الحكومة اإللكترونية بين األصالة االستنساخ
المحامي يونس عربالحكومةةاالاكلكونوة ةةاالقالال ةةنانالاكلكونوةةةخالقالاكةوتةةنيالاكلكونوةةةخالقالالم ةةون ن ال
اكلكونوة االقالاكدانةالاكلكونوة االكحو نجن الالجمهونالقالهذهالوغ نهةنالمطةحاحن ال
جةن الوةةداولهنالاةخالالولة الالحن ةنال اةةعالةحةةوالمو ة الالووعةةدالاةخالم ةةموةهنالجم عةةنال
ا ومنانااللفكةنةالا ةندةالتاةوالاوالا ةندةالاتوةناكالالحكومةاالالوةخالاحا ة المة المةوطة ال
الو ع ةن القالواذاالكنةة الهةذهالالمفةنه مالممةنال ةودالاكاالاةخالاكو ةنحالالعنه ةاالومةهةنال
اكنداالقالانةةةيال مكةةاالال ةةودالدواالوةةنددالااالمفهةةومالالحكومةةاالاكلكونوة ةةاالاةةخالاله ةةاال
العنه ةةاالمفهةةومالوح حةةيالال ةةهنه االقال و ةةنال ةةاالاةةةياللة

الممةةاالوطةةونال ةةمولخاللمةةنال

ةوكواال ا ةيالاكحةةواداللةداالاةجةةن الالتحةحالالو ة ةاالوالوله ا ةةاالوال نةوة ةاالالالم ونحةةاال
لووا نالموحاهن الاحالوالالحكوماالاكلكونوة ا.ال ال
ما الح ث الاكطد الق الو واء الكةن الةوحدث ال ا اله ا الالعنلم الالوالعخ الام اله ا الاكةونة ال
اكاونا

ا الق الانا الا ا الحكوما الو عع الكا الوح و الاعنل ا ال نل ا الاخ الو د م التدمنوهنال

لاجمهونالووح والاعنل االاخالوهنددالالة نحاله االدوا نهنالومؤ

نوهنالووح والوانالاخال

كا الاكداء الومطنوانوي الق اللهذا الانا ال الاكنة الالحكوما الاكلكونوة ا الو وم الما اله اال
نكن هنال اعالوجم الكنااالاكة حاالوالتدمن الالمعاومنو االوالوفن ا ا الوالوهندل االاخال
مو

الواحدالهوالمول الالحكوماالالن مخال اعال هكاالاكةونة القالاخالة نحالا هيالمنال

كواالهفكنةالمجمعن الالدوا نالالحكوم اال.الووح والحنلاالاوطندالدا مالهنلجمهونال(ال
 46ال ن االاخالال ومال 9الا نمالاخالاك هوكال 587ال ومالاخالال ةاال)القالم الال دنةال اعال
ونم االكنااالاكحو نجن الاك وعالم االوالتدم االلامواحاال.الووح وال ن االواعنل اال
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النهحالوالوة والواكداءالواكةجن اله االدوا نالالحكوماالذاوهنالولكدالمةهنال اعالحدهال.ال
و الوح و الوانة الاخ الاكةفنو الاخ الكناا الالعةنطن الهمن الا هن الوح و ال وا د الاا د الماال
اكة حاالالحكوم االذا الالمحوواالالوجنن .ال
ولو الدل ةن الاخ الالوجنها الاكمن ك ا اللوجدةن الاا الالم نحا الاكنحي اللالهومنم الاةطه ال
اع الالم ون ن
ومؤ

الالحكوم ا الو اع الالعاللن

نوهن الوه ا الالجمهون الومؤ

الالوجنن ا اله ا اللحن ن

الالحكوماال

ن الاك مند الاخ الال حنك الالتنص الق الوهو المنال

عك الالذهة ا الاك وممنن ا الاو الاكلوطند االال ن دةالاخالامن كن القالاخ الح ا اللو الدل ةنال
الةظن الاخ الالوجنني الاكونوه ا اللوجدةن الالمحنك الالن

اللاعمد الحمن ا الوتدماال

الم وهاك الاو الالمواحا ال .الوه ا الهذ ا الاكوجنه ا الووجنذي الوجنني الالدود الالةنم اال
المة ولاالالوخالنهمناللاالوكواالاكمنالماالةمنذجالم وة تاال.الواذاالكناال مكاالالوجنو ال
ا الا وة نخ الا الوحه و الما الوحه ن الو ة ا الالمعاومن الانا الالحكوما الاكلكونوة اال
ط اال االاك وة نخالااالاندةنهنالةنجحاالوان ااالقالكاالموحاهنوهنالكمنالةناالوعومدال
جوهن ن ال اع الالهةنء الالتنص اللاحكوما الالوالع ا الو اع الاكداء الالتنص الهنلموظ ال
الحكومخالو اعالالم نااالالتنطاالهمجوم الالمواحة اال.ال ال
واذاالكنة الهعضالالمفنه ماللاحكوماالاكلكونوة االو ومال اعالا ن الوجم الالتدمن ال
اخ المو

الواحد الق الانا المفنه م الاتنا الوةنلض الهذه الالفكنة الق الاذ الك ال نا الالهعضال

حنجاالكةوهنجالم اكالالوجم الالهدال مكاالااال وح والاكةجن الاا دالااالومالاة نءالاكمنال
ما المنك اللاعمد الالحكومخ الاكلكونوةخ الق الوهذا الما الجد د ال ع د الالو نؤد الحودال
الةظنم ا الالمنك

الوالالمنك

الوا همن الاا د الاخ الالوال الالوحه خ ال .الوك ال وع اال

اك وغنايالماالح ثالااالالحكوماالاكلكونوة االوع دالاموحناالكنااالالةظن ن الاكدان اال
والد وون االلاحكمالقالوكالاهنلغالاااللا الاةهنالنهمنالوع دالحنحالاكنةالالع دالاكجومن خال
ذاوي الالذ الا ن الا ن الال احا الاخ الالدولا ال .الولهذا الانا الالحكوما الاكلكونوة ا الوممدال
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اله ا الالوخ الووح و الا هن التدمن الالمواحة ا الوا وعالمنوهم الوووح و الا هن الاكة حاال
الحكوم ا اللادا نة الالمعة ا الما الدوا ن الالحكوما الهذاوهن الاو الا من اله االالدوا ن الالمتوافاال
هن وتدامال هكن الالمعاومن الواكوطندال االهعدالاخالاحننالمفهومالموكنمداللعةنطنال
وموحاهن

الاكدانة الواكداء الواكةونج الوالوفن د الاخ الالمجوم ال .الوهةنء الالحكوماال

اكلكونوة ا ال عةخ الاكتذ الهنلح هنا الكد المن الومنن ي الالحكوما الاخ الالعنلم الالح خ القال
واءالاخال اللوهنالهنلجمهونالاوال اللاالمؤ

نوهنالهع هنالههعضالاوال اللوهنالهجهن ال

اك مند الالداتا ا الوالتننج ا ال .الاةهن الهحو الا ندة الهةد ا الاو الا ندة الاتوناك اللا ن مال
وو عيالاخالةحنوالاله االالنلم االالوفن ا اال.اللهذاالاناالمحوواالالحكوماالاكلكونوة اال
و ما المحووا المعاومنوخ ال غحخ الكناا الاك وعالمن الوجنه الالجمهون الاو الا من اله اال
مؤ

ن الالدولا الاو الا من اله ةهن الوه ا المؤ

ن الاك مند ال .الومحووا التدمخ ال و حال

و د مالكنااالالتدمن الالح نو االوتدمن الاك مندال اعالالتحال.الومحوواالاوطنلخال(ال
وهوالمنال معالتاوالالمجومعن ال)ال و حالنهحالاة ناالالدولاالواجه ةالالدولاالمعنالاخال
كدالول الوهو ااالوفن دال

نةال.الالال ال

وا نالكناالاكةجن الوم وو نويالاخالهةنءالالحكوماالاكلكونوة االاناالمماالحنجااللوحد دال
اكولو ن الما الح ث الال حن ن الالم وهداا الهعما ا الاكوموا الق الوهذه الم نلا المحكوماال
هظنو الكدالمجوم الومحكوماالهتحاالالوكنمدالالم و ها االكدمنجالكنااالال حن ن القال
وهةنالوظهنالاودالمعنلمالاكطنلاالاخالم نهدالاك وة نخالقالانذاالكنة الاكولو االممالالاخال
مجوم المن الووطد اله حن ن الاك وممنن الق الانهمن الوكوا الاخ المجوم الآتن الك ماال
و نون االاخاللحن ن الالطحاالوالوعا مال.ال ال
والحكوماالاكلكونوة االواوالمةحوالاكحو نجن الاخالالدودالالةنم االقال وع االااالوكواال
و ااالهةنءالالوطنداللو الوو نهمالاخالحدالم كال الالوطند االقالووكواالو ااالتدماال
اجومن ا الو نهم الاخ الهةنء المجوم اللو الق الوو اا الوفن د الهنداء الا اع الوكا الالدالال
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ن الو اا الاداء الهنجو ن الكد المظنهن الالونت ن الوالهحء الوالونهد الاخ الالجهن ال

وهخ الا

الحكومخال.الوااالوكواالاهمالو اااللانلنهااللمنالوومو الهيالالةظمالالو ة االماالامكنة ن ال
الوحا دالوالمناجعاالآل نالوه كدالمؤوم اللالة حاالالوخالوومال اعالالمول القالانذاالةظنال
ال هنالماالهذهالاكهعندالح

الغن هنالقالوهغ نالذلكالنهمنالوكواالو ااالا نلاالاااللمال

تححاللهةن هنالهنل كدالالمةن يالو ماالنؤ االوا حاال
وثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة االلكترونية  ،تقنية وتنظيمية وادارية
وقانونية وبشرية لكن ابرزها واهمها وضع تصور لحد الالم كال الال ن ما الاخال
الوال الالح خ اللهد الاكةو ند الالع الاله ا الاكلكونوة ا الق الولاومم د ال اع الاهم ا الهذاال
الموحاي الة ني الالممند اله نا المحووا الالحكوما الاكلكونوة ا ال ال الق الاذ ال جي ال اعال
الحكومن الاا الو وم الهووا ن الالمعاومن الالال ما الهمواحة هن ال هن الاكةونة ال .الح ثال
جي الاا الووواجد ال ن ا ال وم الهموجههن الوحد د الجم الالومن و الوالمعاومن الوالةمنذجال
الحكوم االمهن نةال هنالاكةونة ال.الوهنتوطننالكامنالظهنالوم االحكوم االجد دةالاوال
معاومن الجد دةال جيالو عهنالمهن نةال اعالاكةونة الالواخالهذاالاكحننالاناالاكهنال
م كااالوواجهةنالهخالم نكدالالووم والال ن ماالاخالالح نةالالوالع االقالاذالل
ووم و الان د ال

المماالةظنمال

الكناا الومن و الالعمد الالحكومخ الاخ المو عهن الالطح ح الهنلول ال

المحاوي الق الانذا المنالكنا الهذا الوال الالعمد الالح خ الانا الماالالتحونة الاكوجنه اللهةنءال
الحكوماالاكلكونوة االلهدالاةهنءالالم كااالال ن ماالاخالالوال الغ نالاكلكونوةخال.الكذلكال
حدالم كال اللنةوة االالوهندك الالوجنن االوووا نالو ن اهنالالو ة االوالوةظ م االقالذلكال
ااالج م الالمهندك الالوخالووعنمدالهنلة ودال جيالو عهنال اعالاكةونة الممدالامكنة اال
دا الالفواو ن الوالن وم الالحكوم ا الالمتوافا المهن نة ال هن الاكةونة الق الوجعد الهذهال
العما ا اله ة ا الهمعةع الاةهن الوندد اللو مد الكد الما ال وم الكداء الالوعنمال الالوجنن ا الم ال
المؤ

ن

الالحكوم ا ال .الوووا ن الالهةع الواك وناو ج ن
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الالمةن ها الالكف اا الههةنءال

المجومعن الق الاهةنء الالمجومعن ال وحاي الاة نء الو ح الوفن اخ ال اع الاكةونة ال ومال
هوفع د الالوواطد اله ا الالمؤ

ن الالحكوم ا الوه ةهن الوه ا الالمواحة ا الوه ةهن الوه اال

م ود هنالالهح ثال ومالووا نالالمعاومن اله كدالمهن نال االحنلاالا اال ما االوجنن االومال
ولد وهنالاخالول ال نهوالا نااالالعالا وتدامالمؤومنا الالف د واللو ه دالاكوطنداله اال
المواحاالوالموظ الالحكومخال .ال
و عدالمو ةوكالاكحةننالال ةنةوةخاللاحكومةاالاكلكونوة ةاالاكمةنالمو ةو ن الالحكومةاال
اكلكونوة االح ن االوأهم االقالم الاةةةنالكالةةناالاةخالالوالة الالعنهةخالة ةنحنالو ةن ع نال
نا ةةخالهةةذهالاكهم ةةاالقالانلعاللةةن الا مةةنالهة االالجهةةن الالحكوم ةةاالواكاةةنادالاةةخال ةةوعال
الم ند االومتواة الال حن ةن الون

ة ال اةعالوعه ةاالالحاهةن الواك ةود نءا الالتح ةاال

والمكووهاالقالوو ا مالاكطودالوالحطودال اعالم ةوةدا الن ةم اال..الالةنالمةاالالولةن ال
الوخالوجعدال اللاالالمواحاالهنلموظ الالحكةومخالكال حكمهةنالغ ةنالالةونوالوالكونهةاالقال
ول

الا الونوالواةمنالاخالالغنليالةمنذجالحكوم االول

الا االكونهاالواةمنالاةخالالغنلةيال

كونهاالموم اال ماالمفهومالالم وةدا الالن م االالم نناللنةوةنال.الووممةاالا ةكنك الاةخال
م ةةةدااالاةظمةةةاالالن ةةةومالوالحواهةةة الو ما ةةةن الا ةةةو فن هنال.الوممةةةاالم ةةةكال الووطةةةدال
هنجناء الالعحنءا الالحكوم االو نا حهنالال كا االالوا كنك الووطدالهو ةن دالالةدا ال
ولنةوة وهةنالومةةدااللهةودالال ةةنةوااللاةدا الال(الال ةةد ال–الة ةهااللا ةةدال)الكهةد دال ةةاالالةةدا ال
الة ةد ال.الوممةةاالا ةةكنك الاةةخالم ةةدااالحمن ةةاالالامةةاالالمنا ةةال الاكلكونوة ةةاالاةةخالظةةدال
غ نيالا وناو ج ن الاماال مول االاةخاله ةاالالمؤ

ةن الالعنه ةاال ةواءالاةخالال حةن اال

العةةنمالاوالالتةةنصالقالومةةاالجد ةةدال حفةةوال اةةعالال ةةححالالو ةةنؤدالحةةودالحج ةةاالالوعنلةةدال
اكلكونوةةةخالوحج ةةاالاكمهةةن الهنلو ةةن دالاكلكونوة ةةاالقالوممةةاالت ةة االمةةاالااال كةةواال
الوكنمدالالنلمخال اعالح نيالال ن االو اعالح نيالالتطوط االوحن ن الاكاةنادالقالال
واخالظدالغ نياللوا دالالم نءلاالالجةن اال اعالالعهثالهةنلكمه وونالوال ةهكن الوا ةنءةال
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ا ةةوتدامهنالو اةةعالاكة ةةحاالالجنم ةةاالالمنوكهةةاالهوا ةةحوهنالممةةاالت ةة اال اةةعالامةةاال
الوعنمدال واءالا مناله االالمؤ

ن الالحكوم االاواله ةهنالوه االالجمهونال.ال

لهذاالاناالالم نلاالالجوهن االاخال الماالهةنءالالحكوماالاكلكونوة االادناكالااالالحكوماال
اكلكونوة ةةاالووحاةةيالالولةةو ال اةةعالكناةةاالو ةةن عن الالةظةةنمالال ةةنةوةخالال ةةن مالوهةةخالكال
وحومدالااال نكاللهناله نليالو ن عخالجنه اللدال كةواالمةن ةهنالاةخاله ةاالمغةن نةالوغ ةنال
مةن يالاخالاله االالمحا اال.الالال ال
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