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 تقرير التنمية الرقمية 

على  همىإ جازىت ال التة اىر الر  اىر لى  إلملىر ا، ىتسال ا ميسىلط الضىوء على  الزةىوإل ال ت اى   للزةىتل الضوء  يسلط التقرير 

ما،ازت ال الر  ار ل   ختلف القطتعتل ا مإلمسمت ل  تفعال التحول الر    ل  ال بتإلسال  الحكو ار الت  شتسكت ل  تع ي  

  .للفرإل مال زت ع ا متستعد ل  تقوير القطتعتل الحاوير س  ات  الحات   زتالته ال ختلفر الت  تةعكس ل  



 الاهداف

 .  تسلاط الضوء عل  همإ جازت ال التطوس الر    ل  الدملر•

 .  جبرا  جةوإل الزةتل الحكو ار ال ت ا   ل  التحول الر   •

 .  م شتسكتةت كألضل ال  تسستل الدملرتسلاط الضوء عل    تسستل •

 .جبرا  جةوإل الدملر للز ع بان تحقاق ال ؤشرال العتل ار متحقاق األمداف ال حلار للوصول جل  سعتإل  ال زت ع ماأللراإل•



 استراتيجية بناء التقرير

 بناء نموذج التقرير االولي
التواصل مع الجهات 

 المختصة وتحديد المتطلبات

تطوير النسخة األولى من 

 التقرير بالمحتوى الكامل  

مراجعة وتحديث وصياغة 

 النسخة النهائية من التقرير 



 اطار التقرير 

  1 الكتلة
 ألاطر الاستراتيجية 

 القمة العاملية ملجتمع املعلومات واهداف التنمية املستدامة 

 4 الكتلة
 املجتمع 

التحول الرقمي ومجاالت سياسة الشمول 
 الاجتماعي 

  2الكتلة 
 الاقتصاد الرقمي 

إلانتاج، القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات والاتصاالت، النمو الاقتصادي، 

 التوظيف

  2الكتلة 
 الدولة 

، البيئة الحوكمة البنية التحتية،
 القانونية

 6الكتلة 
 مبادرات مفيدة

 نجاح، التعامل مع الاحداث وألازمات املستجدة قصص

  5 الكتلة
 الثقافة والاعالم 

 الهوية الثقافية، التنوع اللغوي، إلاعالم 



 أهم املالمح من التقرير

 الاستراتيجيات
 االستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات

 استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي 

 استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة 

 استراتيجية اإلمارات للخدمات الحكومية 

 استراتيجية اإلمارات الستشراف المستقبل 

 استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية

 االستراتيجية الوطنية الستقطاب واستبقاء المواهب

 استراتيجية المهارات المتقدمة

 2030االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 

 االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم 



 أهم املالمح من التقرير

التنافسية 
 العاملية

 عالميا   33المركز 
 

 عربيا   1و 

 
 



 أهم املالمح من التقرير

البيئة 
 التنظيمية

مالحكو ـر الر  ار  ســؤملار  رك يــر عــن التحــول الر  ــ  لــ  االتصـتالل تتولـ  مائـر تةظاـإ 

تةظاــإ  طــتع األملــ  الحكو ـرا ميتزلـ  ذلـك لـ  سسـتلتةت التـ  تتض ـن  ة تاــن اســتراتازاتان 

.مالثتااــر ت كاــن التحــول الر  ــ االتصــتالل   



 أهم املالمح من التقرير

 قصص نجاح



 التحديات

 الكل تل ل  كل  سإ ل  التقرير   ت يشكل صعوبر ل  تحديد  حتوى  ال يوجد حد اإلا  لعدإل•

 (  العربار م ا،ازلا ير)ال حتوى بتللغتان  توالر•

 ال حتويتل ملقت  لل تطلبتل التقرير ل  ال د  ال  ةار ال حدإل  استزتبر سريعر للزةتل لتولار•

 .  احتواء ج اع الزةوإل ال بذملر ل  ال شتسيع ماالكتفتء بتلخطوط العريضر الستعراض ال شتسيع كقصص ازتح صعوبر•



: شكر جزيل الى  

 

فريق االسكوا في توفير الدعم المطلوب لبناء واعداد 

 التقرير 

 فريق العمل من الجهات الحكومية في توفير المتطلبات


