
ي دولة االمارات العربية المتحدة مالحظات 
 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ف

اتيجية العربية لالقتصاد الرقمي  عىل االستر



: مالحظات عامة

ورة توحيد مصطلح 1. ونية ) ضر اتيجية ( الحكومة الرقمية ) و ( الحكومة االلكتر ي االستر
ي عدة أماكن فر

.حيث وردت فر

اتيجية بشكل فعا2. ي انفاذ االستر
ر عىل تعزيز مفهوم تطبيق ممكنات الحكومة الرقمية لتكون داعمة فر كت 

ورة التر .ل ضر

كة، وعلية تر 3. اتيجية عىل عملية التحول الرقمي هي عملية أوسع من تطبيق تقنية المعلومات اذ تشمل تطوير خدمات حكومية مشتر كز االستر

ورية لكن مجال تقنية المعلومات واالتص ي مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وهي أساسية وضر
االت محدود جدا بناء القدرات واالبتكار فر

ر عىل أدوات التحول والتطوير كهندسة اإلجراءات والعمليات المصاحبة للتحول الرقمي  كت 
ورة التر .فمن الضر

ونية)كما نوصي بتوحيد مصطلحي 4. ( الحكومة الرقمية)و( الحكومة االلكتر



ر عىل نافذة واحدة للخدمات تشمل الملف الرقمي للمتعامل لتكون الخدمات الحومية ش1. كت 
ورة التر .املة ضر

وذلك يتطلب . نوصي بذكر ان عملية التحول الرقمي عملية تفعيلها يستلزم إعادة هيكلة نموذج العمل المؤسسي 2.

يعات وأنظمة لتمكن التحول الرقمي  اك. تطوير وتنظيم وإزالة تشر ر العام يتضمن ذلك تنظيم أطر الشر ر القطاعي  ة بي 

.والخاص

ي إطار العمل قد تختلف من دولة اىل أخرى لذا األف3.
اتيجية تطبيق  تقنيات معنية فر ر عىل حددت االستر كت 

ضل التر

رفع استخدام الداعم القتصاد المعرفة و االقتصاد الرقمي بالدرجة األوىل وليسباعتبارةمفهوم التحول الرقمي 

التقنية

: مالحظات فنية 



 االعتبار ما يىلي 
ر اتيجية عدد من األسس  لذا يرجى االخذ بعي  :  حددت االستر

ي دعم عملية اتخاذ القرار 1)
.إدارة البيانات وتداولها واالستخدام األمثل للبيانات فر

.ال قطاع االعم–المواطن ، الحكومة –الحكومة ، الحكومة –تصميم وبناء المنصات الرقمية الموحدة لتكون الواجهة الرئيسية للحكومة 2)

اتيجية بناء وتطوير 3) ي استر
انر االمن السيتى

يعات واألنظمة4) تطوير التشر

.تكريس االبتكار والبحث والتطوير 5)

:  فنية مالحظات -يتبع 



ر العام والخاص عىل التحول الرقمي للقطاعات1. ر القطاع والخاص اذ  يجب أن يعمل القطاعي  اكة بي  .تكريز مفهوم الشر

ي 2.
.تعريف المستخدم النهان 

ي  واال 3.
ونر .بتكار نوصي بتوضيح دور كل قطاع توضيح عالقة تحول القطاعات رقميا واألسس أو الممكنات مثل البيانات واالمن االلكتر

ر القطاعي4. ي العالقة بي 
ر
ي العمل  المؤسسي داخل القطاع العام وف

ر
ر عىل ان  التحول الرقمي أساس إدارة التغيت  ف كت 

ورة التر ر العام والخاضر .صي 

ورة توضيح كيفية التحول الرقمي لكل قطاع  5. .ضر

ونية)نوصي بتغيت  6. (.تعزيز خدمات الحكومة الرقمية)اىل ( تعزيز خدمات الحكومة االلكتر

:  فنية مالحظات -يتبع 



اتيجية: 58صفحة  : األبعاد الخمسة لالستر

 يعات واألنظمة، البحث)األسس او الممكنات للتحول الرقمي وباألخص االقتصاد الرقمي هو بعد مهم يلزم تفصيله ، الحكومة التشر العلمي

ي 
انر (.  الرقمية، البيانات، المنصات الرقمية، األمن السيتى

 ي جميع القطاعات(. األسس او الممكنات)نوصي باعتبار االبتكار جزء من البعد األول
ولجميع حيث يدعم االبتكار التحول الرقمي فر

ر  ر النهائيي  ر العام والخاص واالفراد)المستخدمي  (.القطاعي 

كات خاصة او اف. كما نوصي بالتخىلي عن بعد الحكومة الرقمية راد هي حيث ان الخدمات الحكومية المقدمة سواء لمنظمات حكومية او شر

ي والقطاعي 
.ممكن واساس للتحول الرقمي الوطنر



ر 1. ر النهائيي  ي أولوية االطار العام للتحول ( القطاع العام والخاص واالفراد)نوصي بوضع المستخدمي 
قطاعات ذات األولوية ويستعرض أسفلها ال. فر

ي تدفع باالقتصاد الرقمي 
.  ، وتوضيح دور  الممكنات أو االسس( التعليم والصحة والخدمات المالية والتصنيع والتجارة)النر

اتيجية وطني2. ر وان الهيئة تعمل عىل بناء وتنفيذ استر ي التحول الذكي من حيث التنفيذ والتمكي 
.ة للتحول الذكي توضيح دور الهيئة فر



/:  60صفحة 

ي يختص بها ووضع برامج1. اتيحى ر عىل  مبدأ يختص بالبيانات ضمن مبادئ األسس الرقمية وتحديد هدف استر كت 
. البيانات تحتهالتر

امج بحسب كل أساس او ممكن 2. ورة بعمل  تصنيف التى ، الحكومة الرقمية، الب)الضر يعات واألنظمة، البحث العلمي يانات، المنصات التشر

ي 
انر (.  الرقمية، األمن السيتى

:62صفحة 

اتيجية للتحول الرقمي يجب أن توىلي أهمية بالغة لمجال االبتكار وصناعة التكنلوجيا1. ر التقنية حيث أن عمل. األهداف االستر ية توطي 

ي ويدعم نمو االقتصاد ال ي والحلول الرقمية المبتكرة عملية بالغة األهمية وهي ما يدفع بعجلة التحول الرقمي العرنى .  رقمي العرنى


