
 

 
  :خبر صحفي

  
 األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية" في تصنيف ا الفتادول الخليج العربي تحقق تقدم

2014"  

  
  دول في غرب آسيا10الدول الخليجية الست ضمن قائمة أفضل  •

 دولة فـي تـوفير الخـدمات        20 أفضل    قائمة  ضمن  والسعودية البحرين واإلمارات  •

  اإللكترونية

  
  2014يو ليو 15

  
ؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي التي تعمل تحت إشـراف              م"أشادت  

، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيـا االتـصاالت والمعلومـات             "أي سي دي أل أرابيا      "
ي الذي  ، باألداء القو   التعاون الخليجي والعراق ومصر    دول مجلس واالستخدام اآلمن لإلنترنت للجميع في      

 وأكّدت المؤسسة أهمية ".2014 تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية"حققته دول الخليج العربي ضمن 

 مرتبة لتحتل المركز الــ     18 التي تقدمت    ، الدول الخليجية، وفي مقدمتها البحرين     تقودهااإلنجازات التي   

 و���   36جاءت في المركـز     سعودية التي    وال ، عالمياً 32 التي استحوذت على المرتبة      ، واإلمارات ،18

وكان لكل من سلطنة عمان والكويت نصيب ضمن المراكز الخمسين األولى           . 44التي جاءت في المركز     

  . على التوالي49و 48عالمياً، حيث تربعتا على المركزين 
  
تحليل وتقيـيم  و رصدإلى  كل عامين،   يتم إعداده ، الذي   "تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية     "هدفوي

المتبعة في دول العالم على صعيد توفير منصة متكاملة لتوفير الخدمات اإللكترونية التي تلبي              اإلجراءات  

 من التقرير حـول     2014نسخة العام   تمحور تركيز   و.  بكفاءة وفعالية تامة   فاحتياجات الجمهور المستهد  
لوجيا المعلومات والتي يجري تنفيذها في سبيل       االستثمارات الضخمة ذات الصلة بقطاع االتصاالت وتكنو      

 من خالل تعزيـز الكفـاءة       الحكومية اإللكترونية الخدمات  مرحلة توفير   إلى  تسهيل عملية االنتقال السلس     
  .والفعالية والشفافية والمساءلة واالستدامة

  
  
  



 

  
  
  

دولية لقيادة الحاسـب  مؤسسة الرخصة ال" و  "أي سي دي أل أرابيا"مؤسسة جميل عزو، مدير عام وقال 
تقرير "  في تصنيفر الالفت الذي حققته دول الخليج العربي يعكس التطو : " اآللي لمجلس التعاون الخليجي   

 مدى الجاهزية اإللكترونية التـي      2012 مقارنةً مع العام     2014للعام  " األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية   
ار على السواء      بكفاءة وفعا لها لتوفير خدمات إلكترونية     تؤهلية تامة للمواطنين والمقيمين والزو. عـزى وي 

بالدرجة األولى إلى المبادرات النوعية     في غرب آسيا    اختيار الدول الخليجية ضمن المراكز العشر األولى        
التي تطلقها الحكومات الخليجية لتعزيز دور الخدمات اإللكترونية كأداة اقتصادية هامة من شـأنها دعـم                

وبالفعل بذلت الحكومات في دول الخليج جهوداً . حول نحو اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة   مسيرة الت 
غير مسبوقة على صعيد االستثمار في تطوير البوابات الحكومية اإللكترونية القادرة على توفير خـدمات               

ـ            وحققـت  . ة والكفـاءة  عالية المستوى بسرعة وسهولة تامة استناداً إلى أعلى معايير الشفافية والموثوقي
اإلمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الريادة التي تنتهجها عالميـاً عبـر اختيـار قاعـدة البيانـات                

هيئـة اإلمـارات    "المنضوية في إطار برنامج تسجيل الهوية الوطنية التابع لـ            في اإلمارات،  البيومترية
  ."، ضمن قائمة أفضل برامج البيانات الحيوية اإللكترونية في العالم"للهوية

  
 تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونيـة     "وتصدرت مملكة البحرين دول الخليج العربي ضمن تصنيف         

ويعود النجاح الالفت الذي حققته البحرين إلـى الجهـود          . بة الخامسة في آسيا    المرت فيما احتلت ،  "2014

 الحكومـة  هيئـة "و) SCICT" (اللجنة العليا لتقنيـة المعلومـات واالتـصاالت   "الحثيثة المبذولة من قبل     
 عالتي تأسست وفق رؤية طموحة تهدف إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية لدف" اإللكترونية

مؤشـر  "وبالمقابل، وضع التقرير البحرين في المركز السابع ضـمن          . عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة    

جـاءت  و.  على التوالي  18 والـ   12 الـ   ين، تليها اإلمارات والسعودية في المركز     "الخدمات اإللكترونية 
ة التي حققت نقاط أعلى البحرين ومصر واألردن والسعودية واإلمارات والكويت ضمن قائمة الدول العربي       

  .على مستوى إجمالي الخدمات الحكومية% 66.6من 
  



 

  
  
  

واحتلت اإلمارات، المدعومة ببوابة حكومية إلكترونية متطورة للغاية، المرتبة الثانية بعد البحرين ضـمن             
صعيد وحققت اإلمارات نقلة نوعية على . دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة السابعة على مستوى آسيا

 اإللكترونيـة  لألنظمـة  أبوظبي مركز"ترسيخ حضورها الدولي في مجال التحول اإللكتروني، حيث حاز          
 علـى المركـز األول    الحكومة االلكترونية، برنامج، الجهة المسؤولة عن تطبيق  )ADSIC" (والمعلومات
مـؤتمر  "خالل  " 2014  التعليم اإللكتروني  - واالتصاالت أفضل تطبيق لتكنولوجيا المعلومات   "ضمن فئة   

. الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في جنيف في سويـسرا        ) WSIS" ( الدولية القمة العالمية لمجتمع المعلومات   
 المجتمـع   تزويدلى  إ هادفة    نوعية اتمبادرومج  االتكريم األخير تقديراً لنجاح المركز في تطبيق بر       ويأتي  

.  الحديثـة  مع االنترنـت والخـدمات االلكترونيـة      لية  بفعاتعامل  ال  وتمكينه من  بالمعرفة الرقمية الالزمة  
إطالق مبادرة التحول من الحكومة اإللكترونية إلى الحكومة الذكية في بخطت دبي خطوة سباقة وبالمقابل،  

  .تناداً إلى أحدث التقنيات الذكيةقنوات مبتكرة اسحكومية عبر توفير الخدمات السبيل 
  

اللجنـة  "إلى أن دول الخليج العربي قامت بإنشاء " 2014 ومة اإللكترونيةتقرير األمم المتحدة للحك "وأشار  
مـؤتمر الحكومـة اإللكترونيـة    " وتنظـيم  " ةيالتنفيذية للحكومة اإللكترونية بدول مجلس التعاون الخليج    

بهدف توفير منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات بين الـرواد وصـناع              " الخليجية
مناقشة مالمح برامج الحكومة اإللكترونيـة التـي         في سبيل دفع عجلة التحول الرقمي، فضالً عن          رالقرا

وتسعى دول الخليج العربي إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في          . يجري تطبيقها في مختلف الدول الخليجية     
محلية وتحقيق تقدم   من شأنها تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومات ال      تحسين مستوى الخدمات اإللكترونية التي      

  .ملحوظ ضمن المؤشرات العالمية للحكومة اإللكترونية
  

  -انتهى-


