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 مدخل استراتيجي:وسبل تطبيقها  احلكومة االلكترونية
 ٭الرفاعي سحر قدوري /د

  العراق-بغداد - اجلامعة املستنصرية 

Abstract 
Electronic Government and the capabilities for activates practices: 

strategical approach  
Electronic Government  is considered an effective tool for the 
organizations. New technologies of electronic communications through 
the use of the web provided the basis for the of Electronic Government.  
This research work provides a theoretical framework of the concepts and 
dimensions of Electronic Government. This is done through the emphasis 
on the role of Strategical Approach achieving efficient and effective 
performance of organizations within this new filed to accomplish various 
managing transactions  
The research provides many results were load to make the following 
recommendations :- 
1-It is necessary for all the countries to faces on supplying and the 
Electronic Government order to raise the informational conscious for the 
workers.  
2- Invest the capabilities of information technology in activating the 
Electronic Government.   

 املقدمة
مفاهيم احلكومة االلكترونية وبداياا نشأت مع انتشار االنترنت يف  إنيعتقد كثريون       

القول ان تاريخ التطبيقات احلكومية يعود اىل عقود قبل  األصح إن إال. منتصف التسعينيات
 عليها احلكومة االلكترونية حدث أطلقتطبيقات  إىلوان حتول التطبيقات احلكومية  ،ذلك

التنويه بان  أيضاومن املهم . تكنولوجياً مع بدء انتشار االنترنت ومفاهيم التجارة االلكترونية
اما احلكومة  ،رفع الكفاءة الداخلية للمؤسسة األولالتطبيقات احلكومية التقليدية كان هدفها 

ومة وتتسابق حكومات دول العامل يف إٌقامة احلك   . االلكترونية فتركز على خدمة املواطن
ففي كل منطقة من مناطق العامل من الدول النامية إىل الدول  . اإللكترونية أو احلكومة الرقمية

 ، تضع احلكومات احمللية ا املعلومات احلرجة على اخلط املباشر ، الصناعية املتقدمة
وتستخدم احلواسيب لتبسيط العمليات اليت كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونياً مع 
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من االعتقاد أن التكنولوجيا احلديثة حتول  احلماس الذي يصاحب هذا التوجه يأيت جزئياً
السليب الغالب يف احلكومة الفعلية إىل الشكل النشط اإلجيايب والتفاعلي مع املواطنني الشكل 

يرى كثري من املواطنني أن حكومام ال  ،اتمعاتففي كثري من  . ومؤسسات األعمال
وأن انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ، تستجيب حلاجام امللحة بالقدر الكايف

تغيري النمط التقليدي للحكومة يف توفري ووضع اخلدمات املتعلقة أمام  احلديثة سامهت يف
والتعريف املنتشر للحكومة اإللكترونية أو الرقمية يتمثل يف استخدام تكنولوجيا . املواطنني

املعلومات واالتصاالت ملساندة فعالية اخلدمات احلكومية وتعاملها مع املواطنني بطريقة أحسن 
وجعل احلكومة ذاا أكثر  ، قدر أعظم من املعلوماتاىل لوصول والسماح با ،وأسهل

إتاحة اخلدمات عرب شبكة وقد تتضمن احلكومة اإللكترونية . استجابة لرغبات املواطنني
األدوات الالسلكية أو نظم االتصال األخرى و ، االتصالمراكز و ، التليفونو ، اإلنترنت
    . املتوافرة
للتنمية  أو اختصاراً حظ أن احلكومة اإللكترونية ليست بديالًإال أننا جيب أن نال      

 حيدثقد  مفرداً كما أا ليست حدثاً ، ةؤواحلكومة الكفوارد املالية االقتصادية وتوفري امل
 قيادياً املالحظ أن احلكومات العادية تلعب دوراًف. وإىل األبد الوضع احلكومي الراهن فوراً
األعمال يف اتمع من خالل ؤسسات ذي يستفيد منه املواطنون وميف حتسني املدى ال هاماً

إتاحة الفرص اليت تقدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة للمساعدة يف حتويل 
خدمات احلكومة اىل أنشطة احلكومة من الطرق واألساليب التقليدية ذات الطابع البريوقراطي 

اجتياز كل  ىوهلذا التحول مظهر هام وتأثري قوي عل ، ليةاإللكترونية الديناميكية والتفاع
  . املراحل احلرجة املرتبطة باقتصاد املعرفة األوسع

ان دواعي االهتمام ذا املوضوع مركبة وتكاد تكون متعددة فميدان البحث على قدر       
واسـتنباط  عالٍ من االمهية مما يتطلب اخلوض والدراسة فيه واليت تقتضي البحث والتحليل 

اليت حتتل مكانة متقدمة ورئيسة يف عملية البنـاء  كومة االلكترونية يف احل األساساملؤشرات 
من هذا املنطلق حياول البحث تقدمي تـأطري  . ظل التحديات الكبرية واملتسارعة اتمعي يف

 وتقدمي بعض االقتراحاتاحلكومة االلكترونية وخاصة يف العراق  أسس إلرساءفكري وعلمي 
 إلقامـة القطاع احلكومي واملسـؤولني   أماماخلاصة بالسياسات واالستراتيجيات اليت تضع 

ـ   بالتأكيدوخيتم البحث . احلكومة االلكترونية  أسـاس ي على ان احلكومة االلكترونيـة ه
احلكومة االلكترونيـة   أسس أقامتاالقتصادي والسياسي الناجح وان الدول اليت  اإلصالح

 األولمتثلت باحملور  أفكارهواختذ البحث اهليكلية التالية يف تقدمي .  تازةحققت نتائج تنموية مم
اما احملور الثالث فاخذ علـى   ،النظري اإلطارواحملور الثاين قدم  ،الذي تناول منهجية البحث
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مث احملور الرابع  ،عاتقه تقدمي بعض الدراسات والتجارب املتعلقة بتطبيق احلكومة االلكترونية
  . نتاجات والتوصياتفشمل االست

  منهجية البحث :األولاحملور 

 إنميكن كيف " : على السؤال الرئيسي التايل  اإلجابةحياول البحث : مشكلة البحث  :أوال
 إعماهلا أداءيف ملعلومات من خالل توظيفها لتكنولوجيا اتقدماً احلكومية حترز املؤسسة 

 أخرى أسئلةن هذا السؤال جمموعة ويتفرع م" ؟) وهو ما يعرف باحلكومة االلكترونية(
  -:فرعية هي

  ما مدى االستيعاب الفكري ملفهوم احلكومة االلكترونية ؟  - 
حكومة نطاقاً من اجل حتقيق  أوسعكيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات ان تقدم خيارات  -

  كفوءة ؟ الكترونية
كومة االلكترونية احلبناء تأطري شامل عن  إىليهدف هذا البحث : البحث أهداف :ثانياً

تكنولوجيا املعلومات  أدواتتوظيف  إمكانحنو حبث  االنطالقوسيكون هذا التأطري نقطة 
التالية اليت يسعى  األهدافويف ضوء مشكلة البحث مت حتديد . مؤسساتناواالتصاالت يف 

  -:حتقيقها إىلالبحث 
  . ظرييف الواقع الن احلكومة االلكترونيةفهوم مل تعريفي تقدمي عرض -1
على  اواملشكالت اليت تواجهه احلكومة االلكترونيةتطبيق  وإمكانياتمتطلبات حتديد  -2

  . الصعيد احمللي
وسياسة تطوير هذه اخليارات يف احلكومة االلكترونية معرفة اخليارات اليت تقدمها  -3

  . التحديات التنظيميةمواجهة 
النهوض بالبنية  إىلط تنموية دف تتسابق اتمعات يف وضع خط :البحث أمهية :ثالثاً

 ويف ضوء ذلك حظي مفهوم احلكومة االلكترونية باهتمام املختصني . واالجتماعيةاالقتصادية 
متكني املؤسسات من التفكري انه يكون من املناسب  واقترحوا والدارسني يف خمتلف ااالت 

تنظيم  وإعادةى املستويات كافة بشكل خمتلف متاماً يف الطريقة اليت يسري العمل بداخلها عل
مينح اجلهة املسؤولة عن اجلهاز  أنوهذا من شانه  ،اإلدارية األولوياتحبيث تعكس  إعماهلا
التعارض  إىلتوجيه السياسات اليت تؤدي  إلعادةوالتنظيمي للدولة مزيداً من السلطة  اإلداري

اجلميع يف املؤسسة ما  إدراكوضرورة  واالتصاالت التقنيات احلديثة للمعلوماتاستخدام مع 
  .عامل اليكتروين إىلتتضمنه فكرة االنتقال والتحول 
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  النظري اإلطار :الثايناحملور 

وألفاظ كثرية شائعة االستخدام  فتعاريوجد ت :وأمهيتها مفهوم احلكومة اإللكترونية :أوال
، واحلكومة الرقمية ،نيةااللكترو واإلدارة ، األعمال اإللكترونية: مثل ، للحكومة اإللكترونية

ميثل شكالً من أشكال األعمال  E-Governmentومصطلح احلكومة اإللكترونية . اخل ... 
العمليات واهلياكل اليت تتفق مع إمداد اخلدمات  إىلالذي يشري  E-Businessاإللكترونية 

  . )1( اإللكترونية للمواطنني ومؤسسات األعمال على حد سواء
احلالة اليت حيدث فيها التفاعل والتواصل احلايل مع احلكومة من خالل  ميكن مالحظةو     
متلقي اخلدمة احلكومية يف أوقات حمددة وتكدسهم يف خطوط أو طوابري انتظار طويلة    ةامعان

من  ما هو حادث بالفعل يف كثريكيف املستقبل القريب إال أنه  . لتقدمي اخلدمة املطلوبة انتظاراً
يف كل أيام  مدار الساعة يومياًى ميكن تصور إمكانية تقدمي اخلدمات عل  ،ملتقدمةاالدول 

 إىلاألعمال يف أماكن تواجدهم بدون االنتقال ؤسسات ة املواطنني ومااألسبوع بدون معان
مركزية  وخاصة عند رغبة احلكومة يف ال ، املطلوبة احلكومية املقدمة للخدماتؤسسات امل

بدأت يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة مثل املسئوليات والعمليات وإذا 
احلاسبات اآللية ووسائل االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات املعلومات احمللية 

من كل املواطنني أو مؤسسات األعمال االتصال باحلكومة لحبيث ميكن  واإلنترنت اإلنترنتو
كل األشكال والتشريعات  ىهلم وتشتمل عل اليت تتاح اإلنترنتخالل اإلنترنت أو شبكة 

  . )2( واملعلومات واملعامالت اليت ميكن استشارا واستخدامها عرب اإلنترنت
ومقدمة  ، يف نفس الوقت ، هلا حيث أن احلكومة تعترب جامع للمعلومات ومصدراًو      

هذا التصور  قيقا حتاألعمال فيمكنهؤسسات من ونوللمعامالت واخلدمات اليت حيتاجها املواط
من خالل ما يطلق عليه احلكومة اإللكترونية أو الرقمية املستخدمة لتكنولوجيا املعلومات 

تسهم يف  ةمستحدث اًجديدة وأساليب وطرقاً وبذلك تضمن أمناطاً ، واالتصاالت املتقدمة
ب هي أكثر من جمرد موقع ويف ،إمكانية الوصول للمعلومات واملعامالت والفرص واخلدمات

  . )3( حكومي على اإلنترنت
احلكومة اإللكترونية متثل التطبيق اإللكتروين يف اخلدمات الذي يؤدي إىل التفاعل و      

القيام بالعمليات و ،األعمالمؤسسات وبني احلكومة و ، والتواصل بني احلكومة واملواطنني
ية تبسيط وحتسني أوجه بغ احلكومية الداخلية بني املصاحل احلكومية بعضها ببعض إلكترونياً

عرفت ما ك ..)4(  حد سواء ىاألعمال علمؤسسات احلكومة الدميقراطية املرتبطة باملواطنني و
واسيب بأا املصلحة أو اجلهاز احلكومي الذي يستخدم التكنولوجيا املتطورة وخاصة احل
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نية املختلفة لدعم واإلكسترانت واإلنترنت اليت توفر املواقع اإللكترو اإلنترنتاآللية وشبكات 
املعلومات واخلدمات احلكومية وتوصيلها للمواطنني ومؤسسات ى وتعزيز احلصول عل

  . )5( األعمال يف اتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية
بأا عبارة عن نشاط اقتصادي يتوىل مهام توصيل اخلدمات العامة بطريقة ت رفعكما       

األعمال حبيث تضيف قيمة ؤسسات املواطنني وم إىلاملباشر اخلط ى إلكترونية ومتكاملة عل
كما تسهم يف تكوين عالقات تفاعلية مع املواطنني  ، حقيقية مضافة يشعر ا املنتفعون منها

من خالل تزويدهم خبدمات غري منطية تتناسب مع خصوصيام  ، أو مؤسسات أفراداً
  . )6( وحاجام ورغبام وتطلعام

جوهر وفلسفة احلكومة اإللكترونية يكمن يف تغيري ان باحثة تتفق من حيث املبدأ البان      
منط وأسلوب تعامل وتفاعل املواطنني ومؤسسات األعمال على اختالف توجهاا وأنواعها 

وحيتم هذا املفهوم اجلديد للحكومة اإللكترونية بضرورة تنظيم املعامالت  . وأحجامها معها
للتخلص من الروتني والبريوقراطية  وإعادة هيكلتها إلكترونياً ، ملختلفةواخلدمات احلكومية ا

مة لترتبط باحتياجات املواطنني ومؤسسات اتمع املختلفة من االشائعة يف األعمال واملهام الع
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة اليت أصبحت متاحة وتعمل على توفريها 

وعلى ذلك متثل احلكومة اإللكترونية املستهدف . يف الدول املختلفة ةساسيالبنية األ تبينخطط 
حتقيقها منوذجا متقدما يعتمد على استخدام املعلوماتية والتكنولوجيا املتقدمة إلحداث التغيري 

  . بالفعلالتحويل وليس جمرد إحداث تغيريات وقتية أو تدرجيية علي هياكل األعمال القائمة 
عامل اليوم ومبستجداته  أنحقيقة  إدراكفتتحقق من خالل  احلكومة االلكترونية أمهية ماأ     
لة ائوهي املس أساسيةمتقدم يتميز بوجود ثالثة شروط  بأنهى اتمع حيكم عل  أصبح

واحلكومة االلكترونية . والشفافية واحلكم الصاحل وهذه متثل ركائز احلكومة االلكترونية
 األمرهذا  وإلصالحواملايل يف اتمع ومؤسساته  اإلدارياد جاءت بعد ان ظهرت صور الفس

الواقية من انتشار الفساد حبثت عن سبل للمعاجلة فكانت احلكومة االلكترونية احد العالجات 
يلزم  اإلداري اإلصالحمقتضيات  أنكما . آخرمن جانب والعمل على منعه من جانب 

 منهج عملها وان تتيح جدية وصول املؤسسات احلكومية بنمط الشفافية والوضوح يف
للمواطنني وليس فقط استجابة لطلبام بل مببادرات  إعمالاملعلومات عما تقوم به من 

  . )7(منها
من إعادة التصميم الشامل لتوصيل املعلومات  اخلدمات املباشرة تعترب جزءاً نإ      

يل املعلومات واخلدمات إدارة ألجهزة احلكومية يستتبع توصلوبالنسبة  . واخلدمات احلكومية
من استمرار توصيل املعلومات واخلدمات  ، وعلى الرغم . قنوات متعدد للنقل والتوصيل
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إال أن اهلدف األعم هو  ، الفاكس أو الطرق اليدوية ، بالطرق التقليدية مثل استخدام التليفون
يزة فريدة تتمثل يف وال شك أن اخلدمات املباشرة هلا م . حتسني جودة اخلدمات وتوفريها

سهولة النفاذ إليها يف أي وقت ومن أي مكان به إمكانيات الربط مع الشبكات املتاحة اليت 
  . )8( تقدمها

احلكومة لقيام وفاعل ومؤثر جوهري  أساسالذي تعتربه الباحثة  األخرالشيء املهم     
شبوهة وغري الشرعية احملتملة عامالً مهماً للتخفيف من نسبة العالقات املتعد  أاااللكترونية 

وعالنية تداوهلا عرب  ،وقبل كل شيء تدفق املعلومات أوالتعين  ألاعند املسؤولني والعاملني 
وتوفري  ،الفساد أشكالفتساهم يف تسهيل املهام املطلوبة ضد خمتلف خمتلف وسائل االتصال 

زهم على تطويق وحماصرة لتحفي األمورتواصل املواطنني بصانعي القرارات والقائمني على 
احلكومة االلكترونية تعين االنفتاح على اجلمهور فيما  أخرالفساد واجتثاث جذوره مبعىن 

العام الذي من شأنه تعزيز يتعلق يكل وظائف اجلهاز احلكومي والسياسات املالية للقطاع 
  . )9(ة لة وكذلك تعزيز املصداقية وحشد وتأييد السياسات االقتصادية السليمائاملس
إن فلسفة احلكومة اإللكترونية ترتبط  :أهداف احلكومة اإللكترونية ومزاياها: ثانياً  

ؤسسات كما أن املواطنني وم ، واخلدماتبيعية كمصدر للمعلومات باحلكومة الفعلية الط
األعمال واملنظمات املختلفة املتواجدة يف اتمع تعامل كعمالء أو منتفعني يرغبون يف 

  . )10( ة من هذه املعلومات واخلدمات احلكوميةاالستفاد
يف ثقافة تنفيذ اخلدمات واملعامالت احلكومية ونظرة املواطنني  جوهرياً وميثل ذلك تغيرياً     

واهلدف االستراتيجي للحكومة اإللكترونية يتمثل يف دعم  .األعمال جتاههامؤسسات و
ؤسسات وم ، املواطنني ، حلكومةا: وتبسيط اخلدمات احلكومية لكل األطراف املعنية

واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يساعد يف ربط كل األطراف الثالثة . األعمال
أي أنه يف احلكومة اإللكترونية تساند الوسائل اإللكترونية  . معا وتدعيم األنشطة والعمليات

وفيما يتعلق بأهداف . عنيةوتسهم يف تدعيم جودة األعمال اليت تقدمها لألطراف الثالثة امل
واألهداف  ، احلكومة اإللكترونية ميكن التمييز بني أهداف كل من العمليات املؤداة داخليا

 أهدافوميكن حصر بعض . املرتكزة على األعمال اخلارجية املقدمة جلمهور املتعاملني
  . )11(  -: األيتاحلكومة االلكترونية وفق 

ظاهرة الاحلكومية الداخلية غري ؤسسات أعمال امل ترونية علىانعكاس احلكومة االلك -ا      
الكفاءة وفعالية و ،إمكانية احملاسبةو ،الشفافيةو ، السرعةحتقيق تتمثل يف     ، للمتعاملني
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ويساهم هذا التوجه يف توفري تكلفة  . عمليات وإجراءات أداء أنشطة اإلدارة احلكومية
  . يةاألعمال وتقدمي اخلدمات بطريقة جوهر

عن طريق تبسيط  توجه حنو حتقيق حاجات اتمع وتوقعاته بطريقة مرضيةتعمل على ال -ب     
أي جيب أن يوفر . وسائل االتصال ىالتفاعل والتعامل مع اخلدمات العديدة املتاحة عل

سواء كانت يف شكل خفض  ، االستثمار يف إقامة احلكومة اإللكترونية عائدات ملموسة
لفة أو رفع الكفاءة واإلنتاجية أو حتسني اخلدمات املقدمة للمجتمع مبواطنيه حقيقي يف التك

  . وأعماله
سد الفجوة الرقمية يف اتمع باستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة  - ج

إليها بغض النظر عن   لتوصيل اخلدمات احلكومية للمواطنني ومؤسسات األعمال احملتاجة
  .  هلاميأو أوقات التقدأماكن تواجدهم 

أنه باستطاعة احلكومة  اذتعزيز وتدعيم فرص التنمية واإلصالح اإلداري واالقتصادي  -د
ى األعمال وخاصة املتوسطة والصغرية احلجم االنتقال علؤسسات اإللكترونية مساعدة م

تطوير أي أن احلكومة اإللكترونية تقدم فرصا ل ، اخلدمات واملتطلباتى للحصول علشبكة ال
األعمال بل واملواطنني املتعاملني معها مبا ميكنهم من ؤسسات إمكانيات وقدرات ومهارات م

  . من اإلنتاجية ومساندة األداء األحسنى حتقيق مستويات أعل
احلياة لزيادة االبتكار واإلبداع للمجتمع لكي ميكنه من ى حتقيق التعلم والتدريب مد -هـ

ولة عن تقدمي ؤاحلكومة اإللكترونية إدارة عامة مسف .ع التغريالتنافس والتواجد يف عامل سري
ى األعمال القادرة علؤسسات املعلومات واخلدمات اإللكترونية بطريقة رقمية للمواطنني وم

  . عن بعد االتصال إلكترونياً
احلكومة اإللكترونية على إحداث تغيريات شكلية يف أساليب تقدمي عمل ال يقتصر  -و

خلدمات احلكومية واملنافع العامة للمواطنني بل يف إعادة آلية وإعادة هندسة املعامالت وا
وهيكلية األنشطة والعمليات واإلجراءات احلكومية ذاا تدعيما للتنمية واإلصالح اإلداري 

  . لتحقيقه احلكومات املختلفة ىواالقتصادي الذي تسع
  . )12( -: التايلفهي إقامة احلكومة اإللكترونية مزايا  أهم أما
تعزيز التعاون بني املؤسسات احلكومية املختلفة وتبادل املعلومات والبيانات فيما بينها  -    

        . احلكومية األهدافزيادة الفاعلية يف حتقيق  إىلمما يؤدي 
  . التمحور حول احتياجات املواطن إىلتعد الوسيلة املالئمة لتحقيق االنتقال  -   
  . ت واخلدمات عاملياتسويق املنتجا -   
  اجتذاب االستثمارات من خالل حتديد الفرص االستثمارية القائمة -   
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تقليل تكلفة اخلدمات واألعمال واملعلومات ملوارد املؤسسة من خالل  األمثلاالستثمار  -   
  . احلكومية وما يصاحبها من إجراءات متعددة

  . ص من بريوقراطية األداءتبسيط العمليات واإلجراءات احلكومية والتخل -   
ميكن حتديد منوذج احلكومة اإللكترونية بأنه ميثل   :احلكومة اإللكترونية متطلبات :ثالثا

األخص أساليب  ىوعل ،املعلوماتية والتكنولوجيا املتقدمة ىمنوذج أعمال مبتكر مبين عل
اإللكترونية مكرسا  ويعترب منوذج احلكومة. التفاعل والشفافية واملصداقية والثقة املتبادلة
ويهدف يف األساس  ، ومنظماته املختلفةؤسساته بالكامل وموجها خلدمة اتمع مبواطنيه وم

تقدمي خدمات عامة بطريقة مميزة تراعي خصوصيات العمالء واألسواق املستهدفة وحيقق لكل 
ا كنولوجيوبذلك يرتبط هذا النموذج بتة األطراف املتعاملة أهدافها بطريقة مشتركة وفعال

وإدارة االبتكار واإلبداع يف إحداث تغيريات جذرية يف  ، املعلومات واالتصاالت املتقدمة
وإعادة  ،مفهوم العمل احلكومي والتحول من اإلدارة التقليدية إيل إدارة التغيري وإدارة املعرفة

ع تشكيل وهندسة احلكومة بإحداث تغيريات يف استراتيجيات وأساليب تفاعل احلكومة م
واالستناد إيل مبادئ وأسس  ، األعمال ومع عملياا بعضها ببعضمؤسسات املواطنني و

) 1(رقم ويوضح الشكل  العدالة واإلنصاف والشفافية واملساءلة واملشاركة يف اختاذ القرارات
  . )13(لحكومة اإللكترونية يف تقدمي خدماا إلكترونيا اجلديد ل نموذجال

  اإللكترونيةللحكومة اجلديد نموذج ال) 1(شكل 

  
 18 ص ،2005 ،جلوريا ،ايفانز : املصدر



 الرفاعي سحر قدوري /د                          مدخل استراتيجي:احلكومة االلكترونية وسبل تطبيقها 

313 السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

ويف إطار منوذج احلكومة اإللكترونية ميكن متييز اموعات الرئيسية الثالثة املستهدفة يف  
ويف العادة تبدأ معظم  ، األعمالمؤسسات احلكومة واملواطنني و مفهومها واليت متثل كل من

إال أن الطلب العام والكفاءة املستهدفة  ،شبكةاحلكومات بتوفري وإتاحة املعلومات على ال
للمراحل  هذا األساس تنضج احلكومة اإللكترونية وفقاًى وعل. تتطلب خدمات أكثر تعقيدا

  . )14( :األربع التالية
حيث تقدم  ، االنترنتتعين احلكومة اإللكترونية التواجد على شبكة : وىلاملرحلة األ

األعمال ؤسسات احلكومة مل  للمجتمع ومجهور املتعاملني أي احلكومة للمستهلك أو
ويشبه شكل مواقع الويب األولية املعلومات اليت يتضمنها  . املعلومات املالئمة اليت حيتاج إليها

وتتمثل قيمة ذلك جلمهور املتعاملني من . از احلكومي املعنيأو اجلهؤسسة ن املعالكتيب 
كما توصف  ، األعمال يف إمكانية الوصول للمعلومات احلكوميةمؤسسات األفراد أو 

ويف . حتسني اخلدمة وإتاحة الفرص الدميقراطيةى العمليات وتصبح أكثر شفافية مما ينعكس عل
لحكومة ميكن للحكومة بث املعلومات إطار العمل احلكومي الداخلي أي من احلكومة ل

  . الوسائل اإللكترونية كما يف حالة اإلنترنت ىالثابتة عل
احلكومة  نأ أساسى يتم التفاعل والتواصل بني احلكومة ومجهور املتعاملني عل: املرحلة الثانية

 ويف هذه احلالة يطرح كثري . مع توفري تطبيقات عديدة هلم ، مؤسسات األعمالوللمواطنني 
ويرتلون  ، يستخدمون حمركات البحث املتاحة ، من األفراد أسئلة عرب الربيد اإللكتروين

ويف  . واالستمارات والوثائق مما يوفر الوقت ويقلل التكلفة املصاحبة هلذه األعمال  النماذج 
 مدار الساعة يومياًى علشبكة الى احلقيقة ميكن أن يتم التعامل مع التطبيقات البسيطة عل

ويف نطاق العمل  .عن بعد إلكترونياً حيث يكون ذلك ممكناً ، أيام األسبوع ىمدى وعل
احلكومية شبكات ؤسسات احلكومة للحكومة حيث تستخدم امل أياحلكومي الداخلي 

  . والربيد اإللكتروين لتوصيل البيانات وتبادهلا اإلنترنتاحمللية وشبكات اسوب احل
إال أن قيمة مجهور املستخدمني تزداد حلد كبري  ، كنولوجيايزداد تعقيد الت: املرحلة الثالثة 

ويف هذه املرحلة ميكن عمل  . ألعمالؤسسات اأي احلكومة للمواطنني واحلكومة مل
 . التصرفات أو املعامالت الكاملة وإمدادها للجمهور عن بعد دون الذهاب للمكتب املعني

منوذج و ، الة منوذج ضريبة الدخلكما يف حشبكة الى ومن أمثلة ذلك توفري اخلدمات عل
وتعترب هذه املرحلة معقدة . شبكةالى والتصويت عل ، اإلجازاتجتديد و ، ضريبة املمتلكات

سوف يكون التوقيع  ، ويف هذه املرحلة . بسبب قضايا األمن والسرية واخلصوصية
جانب ى وعل . قانونياًملساعدة نقل اخلدمات واملعامالت  اإللكتروين أو الرقمي ضرورياً

جيب إعادة  ، كما أنه يف هذه املرحلة ، اإللكترونيةاألعمال تبدأ احلكومة بتطبيقات التوريد 
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 . تصميم وهيكلة العمليات الداخلية أي احلكومة للحكومة حىت ميكن تقدمي خدمة متميزة
  . رقيةملساعدة األعمال الالو  قوانني وتشريعات جديدة حتتاج احلكومة إىل ، ويف هذه املرحلة
مجهور املتعاملني من املواطنني متكني حتدث عند تكامل كل نظم املعلومات و: املرحلة الرابعة

اخلدمات من خالل بوابة افتراضية متثل أحد نقاط ى احلصول علمن األعمال مؤسسات و
يف الوصول هلذا الغرض هو يف األساس يرتبط باجلانب  اإلشكاليةلكن ى االتصال املثل

توجد ضرورة ملحة لتغيري الثقافة والعمليات  ، سبيل املثالى عل .مل احلكوميللع السلوكي
وليات يف إطار املصلحة احلكومية وجيب أن يعمل موظفو احلكومة يف اإلدارات ؤواملس
 ،الكفاءةيف وتزيد  ،الكلفة ضيختفبطريقة مشتركة تتسم بالسالسة و املختلفة معاًؤسسات وامل

  . األعمال واملنظمات املتعامل معهامؤسسات ني ووترضي العمالء من املواطن
فيما يتصل بقدرات ومهارات عمال  :املهارات الالزمة لتفعيل احلكومة اإللكترونية: رابعا

توجد حاجة ملحة لتوفري مخس مهارات ضرورية الزمة لتفعيل  ، املعرفة يف إطار بعد احلكومة
ومتثل هذه  . الضرورية بكفاءة وفعاليةاحلكومة اإللكترونية ومتكينها من تقدمي اخلدمات 

كما أا أيضا مهارات متداخلة  ، املهارات متطلبات مسبقة جيب أن يتسم ا كل العاملني
  )15( :ومن هذه املهارات ما يلي. تستدعي العمل بروح الفريق

اموعة مهارات التفسري والتحليل وهي مهارات أساسية  هذهمتثل   :املهارات التحليلية-1
ينبغي توافرها يف كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع احلكومة اإللكترونية اليت سوف 

وتبدأ هذه املهارات بتحديد املشكالت ووصف أعراضها والكشف عن . تستعرض الحقاً
وحتليل حاجات ومتطلبات  ، السياسات والعمليات واملمارسات املسببة هلذه األعراض

ويتطلب ذلك إجراء حبوث ودراسات  . واألعمال وسبل تدفق املعلومات ، املستخدمني
   . استطالعية أو تشخيصية ومتعمقة أيضا

وأسس التعامل ى تبني هذه اموعة من املهارات مد  :مهارات إدارة املعلومات واملعرفة-2
وحتتاج هذه اموعة من  . مع املعارف واملعلومات كمورد أساسي ذي قيمة عالية ومضافة

وجودة البيانات واملعلومات ومستويات توافقها مع ى تأكد من سالمة حمتولاىل ااملهارات 
ويرتبط بذلك تصنيف وفرز وفهرسة البيانات وانتقاء احملتاج  . غريها من البيانات واملعلومات

التمكن من تصميم النظم وقواعد أو مستودعات البيانات وملفات البيانات و. إليه منها
ويرتبط بذلك تصميم واجهات التفاعل  . لومات بشكل منظماملستخدمة لتقدمي وعرض املع

القيام بأنشطة البحث عن و. ونظم األمن اليت تضمن سالمة وسرية املعلومات املتاحة
تصميم و. سالمة البيانات واملعلوماتى واحلفاظ عل ، والفهرسة ، والتصنيف ، املعلومات
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تضمنة وإقرار عمليات مجع البيانات وبناء قواعد ومستودعات البيانات وحتديد البيانات امل
تطوير وتنفيذ آليات املشاركة يف  وأخريا . عليهاومعايري ومقاييس اجلودة والسيطرة 

   . املعلومات
وميكن القيام ذه املهارات من خالل تصميم وتنفيذ نظم معلومات  :املهارات الفنية-3

تفاعل مع املستخدمني النهائيني حبيث وتطوير واجهات ال ،متوافقة مع البنية األساسية القائمة
شكل آخر  وحتويل البيانات من نظام أو شكل ما إىل ،تكون سهلة االستخدام ومقبولة منهم

وتصميم  ،يف إطار نظام معلومات متكامل وإتاحة بياناته وتقاريره لالستخدام بأساليب عديدة
ى عات بيانات قادرة علوتكوين قواعد ومستود ،وإدارة نظم وشبكات املعلومات املختلفة

توحيد املعلومات واستقطاا من مصادر خمتلفة ألغراض االسترجاع وتوسيع نطاق 
    . االستخدام

توظف هذه اموعة من املهارات يف أغراض تسويق   :مهارات االتصال والتقدمي-4
  . واستقطاب الدعم الالزم من كل األطراف املعنية بهااللكترونية مشروع احلكومة 

ودف هذه اموعة من املهارات إىل  :هارات إدارة مشروع احلكومة اإللكترونيةم-5
ومدى  ،التعرف على تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة على بنية العمل

 ،والتخطيط اجليد ملشروع احلكومة اإللكترونية ،تأثريها على اخلدمات املقدمة للمواطنني
وطرق قياس أداء احلكومة  ،وطرق مراقبة جودة املشروع  ،عوطرق بناء هيكل املشرو

   . اإللكترونية
 إىلدف احلكومة اإللكترونية  :مقومات التحول الناجح للحكومة اإللكترونية :خامسا

كما سبق  ، ويتطلب ذلك. إحداث حتول يف طريقة تفاعل احلكومة مع املواطنني واألعمال
متماسكة تبدأ بدراسة تنمية  إستراتيجيةضرورة إعداد  ، عرضه يف إطار النموذج اخلاص ا

 ، اإلدارة احلكومية وترشيد مواردها ويئة بيئتها القانونية واالقتصادية والنظام االجتماعي هلا
 . استخدام املعلوماتية والتكنولوجيا املتطورة واالنتفاع منهاى وتعزيز قدرات املواطنني عل

من التغيري يف أساليب عمل احلكومة ويف نظرة  كبرياً نية قدراًويتطلب جناح احلكومة اإللكترو
ويالحظ أنه  .األساليب والطرق اليت تتبعها احلكومة يف تقدمي العون والدعم هلم إىلاملواطنني 

حيث ينبغي أن تكون  ، واحدة تصلح لكل احلاالت والظروف إستراتيجيةال توجد 
هتمامات املواطنني املتلقني للخدمة والظروف أساس احتياجات واى مفصلة عل اإلستراتيجية

منوذج أوميكن حتقيق الكفاءة والفعالية املنشودة من خالل تطوير . واألحوال اليت يعيشون فيها
األعمال املتعاملة ؤسسات حاجات ومتطلبات املواطنني ومى للحكومة اإللكترونية يرتكز عل
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 ، لناجح للحكومة اإللكترونيةويوضح العرض التايل كل من مقومات التحول ا. معها
  . )16( :والتقييم االستراتيجي للحكومة اإللكترونية ، واالستراتيجيات املشكلة هلا

ليست احلكومة اإللكترونية جمرد عملية آلية العمليات أو   :إصالح العملية اإلدارية -1
بل ختتص   ،معاجلة التصرفات واألفعال القائمة يف األعمال احلكومية واألجهزة املختصة

. احلكومة اإللكترونية بتكوين عمليات وعالقات جديدة بني احلكومة واملواطنني واألعمال
كما أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليست جمرد أداة لتحقيق عوائد وتوفري 

قق كما أنه ال يتح ، تشغيل وتعيني القوى العاملة أو يف استثمار الوقتى التكلفة املترتبة عل
بل إن احلكومة اإللكترونية تعترب من  ، بقيام العاملني بإعداد السجالت والوثائق اإللكترونية

لذلك جيب عند تطوير احلكومة . احللول اجلوهرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح
اإللكترونية البدء يف التخطيط السليم ملشروعاا ودراسة اال الذي تطبق فيه تكنولوجيا 

مات واالتصاالت اليت جيب أن توظف لتكوين عمليات جديدة تتسم بالشفافية يف حل املعلو
  . املشكالت

للتعامل يف حل املشكالت اليت تواجه مسار إمداد  جديداً ومتثل الشفافية أسلوباً      
وذلك لكوا متثل الوضوح التام يف اختاذ  املعلومات واخلدمات احلكومية جلمهور املستفيدين

بان يعملوا  اإلداريةبالقرارات  للمتأثرينات ورسم اخلطط والسياسات والسماح القرار
فإن إصالح العمليات  ، ذلكى وعل. باحلقائق والعمليات اليت سامهت يف اختاذ القرارات

. يف إطار عملية التحول الناجح حنو إقامة احلكومة اإللكترونية اإلدارية ميثل اخلطوة األوىل
إال أنه من املهم تكوين  ، باًوطلوم مرغوباً صالح العمليات يعترب أساساًإان الرغم من ى وعل

إحداث تغيريات جذرية يف أساليب وطرق  ىلاجديدة تؤدي    أو خلق عمليات وإجراءات
  . األعمالؤسسات العمل اإلداري وخاصة يف عالقاا باملواطنني وم

يصبح  ، كومة اإللكترونية بنجاححىت ميكن حتقيق عملية التحول للح :القيادة اإلدارية -2
التعامل والتكيف مع التكنولوجيا ى من الضروري توافر عددا من القوى العاملة القادرة عل

وبدون هذه الكفاءات املؤهلة  . املتقدمة واليت سبق استعراض جمموعات املهارات الالزمة هلا
قيق أهداف إقامة يصعب بل ويستحيل حت ، للتعامل مع متطلبات احلكومة اإللكترونية

لذلك  . مشروعات احلكومة اإللكترونية حىت لو توافرت اإلمكانيات واملوارد املادية واملعنوية
فإن احلكومة اإللكترونية تتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية تلتزم علنا بدعم اجلهود اليت تؤدي 

واملوارد واملناخ  للتحول حنو احلكومة اإللكترونية من خالل توفري الوقت واجلهد واملال
 ىالسياسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم يف إطالق قدرات القو

    . العاملة اإلبداعية واخلالقة
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التحول حنو حكومة إلكترونية فعالة وكفء وناجحة يتطلب  :اإلستراتيجيةوضوح  -3
ايري ومواصفات واضحة وجود رؤية ورسالة واضحة املعامل وأوليات حمددة ودقيقة يف ضوء مع

ويتطلب . املعامل تتمشى وتتطابق مع التطورات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
االستثمار االستراتيجي توافر خطط استثمار واضحة وأهداف حمددة ترتبط باملوارد البشرية 

ى اإللكترونية علوعلي ذلك ختتار مشروعات احلكومة  . واملادية املتاحة يف الوقت احملدد هلا
أساس حتقيقها أقصى عائد ممكن خيتص بعائد االستثمار أو االستغالل األمثل للموارد البشرية 

وكمية لقياس اإلنتاجية واألداء نوعية تنبثق ضرورة توافر معايري  ، من هذا املنطلق . واملادية
     . اجليد املقبول

حيث أن احلكومة اإللكترونية تقام يف األساس خلدمة املواطنني  :التعاون مع اتمع -4
لذلك جيب التعاون معها ومشاركتها يف  ،ها من منظمات اتمعريألعمال وغؤسسات اوم

وال يقتصر التعاون . اتمع ككلى بناء وإرساء عالقات متبادلة وحتالفات تعود بالنفع عل
شمل أيضا يوإمنا  ، ال ومنظمات اتمع فحسباألعمؤسسات العالقة مع املواطنني ومى عل

احلكومية بإداراا ووحداا وتنظيماا املتعددة وعالقة كل ذلك مبصاحل ؤسسات عالقة امل
كما جيب أن تتعاون  . كافة املستويات املركزية واحملليةى واألجهزة احلكومية األخرى عل

ى ال يقتصر هذا التعاون علالقطاع اخلاص مع احلكومة اإللكترونية حبيث ؤسسات م
بل جيب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى واألفكار  ، املعامالت اإللكترونية فحسب

  . واالستثمارات
املشاركة والتضمني املدين يف أعمال احلكومة اإللكترونية يعترب  :املديناتمع مشاركة  -5

سني قدرات اتمع حيث تتجه حنو حت ، عامال مهما وضروريا لتأكيد فعاليتها وجناحها
تمع املدين من نقابات  . تمعيةوفعاليته الذلك جيب مشاركة املواطنني ومؤسسات ا

ومجعيات غري حكومية يف اختاذ القرارات اخلاصة باحلكومة اإللكترونية من خالل التشاور 
كومة حنو مشروعات احل  وجهات النظر واآلراء املختلفةى واملشاركة اإلجيابية للتعرف عل

  . اإللكترونية
اهلدف من إقامة احلكومة اإللكترونية هو  :مراحل تطوير احلكومة اإللكترونية :سادسا

ويتم  . استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية واإلصالح اإلداري املنشود
يض ذلك من خالل تعزيز الشفافية وإزالة قيود الوقت واملسافة وأي فجوات أخرى وتفو

وتوجد مداخل خمتلفة فيما يتصل بتطوير  . ولية بكافة أنواعهاؤاملواطنني للمشاركة يف املس
ترتبط بتشخيص ى ومداخل أخر ، منها املداخل الشمولية بعيدة املدى ، احلكومة اإللكترونية
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ويف كثري من  . وحتديد عدد حمدد من ااالت األساسية والتركيز عليها كمشروعات متهيدية
فإن الدول األكثر جناحا هي اليت بدأت مبشروعات صغرية ضمن مراحل التطوير  ، االتاحل

  . )17(للحكومة اإللكترونية  ةشامل ةلبناء هياكل أساسي
ال تعتمد  ، وتتألف عملية تطوير وبناء مشروع احلكومة اإللكترونية من ثالث مراحل أساسية

وتتمثل هذه  . مرحلة قبل أخرى وال توجد ضرورة أو حاجة إلجناز ، بعضها على بعض
وتتمثل هذه املراحل فيما  ، املراحل يف ثالث طرق للتفكري حول أهداف احلكومة اإللكترونية

  )18( :يلي

ترتبط  :التوسع يف نشر املعلومات احلكومية والوصول إليها عرب الشبكة: املرحلة األوىل
تصاالت لتوسيع قاعدة الوصول هذه املرحلة بالنشر باستخدام تكنولوجيا املعلومات واال

احلكومية املختلفة ؤسسات واملهام حيث يتدفق من أداء امل ، للمعلومات واخلدمات احلكومية
واملتنوعة قدرا ضخما من املعلومات اليت هلا فائدة كبرية جلمهور املستخدمني من املواطنني 

ملعلومات واالتصاالت وتساهم تكنولوجيا ا . األعمال واملنظمات املدنية األخرىؤسسات وم
املرتبطة بشبكة اإلنترنت يف مساعدة املستخدمني ومتكينهم من االستفادة من هذا الكم اهلائل 
املتدفق من املعلومات من خالل توفريها وإتاحتها بسرعة وسهولة ويف الوقت احلقيقي 

إال  . ره منهاوتتباين أساليب وطرق نشر املعلومات املتوافرة واحملتوى املسموح بنش .حلدوثها
تستطيع البدء مبشروع  ،العراقومن ضمنها  ، الدول النامية بشكل عاماحلكومات يف أن 

مبتدئة بنشر القواعد  ،لشبكةاى احلكومة اإللكترونية من خالل نشر املعلومات اخلاصة ا عل
إن  . اخل... ، ومناذج واستمارات تقدمي اخلدمات احلكومية ، والقوانني والتشريعات والوثائق

 إىلمساعدة ومتكني مجهور املستخدمني من أفراد وأعمال من الوصول بسهولة ويسر وبسرعة 
املواقع املادية هلا يعترب تقدما كبريا حيد من  إىلاملعلومات املتاحة دون احلاجة للتوجه 

ومن خالل مواقع شبكة اإلنترنت تستطيع األجهزة . البريوقراطية والفساد اإلداري
احلكومية نشر املعلومات اخلاصة ا واملعلومات اليت تعد الستخدامها وتوفريها ؤسسات وامل

لذلك يصبح من الضروري القيام  . للمواطنني ومؤسسات األعمال على نطاق واسع
  :باخلطوات والدعائم التالية يف هذه املرحلة

حتها وإتاشبكة الى واضحة لوضع وحتميل املعلومات عل إستراتيجيةالبدء بإعداد  - 
   . معامل مالئمة لذلكى للمستفيدين منها بالتركيز عل

تسهم يف تيسري تعامل ى الشبكة احلكومية بنشر معلومات حمددة علؤسسات تكليف امل -
   . ى الشبكةمجهور املواطنني واألعمال يف قضاء خدمام عل

   . فعلالبحث الدائم يف النتائج املمكنة التحقيق باستخدام املوارد املتاحة بال -
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اليت تسهل عملية صيانتها وإدارا وضمان عمليات النترنت شبكة اى تصميم املواقع عل -
   . التحديث هلا باستمرار

 اإلداري واإلصالحاخلاصة بالتنمية  األهدافعلى احملتوى الذي يدعم باقي  التركيز -
   .أشكالهة وجذب االستثمارات ومكافحة الفساد على كاف اإلجراءاتواالقتصادي وتبسيط 

جانب القيام  إىل :توسيع املشاركة املدنية يف تطوير احلكومة اإللكترونية: ملرحلة الثانيةا 
وإتاحتها  ى االنترنتالسابق اإلشارة إليها يف نشر املعلومات احلكومية عل باملرحلة األوىل

امة احلكومة إال أن العبء الرئيسي يف تطوير وإق ، جلمهور املستخدمني احلاليني واملتوقعني
كافة املستويات ى اإللكترونية يرتبط مبشاركة املواطنني واألعمال يف اختاذ القرارات عل

بناء الثقة  إن توسيع مبدأ املشاركة اجلماهريية املدنية والتوسع فيها يؤدي إىل . احلكومية
 وتتضمن احلكومة اإللكترونية وجود اتصاالت ذات اجتاهني بدءاً باحلكومة ومشروعاا

بالوظائف األساسية كاالتصال عرب الربيد اإللكتروين لالستفسار عن معلومات أو احلصول 
للتغذية العكسية املرتدة لتقدمي اخلدمات كوميني مناذج واستمارات من املوظفني احلى عل

ويف هذه املرحلة يصبح من الضروري القيام باخلطوات أو الدعائم  . احملتاج أو املستفسر عليها
إشعار مجهور املتعاملني احلاليني واملتوقعني بأمهية القضايا املطروحة من خالل إعالمهم -:ةالتالي

مكونات  جتزئة األمور واملشكالت املعقدة إىلو ،شبكةالى باإلجراءات اليت مت اختاذها عل
يف تشجيع املستخدمني علي املشاركة وقد يتم ذلك  الستباقيااألسلوب  إتباعو ،سهلة الفهم

تشجيع و ،شبكةالى ل وسائل اإلعالم اجلماهريية املتوافرة للترويج لالستشارة علمن خال
   . املشاركة التعاونية يف القضايا املطروحةى املتعاملني عل

تعمل احلكومة  :شبكة الى التعامل من خالل توفري اخلدمات احلكومية عل: املرحلة الثالثة
متكني املستخدمني من إجراء معامالم ى ة علشبكة قادرى التكوين مواقع على اإللكترونية عل

باستخدام اإلنترنت لتقدمي خدمات التجارة  اإلعمالؤسسات وكما تقوم م. شبكةالى عل
وهكذا حتقق  ، تستطيع احلكومة اإللكترونية أيضا تقدمي خدماا بنفس الطريقةواإللكترونية 

قيق زيادة يف اإلنتاجية وحتسني األداء حت احلكومة اإللكترونية مزايا وعوائد كبرية باإلضافة إىل
شبكة تستطيع احلكومة اإللكترونية عرض ى الومن خالل املواقع اليت تتاح عل. املتقن واجليد

ومن أمثلة اخلدمات احلكومية . املواطنني يف الشكل احلقيقيى خدماا بشكل مباشر عل
استخراج و ، اضي والعقاراتاألرل تسجيمنها  ، احلكومة اإللكترونيةى عل ااملمكن إتاحته

 ، صرحيات البناء والترميمى تاحلصول علو ، الشخصية وجوازات السفر وجتديدهااهلويات 
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جتديد رخص قيادة السيارات و ، تقدمي اإلقرارات الضريبية وحتصيل الرسوم اخلاصة او
  . وقت انتظار كبرياىل حيث أن كل هذه اخلدمات حتتاج  . اخل ... ، املختلفة

أما  . تشكل البريوقراطية عوائق حقيقية أمام اإلجناز السريع هلذه اخلدمات احلكومية وغريهاو  
والدوائر احلكومية يف إطار احلكومة اإللكترونية ؤسسات تقدم بعض امل ، يف الوقت احلاضر

إلكترونية تتاح يف النوادي واحلدائق والتجمعات وتوفر فيها مراكز اخلاصة بكل منها 
لشخصية والنقالة واالتصاالت السلكية والالسلكية املرتبطة بشبكة اإلنترنت اواسيب احل

اإلجراءات البريوقراطية ى وبذلك ميكن القضاء عل . لتقدمي خدمات راقية يف الوقت احلقيقي
كما يسهم ذلك يف حتقيق مزايا  ، والروتني الذي يعوق املمارسات واملعامالت احلكومية

   . لوقت واجلهد والتكلفةوفوائد وعوائد كثرية يف ا
االستراتيجي يف  اإلطار أمهيةتتمثل   :للحكومة اإللكترونيةاالستراتيجي  لتحولا :سابعا

اليت تقدم ( الرؤية:منها  أساسيةكونه دليالً لنمو احلكومة االلكترونية وتتمحور حوله نقاط 
يز على املسائل وتساعد على الترك(واالستراتيجيات  ،)يساعد على بلورة املستقبل إطارا

تصف النتائج اليت جيب حتقيقها من خالل برنامج ( واألهداف  ،)املتوجب معاجلتها األساسية
تعمل على حتقيق عدداً من النقاط (والربامج  ،)عمل وطريقة التحقيق خالل فترة زمنية حمددة

احلكومة  لتطوير نظام األساسيةهي اللبنات (والسياسات  ،)االستراتيجي اإلطاراحملددة يف 
ميكن حتديد استراتيجيات أساسية و. )التميز األداء آويف ضوء مؤشرات االجناز  االلكترونية

وتتمثل هذه  . ترشد وتوجه األداء يف جهود إقامة احلكومة اإللكترونية بطريقة مقبولة
  . )19( :االستراتيجيات يف التايل

مهارات اىل حلكومة اإللكترونية حتتاج ا :سد الفجوة بني املهارات املطلوبة واملتاحة -1
كما أن املهارات احملتاج  . اخل ، إدارية وتواصلية وتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادية

تنمية املوارد ى وهلذا العامل االستراتيجي جيب التأكد عل . الدوامى إليها متجددة ومتغرية عل
عاملة جديدة وتنمية املتوافر ى أهيل قوالبشرية احملتاج إليها من الكفاءات املتاحة بالفعل وت

ويف هذا النطاق تعترب  .منها للقيام مبشروعات احلكومة اإللكترونية املتباينة واملتعددة
وإقامة نوادي تكنولوجيا  ، تكنولوجيا املعلوماتى مشروعات تدريب خرجيي اجلامعات عل

تيجي لسد الفجوة بني القرية الذكية اخل من املشروعات ذات طابع استراو ، املعلومات
   . املهارات املطلوبة واملتاحة

سد الفجوة الشاسعة بني  ان :سد الفجوة الشاسعة بني التوقعات وإدراك املواطنني -2
حتدد برامج سوف  ،كومة اإللكترونيةتوقعات احلكومة وإدراك املواطن العادي خلدمات احل
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عل والشفافية املطلوبة يف مشاركة التوعية حنو تسويق املعلومات واخلدمات املتاحة بالف
األعمال يف إدراك نقاط القوة والقصور والفرص النامجة من مؤسسات اجلمهور من املواطنني و

  . احلكومة اإللكترونية واملخاطر اليت متثلها
الوصول للمواطنني احملتاجني للمعلومات واخلدمات احلكومية بغض  :الوصول للمواطنني -3

إمكانية  تاج إىلحي أمر ،  الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنظر عن قدرام يف
إمداد هذه اخلدمات وإتاحتها عرب مراكز خدمة اتمع مثل مكاتب الربيد ونوادي رعاية 

  . الشباب ونوادي تكنولوجيا املعلومات وغريها
بالربامج يف التحول من اخلدمات املوجهة  اخلطوةتتمثل هذه  :التحول يف اخلدمات -4

حيث أن رؤى احلكومة اإللكترونية تعترب  ،الفردية خلدمة متكاملة تقدمها احلكومة اإللكترونية
ويستدعي  .يف الوقت املناسب وتقدميهارؤى متكاملة إلتاحة املعلومات واخلدمات احلكومية 

 ،نذلك إحداث تغيريات جوهرية وحتويلية يف األنشطة والعمليات اليت ال يراها املستخدمو
وتشتمل هذه  .حيث أا تعترب غري مرئية وتتم يف الدوائر احلكومية املقدمة ملعلوماا وخدماا

كثري من اإلجراءات وتدفق العمل املرتبط باألساليب اإلدارية ى األنشطة والعمليات عل
     . املختلفة واملتنوعة

عمل ال الساكن إىل عملالتحول من ال إن :التحول للديناميكية والتفاعل يف األداء -5
رتبط بتفاعل املستخدمني مع املوقع احملدد للحكومة اإللكترونية بطريقة يالديناميكي النشط 

نشطة وإجيابية حبيث تتم التفاعالت ومأل النماذج وتسديد الرسوم وغري ذلك بطرق افتراضية 
  . املطلوبة املعلومات أو اخلدمات ى حىت احلصول علشبكة الى عل
مواقع توفري اخلدمات من خالل  :مكرسة لذلكمواقع خلدمات من خالل إتاحة ا   -6

احلكومة اإللكترونية وإجياد حلول للمشكالت واألمور اخلاصة باخلصوصية ومشاركة 
البيانات يتطلب ذلك تكامل عمليات وإجراءات أعمال جديدة ووسائل حلماية اخلصوصية 

محاية امللكية وتوفري اخلدمة  ضافة إىلوالسرية وضمان أعلى مستويات األمن واجلودة باإل
  . احلكومية بسهولة وكفاءة وفعالية

صياغة خريطة واضحة املعامل توضح الوضع احلايل ضرورة  :وضع خريطة واضحة-7
املستخدمني احلاليني واملتوقعني فيها رك اشوي ، والوضع املستهدف الوصول إليه يف املستقبل

  . لكترونيةبأبعاد ومراحل وبرامج احلكومة اإل
دعم ومساندة جهود ومتطلبات احلكومة العمل على  :واملساندة املطلوبة الدعم -8

ومعلومات مفصلة وبرامج   اإللكترونية من خالل توفري أدلة إرشادية ومناذج أعمال مبتكرة
  . توعية وتدريب خمتلفة
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  يف تطبيق احلكومة االلكترونية دراسات وجتارب: احملور الثالث
  :التحول حنو احلكومة االلكترونية ت دراسا :أوال

الصيغة الرقمية يف  إىلوحتويل البيانات من صيغتها الورقية  اإلجراءاتتشكل حوسبة 
تقدمي اخلدمات الكترونياً يف مرحلة  إمكانيةالذي ترتكز عليه  األساساملؤسسات احلكومية 

ة االلكترونية ومنها د من الدراسات حول تطبيق احلكومديقدمت الع الشأنويف هذا . الحقة
  . )20( -: األيتعلى سبيل املثال ال احلصر 

مؤسسة  275 ضمت هذه املؤسسة دراسة عاملية شاملة أجرت: دراسة مؤسسة ديلوت -1
هدف الدراسة  أما. واستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا أمريكاحكومية يف مخس دول هي 

ت املبحوثة حول تطلعاا وتوقعاا وخططها العليا يف املؤسسا اإلداراتفكان معرفة رؤى 
اليت نتائج ال أهم أما. ملواجهة التحوالت اجلذرية يف مفاهيم احلكومات املعاصرة واملستقبلية

 أساليبمفهوم احلكومة االلكترونية اىل  أدخلتان احلكومات اليت  دراسةتوصلت هلا ال
وحتقيق  أسهلتوافر خدمات  أمههاة يف تقدمي خدماا قد جنحت يف حتقيق فوائد عد أعماهلا
. وتقليص عدد شكاوي العاملني وحتسني صورة املؤسسة أفضلوتوافر معلومات  أعلى إنتاجية

وخرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات منها توسيع املشاركة باملعلومات وتوفريها 
      . لألفرادماتية وختصيص مداخل خد ،للمواطنني وتبادهلا بني خمتلف اجلهات املشاركة بالعملية

عام  أمريكايف  وأجريت أجراءتكونت هذه الدراسة من ثالثة  :دراسة هارت وتيتر -2
 ،والعاملني يف املؤسسات ،ومتثلت يف عدد من املسوحات البحثية مشلت املواطنني 2004

املبحوثني  أراءهدفت الدراسة التعرف على . واملنظمات غري احلكومية ،والشركات اخلاصة
 واألهدافاحلكومة االلكترونية والتوقعات  أساليبيف التجربة املباشرة واخلربة العملية  حول

 إلدخالهناك دعماً ساحقاً  أن النتائج اليت توصلت هلا  فمنها أما. املستقبلية املرجوة منها
 رةاإلدامتثل نقلة نوعية وحتوالً اجيابياً يف  ألاعمل احلكومة االلكترونية  وأساليبمفاهيم 

اىل تعزيز الرقابة  إضافة ،وارتقاء مبستوى مشاركة املواطنني يف الشؤون العامة ،العامة
   . الدولة أجهزةواملسؤولية يف 

   :جتارب تطبيق احلكومة االلكترونيةبعض : ثانياً
ان الغالبية العظمى من  اإلحصاءاتيتفاوت تنفيذ احلكومة االلكترونية بني دول العامل وتشري 

وحسب دراسة . وماا تتعامل بدرجات متفاوتة مع وسائل احلكومة االلكترونيةالدول وحك
متلك  2002املتحدة يف عام  لألممالعامة واملالية التابعة  لإلدارةالشبكة االلكترونية  أعدا
مواقع  190 أكثر من املتحدة البالغ األمميف  األعضاءمن جمموع الدول ) %89(دولة  169
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دولة  36ومتلك  ،دولة منها مواقع وطنية حلكوماا 84ومتلك  ،نتحكومية على االنتر
مدخالً موحداً جلميع التطبيقات احلكومية ويبلغ عدد احلكومات اليت هلا مواقع ذات ) 17%(

يف الدول األوربية احلكومية ؤسسات املطبقت و.. )21(موقعاً  17قابليات للتعامل املباشر 
 ىتؤد اإلداريةحيث أن معظم املعامالت  ، كومة االلكترونيةاحلوالواليات املتحدة األمريكية 

مما يعين تأدية  ، بالفعل من خالل شبكة اتصاالت وحواسيب اليت وفرت التكاليف الباهظة
ثابتة تبية الكاألصول امليف زمن قصري وبأقل قدر من  ، أعمال أكثر بقوى عاملة قليلة وحمدودة
  . االفتراضية اليت أصبحت تتواجد على مواقع الويب

 األعوامقدراً من النجاح خالل منها قد حققت بعض على صعيد الدول العربية ف أما     
العامة وركز معظمها على حوسبة السجالت املدنية والعدلية  إداراايف حوسبة  األخرية

ومن الدول اليت قطعت شوطاً جيداً يف توفري اخلدمات احلكومية كل من . واملالية واخلدمات
واملسجل . وسورية وسلطنة عمانالعربية املتحدة والبحرين وقطر ومصر  واإلمارات األردن

مع املتطلبات  أساسيعن هذه التجارب ان عملية التحول للحكومة االلكترونية ترتبط بشكل 
واضحة كما يرتبط  إستراتيجية أوبغض النظر عن وجود خطة اخلاصة بكل بلد من البلدان 

واجلدية والدعم من القيادة السياسية للبلد املعين مع توفر  اإلرادةبتوفر  ىأخرجناحها من جهة 
على صعيد  متأخرةما زالت يف مرحلة العراق جتربة  أما. العناصر البشرية الكافية والكفوءة

ترتبط بالتمويل والظروف تطبيق احلكومة االلكترونية وذلك بسبب معوقات عدة منها 
ونقص الثقافة املالئمة والوعي  ذالتنفيية التخطيط وتباطؤ السياسية املضطربة وضعف جد

جيب أن تستوعب احلكومة  ، هذا األساسى وعل. الكايف بفوائد إقامة احلكومة االلكترونية
اإللكترونية أوضاع وعراقيل فريدة ومعينة حىت ميكن ضمان استمرارها يف إطار التقاليد 

 ، ظاهر الفساد البريوقراطي والرشوة واحملاباةوتفشي م ، ونقص البنية األساسية ، احلالية
ميكن  عموماًو. والوصول غري العادل للتكنولوجيا ذاا ، وضعف النظم التعليمية السائدة

 األمرلذلك  كأمثلةصورة عن واقع تطبيق احلكومة االلكترونية يف بعض الدول العربية  تقدمي
  . )1(من خالل اجلدول 
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  ارب العربية يف تطبيق احلكومة االلكترونيةالتجبعض  ) :1(جدول 
عدد مستخدمي   الدول

االنترنت 
  باملليون/

عدد 
السكان 

  باملليون/

النسبة 
%  

  نتائج التطبيق  اخلدمات االلكترونية

فواتري اهلاتف  تسديد-  6  72  5,4  مصر
استخراج قيد  ، والكهرباء

 ، رمسي عن شهادة امليالد
 ، بدل فاقد رقم قومي

 ، ل يف اجلامعاتتنسيق القبو
  ضرييبال اإلقرارمتابعة 

االستعالم عن -
  املعلومات

عائد -
 ، اقتصادي
غري  أومباشر 
  مباشر

فواتري اهلاتف واملاء -  8  2,18  200000  الكويت
اهليئة  ، البلدية ، والكهرباء

  العامة للصناعة 

=  

 اإلمارات
العربية 
  املتحدة

 ،األعماروجملس  ،لبلديةا-  21  3,754  1000000
 ، األوقاف  ،الطريان املدين

 ،هيئة الكهرباء ، واجلمارك
اجلنسية  ،العدل ،اإلعالم
 ،الصحة ، واإلقامة

 ، السياحة ، املواصالت
   العقارات

=  

ل املركزي يف القبو-  -  -  -  العراق
  املرور العامة  ، اجلامعات

=  

  . وابات االلكترونيةالباحثة باالعتماد على البيانات اليت تقدمها الب إعدادمن :  املصدر

  االستنتاجات والتوصيات :الرابعاحملور 
  :االستنتاجات :أوال
القرن املاضي الستخدام  منالتسعينيات  أواخرت معظم احلكومات يف العامل منذ سع -1

واخلدمات  باألعمالتطبيقات تقنية املعلومات واالتصاالت يف مجيع او بعض ااالت املرتبطة 
تنشيء اهلياكل التنظيمية واجلهات  أنمعظمها خالل السنوات املاضية  احلكومية واستطاعت

املسؤولة عن وضع االستراتيجيات العامة واخلطط التنفيذية للوصول اىل احلكومة االلكترونية 
  . السرعة واجلدية والنجاحمن لكن قدرا على تطبيق تلك اخلطط يسري بدرجات متفاوتة 

شاكل اليت تعاين منها املؤسسات املتعاجل الكثري من  أنميكن للحكومة االلكترونية  -2
واملايل ونقص الرقابة  اإلداريخصبة للفساد  أرضا أصبحتاملعقدة اليت احلكومية البريوقراطية 

الداخلية واملراجعة يسمح للعاملني احلكوميني باستغالل سلطتهم يف تقدمي معاملة تفضيلية 
لبعض الناس  اإلطالقاو عدم تقدميها على  تقدمي اخلدمات وتأخريوقبول الرشاوي 

  . املعقدة جترب الناس على املشاركة يف الفساد والتحايل على القوانني واإلجراءات
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عند استحداث استراتيجيات بنظر االعتبار  أخذهاهناك العديد من العوامل اليت جيب  -3
 ، التغيري املؤسسايت التغيري يف احلكومة خيتلف عن أحداث أناحلكومة االلكترونية منها 

السياسية والدعم الذي يقدمه القادة احلكوميون عامل مهم جداً يف  اإلرادةوكذلك تعترب 
وكذلك تستدعي التحديات الكربى بناء قدرات العاملني احلكوميني لالستفادة  ،عملية التغيري

 ،ديدة املستحدثةيف البيئة احلكومية اجل وأدوارهاالتغيري  أسبابمن العمليات اجلديدة وفهم 
العمل على تعزيز الوعي عند املواطنني ليبحثوا عن املعرفة ويطوروا مهارام  أمهيةفضالً عن 

  . للدخول على مواقع احلكومة االلكترونية
تستلزم برامج احلكومة االلكترونية توفري الكثري من اخلدمات واملنتجات والقدرة البشرية  -4

او العاملني احلكوميني او  األعماللربامج املواطنني او قطاع وقد تستهدف هذه ا. واإلجراءات
اما قنوات التواصل فقد تكون من خالل اهلاتف او احلاسوب . أخرىكيانات حكومية 

 أي أواالتصال والتراسل  أجهزةاو مراكز توصيل اخلدمات او الشخصي املوصول باالنترنت 
  . جمموعة مركبة من هذه القنوات

من املخاطر اجلوهرية عند تطبيق احلكومة االلكترونية يف حالة عدم  قد تنجم كثري -5
فقد تكون مبادرات احلكومة  . إدراكها جيدا من قبل املخططني واملستخدمني على حد سواء

اإللكترونية إهدارا للموارد وتفشل يف دعوا من أجل إتاحة اخلدمات احلكومية املفيدة 
  . ة إحباط املواطنني مع احلكومة الفعليةمما قد يؤدي إيل زياد ، للمواطنني

مثة جوانب قصور تعتري اال طار النظري التقليدي للحكومة االلكترونية من حيث  -6
وحيداً  عامالً اليدوييعتد بالعمل  اإلطارهذا  أن إذ. املؤسسات يف اتمع إسهامقياس  إمكان

املؤثرة اليت ميارسها  نشطةاأل تأثريللحكم على فاعلية املؤسسة من دون النظر اىل مدى 
الذي جيعل ذلك مدعاة للتفكري اىل احلاجة اىل بناء نظري حيمل  األمر. العاملني على املؤسسة

 أنشطةعلى  وتأثريااتراعي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أساليبيف طياته 
هتمني باملؤسسة ومنهم بالنسبة جلمهور امل أمهية تذا أضحت األداءمؤشرات  أن إذاملؤسسة 

   . املستثمرين املرتقبون الذين يتخذون منها وسائل مساعدة هلم يف اختاذ قرارام
   :توصياتال :ثانياً
 . ضرورة يئة البنية األساسية لنجاح احلكومة يف أداء أعماهلا :تطوير البنية األساسية-1

 واملعلومات وتدفقها من وإىل ويتم ذلك من خالل توفري نظم اتصاالت فعالة لنقل البيانات
 ، األعمال ومنظمات اتمع املدين وبالعكس مؤسساتاملواطنني و احلكومية إىلاملؤسسات 

 ،تطوير مشروعات متوافقة مع بنية االتصاالت األساسية املتوافرة بالفعل: وذلك من خالل
جيع القطاع اخلاص تشو ،الوصول العامة ومراكز اخلدمة اتمعية املتنقلة مراكزاستخدام و
االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية لإلسراع يف ى عل
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أساليب ى العاملة على تدريب املتعاملني والقوو ،نطاق واسعى استخدامها وانتشارها عل
   . االستفادة القصوى منهاى التعامل والتكيف مع التكنولوجيا املتطورة وحثهم عل

قد تواجه تطبيقات احلكومة اإللكترونية واخلدمات اليت : السياسة العامة والقانون ترشيد-2
حتديث  نقترحلذلك  ، تقدمها معوقات قانونية أو قد تتعارض مع السياسات العامة القائمة

 من خالل ، القوانني والتشريعات إلضافة الشرعية والقبول للوثائق واملعامالت اإللكترونية
األضرار اليت ى ولني يف املصاحل والدوائر احلكومية والتشاور معهم لتقييم مدؤملسمراعاة آراء ا:

قد تلحق مبشروعات احلكومة اإللكترونية يف حالة عدم إصالح أو تعديل النظام القانوين 
ى منح الصفة القانونية لكل ما تنشره احلكومة اإللكترونية من معلومات علو ،املستخدم

ني والتشريعات والتوجيهات وتوحيدها مبا يتالءم مع بيئة العمل توضيح القوانو ،شبكةال
الدرجات  أعلىمن توفر  للتأكدتقييم مستمر للتطبيقات  إجراءضرورة و ،احلكومي

    . األمنيةلالحتياطات 
ميكن أن يكون للحكومة  :تشجيع استيعاب املعرفة اإللكترونية لدي مجهور املتعاملني-4  

تعلم املعرفة اإللكترونية وحتقيق العدل واملساواة ى تشجيع املتعاملني عل ىاإللكترونية القدرة عل
تطوير تطبيقات قادرة علي استخدام  من خالل ، خدماا العامةاىل للجميع يف الوصول 

تضمني التوجه و، الوسائط املتعددة من صوت وصورة وحركة وبيانات جبانب النص املكتوب
لنقاط الوصول لتدريب تسهيالت توفري و ،لكترونيةالتعليمي يف مشروعات احلكومة اإل

تطوير برامج تتضمن وسائل و ،مهارات استخدام وتوظيف احلاسبات اآلليةى املتعامني عل
إعالم تقليدية مثل الربامج اإلذاعية والتليفزيونية والصحافة اليت من خالهلا يتمكن املواطنون 

    . نيةمن التعرف علي معامل وخدمات احلكومة اإللكترو
يقصد باخلصوصية محاية  :خصوصية املعلومات واملعامالت الشخصيةى احملافظة عل-5

حيث أنه من املالحظ  . واملؤسساتاملعلومات الشخصية اليت جتمعها احلكومة حول األفراد 
واألجهزة احلكومية املختلفة جتمع كم هائل من البيانات عن املواطنني ؤسسات أن امل

وبتنامي حجم ونطاق اخلدمات  ، ن خالل املعامالت اليت حتدث معهماألعمال مؤسسات وم
خصوصية ى واحملافظة عل . اإللكترونية العامة تتزايد وتتضخم قواعد ومستودعات البيانات

نة يف قواعد ومستودعات البيانات اليت تطورها األجهزة احلكومية ووسرية املعلومات املخز
حيث أن إساءة استخدام البيانات الشخصية قد  ، همهم جدا لبناء الثقة كما سبق توضيح

يفقد ثقة اجلمهور باحلكومة اإللكترونية ويزيد الفجوة النفسية القائمة بالفعل بني املواطنني 
حلكومة اإللكترونية حبفظ وصيانة خصوصية اذلك جيب أن تلتزم مواقع ى وعل. واحلكومة

  :من خالل ، وسرية بيانات املواطنني
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املوظف العام حول أمهية املسائل والقضايا املتعلقة باخلصوصية  تدريب وتوعية -
   . والسرية الشخصية

   . تصميم وتطوير التطبيقات اإلدارية اليت تضمن وسائل محاية اخلصوصية والسرية -
وتقليص عمليات جتميع املعلومات  ، اتباع املمارسات األحسن يف جمال املعلومات -

   . حلاالت ذات الطبيعة القصوىالشخصية واالحتفاظ ا إال يف ا
   . احلد من الوصول إيل املعلومات الشخصية اليت يسهل التعرف علي أصحاا -
عدم السماح آليا للعاملني بالتطفل علي املعلومات الشخصية اليت تتسم بدرجة عالية  -

   . من اخلصوصية
 وجوهرياً رئيسياً عنصراًتعترب ان ثقة املواطن باحلكومة االلكترونية  :محاية أمن املعلومات- 6  

مواقع ى التردد على وبدون الثقة لن يفكر املواطنون عل . من عناصر احلكومة اإللكترونية
وخاصة يف حالة اخلدمات اليت يتطلب احلصول عليها قيام املواطنني  ، احلكومة اإللكترونية

احلكومة القيام وباستطاعة  . بتزويد احلكومة اإللكترونية مبعلومات شخصية ذات صفة خاصة
وتعريف املواطنني ا أو إعالمهم مبخططاا ومشروعاا    بدور مهم يف الكشف عن سياساا

وضع  لذلك جيب ، واألهداف املستهدف حتقيقها من عملية مجع وختزين البيانات عنهم
يف  ول لتنفيذ هذه السياسة وفقا للمعايري الدوليةؤسياسة حمددة عن أمن املعلومات وتعيني مس

التقييم املستمر واملتواصل لنظم األمن للتأكد من تنفيذها لكل ما يتعلق و ،هذا الشأن
عدم اإلفصاح عن املعلومات الشخصية دون و ،باإلجراءات الوقائية األمنية بشكل سليم

القضايا املتصلة بأمن املعلومات ى توعية وتدريب العاملني علو ،إذن مسبقى احلصول عل
  . كل منتظم ومتواصلوتكنولوجياا بش

توسيع قاعدة نشر املعلومات والدراسات املنجزة يف اجلهات  :النشر املعلومايت -7
  . وكسب الوقت ةاالزدواجيالعمل االلكتروين لتفادي  آلياتواملؤسسات املختلفة حول 
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