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  4     ا�لكترونيةا�سس والمفاھيم العامة للحكومة 

ةحكومة ا!لكترونيالمفاھيم العامة للا�سس و  

1 	
��
  

وجودة اتساع بغية تحسين  ،تقانات المعلومات وا�تصا�تالحكومات ليمكن تعريف الحكومة ا�لكترونية بأنھا استخدام 

الحكومية ا�خرى،  داراتوا�، ا�ھليالمقدمة للمواطنين، وشركات ا�عمال، ومؤسسات المجتمع الخدمات المعلومات و

مشاركة لتعزيزاً لأكثر و ،يةً سؤولشفافيًة ومأكثر يجعل ا�جرائيات الحكومية مما دية التكلفة، ومريحة، جْ بطريقة مقتدرة، ومُ 

  .العامة

، كلياً أو ات وا�دوات التي َتسمح بمكاملة تقانات المعلومات وا�تصا�تتتألف الحكومة ا�لكترونية من مجموعة من النشاط

 ،عموماً  ،إن الھدف من ھذا التكامل. وا�دارات، والكيانات الخدمية العامةفي بعض الوظائف الحكومية ا�ساسية، جزئياً، 

  :يتضمن ما يلي

وشركات ا�عمال، وخدمات  الحكومية إلى المواطنينأكبر في تقديم الخدمات كفاءة تحقيق  –  efficiencyالكفاءة  �

نة داخل الحكومة Dمحس.  

عانوا سابقاً من نقص الذين  ،أو إمداد شريحة السكانتطوير خدمات جديدة وتقديمھا للسكان،  –provisionمداد ا� �

  .بالخدماتوبخاصة في المناطق الريفية، أو المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة،  ،الخدماتفي 

مكانات جديدة إفساح المجال �ومنھا  درجة استجابة الحكومات �حتياجات مواطنيھا،رفع  –درجة ا�ستجابة  �

  .للتفاعل بين المواطنين والحكومات

  .العامة المشترياتمجال ذلك بما في شفافية ومسؤولية أكبر للحكومات وا�دارات، توفير  –إمكانية المحاسبة  �

ز المشاركة العامةفي القرارات وامشاركة المواطنين ى مستورفع  –المشاركة  � Hدارة العامة، وھذا ما يعز�.  

2  ���	��������� 	
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 إصJحوسيلة ھي أيضاً فالجودة في الخدمات العامة -أداة لتحسين نسب التكلفة مجرد الحكومة ا�لكترونية ھي أكثر بكثير من

ا�جراءات  اً من الحكومة ا�لكترونية أتمتةليس المقصود أساسفوعليه، . إعادة ھيكلتھالتطويرھا ووأداة ، لKدارة الحكومية

تقديم  عندالقيام بعملھا و عندبعھا الحكومة ، بل المقصود تغيير الطريقة التي تتّ )سواء كانت ناجعة أو غير ناجعة(الحالية 

 :ما يلي يمكن أن تحقق الحكومة ا�لكترونيةولذلك، . ا�عمال والمؤسسات الJربحيةوقطاع الخدمات للمواطنين 

                                                 
Impact of e-Government, The e-Government Toolkit for Developing Countries

 1
,  
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  .)مؤسسةمن وجھة نظر ال(تحسين الكفاءة في تقديم الخدمات العامة  �

  .)المستخدممن وجھة نظر (الخدمات المقدمة  effectivenessفعالية تحسين  �

  .)من وجھة نظر سياسية(وتعزيز المشاركة العامة  ،تحسين الشفافية �

  .)اقتصادية- اجتماعيةمن وجھة نظر (واجتماعية أوسع توليد آثار اقتصادية  �
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  :يمكن وصف مبادرات الحكومة ا�لكترونية اعتماداً على المستخدمين المستھدفين بإحدى السمات التالية

تعاون ضمن إدارة وھي مشاريع أو ُنُظم تدعم التشارك في المعلومات وال –) G2G(حكومة -إلى- مبادرات حكومة �

 .حكومية واحدة أو بين ا�دارات الحكومية

وھي المبادرات التي تقدم المعلومات، والخدمات، والوظائف ا�خرى إلى  – (G2C)مواطن -إلى- مبادرات حكومة �

  .المواطنين

ن الحكومة وھي المبادرات التي ُتَيّسر أي شريحة من العJقات والتباد�ت بي – (G2B)أعمال -إلى-مبادرات حكومة �

 .وشركات ا�عمال

وھي المبادرات التي تقدم الخدمات للعاملين في القطاع العام بشقيه ا�داري  -)G2E(مبادرات حكومة إلى موظفين  �

  .قتصادي�وا

4 	��������� 	
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وإحدى طرائق . مراحل ويمكن رؤيتھا عمليًة مكونة من عدة، متعددة ا�وجه، رحلة تطوير مستمرةالحكومة ا�لكترونية ھي 

 :2وضع مفاھيم لھذه المراحل ھي اRتية

    PublishPublishPublishPublish النشر

تخدمين تقوم بإرسال المعلومات إلى المس" push إدراج"وُتھّيأ ُنظم  – (online)نشر المعلومات الحكومية على الخط 

 .، أو وسائل أخرى(SMS)بواسطة البريد ا�لكتروني، أو رسائل قصيرة 

 ).، وثائق، استمارات، بنى مؤسسية، إجرائيات، إجراءاتأنظمةقواعد، : (نطاق التركيز

                                                 
2
 THE THREE PHASES OF E-GOVERNMENT, THE E-GOVERNMENT HANDBOOK FOR DEVELOPING COUNTRIES , infoDev, worldbank 
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        InteractInteractInteractInteract         التفاعل

  بخصوص القواعد الناظمة المقترحة، مثJً العJقات العامة، وذلك بإبداء آرائھم  يموظفمع  التفاعليمكن للمستخدمين 

  .متعلقة بالفسادأو تسجيل شكاوى 

 ).نقاش على الخطالراء، ومنتديات ، استمارات اR)بالبريد ا�لكتروني مثJً (اتجاھين واصل ذو ت: (نطاق التركيز

 

     TransactTransactTransactTransact معام(تال

، أو تقديم طلب توظيف في يةبيعوائد الضرالعلى الخط، مثل تسجيل  المعامJتيمكن للمواطنين وشركات ا�عمال إنجاز 

وخدمات ، العقارات تمليكوسندات  ، المختلفة ، والرخص)الھوية( البطاقات الشخصية: خدمات مثل: نطاق التركيز .الدولة

  .ع الضرائب والمخالفاتجمْ و، )العامةالمشتريات  مناقصات تقديم ركبات، تغيير العنوان، مَ ال(التسجيل 

د ، من دون شك، المراحلومع أن تلك  Hننظر المؤسسي والقانوني والتقاني، فإنه يجب التطور مستويات متزايدة من تجس �أ

ويمكن أن تتعايش عدة مراحل ضمن الحكومة  .خطوات مطلوبة ضمن ا�ستراتيجية" سلسلة"إليھا على أنھا مراحل ضمن 

  .باقي المؤسساتمن خدمات  أكثر تطوراً  المؤسسات الحكومية خدمات في بعضال بحيث تكونا�لكترونية، 

تصنيف غارتنر الذي يستخدم نموذجاً من أربع مراحل وفقاً  ھناك أيضاً تصانيف أخرى لمراحل الحكومة ا�لكترونية مثل

، والذي )OECD( قتصادي والتنمية �، وتصنيف منظمة التعاون ا)التحول –المعامJت  –التفاعل  –النشر ( لما يلي 

  ).التحول –المعامJت  –التفاعل  –المعلومات ( يتضمن المراحل التالية 

5  &' 	( 	��������� 	
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ومع . تحقيقه عن طريقھالواجب امحاورھا، ودرجة التغيير من حيث فيما بينھا تتباين استراتيجيات الحكومة ا�لكترونية كثيراً 

  :ذلك، � تخلو معظم استراتيجيات الحكومة ا�لكترونية من العناصر اRتية

 .جاتھا المرغوب فيھاوتوصيف مخر ،تعريف الحكومة ا�لكترونية �

والد�ئل المحتملة على كيفية تحقيق ھذه المتطلبات السابقة ، )تقييم الجاھزية(السابقة للنجاح التحديد الدقيق للمتطلبات  �

 .إن ُوجدتْ 

 stakeholdersالمعنية للجھات التواصل خطة  �

 .وا�ستراتيجياتوالغايات تعريف واضح لVھداف،  �

 .تنفيذھا اتوإجرائي ،محفظة المبادرات �

                                                 
3
 Strategic Planning Process, Strategic Planning for Electronic Governance, Adegboyega Ojo, Elsa Estevez, 

Center for Electronic Governance 
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  7  

مضمنة المعالِم البمحددة، وبمستويات المسؤولية، و

بقياس مدى تحقيق كل من أھداف  المؤشرات الخاصة 

  

  

4 An ‘e-strategy pyramid’, E-STRATEGIES

_______________________________________________________________________________________________

     ا�لكترونيةا�سس والمفاھيم العامة للحكومة 

نة والداعمة Hالسياسات الممك. 

 .نماذج ا�عمال لخاصية ا�ستدامة

محددة، وبمستويات المسؤولية، والمرتبطة بأھداف ، M&E الرصد والتقييم  مجموعة مؤشرات

المؤشرات الخاصة  4، وبين الشكل المرفقفي استراتيجية الحكومة ا�لكترونية

 .ا�ستراتيجية بمستوياتھا المختلفة

   

                                         

STRATEGIES MONITORING AND EVALUATION TOOLKIT
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ا�سس والمفاھيم العامة للحكومة 

نة والداعمة � Hالسياسات الممك

نماذج ا�عمال لخاصية ا�ستدامة �

مجموعة مؤشرات �

في استراتيجية الحكومة ا�لكترونية

ا�ستراتيجية بمستوياتھا المختلفة

                                                

MONITORING AND EVALUATION TOOLKIT, World bank 
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 ،في الدولة متطورة إلى مستوى كافٍ  (ICT)تقانات المعلومات وا�تصال  كونَ الحكومة ا�لكترونية أھداف  يتطلب تحقيقُ 

وَثمة أيضاً عوامل . المواطن خدمةِ وطريقة الحكومة لوظائفھا  أداءِ طريقة س على وذلك لتسمح بإجراء تغييرات قابلة للقيا

ن منناظمة وعوامل مؤسسية  Hنتقاليةالدول النامية أو الحكومة ا�لكترونية في نجاح  تمك� :5، نبينھا فيما يليا

 

  الشرح  العامل

  الJحكومي الضغط
التقدمية، أو  الوطنيةا�صJح من خارج الحكومة، مثJً النقابات، أو الجبھة  عمليةَ يدفع باتجاه 

  .ا�حزاب السياسية، أو مجلس الشعب، أو ا�تحادات

  السياسية ا�رادة 
 المسؤولين على يد ،تقود عمليَة ا�صJح وتحقيَق أھداف الحكومة ا�لكترونيةوھي 

  .الكبارالحكوميين 

الرؤية وا�ستراتيجية 

  نتاالشامل

 ترشدان، اللتان وللحكومة ا�لكترونية للحكم الرشيدوتمثJن الرؤية الشاملة والخطة الرئيسة 

جزءاً تقانة المعلومات  ومعتبرينوسيلًة � غاية،  ITتقانة المعلومات  ين، متخذ"إلى الطريق"

  .من أھداف ا�صJح الواسعة

  إدارة مشروع ناجعة

جيدين، ال والرصد والتقييموعي للمخاطر، الجيد والتخطيط الوتتضمن مسؤوليات واضحة، و

العامة والمؤسسات العامة  داراتدار جيداً بين ا�التي تُ شراكة الوجيد للموارد، التنظيم الو

  .والخاصة

  إدارة تغيير ناجعة
مشاريع الحكومة بلتزام ا� للحث علىواستخدام الحوافز للمشروع،  وإدارة قيادةً وتتضمن 

  .الدعم والحد من الممانعة توفيربغية المعنية بھا ، وانخراط ا�طراف وتبنيھا ا�لكترونية

  تصميم ناجع

ويؤدي وھو طريقة تزايدية أو رائدة، ذات أھداف معقولة ومخرجات سريعة وقابلة للتوسع؛ 

إلى التوصل إلى تصاميم تحقق ا�حتياجات انخراط جميع ا�طراف بطريقة تشاركية، 

Jةيم مع بيئته الحقيقءالحقيقية للمستخدم، وتت.  

  القدرات المطلوبة
المھارات والمعارف الJزمة، وبخاصة ضمن الحكومة نفسھا؛ وھذا يتطلب  َتَوفروھي 

  .مھارات إدارية ومعلوماتية، وأيضاً معرفًة وتوعيًة في مجال تقانة المعلومات وا�تصا�ت

تقانية  )تحتية(بنى قاعدية

  مJئمة

البنى : بما يشمل ،لتحقيق الحكومة ا�لكترونيةأساسياً طلباً ُتَعد سھولة النفاذ إلى التقانة مَ 

  ).أطر تنظيمية وتنافسية مJئمة(، والتكاليف، والمنافسة والقواعد الناظمة التحتية

  

                                                 

5 eGovernment Success/Failure: Definitions Richard Heeks,2002  
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لكترونية، إ� أنه ھناك �داف التي تضعھا مبادرة الحكومة اطرق تحقيق ا�ھتحديد  في دوراً ھاماً يل الواقع في كل بلد تحليؤدي 

  .مجموعة من الممارسات المتعارف عليھا، والتي تبين فعاليتھا في عدد كبير من المبادرات الناجحة

   جيدة في مرحلة النشرالممارسات ال 1.  7

� � .مرحلية واضحةمعالم وأن تتضمن ستراتيجية المعلومات على الخط، أن توفر ا

 .محتوى المحلي للغةال�شخاص في حياتھم اليومية، والتركيز على تھم امعلومات  نشرأن توفر ا�ستراتيجية  �

 .على الخط ةمحددمعلومات  بنشر داراتالتزام جميع ا� �

 .تحديث المعلومات بطريقة منتظمة لضمانتصميم المواقع بطريقة يسھل معھا صيانتھا، واستمرار التمويل  �

ا�ستثمار  جذبالتركيز على المحتوى الذي َيدعم أھداف أخرى، مثل التنمية ا�قتصادية، ومكافحة الفساد، و �

  .الخارجي المباشر

  التفاعلجيدة في مرحلة الممارسات ال 2.  7

 .نوھا على الخط، وذلك بإعJمھم بنتائج مJحظاتھم التي دوّ ةللمواطنين أن مشاركتھم مھما�ثبات  �

 .وذلك قبل طرحھا للنقاش، نات أصغر سھلة الفھمالمعقدة إلى مكوH  اتمسائل السياس تجزئة �

 .على الخطالتفاعل م ا�وساط التقليدية لتعميم ااستخدو –التحفيز على المشاركة بھدف  المبادرة بالتفاعل �

  عام(تالم جيدة في مرحلةالممارسات ال 3.  7

 .الموقع لمستخدميالدعم تقديم  �

بالتوفيق بين ا�جرائيات وتعزيزھا، قبل نشرھا وذلك ، ا�داري بين الحكومة ا�لكترونية وعملية ا�صJحالجمع  �

 .على الخط

 .لھموم العاملين في الحكومة الذين سيتغير دورھم نتيجة للتطويرمعالجة  �

 .وازدياد المداخيل، النفقاتاختصار : من خJل وذلك ،يةنظم المعامJتالفي  دراسة موضوع العائد على ا�ستثمار �

 .على ا�نترنت لخدمات المعامJت portalبوابة بناء  �

8 	
�/�� 9��:�� ���;!� 	��������� 	
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إلى شكلھا  الورقي شكلھا من الحكومية وا�جراءات السجJت تحويل على ا�لكترونية الحكومة مبادرة دور �يقتصر

لتحويل  أيضاً  تھدف ا�لكترونية الحكومة فمبادرة ،المؤتمت، وذلك رغم ماتقدمه عملية التحويل من مزايا على صعيد ا�داء

                                                 
6 E-STRATEGIES , MONITORING AND EVALUATION TOOLKIT 
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 لھذا السبب، فإن الجھات المستفيدة من أي.  من حاجات واھتمامات المستفيدين طرق العمل الحكومية بحيث تصبح أكثر قرباً 

لتحديد مجا�ت واتجاھات  وذلكن تتم استشارتھا في مراحل مبكرة من المشروع، أكترونية يجب من مشاريع الحكومة ا�ل

 تطوير سياق ضمن بوقوعھاالتطوير التي تھم المستفيد، ولذلك، فإن نجاح مبادرة الحكومة ا�لكترونية يرتبط بشكل وثيق 

 .العامة ا�دارة

9 	��������� 	
���� A���=  

على مستوى الحكومة، وللسماح للوزارات " التفاعلية المتزايدة"للحكومة ا�لكترونية َمطلباً لتحقيق يعّد تطوير بنيان عام 

وبالتالي تخفيض الكلفة . وا�دارات بتركيز ا�ھتمام أكثر في تطوير أعمالھا، ولمساعدتھا على السيطرة على التطوير التقاني

 .ا�جمالية للحل المقترح

  لكترونيةأھمية البنيان للحكومة ا! 1.  9

يتم تبني  ، أي قبل أن"العديمة البنيان"حالَة الحكومة ا�لكترونية  (Gartner Research)َوصفت مجموعُة بحوث غارتنر 

  :7بما يلي لكترونية بنيان خاص بالحكومة ا�

رة كJً وتطلب ھذه النظُم . للمستفيدينتقدم الجھات المختلفة قنوات خدمة متعددة، وواجھات وُنُظم متباينة " Dوالواجھات، المطو

وتولد كل واجھة وّب ُمضافة، قناًة إضافية . على النفاذ عبر قنوات متباينة مستفيدونعلى حدة، بنى قاعدية متكررة، وتجبر ال

  " .ينبغي لكل جھة أن تقوم بدعمھا

  مكونات البنيان    2.  9

  :من عناصر خمسة رئيسة" الحكومة ا�لكترونية"يتكون بنيان 

 .ويتضمن خطَة النشاطات الرئيسة التي سيقوم بھا برنامج الحكومة ا�لكترونية وَيدعمھا – رائياتبنيان ا�ج �

ويحدد أيضاً البرمجيات ، الحكومة ا�لكترونيةبمشاريع وھو يحدد كيفية توصيف الحواسيب وربطھا  – بنيان التقانة �

 .التي ستنّفذ على الحواسيب

نود المعطيات الJزمة لتقديم خدمات الحكومة ا�لكترونية، والعJقات فيما ويتضمن خطة شاملة لب – بنيان المعطيات �

 .بينھا

 .ويحدد كيفية إدارة وظائف إدخال المعطيات، والمعالجة، والتخزين، وا�خراج – بنيان إدارة المعطيات �

، وُنُظم الموارد البشرية، والبنى ا�دارية، والنظم المالية، )المعايير( والمقاييسويشمل السياسات،  – بنيان ا�دارة �

 .الJزمة لدعم مشاريع الحكومة ا�لكترونية
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  Gartner Enterprise Architecture: A Home for E-Government , G. Kreizman, C. Baum, E. Fraga  
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ويعمل البنيان الموحد للجھات الحكومية المختلفة، على تھيئة إمكانية انتقال الجھات الحكومية المختلفة للتشارك في البيانات 

 .8وذلك كما ھو مبين في الشكل المرفق. لتحتيةوالخدمات المتماثلة والبنى ا

  

  بين الجھات الحكومية التخاطب 3.  9

لمعلومات بين الوحدات ا�دارية كآلية لتبادل الخدمات وا interoperability بين الجھات الحكومية للتخاطبن وينظر ا�داري

المختلفة، وبينما يتطلب التحقيق الفيزيائي من قبل الفنيين لھذا التفاعل خوضاً في التفاصيل على مستوى استدعاء التوابع أو 

 فإنالخدمات الحكومية، وتكامل دور قناة ترابط يؤدي وسيط الخدمات الحكومية الذي وفي بناء المكونات البرمجية ا�خرى، 

لذلك يتم تطوير معايير للتخاطب بين الجھات . الجھات ا�دارية �يمكنھا المتابعة في التوصيف إلى ھذا المستوى التفصيلي

، وبالتالي يتم التفاعل بين الجھات مستفيد، أي العملية التي تقدم قيمة مضافة لل)الخدمة( المختلفة على المستوى ا�داري 

 وفق التوصيفمختلفة مع بعضھا البعض، وذلك بواسطة تبادل رسائل متفق عليھا مسبقاً الحكومية عبر تخاطب خدماتھا ال

)XMLschema( ومخزنة في دليل تبادل المعطيات والخدمات ،)SDEC - Services and Data Exchange Catalog( ،

ذه تغطي ھ .التي سبقتھا او التي ستليھاأي أن تنفيذ أي رسالة �يرتبط بالرسائل  ،ه الرسائل بكونھا ذات استقJليةوتمتاز ھذ

  .راج بيان عن معلومات آليةاستخو تسجيل و�دة طفل  :الرسائل توصيفاً للخدمات مثل

، )Public Services Broker (PSB)(وتتم إدارة الرسائل في اتجاھي الذھاب وا�ياب من قبل وسيط للخدمات الحكومية 

كل جھة دور طالب للخدمة أو منفذ لھا، أو  تؤدي حيثة للخدمة، والجھة المقدمة لھا، دور الوسيط بين الجھة الطالبيؤدي الذي 

وتمتاز ھذه وقد يكون ھناك مجموعة من الوسطاء الذين يتم تفاعلھم مع بعضھم �نجاز بعض المعامJت المعقدة نسبياً، . كليھما

كما يمكن للوسيط أن يستقبل . البنية بكونھا غير متزامنة، أي �يشترط أن يعمل طالب الخدمة والمستفيد منھا في الوقت نفسه

، ومن ثم يقوم بتحويل الطلب إلى الجھة المختصة بالتنفيذ، ويعيد مستفيدين، وذلك عبر الجزء الخاص بالالمستفيدينالطلبات من 

                                                 
8
  e-Government Survey 2008, From e-Government to Connected Governance 
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�قنية التي يمكن أن يتم استخدامھا، ويسمح اوبالتالي فالوسيط المذكور، يستقبل طلبات تنفيذ الخدمة من كافة  ،ة للعميلجالنتي

كل المرفق نموذجاً عاماً شويبين ال .، كما يمكنه تجميع مجموعة من الخدمات لتقديم خدمة جديدةبا�ضافة التدريجية للخدمات

  .  9لوسيط تبادل الخدمات الحكومية

    وسيط تبادل الخدمات الحكومية
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  .لتبادل ا�فكار بين دول المنطقة فيما يتعلق بتحديات الحكومة ا�لكترونية 2008و 2007العامين في المنطقة حدثان في  ُعِقد

  سكواجيات في منطقة ا!ياسات واستراتيس: ورشة عمل خاصة بالحكومة ا!لكترونية 1.  10

إط[Jق حمل[ة توعي[ة  ھاكان ھ[دف. 2007عام ) مارس(آذار  12، و )يناير(كانون الثاني  15على الخط، بين  ورشة عملُعِقدت 

اللجن[[ة ا�قتص[[ادية (س[[كوا لحكوم[[ة ا�لكتروني[[ة ف[[ي منطق[[ة ا�تح[[ديات تط[[وير ا :ـب[[ ذي الق[[رار ف[[ي المنطق[[ة فيم[[ا يتعل[[قلمتخ[[

المؤسس[[ية وا�بع[[اد أفض[[ل الممارس[[ات ف[[ي تطبي[[ق الحكوم[[ة ا�لكتروني[[ة ف[[ي البل[[دان النامي[[ة، ، و)لغرب[[ي آس[[ياوا�جتماعي[[ة 

 .ومراقبة تقدم تطبيقات الحكومة ا�لكترونية وقياس أثرھا�ستراتيجيات الحكومة ا�لكترونية وسياساتھا، 

  

  

  

    

                                                 
9

، إ8 أنه عانى من الكلفة التشغيلية المرتفعة، ويتم العمل على تطوير نموذج مشابه اتم تطوير نموذج لوسيط الخدمات الحكومية في إيرلند  
  .في تركيا من قبل شركة توركسات
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  :توصيات الورشة

 بحيثخدمات الحكومة ا�لكترونية، تقديم تكليفه بو ،المستوى الوطنيإنشاء كيان مستقل للحكومة ا�لكترونية على  �

 ،الحكومية داراتا�بين  التعاضدضمان تحقيق لوذلك  ،ةممكن ةحكومي سلطةأعلى يستمد ھذا الكيان سلطته من 

 .ومراقبة عملية تحقيق كل نشاطات الحكومة ا�لكترونية

على المؤشرات، وأن يوائمھا مع الحالة  حافظأن يلمراقبة عملية تحقيق نشاطاته، و كيان مؤشراتٍ  كل_ أن يضع يجب  �

 .الوطنية

يجب أن تتعاون الكيانات المنشأة مع المنظمات ا�قليمية المستقلة، مثل ا�سكوا وجامعة الدول العربية، التي تعمل  �

 .على تطوير ھذه المؤشرات، ومراقبتھا، ونشرھا على المستوى ا�قليمي

 ينبغي تحقيق، معامJتال، إلى مرحلة التفاعل، فمرحلة النشركي يمكن ا�نتقال بالحكومة ا�لكترونية من مرحلة  �

تبادل الخبرات العالمية المتعلقة بأفضل  بغية تطوير خدمات إلكترونية أفضل، وتيسيرِ للتعاون ا�قليمي  أقوىإطار 

 .التي ھي أكثر تقدماً ھذه لكترونية الحا�ت، وتعزيز التوعية بخصوص أھمية الخدمات ا�

ً على الدول إتاحة استراتيجياِت الحكومة ا�لكترونية الخاصة بھا  �  .ومراجعتھا تبعاً �ولويات تلك الدول، علنا

في سبيل  ،التيو، عامJتموالعلى الدول أيضاً وضع مؤشراتھا التي تؤثر في تطويراتھا المستقبلية لمرحلَتي التفاعل  �

  .القضايا ا�جمالية للحكومة ا�لكترونية ا�قليمي، فيعلى المستوى  أن تتعاونيجب  ،تحقيقھا

  النقالة في الدول العربيةالحكومة /ا!لكترونية الحكومة 2.  10

م Dبناء القدرات في إدارة المعرفة بواسطة : النقالة في الدول العربيةالحكومة /ا�لكترونيةالحكومة "ورشَة العمل،  تَنظ

من الورشة عدداً  عالجت. 2008) نوفمبر(تشرين الثاني  20إلى  18وا�سكوا في بيروت، من  UNPAN، كل من "كةاالشر

. �لكترونية في المنطقة وتحقيقھالھا عند إطJق مبادرة الحكومة االمتعلقة بالحكومة ا�لكترونية، التي يجب تأمّ القضايا ا�ساسية 

مت الورشة أيضاً إرشاداتٍ  Dفتھا الورشة، قّدم نوفيما يلي . التصدي لھذه القضايابطرائق  تتعلق قد Dص في التحديات التي عر Hونلخ

 :التالية تمن التحديا التوصيات التي تعالج كJً  )1(الملحق 

 .مشاركة المواطن �

 .فعالةبناء حكومة  �

 .تحقيق الحكومة ا�لكترونية �

 .تطوير القدرات �

 .المحتوى العربي �

  .ا�لكترونيةبنية الحكومة  �
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6CB1� 1 

  
  

  )التحديات والتوصيات(الحكومة النقالة في الدول العربية /الحكومة ا=لكترونية

  "كةابناء القدرات في إدارة المعرفة بواسطة الشر: الحكومة النقالة في الدول العربية/ا=لكترونيةالحكومة " :العمل اسم ورشة

  وا=سكوا UNPAN: مانالمنظِّ 

  2008) نوفمبر(تشرين الثاني  20إلى  18بيروت، من : المكان

  

  ا!جراءات المقترحة  النطاق الرئيسي

  مشاركة المواطن

 .توعية وتدريب، مثJً مبادرة اليونسكو -

 .مشاركة المواطن على عدة مستويات، ومنھا مشاركة الشباب -

 .تحقيق البرنامجإطJق مرحلة قبل  استبياناتإجراء  -

 .نات والجماعات على الخطمثJً المدوّ ، �حقإجراء تقييم  -

 .بناء الثقة -

 .تحقيق معد�ت استخدام مرتفعة -

 .فعالةمنھجيات اتباع  -

 .واستخدامھا، مثJً مكاتب البريد، ومراكز المجتمعالمتاحة تحديد القنوات  -

  .الJزمة �طJق المبادرة محفHزاتال تھيئةل "�تقني"فريق  -

  فعالةبناء حكومة 

  .إدارة ا�داء -

  .تصحيحوالالقياس  -

  .(BPR)إعادة ھندسة إجرائيات ا�عمال  -

 .كيفية التنفيذ؟ بواسطة كل وزارة أو إدارة حكومية -

حد أدنى تطبيق مع  ،أكبر ما يمكنالمخَرجات النھائية  جعلتحديد الَمخاطر، و -

 .من التغييرات على البنية التنظيمية

 ).الموضوع لتحقيق ا�ستدامةالنظام (كقيادين للتغيير المسؤولين لكبار  اتخاذ -

 ."محلي"إصJح  -

 .خدمات إلكترونية متكاملة -
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  تحقيق الحكومة ا�لكترونية

 .إمكانات النموضمان  -

 .تعديل القوانين الراھنة لتحقيق احتياجات الحكومة ا�لكترونية -

 .)دعم سياسي، تمويل، موارد، قدرات(ا�ستدامة  -

 .والجديدةالحالية مكاملة جميع التطبيقات  -

  .تعزيز القدرات المحلية على المستويين الفني وا�داري -

  تطوير القدرات

 .توثيق يشمل أفضل الممارسات وحا�ت ا�خفاق -

 .إدارة المعرفة على كل المستويات -

 .)نقل المعرفة( PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص  -

 .التدريب -

 .تحديد مجموعات الخبرات الJزمة. 1 -

 .المھارات الحالية لVفرادتحديد . 2 -

 .تقديم تدريب مخصص لتحقيق ا�حتياجات الدقيقة. 3 -

 .في العملالمكتسبة المحلية عبر الخبرات  اتبناء القدر -

 .والجامعاتالثانوية تطوير مناھج معلوماتية أقوى في المدارس  -

 .مھنيالتدريب ال -

 .التطوير المؤسسي -

  .دريبيةعلى كل وزارة وإدارة تقديم احتياجاتھا الت -

  المحتوى العربي

 .لJحتياجات المحليةمJئم محتوى  -

 .الJزمة يادينتوفير لغات أخرى، كا�نكليزية، والفرنسية، وغيرھا في الم -

 .التوثيق -

 .إدارة المعرفة -

 .التحول من الوسائط المطبوعة إلى الوسائط المتاحة على الخط -

 .ب الشخصب المحلية والتخصيص بحسَ التخصيص بحسَ  -

 .تعامJتللتفاعل وللواجھة  -

 .البداية من التعليم -

 .)لبناء القدرات(ترجمة المحتوى من ا�نكليزية إلى العربية  -

 .التصنيف -

ط موَجز(محتوى ودود للمستخدم  - Dومبس(. 
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  16     ا�لكترونيةا�سس والمفاھيم العامة للحكومة 

 .بدائل، مثل خدمة الصوت والصورة، والوسط المتنقل -

  .التدريب والترجمة -

  بنية الحكومة ا�لكترونية

 .عن المبادرةمسؤول الحاجة إلى دور  -

 .ا�رتباط بأعلى سلطة في الحكومة -

بنية حكومة إلكترونية أكثر (ا�حتياجات  تطورمن  ا�دوارتغييرفي مرونة  -

 .)بنية المجتمع التقليديمع تتJءم مرونة 

 .المسؤوليات -

 .)معاييرال( المقاييستنسيق ووضع ال -

 .الترويج وتحفيز ا�ستخدام -

 .قيادةال -

 :نين رئيسييقسم تأسيس -

 .فني ووظيفي -

 .تسويق، بناء قدرات، إلخ -

 : المستوياتمتعددة بنية  -

 .رعاية -

 .وتنسيق إشراف -

 .لخدمات ا�لكترونيةاأعمال  ومالك -

 .معالجة شؤون التوظيف -

 .إدارة ا�داء -

القطاع  شاركھل القطاع الخاص شريك في الحكومة ا�لكترونية؟ يمكن أن ي -

  .جھة منفذةكالخاص 

 

  

  


