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الكلمةاالفتتاحية
� إطار جهودها الدؤوبة خلدمة اجملتمع القطري، وإدراًكا منها �همية التكنولوجيا � ترجمة هذه اجلهود إ� واقع ملموس، 
ترسم احلكومة القطرية خططها املستقبلية نحو التحول الرقمي استناد� إ� أحدث التقنيات التي ميكن توظيفها لتعزيز قدرات 

احلكومة، وتيس» سبل التواصل بينها وبني شتى فئات اجملتمع، ورفع مستوى الشفافية مبا يلبي احتياجات ا�فراد والشركات � 
دولة قطر. � ظل التقّدم الذي يشهده عصرنا هذا، تواصل الدول واملؤسسات � جميع أنحاء العا¯ سعيها العتماد التقنيات 
الرقمية � تقدمي مزيد من املعلومات واخلدمات ع« اºن¹نت وأمتتة عملياتها بهدف خدمة املتعاملني واملستفيدين، ودفع 

عجلة التقّدم االقتصادي، وبناء عالقات أك½ تفاعلية مع ا�فراد واملؤسسات املستفيدين من خدماتها. و� ظل التوسع الكب» � 
جهود التحول الرقمي احلكومي، تتزايد توقعات املستفيدين بتوف» املزيد من اخلدمات التي يسهل احلصول عليها � أي وقت ومن 

أي مكان.

وسعيÈ لتحقيق هذه الطموحات، عملت الوزارات اخملتلفة باحلكومة القطرية، وال زالت، على مضافرة جهودها لÂسراع بتنفيذ 
مبادرات احلكومة اºلك¹ونية. حيث وضع معاÕ رئيس Óلس الوزراء الشيخ عبداÐ بن ناصر بن خليفة آل ثاÍ، � أواخر 2013، 

مشروع احلكومة اºلك¹ونية � أعلى سلم ا�ولويات، وأصدر قرار� بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة اºلك¹ونية لتعمل على 
حتقيق هذه ا�ولوية. وت¹أس وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هذه اللجنة التي تضم � عضويتها ثمانية من أك« الوزارات � 

دولة قطر، حيث أوكلت إ� هذه اللجنة مهام تطوير وتوجيه أنشطة تنفيذ اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية على مستوى الدولة. 
وقد أسفرت جهود اللجنة التوجيهية عن وضع االس¹اتيجية الوطنية للحكومة اºلك¹ونية لدولة قطر «احلكومة اºلك¹ونية 2020»، 
التي تتناولها هذه الوثيقة، والتي تطمح � رؤيتها إ� «استفادة جميع ا�فراد ومؤسسات ا�عمال من التواصل إلك¹ونيÈ مع اجلهات 

احلكومية التي تسعى دائمÈ لتقدمي خدمات أك½ شفافية وفاعلية.»

وسيتم تنفيذ هذه االس¹اتيجية � Üتلف اجلهات احلكومية � دولة قطر، ملواصلة التقّدم الذي أحرزته الدولة � هذا اجملال 
خالل السنوات املاضية منذ إطالق برنامج احلكومة اºلك¹ونية املتكاملة. وقد جاء عملنا هذا مدفوعÈ بأهداف اخلطة اخلمسية 

لالس¹اتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات – من حتقيق إمكانية الوصول لكافة اخلدمات احلكومية احليوية على 
نطاق واسع وبشكل فعال من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة، وتقدمي خدمات جديدة ºجراء املعامالت 

على شبكة االن¹نت، وزيادة الوعي بهذه اخلدمات بني ا�فراد وقطاع ا�عمال. وقد حازت اخلدمات التي وفرتها احلكومة اºلك¹ونية 
القطرية على تقدير دوÕ كب»، حيث احتلت دولة قطر املركز 27 من بني 190 دولة � دراسة ا�مم املتحدة االستقصائية بشأن 

احلكومة اºلك¹ونية2012. كما جاءت دولة قطر � املرتبة التاسعة عامليÈ � مؤشر املشاركة اºلك¹ونية. ورغم التقدم الذي 
حققناه، نؤمن � دولة قطر بأهمية مواصلة العمل واملضي قدمÈ � هذا االجتاه � ضوء خ«اتنا وجتربة جمهور املستخدمني 

التي تؤكد أنه الزال هناك الكث» لتحقيقه والكث» الذي ميكن تقدميه جلمهور املستخدمني. 

وتتضمن احلكومة اºلك¹ونية 2020 ثالثة أهداف رئيسية للمضي قدمÈ نحو املستقبل؛ حيث يتمثل الهدف ا�ول � االرتقاء 
مبستوى اخلدمات احلكومية املقدمة لéفراد والشركات عن طريق تقدمي جميع اخلدمات احلكومية ع« شبكة اºن¹نت 

وضمان قدرة املستخدم على إمتام هذه اخلدمات بأكملها إلك¹ونيÈ، بينما يتمثل الهدف الثاÍ � رفع كفاءة العمليات اºدارية 
احلكومية من خالل أمتتة الوظائف اخملتلفة وتوف» التطبيقات التكنولوجية احلديثة للمؤسسات احلكومية وبناء بنية حتتية 

مش¹كة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعمل على رفع مستويات ا�من وتعزيز جتربة املستخدمني واحلد 
من التكاليف ذات الصلة، فيما يتمثل الهدف الثالث � زيادة مستوى الشفافية وانفتاح احلكومة على اجلمهور 
مع تعزيز املشاركة اجملتمعية للمواطنني واملقيمني لتحفيز االبتكار، واملساهمة � تنويع االقتصاد الوطني.

إن خططنا طموحة، ونحن نسعى جاهدين ل¹جمة هذه اخلطط على أرض الواقع. ولسوف تكلل هذه اجلهود بالنجاح 
من خالل دعم ومساهمة ا�طراف املعنية وجميع العاملني بالهيئات واملؤسسات احلكومية. إن هذا الوطن ملك 

لنا جميعÈ، وال شك أن ما نقوم به من بناء حكومة أك½ كفاءة وانفتاحÈ وفاعلية، سيعود علينا جميعÈ باخل» والنفع. 
وآمل أن تنضموا إÕّ وإ� جميع زمالئي من Üتلف اجلهات احلكومية للعمل على تنفيذ هذا املشروع املهم 

لتحقيق التحول الرقمي نحو احلكومة اºلك¹ونية 2020.

الدكتورة/ حصة اجلابر 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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احلكومة ا�لك�ونية للجميع
احلكومة ا�لك�ونية ¢ دولة قطر تعني ¢ املقام ا�ول توف� حياة أفضل للمجتمع.

تعمل التكنولوجيا � جميع أنحاء العا¯ على تسهيل احلياة اليومية لدى ا�فراد حيث انها تعمل على تقدمي حلول أبسط وأسرع من 
قبل. وللجهات احلكومية تقدم التكنولوجيا فرصÈ جديدة للتواصل مع اجلمهور وعا¯ ا�عمال لتلبية احتياجاتهم، فضًال عن توف» 

ا�دوات التي يحتاجها موظفو احلكومة لتقدمي خدمة متميزة ذات مستوى عاملي تتسم بالفعالية واالبتكار. 

تستخدم احلكومة اºلك¹ونية التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لتحقيق قيمة حقيقية للعمالء الذين يصلون خلدماتها، مبا � ذلك إجراء 
املعامالت ع« اºن¹نت وترقية مواقع اºن¹نت جلعل استخدامها أك½ سهولة وبساطة، وإيجاد خدمات أو تطبيقات مبتكرة تعمل 

على حتسني اجلوانب اخملتلفة حلياة ا�فراد.
 

وستعمل اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية لدولة قطر عام 2020  «احلكومة اºلك¹ونية 2020» على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة 
احلقيقية للحكومة اºلك¹ونية جلميع العمالء. 

أفراد اجلمهور – من مواطنني ومقيمني وزائرين – سوف يكونون قادرين على الوصول إ� خدمات احلكومة اºلك¹ونية التي تتسم 
 Íيقاع التغ» التكنولوجي السريع والنمو السكاº بالبساطة وا�مان واجلودة العالية واملتاحة � أي وقت ومن أي مكان. ونظر�

املضطرد – الذي تضاعف � السنوات ا�خ»ة ومن املتوقع أن يصل إ� 2.5 مليون بحلول عام 2020 – فإن احلكومة اºلك¹ونية 2020 
تضع � مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات ا�فراد � دولة قطر سواء � الوقت احلاÕ أو � املستقبل.

الشركات واملؤسسات اخلاصة: ستستطيع تسجيل ومزاولة ا�عمال التجارية بطريقة أك½ سهولة ويسر وسرعة حيث تعتمد 
الرؤية الوطنية لتنويع االقتصاد على خلق البيئة الصحية لالستثمار وتذليل أية عقبات حتول دون مزاولة ا�عمال حتى يتسنى لالقتصاد 

الوطني مواصلة النمو والتطور. 

اجلهات احلكومية: ستقدم خدمات أفضل وأك½ فعالية إ� ا�فراد والشركات وحتقق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. فهي تؤدي إ� 
توف» � املوازنات احلكومية وتوف» الوقت بالنسبة للمواطنني واملستخدمني. وإ� جانب توف» الوقت والتكاليف، تعمل 

احلكومة اºلك¹ونية 2020 أيضÈ على خلق قدر أك« من الشفافية ونتائج ذات جودة أعلى. 

تعود اس�اتيجية احلكومة ا�لك�ونية 2020 بالفائدة على شرائح اجملتمع كافة
تعود اس¹اتيجية  احلكومة اºلك¹ونية 2020  بالفائدة على شرائح اجملتمع كافة بحيث تشمل املستخدمني واجلهات 

احلكومية والدولة بشكل عام وذلك  باالستناد إ� التجارب الدولية واملتطلبات الوطنية. 

احلكومة ا�لك�ونية 2020

الدولة بشكل عاماجلهات احلكومية املستخدمون

• توف» الوقت
• جتربة أفضل للمستخدمني 

• تعزيز جودة اخلدمات 

إنتاجية املوظفني  • زيادة 
انتاجية الكوادر البشرية  • زيادة 
• مشاركة التطبيقات والبيانات

    واملصادر 

• حياة أفضل للمواطنني 
• زيادة النهضة االقتصادية

Èالتميز عاملي •
• الشفافية � ا�داء

• شفافية الوصول للبيانات 
• الشفافية � املشاركة اجملتمعية

املستخدمون: ستحقق احلكومة اºلك¹ونية قيمة كب»ة للمستخدمني. إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه � تنقالته 
من وإ� املكاتب احلكومية. كما أنها ستحسن من جتربة املستخدم � املعامالت التي ال تستلزم تقدمي مناذج أو شهادات ورقية. 

وس¹تقي مبستوى اخلدمات حيث أن اخلدمات اºلك¹ونية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع ا�خطاء. 

اجلهات احلكومية: تنظم احلكومة اºلك¹ونية Óموعة واسعة النطاق من العمليات اºدارية، إذ ميكن للحكومة عن طريق أمتتة 
العمليات املعقدة  زيادة اºنتاجية وتوجيه املوارد والكوادر إ� ا�ولويات ا�ك½ أهمية. وميكن أن تساعد احلكومة اºلك¹ونية � حتسني 

الكفاءة التشغيلية للحكومة ع« كافة اجلهات احلكومية وذلك من خالل االستفادة باملنصات والبيانات واملوارد املش¹كة.
 

الدولة بشكل عام: على املستوى العام، تعزز احلكومة اºلك¹ونية املزايا واملكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد 
حتسني اخلدمات � دولة قطر على النهوض مبستوى معيشة املواطنني والوافدين على السواء، كما أن تسريع وت»ة اخلدمات 

املقدمة إ� الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات املفتوحة القّيمة من شأنه دفع عملية التنمية االقتصادية الوطنية. ومن 
املعلوم أيضÈ أن جناح احلكومة اºلك¹ونية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العا¯. كما إن زيادة الشفافية من 

شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بني ا�طراف اخملتلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم احلكومة اºلك¹ونية شفافية ا�داء 
احلكومي من خالل إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ. وميكن تعزيز هذه الشفافية أيضÈ من خالل إتاحة الوصول إ� 

البيانات املفتوحة التي تتعلق على سبيل املثال بنتائج الرعاية الصحية. وختامÈ، تسمح القنوات اºلك¹ونية للمواطنني بزيادة شفافية 
وانفتاح مشاركة شرائح اجملتمع � إعداد السياسات.

وتقدم احلكومة اºلك¹ونية 2020 هذه الفوائد من خالل منهج شامل ومالئم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة 
االنطالق لدولة قطر. 

وقد مت استلهام  رؤية احلكومة اºلك¹ونية 2020 من ا�شخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس 
هذه الرؤية رغبات العديد من املواطنني ورجال ا�عمال وموظفي احلكومة � تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا 

جلعل الوصول إ� اخلدمات وتقدميها أمر� أك½ سهولة. وينظر جميع هؤالء ا�شخاص بتفاؤل إزاء مستقبل 
ميكنهم فيه احلصول على خدمات إلك¹ونية وإجراء معامالت الك¹ونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم 

إ� حكومة أك½ انفتاحÈ حيث ميكنهم احلصول على فرصة املساهمة بأفكارهم � عملية صناعة القرار. 
 

وتتمثل رؤية احلكومة االلك¹ونية 2020 فيما يلي:

استفادة جميع ا�فراد ومؤسسات االعمال من التواصل رقمي¸ 
مع اجلهات احلكومية التي تسعى دائم¸ لتقدمي خدمات أك¹ شفافية وفاعلية
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احلكومة ا�لك�ونية 2020 ترتكز على أربعة «اور تتسق مع ا�هداف العامة للرؤية 
الوطنية لدولة قطر 2030 واالس�اتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 واخلطة الوطنية 

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2015 واخلطة الوطنية للÁودباند وخطط االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالقطاعات.

من الرؤية إ� التنفيذ

احلكومة ا�لك�ونية 2020

سوف تعمل احلكومة اºلك¹ونية 2020 على توجيه مستقبل البالد، حيث إنها تسعى �ن تصبح من احلكومات اºلك¹ونية الرائدة. 
 Èلك¹ونية السابقة والتوجهات الدولية وأفضل املمارسات، كما تعد أيضºوُتعّول هذه االس¹اتيجية على جناح اس¹اتيجيات احلكومة ا

نتاج مشاركة واسعة النطاق من ِقبل املساهمني اشتملت على عدد كب» من الكيانات احلكومية إ� جانب Óموعات متثل أفراد� 
من اجملتمع والقطاع اخلاص.

 
وتوضح احلكومة اºلك¹ونية 2020 االجراءات الالزمة من أجل ترجمة رؤية احلكومة اºلك¹ونية إ� خطوات عملية ملموسة ودفع البالد 

إ� املستوى التاÕ من اºجناز والتميز � Óال احلكومة اºلك¹ونية. 

1
إتاحة خدمات حكومية 

مكتملة إلك�وني¸ 

2
زيادة ا�قبال على 

اخلدمات ا�لك�ونية 

3
زيادة كفاءة العمليات 

احلكومية

 4
تعزيز الشفافية 

واملشاركة اجملتمعية 
          

ا�هداف االس�اتيجية 
اجلودة والفعالية واالنفتاح هي الركائز الرئيسية ملستقبل قطر الرقمي

ا�هداف الكمية للحكومة ا�لك�ونية 2020

مت دعم رؤية احلكومة اºلك¹ونية 2020 من خالل ثالثة أهداف اس¹اتيجية م¹ابطة باºضافة إ� غايات كمية مستهدفة لتحقيق 
احتياجات وطموحات جميع املستفيدين: 

• الهدف االس�اتيجي ا�ول: االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية لÇفراد والشركات – يركز هذا الهدف على املستفيدين
    النهائيني مبا فيهم ا�شخاص الذين يعيشون ويعملون � دولة قطر والشركات التي تدعم النمو االقتصادي.

• الهدف االس�اتيجي الثاÊ: رفع كفاءة العمليات ا�دارية احلكومية – يسعى هذا الهدف إ� تعظيم االستفادة من املوارد العامة
    للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العمالء واملساهمة � حتقيق الهدف ا�ول.

• الهدف االس�اتيجي الثالث: زيادة مستوى الشفافية واملشاركة اجملتمعية– يتعلق هذا الهدف بالتعرف على القيمة
   السياسية واالقتصادية التي ميكن حتقيقها من خالل االنفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقدمي اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم

   � أفضل صورة.

ويحدد اجلدول التاÕ ا�هداف الكمية للحكومة اºلك¹ونية 2020

االرتقاء مبستوى 
اخلدمات احلكومية 

لÇفراد والشركات

إتاحة 100% من اخلدمات 
احلكومية ع« اºن¹نت 

إمتام 80% من جميع اخلدمات 
املتاحة «مكتملة» ع« اºن¹نت

إجراء 80% من جميع املعامالت 
ع« اºن¹نت

تبني البنية التحتية املش¹كة 
بنسبة %80

زيادة سنوية قدرها 10% � مدى 
توفر Óموعات البيانات احلكومية

تبني اخلدمات احلكومية 
املش¹كة بنسبة %80

حتقيق زيادة سنوية بنسبة %20 
معّدل مشاركة املستخدمني � 

املنتديات التي تديرها احلكومة

رفع كفاءة العمليات 
ا�دارية احلكومية

زيادة مستوى 
الشفافية واملشاركة 

اجملتمعية

4
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ويتم حتقيق هذا الهدف من خالل تقدمي احلكومة خدمة حكومية أفضل إ� ا�فراد والشركات من خالل تيس» عملية تواصل 
املتعاملني � التواصل مع اجلهات احلكومية، واتاحة إمكانية استكمال جميع اجراءات اخلدمة على شبكة اºن¹نت، وتقليل 

وقت تنفيذ اخلدمة والذى سيؤدى بدوره إ�  خدمة عدد أك« من ا�فراد والشركات. وللحصول على أفضل استفادة من اخلدمات 
اºلك¹ونية، فإن املستخدمني بحاجة للتمكن من إجراء املعامالت بشكل تام ع« اºن¹نت بدًال من الدخول إ� العديد من القنوات من 
أجل إمتام معاملة واحدة. وعالوة على ذلك، فإن سهولة تنفيذ اخلدمات إلك¹ونيÈ وزيادة استخدام املتعاملني للخدمات االلك¹ونية 

سوف يدفع ا� توف» خدمات جديدة ومعلومات حيوية ميكن الوصول إليها عن طريق Óموعة متنوعة من ا�جهزة اºلك¹ونية.

وينصب تركيز احملور االس¹اتيجي ا�ول على إتاحة خدمات حكومية إلك¹ونية مكتملة تتم جميع إجراءاتها إلك¹ونيÈ دون حاجة 
املتعاملني إ� الذهاب ا� اجلهة احلكومية. ويتم ال¹كيز � هذا احملور على ثالثة ~ددات أساسية هي:

  
التأكيد علي حتسني جودة اخلدمات املعلوماتية وتطوير • إتاحة أك« عدد ممكن من اخلدمات احلكومية اºلك¹ونية املكتملة، مع 

 .Èجرائية بحيث ميكن تنفيذ جميع إجراءات اخلدمة إلك¹ونيºاخلدمات ا   

Èجراءات التي ال ميكن إجرائها إلك¹ونيºن¹نت ويستثنى من ذلك عدد من اºأهمية استكمال جميع اجراءات اخلدمة على شبكة ا •
    مثل إجراء فحص فني للسيارات، أو اخلدمات التي تعتمد � الوقت احلاÕ على إرسال نسخة ورقية من املستندات، فإن هذا 

    التغي» سوف يتطلب قدر� كب»� من إعادة هندسة للمعامالت.

• تعظيم االستفادة من تقنيات احملمول الذكي � تقدمي خدمات سهلة وبسيطة.

ويضم احملور االس¹اتيجي ا�ول برناÓني رئيسيني لبناء وتطوير اخلدمات اºلك¹ونية املكتملة باºضافة ا� عدد من ا�دلة اºرشادية 
والسياسات التي تدعم تنفيذ برامج هذا احملور.

يهدف احملور االس�اتيجي ا�ول بصفة أساسية إ� حتقيق الهدف االس�اتيجي املتمثل ¢ 
(االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية لÇفراد والشركات) 

احملور االس�اتيجي ا�ول: إتاحة خدمات حكومية مكتملة إلك�وني¸ 

1.1. برنامج تطوير اخلدمات ا�لك�ونية (لكل جهة حكومية)

ليست جميع اخلدمات احلكومية متوفرة ع« اºن¹نت � الوقت احلاÕ. باºضافة إ� ذلك، هناك عدد قليل من اخلدمات املتوفرة ع« 
اºن¹نت بالفعل ميكن إمتامها بشكل تام الك¹ونيÈ. وسوف تقوم اجلهات احلكومية التي تقدم خدمات مباشرة إ� العمالء بوضع خطة 

متكاملة لتنفيذ هذا ال«نامج من أجل زيادة عدد اخلدمات املتاحة بشكل كامل ع« اºن¹نت للوصول ا� تقدمي 100% من اخلدمات 
احلكومية إلك¹ونيÈ و80% من اخلدمات املكتملة.

وسوف تقوم كل جهة حكومية بتنفيذ املشاريع ا�ربعة التالية:

• اخلطة التنفيذية للخدمات ا�لك�ونية  اخلاصة بكل جهة: سوف تقوم كل جهة بوضع خطة تنفيذ خاصة بها بناًء على احلالة
    الراهنة لتقدمي اخلدمة اºلك¹ونية. وسوف توضح هذه اخلطة على سبيل املثال توقيت إتاحة هذه اخلدمات ع« اºن¹نت؛ واحللول

    التكنولوجية التي سيتم استخدامها؛ وكيفية استخدام البنية التحتية واملكونات املش¹كة لتحقيق ذلك؛ وكيفية ارتقاء اجلهات
    بقناتها ع« اºن¹نت على القنوات املوجودة؛ وكيفية جذبها للموارد الضرورية لتنفيذ املشاريع.

    ومن احملتمل أن تشتمل هذه اخلطة على عدد من املشاريع اخلاصة باجلهة باºضافة إ� تلك املشاريع احملددة � 
    هذه االس¹اتيجية.

• مشروع (مشاريع) تطوير اخلدمات ا�لك�ونية: سوف تقوم كل جهة بإطالق مشروع لتطوير اخلدمات احلكومية
   التى مت حتديدها � االس¹اتيجية.

• إعادة تصميم العمليات ا�لك�ونية: من املهم عند تطوير اخلدمات اºلك¹ونية أن تنظر اجلهات إ� العمليات 
   املؤسسة اخلاصة بهذه اخلدمات مع إيجاد طرق لتبسيطها، مستفيدًة من إمكانيات الهواتف النقالة واºن¹نت 

   والفرص املقدمة من خالل تبادل البيانات والتحقق منها مع اجلهات ا�خرى.

• مراجعة وحتديث السياسات: وفقÈ للتجربة، ال تكون السياسات املتاحة � بعض ا�وقات داعمة للطموح 
    املتعلق بإتاحة اخلدمات مكتملة ع« اºن¹نت وتعزيز إمكانية احلصول عليها، وذلك بسبب احلاجة إ� ا�ختام 

ق � كل جهة معنية من خالل أحد ا�نشطة اخملصصة لذلك.     والتوقيعات املادية. وميكن تناول هذا اُملعوِّ
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«اور احلكومة ا�لك�ونية 2020  وارتباطاتها برؤية قطر الوطنية 2030

احلكومة االلك�ونية 2020رؤية قطر الوطنية 2030

• Óتمع مثقف التنمية البشرية
• Óتمع يتمتع بصحة جيدة: جسدية ونفسية

• قوى عاملة متمكنة ومتحمسة للعمل

• الرعاية واحلماية االجتماعية 
• بنية اجتماعية سليمة 

 Õالتعاون الدو •

البيئة التنمية وحماية  • املوازنة بني احتياجات 

ومتثل هذه االس¹اتيجية خطة عمل جلميع اجلهات احلكومية ويتطلب تنفيذها بذل جهود متضافرة من جميع اجلهات احلكومية 
لتنفيذ اخلطط املوضوعة. وقد مت حتديد احملاور ا�ربعة لالس¹اتيجية لضمان تضافر اجلهود لتحقيق ا�ولويات. ومت دعم كل ~ور 

من هذه احملاور من خالل عدد من ال«امج واملشاريع مع حتديد السياسات واملعاي» املطلوبة لتنفيذ هذه ال«امج واملشاريع.

• إدارة اقتصادية سليمة 
• االستكشاف املسؤول للنفط والغاز 

• تنوع اقتصادي مالئم

التنمية االقتصادية

التنمية االجتماعية 

التنمية البيئية

تأهيل الكوادر املتخصصة � Óال االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، ومتكني املتعاملني مع 

خدمات احلكومة اºلك¹ونية من خالل زيادة الوعي 
لدى املتعاملني بأهمية استخدام اخلدمات 
اºلك¹ونية � املعامالت احلياتية والتجارية

القيمة احملققة لكل من االفراد والشركات واجلهاز 
احلكومي سوف تسهم إيجابيÈ ففي دفع عجلة النمو 

االقتصادي

توطيد ركائز التنمية االجتماعية من خالل تعزيز 
الشفافية والتواصل واملشاركة من قبل أفراد 

اجملتمع

املشاركة اجملتمعية سوف تنعكس على 
وضع احللول املبتكرة للتحديات البيئية التي 

تواجه اجملتمع

«اور احلكومة ا�لك�ونية 2020 وارتباطاتها برؤية قطر الوطنية 2030

وتتسق االس¹اتيجية مع اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2015 وتتكامل مع اخلطة الوطنية لل«ودباند واس¹اتيجية 
التنمية الوطنية 2011-2016 واخلطط القطاعية. وباºضافة اÕ ذلك تساهم احملاور ا�ربعة لالس¹اتيجية � حتقيق االهداف 

االس¹اتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 كما يلى: 
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2.1. برنامج تطوير تطبيقات الهواتف النقالة (لكل جهة حكومية)
 

يقدم الهاتف النقال بصفة عامة فرصة كب»ة للتشجيع على زيادة نسبة اخلدمات اºلك¹ونية احلكومية، حيث يجعل من املمكن 
الوصول إ� اخلدمات � أي وقت و� كل مكان.

يعد الهاتف النقال هو اخلطوة التالية على طريق تطور اºن¹نت حيث تعمل الهواتف الذكية إ� جانب خاصية النفاذ الالسلكي السريع 
عريض النطاق واخلدمات السحابية على متهيد الطريق أمام إيجاد خدمات ذكية للتعرف على ا�ماكن واملواقف وهي خدمات تروق 
املستخدمني  بشكل كب»؛ إذ يعمد املستخدمون إ� استخدام هواتفهم النقالة داخل سياراتهم � الشارع  و� كل مكان ºيجاد 

مطعم قريب أو التواصل مع ا�صدقاء وا�قارب ومشاهدة ا�فالم والرياضات وتسوق اخلدمات والسلع ومراقبة أنظمة حميتهم 
الغذائية والتجول اف¹اضيÈ � وجهات ~تملة واالتصال عن بعد بأجهزتهم ا�خرى. ويحدث هذا التطور بإيقاع سريع – ففي عام 

2013 كان متوسط عدد الهواتف الذكية التي متتلكها  ا�سرة القطرية هو 5.1 هاتف ذكي ،  وبحلول عام 2020 سوف تكون الهواتف 
 .Èالذكية موجودة � كل مكان تقريب

ونظر� العتماد ا�شخاص بشكل متنامي على اخلدمات التجارية على الهاتف النقال، فإنهم يتوقعون أن تتاح اخلدمات احلكومية كذلك   
على هواتفهم الذكية. وسوف يتطلب هذا ا�مر أك½ من Óرد جعل اخلدمات احلالية تتناسب مع أحجام الشاشات الصغ»ة. إذ جتدر 

احلاجة إ� بذل مزيد من اجلهد ملوائمة اخلدمة مع هذا الوسيط وذلك بجعل اخلدمات سهلة االستخدام وتقليل إدخاالت بيانات 
املستخدم، حيث إنها تكون مرهقة وعرضة للخطأ على أجهزة الهاتف النقال. باºضافة إ� ذلك، سوف يتم استخدام املزايا الكاملة 

للهواتف الذكية � مصلحة اخلدمات املقدمة: إذ ميكن استخدام الكام»ات املثبتة من أجل مسح نسخ من املستندات بشكل 
سريع. وتتيح خاصية معرفة ا�ماكن وإعطاء اجتاهات دقيقة حول كيفية الوصول إ� مكتب ال«يد املفتوح التاÕ. كما ميكن إجراء 

عمليات الدفع بشكل آمن ع« الفاتورة الهاتفية. وميكن أن يحل التوثيق ع« وسائل الهاتف النقال ا^منة ~ل استخدام البطاقات 
الذكية وغ»ها. 

وبصفة عامة فإن انتشار الهواتف النقالة سوف يكون له أك« ا�ثر � دفع عملية تبنى اخلدمات اºلك¹ونية وتوافرها � كل وقت 
ومكان. 

وفيما يلي ا�دلة واملبادئ اºرشادية التي تعزز تنفيذ برامج احملور االس¹اتيجي ا�ول:

3.1. إطار تطوير اخلدمات ا�لك�ونية

إن اخلدمات احلكومية اºلك¹ونية � جميع اجلهات احلكومية تتشابه � عدد من اخلصائص ا�ساسية التي ميكن توحيدها على 
مستوى اجلهات احلكومية وذلك للتيس» والتبسيط على املواطن.  

وسوف يتم إعداد دليل اس¹شادي يتناول احللول واملكونات املش¹كة التي يجب على اجلهات استخدامها � تنفيذ تطوير اخلدمات 
االلك¹ونية وذلك لرفع كفاءة اجلهات � تطوير خدماتها وخلق بعض التماثل � تطبيقها، وسوف يقدم احملور االس¹اتيجي الثالث 

قائمة باملكونات الرئيسية املش¹كة التي سيتم استخدامها من قبل اجلهات احلكومية � حتقيق التنفيذ السريع للخدمات 
اºلك¹ونية. 

 
4.1. املبادئ ا�رشادية �عادة تصميم العمليات احلكومية

اºجراءات احلالية املستخدمة � تنفيذ املعامالت احلكومية ¯ تأخذ � اعتبارها إمكانية إمتام املعاملة بصورة كاملة على شبكة 
اºن¹نت.

ويقدم دليل املبادئ اºرشادية ºعادة تصميم العمليات احلكومية اºرشادات التي ميكن للجهات احلكومية اتباعها لتبسيط االجراءات 
واخلطوات من أجل تبسيطها وحتديد سبل حتسني إمكانيات تبادل البيانات ع« الهاتف النقال واºن¹نت من أجل حتسني جتربة 

املستخدم.

5.1. املبادئ ا�رشادية لتصميم جتربة مستخدمي املواقع احلكومية
 

توحيد وتنميط واجهة املستخدم � املواقع احلكومية اخملتلفة لضمان جتريه مستخدم موحدة ومبسطة � التعامل مع أي من 
اجلهات احلكومية ومتنح املستخدمني القدرة على االنتقال بشكل سريع إ� اخلدمات بناًء على جتربتهم مع اجلهات ا�خرى.

وتقدم املبادئ اºرشادية لتصميم جتربة املتعاملني مع املواقع احلكومية احملددات ا�ساسية التي تساعد اجلهات احلكومية على 
تصميم واجهة قياسية للمستخدم.

احملور  االس�اتيجي  الثاÊ:  زيادة ا�قبال على اخلدمات االلك�ونية
يأتي احملور االس�اتيجي الثاÊ مكمًال للمحور االس�اتيجي ا�ول لتحقيق الهدف االس�اتيجي 

املتمثل ¢ (االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية لÇفراد والشركات)

فبينما ركز احملور االس¹اتيجي ا�ول على جانب «العرض» أي تقدمي اخلدمات فيما يتعلق مبا ميكن أن تقدمه احلكومة، فإن هذا 
احملور يركز على جانب «الطلب» من قبل املستخدمني. ويحتاج كال اجلانبني أن يعمال سويÈ من أجل حتقيق رؤية احلكومة 

اºلك¹ونية والوصول إ� هدف استخدام اخلدمات اºلك¹ونية � 80 %  من املعامالت. 

يركز هذا احملور على جانب التوعية والتحفيز للمستخدمني لزيادة استخدام خدمات احلكومة اºلك¹ونية من قبل ا�فراد والشركات 
وأيضÈ اجلهات احلكومية، فمن الواضح أن اجلهود السابقة التي مت بذلها فيما يخص اخلدمات اºلك¹ونية ¯ تؤِد بعد إ� مستويات 

االستخدام التي نطمح إليها، حيث أن ما يقرب من 70% من اخلدمات املتاحة ع« اºن¹نت اليوم الزالت تنفذ بدون استخدام اºن¹نت. 
وقد يرجع ذلك ا� عدد من ا�سباب يأتي ضمنها عدم املعرفة باخلدمات املقدمة وصعوبة استخدام عدد من اخلدمات من قبل 

بعض املستخدمني.  

ولقد أوضحت التجربة � دول أخرى أن أفضل طريقة لزيادة نسبة املستخدمني هي تشجيع املستخدمني على «التجربة». 
ومن املهم أيضÈ ترسيخ الثقة � اخلدمات اºلك¹ونية. ويريد املستخدمون معرفة أنه ميكن إمتام معاملتهم بشكل كامل ع« 

اºن¹نت وبطريقة آمنة. وهذا يعني أنه ال ميكن �حد سواهم ومن يعينون من وكالء التالعب بالبيانات الشخصية اخلاصة بهم وأنه يتم 
نقل بياناتهم بشكل آمن كما يتم التعامل معها وفق مبادئ اخلصوصية الشائعة. وأخ»�، مبجرد أن يرغب املستخدمون � جتربة 

اخلدمات ع« اºن¹نت، فإنه يجب التأكد من إيجابية التجربة حتى يتم التشجيع على تكرار استخدام اخلدمات اºلك¹ونية وتفضيلها على 
غ»ها من القنوات. 

ويشمل ~ور زيادة اºقبال على اخلدمات اºلك¹ونية مشروعÈ رئيسيÈ وهو مشروع توعية املستخدمني وال¹ويج باºضافة ا� إعداد 
سياسة خصوصية البيانات وإرشادات التواصل الرقمي مع املواطنني.

1.2. توعية املستخدمني وترويج خدمات احلكومة ا�لك�ونية
 

يوجد � الوقت الراهن قدر قليل للغاية من الوعي باحلكومة اºلك¹ونية وفوائدها. وعالوًة على ذلك، ميتلك املستخدمون تصور� 
ضعيفÈ للحكومة اºلك¹ونية كما يفتقرون إ� الثقة بها. 

ويتمثل الهدف من هذا املشروع � زيادة الوعي والثقافة اخلاصة باحلكومة اºلك¹ونية بشكل فعال بني املواطنني والشركات � 
دولة قطر؛ وإلقاء الضوء على فوائدها املتعددة وإعداد مبادرات لزيادة اºقبال على استخدام احلكومة اºلك¹ونية.

2.2. سياسة خصوصية البيانات

من املهم أن يتم طمأنة املستخدمني وغرس الثقة بداخلهم بأنه يتم استخدام املعلومات الشخصية اخلاصة بهم بطريقة 
مناسبة وال يتم تعريضها للخطر، وعليه يجب أن يتم إصدار سياسة واضحة تعكس حماية خصوصية البيانات للمواطن وكيفية 

تداولها واستخدامها وذلك أيضÈ � إطار قانون حماية خصوصية البيانات اجلاري إصداره.  
وقد أوضحت Óموعات ال¹كيز والتشاور أن التصورات واخملاوف التي حتيط بخصوصية البيانات تعد أحد املعوقات الرئيسية 

أمام استخدام اخلدمات ع« اºن¹نت. كما يوجد � الوقت احلاÕ افتقار كب» إ� الثقة � احلكومة اºلك¹ونية، حيث تنتاب 
املستخدمني شكوك حول الطريقة التي سيتم معاملة بياناتهم بها. وسيتم التعامل مع هذا الشأن من خالل 

سياسة خصوصية البيانات.

3.2. سياسة التواصل الرقمي

احلكومة اºلك¹ونية 2020 سوف تؤدي إ� تغي» الطريقة التي تتعامل بها احلكومة مع جمهور املستفيدين، 
فيتحول التواصل مع املتعاملني من الصورة الورقية إ� الصورة اºلك¹ونية. 

وسوف تتيح التعامالت املكتملة ع« اºن¹نت للجهات احلكومية التواصل مع املستخدمني بطريقة إلك¹ونية ع« 
رسائل ال«يد اºلك¹وÍ وخدمة الرسائل القص»ة ورمبا حتى صندوق ال«يد الرقمي. وسيتم صياغة Óموعة 

من اºرشادات لتوضيح شروط التواصل بني احلكومة واملستخدم وضمان أن هذا التواصل يتم بطريقة مناسبة.
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احملور االس�اتيجي الثالث: زيادة كفاءة العمليات احلكومية
يركز احملور االس�اتيجي الثالث ¢ املقام ا�ول على حتقيق الهدف االس�اتيجي الثاÊ  للحكومة 

ا�لك�ونية 2020 وهو «رفع كفاءة العمليات ا�دارية احلكومية».

ويأتي حتقيق هذا الهدف من خالل ثالث ركائز رئيسية تتكامل لتحقيق قدر أك« من الفعالية ورفع تنافسية وزيادة القدرة االنتاجية 
:Õللجهات احلكومية، وذلك على النحو التا

• دعم اجلهات احلكومية � تنفيذ وتطوير اخلدمات اºلك¹ونية على مواقعها اºلك¹ونية من خالل توف» املكونات وتطبيقات
   املستوى ا�وسط  Middle Layer Application وذلك لتوحيد جتربة املستخدم � جميع اجلهات احلكومية وا�سراع من تنفيذ
   التطوير املطلوب. وتتضمن أمثلة هذه التطبيقات بوابة الدفع اºلك¹وÍ، خاصية الدخول املوحد، صندوق ال«يد الرقمي، وإمكانيات

   «التعريف ملرة واحدة».
 

التكنولوجية احلكومية املش¹كة باºضافة إ� البنية  • دعم اجلهات احلكومية � حتقيق التحول الرقمي وذلك من خالل توف» 
   التطبيقات املش¹كة التي تستخدم � اجلهات احلكومية مما يؤدى إ� اºسراع � عملية التحول الرقمي. ويأتي مثاال على ذلك
   بناء مركز بيانات حكومي للجهات احلكومية وبناء شبكة حكومية تربط جميع اجلهات احلكومية، كما يأتي برنامج تخطيط املوارد 

   البشرية «موارد» ونظام إدارة املوارد املالية احلكومي مثاًال على التطبيقات املوحدة للجهات احلكومية. وجتدر اºشارة إ� أن بعض
   هذه اخلدمات التكنولوجية والتطبيقات املش¹كة متوفرة بالفعل غ» أن احلكومة اºلك¹ونية 2020 سوف تركز على توسيع نطاقها 

   وتطوير خدمات تكنولوجية جديدة مثل اخلدمات السحابية احلكومية.

التكنولوجي حيث تعظيم استخدام الهاتف احملمول • زيادة قنوات تقدمي اخلدمات للمتعاملني وذلك من خالل مواكبة التقدم 
    الذكي كأحد قنوات تقدمي اخلدمات، مع االخذ � االعتبار قنوات أخرى تتوافق ومتطلبات كافة قطاعات اجملتمع وتلبى احتياجاته.

وسوف تتضمن النتائج الرئيسية للمحور الثالث ما يلي:

• جتربة مستخدم موحدة ع« كل القنوات مبا فيها الهاتف اجلوال.
 

البنائية سهلة االستخدام وتؤدى ا� تقدمي اخلدمات ع« اºن¹نت بشكل أك½ كفاءة. • Óموعة من املكونات 

التكنولوجية املش¹كة والتي تؤدى ا� مستويات أعلى من الكفاءة وا�مان • البنية التحتية 

وحيث أن احملور الثالث ميثل قلب التحول الرقمي للجهات احلكومية فهو يتضمن خمسة برامج رئيسية تشمل برنامج متكني 
اخلدمات االلك¹ونية، وبرنامج قنوات الوصول، ومشروع رقمنة املعلومات الشخصية غ» اºلك¹ونية، باºضافة إ� برنامج البنية 

التحتية املش¹كة للحكومة اºلك¹ونية وبرنامج تطوير التطبيقات احلكومية لزيادة كفاءة أداء اجلهات احلكومية. ويدعم تنفيذ هذا 
احملور عدد من املعاي» املرجعية واملبادئ االرشادية باºضافة إ� اتفاقية مستوى اخلدمة للخدمات املش¹كة.

2.3. برنامج قنوات تقدمي اخلدمات 

سوف يعمل ال«نامج الثاÍ على متكني ا�شخاص من الوصول إ� Óموعة أك« من القنوات اخلاصة باخلدمات احلكومية. وتقتصر 
القنوات احلالية على استخدام شبكة اºن¹نت ع« احلواسب املكتبية املوجودة بالعمل/املنزل وعدد من تطبيقات الهاتف النقال 

احملدودة. وسوف تضيف قنوات الوصول اºضافية خيارات أمام العميل، كما ستعمل على توسيع قاعدة العمالء وزيادة عدد 
املعامالت التي جترى ع« اºن¹نت متاشيÈ مع التقدم التكنولوجي وتطور توقعات املستخدمني.

:Õوينقسم هذا ال«نامج إ� عدد من املشاريع على النحو التا

• تفعيل استخدام الرسائل النصية القص�ة: هي إحدى القنوات املعتمدة � الوقت الراهن ºجراء عمليات إخطار بسيطة مثل
   تأكيدات املعامالت أو حتديثات احلالة، وال تزال هذه القناة حتتفظ بقيمتها � دولة قطر وعدد من الدول ا�خرى، حيث ال زال   

   لعديد من املستخدمني ميلكون هواتف مميزة.

• تفعيل منافذ ومراكز اخلدمات ا�لك�ونية: نظر� �نه يتم التخلص بشكل تدريجي من ا�كشاك � مراكز التسوق، 
   فيجب إنشاء جيل جديد من ا�كشاك � مواقع مثل مراكز خدمات املنفذ الواحد التي توجد باجملمعات التجارية. 

   ولقد ثبت أن هذا النوع من املواقع مينح املستخدمني فرصة ممتازة لـ «جتربة» اخلدمات اºلك¹ونية � بيئة داعمة وآمنة.
 

• تفعيل استخدام قنوات الفيديو: مع تنفيذ اخلطة الوطنية للنطاق العريض واستخدام اºن¹نت الفائق السرعة � 
   املنازل فسوف ميكن تقدمي مزيد من الدعم للمستخدمني من خالل استخدام خاصية الفيديو مما يتيح الفرصة ºجراء 

   معاملة «وجهÈ لوجه» مع مدراء احلالة على سبيل املثال أو الكوادر الفنية أو منفذي الطلبات وذلك فيما يخص
   اخلدمات املعقدة والتى قد تتطلب تقدمي مساعدة إضافية للمستخدم.

3.3. برنامج رقمنة واعتماد الوثائق الشخصية
 

يتكرر طلب احلصول على وثائق التحقق من الشخصية أو الشهادات الرسمية التى تصدرها احلكومة أو جهات عاملية � شكل 
مادي موثق ºمتام إحدى املعامالت احلكومية. وعليه يجب توف» البيانات حول الوثائق التي تصدرها احلكومة لéفراد أو الشركات � 

صورة إلك¹ونية معتمدة.
 

ويؤدي التمكن من الوصول إ� هذه البيانات ع« اºن¹نت إ� توف» الوقت وتقليل التكاليف وزيادة سبل الراحة لكل من العميل واحلكومة. 
و� حالة تقدمي هذه املستندات � شكل نسخة ورقية موثقة ومعتمدة  � إحدى املعامالت، فيجب أال يتم مطالبة العمالء 

بتقدمي هذه النسخ الورقية � املعامالت التالية. 

1.3. برنامج دعم تنفيذ اخلدمات ا�لك�ونية

تبني التجارب الدولية أن تقدمي مزايا وخصائص سهلة االستخدام وقيمة إضافية للمستخدم يؤدى إ� زيادة االستخدام واºقبال على 
اخلدمات اºلك¹ونية، وتؤدى هذه املزايا إ� دعم اخلدمات اºلك¹ونية كما تعزز جتربة املستخدم. 

ويتم تنفيذ هذا ال«نامج من خالل عدد 8 مشاريع لتحسني وتنفيذ اخلدمات اºلك¹ونية على موقع حكومي واملواقع اخلاصة 
باجلهات احلكومية:

 
• التعريف ملرة واحدة: يسمح باحلصول على/حتديث بيانات العميل مرة واحدة وتكون هذه البيانات معروفة منذ ذلك احلني

   فصاعد� لكل اجلهات التي ميكن التقدم إليها. فعلى سبيل املثال، عند حتديث بيانات االتصال، ميكن للمستخدمني اختيار التحديث
   � جهة واحدة أو عدة جهات أو جميع اجلهات التي لها عالقة بهم (على سبيل املثال، ميكنهم استخدام خاصية إعطاء رقم 

   االتصال اخلاص بهاتف املكتب جلهات معينة وإعطاء رقم هاتف املنزل إ� جهات أخرى).
 

• خدمة التسجيل /التوثيق ملرة واحدة: تبسيط التسجيل من خالل تقدمي إمكانية التسجيل ملرة واحدة حتى يتسنى
   للمستخدمني استخدام نفس البيانات للتعامل وال يتم طلبها منهم سوى مرة واحدة خالل العملية.
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• تبادل البيانات بني الهيئات: تطوير منصة وسيطة آمنة تسمح بتبادل البيانات بني اجلهات احلكومية وذلك بدًال من تنفيذ العديد
    من عمليات التبادل بني كل جهة واخرى.

• الÁيد الرقمي والتخزين الشخصي: تقدمي حل يتمثل � صندوق بريد رقمي حتى ميكن حتويل أي رسالة ورقية حكومية إ�
    رسالة بريد رقمي آمن.

  
• بوابة الدفع االلك�ونية: تبسيط طرق الدفع اºلك¹وÍ مقابل اخلدمات احلكومية مع  التوسع � استخدام أساليب الدفع احلديثة.

• تفويض الصالحيات: متكني املستخدمني من املصادقة على وتفويض صالحيات إ� أطراف آخرين موثوق بهم. ويكون هذا
   املشروع مفيد� على وجه اخلصوص بالنسبة للمعاقني وكبار السن أو أولئك ا�شخاص الذين يسلمون شئونهم احلكومية إ�

   أزواجهم أو إ� متخصصني.
 

• التخصيص واالكتشاف: االرتقاء بتجربة «حكومي» احلالية حتى يتسنى للمستخدمني اكتشاف/وضع املعلومات واخلدمات
    بشكل أك½ سهولة وبقدر أقل من الوقت واجلهد.

• خدمات التوصيل: خدمة ال«يد السريع لتسليم النسخ الورقية والتي سوف تظل تسهم � خدمات احلكومة اºلك¹ونية
    وتساعد � جتنب الزحام � مركز تقدمي اخلدمة ºمتام املعاملة، وذلك نظر� �نه ال زال هناك بعض املعامالت تشتمل على مكون

    يجرى بعيد� عن اºن¹نت، مثل جتديد جواز السفر وغ»ها من اخلدمات. 
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4.3. برنامج البنية التحتية املش�كة للحكومة ا�لك�ونية

متثل البنية التحتية التكنولوجية مكونÈ رئيسيÈ للجهات احلكومية � تقدمي اخلدمات احلكومية والتحول الرقمي ويحقق توف» بنية 
حتتية مش¹كة للجهات احلكومية العديد من املزايا  حيث يساعد اجلهات � التعجيل بتقدمي اخلدمات اºلك¹ونية اجلديدة وعملية 

التحول الرقمي، باºضافة ا� توف» البنية التحتية املطلوبة للجهات بأسعار تنافسية وÜفضة نظر� �ن عملية التفاوض تتم على 
مستوى احلكومة واجلهات احلكومية ككل. 

 :Õويتضمن برنامج البنية التحتية املش¹كة للحكومة االلك¹ونية 8 مشاريع كالتا

• الشبكة احلكومية ا�لك�ونية: االستمرار � حتسني الشبكة احلكومية ونشر الشبكة الوطنية للنطاق العريض � اجلهات
    احلكومية.

• مركز البيانات احلكومي املش�ك : إنشاء مركز للبيانات على أعلى مستوى من مراكز البيانات العاملية يتم فيه استضافة مراكز
    البيانات اخلاصة باجلهات احلكومية مما يضمن التأمني املطلوب للبنية التحتية والتعجيل للتحول الرقمي والتقليل من استثمارات

    اجلهات احلكومية � هذا الشأن.
 

• مركز مواجهة الكوارث: يهدف املشروع إ� توف» مركز تبادÕ للتعا� من الكوارث وا�زمات لدعم مركز البيانات احلكومي.

• بنية حتتية سحابية حكومية: إنشاء بنية حتتية للسماح بتطوير احللول السحابية احلكومية.

• توسيع نطاق مركز االتصال احلكومي: زيادة القدرات الوظيفية ملركز االتصال الوطني وتعزيز قدرته خلدمة جميع اجلهات
    احلكومية.

• تفعيل استخدام التوقيع ا�لك�وÊ: إرساء البنية التحتية الالزمة للسماح بالتوقيع الرقمي على املعامالت.

• تقدمي خدمة التحول الرقمي املتكاملة: تقدمي عدد من مكونات اخلدمات املش¹كة بطريقة متكاملة وتقدميها إ� اجلهات لبناء
    مواقعها ع« اºن¹نت وتقدمي اخلدمات اºلك¹ونية واستخدام البنية التحتية احلكومية وخدمات إدارة املشاريع والدعم الفني.

• متكني التواجد عÁ ا�ن�نت من خالل منصة خدمات ا�ن�نت: مساعدة اجلهات التي تفتقر إ� احلضور القوي على شبكة اºن¹نت
    � تأسيس هذا احلضور بطريقة موفرة وفعالة.

5.3. برنامج  تطوير التطبيقات احلكومية لزيادة الكفاءة
 

تستطيع اجلهات أيضÈ أن تستخدم تطبيقات مش¹كة يتكرر استخدامها � جميع اجلهات احلكومية مما يساهم � خلق قيمة 
إضافية باºضافة الستخدام البنية التحتية املش¹كة. ويساعد استخدام التطبيقات املش¹كة على مستوى احلكومة � التقليل 

من التكلفة، كما يحقق التماثل والتوحيد على مستوى احلكومة ويزيد من الفعالية من خالل ا�متتة. 

: Õويتكون تطوير التطبيقات احلكومية لزيادة كفاءة اجلهات من عدد 8 مشاريع كالتا

• تطوير التطبيقات احلكومية املش�كة: دراسة جدوى التطبيقات احلكومية التي تستخدم � جميع اجلهات احلكومية ووضع
    خطة التنفيذ اخلاصة بهذه التطبيقات مثل تطبيقات إدارة املوارد البشرية احلكومية وإدارة املوارد املالية احلكومية واملش¹يات

    احلكومية واملراسالت احلكومية وغ»ها من التطبيقات املش¹كة بني اجلهات احلكومية.
 

• مركز دعم التطبيقات املش�كة: إنشاء مركز دعم للتطبيقات احلكومية املش¹كة املتاحة حاليÈ أو التي من املقرر تطويرها
    مستقبًال.

• التوقيع ا�لك�وÊ: تطبيق البنية التحتية للشهادات الرقمية � معامالت جتارية ~ددة، إما بني اجلهات احلكومية أو بني
    الشركات واحلكومة. 

• زيادة الوعي باخلدمات املش�كة: ال¹ويج ملزايا Üتلف عناصر اخلدمات املش¹كة املعروضة وزيادة الوعي بها.

• رقمنة احملتوى الوطني للحكومة: حتويل س» العمليات الداخلية اليدوية إ� عمليات رقمية من خالل رقمنة احملتوى.

6.3. املعاي� واملبادئ ا�رشادية للجيل التاâ من البوابة ا�لك�ونية 

تضمن املبادئ اºرشادية حتقيق درجة من االتساق والتوحيد لدى قيام اجلهات احلكومية بتعزيز تواجدها اºلك¹وÍ. وتنطبق املعاي» 
واملبادئ اºرشادية املنتظر تطويرها على مثًال: معاي» البيانات وحتديث التصنيف (تصنيف وتنظيم وفرز واستخدام البيانات) وتبادل 
البيانات (ضمان السالمة � التبادل املناسب والفعال للبيانات بني اجلهات) وإطار التوثيق (ضمان الكفاءة والفاعلية � استخدام 

والتحقق من صحة أوراق اعتماد املستخدم، مبا يتماشى مع متطلبات ا�من اخلاصة بكل معاملة). 

7.3. اتفاقيات مستوى اخلدمات املش�كة

عادة ما تبني اخلدمات املش¹كة عالقة وثيقة بني العميل ومقدم اخلدمة. ولضمان وجود قواعد حاكمة واضحة لهذه العالقة، 
سيتم تطبيق اتفاقيات مستوى اخلدمة بني الشركة املقدمة للخدمة واجلهة احلكومية املسؤولة عن تقدمي اخلدمة املش¹كة 

واجلهة احلكومية املستفيدة من اخلدمة ع« هذا املشروع.

وميكن االستفادة من اخلدمات املش¹كة على نطاق أك« لتقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتسم مبزيد من الكفاءة 
والفعالية. وتطلب اجلهات احلكومية االلتزام مبستويات اخلدمة التي ميكن أن تتوقع من خالل االش¹اك فى هذه اخلدمات. كما حتتاج 

اتفاقيات مستوى اخلدمة إ� تعريف واضح لضمان الشفافية وحتديد القضايا.

8.3. البنية املرجعية للحكومة ا�لك�ونية

ان حتديد بنية مرجعية للحكومة اºلك¹ونية يكون له فائدة قصوى � حالة تكامل بوابات اجلهات احلكومية مع تعظيم استخدام 
اخلدمات املش¹كة. ويقوم املشروع على حتديد البنية املرجعية ووضع آلية تطبيق هذه املرجعية من اجلهات احلكومية. 

ويتطلب ذلك وضع مرجعية معيارية لبنية اخلدمات اºلك¹ونية تسمح باحلد من تكاليف تطوير وتشغيل اخلدمات اºلك¹ونية، 
بينما يحقق � الوقت نفسه حتسني اجلودة الشاملة وتعزيز التوحيد القياسي � تقدمي اخلدمات اºلك¹ونية.

9.3. إدارة اخملاطر
 

تؤدي أمتتة وتكامل العمليات إ� ظهور صور Üتلفة من اخملاطر؛ فإ� جانب إدارة اخملاطر ا�منية املعتادة التي 
تنشأ عند إتاحة أنظمة تكنولوجيا معلومات حكومية للجمهور، هناك أيضÜ Èاطر تتعلق بالسمعة يتعني التنبه إليها 

ومواجهتها (على سبيل املثال فقدان البيانات، وسوء استخدام املعلومات). وينبغي تشخيص هذه اخملاطر وتقييمها 
والتخفيف من آثارها بطريقة مدروسة.

إدارة اخملاطر هو الدور ا�ساسي للحكومة مع ال¹كيز على صيانة وتأمني البيانات احلساسة، كما انها تساعد احلكومة 
على حماية البيانات احلساسة وبيانات املواطنني والذي يؤدى بدوره إ� حتسني الشفافية واتخاذ خطوات استباقية 

للحد من اخملاطر.
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• التوثيق واالتصال: حتسني إدارة الوثائق واملستندات احلكومية عن طريق فهرسة املعلومات وتصنيفها بصورة صحيحة
    للحفاظ على الوثائق الرسمية. 

• التنقيب والذكاء باستخدام البيانات الكب�ة: دعم اتخاذ القرار والوصول إ� أفكار جديدة من خالل تطبيق تقنيات البيانات الكب»ة
    الناشئة على الكميات الهائلة من البيانات اخملزنة بواسطة احلكومة. 

 
• املش�يات املركزية للرخص املش�كة على مستوى احلكومة: توحيد عملية املش¹يات ع« احلكومة لالستفادة من أوجه

    توف» ا�حجام الكب»ة فيما يخص املواد واخلدمات املش¹كة.

وسيتم دعم هذه املشاريع مبجموعة من اºرشادات التي توفر التوافق والتوحيد الالزمني من أجل املشاركة الفاعلة. 
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احملور االس�اتيجي الرابع: تعزيز الشفافية واملشاركة االجتماعية 
مت تصميم احملور الرابع لتحقيق الهدف الثالث للحكومة ا�لك�ونية 2020 واملتمثل ¢ 

(زيادة مستوى الشفافية واملشاركة اجملتمعية)

 حتتاج احلكومة إ� تبني حوار متبادل مع العمالء من ا�فراد والشركات على السواء. وينبغي أن يتعلق هذا احلوار بتطوير السياسات 
العامة للحكومة واخلدمات احلكومية املقدمة. وتوفر التكنولوجيا فرصÈ عديدة لتسهيل هذا احلوار من خالل املشاركة اºلك¹ونية 

والتشاور اºلك¹وÍ. ونتيجًة لذلك، فسوف يشعر جمهور العمالء بزيادة فرص ومساحة التواصل مع احلكومة كما سيزداد معدل رضا 
اجلمهور وذلك الستماع احلكومة إ� آرائهم، وستشعر احلكومة بالثقة � أنها قد سعت بفاعلية للحصول على Óموعة كب»ة من 

ا^راء حول القرارات احلكومية املهمة.

حتتاج احلكومة أيضÈ إ� زيادة الشفافية عن طريق إنشاء منصة لتوف» البيانات املفتوحة للجمهور. ويتزايد إدراك احلكومات للقيمة 
الكامنة � كميات البيانات الهائلة التي حتتفظ بها وأن هذه القيمة تتخطى إ� حد بعيد الغرض الذي جمعت هذه البيانات �جله � 

البداية وتوسع حدود معرفة كل جهة. وتثبت التكنولوجيات الناشئة املتعلقة بالبيانات الكب»ة قدرة فائقة على استكشاف املزيد 
من ا^راء من خالل جمع البيانات من Üتلف املصادر التي تبدو غ» م¹ابطة. ويؤدي إتاحة البيانات (مع احلفاظ على السرية) للجمهور 

إ� استثارة القدرة اºبداعية لدى Óموعة أك« من ا�فراد واخلروج باملزيد من ا�فكار وا^راء. وما يبدأ � صورة «مزيج» بسيط بني 
معلومات مأخوذة من مصدرين من مصادر البيانات يصبح منتجÈ جتاريÈ يدعم االقتصاد.

سيتم تقدمي احملور الرابع من خالل ثالثة مشاريع لتطوير شفافية احلكومة، وسياساتها وإرشاداتها.

1.4. املشاركة ا�لك�ونية 

يعمل هذا املشروع على إظهار التزام احلكومة بالدخول � حوار ع« اºن¹نت ومتكني املواطنني من املشاركة � هذا احلوار. 
ويتضمن املشروع: 

منتدى للمشاركة ا�لك�ونية للتشجيع على احلوار املفتوح وإبداء ا^راء من خالل مناقشات ع« اºن¹نت • تطوير 

أداة للمالحظات ا�لك�ونية لتجميع اق¹احات املواطنني وآرائهم حول اخلدمات احلكومية والعمل بناًء على هذه املالحظات • تطوير 

نظام للتشاور ا�لك�وÊ يعت« وسيطÈ يشارك املواطنون من خالله � املناقشات التي تكون على مستوى احلكومة • تطبيق 
    بالكامل

مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك، توي¹، وخالفه) للتشارك والتفاعل مع اجلمهور • االستفادة من 

2.4. بوابة البيانات املفتوحة

متتلك احلكومة كميات هائلة من البيانات، وسيفيد بعضها العمالء واالقتصاد إذا ما مت اºفصاح عنها. ومن هذا املنطلق، ينبغي 
على احلكومة أن تتخذ خطوات لتنشر البيانات املطلوبة والتي ميكن أن تضيف قيمة للجمهور؛ على أن تكون البيانات مفيدة وقابلة 
للمعاجلة ومقدمة � الوقت املناسب؛ باºضافة ا� أن تكون البيانات متاحة للجميع وبصيغة قابلة لالستخدام؛ والسماح للسوق 

بتطوير خدمات جتارية ~تملة � ضوء هذه البيانات احلكومية املنشورة. 
وسوف تركز بوابة البيانات املفتوحة على نشر وتعزيز مفهوم املصادر املفتوحة.

3.4. سياسات الشفافية و املشاركة اجملتمعية 

ان تنفيذ مشروع بوابة البيانات احلكومية والذي يتيح نشر البيانات احلكومية والسماح بإعادة استخدامها من قبل املواطنني او 
الشركات يجب أن يستكمل من خالل سياسة واضحة و~ددة للتأكد من كفاءة التنفيذ للمشروع مع ضمان حماية البيانات 

وخصوصيتها.  كما يحتاج املواطنون إ� عمليات حكومية أك½ شفافية، من حيث كيفية حصولهم على اخلدمات، وكيفية التواصل 
مع صناع القرار الرئيسيني.

وتعت« سياسات الشفافية واملشاركة االجتماعية عنصر� ~وريÈ � الوفاء بهذه االحتياجات إذ إنها تقوم بتحديد دور احلكومة 
وتعهدها فيما يتعلق باملشاركة اºلك¹ونية والبيانات املفتوحة ووضع معاي» وشروط استخدام البيانات املنشورة وحماية حقوق 

وخصوصية املواطنني.

خارطة الطريق: نحو حتقيق ا�هداف واخملرجات
احملاور االس¹اتيجية ا�ربعة املبينة � هذه االس¹اتيجية مستمدة من الرؤية العامة للحكومة اºلك¹ونية وا�هداف االس¹اتيجية، 

وتدعمها Óموعة شاملة من وثائق املشاريع. وسوف يتطلب تنفيذ هذه املشاريع وقتÈ طويًال وتنسيقÈ كب»�؛ فضًال عن مشاركة 
جميع اجلهات احلكومية والتنسيق فيما بينهم حتى يتم حتقيق ا�هداف املرجوة. 

وحتدد خارطة الطريق اخلطة الزمنية ºجناز مشاريع متعددة على ثالث موجات متعاقبة. وتبدأ أغلبية هذه املشاريع � املوجة 
ا�و� وذلك ºعطاء الزخم الكا� لتنفيذ باقي املشاريع وحتقيق أهداف اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية 2020.

وتستهدف املوجة ا�و� إيجاد البيئة املناسبة لتقدمي اخلدمات اºلك¹ونية، مع توسيع نطاق اخلدمات اºلك¹ونية املقدمة � 
الوقت احلاÕ لتشمل اخلدمات الشائعة واخلدمات ذات ا�همية االس¹اتيجية. وتركز املوجة الثانية على زيادة عدد اخلدمات اºلك¹ونية 

املتاحة وحتسني املعدل اºجماÕ الستخدامها ع« اºن¹نت. وتستكمل املوجة الثالثة توف» جميع اخلدمات ع« اºن¹نت وتركز على 
اºرتقاء بكفاءة اجلهات احلكومية.

 خارطة الطريق للحكومة ا�لك�ونية 2020

1
إتاحة خدمات 

حكومية 
الكترونية 
مكتملة

2
زيادة ا�قبال 

على الخدمات 
االلكترونية

3
 زياد كفاءة 
العمليات 
الحكومية

4
تعزيز 

الشفافية 
والمشاركة 
المجتمعية

املوجة ا�و� حتسني اخلدمات 
ا�لك�ونية املقدمة

املوجة الثانية
زيادة ا�قبال

املوجة الثالثة
تعزيز التعاون

1.1       تطوير اخلدمات اºلك¹ونية 
2.1     تطوير تطبيقات للهواتف النقالة 
3.1    إطار تطوير اخلدمات اºلك¹ونية 

4.1     املبادئ اºرشادية ºعادة تصميم   
          العمليات احلكومية

5.1    املبادئ اºرشادية لتصميم جتربة  
          مستخدمي املواقع احلكومية

1.1       تطوير اخلدمات اºلك¹ونية 
          (املرحلة الثانية)

2.1     تطوير تطبيقات للهواتف النقالة  
          (املرحلة الثانية)

1.1      تطوير اخلدمات اºلك¹ونية 
          (املرحلة الثالثة)

2.1     تطوير تطبيقات للهواتف النقالة  
          (املرحلة الثالثة)

1.2     توعية املستخدمني وترويج
          خدمات احلكومة اºلك¹ونية

1.2     توعية املستخدمني وترويج    
         خدمات احلكومة اºلك¹ونية

1.3    قنوات تقدمي اخلدمات
2.3  رقمنة واعتماد الوثائق الشخصية 
3.3 البنية التحتية املش¹كة للحكومة  

           اºلك¹ونية 
4.3  تطوير التطبيقات احلكومية لزيادة  

           كفاءة اجلهات
5.3 اس¹اتيجية إدارة اخملاطر

1.3   تطوير التطبيقات احلكومية
          لزيادة كفاءة اجلهات

          (املرحلة الثانية) 

1.2     توعية املستخدمني وترويج                 
          خدمات احلكومة اºلك¹ونية 
2.2   سياسة خصوصية البيانات 

3.2  إرشادات التواصل الرقمي

1.4    املشاركة اºلك¹ونية
2.4  سياسات الشفافية واملشاركة  

          االجتماعية

1.4    بوابة البيانات املفتوحة 

1.3   متكني اخلدمات اºلك¹ونية 
2.3  البنية التحتية املش¹كة        

          للحكومة اºلك¹ونية
3.3 املعاي» واملبادئ االرشادية              

          للجيل التاÕ من البوابة اºلك¹ونية 
4.3 اتفاقية مستوى اخلدمات 

          للخدمات املش¹كة
5.3 البنية املرجعية للحكومة        

          اºلك¹ونية 
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آلية التنفيذ
يتطلب حتقيق الرؤية الطموحة للحكومة اºلك¹ونية 2020 بذل جهد يحدث تغي»� � ثقافة تقدمي اخلدمات � اجلهات احلكومية. 

وجناح ذلك، يتطلب تنفيذ االس¹اتيجية على عدد من املستويات: احلكومة بالكامل؛ وع« اجلهات؛ وداخل كل جهة حكومية. 

ويتطلب جناح تنفيذ برامج ومشاريع االس¹اتيجية رصد اخملاطر والتحديات التي قد تواجه التنفيذ على مستوى احلكومة ككل، 
والعمل على التخفيف من حدة هذه اخملاطر والتحديات ووضع حلول ملواجهتها. وتشمل هذه التحديات:

• نقص عدد موظفي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات و~دودية املتاح من الكوادر املؤهلة (على املدى القص» والطويل)

• ترغيب اجلمهور � استخدام اخلدمات اºلك¹ونية

• احلصول على دعم القيادة العليا
 

• التواصل مع املوظفني باجلهات احلكومية وتنفيذ برامج إدارة التغي» للتأكد من حتقيق الرؤية

• االعتماد املتبادل بني Üتلف املشاريع والذي يستلزم إدارة هذه املشاريع بكفاءة عالية

• اºطار الزمني الطموح للتنفيذ 

البيئة والتكنولوجيا واستيعاب أثرها على خارطة الطريق اخلاصة بتحقيق ا�هداف • القدرة على التعرف على التغ»ات � 
    واخملرجات

البيانات املتبادلة مدققة وعلى  البيانات بني اجلهات وضمان أن  البيني الالزم لتبادل  الناحية التقنية، حتقيق التشغيل  • من 
    جودة عالية 

و� حني أن احملاور االس¹اتيجية ا�ربعة تتعامل مباشرة مع هذه اخملاطر، فهناك حاجة إ� مزيد من العمل على املستوى 
املؤسسي للحد من اخملاطر املرتبطة باحلوكمة واملهارات. فقد مت حتديد مبادرتي دعم رئيستني: تقدمي منوذج تشغيل فعال، 

وتعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت � وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واجلهات  احلكومية.

مبادرات دعم جناح تنفيذ االس�اتيجية

1.5   اºدارة الفاعلة الس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية منوذج التشغيل   

منوذج تشغيل اخلدمات املش¹كة  2.5     

تعزيز مهارات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات � الوزارة واجلهات

اس¹اتيجية توظيف رأس املال البشري املتخصص � االتصاالت وتكنولوجيا    3.5
املعلومات  

مركز متيز اخلدمات اºلك¹ونية ودعم اجلهات احلكومية   4.5
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وتتطلب مبادرة التنفيذ ا�ول ـ منوذج التشغيل ـ التمييز بشكل واضح بني الوحدات املسؤولة عن وضع السياسات ووحدات التنفيذ 
وا�دوار املنوطة بكل منها. 

:Õتلف اجلهات املشاركة � التنفيذ على النحو التاÜ ويستلزم التنفيذ وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات

• يتو� Óلس الوزراء اºشراف العام على تنفيذ اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية 2020 وإقرار التغي»ات التشريعية وإصدار القرارات
   املطلوبة

التنفيذ والتنسيق مع اجلهات • تتو� اللجنة التوجيهية للحكومة اºلك¹ونية متابعة تنفيذ االس¹اتيجية وتذليل املعوقات التي تواجه 
   احلكومية والتأكد من توافق خطط اجلهات احلكومية مع ال«امج واملشاريع اخلاصة احلكومة اºلك¹ونية 2020

• مكتب إدارة االس¹اتيجية حتت إشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهو الوحدة املسؤولة عن إدارة برامج ومشاريع
   احلكومة اºلك¹ونية ويقدم إ� اللجنة التوجيهية تقارير متابعة التنفيذ وإدارة التحديات واخملاطر التي تواجه التنفيذ

• وحدة تقييم التحول الرقمي حتت إشراف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهي الوحدة املسؤولة عن تقييم مستوى التحول
   الرقمي � اجلهات احلكومية والتي تقيم التقدم � تنفيذ املشاريع ومدى التوافق مع املبادئ اºرشادية احلكومة اºلك¹ونية 2020

   وترفع التقرير السنوي لتقييم التحول الرقمي إ� اللجنة التوجيهية لعرضه على Óلس الوزراء

الوزارات املعنية، فعلي سبيل املثال تتو� وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  • أما السياسات، فسيتم إعدادها من قبل 
    مسؤولية وضع السياسات الرئيسية للحكومة اºلك¹ونية واملبادئ اºرشادية اخلاصة بالبنية والتصميم والسياسات ذات الصلة 
    باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتقوم وزارة التنمية اºدارية تطوير العمليات احلكومية بينما تقوم وزارة املالية باعتماد امليزانية

    املطلوبة للتنفيذ

الوزارات ا�خرى واجلهات احلكومية مسؤولية تنفيذ املشاريع اخلاصة باجلهة • وتتو� 
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ولضمان حتقيق مؤشرات ا�داء الرئيسية، يلزم استخدام العوامل املساعدة املناسبة لدفع تنفيذ املشاريع وتتضمن:

• التأكد من توافق مواصفات مش¹يات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية 2020 والسياسات          
    واملبادئ اºرشادية ذات الصلة

• متابعة تنفيذ االس¹اتيجية بواسطة مكتب إدارة االس¹اتيجية لرصد التقدم احملرز وحل املشاكل والتحديات

• التقييم الدوري بواسطة وحدة تقييم التحول الرقمي للنتائج احملققة � اجلهات مقارنة با�هداف املوضوعة
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ïلس الوزراء

وضع 
السياسات

التنفيذ � 
اجلهات

مكتب إدارة االس�اتيجية

وزارة االتصاالت

جهة جهة جهة جهة جهة جهة  جهة جهة 

اجلهات ا�خرىوزارة املاليةوزارة التنمية ا�دارية

وحدة تقييم التحول الرقمي 
¢ اجلهات احلكومية 

اللجنة التوجيهية للحكومة ا�لك�ونية

وتدور مبادرة التنفيذ الثانية حول تعزيز مهارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ¢ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هيكل احلوكمة اخلاص بالتنفيذ
واجلهات ا�خرى لتطبيق رؤية احلكومة اºلك¹ونية 2020 على أرض الواقع. فتعاÍ دولة قطر حاليÈ من نقص � هذه املهارات وعادًة 

ما يختار ا�شخاص املؤهلون بناء مس»تهم املهنية � القطاع اخلاص بدًال من القطاع العام. وجلعل احلكومة اºلك¹ونية حقيقة 
واقعة، نحتاج إ� إيجاد البيئة املناسبة الستقطاب الكوادر ذات املهارات املتخصصة � Óال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

وسوف يرتكز العمل � هذه املبادرة على اجملاالت التالية:

• إثابة الكوادر اعتماد� على املهارات واخل«ات ومبا يتوافق مع عروض القطاع اخلاص

• حتديد املسارات الوظيفية  لكوادر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات � القطاع احلكومي،  وتنمية وتأهيل هذه الكوادر من خالل  
   فرص التعلم والتطوير مع التقييم املستمر

• استخدام مفهوم إدارة التغي» وتقدير وإثابة النجاح احملرز

• استخدام Óموعة مركزية من املوارد البشرية املؤهلة (مركز التميز) مع قيام احلكومة بتزويد اجلهات احلكومية بالكوادر 
    املاهرة للمساعدة � تنفيذ برامج احلكومة اºلك¹ونية.

وسوف تستلزم هذه املبادرة بعض التغي»ات الهامة � الطريقة التي تعمل بها احلكومة اليوم، وهذه التغي»ات ضرورة من أجل 
بناء قاعدة املهارات الالزمة لتحديث عمليات احلكومة من خالل احلكومة اºلك¹ونية.

 Õلك¹ونية 2020، على النحو املبني � هذه الوثيقة هي اس¹اتيجية طموحة تستند إºو� اخلالصة، إن اس¹اتيجيةاحلكومة ا
أسس واقعية راسخة، وسيتحقق مستقبل احلكومة اºلك¹ونية 2020 من خالل تكاتف جميع جهات احلكومة من أجل حتقيق الرؤية 

املش¹كة لهذه االس¹اتيجية.
 

فبينما العديد من مشاريع اخلدمات املش¹كة هي مسؤولية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، تقع املسؤولية الرئيسية 
لتنفيذ اخلدمات اºلك¹ونية على عاتق كل جهة حكومية والتي ستقوم بتطوير وتنفيذ هذه اخلدمات وفقÈ جلدول زمني متفق عليه 

وخارطة طريق ~ددة. وسوف نرى � السنتني أو الثالث سنوات القادمة زيادة كب»ة � توافر اخلدمات اºلك¹ونية، التي تكملها 
حملة لتعزيز سهولة االستخدام الشامل للمستخدمني النهائيني، وكفاءة احلكومة واالنفتاح. 

ولتحقيق ذلك، سيتم بذل جهد كب» للغاية يتطلب طاقة وقدرة على التحمل، بيد أن النتيجة ستكون مذهلة لكل من الشعب 
واحلكومة على حد سواء.



شكر وتقدير
نتقدم بالشكر ملمثلي جميع اجلهات احلكومية اخلمسة والثالثني الذين شاركوا � صياغة اس¹اتيجية احلكومة اºلك¹ونية 2020، 

كما نتقدم بالشكر إ� العاملني بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ºتاحة جميع املعلومات والدروس املستفادة � تطوير 
اس¹اتيجيات احلكومة اºلك¹ونية السابقة وفرص التطوير.

وافقت اللجنة التوجيهية للحكومة اºلك¹ونية برئاسة سعادة الدكتورة حصة اجلابر، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على 
االس¹اتيجية. ونشكر ا�عضاء التاليني ملشاركتهم االيجابية ومراجعتهم أثناء تطوير ومراجعة االس¹اتيجية:

عقيد مهندس  عبد الرحمن املالكي، 
مساعد مدير إدارة نظم املعلومات بوزارة الداخلية (نائب رئيس اللجنة التوجيهية)  

السيد حسن السيد، 
ا�مني العام املساعد لل«امج احلكومية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

السيد عبد اó اليافعي ، 
مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجمللس ا�على للصحة 

 ،Êبن عيد آل ثا óالشيخ عبد ا
ممثل وزارة التنمية اºدارية 

السيد خلف عجالن ، 
 Íمدير إدارة نظم املعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمرا

السيدة مشاعل احلمادي ، 
مديرة إدارة نظم املعلومات بوزارة االقتصاد والتجارة 

السيدة رمي ا�نصاري ، 
مديرة إدارة نظم املعلومات بوزارة املالية 

السيدة أمل الكواري ، 
مديرة إدارة تكنولوجيا املعلومات بإدارة اجمللس ا�على للتعليم ، وزارة ال¹بية والتعليم 




