االستراتيجية االسترشادية لدول
مجلس التعاون
للحكومة االلكترونية
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 5ـ الملخص التنفيذي :
إدراكا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يررب بينارا مرن ات رات ا رة
وسررمات مشررتركة وةنظمررة متشرراباة ةساسرراا العقيرردة اإلسررتمية  ،وإيمانررا بالمصررير المشررتر
ووحدة األهداف التي تجمع بين شعوباا  ،ورغبة في تحقير التنسري والتكامرا والترراب بينارا
في جميرع الميرادين  ،وا تناارا بر ن التنسري والتعراون والتكامرا فيمرا بينارا إنمرا يخردا األهرداف
السامية لألمة العربية  ،واستكماال لما بدةته من جاود في مختلر المجراالت الحيويرة  ،ونظررا
ألهمية دور الحكومة االلكترونية كر داة للتنميرة المسرتدامة تحقر رفاهيرة مرواطني دول مجلرس
التعاون  ،وت كيدا الى ةهميتارا فري دارل التكامرا برين دول مجلرس التعراون  ،فقرد امر الردول
األاضاء بإاداد هذه اإلستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية.
وتتلخص الغايات التي تود ةن تحققاا دول المجلس في مجال الحكومة االلكترونية
بالرؤية التالية :
"تعزيز دور الحكومة االلكترونية اآلمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع
العاا والتكاما الخليجي"
وباإلضافة للرؤية  ،تل ياغة مسة ةهداف استراتيجية تسعى الدول األاضاء للعما
الياا من ةجا تحقي هذه الرؤية  ،وهذه األهداف هي :
 .5تطوير الحكومة االلكترونية الى المستوى الوطني والى مستوى دول مجلس التعاون.
 .3تعزيز التعاون بين الدول االاضاء في مجاالت الحكومة االلكترونية.
 .4دال التكاما االلكتروني بين الدول االاضاء.
 .3استخداا الحكومة االلكترونية ك داة للتنمية المستدامة بما يحق
مجلس التعاون.

رفاهية مواطني دول

 .1تعزيز تنافسية دول مجلس التعاون في مجال الحكومة االلكترونية ا ليميا واالميا.
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ولتحقي هرذه األهرداف  ،تشرما هرذه االسرتراتيجية االسترشرادية مجموارة مبرادرات مقسرمة
الررى مسررارات امررا  ،ويوضررا الشرركا التررالي مكونررات االسررتراتيجية االسترشررادية للحكومررة
االلكترونية مع ةمثلة لبعض مبادرات مسارات العما :
الرؤية
األهداف
اإلستراتجية

" تعزيز دور الحكومة اإللكترونية اآلمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العاا والتكاما الخليجي "
تطوير الحكومة اإللكترونية الى

تعزيز التعاون بين دول المجلس

دال التكاما اإللكتروني بين دول

استخداا الحكومة اإللكترونية ك داة

المستوى الوطني والى مستوى

في مجاالت الحكومة اإللكترونية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للتنمية المستدامة بما يحق رفاهية
مواطني دول المجلس

دول المجلس

الخدمات اإللكترونية المشتركة
 ااداد طة للخدمات اإللكترونية المشتركة
 تقديل الخدمات اإللكترونية المشتركة ابر
القنوات المتعددة
 تطوير بوابة إلكترونية لدول المجلس

ادارة المعرفة






مسارات العما /
المبادرات



ااداد إطار لنقا ومشاركة المعرفة بين دول
المجلس
تطوير بوابة المعرفة الحالية للتعاون وتبادل
المعرفة بين هيئات وبرامج الحكومة اإللكترونية
في دول المجلس
ااداد دراسة إلنشاء مركز للتميز في مجال
الحكومة اإللكترونية
انشاء نطاق ليجي الى اإلنترن
ااداد وتنفيذ طة إلثراء المحتوى العربي الى
شبكة اإلنترن
تطوير جائزة التميز للحكومة اإللكترونية لدول
المجلس

تعزيز تنافسية دول مجلس التعاون
الخليجي في مجال الحكومة
اإللكترونية ا ليميا واالميا

البنية المعلوماتية اآلمنة






ااداد هيكا توافقي استرشادي
تمكين الد ول الموحد للخدمات اإلكترونية
ااداد دراسة إلنشاء هيكا تقني استرشادي للبنية
الخدمات اإللكترونية
التحتية ليدال رب
المشتركة
ااداد دراسة لوضع طة الستمرارية األامال
في حالة الطوارئ لدول المجلس
تعزيز اإلطار األمني للمعلومات

اإلطار التنظيمي









ااداد اطار انوني استرشادي للتعامتت الحكومية اإللكترونية
ااداد اطار إل دار تقرير دوري يشما انجازات الحكومة اإللكترونية الى المستوى الوطني الخليجي
ااداد نموذج الحوكمة الدارة تنفيذ اإلستراجية اإلسترشادية للحكومة اإللكترونية
ااداد وتنفيذ طة للتوا ا مع الجاات المعنية بش ن اإلستراجية اإلسترشادية للحكومة اإللكترونية وتنفيذها
ااداد وتنفيذ طة للتوا ا مع ا حاب المصالا بادف زيادة الواي في مجال الحكومة اإللكترونية وتنفيذها
ااداد نموذج ياس ألداء تنفيذ اإلستراجية اإلسترشادية للحكومة اإللكترونية لدول المجلس
ااداد دراسة إلستخداا اإلتفا يات اإلطارية مع موردي تقنية المعلومات واإلتصاالت الى مستوى مجلس التعاون
فتصاالت

ولضمان نجاح هذه االستراتيجية االسترشادية  ،تل وضع نموذج للحوكمة يوضا ةدوار
األطراف المعنية بتنفيذها.
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 3ـ مقدمة :
توضا هذه الوثيقة  ،االستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية التي تل العما الى تطويرها إدراكا من دول مجلس التعاون ألهمية دور
الحكومة االلكترونية اآلمنة ك داة للتنمية المستدامة بما يحق رفاهية مواطني دول المجلس ،
وكذلك ةهميتاا في دال التكاما بيناا .حيث تحتوي الى المكونات التالية :
 اإلطار االستراتيجي شامت الرؤية واألهداف االستراتيجية ومسارات العما.
 المبادرات المقترحة.
 نموذج الحوكمة المقترح لدال تنفيذ االستراتيجية.
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 - 4اإلطار العاا لتستراتيجية :
تل إاداد االطار العاا لتستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية لدول مجلس التعاون
باالاتماد الى ةفضا الممارسات العالمية في مجال الحكومة االلكترونية  ،ويتشكا هذا
اإلطار من الرؤية  ،واألهداف االستراتيجية  ،ومسارات العما  .ويوضا الشكا ةدناه
مكونات هذا اإلطار االستراتيجي العاا :
الرؤية
األهداف
اإلستراتجية

مسارات العما /
المبادرات

" تعزيز دور الحكومة اإللكترونية اآلمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العاا والتكاما الخليجي "
تطوير الحكومة اإللكترونية الى

تعزيز التعاون بين دول المجلس

دال التكاما اإللكتروني بين دول

استخداا الحكومة اإللكترونية ك داة

المستوى الوطني والى مستوى

في مجاالت الحكومة اإللكترونية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للتنمية المستدامة بما يحق رفاهية
مواطني دول المجلس

دول المجلس

الخدمات اإللكترونية المشتركة

ادارة المعرفة

تعزيز تنافسية دول مجلس التعاون
الخليجي في مجال الحكومة
اإللكترونية ا ليميا واالميا

البنية المعلوماتية اآلمنة

اإلطار التنظيمي

 5 – 4الرؤية :
وفقا للمرئيات االستراتيجية المستقاة مما ورد من الدول االاضاء  ،حددت اللجنة التنفيذية
للحكومة االلكترونية ثتثة ةبعاد اند بلورة رؤية استراتيجية استرشادية للحكومة االلكترونية
لدول المجلس وهي :
 إن تطوير وتنفيذ االستراتيجية االسترشرادية للحكومرة االلكترونيرة سريددي إلرى تعزيرز ةداء
الحكومة االلكترونيرة فيمرا يتعلر بتروفير ردمات الكترونيرة الرى المسرتوى الروطني  ،وفري
إيجرراد رردمات الكترونيررة مشررتركة تركررز الررى العمررتء مررن المررواطنين و طرراع األامررال
والجاات الحكومية.
 إن تنفيررذ هررذه االسررتراتيجية االسترشررادية سيسررال فرري التنميررة االجتماايررة واال تصررادية فرري
دول مجلس التعاون  ،من تل تسايا إيجاد سوق ر مية واحدة  ،وتمكين األفرراد والسرلع
والخدمات من االنتقال في ما بين حدود هذه الدول.
 إن تنفيذ االستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية سيعما الرى زيرادة كفراءة وفعاليرة
القطرراع العرراا فرري الرردول األاضرراء  ،وذلررك مررن ررتل المسرراادة فرري ترروفير رردمات اامررة
ةفضا وباستخداا ة ا كل من الموارد.
وبناء الى هذه األبعاد  ،تل ياغة الرؤية التالية الستراتيجية الحكومة االلكترونية لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

" تعزيز دور الحكومة االلكترونية اآلمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة
وفعالية القطاع العام والتكامل الخليجي"
 3 - 4األهداف :
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انطت ا من هذه الرؤية ؛ يتضا ةن تعزيز ةداء دول المجلس في تقديل دمات
ا لكترونية ناضجة وإيجاد الخدمات اإللكترونية المشتركة الرئيسية لألفراد و طاع األامال
سيساهل في التنمية المستدامة وفي رفع كفاءة وفعالية القطاع العاا وتعزيز العما نحو
التكاما الخليجي .وبالنظر إلى الرؤية والخبرات المماثلة تل تحديد األهداف التالية:
 5-3-4تطررررررروير الحكومرررررررة اإللكترونيرررررررة الرررررررى المسرررررررتوى الررررررروطني والرررررررى مسرررررررتوى
دول المجلس :
إن مستقبا التنمية اال تصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتو الى
وجود بنى ةساسية متكاملة ومتطورة مثا  :شبكات نقا وشبكات طا ة وشبكات ر مية ذكية
ومستدامة ومترابطة  .وبشكا اص  ،لقد ة بح البنى التحتية الر مية (مثا دمات
المسار العريض االية السراة وشبكات الجيا الجديد) ةمرا ةساسيا لتحقي التكاما
واالستدامة ال تصاد دول المجلس الى حد سواء مع شبكات الكارباء ةو الطرق  .ومع وجود
مثا هذه البنية التحتية ؛ تبرز الحاجة لخدمات اامة إلكترونية ور مية تكون متاحة في كا
مكان وفي ةي و تددي بدورها إلى تحقي التوفير في موارد القطاع العاا الى المدى
الطويا  .ويقتضي الو ول إلى التكاما بين هذه الخدمات الى مستوى دول المجلس لبذل
جاود إضافية  .وبالتوازي مع زيادة اال بال الى الخدمات االلكترونية من با األفراد و طاع
األامال  ،وفي ضوء حاجة تلك الفئات للحركة والتنقا  ،فإن دول المجلس يجب ةن تضمن:
 تشجيع تنقا المواطنين و طاع األامال.
 تعزيز النشاط اال تصادي بين الدول األاضاء.
 تحقي وفورات في النواحي اإلدارية للجاات الحكومية.
 تخفيض تكالي

المعامتت التجارية لقطاع األامال.

وستعما الخدمات اإللكترونية المقدمة للمواطنين ورجال األامال ممن يعيشون في إحدى
دول المجلس  ،ويعملون في ة رى ؛ الى زيادة فر ال في العيش والعما في الخارج والى
تطوير األامال الجديدة وإيجاد فرص ةكبر للعما .
3-3-4

تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجاالت الحكومة االلكترونية:

تعمررررررا االسررررررتراتيجية االسترشررررررادية الررررررى تعزيررررررز التعرررررراون والررررررتعلل والمشرررررراركة
بررررررررين دول المجلررررررررس  ،وتعزيررررررررز وإثررررررررراء الحضررررررررور الخليجرررررررري والعربرررررررري الررررررررى
الشرررررررربكة المعلوماتيررررررررة  .المررررررررا برررررررر ن هررررررررذا التعرررررررراون يسررررررررما للرررررررردول االاضرررررررراء
بموا ررررررلة التطررررررور بشرررررركا حثيررررررث وإيجرررررراد طرررررررق مشررررررتركة للحكومررررررة االلكترونيررررررة
في دول المجلس مع اإلبقاء الى األولويات واألهداف الوطنية.
4-3-4

دال التكاما اإللكتروني بين دول المجلس :

يتطلب تنفيذ دمات إلكترونية مشتركة في دول المجلس وجود بيئة تحتية تساّا تبادل
المعلومات بطريقة آمنة وفاالة  ،كما يتطلب وجود معايير للرب اإللكتروني وهيكا توافقي
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مشتر بحيث تنتقا المعلومات بطريقة يساا فاماا مما يسرّع من اتخاذ اإلجراء المناسب
لاا  ،وكلما زاد مستوى النضج في تبادل المعلومات وتطوير بنية االنتقال ازداد مستوى
التكاما بين الدول مما يساا إتاحة دمات مشتركة إضافية وبطريقة آمنة وبشكا ةسرع.
3-3-4

اسرررررررتخداا الحكومرررررررة اإللكترونيرررررررة كررررررر داة للتنميرررررررة المسرررررررتدامة بمرررررررا يحقررررررر
رفاهية مواطني دول المجلس:

من ش ن وجود دمات حكومية الكترونية آمنة ةن يوفر داما ويا للتنمية اال تصادية
واالجتمااية والثقافية للمنطقة ككا  ،والى مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ لذا
فإنه سيكون لتستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية دور ةساسي في إيجاد فرص
استثمارية جديدة  ،والتغلب الى معيقات التوافقية بين الدول األاضاء  ،وضمان التراب في
تطوير الخدمات المشتركة بين الدول األاضاء من تل تنفيذ الخدمات االلكترونية اآلمنة.
كما ستعما االستراتيجية الناجحة للحكومة االلكترونية الى تحفيز االبتكار والنمو
اال تصادي وتحسين مستوى نواية وجودة الحياة اليومية للمواطنين و طاع األامال (الى
سبيا المثال تحسين الرااية الصحية  ،وإيجاد ةنظمة نقا ةكثر كفاءة  ،وبيئة ةكثر نظافة ،
ووسائا إاتا جديدة  ،وتسايا الحصول الى الخدمات العامة ةو المحتويات المطلوبة).
1-3-4

تعزيرررررررز تنافسرررررررية دول مجلرررررررس التعررررررراون الخليجررررررري فررررررري مجرررررررال الحكومرررررررة
االلكترونية إ ليميا واالميا:

تعزيرررررررررز اسرررررررررتخداا ةفضرررررررررا الممارسرررررررررات العالميرررررررررة فررررررررري جميرررررررررع مجررررررررراالت
الحكومررررررة االلكترونيررررررة بمررررررا يسرررررراهل فرررررري و ررررررول الرررررردول األاضرررررراء إلررررررى مراتررررررب
اليا في المحافا والمنافسات اإل ليمية والدولية.

 4 - 4المسارات االستراتيجية :
إن رسل الطري لتحقي الرؤية واألهداف يمكن ةن يتل من تل تحديد مسارات
ا ستراتيجية للمبادرات المختلفة بشكا يوضا الرؤية واألهداف بشكا ةفضا  .ويمكن تحديد
ادد من المبادرات لكا مسار من المسارات االستراتيجية التي يمكن ةن تترجل إلى ةنشطة
تنفيذية تتوالها الدول األاضاء واألمانة العامة .
أبرز المسارات االستراتيجية التي تم تحديدها :
 مسار الخدمات االلكترونية المشتركة.
 مسار إدارة المعرفة.
 مسار البنية المعلوماتية اآلمنة.
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 مسرررررررار اإلطرررررررار التنظيمررررررري  ،ويعتبرررررررر هرررررررذا المسرررررررار األسررررررراس لتنفيرررررررذ ةي مرررررررن
مسارات العما األ رى ومبادراتاا.
ولقد تل تحديد مجمواة من المبادرات المقترحة الممكن تنفيذها لكا مسار من هذه
المسارات  ،وتل التركيز في تحديد المبادرات  ،الى المبادرات المشتركة بين دول مجلس
التعاون وليس الى المستوى الوطني.
 5-4-4مسار الخدمات االلكترونية المشتركة:
يُع ُّد توفير الخدمات االلكترونية للمواطنين و طاع األامال بين الدول األاضاء في
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ةحد الجوانب الرئيسية الستراتيجية المجلس  ،ومن ةجا
تحقي ذلك ؛ يمكن تحديد الخدمات ذات األولوية واالتفاق الياا .وبعد املية التحديد ؛ تبدة
مرحلة التنفيذ  ،وبذلك فإن تحديد اإلطار القانوني التزا والقياا باإلجراءات التزمة لتحقي
ذلك  ،وتحديد وتنفيذ الجوانب التنظيمية  ،تعد ةمرا ةساسيا  ،كما يقتضي توفير الخدمات
االلكترونية المختارة تنفيذ العنا ر التقنية التزمة (الايكا التنظيمي  ،والبنية التحتية
المشتركة  ،وغيرها).
ويمكن تقديل الخدمات االلكترونية المشتركة ابر البوابة االلكترونية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية التي ستمثا نقطة التوا ا اإل ليمية  ،بحيث يتل تقديل المعلومات
إلى المستفيدين باللغتين العربية واإلنجليزية (الى حد سواء للمواطنين والمقيمين ورجال
األامال) وذلك من تل بنية تقنية سالة االستعمال  .ومن المال ةيضا  ،إجراء تحديث
مستمر للمعلومات المقدمة  ،والمواءمة بين النسخة العربية واإلنجليزية باستمرار  ،وتحديث
رواب الموا ع الحكومية االلكترونية الوطنية (وللجاات الحكومية إذا لزا األمر).
ويمكن تطوير الخدمات االلكترونية التي تتمركز حول المتعاملين وتصنيفاا باستخداا
ناج مستوحى من الوا ع  ،ةي من تل تجميع المااا اإلدارية تح العنوان نفسه  ،سواء
تلك التي ينفذها المواطنون ةو طاع األامال من ةجا حدث محدد في حياتال  ،وهنا ةمثلة
ة رى من هذه األحداث مثا  :السفر  ،الدراسة في الخارج  ،فتا فرع جديد  ،شراء ةو
استئجار شقة  ،وغير ذلك .
ويمكن تطوير هذه الخدمات باالاتماد الى مبدة إاادة استخداا اللبنات األساسية للخدمات
االلكترونية مثا التسليل االلكتروني والتو يع االلكتروني وغيرها.
وباإلضافة إلى ذلك  ،يتطلب تطوير الخدمات االلكترونية المشتركة تحديد المااا
الواجب تنفيذها من ةجا تحقي النتائج المطلوبة  ،ومن المقترح ةن يتل تحديد وتفصيا هذه
المااا من تل مناجية موثقة  ،ومن تل تحديد االحتياجات القانونية والمدسسية
والمعلوماتية والتقنية لكا مشروع.
وباإلضافة إلى ذلك  ،يمكن تطوير دراسة جدوى لبعض الخدمات االلكترونية لبيان فوائد
تطبيقاا ليتل تبنياا من با انعي القرار  ،ويتل استخداماا من با المواطنين و طاع
األامال والجاات الحكومية.
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 3-4-4مسار إدارة المعرفة:
يُع ُّد التعاون بين الجاات الحكومية جانبا ةساسيا من جوانب االستراتيجية االسترشادية
للحكومة االلكترونية  ،بما له من دور في تشجيع الجاات المعنية الى التفااا ونقا الخبرات
فيما بيناا من ةجا توفير دمات الكترونية متكاملة وةكثر كفاءة وفعالية من ةجا إثراء
وتعزيز الحضور االلكتروني الخليجي والعربي .
وهنا تكمن ةهمية تبادل ا لدروس المستفادة والتجارب الناجحة والمناجيات واألدوات من
ةجا ادا تكرار الجاود  ،ومن ةجا تعزيز الحلول المشتركة (مما سيددي لتوفير الو
والجاد اند تنفيذ الخدمات االلكترونية الجديدة)  ،ووضع ناج مشتر للموضواات
المستجدة.
وباذه الطريقة ؛ يمكن مشاركة وتبادل بعض الحلول المتطورة التي وضعتاا بعض الدول
األاضاء  ،ليصار إلى تبنياا من با الدول األ ا تقدما في مجاالت معينة  ،وبذلك تتعاظل
االستفادة من المكاسب المحتملة للتعاون بين دول المجلس .
 4-4-4مسار البنية المعلوماتية اآلمنة:
يتطلب تنفيذ استراتيجية الحكومة االلكترونية والخدمات االلكترونية توفر البنية التحتية
التقنية اآلمنة التي تسما بتنفيذ هذه اإلستراتيجية  ،ومن ثَ ّل يُع ُّد وجود تبادل سلس للبيانات
والمعلومات اامت هاما لتلك االستراتيجية.
وهذا يتضمن ما يلي:
 تقييل الحاجة إلى البنى التحتية المشتركة  ،و دمة ناة التكاما الحكومية  ،والمبادئ
التوجياية التقنية والمدسسية.
 تطوير آلية ناضجة و ابلة للتشغيا المتبادل لتحديد الاوية والتوثي يتل الو ول إلياا
واستخداماا بصورة متبادلة في مختل ةنحاء دول المجلس .
 تطوير وتنفيذ السياسة العامة التي تتعل بفتا وتبادل البيانات العامة.
 االتفاق الى يغة مشتركة لتفسير البيانات المتبادلة بين نظل تقنية المعلومات
واالتصاالت  ،تلك التي تسااد في التغلب الى الحدود اللغوية.
 تطوير دالالت مشتركة لمجاالت الخدمات االلكترونية ذات الصلة.
 3-4-4مسار اإلطار التنظيمي :
يعتبر هذا المسار والمبادرات المتعلقة به ةساسا لتنفيذ مسارات المبادرات األ رى ،
حيث ةنه يشما اإلطار القانوني واالستراتيجيات و ياس األداء والحوكمة  ،وبذلك فإن تحديد
اإلطار القانوني التزا والقياا باإلجراءات التزمة لتحقي ذلك  ،وتحديد وتنفيذ الجوانب
التنظيمية المتعلقة بتواف االستراتيجيات الوطنية للحكومة االلكترونية ووضع نماذج
الحوكمة وإدارة األداء المناسبين للحكومة االلكترونية يعد ةمرا اساسيا.
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 - 3المبادرات المقترحة :
و

يقرررررردا هررررررذا القسررررررل ةمثلررررررة الررررررى المبررررررادرات المتعلقررررررة بكررررررا مسررررررار امررررررا مررررررع
ملخص لكا مناا:

 5 -3مبادرات مسار الخدمات االلكترونية المشتركة :
يتضررررررمن مسررررررار الخرررررردمات االلكترونيررررررة المشررررررتركة مبررررررادرات تخرررررردا هررررررذا المسررررررار
الى سبيا المثال:
المبادرة

و

المبادرة

إاررررررداد طررررررة للخرررررردمات االلكترونيررررررة تعنى هذه المبادرة بوضرع طرة تنفيذيرة للخردمات االلكترونيرة
المشتركة  ،بحيث تحدد هرذه المبرادرة اال تراحرات والخيرارات
المشتركة
المتاحررة لتطرروير الخرردمات االلكترونيررة المشررتركة ذات ةالررى
تررر ثير اسرررتراتيجي متو رررع بحسرررب اإلمكانيرررات وظرررروف كرررا
مرحلة.

المبادرة

و

المبادرة

تقديل الخدمات االلكترونية المشتركة ابرر تعنرررى هرررذه المبرررادرة بتصرررميل وتنفيرررذ الخررردمات االلكترونيرررة
المدرجة في طة الخدمات االلكترونية المشتركة.
القنوات المتعددة
تطوير بوابة الكترونية لدول المجلس

تعنرررى هرررذه المبرررادرة بتطررروير بوابرررة الكترونيرررة لررردول مجلرررس
التعرراون لرردول الخلرريج العربيررة  ،الترري سررتقدا معلومررات محدثررة
بشررركا دوري ارررن مجلرررس التعررراون وارررن كرررا دولرررة اضرررو
بطريقة سالة للمستخدا.

 3-3مبادرات مسار إدارة المعرفة :
يتضمن مسار إدارة المعرفة مبادرات تخدا هذا المسار الى سبيا المثال:
المبادرة

و

المبادرة

إاررداد إطررار لنقررا ومشرراركة المعرفررة بررين وتعنى هذه المبادرة بإيجاد إطار لنقا ومشاركة المعرفة حرول
الحكومة االلكترونية التي يمكن استخداماا لبناء وتشغيا بوابة
دول المجلس
المعرفة.
تطررروير بوابرررة المعرفرررة الحاليرررة للتعررراون وتعنى هذه المبادرة بإيجاد نظاا فعلي وافتراضي للتعاون
وتبررررادل المعرفررررة بررررين هيئررررات وبرررررامج وتبادل المعرفة يمكن الو ول إليه من با مسئولي الجاات
الحكومية في الدول األاضاء .
الحكومة االلكترونية في دول المجلس
إاداد دراسة إلنشاء مركز للتميّز في تعنررى هررذه المبررادرة بررإجراء دراسررة إلنشرراء مدسسررة ومنترردى
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و

المبادرة

المبادرة

مجال الحكومة االلكترونية

يسررتطيع مررن تلامررا مسررئولو الجاررات الحكوميررة فرري الرردول
األاضاء التعرف الى مناجيرات وتوجارات جديردة فري مجرال
الحكومة االلكترونية فضت ان تبادل الخبرات الوطنية.

إنشاء نطاق ليجي الى اإلنترن

تعنى هذه المبادرة بإنشاء نموذج تشغيلي لنطاق ليجي الى
اإلنترن .

إاررررداد وتنفيررررذ طررررة إلثررررراء المحترررروى تعنى هذه المبادرة بتعزيز استخداا المحتوى العربي الى
شبكة اإلنترن .
العربي الى شبكة اإلنترن
تطوير جائزة التميّز للحكومة االلكترونيرة تعنى هذه المبرادرة بتطروير جرائزة للتميّرز فري مجرال الحكومرة
اال لكترونيررررة لرررردول المجلررررس واسررررتخداماا فرررري داررررل تنفيررررذ
لدول المجلس
االستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية.

 4-3مبادرات مسار البنية المعلوماتية :
يتضمن مسار البنية المعلوماتية مبادرات تخدا هذا المسار الى سبيا المثال:
المبادرة

إاداد هيكا توافقي استرشادي

و

المبادرة

تعنى هذه المبادرة بإارداد إطرار وهيكرا تروافقي مشرتر لردال
الخدمات االلكترونية المشتركة وتبادل البيانات واالتفاق اليه.

تمكرررررررين الرررررررد ول الموحرررررررد للخررررررردمات تعنررى هررذه المبررادرة بتمكررين الشررركات والمررواطنين ومرروظفي
الحكومرة مررن اسررتخداا بطا ررات هويرراتال الوطنيررة فرري ةي دولررة
االلكترونية
اضو من ةجا الد ول إلى الخدمات االلكترونية المشتركة.
إارررررداد دراسرررررة إلنشررررراء هيكرررررا تقنررررري تعنى هذه المبرادرة بالقيراا بدراسرة مرن ةجرا إيجراد هيكرا تقنري
استرشرررادي للبنيرررة التحتيرررة ليررردال ربررر للبنية التحتية ليدال رب الخردمات تتضرمن مشراريع الخردمات
اإللكترونية ومشروع نظاا االجتمااات االفتراضية.
الخدمات االلكترونية المشتركة
إاررداد دراسررة لوضررع طررة السررتمرارية وتعنى هذه المبادرة بإاداد دراسة ان تعرض الدول األاضاء
األامال في حالة الطوارئ لدول المجلس للكرروارث  ،والخيررارات المطروحررة بالنسرربة لخطررة اسررتمرارية
االامال للحكومة االلكترونية.
تعزيز اإلطار األمني للمعلومات

تعنرى هرذه المبرادرة بتعزيرز سرتمة اسرتخداا اإلنترنر لألفررراد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 3-3مبادرات مسار اإلطار التنظيمي :
يتضمن مسار اإلطار التنظيمي مبادرات تخدا هذا المسار الى سبيا المثال:
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المبادرة

و

المبادرة

إاررداد إطررار ررانوني (نظررامي) استرشررادي تعنررى هررذه المبررادرة بإاررداد إطررار ررانوني مشررتر لتحديررد
القوانين التزا توافرها في الردول مرن ةجرا تنفيرذ التعرامتت
للتعامتت الحكومية االلكترونية .
االلكترونية الحكومية  ،والتري تشرما روانين الحصرول الرى
البيانررررات  ،وسررررلطة حمايررررة البيانررررات  ،وإجررررراءات األمررررن
وبروتوكوالت تبادل البيانات.
إاررداد إطررار إل رردار تقريررر دوري يشررما تعنى هذه المبادرة بإاداد إطار من ةجا إارداد تقريرر دوري
انجررررررازات الحكومررررررة االلكترونيررررررة الررررررى ان إنجازات الحكومة االلكترونيرة الرى المسرتويين الروطني
والخليجي.
المستويين الوطني والخليجي
إاررررررداد نمرررررروذج الحوكمررررررة إلدارة تنفيررررررذ تعنررى هررذه المبررادرة بتصررميل وتنفيررذ نمرروذج الحوكمررة إلدارة
اإلسرررررررتراتيجية االسترشرررررررادية للحكومرررررررة تنفيذ هذه االستراتيجية.
االلكترونية .
إاررداد وتنفيررذ طررة للتوا ررا مررع الجاررات تعنى هذه المبادرة بتصميل وتنفيذ برنرامج للتوا را لضرمان
المعنيرررة بشررر ن االسرررتراتيجية االسترشرررادية إلماا جميع الجاات المعنية بش ن االسرتراتيجية االسترشرادية
للحكومة االلكترونية.
للحكومة االلكترونية
إاررداد وتنفيررذ طررة للتوا ررا مررع ة ررحاب تعنى هذه المبادرة بتصميل وتنفيذ برنرامج للتوا را لضرمان
المصرررالا باررردف زيرررادة الرررواي فررري مجرررال إلماا جميع ة حاب المصالا بتو عات الحكومة االلكترونيرة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الخدمات االلكترونية
إارررداد نمررروذج يررراس لتنفيرررذ االسرررتراتيجية وتعنررى هررذه المبررادرة بتصررميل وتنفيررذ نظرراا لتتبررع ةداء تنفيررذ
االسترشرررادية للحكومرررة االلكترونيرررة لررردول االسررررتراتيجية االسترشررررادية للحكومررررة االلكترونيررررة لرررردول
المجلس مقارنة بالجدول الزمني المعتمرد لتنفيرذها .وسيشرما
المجلس
ةيضررررا المراحررررا الترررري يجررررب القيرررراا فياررررا بمراجعررررة هررررذه
االستراتيجية وتحديثاا.
إاررررداد دراسررررة لتسررررتفادة مررررن االتفا يررررات
االطاريرررررة المو عرررررة مرررررن بعرررررض الررررردول
االاضررراء مرررع مررروردي تقنيرررة المعلومرررات
واالتصرررراالت لتخرررردا جميررررع دول مجلررررس
التعاون

وتعنررى هررذه المبررادرة بدراسررة إمكانيررة اسررتخداا االتفا يررات
االطاريررة المو عررة مررن بعررض الرردول االاضرراء مررع مرروردي
تقنيرررة المعلومرررات واالتصررراالت لتخررردا جميرررع دول مجلرررس
التعرررراون وتحديررررد المطلرررروب مررررن ةجررررا نجرررراح تنفيررررذ هررررذه
االتفا يات.
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 - 1تنفيذ المبادرات المقترحة :
سيتل تنفيذ المبادرات المتعلقة بمسارات العما المختلفة لتستراتيجية االسترشادية
للحكومة االلكترونية تل جدول زمني يتل إ راره من با اللجنة التنفيذية بعد ااتماد وثيقة
االستراتيجية االسترشادية الى ةن ترااى ةولويات المبادرات واالاتمادية في تنفيذها.

 - 6نموذج الحوكمة :
لضمان نجاح هذه االستراتيجية هنا حاجة لنموذج للحوكمة يوضا اضوية وةدوار
المجمواات المختلفة إلدارة االستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية .ويمثا الشكا ةدناه نموذج الحوكمة الذي سيتبع من ةجا تنفيذ هذه
االستراتيجية االسترشادية :
المجلس الوزاري

اللجنة الوزارية للحكومة
اإللكترونية
اللجنة التنفيذية للحكومة

اإللكترونية
وحدة للحكومة اإللكترونية في األمانة
العامة العامة
فرق العما

وسوف تقوا اللجنة التنفيذية بتشكيا فرق اما لتنفيذ المبادرات المشتركة التي تحددها
لكا ااا  ،ومن المتو ع ةن تلعب وحدة الحكومة االلكترونية المزمع إنشاؤها في األمانة
العامة دورا حيويا لتنسي ودال العما المشتر .
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