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   2010أبريل  5

 الجهة المعنية ،"الخليجي التعاون مجلسل الكمبيوتر قيادةل الدولية الرخصة "مؤسسة علقت
باإلدارة واإلشراف على عمليات توفير التدريب واالختبار للحصول على شهادة الرخصة 

استقصاء األمم المتحدة الخاص على نتائج  ، والعراقالدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج
 دول مجلس لاحتالأ��  ، وا��ي 2010 لعامل  العالم لدوللكترونيةإلبجهوزية الحكومات ا

  .ةالعربي الدولالتعاون الخليجي المراتب األولى ضمن 



  

تعزيز حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في ل المساعي المتزايدةبأن أكدت المؤسسة و
 ترتيب دول  مجموع زيادة تحسينفي قد ساعدت  ونشر الوعي المعلوماتيالتحول الرقمي

، "2010 لكترونية لعامإلاستقصاء األمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات ا"نطقة ضمن الم
 في معالجة األزمة المالية " االلكترونيةالحكومة"بها والذي تطرق لعدة أدوار ساهمت 

 على مستوى  على التوالياحتلت البحرين واإلمارات أول مرتبتينو.  العالميةواالقتصادية
الدول العربية في االستقصاء، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة، والسعودية في المرتبة 

     .ثامنةالسادسة وعمان في المرتبة في المرتبة الالخامسة بينما جاءت قطر 

 تحسين مؤشر جاهزيتها للحكومة اإللكترونية فيلعالم  تتسابق دول اعلى المستوى العالميو
المرتبة  بعد أن احتلت  حاليا عالميا13 لتحتل المرتبة نقطة 29 األمر الذي أظهر قفز البحرين

ومقارنة  ،2008في استقصاء األمم المتحدة لجهوزية الحكومات اإللكترونية في العام  42

 تحسنتو،  58 المرتبة  إلى70من المرتبة السعودية  تقدمت 2008بالتقرير ذاته الصادر عام 

 . 82  المرتبة إلى84من المرتبة عمان تقدمت و، 50المرتبة   إلى57من المرتبة الكويت 
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، "2010 لكترونية لعامإلاستقصاء األمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات ا"وحسب هذا 
  إلى32 العربية المتحدة تراجعا على المستوى العالمي من المرتبة اتدولة اإلمارأظهرت 

ستقصاء األمم المتحدة إذا �� :�رن� ب� 62 المرتبة  إلى53من المرتبة قطر  وتراجع، 49 المرتبة
األمر الذي قد يعزى لتأخر تطبيق مشاريع  ،2008لجهوزية الحكومات اإللكترونية في العام 

  . اتين الدولتينإضافية تخدم مشاريع الحوكمة اإللكترونية في ه

  

 في تعزيز  بشكل عام الدول قد ساعدت"لكترونيةإلالحكومة ا"مشاريع أن بوكشف االستقصاء 
  عملت، كما مستوى أعلى من الشفافية على المستوى الحكوميحقيقوتاإلصالح التنظيمي 

من االستجابة ن الحكومات يتمكعلى تحسين توفير الخدمات العامة و" الحكومة االلكترونية"
  .  االقتصاد العالمي التي يواجهها أوسع من التحديات على الرغم من الصعوباتمجموعةل

استقصاء األمم المتحدة " نتائج تأتي: "الدولية الرخصةمؤسسة عام مدير  وقال جميل عزو،

 التحسن  علىةؤكدوم لدول المنطقةمشجعة  "2010  لعاملكترونيةإللجهوزية الحكومات ا
اإلقبال عليها بشكٍل أكبر زيادة والتجارية  والحكومية لكترونيةإلاالمستمر في تقديم الخدمات 

، المجتمعويمثل هذا التقدم فرصة أخرى للوصول إلى شريحة أوسع من .  الجمهورعامةمن 
، لذلك ندعو كافة  للجميعتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات عناصر توفر إمكانية بشرط

وشركات  االتصاالت اتمثل شركات خدم الجهات ذات المصلحة في خلق مجتمع رقمي
     ."ر أوسعمناسبة السعر لتصبح بمتناول جمهو طرح الحلولتصنيع األجهزة إلى النظر في 



في تحديد النقاط األساسية لالرتقاء " استقصاء جهوزية الحكومات االلكترونية"ساعد وقد 
وقد تم تنفيذ .  وبالتالي توسيع نطاق الخدمات االلكترونية"الحكومة االلكترونية"برامج ب

هارات مب الخاص، البرنامج "المواطن االلكتروني" مثل برنامج محو األمية الرقميةلمبادرات 
مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  "تطويره من قبلالكمبيوتر األساسية الذي تم 

 لزيادة استخدام يع أنحاء أوروبا، والذي تم تنفيذهبالتعاون مع خبراء من جم" األوروبية
ونظراً إلى قيمته المتميزة في تسهيل التحول الرقمي، قام . الكمبيوتر واالنترنت من العامة

محو لبرنامج ك ه، باعتمادديد من الدول حول العالم، بما فيها اإلمارات والكويت وقطرالع
  . كجزء أساسي في حملة التوعية الرقمية على مستوى كل دولةواألمية الرقمية 
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