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.إعداد تقاریر االستعراضات الوطنیة للتنمیة الرقمیة

نمیة إجراء استعراضات وطنیة وإقلیمیة للت"إقلیمیةبتنفیذ مبادرة 2018اإلسكوا منذ عام قامت•
:، تھدف إلى"الرقمیة

 لرقمیة في مجال التكنولوجیات اتسلیط الضوء على الجھود المبذولةوالتقّدم المحرز رصد
التنمیة المستدامةدعماً لتحقیق أھداف

 في القطاعات االقتصادية واالجتماعیة تتكنولوجیاھذه الاالستفادة من تعزيز

التقرير العربي "أصدرت االسكوا النسخة األولى من ، وھذا العملفيعشر دول عربیة شاركت •
وطنیةالستعراضات االبناًء على ، 2020عام "نحو التمكین وضمان شمول الجمیع: للتنمیة الرقمیة

عاون تعزيز التنمیة الرقمیة والت"أصبح ھذا العمل مساراً محورياً ضمن إطار مشروع 2020في عام •
"الرقمي وخطة العمل في المنطقة العربیة

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-2019


.مسبقإذنعلىالحصولغیرمنمنھاجزءأيأوالمادةھذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجمیع©
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 ة الوطنیة للتنمیة الرقمیاالستعراضاتعداد إلالعمل تحسین منھجیة وأدوات مراجعة المسار من أجل
2021لعام 

ةمالحظات المنظمات ذات العالقالدورة األولى والمشاركة فيالعشرةالبلدانخذ باالعتبار مالحظات األ
(ITU, UNCTAD, UNDESA, UNESCO) 
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.تصمیم الدلیل االسترشادي

الدلیل االسترشادي

اإلطار المفاھیمي للتنمیة الرقمیة

 النموذج المعیاري الستعراضات
؛2021التنمیة الرقمیة الوطنیة لعام 

 سیرورة استعراضات التنمیة
2021الرقمیة الوطنیة لعام 

نمیة وارتباطھا بالتقرير اإلقلیمي للت
الرقمیة 

 الشروط المرجعیة لنقاط االتصال
الوطنیة

أدوات فنیةأدوات استراتیجیة



یة المسار االستراتیجي العداد استعراضات التنم
الرقمیة الوطنیة
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.استعراضات التنمیة الرقمیة الوطنیةسیرورة 

من في السیرورة المحدثة لألعمال التي ستعتمد اعتباراً تحديد أدوار كل من اإلسكوا والدول المشاركة تم 
:ألھم البنودوفیما يلي ملخص . 2021عام 

 وفتح منحھا الوقت الالزم ودعم فرق العمل في كل دولة من قبل اإلسكوا بغیة الوزراءمخاطبة
مجال التواصل مع الوزارات األخرى

 یاتھاومسؤولالمنسقین الوطنیین ونقاط االتصال القطاعیة/دور نقاط االتصال الوطنیةتفعیل

 من كافة القطاعات وطنیین خبراءتضم فرق عملتشكیل من خالل تشاركیة العمل ضمان
قتصاد، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، االقتصاد الرقمي، اال(الممثلة بالوزارات واإلدارات المعنیة 

)  الشؤون االجتماعیة والعمل، الثقافة، اإلعالم

 أشھر للتفرغ لھذا بالمئة لمدة ستة 25إلى 10للخبراء وذلك بما يقارب  توفیر الوقت الالزم ضمان
العمل
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.استعراضات التنمیة الرقمیة الوطنیةسیرورة 

 ات على إعداد االستعراض الوطني للتنمیة الرقمیة وتنظیم ورشلجنة وطنیة مشرفة تشكیل
لتنسیق العمل 

 ونقاط نقاط االتصال الوطنیة(المشاركین في العمل ببرنامج تدريبي لبناء قدراتقیام اإلسكوا
قبل البدء في العمل ) االتصال القطاعیة

 وتذلیل العوائق المختلفةتسھیل جمع البیانات بین الجھات بغیة بلورة الشراكات

 ا بینھابغیة تسھیل مقارنة الدول فیمالمزيد من المؤشرات الكمیة العالمیة التوجه نحو استخدام

 ي لكل سواء على المستوى الوطنخط األساس لقیاس التقّدم المحرز ستشكل التقارير الوطنیة
دولة أو على المستوى اإلقلیمي العربي، 



الوطنیةالشروط المرجعیة لنقاط االتصال
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.استعراضات التنمیة الرقمیة الوطنیةسیرورة 

:تتضمن الشروط المرجعیة لنقاط االتصال الوطنیة والقطاعیة مھاماً، أھمھا

المكتبیة األولیةلبحوثإجراء ا

 إلشراك جمیع أصحاب المصلحة في عملیة اإلعداد" ورش عمل وطنیة"وعقد الشركاءتحديد

 عة من تحديد للفرص والتحديات وإصدار مجموالقائم مع تحلیل للوضع ضمان احتواء التقرير على
التوصیات 

 في جمیع مراحل العمل البحثي) النوع االجتماعي(البعدين الشبابي والجنساني دمج



االطار المفاھیمي والتموذج المعیاري
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.اإلطار المفاھیمي للتنمیة الرقمیة

ط القوية تأخذ في االعتبار الروابخمس كتل يتألف اإلطار المفاھیمي للتنمیة الرقمیة من 
بین أھداف التنمیة المستدامة وخطوط عمل القمة العالمیة لمجتمع المعلومات،
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.النموذج المعیاري

نمیة ُصمم ھذا النموذج المعیاري لتسھیل عمل الخبراء في صیاغة استعراضات الت
:كتل أساسیة 5الرقمیة الوطنیة، ويتألف من 

 الوطنیة واإلقلیمیة والدولیةاألطر االستراتیجیة : 1الكتلة

 ونیةوالبیئة القانبالبنیة التحتیة والحوكمة السیاسات المتعلقة : 2الكتلة

 باالقتصاد الرقمي والتوظیف والتجارةالسیاسات المتعلقة : 3الكتلة

 بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعيالسیاسات المتعلقة : 4الكتلة

 السیاسات الثقافیة واإلعالمیة: 5الكتلة

باالضافة إلى مبادرات مفیدة والمرفق حول المؤشرات األساسیة لتكنولوجیا
المعلومات واالتصاالت



نیةاستعراضات التنمیة الرقمیة الوطسیرورة 
2021-2022
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استعراضات التنمیة الرقمیة الوطنیةسیرورة 

2022فبراير 

األولىلمسودة ا

2021ديسمبر 

التقرير النھائيالنھائیةالمسودة نصف 

2022أبريل

لتقديم التقارير الوطنیةةالمواعید المحددبالدول المشاركةالتزام
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2022-2021وضع الدول المشاركة في استعراضات التنمیة الرقمیة 

األولىلمسودة ا

الجزائر
العراق
سورية

الصومال

المسودة الثانیة

ُعمان
األردن

فلسطین

التحضیر للمسودة األولى

مصر
اإلمارات العربیة المتحدة

تونس
قطر

التي أبدت إھتمامھاالسودان، موريتانیا، المغرب، الكويت، البحرينباالضافة إلى لبنان، 



الجدول الزمني

إبريل /نیسان
2022

مارس /آذار
2022

فبراير /شباط
2022

يناير /2ك
2022

ديسمبر /1ك
2021

نوفمبر /2ت
2021

أكتوبر /1ت
2021

االجتماعات 
التمھیدية

ورشة بناء القدرات

الوثیقة األولیة
مسودة أولى 

للتقرير
االجتماع اإلقلیمي

األول

ةمسودة نصف نھائی
االجتماع اإلقلیمي

الثاني

التقرير النھائي



اریر الترابط بین األجندة العربیة الرقمیة وتق
التنمیة الرقمیة
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.ةالترابط بین األجندة العربیة الرقمیة وتقاریر التنمیة الرقمی

تخدمة ُصّمِمت األجندة العربیة الرقمیة انطالقاً من مجموعة المحاور الرئیسیة والفرعیة المس•
.في تقارير التنمیة الرقمیة الوطنیة واإلقلیمیة

میة الذي الھدف الرئیسي ھو االستفادة من المعلومات التي يقدمھا التقرير العربي للتنمیة الرق•
:يقوم على االستعراضات الوطنیة وذلك في مرحلتین اساسیتین

التحلیالت إعداد األجندة العربیة وإعتماد التقرير العربي للتنمیة الرقمیة كمصدر ھام للبیانات و
.المستخدمة فیه، إضافة إلى مصادر أخرى

 اً للمؤشرات تنفیذ األجندة بحیث يكون التقرير العربي للتنمیة الرقمیة مصدراً رئیسیتتبع
مؤشراً مستنبطاً 32المستخدمة في عملیة التتبع والمراقبة؛ ويتضمن نموذج القیاس حالیاً 

، باالضافة إلى عدد %50أي بنسبة تتجاوز في األجندة، مؤشراً مستخدماً 59منه، من أصل 
كبیر من المؤشرات الدولیة األخرى المتضمنة في التقرير واألجندة مثل مؤشرات االتحاد

.الدولي لالتصاالت



شكرا
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