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موجز ينفجذي
خطة عمل احلوكمة اإللكًتونية ىي مبادرة ىامة جدا من احلكومة العراقية اليت تسعى لتنفيذ احلوكمة اإللكًتونية يف الببلد.
حيث عقدت احلكومة العراقية  -بالشراكة مع برنامج األمم ادلتحدة االمنائي ( - )UNDPاجتماعا رفيع ادلستوى حول احلوكمة اإللكًتونية يف عمان يف
الفًتة  17-13تشرين الثاٍل/نوفمرب  .2111وكان الغرض من االجتماع ىو وضع مؤشرات أداء لرصد وتقييم احلوكمة اإللكًتونية وتقييم اجلاىزية اإللكًتونية
داخل سلتلف ادلؤسسات العراقية ،ومت استعراض خطة العمل االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية بناء على نتائج التقييم ومت إعادة تطويرىا وصياغتها وفقا
لذلك.
ويعترب برنامج احلوكمة اإللكًتونية عنصرا حيويا إلصبلح وحتديث القطاع العام يف العراق .حيث اعتمدت احلكومة العراقية هنج متكامل للحوكمة اإللكًتونية
لتنمية العراق على ادلستوى الوطٍت واحمللي بالتماشي مع اسًتاتيجية التنمية الوطنية العراقية ،واألىداف اإلمنائية لؤللفية العراقية ،واخلطة الوطنية للتنمية.
وقد قامت احلكومة العراقية بصياغة خطة العمل االسًتاتيجية للحوكمة االلكًتونية اليت هتدف إىل توظيف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف تقدَل
اخلدمات العامة لتعزيز احلكم الرشيد ومشاركة ادلواطنُت وحتقيق ادلساواة والعدالة االجتماعية وتاكيد الشفافية وادلساءلة والكفاءة والفاعلية يف العمل احلكومي
للوصول اىل اقتصاد متنوع تنافسي مبٍت على ادلعرفة.
وقد مت تطبيق العديد من مبادرات احلوكمة االلكًتونية منذ إطبلق النسخة األوىل من خطة العمل االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية يف أبريل ،2111
تضمنت:
 عقد الربنامج األول لتدريب ادلدربُت الرئيسيُت يف عمان يف دتوز/يوليو  .2111والذي تبله اطبلق الربنامج الوطٍت بتدريب احلوكمة االلكًتونية ا يفمراكز تدريب عديدة يف مجيع أضلاء العراق .وحىت اآلن ،مت تدريب ما يقرب من  3111مسؤول حكومي معنيُت يف مراكز زلددة يف أضلاء الببلد.
 بناء على قرار معايل وزير العلوم والتكنولوجيا بالتقدم وتوسيع نطاق التدريب ليشمب مجيع ادلوظفُت احلكوميُت على مجيع ادلستويات باعتباره أحداألنشطة ذات األولوية العليا لربنامج احلوكمة اإللكًتونية يف العراق ،عقد التدريب الثاٍل لتدريب ادلدربُت الرئيسيُت بقيادة احلكومة العراقية وبدعم من
برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي لتدريب  211مدرب رئيسي يف سلسلة من مخس برامج تدريبية أجريت يف الفًتة من أيلول/سبتمرب وحىت هناية عام
2111؛ وسيقود ادلدربُت التدريب على احلوكمة اإللكًتونية يف العديد من مراكز التدريب يف احملافظات ادلركزية واحمللية ،ويستهدف التدريب تدريب
 11111مسئول يف عام .2112
جبانب ىذا ،أجريت العديد من ادلبادرات اذلامة األخرى ،مثل:
 إطبلق البوابة اإللكًتونية للعراق  e-Iraq Portalيف دتوز/يوليو ،2111 وضع إطار التخاطب البيٍت احلكومي والتصميم ادلعماري للمؤسسات الوطنية . وضع أربع اسًتاتيجيات تكنولوجيا معلومات واتصاالت وخطة حتول للصحة اإللكًتونية ،والتعليم االلكًتوٍل ،واخلدمات البلدية اإللكًتونية،والسجبلت الشخصية اإللكًتونية للمواطنُت ،وصياغتها واعتمادىا من كل وزارة معنية يف أيلول/سبتمرب .2111
ووضعت خطة عمل احلوكمة اإللكًتونية ادلعاد مراجعتها رؤية ليناء منوذج التحول ليناء حكومة فعالة وكفؤة وتقدَل اخلدمات للقطاع العام العراقي ،ودتحورت
خطة عمل احلوكمة اإللكًتونية عن عشرة عناصر اساسية ،حددت ادلهام الرئيسية ذات األولوية لكل واحد من العناصر األساسية العشرة على أساس التشاور
بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين .وتشمل العناصر العشرة االساسية خلطة العمل االسًتاتيجية ما يلي :التوعية واالتصاالت وااللتزام ،بناء القدرات البشرية ،
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التخاطب البيٍت وادلعايَت ،ادلؤسسات وادارة التغيَت ،االطار القانوٍل ،البنية التحتية لبلتصاالت ،ادارة ادلوارد ادلالية ،ادلراقبة والتقييم ،ايصال اخلدمات للمواطن،
البيانات وانظمة ادلعلومات.
ووثيقة االسًتاتيجية ىذه ىي نتيجة لورشات عمل عديدة أجريت يف الفًتة من أيلول/سبتمرب حىت كانون األول/ديسمرب  2111هبدف مناقشة واخذ االراء
وادلدخبلت من اصحاب القرار واخلرباء على ادلستوى الوطٍت واحمللي .واليت تضمنت ايضا اسًتاتيجيات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت القطاعية وخطط
التحول للصحة اإللكًتونية ،والتعليم االلكًتوٍل ،واخلدمات البلدية اإللكًتونية ،والسجبلت الشخصية اإللكًتونية للمواطن.
وتشمل ىذه اخلطة ايضا االجتاه واإلطار االسًتاتيجي ادلتفق عليهما للحكومات اإللكًتونية احمللية ،واليت دتخضت عن اجتماع احلوكمة االلكًتونية للتنمية
احمللية والتنمية ادلشًتكة بُت احملافظات وتعزيز تقدَل اخلدمات الذي عقد يف الفًتة الفًتة من  27-21تشرين الثاٍل/نوفمرب حبضور مسؤولُت رفيعي ادلستوى
من احلكومات احمللية .وباإلضافة إىل االطار ،مشلت اخلطة من اذج السًتاتيجيات الكًتونية وخطة حتول ذلا حلكومتُت زلليتُت والذي مت تطويرىم يف الفًتة
( 26تشرين الثاٍل/نوفمرب  1 -كانون األول/ديسمرب) ومها زلافظيت ميسان ونينوى بدعم من اللجنة التوجيهية الوزارية للحوكمة االلكًتونية وبرنامج األمم
ادلتحدة اإلمنائي.
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خلفج
إن اعتماد احلوكمة اإللكًتونية يف العراق يشكل عملية تغيَت من شأهنا أن تساعد على توسيع رلاالت ادلواطنُت ورجال األعمال للمشاركة يف االقتصاد اجلديد
القائم على ادلعرفة .ومن أجل احلصول على كامل إمكانات احلوكمة اإللكًتونية القصوى ،فبل بد من إصبلح ىيكل اإلدارة ،وإدارة العمليات احلكومية
وادلعلومات ،كما أنو من الضروري تغيَت عقلية وخط عمل االشخاص يف اإلدارة العامة ،وطرق تواصلهم مع ادلواطنُت ورجال األعمال.
الدور الرئيسي للحوكمة اإللكًتونية ىو تلبية احتياجات عامة اجلمهور من أجل خدمات عامة ذات جودة عالية ويف متناول اجلميع .وىناك حاجة أيضا
لتطوير احلوكمة اإللكًتونية من أجل زيادة الشفافية والفعالية يف إدارة الدولة .وسيتم توفَت اخلدمات بطريقة ما يف األماكن واألوقات ادلبلءمة للمواطنُت ورجال
األعمال من خبلل خدمات إلكًتونية متكاملة ومستمرة .وبصرف النظر عن قنوات االتصال التقليدية سيتم استخدام أنواع جديدة من ادلنصات وأجهزة
االتصاالت يف ادلستقبل ،حيث سيتم توفَت اخلدمة مببدأ "كل اخلدمات يف مكان واحد" .ويعترب عمبلء خدمات احلوكمة اإللكًتونية ادلواطنون ورجال
األعمال فضبل عن اإلدارة العامة نفسها .وسيتم جتميع اخلدمات يف مواضيع عامة أو أحداث احلياة وستقدم باستخدام لغة احلياة اليومية للمواطنُت.
وقد حددت احلكومة العراقية عملية االصبلح بتحديث القطاع العام وحتديث التشريعات وتطوير ىيكل احلكومة على ادلستوى ادلركزي واحمللي وبناء القدرات
وإجراءات العمل داخل احلكومة .وتسعى احلكومة العراقية لتسخَت احلوكمة اإللكًتونية باعتبارىا آلية أساسية لتحقيق األىداف االسًتاتيجية لتقوية قدرة كل
من احلكومة الوطنية واحمللية وتعزيز مساءلة احلكومة من خبلل النهوض بالشمولية بإشراك ودمج ادلواطنُت.
وقد اعتمدت احلكومة العراقية هنج متكامل باحلوكمة اإللكًتونية من أجل التنمية يف العراق على ادلستوى الوطٍت واحمللي مبا يتماشى مع اسًتاتيجية التنمية
الوطنية العراقية واألىداف اإلمنائية العراقية لؤللفية وخطة التنمية الوطنية.
يف فرباير  2119مت تأسيس اللجنة الوزارية التوجيهية للحوكمة اإللكًتونية العراقية (او جلنة احلوكمة اإللكًتونية) باألمر الوزاري رقم  46لعام  .2119وبًتأس
جلنة احلوكمة اإللكًتونية وزير العلوم والتكنولوجيا مع دتثيل واسع من الوزارات يف مجيع أضلاء العراق مبا يف ذلك رئاسة اجلمهورية ،األمانة العامة جمللس الوزراء،
وزارة ادلالية ،وزارة التخطيط ،وزارة الصحة ،وزارة الًتب ية والتعليم ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وزارة الدفاع ،وزارة الداخلية ،رللس األمن القومي،
نائب رئيس الوزراء ،حكومة اقليم كردستان) .وتتوىل جلنة احلوكمة اإللكًتونية مهمة تنسيق برامج احلوكمة اإللكًتونية الوطٍت يف العراق وتنظيم اخلدمات
اإللكًتونية الناشئة يف احلكومة.
وكنتيجة للتنسيق ادلتبادل والتفاىم الواضح بُت جلنة احلوكمة اإللكًتونية وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي منذ عام  ،2119مت اختاذ وتطبيق عدة مبادرات
لربنامح احلوكمة االلكًتونية من امهها:
 يف ديسمرب  ،2119أجري أول مؤدتر دويل " بناء العراق االلكًتوٍل واحلوكمة اإللكًتونية" حتت رعاية رئيس الوزراء يف بغداد .حيث التقى متحدثُتدوليُت ووطنيُت على مستوى عال خبلل ادلؤدتر باإلضافة إىل  251مشارك من مجيع أضلاء العراق دلناقشة ومعاجلة مواضيع ذات اىتمام خاص باجلهات
الفاعلة يف رلال احلوكمة اإللكًتونية وتبادل وجهات النظر ادلستقبلية والتوصيات للحوكمة اإللكًتونية يف العراق.
 مت عقد اجتماع رفيع ادلستوى عن احلوكمة اإللكًتونية يف أربيل من  12إىل  15أبريل  2111وذلك دلتابعة تنفيذ توصيات ادلؤدتر .وقد مت صياغة خطةالعمل االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية يف االجتماع ضم ن رؤية ليناء منوذج التحول إىل يناء حكومة فعالة وكفؤة وتقدَل اخلدمات للقطاع العام
العراقي .و تركز خطة العمل االسًتاتيجية على تسعة عناصر حامسة تشمل ما يلي :تعزيز الوعي والتواصل؛ القدرات البشرية وادلوارد؛ التخاطب البيٍت
ومعايَت احلكومة؛ التغيَت ادلؤسسي والثقا يف؛ األطر التنظيمية؛ البنية التحتية لبلتصاالت؛ إدارة ادلوارد ادلالية وادلراقبة والتقييم والربط بُت اخلدمات
وادلواطنُت .يف وقت الحق ذلذا االجتماع دتت ادلصادقة على خطة عمل احلوكمة اإللكًتونية من قبل رللس الوزراء يف العراق.
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عقد برنامج تدريب ادلدربُت االول على احلوكمة اإللكًتونية يف عمان خبلل شهر يوليو ادلاضي وورشة عمل التدريب الوطٍت باحلوكمة االلكًتونية بأربيل
يف أكتوبر والذي شهد بداية عملية حيوية لبناء قدرات احلوكمة اإللكًتونية جبميع أضلاء العراق ،والذي مت من خبلل التدريب وضع هنج للتحول من
خبلل احلوكمة اإللكًتونية واليت تغطي مخس وحدات أساسية ىي :أطر احلوكمة اإللكًتونية واسًتاتيجية احلوكمة اإللكًتونية والتخطيط للحوكمة
اإللكًتونية وتنفيذ احلوكمة اإللكًتونية وإدارة التغيَت .وقد أدخل التدريب يف أكتوبر ادلاضي مبراكز تدريب كثَتة يف أضلاء العراق ومنذ ذلك احلُت مت
تدريب حوايل  3111مسؤول حكومي صانع للسياسات ومسؤولون عن تطوير وتنفيذ التطبيقات ادلستندة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.
أطبلق بوابة العراق للحكومة اإللكًتونية عرب اإلنًتنت واليت حتوي اخلدمات ادلعلوماتية والتفاعلية يف يوليو .2111
دعم احلكومة العراقية يف تنظيم جولة دراسية اىل اذلند يف الفًتة من  18إىل  26أبريل  2111للتعلم من جتربة اذلند واإلصلازات والتحديات اخلاصة
باستخدام وتنفيذ اسًتاتيجيات احلوكمة اإللكًتونية وتقدَل خدمات ادلواطنُت وإقامة مراكز خلدمة اجملتمع ،والذي من شانو توفَت إطار مرجعي للحكومة
العراقية لتطوبر تصميم مناسب ذو كفاءة وفاعلية لعملية ختطيط المركزية وتقدَل اخلدمات .وقد أسفر ذلك عن اتفاق بُت الوفود إلقامة مراكز خدمة
اتصال زلتمعي داخل اذلياكل ادلوجودة يف مجيع أضلاء العراق .وستشكل مكاتب الربيد ومراكز الشباب نقطة دخول للمراكز اجملتمعية على أمل تقدَل
خدمات احلوكمة اإللكًتونية .كما سيتم ربط ىذه ادلراكز مع تنفيذ اخلدمات اإللكًتونية الرائدة لتعزيز النفاذ إىل موارد ادلعلومات والربامج واخلدمات
احلكومية .باإلضافة إىل ذلك فإن ادلراكز ستعمل على خدمة معاجلة القضايا واألولويات احمللية.
حتديد االجتاه لتطوير إط ار التخاطب البيٍت للحكومة وإطار التوحيد القياسي للبيانات .ذلذا الغرض أجري أول اجتماع إلطار التخاطب البيٍت للحكومة
والتصميم ادلعماري للمؤسسات الوطنية يف يناير  . 2111ومت االتفاق خبلل االجتماع اطر ووثيقة سياسات إطار التخاطب البيٍت للحكومة والتصميم
ادلعماري لل مؤسسات الوطنية وخطة عملها ورلموعات العمل .ومت اطبلق إطار التخاطب البيٍت العراقي يف ديسمرب  2111تناول النفاذ إىل ادلعلومات
وأوصى بسياسات داللية وفنية مت تطويرىا عن طريق رلموعات العمل العراقية بدعم من برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي.
تطوير اسًتاتيجيات مؤسسية ل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت (الوزارات االلكًتونية) وخطط التحول ذلا منضمنة الصحة اإللكًتونية والًتبية والتعليم
اإللكًتونية واخلدمات البلدية اإللكًتونية والسجبلت الشخصية للمواطنُت اإللكًتونية يف سبتمرب  .2111وجاري العمل على تطوير خدمات إلكًتونية
رائدة ذات ادلكسب السريع وزلددة من خبلل كل اسًتاتيجية قطاعية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت..
يف أعقاب قرار احلكومة العراقية مبواصلة وتوسيع نطاق التدريب جلميع ادلوظفُت احلكوميُت على مجيع ادلستويات باعتباره واحدا من األنشطة ذات
األولوية العليا لربنامج احلوكمة اإللكًتونية يف العراق ،أجري برنامج تدريب ادلدربُت الثاٍل مع تقاسم التكاليف بُت احلكومة العراقية وبرنامج األمم
ادلتحدة اإلمنائي ،والذي نتج عتو تدريب  211مدرب رئيسي يف سلسلة من مخس برامج تدريبية حىت هناية عام 2111؛ وسيقود ادلدربُت التدريب
الوطٍت على احلوكمة اإللكًتونية يف مراكز التدريب بادلركز والعديد من احملافظات ادلركزية واحمللية واليت تستهدف  11111مسؤول لعام .2112
تصميم وتطوير آلية مبلئمة ومؤشرات أداء لرصد وتقييم االستعداد اإللكًتوٍل ومراجعة خطة عمل االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية يف ضوء التقييم
الناتج يف نوفمرب .2111
استضافة اجتماع عام حول احلوكمة اإللكًتونية للمسؤولُت رفيعي ادلستوى من احلكومة احمللية للقيام بدورىا يف تنفيذ احلوكمة اإللكًتونية لتمكُت
التعاون والتنسيق بُت احلكومة ادلركزية واحلكومة احمللية وبُت السلطات احمللية  ،حيث مت اختاذ قرار مجاعي وصياغة اطر التوجو االسًتاتيجي للحكومة
احمللية اإللكًتونية ( 21إىل  27نوفمرب .)2111
قيادة تطوير اسًتاتيجيات لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وخرائط طريق حملافظتُت إلكًتونيتُت زلليتُت رائدتُت 26( .نوفمرب حىت  1ديسمرب
 )2111استهدفت زلافظيت ميسان ونينوى.

وفيما يتعلق بأنشطة احلوكمة اإللكًتونية ادلذكورة أعبله مت حتقيق ما يلي :
 صياغة وإقرار خطة عمل احلوكمة اإللكًتونية للعراق مع رؤية واضحة وأىداف اسًتاتيجية وخطة فعالة لتقدَل وتنفيذ مبادرات احلوكمة اإللكًتونية دتاشيامع الربنامج الشامل لتحديث القطاع العام.
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تأكيد السلطات العرا قية أن احلوكمة اإللكًتونية ليست مسألة تقنية وأن التكنولوجيا ىي أداة؛ احلوكمة اإللكًتونية ىي جزء ال يتجزأ من برنامج أكرب
لئلصبلح والتنمية تابع للحكومة.
تعزيز اللجنة التوجيهية للحوكمة اإللكًتونية كنقطة تنسيق لتطوير احلوكمة اإللكًتونية يف مجيع أضلاء العراق.
تعزيز االلتزام وزيادة الوعي بفوائد احلوكمة اإللكًتونية احملتملة بُت القادة وصناع القرار يف سلتلف أضلاء العراق.
التواصل والتوعية ونشر رؤية احلوكمة اإللكًتونية يف القطاع العام.
إنشاء إطار لتنفيذ احلوكمة اإللكًتونية يف العراق على أساس أفضل ادلمارسات الدولية واخلربات.
تعزيز التنسيق والشبكات يف مجيع أضلاء العراق.
تطوير القدرات التشغيلية وخلق مدربُت جيدي التدريب للتعامل وقيادة التوعية والتدريب والتاىيل باحلوكمة اإللكًتونية للقطاع العام يف مجيع أضلاء
العراق.
تطوير إطار التخاطب البيٍت للحكومة.
تطوير االسًتاتيجيات لقطاعات الكًتونية اربعة واطار احلوكمة االلكًتونية للحكومات احمللية.
الدعوة لتمويل مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واخلدمات االلكًتونية على أساس حتديد األولويات وتقدَل الدعم يف إدارة ادلشاريع والتخطيط
اجليد لزيادة تأثَت مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات.
الدعوة إىل بنية حتتية لبلتصاالت مناسبة وإطار قانوٍل مناسب.
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مقدم عن الحوكم اإللكراونج
تساىم ادلعلومات واالتصاالت اجلديدة إسهاما كبَتا يف حتقيق أىداف احلكم الرشيد .حبث تقدم "احلوكمة اإللكًتونية" رلموعة متنوعة من سلتلف الغايات:
حتسُت تقدَل اخلدمات احلكومية للمواطنُت ،وحتسُت التفاعل مع الشركات والصناعات ،ودتكُت ادلواطنُت من خبلل احلصول على ادلعلومات ،وزيادة كفاءة
اإلدارة احلكومية .و ديكن أن تعزز الفوائد النامجة من الشفافية ،وادلساءلة ،وسرعة تقدَل اخلدمات العامة ،ومنو الدخل ،واحلد من الفساد ،و/أو خفض
التكلفة.
واعترب النموذج القدَل لتقنيات تكنولوجيا ادلعلومات على انو االداء اليت حتوسب األعمال الداخلية للحكومة من خبلل معاجلة البيانات وإبقاء تكنولوجيا
ادلعلومات منعزلة عن االجتاه الرئيسي لئلصبلح ،بينما النموذج اجلديد اصبح أحدى تقنيات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اليت تدعم وحتول األعمال
اخلارجية للحوكمة عن طريق معاجلة وتوصيل البيانات شلا يضع يف هناية ادلطاف انظمة ادلعلومات يف قلب اإلصبلح.
وينبغي أن ينظر إىل احلوكمة اإللكًتونية لتشمل مجيع تقنيات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،ولكن االبتكار الرئيسي ىو شبكات الكمبيوتر  -الشبكات
الداخلية وشبكة اإلنًتنت – اليت خلقت ثروة جديدة من االتصاالت الرقمية من خبلل دعم:
 االتصاالت داخل احلكومة  -إلتاحة "ادلعاحلة ادلشًتكة". االتصاالت بُت احلكومة وادلنظمات غَت احلكومية /ادلواطنُت  -لتعزيز ادلساءلة. االتصاالت بُت احلكومة وأصحاب األعمال/ادلواطنُت  -لتحويل تقدَل اخلدمات. االتصاالت داخل وبُت ادلنظمات غَت احلكومية  -لدعم التعلم والتشاور. االتصاالت داخل وبُت اجملتمعات احمللية  -لبناء التنمية االجتماعية واالقتصادية.وديكن أن حيقق استخدام احلكومة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت فوائد على ادلستويُت الداخلي واخلارجي:
 ادلكتب األمامي :اذلدف اخلارجي للحوكمة اإللكًتونية ىو تلبية احتياجات وتوقعات اجلمهور ادلرضية ذلم من ادلكتب األمامي ،من خبلل تبسيطالتفاعل مع سلتلف اخلدمات عرب اإلنًتنت .واستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف العمليات احلكومية يسهل سرعة وشفافية ومساءلة وكفاءة
وفعالية التفاعل مع اجلمهور وادلواطنُت وأصحاب األعمال واذليئات األخرى.
 ادلكتب اخللفي :اذلدف الداخلي للحوكمة اإللكًتونية يف العمليات احلكومية ىو تسهيل عملية سريعة وشفافة وخاضعة للمساءلة وكفء وفعالة ألداءأنشطة اإلدارة احلكومية.
ويعترب تطبيق الوسائل االلكًتونية لتحسُت عمل احلكومة من خبلل حتسُت تقدَل اخلدمات ىو حجر الزاوية يف حتديث اإلدارة العامة وتتنافس احلكومات مع
بعضها البعض لتطوير ادلنصات على اإلنًتنت لتقدَل اخلدمات.
يف الوقت نفسو  ،أصبح الًتكيز على بناء القدرات ادلؤسسية داخل احلكومة احملرك الرئيسي للتغيَت داخل جدول أعمال "احلكم الرشيد" .ويشمل تصميم
برامج حتديث اإلدارة العامة ،اليت تتضمن التعزيز ادلؤسسي وعناصر بناء القدرات ذات الصلة ،دائما نظم ادلعلومات اجلديدة بوصفها أدوات دتكُت.
وقد بدأت احلكومات اآلن يف هتيئة بيئة دتكن ادلواطنُت من ادلشاركة بصورة أكرب يف أنشطة احلكومة وجتعل ذلم صوت يف عملية صنع القرار .وأصبحت
احلكومات سباقة يف طلب ادلعلومات واآلراء من ادلواطنُت باستخدام الويب  2.1واألدوات التفاعلية األخرى.
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ومع ذلك ،أصبحت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت جزءا أساسيا من مبادرات حتديث القطاع العام .حيث توفر احلوكمة اإللكًتونية طريقة جديدة
إلصبلح وحتديث القطاع العام من خبلل ثبلث مسامهات رئيسية ىي:
 .1اإلدارة اإللكًتونية :حتسُت العمليات احلكومية واإلدارة احلكومية
 .2اخلدمات اإللكًتونية :حتسُت تقدَل اخلدمات احلكومية للمواطنُت
 .3الدديقراطية اإللكًتونية :بناء تفاعبلت مع اجملتمع ادلدٍل وداخلو ،وحتسُت التفاعل مع ادلواطن ،ودتكُت ادلواطن من خبلل الوصول إىل ادلعلومات
ووفقا لنموذج نضج األمم ادلتحدة ،يتم نضوج خدمات احلوكمة اإللكًتونية وفقا للمراحل األربعة التالية:
 انشاء خدمات ادلعلومات-

تعزيز خدمات ادلعلومات
خدمات ادلعامبلت
هنج التواصل

ىذا ويشمل منوذج نضوج خدمات االحتاد األورويب مخس مراحل متطورة:
 ادلرحلة األوىل :ادلعلومات ادلرحلة الثانية :التفاعل من جانب واحد ادلرحلة الثالثة :التفاعل من جانبُت ادلرحلة الرابعة :ادلعامبلت (معاجلة احلالة إلكًتونيا بالكامل) ادلرحلة اخلامسة :إضفاء طابع الشخصية على تقدَل اخلدمات االستباقية و/أو التلقائيةوالنموذجُت اخلاصيُت بنضوج اخلدمات االللكًتونية ال تعٍت أنو جيب على كل ادلؤسسات أن دتر جبميع ادلراحل يف نفس الوقت .فعلى العكس من ذلك ،يف
العامل الغريب ،تتدرج ادلؤسسات احلكومية عادة من ادلرحلة األوىل إىل مرحلة خدمات ادلعامبلت.
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يعايف الحكوم اإللكراونج العااقج
احلكم الرشيد ىو شرط أساسي لتحقيق التقدم يف مجيع ادليادين ،مبا يف ذلك التنمية االقتصادية ،من أجل حتقيق رفاىية اجملتمع والعدالة بُت الناس .وتعرب
احلوكمة الرشيدة عن مفهوم واسع يتضمن اآلليات والعمليات والعبلقات وادلؤسسات اليت يعرب من خبلذلا ادلواطنون عن مصاحلهم وديارسون حقوقهم
وواجباهتم ،ويسوون خبلفاهتم.
وعلى الرغم من أن إطار احلوكمة يعترب مفهوما مرنا وخيتلف اعتمادا على الزمان وادلكان وادلوضوع ،فانو وفقا خلطة التنمية العراقية يتم تعريف احلوكمة
االلكًتونية بثمانية عناصر ينبغي أن تكون موجودة يف أي تعريف للحوكمة .وىذه العناصر تشمل :سيادة القانون ،وادلشاركة ،والشفافية ،واالستجابة ،والرأي
اجلماعي ،والعدالة والشمولية ،والفعالية والكفاءة ،وادلساءلة.
وبالتايل ،عرف العراق احلكومة االلكًتونية واحلوكمة االلكًتونية على النحو التايل:
الحكوم اإللكراونج  :هي اتسرخدام يكنولوججا المعلومات وااليصاالت لرقديم الخدمات الحكومج للمواطنجن وقطاع األعمال ومؤتسسات الميرمع
المدني
الحوكم اإللكراونج  :هي اتسرخدام يكنولوججا المعلومات وااليصاالت لرحسجن ويعزيز دعائم الحكم الاشجد
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رؤي الحوكم اإللكراونج العااقج
مت وضع رؤية واضحة واسًتاتيجية دلا هتدف احلكومة العراقية إىل حتقيقو من خبلل احلوكمة اإللكًتونية منذ عام  2111من خبلل عملية تشاورية مع مجيع
أصحاب ادلصلحة لتوجيو عملية التحول .وأخذت ىذه الرؤية بعُت االعتبار احتياجات وفرص التنمية الوطنية واحمللية .حيث تتماشي رؤية احلوكمة اإللكًتونية
للتنمية مع اسًتاتيجية التنمية الوطنية العراقية ،واألىداف اإلمنائية لؤللفية العراقية ،وخطة التنمية الوطنية ،وكذلك مع هنج حتديث القطاع العام.
والرؤية عبارة عن بيان متوسط ادلدى بشأن األىداف العريضة ،واليت تقدم خارطة طريق وتوجيهات عامة للتغيَت ادلؤسسي ،وتتيح حتسُت فهم القضايا
ادلنهجية ومعاجلتها بشكل أكثر دتاسكا ،ىذا وتوفر الرؤية إطارا ديكن من خبللو جتميع الفعاليات واالىتمامات وادلصاح دلختلف أصحاب ادلصلحة معا
لضمان توجو مشًتك جيعل زيادة يف فعاليات سلتلف أصحاب ادلصلحة وبشكل متوافق ومتسق مع اذلدف ادلنشود على ادلدى الطويل من احلكم الرشيد
والتنمية ادلستدامة.
وباالخذ بعُت االعتبار دور احلوكمة اإللكًتونية يف العمليات اليومية ،وأمهية تنفيذىا شلا لو أثر على حتسُت اإلجراءات الداخلية واخلارجية ،فقد مت حتديد الرؤية
االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية للخمس ( )5سنوات القادمة على النحو التايل:

الاؤيا
يوظف العااق يكنولوججا المعلومات وااليصاالت في يقديم الخدمات العام لرعزيز الحكم الاشجد ومشارك
المواطنجن ويحقجق المساواة والعدال االجرماعج وياكجد الشفافج والمساءل والكفاءة والفاعلج في العمل
الحكومي للوصول الى اقرصاد مرنوع ينافسي مبني على المعاف

Vision

Iraq harnesses ICT tools to improve basic services to all and to promote all-round good
governance, including increased public participation, better social equity and justice as
well as a general enhancement of the transparency and effectiveness of public
institutions in order to build the necessary platform for a competitive, robust and
knowledge-based economy.
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األهداف االتسراايجيج للحوكم اإللكراونج العااقج
من أجل حتقيق الرؤية ادلذكورة ومن أجل ضمان احلصول على ادلزايا ادلذكورة أعبله ،فقد مت حتديد االىداف االسًتاتيجية التالية:
الهدف االتسراايجيي االول:
تعزيز التفاعل بُت ادلواطنُت والدولة لتعزيز مشاركة اجملتمع ادلدٍل يف الشؤون العامة ،وتعزيز االندماج االجتماعي

الهدف االتسراايجيي الثاني:
نشر ودعم خدمات احلوكمة اإللكًتونية اجلديدة داخل احملافظات حىت يتسٌت جلميع ادلواطنُت الوصول إليها لتعزيز تكافؤ الفرص

الهدف االتسراايجيي الثالث:
زيادة قدرات واستجابة ادلؤسسات العامة من خبلل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتحقيق احلكم الرشيد ،وتعزيز الكفاءة والشفافية
وادلساءلة

الهدف االتسراايجيي الاابع:
ادلسامهة يف تطوير بيئة مؤاتية لنمو اقتصادي سليم

الهدف االتسراايجيي الخامس:
تعزيز تنمية رلتمع قائم على ادلعرفة وردم الفجوة الرقمية
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خط

العمل الحوكم اإللكراونج العااقج

تركز خطة العمل االسًتاتيجية للحوكمة اإللكًتونية على عشرة عناصر اساسية من الضروري تناوذلا لتسليط الضوء على التأثَت التحويلي لتكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت .والعناصر العشر اليت مشلتها خطة العمل مًتابطة معا بشكل وثيق ،شلا يتيح الفرصة لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية بأسلوب متكامل .ومت حتديد
النشاطات الرئيسية ذات األولوية لكل عنصر من العناصر األساسية العشرة على أساس التشاور بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين ،والعناصر العشرة ىي:
 .1التوعية واالتصاالت وااللتزام
 .2بناء القدرات البشرية
 .3التخاطب البيٍت وادلعايَت
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

ادلؤسسات وادارة التغيَت
االطار القانوٍل
البنية التحتية لبلتصاالت
ادارة ادلوارد ادلالية
ادلراقبة والتقييم
ايصال اخلدمات للمواطن
البيانات وانظمة ادلعلومات

ادارة الموارد
المالج

البنج الرحرج
لاليصاالت

االطار
القانوني

المااقب
والرقججم
ايصال
الخدمات
للمواطن
البجانات
وانظم
المعلومات

المؤتسسات
وادارة الرغججا

الرخاطب
البجني
والمعايجا
بناء القدرات
البشاي

بناء الحوكم االلكراونج
للرنمج
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وجيرى حتليل إضايف لكل عتصر اساسي ويتم وصفو بوضوح من حيث اإلجراءات الواجب اختاذه على النحو التايل:
 .0الروعج وااليصاالت وااللرزام
ىذا لضمان وجود التزام حقيقي من القادة السياسيُت يف مجيع أضلاء العراق .فان تعريف القيادة مبمارسات احلوكمة اإللكًتونية والقيمة اليت جلبتها احلوكمة
اإللكًتونية لعملية احلوكمة يصتع فرقا يف تعزيز التزام القادة ،ومن أجل دفع عمليات التحول احملتومة للمؤسسات ،جيب أن يكون ىؤالء القادة قادرين على
االلتزام أمام اجملتمع والتغلب على ادلوروثات ومقاومة للتغيَت.
ومع ذلك  ،ىناك حاجة إىل وجود آلية تنسيق قوية بدعم من القيادة ادللتزمة يف مركز برنامج احلوكمة اإللكًتونية لتنسيق العملية بُت سلتلف الوزارات
واإلدارات ،وكذلك بُت سلتلف مستويات احلكومة على ادلستوى ادلركزي واحمللي.
وعلى الصعيد اآلخر ،يعترب التواصل مع ادلواطنُت واجب وضرورة للحكومات .فمن الضروري قبول وفهم احلوكمة االلكًتونية من قبل مجيع أصحاب ادلصلحة
لضمان تدفق فوائدىا للمجتمع ككل.
باالضافة اىل ذلك ،من الضروري بدء اسًتاتيجية االتصال خللق االىتمام والًتقب جتاه ادلزايا الكامنة يف احلوكمة اإللكًتونية ،وتناول مصاح السياسيُت
وادلديرين وادلوظفُت وادلواطنُت والشركات .فهم حباجة إىل أن يكونوا على دراية وأن يصبحوا على علم بعملية التغيَت اليت سوف تشارك فيها احلكومة من
أجل خلق رلتمع منشود مبٍت على ادلعلومات.
وبشكل عام ،إشراك ادلواطن ال حيدث من تلقاء نفسو ،ويتطلب محبلت حملو األمية اإللكًتونية ومحبلت توعية خاصة.
ىذا فان استخدام مزيج من قنوات وسائل اإلعبلم الشعبية وادلألوفة مثل التلفزيون والراديو والصحف ،يف محبلت االتصال ،وفيما يتعلق بالصحافة ،فانو
ينبغي إيبلء اىتمام خاص بتوعية الصحفيُت باحلوكمة اإللكًتونية واحلاجة إىل إطبلعهم على آخر ادلستجدات بشأن التقدم يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت على ادلستوى الوطٍت وبشأن تطبيقها يف احلوكمة اإللكًتونية .ومن الضروري أن تركز محبلت االتصاالت على بناء الثقة بُت مجيع أصحاب
ادلصلحة.
وسيساعد مساندة احلوكمة اإللكًتونية والتنمية من خبلل ادلؤدترات الوطنية وورش العمل واحللقات الدراسية على رفع مستوى الوعي السياسي ودعم احلوكمة
اإللكًتونية من أجل التنمية .كما يشجع على تبادل ادلعلومات وادلعارف بُت سلتلف العيب األدوار ونشر أفضل ادلمارسات.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم
اإللكراونج في ميال الروعج وااليصال وااللرزام:

-

تطوير خطة اتصال لربنامج احلوكمة االلكًتونية إليصال رؤية واضحة وحتديد زلتويات وآليات وطرق االتصال للجهات ادلختلفة متضمنة
 -خطة تسويق
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-

 التنسيق مع وسائل اإلعبلم والقنوات احلالية للتوعية تطوير نشرات استخدام البوابة االلكًتونية استخدام ادلوبايل نشر التوعية للخدمات الرائدة نشر التوعية عن نشاطات برنامج احلوكمة االلكًتونيةعقد حلقات توعية لصانعي القرار واالدارات العليا والقيادات يف ادلركز واحملافظات
عقد مؤدترات

-

نشر التوعية من خبلل ادلدارس واجلامعات ومنظمات اجملتمع ادلدٍل الفاعلة يف ادلركز واحملافظات
توزيع جوائز ووضع الية حتفيز للمتميزين

 .2القدرات والموارد البشاي
من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف بدء احلكومة اإللكًتونية يف أي بلد ىو مستوى القدرات البشرية.
وتشمل مسألة رفع القدرات البشرية شقُت :فهي تشَت من ناحية إىل ادلهارات والقدرات داخل اإلدارة العامة البلزمة لتنفيذ مشاريع احلوكمة اإللكًتونية؛
وتشَت من ناحية أخرى إىل اجملتمع األوسع  -ادلواطنون الذين حيتاجون إىل زلو أمية تكنولوجيا ادلعلومات لبلستفادة بشكل كامل من تطبيقات احلوكمة
اإللكًتونية؛ وتشَت حتديدا إىل احلاجة إىل تزوبد اجملتمع احمللي بادلهارات البلزمة للشراكة يف احلوكمة اإللكًتونية.
وتتطلب احلوكمة اإللكًتونية رلموعة من ادلهارات اليت قد ال تكون موجودة أصبل يف األجهزة احلكومية .وديكن تقسيم رلاالت اخلربة اليت يتعُت على
احلكومات أن دتتلكها للمضي قدما يف الكتل التالية:
 القيادة وتطوير الربامج إدارة ادلشاريع (التنسيق بُت ادلؤسسات ،وإدارة القدرات ،ورصد التقدم احملرز ،وإدارة ادلوازنة ،وإدارة ادلشًتيات ،وضمان اجلودة ،وإدارة التغيَت) تنفيذ ادلشاريع (التصميم  ،وإعادة تصميم ادلشاريع ،واذلندسة ادلعمارية ،ومنوذج العمل)...، تصميم وتطوير أنظمة تكنولوجيا ادلعلومات وإدارة احملتوى ووجود شبكة إنًتنت الصيانة والتشغيل زلو أمية تكنولوجيا ادلعلومات مؤسسات ومرافق تكنولوجيا ادلعلومات( :إدارة عبلقات العمبلء)لومواجهة ىذه التحديات ،حيتاج القطاع العام إىل مراجعة عمليات التوظيف والتدريب ومعايَت إعادة التدريب .ومن بُت ادلمارسات اليت أثبتت صلاحها توفَت
سلططات الرواتب التفضيلية جلذب ادلوظفُت ادلهرة بكنولوجيا ادلعلومات واستبقائهم ،ومراجعة إجراءات التوظيف البَتوقراطية وحتديثها إىل معايَت جديدة ،مثل
التعيُت عرب اإلنًتنت ،وإدخال التدريب وإعادة التدريب من خبلل أدوات مبتكرة مثل التعليم اإللكًتوٍل.
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أما بالنسبة لتعليم اجملتمع ،فيجب تصميم برامج حوكمة إلكًتونية من خبلل برامج تعليم وطنية أوسع هتدف إىل خلق أفواج من طبلب التعليم اإللكًتوٍل.
وىذا يربز احلاجة ،اليت مت مناقشتها سابقا ،إىل وضع برامج حوكمة إلكًتونية يف سياق اسًتاتيجية تكنولوجيا معلومات واتصاالت أوسع نطاقا ،ومن الضروري
أن تتناول ىذه االسًتاتيجية مسألة تعزيز زلو أمية تكنولوجيا ادلعلومنات وإعداد أخصائيُت تكنولوجيا معلومات من خبلل النظام التعليمي ،أو من خبلل
توفَت حوافز لبلخصائيُت ليصبحوا مهرة يف تكنولوجيا ادلعلومات.
ومع ذلك  ،لغرض بناء قوة عمل وطنية يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،ينبغي إيبلء اىتمام إلنشاء نقطة اتصال واحدة يف ادلركز مع مراكز مرتبطة هبا
يف احلكومات احمللية من أجل بناء ادلعرفة وادلهارات اخلاصة باحلوكمة االلكًتونية – شيء ما يشبو "مااكز الرمجز للحوكم اإللكراونج " .وادلسئولية الرئيسية
ذلذا ادلراكز ىي تقدَل تدريب على احلوكمة اإللكًتونية يف مجيع أضلاء العراق :والتأكيد  -يف البداية – على إدارة وتنسيق التدريب الوطٍت على ادلهارات العامة
للحوكمة اإللكًتونية وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت .وديكن أن تشمل األنشطة األخرى ما يلي:
 التنسيق مع سائر ادلؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية جلمع ونشر أفضل ادلمارسات يف احلوكمة اإللكًتونية :السياسات ،واالسًتاتيجيات ،وادلشاريعادلكررة ،ودراسات احلالة ،والقصص.
 التنسيق مع أجهزة احلوكمة لتقدَل مدخبلت استشارات عن مشاريع احلوكمة اإللكًتونية الفرديةويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم

اإللكراونج في ميال بناء القدرات والموارد البشاي :
 اعتماد مركز احلوكمة االلكًتونية لتنسيق وتصميم وادارة التدريب-

توفَت ودعم فرص التعليم للدراسات العليا يف احلوكمة االلكًتونية
توفَت دورات تدريبية للقيادات العليا وربط التدريب بامهية ودور احلوكمة االلكًتونية يف سياسة تنمية القطاع العام والتنمية االقتصادية
استمرار برنامج التدريب الوطٍت
توفَت دورات تدريبية دلدراء مراكز ادلعلوماتية
اقامت دورات ادارة مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات
وضع معايَت دلدراء مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات وربطها بضرورة توفر كفائة بادارة ادلشاريع
توفَت تدريب متخصص لتطبيق وتصميم مشاريع احلوكمة االلكًتونية واخلدمات واعادة ىندسة االجراءات
توفَت دورات متخصصة الدارة حملتويات وتصميم ادلواقع وتقييم قابلية االستخدام
الزامية احلصول على دورات احلاسوب االساسية ضمن سقف زمٍت وربطها بًتقية موظف القطاع

 .3المالئم والمعايجا والرطبجقات
ولتحقيق إطار التخاطب البيٍت احلكومي ( .) GIFوىذا النوع من األولوية يركز على التوصل إىل اتفاق بشأن التوحيد الذي ديكن أن تستخدمو ادلؤسسات
احلكومية لتحقيق مبلئمة ال بيانات وموارد معلومات القطاع العام .وسوف يتيح إطار التخاطب البيٍت للحكومة العراقية حتقيق التواصل بُت الدوائر ،وتأمُت
نقل ادلعلومات ،وتفعيل العمل مع احلكومات وادلنظمات والشركات األخرى وادلواطنُت يف مجيع أضلاء العامل.
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ومن اجلدير بالذكر ىنا أنو مت حترير ادلسودة النهائية إلطار التخاطب البيٍت والعمل ادلؤسسي العراقي يف كانون األول/ديسمرب  ،2111وىي تتناول الوصول
إىل ادلعلومات ،والسياسات الفنية الداللية ادلوصى هبا ،وادلعمارية ادلؤسسية الذي مت تطوريو من قبل رلموعة عمل عراقية بدعم من برنامج األمم ادلتحدة
اإلمنائي.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم

اإللكراونج في ميال المالئم والمعايجا والرطبجقات الحكومج :
 استكمال تطوير وثيقة التخاطب البيٍت متضمنة احملور ادلؤسسي والقانوٍل ومعايَت اجراءات العمل ومراجعتها توعية وتاىيل موظفي القطاع العام بأطر ومعايَت التخاطب البيٍت العراقي -اعتماد معماريات معيارية وقياسية لتنظيم انشاء شبكات احلواسيب ومنوىا وتطويرىا (على مستوى الوزارات وادلستوى الوطٍت)

 .4المؤتسسات وإدارة الرغججا
من الضروري تنمية القدرات ادلؤسسية يف رلاالت مثل وضع السياسات ،وإصبلح القطاع العام ،واألطر القانونية والتشريعية ،والتخطيط االسًتاتيجي ،وإدارة
التغيَت ،فضبل عن تنسيق العبلقات بُت ادلؤسسات لتنسيق عملية التحول مع أىداف التنمية القائمة وتسهيل تبادل ادلعلومات بُت الكيانات ادلختلفة اليت
تشكل نظام احلوكمة .وعبلوة على ذلك ،بناء تصور إجيايب عن قيمة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت داخل احلكومة واجملتمع ككل كأولوية.
وسيكون حتليل أفضل ادلمارسات الدولية اخلطوة األوىل لتحقيق ىذه الركيزة .فضبل عن أنو يقدم توجيو يف ادلقام األول لتنسيق التنفيذ الشامل لربنامج احلوكمة
اإللكًتونية ،ولضمان أن ادلبادرات الفردية حتفاظ على التماسك بُت بعضها البعض ،وإلشراك مجيع أصحاب ادلصلحة الضروريُت يف وضع رؤية احلوكمة
اإللكًتونية الوطنية ،واألىداف االسًتاتيجية ،والنتائج ادلتوقعة؛ باإلضافة إىل استعراض تقييم اجلاىزية اإللكًتونية على أساس منتظم ،واقًتاح اإلصبلح
التشريعي والتنظيمي احلكومي على النحو ادلطلوب من قبل احلوكمة اإللكًتونية.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللجنة التوجيهية الوزارية للحوكمة اإللكًتونية اليت يًتأسها معايل وزير العلوم بالنشاطات التالية دعما للحوكمة اإللكًتونية يف رلال
ادلؤسسات وإدارة التغيَت:
-

االستفادة من قصص النجاح للمارسات العادلية
تعميم قصص النجاح الوطنية كالية للتحفيز
رفع قدرات ادلوارد البشرية على قيادة ادارة التغيَت

 .5اإلطار القانوني
وتتمحور ىذه الركيزة على سبلمة نقل وختزين ادلعلومات اإللكًتونية لضمان أن يسبق احلوكمة اإللكًتونية تغيَتات يف النظام القانوٍل حلماية ادلعلومات
واخلصوصية يف البيئة الرقمية .ويف الوقت نفسو ،حتتاج القوانُت اجلنائية إىل حتديث لدمج اجلردية اإللكًتونية ،وسرقة البيانات اإللكًتونية .وجيب تعديل
تشريعات حقوق ادللكية الفكرية لتشمل محاية ملكية احملتوى اإللكًتوٍل.
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ومن الؤكد بشكل واضح أن العراق جيب أن يكيف اإلطار التشريعي لتطبيق "ادلكافئ االلكًتوٍل" لئلجراءات الورقية التقليدية ،مثل اذلوية الشخصية والتوقيع
وااليداع .ولذلك ينبغي أن حتدد التشريعات أنواع ومعايَت التوقيعات االلكًتونية وادلصادقة االلكًتونية وتنظم حفظ السجبلت اإللكًتونية.
باإلضافة إىل ذلك ،يتطلب ادلضي قدما ضلو مزيد من تبادل ادلعلومات داخل وبُت احلكومات ،اليت تتطلبها احلوكمة اإللكًتونية ،عرب تشريع ينظم وجييز
الوصول إىل ىذه ادلعلومات ومطابقة البيانات.
وديكن تسهيل إمكانية الوصول إىل احلكومة من قبل ادلواطنُت وإىل ادلواطنُت من قبل احلكومة عن طريق احللول القانونية اليت ديكن أن تؤثر على توافر وسهولة
الوصول إىل خدمات االتصاالت السلكية والبلسلكية ،مثل حترير سوق االتصاالت السلكية والبلسلكية ،وإنشاء منظمُت مستقلُت ووضع تدابَت تنظيم
مؤيدة للمنافسة.
وىناك إصبلحات أخرى ثبت أهنا ضرورية لتنظيم التنظيم الداخلي للحكومة ،هبدف تسهيل اعتماد احلوكمة اإللكًتونية .وعلى وجو اخلصوص ،ديكن لعملية
تبسيط اإلجراءات اإلدارية أن تزيل احلواجز اليت تعوق تطبيقها.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللجنة التوجيهية الوزارية للحوكمة اإللكًتونية اليت يًتأسها معا يل وزير العلوم بالنشاطات التالية دعما للحوكمة اإللكًتونية يف رلال
اإلطار القانوٍل:
 متابعة اقرار قانون اذليئة الوطنية للمعلوماتية تشكيل جلنة فرعية متخصصة لرسم االطار القانوٍل والقيام مبا يأيت. oدفع القوانُت اجلاىزة وادلكتملة للتشريع يف الربدلان.
 oمراجعة مسودات القوانُت.
 oحتديد أولويات تشريع القوانُت -يف رللس النواب واليت ال يوجد فيها تعارض
 oمتابعة القوانُت اليت مل تكتب ومل تشرع لآلن.

 .6البنج الرحرج لاليصاالت
أثبتت ادلتطلبات التكنولوجية وادلتطلبات ادلًتاكمة نسبيا يف العراق أهنا دتثل عقبة يصعب التغلب عليها .فالبنية التحتية التصاالت اخلط الثابت (اخلطوط
األرضية واأللياف البصرية ،اخل) ليست شلتدة بشكل جيد يف مجيع أضلاء العراق ،وأسعارىا وتغطيتها ال تزال تستثٍت العديد من ادلؤسسات واألشخاص من
الوصول إىل البنية التحتية لبلتصاالت احلديثة ،إال أن اذلاتف اخللوي حقق صلاحات مثَتة لئلعجاب.
وحيري حاليا إجراء تطويرات واعدة ،األمر الذي قد يزيد من سهولة احلصول عليها وتوفَت واجهات أقل تطلبا لبلتصال للمنظمات واألشخاص.
ولتحقيق ىذه األولوية ،قد تكون ىناك حاجة إىل احلصول على مساعدة فنية لتمكُت الدول من الوصول إىل أفضل ادلمارسات الدولية بشأن معاجلة
ادلعوقات التكنولوجية ،وكذلك لدعم إعداد سياسة وطنية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واخلدمات االستشارية االسًتاتيجية بشأن الطرق البديلة جلذب
دعم القطاع اخلاص حلل ادلشاكل ادلتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.
االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102
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ويناء على ذلك ،وأوصت اللجنة التوجيهية الوزارية للحوكمة اإللكًتونية اليت يًتأسها معايل وزير العلوم بالنشاطات التالية دعما للحوكمة اإللكًتونية يف رلال
البنية التحتية لبلتصاالت:
-

متابعة توفر البٌت التحتية ادلتاحة يف عموم الدولة

 .7إدارة الموارد المالج
ينبغي حتديد القدرة ادلالية ،والتصنيف ادلناسب دلوازنة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،وآليات التمويل ادلبتكرة لتمويل مبادرات احلوكمة اإللكًتونية على
أساس حتديد األولويات وحسن إدارة ادلشاريع والتخطيط لزيادة تأثَت مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات واستدامة احلوكمة اإللكًتونية.
ونظرا للطبيعة الشاملة للحوكمة اإللكًتونية ،من الضروري جتميع ادلوارد ،وال يزال التقليل من أمهية قيمة الربرلة ادلشًتكة ،حيث ان ادلؤسسات الفردية دتيل إىل
الًتكيز على موازنتها اخلاصة هبا بدال من النظر يف إمكانية دمج األموال ادلتأتية من سلتلف ادلنظمات ليكون لديها منتج مشًتك ،أي منصة نظام معلومات
جغرافية أو خدمة معلومات إدارية متكاملة.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم

اإللكراونج في ميال إدارة الموارد المالج :
 حشد التاييد والدعوة اىل وضع سلصصات لتمويل مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات واخلدمات اإللكًتونية على أساس حتديد األولويات تقدَل الدعم ورفع الكفائة لزيادة الفعالية إلدارة مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات ووضع اخلطط ادلناسبة لزيادة النتائج ادلنشودة من مشاريع تكنولوجياادلعلومات
 وضع آلية دلراقبة مبادرات مشاريع احلوكمة االلكًتونية والتنسيق ما بينها -وضع آلية دلتابعة التنسيق مع مشاريع برامج الدعم الدولية حسب االولويات وخطط العمل ادلوضوعة وتقييم نتائجها

 .8المااقب والرقججم
قرر العراق حتديث التحليل على أساس منتظم إلعادة تقييم جاىزيتو للتقدم التكنولوجي والتغَتات ادلستمرة يف نظام احلوكمة االلكًتونية .ففي رلاالت سلتلفة
خاصة بالعشرة عناصر الرئيسية ،مت حتديد العوامل وادلؤشرات الرئيسية على النحو التايل:
العنصا الائجسي
التوعية واالتصاالت واالتزام

المؤشاات

العوامل األتساتسج للياهزي
االلكراونج الائجسج

احلوكمة

-

تعريف ودتكُت آلية احلوكمة االنشطة بشكل واضح

ادلوائمة

-

احلوكمة االلكًتونية جزء مهم من اسًتاتيجية تنمية العراق
اسًتاتيجية احلوكمة االلكًتونية تتماشى مع برنامج إصبلح
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-

القطاع العام
اسًتاتيجية احلوكمة االلكًتونية يتم مراجعتها بشكل دوري
وتنقيتها لضمان حتقيق ادلنافع ادلتوقعة.

االلتزام واألراء العامة

-

صانعي السياسات على علم مبزايا احلوكمة االلكًتونية
ادلوظفُت احلكوميُت على علم مبزايا احلوكمة االلكًتونية

القدرات البشرية

احلصول على موارد التدريب

-

التدريب على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت متاح يف
ادلكاتب احلكومية
التدريب على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف متناول
احلكومة
مبادرات التدريب للتعلم على االنًتنت فعالة
إنًتانت الوزارة يقدم معلومات للموظف العموميُت عن
موارد التدريب على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
برامج تدريب ادلوظفُت على تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت كافية

-

ادلوظفُت احلكوميُت يتلقون تدريب على تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت من قبل الوزارة

ادلبلئمة وادلعايَت والتطبيقات

األمن واخلصوصية

-

إطار اإلدارة األمن والسيطرة فاعل يف تأمُت ادلعلومات
وموارد التكنولوجيا.

تطوير واستعراض ادلعايَت

-

وجود كيانات تطوير واستعراض ادلعايَت.
مت تنفيذ رلموعة من ادلعايَت لدعم إدارة ادلعلومات.
مت تنفيذ رلموعة من ادلعايَت لدعم إدارة األجهزة.
مت تنفيذ رلموعة من ادلعايَت لدعم تكنولوجيا صنع القرار.

-

جترى مراجعة دورية للمعايَت ادلتقدمة لتكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت.
ىناك رلموعة من ادلعايَت ادلتقدمة معمول هبا لتوجيو قرارات
شراء أجهزة الكمبيوتر.
ىناك رلموعة من ادلعايَت ادلتقدمة معمول هبا لتوجيو قرارات
شراء الربرليات.
ىناك رلموعة من ادلعايَت ادلتقدمة معمول هبا لتوجيو قرارات
شراء الشبكات.
معايَت وبروتوكبلت احلكومة اإللكًتونية ادلعمول هبا يف

-
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وتطوير ادلواقع االلكًتونية.
-

عموما ،قادة الوزارة يدركون قيمة نظم التخاطب البيٍت.
قادة الوزارات خيلقون البيئة الضرورية لبناء أنظمة التخاطب
البيٍت.
ستدعم األنظمة اليت سيجرى النظر يف شراؤىا يف ادلستقبل
تكامل البيانات عرب حدود األجهزة احلكومية.

نظم وبيانات متكاملة

-

برنامج وكيانات احلكومة اإللكًتونية أنشأت تنسيق فعال
وتكامل أفقي من العمليات والنظم.
برنامج وكيانات احلكومة اإللكًتونية أنشأت تنسيق وتكامل
عمودي من العمليات والنظم.
الدوائر تستثمر يف تكامل نظم ادلعلومات عرب حدود الدوائر
واألجهزة.

القدرات اإلبداعية

-

القدرة ادلتوفرة إلقامة بيئة مواتية لبلبتكار والتحديث.

القيادة

-

ىناك مسؤول رمسيا سلول بدور بادارة ادلعلومات

ادلشًتيات

-

-

ادلؤسسات وإدارة التغيَت

واالتصاالت.

-

موظفو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لديهم ادلهارات
البلزمة لتقييم فعالية اقًتاحات ادلزودين.
االستعانة بالقطاع اخلاص لدعم تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت.
عمليات الشراء الختيار شركات تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت مبلئمة.
عملية شراء أدوات ومعدات تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت يف احلكومة فعالة.

-

الشراكات بُت القطاعُت العام واخلاص اليت نستخدمها يف
مشاريع احلوكمة اإللكًتونية فعالة.
يتم التعرف على أبطال احلوكمة االلكًتونية ودعمهم من
قبل القيادة.
نتعاون مع القطاع اخلاص يف جهود تطوير احلوكمة
اإللكًتونية.

تطوير الشراكة

اإلطار القانوٍل

اإلطار القانوٍل

-

القوانُت واألنظمة ادلعمول هبا لتوفَت واستخدام تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت أو خدمات احلوكمة اإللكًتونية يف
الوزارات وافية.

البنية التحتية لبلتصاالت

ادلوثوقية يف االتصاالت

-

الشبكات احمللية ( )LANsيف ادلكاتب احلكومية موثوق

-
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احلصول على معدات احلاسب اآليل

-

الوصول إىل االنًتنت

هبا.
الشبكات واسعة النطاق ( )WANاليت ديكن الوصول
إليها من ادلكاتب احلكومية موثوق هبا.
مزودو خدمة اإلنًتنت ( )ISPsيف ادلنطقة يقدمون خدمة
موثوق هبا.
الشبكة الرقمية ذات النطاق العريض يف ادلنطقة توفر خدمة
موثوق هبا.
االنًتنت عرب األقمار الصناعية يف ادلنطقة يوفر خدمة
موثوق هبا.
شبكات األلياف البصرية يف ادلنطقة تقدَل خدمة موثوق
هبا.
أجهزة الكمبيوتر ادلكتبية متوفرة يف مكاتب الوزارة
الستخدامها من قبل مديري احلكومة.
األجهزة الطرفية متوفرة يف مكاتب الوزارة الستخدامها من
قبل مديري احلكومة.
أجهزة الكمبيوتر ادلكتبية متوفرة يف ادلكاتب احلكومية
الستخدامها من قبل ادلوظفُت احلكوميُت.
األجهزة الطرفية متوفرة يف ادلكاتب احلكومية الستخدامها
من قبل ادلوظفيُت احلكوميُت.

-

الوصول إىل اإلنًتنت متوفر يف الوزارة
الوصول إىل اإلنًتنت متاح يف مكاتب احلكومة احمللية
الوصول إىل اإلنًتنت متاح بأسعار معقولة للمواطنُت يف
ادلناطق الريفية
نقطة الوصول إىل اإلنًتنت العامة متوفرة يف ادلناطق الريفية.

استخدام موارد تكنولوجيا ادلعلومات -
واالتصاالت

عموما ،الدوائر ترتبط باحلكومة – عرب شبكة االنًتنت.
واضعو السياسات ىم مستخدمون منتظمون ألدوات
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.
واضعو السياسات ىم مستخدمون منتظمون لتطبيقات
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دلعاجلة النصوص وحتليل
البيانات.
ادلوظفون احلكومييون ىم مستخدمون منتظمون للتطبيقات

-

-

-

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دلعاجلة النصوص وحتليل
البيانات.
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22

العنصا الائجسي

المؤشاات

العوامل األتساتسج للياهزي
االلكراونج الائجسج

-

يستخدم ادلوظفون احلكومييون أدوات االتصال عرب
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بشكل فعال.
ادلوظفون احلكومييون ىم مستخدمون منتظمون لتطبيقات
احلوكمة االلكًتونية.

-

مستوى دتويل أولويات احلوكمة اإللكًتونية لدينا كايف.
خطة عمل تنفيذ اسًتاتيجية احلوكمة اإللكًتونية لدينا

إدارة ادلوارد ادلالية

ادلوازنة

-

فعالة.
ادلوازنة السنوية اخلاصة بنا ادلخصصة لتطوير تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت كافية لتلبية أولويات احلوكمة
اإللكًتونية.

ادلراقبة والتقييم

ادلراقبة والتقييم

-

لدينا ادلهارات البلزمة دلراقبة وتقييم فعالية خدماتنا
اإللكًتونية.
موظفو دعم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لدينا يلبون
احتياجات ادلستخدمُت بشكل مناسب.

توصيل اخلدمات للمواطنيُت

التزام بتقدَل خدمات ذات جودة عالية -
عرب االنًتنت
-

التزمت الوزارة بتقدَل موارد مستمرة لبوابة من زلطة واحدة
للمواطنُت
التزمت الوزارة بتقدَل موارد مستمرة لتوفَت اخلدمات ادلستندة
إىل الويب لبلستخدام من قبل ادلواطنُت.
التزمت الوزارة بتقدَل موارد مستمرة لضمان سهولة استخدام
ادلواقع االلكًتونية احلكومية.
اإلحصاءات ادلتاحة على مواقع الوزارة موثوق هبا.
ادلعلومات ادلتوفرة على مواقع الوزارة دقيقة.

-

ادلعلومات ادلتوفرة على مواقع الوزارة مفيده للمواطنُت.
احلوافز اليت نقدمها للمواطنُت لزيادة استخدامهم خلدمات
احلوكمة اإللكًتونية كافية.
جيرى بشكل دوري جتميع التعليقات ادلرسلة من ادلواطنُت
عرب اإلنًتنت على العمليات والقرارات.
جيرى التعاون مع ادلواطنُت يف جهود تطوير احلوكمة
اإللكًتونية.
أدوات قياس رضا العمبلء عن اخلدمات اإللكًتونية كافية.
ىناك موارد مستمرة لتوفَت أدوات التفاعل عرب اإلنًتنت

-

-

إشراك ادلواطنيُت
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-

لدعم التفاعل بُت احلكومة وادلواطنُت.
التزام ٍ
كاف بتقدَل موارد مستمرة حلماية خصوصيات
23

العنصا الائجسي
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العوامل األتساتسج للياهزي
االلكراونج الائجسج

-

-

-

نظم ادلعلومات والبيانات

ادلعلومات كأصول

-

وإدارهتا -

احلفاظ على سلزون ببيانات دقيقة عن مجيع ادلعلومات

احلصول

على

واستخدامها
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يف ذلك ضوابط وإجراءات زلددة للتعامل مع ادلعلومات
اخلاصة.
سياسات وإجراءات كافية معمول هبا لضمان إجراء
حتديثات دورية للمعلومات ادلتاحة للمواطنُت على مواقع
الوزارة.
سياسات وإجراءات كافية معمول هبا لضمان إجراء
حتديثات دورية للمعلومات ادلتاحة للموظفُت احلكوميُت
على مواقع الوزارة.
اسًتاتيجية اتصاالت كافية لتعزيز وعي ادلواطن واىتمامهم
وثقيتهم باحلوكمة االلكًتونية.
تأخذ الوزارة بعُت االعتبار التعليقات على االنًتنت عند
صنع القرار
نسعى بانتظام للحصول على تعليقات على اخلدمات من
ادلواطنُت.
سياسات احلوكمة اإللكًتونية ال ختلق حواجز على فاعلية
اخلدمات عرب االنًتنت.
خطة استمرار العمل مناسبة
سياسات موحدة مناسبة إلدارة البيانات ،واقتنائها والوصول
إليها.
سياسات تنظم تبادل ونشر ادلعلومات العامة مناسبة
لضمان محاية ىوية ادلواطنُت ودتكُت تفعيل خدمات الوزارة.
تنفيذ سياسة إحبلل معدات تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت بشكل فعال ومناسب.
اسًتاتيجية إدارة ادلعرفة فعالة ومعرفة بطريقة واضحة

-

البيانات

ادلواطنُت.
تنفيذ سياسات أمنية كافية لضمان عدم الوصول غَت
ادلصرح بو إىل األنظمة.
السياسات األمنية كافية وتشمل أحكاما للحماية ضد
الوصول غَت ادلصرح بو إىل البيانات.
السياسات ادلنفذة كافية حلماية حياة ادلواطنيُت اخلاصة مبا

الرقمية
ادلديرون احلكوميون يف ادلنظمات يعتربون مستخدمون
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منتظمون لئلنًتنت.
شلارسات إدارة نظام قياسي

-

شلارسات إدارة النظم التالية ادلوصى هبا بشأن مجيع النظم.
االلتزام بتقدَل موارد كافية لتنفيذ خطة استمرارية العمل.
التنفيذ الفعال جملموعة واسعة من احللول الربرلية إلدارة
ادلعلومات.

لقياس أثر مبادرات احلوكمة اإللكًتونية سيتم حتديد رلموعتُت من مؤشرات األداء الكمية والنوعية عند أجراء أول تقييم للجاىزية اإللكًتونية خبلل عام
 .2112وستكون ىناك حاجة إىل تدخبلت الحقة لزيادة تعزيز البيئة اليت تسهل تقدم احلوكمة اإللكًتونية عن طريق احلد من العقبات وادلعوقات.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم

اإللكراونج في ميال المااقب والرقججم :
 اجراء مسح اجلاىزية االلكًتونية وادلتضمن: oاعتماد االستبيان
 oوضع الية مجع وحتليل البيانات
-

التنسيق مع ادلؤسسات الدولية ادلسئولة عن نشر معلومات اجلهوزية العراقية والتاكيد على توفَت وحتديث البيانات ادلنشورة من قبلها

 .9ايصال الخدمات للمواطنجن
عملية بناء خطة اسًتاتيجية وطنية للحوكمة االلكًتونية يف العراق تؤكد بوضوح احلاجة إىل توصيل اخلدمات للمواطنُت ،وحتسُت الوصول إىل ادلعلومات
واخلدمات باستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت كمورد رائد /وقوة مبتكرة وكعامل يسهم يف تعزيز الشفافية وادلساءلة ،فضبل عن تسهيل فعالية وكفاءة
تقدَل اخلدمات األساسية على مجيع ادلستويات.
يف ىذا السياق ،ديكن حتديد مراكز خدمة اجملتمع ( )CSCsعلى أهنا ذلا تأثَت مباشر على التغَتات االجتماعية واالقتصادية ادلستدامة مبا يتفق مع
األىداف اإلمنائية لؤللفية .وتقرر ربط ادلراكز بتنفيذ اخلدمات اإللكًتونية لتعزيز الوصول إىل مصادر ادلعلومات والربامج واخلدمات احلكومية .وباإلضافة إىل
ذلك ،ستقوم ادلراكز مبعاجلة القضايا واألولويات احمللية.
وبالتايل  ،يف إطار الًتكيز على الصبلت احملتملة بُت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والتطوير ذو القاعدة العريضة للخدمات األساسية مثل الصحة وادلياه
والتعليم والكهرباء ووثائق األفراد والتنمية االجتماعية ،سيتم اختاذ رلموعة من اإلجراءات التفصيلية من قبل كل من احلكومات ادلركزية واحمللية لوضع اخلدمة
اإللكًتونية ادلطلوبة يف مكاهنا ادلناسب للربط بُت ادلواطنُت ،وضمان مشاركتهم وتعزيز القرار العام وجودة اخلدمات االجتماعية.
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وعبلوة على ذلك ،سيتم ربط اخلدمات اإللكًتونية التجريبية على بوابة احلوكمة اإللكًتونية العراقية حيث سيتم توفَت اخلدمات على أساس "بوابة واحدة"،
وستعتمد إىل حد كبَت على نظم بيانات ادلؤسسات العامة ادلوجودة حاليا .وقد تكون ىناك حاجة للتحرك وإعادة بناء وجتديد ودمج ىذه النظم .وعبلوة
على ذلك ،سيطبق تطوير اخلدمات اإللكًتونية ادلعايَت والسياسات واإلرشادات ادلشًتكة اليت مت صياغتها مبوجب إطار التخاطب البيٍت.
وستشكل اخلدمات اإللكًتونية التجريبية يف ادلناطق ادلستهدفة األساس الذي سيتم على أساسو تبادل اخلربات وتكرار التجارب بُت ادلناطق األخرى.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم

اإللكراونج في ميال يوصجل الخدمات للمواطنجن:
-

هتيئة مراكز خدمة اجملتمع باحملافظات
وضع إطار الستخدام ونشر ادلعلومات من خبلل ادلوبايل
التنسيق مع الوزارات لتهيئة مكاتب استعبلمات للوزارات اخلدمية
اجراء استبيان رضا العمبلء
حتديد أطر االسًتاتيجيات االلكًتونية للمحافظات والدور اليت ستقوم بو اليصال اخلدمات للمواطنُت
اعتماد سياسة البيانات ادلفتوحة
وضع آلية لتحديد وإشراك مؤسسات أخرى ومساعدهتا على تطوير وزيادة اخلدمات االلكًتونية ادلتوفرة هبا وحتديث بياناهتا

 .01نظم المعلومات والبجانات
ىناك جوانب عديدة تتعلق بالبيانات أو ادلعلومات ادلطلوبة وىي تتصل بتحقيق ادلراحل ادلختلفة لعملية التحول إىل احلكومة اإللكًتونية.
يف ادلرحلة األوىل ،أثبتت األدتتة الداخلية للنظم أهنا مهمة صعبة تتطلب حتول جوىري .ومع مرور الوقت ،تطورت ادلعايَت فيما يتعلق جبمع البيانات والًتميز
وادلعاجلة داخل العراق والقطاعات احلكومية .ويف الوقت احلايل ،حتدث ادلعاجلة الرئيسية للبيانات الكمية بالفعل باستخدام تكنولوجيا احلاسوب .ومع ذلك،
قد ال تزال البيانات اليت مت مجعها تستخدم لغرض كيان واحد .وعملية تقدَل تقارير إىل كيانات أخرى يف النظام ال حتدث إال على أساس شامل .وأدت ىذه
ادلمارسة حتما إىل االزدواجية والتكرار يف نظام احلكومة.
يف ادلرحلة االوىل فان عملية توحيد البيانات اصبحت مشكلة كبَتة ،حيث أهنا تشَت إىل ادلصدر الرئيسي خلفض تكاليف ادلعامبلت ،وىذا ىو إعادة
استخدام ادلعلومات عرب النظام .وتقدم احلوكمة االلكًتونية الفرصة لؤلجهزة احلكومية ألن يكون لديها أنظمة فردية للتحدث مع بعضها البعض .واألمهية
ليس على ادلستوى الداخلي للسلطة الفردية ،ولكن على مستوى متفق عليو عرب ادلؤسسات وإلزامية نشر البيانات اليت دتلكها ادلؤسسة واليت ديكن استخدامها
من قبل اآلخرين .وىذا يعٍت أنو سيجب عليهم العمل على لغة مشًتكة لتبادل البيانات .ويف البداية ،قد ينطوي ىذا ببساطة على رلرد التوصل إىل اتفاق
بشأن بعض احملددات األساسية ،مثل ادلوقع اجلغرايف أو احملددات الشخصية أو ادلؤسسية .ومبا أن نظام احلوكمة اإللكًتونية يتطور ،ديكن تبادل مزيد وادلزيد
من ادلعلومات .وادلثالية ىو أن تكون قادرا على االعتماد على أقل التكرار قدر اإلمكان يف عملية احلصول على البيانات وحفظها وإعادة استخدام نفس
البيانات بقدر اإلمكان بُت سلتلف األجهزة وغَتىم من ادلستخدمُت ،وضمان األمن والسبلمة.
ويف ضوء ذلك ،جيب استعراض ادلعايَت ادلتعلقة جبمع البيانات والًتميز وادلعاجلة ،فضبل عن أدوار ومسؤوليات ادلؤسسات الفردية.
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اجلوانب األخرى ادلتعلقة مبتطلبات البيانات تشَت بشكل أكثر إىل توفَت احملتوى وادلعلومات احلكومية وتصبح ذات أمهية قصوى يف مراحل النشر والتفاعل
وادلعاملة .وىذا يشَت أيضا إىل ادلعايَت ادلتعلقة بالسبلمة واألمن وادلعايَت ادلتعلقة بتحديد اذلوية أو ادلصادقة.
ىذه اجلوانب ،وتوحيد البيانات ،والتنسيق ادلؤسسي ،ودمج قواعد البيانات  ،وتوفَت ادلعلومات ،وأنواع التفاعل وادلعامبلت اليت ديكن أن حتدث ،دتيل إىل أن
تكون مجيعها معارضة بشدة من قبل نفس اإلدارة العامة.
ويناء على ذلك ،وأوصت اللين الروججهج الوزاري للحوكم اإللكراونج الري يراأتسها معالي وزيا العلوم بالنشاطات الرالج دعما للحوكم
اإللكراونج في ميال نظم المعلومات والبجانات:
 إجراء دراسة للسياسات والتشريعات ادلتبعة ووضع السياسات والتشريعات ادلناسبة اليت تضمن (أمن البيانات ،والسرية ،والنفاذ ،والتوفر ،والسبلمة،والوثوقية ،والدقة ،والشمولية ،وادلركزية ،والبلمركزية)
 وضع اإلجراءات وادلعايَت ادلناسبة دلعاجلة دورة حياة البيانات تطوير خطط البيانات لقواعد ادلعلومات ادلختصة (الصحة ،وثائق ادلوظفُت ) ... ،ومبلئمتها مع قواعد البيانات ادلستخدمة للبيانات االحصائية وضع سياسات لتبادل البيانات على مستوى الدوائر ادلختلفة توحيد وتنسيق اجلهد يف توحيد نظام ادلعلومات اجلغرايف وضع سياسات لتبادل البيانات على مستوى الدوائر ادلختلفة إجراء دراسة يتم من خبلذلا وضع التصميم ادلعماري األنسب واألمثل لتهيئة مركز بيانات وطٍت موحد ،أو مركز لربط البيانات يف مواقعها للمؤسسات،أو األسلوب الغيمي...
 -وضع معايَت مناسبة لشراء األنظمة
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األنشط الرفصجلج لخط العمل
يتم إجراء مزيد من التحليل لكل عمل مقًتح ووصفو بالتفصيل بوضوح من حيث اإلجراءات الواجب اختاذىا ،واخلطة الزمنية ،والتسليم ادلتوقع  ،وادلوارد ادلطلوبة على النحو التايل:
محور الخط
التوعية واالتصال وااللتزام

اإلجااءات الواجب ايخاذها

مؤشا االنياز النوعي
والكمي

الخط الزمنج

تطوير خطة اتصال لربنامج احلوكمة االلكًتونية تطوير خطة االتصال  2112الصلاز اخلطة
واستمرارية تنفيذىا
اليصال رؤية واضحة وحتديد زلتويات واليات وتنفيذىا
وطرق االتصال للجهات ادلختلفة متضمنة
 خطة تسويق التنسيق مع وسائل اإلعبلم والقنوات احلاليةللتوعية
-

اليه المعنج برنفجذها

مالحظات

اللجنة الوزارية لتطوير
اخلطة واخلطة ستحدد
جهة التنفيذ

تطوير نشرات
استخدام البوابة االلكًتونية
استخدام ادلوبايل
نشر التوعية للخدمات الرائدة
نشر التوعية عن نشاطات برنامج احلوكمة
االلكًتونية

عقد حلقات توعية لصانعي القرار واالدارات العليا حلقة توعية فصلية
والقيادات يف ادلركز واحملافظات
عقد مؤدترات

كل سنتُت

فصلية مستمرة تبدأ من اللجنة الوزارية
2112
 2112مستمر

نشر التوعية من خبلل ادلدارس واجلامعات اعداد ملزمة لطبلب مستمرة
جتمعات
ومنظمات اجملتمع ادلدٍل الفاعلة يف ادلركز واستغبلل
الصباحية
واحملافظات
االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

ضرورة استقطاب القيادات العليا

اللجنة الوزارية
وزارة الًتبية ووزارة التعليم التنسيق مع مراكز تدريب وتطوير لدى
اجلامعات لعقد ورشات وندوات توىية
العايل
واللجنة
28
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الخط الزمنج

مالحظات

اليه المعنج برنفجذها

 11ندوات للعام

توزيع جوائز ووضع الية حتفيز للمتميزين

بناء القدرات البشرية

جوائز متنوعة للوزارة – مستمرة
احملافظات – االشخاص
تسليمها يف ادلؤدتر (كل
سنتُت)

اللجنة

اعتماد مركز احلوكمة االلكًتونية لتنسيق وتصميم 2112
وادارة التدريب

مستمر

وزارة العلوم والتكنولوجيا

توفَت ودعم فرص التعليم للدراسات العليا يف  21طالب للعام
احلوكمة االلكًتونية

2113

مستمرة

االختيار مرتبط بالكفاءات

اللجنة

ادلركز واحملافظات

توفَت دورات تدريبية للقيادات العليا وربط التدريب  211متدرب بواقع  2112 5مرة للعام
بامهية ودور احلوكمة االلكًتونية يف سياسة تنمية دورات
القطاع العام والتنمية االقتصادية
استمرار برنامج التدريب الوطٍت

11111

توفَت دورات تدريبية دلدراء مراكز ادلعلوماتية

 71متدرب (2112 )35-31
متدرب لكل دورة /مرة
بالعام

اقامة دورات ادارة مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات

 45متدرب لكل عام

وضع معايَت دلدراء مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات وضع ادلعيار
وربطها بضرورة توفر كفائة بادارة ادلشاريع

للعام
اللجنة

دورات السًتاتيجيات االلكًتونية – تصميم
الربامج واخلدمات االلكًتونية

2112

وزارة التخطيط

 31من الوزارة و 15من احملافظات

2112

وزارة التخطيط

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102
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محور الخط

مؤشا االنياز النوعي
والكمي

الخط الزمنج

مالحظات

اليه المعنج برنفجذها

توفَت تدريب متخصص لتطبيق وتصميم مشاريع  45متدرب سنويا
احلوكمة االلكًتونية واخلدمات واعادة ىندسة
االجراءات

2112

اللجنة

مركز وزلافظات

توفَت دورات متخصصة الدارة حملتويات وتصميم 111متدرب سنويا

2112

اللجنة

مركز وزلافظات

ادلواقع وتقييم قابلية االستخدام
الزامية احلصول على دورات احلاسوب االساسية االزامية يتم اقرارىا منذ 2114
ضمن سقف زمٍت وربطها بًتقية موظف القطاع عام 2114
العام
التخاطب البيٍت وادلعايَت

ادلؤسسات وادارة التغيَت

اللجنة

استكمال تطوير وثيقة التخاطب البيٍت متضمنة تطوير احملاور
احملور ادلؤسسي والقانوٍل ومعايَت اجراءات العمل

هناية  2112استكمال
احملاور – مراجعتها

ومراجعتها

مستمرة كل ثبلث
سنوات
مع

بداية

توعية وتأىيل موظفي القطاع العام بأطر ومعايَت حسب احلاجة
التخاطب البيٍت العراقي

مستمرة
2112

اعتماد معماريات معيارية وقياسية لتنظيم انشاء ادلعايَت طورت
شبكات احلواسيب ومنوىا وتطويرىا (على مستوى
الوزارات وادلستوى الوطٍت)

هناية 2112

جلنة احلوكمة االلكًتونية

االستفادة من قصص النجاح للمارسات العادلية

رحلة دراسية 2
مشاركة بادلؤدترات ()5

2112
2113
مؤدترات السنوية

اللجنة

تعميم قصص النجاح الوطنية كالية للتحفيز

عند احلاجة

مستمرة

اللجنة

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

مرتبط مع البنية التحتية لبلتصال

خطة االتصال
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رفع قدرات ادلوارد البشرية على قيادة ادارة التغيَت
اإلطار القانوٍل

متابعة اقرار قانون اذليئة الوطنية للمعلوماتية

اليه المعنج برنفجذها
التخطيط

اقرار القانون

مستمر

مالحظات
ترتبط بالتدريب

رئيس اللجنة

تشكيل جلنة فرعية متخصصة لرسم االطار القانوٍل تشكيل اللجنة بداية مستمرة
2112
والقيام مبا يأيت.
˗ دفع القوانُت اجلاىزة وادلكتملة للتشريع يف
الربدلان.
˗ مراجعة مسودات القوانُت.
˗ حتديد أولويات تشريع القوانُت -يف رللس
النواب واليت ال يوجد فيها تعارض
˗ متابعة القوانُت اليت مل تكتب ومل تشرع
لآلن.

ادارة ادلوارد ادلالية

متابعة توفر البٌت التحتية ادلتاحة يف عموم الدولة

مستمرة

حشد التاييد والدعوة اىل وضع سلصصات لتمويل
مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات واخلدمات
اإللكًتونية على أساس حتديد األولويات

مستمرة

تقدَل الدعم ورفع الكفائة لزيادة الفعالية إلدارة
مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات ووضع اخلطط
ادلناسبة لزيادة النتائج ادلنشودة من مشاريع

مستمرة

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

جلنة احلوكمة االلكًتونية
مع اللجنة العليا المن
االتصاالت وادلعلومات

مرتبط بناء القدرات البشرية
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مالحظات

اليه المعنج برنفجذها

تكنولوجيا ادلعلومات

ادلراقبة والتقييم

وضع آلية دلراقبة مبادرات مشاريع احلوكمة وضع
والتنسيق
االلكًتونية والتنسيق ما بينها

الية

للمتابعة 2114 - 2113

وضع آلية دلتابعة التنسيق مع مشاريع برامج الدعم وضع
الدولية حسب االولويات وخطط العمل ادلوضوعة والتنسيق
وتقييم نتائجها

الية

للمتابعة 2114 - 2113

اجراء مسح اجلاىزية االلكًتونية وادلتضمن:
 اعتماد االستبيان -وضع الية مجع وحتليل البيانات

اعبلن نتائج ادلسح

التنسيق مع ادلؤسسات الدولية ادلسئولة عن نشر

2112

اجلهاز ادلركزي لبلحصاء
مع جلنة 46

مستمرة

اللجنة

معلومات اجلهوزية العراقية والتاكيد على توفَت
وحتديث البيانات ادلنشورة من قبلها
ايصال اخلدمات للمواطن

هتيئة مراكز خدمة اجملتمع باحملافظات

مركز لكل زلافظة

 – 2112مستمرة

والشباب
االتصاالت
واحملافظات مع اللجنة

وضع اطار الستخدام ونشر ادلعلومات من خبلل وضع االطار
ادلوبايل

2112

التنسيق مع الوزارات لتهيئة مكاتب استعبلمات
للوزارات اخلدمية

2112

اللجنة

اجراء استبيان رضى العمبلء

التقرير

2113

ومراكز
احملافظات
اخلدمات واجلهاز ادلركزي

حتديد اطر االسًتاتيجيات االلكًتونية للمحافظات

مجيع احملافظات

 – 2112مستمرة

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

خطة االتصال
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مالحظات

والدور اليت ستقوم بو اليصال اخلدمات للمواطنُت
اعتماد سياسة البيانات ادلفتوحة

البيانات وأنظمة ادلعلومات

وضع السياسة

مرتبط بالتخاطب البيٍت

2112

وضع الية لتحديد واشراك مؤسسات اخرى
ومساعدهتا على تطوير وزيادة اخلدمات االلكًتونية
ادلتوفرة هبا وحتديث بياناهتا

2112

اجراء دراسة للسياسات والتشريعات ادلتبعة ووضع الدراسة
السياسات والتشريعات ادلناسبة اليت تضمن (امن
البيانات ،السرية ،النفاذ ،التوفر ،السبلمة،
الوثوقية ،الدقة ،الشمولية ،ادلركزية ،البلمركزية)

2112

التنسيق اللجنة من ادلعلومات واالتصاالت

وضع االجراءات وادلعايَت ادلناسبة دلعاجلة دورة حياة
البيانات

2113 -2112

مرتبط بالتخاطب البيٍت

تطوير خطط البيانات لقواعد ادلعلومات ادلختصة
(الصحة ،وثائق ادلوظفُت ) ... ،ومبلئمتها مع
قواعد البيانات ادلستخدمة للبيانات االحصائية
وضع سياسات لتبادل البيانات على مستوى
الدوائر ادلختلفة

 2112مستمرة

اللجنة مع الوزارات ادلعنية

توحيد وتنسيق اجلهد يف توحيد نظام ادلعلومات
اجلغرايف

2112

اللجنة مع الوزارات ادلعنية

وضع سياسات لتبادل البيانات على مستوى
الدوائر ادلختلفة

2113-2112

اجراء دراسة يتم من خبلذلا وضع التصميم

2112

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

مع التشريعات والتنظيمات
اذليئة الوطنية للمعلومات مرتبط مع التحاطب البيٍت
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ادلعماري االنسب االمثل لتهيئة مركز بيانات وطٍت
موحد ،او مركز لربط البيانات يف مواقعها
للمؤسسات ،او االسلوب الغيمي...
وضع معايَت مناسبة لشراء االنظمة

اليه المعنج برنفجذها

مالحظات

مع وزارة االتصاالت

2112

االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102

مرتبط بالتخاطب البيٍت
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االتسراايجيجات اإللكراونج وخاائط الطاق القطاعج
قد لوحظ أن النهج القطاعي ضلو احلوكمة اإللكًتونية ىو أكثر صلة بتحقيق رؤية احلوكمة اإللكًتونية يف العراق ،ويساعد يف بناء حلول احلوكمة اإللكًتونية
ادلناسبة والتطبيقات وادلبادرات يف العراق.
وترتبط القطاعات ادلختارة باألولويات اليت مت اقرارىا سابقا من خبلل إطار برنامج القطاع العام الذي ركز على :الصحة اإللكًتونية ،والتعليم اإللكًتوٍل،
واألعمال البلدية اإللكًتونية ،ووثائق ادلواطنُت الشخصية.
وقد مت اختيار معايَت سلتلفة ألداء االسًتاتيجيات اإللكًتونية للقطاعات ،مبا يف ذلك خطة التنمية العراقية ،وأولويات احلوكمة اإللكًتونية ،واالسًتاتيجيات
الوطنية.
وادلنهجية ادلعتمدة لتطوير االسًتاتيجيات اإللكًتونية ىي نتيجة لتحليل دراسي ألفضل ادلمارسات ذات الصلة باالسًتاتيجيات اإللكًتونية ادلستخدمة يف
مجيع أضلاء العامل مبا يف ذلك االحتاد األورويب والدول النامية يف جنوب شرق أوروبا والشرق األوسط واذلند.
على ىذا النحو ،تقوم على العناصر الرئيسية التالية:
 تطوير رؤية االسًتاتيجية اإللكًتونية ترمجة ىذه الرؤية إىل أىداف اسًتاتيجية الكًتونية النظر يف منوذج نضج اخلدمات إجراء حتليل الفجوة استنادا إىل تقنيات معروفة مثل اجلاىزية اإللكًتونية ،وحتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (سوات) ،وحتليل نظمادلعلومات والتكنولوجيا والعمليات واألىداف وادلهارات واإلدارة وغَتىا من ادلوارد ITPOSMO
 حتديد زلفظة ادلبادرات حتديد أولويات تنفيذ ادلبادرات على أساس إطار االمهية/اجلدوى -وضع خارطة طريق االسًتاتيجية االلكًتونية

الصح االلكراونج
صاغت اسًتاتيجية وخارطة طريق الصحة االلكًتونية رؤية الصحة االلكًتونية العراقية على النحو التايل:
"تقدَل خدمات صحية شلتازة وكفء وفعالة للجميع من خبلل تكامل الرعاية الصحية األولية عن طريق تطبيقات ومعايَت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
السلكية والبلسلكية ادلتقدمة واليت ديكن الوصول إليها واليت تركز على ادلواطن"
ومن أجل حتقيق ىذه الرؤية ،مت النظر يف األىداف التالية:
االتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102
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-

توفَت خدمات رعاية صحية أولية من خبلل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اليت تركز على ادلواطن
استغبلل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لضمان توفَت خدمات صحية للجميع بأسعار معقولة وديكن الوصول إليها
ضمان تكامل الرعاية الصحية األولية مع مقدمي الرعاية الصحية الثانويُت والثالثيُت من خبلل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
حتديد واعتماد ادلعايَت ذات الصلة لضمان تكامل األنظمة وادلعلومات الصحية القائمة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
تعزيز الوقاية الصحية والتوعية الصحية من خبلل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف الرعاية الصحية األولية
ضمان االستخدام األفضل لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لدعم تقدَل اخلدمات الصحية
دعم وجود أطباء متخصصُت يف مراكز الرعاية الصحية
حتسُت أداء مراكز الرعاية الصحية

-

استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لزيادة تغطية التطعيم وخفض معدل اعتبلل ووفيات األطفال/األمهات
تقدَل دعم يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لبلكتشاف األمراض ادلعدية
تقدَل دعم يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لبلكتشاف ادلبكر لؤلمراض غَت ادلعدية
تقدَل معلومات وتوجيهات لدعم سياسة وإدارة اخلدمات الصحية
ضمان مشاركة السكان يف التعامل مع السياسات الصحية وتطوير الربامج
ضمان االستخدام األمثل للموارد ادلستثمرة يف تقدَل خدمات صحية كفء وفعالة وفقا لدستور العراق واألىداف اإلمنائية لؤللفية
تنسيق سلتلف الدوائر وادلؤسسات واذليئات داخل النظام الصحي الوطٍت
تنسيق التخطيط للخدمات الصحية وأدائها من خبلل حتسُت التكامل بُت وزارة الصحة واحملافظات
تعزيز حتسُت اخلطط والربامج البيئية

بعد النظر يف الثغرات الرئيسية اليت جيب معاجلتها واالحتياجات البلزمة لتحقيق األىداف احملددة ،دتكنت اسًتاتيجية وخارطة طريق الصحة االلكًتونية اليت
مت تطويرىا من حتديد  25مبادرة سلتلفة فضبل عن أولوياهتا وإطارىا الزمٍت ادلتوقع .من بينها ،ادلبادرات اليت حتظى باألولوية أكثر وىي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إنشاء نظام رعاية صحية أولية متكامل وقواعد بيانات للمرضى
إنشاء رلموعة مشًتكة دتثل احلد األدٌل من بيانات ادلريض
حتديد واعتماد ادلعايَت
التثقيف الصحي /دورات تدريبية عن الصحة االلكًتونية يف كليات الطب
إجراءات ملزمة للمراكز الصحية
نظم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لزيادة تغطية التطعيم وخفض معدالت اعتبلل ووفيات األطفال/األمهات
نظم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إلشراك السكان أثناء التعامل مع السياسات الصحية وتطوير الربامج
دعم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لبلكتشاف ادلبكر لؤلمراض غَت ادلعدية
دعم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لرصد /لبلستجابة لؤلمراض ادلعدية

وفيما يلي ادلبادرات اذلامة:
 .1إعادة تنظيم وزارة الصحة يف ضوء حتسُت التنسيق بُت دوائر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف احملافظات
 .2التخطيط لتنمية ادلوارد البشرية
 .3تدريب ادلوارد البشرية (اإلدارية والفنية)
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

نظم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لدعم ادلعلومات والتوجيهات ادلقدمة لسياسة وإدارة اخلدمات الصحية
نظام اإلحالة
نظم قواعد البيانات اجلغرافية ادلرجعية
البطاقة الذكية للرعاية الصحية األولية
نظام ادلعلومات اإلدارية للرعاية الصحية األولية
مبادرة الطب عن بعد
نظام معلومات ادلستشفى

ويف النهاية ،مت حتديد ادلبادرات الرائدة التالية ،القادرة على حتقيق نتائج يف وقت أقصر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

محبلت الوقاية والتوعية من خبلل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف الرعاية الصحية األولية
األدوية ادلتكاملة وبنوك الدم وغَتىا من قواعد البيانات الطبية
التخصيص االلكًتوٍل لؤلطباء وفقا للتخصصات واحتياجات الدولة
توصيل وزارة الصحة – الدوائر الصحية .داخل احملافظات
التخصيص االلكًتوٍل للتدريب يف اخلارج (العاملُت بوزارة الصحة)
االستشارات الطبية والصحية عرب اذلاتف اجلوال

الرعلجم االلكراوني
صاغت اسًتاتيجية وخارطة طريق التعليم االلكًتونية رؤية التعليم االلكًتونية العراقي على النحو التايل:
"استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتعزيز فعالية وكفاءة القطاع ،على أساس االستخدام األمثل للموارد من خبلل بيئة تعليمية مناسبة للطالب،
وضمان تنمية مهارات ادلعلمُت ،وتوفَت فرص تعليم للجميع".
ومن أجل حتقيق ىذه الرؤية ،مت النظر يف األىداف التالية:
-

رفع وعي القيادة وتعزيز عملية التخطيط وصنع القرار القائمة على دليل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
إنشاء كادر مؤىل ومبدع ومنتج قادر على توفَت بيئة مدرسية تسمح للطبلب باستخدام اإلنًتنت مع التكنولوجيا
تأىيل وتدريب ادلعلمُت على استخدام أجهزة الكمبيوتر كأداة فعالة وتأىيل ادلوظفُت للتحول إىل احلكومة االلكًتونية
أدتتة العمليات التعليمية األكادديية واإلدارية يف الوزارة للوصول إىل اذلدف ادلتمثل يف توفَت معامبلت حكومية إلكًتونية
تطوير أساليب التدريب وتقدَل دراسات عن التعليم اإللكًتوٍل خلدمة العملية التعليمية
حوسبة ادلناىج وتنمية مصادر ادلعرفة للجميع باستخدام التكنولوجيات احلديثة لتحسُت العملية التعليمية
إشراك أولياء األمور يف العملية التعليمية ألطفاذلم
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بعد النظر يف الثغرات الرئيسية اليت جيب معاجلتها واالحتياجات البلزمة لتحقيق األىداف احملددة ،دتكنت اسًتاتيجية وخارطة طريق التعليم االلكًتوٍل اليت
مت وضعها من حتديد  18مبادرة سلتلفة فضبل عن أولوياهتا وإطارىا الزمٍت ادلتوقع .ومن بينها ،تلك اليت هبا أولويات أعلى وىي:
.1
.2
.3
.4

مشروع فحص وتقييم نتائج االمتحانات
نظام معلومات تسجيل احلضور يف ادلدارس يف زلافظة بغداد
بوابة ادلناىج احملوسبة واحلزمة االلكًتونية للطالب
مشروع تكامل نظامُت :نظام إدارة ادلعلومات الًتبوية لعام  ،)EMIS 2006( 2116ونظام إدارة ادلعلومات الًتبوية لعام EMIS ( 2114
)2004

 .5نظام تعيُت ادلعلمُت عن بعد
 .6مشروع رفع مستوى وعي كبار موظفي الوزارة
وفيما يلي ادلبادرات اذلامة:
.1
.2
.3
.4
.5

مشروع ادلدرسة االلكًتونية :تعزيز أجهزة الكمبيوتر وتقدَل خدمة اإلنًتنت ومجيع اإلجراءات ادلدرسية
تسليم الشهادات إلكًتونيا لطبلب ادلرحلة ادلتوسطة
تنمية مهارات ادلعلمُت على استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف تطوير احملتوى
مشروع تطوير نظام ختطيط موارد ادلؤسسات يف رلال إدارة ادلوارد البشرية وغَتىا
مشروع تسهيل شراء جهاز كمبيوتر زلمول لكل معلم

أخَتا ،مت حتديد ادلبادرات الرائدة التالية ،القادرة على حتقيق نتائج يف وقت أقصر:
 .1مشروع فحص وتقييم نتائج االمتحانات
 .2نظام معلومات تسجيل احلضور يف ادلدارس يف زلافظة بغداد

البلدي االلكراونج
صاغت اسًتاتيجية وخارطة طريق البلدية االلكًتونية رؤية البلدية االلكًتونية العراقية على النحو التايل:
"توفَت خدمات بلدية ذات كفاءة وفعالية على أساس تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وفقا الحتياجات ادلواطن".
ومن أجل حتقيق ىذه الرؤية ،مت النظر يف األىداف التالية:
 استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتسهيل احلصول على اخلدمات تطوير نظام آيل لتمكُت الوزارة من تعزيز تقدَل اخلدمات استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتكامل الوزارة مع احملافظات يف تقدَل اخلدمات احلد من نقص اخلدمات من خبلل مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ذات الصلة بادلياه والصرف الصحياالتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102
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-

استخدام ادلعايَت الدولية يف تنفيذ مشاريع تعزيز اخلدمات القائمة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
حتسُت نوعية حياة الشعوب باستخدام التقنيات احلديثة يف التخطيط العمراٍل
تطبيق أدوات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف مراقبة وتقييم استخدام ادلوارد ،وتقليل فقد ادلياه وتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع ادلياه والصرف
الصحي
استخدام أدوات مراقبة قائمة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف ضمان معايَت جودة ادلياه
بناء القدرات القائمة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت جلميع ادلوظفُت
تعزيز أدلة ادلياه بواسطة أنظمة قياس معتمدة على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
التوعية حول االستهبلك الرشيد للمياه واحلد من التصحر

بعد النظر يف الثغرات الرئيسية اليت جيب معاجلتها واالحتياجات البلزمة لتحقيق األىداف احملددة  ،دتكنت ورشة العمل من حتديد  17مبادرة سلتلفة فضبل
عن أولوياهتا وإطارىا الزمٍت ادلتوقع .ومن بينها ،تلك اليت هبا أولويات أعلى وىي:
.1
.2
.3
.4
.5

مشروع حتصيل رسوم ادلياه
مشروع نظام الشكاوى عرب الرسائل القصَتة
مشروع تراخيص البناء
نظام مراقبة ادلياه القائم على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
نظام مراقبة الصرف الصحي القائم على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت

وفيما يلي ادلبادرات اذلامة:
 .1تطوير اذليكل التنظيمي ادلوحد دلشروع قاعدة البيانات
 .2نظام نظام تكنولوجيا معلومات واتصاالت لتتبع السيارات ،مبا يف ذلك رصد ومجع القمامة ،اخل.
أخَتا ،مت حتديد ادلبادرات الرائدة التالية ،القادرة على حتقيق نتائج يف وقت أقصر:
 .1مشروع حتديد ادللكية
 .2نشر خرائط/خطط ادلدن
 .3زيادة الوعي وتبادل ادلعرفة حول إىدار ادلياه ومشاكل التصحر

السيالت الشخصج اإللكراونج للمواطنجن
صاغت اسًتاتيجية وخارطة طريق السجبلت الشخصية االلكًتونية للمواطنيُت يف وزارة الداخلية رؤية الوزارة االلكًتونية على النحو التايل:
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"استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتعزيز وسائل تأمُت ومحاية اجملتمع من ادلخطئُت وادلتسللُت ،وتقدَل أفضل اخلدمات للمجتمع من خبلل
مؤسسات الوزارة".
ومن أجل حتقيق ىذه الرؤية ،مت النظر يف األىداف التالية:
-

توفَت أعلى مستوى من اخلدمات لضمان محاية اجملتمع وتوفَت بيئة مستقرة على ضلو يعزز تقدم وازدىار الدولة
تعزيز ثقة اجملتمع يف اخلدمات اليت تقدمها الوزارة
ضمان االستثمار األمثل دلوارد الوزارة من خبلل أدوات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت

-

إنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة للمواطنُت منذ والدهتم وحىت وفاهتم بطريقة تسهل مهام الوزارات األخرى من أجل الوصول إىل كمال برنامج
احلكومة اإللكًتونية
إنشاء شبكة اتصاالت حديثة وآمنة خاصة بالوزارة تتيح تبادل ونقل البيانات بُت كيانات الوزارة من جهة والوزارات األخرى من جهة أخرى

-

بعد النظر يف الثغرات الرئيسية اليت جيب معاجلتها واالحتياجات البلزمة ل تحقيق األىداف احملددة ،دتكنت ورشة العمل من حتديد سبع مبادرات سلتلفة فضبل
عن أولوياهتا وإطارىا الزمٍت ادلتوقع .من بينها ،ادلبادرات اليت حتظى باألولوية أكثر وىي:
 .1وضع سجل للمواطنُت
 .2العدالة االلكًتونية
 .3إصدار بطاقات ىوية للموظفُت العموميُت
وفيما يلي ادلبادرات اذلامة:
 .1التأشَتة االلكًتونية
 .2نظام اإلدارة األوسع ادلتكاملة ()IBMS
 .3تدريب ادلوظفُت /فنيا وإداريا
أخَتا ،مت حتديد ادلبادرة الرائدة التالية ،القادرة على حتقيق نتائج يف وقت أقصر:
 .1تعزيز قابلية استخدام البوابة االلكًتونية لوزارة الداخلية
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إطار الخط االتسراايجي االلكراونج للحكومات المحلج
وبناء على ماقامت بو اللجنة الوزارية للحوكمة االلكًتونية من مراجعة للخطة االسًتاتيجية للحوكمة االلكًتونية خبلل االجتماع ادلنعقد يف شهر تشرين الثاٍل
 2111وبالشراكة مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي  ،والذي نتج عنو حتديد خطة العمل االسًتاتيجية للحوكمة االلكًتونية للخمس سنوات القادمة واليت
دتحورت على عشرة عناصر اساسية ،حددت ادلهام الرئيسية ذات األولوية لكل واحد من العناصر األساسية العشرة على أساس التشاور بُت أصحاب
ادلصلحة ادلتعددين .
وىذا من شانو خل ق التحدي لقطاع احلكم احمللي لبلخذ بعُت االعتبار دورىا الفعال لتلبية احتياجات العراق اجلديد يف عصر ادلعلومات ،والنظر يف تطوير
ووضع اسًتاتيجيات احلوكمة االلكًتونية احمللية اخلاصة هبا.
حيث ان ىنالك بالفعل عمل كبَت تقوم بو احلكومات احمللية يف رلال احلوكمة االلكًتونية ،شلا استدعى الضرورة اىل وضع إطار اسًتاتيجي الكًتوٍل يف مجيع
احلكومات احمللية ليتم من خبللو التنسيق بُت ىذه ادلبادرات ادلختلفة بشكل كامل وتشجيع أفضل ادلمارسات وتبادل اخلربات.
حيث ان احدى االدوات الرئيسية اليت دتكن احلكومات احمللية من زيادة قدرهتا على حتقيق نتائج اجملتمع ادلنشودة سوف يتم من خبلل التكنولوجيا اجلديدة،
حيث ستمكن التكنولوجيا اجلديدة احلكومات احمللية اىل:
 توفَت سهولة الوصول ادلباشر إىل ادلعلومات واخلدمات تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تعزيز ادلشاركة للمواطنُت العراقيُت يف الدديقراطية احمللية توفَت القيادة دلبادرات رلتمع األعمال اإللكًتونيةومن اجل ىذه الغاية ،فإن اللجنة التوجيهية العراقية للحكومة اإللكًتونية ومبشاركة مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي يف العراق قامت باستضافة اجتماع عام
بشان احلوكمة االلكًتونية وحبضور مسؤولُت رفيعي ادلستوى من احلكومات احمللية العراقية ،لتوضيح دورىم يف تنفيذ احلوكمة اإللكًتونية ،وتتضمن االىداف
احملددة لبلجتماع التايل:
 وضع اطر التعاون والتنسيق بُت احلكومة ادلركزية واحلكومات احمللية  ،ومابُت السلطات احمللية تبادل اخلربات العراقية يف ىذا الشان ،باالضافة اىل االطبلع على االصلازات والتحديات يف اطار احلوكمة االلكًتونية مناقشة ادلوضوعات ذات األمهية للجهات الفاعلة يف رلال احلوكمة اإللكًتونية االمجاع على اطار اسًتاتيجيات احلوكمة االلكًتونية احمللية مبا يتماشى مع اسًتاتيجية احلوكمة اإللكًتونية الوطنية وحيدد االدوار ادلختلفة على الصعيدادلركزي واحمللي
وقد تضمن النقاش ودلا حتتاجو احلكومات احمللية للمضي يف االجتاه االسًتاتيجي ،والنتائج اليت تود حتقيقها ،وكيف سيكون حتقيق تلك النتائج.
ىذا وقد حدد معظم ادلشاركُت التحديات التالية:
 احلاجة إىل دعم بعمليات التخطيط احمللي ىنالك تقاطع بالصبلحيات وال يتوفر صبلحيات على الدوائر اخلدمية العاملة باحلكومات احمللية االفتقار اىل التخصصات ادلناسبة ضرورة توفَت رؤية شاملة وخطة اسًتاتيجية للحكومات احمللية االلكًتونيةاالتسراايجيج الوطنج وخط عمل الحوكم االلكراونج العااقج 2105-2102
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-

ضرورة العمل على توفَت البيانات والتنسيق مابينها
ضرورة عقد لقاءات الحقة على مستوى احلكومات احمللية لتبادل اخلربات كل ستة اشهر على االقل
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الج القجادة والرخطجط واالدارة لبانامج الحوكم االلكراونج للحكومات المحلج
وأول ما نتج عن االجتماع ىو النقاش وحتديد االلية ادلناسبة للحكومات احمللية واليت دتكنها العمل على بفعالية على مبادرات احلكومات احمللية االلكًتونية وبالتنسيق مع برنامج احلوكمة االلكًتونية الوطنية من خبلل
النقاش عن الية القيادة والتخطيط واالدارة والذي نتج عنو التايل:
المحور
القيادة

اليه المعنج برنفجذها

االجااءات الواجب ايخاذها

ارسال توجيهات من قبل احلكومة اللجنة الوزارية
ادلركزية لتشكيل جلنة فرعية توجيهية للحوكمة االلكًتونية
للحوكمة االلكًتونية على مستوى
احلكومات احمللية مشكلة من
اجلهات التشريعية والتخطيطية
والتنفيذية واخلدماتية واجلهات الفاعلة

مؤشا االنياز

ادلركزية ارسال الكتاب

الخط الزمنج
2112

مالحظات
ضرورة وضع ملخص مبحاور اعمال اللجنة

يف احلكومة احمللية وتكون مرتبطة فنيا
باللجنة الوزارية التوجيهية للحوكمة
االلكًتونية
تشكيل اللجنة
التخطيط

احلكومات احمللية

تطوير اسًتاتيجيات احلكومات احمللية احلكومات احمللية
االلكًتونية وخطة التحول االلكًتونية
واولويات مبادرات ادلشاريع مبا
يتبلئم مع خطة تنمية احلكومات
احمللية وخطة عمل احلوكمة
االلكًتونية الوطنية
تقدَل دعم فٍت لتطوير اسًتاتيجيات اللجنة الوزارية
احلكومات احمللية االلكًتونية وخطة للحوكمة االلكًتونية

تشكيل اللجنة

2112

وضع االسًتاتيجية االلكًتونية احمللية

 – 2112مستمرة

ادلركزية عدد احلكومات احمللية لكل عام
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اليات االختيار

مستمرة
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المحور

االجااءات الواجب ايخاذها

اليه المعنج برنفجذها

الخط الزمنج

مؤشا االنياز

مالحظات

التحول االلكًتونية
تطوير دليل ارشادي لتطوير اللجنة الوزارية
اسًتاتيجيات احلكومات احمللية للحوكمة االلكًتونية
االلكًتونية وخطة التحول االلكًتونية

االدارة

ادلركزية وضع الدليل

مستمرة

وضع الية دلراجعة وحتديث اخلطة احلكومات احمللية
االسًتاتيجية سنويا

مراجعة اخلطة

سنويا

توفر وحدة مؤىلة برؤية واضحة احلكومات احمللية
لدعم تنفيذ وتنسيق مشاريع
اداريا
ادلعلومات
تكنولوجيا
وتكنولوجيا مرتبطة مع احملافظة

انشاء الوحدات

2113 – 2112

ادراج فريق الوحدة ضمن برامج اللجنة الوزارية ادلركزية ما تضمنتو اخلطة الوطنية
االلكًتونية
تطوير ادلوارد البشرية ادلختلفة اليت للحوكمة

اللجنة الوزارية ادلركزية للحوكمة االلكًتونية
لتقدَل ادلشورة عند الطلب

 – 2112مستمرة

تضمنها خطة العمل االسًتاتيجية بالتنسيق مع احلكومات
احمللية
الوطنية
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إطار الخط االتسراايجي االلكراونج الرفصجلج للحكومات المحلج
ىذا وقد تضمن النقاش اإلطار العام لكل زلور من زلاور اخلطة االسًتاتيجية الوطنية متضمنا االجراءات ادلختلفة الواجب اختاذىا من قبل احلكومة ادلركزية لدعم مبادرات احلكومات احمللية االلكًتونية وتوضيح دور
احلكومات احمللية يف تنفيذ مبادراهتا بالتنسيق مع ادلبادرة الوطنية حسب التايل:
المحور

اليه المعنج برنفجذها

االجااءات الواجب ايخاذها

مؤشا االنياز

الخط الزمنج

مالحظات

وااللتزام عقد حلقات توعية لصانعي القرار احلكومات احمللية
التوعية
واالدارات العليا يف احلكومات احمللية
واالتصاالت

عدد االجتماعات

 – 2112مستمرة

مرتبطة باجراءات مت حتديدىا يف اخلطة الوطنية

حلقات توعية دلوظفي القطاع العام احلكومات احمللية
يف احلكومات احمللية

عدد االجتماعات

 – 2112مستمرة

من ادلمكن استخدام مقدمة اىل احلوكمة
االلكًتونية ضمن الربنامج الوطٍت

نشر التوعية عن نشاطات برنامج احلكومات احمللية

عدد النشاطات

 – 2112مستمرة

احلوكمة االلكًتونية احمللي

بناء القدرات البشرية

حلقات توعية للمواطينُت

احلكومات احمللية

عدد االجتماعات

 – 2112مستمرة

مقاببلت تلفزيونية ونشرات صحفية

احلكومات احمللية

عدد االجتماعات

 – 2112مستمرة

نشرات

احلكومات احمللية واللجنة

عدد النشاطات

 – 2112مستمرة

توفَت البيانات

 – 2112مستمرة

توفَت بيانات وحتديد االحتياجات احلكومات احمللية
التدريبية ورفع ادلهارات على مستوى
احلكومات احمللية

ادماج ورفع مهارات العاملُت يف اللجنة الوزارية ادلركزية عدد االشخاص الذين مت تدريبهم
احلكومات احمللية ضمن برامج للحوكمة االلكًتونية
التدريب الوطنية ادلخطط ذلا
االعبلن عن الربنامج الوطٍت التدرييب
على احلوكمة االلكًتونية

عدد الدورات واالشخاص
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ارساذلا اىل اللجنة ادلركزية

 – 2112مستمرة

 – 2112مستمرة
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االجااءات الواجب ايخاذها

المحور
التخاطب
وادلعايَت

اليه المعنج برنفجذها

البيٍت التنسيق مع ادلركز لتطبيق واعتماد احلكومات احمللية
اطار التخاطب البيٍت

مؤشا االنياز
اعتماد االطار

توعية وتاىيل موظفي القطاع العام اللجنة الوزارية ادلركزية عدد النشاطات
احلكومات احمللية باطر ومعايَت للحوكمة االلكًتونية
التخاطب البيٍت العراقي
االطار القانوٍل
البنية
لبلتصاالت

العمل على الصعيد الوطٍت

الخط الزمنج

مالحظات

 – 2112مستمرة
 – 2112مستمرة

التنسق

 – 2112مستمرة

التحتية دراسة التطبيقات الناجحة للبنية احلكومات احمللية
التحتية لدى احلكومات احمللية
ادلختلفة وامكانية تكرارىا

عمل الدراسة

 – 2112مستمرة

ضرورة توفَت معلومات عن جاىزية احلكومات احمللية
البنية التحتية لبلتصال داخل

توفَت البيانات

 – 2112مستمرة

احلكومات احمللية وحاجاهتا وعكسها
على خطة احلكومة احمللية لتوفَت بنية
االتصال ادلناسبة
ادارة ادلوارد ادلالية

حشد التاييد والدعوة اىل وضع اللجنة الوزارية ادلركزية حشد التاييد
تصنيف وسلصصات لتمويل مشاريع للحوكمة االلكًتونية
تكنولوجيا ادلعلومات واخلدمات
لدى
واالتصال
اإللكًتونية
احلكومات احمللية على أساس حتديد
األولويات ضمن موازنة تنمية االقاليم
وادلوازنة االستثمارية وامكانية
ختصيص مبلغ ثابت ضمن ادلوازنة
التنسيق مع مشاريع برامج الدعم احلكومات احمللية

التنسيق
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المحور

اليه المعنج برنفجذها

االجااءات الواجب ايخاذها

الخط الزمنج

مؤشا االنياز

مالحظات

الدولية حسب االولويات وخطط
العمل ادلوضوعة وتقييم نتائجها
دراسة امكانية ادلشاركة مع مؤسسات احلكومات احمللية
القطاع اخلاص الكفؤة لزيادة الفعالية
إلدارة مشاريع تكنولوجيا ادلعلومات
ادلراقبة والتقييم

ايصال
للمواطن

عمل الدراسة

ادلساعدة والتنسيق على تنفيذ مسح ادلركز الوطٍت لبلحصاء التنسيق
بالتنسيق مع اللجنة
اجلاىزية االلكًتونية
الوزارية ادلركزية للحوكمة
االلكًتونية واحلكومات
احمللية

 – 2112مستمرة

 – 2112مستمرة

اخلدمات هتيئة مراكز خدمات اجملتمع احلكومات احمللية مع مخسة مراكز ضمن مخسة زلافظات 2114 – 2112
باحلكومات احمللية ليتم من خبلذلا اللجنة الوزارية ادلركزية لكل عام

مراكز الشباب ،مراكز الربيد ،ادلكتبات
االلكًتونية... ،

ايصال اخلدمات وادلعلومات اىل للحوكمة االلكًتونية
ادلواطنُت عرب االنًتنت
تطوير دليل الفضل ادلمارسات اللجنة الوزارية ادلركزية تطوير الدليل
والتجارب الوطنية من حيث للحوكمة االلكًتونية
اخلدمات االلكًتونية
توفَت بوابة الكًتونية للحكومات احلكومات احمللية
احمللية

 3بوابات لكل سلافظة لكل عام

2112

 – 2112مستمرة

وضع دليل ارشادي لتطوير البوابة اللجنة الوزارية ادلركزية تطوير الدليل
االلكًتونية وتصنيف وتطوير زلتوياهتا للحوكمة االلكًتونية
واستدامة حتديثها وتشغيلها

 – 2112مستمرة

اخلدمات االلكًتونية :تطوير اللجنة الوزارية ادلركزية  5خدمات لكل عام
االلكًتونية
اخلدمات االلكًتونية احملددة من قبل للحوكمة

 – 2112مستمرة
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دعم من اللجنة الوزارية ادلركزية للحوكمة
االلكًتونية

حددت االولوية للخدمات االلكًتونية ادناه
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المحور

االجااءات الواجب ايخاذها

اليه المعنج برنفجذها

مؤشا االنياز

الخط الزمنج

مالحظات

الوزارات ادلختصة بادلركز وتعميمها بالتنسيق مع احلكومات
على احلكومات احمللية ليتم احمللية
استخدامها
اخلدمات االلكًتونية :التنسيق مابُت اللجنة الوزارية ادلركزية عمل الدراسة
االلكًتونية
احلكومات احمللية لدراسة التطبيقات للحوكمة
الناجحة لدى احلكومات احمللية بالتنسيق مع احلكومات
وامكانية تكرارىا وتطبيقها يف احمللية
احلكومات احمللية االخرى
اخلدمات االلكًتونية :االبتكار واخذ احلكومات احمللية
ادلبادرة من قبل احلكومات احمللية
لتطوير مناذج للخدمات االلكًتونية
وبالتنسيق مع ادلركز
البيانات
ادلعلومات

ثبلثة خدمات لكل عام

 – 2112مستمرة

 – 2112مستمرة

وانظمة اعتماد وتطبيق سياسات ادلعلومات اللجنة الوزارية ادلركزية وضع اطار سياسة ادلعلومات
االلكًتونية
الوطنية وستقوم اللجنة ادلركزية للحوكمة
بالتشاور مع احلكومات احمللية يف بالتنسيق مع احلكومات
وضع سياسات تبادل البيانات مابُت احمللية
ادلركز واحلكومات احمللية ومابُت
مؤسسات احلكومات احمللية

 – 2112مستمرة

االنظمة االدارية :تطوير اخلدمات اللجنة الوزارية ادلركزية ثبلثة تطبيقات لثبلث سنوات
االلكًتونية
االدارية االلكًتونية احملددة من قبل للحوكمة
الوزارات ادلختصة بادلركز وتعميمها بالتنسيق مع احلكومات
على احلكومات احمللية ليتم احمللية
استخدامها

 – 2112مستمرة
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تقدَل استشارات من اللجنة الوزارية ادلركزية
للحوكمة االلكًتونية

حددت االولوية لبلنظمة االدارية االلكًتونية
ادناه
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قائم أولويات الخدمات االلكراونج من الحكومات المحلج
ىذا وقد ًل حتديد قائمة أولويات اخلدمات االلكًتونية ادلقًتحة بالتايل:
 .1الصحة الوقائية
 .2موعد دلراجعة مراكز الرعاية الصحية
 .3التسجيل والقبول للمدارس
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

التسجيل والقبول باجلامعات
خدمات الفواتَت (ادلياه ،الكهرباء ،اذلاتف)،
الضرائب
حجوزات النقل
التسجيل العقاري
اجازات وتراخيص البناء
خدمات الوثائق الشخصية (الزواج ،الوالدة ،الوفاة)
شبكة الرعاية االجتماعية وراتب االعانة االجتماعية
التعلم عن بعد
فرص الوظائف
خدمات فندقية
التصويت االلكًتوٍل
الشكاوي

قائم أولويات األنظم اإلداري االلكراونج من الحكومات المحلج
ومت حتديد قائمة أولويات األنظمة اإلدارية االلكًتونية ادلقًتحة بالتايل:
 .1نظام تقدَل خطط ادلشاريع االستثمارية وتنمية احلكومات احمللية
 .2نظام ادلشًتيات والعقود والعطاءات
 .3البطاقة ادلوحدة
 .4بطاقة ادلوظف االلكًتوٍل
 .5نظام ادلعلومات اجلغرايف
 .6االرشفة االلكًتونية
 .7قاعدة معلومات لشبكات البنية التحتية .واجراء اعمال الصيانة ذلا
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اتسراايجيجات وخارط طايق الحكومات المحلج اإللكراونج
للمساعدة يف تلبية العديد من التحديات اإللكًتونية اليت تواجو التنمية على ادلستوى احمللي ،دعمت احلكومة العراقية (اللجنة التوجيهية الوزارية للحوكمة
اإللكًتونية) ،بدعم فٍت من برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،تعزيز قدرات احملافظات يف التطوير االسًتاتيجي لتصميم وتطوير اسًتاتيجيات وخرائط طريق
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت للمحافظات احمللية على أساس أفضل ادلمارسات احلديثة ادلطبقة ،وكذلك ،قيادة تطوير اسًتاتيجيات وخرائط طريق
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت حملافظتُت زلليتُت رائدتُت .وقد مت اختيار احملافظتُت احملليتُت على أساس نضج اجلاىزية االلكًتونية لدهبا واليت تغطي ميسان
ونينوى.
وعلى وجو اخلصوص ،يف حُت أجري حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (سوات)  SWOTمع األخذ بعُت االعتبار االسًتاتيجية اإللكًتونية
العامة والرؤية واألىداف ،تناول حتليل نظم ادلعلومات والتكنولوجيا واإلجراءات واألىداف وادلهارات واإلدارة وغَتىا من ادلوارد  ITPOSMOالتحليل
القطاعي التايل:


الزراعة



الشهادات (ادليبلد والوفاة)




التعليم
الكهرباء



الصحة



التعليم العايل



البلديات




احملافظات
االتصاالت



الرفاه االجتماعي

على ىذا النحو ،بعد النظر يف الثغرات الرئيسية اليت جيب معاجلتها واالحتياجات البلزمة لتحقيق األىداف احملددة ،دتكنت اسًتاجتيت احلكومات احمللية اليت مت
وضعهما من حتديد  71مبادرة سلتلفة فضبل عن أولوياهتا وإطارىا الزمٍت ادلتوقع .من بينها ،دتكنا من حتديد:
  31مبادرة خدمات من احلكومة للمواطنُت ،و  42مبادرة خدمات من احلكومة للحكومة حملافظة ميسان.-

 41مبادرة خدمات من احلكومة للمواطنُت ،و  21مبادرة خدمات من احلكومة للحكومة حملافظة نينوى.
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