اإلدارة االلكترونٌة e-management
بما أنّ موضوع" اإلدارة االلكترونٌة" من المواضٌع الحدٌثة المطروحة على الساحة اإلقلٌمٌة و
الدولٌة ،كان من الطبٌعً أن نجد اهتماما لدى العدٌدٌن فً الحصول على معلومات وفٌرة عنه .لكنّ
الملفت للنظر انّ معظم المعلومات المتوافرة حوله تتحدث عن "الحكومة االلكترونٌة".
و فً إطار تدقٌقنا فً هذا المصطلح ،وجدنا أنّ أصل هذا المصطلح مشتق من الكلمة اإلنكلٌزٌةe-
 ،governmentلكن خبلل نقل هذا المصطلح إلى العربٌة لم ٌتم مراعاة المعنى ،فترجم هذا
المصطلح بحذافٌره أي بشكل جامد .و نحن اذ ننصح باستخدام مصطلح "اإلدارة االلكترونٌة"e-
managementبدال من مصطلح "الحكومة االلكترونٌة" خاصة فً منطقتنا العربٌة و اإلقلٌمٌة لعدة
أسباب منها:
أوال :أنه عند ذكر مصطلح "الحكومة" ٌتبادر إلى ذهن المستمع العمل السٌاسً على الرؼم من أنّ عمل
الحكومة ال ٌقتصر على العمل السٌاسً و إنما اإلداري أٌضا ،و لكن الؽالب ٌبقى السٌاسً ،و هذا ال
ٌتوافق مع شمولٌة المصطلح ،لذلك من األفضل و األسلم استخدام مصطلح "اإلدارة".
ثانٌا :أنّ تعبٌر الحكومة هو تعبٌر محدود بحد ذاته (سواء بنفسه أو بعبلقاته) أل ّنه ٌعبّر عن مجموعة
من األشخاص و العبلقة ال تكون مع جمٌع الناس و إنما مع مإسسات و هٌبات محددة و معلومة على
عكس مصطلح اإلدارة الذي ٌعبّر عن إطار مفتوح و واسع ٌطال جمٌع المستوٌات فً الدولة و ٌشمل
جمٌع الناس فً عبلقاته.
وٌوجد تعارٌؾ وألفاظ كثٌرة شابعة االستخدام للحكومة اإللكترونٌة ،مثل :األعمال اإللكترونٌة،
الدٌمقراطٌة اإللكترونٌة ،الحكومة الرقمٌة ،الخ.
ومصطلح الحكومة اإللكترونٌة ٌ E-Governmentمثل شكبل من أشكال األعمال اإللكترونٌةE-
 Businessالذي ٌشٌر إلً العملٌات والهٌاكل التً تتفق مع إمداد الخدمات اإللكترونٌة للمواطنٌن
ومإسسات األعمال علً حد سواء.
كما ٌشٌر مصطلح الدٌمقراطٌة اإللكترونٌة  E-Democracyللعملٌات والهٌاكل التً تشتمل علً كل
نماذج التفاعل بٌن الحكومة والمواطنٌن.أي أنه ٌمكن تعرٌؾ الحكومة اإللكترونٌة (UNESCO
)and The World Bankبؤنها تمثل التطبٌق اإللكترونً فً الخدمات الذي ٌإدي إلً:
 التفاعل والتواصل بٌن الحكومة والمواطنٌن ،وبٌن الحكومة واألعمال.
 القٌام بالعملٌات الحكومٌة الداخلٌة بٌن المصالح الحكومٌة بعضها ببعض إلكترونٌا بؽٌة تبسٌط
وتحسٌن أوجه الحكومة الدٌمقراطٌة المرتبطة بالمواطنٌن واألعمال علً حد سواء .
كما تعرؾ الحكومة اإللكترونٌة أٌضا بؤنها المصلحة أو الجهاز الحكومً الذي ٌستخدم التكنولوجٌا
المتطورة وخاصة الحاسبات اآللٌة وشبكات اإلنترانت واإلكسترانت واإلنترنت التً توفر المواقع
اإللكترونٌة المختلفة لدعم وتعزٌز الحصول علً المعلومات والخدمات الحكومٌة وتوصٌلها للمواطنٌن
ومإسسات األعمال فً المجتمع بشفافٌة وبكفاءة وبعدالة عالٌة.
مفهوم "االدارة االلكترونٌة":
فً الواقع ،إنّ الذٌن ٌطرحون مفهوم "الحكومة االلكترونٌة "" "e-governmentو ٌن ّزلونه مكان
مصطلح اإلدارة االلكترونٌة ؼاب عن بالهم انه ال تستطٌع أي حكومة فً العالم القٌام بجمٌع األعمال
الموكلة إلٌها عن طرٌق االنترنت أو االنترانت* .إذ أنه ال ٌمكن ألي حكومة أن تدٌر موارد بلد ما و
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االنترنت.
طرٌق
عن
عمل
إلى
بالكامل
عملها
تحوّ ل
و على العموم فاإلدارة االلكترونٌة " "e-managementهً بكل بساطة االنتقال من إنجاز
المعامبلت و تقدٌم الخدمات العامة من الطرٌقة التقلٌدٌة الٌدوٌة إلى الشكل االلكترونً من أجل استخدام
الجهد**.
و
المال
و
للوقت
أمثل
و بمعنى آخر" فاإلدارة االلكترونٌة" هً إنجاز المعامبلت اإلدارٌة و تقدٌم الخدمات العامة عبر شبكة
االنترنت أو االنترانت بدون أن ٌضطر العمبلء من االنتقال إلى اإلدارات شخصٌا إلنجاز معامبلتهم مع
الطاقات.
و
الجهد
و
للوقت
إهدار
من
ٌترافق
ما
فاإلدارة االلكترونٌة تقوم على مفهوم جدٌد و متطور ٌتع ّدى المفهوم الحدٌث "ا ّتصل و ال تنتقل "و ٌنقله
خطوة إلى األمام بحٌث ٌصبح "ادخل على الخط و ال تدخل فً الخط" .و نحن من جهتنا نقول
وكتعرٌؾ امثل و أشمل لئلدارة االلكترونٌة انّ "اإلدارة االلكترونٌة "هً "استراتٌجٌة إدارٌة لعصر
المعلومات ،تعمل على تحقٌق خدمات أفضل للمواطنٌن و المإسسات و لزبابنها (اإلدارة الخاصة منهم)
مع استؽبلل أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خبلل توظٌؾ الموارد المادٌة و البشرٌة و المعنوٌة
المتاحة فً إطار الكترونً حدٌث من اجل استؽبلل أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقٌقا للمطالب
المستهدفة و بالجودة المطلوبة مع دعم لمفهوم (ادخل على الخط و ال تدخل فً الخط)  .و من أهم
التجارب العربٌة الناجحة فً مجال تطبٌق "اإلدارة االلكترونٌة "هً "حكومة دبً االلكترونٌة" فقد
خطت خطوات كبٌرة فً هذا المجال ،و عدد كبٌر من المعامبلت اآلن ٌمكن القٌام بها دون أن تؽادر
كرسً مكتبك .إذ تستطٌع أن تدفع الرسوم و كل ما تحتاج إلٌه المعاملة من استمارات و طوابع و
ؼٌرها بسهولة عن طرٌق االنترنت فالنسبة العالٌة لمستخدمً االنترنت فً هذه اإلمارة و كذلك صؽر
حجمها و كونها مركز تجاري عالمً و تفعٌل الدرهم االلكترونً كل هذا ساهم فً تسرٌع عملٌة
التحوّ ل إلى" الحكومة االلكترونٌة".
أهداؾ الحكومة  /اإلدارة اإللكترونٌة ومزاٌاها
إن فلسفة الحكومة اإللكترونٌة ترتبط بالحكومة الفعلٌة الطبٌعٌة كمصدر للمعلومات والخدمات  ،كما أن
المواطنٌن ومنشآت األعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة فً المجتمع تعامل كعمبلء أو منتفعٌن
ٌرؼبون فً االستفادة من هذه المعلومات والخدمات الحكومٌة .وٌمثل ذلك تؽٌٌرا جوهرٌا فً ثقافة تنفٌذ
الخدمات والمعامبلت الحكومٌة ونظرة المواطنٌن واألعمال تجاهها .والهدؾ االستراتٌجً للحكومة
اإللكترونٌة ٌتمثل فً دعم وتبسٌط الخدمات الحكومٌة لكل األطراؾ المعنٌة :الحكومة ،المواطنٌن،
ومنشآت األعمال .واستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ٌساعد فً ربط كل األطراؾ الثبلثة
معا وتدعٌم األنشطة والعملٌات .أي أنه فً الحكومة اإللكترونٌة تساند الوسابل اإللكترونٌة وتسهم فً
تدعٌم جودة األعمال التً تقدمها لؤلطراؾ الثبلثة المعنٌة .وعلً ذلك ،فإن أهداؾ الحكومة اإللكترونٌة
تشبه إلً حد كبٌر أهداؾ الحكومة الجٌدة .
وٌمكن ٌمكن تحدٌد أهداؾ الحكومة الرقمٌة من خبلل وصؾ أهداؾ كل من الحكومة اإللكترونٌة
والدٌمقراطٌة الحكومٌة منفصلٌن عن بعضهما البعض كما ٌلً:
أوال:
ٌوجد أربعة أهداؾ ربٌسٌة للدٌمقراطٌة اإللكترونٌة تتمثل فً (:) George and et al ،Boufeas

 .1تقدٌم وصوال للمعلومات والمعرفة عن العملٌة السٌاسٌة ،وعن الخدمات والفرص المتوافرة
والمتاحة للمواطنٌن واألعمال من الواقع إلً الدٌمقراطٌة االفتراضٌةMaria ،Murru( .
) April 2003،Elena
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 .2مساعدة التحول من الوصول السلبً إلً المعلومات إلً المشاركة النشطة للمواطن من خبلل
إعبلمه ،تمثٌله ،استشارته ،تشجٌعه علً التصوٌت فً االنتخابات ،وتضمٌنه فً كل األمور
العامة التً تهمه.
 .3تقلٌل تكلفة الخدمات واإلجراءات الحكومٌة وما ٌصاحبها من أداء عملٌات إدارٌة عن طرٌق
تقدٌم ذلك.
 .4زٌادة كفاءة وفعالٌة عمل الحكومة من خبلل تعاملها مع المواطنٌن ومنشآت األعمال .
ثانٌا:
فٌما ٌتعلق بؤهداؾ الحكومة اإللكترونٌة ٌمكن التمٌٌز بٌن أهداؾ كل من العملٌات المإداة داخلٌا ،األهداؾ المرتكزة
علً األعمال الخارجٌة المقدمة لجمهور المتعاملٌن.

 .1األهداؾ المرتكزة علً أعمال المصالح الحكومٌة الداخلٌة الؽٌر ظاهرة للمتعاملٌن ،تتمثل فً
تسهٌل السرعة ،الشفافٌة إمكانٌة المحاسبة ،الكفاءة وفعالٌة عملٌات وإجراءات أداء أنشطة اإلدارة
الحكومٌة .وٌساهم هذا التوجه فً توفٌر تكلفة األعمال وتقدٌم الخدمات بطرٌقة جوهرٌة.
 .2أما أهداؾ الحكومة اإللكترونٌة الخارجٌة فإنها توجه نحو تحقٌق حاجات المجتمع وتوقعاته بطرٌقة
مرضٌة عن طرٌق تبسٌط التفاعل والتعامل مع الخدمات العدٌدة المتاحة علً الخط .وٌسهل
استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً العملٌات الحكومٌة الداخلٌة سرعة وشفافٌة وإمكانٌة
المحاسبة والكفاءة والفعالٌة الخاصة فً التواصل مع الجمهور والمواطنٌن واألعمال واألجهزة
الحكومٌة األخرى.
وقد حدد (جامعة الدول العربٌة ،إعبلن القاهرةٌ 18 ،ونٌو  )2003ستة أهداؾ ربٌسٌة تتسم بها
استراتٌجٌات الحكومة اإللكترونٌة كما ٌلً:
 .1تحقٌق كفاءة وعابد أكبر علً االستثمار.
 .2ضمان النفاذ المرٌح لخدمات الحكومة ومعلوماتها.
 .3توصٌل الخدمات التً تستجٌب الحتٌاجات العمٌل.
 .4التكامل بٌن الخدمات ذات الصلة.
 .5بناء ثقة المستخدم.
 .6زٌادة اشتراك المواطنٌن فً الخدمات.
أي ٌجب أن ٌوفر االستثمار فً إقامة الحكومة اإللكترونٌة عابدات ملموسة ،سواء كانت فً شكل
خفض حقٌقً فً التكلفة أو رفع الكفاءة واإلنتاجٌة أو تحسٌن الخدمات المقدمة للمجتمع بمواطنٌه
وأعماله.
كما أن الخدمات المباشرة تعتبر جزءا من إعادة التصمٌم الشامل لتوصٌل المعلومات والخدمات
الحكومٌة .وبالنسبة للمصالح واألجهزة الحكومٌة ٌستتبع توصٌل المعلومات والخدمات إدارة قنوات
متعدد للنقل والتوصٌل .وعلً الرؼم ،من استمرار توصٌل المعلومات والخدمات بالطرق التقلٌدٌة مثل
استخدام التلٌفون ،الفاكس أو الطرق الٌدوٌة ،إال أن الهدؾ األعم هو تحسٌن جودة الخدمات وتوفٌرها.
وال شك أن الخدمات المباشرة لها مٌزة فرٌدة تتمثل فً سهولة النفاذ إلٌها ؾ] أي وقت ومن أي مكان
به إمكانٌات الربط مع الشبكات المتاحة التً تقدمها.
وبذلك ٌمكن تفسٌر مجاالت الرإٌا واألولٌات التً ٌجب مراعاتها فً أن عرض الحكومة اإللكترونٌة
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ٌتمثل فً مشاركة أهداؾ المجتمع ،لذلك تبدأ عملٌة التخطٌط إلنشاء رإٌة عرٌضة للحكومة اإللكترونٌة
التً ٌشترك فٌها كل من المواطنٌن ،رجال األعمال ،المسبولٌن الحكومٌٌن ،الجمعٌات األهلٌة المدنٌة
واألطراؾ األخرى .مما ٌستوجب تواجد أهداؾ عرٌضة للحكومة اإللكترونٌة منها :
 تحسٌن الخدمات الموجهة للمواطنٌن،
 تحسٌن إنتاجٌة وكفاءة المصالح والمنظمات،
 تشجٌع النظام القانونً وتطبٌق القانون ،مساندة ودعم القطاعات االقتصادٌة،
 تشجٌع اإلدارة الجٌدة وتوسٌع المشاركة.
مما تقدم ٌمكن تحدٌد مزاٌا إقامة الحكومة اإللكترونٌة فً التالً:
 إنشاء قنوات اتصال إضافٌة بٌن المواطنٌن ومنشآت األعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من
جهة واألجهزة والمصالح الحكومٌة من جهة أخرى.
 توفٌر المعلومات للمواطنٌن داخل الوطن وخارجه.
 تسوٌق المنتجات والخدمات عالمٌا
 اجتذاب االستثمارات من خبلل تحدٌد الفرص االستثمارٌة القابمة.
 تقلٌل تكلفة الخدمات واألعمال والمعلومات الحكومٌة وما ٌصاحبها من إجراءات متعددة.
 تبسٌط العملٌات واإلجراءات الحكومٌة والتخلص من بٌروقراطٌة األداء.
 التوسع فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات لسد الفجوة الرقمٌة مع المجتمعات المتقدمة.
 التؤهٌل والتنمٌة المهنٌة والتدرٌب والتعلم المستمر مدى الحٌاة.

أبعاد رإٌة الحكومة اإللكترونٌة
توجد أبعاد ثبلثة لرإٌة الحكومة اإللكترونٌة التً تسهم فً تقدٌم فهم أدق وأشمل لمفهومها ورسالتها
وأهدافها وآلٌاتها .وتتمثل هذه األبعاد فً
 بعد المواطن.
 بعد األعمال.
 بعد الحكومة.
 )1بعد المواطن:
ما الذي ٌرٌده المواطن من الحكومة () 1999،Bikson and Panis؟ من المإكد أن المواطن ٌرٌد
الحكومة أن تعمل بنفس الطرٌقة التً تعمل بها منشآت األعمال الخاصة .فالمواطن ٌتطلب الحصول
علً الخدمات التً تقدمها المصالح واألجهزة الحكومٌة ،كما فً حالة دفع الضرابب ،تجدٌد رخص
سٌر المركبات أو رخص القٌادة ،دفع رسوم استهبلك الكهرباء ،الؽاز ،المٌاه ،الخ عبر اإلنترنت .أي
أن المواطن ٌطلب الوصول المبلبم والفوري للخدمات العامة طوال الوقت وخبلل كل أٌام األسبوع
أٌنما وجد بؽض النظر عن مكان تواجده ووقت ذلك .وبذلك فإن المواطن ٌتخلص من أي قٌود تمنعه أو
تحد من وصوله إلً الخدمات باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بؤنواعها ومستوٌاتها
المختلفة .
 )2بعد األعمال:
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ٌتمثل هذا البعد فً طرٌقة مساهمة الحكومة فً تحسٌن مناخ العمل وتوفٌر مزاٌا لؤلعمال ،صارت
منظمات ومنشآت األعمال المتنوعة تستخدم التجارة اإللكترونٌة  E-Commerceفٌما بٌن بعضها
البعض ) (B2Bمحققة بذلك كثٌرا من المكاسب من حٌث خفض التكالٌؾ وتحسٌن اإلنتاجٌة والرقابة
علً المخزون .وتتحقق تلك المزاٌا عند القٌام بالتعامل بٌن المصالح واألجهزة الحكومٌة واألعمال
)(G2Bأو بٌن األعمال والحكومة ) (B2Gوٌإدي ذلك إلً تحقٌق التالً:
 تقلٌص الروتٌن من خبلل تبسٌط اإلجراءات.
 مساعدة منشآت األعمال علً التوصل للمٌزات التنافسٌة .
 الحصول علً تراخٌص بناء أو جدولة المستحقات وخبلفه عبر اإلنترنت .
وٌتم ذلك من خبلل استحداث بنٌة أساسٌة راسخة لؤلعمال ٌتؤكد من فعالٌتها وأنها فً متناول كل
منشآت ومإسسات األعمال من حٌث سهولة وسرعة الوصول إلٌها علً الخط إن توصٌل الخدمات
العامة من خبلل مصدر الحكومة اإللكترونٌة الوحٌد والمتكامل ٌخلق فرصا أفضل لؤلعمال والحكومة
علً حد سواء للمشاركة والتحالؾ بما ٌحقق مزاٌا وعوابد كثٌرة تعود علٌهما معا وعلً التنمٌة الشاملة
فً الدولة .وتإدي هذه المزاٌا أٌضا إلً خفض وتقلٌص التكالٌؾ الخاصة بالمعامبلت والتصرفات،
وتسهٌل إجراءات األعمال وقواعد التعامل ،وتعزٌز عبلقات وتعاون الحكومة مع األعمال والمواطنٌن
الذٌن ٌعتمدون علً الخدمات والمنافع الحكومٌة فً حٌاتهم.
 )3بعد الحكومة:
ٌمكن للحكومة أن تؽٌر إدراك ومنظور المواطنٌن فٌما ٌتصل سوء جودة الخدمة العامة المقدمة
والمعاناة التً ٌبلقونها فً الحصول علٌها ،كما تستطٌع إعادة ثقة الجمهور من خبلل انتهاج سٌاسات
جدٌدة موجهة لهم تشعرهم بتلبٌة احتٌاجاتهم ومتطلباتهم وحل مشكبلتهم مما ٌسهم فً تسهٌل معٌشتهم
وإزالة األعباء الحٌاتٌة التً تواجههم .وٌستدعً إعادة الثقة وإعادة بناء العبلقات مع المواطنٌن توفٌر
الخدمات الحكومٌة بطرق عدٌدة وأسالٌب مختلفة دون انتظار وبدون شكاوى ال تعرؾ العدالة أو
اإلنصاؾ.
وتعمل الحكومة اإللكترونٌة الموجهة نحو المواطنٌن إلً دمج أسالٌب إدارة العبلقات بالمواطن
)(CRMبؤسالٌب وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة وكافة أنواع الشبكات
باإلضافة لقواعد ومستودعات البٌانات لتفوٌض صبلحٌاتها لعمال المعرفة الذٌن ٌتمتعون بقدرات
ومهارات راقٌة تمكنهم من خدمة المواطنٌن واألعمال والتفاعل معهم لتحقٌق أعلً مستوٌات الرضً
والقبول لدٌهم.
وحٌث أن الحكومة اإللكترونٌة تقوم أساسا علً مفهوم المشاركة ومبدأ التفاعلٌ ،جد المواطن نفسه
قادرا علً المشاركة فً اتخاذ القرارات ومراجعة األداء والتعلٌمات مع مصالح وأجهزة الحكومة
اإللكترونٌة المعنٌة ،حٌث ٌمتلك حق الوصول إلً ملفات المعلومات من علً سطح الحاسب الخاص
به ،وٌحصل علً معالجة موحدة للحاالت التً ٌتساءل عنها وأوقات استجابة قصٌرة بل فورٌة
لتساإالته وطلب الخدمات ،كما ٌعرؾ الحد األدنى من المسبولٌة اإلدارٌة تجاهه .
وٌعمل عمال المعرفة ضمن فرق عمل سرٌعة الحركة تتسم بالدقة واإلتقان المتناهً خبلل رصٌد
قواعد ومستودعات المعلومات التً تستند وتتجه نحو تلبٌة حاجات المستخدم النهابً .وتستثمر الحكومة
اإللكترونٌة التكنولوجٌا المفتوحة ،كما تطور عملٌات خدمة متكاملة عبر شبكات المعلومات وخاصة
شبكة اإلنترنت لضمان توصٌل معلومات وخدمات موحدة وأخري مفصلة تبلبم متطلبات واحتٌاجات
المستخدمٌن النهابٌٌن .
متطلبات مشروع "االدارة االلكترونٌة":
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إنّ مشروع اإلدارة االلكترونٌة شؤنه شؤن أي مشروع أو برنامج آخر ٌحتاج إلى تهٌبة البٌبة المناسبة و
المإاتٌة لطبٌعة عمله كً ٌتمكن من تنفٌذ ما هو مطلوب منه و بالتالً ٌحقق النجاح و التفوق و اال ّ
سٌكون مصٌره الفشل و سٌسبب ذلك خسارة فً الوقت و المال و الجهد و نعود عندها إلى نقطة
الصفر ،فاإلدارة هً ابنة بٌبتها تإثر و تتؤثر بكافة عناصر البٌبة المحٌطة بها و تتفاعل مع كافة
العناصر السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و التكنولوجٌة لذلك فان مشروع اإلدارة
االلكترونٌة ٌجب أن ٌراعً ع ّدة متطلبات منها:
أوال :البنٌة التحتٌّة ،إذ انّ اإلدارة االلكترونٌة تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل عال من البنٌة
التحتٌّة التً تتضمن شبكة حدٌثة لبلتصاالت و البٌانات و بنٌة تحتٌّة متطورة لبلتصاالت السلكٌة و
البلسلكٌة تكون قادرة على تؤمٌن التواصل و نقل المعلومات بٌن المإسسات اإلدارٌة نفسها من جهة و
بٌن المإسسات و المواطن من جهة أخرى.
ثانٌا :توافر الوسابل االلكترونٌة البلزمة لبلستفادة من الخدمات التً تقدمها اإلدارة االلكترونٌة و التً
نستطٌع بواسطتها التواصل معها و منها أجهزة الكمبٌوتر الشخصٌة و المحمولة و الهاتؾ الشبكً و
ؼٌرها من األجهزة التً تمكننا من االتصال بالشبكة العالمٌة أو الداخلٌة فً البلد و بؤسعار معقولة تتٌح
لمعظم الناس الحصول علٌها.
ثالثا :توافر عدد ال بؤس به من مزودي الخدمة باالنترنت ،و نشدد على أن تكون األسعار معقولة قدر
اإلمكان من اجل فتح المجال ألكبر عدد ممكن من المواطنٌن للتفاعل مع اإلدارة االلكترونٌة فً أقل
جهد و أقصر وقت و أقل كلفة ممكنة.
رابعا :التدرٌب و بناء القدرات ،و هو ٌشمل تدرٌب كافة الموظفٌن على طرق استعمال أجهزة
الكمبٌوتر و إدارة الشبكات و قواعد المعلومات والبٌانات و كافة المعلومات البلزمة للعمل على إدارة و
توجٌه "اإلدارة االلكترونٌة" بشكل سلٌم و ٌفضل أن ٌتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدرٌب
متخصصة و تابعة للحكومة ،أضؾ إلى هذا أنه ٌجب نشر ثقافة استخدام "اإلدارة االلكترونٌة" و طرق
و وسابل استخدامها للمواطنٌن أٌضا و بنفس الطرٌقة السابقة.
خامسا :توافر مستوى مناسب من التموٌل ،بحٌث ٌم ّكن التموٌل الحكومة من إجراء صٌانة دورٌة و
تدرٌب للكوادر و الموظفٌن و الحفاظ على مستوى عال من تقدٌم الخدمات و مواكبة أي تطور ٌحصل
فً إطار التكنولوجٌا و "اإلدارة االلكترونٌة" على مستوى العالم.
سادسا :توفر اإلرادة السٌاسٌة ،بحٌث ٌكون هناك مسإول أو لجنة محددة تتولى تطبٌق هذا المشروع و
تعمل على تهٌبة البٌبة البلزمة و المناسبة للعمل و تتولى اإلشراؾ على التطبٌق و تقٌٌم المستوٌات
التً وصلت إلٌها فً التنفٌذ.
سابعا :وجود التشرٌعات و النصوص القانونٌة التً تسهل عمل اإلدارة االلكترونٌة و تضفً علٌها
المشروعٌة و المصداقٌة و كافة النتابج القانونٌة المترتبة علٌها.
ثامنا :توفٌر األمن االلكترونً و السرٌة االلكترونٌة على مستوى عال لحماٌة المعلومات الوطنٌة و
الشخصٌة و لصون األرشٌؾ االلكترونً من أي عبث و التركٌز على هذه النقطة لما لها من أهمٌة و
خطورة على األمن القومً و الشخصً للدولة أو األفراد.
تاسعا :خطة تسوٌقٌة دعابٌة شاملة للتروٌج الستخدام اإلدارة االلكترونٌة و إبراز محاسنها و ضرورة
مشاركة جمٌع المواطنٌن فٌها و التفاعل معها و ٌشارك فً هذه الحملة جمٌع وسابل اإلعبلم الوطنٌة
من إذاعة و تلفزٌون و صحؾ و الحرص على الجانب الدعابً و إقامة الندوات و المإتمرات و
استضافة المسإولٌن و الوزراء و الموظفٌن فً حلقات نقاش حول الموضوع لتهٌبة مناخ شعبً قادر
على التعامل مع مفهوم اإلدارة االلكترونٌة.
باإلضافة إلى هذه العناصر ٌجب توفٌر بعض العناصر الفنٌة و التقنٌة التً تساعد على تبسٌط و تسهٌل
استخدام اإلدارة االلكترونٌة بما ٌتناسب مع ثقافة جمٌع المواطنٌن و منها :توحٌد أشكال المواقع
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الحكومٌة و اإلدارٌة و توحٌد طرق استخدامها و إنشاء موقع شامل كدلٌل لعناوٌن جمٌع المراكز
الحكومٌة اإلدارٌة فً الببلد.
أهداؾ "االدارة االلكترونٌة":
ان الفلسفة الربٌسٌة لئلدارة االلكترونٌة هً نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات ،و المواطن و
الشركات كزبابن أو عمبلء ٌرؼبون فً االستفادة من هذه الخدمات ،لذلك فان لئلدارة االلكترونٌة
أهداؾ كثٌرة تسعى إلى تحقٌقها فً إطار تعاملها مع العمٌل نذكر منها بؽض النظر عن األهمٌة و
األولوٌة:
 .1تقلٌل كلفة اإلجراءات (اإلدارٌة) و ما ٌتعلق بها من عملٌات
 .2زٌادة كفاءة عمل اإلدارة من خبلل تعاملها مع المواطنٌن و الشركات و المإسسات
 .3استٌعاب عدد أكبر من العمبلء فً وقت واحد إذ أنّ قدرة اإلدارة التقلٌدٌة بالنسبة إلى تخلٌص
معامبلت العمبلء تبقى محدودة و تضطرّهم فً كثٌر من األحٌان إلى االنتظار فً صفوؾ طوٌلة.
 .4إلؽاء عامل العبلقة المباشرة بٌن طرفً المعاملة أو التخفٌؾ منه إلى أقصى حد ممكن مما ٌإدي
إلى الحد من تؤثٌر العبلقات الشخصٌة و النفوذ فً إنهاء المعامبلت المتعلقة بؤحد العمبلء.
 .5إلؽاء نظام األرشٌؾ الوطنً الورقً و استبداله بنظام أرشفة الكترونً مع ما ٌحمله من لٌونة فً
التعامل مع الوثابق و المقدرة على تصحٌح األخطاء الحاصلة بسرعة و نشر الوثابق ألكثر من جهة
فً أقل وقت ممكن و االستفادة منها فً أي وقت كان.
 .6القضاء على البٌروقراطٌة بمفهومها الجامد و تسهٌل تقسٌم العمل و التخصص به
 .7إلؽاء عامل المكان ،اذ أ ّنها تطمح إلى تحقٌق تعٌٌنات الموظفٌن و التخاطب معهم و إرسال األوامر
و التعلٌمات و اإلشراؾ على األداء و إقامة الندوات و المإتمرات من خبلل "الفٌدٌو كونفرانس" و
من خبلل الشبكة االلكترونٌة لئلدارة.
 .8إلؽاء تؤثٌر عامل الزمان ،ففكرة الصٌؾ و الشتاء لم تعد موجودة و فكرة أخذ العطل أو األجازات
إلنجاز بعض المعامبلت اإلدارٌة ت ّم الحد منها إلى أقصى حد ممكن.
و أخٌرا و لٌس آخرا من أهداؾ اإلدارة االلكترونٌة التؤكٌد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحدٌث
فالجودة كما هً فً قاموس أكسفورد تعنً الدرجة العالٌة من النوعٌة أو القٌمة و ع ّرفتها مإسسة أو
دي أي األمرٌكٌة المتخصصة.....بؤنها إتمام األعمال الصحٌحة فً األوقات الصحٌحة و من هنا تؤتً
اإلدارة االلكترونٌة لتؤكد على أهمٌة تلبٌة احتٌاجات العمل فً الوقت و الزمان الذي ٌكون فٌه العمٌل
محتاجا إلى الخدمة فً أسرع وقت ممكن.
السلبٌّات المحتملة لتطبٌق مشروع "االدارة االلكترونٌة":
قد ٌعتقد البعض أنه و عند تطبٌق استراتٌجٌة "اإلدارة االلكترونٌة" سوؾ تزول كل المصاعب و
المشاكل اإلدارٌة و التقنٌة و العمبلنٌة ،لكن الواقع ٌشٌر الى أمر مختلؾ بمعنى أن تطبٌق اإلدارة
االلكترونٌة سٌحتاج إلى تدقٌق مستمر و متواصل لتؤمٌن استمرار تقدٌم الخدمات بؤفضل شكل ممكن
مع االستخدام األمثل للوقت و المال و الجهد آخذٌن بعٌن االعتبار وجود خطط بدٌلة أو ّ
خطة طوارئ
فً حال ّ
تعثر اإلدارة االلكترونٌة فً عملها لسبب من األسباب أو لسلبٌة من السلبٌات المحتملة لتطبٌق
اإلدارة االلكترونٌة و هً بشكل عام ثبلث سلبٌات ربٌسٌة هً:
أوال :التجسس االلكترونً
بعد ثورة المعلومات و التقنٌات التً اجتاحت العالم،قلّصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها
على العنصر البشري على الرؼم من أهمٌته و أولوٌته فً كثٌر من المجاالت لصالح التقنٌة،و التجسس
إحدى هذه المجاالت ،و من الطبٌعً أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "اإلدارٌة االلكترونٌة"
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فا ّنها ستحوّ ل أرشٌفها إلى أرشٌؾ الكترونً كما سبق و ذكرنا و هو ما ٌع ّرضه لمخاطر كبٌرة تكمن
فً التجسس على هذه الوثابق و كشفها و نقلها و حتى إتبلفها لذلك فهناك مخاطر كبٌرة من الناحٌة
األمنٌة على معلومات و وثابق و أرشٌؾ اإلدارة سواء المتعلقة باألشخاص أو الشركات أو اإلدارات أو
الدول.
حتى
فمصدر الخطورة هنا ال ٌؤتً من تطبٌق اإلدارة االلكترونٌة كً ال ٌفهم البعض أننا ننادي إلى البقاء
على النظام التقلٌدي لئلدارة ،و إنما مصدر الخطورة ٌكمن فً عدم تحصٌن الجانب األمنً لئلدارة
االلكترونٌة و الذي ٌعتبر أولوٌة فً مجال تطبٌق استراتٌجٌة اإلدارة االلكترونٌة فإهمال هذه الناحٌة
ٌإدي إلى كارثة وطنٌة ٌحدثها التجسس االلكترونً ،و مصدر خطر التجسس االلكترونً ٌؤتً ؼالٌا
من ثبلث فبات:
 الفبة األولى هً األفراد العادٌون .
 الفبة الثانٌة هً الهاكرز (القراصنة).
 الفبة الثالثة هً أجهزة االستخبارات العالمٌة للدول.
هذا فٌما ٌقتصر خطر ٌقتصر خطر الفبتٌن األولى و الثانٌة على تخرٌب الموقع أو إعاقة عمله و إٌقافه
بحٌث تستطٌع اإلدارة تبلفً ذلك بطرق وقابٌة أو بإعداد نسخة احتٌاطٌة عن الموقع ،فان خطر الفبة
ّ
االطبلع الكامل على كافة الوثابق الحكومٌة و وثابق
الثالثة ٌتعدى ذلك بكثٌر و ٌصل الى درجة
المإسسات و اإلدارات و األفراد و األموال و ما إلى ذلك مما ٌشكل تهدٌدا فعلٌا على األمن القومً و
االستراتٌجً للدولة المعنٌة خاصة عندما تقوم أجهزة االستخبارات هذه بٌع أو نقل أو تصوٌر هذه
الوثابق و تسرٌبها إلى جهات معادٌة للدولة التً سلبت منها.
ثانٌا :زٌادة التبعٌة للخارج
من المعلوم ان الدول العربٌة لٌست دوال رابدة فً مجال التكنولوجٌا و المعلومات و هً دول مستهلكة
و مستعملة لهذه التكنولوجٌة على الرؼم من أن هناك أعداد كبٌرة من العلماء العرب و االختصاصٌن
فً مجال التكنولوجٌا فً العالم أو من أصل عربً .و على العموم بما ان "اإلدارة االلكترونٌة" تعتمد
بمعظمها ان لم نقل بؤكملها على التكنولوجٌا الؽربٌة فان ذلك ٌعنً أنه سٌزٌد من مظاهر تبعٌة الدول
المستهلكة للدول الكبرى الصناعٌة و هو ما له انعكاسات سلبٌة كثٌرة خاصة كما ذكرنا أعبله فً
المجال األمنً لئلدارة االلكترونٌة.
فاالعتماد الكلًّ على تقنٌات أجنبٌة للحفاظ على أمن معلوماتنا و تطبٌقها على الشبكات الرسمٌة التابعة
للدول العربٌة هو تعرٌض لؤلمن الوطنً و القومً لهذه الدول للخطر و وضعه تحت سٌطرة دول
ؼربٌة بؽض النظر عمّا اذا كانت هذه الدول عدوّ ة أم صدٌقة فالدول تتجسس على بعضها البعض بؽض
النظر عن نوع العبلقات بٌنها......و ال ٌقتصر األمر على التجسس على المعلومات ألهداؾ عسكرٌة
و سٌاسٌة بل ٌتع ّداه إلى القطاع التجاري لكً تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات
تعطٌها األفضلٌة على منافستها فً األسواق.
لذلك كله نحن ننصح و نشدد على ضرورة دعم و تسهٌل عمل القطاع التكنولوجً العربً و اإلنفاق
على أمور البحث العلمً فٌما ٌتعلق بالتكنولوجٌا و األمن التكنولوجً خاصة و انه لدٌنا القدرات
البشرٌة و المادٌة البلزمة لمثل ذلك و نشدد أٌضا على ضرورة تطوٌر حلول أمن المعلومات محلٌا أو
على األقل وضع الحلول األمنٌة األجنبٌة التً نرؼب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة و دراسات
معمّقة و التؤكد من استقبللٌتها و خلوّ ها من األخطار األمنٌة.
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ثالثا :شلل االدارة
إنّ التطبٌق ؼٌر السوي و الدقٌق لمفهوم و استراتٌجٌة "اإلدارة االلكترونٌة" و االنتقال دفعة واحدة من
النمط التقلٌدي لئلدارة إلى اإلدارة االلكترونٌة دون اعتماد التسلسل و التدرج فً االنتقال من شؤنه أن
ٌإدي إلى شلل فً وظابؾ اإلدارة ألنه عندها نكون قد تخلٌّنا عن النمط التقلٌدي لئلدارة و لم ننجز
اإلدارة االلكترونٌة بمفهومها الشامل ،فنكون قد خسرنا األولى و لم نربح الثانٌة ممّا من شؤنه أن ٌإدي
إلى تعطٌل الخدمات التً تقدمها اإلدارة أو إٌقافها رٌثما ٌتم اإلنجاز الشامل و الكامل للنظام اإلداري
االلكترونً أو العودة إلى النظام التقلٌدي بعد خسارة كل شًء و هذا ما ال ٌجوز أن ٌحصل فً أي
تطبٌق الستراتٌجٌة اإلدارة االلكترونٌة * .عوابق تطبٌق "االدارة االلكترونٌة":
ان مج ّرد وجود استراتٌجٌة متكاملة للتحول إلى نمط "اإلدارة االلكترونٌة" ال ٌعنً أنّ الطرٌق ممهدة
لتطبٌق و تنفٌذ هذه االستراتٌجٌة بسهولة و سبلسة و بشكل سلٌم و ذلك ألنّ العدٌد من العوابق و
المشاكل ستواجه تطبٌق الخطة و لذلك ٌجب على المسإولٌن عن وضع و تنفٌذ مشروع" اإلدارة
االلكترونٌة" التم ّتع بفكر شامل و محٌط بكافة العناصر و المتؽٌرات التً ٌمكن أن تطرأ و تعٌق ّ
خطة
عمل و تنفٌذ استراتٌجٌة اإلدارة االلكترونٌة و ذلك امّا لتفادٌها أو إٌجاد الحلول المناسبة لها و من هذه
العوابق التً ٌمكن ان تعٌق عملٌة تطبٌق اإلدارة االلكترونٌة:
أوال :التخبط السٌاسً و الذي ٌمكن ان ٌإ ّدي إلى مقاطعة مبادرة "اإلدارة االلكترونٌة" و فً بعض
األحٌان تبدٌل وجهتها ،و ٌش ّكل هذا العنصر خطرا كبٌرا على مشروع اإلدارة االلكترونٌة.
ثانٌا :عدم توفر الموارد البلزمة لتموٌل مبادرة "اإلدارة االلكترونٌة" السٌما فً حال تد ّنً العابدات
المالٌة الحكومٌة.
ثالثا :تؤخٌر متعمد أو ؼٌر متعمد فً وضع اإلطار القانونً و التنظٌمً المطلوب و الذي ٌش ّكل أساسا
ألي عملٌة تنفٌذ "لئلدارة االلكترونٌة".
رابعا :الكوارث الوطنٌة الناجمة عن نزاع إقلٌمً و التً ٌمكنها تعطٌل البنٌة التحتٌّة لفترة من الزمن
ممّا من شؤنه أن ٌعٌق تنفٌذ "استراتٌجٌة اإلدارة االلكترونٌة".
خامسا :مقاومة هابلة للتؽٌٌر من قبل الموظفٌن الحكومٌٌن الذٌن ٌخشون على عملهم المستقبلً بعد
تبسٌط اإلجراءات و تنظٌم العملٌات الحكومٌة.
سادسا :عدم استعداد المجتمع لتقبّل فكرة اإلدارة االلكترونٌة و اال ّتصال السرٌع بالبنٌة التح ّتٌة
المعلوماتٌة الوطنٌة عبر االنترنت نظرا لؤلزمات االجتماعٌة-االقتصادٌة خاصة إذا كانت هذه العملٌة
مكلفة مادٌا.
سابعا :نقص فً القدرات على صعٌد قطاع تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت محلٌا أو دعم ؼٌر كاؾ
من قطاع التكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت الدولً للجهود الحكومٌة الرامٌة إلى تنفٌذ تطبٌقات
اإلدارة االلكترونٌة .
المهارات البلزمة لتفعٌل الحكومة اإللكترونٌة
 )1المهارات التحلٌلٌة:
تمثل تلك المجموعة من المهارات مهارات التفسٌر والتحلٌل وهً مهارات أساسٌة ٌنبؽً توافرها فً
كل مرحلة من مراحل تطوٌر مشروع الحكومة اإللكترونٌة التً سوؾ تستعرض الحقا .وتبدأ هذه
المهارات بتحدٌد المشكبلت ووصؾ أعراضها والكشؾ عن السٌاسات والعملٌات والممارسات المسببة
لهذه األعراض ،وتحلٌل حاجات ومتطلبات المستخدمٌن ،وسبل تدفق المعلومات واألعمال .وٌتطلب
ذلك إجراء بحوث ودراسات استطبلعٌة أو تشخٌصٌة ومتعمقة أٌضا .
 )2مهارات إدارة المعلومات والمعرفة:
تبٌن هذه المجموعة من المهارات مدي وأسس التعامل مع المعارؾ والمعلومات كمورد أساسً ذي
قٌمة عالٌة ومضافة .وتحتاج هذه المجموعة من المهارات التالً:
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 التؤكد من سبلمة محتوي وجودة البٌانات والمعلومات ومستوٌات توافقها مع ؼٌرها من البٌانات
والمعلومات .وٌرتبط بذلك تصنٌؾ وفرز وفهرسة البٌانات وانتقاء المحتاج إلٌه منها .
 التمكن من تصمٌم النظم وقواعد أو مستودعات البٌانات وملفات البٌانات المستخدمة لتقدٌم وعرض
المعلومات بشكل منظم .وٌرتبط بذلك تصمٌم واجهات التفاعل ونظم األمن التً تضمن سبلمة
وسرٌة المعلومات المتاحة .
 القٌام بؤنشطة البحث عن المعلومات ،والتصنٌؾ ،والفهرسة ،والحفاظ علً سبلمة البٌانات
والمعلومات .
 تصمٌم وبناء قواعد ومستودعات البٌانات وتحدٌد البٌانات المتضمنة وإقرار عملٌات جمع البٌانات
ومعاٌٌر ومقاٌٌس الجودة والسٌطرة علٌها .
 تطوٌر وتنفٌذ آلٌات المشاركة فً المعلومات .
 )3المهارات الفنٌة:
وٌمكن القٌام بهذه المهارات من خبلل التالً:
 تصمٌم وتنفٌذ نظم معلومات متوافقة مع البنٌة األساسٌة القابمة.
 تطوٌر واجهات التفاعل مع المستخدمٌن النهابٌٌن بحٌث تكون سهلة االستخدام ومقبولة منهم.
 تحوٌل البٌانات من نظام أو شكل ما إلً شكل آخر فً إطار نظام معلومات متكامل وإتاحة بٌاناته
وتقارٌره لبلستخدام بؤسالٌب عدٌدة.
 تصمٌم وإدارة نظم وشبكات المعلومات المختلفة.
 تكوٌن قواعد ومستودعات بٌانات قادرة علً توحٌد المعلومات واستقطابها من مصادر مختلفة
ألؼراض االسترجاع وتوسٌع نطاق االستخدام.
 )4مهارات االتصال والتقدٌم:
توظؾ هذه المجموعة من المهارات فً أؼراض تسوٌق مشروع الحكومٌة واستقطاب الدعم البلزم من
كل األطراؾ المعنٌة به.
 )5مهارات إدارة مشروع الحكومة اإللكترونٌة:
وتهدؾ هذه المجموعة من المهارات إلً التعرؾ علً التالً:
 تؤثٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المستخدمة علً بنٌة العمل،
 مدي تؤثٌرها علً الخدمات المقدمة للمواطنٌن،
 التخطٌط الجٌد لمشروع الحكومة اإللكترونٌة،
 طرق بناء هٌكل المشروع،
 طرق مراقبة جودة المشروع،
 طرق قٌاس أداء الحكومة اإللكترونٌة .
مراحل االنتقال السلٌم من االدارة التقلٌدٌة الى االلكترونٌة:
ان أف ضل سٌنارٌو للوصول الى تطبٌق سلٌم الستراتٌجٌة االدارة االلكترونٌة مع استؽبلل أمثل للوقت و
المال و الجهد هو بتقسٌم ّ
خطة الوصول الى المرحلة النهابٌة لئلدارة االلكترونٌة الى ثبلث مراحل طبعا
على ان ٌتم ذلك بعد القٌام بإصبلح إداري شامل و تام للنظام اإلداري التقلٌدي(اذ ال ٌمكن كما شرحنا
سابقا االنتقال من نظام إداري تقلٌدي مهترئ و متعفن و فاسد إلى نظام الكترونً هكذا دفعة واحدة)
لذلك فانّ تقسٌم الخطة الى مراحل من شؤنه أٌضا أن ٌإدي إلى اندماج المجتمع بشكل كلًّ فً ّ
خطة
اإلدارة االلكترونٌة بحٌث ٌتؤقلم معها و ٌتطور بتطورها على عكس ما ٌحدث عند تطبٌق اإلدارة
11

االلكترونٌة دفعة واحدة ممّا ٌإدي إلى تفاجإ المجتمع بها و قد ٌتم رفضها أو مقاومتها فً حٌنه .و على
العموم فانّ هذه المراحل الحاالت هً:
أوال :مرحلة االدارة التقلٌدٌة الفاعلة
و فً هذه المرحلة ٌتم تفعٌل اإلدارة التقلٌدٌة و العمل على تنمٌتها و تطوٌرها فً الوقت الذي ٌتم البدء
فٌه أٌضا و بشكل متوازي بتنفٌذ مشروع اإلدارة االلكترونٌة بحٌث ٌستطٌع المواطن العادي فً هذه
المرحلة تخلٌص معامبلته و إجراءاته بشكل سهل و بدون أي روتٌن أو مماطلة فً الوقت الذي
ٌستطٌع فٌه من ٌملك حاسب شخصً أو عبر األكشاك االضطبلع على نشرات المإسسات و اإلدارات
و الوزارات و أحدث البٌانات و اإلعبلنات عبر الشبكة االلكترونٌة مع إمكانٌة طبع أو استخراج
االستمارات البلزمة و تعببتها إلنجاز أي معاملة.
ثانٌا :مرحلة الفاكس و التلفون الفاعل
و تعتبر هذه المرحلة هً الوسٌط بٌن المرحلة األولى و المرحلة التً ستؤتً فٌما بعد و فً هذه
المرحلة ٌتم تفعٌل تكنولوجٌا الفاكس و التلفون بحٌث ٌستطٌع المواطن العادي فً هذه المرحلة االعتماد
على التلفون المتوفر فً كافة األماكن و المنازل و خدمته معقولة التكلفة ٌستفٌد منه فً االستفسار عن
اإلجراءا ت و األوراق و الشروط البلزمة إلنجاز أي معاملة بشكل سلس و سهل و دون أي مشاكل و
بحٌث أ ّنه ٌستطٌع استعمال الفاكس إلرسال و استقبال األوراق أو االستمارات و ؼٌر ذلك و فً هذه
المرحلة ٌكون قسم أكبر من الناس قد سمع أو جرّ ب نمط اإلدارة االلكترونٌة بحٌث ٌستطٌع كبار ال ّتجار
و اإلدارٌٌن و المتعاملٌن و القادرٌن فً هذه المرحلة من إنجاز معامبلتهم عبر طرٌق الشبكة
االلكترونٌة ألن هذه المرحلة ٌكون عدد المستخدمٌن لبلنترنت متوسط كما من الطبٌعً أن تكون
التعرفة فً هذه المرحلة أكثر كلفة من الهاتؾ و الفاكس لذلك فان المٌسورٌن و ما فوق هم األقدر على
استعمال هذه التكنولوجٌا.
ثالثا :مرحلة اإلدارة االلكترونٌة الفاعلة
و فً هذه المرحلة ٌتم التخلً عن الشكل التقلٌدي لئلدارة بعد أن ٌكون عدد المستخدمٌن للشبكة
االلكترونٌة قد وصل إلى مستوى (حوالً  %30-25من عدد الشعب) عال و توفرت الحواسب سواء
بشكل شخصً أو بواسطة األكشاك أو فً مناطق عمومٌة بحٌث تكون تكلفتها أٌضا معقولة و رخٌصة
ممّا ٌسمح لجمٌع فبات الشعب باستعمال الشبكة االلكترونٌة إلنجاز أي معاملة إدارٌة و بالشكل
المطلوب بؤسرع وقت و أقل جهد و أقل كلفة ممكنة و بؤكثر فعالٌة كمٌّة و نوعٌة (جودة) و ٌكون
الرأي العام قد تفهّم اإلدارة االلكترونٌة و تقبّلها و تفاعل معها و تعلّم طرق استخدامها.
و على العموم فانّ سلّم النجاح فً التحول إلى حكومة االلكترونٌة هو صعودا كما ٌلً:
 .1ج ّدٌة العمل الحكومً
 .2سبلمة التطبٌق العلمً
 .3تقوٌم الممارسة العملٌة
 .4االرتقاء بمستوى األداء
 .5تقدٌم خدمة متمٌزة
 .6إرضاء المجتمع
مقومات التحول الناجح للحكومة اإللكترونٌة
 )1إصبلح العملٌة اإلدارٌة:
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لٌست الحكومة اإللكترونٌة مجرد عملٌة آلٌة العملٌات أو معالجة التصرفات واألفعال القابمة فً
األعمال الحكومٌة بالمصالح واألجهزة المختصة ،بل تختص الحكومة اإللكترونٌة بتكوٌن عملٌات
وعبلقات جدٌدة بٌن الحكومة والمواطنٌن واألعمال.كما أن استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
لٌست مجرد أداة لتحقٌق عوابد وتوفٌر التكلفة المترتبة علً تشؽٌل وتعٌٌن القوى العاملة أو فً استثمار
الوقت ،كما أنه ال ٌتحقق بقٌام العاملٌن بإعداد السجبلت والوثابق اإللكترونٌة ،بل إن الحكومة
اإللكترونٌة تعتبر من الحلول الجوهرٌة لو استحسن استخدامها بشكل صحٌح ،علً إصبلح العملٌات
واإلجراءات القابمة التً تقوم بؤدابها .لذلك ٌجب عند تطوٌر الحكومة اإللكترونٌة البدء فً التخطٌط
السلٌم لمشروعاتها ودراسة المجال الذي تطبق فٌه تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت التً ٌجب أن
المشكبلت.
حل
فً
بالشفافٌة
تتسم
جدٌدة
عملٌات
لتكوٌن
توظؾ
وتمثل الشفافٌة أسلوبا جدٌدا للتعامل فً حل المشكبلت التً تواجه مسار إمداد المعلومات والخدمات
الحكومٌة لجمهور المستفٌدٌن .وعلً ذلك ،فإن إصبلح العملٌات اإلدارٌة ٌمثل الخطوة األولً فً إطار
عملٌة التحول الناجح نحو إقامة الحكومة اإللكترونٌة .وعلً الرؼم من إصبلح العملٌات ٌعتبر أساسا
مرؼوبا ومتطلبا ،إال أنه من المهم تكوٌن أو خلق عملٌات وإجراءات جدٌدة تإدي إلً إحداث تؽٌٌرات
جذرٌة فً أسالٌب وطرق العمل اإلداري وخاصة فً عبلقاتها بالمواطنٌن ومنشآت
األعمال(.) April 2003، Vassilis، Theodore and Peristeras،Tsekos
 )2القٌادة اإلدارٌة:
حتى ٌمكن تحقٌق عملٌة التحول للحكومة اإللكترونٌة بنجاحٌ ،صبح من الضروري توافر عددا من
القوى العاملة القادرة علً التعامل والتكٌؾ مع التكنولوجٌا المتقدمة والتً سبق استعراض مجموعات
المهارات البلزمة لها .وبدون هذه الكفاءات المإهلة للتعامل مع متطلبات الحكومة اإللكترونٌةٌ ،صعب
بل وٌستحٌل تحقٌق أهداؾ إقامة مشروعات الحكومة اإللكترونٌة حتى لو توافرت اإلمكانٌات والموارد
المادٌة والمعنوٌة .لذلك فإن الحكومة اإللكترونٌة تتطلب قٌادة سٌاسٌة وإدارٌة قوٌة تلتزم علنا بدعم
الجهود التً تإدي للتحول نحو الحكومة اإللكترونٌة من خبلل توفٌر الوقت والجهد والمال والموارد
والمناخ السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والتكنولوجً الذي ٌسهم فً إطبلق قدرات القوي العاملة
اإلبداعٌة والخبلقة .
 )3وضوح االستراتٌجٌة:
التحول نحو حكومة إلكترونٌة فعالة وكؾء وناجحة ٌتطلب وجود رإٌة ورسالة واضحة المعالم
وأولٌات محددة ودقٌقة فً ضوء معاٌٌر ومواصفات واضحة المعالم تتمشى وتتطابق مع التطورات
واالتصاالت.
المعلومات
تكنولوجٌا
فً
الحدٌثة
وٌتطلب االستثمار االستراتٌجً توافر خطط استثمار واضحة وأهداؾ محددة ترتبط بالموارد البشرٌة
والمادٌة المتاحة فً الوقت المحدد لها .وعلً ذلك تختار مشروعات الحكومة اإللكترونٌة علً أساس
تحقٌقها أقصى عابد ممكن ٌختص بعابد االستثمار أو االستؽبلل األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة .من
هذا المنطلق ،تنبثق ضرورة توافر معاٌٌر كٌفٌة وكمٌة لقٌاس اإلنتاجٌة واألداء الجٌد المقبول .
 )4التعاون مع المجتمع:
حٌث أن الحكومة اإللكترونٌة تقام فً األساس لخدمة المواطنٌن ومنشآت األعمال وؼبرها من منظمات
المجتمع ووحداته ،لذلك ٌجب التعاون معها ومشاركتها فً بناء وإرساء عبلقات متبادلة وتحالفات تعود
بالنفع علً المجتمع ككل .وال ٌقتصر التعاون علً العبلقة مع المواطنٌن ومنشآت األعمال ومنظمات
المجتمع فحسب ،وإنما بشمل أٌضا عبلقة المصلحة الحكومٌة بإداراتها ووحداتها وتنظٌماتها المتعددة
وعبلقة كل ذلك بمصالح واألجهزة الحكومٌة األخرى علً كافة المستوٌات المركزٌة والمحلٌة .كما
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ٌجب أن تتعاون منشآت القطاع الخاص مع الحكومة اإللكترونٌة بحٌث ال ٌقتصر هذا التعاون علً
المعامبلت اإللكترونٌة فحسب ،بل ٌجب أن ٌتضمن أٌضا تبادل الرإى واألفكار واالستثمارات.
 )5المشاركة المدنٌة:
المش اركة والتضمٌن المدنً فً أعمال الحكومة اإللكترونٌة ٌعتبر عامبل مهما وضرورٌا لتؤكٌد فعالٌتها
ونجاحها ،حٌث تتجه نحو تحسٌن مقدرات المجتمع وفعالٌته الحٌاتٌة .لذلك ٌجب مشاركة المواطنٌن
ومإسسات المجتمع المدنٌة من نقابات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة فً اتخاذ القرارات الخاصة بالحكومة
اإللكترونٌة من خبلل التشاور والمشاركة اإلٌجابٌة للتعرؾ علً وجهات النظر واآلراء المختلفة نحو
مشروعات الحكومة اإللكترونٌة.
االستراتٌجٌات المشكلة للحكومة اإللكترونٌة
ٌمكن تحدٌد سبع استراتٌجٌات أساسٌة ترشد وتوجه األداء فً جهود إقامة الحكومة اإللكترونٌة بطرٌقة
مقبولة .وتتمثل هذه االستراتٌجٌات فً التالً:
 )1سد الفجوة بٌن المهارات المطلوبة والمتاحة:
تحتاج الحكومة اإللكترونٌة إلً مهارات إدارٌة وتواصلٌة وتكنولوجٌة وتنظٌمٌة وتسوٌقٌة واقتصادٌة،
الخ .كما أن المهارات المحتاج إلٌها متجددة ومتؽٌرة علً الدوام .ولهذا العامل االستراتٌجً ٌجب التؤكد
علً تنمٌة الموارد البشرٌة المحتاج إلٌها من الكفاءات المتاحة بالفعل وتؤهٌل قوي عاملة جدٌدة وتنمٌة
المتوافر منها للقٌام بمشروعات الحكومة اإللكترونٌة المتباٌنة والمتعددة .وفً هذا النطاق تعتبر
مشروعات تدرٌب خرٌجً الجامعات علً تكنولوجٌا المعلومات ،وإقامة نوادي تكنولوجٌا المعلومات،
القرٌة الذكٌة الخ من المشروعات التً قامت بها وزارة االتصاالت والمعلومات ذات طابع استراتٌجً
لسد الفجوة بٌن المهارات المطلوبة والمتاحة .
 )2سد الفجوة الشاسعة بٌن التوقعات وإدراك المواطنٌن:
استراتٌجٌة سد الفجوة الشاسعة بٌن توقعات الحكومة وإدراك المواطن العادي لخدمات الكومة
اإللكترونٌة ،تحدد برامج التوعٌة نحو تسوٌق المعلومات والخدمات المتاحة بالفعل والشفافٌة المطلوبة
فً مشاركة الجمهور من المواطنٌن واألعمال فً إدراك نقاط القوة والقصور والفرص الناجمة من
الحكومة اإللكترونٌة والمخاطر التً تمثلها.
 )3الوصول للمواطنٌن:
استراتٌجٌة الوصول للمواطنٌن المحتاجٌن للمعلومات والخدمات الحكومٌة بؽض النظر عن قدراتهم فً
الوصول لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،تحتاج إلً إمكانٌة إمداد هذه الخدمات وإتاحتها عبر
مراكز خدمة المجتمع مثل مكاتب البرٌد ونوادي رعاٌة الشباب ونوادي تكنولوجٌا المعلومات وؼٌرها.
 )4التحول فً الخدمات:
تتمثل هذه االستراتٌجٌة فً التحول من الخدمات الموجهة بالبرامج الفردٌة لخدمة متكاملة تقدمها
الحكومة اإللكترونٌة الوقت الحقٌقٌة ،حٌث أن رإى الحكومة اإللكترونٌة تعتبر رإى متكاملة لئلتاحة
المعلومات والخدمات الحكومٌة التً تقدم فً الوقت الحقٌقً المناسب .وٌستدعً ذلك إحداث تؽٌٌرات
جوهرٌة وتحوٌلٌة فً األنشطة والعملٌات التً ال ٌراها المستخدمون ،حٌث أنها تعتبر ؼٌر مربٌة وتتم
فً الدوابر الحكومٌة المقدمة لمعلوماتها وخدماتها .وتشتمل هذه األنشطة والعملٌات علً كثٌر من
اإلجراءات وتدفق العمل المرتبط باألسالٌب اإلدارٌة المختلفة والمتنوعة .
 )5التحول للدٌنامٌكٌة والتفاعل فً األداء:
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استراتٌجٌة التحول من الوٌب الساكن إلً الوٌب الدٌنامٌكً النشط ترتبط بتفاعل المستخدمٌن مع الموقع
المحدد للحكومة اإللكترونٌة بطرٌقة نشطة وإٌجابٌة بحٌث تتم التفاعبلت ومؤل النماذج وتسدٌد الرسوم
وؼٌر ذلك بطرقة افتراضٌة علً الوٌب حتى الحصول علً المعلومات أو الخدمات المطلوبة.
 )6إتاحة الخدمات من خبلل بوابات مكرسة لذلك:
استراتٌجٌة توفٌر الخدمات من خبلل بوابات الحكومة اإللكترونٌة وإٌجاد حلول للمشكبلت واألمور
الخاصة بالخصوصٌة ومشاركة البٌانات من خبلل تكنولوجٌا البوابة  Portalحٌث ٌتطلب ذلك تكامل
عملٌات وإجراءات أعمال جدٌدة ووسابل لحماٌة الخصوصٌة والسرٌة وضمان أعلى مستوٌات األمن
والجودة باإلضافة إلً حماٌة الملكٌة وتوفٌر الخدمة الحكومٌة بسهولة وكفاءة وفعالٌة.
 )7وضع خرٌطة واضحة:
استراتٌجٌة صٌاؼة خرٌطة واضحة المعالم توضح الوضع الحالً والوضع المستهدؾ الوصول إلٌه فً
المستقبل ،تشرك المستخدمٌن الحالٌٌن والمتوقعٌن بؤبعاد ومراحل وبرامج الحكومة اإللكترونٌة.
 )8الدعم والمساندة المطلوبة:
استراتٌجٌة دعم ومساندة جهود ومتطلبات الحكومة اإللكترونٌة من خبلل توفٌر أدلة إرشادٌة ونماذج
أعمال مبتكرة ومعلومات مفصلة وبرامج توعٌة وتدرٌب مختلفة.
التقٌٌم االستراتٌجً
ٌمكن استقراء تحدٌات الحكومة اإللكترونٌة فً التنمٌة واإلصبلح اإلداري فً األلفٌة الثالثة فً مصر
من خبلل التقٌٌم االستراتٌجً (لؤلوجه السٌاسٌة  ،االجتماعٌة ،االقتصادٌة والتكنولوجٌة للحكومة
اإللكترونٌة باستخدام أسلوب التقٌٌم االستراتٌجً لنقاط القوة الضعؾ والفرص المتاحة والمخاطر
والتهدٌدات الذي ٌطلق علٌه أسلوب  (SWOT).وتعتبر هذه األوجه الخاصة بالحكومة اإللكترونٌة
ذات مستوي عال لتوجٌه أداء مشروع الحكومة اإللكترونٌة المستهدؾ.
اتجاهات اإلدارة االلكترونٌة
 من الحكومة إلى اإلفراد (مثبل تجدٌد رخص السٌر أو طلبات التؤشٌرات)
 من الحكومة إلى الحكومة (مثبل أوامر الدفع من وزارة الصحة إلى وزارة المالٌة)
 من الحكومة إلى القطاع الخاص (مثبل تصارٌح المإسسات وتحصٌل الزكاة والضرابب
التقنٌات التً تستخدم
نظم المعلومات اإلدارٌة:
وٌقصد بها النظم التً صممت ألداء وظٌفة او وظابؾ محددة وهً ؼالبا األعمال الروتٌنٌة الٌومٌة التً
تقوم بها دابرة حكومٌة ما ،مثل االتصاالت اإلدارٌة( صادر  -وارد) ،إدارة الملفات الطبٌة فً
المستشفٌات ،نظم المحاسبة ،نظم شبون الموظفٌن .....،وؼٌرها.
وقد ظهر خبلل السنوات األخٌرة ما ٌعرؾ بالنظم المتكاملة وٌقصد بها النظم التً تتكون من عدة نظم
فرعٌة تتكامل فٌما بٌنها بحٌث تكون فً النهاٌة نظام شامبل لجمٌع وظابؾ الدابرة .
فً الؽالب ال تجد كثٌر من الدوابر نظم متكاملة تلبً احتٌاجاتها كما ترٌد ،وبالتالً تلجا إلى تصمٌم نظم
خاصة بها قد اإلمكان .فً هذه الحالة ٌجب على الدابرة مراعاة المعاٌٌر القٌاسٌة قدر اإلمكان حتى
تستطٌع التكامل مع التقنٌات األخرى مثل االنترنت .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تلك النظم سواء النظم
الجاهزة او المطورة محلٌا ٌجب أن تكون سهلة االستخدام وٌكون انسٌاب العمل ) (workflowسلسا
ومنطقٌا.
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تقنٌات األرشفة االلكترونٌة:
تستخدم الماسحات الضوبٌة (السكانرز) لتحوٌل الوثابق الورقٌة إلى شكل رقمً ٌمكن تخزٌنه وتبادله
عبر الشبكات المحلٌة او االنترنت .وٌستخدم لهذا الؽرض ماسحات سرٌعة جدا تعادل سرعة آالت
تصوٌر المستندات تقرٌبا .وتكون مرتبطة عادة بنظام لؤلرشفة االلكترونٌة (مثل، Laserfiche
ٌ Projectwise ،Arabdoxقوم بتخزٌن الوثابق وفهرستها بطرٌقة تمكن من استرجاعها عند
الحاجة لها .
وٌمكن حفظ الوثابق بعدة أشكال ومن أهمها:
1) HTML:صٌؽة النصوص المتشعبة ) (Hyper Text Markup Languageمثل صفحات
االنترنت .
)2) RTF (Rich Text Formatاو  DOCملفات الوورد :وهً صٌػ النصوص المنسقة بجمٌع
إمكانٌات برامج معالجة النصوص مثل وورد .
3) PDF:صٌؽة النصوص المتنقلة ) ( Portable Document Formatوتكون على شكلٌن:
نصوص ٌمكن البحث بها ،وصور للوثابق عبر الماسح الضوبً (السكانر) ال ٌمكن البحث بها.
4) TIFوهً صٌؽة تستخدم لحفظ الصور بدون ضؽط وٌعٌبها كبر حجم الملفات الناتجة عنها.
كل شكل من هذه األشكال له ممٌزات وخصابص وبالمقابل بعض العٌوب مقارنة باإلشكال األخرى.
التقنٌات التً تستخدم على االنترنت:
نظم إدارة المحتوٌات): Content Management Systems (CMS
المقصود بنظم إدارة المحتوٌات:
هً برامج تركب ف ً مواقع االنترنت لتسهل عملٌة إدارة المعومات (المحتوٌات) .وتستخدم تلك النظم
قواعد بٌانات لتخزٌن جمٌع المعلومات ،إضافة إلى القوالب الجاهزة وذلك إلنتاج صفحات وٌب
.
متكامبل
موقعا
النهاٌة
فً
تكو ِِِّ ن
دٌنامٌكٌة
ِ
وعلٌه ٌمكن إضافة المحتوٌات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخاص لٌس لدهم خلفٌة عن تقنٌات
الوٌب ،وتخرج تلك المحتوٌات فً شكل متناسق واحترافً عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح
االنترنت .
المقصود بالمحتوٌات:
هً جمٌع أشكال المعلومات التً ٌراد إتاحتها مثل :وثابق ،نماذج ،صور ،ملفات صوتٌة ،ملفات فٌدٌو،
أخبار ،معلومات عامة  ...الخ .
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ممٌزات نظم إدارة المحتوٌات:
 )1المٌزة األساسٌة فً نظم إدارة المحتوٌات أنها تخزن جمٌع المحتوٌات (فً شكل نصوص او صور
او مواد سمعبصرٌة) فً قاعدة بٌانات وعندما تطلب الصفحة ٌقوم النظام بإنتاج صفحة حسب
القالب المحدد مسبقا ثم ٌضع النص به وٌتم ذلك بسرعة جدا( .بعض النظم تضع نسخ مإقتة لبعض
الصفحات التً ٌكثر علٌها الطلب فً دلٌل مإقت وتستدعٌها عند الطلب وبذلك ٌكون الوصول إلٌها
أسرع) .كما أن تصمٌم الموقع ٌمكن أن ٌعدل فً لحظات وذلك عن طرٌق تؽٌٌر القوالب.
 )2تحتوي تلك النظم على واجه استخدام تفاعلٌة سهلة ،تمكن ؼٌر المتخصصٌن فً تقنٌات الوٌب من
إدارة النظام وإضافة المحتوٌات.
ٌ )3مكن إدارة النظام عن طرٌق المتصفح ولٌس هناك حاجة الستخدام برامج تطوٌر الوٌب
)(FrontPageاو  FTPاو أي برامج أخرى.
 )4بشكل عام توفر تلك النظم إمكانٌة اإلدارة والتحكم فً الموقع بشكل شمولً وسهل (التعدٌل فً
التصمٌم ،توزٌع الصبلحٌات وتنظٌم العمل ،إضافة محتوٌات.)... ،
http://www.stevodesigns.com/What_is_a_CMS.24.0.html
أمثلة على برامج إدارة المحتوٌات:
http://www.clueful.com.au/cgibin/cmsdirectory/browse/Products:Free%20systems
•البوابات Portals
هً مواقع تستخدم نظم او عدة نظم إلدارة كمٌة كبٌرة من المحتوٌات بحٌث تصبح أشبة ما تكون ببوابة
تخٌلٌة لتلك الدابرة ٌستطٌع المراجع الدخول عن طرٌقها إلى اؼلب الخدمات التً تقدمها مباشرة من
بٌته او مكتبة .
مثال:
حكومة دبً االلكترونٌة http://www.dubai.ae/حكومة Bloomington (Indiana) http://www.bloomington.in.gov/النماذج االلكترونٌة e-Forms
هً نماذج الكترونٌة تفاعلٌة تتاح عبر ا النترنت تتٌح إدخال البٌانات بشكل تفصٌلً من قبل طرؾ
(المواطن مثبل) ومن ثم إرسالها للطرؾ الثانً (الوزارة مثبل )لتدخل إلى نظام ما ٌقوم بمعالجتها
الكترونٌا .وٌمكن تطبٌق مفهوم النماذج اإللكترونٌة على العملٌات النمطٌة بٌن الجهات الحكومٌة سواء
كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة بباركود ٌقرأ آلٌاً ،أو ملفات إلكترونٌة ترسل بشكل أمن وتقرأ آلٌا ً .
نظام الدفع االلكترونً ()e-payments
هناك طرق عدٌدة للدفع على اإلنترنت مثل :بطاقات االبتمانPayPal ،وؼٌرها ،وفً مجال الحكومة
االلكترونً ٌمكن توظٌؾ تلك الطرق وتطوٌرها للتوافق مع احتٌاجات القطاعات الحكومٌة ،وقد قامت
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مإسسة النقد العربً السعودي بتطوٌر نظام سداد للمدفوعات لخدمة التعامبلت المالٌة للحكومٌة
االلكترونٌة.
محركات البحثSearch Engine
محركات البحث هً أدوات ٌمكن عن طرٌقها البحث فً كامل الموقع واسترجاع المعلومات .وتعد
محركات البحث من نماذج نظم االسترجاع الحرة (ؼٌر المقٌدة) والتً تعتمد على الكلمات المفتاحٌة
للداللة على مو ضوع البحث .وٌمكن لمحركات البحث أن تشمل جمٌع النصوص التً ٌحتوٌها الموقع،
مما ٌوسع نطاق البحث وٌزٌد من كفاءة االسترجاع .
وتختلؾ قدرات محركات البحث حٌث تتدرج من البحث البسٌط بالكلمات الدالة (المفتاحٌة) إلى البحث
المتقدم بالروابط البولٌانٌة والمقٌدات وؼٌرها من الخصابص .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اؼلب
المستفٌدٌن ؼٌر معتادٌن على تلك التقنٌات المتقدمة ولذلك ال ٌستخدمونها رؼم أهمٌتها.
واجهات المستخدم التفاعلٌة وتصمٌم الموقع:
ٌلعب تصمٌم الموقع وواجهة االستخدام دورا كبٌرا فً نجاح الموقع .حٌث تساعد المستفٌد فً الوصول
المباشر والسرٌع إلى المعلومات المطلوبة .ومن أهم العوامل المتعلقة بتصمٌم الموقع وواجهة
االستخدام:
المستفٌدون :وهم الهدؾ األساسً إلنشاء الموقع لذلك ٌجب أن ٌتوافق التصمٌم مع طبٌعة المستفٌدٌن
(الفبة العمرٌة ،فبة محددة او مفتوح للجمٌع ،المعرفة بتقنٌات الوٌب ،الصبلحٌات).
جودة وسهولة التصمٌم واالستخدام :التصمٌم هو أول ما ٌواجه المستفٌد ومنه ٌؤخذ االنطباع األول
والذي عادة ما ٌإثر وبشدة على تقبل الموقع بشكل عام .وٌشمل ذلك استخدام األلوان والصور
والمساحات والكتل وؼٌرها .
مثال على جودة التصمٌم:وزارة البترول والثروة المعدنٌة http://www.dmmr.gov.sa/main.Aspx
مثال على ضعؾ التصمٌم:المدٌرٌة العامة للجوازات http://www.gdp.gov.sa/
وزارة العمل http://www.mol.gov.sa/mol_site/ministy/index.asp
الهٌبة

العربٌة

السعودٌة

والمقاٌٌسhttp://www.saso.org.sa/

للمواصفات

التنظٌم :تنظٌم المعلومات بشكل سهل من األكبر إلى األصؽر وباستخدام القوابم مما ٌجعل الوصول
مباشر وسرٌع للمعلومات .
ٌوجد على موقع ”ٌسر“ بعض التوصٌات بشان التصمٌم:
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http://www.yesser.gov.sa/bestpractice.asp
تقنٌات أخرى:
•التشفٌر:
 .1التشفٌر المتماثل (ٌكون هناك مفتاح تشفٌر واحد ٌستخدم لدى المرسل والمستقبل فً نفس الوقت)
وهو ؼٌر أمن تماما ألنه قد ٌقع فً ٌد أحد آخر ؼٌر المرسل والمستقبل.
 .2التشفٌر ؼٌر المتماثل .وٌعتمد على وجود مفتاحٌن أحدهما علنً (عام) واآلخر سري (خاص)
ٌحتفظ الشخص دابما بالمفتاح السري له وحدة وال ٌعطٌه ألحد أبدا .أما المفتاح العلنً فٌعطٌه لمن
ٌرٌده أن ٌرسل له رسالة .المفتاح العلنً له القدرة على التشفٌر فقط ولٌس له القدرة على فك
الرسالة بعد إرسالها .وبذلك ال ٌستطٌع فك الرسالة إال المفتاح السري (الخاص) الذي ال ٌملكه إال
صاحبه فقط .ولعلً اضرب مثال واقعً ٌوضح المقصود :شخص ٌملك قفل ومفتاح ذلك القفل
فٌقوم بإرسال القفل فقط إلى شخص آخر وٌحتفظ هو بالمفتاح .عند ذلك ٌقوم الشخص اآلخر بوضع
ما ٌرٌد إرساله إلى الشخص األول (صاحب القفل) فً صندوق وٌقوم بوضع القفل علٌه( .فً هذه
الحالة المرسل ٌستطٌع قفل القفل ولكن ال ٌستطٌع فتحه بعد ذلك) وعند وصول الصندوق إلى
الشخص األول ٌستخدم المفتاح الذي ٌملكه هو وحده لفتح الصندوق و إخراج ما به .
التوقٌع اإللكترونً:
وهو لٌس توقٌع بالمعنى المعروؾ بل عملٌة مصادقة من قبل شخص أو هٌبة ما وٌتم من خبللها التؤكد
من شٌبٌن:
 .1ضمان أن الرسالة (وثٌقة بٌع او شراء مثبل) أرسلت من الشخص الحقٌقً ولٌس شخص آخر
ؼٌره .وهذا ٌتم عبر التشفٌر ؼٌر المتماثل كما أسلفنا شرحه.
 .2ضمان أن الرسالة وصلت فعبل بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق علٌه .وٌتم ذلك
بواسطة عملٌة رٌاضٌة (لوؼارثم) تتم على الرسالة قبل اإلرسال لتحدٌد جمٌع خواصها وتشمل كل
صؽٌره وكبٌرة فً الرسالة بحٌث لو تؽٌر أي شًء فً الرسالة تتؽٌر نتٌجة العملٌة  .هذه النتٌجة
تسمى الرسالة المركزة او التوقٌع اإللكترونً ،وٌرفق هذا التوقٌع مع الرسالة عند إرسالها .وعند
وصول الرسالة إلى الطرؾ اآلخر ٌتم التحقق من سبلمة محتوى الرسالة وخلوه من التزوٌر بنفس
العملٌة الرٌاضٌة وعند تطابق النتٌجة مع البٌانات المخزنة فً التوقٌع ٌعرؾ أن الرسالة وصلت
بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تؽٌٌر .
رإٌة مستقبلة اإلدارة & الحكومة اإللكترونٌة
 )1لماذا ندعو إلقامة الحكومة اإللكترونٌة؟
تمثل الحكومة اإللكترونٌة التحول الذي ٌساعد المواطنٌن واألعمال لكً تجد فرصا جدٌدة فً اقتصاد
المعرفة الدولً ،فهً تمثل إصبلح كٌفٌة عمل الحكومة ،إدارة المعلومات ،إدارة الوظابؾ الداخلٌة
بالمنظمة ،خدمة المواطنٌن ورجال األعمال .وفً هذه الحكومة اإللكترونٌة تستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة
كؤداة للتنمٌة االقتصادٌة والتنمٌة اإلدارٌة أو اإلصبلح اإلداري المستهدؾ المرتكز حول خدمة
المواطن.
 )2ما نوع الحكومة اإللكترونٌة المستعدٌن إلقامتها؟
18

ألن لكل مجتمع حاجاته وأولٌاته المختلفة ،ال ٌوجد نموذج واحد للحكومة اإللكترونٌة ،كما ال ٌوجد
معٌار دولً لبلستعداد لها  .واستعداد كل مجتمع وحكومة سوؾ ٌعتمد علً أي األهداؾ والقطاعات
المعٌنة التً تختار كؤولوٌات لها ،باإلضافة إلً الموارد المتاحة فً توقٌت معٌن التً قد تعتمد علً
الموازنات العامة وا لمانحٌن.. ،الخ .وكل ذلك ٌعتمد علً حاجات المجتمع األكثر أهمٌة التً قد تتضمن
البنٌة األساسٌة ،اإلطار التشرٌعً ،ورأس المال البشري المحتاج إلٌه للحكومة اإللكترونٌة ..الخ .وال
ٌمثل االستعداد اإللكترونً قضٌة حكومٌة فقط ،بل ٌتمثل أٌضا فً إعداد المجتمع لتقبل رإٌة هذه
الحكومة اإللكترونٌة .وٌبدأ االستعداد بالرؼبة السٌاسٌة فً التؽٌٌر ،وٌبنً علً تواجد سٌاسة قومٌة
للمعلومات ترتبط بعدة عوامل منها:
 إرساء البنٌة األساسٌة لبلتصاالت.
 إقامة التواصلٌة واستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً المصالح والمنظمات المختلفة.
 تنمٌة رأس المال البشري.
 توفٌر موارد الموازنة الحالٌة والمتوقعة.
 تهٌبة مناخ األعمال اإللكترونٌة.
 استعداد المواطنٌن للتؽٌٌر.
 )3هل توجد رؼبة سٌاسٌة كافٌة لقٌادة جهود إقامة الحكومة اإللكترونٌة؟
كما فً حالة أي جهد من جهود اإلصبلح الحكومً ،تتطلب الرؼبة السٌاسٌة لتنفٌذ أي مشروع للحكومة
اإللكترونٌة  .وفً هذا الصددٌ ،تضح جلٌا أن الرؼبة السٌاسٌة المصرٌة المعبر عنها من أعلى مستوي
متوافرة وكانت واضحة وجلٌة بمشاركة ربٌس الجمهوري بنفسه فً مإتمر القمة العالمً لمجتمع
المعلومات المنعقد بمدٌنة جنٌؾ بسوٌسرا فً شهر دٌسمبر  ،2003وفً تكلٌؾ الوزارة الجدٌدة
برباسة أ .د .أحمد محمود نظٌؾ ،بالعمل علً تطبٌق مجتمع المعلومات المصري ،وتبسٌط اإلجراءات
لتسهٌل تعامل الجمهور مع األجهزة الحكومٌة من خبلل برنامج الحكومة اإللكترونٌة لوزارة الدولة
للتنمٌة اإلدارٌة األثر الواضح فً اهتمام القٌادة السٌاسٌة علً أعلى مستوٌاتها بإقامة الحكومة
اإللكترونٌة.
 )4هل تختار مشروعات الحكومة اإللكترونٌة بؤحسن طرٌقة؟
اختٌار أو التقاط مشروعات الحكومة اإللكترونٌة الصحٌحة والبدء فٌها تعتبر أساس النجاح للحكومة
اإللكترونٌة ،وبذلك تعتبر المشروعات األولً مهمة وذات طبٌعة حرجة .إن نجاح المشروع التمهٌدي
أو األول ٌمكن أن ٌصبح نقطة البٌع واالنطبلق لكل الجهود المستقبلٌة وٌخلق االستعداد السٌاسً لدعم
صؽٌرة
نجاح
قصة
أي
وإن
األمام.
إلً
اإللكترونٌة
الحكومة
ٌمكن أن تصبح مثاال قوٌا ٌقلده اآلخرون .وعلً ذلك ٌجب القٌام بالتشخٌص المتؤنً ،والتعرؾ علً
المبادرات األخرى ،ومضاهاة المشروع بالرإٌة المحددة ،ورإٌة الحكومة اإللكترونٌة من منظور
المستخدم وسإال المواطنٌن ورجال األعمال والعاملٌن.
 )5كٌؾ تخطط مشروعات الحكومة اإللكترونٌة  ،وكٌؾ تدار؟
تعتبر اإلدارة الفعالة والكؾء مهمة وجوهرٌة لنجاح الحكومة اإللكترونٌة ،كما هو الحال فً كل
العملٌات الحكومٌة أو عملٌات األعمال .وتعتمد القدرة علً إتاحة مشروع فً التوقٌت وبالمٌزانٌة
المحددة ،والتنسٌق بٌن المصالح الحكومٌة والقطاع الخاص ٌعتمد علً إدارة قادرة .وعلً ذلك فإنه قبل
القٌام بؤي مشروع من مشروعات الحكومة اإللكترونٌة ٌجب تحدٌد اآللٌات اإلدارٌة علً كافة
المستوٌات المحلٌة والوطنٌة.
وٌتم ذلك من خبلل :اعتبار إنشاء فرق الحكومة اإللكترونٌة ،تؤكٌد فرٌق إدارة المشروع له السلطة
الكافٌة ،تطوٌر خطة عمل لتنفٌذ أولوٌة مشروعات الحكومة اإللكترونٌة التً تشتمل علً عناصر
أساسٌة (كتطوٌر المحتوي ،بناء الكفاءات ،التواصلٌة ،قوانٌن الفضاء الخارجً ،واجهات التفاعل مع
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المواطنٌن ،رأس المال)  ،إنشاء آلٌات الستمرارٌة تضمٌن ومشاركة األطراؾ المختلفة من مواطنٌن
ورجال أعمال وموظفٌن.. ،الخ .وتعتبر إدارة الحكومة اإللكترونٌة أكثر من تنفٌذ المشروعات فهً
تعنً التخطٌط للبناء واستٌعاب القدرات.
 )6كٌؾ ٌمكن التؽلب علً المقاومة من داخل الحكومة ذاتها؟
قد ٌقاوم الموظفون أنفسهم مشروعات الحكومة اإللكترونٌة ،وقد ٌرفضون تطبٌق اإلجراءات الجدٌدة.
وتعتبر هذه المشكلة حادة جدا فً مصر ،علً وجه الخصوص ،عندما تكون الموارد البشرٌة أقل
مهارة ،واالقتصاد أقل ثباتا ،وفرص العمل األخرى أقل توافرا .وتتمثل الخطوة األولً فً تفهم هذه
القضٌة والتعرؾ علً لماذا ٌقاوم العاملون التؽٌٌر؟ ،وقد ٌكون ذلك نابعا من عوامل عدٌدة منها:
 الخوؾ من أن التكنولوجٌا سوؾ تفقدهم وظابفهم،
 الخوؾ من فقدان النفوذ والقوة والسلطة التً استحوذوا علٌها فً النظام الحالً،
 عدم التعامل مع التكنولوجٌا ،والخوؾ من وصمهم بالتخلؾ والجهل أمام اآلخرٌن عند عدم
استخدامها بطرٌقة صحٌحة وٌطلق البعض علً ذلك بالصدمة الفنٌةTechnical Shock
 الخوؾ من أن التكنولوجٌا سوؾ تعنً عمبل أكثر لهم ،كما فً حالة اإلجابة علً البرٌد اإللكترونً
باستمرار.
 االعتقاد بؤنهم لن ٌحصلوا علً مزاٌا مهنٌة من تطبٌق التكنولوجٌا الجدٌدة ،ولن ٌفقدوا أي شا عند
رفضهم.
 االهتمام بؤن العملٌات الجدٌدة اآللٌة سوؾ تعنً فرصا أقل الستبلم مدفوعات ؼٌر رسمٌة.
وللتؽلب علً مقامة التؽٌٌر ٌجب القٌام بحمبلت وبرامج التوعٌة ،الشرح ،التدرٌب ،التقوٌم ،والمكافؤة،
والتقدٌر.
 )7كٌؾ نقٌس األداء وتواصل التقدم؟ وكٌؾ نعرؾ نقاط الفشل؟
حٌث تتضمن مشروعات الحكومة اإللكترونٌة جهدا مضنٌا ،وتوفر موارد مإهلة ،والتزام سٌاسً ،لذلك
تعتبر ذات طبٌعة حرجة إلً حد كبٌر .من هذا المنطلقٌ ،عتبر األداء مهم جدا وٌستدعً ذلك وضع
معاٌٌر أداء شاملة تتضمن التالً:
 .1معاٌٌر قٌاس أداء الحكومة واألعمال:
 حجم التصرفات المتداولة إلكترونٌا،
 وقت االستجابة للتساإالت،
 طول عملٌة خدمة الحكومة اإللكترونٌة المرتبطة بالمشكبلت الحرجة والحرة بدءا من
انطبلقها،
 عدد أو نسبة الخدمات العامة المقدمة إلكترونٌا ،عدد الخدمات الجدٌدة المتاحة إلكترونٌا،
 نسبة تؽطٌة المنطقة الجؽرافٌة المعٌنة بواسطة الخدمة المقدمة .
.2




معاٌٌر قٌاس تؤثٌر تطبٌقات الحكومة اإللكترونٌة:
عدد أو نسبة العمبلء (مواطنون ،رجال أعمال ،موظفون ،الخ ).والمواقع التً تتوصل إلً
الخدمات إلكترونٌا.
مدي الرضً أو الكفاءة المتزاٌدة فً إتاحة المعلومات أو الخدمات اإللكترونٌة .
طول الوقت المستؽرق للحصول علً المعلومات والخدمات اإللكترونٌة من وجهة نظر
المواطنٌن واألطراؾ المستخدمة األخرى.
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 مدي تقلٌل التكلفة فً الوصول للخدمات اإللكترونٌة.
 التقلٌل فً التكلفة من وجهة نظر المسبولٌن الحكومٌٌن.
كما ٌمكن أٌضا إضافة معاٌٌر أداء أخري كما فً حالة مشروع اإلمداد اإللكترونً
 ،E-Procurementالذي ٌمكن أن ٌقوم بناء علً حجم التصرفات المعالجة؛ تقلٌل وقت عملٌة
اإلمداد ؛ أو التقلٌل فً التكلفة اإلدارٌة لئلمداد الحكومً .
وفً المقابل ،فإن المشروع الذي ٌوفر معلومات صحٌة علً الخط قد ٌقوم بناء علً نسبة المنطقة
الجؽرافٌة التً ٌمكنها الوصول للمعلومات ،وزٌادة الخدمات الصحٌة فً المناطق التً ال تتوافر فٌها
المعلومات الصحٌة علً الخط ،أو زٌادة توعٌة المواطنٌن التً ٌمكن أن تقاس بواسطة مسوح
ودراسات موجهة نحو ذلك.
وفً هذا اإلطارٌ ،مكن وضع نقاط قٌاس لتقٌٌم مدي التقدم ،وتوفٌر طرٌقة للقٌاس علً أساس فوري
ودابم سواء كانت مشروعات الحكومة اإللكترونٌة متقدمة ومستدامة وتتٌح ما تعد به ،أم ال .وقد تبنً
نقاط القٌاس علً المعلومات التالٌة:
 توارٌخ معٌنة،
 مقارنات مع الدول واألقالٌم األخرى،
 استطبلعات الرأي،
 مسوح مستقلة(علً سبٌل المثال رضً العمٌل ،مدي المشاركة الجماهٌرٌة ،فعالٌة التكلفة،
..الخ .
 قٌاسات مشاركة القطاع الخاص أو اإلتاحة بواسطة الموردٌن،
 درجة التموٌل الذاتً المحققة بواسطة المشروع.
 )8ما الذي سوؾ تكون علٌه العبلقة مع القطاع الخاص ؟
الحكومة اإللكترونٌة لٌست شٌبا ما ٌمكن أن تقوم به الحكومة منفردة ،فٌوجد للقطاع الخاص بصفة
معٌنة دورا ربٌسٌا ٌإدٌه فً تحدٌد الرإٌة والتخطٌط وحتى خبلل تنفٌذ الحكومة اإللكترونٌة ومراجعتها
وتقوٌمها المستمر .وعلً هذا األساس ٌجب:
 التعامل مع القطاع الخاص كشرٌك كامل.
 حاجة كل طرؾ من األطراؾ المشتركة والمتعاملة مع الحكومة اإللكترونٌة إلً عابد علً
استثماراته ووقته.
 تقلٌل استنزاؾ العقول مما ٌتطلب تخطٌطا متؤنٌا.
 خلق نماذج أعمال واقعٌة لمشروعات الحكومة اإللكترونٌة.
 إٌجاد نقاط القوة لكل شرٌك.
 تعرٌؾ األطراؾ المتضمنة.
 )9كٌؾ تحسن الحكومة اإللكترونٌة مشاركة المواطنٌن فً الشبون العامة؟
عند الحدٌث عن الحكومة اإللكترونٌة والشبون العامة ،تتعلم كل الحكومات حتى المتقدمة منها كٌؾ
تشجع المشاركة العامة للمواطنٌن وتنظمها وتدٌرها بعالٌة وكفاءة .وتعتبر المشاركة العامة عنصرا
مهما فً مراحل كثٌرة للحكومة اإللكترونً من تفسٌر رإٌة وتحدٌد أولوٌات المجتمع منها ،إلً تقرٌر
االستعداد اإللكترونً وإدارة مشروعاتها .والحكومة اإللكترونٌة تعادل المشاركة ال اآللٌة.
حٌث أن الجمهور الذي ٌشتمل علً القطاع الخاص ،المجتمع المدنً ،واألفراد ٌمكن أن ٌشارك بفعالٌة
فً شبون الحكومة اإللكترونٌة بطرق كثٌرة ومختلفة ،منها:
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 التعلٌق علً خطط الحكومة اإللكترونٌة نفسها.
 استرجاع المعلومات (علً سبٌل المثال ،الوصول للمعلومات من مواقع الحكومة علً شبكة
الوٌب) أو تقدٌم المعلومات من خبلل المسوح العامة ،المجموعات المحورٌة ،أو البرٌد
اإللكترونً.
 المشاركة فً الحوار بٌن المواطنٌن والمخططٌن والمنفذٌن للحكومة اإللكترونٌة.
وفً هذا اإلطارٌ ،عتبر المواطنون خبراء الحكومة اإللكترونٌة التً تقوم من خبلل المشاركة الفعلٌة مع
منها.
المستفٌدٌن
جمهور
مراحل تطوٌر الحكومة اإللكترونٌة
الهدؾ من إقامة الحكومة اإللكترونٌة هو استثمار تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لتحقٌق التنمٌة
واإلصبلح اإلداري المنشود .وٌتم ذلك من خبلل تعزٌز الشفافٌة وإزالة قٌود الوقت والمسافة وأي
فجوات أخرى وتفوٌض المواطنٌن للمشاركة فً المسبولٌة بكافة أنواعها .وتوجد مداخل مختلفة فٌما
ٌتصل بتطوٌر الحكومة اإللكترونٌة ،منها المداخل الشمولٌة بعٌدة المدى ،ومداخل أخري ترتبط
بتشخٌص وتحدٌد عدد محدد من المجاالت األساسٌة والتركٌز علٌها كمشروعات تمهٌدٌة .وفً كثٌر
من الحاالت ،فإن الدول األكثر نجاحا هً التً بدأت بمشروعات صؽٌرة ضمن مراحل التطوٌر لبناء
هٌاكل أساسً شامل للحكومة اإللكترونٌة.
وتتؤلؾ عملٌة تطوٌر وبناء مشروع الحكومة اإللكترونٌة من ثبلث مراحل أساسٌة ،ال تعتمد بعضها
علً بعض ،وال توجد ضرورة أو حاجة إلنجاز مرحلة قبل أخرى .وتتمثل هذه المراحل فً ثبلث
طرق للتفكٌر حول أهداؾ الحكومة اإللكترونٌة ،وتتمثل هذه المراحل فٌما ٌلً:
 )1المرحلة األولً :التوسع فً نشر المعلومات الحكومٌة والوصول إلٌها عبر الوٌب:
ترتبط هذه المرحلة بالنشر باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لتوسٌع قاعدة الوصول
للمعلومات والخدمات الحكومٌة ،حٌث ٌتدفق من أداء المصالح والدوابر الحكومٌة المختلفة والمتنوعة
قدرا ضخما من المعلومات التً لها فابدة كبٌرة لجمهور المستخدمٌن من المواطنٌن ومنشآت األعمال
والمنظمات المدنٌة األخرى .وتساهم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المرتبطة بشبكة اإلنترنت
العالمٌة فً مساعدة المستخدمٌن وتمكٌنهم من االستفادة من هذا الكم الهابل المتدفق من المعلومات من
خبلل توفٌرها وإتاحتها بسرعة وسهولة وفً الوقت الحقٌقً لحدوثها.
وتتباٌن أسالٌب وطرق نشر المعلومات المتوافرة والمحتوى المسموح بنشره منها .إال أن الدول النامٌة
بشكل عام ،ومن ضمنها مصر ،تستطٌع البدء بمشروع الحكومة اإللكترونٌة من خبلل نشر المعلومات
الخاصة بها علً الخط ،مبتدبة بنشر القواعد والقوانٌن والتشرٌعات والوثابق ،ونماذج واستمارات تقدٌم
الخدمات الحكومٌة ،الخ .إن مساعدة وتمكٌن جمهور المستخدمٌن من أفراد وأعمال من الوصول
بسهولة وٌسر وبسرعة إلً المعلومات المتاحة دون الحاجة للتوجه إلً المواقع المادٌة لها ٌعتبر تقدما
كبٌرا ٌحد من البٌروقراطٌة والفساد اإلداري .ومن خبلل مواقع الوٌب علً شبكة اإلنترنت تستطٌع
المصالح واألجهزة والدوابر الحكومٌة نشر المعلومات الخاصة بها والمعلومات التً تعد الستخدامها
وتوفٌرها للمواطنٌن ومنشآت األعمال علً نطاق واسع .لذلك ٌصبح من الضروري القٌام بالخطوات
والدعابم التالٌة فً هذه المرحلة:
 .1البدء بإعداد استراتٌجٌة واضحة لوضع وتحمٌل المعلومات علً الخط وإتاحتها للمستفٌدٌن منها
بالتركٌز علً معالم مبلبمة لذلك .
 .2نشر معلومات ذات قٌمة للمستخدمٌن فً حٌاتهم الٌومٌة مع التركٌز علً استخدام محتوي مكتوب
باللؽة العربٌة لؽة األم للمستخدم المصري .
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 .3تكلٌؾ المصالح والدوابر الحكومٌة بنشر معلومات محددة علً الخط تسهم فً تٌسٌر تعامل
جمهور المواطنٌن واألعمال فً قضاء خدماتهم علً الخط .
 .4البحث الدابم فً النتابج الممكنة التحقٌق باستخدام الموارد المتاحة بالفعل .
 .5تصمٌم المواقع علً شبكة الوٌب التً تسهل عملٌة صٌانتها وإدارتها وضمان عملٌات التحدٌث لها
باستمرار .
 .6التركٌز علً المحتوي الذي ٌدعم باقً األهداؾ الخاصة بالتنمٌة واإلصبلح اإلداري واالقتصادي
من تبسٌط اإلجراءات ،جذب االستثمارات ،ومكافحة الفساد علً كافة أشكاله .
 )2المرحلة الثانٌة :توسٌع المشاركة المدنٌة فً تطوٌر الحكومة اإللكترونٌة:
إلً جانب القٌام بالمرحلة األولً السابق اإلشارة إلٌها فً نشر المعلومات الحكومٌة علً شبكة الوٌب
وإتاحتها لجمهور المستخدمٌن الحالٌٌن والمتوقعٌن ،إال أن العبء الربٌسً فً تطوٌر وإقامة الحكومة
اإللكترونٌة ٌرتبط بمشاركة المواطنٌن واألعمال فً اتخاذ القرارات علً كافة المستوٌات الحكومٌة .إن
توسٌع مبدأ المشاركة الجماهٌرٌة المدنٌة والتوسع فٌها ٌإدي إلً بناء الثقة بالحكومة ومشروعاتها.
وتتضمن الحكومة اإللكترونٌة وجود اتصاالت ذات اتجاهٌن بدءا بالوظابؾ األساسٌة كاالتصال عبر
البرٌد اإللكترونً لبلستفسار عن معلومات أو الحصول علً نماذج واستمارات من الموظفٌن
العمومٌٌن للتؽذٌة العكسٌة المرتدة لتقدٌم الخدمات المحتاج أو المستفسر علٌها .وفً هذه المرحلة ٌصبح
من الضروري القٌام بالخطوات أو الدعابم التالٌة:
 .1إشعار جمهور المتعاملٌن الحالٌٌن والمتوقعٌن بؤهمٌة القضاٌا المطروحة من خبلل إعبلمهم
باإلجراءات التً تم اتخاذها علً الخط .
 .2تجزبة األمور والمشكبلت المعقدة إلً مكونات سهلة الفهم .
 .3اتباع األسلوب االستباقً فً تشجٌع المستخدمٌن علً المشاركة وقد ٌتم ذلك من خبلل وسابل
اإلعبلم الجماهٌرٌة المتوافرة للتروٌج لبلستشارة علً الخط .
 .4تشجٌع المتعاملٌن علً المشاركة التعاونٌة فً القضاٌا المطروحة .
 )3المرحلة الثالثة :التعامل من خبلل توفٌر الخدمات الحكومٌة علً الخط:
تعمل الحكومة اإللكترونٌة علً تكوٌن مواقع وٌب علً شبكة اإلنترنت قادرة علً تمكٌن المستخدمٌن
من إجراء معامبلتهم علً الخط .وكما تقوم منشآت العمال باستخدام اإلنترنت لتقدٌم خدمات التجارة
اإللكترونٌة تستطٌع الحكومة اإللكترونٌة أٌضا فً تقدٌم خدماتها بنفس الطرٌقة ،وهكذا تحقق الحكومة
اإللكترونٌة مزاٌا وعوابد كبٌرة باإلضافة إلً تحقٌق زٌادة فً زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن األداء المتقن
والجٌد.
ومن خبلل المواقع التً تتاح علً شبكة الوٌب تستطٌع الحكومة اإللكترونٌة عرض خدماتها بشكل
مباشر علً المواطنٌن فً الشكل الحقٌقً .ومن أمثلة الخدمات الحكومٌة الممكن إتاحته علً الحكومة
اإللكترونٌة ،التالً :تسجٌا األراضً والعقارات ،استخراج بطاقات تحقٌق الشخصٌة وجوازات السفر
وتجدٌدها ،الحصول علً أذونا وتصرٌحات البناء والترمٌم ،تقدٌم اإلقرارات الضرٌبٌة وتحصٌل
الرسوم الخاصة بها ،تجدٌد رخص التسٌٌر وقٌادة السٌارات المختلفة ،الخ .حٌث أن كل هذه الخدمات
تحتاج إلً وقت انتظار كبٌر.
وتشكل البٌروقراطٌة عوابق حقٌقٌة أمام اإلنجاز السرٌع لهذه الخدمات الحكومٌة وؼٌرها .أما فً
الوقت الحاضر ،تقدم بعض المصالح والدوابر الحكومٌة فً إطار الحكومة اإللكترونٌة الخاصة بكل
منها أكشاك إلكترونٌة تتاح فً النوادي والحدابق والتجمعات وتوفر فٌها الحاسبات الشخصٌة والنقالة
واالتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة المرتبطة بشبكة اإلنترنت لتقدٌم خدمات راقٌة فً الوقت الحقٌقً.
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وبذلك ٌمكن القضاء علً اإلجراءات البٌروقراطٌة والروتٌن الذي ٌعوق الممارسات والمعامبلت
الحكومٌة ،كما ٌسهم ذلك فً تحقٌق مزاٌا وفوابد وعوابد كثٌرة فً الوقت والجهد والتكلفة .
توصٌات مجابهة تحدٌات نجاح تنفٌذ برامج اإلدارة & الحكومة اإللكترونٌة
العرض التالً ٌحدد أحد عشر مجموعة من التوصٌات التً ٌجب مراعاتها فٌما ٌتصل بتطوٌر البنٌة
األساسٌة ،السٌاسة العامة ،الفجوة الرقمٌة ،المعرفة اإللكترونٌة ،إمكانٌة الوصول ،بناء الثقة ،حفظ
خصوصٌة التعامبلت ،األمن ،الشفافٌة ،التشؽٌل البٌنً المتداخل ،وإدارة السجبلت .
 )1تطوٌر البنٌة األساسٌة:
ضرورة تهٌبة البنٌة األساسٌة لنجاح الحكومة فً أداء أعمالها .وٌتم ذلك من خبلل توفٌر نظم اتصاالت
فعالة لنقل البٌانات والمعلومات وتدفقها من وإلً المصالح والدوابر الحكومٌة إلً جمهور المتعاملٌن
من المواطنٌن ومنشآت األعمال ومنظمات المجتمع المدنٌة وبالعكس ،وذلك من خبلل:
 .1تطوٌر مشروعات متوافقة مع بنٌة االتصاالت األساسٌة المتوافرة بالفعل .
 .2استخدام أكشاك الوصول العامة  Public Access Kiosksومراكز الخدمة المجتمعٌة
المتنقلة .
 .3تشجٌع القطاع الخاص علً االستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت السلكٌة
والبلسلكٌة لئلسراع فً استخدامها وانتشارها علً نطاق واسع .
 .4تدرٌب المتعاملٌن والقوي العاملة علً أسالٌب التعامل والتكٌؾ مع التكنولوجٌا المتطورة
وحثهم علً االستفادة القصوى منها .
 )2ترشٌد السٌاسة العامة والقانون:
قد تواجه تطبٌقات الحكومة اإللكترونٌة والخدمات التً تقدمها معوقات قانونٌة أو قد تتعارض مع
السٌاسات العامة القابمة ،لذلك ٌجب تحدٌث القوانٌن والتشرٌعات إلضافة الشرعٌة والقبول للوثابق
والمعامبلت اإللكترونٌة ،من خبلل:
 .1مراعاة آراء المسبولٌن فً المصالح والدوابر الحكومٌة والتشاور معهم لتقٌٌم مدي األضرار التً
قد تلحق بمشروعات الحكومة اإللكترونٌة فً حالة عدم إصبلح أو تعدٌل النظام القانونً المستخدم .
 .2منح الصفة والحجٌة القانونٌة لكل ما تنشره الحكومة اإللكترونٌة من معلومات علً الخط .
 .3توضٌح القوانٌن والتشرٌعات والتوجٌهات وتوحٌدها بما ٌتبلءم مع بٌبة العمل الحكومً .
 .4إصبلح العملٌات واإلجراءات اإلدارٌة من خبلل تبسٌط اإلجراءات وتدفق مهام العمل .
 )3سد الفجوة الرقمٌة:
توجد فجوة رقمٌة بٌن دول العالم المتقدم الؽنٌة ودول العالم األخرى التً فً سبٌل التقدم ،بل وبٌن
المناطق المختلفة الرٌفٌة أو الصحراوٌة والحضرٌة فً الدولة الواحدة .وتتمثل الفجوة الرقمٌة بٌن من
ٌمتلكون الوصول لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت وبٌن ؼٌر القادرٌن علً ذلك.
ولسد هذه الفجوة الرقمٌةٌ ،جب توجٌه برامج الحكومة اإللكترونٌة نحو الفبات المنعزلة والمحرومة
أصبل من الخدمات الحكومٌة„ بحٌث توجه لبلرتقاء بمستوٌات المواطنٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة .
وتتمثل الفجوة الرقمٌة فً المعرفة اإللكترونٌة والقدرة علً الوصول للمعلومات والخدمات الحكومٌة .
والمعرفة اإللكترونٌة تتواجد فً قدرة برامج الحكومة اإللكترونٌة فً المساعدة علً تكوٌن فرص
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تعلٌمٌة وتثقٌفٌة لمن ال ٌمتلكون حق الوصول للتكنولوجٌا المتقدمة وال ٌتعاملون معها .أما القدرة علً
الوصول فترتبط بجعل مشروعات وبرامج الحكومة اإللكترونٌة فً متناول كل المواطنٌن ومن بٌنهم
الفبات الخاصة والمعوقة ،وذلك من خبلل:
 .1توفٌر فرص الوصول الجماعً من خبلل مراكز أو نوادي أو أكشاك تكنولوجٌا المعلومات التً
تنتشر فً المراكز المجتمعٌة المختلفة .
 .2حث القطاع الخاص وتحفٌزه علً التبرع باألجهزة والمعدات والبرمجٌات أو القٌام بؤنشطة تدرٌبٌة
للمواطنٌن وخاصة محدودي الدخل .
 .3التركٌز علً استخدام اللؽة العربٌة والمحتوي المفصل الحتٌاجات المجتمعات المختلفة كل حسب
رؼباته وتطلعاته ومٌوله .
 .4إنشاء نقاط وصول فً المجتمعات الصؽٌرة والمتفرقة .
 )4تشجٌع استٌعاب المعرفة اإللكترونٌة لدي جمهور المتعاملٌن:
ٌمكن أن ٌكون للحكومة اإللكترونٌة القدرة علً تشجٌع المتعاملٌن علً تعلم المعرفة اإللكترونٌة
وتحقٌق العدل والمساواة للجمٌع فً الوصول إلً خدماتها العامة ،من خبلل:
 .1التؤكد من أن المحتوي اإللكترونً مصاغ باللؽة العربٌة وأنم واجهات التفاعل البٌنٌة سهلة
االستخدام .
 .2تطوٌر تطبٌقات قادرة علً استخدام الوسابط المتعددة من صوت وصورة وحركة وبٌانات بجانب
النص المكتوب .
 .3تضمٌن التوجه التعلٌمً فً مشروعات الحكومة اإللكترونٌة .
 .4توفٌر معٌنات لنقاط الوصول لتدرٌب المتعامٌن والمترددٌن علً مهارات استخدام وتوظٌؾ
الحاسبات اآللٌة .
 .5تطوٌر برامج تتضمن وسابل إعبلم تقلٌدٌة مثل البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة والصحافة التً من
خبللها ٌتمكن المواطنون من التعرؾ علً معالم وخدمات الحكومة اإللكترونٌة .
 .6التركٌز علً المجموعات التً ٌصعب تحقٌق التكامل فٌما بٌنها كالنساء وكبار السن والمعوقٌن،
الخ .
 )5إمكانٌة الوصول:
ٌجب تشجٌع كافة فبات المجتمع علً إمكانٌة الوصول للحكومة اإللكترونٌة بؽض النظر عن قدراتهم
البدنٌة أو الجسدٌة أو مواقع تواجدهم ،من خبلل:
 .1تصمٌم وتطوٌر التطبٌقات التً تبلبم كل الفبات ومن بٌنهم المعاقٌن كالمكفوفٌن والصم والبكم.
 .2إصدار تشرٌعات وقوانٌن تجبر الحكومة علً تبنً التكنولوجٌا المتقدمة لمساعدة المعاقٌن.
 .3صٌاؼة معاٌٌر لؤلداء وقٌاس تدفق العمل فً مجال الحكومة اإللكترونٌة .
 )6بناء الثقة:
ٌجب بناء ثقة جمهور المتعاملٌن مع المصالح والدوابر الحكومٌة .وفً هذا الصدد ٌنبؽً أن ٌكون
مشروع الحكومة اإللكترونٌة داعما لجمهور المستفٌدٌن بدون تمٌٌز أو محاباة إال فً الحاالت
االستثنابٌة ،من خبلل:
 .1تحدٌد وتشخٌص الشركاء أو المتعاملٌن الداخلٌن والخارجٌن وبناء استراتٌجٌة ذات خطوط
اتصال مفتوحة .
 .2البدء بالمشروعات قصٌرة األجل التً تحقق نتابج مبكرة تساعد فً بناء الثقة .
 .3وجود قٌادة قوٌة تساهم فً بناء الثقة ببرامج الحكومة اإللكترونٌة .
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 .4التركٌز علً استخدام اللؽة العربٌة والمحتوي المفصل علً احتٌاجات المجتمعات المختلفة كل
حسب متطلباته ورؼباته.
 )7المحافظة علً خصوصٌة المعلومات والمعامبلت الشخصٌة:
ٌقصد بالخصوصٌة حماٌة المعلومات الشخصٌة التً تجمعها الحكومة حول األفراد والمنشآت .حٌث
أنه من المبلحظ أن المصالح واألجهزة الحكومٌة المختلفة تجمع كم هابل من البٌانات عن المواطنٌن
ومنشآت األعمال من خبلل المعامبلت التً تحدث معهم ،وبتنامً حجم ونطاق الخدمات اإللكترونٌة
العامة تتزاٌد وتتضخم قواعد ومستودعات البٌانات .والمحافظة علً خصوصٌة وسرٌة المعلومات
المخزنة فً قواعد ومستودعات البٌانات التً تطورها المصالح واألجهزة الحكومٌة مهم جدا لبناء الثقة
كما سبق توضٌحه ،حٌث أن إساءة استخدام البٌانات الشخصٌة قد ٌفقد ثقة الجمهور بالحكومة
اإللكترونٌة وٌزٌد الفجوة النفسٌة القابمة بالفعل بٌن المواطنٌن والحكومة .وعلً ذلك ٌجب أن تلتزم
مواقع الوٌب للحكومة اإللكترونٌة بحفظ وصٌانة خصوصٌة وسرٌة بٌانات المواطنٌن ،من خبلل:
 .1تدرٌب وتوعٌة الموظؾ العام حول أهمٌة المسابل والقضاٌا المتعلقة بالخصوصٌة والسرٌة
الشخصٌة .
 .2تصمٌم وتطوٌر التطبٌقات اإلدارٌة التً تضمن وسابل حماٌة الخصوصٌة والسرٌة .
 .3اتباع الممارسات األحسن فً مجال المعلومات ،وتقلٌص عملٌات تجمٌع المعلومات الشخصٌة
واالحتفاظ بها إال فً الحاالت ذات الطبٌعة القصوى.
 .4الحد من الوصول إلً المعلومات الشخصٌة التً ٌسهل التعرؾ علً أصحابها.
 .5عدم السماح آلٌا للعاملٌن بالتطفل علً المعلومات الشخصٌة التً تتسم بدرجة عالٌة من
الخصوصٌة .
 )8حماٌة أمن المعلومات:
ٌتصل أمن المعلومات بحماٌة مواقع الحكومة اإللكترونٌة ضد هجمات القراصنة وسوء االستخدام
(محمد محمد الهادي ،أكتوبر ). 2004والتجاوز فً حماٌة أمن المعلومات ٌفقد ثقة المواطنٌن
بالحكومة اإللكترونٌة .فالثقة كما سبق بٌانه تعتبر عنصرا ربٌسٌا وجوهرٌا من عناصر مشروعات
وبرامج الحكومة اإللكترونٌة .وبدون الثقة لن ٌفكر المواطنون علً التردد علً مواقع الحكومة
اإللكترونٌة ،وخاصة فً حالة الخدمات التً ٌتطلب الحصول علٌها قٌام المواطنٌن بتزوٌد الحكومة
اإللكترونٌة بمعلومات شخصٌة ذات صفة خاصة .وباستطاعة الحكومة القٌام بدور مهم فً الكشؾ عن
سٌاساتها وتعرٌؾ المواطنٌن بها أو إعبلمهم بمخططاتها ومشروعاتها واألهداؾ المستهدؾ تحقٌقها من
عملٌة جمع وتخزٌن البٌانات عنهم ،حٌث أن اطمبنان المواطن أو المستخدم علً أن المعلومات التً
ٌقدمها عن نفسه لن تستؽل ألؼراض ؼٌر مهنٌة وأخبلقٌة مما ٌعتبر األساس األهم فً قٌام الحكومة
اإللكترونٌة ،لذلك ٌجب:
 .1وضع سٌاسة محددة عن أمن المعلومات وتعٌٌن مسبول محدد لتنفٌذ هذه السٌاسة وفقا للمعاٌٌر
الدولٌة فً هذا الشؤن.
 .2التقٌٌم المستمر والمتواصل لنظم األمن للتؤكد من تنفٌذها لكل ما ٌتعلق باإلجراءات الوقابٌة األمنٌة
بشكل سلٌم.
 .3عدم اإلفصاح عن المعلومات الشخصٌة دون الحصول علً إذن مسبق.
 .4توعٌة وتدرٌب العاملٌن علً القضاٌا المتصلة بؤمن المعلومات وتكنولوجٌاتها بشكل منتظم
ومتواصل.
 .5تقٌٌم أداء مدٌري نظم المعلومات بااللتزام بممارسة عملٌات ومهام األمن.
 )9تدعٌم شفافٌة المعلومات:
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االفتقار لعامل الشفافٌة المرتبط بتصمٌم نظم وتكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت ٌمنع المواطنٌن
المتوقع تعاملهم مع الحكومة اإللكترونٌة من المشاركة الفعلٌة فً أعمالها وأنشطتها ،لذلك ٌجب
التوصٌة بالتالً:
 .1اإلعبلن علً الخط عن النظم والمتطلبات والعملٌات والمهام واإلجراءات البلزمة للحصول
علً الخدمات اإللكترونٌة الحكومٌة المختلفة.
 .2تحوٌل المكاتب الرسمٌة للموظفٌن وخاصة المدٌرٌن إلً مواقع إٌجابٌة مفتوحة تكون بمثابة
أمثلة لبللتزام واحترام الشفافٌة لٌكونوا قدرة لآلخرٌن من الموظفٌن.
 .3إعطاء المواطنون كل الفرص المتاحة لمتابعة سٌر معامبلتهم وتعرٌفهم علً الخط باإلجراءات
المتخذة خطوة بعد أخرى وفً الوقت الحقٌقً.
 .4منح موظفو الخدمة العامة حوافز إلحداث التجدٌد واإلصبلح المنشود.
 .5توحٌد الشفافٌة وإصبلح العملٌة اإلدارٌة لتبسٌط اإلجراءات والتعلٌمات اإلدارٌة.
 )10التشؽٌل البٌنً المتداخل:
ٌرتبط بالتشؽٌل البٌنً المتداخل ،تطوٌر نظم وأسالٌب قادرة علً العمل بشكل متوافق مع بعضها
البعض .فالحكومة اإللكترونٌة الموثوق منها تتطلب تشؽٌل نظم بصفة مستمرة دابمة وفعالة ومتوافقة
مع بعضها ببعض،حٌث أن جودة الخدمات المقدمة تعتمد علً التوافق الذي ٌسهم فً تسهٌل األعمال
وٌخدم كل المتعاملٌن بشكل أحسن ،وفً هذا اإلطار ٌوصً بالتالً:
 .1تحدٌد وتشخٌص وتقٌٌم النظم القابمة ومطابقتها للتشؽٌل البٌنً المتداخل.
 .2تشخٌص وإصبلح كافة النظم المعوقة ألنشطة التفاعل بٌن المصالح والدوابر الحكومٌة وبٌن
المنتفعٌن المستخدمٌن من خدماتها.
 .3استخدام المعاٌٌر الدولٌة فً األنشطة الخاصة بالحكومة اإللكترونٌة.
 .4االعتماد علً بنٌة أساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
 )11إدارة السجبلت:
ٌجب توفٌر إطار عمل مرن إلدارة السجبلت اإللكترونٌة الموثقة والمحدثة بصفة مستمرة باعتبارها
العصب الربٌسً والمصدر األساسً للحصول علً البٌانات والمعلومات فً الوقت الحقٌقً لمعلومات
وتصرفات الحكومة اإللكترونٌة ،وذلك من خبلل:
 .1تشجٌع المشاركة فً المعلومات بٌن المصالح واألجهزة الحكومٌة المختلفة وضمن المصلحة أو
الجهاز نفسه.
 .2حث التعاون المشترك بٌن المصالح الحكومٌة ومنظمات التوحٌد القٌاسً الدولٌة.
 .3اعتماد أسالٌب وإجراءات لتبسٌط عملٌات إدارة السجبلت بؽٌة التحول علً الخط.
 .4التؤكد من أن المعاٌٌر واألسالٌب المستخدمة فً حفظ وإدارة السجبلت فً المصالح واألجهزة
الحكومٌة المختلفة متوافقة مع بعضها البعض.
 .5تسهٌل أسالٌب وإجراءات البحث عن السجبلت باعتماد البرمجٌات المتوافقة.
المصدر  :منتدٌات الٌسٌر للمكتبات وتقنٌة المعلومات
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