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شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في أعمال املنتدى العربي للحكومة 
االلكترونية املتواصلة وال���ذي عقد حتت 
رعاية رئيس وزراء جمهورية مصر العربية 
املهندس شريف إسماعيل ونظمته شركة نوف 
إكسبو الكويتية واملنظمة العربية للتنمية 
اإلداري��ة، )وهي إحدى املنظمات املتخصصة 
املنبثقة عن جامعة ال��دول العربية(، ودار 
أخبار اليوم املصرية، وهيئة البريد املصري، 
وذلك مبدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر 
العربية، واستمرت أع��م��ال املنتدى خالل 

الفترة من 23-25 أبريل اجلاري.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في فعاليات املنتدى 
العربي للحكومة االلكترونية املتواصلة، عبر 
املتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير مكتب 
العالقات العامة واالعالم أ.فاطمة العازمي، 
التي أكدت من جانبها أن املشاركة باملنتدى 
تأتي انطالقا من حرص الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي وال��ت��دري��ب على مواكبة التقدم 
العلمي والتكنولوجي املتسارع في شتى 
ب��ق��اع ال��ع��ال��م ون��ق��ل خ��ب��رات امل��ش��ارك��ن في 
املنتدى من أكبر املؤسسات واجلهات املعنية 
بالتحول نحو مجتمع املعلومات وتقدم 
املفاهيم احلديثة للحكومات االلكترونية، 
خاصة وان الهيئة قد ف��ازت العام املاضي 
بجائزة الشرق األوسط 21 للحكومة واملدن 
الذكية خالل مؤمتر »احلكومة واملدن الذكية 
ف��ي دول مجلس التعاون اخلليجي«، كما 
شاركت بنجاح الفت مؤخرا في »معرض دبي 
الدولي لإلجنازات احلكومية«، باالضافة الى 
حتقيق الهيئة خالل الفترة األخيرة العديد 
من اإلجنازات في قطاع التقنيات وتكنولوجيا 

املعلومات والتنمية البشرية.
انطلقت فعاليات املنتدى العربي للحكومة 
االل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ت��واص��ل��ة ي���وم 23 اب��ري��ل 
واس��ت��م��رت ح��ت��ى 25 اب��ري��ل، حت��ت شعار 
)الطريق إل��ى التنمية املستدامة(، وجمع 

العديد من قيادات برامج احلكومة اإللكترونية 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت، 
باإلضافة إلى املؤسسات والشركات العاملية 
والعربية املتخصصة، بهدف جعل برامج 
احلكومة االلكترونية إحدى القنوات الرئيسية 
التي تنتقل عبرها املجتمعات العربية إلى 
عصر جديد من التنمية املستدامة، والتي تعد 
املجتمع وعنصر الشباب ب��ص��ورة خاصة 
ملستقبل أفضل وفرص عمل جديدة وقدرة أكبر 
لالنخراط في املجتمعات احلديثة واستعادة 

دوره الفعال.
كما هدف املنتدى إلى تقدم املفاهيم احلديثة 
للحكومات االلكترونية وكيفية التعامل 
كمحفزات إنتاجية وخدماتية، وخاصة في 
اجل��وان��ب احلياتية مثل التعليم والصحة 
واألمن مبا فيها تأثير ظاهرة االنترنت على كل 
مناحي احلياة، وحتفيز املشاركة واملساهمة 
من خالل فتح قنوات التواصل االجتماعي 
والتعامل معها بفعالية وجدية وتوضيح 

املتطلبات التشريعية والقانونية التي تسهم 
في التحول نحو مجتمع املعلومات ونشر 
الوعي املجتمعي بذلك، واالطالع على األنظمة 
واألس��ال��ي��ب املتعلقة بحماية املعلومات 

واحلفاظ على سرية وخصوصية البيانات.
وفي ختام أعمال املنتدى العربي للحكومة 
االلكترونية املتواصلة أكد املشاركون على 
أهمية التوصيات ال��ص��ادرة عنه في وضع 
رؤية جديدة لتطبيق احلكومة اإللكترونية 
ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وك����ان م��ن اه���م تلك 
التوصيات تشكيل الهيئة االستشارية العليا 
للمنتدى العربي للحكومة اإللكترونية 
بعضوية ممثلي الدول العربية على أن تقوم: 
بوضع رؤية ملوضوع املنتدى العربي القادم 
ومحاورة واالشراف على متابعة التوصيات، 
وعمل ودراس��ة لتطبيقات خدمات احلكومة 
االلكترونية العربية لتبادل اخلبرات، مع 
ض���رورة إط��الق ج��ائ��زة عربية متخصصة 
ف��ي مجال خ��دم��ات احلكومية االلكترونية 

ووض���ع معاييرها.كما ح��ث امل��ش��ارك��ون 
باملنتدى على أن يقوم املُشرع العربي على 
اإلسراع بإصداروتعديل البنية التشريعية 
للمعامالت االلكترونية والتوقيع الرقمي 
ومكافحة جرائم تقنية املعلومات لتوثيق 
وتأمن معامالت احلكومة االلكترونية، وحث 
القائمن على خدمات احلكومة االلكترونية 
بتطوير ال��ق��واع��د التنظيمية واإلداري����ة 
والتطبيقية إلرس���اء بنية حتتية رقمية 
ملواكبة رؤي��ة احلكومات الوطنية العربية 

لعام 2030.
ولعل من أب��رز التوصيات حث احلكومات 
العربية على االهتمام بالبعد املالي والتدريبي 
التحويلي وهيكلة النظم املالية لتطبيقات 
احلكومة االليكترونية، وتنفيذ ه��ذا بتدريب 
وتنمية مهارات القائمن على خدمات احلكومة 
االلكترونية مبا يواكب التقدم التقني للخدمات، 
واإلس��راع بالتحول الى مفهوم حوكمة خدمات 

احلكومة االلكترونية والتنمية املستدامة.

كما أكد املنتدى على أهمية إطالق منصة 
ع��رب��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات وخ���دم���ات احل��ك��وم��ة 
االلكترونية برعاية املنظمة العربية للتنمية 
اإلداري��ة، و تعتمد هذه املنصة على مشاركة 
احلكومات االلكترونية العربية للبيانات 
املفتوحة لتبادل اخل��ب��رات، وان��ش��اء بنك 
املعرفة خل��دم��ات احلكومة االلكترونية، 
ووضع معايير التنمية املستدامة وخدمات 
احل��ك��وم��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وكذلك 
تبادل املعلومات املنفتحة بن الدول العربية 
لتعظيم االقتصاد املبنى على البيانات في 

الدول العربية.
ك��م��ا ح��ث امل��ن��ت��دى امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة 
والصحفية العربية على عمل التثقيف والتوعية 
واحل��وار مبشاركة املواطن العربي في تقييم 
اخل��دم��ات احلكومية اإللكترونية مم��ا يعظم 
االس��ت��ف��ادة منها، ورص���د ومتابعة جت��ارب 
وخبرات ال��دول املتقدمة والرائدة في خدمات 

احلكومة االلكترونية واالستفادة منها.
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