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مستخلص
تتناًل ىذه اندراسة تحدٌد أىًٍة انتحٌل نحٌ انحكٌية اإلنكتزًنٍة فً اإلصالح اإلداري فً اندًنة ،تبدأ اندراسة
بتعزٌف يفيٌو ا نحكٌية اإلنكتزًنٍة ًأىدافيا ًيا تحققو ين يشاٌا ،ثى تحدد انًقٌيات انالسية نتفعٍم انحكٌية
اإلنكتزًنٍة ،/ثى تحدد طزق ًخطظ انتحٌل نحٌ انحكٌية اإلنكتزًنٍةً ،تضع اندراسة خزٌطة نهطزٌك نحٌ انحكٌية
اإلنكتزًنٍة ًيزاحم تطٌٌزىاً ،أخٍزا تقدو اندراسة يجًٌعة ين انتٌصٍات انًيًة انتً ٌجب األخذ بيا فً سبٍم
انتحٌل نحٌ انحكٌيات اإلنكتزًنٍة.
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المقدمة

تتسابق الحكومات حول العالم في إٌقامة ما يطمق عميو الحكومة اإللكترونية أو الحكومة الرقمية .ففي

كل منطقة من مناطق العالم من الدول النامية إلي الدول الصناعية المتقدمة ،تضع الحكومات الوطنية
والمحميات بيا المعمومات الحرجة عمي الخط المباشر ،وتستخدم اآللية لتبسيط العمميات التي كانت معقدة

من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنييا.

والحماس الذي يصاحب ىذا التوجو يأتي جزئيا من االعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل
السمبي الغالب في الحكومة الفعمية إلي الشكل النشط اإليجابي والتفاعمي مع المواطنين ومؤسسات

األعمال .ففي كثير من األماكن ،يري كثير من المواطنين أن حكوماتيم ال تستجيب لحاجاتيم الممحة
بالقدر الكافي ،وأن انتشار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة ساىمت في تغيير النمط التقميدي

لمحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعمقة أمام المواطنين.

والتعريف المنتشر لمحكومة اإللكترونية أو الرقمية يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
لمساندة فعالية الخدمات الحكومية وتعامميا مع المواطنين بطريقة أحسن وأسيل ،والسماح بالوصول إلي

قدر أعظم من المعمومات ،وجعل الحكومة ذاتيا أكثر استجابة لرغبات المواطنين .وقد تتضمن الحكومة
اإللكترونية إتاحة الخدمات عبر شبكة اإلنترنت والويب ،التميفون ،مراكز المجتمع ،األدوات البلسمكية أو

نظم االتصال األخرى المتوافرة.

إال أننا يجب أن نبلحظ أن الحكومة اإللكترونية ليست بديبل أو اختصا ار لمتنمية االقتصادية وتوفير

الميزانية والحكومة الكفء ،كما أنيا ليست حدثا مفردا قد يتغير فو ار والي األبد الوضع الحكومي الراىن.
فالحكومة اإللكترونية تمثل عممية ،أو يمكن القول ،أنيا تطور أو غالبا صراع يعرض التكاليف والمخاطر

المالية والسياسية.

ومن المبلحظ ،أن الحكومات العادية تمعب دو ار قياديا ىاما في تحسين المدى الذي يستفيد منو
المواطنون ومنظمات األعمال في المجتمع من خبلل إتاحة الفرص التي تقدميا تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت المتقدمة لممساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق واألساليب التقميدية ذات الطابع

البيروقراطي إلي خدمات الحكومة اإللكترونية الديناميكية والتفاعمية ،وليذا التحول مظير ىام وتأثير قوي
عمي اجتياز كل المراحل الحرجة المرتبطة باقتصاد المعرفة األوسع.
وقد تنجم كثير من المخاطر الجوىرية في حالة عدم إدراكيا جيدا من قبل المخططين والمستخدمين

عمي حد سواء .فقد تكون مبادرات الحكومة اإللكترونية إىدا ار لمموارد وتفشل في دعوتيا من أجل إتاحة
الخدمات الحكومية المفيدة لممواطنين ،مما قد يؤدي إلي زيادة إحباط المواطنين مع الحكومة الفعمية.

وفي مصر ،عمي وجو الخصوص ،حيث توجد ندرة في الموارد يجب أن يستيدف أي جيد نحو إقامة

الحكومة اإللكترونية بعض ميادين أو مجاالت ليا فرصة عالية من النجاح .وعمي ىذا األساس ،يجب أن
تستوعب الحكومة اإللكترونية أوضاع وعراقيل فريدة ومعينة حتى يمكن ضمان استمرارىا في إطار

التقاليد الحالية ،ونقص البنية األساسية ،وتفشي بعض مظاىر الفساد البيروقراطي والرشوة والمحاباة،
وضعف النظم التعميمية السائدة ،والوصول غير العادل لمتكنولوجيا ذاتيا.

لذلك يجب تحدي األسس والمعالم التي تمقي الضوء عمي كل القضايا والمشكبلت المشتركة التي قد
تواجو جيود إقامة الحكومة اإللكترونية وتقدم الخيارات إلدارتيا ،وذلك من خبلل تحديد مفيوم وماىية

الحكومة اإللكترونية ،وابراز أىدافيا ومزاياىا المرتبطة بالتنمية واإلصبلح اإلداري ،ووضع نموذج ليا
يبين أطرافيا المختمفة ،واستعراض كل من أبعاد الرؤية نحو الحكومة اإللكترونية،وعناصر التحول

الناجح لتطبيقيا والميارات الضرورية لتفعيميا ،مع عرض مراحل تطويرىا وتنفيذىا ،والتحديات الكامنة في
التنمية واإلصبلح اإلداري ،واستراتيجيات نجاحيا والتوصيات المستخمصة لنجاح الحكومة اإللكترونية،

حيث أن ذلك يعتبر ضروريا إلدراك النجاح والتخطيط السميم واإلدارة الفعالة التي التحويل اإليجابي

والقبول والرضي من قبل المواطنين واألعمال لمخدمات المقدمة ليم.

أن نجاح الحكومة اإللكترونية يتطمب تغيي ار في كيفية عمل وأداء الحكومة ،كيف تتفاعل مع
المعمومات ،كيف يري المسئولين وظائفيم ويتفاعمون مع جميور المواطنين؟ كما يتطمب أيضا تحقيق

الحكومة اإللكترونية المشاركة النشطة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص والقطاع المدني .وتحتاج

الحكومة اإللكترونية إلي إدخال وتغذية مرتدة مستمرة من والي المواطنين والمسئولين الذين يتعاممون مع
خدمات الحكومة اإللكترونية ويستخدمونيا.

 .2مفهوم الحكومة اإللكترونية

يمكن مبلحظة الحالة التي يحدث فييا التفاعل والتواصل الحالي مع الحكومة من خبلل معاناة متمقي
الخدمة الحكومية في أوقات محددة وتكدسيم في خطوط أو طوابير انتظار طويمة انتظا ار لتقديم الخدمة

المطموبة .إال أنو في المستقبل القريب كما ىو حادث بالفعل في كثير من الدول المتقدمة ،يمكن تصور
إمكانية تقديم الخدمات عمي مدار الساعة يوميا في كل أيام األسبوع بدون معاناة المواطنين ومنظمات

األعمال في أماكن تواجدىم بدون االنتقال إلي المصالح الحكومية المقدمة لمخدمات المطموبة ،وخاصة

عند رغبة الحكومة في المركزية المسئوليات والعمميات واذا بدأت في توظيف تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت الحديثة مثل الحاسبات اآللية ووسائل االتصاالت السمكية والبلسمكية وشبكات المعمومات

المحمية واإلنترانت واإلنترنت بحيث يمكن لكل المواطنين أو مؤسسات األعمال االتصال بالحكومة من
خبلل اإلنترنت أو شبكة اإلنترانت أو اإلكسترانت التي تتاح ليم وتشتمل عمي كل األشكال والتشريعات
والمعمومات والمعامبلت التي يمكن استشارتيا واستخداميا عمي الخط وعبر اإلنترنت

(Backus,

). Michiel, 2001

فعمي سبيل المثال ،طبقت البنوك التجارية في الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية بالفعل ىذا
التصور السابق اإلشارة إليو ،حيث أن معظم المعامبلت المصرفية تؤدي بالفعل من خبلل شبكة نمط
النقل غير المتزامن  ATMالتي وفرت التكاليف المصرفية الباىظة ،مما يعني تأدية أعمال أكثر بقوي
عاممة قميمة ومحدودة ،في زمن قصير وبأقل قدر من األصول المكتبية الثابتة التي أصبحت تتواجد عمي

مواقع الويب االفتراضية.

وحيث أن الحكومة تعتبر جامع لممعمومات ومصد ار ليا ،في نفس الوقت ،ومقدمة لممعامبلت

والخدمات التي يحتاجيا المواطنون وومنظمات األعمال فيمكنيا تحقيق ىذا التصور من خبلل ما يطمق
عميو الحكومة اإللكترونية أو الرقمية المستخدمة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتقدمة ،وبذلك

تضمن أنماطا وطرقا جديدة وأساليبا مستحدث تسيم في إمكانية الوصول لممعمومات والمعامبلت والفرص
والخدمات.

فما ىي الحكومة اإللكترونية؟
الحكومة اإللكترونية (  )Bachus, Michiel, 2001ىي أكثر من مجرد موقع ويب حكومي عمي

اإلنترنت .ويوجد تعاريف وألفاظ كثيرة شائعة االستخدام لمحكومة اإللكترونية ،مثل :األعمال اإللكترونية،
الديمقراطية اإللكترونية ،الحكومة الرقمية ،الخ.
* ومصطمح الحكومة اإللكترونية  E-Governmentيمثل شكبل من أشكال األعمال اإللكترونية E-

 Businessالذي يشير إلي العمميات واليياكل التي تتفق مع إمداد الخدمات اإللكترونية لممواطنين
ومؤسسات األعمال عمي حد سواء.
*كما يشير مصطمح الديمقراطية اإللكترونية  E-Democracyلمعمميات واليياكل التي تشتمل عمي كل
نماذج التفاعل بين الحكومة والمواطنين.

أي أنو يمكن تعريف الحكومة اإللكترونية ) (UNESCO and The World Bankبأنيا تمثل التطبيق
اإللكتروني في الخد\مات الذي يؤدي إلي:
·

التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين ،وبين الحكومة واألعمال،

·

القيام بالعمميات الحكومية الداخمية بين المصالح الحكومية بعضيا ببعض إلكترونيا بغية تبسيط وتحسين

أوجو الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين واألعمال عمي حد سواء.

كما تعرف الحكومة اإللكترونية أيضا بأنيا المصمحة أو الجياز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا
المتطورة وخاصة الحاسبات اآللية وشبكات اإلنترانت واإلكسترانت واإلنترنت التي توفر المواقع اإللكترونية
المختمفة لدعم وتعزيز الحصول عمي المعمومات والخدمات الحكومية وتوصيميا لممواطنين ومؤسسات

األعمال في المجتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية.

كما يعرفيا ( )Gilder, 2000بأنيا عبارة عن نشاط اقتصادي يتولى ميام توصيل الخدمات العامة

بطريقة إلكترونية ومتكاممة عمي الخط المباشر إلي المواطنين ومنظمات األعمال بحيث تضيف قيمة

حقيقية مضافة يشعر بيا المنتفعون منيا ،كما تسيم في تكوين عبلقات تفاعمية مع المواطنين أفرادا أو

مؤسسات ،من خبلل تزويدىم بخدمات غير نمطية تتناسب مع خصوصياتيم وحاجاتيم ورغباتيم

وتطمعاتيم.

كما يري بعض الكتاب اآلخرين مثل ( )Alquist, et al, 2001أن الحكومة اإللكترونية تمثل مفيوما

ونموذجا فريدا لممعمومات والخدمات العامة وتستيدف في األساس تحقيق ما يمي:
·

سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتقدمة لتوصيل الخدمات
الحكومية لممواطنين ومؤسسات األعمال المحتاجة إلييا بغض النظر عن أماكن تواجدىم أو أوقات

التقدم ليا.
·

تعزيز وتدعيم فرص التنمية واإلصبلح اإلداري واالقتصادي حيث أنو باستطاعة الحكومة اإللكترونية
مساعدة منشآت األعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم االنتقال عمي الخط لمحصول عمي الخدمات

والمتطمبات ،أي أن الحكومة اإللكترونية تقدم فرصا لتطوير إمكانيات وقدرات وميارات منشآت األعمال
بل والمواطنين المتعاممين معيا بما يمكنيم من تحقيق مستويات أعمي من اإلنتاجية ومساندة األداء

األحسن.
·

تحقيق التعمم والتدريب مدي الحياة لزيادة االبتكار واإلبداع لممجتمع لكي يمكنو من التنافس والتواجد في

عالم سريع التغير.

وعمي ذلك يمكن تحديد مفيوم الحكومة اإللكترونية بأنيا إدارة عامة مسئولة عن تقديم المعمومات
والخدمات اإللكترونية بطريقة رقمية لممواطنين ومنشآت األعمال القادرة عمي االتصال إلكترونيا عن بعد.
وقد أصبح ىذا المفيوم قابل لمتطبيق بفضل التقدم السريع والمذىل في تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت وتطبيقاتيا في المنظمات والمصالح الحكومية المختمفة وحققت كثي ار من الدول المتقدمة تقدما
كبي ار في ىذا اإلطار.
ويكمن جوىر وفمسفة الحكومة اإللكترونية في تغيير نمط وأسموب تعامل وتفاعل المواطنين ومنشآت

األعمال عمي اختبلف توجياتيا وأنواعيا وأحجاميا معيا .ويحتم ىذا المفيوم الجديد لمحكومة اإللكترونية
بضرورة تنظيم المعامبلت والخدمات الحكومية المختمفة ،واعادة ىيكمتيا إلكترونيا لمتخمص من الروتين
والبيروقراطية الشائعة في األعمال والميام العمة لترتبط باحتياجات المواطنين ومؤسسات المجتمع

المختمفة من خبلل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتقدمة التي أصبحت متاحة وتعمل عمي توفيرىا
خطط تمييد البنية األساسي في الدول المختمفة.
وبذلك ال يقتصر مفيوم الحكومة اإللكترونية عمي إحداث تغييرات شكمية في أساليب تقديم المعامبلت

والخدمات الحكومية والمنافع العامة لممواطنين بل في إعادة آلية واعادة ىندسة وىيكمية األنشطة

والعمميات واإلجراءات الحكومية ذاتيا تدعيما لمتنمية واإلصبلح اإلداري واالقتصادي الذي تسعي لتحقيقو

الحكومات المختمفة.

وعل ذلك تمثل الحكومة اإللكترونية المستيدف تحقيقيا نموذجا متقدما يعتمد عمي استخدام المعموماتية
والتكنولوجيا المتقدمة إلحداث التغيير التحولي وليس مجرد إحداث تغييرات وقتية أو تدريجية عمي ىياكل

األعمال القائمة بالفعل.

 .3أهداف الحكومة اإللكترونية ومزاياها

إن فمسفة الحكومة اإللكترونية ترتبط بالحكومة الفعمية الطبيعية كمصدر لممعمومات والخدمات  ،كما أن

المواطنين ومنشآت األعمال والمنظمات المختمفة المتواجدة في المجتمع تعامل كعمبلء أو منتفعين

يرغبون في االستفادة من ىذه المعمومات والخدمات الحكومية .ويمثل ذلك تغيي ار جوىريا في ثقافة تنفيذ
الخدمات والمعامبلت الحكومية ونظرة المواطنين واألعمال تجاىيا.
واليدف االستراتيجي لمحكومة اإللكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل األطراف

المعنية :الحكومة ،المواطنين ،ومنشآت األعمال .واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يساعد في
ربط كل األطراف الثبلثة معا وتدعيم األنشطة والعمميات .أي أنو في الحكومة اإللكترونية تساند الوسائل
اإللكترونية وتسيم في تدعيم جودة األعمال التي تقدميا لؤلطراف الثبلثة المعنية .وعمي ذلك ،فإن أىداف

الحكومة اإللكترونية تشبو إلي حد كبير أىداف الحكومة الجيدة.
ويمكن يمكن تحديد أىداف الحكومة الرقمية من خبلل وصف أىداف كل من الحكومة اإللكترونية

والديمقراطية الحكومية منفصمين عن بعضيما البعض ( Backus, M. 2001 and Pare, Richard,

 ) 2002كما يمي:

أوال :يوجد أربعة أىداف رئيسية لمديمقراطية اإللكترونية تتمثل في ): (Boufeas, George and et al
 .1تقديم وصوال لممعمومات والمعرفة عن العممية السياسية ،وعن الخدمات والفرص المتوافرة والمتاحة
لممواطنين واألعمال من الواقع إلي الديمقراطية االفتراضية ).(Murru, Maria Elena, April 2003

 .2مساعدة التحول من الوصول السمبي إلي المعمومات إلي المشاركة النشطة لممواطن من خبلل إعبلمو،
تمثيمو ،استشارتو ،تشجيعو عمي التصويت في االنتخابات ،وتضمينو في كل األمور العامة التي تيمو.

 .3تقميل تكمفة الخدمات واإلجراءات الحكومية وما يصاحبيا من أداء عمميات إدارية عن طريق تقديم ذلك.
 .4زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومة من خبلل تعامميا مع المواطنين ومنشآت األعمال.
ثانيا :فيما يتعمق بأىداف الحكومة اإللكترونية يمكن التمييز بين أىداف كل من العمميات المؤداة داخميا،
األىداف المرتكزة عمي األعمال الخارجية المقدمة لجميور المتعاممين.
 .1األىداف المرتكزة عمي أعمال المصالح الحكومية الداخمية الغير ظاىرة لممتعاممين ،تتمثل في تسييل

السرعة ،الشفافية إمكانية المحاسبة ،الكفاءة وفعالية عمميات واجراءات أداء أنشطة اإلدارة الحكومية.
ويساىم ىذا التوجو في توفير تكمفة األعمال وتقديم الخدمات بطريقة جوىرية.

 .2أما أىداف الحكومة اإللكترونية الخارجية فإنيا توجو نحو تحقيق حاجات المجتمع وتوقعاتو بطريقة
مرضية عن طريق تبسيط التفاعل والتعامل مع الخدمات العديدة المتاحة عمي الخط .ويسيل استخدام

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العمميات الحكومية الداخمية سرعة وشفافية وامكانية المحاسبة

والكفاءة والفعالية الخاصة في التواصل مع الجميور والمواطنين واألعمال واألجيزة الحكومية األخرى.
وقد حدد (جامعة الدول العربية ،إعبلن القاىرة 81 ،يونيو  )2002ستة أىداف رئيسية تتسم بيا

استراتيجيات الحكومة اإللكترونية كما يمي:
 .1تحقيق كفاءة وعائد أكبر عمي االستثمار.

 .2ضمان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعموماتيا.
 .3توصيل الخدمات التي تستجيب الحتياجات العميل.
 .4التكامل بين الخدمات ذات الصمة.
 .5بناء ثقة المستخدم.
 .6زيادة اشتراك المواطنين في الخدمات.

أي يجب أن يوفر االستثمار في إقامة الحكومة اإللكترونية عائدات ممموسة ،سواء كانت في شكل

خفض حقيقي في التكمفة أو رفع الكفاءة واإلنتاجية أو تحسين الخدمات المقدمة لممجتمع بمواطنيو
وأعمالو.
كما أن الخدمات المباشرة تعتبر جزءا من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعمومات والخدمات

الحكومية .وبالنسبة لممصالح واألجيزة الحكومية يستتبع توصيل المعمومات والخدمات إدارة قنوات متعدد
لمنقل والتوصيل .وعمي الرغم ،من استمرار توصيل المعمومات والخدمات بالطرق التقميدية مثل استخدام

التميفون ،الفاكس أو الطرق اليدوية ،إال أن اليدف األعم ىو تحسين جودة الخدمات وتوفيرىا .وال شك أن

الخدمات المباشرة ليا ميزة فريدة تتمثل في سيولة النفاذ إلييا ف] أي وقت ومن أي مكان بو إمكانيات

الربط مع الشبكات المتاحة التي تقدميا.
وبذلك يمكن تفسير مجاالت الرؤيا واألوليات التي يجب مراعاتيا في أن عرض الحكومة اإللكترونية

يتمثل في مشاركة أىداف المجتمع ،لذلك تبدأ عممية التخطيط إلنشاء رؤية عريضة لمحكومة اإللكترونية
التي يشترك فييا كل من المواطنين ،رجال األعمال ،المسئولين الحكوميين ،الجمعيات األىمية المدنية

واألطراف األخرى .مما يستوجب تواجد أىداف عريضة لمحكومة اإللكترونية منيا (O’Reilly, Jim,

):2002
_ تحسين الخدمات الموجية لممواطنين،
 تحسين إنتاجية وكفاءة المصالح والمنظمات، تشجيع النظام القانوني وتطبيق القانون ،مساندة ودعم القطاعات االقتصادية، تشجيع اإلدارة الجيدة وتوسيع المشاركة.مما تقدم يمكن تحديد مزايا إقامة الحكومة اإللكترونية في التالي:
·

إنشاء قنوات اتصال إضافية بين المواطنين ومنشآت األعمال ومنظمات المجتمع المختمفة من جية

·

توفير المعمومات لممواطنين داخل الوطن وخارجو.

·

تسويق المنتجات والخدمات عالميا.

واألجيزة والمصالح الحكومية من جية أخرى.

·

اجتذاب االستثمارات من خبلل تحديد الفرص االستثمارية القائمة.

·

تقميل تكمفة الخدمات واألعمال والمعمومات الحكومية وما يصاحبيا من إجراءات متعددة.

·

تبسيط العمميات واإلجراءات الحكومية والتخمص من بيروقراطية األداء.

·

التوسع في استخدام تكنولوجيا المعمومات لسد الفجوة الرقمية مع المجتمعات المتقدمة.

·

التأىيل والتنمية المينية والتدريب والتعمم المستمر مدى الحياة.

 .4نموذج الحكومة اإللكترونية

يمكن تحديد نموذج الحكومة اإللكترونية بأنو يمثل نموذج أعمال مبتكر مبني عمي المعموماتية

والتكنولوجيا المتقدمة ،وعمي األخص أساليب التفاعل والشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة .ويعتبر نموذج

الحكومة اإللكترونية مكرسا بالكامل وموجيا لخدمة المجتمع بمواطنيو ومنشآتو ومنظماتو المختمفة،
وييدف في األساس تقديم خدمات عامة بطريقة مميزة تراعي خصوصيات العمبلء واألسواق المستيدفة

ويحقق لكل األطراف المتعاممة أىدافيا بطريقة مشتركة وفعالة (Graafland-Essrs, Irma and

).Ettedgui, Emille, 2002
وبذلك يرتبط ىذا النموذج بالتالي:
·

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المتقدمة.

·

إدارة االبتكار واإلبداع في إحداث تغييرات جذرية في مفيوم العمل الحكومي والتحول من اإلدارة التقميدية

·

إعادة تشكيل وىندسة الحكومة بإحداث تغييرات في استراتيجيات وأساليب تفاعل الحكومة مع المواطنين

إلي إدارة التغيير وادارة المعرفة.

واألعمال ومع عمم ياتيا بعضيا ببعض ،واالستناد إلي مبادئ وأسس العدالة واإلنصاف والشفافية
والمساءلة والمشاركة في اتخاذ الق اررات.

ويوضح الشكل التالي نموذج الحكومة اإللكترونية في تقديم خدماتيا إلكترونيا :

شكل رقم ( )8نموذج الخدمة اإللكترونية الحكومية

كما يبين الشكل التالي رقم ( )2نموذج الحكومة اإللكترونية باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت:

شكل رقم ( )2نموذج الحكومة اإللكترونية باستخدام اإلنترنت

وفي إطار نموذج الحكومة اإللكترونية يمكن تمييز المجموعات الرئيسية الثبلثة المستيدفة في مفيوميا

والتي تمثل كل من الحكومة والمواطنين واألعمال ،والتي تختصر كما يمي:

 B2Bأي األعمال لؤلعمال ، B2C ،أي األعمال لممستيمكين ،التي تستخدم في نطاق مفاىيم التجارة
اإللكترونية  .E-Commerceإال أن االختصارات لممعامبلت األكثر شيوعا فتتمثل في التالي G2C :أي
الحكومة لممستيمكين كالمواطنين G2B ،أي الحكومة لؤلعمال ،و  G2Gأي الحكومة لمحكومة ،التي
يمكن التعبير عنيا جميعا في الشكل التالي:

شكل رقم ( )2تفاعبلت الحكومة اإللكترونية

وفي العادة تبدأ معظم الحكومات بتوفير واتاحة المعمومات عمي الخط ،إال أن الطمب العام والكفاءة

المستيدفة تتطمب خدمات أكثر تعقيدا .وبالطبع يأخذ ذلك تأثي ار متدرجا ،حيث أن بعض الخدمات سوف
تتاح عمي الخط أسبق من البعض اآلخر .وفي بعض الحاالت يعتبر الطمب العام القوي المؤثرة

والمحركة ،كما أنو في حاالت أخرى تكون أوجو خفض التكمفة وتوفير النفقات الحكومية ذات أثر كبير

في إقامة الحكومة اإللكترونية .وعمي ىذا األساس تنضج الحكومة اإللكترونية وفقا لممراحل األربع التالية:
· المعمومات  >--------------------الحاضر
· التفاعل

 >--------------------العمميات

· التصرف  >-------------------التصرفات الكاممة
· التحول

 >-------------------التكامل والتغيير.

وال يوضح نموذج الحكومة اإللكترونية أن المؤسسات والمنشآت ذاتيا يجب أن تمر أيضا خبلل المراحل

األربع السابقة في نفس الوقت .وفي الدول المتقدمة تعتبر المؤسسات الحكومية في المراحل  ،2 ،8أو 2

كما في الشكل التالي:

شكل رقم ( )4مراحل تعقيد الحكومة اإللكترونية

يبين الشكل السابق أن االختبلف قد يكون كبي ار وضخما ،عمي سبيل المثال يمكن أن تكون مصمحة

الضرائب عمي الدخل أو المبيعات في إطار المرحمة الثالثة حيث تكون التصرفات والمعامبلت إلكترونيا،
بينما قد تكون إدارة األعمال العامة في المرحمة األولي حيث توفر المعمومات لممواطنين واألعمال،

وتعتمد كل المراحل عمي المزايا التي يمكن تحقيقيا.

في المرحمة األولي :تعني الحكومة اإللكترونية التواجد عمي شبكة الويب ،حيث تقدم لممجتمع وجميور
المتعاممين  G2Cأي الحكومة لممستيمك أو  G2Bالحكومة لمنشآت األعمال المعمومات المبلئمة التي
يحتاج إلييا .ويشبو شكل مواقع الويب األولية المعمومات التي يتضمنيا الكتيب أو البروشير عن
المصمحة أو الجياز الحكومي المعين .وتتمثل قيمة ذلك لجميور المتعاممين من األفراد أو األعمال في
إمكانية الوصول لممعمومات الحكومية ،كما توصف العمميات وتصبح أكثر شفافية مما ينعكس عمي

تحسين الخدمة واتاحة الفرص الديمقراطية .وفي إطار العمل الحكومي الداخمي  G2Gأي من الحكومة
لمحكومة يمكن لمحكومة بث المعمومات الثابتة عمي الوسائل اإللكترونية كما في حالة اإلنترنت.

وفي المرحمة الثانية :يتم التفاعل والتواصل بين الحكومة وجميور المتعاممين عمي أساس G2Cأي
الحكومة لممواطنين و  G2Bأي الحكومة لمؤسسات األعمال ،مع توفير تطبيقات عديدة ليم .وفي ىذه
الحالة يطرح كثير من األفراد أسئمة عبر البريد اإللكتروني ،يستخدمون محركات البحث المتاحة ،وينزلون

النماذج واالستمارات والوثائق مما يوفر الوقت ويقمل التكمفة المصاحبة ليذه األعمال .وفي الحقيقة يمكن
أن يتم التعامل مع التطبيقات البسيطة عمي الخط عمي مدار الساعة يوميا وعمي مدي أيام األسبوع ،حيث

يكون ذلك ممكنا إلكترونيا عن بعد.

وفي نطاق العمل الحكومي الداخمي  G2Gأي الحكومة لمحكومة حيث تستخدم المصالح واألجيزة
الحكومية شبكات الكمبيوتر المحمية  LANsوشبكات اإلنترانت  INTRANETوالبريد اإللكتروني لتوصيل

البيانات وتبادليا.

مع المرحمة الثالثة :يزداد تعقيد التكنولوجيا ،إال أن قيمة جميور المستخدمين تزداد لحد كبير أي G2C

الحكومة لممواطنين و  G2Bالحكومة لؤلعمال .وفي ىذه المرحمة يمكن عمل التصرفات أو المعامبلت
الكاممة وامدادىا لمجميور عن بعد دون الذىاب لممكتب المعين .ومكن أمثمة ذلك توفير الخدمات عمي
الخط كما في حالة :مؤل نموذج ضريبة الدخل ،نموذج ضريبة الممتمكات ،تجديد الرخص ،والتصويت

عمي الخط .وتعتبر ىذه المرحمة معقدة بسبب قضايا األمن والسرية والخصوصية .وفي ىذه المرحمة،
سوف يكون التوقيع اإللكتروني أو الرقمي ضروريا لمساعدة نقل الخدمات والمعامبلت قانونيا .وعمي
جانب األعمال ،تبدأ الحكومة بتطبيقات التوريد اإللكترونية  ، E-Procurementكما أنو في ىذه

المرحمة ،يجب إعادة تصميم وىيكمة العمميات الداخمية أي  G2Gالحكومة لمحكومة حتى يمكن تقديم
خدمة متميزة .وفي ىذه المرحمة ،تحتاج الحكومة إلي قوانين وتشريعات جديدة لمساعدة األعمال

البلورقية.

أما المرحمة الرابعة واألخيرة فإنيا تحدث عند تكامل كل نظم المعمومات ويمكن لجميور المتعاممين من
المواطنين واألعمال ( )G2C and G2Bالحصول عمي الخدمات من خبلل بوابة افتراضية التي تمثل
أحد نقاط االتصال المثمي .ويرتبط الوجو المعقد في الوصول ليذا الغرض ىو في األساس يرتبط بالجانب
الداخمي لمعمل الحكومي .عمي سبيل المثال ،توجد ضرورة ممحة لتغيير الثقافة والعمميات والمسئوليات في

إطار المصمحة الحكومية

( )G2Gبطريقة دراماتيكية .ويجب أن يعمل موظفو الحكومة في اإلدارات والمصالح المختمفة معا بطريقة
مشتركة تتسم بالسبلسة وتوفر التكمفة وتزيد الكفاءة وترضي العمبلء من المواطنين واألعمال والمنظمات

المتعامل معيا.

ويمكن أن يخدم ىذا النموذج كمرجع لمحكومة لكي يحدد أين تتدفق المشروعات في التطوير الكمي تجاه
تنفيذ الحكومة اإللكترونية .كما يساند ىذا النموذج الحكومة في تفسير رؤية واستراتيجية الحكومة

اإللكترونية المستيدفة.

وتتمثل الرؤية في ىذا اإلطار ذات المستوي العالي أو مستوي الطموح المطموب لمحكومة فيما يتعمق
بالديمقراطية وأوجو الحكومة واألعمال الخاصة بالحكومة اإللكترونية .وتتضمن االستراتيجية المتاحة عمي

الخطط التي تترجم الرؤية في مشروعات تتسم بالبساطة وامكانية القياس والمحاسبة والواقعية واالرتباط
بالوقت أي ما يطمق عميو بالمغة اإلنجميزية Simple, measurable, accountable, realistic and

). Time-related (SMART

وتعتبر االستراتيجية الجيدة جوىرية لبلحتفاظ بسرعة العمميات

اإلصبلح والتنفيذ .ولذلك يجب توفير الميزانيات المبلئمة لمتنفيذ الجدي كما يجب تحقيق نتائج سريعة
توصل لكل المعنيين والميتمين وجميور المنتفعين.

ويتمثل المدخل الجيد نحو تنفيذ الحكومة اإللكترونية في ربط خطوات المدى القصير الخاص

بالمشروعات مع أىداف المدى البعيد المرتبط بالرؤية المستيدفة .وسوف يكون لممشروعات قيمة ىيكمية
لمتنفيذ عندما تتضمن في رؤية ممكنة التحقيق وتساند باستراتيجية جيدة.

 .5أبعاد رؤية الحكومة اإللكترونية

توجد أبعاد ثبلثة لرؤية الحكومة اإللكترونية التي تسيم في تقديم فيم أدق وأشمل لمفيوميا ورسالتيا

وأىدافيا وآلياتيا .وتتمثل ىذه األبعاد في ):(Bertelsmann Foundation
·

بعد المواطن،

·

بعد األعمال،

·

بعد الحكومة.

( )1بعد المواطن:
ما الذي يريده المواطن من الحكومة )(Bikson and Panis, 1999؟ من المؤكد أن المواطن يريد

الحكومة أن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بيا منشآت األعمال الخاصة .فالمواطن يتطمب الحصول

عمي الخدمات التي تقدميا المصالح واألجيزة الحكومية ،كما في حالة دفع الضرائب ،تجديد رخص سير
المركبات أو رخص القيادة ،دفع رسوم استيبلك الكيرباء ،الغاز ،المياه ،الخ عبر اإلنترنت .أي أن
المواطن يطمب الوصول المبلئم والفوري لمخدمات العامة طوال الوقت وخبلل كل أيام األسبوع أينما وجد

بغض النظر عن مكان تواجده ووقت ذلك .وبذلك فإن المواطن يتخمص من أي قيود تمنعو أو تحد من
وصولو إلي الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بأنواعيا ومستوياتيا المختمفة.

( )2بعد األعمال:
يتمثل ىذا البعد في طريقة مساىمة الحكومة في تحسين مناخ العمل وتوفير مزايا لؤلعمال ،صارت
منظمات ومنشآت األعمال المتنوعة تستخدم التجارة اإللكترونية  E-Commerceفيما بين بعضيا

البعض ( ) B2Bمحققة بذلك كثي ار من المكاسب من حيث خفض التكاليف وتحسين اإلنتاجية والرقابة
عمي المخزون .وتتحقق تمك المزايا عند القيام بالتعامل بين المصالح واألجيزة الحكومية واألعمال

( )G2Bأو بين األعمال والحكومة ( )B2Gويؤدي ذلك إلي تحقيق التالي:
·

تقميص الروتين من خبلل تبسيط اإلجراءات.



مساعدة منشآت األعمال عمي التوصل لمميزات التنافسية.



الحصول عمي تراخيص بناء أو جدولة المستحقات وخبلفو عبر اإلنترنت.

ويتم ذلك من خبلل استحداث بنية أساسية راسخة لؤلعمال يتأكد من فعاليتيا وأنيا في متناول كل منشآت

ومؤسسات األعمال من حيث سيولة وسرعة الوصول إلييا عمي الخط (.)Bolletino, 2002

إن توصيل الخدمات العامة من خبلل مصدر الحكومة اإللكترونية الوحيد والمتكامل يخمق فرصا

أفضل لؤلعمال والحكومة عمي حد سواء لممشاركة والتحالف بما يحقق مزايا وعوائد كثيرة ( Alquist, et

 )al., 2004تعود عمييما معا وعمي التنمية الشاممة في الدولة .وتؤدي ىذه المزايا أيضا إلي خفض
وتقميص التكاليف الخاصة بالمعامبلت والتصرفات ،وتسييل إجراءات األعمال وقواعد التعامل ،وتعزيز

عبلقات وتعاون الحكومة مع األعمال والمواطنين الذين يعتمدون عمي الخدمات والمنافع الحكومية في

حياتيم.

( )3بعد الحكومة:
يمكن لمحكومة أن تغير إدراك ومنظور المواطنين فيما يتصل سوء جودة الخدمة العامة المقدمة
والمعاناة التي يبلقونيا في الحصول عمييا ،كما تستطيع إعادة ثقة الجميور من خبلل انتياج سياسات
جديدة موجية ليم تشعرىم بتمبية احتياجاتيم ومتطمباتيم وحل مشكبلتيم مما يسيم في تسييل معيشتيم

وازالة األعباء الحياتية التي تواجييم .ويستدعي إعادة الثقة واعادة بناء العبلقات مع المواطنين توفير
الخدمات الحكومية بطرق عديدة وأساليب مختمفة دون انتظار وبدون شكاوى ال تعرف العدالة أو

اإلنصاف.

وتعمل الحكومة اإللكترونية الموجية نحو المواطنين إلي دمج أساليب إدارة العبلقات بالمواطن
( ) CRMبأساليب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت السمكية والبلسمكية وكافة أنواع الشبكات باإلضافة
لقواعد ومستودعات البيانات لتفويض صبلحياتيا لعمال المعرفة الذين يتمتعون بقدرات وميارات راقية
تمكنيم من خدمة المواطنين واألعمال والتفاعل معيم لتحقيق أعمي مستويات الرضي والقبول لدييم.

وحيث أن الحكومة اإللكترونية تقوم أساسا عمي مفيوم المشاركة ومبدأ التفاعل ،يجد المواطن نفسو
قاد ار عمي المشاركة في اتخاذ الق اررات ومراجعة األداء والتعميمات مع مصالح وأجيزة الحكومة اإللكترونية
المعنية ،حيث يمتمك حق الوصول إلي ممفات المعمومات من عمي سطح الحاسب الخاص بو ،ويحصل
عمي معالجة موحدة لمحاالت التي يتساءل عنيا وأوقات استجابة قصيرة بل فورية لتساؤالتو وطمب

الخدمات ،كما يعرف الحد األدنى من المسئولية اإلدارية تجاىو.

ويعمل عمال المعرفة ضمن فرق عمل سريعة الحركة تتسم بالدقة واإلتقان المتناىي خبلل رصيد
قواعد ومستودعات المعمومات التي تستند وتتجو نحو تمبية حاجات المستخدم النيائي .وتستثمر الحكومة

اإللكترونية التكنولوجيا المفتوحة ،كما تطور عمميات خدمة متكاممة عبر شبكات المعمومات وخاصة شبكة
اإلنترنت لضمان توصيل معمومات وخدمات موحدة وأخري مفصمة تبلئم متطمبات واحتياجات

المستخدمين النيائيين.

 .6المهارات الالزمة لتفعيل الحكومة اإللكترونية

كما سبق عرضو في البند السابق فيما يتصل بقدرات وميارات عمال المعرفة في إطار بعد الحكومة،

توجد حاجة ممحة لتوفير خمس ميارات ضرورية الزمة لتفعيل الحكومة اإللكترونية وتمكينيا من تقديم
الخدمات الضرورية بكفاءة وفعالية .وتمثل ىذه الميارات متطمبات مسبقة يجب أن يتسم بيا كل العاممين،

كما أنيا أيضا ميارات متداخمة تستدعي العمل بروح الفريق.
ومن ىذه الميارات ما يمي:
( )1المهارات التحميمية:

تمثل تمك المجموعة من الميارات ميارات التفسير والتحميل وىي ميارات أساسية ينبغي توافرىا في كل

مرحمة من مراحل تطوير مشروع الحكومة اإللكترونية التي سوف تستعرض الحقا .وتبدأ ىذه الميارات
بتحديد المشكبلت ووصف أعراضيا والكشف عن السياسات والعمميات والممارسات المسببة ليذه

األعراض ،وتحميل حاجات ومتطمبات المستخدمين ،وسبل تدفق المعمومات واألعمال .ويتطمب ذلك إجراء
بحوث ودراسات استطبلعية أو تشخيصية ومتعمقة أيضا.

( )2مهارات إدارة المعمومات والمعرفة:
تبين ىذه المجموعة من الميارات مدي وأسس التعامل مع المعارف والمعمومات كمورد أساسي ذي

قيمة عالية ومضافة .وتحتاج ىذه المجموعة من الميارات التالي:


التأكد من سبلمة محتوي وجودة البيانات والمعمومات ومستويات توافقيا مع غيرىا من البيانات
والمعمومات .ويرتبط بذلك تصنيف وفرز وفيرسة البيانات وانتقاء المحتاج إليو منيا.



التمكن من تصميم النظم وقواعد أو مستودعات البيانات وممفات البيانات المستخدمة لتقديم

وعرض المعمومات بشكل منظم .ويرتبط بذلك تصميم واجيات التفاعل ونظم األمن التي تضمن

سبلمة وسرية المعمومات المتاحة.


القيام بأنشطة البحث عن المعمومات ،والتصنيف ،والفيرسة ،والحفاظ عمي سبلمة البيانات

والمعمومات.


تصميم وبناء قواعد ومستودعات البيانات وتحديد البيانات المتضمنة واقرار عمميات جمع

البيانات ومعايير ومقاييس الجودة والسيطرة عمييا.


تطوير وتنفيذ آليات المشاركة في المعمومات.

( )3المهارات الفنية:
ويمكن القيام بيذه الميارات من خبلل التالي:
·

تصميم وتنفيذ نظم معمومات متوافقة مع البنية األساسية القائمة.

·

تطوير واجيات التفاعل مع المستخدمين النيائيين بحيث تكون سيمة االستخدام ومقبولة منيم.

·

تحويل البيانات من نظام أو شكل ما إلي شكل آخر في إطار نظام معمومات متكامل واتاحة
بياناتو وتقاريره لبلستخدام بأساليب عديدة.

·

تصميم وادارة نظم وشبكات المعمومات المختمفة.

·

تكوين قواعد ومستودعات بيانات قادرة عمي توحيد المعمومات واستقطابيا من مصادر مختمفة

ألغراض االسترجاع وتوسيع نطاق االستخدام.

( )4مهارات االتصال والتقديم:
توظف ىذه المجموعة من الميارات في أغراض تسويق مشروع الحكومية واستقطاب الدعم البلزم

من كل األطراف المعنية بو.

( )5مهارات إدارة مشروع الحكومة اإللكترونية:
وتيدف ىذه المجموعة من الميارات إلي التعرف عمي التالي:
·
·
·
·

تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المستخدمة عمي بنية العمل،
مدي تأثيرىا عمي الخدمات المقدمة لممواطنين،
التخطيط الجيد لمشروع الحكومة اإللكترونية،
طرق بناء ىيكل المشروع،

·
·

طرق مراقبة جودة المشروع،
طرق قياس أداء الحكومة اإللكترونية.

 .7مقومات واستراتيجيات التحول الناجح لمحكومة اإللكترونية

تيدف الحكومة اإللكترونية إلي إحداث تحول في طريقة تفاعل الحكومة مع المواطنين واألعمال.
ويتطمب ذلك ،كما سبق عرضو في إطار النموذج الخاص بيا ،ضرورة إعداد استراتيجية متماسكة تبدأ
بدراسة تنمية اإلدارة الحكومية وترشيد مواردىا وتييئة بيئتيا القانونية واالقتصادية والنظام االجتماعي ليا،

وتعزيز قدرات المواطنين عمي استخدام المعموماتية والتكنولوجيا المتطورة واالنتفاع منيا.
ويتطمب نجاح الحكومة اإللكترونية قد ار كبي ار من التغيير في أساليب عمل الحكومة وفي نظرة

المواطنين إلي األساليب والطرق التي تتبعيا الحكومة في تقديم العون والدعم ليم .ويبلحظ أنو ال توجد
استراتيجية واحدة تصمح لكل الحاالت والظروف ،حيث ينبغي أن تكون االستراتيجية مفصمة عمي أساس
احتياجات واىتمامات المواطنين المتمقين لمخدمة والظروف واألحوال التي يعيشون فييا.

ويمكن تحقيق الكفاءة والفعالية المنشودة من خبلل تطوير نموذج لمحكومة اإللكترونية يرتكز عمي

حاجات ومتطمبات المواطنين ومنشآت األعمال المتعاممة معيا.

ويوضح العرض التالي كل من مقومات التحول الناجح لمحكومة اإللكترونية ،واالستراتيجيات المشكمة ليا،
والتقييم االستراتيجي لمحكومة اإللكترونية:

 1/7مقومات التحول الناجح لمحكومة اإللكترونية
( )1إصالح العممية اإلدارية:
ليست الحكومة اإللكترونية مجرد عممية آلية العمميات أو معالجة التصرفات واألفعال القائمة في

األعمال الحكومية بالمصالح واألجيزة المختصة ،بل تختص الحكومة اإللكترونية بتكوين عمميات

وعبلقات جديدة بين الحكومة والمواطنين واألعمال.كما أن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

ليست مجرد أداة لتحقيق عوائد وتوفير التكمفة المترتبة عمي تشغيل وتعيين القوى العاممة أو في استثمار
الوقت ،كما أنو ال يتحقق بقيام العاممين بإعداد السجبلت والوثائق اإللكترونية ،بل إن الحكومة اإللكترونية

تعتبر من الحمول الجوىرية لو استحسن استخداميا بشكل صحيح ،عمي إصبلح العمميات واإلجراءات

القائمة التي تقوم بأدائيا .لذلك يجب عند تطوير الحكومة اإللكترونية البدء في التخطيط السميم
لمشروعاتيا ودراسة المجال الذي تطبق فيو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي يجب أن توظف

لتكوين عمميات جديدة تتسم بالشفافية في حل المشكبلت.

وتمثل الشفافية أسموبا جديدا لمتعامل في حل المشكبلت التي تواجو مسار إمداد المعمومات والخدمات
الحكومية لجميور المستفيدين .وعمي ذلك ،فإن إصبلح العمميات اإلدارية يمثل الخطوة األولي في إطار

عممية التحول الناجح نحو إقامة الحكومة اإللكترونية .وعمي الرغم من إصبلح العمميات يعتبر أساسا

مرغوبا ومتطمبا ،إال أنو من الميم تكوين أو خمق عمميات واجراءات جديدة تؤدي إلي إحداث تغييرات
جذرية في أساليب وطرق العمل اإلداري وخاصة في عبلقاتيا بالمواطنين ومنشآت األعمال (Tsekos,

).Theodore and Peristeras, Vassilis, April 2003

( )2القيادة اإلدارية:
حتى يمكن تحقيق عممية التحول لمحكومة اإللكترونية بنجاح ،يصبح من الضروري توافر عددا من

القوى العاممة القادرة عمي التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتقدمة والتي سبق استعراض مجموعات

الميارات البلزمة ليا .وبدون ىذه الكفاءات المؤىمة لمتعامل مع متطمبات الحكومة اإللكترونية ،يصعب بل
ويستحيل تحقيق أىداف إقامة مشروعات الحكومة اإللكترونية حتى لو توافرت اإلمكانيات والموارد المادية

والمعنوية .لذلك فإن الحكومة اإللكترونية تتطمب قيادة سياسية وادارية قوية تمتزم عمنا بدعم الجيود التي
تؤدي لمتحول نحو الحكومة اإللكترونية من خبلل توفير الوقت والجيد والمال والموارد والمناخ السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي الذي يسيم في إطبلق قدرات القوي العاممة اإلبداعية والخبلقة.

( )3وضوح االستراتيجية:
التحول نحو حكومة إلكترونية فعالة وكفء وناجحة يتطمب وجود رؤية ورسالة واضحة المعالم وأوليات
محددة ودقيقة في ضوء معايير ومواصفات واضحة المعالم تتمشى وتتطابق مع التطورات الحديثة في

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

ويتطمب االستثمار االستراتيجي توافر خطط استثمار واضحة وأىداف محددة ترتبط بالموارد البشرية
والمادية المتاحة في الوقت المحدد ليا .وعمي ذلك تختار مشروعات الحكومة اإللكترونية عمي أساس

تحقيقيا أقصى عائد ممكن يختص بعائد االستثمار أو االستغبلل األمثل لمموارد البشرية والمادية .من ىذا

المنطمق ،تنبثق ضرورة توافر معايير كيفية وكمية لقياس اإلنتاجية واألداء الجيد المقبول.

( )4التعاون مع المجتمع:
حيث أن الحكومة اإللكترونية تقام في األساس لخدمة المواطنين ومنشآت األعمال وغبرىا من منظمات

المجتمع ووحداتو ،لذلك يجب التعاون معيا ومشاركتيا في بناء وارساء عبلقات متبادلة وتحالفات تعود
بالنفع عمي المجتمع ككل .وال يقتصر التعاون عمي العبلقة مع المواطنين ومنشآت األعمال ومنظمات

المجتمع فحسب ،وانما بشمل أيضا عبلقة المصمحة الحكومية بإداراتيا ووحداتيا وتنظيماتيا المتعددة
وعبلقة كل ذلك بمصالح واألجيزة الحكومية األخرى عمي كافة المستويات المركزية والمحمية .كما يجب
أن تتعاون منشآت القطاع الخاص مع الحكومة اإللكترونية بحيث ال يقتصر ىذا التعاون عمي المعامبلت

اإللكترونية فحسب ،بل يجب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى واألفكار واالستثمارات.

( )5المشاركة المدنية:
المشاركة والتضمين المدني في أعمال الحكومة اإللكترونية يعتبر عامبل ميما وضروريا لتأكيد فعاليتيا

ونجاحيا ،حيث تتجو نحو تحسين مقدرات المجتمع وفعاليتو الحياتية .لذلك يجب مشاركة المواطنين

ومؤسسات المجتمع المدنية من نقابات وجمعيات غير حكومية في اتخاذ الق اررات الخاصة بالحكومة
اإللكترونية من خبلل التشاور والمشاركة اإليجابية لمتعرف عمي وجيات النظر واآلراء المختمفة نحو

مشروعات الحكومة اإللكترونية.

 2/7االستراتيجيات المشكمة لمحكومة اإللكترونية
يمكن تحديد سبع استراتيجيات أساسية ترشد وتوجو األداء في جيود إقامة الحكومة اإللكترونية بطريقة
مقبولة .وتتمثل ىذه االستراتيجيات في التالي:

( )1سد الفجوة بين المهارات المطموبة والمتاحة:

تحتاج الحكومة اإللكترونية إلي ميارات إدارية وتواصمية وتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادية،

الخ .كما أن الميارات المحتاج إلييا متجددة ومتغيرة عمي الدوام .وليذا العامل االستراتيجي يجب التأكد

عمي تنمية الموارد البشرية المحتاج إلييا من الكفاءات المتاحة بالفعل وتأىيل قوي عاممة جديدة وتنمية

المتوافر منيا لمقيام بمشروعات الحكومة اإللكترونية المتباينة والمتعددة .وفي ىذا النطاق تعتبر مشروعات
تدريب خريجي الجامعات عمي تكنولوجيا المعمومات ،واقامة نوادي تكنولوجيا المعمومات ،القرية الذكية
الخ من المشروعات التي قامت بيا و ازرة االتصاالت والمعمومات ذات طابع استراتيجي لسد الفجوة بين

الميارات المطموبة والمتاحة.

( )2سد الفجوة الشاسعة بين التوقعات وادراك المواطنين:
استراتيجية سد الفجوة الشاسعة بين توقعات الحكومة وادراك المواطن العادي لخدمات الكومة

اإللكترونية ،تحدد برامج التوعية نحو تسويق المعمومات والخدمات المتاحة بالفعل والشفافية المطموبة في
مشاركة الجميور من المواطنين واألعمال في إدراك نقاط القوة والقصور والفرص الناجمة من الحكومة

اإللكترونية والمخاطر التي تمثميا.

( )3الوصول لممواطنين:
استراتيجية الوصول لممواطنين المحتاجين لممعمومات والخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتيم في
الوصول لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،تحتاج إلي إمكانية إمداد ىذه الخدمات واتاحتيا عبر مراكز

خدمة المجتمع مثل مكاتب البريد ونوادي رعاية الشباب ونوادي تكنولوجيا المعمومات وغيرىا.

( )4التحول في الخدمات:
تتمثل ىذه االستراتيجية في التحول من الخدمات الموجية بالبرامج الفردية لخدمة متكاممة تقدميا
الحكومة اإللكترونية الوقت الحقيقية ،حيث أن رؤى الحكومة اإللكترونية تعتبر رؤى متكاممة لئلتاحة
المعمومات والخدمات الحكومية التي تقدم في الوقت الحقيقي المناسب .ويستدعي ذلك إحداث تغييرات

جوىرية وتحويمية في األنشطة والعمميات التي ال يراىا المستخدمون ،حيث أنيا تعتبر غير مرئية وتتم في

الدوائر الحكومية المقدمة لمعموماتيا وخدماتيا .وتشتمل ىذه األنشطة والعمميات عمي كثير من اإلجراءات

وتدفق العمل المرتبط باألساليب اإلدارية المختمفة والمتنوعة.

( )5التحول لمديناميكية والتفاعل في األداء:
استراتيجية التحول من الويب الساكن إلي الويب الديناميكي النشط ترتبط بتفاعل المستخدمين مع الموقع

المحدد لمحكومة اإللكترونية بطريقة نشطة وايجابية بحيث تتم التفاعبلت ومؤل النماذج وتسديد الرسوم
وغير ذلك بطرقة افتراضية عمي الويب حتى الحصول عمي المعمومات أو الخدمات المطموبة.

( )6إتاحة الخدمات من خالل بوابات مكرسة لذلك:
استراتيجية توفير الخدمات من خبلل بوابات الحكومة اإللكترونية وايجاد حمول لممشكبلت واألمور

الخاصة بالخصوصية ومشاركة البيانات من خبلل تكنولوجيا البوابة  Portalحيث يتطمب ذلك تكامل
عمميات واجراءات أعمال جديدة ووسائل لحماية الخصوصية والسرية وضمان أعمى مستويات األمن
والجودة باإلضافة إلي حماية الممكية وتوفير الخدمة الحكومية بسيولة وكفاءة وفعالية.

( )7وضع خريطة واضحة:
استراتيجية صياغة خريطة واضحة المعالم توضح الوضع الحالي والوضع المستيدف الوصول إليو في
المستقبل ،تشرك المستخدمين الحاليين والمتوقعين بأبعاد ومراحل وبرامج الحكومة اإللكترونية.

( )8الدعم والمساندة المطموبة:
استراتيجية دعم ومساندة جيود ومتطمبات الحكومة اإللكترونية من خبلل توفير أدلة إرشادية ونماذج
أعمال مبتكرة ومعمومات مفصمة وبرامج توعية وتدريب مختمفة.

 3/7التقييم االستراتيجي

يمكن استقراء تحديات الحكومة اإللكترونية في التنمية واإلصبلح اإلداري في األلفية الثالثة في مصر

من خبلل التقييم االستراتيجي ) (Backus, Michiel, 2001لؤلوجو السياسية  ،االجتماعية ،االقتصادية
والتكنولوجية لمحكومة اإللكترونية باستخدام أسموب التقييم االستراتيجي لنقاط القوة الضعف والفرص

المتاحة والمخاطر والتيديدات الذي يطمق عميو أسموب ( .)SWOTوتعتبر ىذه األوجو الخاصة بالحكومة
اإللكترونية ذات مستوي عال لتوجيو أداء مشروع الحكومة اإللكترونية المستيدف.

( )1األوجه السياسية:
ترتبط األوجو السياسية بالحكومة اإللكترونية التي تشتمل عمي االستراتيجيات ،السياسات ،القوانين

والتشريعات ،القيادة ،عمميات اتخاذ الق اررات ،قضايا التمويل ،األمور الدولية ،واالستقرار السياسي ،التي
تتمثل في الجدول التالي:
جدول رقم ( )8األوجو السياسية

نقاط القوة

نقاط الضعف  /القصور

 -التجميع مع اإلصبلحات الديمقراطية.

 -محددات الميزانية.

 -شبكة اإلنترنت كعامل جذب.

 -نقص قوانين الفضاء الخارجي.

 -شكل معاصر مرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة

 بطأ عممية اتخاذ القرار. تواجد اليياكل اليرمية فقط. المداخل القصيرة األجل. -قصور التكامل وعمميات اإلصبلح.

الفرص المتاحة

المخاطر  /التهديدات

 -زيادة االعتمادات الخارجية.

 -البيروقراطية.

 -توضيح حد المنافسة.

 -القرصنة وسوء االستخدام.

 -تحديد الشفافية وأسبابيا.

 -الفساد.

 -تغيير العمميات الطبيعية.

 -عدم االنضباط.

 -إعادة ابتكار واختراع الحكومة

 عدم االستقرار السياسي. -مقاومة التغيير.

( )2األوجه االجتماعية:
تتمثل بعض األمثمة المرتبطة باألوجو االجتماعية في البشر ومستويات التعميم ،التوظيف ،الدخل،

الفجوة الرقمية ،والمناطق الريفية والحضرية ،الغني والفقر ،األمية ،الميارات التكنولوجية ،الخ .التي تتمثل
في الجدول التالي:

جدول رقم ( )2األوجو االجتماعية:

نقاط القوة

نقاط الضعف  /القصور

 -الشغف لتعمم ميارات تكنولوجيا المعمومات.

 -قصور فرص التعمم األساسي.

 إمكانية توظيف الميارات والقدرات البشرية. قمة الفرص المتاحة لمتعمم مدي الحياة. تفشي أمية تكنولوجيا المعمومات. قصور التمكن من المغات األجنبية وخاصةاإلنجميزية.

 -نقص الميارات المرتبطة بالمنافسة مع

القطاع الخاص.

 القبول العام لنماذج الخدمة الذاتية.الفرص المتاحة

المخاطر  /التهديدات

 -زيادة فرص التوظيف.

 -ىجرة العقول المرتبطة بأفراد تكنولوجيا

 تحسين نظام التعميم. الحصول عمي وظائف ىيكمية. توافر القوي العاممة الرخيصة. -الترويج لتكنولوجيا المعمومات.

المعمومات الميرة.

 تأثير الثقافات األجنبية. مقاومة البشر لمتغيير. الفجوة الرقمية. -القرصنة.

( )3األوجه االقتصادية:
ترتبط األوجو االقتصادية بالحكومة اإللكترونية كما في الحاالت التالية :التمويل ،وفر التكمفة ،نماذج

األعمال ،التجارة اإللكترونية ،الخ التي تبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( )2األوجو االقتصادية

نقاط القوة

نقاط الضعف  /القصور

 شفافية األعمال كما في التوريدات - ،الرقابة عمي الميزانية.المناقصات ،الممارسات ،الخ.

 -عدم استجابة المستثمرين في األعمال

 -استقطاب فرص التمويل الخارجي.

الحكومية.

الفرص المتاحة

المخاطر  /التهديدات

 -فعالية التكمفة وكفاءتيا.

 -الفساد.

 توافر فرص جديدة لؤلعمال. -الحد من البطالة.

( )4األوجه التكنولوجية:
تتضمن األوجو التكنولوجية األجيزة ،البرمجيات ،البنية األساسية ،االتصاالت ،القوي العاممة الميرة في
تكنولوجيا المعمومات ،الصيانة ،السبلمة وقضايا األمن ،الخ.
جدول رقم ( )4األوجو التكنولوجية

نقاط القوة

نقاط الضعف  /القصور

 -المعاصرة والحداثة.

 -نقص ميارات تكنولوجيا المعمومات.

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كعامل  -التكمفة العالية لبلتصاالت مع شبكاتجدب واستثارة

المعمومات.
 تناقض البيانات المتاحة لعدم التقنين.-

نقص

معايير

المعمومات العالمية.

ومواصفات

تكنولوجيا

 ارتفاع أسعار رخص البرمجياتالفرص المتاحة

المخاطر  /التهديدات

 -توافر األجيزة المستعممة.

 -االعتمادية الكاممة عمي التكنولوجيا.

 -استخدام المعايير الموحدة.

من العرض السابق الستخدام أسموب ( )SWOTلمتقييم االستراتيجي لؤلوجو السياسية ،االجتماعية،

االقتصادية ،والتكنولوجية لمحكومة اإللكترونية يمكن استنتاج مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتو
عند فحص مخاطر وتيديدات تنفيذ حمول الحكومة اإللكترونية مثل:
 .1االستقرار السياسي (الديمقراطية أو الديكتاتورية).
 .2مستوي الثقة في الحكومة ( إدراك مستويات الخدمة)
 .3أىمية ىوية الحكومة ( التكامل أو التجزيء).
 .4الييكل االقتصادي ( التعميم ،الزراعة ،الصناعة ،أو الخدمات).
 .5ىيكل الحكومة ( المركزية أو البلمركزية).
 .6مستويات النضوج المختمفة ( السرعة والدقة واإلتقان والرخص في إتمام األعمال).
 .7الطمب المستمر ( من حيث الجذب والدفع).

 .8خريطة طريق الحكومة اإللكترونية

يستنتج مما سبق مجموعة من التساؤالت التي يجب طرحيا لنجاح إقامة مشروعات الحكومة اإللكترونية

حيث أنيا تتطمب التزاما مستداما لمرغبة السياسية ،وتوافر الموارد الموجية ليا ،وتضامنا بين الحكومة

والقطاعين العام والخاص والمواطنين .عمي أي حال ،إن إجابة المسئولين ومخططي الحكومة اإللكترونية
عمي التساؤالت التالية سوف يحدد معالم خريطة الطريق

(The Working Group on E-

) Government, 2002لتطوير نظام الحكومة اإللكترونية التي ال تجعل أداء الحكومة أكثر كفاءة فقط،
بل إنيا تحول العبلقة بين الجميور والحكومة وكافة القطاعات األخرى المتضمنة إلي عبلقة ومشاركة

إيجابية لصالح الكل ).(Leitner, Christine,ed., 2003

( )1لماذا ندعو إلقامة الحكومة اإللكترونية؟
تمثل الحكومة اإللكترونية التحول الذي يساعد المواطنين واألعمال لكي تجد فرصا جديدة في
اقتصاد المعرفة الدولي ،فيي تمثل إصبلح كيفية عمل الحكومة ،إدارة المعمومات ،إدارة الوظائف

الداخمية بالمنظمة ،خدمة المواطنين ورجال األعمال .وفي ىذه الحكومة اإللكترونية تستخدم

التكنولوجيا الحديثة كأداة لمتنمية االقتصادية والتنمية اإلدارية

أو اإلصبلح اإلداري المستيدف المرتكز حول خدمة المواطن.

( )2ما نوع الحكومة اإللكترونية المستعدين إلقامتها؟
ألن لكل مجتمع حاجاتو وأولياتو المختمفة ،ال يوجد نموذج واحد لمحكومة اإللكترونية ،كما ال يوجد

معيار دولي لبلستعداد ليا .واستعداد كل مجتمع وحكومة سوف يعتمد عمي أي األىداف والقطاعات
المعينة التي تختار كأولويات ليا ،باإلضافة إلي الموارد المتاحة في توقيت معين التي قد تعتمد عمي

الموازنات العامة والمانحين.. ،الخ .وكل ذلك يعتمد عمي حاجات المجتمع األكثر أىمية التي قد تتضمن

البنية األساسية ،اإلطار التشريعي ،ورأس المال البشري المحتاج إليو لمحكومة اإللكترونية ..الخ .وال يمثل
االستعداد اإللكتروني قضية حكومية فقط ،بل يتمثل أيضا في إعداد المجتمع لتقبل رؤية ىذه الحكومة
اإللكترونية .ويبدأ االستعداد بالرغبة السياسية في التغيير ،ويبني عمي تواجد سياسة قومية لممعمومات

ترتبط بعدة عوامل منيا:
 إرساء البنية األساسية لبلتصاالت،-

إقامة التواصمية واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المصالح والمنظمات

المختمفة،

 تنمية رأس المال البشري، توفير موارد الموازنة الحالية والمتوقعة، تييئة مناخ األعمال اإللكترونية، -استعداد المواطنين لمتغيير.

( )3هل توجد رغبة سياسية كافية لقيادة جهود إقامة الحكومة اإللكترونية؟

كما في حالة أي جيد من جيود اإلصبلح الحكومي ،تتطمب الرغبة السياسية لتنفيذ أي مشروع

لمحكومة اإللكترونية .وفي ىذا الصدد ،يتضح جميا أن الرغبة السياسية المصرية المعبر عنيا من أعمى
مستوي متوافرة وكانت واضحة وجمية بمشاركة رئيس الجميوري بنفسو في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع

المعمومات المنعقد بمدينة جنيف بسويس ار في شير ديسمبر  ،2002وفي تكميف الو ازرة الجديدة برئاسة أ.

د .أحمد محمود نظيف ،بالعمل عمي تطبيق مجتمع المعمومات المصري ،وتبسيط اإلجراءات لتسييل
تعامل الجميور مع األجيزة الحكومية من خبلل برنامج الحكومة اإللكترونية لو ازرة الدولة لمتنمية اإلدارية

األثر الواضح في اىتمام القيادة السياسية عمي أعمى مستوياتيا بإقامة الحكومة اإللكترونية.

( )4هل تختار مشروعات الحكومة اإل لكترونية بأحسن طريقة؟
اختيار أو التقاط مشروعات الحكومة اإللكترونية الصحيحة والبدء فييا تعتبر أساس النجاح لمحكومة

اإللكترونية ،وبذلك تعتبر المشروعات األولي ميمة وذات طبيعة حرجة .إن نجاح المشروع التمييدي أو
األول يمكن أن يصبح نقطة البيع واالنطبلق لكل الجيود المستقبمية ويخمق االستعداد السياسي لدعم

الحكومة اإللكترونية إلي األمام .وان أي قصة نجاح صغيرة يمكن أن تصبح مثاال قويا يقمده اآلخرون.
وعمي ذلك يجب القيام بالتشخيص المتأني ،والتعرف عمي المبادرات األخرى ،ومضاىاة المشروع بالرؤية

المحددة ،ورؤية الحكومة اإللكترونية من منظور المستخدم وسؤال المواطنين ورجال األعمال والعاممين.

( )5كيف تخطط مشروعات الحكومة اإللكترونية  ،وكيف تدار؟
تعتبر اإلدارة الفعالة والكفء ميمة وجوىرية لنجاح الحكومة اإللكترونية ،كما ىو الحال في كل
العمميات الحكومية أو عمميات األعمال .وتعتمد القدرة عمي إتاحة مشروع في التوقيت وبالميزانية
المحددة ،والتنسيق بين المصالح الحكومية والقطاع الخاص يعتمد عمي إدارة قادرة .وعمي ذلك فإنو قبل
القيام بأي مشروع من مشروعات الحكومة اإللكترونية يجب تحديد اآلليات اإلدارية عمي كافة المستويات

المحمية والوطنية.
ويتم ذلك من خبلل :اعتبار إنشاء فرق الحكومة اإللكترونية ،تأكيد فريق إدارة المشروع لو السمطة

الكافية ،تطوير خطة عمل لتنفيذ أولوية مشروعات الحكومة اإللكترونية التي تشتمل عمي عناصر أساسية
(كتطوير المحتوي ،بناء الكفاءات ،التواصمية ،قوانين الفضاء الخارجي ،واجيات التفاعل مع المواطنين،

رأس المال)  ،إنشاء آليات الستم اررية تضمين ومشاركة األطراف المختمفة من مواطنين ورجال أعمال

وموظفين.. ،الخ .وتعتبر إدارة الحكومة اإللكترونية أكثر من تنفيذ المشروعات فيي تعني التخطيط لمبناء

واستيعاب القدرات.

( )6كيف يمكن التغمب عمي المقاومة من داخل الحكومة ذاتها؟
قد يقاوم الموظفون أنفسيم مشروعات الحكومة اإللكترونية ،وقد يرفضون تطبيق اإلجراءات الجديدة.

وتعتبر ىذه المشكمة حادة جدا في مصر ،عمي وجو الخصوص ،عندما تكون الموارد البشرية أقل ميارة،
واالقتصاد أقل ثباتا ،وفرص العمل األخرى أقل توافرا.

وتتمثل الخطوة األولي في تفيم ىذه القضية والتعرف عمي لماذا يقاوم العاممون التغيير؟ ،وقد يكون ذلك

نابعا من عوامل عديدة منيا:

 الخوف من أن التكنولوجيا سوف تفقدىم وظائفيم، الخوف من فقدان النفوذ والقوة والسمطة التي استحوذوا عمييا في النظام الحالي،-

عدم التعامل مع التكنولوجيا ،والخوف من وصميم بالتخمف والجيل أمام اآلخرين عند عدم
استخداميا بطريقة صحيحة ويطمق البعض عمي ذلك بالصدمة الفنية .Technical Shock

-

الخوف من أن التكنولوجيا سوف تعني عمبل أكثر ليم ،كما في حالة اإلجابة عمي البريد

اإللكتروني باستمرار.

 االعتقاد بأنيم لن يحصموا عمي مزايا مينية من تطبيق التكنولوجيا الجديدة ،ولن يفقدوا أي شئعند رفضيم.
 االىتمام بأن العمميات الجديدة اآللية سوف تعني فرصا أقل الستبلم مدفوعات غير رسمية.ولمتغمب عمي مقامة التغيير يجب القيام بحمبلت وبرامج التوعية ،الشرح ،التدريب ،التقويم ،والمكافأة،

والتقدير.

( )7كيف نقيس األداء وتواصل التقدم؟ وكيف نعرف نقاط الفشل؟

حيث تتضمن مشروعات الحكومة اإللكترونية جيدا مضنيا ،وتوفر موارد مؤىمة ،والتزام سياسي ،لذلك

تعتبر ذات طبيعة حرجة إلي حد كبير .من ىذا المنطمق ،يعتبر األداء ميم جدا ويستدعي ذلك وضع
معايير أداء شاممة تتضمن التالي:
 .8معايير قياس أداء الحكومة واألعمال:
 حجم التصرفات المتداولة إلكترونيا، وقت االستجابة لمتساؤالت، طول عممية خدمة الحكومة اإللكترونية المرتبطة بالمشكبلت الحرجة والحرة بدءا من انطبلقيا، عدد أو نسبة الخدمات العامة المقدمة إلكترونيا ،عدد الخدمات الجديدة المتاحة إلكترونيا،-

نسبة تغطية المنطقة الجغرافية المعينة بواسطة الخدمة المقدمة.

 .2معايير قياس تأثير تطبيقات الحكومة اإللكترونية:
-

عدد أو نسبة العمبلء (مواطنون ،رجال أعمال ،موظفون ،الخ ).والمواقع التي تتوصل إلي
الخدمات إلكترونيا،

-

مدي الرضي أو الكفاءة المتزايدة في إتاحة المعمومات أو الخدمات اإللكترونية
طول الوقت المستغرق لمحصول عمي المعمومات والخدمات اإللكترونية من وجية نظر

المواطنين واألطراف المستخدمة األخرى،

 مدي تقميل التكمفة في الوصول لمخدمات اإللكترونية، التقميل في التكمفة من وجية نظر المسئولين الحكوميين.كما يمكن أيضا إضافة معايير أداء أخري كما في حالة مشروع اإلمداد اإللكتروني
 ،E-Procurementالذي يمكن أن يقوم بناء عمي حجم التصرفات المعالجة؛ تقميل وقت عممية اإلمداد

؛ أو التقميل في التكمفة اإلدارية لئلمداد الحكومي.

وفي المقابل ،فإن المشروع الذي يوفر معمومات صحية عمي الخط قد يقوم بناء عمي نسبة المنطقة

الجغرافية التي يمكنيا الوصول لممعمومات ،وزيادة الخدمات الصحية في المناطق التي ال تتوافر فييا
المعمومات الصحية عمي الخط ،أو زيادة توعية المواطنين التي يمكن أن تقاس بواسطة مسوح ودراسات

موجية نحو ذلك.

وفي ىذا اإلطار ،يمكن وضع نقاط قياس لتقييم مدي التقدم ،وتوفير طريقة لمقياس عمي أساس فوري
ودائم سواء كانت مشروعات الحكومة اإللكترونية متقدمة ومستدامة وتتيح ما تعد بو ،أم ال .وقد تبني

نقاط القياس عمي المعمومات التالية:
 -تواريخ معينة،

 مقارنات مع الدول واألقاليم األخرى، استطبلعات الرأي، مسوح مستقمة(عمي سبيل المثال رضي العميل ،مدي المشاركة الجماىيرية ،فعالية التكمفة.. ،الخ. قياسات مشاركة القطاع الخاص أو اإلتاحة بواسطة الموردين، -درجة التمويل الذاتي المحققة بواسطة المشروع.

( )8ما الذي سوف تكون عميه العالقة مع القطاع الخاص ؟
الحكومة اإللكترونية ليست شيئا ما يمكن أن تقوم بو الحكومة منفردة ،فيوجد لمقطاع الخاص بصفة

معينة دو ار رئيسيا يؤديو في تحديد الرؤية والتخطيط وحتى خبلل تنفيذ الحكومة اإللكترونية ومراجعتيا
وتقويميا المستمر .وعمي ىذا األساس يجب:
 التعامل مع القطاع الخاص كشريك كامل،-

حاجة كل طرف من األطراف المشتركة والمتعاممة مع الحكومة اإللكترونية إلي عائد عمي

استثماراتو ووقتو،

 -تقميل استنزاف العقول مما يتطمب تخطيطا متأنيا،

 خمق نماذج أعمال واقعية لمشروعات الحكومة اإللكترونية، إيجاد نقاط القوة لكل شريك، تعريف األطراف المتضمنة، -تحديد المساىمات المحمية والخارجية.

( )9كيف تحسن الحكومة اإللكترونية مشاركة المواطنين في الشئون العامة؟
عند الحديث عن الحكومة اإللكترونية والشئون العامة ،تتعمم كل الحكومات حتى المتقدمة منيا كيف

تشجع المشاركة العامة لممواطنين وتنظميا وتديرىا بعالية وكفاءة.

وتعتبر المشاركة العامة عنص ار ميما في مراحل كثيرة لمحكومة اإللكتروني من تفسير رؤية وتحديد

أولويات المجتمع منيا ،إلي تقرير االستعداد اإللكتروني وادارة مشروعاتيا .والحكومة اإللكترونية تعادل
المشاركة ال اآللية.
حيث أن الجميور الذي يشتمل عمي القطاع الخاص ،المجتمع المدني ،واألفراد يمكن أن يشارك بفعالية

في شئون الحكومة اإللكترونية بطرق كثيرة ومختمفة ،منيا:
 التعميق عمي خطط الحكومة اإللكترونية نفسيا،-

استرجاع المعمومات (عمي سبيل المثال ،الوصول لممعمومات من مواقع الحكومة عمي شبكة
الويب) أو تقديم المعمومات من خبلل المسوح العامة ،المجموعات المحورية ،أو البريد

اإللكتروني،
-

المشاركة في الحوار بين المواطنين والمخططين والمنفذين لمحكومة اإللكترونية.

وفي ىذا اإلطار ،يعتبر المواطنون خبراء الحكومة اإللكترونية التي تقوم من خبلل المشاركة الفعمية
مع جميور المستفيدين منيا.

 .9مراحل تطوير الحكومة اإللكترونية

اليدف من إقامة الحكومة اإللكترونية ىو استثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيق التنمية

واإلصبلح اإلداري المنشود .ويتم ذلك من خبلل تعزيز الشفافية وازالة قيود الوقت والمسافة وأي فجوات
أخرى وتفويض المواطنين لممشاركة في المسئولية بكافة أنواعيا .وتوجد مداخل مختمفة فيما يتصل
بتطوير الحكومة اإللكترونية ،منيا المداخل الشمولية بعيدة المدى ،ومداخل أخري ترتبط بتشخيص

وتحديد عدد محدد من المجاالت األساسية والتركيز عمييا كمشروعات تمييدية .وفي كثير من الحاالت،

فإن الدول األكثر نجاحا ىي التي بدأت بمشروعات صغيرة ضمن مراحل التطوير لبناء ىياكل أساسي

شامل لمحكومة اإللكترونية.

وتتألف عممية تطوير وبناء مشروع الحكومة اإللكترونية من ثبلث مراحل أساسية ،ال تعتمد بعضيا عمي
بعض ،وال توجد ضرورة أو حاجة إلنجاز مرحمة قبل أخرى .وتتمثل ىذه المراحل في ثبلث طرق لمتفكير
حول أىداف الحكومة اإللكترونية ،وتتمثل ىذه المراحل فيما يمي:

( )1المرحمة األولي :التوسع في نشر المعمومات الحكومية والوصول إليها عبر الويب:
ترتبط ىذه المرحمة بالنشر باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتوسيع قاعدة الوصول

لممعمومات والخدمات الحكومية ،حيث يتدفق من أداء المصالح والدوائر الحكومية المختمفة والمتنوعة قد ار
ضخما من المعمومات التي ليا فائدة كبيرة لجميور المستخدمين من المواطنين ومنشآت األعمال

والمنظمات المدنية األخرى .وتساىم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المرتبطة بشبكة اإلنترنت العالمية
في مساعدة المستخدمين وتمكينيم من االستفادة من ىذا الكم اليائل المتدفق من المعمومات من خبلل

توفيرىا واتاحتيا بسرعة وسيولة وفي الوقت الحقيقي لحدوثيا.

وتتباين أساليب وطرق نشر المعمومات المتوافرة والمحتوى المسموح بنشره منيا .إال أن الدول النامية

بشكل عام ،ومن ضمنيا مصر ،تستطيع البدء بمشروع الحكومة اإللكترونية من خبلل نشر المعمومات
الخاصة بيا عمي الخط ،مبتدئة بنشر القواعد والقوانين والتشريعات والوثائق ،ونماذج واستمارات تقديم

الخدمات الحكومية ،الخ.

إن مساعدة وتمكين جميور المستخدمين من أفراد وأعمال من الوصول بسيولة ويسر وبسرعة إلي
المعمومات المتاحة دون الحاجة لمتوجو إلي المواقع المادية ليا يعتبر تقدما كبي ار يحد من البيروقراطية

والفساد اإلداري.

ومن خبلل مواقع الويب عمي شبكة اإلنترنت تستطيع المصالح واألجيزة والدوائر الحكومية نشر

المعمومات الخاصة بيا والمعمومات التي تعد الستخداميا وتوفيرىا لممواطنين ومنشآت األعمال عمي
نطاق واسع .لذلك يصبح من الضروري القيام بالخطوات والدعائم التالية في ىذه المرحمة:
.8

البدء بإعداد استراتيجية واضحة لوضع وتحميل المعمومات عمي الخط واتاحتيا لممستفيدين منيا

.2

نشر معمومات ذات قيمة لممستخدمين في حياتيم اليومية مع التركيز عمي استخدام محتوي

.2

تكميف المصالح والدوائر الحكومية بنشر معمومات محددة عمي الخط تسيم في تيسير تعامل

بالتركيز عمي معالم مبلئمة لذلك.

مكتوب بالمغة العربية لغة األم لممستخدم المصري.

جميور المواطنين واألعمال في قضاء خدماتيم عمي الخط.

.4

البحث الدائم في النتائج الممكنة التحقيق باستخدام الموارد المتاحة بالفعل.

.5

تصميم المواقع عمي شبكة الويب التي تسيل عممية صيانتيا وادارتيا وضمان عمميات التحديث

.6

التركيز عم ي المحتوي الذي يدعم باقي األىداف الخاصة بالتنمية واإلصبلح اإلداري واالقتصادي

ليا باستمرار.

من تبسيط اإلجراءات ،جذب االستثمارات ،ومكافحة الفساد عمي كافة أشكالو.

( )2المرحمة الثانية :توسيع المشاركة المدنية في تطوير الحكومة اإللكترونية:
إلي جانب القيام بالمرحمة األولي السابق اإلشارة إلييا في نشر المعمومات الحكومية عمي شبكة الويب
واتاحتيا لجميور المستخدمين الحاليين والمتوقعين ،إال أن العبء الرئيسي في تطوير واقامة الحكومة
اإللكترونية يرتبط بمشاركة المواطنين واألعمال في اتخاذ الق اررات عمي كافة المستويات الحكومية .إن

توسيع مبدأ المشاركة الجماىيرية المدنية والتوسع فييا يؤدي إلي بناء الثقة بالحكومة ومشروعاتيا.

وتتضمن الحكومة اإللكترونية وجود اتصاالت ذات اتجاىين بدءا بالوظائف األساسية كاالتصال عبر

البريد اإللكتروني ) (Bikson and Panis, 1999لبلستفسار عن معمومات أو الحصول عمي نماذج
واستمارات من الموظفين العموميين لمتغذية العكسية المرتدة لتقديم الخدمات المحتاج أو المستفسر عمييا.

وفي ىذه المرحمة يصبح من الضروري القيام بالخطوات أو الدعائم التالية:
.8

إشعار جميور المتعاممين الحاليين والمتوقعين بأىمية القضايا المطروحة من خبلل إعبلميم
باإلجراءات التي تم اتخاذىا عمي الخط.

.2
.2

تجزئة األمور والمشكبلت المعقدة إلي مكونات سيمة الفيم.

اتباع األسموب االستباقي في تشجيع المستخدمين عمي المشاركة وقد يتم ذلك من خبلل وسائل

اإلعبلم الجماىيرية المتوافرة لمترويج لبلستشارة عمي الخط.

.4

تشجيع المتعاممين عمي المشاركة التعاونية في القضايا المطروحة.

( )3المرحمة الثالثة :التعامل من خالل توفير الخدمات الحكومية عمي الخط:
تعمل الحكومة اإللكترونية عمي تكوين مواقع ويب عمي شبكة اإلنترنت قادرة عمي تمكين المستخدمين

من إجراء معامبلتيم عمي الخط .وكما تقوم منشآت العمال باستخدام اإلنترنت لتقديم خدمات التجارة
اإللكترونية تستطيع الحكومة اإللكترونية أيضا في تقديم خدماتيا بنفس الطريقة ،وىكذا تحقق الحكومة
اإللكترونية مزايا وعوائد كبيرة باإلضافة إلي تحقيق زيادة في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء المتقن

والجيد.

ومن خبلل المواقع التي تتاح عمي شبكة الويب تستطيع الحكومة اإللكترونية عرض خدماتيا بشكل
مباشر عمي المواطنين في الشكل الحقيقي .ومن أمثمة الخدمات الحكومية الممكن إتاحتو عمي الحكومة

اإللكترونية ،التالي :تسجيا األراضي والعقارات ،استخراج بطاقات تحقيق الشخصية وجوازات السفر

وتجديدىا ،الحصول عمي أذونا وتصريحات البناء والترميم ،تقديم اإلق اررات الضريبية وتحصيل الرسوم
الخاصة بيا ،تجديد رخص التسيير وقيادة السيارات المختمفة ،الخ .حيث أن كل ىذه الخدمات تحتاج إلي

وقت انتظار كبير.

وتشكل البيروقراطية عوائق حقيقية أمام اإلنجاز السريع ليذه الخدمات الحكومية وغيرىا .أما في الوقت
الحاضر ،تقدم بعض المصالح والدوائر الحكومية في إطار الحكومة اإللكترونية الخاصة بكل منيا
أكشاك إلكترونية تتاح في النوادي والحدائق والتجمعات وتوفر فييا الحاسبات الشخصية والنقالة

واالتصاالت السمكية والبلسمكية المرتبطة بشبكة اإلنترنت لتقديم خدمات راقية في الوقت الحقيقي .وبذلك

يمكن القضاء عمي اإلجراءات البيروقراطية والروتين الذي يعوق الممارسات والمعامبلت الحكومية ،كما

يسيم ذلك في تحقيق مزايا وفوائد وعوائد كثيرة في الوقت والجيد والتكمفة.

 .11توصيات مجابهة تحديات نجاح تنفيذ ب ارمج الحكومة اإللكترونية

العرض التالي يحدد أحد عشر مجموعة من التوصيات التي يجب مراعاتيا فيما يتصل بتطوير البنية

األساسية ،السياسة العامة ،الفجوة الرقمية ،المعرفة اإللكترونية ،إمكانية الوصول ،بناء الثقة ،حفظ
خصوصية التعامبلت ،األمن ،الشفافية ،التشغيل البيني المتداخل ،وادارة السجبلت.
( )1تطوير البنية األساسية:
ضرورة تييئة البنية األساسية لنجاح الحكومة في أداء أعماليا .ويتم ذلك من خبلل توفير نظم

اتصاالت فعالة لنقل البيانات والمعمومات وتدفقيا من والي المصالح والدوائر الحكومية إلي جميور

المتعاممين من المواطنين ومنشآت األعمال ومنظمات المجتمع المدنية وبالعكس ،وذلك من خبلل:
.8
.2
.2

تطوير مشروعات متوافقة مع بنية االتصاالت األساسية المتوافرة بالفعل.
استخدام أكشاك الوصول العامة

Public Access Kiosks

ومراكز الخدمة المجتمعية المتنقمة.

تشجيع القطاع الخاص عمي االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت السمكية والبلسمكية

لئلسراع في استخداميا وانتشارىا عمي نطاق واسع.
.4

تدريب المتعاممين والقوي العاممة عمي أساليب التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتطورة وحثيم

عمي االستفادة القصوى منيا.

( )2ترشيد السياسة العامة والقانون:
قد تواجو تطبيقات الحكومة اإللكترونية والخدمات التي تقدميا معوقات قانونية أو قد تتعارض مع

السياسات العامة القائمة ،لذلك يجب تحديث القوانين والتشريعات إلضافة الشرعية والقبول لموثائق
والمعامبلت اإللكترونية ،من خبلل:
.8

مراعاة آراء المسئولين في المصالح والدوائر الحكومية والتشاور معيم لتقييم مدي األضرار التي

قد تمحق بمشروعات الحكومة اإللكترونية في حالة عدم إصبلح أو تعديل النظام القانوني

المستخدم.
.2

منح الصفة والحجية القانونية لكل ما تنشره الحكومة اإللكترونية من معمومات عمي الخط.

.2

توضيح القوانين والتشريعات والتوجييات وتوحيدىا بما يتبلءم مع بيئة العمل الحكومي.

.4

إصبلح العمميات واإلجراءات اإلدارية من خبلل تبسيط اإلجراءات وتدفق ميام العمل.

( )3سد الفجوة الرقمية:
توجد فجوة رقمية بين دول العالم المتقدم الغنية ودول العالم األخرى التي في سبيل التقدم ،بل وبين

المناطق المختمفة الريفية أو الصحراوية والحضرية في الدولة الواحدة .وتتمثل الفجوة الرقمية بين من
يمتمكون الوصول لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واإلنترنت وبين غير القادرين عمي ذلك.

ولسد ىذه الفجوة الرقمية ،يجب توجيو برامج الحكومة اإللكترونية نحو الفئات المنعزلة والمحرومة أصبل

من الخدمات الحكومية‘ بحيث توجو لبلرتقاء بمستويات المواطنين االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وتتمثل الفجوة الرقمية في المعرفة اإللكترونية والقدرة عمي الوصول لممعمومات والخدمات الحكومية.

والمعرفة اإللكترونية تتواجد في قدرة برامج الحكومة اإللكترونية في المساعدة عمي تكوين فرص تعميمية
وتثقيفية لمن ال يمتمكون حق الوصول لمتكنولوجيا المتقدمة وال يتعاممون معيا .أما القدرة عمي الوصول

فترتبط بجعل مشروعات وبرامج الحكومة اإللكترونية في متناول كل المواطنين ومن بينيم الفئات الخاصة
والمعوقة ،وذلك من خبلل:
.8

توفير فرص الوصول الجماعي من خبلل مراكز أو نوادي أو أكشاك تكنولوجيا المعمومات التي

.2

حث القطاع الخاص وتحفيزه عمي التبرع باألجيزة والمعدات والبرمجيات أو القيام بأنشطة تدريبية

تنتشر في المراكز المجتمعية المختمفة.

لممواطنين وخاصة محدودي الدخل.
.2

التركيز عمي استخدام المغة العربية والمحتوي المفصل الحتياجات المجتمعات المختمفة كل حسب

رغباتو وتطمعاتو وميولو.
.4

إنشاء نقاط وصول في المجتمعات الصغيرة والمتفرقة.

( )4تشجيع استيعاب المعرفة اإللكترونية لدي جمهور المتعاممين:
يمكن أن يكون لمحكومة اإللكترونية القدرة عمي تشجيع المتعاممين عمي تعمم المعرفة اإللكترونية
وتحقيق العدل والمساواة لمجميع في الوصول إلي خدماتيا العامة ،من خبلل:
.8

التأكد من أن المحتوي اإللكتروني مصاغ بالمغة العربية وأنم واجيات التفاعل البينية سيمة

االستخدام.

.2

تطوير تطبيقات قادرة عمي استخدام الوسائط المتعددة من صوت وصورة وحركة وبيانات بجانب

.2

تضمين التوجو التعميمي في مشروعات الحكومة اإللكترونية.

النص المكتوب.
.4

توفير معينات لنقاط الوصول لتدريب المتعامين والمترددين عمي ميارات استخدام وتوظيف

الحاسبات اآللية.
.5

تطوير برامج تتضمن وسائل إعبلم تقميدية مثل البرامج اإلذاعية والتميفزيونية والصحافة التي من

.6

التركيز عمي المجموعات التي يصعب تحقيق التكامل فيما بينيا كالنساء وكبار السن والمعوقين،

خبلليا يتمكن المواطنون من التعرف عمي معالم وخدمات الحكومة اإللكترونية.
الخ.

( )5إمكانية الوصول:
يجب تشجيع كافة فئات المجتمع عمي إمكانية الوصول لمحكومة اإللكترونية بغض النظر عن قدراتيم

البدنية أو الجسدية أو مواقع تواجدىم ،من خبلل:

 .1تصميم وتطوير التطبيقات التي تبلئم كل الفئات ومن بينيم المعاقين كالمكفوفين والصم والبكم.
 .2إصدار تشريعات وقوانين تجبر الحكومة عمي تبني التكنولوجيا المتقدمة لمساعدة المعاقين.
 .3صياغة معايير لؤلداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة اإللكترونية.

( )6بناء الثقة:
يجب بناء ثقة جميور المتعاممين مع المصالح والدوائر الحكومية .وفي ىذا الصدد ينبغي أن يكون

مشروع الحكومة اإللكترونية داعما لجميور المستفيدين بدون تمييز أو محاباة إال في الحاالت االستثنائية،

من خبلل:
.8

تحديد وتشخيص الشركاء أو المتعاممين الداخمين والخارجين وبناء استراتيجية ذات خطوط اتصال
مفتوحة.

.2

البدء بالمشروعات قصيرة األجل التي تحقق نتائج مبكرة تساعد في بناء الثقة.

.2
.4

وجود قيادة قوية تساىم في بناء الثقة ببرامج الحكومة اإللكترونية.

التركيز عمي استخدام المغة العربية والمحتوي المفصل عمي احتياجات المجتمعات المختمفة كل

حسب متطمباتو ورغباتو.

( )7المحافظة عمي خصوصية المعمومات والمعامالت الشخصية:
يقصد بالخصوصية حماية المعمومات الشخصية التي تجمعيا الحكومة حول األفراد والمنشآت .حيث
أنو من المبلحظ أن المصالح واألجيزة الحكومية المختمفة تجمع كم ىائل من البيانات عن المواطنين

ومنشآت األعمال من خبلل المعامبلت التي تحدث معيم ،وبتنامي حجم ونطاق الخدمات اإللكترونية

العامة تتزايد وتتضخم قواعد ومستودعات البيانات .والمحافظة عمي خصوصية وسرية المعمومات المخزنة
في قواعد ومستودعات البيانات التي تطورىا المصالح واألجيزة الحكومية ميم جدا لبناء الثقة كما سبق
توضيحو ،حيث أن إساءة استخدام البيانات الشخصية قد يفقد ثقة الجميور بالحكومة اإللكترونية ويزيد

الفجوة النفسية القائمة بال فعل بين المواطنين والحكومة .وعمي ذلك يجب أن تمتزم مواقع الويب لمحكومة
اإللكترونية بحفظ وصيانة خصوصية وسرية بيانات المواطنين ،من خبلل:
.8

تدريب وتوعية الموظف العام حول أىمية المسائل والقضايا المتعمقة بالخصوصية والسرية

.2

تصميم وتطوير التطبيقات اإلدارية التي تضمن وسائل حماية الخصوصية والسرية.

الشخصية.
.2

اتباع الممارسات األحسن في مجال المعمومات ،وتقميص عمميات تجميع المعمومات الشخصية

واالحتفاظ بيا إال في الحاالت ذات الطبيعة القصوى.

.4
.5

الحد من الوصول إلي المعمومات الشخصية التي يسيل التعرف عمي أصحابيا.

عدم السماح آليا لمعاممين بالتطفل عمي المعمومات الشخصية التي تتسم بدرجة عالية من

الخصوصية.

( )8حماية أمن المعمومات:
يتصل أمن المعمومات بحماية مواقع الحكومة اإللكترونية ضد ىجمات القراصنة وسوء االستخدام
(محمد محمد اليادي ،أكتوبر  .)2004والتجاوز في حماية أمن المعمومات يفقد ثقة المواطنين بالحكومة
اإللكترونية .فالثقة كما سبق بيانو تعتبر عنص ار رئيسيا وجوىريا من عناصر مشروعات وبرامج الحكومة

اإللكترونية .وبدون الثقة لن يفكر المواطنون عمي التردد عمي مواقع الحكومة اإللكترونية ،وخاصة في

حالة الخدمات التي يتطمب الحصول عمييا قيام المواطنين بتزويد الحكومة اإللكترونية بمعمومات شخصية
ذات صفة خاصة .وباستطاعة الحكومة القيام بدور ميم في الكشف عن سياساتيا وتعريف المواطنين
بيا أو إعبلميم بمخططاتيا ومشروعاتيا واألىداف المستيدف تحقيقيا من عممية جمع وتخزين البيانات

عنيم ،حيث أن اطمئنان المواطن أو المستخدم عمي أن المعمومات التي يقدميا عن نفسو لن تستغل
ألغراض غير مينية وأخبلقية مما يعتبر األساس األىم في قيام الحكومة اإللكترونية ،لذلك يجب:

 .1وضع سياسة محددة عن أمن المعمومات وتعيين مسئول محدد لتنفيذ ىذه السياسة وفقا لممعايير
الدولية في ىذا الشأن.

 .2التقييم المستمر والمتواصل لنظم األمن لمتأكد من تنفيذىا لكل ما يتعمق باإلجراءات الوقائية
األمنية بشكل سميم.

 .3عدم اإلفصاح عن المعمومات الشخصية دون الحصول عمي إذن مسبق.
 .4توعية وتدريب العاممين عمي القضايا المتصمة بأمن المعمومات وتكنولوجياتيا بشكل منتظم
ومتواصل.

 .5تقييم أداء مديري نظم المعمومات بااللتزام بممارسة عمميات وميام األمن.

( )9تدعيم شفافية المعمومات:
االفتقار لعامل الشفافية المرتبط بتصميم نظم وتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت يمنع المواطنين

المتوقع تعامميم مع الحكومة اإللكترونية من المشاركة الفعمية في أعماليا وأنشطتيا ،لذلك يجب التوصية
بالتالي:
 .1اإلعبلن عمي الخط عن النظم والمتطمبات والعمميات والميام واإلجراءات البلزمة لمحصول عمي
الخدمات اإللكترونية الحكومية المختمفة.

 .2تحويل المكاتب الرسمية لمموظفين وخاصة المديرين إلي مواقع إيجابية مفتوحة تكون بمثابة أمثمة
لبللتزام واحترام الشفافية ليكونوا قدرة لآلخرين من الموظفين.

 .3إعطاء المواطنون كل الفرص المتاحة لمتابعة سير معامبلتيم وتعريفيم عمي الخط باإلجراءات
المتخذة خطوة بعد أخرى وفي الوقت الحقيقي.

 .4منح موظفو الخدمة العامة حوافز إلحداث التجديد واإلصبلح المنشود.
 .5توحيد الشفافية واصبلح العممية اإلدارية لتبسيط اإلجراءات والتعميمات اإلدارية.

( )11التشغيل البيني المتداخل:
يرتبط بالتشغيل البيني المتداخل ،تطوير نظم وأساليب قادرة عمي العمل بشكل متوافق مع بعضيا

البعض .فالحكومة اإللكترونية الموثوق منيا تتطمب تشغيل نظم بصفة مستمرة دائمة وفعالة ومتوافقة مع
بعضيا ببعض،حيث أن جودة الخدمات المقدمة تعتمد عمي التوافق الذي يسيم في تسييل األعمال ويخدم

كل المتعاممين بشكل أحسن ،وفي ىذا اإلطار يوصي بالتالي:

 .1تحديد وتشخيص وتقييم النظم القائمة ومطابقتيا لمتشغيل البيني المتداخل.
 .2تشخيص واصبلح كافة النظم المعوقة ألنشطة التفاعل بين المصالح والدوائر الحكومية وبين
المنتفعين المستخدمين من خدماتيا.
 .3استخدام المعايير الدولية في األنشطة الخاصة بالحكومة اإللكترونية.
 .4االعتماد عمي بنية أساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

( )11إدارة السجالت:
يجب توفير إطار عمل مرن إلدارة السجبلت اإللكترونية الموثقة والمحدثة بصفة مستمرة باعتبارىا
العصب الرئيسي والمصدر األساسي لمحصول عمي البيانات والمعمومات في الوقت الحقيقي لمعمومات

وتصرفات الحكومة اإللكترونية ،وذلك من خبلل:

 .1تشجيع المشاركة في المعمومات بين المصالح واألجيزة الحكومية المختمفة وضمن المصمحة أو
الجياز نفسو.

. حث التعاون المشترك بين المصالح الحكومية ومنظمات التوحيد القياسي الدولية.2
. اعتماد أساليب واجراءات لتبسيط عمميات إدارة السجبلت بغية التحول عمي الخط.3
 التأكد من أن المعايير واألساليب المستخدمة في حفظ وادارة السجبلت في المصالح واألجيزة.4
.الحكومية المختمفة متوافقة مع بعضيا البعض
. تسييل أساليب واجراءات البحث عن السجبلت باعتماد البرمجيات المتوافقة.5
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