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منسق شعبة إدارة المعمومات

الحكومة االلكترونية ومستقبل اإلدارة الحكومية فى الوطن العربى
مقدمة:
ال يخفى ما تعانيو االجيزة الحكومية فى الوطن العربى بشكل عام من تحديات ومصاعب والتى سوف
نتعرض لبعضيا فى سياق ىذه الورقة.

وحين نتعرض بالبحث لمستقبل اإلدارة الحكومية فى وطننا العربى عمى إتساعو فإن تطبيق منظومة

لمحكومة االلكترونية يطرح نفسو بقوة كتوجو يمكن أن يسيم فى صنع مستقبل مشرق لإلدارة الحكومية
مما ينعكس ايجابا عمى المواطن العربى .وقد خطت بعض الدول العربية خطوات متفاوتة فى

مشروعات تطبيق منظومات لمحكومة االلكترونية مما يجعمنا امام تجارب يمكن تحميميا والخروج بالكثير
من الدروس المستفادة فى ىذا المجال.

وفى ورقة العمل ىذه فسنحاول تحديد مدى الحاجة لتطبيق منظومة لمحكومة االلكترونية فى اليمن ،
ومتطمبات ىذا التطبيق وشروط تحقيق النجاح من خالل المحاور التالية:
 تعريفات اساسية

 الحاجة لتطوير الجهاز اإلدارى لمدولة

 استراتيجية شاممة لتطوير الجهاز اإلدارى لمدولة
 نماذج تطبيقات منظومة الحكومة االلكترونية

 شروط تحقيق منظومة حكومة الكترونية فاعمة

ثم نختتم ببعض المالحظات التى نراها هامة فى هذا السياق.

تعريف الحكومة االلكترونية:
ىى أن تتبنى أجيزة الحكومة المركزية والمحمية بمختمف مستوياتيا تطبيقات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بيدف:

 تحسين مستوى اداء االجيزة ذاتيا.

 توصيل مختمف الخدمات الحكومية الكبر عدد ممكن من المواطنين وباكبر تغطية جغرافية.
وذلك لتحقيق نقمة فى جودة نوعية حياة المواطن فى إطار خطط التنمية الشاممة والمستدامة.
الدافع لمتوجه نحو تطبيق منظومة الحكومة االلكترونية:
ىناك عدة دوافع لمثل ىذا التوجو من اىميا

 التطور الذى حدث فى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ،وباالخص االنترنت واستخداماتيا ،
والذى يدفع لمحاولة توظيف ىذا التطور لتحسين االداء الحكومى.

 البيروقراطية المعيودة فى األجيزة الحكومية والتى تؤثر سمبا عمى تعامالت المواطن المختمفة.
 السعى نحو تحقيق تنمية مستدامة وانتشار مفاىيم الحوكمة الرشيدة فى مختمف المجتمعات
والمؤسسات.

يضاف الى ذلك توجو الكثير من الدول لتطبيق منظومات الحكومة االلكترونية بصيغيا المختمفة
مما يحتم عدم التخمف عن الركب  ،خاصة فى ضوء المصاعب التى ستترتب عمى مثل ىذا التخمف

فى التعامالت الدولية بمختمف اشكاليا.
الحاجة لتطوير الجهاز اإلدارى لمدولة:

لم يعد مفيوم " اإلصالح " مناسباً اآلن  ،المطموب " إعادة ىيكمة" شاممة لإلدارة العامةة .كمةا

لةةم يعةةد مقب ةوالً الحةةديث عةةن برنةةامد أو خطةةة إلعةةادة ىيكمةةة اإلدارة العامةةة باعتبارىةةا قضةةية منفصةةمة أو

مستقمة  ،بل يجب أن تكون خطة إعادة الييكمة محو اًر ضمن خطة وطنية إلعادة الييكمة الشاممة.

كذلك لةم يعةد مقبةوالً حصةر محةاوالت إعةادة ىيكمةة اإلدارة العامةة فةب أحةد أو بعةض عناصةرىا مثةل

تبسيط اإلجراءات أو ميكنة تقديم الخدمات فب إطار الحكومة اإللكترونية أو تدريب الموارد البشرية ،بةل

يجةةب أن تتنةةاول جميةةع تمةةك العناصةةر فةةب إطةةار رؤيةةة جديةةدة لةةدور اإلدارة العامةةة فةةب العمةةل الةةوطنب
ورسالة كل وحدة من وحداتيا واألىداف اإلستراتيجية المنوط بيا تحقيقيا.

ويجب أن تتوافق أىداف وتوجيات وأسس إعادة الييكمة مع أىداف وتوجيات اإلستراتيجية الوطنية

لمتنمية الشاممة  ،كما يجب أن يتوافق الييكل الجديد مع الدور الجديد لوحدات اإلدارة العامة

[الحكومة] في عصر التقنية والمعرفة والعولمة حيث تتجو الدولة إلى تولى قيادة التنمية والعمل

الوطنب عمى المستوى اإلستراتيجب  ،وتفعيل دور القطاع الخاص والقطاع األىمب ومؤسسات المجتمع
المدنب فب تنفيذ خطط وبرامد اإلنتاج والخدمات فب مختمف المجاالت .ونذكر تحديدا االسباب التالية
التى تحتم إعادة الييكمة:

 ضبط جياز حكومى متضخم يستنزف من الموارد الوطنية نسبة ال تتكافأ مع إنجازاتو.
 الحاجة لرفع مستوى التنسيق بين وحدات اإلدارة العامة.
 ضرورة تحميل وتقويم بناء الييكل الوزارى.
 تفعيل الالمركزية.
استراتيجية شاممة لتطوير الجهاز اإلدارى لمدولة:
يجب أن يتبع تطوير الجياز اإلدارى لمدولة استراتيجية شاممة تتكون من العناصر التالية:
 خطة إعادة ىيكمة شاممة تنبع من اىداف التنمية الشاممة  ،بالشكل الذى يؤمن خصوصية
خطة إعادة الييكمة

 اىداف محددة وقابمة لمقياس من منظور تنموى شامل

 آليات لتشجيع وتحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى
 تفعيل مشاركة المواطنين فى العممية التنفيذية بمفيوميا الواسع

 وضع منظومة الحكومة االلكترونية فى إطار وموقع صحيح من خطط التنمية واعادة الييكمة
 معايير واضحة لقياس جودة تقديم الخدمات الحكومية

 رؤية لمتحول من الحكومة االلكترونية الى الحوكمة الرشيدة

وفى اطار ىذه االستراتيجية قد نجد أن ىناك ثالثة محاور اساس ينبغى أن يولى كل منيا اىتماما

خاصا:

 التطور التشريعى وتأكيد التوجهات الرئيسة
 oالتوافق مع النظام االقتصادي الجديد

 oتأكيد الالمركزية اإلدارية وتحرير اإلدارة الحكومية من القيةود التب ال تتناسب والواقع
المحمب والعالمب الجديد

 oالنص عمى المبادئ العامة واألسس الجوىرية التب يستيدفيا القانون ترجمة
الستراتيجيات الدولة

 oترك التفاصيل اإلجرائية لتصدر بيا لوائح ونظم خاصة بكل جياز أو ىيئة بما يحقق
المرونة والتوافق مع طبيعة كل منيةا

 oإزالة ما قد يكون بين بعض القوانين من تضارب
 oتشريعات تخص منظومة الحكومة االلكترونية
 تنمية الموارد البشرية بالجهاز الحكومى
 oتطوير قانون العاممين المدنيين ليقتصر عمى المبادئ الرئيسية الحاكمة
 oمراجعة اليياكل الوظيفية فب ضوء أىداف واستراتيجيات وخطط كل وحدة

 oمراجعة و تحسين ىياكل الرواتب لتخفيف األعباء واجتذاب عناصر متميزة
 oتطوير نظم حوافز تقوم عمى أساس الجدارة و الكفاءة فب خدمة المواطنين
 oإعادة تنظيم معاىد وبرامد تنمية الموارد البشرية فب حقول اإلدارة العامة

 oنظام متطور لقياس الكفاءة و تقويم األداء يكون أساساً فب المزايا الوظيفيةة
 oتطوير نظم وآليات اختيار القيادات اإلدارية فب مواقع العمل العام
 التطوير التقنى
يمثل تطوير البناء التقنب لوحدات اإلدارة العامة أحد أىم عناصر خطة إعادة الييكمة الشاممة
ويتطمب التخطيط الجيد فى المجاالت التالية

 oوضع نمطيات تؤمن التكامل المستقبمى بين النظم المطبقة فى وحدات اإلدارة العامة
 oتوصيف حدود دنيا لممبادرات الفردية ألى من وحدات اإلدارة العامة

 oالتركيز عمى الربط بين تطوير نظم العمل وتطوير نظم المعمومات لتحقيق التوافق
بينيما وبما يؤمن إعادة ىندسة االجراءات قبل تطوير نظم المعمومات

 oبناء خطط استراتيجية لممعمومات لوحدات اإلدارة المحمية
تطبيقات الحكومة االلكترونية:
ىناك نماذج متعددة من تطبيقات الحكومة االلكترونية نذكر منيا:
 نموذج تواصل الحكومة مع المواطنين ()G 2 C
 نموذج تواصل الحكومة مع مجتمع االعمال ()G 2 B
 نموذج تواصل أجيزة الحكومة مع بعضيا البعض ()G 2 G
ونعرض فيما يمى لتطبيقين من تطبيقات الحكومة االلكترونية يندرجان تحت نموذج تواصل الحكومة

مع المواطنين وذلك فى قطاعين نرى أنيما من االىم فى ىذا المجال لما ليما من ارتباط وثيق وتأثير
كبير عمى المواطن فى تعامالتو وبالتالى لما يمكن أن يكون ليما من مردود عمى التيسير عمى

المواطنين وبالتالى إطالق طاقاتيم الخالقة فى مجال التنمية الشاممة.
 اإلدارة المحمية:

مما الشك فيو أن قطاع اإلدارة المحمية من أكثر اجيزة الحكومة تعامال مع المواطن
وبالتالى تأثي ار فى حياتو .وبالتالى فإن أى تطوير فى ىذا القطاع الحيوى يعود بمردود كبير
عمى المواطنين.

ومن ابسط اشكال منظومة الحكومة االلكترونية فى قطاع اإلدارة المحمية تعميم مبدأ

النافذة الواحدة فى التعامل وتسجيل معامالت المواطنين فى منظومة معموماتية ومن ثم متابعة
ىذه المعامالت بما يسمح بمعرفة موقف أى معاممة بشكل آنى واستخراج التقارير المختمفة عن
اداء مختمف االدارات داخل وحدة اإلدارة المحمية .ويكتمل جانب الحكومة االلكترونية باتاحة
التقدم بطمبات المعامالت وايضا القدرة عمى معرفة موقف معاممة معينة من خالل شبكة

االنترنت.

ومن االشكال اليامة لمنظومة الحكومة االلكترونية فى اإلدارة المحمية إتاحة

المعمومات عن مختمف ما يتم فى إطار وحدة اإلدارة المحمية التى يتبعونيا من مشروعات
وتطورات بل وقضايا مطروحة لمنقاش بما يسمح ليم بالمشاركة الفاعمة فى كل ىذا.

 العدالة:
إن تحقيق عدالة ناجزة يظل دائما من أىم ركائز التنمية الشاممة .ودون استطراد فى

أستعرض تطبيقات الحكومة االلكترونية فى قطاع العدل
ا
أىمية تحقيق العدالة الناجزة يمكن

والتى قد تشمل متابعة موقف دعوى قضائية سواء من قبل اطرافيا أو المحامين الموكمين بيا
من خالل استخدام تقنيات المعمومات فى تتبع سير الدعاوى ومن ثم إتاحة المعمومات من

خالل مكاتب خدمة المواطنين أو من خالل شبكة االنترنت .كما يمكن تيسير العمل لمسادة

القضاة من خالل إمدادىم ببنوك معمومات التشريعات واحكام المحاكم العميا .وكذلك فإن

اتاحة إمكانية االستعالم عن سريان توكيل من خالل منظومة الكترونية تعتمد شبكة االنترنت
كوسيط لالتصال المباشر بين المواطن وأجيزة الدولة المختمفة تعد من التطبيقات اليامة فى

ىذا المجال.

شروط تحقيق منظومة حكومة الكترونية فاعمة:
 وضوح الرؤية واالىداف واالستراتيجيات
 توافر البنية التحتية التكنولوجية
 وجود إطار تشريعى مالئم

عمى أن تنبع الرؤية واالىداف واالستراتيجيات من الواقع المحمى
مالحظات ختامية:
تحديات بناء مجتمع المعرفة

 اتاحة استخدام االنترنت ( )accessالكبر قطاع ممكن من الشعب
 المحتوى الوطنى عمى شبكة االنترنت
 أىمية عنصر التسويق بمعناه الشامل

 تمكين المواطنين من المشاركة فى الشأن العام
 oعمى مستوى رسم السياسات
 oعمى مستوى اتخاذ الق اررات

تأثيرات فشل تطبيق منظومة الحكومة االلكترونية:
 التكمفة المالية (مباشرة وغير مباشرة)  ،وتكمفة الفرصة
 االحباط الوطنى

 صعوبة إعادة ”التجربة“

ال تعنى الحكومة االلكترونية فقط إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى الجياز اإلدارى
لمدولة بل ايضا الوصول الى جياز إدارى أكثر:
كفاءة ()Efficiency

فعالية ()Effectiveness
تمكينا ()Empowered

