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دراسة تقدم بها
أ.م.د .علً حسون الطائً
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كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
مقدمة
لم ٌكن احد ٌتصور قبل عشرٌن سنة ان ٌصل التصور الهائل فً ثالثة قطاعات :تكنولوجٌا الحاسب،
تقنٌة االتصاالت ،البرمجة الى ما هو علٌه اآلن ،لقد اصبحت المعلومات تنشر فً نطاق كبٌر وبسرعة
هائلة لمعرفة واتخاذ القرارات فً جمٌع المجاالت.
وٌعد موضوع الحكومة االلكترونٌة من ابرز التطبٌقات االدارٌة الحدٌثة التً ظهرت من خالل
السنوات القلٌلة الماضٌة ،والذي ٌشكل حٌزاً كبٌراً فً مستقل االدارة خالل السنوات القادمة ،ولذلك
اصبح هذا الموضوع حٌوٌا ً وٌحظى بؤهمٌة بالغة فً شتى دول العالم حٌث ٌعتبر الموضوع من
مكتسبات البشرٌة فً الوقت الحاضر كون هذا الموضوع نصب فٌه علوم مختلفة مكنت االنسان من
تحقٌق تطلعات بل وفتحت امامه رإى مستقبلٌة ارحب.
ونحن نعالج موضوع الحكومة االلكترونٌة فً هذه الجلسة المباركة فإن الموضوع اكبر من ٌغطً فً
ندوة واحدة ومن تؤمل.
ٌؤتً مفهوم الحكومة االلكترونٌة ضمن تطور المجتمع المعلوماتً الذي تبلور عبر ثالثة مراحل بدأت
االولى فً سبعٌنٌات القرن الماضً مع بداٌة الثورة التقنٌة والمعلوماتٌة ثم جاءت المرحلة الثانٌة التً
جاءت فً التسعٌنٌات التً ظهرت فٌه انتشار الشٌكات على المستوى المإسسً والوطنً ،اما المرحلة
الثالثة فتمثل مرحلة التكامل بٌن االبعاد التقنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالنسانٌة.
تتكون هذه الورقة اربعة محاورٌ ،ناقش االول نشؤة الحكومة االلكترونٌة فً اواسط الثمانٌنٌات لماضً
ثم تعرٌفاتها ومن ابرزها اعادة ابتكار االعمال الحكومٌة بواسطة طرق جدٌدة إلدماج وتكامل
المعلومات وتوفر فرصة الوصول الٌها من خالل موقع الكترونً واحد.
والفرق بٌن الحكومة االلكترونٌة واالدارة االلكترونٌة ومراحله والخدمات التً تقدمها.
اما المحور الثانً ٌناقش مكونات ومتطلبات الحكومة االلكترونٌة ،مكوناتها التقنٌة كالحاسب اآللً
واالنترنٌت المستخدم فً نقل وتخزٌن ومعالجة المعلومات والمتطلبات منها التوجه الجاد وادخال
مرونة كبٌرة فً التنظٌم االداري للمنظمات العامة حٌث تصبح االدارة بال زمان او مكان او وقت
وستحتاج المنظمات العامة الى تغٌرات جوهرٌة فً ادارة الموارد البشرٌة فٌها.
اما المحور الثالث فٌهتم بإنعكاسات تطبٌقها على النشاط االداري ثم تناقش المعوقات التً تعترض سبٌل
تطبٌقها.
اما المحور الرابع فٌناقش بعض التجارب الدولٌة حٌث تم استعراض تجربتان احدها اجنبٌة وهً
تجربة نٌوزلندا واآلخر عربٌة وهً تجربة امارة دبً مع المرور بإختصار على التجربة العراقٌة التً
ما زالت فً مرحلة الوالدة فً الوقت الحاضر.

اوالً :مدخل تمهٌدي:
1.نشؤة الحكومة االلكترونٌة:
بدأت التجربة فً اواسط الثمانٌنٌات فً الدول االسكندنافٌة تمهلت فً ربط القرى البعٌدة بالمركز
واطلق علٌها القرٌة االلكترونٌة ) (Electronic Villageوٌعتبر الرس ) (Larsمن جامعة اودونٌس
)(Aodneissفً الدنمارك رائد هذه التجربة واطلق علٌها مراكز الخدمة عن بعد ،ومن رواد
المشروع ماٌكل دل ) (Dillصاحب شركة دل التً لها الدور الرٌادي فً مٌدان الحلول االلكترونٌة.
وفً المملكة المتحدة بدأت التجربة عام  9989فً مشروع قرٌة مانشستر وذلك باالستفادة من التجربة
الدنماركٌة التً تستند علٌها عدة مشارٌع فرعٌة وقد انشؤ" مضٌف مانشستر" كمرحلة اولى ٌهدف الى
ترقٌة ومتابعة التطورات االجتماعٌة واالقتصادٌة والتعلٌمٌة والمهارٌة وقد بدأ المشروع فعلٌا ً عام
1991.
وفً عام  9999عقد مإتمر االكواخ البعدٌة فً المملكة المتحدة لمتابعة هذه المشارٌع ،وقد تبنى مجلس
لندن مشروع بونتٌل "االتصاالت البعدٌة التقنٌة" الذاكد على جمع ونشر وتنمٌة المعلومات بوسائل
الكترونٌة كالبرٌد االلكترونً والوصول عن بعد لقواعد المعلومات.
وقد ظهرت محاوالت اخرى فً الوالٌات المتحدة عام  9991بوالٌة فلورٌدا ثم تبع ذلك محاوالت فً
مختلف دول العالم سنتناول بعضها فً دراستنا للتجارب الدولٌة.
2.تعرٌف الحكومة االلكترونٌة
لقد وردت عدة تعرٌفات للحكومة االلكترونٌة وفٌما ٌلً عٌنة من هذه التعرٌفات.
"وهً اعادة ابتكار االعمال الحكومٌة بواسطة طرق جدٌدة إلدماج وتكامل المعلومات وتوفر فرصة
امكانٌة الوصول الٌها من خالل موقع الكترونً".
او هً قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقدٌم الخدمات فٌما بٌنها وبٌن المواطن وقطاعات
االعمال بسرعة ودقة عالٌة وبؤقل كلفة ممكنة مع ضمان السرٌة وامن المعلومات المتداولة فً أي وقت
ومكان.
او انها نظام افتراضً ٌمكن االجهزة الحكومٌة من تؤدٌة التزاماتها لجمٌع المستفٌدٌن بإستخدام التقنٌات
االلكترونٌة المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقٌق الجودة والتمٌز والسرٌة وامن المعلومات".
نستنتج من خالل هذه العٌنة من التعرٌفات ما ٌؤتً:
أ .ان الحكومة االلكترونٌة مرتبطة بصورة اساسٌة باالدارة العامة وباالجهزة الحكومٌة وان كانت ال
تهمل القطاع الخاص او القطاعات االخرى.
ب .ان نظام معلوماتً افتراضً ال ٌمكن تلمس مكوناته وعملٌاتهن ،وانما نعرفه من خالل نتائجه
وآثاره.
ج .انه ٌعتمد على التقنٌة الرقمٌة ) (Digital technicذات البنٌة االلكترونٌة.
د .ان المورد الرئٌسً فٌها هو المورد المعلوماتً.
ه .تسمح بالتبادل التؤثٌري بٌن اطراف ال حكومٌة االلكترونٌة وهً –منظمات الحكومٌة والمنظمات
االجتماعٌة والخٌرٌة والمنظمات وجمهور المستفٌدٌن-.
3.حكومة الكترونٌة ام ادارة الكترونٌة
كثر فً اآلونة االخٌرة جدالً حول مصطلحً الحكومة االلكترونٌة واالدارة االلكترونٌة هل هما
مصطلحان مختلفان ،ام مترادفان ..وقد توصلت الدراسات على ان العالقة بٌنهما هً عالقة الجزء
بالكل ،فاالدارة االلكترونٌة هً الجزء وتعنً تحوٌل كافة العملٌات االدارٌة ذات الطبٌعة الورقٌة الى
عملٌات ذات طبٌعة الكترونٌة بإستخدام التطورات التقنٌة الحدٌثة" العمل االلكترونٌة " او االدارة بال
اوراق وتعمل االدارة االلكترونٌة على تطوٌر البنٌة المعلوماتٌة داخل المإسسة ،وبعبارة اخرى ان

تطبٌقها مقتصر على حدود المنظمة فقط.
اما الحكومة االلكترونٌة فهً تمثل الكل ،وتعنً بها العملٌات االلكترونٌة التً ٌتم من خاللها الربط بٌن
المنظمات التً تطبق االدارة االلكترونٌة من خالل التشغٌل الحاسوبً ذات التقنٌة العالٌة.
وهذا ٌعنً ان االدارة االلكترونٌة هً مرحلة سابقة من الحكومة االلكترونٌة وهنا ننوه الى مالحظة
مهمة هً اننا وجهة نظرنا فً مصطلح الحكومة االلكرونٌة ونرى انه مصطلح غٌر مناسب ومن
الضروري البحث عن مصطلح بدٌل لها ومن خالل مناقشتنا الجانبٌة مع الزمالء االساتذة فنحن نعتقد
ان افضل مصطلح هو ادارة الخدمات االلكترونٌة.
4.مراحل الحكومة االلكترونٌة
مرت تطبٌقات الحكومة االلكترونٌة بمراحل متعددة حتى وصلت الى الوضع الحالً الذي هً فٌه.
المرحلة االولى /وتتمثل بدخول الحاسبات اآللٌة الى العمل االداري والتً قد سهلت العملٌة االدارٌةالى حد كبٌر.
المرحلة الثانٌة /وتمت فٌها اتمتته بعض الخدمات وتطبٌق نظام المعلومات االدارٌة وٌمكن توظٌفهافً تسدٌد فواتٌر الخدمات بواسطة الهاتف.
المرحلة الثالثة /وتمثلت بظهور شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت حٌث تم تفعٌل االداء االلكترونٌة.وهنا تجدر االشارة بؤنه ال تتوجد لحد اآلن دولة طبقت الحكومة االلكترونٌة بشكل كامل مما ٌإكد
بوجود مراحل الحقة.
ٌتضح من هذا ان للحكومة االلكترونٌة محتوى معلوماتً وآخر خدمً ومحتوى اتصالً ٌتم من خاللها
تجمٌع كافة االنشطة التفاعلٌة والتبادلٌة والمعلوماتٌة فً موقع واحد ٌتضمن اتصال دائم بالجمهور 92
ساعة فً الٌوم  7اٌام باالسبوعٌ 561 ،وم فً السنة.
5.الخدمات التً تقدمها الحكومة االلكترونٌة
1.الخدمة الصماء)(Damp Service
وتمثل فً النافذة االلكترونٌة فً تقدٌم معلومات عن الخدمات والمعامالت التً تبثها الجهة الحكومٌة
للمواطن ولٌس هناك امكانٌة للتفاعل مع المستفٌد.
2.خدمة التلكس)(Telex Service
وتحدث عندما ٌقدم الموقع خدمات متعددة وهً اكثر تطوراً ،مثل رسوم الخدمات التً ٌمكن ان ٌسددها
المستفٌد.
3.الخدمة المتطورة)(Developing Service
وهً التطبٌق الكامل للحكومة االلكترونٌة حٌث ٌمثل الموقع االلكترونٌة ،بٌئة عمل داخلٌة حٌث تمثل
فعالٌا ً بٌئة الجهاز االداري مع القدرة على تلبٌة كافة طلبات المستفٌدٌن من خالل هذا الموقع.
وٌتضح من ذلك ان الحكومة االلكترونٌة ٌتضمن جانبٌن هما:
أ .العمل عن بعد(Remote Work).
وهنا فإن العمل ٌتجاوز صٌغة تحدٌد المكان والزمان إلنجاز العمل أي ان العمل ٌنجز دون حضور
الموظف ،مكان معٌن ،فٌمكن ان ٌإدي الموظف عمله فً أي مكان ،منزله مثالً.
ب .الخدمة عن بعد(Remote Service).
وهنا ٌمكن للمستفٌد االفادة من الخدمة فً المكان والزمان الذي ٌرتؤٌه دون االرتباط بزمان او مكان
محدد .وهكذا فإن الخدمة االلكترونٌة تتسم بالالزمانٌة والالمكانٌة.
ثانٌاً :المكونات والمتطلبات

1.المكونات التقنٌة للحكومة االلكترونٌة
وٌشكل هذا المحور الحجر االساس لموضوع الحكومة االلكترونٌة ،حٌث مثل االجهزة والتقنٌات
الالزمة إلنجاح المشروع وٌتم من خاللها تمثٌل المعلومات ونقلها الكترونٌا ً مع ضمان سرٌتها ودقتها،
وتنفٌذ المعامالت والخدمات عن بعد بإستخدام الشٌكات االلكترونٌة مع ضمان صحتها ومصداقٌتها،
وسوف ال تتوصع فً هذا الموضوع ألنه ٌتعلق بإختصاصات اخرى مثل تكنولوجٌا المعلومات وان
جوهر العمل االلكترونً ٌعتمد اساسا ً على الخصائص االساسٌة الثالثة هً:
التخزٌن(storage):ونعنً به حفظ المعلومات الكبٌرة فً احجام صغٌرة وتحوٌل الملفات الورقٌة الى ملفات الكترونٌة
صغٌرة الحجم.
النقل(Transportation):وٌعنً تحدٌث المعلومات المخزن االلكترونٌة بسرعة كبٌرة جداً مهما كانت كمٌاتها بواسطة اجهزة
الحاسب اآللً.
وقد تم التوصل الى انظمة معلومات متطورة تحالً قدرات االنسان الفعلٌة والذهنٌة وان شبكة
المعلومات الدولٌة قامت بتوحٌد كافة شٌكات المعلومات فً العالم ضمن شبكة واحدة تسمى شبكة
الشبكات تستخدم فً أي مكان فً العالم حٌث ظهرت  wedألول مرة عام  9995حٌث توفر مواقع
سهلة االستخدام.
وتختلف اجراءات العمل االلكترونً وقعا ً لدرجة تعقد الخدمة المقدمة فقد ٌتطلب الخدمة المرور
بإجراءات معقدة ضمن موقع واحد او مواقع مختلفة وقد ٌتم ذلك الكترونٌا ً بدون تدخل االنسان او
ٌتدخل االنسان فٌها غٌر وسٌلة الكترونٌة مثل البرٌد االلكترونً.
اما مكونات البٌئة التقنٌة فهً :
أ .الحاسب اآللً.
ب .شٌكات الحاسب اآللً.
ج .الشبكة الداخلٌة للمنظمة(intranet).
د .الشبكة الداخلٌة للمنظمة والعمالء(Extranet).
ه .الشبكة العالمٌة(Internet).
2.مرونة التنظٌم لتحقٌق هذه المتطلبات
وتحتاج كل هذه المتطلبات الى تغٌرات فً الهٌكل التنظٌمً لتحقٌق تلك المتطلبات مثل اعادة هندسة
الوظائف واالنتقال الى التنظٌم المصفوفً لٌتم التوافق مع متطلبات العمل االلكترونً واعادة هٌكلة
وتصمٌم العملٌات االساسٌة من خالل الخطوات التالٌة:
التعرٌف بالخدمات الحالٌة وما هً الوحدات التً تقدمها.توصٌف كامل لجمٌع الخدمات التً ٌمكن ان تقدم الكترونٌا ً.تحدٌد العالقات بٌن المنظمات مع المستوى الحكومً وازالة التداخل فٌها.تحدٌد المتطلبات المادٌة والبشرٌة للموارد االلكترونٌة.توثٌق تفاصٌل االجراءات الجدٌدة واٌصالها لكل االطراف من منظمات ومستفٌدٌن.ادخال تغٌٌرات فً النسٌج التقانً للمنظمة إلستٌعاب العمل االلكترونً وٌكون التغٌٌر تدرٌجٌا ًوبطرٌقة تحد وتقلل من مقاومة التغٌٌر.
اجراء التغٌٌرات التنظٌمٌة الالزمة وتحدٌد الوظائف الجدٌدة التً تحتاجها هذه االدارة والغاءالوظائف والعناوٌن الوظٌفٌة التً ال تنسجم معها وتغٌر المالكات .وتدرٌب الموظفٌن على هذه
الوظائف الجدٌدة وتغٌر رأس االستقطاب والتعٌٌن واالحالل وشروط التوظف ومعاٌٌره نوعٌة
االختٌارات الالزمة قبل التعٌٌن ونمط امتحانات االختبار ونظم الحوافز وقوٌم االداء وغٌرها من اعمال

الموارد البشرٌة فً المنظمة.
3.باالضافة الى مجموعة المطلبات القانونٌة – مثل اعطاء الصٌغة القانونٌة لالعمال االلكترونٌة
وتحدٌد النشاطات االٌجابٌة والسلبٌة منها والعقوبات المفروضة علٌها وتحدٌد االمن الوثائقً وتحدٌد
متطلباته بما ٌحفظ على سرٌة العمل االلكترونً خصوصٌته.
االعتراف بإستخدام التوقٌع االلكترونً والبصمة االلكترونٌة واالعتراف بالوثائق االلكترونٌة كوسٌلةإلثبات الشخصٌة وتسهٌل المعامالت.
المراجعة المستمرة لهذه القوانٌن وبصورة دورٌة.المراجعة المستمرة لهذه القوانٌن وبصورة دورٌة.استخدام بعض الوسائل االمنٌة االلكترونٌة مثل البطاقة الذكٌة إلثبات هوٌة المواطن ونظم حماٌةالمعلوماتٌة الوقائٌة والعالجٌة.
السعً إلٌجاد المجتمع المعلوماتً ونشر الثقافة االلكترونٌة بٌن اطراف المجتمع ،وادخال التقنٌاتااللكترونٌة ضمن المناهج الدراسٌة ودعم الدراسات والبحوث المعلوماتٌة وتؤهٌل وتدرٌب الكفاءات
البشرٌة.
االستفادة من وسائل االعالم المختلفة لنشر هذا المفهوم ونشر برنامج االتصال الجماهٌري الذيٌروج للحكومة االلكترونٌة.
وٌتم عن طرٌق هذه الشٌكات تقدٌم الخدمات التالٌة:
خدمة االتصال عن بعد.خدمة البرٌد االلكترونً.خدمة الحوارات.خدمة الملفات.خدمة المحادثات.V.الموقع على الشبكة العالمٌة.
VIII.وسائل االتصال السلكً والالسلكً.
هـ .اجهزة التحكم باالتصال (اجهزة ارسال واستقبال).
2.متطلبات الحكومة االلكترونٌة:
أ .التوجه الجاد نحو انشاء الحكومة االلكترونٌة:
ان تشكٌل معالم التوجه هو امر حٌوي ومهم لكل نشاط ،وفً مجال الحكومة االلكترونٌة فإن مثل هذا
التوجه – امراً بالغ االهمٌة نظراً ألن تترتب علٌه التزامات كثٌرة ،فهو ٌحتاج الى الكثٌر من الجهد
والمال وهو الذي ٌحدد مسار المشروع ،كلما ازداد هذا التوجه عمقا ً واتساعا ً كلما انعكس ذلك على كل
الخطوات وتحقٌق متطلباته الالحقة ،خاصة ان مثل هذا المشروع وتكون هذه الهٌئة على عدة
مستوٌات ،االول على مستوى الحكومة لكل ثم على مقوي كل وزارة واخرى على مستوى المنظمات
االقل.
وتتبنى هذه الهٌئة احتضان الفكرة وبلورتها وتوفٌر االمكانات ألنشطة المعلوماتٌة وتطورها وتقسٌمها
حسب القطاعات .ووضع الخطط الرئٌسة والفرعٌة وتحدٌد المنافذ االلكترونٌة الموحدة بحٌث ٌصبح
موقع واحد لجمٌع وزارات الدولة ووفقا ً للتقنٌة المتاحة.
ب .تكوٌن البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة
وتتمثل بمجموعة المكونات المادٌة والبشرٌة الالزمة لتطبٌق المشروع وٌعتمد ذلك بشكل اساس على
ضرورة انسٌاب المعلومات وتوفٌر االنظمة المعلوماتٌة االدارٌة .وتهٌئة باقً المتطلبات التقنٌة وكذلك

البشرٌة من مبرمجٌن ومحللٌن ومهندسً نظم باالضافة الى التدرٌب المستمر وكذلك انظمة معالجة
البٌانات وكٌفٌة المكاتب ونظام ادارة قواعد البٌانات وانظمة دعم القرارات وشبكات الربط االلكترونً
والخدمات السائدة االخرى وغٌرها.
ثالثاً :االنعكاسات والمعوقات
انعكاسات الحكومة االلكترونٌة على االدارة
هناك وجهة نظر ترى ان ظهور الحكومة االلكترونٌة سٌإدي الى نهاٌة االدارة وبالرغم من كون ان
الحكومة االلكترونٌة تمثل تحدٌا ً كبٌراً لالدارة وٌمثل تكنولوجٌا موجه لالدارة اكثر من ادارة موجه
للتكنولوجٌا.
والواقع ان مثل هذه المقولة تعتمد اما على فكرة الرإٌة الهندسٌة التقنٌة على الرإٌة االدارٌة .وبالرغم
من ذلك فإن الحكومة االلكترونٌة تحمل التكنولوجٌا لتحل محل الخٌارات االدارٌة والبرمجٌة
واالستجابة اآللٌة محل العاملٌن والتفاعل االنسانً و الشبكات بمواصفات قٌاسٌة محل اجراءات العمل
وان دور االدارة فً تعمٌق العمل الجماعً ٌواجه صعوبات محددة هً:
ان العمل اآللً:
هو عمل فردي فالعامل ٌعمل على شبكة بشكل منفرد وبالرغم من وجود مجاالت التشٌٌك معاآلخرٌن اال ان عمله االساسً ٌبقى انفرادٌا ً.
ان عمل آنً بدرجة سرعة االتصاالت دون وجود الفترة الزمنٌة فً االدارة او الخدمة التقلٌدٌة حٌثكانت االدارة تحل المشاكل التً تقع بعد وقت طوٌل من خالل جمع المعلومات والتحلٌل وتحدٌد البدائل
واتخاذ القرار فً وقت آخر.
ان عمل تفاعلً مع الزبون .فهو عمل اداري مفتوح ومتفاعل مع الزبون بشكل مستمر.انه قابل ان ٌتحول الى الخدمة الذاتٌة ونعنً به ان الزبون قد ٌحصل على الخدمة التً ٌرٌدها دونالحاجة الى الوسٌط االداري او العاملٌن.
انه عمل متمكن ومقتدر وهذه تتطلب مالكات ادارٌة كفوءة فالنظم مجموعة من المقتدرٌن والمتمكنٌنمع تزوٌدهم بالصالحٌات االدارٌة وحرٌة التصرف و االستجابة اآلنٌة دون الرجوع الى االدارة.
هٌمنة التؤثٌر الهندسً وان كل مثل هذا التؤثٌر قدٌما ً حٌث ان تاٌلور وقاٌول كانا مهندسان واستمرمثل هذا التؤثٌر حتى الوقت الحاضر.
ان التغٌرات التً جاء بها االنترنٌت صحٌحة وٌجب مراعاتها ولكن قواعد واسس عمل االنترنٌت
ٌمكن ان تكون عوامل قوة لالدارة عند االستجابة الفعالة لها وٌمكن ان تكون تحدٌا ً خطٌراً امام االدارة
التقلٌدٌة اذا لم تتغٌر بفعالٌة.
ادارة الذات.تعتمد االدارة التقلٌدٌة على ادارة اآلخرٌن فً حٌن ان الحكومة االلكترونٌة تتطلب ادارة الذات حٌث ان
التشٌٌك الفائق او حدث امكانة انجاز المنظمة ألهدافها بطرٌقة مباشرة من فعل العاملٌن الذٌن ٌعملون
على الشبكة بالعالقة من االطراف االخرى المتعاملة مع المنظمة وهذا ٌعنً ان كل فرد من العاملٌن
هو المدٌر والقائد فً نفس الوقت وهذا ٌتطلب ادارة الذات وقد اكد فً هذا المجال كلوك وكولد سمث
)(Cloke & gold smithفً فً كتابها نهاٌة االدارة وصعود الدٌمقراطٌة الوظٌفٌة مع ان الحكومة
االلكترونٌة تعزز مبدئ المشاركة وادارة الذات والدٌمقراطٌة الوظٌفٌة وان االدارة هنا مطالبة بؤن
تمكن العاملٌن من القٌام بؤعمالهم اعتماداً على ادارتهم الذاتٌة وستكون الدٌمقراطٌة الوظٌفٌة مطلبا ً
اساسٌا ً من الضروري اشاعته فً المناخ التنظٌمً للمنظمات وٌتطلب ذلك تمكٌن االدارٌٌن وتوسٌع
الصالحٌات وتشكٌل الفرق المدارة ذاتٌا ً وزٌادة قدرة العاملٌن مع التنظٌم الذاتً وٌرى ان االنترنٌت
وغٌره من العوامل التقنٌة ال ٌإثر على االدارة حٌث ان االدارة ال تدٌر التكنولوجٌا بل تقود االفراد ألن
المدٌر قد ٌتقن العملٌات الحسابٌة واالحصائٌة ولكن ٌجب ان ٌتقن بدرجة اولى واهم الحب و التعاون

واالنصاف والضحك ومساعدة اآلخرٌن بل ٌإكد اكثر بالقول ان االنترنٌت ٌإثر فً االقتصاد
والصناعة والتجارة وممكن ان ٌإثر على االدارة بحاجة بإدارة مختلفة وثقافة تنظٌمٌة ومن هذه
التغٌرات على االدارة:
احالل التكنولوجٌا وقابلٌة االجراء البٌنً.احالل التنظٌم الذاتً واالدارة الذاتٌة مقابل ادارة الغٌر.احالل قواعد البٌانات محل الدور البشرياحالل التفاعل اآللً محل التفاعل االنسانً.احالل المعرفة الصرٌحة الواضحة فً قواعد البٌانات محل المعرفة الكامنة فً عقول البشر.ان على صعٌد وظائف االدارة فتحدث التغٌٌرات التالٌة:
االنتقال من ادارة االشٌاء بإدارة الرقمٌات.االنتقال من ادارة النشاط المادي الى النشاط االفتراضً.االنتقال من االدارة المباشرة الى االدارة عن بعد.االتنتقال من التنظٌم الهرمً القائم على سلطة االوامر الى التنظٌم الشكلً.االنتقال من القٌادة المرتكزة على المهام والعاملٌن الى االدارة المرتكزة على التكنولوجٌا – الزبون.االنتقال من الزمن االداري الى زمن االنترنٌت.االنتقال من الرقابة التقلٌدٌة الى الرقابة اآللٌة المباشرة.االنتقال من قٌادة اآلخر الى قٌادة الذات.وهذا ٌنعكس على مجمل عملٌات االدارة وعلى الشكل التالً وسنقدم هذه بإختصار:
أ .التخطٌط االلكترونً:
ال نرٌد ان نتوسع فً هذا المفهوم وانما سنقدم االختالفات بٌنه وبٌن التخطٌط التقلٌدي والتً تمثل
بالمحاور اآلتٌة.
أ .ان عملٌة التخطٌط ستكون دٌنامٌكٌة مستمرة وقابلة للتجدٌد بخالف التخطٌط التقلٌدي الذي ٌخطط
بفترة زمنٌة قادمة.
ب .زٌادة تدفق المعلومات للمنظمة مما ٌسمح بدقة اكثر فً عملٌة التخطٌط .
ج .تغٌر فكرة ان االدارة تخطط والعاملٌن ٌنفذون التخطٌط التقلٌدي فجمٌع العاملٌن فً التخطٌط
االلكترونً ٌقومون بعملٌة التخطٌط وهذا ٌنعكس على اختالف تقسٌم العمل وان التخطٌط التقلٌدي هو
تخطٌط عامودي فً حٌن ان التخطٌط االلكترونً هو تخطٌط افقً.
د .سٌكون هناك تغٌٌر مستمر على الخطط وتعاد كتابتها الكترونٌا ً فً كل مرة.
ه .سٌكون هناك افق التخطٌط حٌث سوف ال تكون هناك خطة طوٌلة االمد واخرى متوسطة واخرى
قصٌرة.
و .وجدت بعض الشركات مثل شركة ) (3mرغم انجازاتها الكبٌرة فإنها ترى فً التخطٌط الذي
ٌرتكز على اهداف ستراتٌجٌة وتعمل على ادخال المنتجات الجدٌدة وزٌادة االستجابة مما ٌقٌد االفكار
لذلك لجؤت الى التخطٌط الموقفً او تنقل عملٌة التخطٌط من المستوٌات العلٌا الى المستوٌات الدنٌا.
المخاطرة فً العمل تؤتً من تجاوز الخطط التقلٌلدٌة امام فً التخطٌط االلكترونً فإن المخاطمرةتؤتً من عدم المقدرة على العمل خارج الخطة ولهذا الخطة االلكترونٌة ذات مرونة عالٌة جداً.
وتبعا ً لذلك فستحدث تغٌرات جوهرٌة على صعٌد ادارة الموارد البشرٌة وتزداد المهارات التخطٌطٌة
والتحلٌلٌة لهذه الموارد مع زٌادة تؤثٌرها بالعرض والطلب فً سوق العمل.
ب .التنظٌم االلكترونً:
ٌمكن اجمال هذه التغٌرات فً مجال التنظٌم بالشكل التالً:
1.الهٌكل التنظٌمً.

أ .االنتقال من التنظٌم العامودي الى التنظٌمب المصفوفً او المشروعً..
ب .االنتقال من الهٌكل القائم على الوحدات الثابتة الى الهٌكل القائم على فرق العمل الجماعٌة.
ج .االنتقال من الوحدة تنظٌمٌة واحدة الى وحدات تنظٌمٌة مصغرة.
د .االنتقال من التنظٌم العامودي من االعلى باالسفل الى التنظٌم االفقً والتمكن من الٌسار.
ه .االنتقال من الهٌكل المحدد بالهٌكل غٌر محددة.
2.التقسٌم االداري :االنتقال من التقسٌم االداري التقلٌدي الى التنظٌم الخلوي المتوسع القائم على
تحالفات داخلٌة وخارجٌة.
3.سلطة االوامر
أ .االنتقال من السلطة الخطٌة الى الوحدات االستشارٌة.
ب .سلسلة االوامر الخطٌة الى الوحدات المستقلة والفرق المداراة ذاتٌة.
ج .االنتقال من رئٌس مباشر واحد الى تعدد الرإساء المباشرٌن.
4.الرسمٌة:
أ .االنتقال من التعلٌمات الحرفٌة الى السٌاسات المرنة.
ب .االنتقال من قواعد االجراءات المحددة الى ادارة الذات والفرق المداراة ذاتٌا ً.
ج .االنتقال من جداول العمل القٌاسٌة والمجدولة مسبقا ً الى جداول العمل المرنة والمتغٌرة.
5.المركزٌة والالمركزٌة:
أ .مفهوم المركزٌة السلطة فً القمة ام فً التنظٌم االلكترونً تعدد مراكز السلطة.
ب .مفهوم الالمركزٌة هو السلطة الموزعة اما فً التنظٌم االلكترونً فإن الوحدات مستقلة وفرق
مداراه ذاتٌا ً.
ج .القٌادة االلكترونٌة:
كان التحدٌان اللذان ٌتقاسمان هموم القٌادة هم العاملون والمهام ،ثم ظهرة القٌادة الستراتٌجٌة
المدخل المرتكز على المهام _____________ التكنولوجٌا
المدخل المرتكز على العاملٌن ____________ الزبون

القٌادة التكنولوجٌة الصلبة
قٌادة تقوم على استخدام تكنولوجٌا االنترنٌت من اجل ادارة اعمالها ومٌزة استخدام التكنولوجٌا .المدٌر
فً كل مكان سواء كان فً آسٌا او اوربا ٌمتلك نفس القدر من المعلومات وٌتعامل مع نفس الحاسوب
المحمول وٌتصل مع كل العاملٌن اٌنما كانوا بنفس الوقت.
انها قٌادة حس التكنولوجٌا ٌتحسس لكل تطور تكنولوجٌا.قٌادة حس القوت على االنترنٌت وزمن سرٌع الحركة مع القدرة على تصرٌف العمل فً أي وقت.قٌادة الطوارئ داخلٌن حدد اسالٌب جدٌدة وان مبتكري هذه النماذج واالعمال الجدٌدة مثل شركاتامزون ،كون ،اًٌٌ ،دركون ان بٌئة االعمال اصبحت االساس هو وبمعدالت غٌر مسبوقة وان القائد
هنا ٌلعب ادواراً مختلفة مثل معالجة اضطرابات ،مخصص الموارد وبعٌن مفتوحة دائما ً.

القٌادة البشرٌة الناعمة:
هناك وجهة نظر واخرى ترى ان القٌادة االلكترونٌة ستكون ذات حس انسانً كبٌر وذلك ألن
التكنولوجٌا الراقٌة بحاجة الى عاملٌن ذو تخصصات ومإهالت عالٌة ومبتكرٌن وحرفٌٌن نادرٌن وهذه
التقنٌات تتطلب ادارة جدٌدة ال تعمل وفق سلطة االوامر وهرمٌة االتصاالت والمعلومات والتفاعلٌة
الشبكٌة وان هذه القٌادة ٌجب ان تدرك ان القٌمة المضافة تتم من خالل العمل المعرفً ولٌس من خالل
اآلالت كما ان العاملٌن سٌكونون متباعدٌن جغرافٌا ً ال تربطهم بناٌة واحدة او اشراف واحد مباشر
وسٌنتج ما ٌسمى بالوالء االلكترونً بٌن العاملٌن وبٌن الزبائن وسٌكون القائد على الشكل التالً:
قائد زبائنً /القائد المركز على الزبون ٌوجد تسهٌالت ومزاٌا للزبون.قائد معرفً /العاملون ٌمكن لهم ان ٌطلعوا على منظمات اخرى وٌنتقلوا الٌها وعلى القائد معرفةالعاملٌن واالحتفاظ بهم.
قائد تنافسً /وٌكون ذلك من خاللاسرع من المنافسٌن بالوصول الى السوق.االفضل فً خدمة العاملٌن الموردٌن من المنافسٌن.اكثر قدرة على االستفادة من االبتكارات وٌسمٌها دركر السطو الخالق.اكثر قدرة على االبتكار.مبشر ،مرتاب ،متعلم بشكل عالً ،كثٌف التركٌز االسرع حركةٌ ،حب الغموض ،قلق.قٌادة الذات:
ذلك ٌنسجم مع الخصائص التالٌة:
القدرة على تحفٌز انفسهم.الوالء للشركة والرغبة بالعمل.المهارة والمرونة فً التكٌف.سرٌع التؤثٌر فً البٌئة االلكترونٌة.تنمٌة المخزون الذاتً.التصحٌح الشخصً.قٌادة الذات الذكٌة تتكون من _______ حس التكنولوجٌا( قواعد البٌانات ،المعرفة الصرٌحة ،الذكاء
الصناعً )
________الحس البشري (عواطف التفاعل االنسانً ،التجربة و الخبرة ،المعرفة الضمنٌة ،الذكاء
البشري)
الرقابة االلكترونٌة:
ٌمكن تلخٌص مٌزات االلكترونٌة بما ٌؤتً:
اكثر قدرة على معرفة المتغٌرات الخاصة بالتنفٌذ اوالً بؤول بالوقت الحقٌقً أي انخفاض الفجوةالزمنٌة بٌن التنفٌذ والرقابة علٌه.
ال ٌقتصر هذا على التنفٌذ بل على التخطٌط كذلك.التحول من الرقابة كرصٌد الى الرقابة كعملٌة.نوفر ادوات تعقب المعامالت واالجراءات.ً
االقتراب اكثر الى الرقابة القائمة على الثقة بدال من الرقابة القائمة على الصالحٌات.االقتراب نحو الرقابة فً الحاضر بدالً من الرقابة على الماضً.-قلة المفاجآت الداخلٌة بوجود الرقابة الفورٌة علٌها وتصحٌحها.

توسٌع الرقابة على الشراء والموردٌن والشبكات الداخلٌة والخارجٌة.التحول من الرقابة القائمة على المدخالت والعملٌات واالنشطة الى الرقابة على النتائج.سرعة انتشار نتائج الرقابة فالجمٌع ٌعرف ماذا ٌحدث.عٌوبها:
تفتقر للتفاعل االنسانً.احساس العاملٌن بؤن االدارة تراقبهم عن بعد.سهولة االختراق.1.معوقات تطبٌق الحكومة االلكترونٌة
على قدر اهمٌة وحجم أي مشروع ونشاط التغٌٌر فٌه وابعاد الخدمات التً ٌقدمها وتعدد االطراف
المستفٌدة ،على قدر هذا كل تكون المعوقات ،فالمشروع الصغٌر فإن معوقاته صغٌرة والمشروع
الكبٌرة معوقاته كبٌرة.
وبالنظر لضخامة مشروع الحكومة االلكترونٌة لذلك فإن معوقاته كبٌرة ،وٌمكن اجمال المعوقات التً
تواجه الحكومة االلكترونٌة بإختصار بالنقاط التالٌة:
I.المعوقات االدارٌة
اوالً :غموض المفهوم:
ما زال الكثٌر من القٌادات االدارٌة تجهل موضوع الحكومة االلكترونٌة وبعضهم ال ٌعرف حتى
المصطلح لذلك فإن االمر ٌحتاج الى توضٌح المفهوم وتوفٌر االرضٌة الفكرٌة له فً المنظمات.
ومن خالل نشر المفهوم فستكون لكل منظمة وجهة نظرها الخاصة بهذا المشروع مما ٌنتج عنه وجود
رإٌة خاصة بها ،ونظراًَ لتعدد الرإى المختلفة للمنظمات واختالف وجهات نظرها تؤتً مرحلة
اخرى هً مرحلة توحٌد الرإى المختلفة للمنظمات ،وٌستند على هذه الرإٌة بلورة ستراتٌجٌات
وسٌاسات تم اهداف وغاٌات.
ثانٌاً :مقاومة التغٌر:
ان اقامة مثل هذا المشروع ٌحمل فً طٌاته الكثٌر من التغٌٌرات على صعٌد المنظمات واالقسام
والشعب واعادة توزٌع المهام والصالحٌات مما ٌستلزم تغٌٌر فً القٌادات االدارٌة والمراكز الوظٌفٌة
والمالكات واالختصاصات الجدٌدة الذي ٌحتاجها .لهذا فإننا نعتقد انه ستكون هناك مقاومة تغٌٌر وهذا
التغٌٌر سٌطال جمٌع اركان التنظٌم وتبعا ً لذلك نشؤ مقاومة تغٌٌر وهذا التغٌٌر سٌطال جمٌع اركان
التنظٌم وتبعا ً لذلك نشؤ مقاومة للتغٌٌر وٌمكن التغلب علٌها بصورة متدرجة من خالل التغٌٌر التدرٌجً
للنسٌج الثقافً للمنظمة وادخال التغٌٌرات الجزئٌة شٌئا فشٌئا ً دون ان ٌإدي الى االضرار الكبٌر فً
مصالح العاملٌن وٌمكن اعادة تؤهٌلهم لالٌفاء بمتطلبات الحكومة االلكترونٌة.
2.المعوقات االدارٌة
وتتمثل فً الحاجة الكبٌرة الى االمكانٌات المادٌة لتوفٌر تقنٌة المعلومات خاصة الى مستوى الدولة
ككل .كما ان هذه التقنٌة فً سطور مستمر مما ٌجعل صعوبة اللحاق لهذه التطورات ،وان هذه التقنٌة
متشابكة ومتكاملة مما ٌجعل من المستحٌل التدرج فً توفٌرها بل ٌجل ان تتوفر جمٌعها فً وقت واحد
خاصة على صعٌد المنظمة الواحدة.
كما ٌوجد فً العراق ما ٌسمى بالفجوة الرقمٌة ) (Digital gapوهً الفجوة بٌن من ٌمكنون وتتاح
لهم ذلك ،ومع ذلك فإننا نعانً من مشكلة ضعف البنٌة االساسٌة لالتصاالت بالرغم من التحسن النسبً
فً هذا المجال اال ان ذلك ال ٌكفً حٌث هناك حالة من التخلف التقنً.

ج .المعوقات االمنٌة
ٌعتبر االمن المعلوماتً من اهم المعوقات التً تجابه تطبٌق الحكومة االلكترونٌة حٌث هناك مجموعة
من االسالٌب إلختراق المنظومة المعلوماتٌة وما ٌترتب علٌه من فقدان خصوصٌة المستفٌدٌن
وسرٌتهم ،حٌث من مظاهر االمن المعلوماتً سرٌة المعلومات وسالمتها وضمان بقاءها وعدم حذفها
او تدمٌرها.
ومن جوانب االمن المعلوماتً:
الجانب االمنً التقنً ،وتتعلق باالنظمة التقنٌة والشبكة واالجهزة والبرامج المستفاد منها.الجانب االنسانً وٌتعلق بتصرفات االنسان المستفٌد والمستخدم.الجانب البٌئً ،وٌقصد به البٌئة الطبٌعٌة المحٌطة بالتقنٌات المستخدمة ومن امثلة هذه التهدٌدات فًهذا المجال التهدٌدات المالٌة واالختراقات والجرٌمة المنظمة والمواقع المعادٌة والقرصنة واالستغالل
المعلوماتً وغٌرها.
د .المعوقات االخرى
وهً المعوقات المرتبطة بالبٌئة الخارجٌة ومنها وضعف الفكر المعلوماتً وكذلك هناك من المعوقات
السٌاسٌة والتً ال ٌحال للتوسع فٌها فً هذه الورقة.
رابعا ً :تجارب بعض الدول والخالصة التوصٌات
1.التجارب العالمٌة
ٌتوقف نجاح اٌة دولة فً تطبٌق الحكومة االلكترونٌة على عاملٌن هما:
القدرة على استٌعاب تطبٌقات الشبكة العالمٌة.مدى توفر البٌئة التحتٌة المعلوماتٌة.وقبل ان نستعرض تجارب الدول فً هذا المجال نورد تسلسل بعض الدول وفقا ً للتقرٌر الذي نشتره
االمم المتحدة عام  9005وهً:
1/الوالٌات المتحدة /1النروٌج /9الدنمارك
2/استرالٌا /6كندا  /90المانٌا
3/نٌوزلندا /7المملكة المتحدة
4/سنغافورة 8/هولندا
وفً تقرٌر صادر على االمم المتحدة عام  9002فإن االمارات العربٌة المتحدة هً الدولة العربٌة
الوحٌدة التً احتلت المركز السابع حٌث حازت على  9197نقطة وقد تفوقت على كل من الٌابان التً
حققت  9199نقطة واٌرلندا  9196نقطة والنمسا  9192نقطة وروسٌا  9189نقطة واٌطالٌا  9199نقطة،
اما باقً الدول العربٌة فالكوٌت  9199والبحرٌن  9102ولبنان  9نقطة وبقٌت الوالٌات المتحدة فً
المقدمة برصٌد  519نقطة واسترالٌا  916نقطة ونٌوزلندا  9119نقطة.
وهناك مجموعتان من الدول هً:
I.الدول ذات البنٌة التقنٌة المتكاملة
وتضم دول مثل الوالٌات المتحدة والٌابان التً تعتبر اول دولة فً العالم تتبنى توجها ً نوعٌا ً فاعالً فً
تقنٌة المعلومات ٌترأسها عام  9979وقد تم استثمار  61بلٌون دوالر فً مشارٌع معلوماتٌة بٌن عامً
.91-79
اما فرنسا فقد قامت بوضع خطة وطنٌة لتقنٌة المعلومات عام  9978تهدف الى دخول فرنسا الى

المجتمع المعلوماتً حٌث صرفت الحكومة اكثر من  91ملٌار فرنك فرنسً بٌن عامً .9000-98
وٌدخل ضمن هذه الدول استرالٌا وكندا واوربا الغربٌة وكورٌا الجنوبٌة وهونك كونك وسنغافورة وفً
العالم العربً هناك امارة دبً التً خطت خطوات كبٌرة فً نقد المال حٌث تم الحكومة عام .9009
3.الدول ذات البنٌة التقنٌة غٌر المتكاملة:
ومن امثلة هذه الدول الهند التً وقفت عام  9998عدة الوالٌات منها تطوٌر تقنٌة المعلومات وحتى
اصبحت بنغالور الهندٌة مركز نشطا فً مجال االبتكار وقد باشرت االردن عام  9009من قبل هذا
المشروع ومصر عام  9998ولبنان ودول مجلس التعاون الخلٌجً.
2.التجربة النٌوزلندٌة
اهداف الحكومة االلكترونٌة
تقدٌم افضل الخدمات واكثرها كفاءة فً التنفٌذ مع تحقٌقتوسٌع مشاركة المواطنٌن.احتالل المكانة الرٌاٌة فً وتثقٌف المجتمع.تحدٌد فرص التعاون المستمر والتنسٌق بٌنهم الهٌئات الحكومٌة.تقدٌم المشورة لوزٌر الخدمات الحكومٌة.تحدٌد هٌكل الخدمات المزمع تقدٌمها الى اربعة مستوٌات.المستوى االول – االسس المشتركة (كل البٌانات المشتركة).
المستوى الثانً -البناء التحتً لالجهزة الحكومٌة( موارد البٌانات وانظمة المعلومات).
المستوى الثالث – عملٌات المنظمات الداخلٌة.
المستوى الرابع -بوابات الوصول والتفاعل.
ومن اهم تلك الخدمات التً تقدمها:
تقدٌم التشرٌعات القانونٌة العامة.خدمات الهجرة (التؤشٌرات والتصارٌح).الخدمات المتعلقة بسوق العمل.خدمات العقارات (تحوٌل ملكٌة العقارات).تسدٌد الضرائب – الخدمات الطبٌة لبعض االمراض كالسكرٌن مثالً ونتائج االمتحانات.وقد وضعت نٌوزلندا خطة حتى عام  9090تهدف الى تحقٌق الزٌادة فً التطبٌقات االلكترونٌة وتعمل
على تحوٌل هذه الحكومة الى مإسسة ٌتمركز وجودها على حاجات واهتمامات المستفٌدٌن.
II.تجربة امارة دبً:
دشنت التجربة عام  9009وهً تجربة رائدة على مستوى العالم العربً وقد وضعت االمارة نوعٌن
من االهداف.
اهداف قرٌبة المدى
تهٌئة البنٌة التحتٌة الفنٌة الالزمة لتشغٌل الخدمات االلكترونٌة.توفٌر عدد من خدمات الدائرة االلكترونٌة الخاصة ألفراد والمإسسات غٌر شبكة االنترنٌت.انجاز المعامالت بشكل سرٌع ودقٌق وتقلٌل عدد زٌارات المستفٌدٌن.تحسٌن االجراءات الداخلٌة الخاصة بإنجاز المعامالت.االهداف بعٌدة المدى
توفٌر عدد اكبر من الخدمات عبر االنترنٌت.-توفٌر الخدمات االلكترونٌة عبر قنوات جدٌدة كالهواتف واالجهزة النقالة.

التركٌز المستمر على تحسٌن االجراءات والنظم الداخلٌة المساندة للخدمات االلكترونٌة.العمل على توعٌة وتهٌئة العمالء والموظفٌن ودفعهم نحو االستفادة من الخدمات االلكترونٌة.ومن الخدمات التً تقدمها الحكومة:
الجواز االلكترونً (رقم سري للعمٌل).الدفع االلكترونً  ،او الخصم من حساب فً البنك.التوظٌف االلكترونً والتعرف على فرص العمل المتوفرة واالستفادة منها.خدمات الدوائر الحكومٌة مثل اصدار وتجدٌد التراخٌص والشهادات المنشؤ وخدمة صحة التوقٌع.اصدار شهادات العضوٌة فً الغرف التجارٌة والعالمات التجارٌة.خدمة تسدٌد القوائم لمختلف الدوائر الحكومٌة ومخالفات المرور.خدمة االقامة والتؤشٌرات والبطاقات الصحٌة وملكٌة السٌارات.خدمة امن المساكن خالل الزٌارات والسفر.الحجز االلكترونً لالستئجار والتملٌك.خدمات االستفسارات – خدمات التسهٌالت السٌاحٌة.االستعالم عن مراكز التسوق.التعامالت البنكٌة.قاعدة بٌانات عن كافة النماذج الحكومٌة الكترونٌا ً ٌمكن ملئها وتقدٌمها للدوائر الحكومٌة الكترونٌا ًباالضافة الى معلومات عامة عن القطاعات االقتصادٌة وتم اطالق بوابة دبً االلكترونٌة وكذلك هناك
قنوات جدٌدة وقد حصلت دولة االمارات على المركز () 96عالمٌا ً كؤفضل البلدان فً العالم على
صعٌد تقدٌم الخدمات االلكترونٌة.
3.التجربة العراقٌة
بدأت بواكٌر هذه التجربة عام  9002عندما وقعت وزارة العلوم والتكنولوجٌا عقداً بمبلغ ( )90ملٌون
دوالر مع احدى الشركات االٌطالٌة لتنفٌذ مشروع الحكومة االلكترونٌة.
وكانت خطة الوزارة تتكون من ثالثة مراحل:
مرحلة قصٌرة المدى وعمرها (سنتان) .وتضمن من تؤسٌس البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلوماتوتقدٌم الخدمة الى موظفً وزارة العلوم والتكنولوجٌا.
المرحلة الثانٌة ومدتها خمسة سنوات وتضمنت تقدٌم الخدمة الى موظفً الوزارات والى القطاعالتجاري.
المرحلة الثالثة بعٌدة المدى وتهدف الى تقدٌم الخدمة الى الموظفٌن ،نحن نرى ان كل هذا المشروعوان كان مٌٌز اال ان المدة الزمنٌة طوٌلة نسبٌا ً فنحن ال نعلم ما الذي سٌحدث على صعٌد الحكومة
االلكترونٌة خالل الخمسة عشر عاما ً المقبلة.
1.ان الحكومة االلكترونٌة مشروع رٌادي له جوانبه المختلفة التً تشمل كافة نواحً المجتمع وان هذا
المشروع له صفة الحتمٌة فهو ٌنفذ عاجالً ام آجالً وكذلك فكلما كانت البداٌة بالتنفٌذ اسرع كلما كان ذلك
افضل.
2.ان تطبٌق المشروع بصٌغته المتكاملة امر قد ٌصعب على الكثٌر من الدول نظراً لوجود المحددات
التً ذكرناها ولذلك ٌمكن ان ٌبدأ التنفٌذ بصورة جزئٌة على صعٌد كل محافظة ٌحوي جمٌع تقنٌات
المعلومات وٌكون مركز تواصل بٌن المواطن ودوائر الدولة المختلفة حتى ال ٌحتاج المواطن من
السفر من محافظة الى اخرى إلنجاز معامالته ،وقد طبقت مدٌنة مانشٌتر ذلك فً بداٌة االمر واسمته
وقتذاك (مضٌق مانشستر )فالحكومة االلكترونٌة هً وسٌلة ولٌست غاٌة وٌجب ان تكون كذلك فً
التصور.

3.ان أي نجاح ٌتحقق فً هذا الجانب بشكله الجزئً الوارد فً نقطة (ٌ )9جب ان ٌكون له تناغم فً
نشاطات مشابهة لمنظمات اخرى حٌث ان النجاح النهائً للمشروع ٌتحقق فً ضوء التكامل االفقً
والعمودي له.
االفقً من حٌث شمول اكبر عدد من المنظمات والمنطقة الجغرافٌة.
والعمودي من حٌث ان المشروع ٌجب ان ٌغطً جمٌع الخدمات والتً تقدمها تلك المنظمات ،ومن اهم
عناصر نجاح المشروع هو اتباع المنهج التدرٌجً ،وان المحصلة النهائٌة للمشروع ال تكتمل اال
بتحقٌق التعاون بكافة اشكاله بٌن المنظمات والعاملتٌن فٌها مع المستفٌد مع المجتمع بكافة فئاته ،خاصة
وان مثل هذا المشروع ٌمثل تحوالً كبٌراً ٌنعكس على كافة نواحً الحٌاة فً المجتمع.
واخٌراً فقد آن االوان ألن نخطو الخطوة االولى فً مسٌرة االلف مٌل وال ٌغٌب عن بالنا ان هذا
المشروع اصبح خٌاراً وقراراً سستراتٌجٌا ً على مستوى الدولة وٌجب ان نتصل الٌه رغم العوائق ان
شاء هللا.

التعقٌب:
اوضح د .خالد ضاري على ان الخدمات االلكترونٌة او ما ٌعرف بالحكومة االلكترونٌة ما هً االعبارة عن اتمتة التعامل بٌن الدوائر الحكومٌة بعضها ببعض والدوائر الحكومٌة والقطاع الخاص،
والحكومة والمستفٌد.
فإستخدام التكنولوجٌا فً اداء االعمال ومراقبة اداء العاملٌن تساعد االدارات على تقلٌل المستوٌات
االدارٌة وكذلك عدد المشرفٌن.
وٌساعد استخدام الكتنولوجٌا وتقدٌم الخدمات عبر وسائل وطرق الكترونٌة المدٌرٌن على التعامل مع
بٌانات ومعلومات كثٌرة ودقٌقة اضافة الى دراسة وتحلٌل التقارٌر الشهرٌة والٌومٌة .االمر الذي ٌإدي
بالتالً الى السٌطرة والتحكم فً العمل وحجمه.
اضافة الى ذلك تقوم الحكومة االلكترونٌة بتقدٌم الخدمات فً كل االوقات واالمكنة ،حٌث تفسح المجال
ألي شخص للحصول على الخدمات.
واكد على اهم االسالٌب المستخدمة فً تكنولوجٌا العمل:
1.المكتب النموذجً( :اتمتة المكتب)
2.الشبكات العصبٌة.
3.العقد.
4.المكاتب الذكٌة.
5.مكاتب الولوج عن بعد.
6.الحاسوب وتقنٌة المعلومات.
7.االنترنٌت :وهً الشبكة االكثر اهمٌة فً مجال المعلوماتٌة وتقدم العدٌد من الخدمات.
اما السٌد ادرٌس هانً وكٌل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فقد اكد على اهمٌة الموضوعوخاصة فً هذه المرحلة التً ٌمر بها العراق فبعد انعزاله عن العالم لفترة طوٌلة اصبح هذا الموضوع
من اولوٌات الوزارة .فمعظم الجامعات لها شبكات انترنٌت ومواقع الكترونٌة فما نحتاجه هو تهٌئة
المتطلبات الضرورٌة إلستخدام هذه الخدمات ،وتحاول الوزارة تقدٌم الدعم المطلوب للحاق بالجامعات
العالمٌة.
اما الدكتور حسٌن البٌاتً فقد اكد على اهمٌة الدور الذي تلعبه الجامعات العراقٌة ومساهمتها فً تقدٌمٌد المساعدة الى الدولة وكٌفٌة تخطً العقبات لغرض االستفادة من هذه التقنٌة فً جمٌع وزاراتنا

وبؤسرع وقت ممكن.
اما الدكتور خلود العبٌدي مدٌر عام فً وزارة التخطٌط فإتفقت مع الباحثٌن اهمٌة تطبٌق الحكومةااللكترونٌة وبؤسرع وقت ممكن ،وحالٌا ً المشروع قائم لربط وزارة التخطٌط ووزارة العلوم
والتكنولوجٌا ،ومن المإمل ان تربط كافة الوزارات بشبكة انترنٌت فً نهاٌة عام  ،9001مما ٌساعد
على تسهٌل االتصاالت وتكوٌن نواة الحكومة االلكترونٌة مستقبلٌة.
وٌرى مدٌر مركز المعلومات فً وزارة الصناعة ان هناك خلط بٌن الحكومة االلكترونٌة واالدارةااللكترونٌة وان ما تعانً منه دوائر الدولة هو التخلف فً االسالٌب والعمل االداري مما ٌعٌق توفر
المناخ المناسب لتطبٌق الخدمات االلكترونٌة.
اما د .نجٌب بطرس فٌرى ان الندوة التً ركزت على قضاٌا تفصٌلٌة تؤتً فٌما بعد وان تطبٌق هكذاموضوع ضخم ٌحتاج الى نظام معلوماتً جٌد وكادر اداري مدرب فضالً عن اختبار الفكرة قبل
الولوج فٌها .
اما خبٌر البنك المركزي العراقً فقد اكد على اهمٌة الوعً االلكترونً ،والبداٌة ٌجب ان ننشرالوعً لدى الموظفٌن فً الدولة ثم المواطن العادي فمن الضروري فرض قرارات تجبر على التعامل
الكترونٌا ً بٌن الوزارات بدالًَ من استخدام االسالٌب التقلٌدٌة المعتادة فعلى سبٌل المثال انه ٌتم تحمل
مشقة النقل ومخاطر الوصول الى البنك المركزي بدالً من استخدام االتصاالت االلكترونٌة وبكل
سهولة .
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