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مفاهيم اساسية

-:الرؤيا للحكومة االلكترونية 
يد يوظف العراق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرش

اءة ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وتأكيد الشفافية والمساءلة والكف

.والفعالية في العمل الحكومي للوصول الى اقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة 



-:الحكومة االلكترونية 

ات هي استخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخدم

.الحكومية للمواطنين وقطاع االعمال والمؤسسات المجتمع المدني 

-:الحوكمة االلكترونية 

لحكم المعلومات واالتصاالت لتحسين ركائز التكنولجياهي استخدام 

.الرشيد 

-:الحكومة الذكية 

ذا مع تزايد اعداد مستخدمي الهاتف النقال برزت الحاجة الى مواكبة ه

المتغير وتوفير خدمات حكومية من خالل ما يسمى الحكومة الذكية

m.Government.

وهي امتداد للحكومة االلكترونية بحيث يجري توفير الخدمات 

تطبيقات) الحكومية من اي مكان وفي اي وقت عبر االجهزة الذكية 

.ة لخدمة التعامل بكفاءة وفعالي( الخ ....... االيباد, الهاتف النقال 



2022-2018خطة التنمية الوطنية 

المعلومات ودورها في التنمية الوطنيةتكنولوجيا 

القطاعية للخطةاالغائيةاالهداف : 4

السكان والقوى العاملة: 4-1

االهداف/ الحكم الرشيد -:ثالثا 

.اعتماد المنظومة الحكومية االلكترونية كبديل لنمط االدارة الحالية-:الهدف السابع 



ي ما المطلوب للحاق بالعالم االلكترون

وبما يحسن مؤشر العراق دوليا  



-:تمهيد

عندما نشرت االمم المتحدة نتائج 2012بدأ القياس الرصين لتقييم الحكومة في سنة 

بلدا  والذي 193دراستها السادسة المعنونة استطالع الحكومة االلكترونية الذي تغطي 

ا بعد ان كان القياس وفق مؤشرات وضعته( الحكومة االلكترونية للشعب ) عنوانه 

لى مجموعة المنظمات الدولية والمؤسسات االكاديمية وبعض البلدان حيث تم التركيز ع

,منطقة محددة من العالم كما شملت مؤشرات اخرى معظم دول العالم 

ت في حين بحثت مجموعة من الدراسات االحصائية في استخدام تكنولوجيا المعلوما

.واالتصاالت في القطاع العام عموما  والخدمات المقدمة عبر المواقع الحكومية 



نطاق الخدمات الحكومية االلكترونية وجودتها 

ترابطية االتصاالت

القدرات البشرية

=قياس مؤشر تطور الحكومة االلكترونية 

(عبراالنترنيتمؤشر الخدمات المقدمة 1/3)

(مؤشر االتصاالت 1/3+ )

(مؤشر رأس المال البشري 1/3+ ) 

وعلى الرغم من ثبات االطار االحصائي االساسي 

فأن 2003لقياس الحكومة االلكترونية منذ سنة 

اة لها تركيبة مؤشراته الفرعية ودالالتها والقيم المعط

في تختلف من مسح الى اخر وذلك لمواكبة التغييرات

ور مفهوم الحكومة االلكترونية والتي يفرضها التط

.السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ابهمؤشر تطور الحكومة االلكترونية وطريقة احتس

صمم مؤشر تطور الحكومة االلكترونية كمؤشر 

ا مركب يعاين اهم ابعاد الحكومة االلكترونية وكم

-:يأتي 



مؤشر الخدمات المقدمة عبر االنترنيت

بحسب هذا المؤشر من خالل معاينة عدد من المواقع 

ي كل والبوابات االلكترونية الوطنية على االنترنيت ف

من البلدان االعضاء في االمم المتحدة وتشمل هذه 

-:المواقع 

بوابة الحكومة االلكترونية الرئيسية

مواقع عدد من الوزارات المعنية

يئة مثل وزارات التعليم والعمل والصحة والمالية والب) 

(.والجهات التي تقدم الخدمات االجتماعية 

تقييم جودة المحتوى ونوعيته

 يتعبراالنترنالتطوير المستمر للخدمات الحكومية

 مدى مقدرة هذه الخدمات على تقديم المعلومات

لذوي االحتياجات الخاصة



مؤشر االتصاالت

مؤشر االتصاالت هو متوسط حسابي مركب لمؤشرات

ى المعلومات واالتصاالت يتولبتكنولوجيا متعلقة 

.االتحاد الدولي لالتصاالت جمعها وحسابها 

فرد 100ومن هذه المؤشرات التي يتم حسابها لكل 

-:من السكان 

عدد مستخدمي االنترنيت

عدد مشتركي خدمة الهاتف النقال

 مة الخد) عدد المرافق العامة التي تقدم خدمة االنترنيت

(العريضة 



مؤشر رأس المال البشري

لية مؤشر رأس المال البشري الذي تتولى اليونسكو مسؤو

.جمع وتحصيل بيانات المؤشرات الفرعية 

ولقياس هذا المؤشر يتم احتساب متوسط حسابي مركب

-:لمؤشرين فرعيين هما 

 البالغين بالقراءة والكتابة والوزن المحددألماممعدل

.لهذا المؤشر ويعادل الثلثين 

ن نسب االلتحاق االجمالي بمراحل التعليم مجمعة والوز

.المحدد لهذا المؤشر يعادل الثلث 



-:مؤشر المشاركة االلكترونية 

اخلية الحكومة االلكترونية اليوم ال تقتصر على حوسبة الخدمات واعادة هندسة وتصميم العمليات الد

لحكومة تمكن المواطنين من االنخراط في امؤاتيةللمؤسسات بل تهدف بشكل رئيسي الى انشاء بيئة 

ع عند صنارائهموحتى الدعم للسياسات العامة وتشجيع تواصل الحكومات مع مواطنيها واستطالع 

واصل القرارات التي تؤثر على مستقبلهم وذلك عبر استخدام العديد من الوسائل ومن ضمنها ادوات الت

.االجتماعي 

دف هذا المؤشر يعد مؤشر تكميلي ال يدخل ضمن عملية حساب مؤشر تطور الحكومة االلكترونية واله

.منه هو رصد جودة الخدمات وتطورها

الحكومة االلكترونية استراتيجية على الرغم ان 2012متدنية من الكترنية وقد حقق العراق مشاركة 

ودتها تضمنت حث المواطنين على المشاركة وبالتالي زيادة الوعي بالخدمات االلكترونية وتحسين ج

وتعزيز الثقة واالمن والخصوصية في استخدامها 



عملية القياس

اس مهمة بصرف النظر عن طبيعة المؤشرات المعتمدة لقياس الحكومة االلكترونية تبقى عملية القي

.دقيقة تشمل احصاءات ينطوي في قياسها على احتماالت الخطاء والتفسير 

كب يعتمد االطار االحصائي الذي وضعته االمم المتحدة لقياس الحكومة االلكترونية على مؤشر مر

.الجوانب المتعددة االبعاد للحكومة االلكترونية لمعايةيمكن استخدامه 

ويكمن لمؤشراته الفرعية اعطاء فكرة عامة عن تلك الجوانب وذلك عن طريق تجميع عدد من 

يف البلدان المؤشرات الفردية وضبط اوزان كل منها لتفسير المؤشرات المركبة بسهولة وبالتالي تصن



ترتيب العراق وفق مؤشر تطور الحكومة االلكترونية

 2012دولة لسنة193من 137العراق بالترتيب

 2019لسنة 155العراق بالترتيب

 دولة بمؤشر الحكومة االلكترونية لسنة 170على مستوى العالم من اصل 143العراق بالترتيب

2020.

يانات هو حصول العراق على درجة صفر فيالترتيبالعالمي احد اهم اسباب تراجع مركز العراق في 

-OPENالحكومة المفتوحة  Governance وهي من اهم المعايير التي تحدد مقدار استخدام

.الحكومة االلكترونية 

وعدم االهتمام العمالهاالوزارتومن خبرتي االدارية والعمل في لجان الحكومة فان عدم توثيق 

باالستبيانات المطلوبة للجهات االممية ولدت غموض لدى تلك الجهات عن حجم العمل الحقيقي

.االجراءات الحكومة االلكترونية في العراق 



مراحل تطور الخدمات الحكومية المقدمة عبر االنترنيت 

-:قياس مستوى تطور الخدمات االلكترونية المقدمة عبر االنترنيت وفق نموذج من اربع مراحل هي 

-(:الخدمات الناشئة ) المرحلة االولى 

يمكن للمواطنين الحصول بسهولة على معلومات حول كل المستجدات الحكومية من خالل

.زيارة الروابط بمواقع الوزارات 

.توفر المواقع االلكترونية الحكومية السياسة العامة للحكومة االلكترونية والحكومة 

.القوانين واالنظمة والوثائق ذات الصلة انواع الخدمات الحكومية المقدمة



بير زيادة مشاركة المواطنين في االنشطة الحكومية والتع-( :الخدمات المترابطة ) المرحلة الرابعة 

من المواطنين باستخدام واالراءفي عملية صنع القرار من خالل طلب المعلومات ارائهمعن 

.تكنولوجي المعلومات 

e-people        *          e- citizen

واصل توفر الحكومة للمواطنين من خالل مواقعها االلكترونية ت-( :الخدمات المعززة ) المرحلة الثانية 

يقييات وتقييدم هييذه المواقييع المعلومييات بلغييات متعييددة وبتطب. احييادي االتجيياه او ثنييائي االتجيياه اليكرونييي

.يمكن تحميلها 

اه           تتواصييل الحكوميية مييع المييواطنين بشييكل ثنييائي االتجيي-( :المعامالتيييةالخييدمات ) المرحليية الثالثيية 
العدييييد مييين الخيييدمات مثييييل النجيييازيشيييمل التحقيييق االلكترونيييي ميييين هويييياتهم ( ارسيييال واسيييتقبال )

اخيصدفع االموال عبر االنترنيت ، اجراء المعامالت الضريبية عن االنترنيت ، طلب الشهادات والتر



.نيةااللكترتحديد االدوار والمسؤوليات لمؤسسات الحكومة بهدف تبني رؤية واضحة ومعلنة للحوكمة 

-:تمهيد 

ية وتوفير شهدت الحكومة العراقية في اآلونة االخيرة نموا  ملحوظا  ومتسارعا  في تطوير النظم المعلومات

.المستلزمات البشرية والمادية والمعطيات المعرفية والبنى االساسية الالزمة لها 

كومية وقد اصبح االطار العام هو تطوير المنصات الحكومية االلكترونية التي تركز على تقديم خدمات ح

.محورها المواطنين 

يستطيع ( داري ) وقد شهدت هذه المنصات تطورا  بطريقة فعالة وسهلة وسريعة مثال ذلك خدمة 

يستطيع من ( 19–كوفيدتلقيح ) المواطنين من خاللها التقديم للحصول على قطعة ارض او خدمة 

.خاللها المواطنين الحصول على موعد للتلقيح في المؤسسات الطبية 

.الخاصة بوزارة التخطيط ( الرقم الوظيفي ) الى منصة باالضافة



مسؤوليات مؤسسات الحكومة

اطالق برامج عديدة في مجال الحكومة -:المبادرات 

م من االلكترونية تهدف الى تنمية قدرات المواطنين وتمكينه

.استخدامها 

ع تقديم خدمات حكومية عالية الجودة لجمي-:نضوج الخدمات 

.فئات المجتمع 

مراجعة االجراءات المعمول بها داخل -:تبسيط االجراءات 

تروني ومتطلبات التعامل االلكيتالئمالمؤسسات الحكومية بما 

.الدقيق والسريع مع المواطنين 

تحديث المعلومات الحكومية واعتماد -:التوعية والنشر 

ية الطرق المناسبة لنشرها على المواطنين لتعزيز الشفاف

وبناء الثقة في الخدمات الحكومية االلكترونية 

تهتمشاركزيادة تفاعل مع المواطنين وتعزيز -:التشاركية 

.في عملية صنع القرار 



نية مصفوفة التحول من االنظمة التقليدية الى االنظمة االلكترونية وتوفير الخدمات االلكترو

ها الخاصة عندما تكون هناك استراتيجية وطنية يمكن للوزارات وتشكيالتها المركزية من تطوير استراتيجيات•

.بالحكومة االلكترونية 

االولويات قريبة للواقع وليست مبالغ فيها يتم ترجمتها الى اهداف وتحديد( رؤية ) يجب ان تكون للمؤسسة •

.والسياسات واالهداف وبناء خارطة الطريق 

اب الغاية هي تحسين الخدمات التي توفرها المؤسسة لتعزيز التعاون بين مختلف اجهزة الحكومة واصح•

.المصلحة من المواطنين واالعمال 

انشاء قائمة بالمشاريع والمبادرات وتحديد اولويات التنفيذ -2

تحليل الفجوة باستخدام اليات التحليل -3

  ITPOSMO-:موارد اخرى / االدارة الهيكلية/ المهارات/ االهداف / العمليات / التكنواوجيا/المعلومات 
SWOT-:التهديدات والمخاطر / الفرص / الضعف / عناصر القوة 

-:تطوير استراتيجيات المؤسسة-1



ترونية قدرة المؤسسة على المشاركة في نشاطات ومبادرات الحكومة االلك-:تقييم الجاهزية االلكترونية -4

-:ويتم قياسها بحسب مجموعة من المتغيرات التي تبين القدرة الرقمية للمؤسسة وكما يأتي 

لمعامالت توفر اطار قانوني تمكيني شامل لخصوصية وأمن المعلومات واالرشفة والقوانين التي تجيز ا•

.االلكترونية 

.بنية تحتية قوية وموثوقة لعدم مبادرات الحكومة االلكترونية وتوفير الدعم الفني •

.توفير الدعم المالي 

فية عملية حوسبة المكاتب الخلالنجازقدرة المؤسسة على تغطية المدى الزمني الذي تتطلبه المهمة •

.المساندة

هندسة ادارة التغيير واصالح اداري وهيكلية من قبل االدارات العليا وما يتطلبه من تصميم عملية اعادة•

.البرامجياتالمؤسسة وتطوير 

ق االمثل مراجعة العمليات واعادة الهندسة وتبسيط االجراءات وتفويض الصالحيات التي تضمن التطبي•

.للتكنولوجيا وتبسيطها 



يةاقتراح مشروع النافذة الواحدة للخدمات العقار

احدة للخدمات اقتراح مشروع النافذة الوباالمكانواستنادا  الى ورد انفا  حول مصفوفة التحول االلكتروني 

/ البلديات العقارية التي تتعامل في تقديمها العديد من المؤسسات الحكومية وهي دوائر التسجيل العقاري
ة صدور الهيئة العامة  للضرائب اضافة الى المصارف والدوائر الحكومية التي يتطلب صح–امانة بغداد 

اصداراتها 

-:مفهوم النافذة الواحدة 

وهو ان يسلم المواطن طلب الخدمة الى جهة محددة على ان يستلم االجابة او الخدمة من نفس 

.هذه الخدمة للمواطنبانجازالجهة وبفترة انجاز محددة ويمكن ان تشترك عدة مؤسسات حكومية 



سبب المقترح 

.شروع توفر االيرادات المالية المتحققة في هذه المؤسسات لتغطية التخصيصات المالية الالزمة ألنشاء الم1.

في هذه يعتقد الكثير من االقتصاديين المتخصصين في هذا المجال ان االيرادات الحكومية المتحققة حاليا  2.

.ية تحقيقها من خالل تطوير عملياتها اإللكترونباالمكانمن االيرادات التي % 20المؤسسات ال تعادل اكثر من 

زاز معاناة المواطنين خالل متابعتهم انجاز معامالتهم العقارية في اكثر من مؤسسة حكومية وتعرضهم البت3.

.الداللين والمعقبين وبعض الموظفين 

.استمرار بعض االساليب واالجراءات المعقدة والقديمة واالرشفة باستخدام الملفات الورقية 4.



-:وقد اتخذت العديد من الدول اجراءات يمكن االستفادة منها في تطوير المنظومة العقارية ومنها ما يأتي

ي تهم استخدام البطاقة العقارية الذكية حيث تحتوي على ذاكرة يمكن ان تحتوي على التفاصيل العقارية الت1.

.المواطن بدال من ان تكون في اضبارة ورقية 

انات استخدام الخارطة الرقمية للعراق والتي يمكن من خاللها وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البي2.

للجان في المرتبطة بها في تحديد مبلغ الضرائب المترتبة على العقارات بدون الحاجة الى اجراء الكشف من قبل ا

.كل مرة 

الى السنوية على العقارات المؤجرة مع خاصية ارسال رسالة نصيةومقدارالضريبةتحديد حالة العقار ونوعه 3.

.بدفعها في موعدها لالسراعالمكلف بالضريبة 

تشابه االسماء استخدام الرقم الوطني باعتباره الرقم الضريبي للمكلف بدال  من استخدام االسم الثالثي ومشاكله في4.

(.خذة في اي مرحلة وقسم حاليا  وما هي االجراءات المت) اليكترونيا  اعطاء صالحية للمواطن في متابعة طلبه 5.



تحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق الحكومة االلكترونية في العراق

-:يمكن نستدل على نقاط القوة والضعف من خالل تقديم اسئلة واالجابة عليها وكما يأتي 

من يقوم بتنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية ؟؟-1

مع العرض ان 2004لجنة يرأسها معالي االمين العام لمجلس الوزراء علما  ان المشروع ينفذ من قبل اللجان منذ عام 

وال يزال هذا المشروع بين الحكومة ومجلس النواب ومن 2008عام للمعلوماتيةمنذهناك مشروع قانون للهيئة الوطنية 

.المؤمل ان تكون الهيئة مسؤولة عن الحكومة االلكترونية في حال اقرارها 

سؤولة علما  ان اغلب الدول لديها مؤسسات مختصة بذلك وبعض الدول مثل كوريا الجنوبية لديها وزارة التنمية االدارية م

.عن حكومتها االلكترونية ومركز بياناتها الوطني 

ما هي مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع الحكومة االلكترونية ؟-2

ورى الدولة او اغلب مشاريع القوانين ومنها القوانين المتعلقة بالوثائق االلكترونية وجرائم المعلوماتية ال تزال في مجلس ش

.في مجلس النواب لم يتم اقرارها لحد االن 

.سنوات عديدة اقراره من مع العرض ان قانون التوقيع االلكتروني تم 



هل تتوفر التخصيصات المالية ؟-3

خصيصات من المعروف ان مشاريع تكنولوجيا المعلومات خصوصا  ومشاريع الحكومة االلكترونية عموما  تحتاج الى ت

رامج حكومة وباالنترانيتمالية عالية ولكن تم توفير التخصيصات الالزمة للكثير من المشاريع منها ما يخص شبكة 

.المواطن االلكترونية والمنصات االلكترونية 

ما مدى توفر البنى التحتية ؟-4

ن المنصات الكثير من المؤسسات الحكومية وفرت بنى تحتية عالية المستوى مثل مشروع البطاقة الوطنية والكثير م

.االلكترونية ولكن ال تزال الحاجة قائمة الستكمال البنى التحتية وتطويرها 

هل يتوفر مركز البيانات الوطني ؟-5

دائرة دون ) على استحداث مركز بيانات وطني 22/2/2021حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء في 

االمانة العامة لمجلس الوزراء والذي سيعمل على التكامل بين االنظمة والمنصات هيكيلةضمن ( مديرية عامة 

.االلكترونية والتشارك بالبيانات 



ما مدى استخدام التخاطب البيني ؟-6

ركز تم اقرار وثيقة التخاطب البيني من قبل مجلس الوزراء الذي يوفر التخاطب بين مراكز البيانات في الوزارات وم

.البيانات الوطني 

ما هو دور القطاع الخاص ؟-8

ة بتزويد الى ما تقدمه شركات مختصباالضافةهنالك دور مميز للقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات االلكترونية 

.خدمة االنترنيت والتطبيقات المالية والمصرفية والتعليمية والعديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن 

هل تتوفر بوابة الحكومة اليكترونية ؟-7

بأنتهاءوقد توقفت البوابة المذكورة UNDPقامت اللجنة االسبق للحكومة االلكترونية بأنشاء بوابة الحكومة االلكترونية بدعم من 

.اعمال اللجنة المذكورة 

( . Ur. Gov.iq) اطلقت اللجنة الحالية هذا العام بوابة اور االلكترونية للخدمات الحكومية زقد

الت عن بعد ودعت الوزارة شركات المقاوالولوكانت وزارة التخطيط سباقة في اطالق نظام تجديد هويات الشركات وتصنيفها 

.والمقاولين الى تقديم طلباتهم ومتابعة الطلب دون الحاجة الى مراجعة الوزارة عن طريق البوابة 



االستنتاجات

رارها لحد عدم اكتمال االطار التشريعي للحكومة االلكترونية لوجود العديد من مشاريع القوانين لم يتم اق1.

.االن 

ا يبذل حيث يدار منذ بدايته من قبل اللجان مع مااللكترنيةال توجد جهة مؤسسية مسؤولة عن الحكومة 2.

جلس االلكترونية والصالحيات التي تمتلكها كونها في االمانة العامة لمالحومكةمن جهد من قبل لجنة 

.الوزراء 

.قلة الوعي والنشر والتعريف بتطبيقات الحوكمة االلكترونية  3.

ع العلم ان بعض عملية التطوير واستكمال االنظمة االلكترونية ومشاريع البنى التحتية تأخذ وقتا  طويال  م4.

.تلك االنظمة والمشاريع لها اولوية كبيرة واساسية في الحوكمة االلكترونية 

لم تطور معظم المصارف والبنوك انظمتها االلكترونية واليات الدفع االلكترونية 


