإلسكوا؛ جموعة الخبراءلماالجتماع اإلقليمي األول اجتماع 

ئج االجتماع بناًء على نتاالنسخة النهائية من استعراض التنمية الرقمية الوطنية، 4.
يقات بعد الرد على التعلومالحظات اإلسكوا ؛ الخبراءاإلقليمي الثاني لمجموعة 

.والمالحظات التي قدمها فريق اإلسكوا

  

الجدول الزمني لألشهر الستة المقبلة

2022ل  2022مارس /آذار 2022فبراير /شباط 2022يناير /2ك 2021ديسمبر /1ك 2021نوفمبر /2ت 2021أكتوبر /1ت

االجتماعات التمهيدية

ورشة بناء القدرات

u

يل تتضمن تشك(الوثيقة األولية 
 الفريق الوطني والجدول الزمني

)على المستوى الوطني

u
 الورشة الوطنية األولى للفريق

الوطني

u مسودة أولى للتقرير
االجتماع اإلقليمي األول

ديسمبر /كانون األول 22-23
2021

u
ق الورشة الوطنية الثانية للفري

الوطني

u مسودة نصف نهائية

االجتماع اإلقليمي الثاني

u التقرير النهائي
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واستيضاحات سئلةأ
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