الحكومة اإللكترونٌة
مقدم المحتوى  :المتحدة للبرمجٌات  -أ  /أحمد حسن بلح
ساعد التطور السرٌع فى نظم االتصال السلكٌة والالسلكٌة وانتشار شبكة اإلنترنت عالمٌا ً  ،وكذلك
ارتفاع معدالت شراء الحاسبات اإللكترونٌة وبرامجها التشغٌلٌة على محاولة الحكومات والوزارات
والشركات استغالل كل هذه اإلمكانٌات والقدرات اإللكترونٌة لزٌادة كفاءة وإنتاجٌة خدماتها التً
توفرها للمواطنٌن  ،ومن هنا جاءت فكرة ومفهوم الحكومات اإللكترونٌة.
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تعرٌف و أهداف الحكومة االلكترونٌة
أوال  :تعرٌف الحكومة االلكترونٌة
اعتمدت المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة تعرٌفا للحكومة اإللكترونٌة ،بؤنها عملٌة استخدام المعلومات
العرٌضة واإلنترنت ،واالتصال عبر الهاتف الجوال المتالكها القدرة على تغٌٌر وتحوٌل العالقات مع
المواطنٌن ورجال األعمال ومختلف المإسسات الحكومٌة .
وقد قامت فى هذا اإلطار بتصنٌف أنواع الحكومات اإللكترونٌة لصنفٌن أولهما التصنٌف التفاعلً
 ،Interactivityوثانٌهما على أساس الخدمة من/على .From who to who .
وٌعرف الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بصحٌفة األهرام القاهرٌة الحكومة االلكترونٌة بشكل
ال ٌخلو من المزاح الجاد قائالً ،بؤنها حكومة خفٌة تحتضنها الحكومة الشرعٌة القائمة فً الدولة بمعنً
أنها تقتنٌها ،ولكن ال تمتلكها ،حٌث المواطن سٌد قراره فهو فً منزله الفاعل ال المرفوع من الخدمة أو
المشاركة  .والمواطن هنا أٌضا ً الحاضر الغائب فهو سً السٌد الجدٌد الذى ٌتم توظٌف كل وسائل
االتصال والمعلومات لخدمته الستجداء مشاركته وعلً الحكومة االلكترونٌة الجدٌدة أن تلبً رغباته
أٌنما كان فً المنزل أو العمل فً الشارع أو علً طرٌق السفر ،داخل الوطن أو خارج الحدود.
ثانٌا  :أهداف ومهام الحكومة االلكترونٌة:

ٌعكس مفهوم الحكومة االلكترونٌة سعً الحكومات إلعادة ابتكار نفسها فى مجال أداء مهامها بشكل
فعال إلى مواطنٌها وفً االقتصاد العالمً عبر الشبكة ،فهى لٌست سوى تحول جذري فً األسالٌب
المتبعة لمباشرة أعمالها ،وذلك فى نطاق جدٌد .
وٌضم المشروع ثالث منصات أساسٌة:
 .1األولى )( G2G) (Government to Governmentوهً منصة التعامل اإللكترونً داخل
أجهزة الدولة .
 .2والثانٌة ) Government to Business) G2Bللتعامل اإللكترونً مع القطاع التجاري .
 .3أما المنصة الثالثة )( G2C Government to Citizenفهً للتعامل اإللكترونً مع األفراد .
وٌمكن ذلك المواطنٌن والقطاع التجاري من الوصول إلى المواقع اإللكترونٌة لمشروع الحكومة
االلٌكترونٌة بواسطة «متصفح» مدعوم باللغة العربٌة من أي مكان فً العالم .
وقد حدد المشروع مجموعة من األهداف أهمها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تهٌئة الجهات الحكومٌة داخلٌا وخارجٌا للتحول اإللكترونً .
رفع كفاءة الجهاز الحكومً عن طرٌق أتمتة نظم العمل فً الحكومة .
توفٌر بعض الخدمات التً تهم قطاعا كبٌرا من الجمهور والمستثمرٌن على شبكة اإلنترنت أو
على خط الهاتف أو على الجوال .
إتاحة معلومة دقٌقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر .
إتاحة مصدر واحد للمعلومات الحكومٌة ٌمكن للجمهور أن ٌتعامل معه .
تطوٌر بنى تحتٌة عامة فً حقل التقنٌة فً بٌئتً االتصال والحوسبة
تسهٌل نظام الدفع اإللكترونً .
تحقٌق فعالٌة األداء الحكومً .

والبد قبل االتنقال إلى العالم الرقمً من إعداد استراتٌجٌة تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكالته لكى
ٌتم تحقٌق هذه األغراض وما ٌندرج تحتها من أغراض فرعٌة ال ٌمكن انجازها بدون اعتماد
إستراتٌجٌة واضحة وحكٌمة فً بناء الحكومة اإللكترونٌة ..استراتٌجٌة تنطلق من دراسة الواقع القائم
ومشكالته  ،حتى ال ٌإدى هذا االنتقال فى المقابل إلى انتقال عٌوب الواقع إلى البٌئة اإللكترونٌة .
مرتكزات بناء الحكومة اإللكترونٌة
 .1المواصفات القٌاسٌة
ٌنبغى تحدٌد مواصفات قٌاسٌة ٌلتزم بها الجمٌع ألن المشروع ٌقوم بتنفٌذه عدة جهات .
 .2اإلطار القانونى
ضرورة وضع إطار قانونى للمشروع كإصدار بعض القوانٌن مثل قانون العقود اإللكترونٌة وقانون
الجرٌمة اإللكترونٌة،قانون التوقٌع اإللكترونً .
 .3قانونٌة التبادالت التجارٌة

ٌنبغى وضع أسس للمعامالت المالٌة على أن تكون بؤسلوب مٌسر للسداد اإللكترونً ،مثل البطاقات
مسبوقة الدفع ،السداد عند التسلم .
فمن الضرورى حل مشكالت قانونٌة التبادالت التجارٌة  commerceوتوفٌر وسائلها التقنٌة
والتنظٌمٌة  ،ذلك ان جمٌع المبادالت التً تتعامل بالنقود ٌجب وضعها على اإلنترنت مثل إمكانٌة دفع
الفواتٌر والرسوم الحكومٌة المختلفة مباشرة عبر اإلنترنت  ،وجعل هذه العملٌة بٌنٌة بمعنى أنها تردد
لتشمل كل من ٌقوم ألداء التعامالت التجارٌة مع المإسسات الحكومٌة .
 .4التوثٌق
ٌنبغى عمل استراتٌجٌة لتوثٌق جمٌع المعلومات والوثائق والنماذج الحكومٌة مباشرة عبر اإلنترنت،
حٌث ٌجب على الحكومات توفٌر المعلومات الالزمة بمواطنٌها عبر اإلنترنت .لذا ٌنبغى طرح أى
وثٌقة حكومٌة جدٌدة أو معلومات جدٌدة تظهر مباشرة على اإلنترنت .وهنا قد تظهر مشكلة عدم وجود
نظام توثٌق فاعل ٌضع كافة وثائق العمل الحكومً فً موضعها الصحٌح فى الوقت المطلوب  ،لذا فانه
من الخطورة البدء فى بناء الحكومة اإللكترونٌة قبل االنتهاء من توثٌق كل النماذج الحكومٌة إلكترونٌا ً
.
 .5البنٌة التحتٌة
توفٌر البنى واالستراتٌجٌات المناسبة الكفٌلة ببناء المجتمعات  ،فبناء المجتمعات ٌتطلب إنشاء وسٌط
تفاعلً على اإلنترنت وغٌرها من الوسائل األخرى ٌقوم بتفعٌل التواصل بٌن المإسسات الحكومٌة
وبٌنها وبٌن المواطنٌن وبٌنها وبٌن مزوٌدها ،بحٌث ٌتم توفٌر المعلومات بشكل مباشر عن حالة أٌة
عملٌة تجارٌة تم تؤدٌتها فً وقت سابق إضافة إلى استخدام مإتمرات الفٌدٌو لتسهٌل االتصال بٌن
المواطن والموظف الحكومً .
 .6المجتمعات اإللكترونٌة
تتمثل فى إنشاء وسٌط تفاعلً على اإلنترنت ٌساعد على التواصل بٌن المإسسات الحكومٌة المختلفة،
وبٌنها وبٌن المواطنٌن ٌ ،ستخدم لهذا الغرض مإتمرات الفٌدٌو عن بعد لتسهٌل عملٌات االتصال بٌن
المواطنٌن والموظفٌن الحكومٌٌن .
وللتواجد األمثل إلكترونٌا على شبكة اإلنترنت ٌجب علٌنا أوال أن نستوعب التقنٌات الحدٌثة المتاحة فً
هذا المجال ثم نقوم باستغاللها االستغالل األنسب لظروفنا وتقالٌدنا العربٌة ،مع االهتمام بتوفٌر خدمات
اإلنترنت وأجهزة الحاسبات اآللٌة ألكبر عدد ممكن من المواطنٌن وذلك لالستفادة القصوى من هذه
التطورات الحدٌثة .
 .7المحتوى
وٌتمثل فى توفٌر المعلومات الالزمة لمواطنٌها على شبكة اإلنترنت مع مراعاة تحدٌث هذه المعلومات
بشكل مستمر .
 .8األمن المعلوماتى

تعد مسؤلة األمن من أهم المخاوف فً تنفٌذ مشروع الحكومة اإللكترونٌة ،حٌث ٌستوجب األمر وضع
مواصفة قٌاسٌة لتؤمٌن المشروع ،والتعاون مع كافة الجهات المختلفة وبخاصة أجهزة األمن القومً
المصرٌة ،كما ٌنبغى وضع نظم تشفٌر خاصة لتحقٌق اآلمان ،حتى إذا تم اختراق نظام ٌصعب اختراق
النظام التالً ،مع استخدام العدٌد من وسائل التؤمٌن بداٌة من الحائط الناري ونظم التعرف على
االختراق ،وكذلك وضع نظم للتعرف على الفٌروسات على سوٌتش الشبكة .
وبخصوص تؤمٌن المعاملة اإللكترونٌة التً تحتوي على سداد مالًٌ ،نبغى تشفٌر بطاقة االئتمان بشفرة
جٌدة .ومن المعروف أن هناك مواصفات قٌاسٌة عالمٌة جدٌدة تختص بتؤمٌن نظم السداد اإللكترونً
تسمى  ، EMVستكون ملزمة لكافة الدول مطلع . 2006
 .9أتمتة عملٌة االتصال بالخلفٌات
وتعود أهمٌة هذه النقطة نظرا لضخامة الحكومة المصرٌة وحتى تتم عملٌة الترجمة بٌن نظم البوابة
والنظم الخلفٌة ،وٌجرى اآلن أتمتة نظم العمل بالحكومة  ،وقد أصبح لدى الحكومة المصرٌة اآلن نظام
إلدارة الموارد وهو نظام الموازنة والحسابات العامة ،وشإون العاملٌن ،والمشترٌات ،والمخازن ،وتم
التعاقد مع الشركات المنفذة ألتمتة  16جهة حكومٌة ،كما تم االنتهاء من وزارة االتصاالت بالكامل،
وٌتم التنفٌذ حالٌا فً وزارة المالٌة والجهاز المركزي للمحاسبات .
مراحل مشروع الحكومة اإللكترونٌة
إن مشروع الحكومة اإللكترونٌة البد وأن ٌمر من خالل عدة مراحل منها:
 .1مرحلة تدرٌب الموظفٌن فً مختلف الجهات الحكومٌة على استخدام أجهزة الكومبٌوتر والتعامل مع
الملفات والبٌانات اإللكترونٌة الرقمٌة حتى ٌكونوا مستعدٌن للتعامل مع المواطنٌن عبر شبكة
اإلنترنت .
 .2مرحلة تحوٌل كافة البٌانات الخاصة بالمواطنٌن إلى بٌانات إلكترونٌة ،ثم وضعها وتحمٌلها على
شبكة اإلنترنت .
 .3مرحلة تعمٌم استخدام بطاقات الرقم القومً على كل المواطنٌن ،والذي سٌكون أساسا للتعامل من
خالل الشبكة .
 .4مرحلة تدرٌب المواطنٌن أنفسهم على استخدام شبكة اإلنترنت إلى جانب توفٌرها لهم بؤسعار
اقتصادٌة وبكفاءة وعالٌة .
 .5إنشاء الموقع الخاص بالحكومة على الشبكة .
وٌعلق الدكتور أحمد دروٌش ـ وزٌر التنمٌة اإلدارٌة ـ والمسئول األول عن مشروع الحكومة
االلكترونٌة عن هذا األمر قائالا:
"تحدٌث الدولة وتدعٌمها بؤحدث ما توصلت إلٌه تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات إحدي الوسائل
الرئٌسٌة لالستمرار فً برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعً وٌري ان هذا التطوٌر سٌنعكس
بشكل اٌجابً علً المواطنٌن والمستثمرٌن وشركات قطاع األعمال التً تتعامل مع الجهات الحكومٌة
حٌث تهدف عملٌة التطوٌر بشكل رئٌسً إلً تقدٌم الخدمات الحكومٌة للمواطنٌن فً زمن قٌاسً وبؤقل
جهد ممكن وبمستوٌات الكفاءة العالمٌة ومن هذا المنطلق تتعاون جمٌع الوزارات والهٌئات فً إعداد
وتنفٌذ برنامج عمل متكامل لبناء نظم لمٌكنة الخدمات التً تقدم للجمهور وذلك من خالل برنامج

الحكومة االلكترونٌة .وفً إطار السعً المستمر لبرنامج الحكومٌة االلكترونٌة إلٌجاد وسائل عدٌدة
للتواصل مع المواطنٌن والتً بدأت بموقع االنترنت الخاص ببوابة الحكومة المصرٌة ".
مع ضرورة االهتمام بكل مرحلة من المراحل لالستفادة القصوى من مشروع الحكومة اإللكترونٌة،
حٌث أن أي قصور فً إحداها سٌإثر سلبٌا على المشروع ككل .
ومما ال شك فٌه أن هذا التحول اإللكترونً سٌساعد على توفٌر الجهد والمال والوقت فً إنجاز العدٌد
من الخدمات واألعمال ،مع زٌادة اإلنتاجٌة وتقلٌل حدوث األخطاء إلى جانب التحكم فً سٌر وانسٌابٌة
العملٌات بٌن مختلف القطاعات الحكومٌة من جهة وبٌن الحكومات وبعضها البعض من جهة أخرى .

محتوى الحكومة اإللكترونٌة
ال شك فى أن لرصٌد الخبرة والتجربة دور كبٌر فى إنجاز أى عمل ٌمكن القٌام به  ،وقد أعلنت العدٌد
من الدول األوربٌة االنتهاء من بناء حكوماتها اإللكترونٌة  ،لذا فإن الرجوع ألى من هذه المواقع فً
محاولة لتصور محتوى الحكومة اإللكترونٌة أمر مفٌد ،وبالفعل هذا ما قام به المحامى ٌونس عزب
الذى استعرض زٌارته لموقع الحكومة اإللكترونٌة األمرٌكٌة الفٌدرالً  www.firstgov.govإذ
ٌعلق علٌه بؤنه موقع ٌمتاز بكونه بسٌط فى مظهرهٌ ،وفر مدخل على السلطات الثالث فً الدولة،
التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة ،ومن خاللها تتوفر مداخل على كافة المإسسات والهٌئات التً تتبع كل
سلطة ،باإلضافة إلى الهٌئات والمنظمات الحكومات المحلٌة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة  .ومن هذا
المنطلق ٌضم الموقع العدٌد من الخدمات المتكاملة التى تتم إإلكترونٌا ً فً حقول الرعاٌة الصحٌة
والضمان االجتماعً واألحوال الشخصٌة وشئون الهجرة والضرائب واألعمال واالستثمار و ...الخ .
وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعٌن الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معٌنة لقاء خدمات ،
وهً وسائل دفع متبادلة وتفاعلٌة  ،وٌتاح للمستخدم تنزٌل اي نموذج ورقً حكومً وتعبئته رقمٌا
وإعادة إرساله  ،وتتوفر خاصٌة البحث عن اي أمر إما عبر محرك بحث عمالق ،ودلٌل مفهرس لغٌر
الراغبٌن باستعمال تقنٌة البحث .
وٌمكن تقسٌم محتوى الحكومة اإللكترونٌة من وجهة نظر"عزب" إلى:
 .1محتوى معلوماتً ٌغطً كافة استعالمات الجمهور وكذلك مإسسات الدولة المختلفة .
 .2محتوى خدمً ٌغطى كافة المجاالت الحٌاتٌة
 .3محتوى اتصالً ٌربط الجمهور وأجهزة الدولة معا طوال الوقت .
نطاق عمل الحكومة اإللكترونٌة

 .1البٌانات والوثائق– تعرٌف الشخصٌة -سجالت األحوال.
 .2التعلٌم – لخدمات األكادٌمٌة والتعلٌم على الخط.
 .3خدمات األعمال .
 .4الخدمات االجتماعٌة.
 .5السالمة العامة واألمن .
 .6الضرائب .
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 .10الخدمات المالٌة ووسائل الدفع .

مشروع الحكومة اإللكترونٌة فى مصر
شرعت مصر فى استحداث مشروع الحكومة اإللكترونٌة منذ  4أكتوبر ، 2000وقد بدأ التنفٌذ ابتداء
من ٌولٌو 2001وعبر ثالث مراحل من المقرر أن تنتهً مع عام ، 2007تصبح بعدها جمٌع الخدمات
الحكومٌة األساسٌة فً متناول جمٌع المواطنٌن علً امتداد الوادي شماله وجنوبه..
الخدمات المقدمة خالل المشروع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دفع فاتورة التلٌفون .
دفع مخالفات المرور .
استخراج شهادة المٌالد .
تنسٌق الثانوٌة العامة .
االستعالم عن رحالت الطائرات .
االستعالم عن خدمات الضرائب والمصدرٌن .

طرح الخدمات اإللكترونٌة عبر الشبكة :
نشرت شركة  Information & Technology Publishing Co . Ltd .باالشتراك مع
Arabian Computer Newsمإخراً دلٌال باللغة العربٌة فً  74صفحة عن الحكومات العربٌة
اإللكترونٌة وما تم تنفٌذه فعلٌا ً فً هذا المجال .
وقد أكد الدلٌل على التحرك اإلٌجابً من قبل الحكومات العربٌة  ،حٌث بدأت فى اتخاذ الخطوات
التطبٌقٌة لتوفٌر خدماتها إلكترونٌا عبر شبكة اإلنترنت .واعتبر قٌام الحكومة المصرٌة بتؤسٌس وزارة
مختصة بتقنٌة المعلومات مإشراً على اإلحساس بؤهمٌة هذا التحول اإللكترونً ،مإكداً على أن
الحكومة المصرٌة هً الحكومة الشرق أوسطٌة الوحٌدة التً قامت بعمل ذلك .
وكان السٌد رئٌس الوزراء قد افتتح المرحلة األولى من برنامج التحول للحكومة اإللكترونٌة الذي تم
تنفٌذه بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمٌة اإلدارٌة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .وتقاعد الحكومة

المصرٌة مع شركة ماٌكروسوفت الرائدة فً هذا المجال للمساعدة فى إقامة هذا العمل  ،كما أطلقت
الموقع الخاص بالخدمات على شبكة اإلنترنت وعنوانه :
http://www.egypt.gov.eg/arabic
و ٌتضمن موقع الحكومة المصرٌة على االنترنت بٌانات تفصٌلٌة لحوالً  331خدمة من المنتظر
وصولها الى حوالً  1000خدمة مختلفة  ،حٌث أنه مازال فى المرحلة األولى  ،وٌكشف الموقع عن
الكٌفٌة التى ٌمكن من خالله الحصول على الخدمة  ،مع إمكانٌة تخزٌن وطباعة نسخ من الطلبات
واالستمارات المطلوبة  .وفوق ذلك ٌرتبط الموقع بشكل مباشر بالمواقع األخرى الخاصة بالوزارات
المختلفة .
وقد وصل عدد الخدمات التً ٌستفٌد منها المواطن إلى  19خدمة فعالة ،أهمها استخراج شهادة المٌالد،
والحصول على بدل فاقد لبطاقة الرقم القومً ،وكذلك متابعة اإلقرار الضرٌبً ،وتسدٌد فاتورة الهاتف
والكهرباء ،وتجدٌد رخصة السٌارة فً بعض المناطق وتسعى الحكومة فً لتعمٌم بعض الخدمات بعد
دراسة شاملة لها حتى ال ٌتعرض المشروع للفشل ،باإلضافة إلى اإلطالع على نتٌجة الثانوٌة العامة
وكذلك التنسٌق الجامعً ،وعلى الرغم من ذلك ٌإكد السٌد الوزٌر أحمد دروٌش المسئول عن المشروع
بوجود حاجة ماسة لتعدٌل المفاهٌم ثم تقدٌم الخدمة فما المشروع ٌفتقد وعً الجمهور وبعض موظفً
الحكومة .
ومإخراً تم إطالق 619خدمة جدٌدة ٌمكن الحصول علٌها عبر الهاتف على الرقم  ، 19468وهو
األمر الذى ٌمكن المواطن المصرى من إنجاز معامالته مع المصالح والجهات الحكومٌة بدون الحاجة
لتحمل مشقة االنتقال إلى تلك المصالح أو أعباء التردد علٌها وألكثر من مرة كما ٌحدث حالٌا .
وتعد هذه الخدمة عوضاًًً للجمهور الذى ال ٌمكنه التعامل مع االنترنت  ،حٌث ٌمكنه الحصول علً
خدمات وممٌزات برنامج بوابة الحكومة المصرٌة عن طرٌق التلٌفون ودون الحاجة لالنترنت.
وتتولى وزارة الدولة للتنمٌة اإلدارٌة الرد علً استفسارات المواطنٌن حول الخدمات التً ٌقدمها
برنامج الحكومة االلكترونٌة وذلك من خالل الرقم المذكور سابقاً ،وذلك بسعر المكالمة العادٌة لجمٌع
محافظات مصر.
وتوفر الخدمة الجدٌدة فرصة االستفسار عبر التلٌفون عن 590خدمة حكومٌة مستوي أول لالستعالم
عن اإلجراء  ،و 29خدمة مستوي ثان وثالث لتنفٌذ الخدمات بالكامل من بٌنها خدمات مصلحة األحوال
المدنٌة واإلدارة العامة للمرور والمركز الجمركً الموحد وغٌرها من الخدمات .
وتستهدف الخدمة الجدٌدة التٌسٌر علً المواطن بصفة عامة ،وأهالى المناطق النائٌة والرٌفٌة بصفة
خاصة ممن الٌجٌدون استخدام االنترنت  .ولقد أثبتت هذه الخدمة نجاحها عند تشغٌلها كمشروع
استرشادي للرد علً استفسارات طالب الثانوٌة العامة الذٌن قاموا بالتقدم إلً مكاتب التنسٌق عبر
االنترنت حٌث تم الرد علً 85ألف مكالمة خالل مراحل التنسٌق الثالث .
وٌتولى المشروع الرد علً استفسارات المواطنٌن من خالل الرقم خالل ساعات العمل الرسمٌة من 9
صباحا إلً  5مساء من األحد إلً الخمٌس  ،على أن تطوٌرها لتعمل طوال أٌام األسبوع وخالل 24
ساعة فً المرحلة المقبلة.

وتعتمد آلٌة عمل الحكومة االلكترونٌة فى مصر على توصٌل الخدمة إلً طالبها بالقرب من مكان
سكنه عبر مكاتب الحكومة .
وٌعرض موقع بوابة الحكومة المصرٌة الخدمات التً تمت مٌكنتها مجمعة بصرف النظر عن الجهة
المسئولة عن أداء تلك الخدمات  ،حٌث ٌساعد طالب الخدمة علً الوصول إلٌها بسهولة ،والحصول
علً بعض الخدمات بشكل كامل من خالل الشبكة بداٌة من االستعالم ومرورا بجمٌع المراحل األخري
االستثمارات والخطوات ووصوال إلً السداد والحصول علً الخدمة بالكامل.
وٌتٌح البرنامج خدمات متمٌزة للمواطنٌن ومإسسات قطاع األعمال فً فترة وجٌزة  ،حٌث ٌجرى اآلن
تطوٌر اإلجراءات وإزالة المعوقات قدر المستطاع  ،وتقدٌم الخدمات الحٌوٌة لساعات أطول ٌومٌا
وخالل أٌام العطالت.
وٌإكد المهندس سامح بدٌر ـ مدٌر برنامج الحكومة االلكترونٌة بوزارة الدولة للتنمٌة اإلدارٌة ـ على أن
الدراسات أثبتت ان متوسط تردد المواطن علً المكان المخصص للحصول علً الخدمة هً 3.5مرة
مما ٌإدي إلً إرهاقه مادٌا ومعنوٌا ولذلك ٌهدف البرنامج إلً التٌسٌر علً المواطنٌن وحصولهم علً
الخدمة فً مكان إقامتهم أو عملهم دون التردد علً الجهات الحكومٌة وهناك أربعة مستوٌات لتقدٌم
الخدمة  ،ومن المستهدف تحقٌق  6مستوٌات بنهاٌة عام ، 2007وٌوجد اآلن  16قطاعا حكومٌا تمت
تغطٌة خدماتهم عن طرٌق البرنامج .
مستوٌات تقدٌم الخدمة
المستوي األول:
وٌتمثل فى تقدٌم خدمة االستعالم عن طرٌق االنترنت  ،والحصول علً المعلومة ،وطبع االستمارة
المطلوبة ،ومأل بٌاناتها والتوجه مرة واحدة إلً الجهة الحكومٌة من أجل تسلٌم االستمارة ودفع
المصروفات المطلوبة .
المستوي الثانً:
ٌتمٌز هذا المستوى عن األول بإمكانٌة إرسال االستمارات عن طرٌق االنترنت للجهة الحكومٌة دون
الذهاب إلً مقرها وٌقدم 29خدمة .
المستوى الثالث:
وٌقدم هذا المستوى خدمات متكاملة ،حٌث ٌستطٌع المواطن دفع الرسوم المطلوبة من خالل موقع
البوابة وبذلك تإدي الخدمة بالكامل عن طرٌق االنترنت ودون تحرك المواطن من مكانه وهناك
وسٌلتان متوفرتان للدفع فإما من خالل وسٌلة كروت االئتمان أو عن طرٌق البرٌد وٌتم السداد عند
االستالم وٌتاح للمواطن طلب الخدمة أو المستند مثل بطاقة الرقم القومً( بدل فاقد) أو تجدٌد رخصة
السٌارة .
المستوي الرابع:
وٌقوم هذا المستوى بتقدٌم الخدمة التً تتشارك فٌها أكثر من جهة مما ٌتطلب تردد المواطن علً
جهتٌن حكومٌتٌن إلنجازها وهذا النظام ٌسمح للمواطن باالتصال بجهة واحدة فقط للحصول علً
الخدمة حٌث ٌقوم البرنامج بإجراء التنسٌق بٌن هذه الجهات الحكومٌة من خالل رسائل الكترونٌة
مإمنة ومثال ذلك المخالفات المرورٌة وتجدٌد الرخصة حٌث ٌشترك فٌها وزارتا العدل والداخلٌة.

وٌؤمل برنامج الحكومة االلكترونٌة المصرٌة بحسب رأى المهندس سامح بدٌر الوصول إلً أداء أكثر
من 70خدمة مستوي ثان وثالث ورابع علً االنترنت خالل عام ، 2007وكذلك تطبٌق المستوي
الخامس الذي سٌتطور فٌه البرنامج إلى طلب الجهات الحكومٌة من المواطن أداء الخدمة عن طرٌق
إرسال رسائل إلكترونٌة إلً المواطن من خالل االنترنت للتنبٌه والتذكٌر بدفع الفواتٌر أو الرسوم أو
المخالفات المطلوبة منه والتوضٌح انه فً حالة عدم السداد فً الموعد المحدد سٌتم تحصٌل غرامات.
http://www.egypt.gov.eg/arabic
سرٌة البٌانات :
وٌطبق الموقع العدٌد من اإلجراءات لضمان سرٌة البٌانات وتحقٌق األمان للمواطن ،ومنها التؤكد من
هوٌة المواطن من خالل معلومات شخصٌة معٌنة ال ٌعرفها إال المواطن نفسه ،وهناك برامج تشفٌر
للمعلومات والبٌانات فبالنسبة لتجدٌد الرخصة علً سبٌل المثال ٌجب معرفة رقم الشاسٌه والموتور
باإلضافة إلً رقم المركبة وبالنسبة للدفع االلكترونً من خالل بطاقات االئتمان هناك نظام تؤمٌن
لبٌانات بطاقة االئتمان التبث علً شبكة االنترنت وٌتم منح المواطن معلومات وبٌانات ٌدخلها من
خالل لوحة المفاتٌح لتشفٌر البٌانات الخاصة بالبطاقة.

المحمول ومنظومة الحكومة االلكترونٌة
سٌصبح من المتاح ألى من المستثمرٌن أو المواطنٌن تلقى العدٌد من الخدمات على الهاتف المحمول،
وذلك من خالل تطبٌقات تستقبل وتترجم الرسائل القصٌرة والصوتٌة لمعلومات ٌتم نقلها لحاسبات بوابة
الحكومة اإللكترونٌة التً تقوم بتنفٌذ المطلوب وإرسال الرد علً مختلف استعالمات المواطنٌن الً
مركز الرسائل القصٌرة بشبكات المحمول .
وٌهدف برنامج الحكومة االلكترونٌة كما تم اإلشارة سابقا ً إلى توصٌل الخدمات للمواطنٌن فً أماكن
وجودهم بالشكل واألسلوب الذي ٌناسبهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة مع دعم المشاركة والتنفٌذ بواسطة
الغٌر واتاحه الفرص لشركات القطاع الخاص للتفاعل مع القطاع الحكومً.
وقد تم االتفاق فعلٌا ً بٌن الحكومة المصرٌة وإحدى شركتً المحمول وأخرى فى مجال البرمجٌات علً
البدء باتاحه خدمات بوابة الحكومة المصرٌة عبر الهواتف المحمولة ،هذا مع مالحظة فتح الباب ألي
شركة من شركات الهواتف الثابتة أو المحمولة ترغب فً الربط ببوابة الحكومة ٌمكنها أن تقوم بذلك
فً اي وقت مستقبال.
وتضم هذه الخدمات االستعالم عن فاتورة الهواتف والمبالغ المتؤخرة واإلخطار بالخدمات الجدٌدة
المعلن عنها من المصرٌة لالتصاالت وخدمات المرور التً تشمل االستعالم عن المخالفات واإلخطار
بوجود مخالفات جدٌدة وبقرب إنهاء صالحٌة الرخصة أو غٌرها.
وفٌما ٌخص عملٌة التسعٌر فإن األمر ٌخضع لرقابه الجهاز القومً لالتصاالت .

نماذج من تطبٌقات الحكومة اإللكترونٌة فى مصر

 .1التعلٌم
طورت وزاره التربٌة والتعلٌم العدٌد من المشروعات االلكترونٌة تشمل نظام الحكومة االلٌكترونٌة
وشبكه اإلنترنت لربط المدارس والطالب وتدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة ،كما انتهت من تطوٌر نظام
الفٌدٌو سترٌنتج لربط  57قاعه اجتماع بآالف المدارس ،وكذلك نظام الفٌدٌو كونفرانس لربط
المحافظات ال 27بما فٌها األقصر ،وتم تزوٌد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب اآللً واتاحه
التكنولوجٌا للمدرس والطالب بصفة فردٌه عن طرٌق تمكٌنهم من شراء الكمبٌوتر بنظام التقسٌط.
وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمٌة الوشٌكة مع العالم المتقدم  .وفى هذا اإلطار تقوم الوزارة
بالعدٌد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكٌة  ،واعالن نتائج الثانوٌة العامة على
اإلنترنت والموبٌل والتلٌفون األرضى .
مشروع المدارس الذكٌة
فى إطار تطوٌر منظومة التعلٌم المصرى عن طرٌق االستفادة من نظم االتصاالت والتكنولوجٌا
الحدٌثة ،تطبق مصر بالتعاون بٌن مركز التطوٌر التكنولوجً بوزارة التربٌة والتعلٌم ومشروع
المدرسة الذكٌة بوزارة االتصاالت والمعلومات ،وبٌن المعونة األمرٌكٌة مشروع المدرسة الذكٌة أو
المشاركة التنافسٌة) (PFCEفً  14مدرسة مصرٌة( خاصة وقومٌة وتجرٌبٌة) علً مدي  3سنوات
قابلة للتجدٌد من خالل مشروع عملً تمكن من دمج مصادر تكنولوجٌا المعلومات داخل النظام
التعلٌمً المصري ،حٌث ٌمثل كل من الكمبٌوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة لإلبداع والتعبٌر
للمساعدة فً تحوٌل التعلم والتعلٌم السلبً الً نموذج أكثر فعالٌة.
فباإلضافة لمحو األمٌة التكنولوجٌةٌ ،درب المشروع اإلدارٌٌن والمعلمٌن على إمكانٌة استخدام
التكنولوجٌا وأساسٌاتها كمصدر للمعلومات للوصول الً مرحلة اإلجادة الرقمٌة ،حٌث تدرٌب المعلمٌن
علً االنتقال الً دور تبسٌط وتٌسٌر المادة العلمٌة للطلبة .
وٌكفل المشروع تهٌئة غرف المدرسٌن بالمعدات بواقع خمسة مدرسٌن لكل حاسب ،وذلك ٌوفر لهم
التقنٌة الضرورٌة لتطوٌر خطة الدرس وأٌضا القٌام بالمهام التقٌٌمٌة واإلدارٌة.
وٌتم تزوٌد كل غرفة مدرسٌن بطابعة وماسح ضوئً .كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد
ألمٌن المكتبة ٌستخدمه فً البحث عن المواد وبماسح ضوئً واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة(CD-
) writerوببروجٌكتور وذلك الستخدامها فً المكتبة وٌقدر عدد الدروس بؤكثر من ستة آالف درس
تغطً أغلب الموضوعات بالمناهج المصرٌة ،وٌستخدم المشروع األدوات التً تشجع علً الخلق
واإلبداع والتً تعظم االستمتاع خالل عملٌة التعلٌم ٌتم التركٌز علٌها منذ المراحل المبكرة .وتتضمن
البرمجٌات التعلٌمٌة وكذلك عملٌة تدرٌب المدرس علٌها والتً تخص مراحل رٌاض األطفال واإلبتدئً
برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة واإلنترنت.
وٌعد المشروع مرحلة جدٌدة من برنامج المدرسة الذكٌة الذي بدأت وزارة التربٌة والتعلٌم ووزارة
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً تطبٌقه منذ  3أعوام  ،وهو ٌرتبط بالخطة القومٌة لتكنولوجٌا
المعلومات التً تهدف إلدخال وتحسٌن مهارات تكنولوجٌا المعلومات والتعلم اإللكترونً فً مرحلة ما
قبل التعلٌم الجامعً كمهارة فً حد ذاتها وكوسٌلة أٌضا ً لتعلم المواد والمناهج التعلٌمٌة األخرى .

إٌجابٌات المشروع :
.1
.2
.3
.4
.5

تضٌٌق الفجوة بٌن المدرسة والمنزل .
شكلت التقنٌات المتقدمة وتكنولوجٌا المعلومات المستخدمة من خالل المشروع عامل جذب
مهم للمدرسٌن والتالمٌذ .
شهدت معدالت غٌاب التالمٌذ تراجعا ً كبٌراً بعد انتشار أجهرة الكمبٌوتر فً الفصول .
ساهم التعلٌم اإللكترونً فً إٌجاد مجتمع افتراضً ٌدور فً فلك عملٌات التعلم ومحوره
المعرفة .
تراجع ظاهرة الدروس الخصوصٌة .

وٌعتمد المشروع على تعلٌم المدرسٌن أسلوب استخدام المهارات التقنٌة فقط دون التدخل فً المقررات،
وذلك عن طرٌق إعداد  2000مقرر دراسً فى الوقت الحالً ،تزاد الى  10آالف مقرر دراسً مع
نهاٌة العام الحالً ،والهدف هو إٌجاد مجتمع افتراضً تعلٌمً.
وبحسب المدٌر التنفٌذى للمشروع  " :ال ٌتدخل المشروع فً المهنة من قرٌب أو بعٌد ،حٌث ٌهتم فقط
باألسلوب وهو كٌفٌة استخدام التكنولوجٌا واالعتماد علٌها كوسٌلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام
الكمبٌوتر والمعمل والمكتبة وٌشكل مثلث المشروع الذي ٌشكل اإلعداد الجٌد لسوق العمل ،ونستخدم
برمجٌات من فنلندا ومن الوالٌات المتحدة".
أنواع البرمجٌات المستخدمة :
 .1برمجٌات تشغٌل البرامج .
 .2برمجٌات الدخول الً خطط المدرسة والمشروع .
 .3برمجٌات التعامل مع المحتوي األكادٌمً للمقررات .
وٌستغرق المشروع  3سنوات قابلة للتجدٌد هى الصف األول االبتدائً واألول اإلعدادي واألول
الثانوي خالل العام األول ،والعام الثانً ٌتعامل المشروع مع هإالء فً الصف الثانً االبتدائً
واإلعدادي والثانوي ،والمرحلة الثالثة ٌتم تصعٌد هإالء الً الصف الثالث االبتدائً واإلعدادي
والثانوي.
أهمٌة وأهداف المشروع :
ٌهتم المشروع بمساعدة المدارس علً خلق بٌئة تعلٌمٌة عملٌة وتنافسٌة ،عن طرٌق استخدام األسالٌب
الحدٌثة وتكنولوجٌا الحاسبات ،حٌث من المتوقع أن ٌتٌح هذا المشروع التجرٌبً توفٌر األدوات
والتقنٌات التً ٌحتاجها مدرس الفصل لتعلٌم جٌل جدٌد من الطلبة القادرٌن على استعمال جهاز
الكمبٌوتر ،وٌشكل هذا المناخ التعلٌمً المتطور نموذجا للمدارس األخري التً ترغب فً خلق جٌل
تنافسً جدٌد ٌستطٌع ان ٌإسس له مكانا فً السوق المحلٌة أو العالمٌة.
وٌسعى المشروع الً مساعدة الحكومة المصرٌة على رفع الوعً المجتمعً والخبرة فً مجال
تكنولوجٌا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسٌن ،وأٌضا ً اآلباء وأولٌاء األمور وأفراد المجتمع بشكل
عام.

وٌهتم المشروع ببرامج اإلدارة بواسطة برنامج مدرستً باللغة العربٌة الخاص بإدارة المدارس
لإلدارٌٌن عن طرٌق مركز البٌانات لمساعدة المدارس فً عملٌات التقوٌم المدرسً وملفات الطلبة
واألفراد والمصروفات المدرسٌة ومٌزانٌات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة األتوبٌسات والملفات
الطبٌة ونظام المكتبة والسجالت األكادٌمٌة كما أنه متاح علً موقع الشبكة للوصول بسهولة إلٌه
بواسطة األفراد والطلبة واآلباء.
إعالن نتائج الثانوٌة العامة على اإلنترنت :
أعلنت نتٌجة الثانوٌة العامة علً شبكة اإلنترنت  www1.emoe.orgللعام الرابع على التوالى
وذلك فً إطار التوسع فً مشروع الحكومة االلكترونٌة بما ٌخدم المواطنٌن والطالب.
وفى العام الحالى قررت وزارة التربٌة والتعلٌم إعالن نتائج الثانوٌة العامة وللمرة األولى عبر التلٌفون
المحمول فٌما ٌعرف بال  ،WAPهذا باالضافه الً الشبكة العادٌة والخدمة الصوتٌة علً التلٌفون
األرضً والرسائل القصٌرة علً التلٌفون المحمول . ,SMSوتدرس الوزارة حالٌا إدراج نتائج
اإلعارات وحركه تنقالت المدرسٌن بٌن المحافظات وخدمات أخرى علً موقع الوزارة علً الشبكه .
 .2الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة:
بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من اإلجراءات تهدف إلى تطوٌر ومٌكنة جمٌع أجهزة وزارة
المالٌة حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفٌذ الحكومة االلكترونٌة ،وهو ما ٌحقق العدٌد من
المزاٌا مع ضمان زوال مصدر االنحرافات والتشوهات الموجودة حالٌا فً عالقة الجهاز الضرٌبً مع
المجتمع الضرٌبً حٌث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقدٌم اإلقرارات الضرٌٌبة والسداد عن
طرٌق المٌكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة االنترنت فً إتمام اإلجراءات الضرٌبٌة  ،وسٌنتقل
عبء تطوٌر المجتمع الضرٌبً بالكامل للممول والذي سٌكون مطلوبا منه زٌادة ثقافته الضرٌبٌة
وتطوٌر أدواته المالٌة للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضرٌبً المخطط لها خالل األعوام القلٌلة
المقبلة .
ومن هذه المزاٌا:
.1
.2
.3
.4

توفٌر الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتٌن الحالى .
عدم خضوع التعامل بٌن الممول والمؤمور لألهواء الشخصٌة .
التطبٌق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولٌن علً مستوي الجمهورٌة .
توفٌر السرعة الالزمة إلنهاء اإلجراءات مع الكفاءة فً أداء الخدمة .

ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة اإللكترونٌة فى هذا المجال :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طلب استخراج بطاقة ضرٌبٌة .
إضافة نشاط جدٌد .
اإلخطار بإٌقاف مإقت للنشاط .
إخطار بتوقف نشاط معٌن .
إخطار مزاولة أو تعدٌل كٌان أو إضافة شركاء .
االستعالم عن رصٌد أو المصادقة علً مدفوعات .

 .7إخطار بالسفر الً الخارج .
 .8اإلخطار بتعدٌل الكٌان القانونً .
 .9تسوٌة الضرائب والفحص ورفع الحجز .
تقدٌم إقرار عن ضرٌبة األجور والمرتبات .
.10
تسجٌل الممولٌن .
.11
تصحٌح بٌانات أساسٌة خاصة بالممول .
.12
هذا باإلضافة إلى تعلٌم الممول ملء اإلقرار بصورة سلٌمة من وجهه النظر الضرٌبٌة.
وسوف ٌتاح كل ذلك من خالل البوابة اإللكترونٌة على شبكة اإلنترنت  ،إال أن هذه الخدمات سوف
تقتصر على الممولٌن المشتركٌن فٌها ،وهً بالتالً مختلفة عن الخدمات التً تقدم من خالل صفحه
المصلحة علً االنترنت  ،حٌث توفر الصفحة لكل زائر بها جمٌع المعلومات عن مصلحه الضرائب
من حٌث قوانٌن الضرائب والدمغة ورسم التنمٌة وكذلك تقدم كل التعلٌمات التنفٌذٌة الصادرة عن
المصلحة  ،هذا باإلضافة إلى عرض ألكثر الشكاوى التً ترد الً المصلحة والرد القانونً علٌها  .إال
أن البوابة ستستفٌد من صفحه المصلحة علً االنترنت من خالل طرح خدمة ملء اإلقرار علٌها بما
ٌضمن استفادة أكبر عدد من الممولٌن سواء كانوا مشاركٌن فً البوابة االلكترونٌة أم ال.
وقد صممت البوابة بحٌث تحقق عنصر األمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبٌانات الممولٌن إذ ال ٌسمح
نظامها ألي متطفل فً الدخول عبر بٌاناتها ،كما أن الممول نفسه ال ٌدخل الً الخدمات علً البوابة
االلكترونٌة إال بموجب رقم سري غٌر مسموح تداوله إال للممول فقط حتً ٌكون كل ممول مسئوال عن
بٌاناته.
 .3تحدٌث اإلدارة المحلٌة :
فً إطار تنفٌذ مشروعات الخطة القومٌة لالتصاالت والمعلومات وتطوٌر ورفع كفاءة الخدمات
وإرساء أسس الحكومة اإللكترونٌة ،افتتح فً مدٌنة سفاجا بمحافظة البحر األحمر ،مجمعا إلكترونٌا
لخدمة المواطنٌن والمستثمرٌن .
ومن الجدٌر بالذكر أن وزارة االتصاالت والمعلومات المصرٌة أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من
محافظتً األسكندرٌة والجٌزة ،حٌث ٌجري العمل فً مشروعات التطوٌر الخاصة بهما وتقدم الوزارة
من خالل هذه االتفاقات الخبرات الفنٌة والدعم الفنً والمادي لتطوٌر وإنشاء نظم وإدارة العمل،
باستخدام شبكات الكومبٌوتر باإلضافة إلى التدرٌب الفنً والمتخصص للعاملٌن بالوحدات المحلٌة حٌث
تقوم الوزارة بتقدٌم هذه الخدمات عن طرٌق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنٌة مع اإلشراف
الكامل من جانب وزارة االتصاالت والمعلومات .
وٌعد مشروع البحر األحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بٌن وزارة االتصاالت
والمعلومات ومحافظة البحر األحمر ،وذلك فً إطار البنٌة األساسٌة لمجتمع المعلومات .
وٌهدف المشروع الستخدام شبكات الكومبٌوتر ونظم المعلومات لتٌسٌر واختصار زمن تقدٌم الخدمات
المختلفة للمواطنٌن والمستثمرٌن ،مثل تراخٌص البناء ورخص المحالت وسداد المستحقات وغٌرها
من الخدمات ،مع تقدٌمها فً صورة حضارٌة من حٌث التنظٌم والتعامل  ،كما ٌعمل على تحسٌن

ورفع مستوى األداء واإلدارة وغٌرها من األنشطة لمختلف المجالس المحلٌة للمحافظة ،والربط مع
دٌوان عام المحافظة .
 .4الدٌمقراطٌة اإللكترونٌة :
تعمل الحكومة اإللكترونٌة علً تفعٌل المشاركة المجتمعٌة للمواطن ،حٌث تتٌح زٌادة قنوات التواصل
وتوفٌر الخدمات المدنٌة للمواطنٌن بصورة أسرع وبتكلفه أقل.
وال تقتصر تلك الخدمات علً الخدمات الحٌاتٌة للمواطنٌن ،بل تشمل أٌضا ً خدمات مشاركة المواطنٌن
فً إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنٌة وأداء الواجبات الوطنٌة ،وتسٌٌر أمور المجتمع
سٌاسٌا ،أو ما ٌمكن أن نطلق علٌه تسٌٌس الحكومة اإللكترونٌة  ،حٌث ٌتوازى تقدٌم الخدمات الحٌاتٌة
مع الخدمات المدنٌة السٌاسٌة عبر الحكومة اإللكترونٌة بتقدٌم المزٌد من تقنٌات المعلومات التً تمس
مباشرة المواطن المصري لحقوقه السٌاسٌة المكفولة له دستورٌا وعلً أرض الواقع ،ولكن تحول
تحدٌات الواقع دون مباشرتها نظرا لغٌاب كثٌر من تلك الخدمات المدنٌة والسٌاسٌة علً بوابة الحكومة
اإللكترونٌة المصرٌة ،ومنها علً سبٌل المثال خدمات سجالت الناخبٌن حتً تشمل كل السكان فً سن
االنتخاب وخدمات اإلدالء بؤصوات الناخبٌن عبر بوابة الحكومة اإللكترونٌة وخدمات مشاركة
المواطنٌن فً الحٌاة السٌاسٌة بالتعرف علً المنظمات االهلٌة العدٌدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع
المدنً والتعاونٌات والنقابات المهنٌة واألحزاب السٌاسٌة وتشمل تلك الخدمات التعرف علً برامج تلك
المنظمات االهلٌه وكٌفٌه المشاركة فٌها ..الخ..
فالخدمات التى تقدمها الحكومة اإللكترونٌة إذاً تتضمن كل من الخدمات الحٌاتٌة والمدنٌة والسٌاسٌة
واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .
وفى هذا اإلطار ٌقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجرٌدة األهرام القاهرٌة إضافة بعض
الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزٌز هذا الجانب ،ومنها خدمه شبكات العمل األهلً التطوعً التى
ٌعتبرها مدرسة الدٌمقراطٌة المرئٌة األولً للمشاركة المجتمعٌة ،وخدمات سجالت الناخبٌن لتشمل كل
السكان فً سن االنتخاب ،وخدمه االستطالعات العامة الدورٌة بما ٌتٌح تعظٌم المشاركة السٌاسٌة
للمواطنٌن بصورة مباشرة فً عملٌه صنع القرارات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.
مصر فً المرتبة السادسة عربٌا ا
جاءت مصر فى المرتبة السادسة عربٌا ً وقبل جٌبوتى مباشرة حسب تقٌٌم التقرٌر السنوي للحكومة
اإللكترونٌة فً العالم العربً لعام  2004الصادر عن المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة .وكما أعلن
الدكتور زٌن عبد الهادي مستشار نظم المعلومات فً المنظمة فإن التقرٌر ٌقٌم أنواع الحكومات
اإللكترونٌة ومساهمتها فً الخدمات التً تقدمها للمواطنٌن ،بواسطة مسح مٌدانً إحصائً لمواقع
الحكومات اإللكترونٌة فً العالم العربً .
وأوضح د .زٌن أن أفضل أداء عالمً على مستوى الحكومات اإللكترونٌة لعام  2004كان من نصٌب
الوالٌات المتحدة ( 3.11نقطة) ،تلٌها استرالٌا ( ،)2.60ثم نٌوزٌلندا بفارق نقطة واحدة ( ،)2.59ثم
سنغافورة التً سجلت  2.55نقطة .

وقد جرى تحلٌل موقف الدول العربٌة من مشروعات الحكومة االلكترونٌة عن طرٌق مسح إحصائً تم
لكل المواقع العربٌة مستخدمٌن فى ذلك العدٌد من األسالٌب ،كالبحث فى محركات البحث ،وعن طرٌق
أدلة البحث والمواقع المقدمة من مندوبً الدول العربٌة للمنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة فً القاهرة ،
وكذلك اتخذت اإلعالنات عن المواقع العربٌة داخل إطار هذا التحلٌل ،وضمنت أدلة المواقع المنشورة
فً الدورٌات والصحف العربٌة أٌضا ً به .
وجاء احتالل مصر للمرتبة السادسة وبرصٌد تقرٌر  1.73مفاجؤة هذا العام ،وسبق مصر دولة
اإلمارات فى المرتبة األولى عربٌا ً وبرصٌد  2.17نقطة ،تلٌها الكوٌت حٌث سجلت  2.12نقطة ،ثم
البحرٌن ولبنان وقطر .وأفاد التقرٌر ذاته أن عدد المواقع الحكومٌة العربٌة فً نوفمبر (تشرٌن الثانً)
 2003وصل إلى  798موقعاً ،ارتفع لٌصل إلى  1244موقعا ً خالل الشهور األخٌرة فقط من عام
 ،2004وقد زاد عدد المواقع الحكومٌة المصرٌة هى األخرى بنسبة  59فً المائة ،حٌث كانت 127
موقعا ً عام  2003وارتفعت إلى  179موقعا ً فً شهر أغسطس (آب) الماضً .
وتعد تجربة دولة اإلمارات أمٌز التجارب العربٌة فى مجال الحكومات اإللكترونٌة فى الواقع العربً،
وعلى الرغم من عدم اكتمال عقدها إال ان تهٌئة الواقع التقنً والمهاري لمإسسات الدولة تحقق على
نحو كبٌر بحٌث ٌبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رإٌة استراتٌجٌة واضحة ،وٌظهر ذلك من
خالل استعراض العدٌد من مواقع اإلنترنت الخاصة بالمإسسات اإلماراتٌة .
وصفة إلكترونٌة للتغلب على معوقات األداء عربٌا ا:
قدم التقرٌر السنوي للحكومة اإللكترونٌة فً العالم العربً لعام  2004الصادر عن المنظمة العربٌة
للتنمٌة اإلدارٌة وصفة إلكترونٌة للتغلب على معوقات األداء تضمنت النقاط التالٌة :
.1
.2
.3
.4
.5

عدم مركزٌة اإلدارة والبحث عن مصادر مناسبة للتطبٌق فً مجال الخدمة المدنٌة .
التوزٌع الجغرافً للخدمات اإللكترونٌة .
توفٌر قوانٌن الخدمة المدنٌة مع المسئولٌن عن تقنٌة المعلومات .
سد الفجوة التقنٌة بٌن قطاع الخدمة المدنٌة والقطاع الخاص .
حماٌة الخصوصٌة الشخصٌة والملكٌة الفكرٌة ،والشفافٌة بتطبٌق سٌاسات تنظٌمٌة جدٌدة .
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