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  تقديم

السنوات األخيرة إلي واجهة وسائل خالل " الحكومة اإللكترونية"قفز مفهوم 
اإلعالم كأحد العناوين الدالة علي الجهود المبذولة لرفع مستوي األداء الحكومي 

  .والتطوير اإلداري لمؤسسات الدولة بوجه عام

المفاهيم المستخدمة، تعرض المفهوم في أوساط الرأي العـام   ومثله مثل كافة    
أن أخـري، لدرجـة    أحيانـاً المبالغـة  والغموض أحياناً والمبالغة لقدر ملحوظ من  

التكنولوجية القـادرة علـي     " العصا السحرية "البعض أصبح يتعامل معه باعتباره      
  .  حديثاً بالفعلاإلنتقال بالمجتمع المصري ليصبح مجتمعاً

لوحظ إنتشار نوع من اإلختزال للمفهوم في جانبه التكنولوجي البحت، كما 
ووضع  أن مجرد توفير أجهزة الكمبيوتر في المكاتب الحكومية حيث يعتقد البعض

الحكومة "بعض البيانات عليها يعني ـ في حد ذاته ـ أننا قد دخلنا بالفعل عصر 
مجتمعية الشاملة التي ينطوي دون إدراك حقيقي لألبعاد الثقافية وال" اإللكترونية

الشفافية والحق في الحصول علي عليها هذا المفهوم، وأهمها عمق مبادئ 
  .المعلومات في ذهنية الموظف العام

المصطلح إلي إشاعة مناخ  فقد أدي اإللحاح اإلعالمي علي استخدام وأخيراً
 مجرد هو هدف في حد ذاته ال" الحكومة اإللكترونية"من االعتقاد بأن تأسيس 

العديدة التي من شأنها معاً تحويل المجتمع المصري وسيلة من الوسائل المتكاملة 
علي المستوي الوطني، وبالتالي ما يعرف بمجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة إلي 

تبادل المعلومات واألفكار التعامل السريع والكفؤ في مجاالت القدرة علي 
  .واألعمال علي المستوي العالمي

كومة اإللكترونية في أبسط تعريفاتها ـ وفق أدبيات األمم المتحدة ـ الح
 العامة "أو المنفعة"استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لزيادة القيمة "هي 

عملية تحول في أساليب وعالقات "أو هي " لما تقوم به الحكومة من مهام وأعمال
امالتها مع بعضها البعض، أو العمل سواء في داخل مؤسسات الحكومة، أو في تع

ا  في تعامالت الحكومة أو أي مؤسسة أو فرد خارجها من خالل تكنولوجي
  ".المعلومات واإلتصاالت

 هي جزء من كيان إلكتروني أكبر هو" الحكومة اإللكترونية"وبالتالي فإن 
 ة، فكما يجب أن يتم تطوير المؤسساتمجتمع المعلومات واإلتصاالت والمعرف

 لتصبح إلكترونية، ينبغي أن يشهد المجتمع كله من مؤسسات خاصة الحكومية
 ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد نهضته إلكترونياً، بحيث يمكنها اإلستفادة من

ا بينما تبقي األجزاء األخري علي بعضها البعض، ال أن يتطور جزء واحد منه
  .حالها
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 التناسق  في فلسفة اإلدارة وتحقيقالحكومة اإللكترونية تعني إذن تحوالً جذرياً
لمختلفة، بحيث تنشأ القطاعات والمستويات الحكومية ابين اإللكتروني والتشبيك 

 متخذ  السياسات العامةيع أمام صانعة بيانات وطنية مركزية شاملة، تضقاعد
. العامة أو بقرارهتعلقة بسياسته المألي نطاق من البيانات القرار صورة شاملة 

التنفيذي والباحث من دراسة القطاع الذي يهتم به كما تمكن هذه القاعدة المسئول 
 تحقق الشفافية وأخيراً. وتطويره بالتنسيق مع القطاعات األخري ذات الصلة

من الخدمات لمواطن العادي من اإلستفادة لإلعالم والرأي العام، كما تمكن ا
  .الحكومية بسهولة وسرعة وكفاءة

تأكيدها ـ عبر أيدينا التي بين للنظر في الدراسة ة ومن النقاط الملفت
الحكومة "لي أنه ال يوجد نموذج مثالي لتأسيس العالمية ـ عاستعراض التجارب 

ؤه، بل لكل مجتمع تكراره واحتذاينبغي علي كافة المجتمعات " اإللكترونية
أسيس يضعها في اعتباره لتخصوصية واقعه وخصوصية أهدافه التي عليه أن 

ركزت علي خدمة القطاع نموذجه الخاص للحكومة اإللكترونية، فبعض التجارب 
الخاص االقتصادي، وبعضها ركز علي تحقيق القيمة العامة أو المنفعة العامة 

ركز علي توظيف هذا التطوير  من المواطنين وبعضها اآلخرألكبر قطاع 
  .لخا...ياسية كما في التجربة الهنديةالتكنولوجي في عملية التنمية الس

" بيروقراطية إلكترونية"ومن النقاط الهامة أيضاً ما أشارت إليه الدراسة من 
ة من أجل إعادة اإللكترونيأي استخدام البيروقراطية للتكنولوجيا " إلكتروقراطية"أو 

 إلي جنب مع ذات راطيتها، فنصبح أمام أجهزة كمبيوتر توجد جنباًإنتاج بيروق
يستطيع الموظفون االستغناء عنها ال األرفف المكدسة بالملفات القديمة التي 

  .وي تكوينهم وثقافتهم اإللكترونيةمستإلنخفاض 

بل إن الدراسة تحذر من أن البيروقراطية اإللكترونية قد تعمل أحياناً علي 
مرغوباً غير من أجل تعويق التطوير الحقيقي الذي قد يكون ولوجيا توظيف التكن

فيه لسبب أو آلخر، وكلها جوانب ينبغي وضعها في االعتبار أثناء تأسيس 
مات ومجتمع ضمن عملية التأسيس األشمل لمجتمع المعلو" الحكومة اإللكترونية"

  .المعرفة الحديث في أي مجتمع

 التي تسعي" مفاهيم" مفهوم ضمن سلسلة من هنا تتضح أهمية تناول هذا ال
لتوضيح المفاهيم األساسية التي أصبحت تشكل جوهر ما يعرف اليوم بالمجتمعات 

  .الحديثة، وإجالء الغموض عما يحيط بها من إختالط أو مبالغة أو سوء فهم

  في التحديد الواضح لموقع أيضاتجلي أهمية تناول هذه المفاهيم الجديدةكما ت
 لمصري مقارنة بالمستويات العالمية، فالدراسة التي بين أيدينا علي سبيلمجتمعنا ا

ليس بالمفهوم المستحدث كما " الحكومة اإللكترونية"المثال تكشف للقارئ أن مفهوم 
  إن بعض الدول يظن البعض، ولكنه مفهوم مستقر أخذت به دول العالم المتقدم بل
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بأكبر مثل الهند استطاعت أن تنفرد عالمياً ذات متوسط الدخل المنخفض نسبياً 
تجربة للتصويت اإللكتروني في اإلنتخابات العامة، وأن إحدي دول العالم النامي 

الحكومة ء برامج تقييم أدا وفق نموذج ٢٢مثل تشيلي قفزت إلي المرتبة 
 بين ١٦٢في المرتبة الذي وضعته األمم المتحدة، بينما التزال مصر اإللكترونية 
بأنه علي رغم التأخر النسبي لبدء الجهود ولكن الدراسة تبشرنا . دول العالم

في مصر، فإن هذه الجهود التي تكثفت خالل العامين الحكومة اإللكترونية لتأسيس 
 دولة وفق معايير ٥٠تصعد بمصر إلي مصاف أفضل من شأنها أن األخيرين 

  .إعداد تقريرها الجديد حالياًيتم األمم المتحدة ذاتها والتي 

وقد كتب هذه الدراسة األستاذ الدكتور رأفت رضوان الذي يعد من الرعيل 
األول الذي أسهم في غرس المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في مصر 

 السنوات األخيرة، وهو يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة والعالم العربي خالل
  .التنفيذية في هذا المجال المستحدث والواعد في بالدنا
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  من أين نبدأ ؟؟؟

 استخدامه فى عندما نريد أن نقدم إلى القارئ مفهوم اإللكترونية الذى شاع
ن البداية يجب أن أصبح أحد مكونات العصر الحديث، فإ وكافة مجاالت الحياة،

أن ذا المفهوم الجديد، واستطاعت تكون من تلك الشبكة التى وضعت العالم أمام ه
نها شبكة إ.. مسيرة اإلنسانيةحضارية جديدة فى تفتح الباب على مصراعيه لنقلة

  ... الشبكات أو اإلنترنت

وهى بالتأكيد محور ..العشرين بحق أعجوبة نهاية القرن اإلنترنت هى
 الحادى والعشرين، وهى محرك الثورة العمل والتواصل واإلتصال فى القرن

  ."تصل وال تنتقلإ"دة التى تسمى ديالحضارية الج

ت دائماً بوسائل االنتقال، نسانية ارتبطفكما نعلم جميعاً أن الحضارة اإل
حيث سمحت .. حركة إنسانية لم تتوقف أبداًايةكتشاف العجلة المستديرة بدوكان ا

وخارج نطاق وقدرة ..قل خارج إمكانات وقدرات قدميههذه العجلة لإلنسان أن ينت
  !!! من دوابسخره اهللاما 

 عن أن نتوقفصار من الممكن .. دخول اإلنترنت إلى حياة اإلنسانمع
قادرين أصبحنا .. كنا ننزل لنشتريه فى الماضىوما..نتقال وأن نكتفى باإلتصالاإل

  ...  على أن نتصل بالبائع وأن يصلنا ما نريده دون أن نتحرك من مقاعدنااليوم 

 من خالل الشراء عن..واق إليناانتقلت األس..حياة إلى المع دخول اإلنترنت
بل وأمكن لنا أن نتعالج وأن ..من خالل التعليم من بعدإلينا نتقل التعليم وا..بعد

لتعامل مع الحكومة من على اننا نتحدث عن واليوم فإ..لى بعدنتداوى من ع
  .يطلق عليه الحكومة اإللكترونيةأو ما ..بعد

ثنتين من أهم لتحام إرجت من اية خ تكنولوجةاإلنترنت هى أعجوب
ا ولوجيا تكن : أال وهماولوجيات القرن العشريننتك الحاسبات وتكنولوجي

  !!! اإلتصاالت

هذه اإلعجوبة لم تكن فى خاطر من بدأوها عندما كانت هناك نقطة بداية، 
الصراع الطويل بين الشرق والغرب،  غير مستهدف فى فاإلنترنت هى منتج

  ...ية وحتى قرب نهاية القرن العشرينستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثاناوالذى 

: كسبوتن" القمر الصناعى األول"روسيا اآلن"طلق اإلتحاد السوفيتى فعندما أ
Sputnik" شعرت الواليات المتحدة بخطورة هذه الخطوة ١٩٥٧ فى عام ،

تها لضمان التفوق، وجاء عادة تخطيط استراتيجيالعمالقة، وأحست إنها تحتاج إلى إ
 ARPA:Advancedنشاء وكالة لمشروعات األبحاث المتقدمةالرد فى إ
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 Research Project Agency  األمريكية، وعهد كأحد وكاالت وزارة الدفاع 

إليها بمهمة تحقيق التفوق العلمى والتكنولوجى للقوات المسلحة فى مواجهة اإلتحاد 
  .السوفيتى

  عهـدت القـوات الجويـة األمريكيـة لمؤسـسة رانـد      ١٩٦٢وفى عـام  
Corporation Rand  ـ  متخصـصة فـى أنـشطة البحـث      وهى مؤسسة حكومية 

 إليها بدراسة لتحقيق استمرار السيطرة على ترسانة الـصواريخ           عهد ـ والتطوير
هـا  والقاذفات النووية إذا ما تعرضت الواليات المتحدة األمريكية كلها أو جـزء من    

  ...جانب اإلتحاد السوفيتىم نووى من لهجو

 إلى أن نظام القيادة والسيطرة  على الدراسة، وانتهت"راند"عكفت مؤسسة 
 وهو ما Main Frameعلى الترسانة النووية هو نظام يعمل بكمبيوتر مركزى 

.. قدان السيطرة، وأن تعرضها للهجوم يعنى فركز القيادة نقطة حاكمةيجعل م
 إنشاء شبكة إتصاالت عسكرية تربط بين مراكز سيطرة "راند"سة واقترحت مؤس

، وأن تتصل هذه المراكز يقيادة رئيس مختلفة، يمكن أن يعمل أى منها كمركز
بطريقة شبكية، وبحيث يتصل كل مركز بالمراكز األخرى بأكثر من مسار واحد، 

بالعمل، وإذا ن باقى المراكز يمكن أن تقوم  تعرض المركز للتدمير فإ ماحتى إذا
تؤمن استمرار ن المسارات األخرى سوف  للدمار فإتعرض أحد مسارات الشبكة

ة أو بمعنى أخر شبكة ال يوجد فيها نقطة واحدة مركزية، تتوقف الشبك..اإلتصاالت
  .إذا توقفت هذه النقطة المركزية

 Paulنو ألحد رموز اإلنترنت هو بول بارتكاملت هذه الدراسة مع مقترح
Baron ،تصاالت إلى شبكة اإل لتقسيم أى رسالة يتم تداولها على اًالذى قدم نظام

الكمبيوتر الذى ترسل منه  ، وأن يقومPacketsوحدات قياسية أو حزم متساوية 
 فى مسارات مختلفة، الرسالة بتقسيم الرسالة إلى حزم، وإرسال عدة نسخ من

 مسار  الواصلة إليه من أىالحزم وبحيث يقوم الكمبيوتر المتلقى بتجميع هذه الحزم
 Packet Switchليعيد تكوين الرسالة األصلية، وسميت هذه الشبكة بشبكة الحزم 

Network.  

لكن الصورة األولى لهذه الشبكة الالمركزية، والتى تعتمد على عدة حاسبات من 
عندما أنشأت وكالة  ١٩٦٩ذات الشركة المنتجة، لم تظهر إلى النور اإل فى عام 

لة شبكة وكا" :ة الشبكة األولى وأسمتها باسمهامت األبحاث المتقدمشروعا
 حاسبات رئيسية موزعة ، والتى ضمت أربعة"ARPA Net:المشروعات المتقدمة

بين جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، ومعهد ستانفورد لألبحاث فى شمال 
وكانت هذه . تاهكاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا فى سانتاباربرا، وأخيراً جامعة يو

 فى  ألف نبضة٥٠ إلى الحاسبات متصلة بشبكة ربط تصل سرعة االتصال فيها
  ألف٥٦عن  ن تزيد سرعتهتصالك المنزلى بشبكة اإلنترنت اآلحظ أن إال"الثانية 

  ...نترنت والتى ولدت بدون هذا االسملكن هذه كانت بداية اإل..."نبضة فى الثانية

    ــــ١١ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

 لهذه الشبكة، وذلك فى عام "Vent Cerf: فين سيرف" منحه "اإلنترنت"اسم 
إلتصال الذى قام  بروتوكول ااتلمؤتمرألحد ا، عندما قدم فى ورقة علمية ١٩٧٤

 على ذات الشبكة، والذى ستخدام أنواع مختلفة من الكمبيوتربتطويره ليسمح با
ول للربط بين الشبكات  بروتوكوسمى هذا البرتوكول باعتباره. IP / TCPأسماه 
هذا البرتوكول هو الذى أطلق اإلنترنت من كونها شبكة . Internets المختلفة

وأستحق .. أو الشبكات، لتكون شبكة الشبكات من الحاسباتينةمحدودة بأنواع مع
   .)أبو اإلنترنت(سم ف نتيجة لذلك أفين سير

 التسعينات حين صرح ت حبيسة البحث العلمى حتى بدايةلكن اإلنترنت ظل
، فزاد عدد الحاسبات ١٩٩٠باستخدامها على أسس تجارية اعتباراً من عام 

، وزادت ألف حاسب ٣١٣ ألف حاسب إلى ٥٦المتصلة بها فى عام واحد من 
  .ثانية/ مليون نبضة٤٥ فى ذلك العام إلى تصال عليها لتصلسرعة اإل

 ظهور أهم أدوات اإلنترنت والتى خرجت بها ١٩٩٣ ، ١٩٩٢شهد عامى 
 ثم "www : world wide web:"ا الشبكة العنكبوتيه العالمية إلى كل العالم وهم

لينوى فى قدمه مارك أندرسن طالب جامعة إمتصفح شبكة اإلنترنت األول والذى 
ت المتصلة بها ن لإلنترنت فقفزت الحاسبا، وأطلقت هذه األدوات العنا١٩٩٣عام 

   .إلى مليون حاسب

  .هى األكبر واألكفأ..كون دائماًلت..وتحولت اإلنترنت من مجرد شبكة

  !!!فى العالم  تصال، فهى أكبر وأكفأ شبكة إة اإلنترنتفعندما نتحدث عن شبك

نات أ قاعدة بياكبر وأكفقواعد البيانات والمعلومات، فهى أوعندما نتحدث عن 
  .شهدها التاريخ

أنه سوق ..كون األنكبر وأكفأ سوق يعرفه الوعندما نتحدث عن األسواق فهى أ
   .المليار مشترى

كبر وأكفأ جامعة فى العالم، حيث تضم أكثر من عندما نتحدث عن التعليم فهى أ
    .لطالب فى جميع أنحاء المعمورة جامعة توفر برامجها التعليمية ل٢٥٠٠

 المكتبات فهى أكبر وأكفأ مكتبة فى العالم، ويكفى أن حجم عندما نتحدث عن
بة الكونجرس ن لو طبع فى كتب، لكان أكبر من مكتآلالمعارف الموجود عليها ا

  .الشهيرة بألف مرة

ة تغيير اإلنترنت أيضاً هى المحرك األول للتحول نحو عصر المعرفة، وهى قاطر
 تكوين عالم اإلنترنت بدأت فى. تعامل فى العتادها الناسالوسائل واألساليب التى ا
 ، وهو مواطن Netizenسمه المواطن الشبكى ير جديد اجديد مختلف، وظهر تعب

  ه، وهوال يعرف حدود أو قيود سوى ما يضعه لذات.. درجات الحريةىيتمتع بأقص
  ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ١٢ــــ  



   اإللكترونية ـــــــــــــــــــــــــــــ الحكومة

وهو يقارن دائماً بين ما يحصل عليه من أى جهة ..فعال ومشارك بصورة مستمرة
خر أصبح قادراً على القياس أو بمعنى آ..أفضل مكان فى العالموما يحدث فى 
  .ةوفقاً لمعايير عالمي

هو  حيث أصبح هذا المواطن الشبكى "الزبون"عالم اإلنترنت هو عالم 
غرفة نومه  الجميع لخطب وده وتقديم خدمات له حتى وهو فى الملك الذى يسعى
  .لكترونيسمه العالم اإللكنه عالم جديد بحق ا..ومرتدياً بيجامته
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  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

  :طار مفاهيمى إ..الحكومة اإللكترونية. ٢

االت العمل التقليدية  فى كافة األنشطة ومج"اإللكترونية"تزايد استخدم كلمة 
خلت إلى قائمة المصطلحات  خالل السنوات العشر الماضية، ودبصورة كبيرة

التجارة اإللكترونية، :  جديدة مثللفظيةديدة أو تركيبات ة عبارات جالمتداول
بالطبع الحكومة لكترونى، والبنوك اإللكترونية، ووالتسويق اإللكترونى، والتعليم اإل

ا  واضحة داللةوتحمل هذه التركيبات اللفظية. اإللكترونية  على استخدام تكنولوجي
ا . المعلومات واإلتصاالت فى أداء أنشطة العمل األساسية فى المجال فإذا كن

رية نتحدث عن التجارة اإللكترونية، فهى إجراء بعض أو كل العمليات التجا
باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، وإذا كنا نتحدث عن البنوك 
اإللكترونية فان هذا يعنى أداء بعض أو كل العمليات البنكية باستخدام وسائل 

  ...وجيا المعلومات واإلتصاالت وهكذاتكنول

 تعقدت المشكلة، وصار المجال مفتوحاً على "بعض"إال أنه مع ظهور كلمة 
ال عن حدود هذا البعض، فهل راعيه لتأويالت واجتهادات كثيرة، وثار سؤمص

  .يفون نوع من التجارة اإللكترونيةعتبار طلب السندوتشات بالتليمكن ا

 مرتبطة باستخدام "اإللكترونية" أن شيع لفكرةالبعض ت..راءانقسمت اآل
ت تشمل اإلنترنت والبعض األخر ذهب إلى أن تكنولوجيا المعلومات واإلتصاال

إجراء  منها التليفون، وأن استخدامه فى  من المعدات والوسائل والتىاً عريضاًنطاق
  .رونيةالمعاملة التجارية يجعل هذه المعاملة نوعاً ما من التجارة اإللكت

، أو فى حالة وجود تعريف واسع، ن عدم وجود تعريف قاطعوبالطبع فإ
وهكذا يصبح التعريف قاصراً ..طلب إضافة إلى التعريف لتوضيحهن األمر يتفإ

  !!وصف المعرف به ويفقد داللتهعن 

أداء بعض أو كل معامالت أو "هو  يةالتعريف العام للحكومة اإللكترون
 لكن هذا التعريف "ومات واإلتصاالتتعامالت الحكومة باستخدام تكنولوجيا المعل

س يعتمد مو مطلقة تجعل من الصعب الوصول إلى شئ ملكما قلت يتسم بعمومية
  .عليه فى قياس هذا الشئ

ة اإللكترونية تقفز فوق المضمون، التعريفات األخرى فى مجال الحكوم
ا وسيلة أو طريقة وتحاول أن تركز على النتائج، أو الفوائد، حيث تعتبر التكنولوجي

  .لتحقيق غاية ما

األمم المتحدة تبنت أسلوب التعريف المرتبط بالنتائج، وذلك فـى تقريرهـا           
 ،٢٠٠٣، والذى صدر فـى عـام      "كومة اإللكترونية فى مفترق الطرق    الح"شهير  ال

  بعدما  ل العالم فى تنفيذ برامج الحكومة اإللكترونيةكمحاولة لقياس موقف دو
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ١٤ــــ  



  ـــــــــــــــــــــــــ الحكومة اإللكترونية ــــ

العالمية وأيضاً كنوع من االستعداد للقمة ..افس فيها الدول تتنأصبحت ظاهرة عامة
  .٢٠٠٣للمعلوماتية والذى عقد فى جينيف فى ديسمبر من عام 

تعريف األمم المتحدة حاول أن يبدأ من تحديد دور الحكومة، ثم عرج إلى 
  ...  تنفيذ هذا الدور بكفاءة وفاعليةتحديد دور التكنولوجيا فى

ؤسسة عامة يختارها المجتمع لتقوم م" على أنها ومةالحكعرف التقرير 
  ."وتحقيق أهدافه التنمويةبإدارة 

ن هذا التعريف ربط دور الحكومة بتحقيق األهداف وكما هو واضح فإ
التنموية للمجتمع، وبالتالى تختلف الحكومات باختالف األهداف التنموية لألغلبية، 

كن فى النهاية ل..اتها وأهدافها التنمويةية توجهوتتغير الحكومات عندما تغير األغلب
  . "Public Value: أو القيمة العامة: المنفعة العامة"يعكس التعريف فكر 

  تفق األغلبية  القيمة العامة هي ما توحدد التقرير أن المنفعة العامة أو
مع المنفعة الشخصية أو ن تعارض على كونه قيمة لهم، حتى وإ" و العامةأ"

عة عامة، وال تحقق مصلحة رائب التى يقررها المجتمع هى منففالض..الفردية
فإذا رأى المجتمع أن رفع الضرائب يحقق نفعاً عاماً، فان زيادة قدرة ..شخصية

   .لضرائب تمثل نفعاً عاماً للمجتمعالحكومة على تحصيل ا

  ..  على أنهاللحكومة اإللكترونيةوقد تبنى التقرير فى ضوء ذلك تعريفاً 
 تقوم به  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لزيادة القيمة العامة لمااستخدام"

  ."الحكومة من مهام وأعمال

هونظراً لصعوبة التعريف المستخدم، ف  قد قدم التقرير شرحاً للتعريف مؤدا
 العمل  وعالقاتفى أساليب تحولعملية " هو كومة اإللكترونيةالحأن مفهوم 

 مؤسسات الحكومة وبعضها  فى تعامالتسواء فىداخل مؤسسات الحكومة، أو
فى تعامالت الحكومة وأى مؤسسة أو فرد خارجها من خالل استخدام أو البعض، 

  ."تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

والتى تجعل " التحول" هذا التعريف أنه ركز على فكرة والالفت للنظر فى
ية لدور ومهام ووظائف عادة الهيكلة اإلدارر برامج الحكومة اإللكترونية هو إمحو

الحكومة، وأن الوسيلة أو أحد الوسائل لإلسراع بتحقيق ذلك يتأتى من تطبيق 
  . تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

  بيئةأم نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ، وسواء كنااألصلمن حيث 
 ن تحقق فعالية عالية في تقديم حكومة تسعى ألأيةنترنت االفتراضية، فان اإل

 وقد خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها،
   كثيرة وأحياناًنجاز  بطء اإلإلى إشارةوصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية 

    ــــ١٥ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

  .ون مبرر تعقيده دإلى

   :أربعةعلى ركائز  تقوملكترونية الحكومة اإللذا فإن فكرة 

 والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع األنشطةتجميع كافة   . أ
 ما يكون أشبهواحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة االنترنت، في نشاط 

  . بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية

 األسـبوع  فـي  أيام ٧ ساعة في اليوم   ٢٤"م بالجمهور   تصال دائ إتحقيق حالة     .  ب
سـتعالمية  حتياجـات اإل ، مع القدرة على تـامين كافـة اإل  " يوم في السنة  ٣٦٥

 . والخدمية للمواطن
نجاز بين دوائر الحكومة  واإلواألداءتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق .جـ

    .ذاتها ولكل منها على حده

 في كافة العناصر بما فيها "فى المدى الطويل" اإلنفاقتحقيق وفرة في . د
  . الحكومية ذات المحتوى التجارياألنشطة من أفضلعوائد تحقيق 

 لالهتمام األرحب المساحة أن لوجدنا األمريكيةولو دققنا في التجربة 
 الحكومة  العالقات التجارية بين قطاعاتانصبت على المشتريات الحكومية وعلى

  في القطاع الخاص، وهو ما يعكساألعمالمهور ومؤسسات ومؤسساتها وبين الج
، في حين لو دققنا النظر في أمريكا االقتصادية السائدة في أوالذهنية االستثمارية 

 حماية وخدمة المستهلك فيها هو  لوجدنا المحرك الرئيس للعملاألوروبيةالتجارب 
 عن هذينمية المنقولة  تجارب الدول النانوعوبين هذين االتجاهين تت.  المواطنأو

  .التوجهين اللذين بدأت بهما تجربة التحول إلى اإللكترونية

 تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان أي كان يمكن استنساخ وإذا
ن متطلباتها  ناجحة وفاعلة، ألأردناها إن ها استنساخيصعبلكترونية الحكومة اإل

 الخاص بالموظف األداءية وعلى  على البناء الخاص للحكومة الواقعأساساتعتمد 
  . الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين

 تجميع أساسلكترونية تقوم على  كانت بعض المفاهيم للحكومة اإلوإذا
 ال يرى إذ تناقض هذه الفكرة، أخرى، فان مفاهيم الخدمات في موضع واحد

 تم إن أفضلنجاز إل يتحقق اأنالبعض حاجة النتهاج مسلك التجميع، بل يمكن 
لكتروني، وهذا من جديد يعيد التساؤل  من مركز للعمل الحكومي اإلأكثر إنشاء

  .  في الواقع التطبيقيأفضل وأيهما ىحول النظامين المركزي والالمركز

متحان كافة إلكترونية تعيد  الحكومة اإلأن من حيث وال يتعين االستغراب
 ربما تعيد طرح فكرة أنها قلت إن أبالغ وال  والدستورية للحكم،اإلداريةالنظريات 

  .  السلطة في الدولةأساسالعقد االجتماعي ذاته الذي فسر 

   ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ١٦ــــ   



   ـــــالحكومة اإللكترونيةــ ــــــــــــــــــــــ

 مفهومها، هي  من حيثلكترونية الحكومة اإلأن برامجويمكننا في ضوء ما تقدم القول 
 األنشطةستعالماتهم وتتحقق فيها إالبيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين و

 فيما بين الدوائر المختلفة أوالحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها 
  .تصال عن بعدباستخدام شبكات المعلومات واإل
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  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

  :لكترونيةمحتوى ونطاق الحكومة اإل. ٣

 حدأ إلىلكترونية، يمكن الدخول في محاولة لتصور محتوى الحكومة اإل
  بناءفىنجاز العمل إ عن أعلنت الغربية التي لكترونيةمواقع الحكومات اإل

موقع   التزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف، ومثال ذلكأولكترونية، إلالحكومة ا
 يجد الزائر إذ gov.firstgov.www   دراليي الفاألمريكيةلكترونية الحكومة اإل

الدولة،  موقعا بسيطا من حيث مظهره، يوفر مدخل على السلطات الثالث في
والتشريعية والقضائية، ومن خاللها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات التنفيذية 

 مداخل على هيئات ومنظمات أيضاوالهيئات التي تتبع كل سلطة، وتتوفر 
 ثمة إنوبكل سهولة تجد . الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية

ن االجتماعي الصحية والضما  الرعاية مجاللكترونيا في إخدمات متكاملة تتم 
  واالستثمارواألعمال الضرائب مجالون الهجرة وفي ئ الشخصية وشواألحوال

لدى الجهات  باستخدام بطاقات الدفع واإلئتمان المباشروثمة وسائل للدفع . الخ.. و
خدمات، وهي وسائل هذه ال مبالغ معينة لقاء أو رسوم التى تتطلب خدماتها سداد

  نموذج ورقي حكوميأيوفر القدرة على تنزيل دفع متبادلة وتفاعلية، كما تت
 البحث عن إمكانية، وتتوفر إرساله وإعادةبصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا 

 عبر محرك بحث عمالق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حاالت إما موضوع أي
  دليل مفهرس لغير الراغبينإلى إضافةغيره،  أو هالتهجئ  الناجم عنالخطأ
الحسبان فى  األخذلكترونية يعني  بناء الحكومة اإلإن .الحر تقنية البحث لاباستعم
عالقة  أوالحكومة في العالم الحقيقي، سواء في عالقتها بالجمهور  تمارسه كل ما

 إنها. والخارجية  الداخليةاألعمال عالقتها بجهات أوبعضها ببعض  مؤسساتها
ضعه في نطاق البيئة الرقمية  اختراع للقائم ووإعادة أوهندسة  إعادةبحق 
  . التفاعلية

  :لكترونية يتضمن ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة اإل

مؤسسات  بين فيما أوتجاه الجمهور  ستعالماتمحتوى معلوماتي يغطي كافة اإل.أ
  .األعمال فيما بينها وبين مؤسسات أوالدولة 

 .  على الخطاألعمالت محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدما.ب
  الدولـة إنـسان  يتيح ربـط    "وهو ما يسمى خلق المجتمعات    " تصاليإمحتوى  .جـ

  . الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرةوأجهزة

 أولويةن ثمة إلكترونية فنجاز ومستوياته في بناء الحكومة اإل كان اإلوأيا
  : التالية للخدمات

ت الحكومية لكافة الخدمات التى تقدم المعامالالبيانات والوثائق، سجالت   . أ
  . للمواطنين

 .اإللكترونى والتعليم ةياألكاديملخدمات ا ـالتعليم  . ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ١٨ــــ  



  ـ ــــالحكومة اإللكترونيةــ ــــــــــــــــــــــ

  . واالستثماراألعمالمؤسسات خدمات  .جـ

   .ةالخدمات االجتماعي .د

  . واألمنالسالمة العامة . هـ

  .الضرائب. و

  .الرعاية الصحية. ز

  .شؤون النقل . ح

  .الديمقراطية والمشاركة. ط

  . الخدمات المالية ووسائل الدفع. ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ــــ١٩ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

  : لكترونيةدور ومزايا الحكومة اإل .٤

بناء ل تكون وسيلة أن للتصور الشامل يتعين اًلكترونية وفق الحكومة اإلإن
اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكالت اقتصادية، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية 

 أيضاوهي  قلأ ةعلى وكلفأ بأداءتساهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل 
.  والبطء والترهل في الجهاز الحكوميالتأخير كل مظاهر  علىتتغلب أداءوسيلة 

 إمكانيات خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من أنها قلنا إنوال نبالغ 
 من هذه إليها نظر فإذا التي تتم على الموقع، األنشطة لكلالتحليل والمراجعة آليا 

 لم يخطط لبنائها أن إعاقةيلة  حققت غرضها، وبغير ذلك ربما تكون وساألبعاد
  .بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة

  : التالية األغراض تحقق أنلكترونية مناط بها  الحكومة اإلإن

 .الحكوميةتقديم موضع واحد للمعلومات   . أ
                      .Providing One-stop Government Information   

 .عأمام الجمي الحكومية إتاحة المشتريات  . ب
                          .Moving Government Procurements Online  

  .إلكترونياً تعبئتها وإتاحة الحكومية النماذج إتاحة. جـ

Implementing Electronic Filing.                                                     
 حتياجات التقنية وبقية اإل التقنية والتشفيرمجاالتتطوير بنى تحتية عامة في . د

  .والحاسباتتصال  اإل في بيئتي

.                              Developing a Public Key Infrastructure  

  .بأسلوب مفتوح من خالل وسائل اإلتصال المؤمنة الحكومية اتتقديم الخدم .هـ

Putting Government. Services Online  
  .كترونيلتسهيل نظام الدفع اإل .و

Facilitating Electronic Payments.  
  . الحكومياألداءتحقيق فعالية .ز

Improving Government. Accountability and Efficiency   

 فرعية ال يمكن أغراض وما يندرج في نطاقها من األغراضوتحقيق هذه 
 ية،لكترون واضحة وحكيمة في بناء الحكومة اإلاستراتيجية ينجز دون اعتماد أن

 العمل  في نقلالبدء تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكالته قبل استراتيجية
 البيئة إلى انتقال عيوب الواقع إلى سيؤدي ذلك حكما إذ العمل الرقمي، إلى الواقعي

  .لكترونيةاإل
  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ٢٠ــــ  



  ـ ــــرونيةالحكومة اإللكتــ ــــــــــــــــــــــ

  غاية أم وسيلة ؟؟؟: الحكومة اإللكترونية . ٥

 ت سهلةبرامج الحكومة اإللكترونية هى برامج مكلفة اقتصاديا كما أنها ليس
ن تبنى أى برامج للتحول إلى الحكومة اإللكترونية  التنفيذ، من أجل ذلك فإفى

ت الوقت يقتضى معرفة األسباب التى بنى على أساسها هذا االختيار، وفى ذا
إنه ببساطه الوصول إلى ..وب تحقيقها من خالل هذا البرنامجتحديد األهداف المطل

 واضح لبرنامج الحكومة اإللكترونية وهل هو هدف فى حد ذاته، نسعى تحديد
لتحقيقه لنظهر أمام العالم بصورة الدولة الحديثة أم أنه وسيلة لتحقيق غاية أو 

األمر من الحكم على نجاح البرنامج من محددة، وبما يمكن فى نهاية غايات 
  .عدمه

 مختصراً لتحقيق التنمية الحكومة اإللكترونية ال يمكن أن تكون طريقاً
االقتصادية، أو خفض العجز فى الموازنة العامة، أو حتى تحقيق كفاءة اإلدارة 
الحكومية وشفافيتها، ولكنها وسيله قد تتحقق من خاللها هذه األهداف، بشرط أن 

ن متكاملة مع باقى الوسائل، فهى بمفردها ال تستطيع أن تصل إلى تحقيق تكو
  .النتائج

الحكومة اإللكترونية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجيه متكاملة إلعادة 
، وبين الحكومة ات الحكومة وبعضها البعض من جانبتنظيم العالقة بين مؤسس

لمدنى أو سات المجتمع اوالمتعاملين معها سواء من مؤسسات األعمال أو مؤس
 عادة اختراع دور الحكومةإنها جزء من إ. المواطنين من جانب أخر

Reinventing the government  وفقاً لكتاب أوسبورنOsborn الشهير فى 
اً آلليات ونظم العمل فى بداية التسعينات، والذى نادى بضرورة عمل الح كومة وفق

يستحق أعلى " بونز"أنه امل معها على يتع المؤسسات الخاصة، وأن تنظر إلى من
  ."دائما" على حق إنه، و"باستمرار"مستويات الخدمة 

دار تن برنامج الحكومة اإللكترونية يجب أن يتضمن كيف ستعمل وإ
 كيف ستدير وتسيطر ؟ كيف ستدير عملياتها الداخليةالمؤسسات الحكومية المختلفة؟

 كيف ستخدم المواطن بغض النظر ؟ائقاع المعلومات والبيانات والوثعلى كافة أنو
 وكيف ستتعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى وتزيد من ؟هعن إمكاناته وقدرات

 ستتعامل مع مؤسسات األعمال؟ ثم كيف اتها وإمكاناتها فى خدمة المجتمعقدر
  فرصة اللتقاطأنها ببساطة  ؟ لالستثماروكيف يمكن أن توفر مناخاً مشجعاً وجاذباً

ة وإعادة الهيكلة وإعادة عادة التفكير وإعادة الصياغاألنفاس وإ
   .كل أنواع اإلعادة من أجل التحسينو..الهندسة

 ال يمكن فرضها  ـ كونها برامج إصالحية ـبرامج الحكومة اإللكترونية
ارات سيادية، فهى من خالل قوانين وتشريعات، أو لوائح ونظم تصدر بها قر

    ــــ٢١ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

ابيئة م وأ مناخ تحتاج إلى تهيئة نعم . ستمرارناسبة ومالئمة تكسب مؤيدين جدد ب
هى تحتاج بال شك إلى تشريعات جديدة، ولكنها تحتاج أكثر إلى تغيير الطريقة 

تى يؤدى بها صغار الموظفين التى يفكر بها المسئولون الحكوميون، والطريقة ال
ال على المستوى الشخصى أعمالهم، بل والنظرة التى ينظرون بها إلى هذه األعم

خر أنها تحتاج إلى هندسة العمليات سواء على المستوى الكلى للحكومة أو بمعنى آ
 أو حتى على مستوى التعامالت بين على مستوى كل وحدة حكومية على حدةأو 

  .مختلفةالجهات الحكومية ال

مشكلة برامج الحكومة اإللكترونية أنها ال تقف عند حد تطوير وإصالح 
فالعالقة ال ..ج إلى تطوير أيضاً للمجتمع ككلالجهاز الحكومى فقط، ولكنها تحتا

لذا فإن برامج الحكومة ..ر جانب ولم يتطور الجانب األخرتنجح إذا تطو
ات األعمال ومؤسسات ها تطوير مؤسساإللكترونية يجب أن تضع فى اعتبار

 المجتمع المدنى، والمواطنين، بوصفهم شركاء في هذا البرنامج، ال يمكن أن
 تحول هذا البرنامج إلى نوع أخر من الدكتاتورية يفرض عليهم نظام العمل، وإال

  .هو الدكتاتورية اإللكترونية

التفكير فى برامج الحكومة اإللكترونية في نطاق التطوير التكنولوجي ال 
 وال يعني إدخال ،يحقق نتائج عملية تؤثر على حياة المواطنين أو التنمية

الكمبيوتر، أو توصيل اإلنترنت، أو حتى بناء المواقع على شبكة اإلنترنت أن هذا 
فالكمبيوتر والشبكات ال تعنى حكومة إلكترونية ، برنامج للحكومة اإللكترونية

 واإلنترنت يجب أن تكون الكمبيوتر..عنى أكثر بيروقراطية إلكترونيةولكنها قد ت
  .  اإللكتروقراطية.. شاملة وإال تحولت إلى مفهوم آخر هوخطة تطويرجزءاً من 
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  ـ ــــالحكومة اإللكترونيةــ ــــــــــــــــــــــ
   "اطيةاإللكتروقر" البيروقراطية اإللكترونية. ٦

 خالل  هى صورة للبيروقراطية عندما تحاول أن تتجمل من"اإللكتروقراطية"
، وهى مفهوم جديد يتنافس مع مفهوم استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

الحكومة اإللكترونية، الذى سارعت دول العالم النامى ذات النظم البيروقراطية 
اإللكتروقراطية هو . العالم اإللكترونىالشهيرة فى الجرى ورائه لتكون جزءاً من 
، تحاول من خاللها أن تلبس نظمها محاولة نشطة تشهدها دول العالم النامى
وتصور ..كنولوجية أو مفهوم اإللكترونيةالبيروقراطية العتيقة، صورة الحداثة الت

قراطية سوف يحولها إلى أداء لنا وتصور للجميع أن إضافة اإللكترونية إلى البيرو
 .فضلأ

المسافة كبيرة وشاسعة بين الحكومة اإللكترونية، واإللكتروقراطية، وهي 
المسافة بين الحكومة النشطة الفعالة، وبين البيروقراطية العتيقة العفنة المعطلة 

بل أن الثابت أنها تضيف إليها ..تطيع اإللكترونية أن تغير منهاألي تقدم، وال تس
  ...م التخلص من البيروقراطيةل وأحالتعقيدات جديدة تعيق كل آما

فالحكومة اإللكترونية تتكون من مكونين أساسيين يطلق عليهما مكون 
 ، ومكون شباك التعامالت Back Office Operationsالعمليات المكتبية الخلفية 

   .Front Office Operationsاألمامي 

المكتبية ولقد جاءت ثورة المعلومات في بدايتها لتحقق طفرة في العمليات 
عينات والثمانينات  طوال فترات السبBack Office Operationsالخلفية 

وعندما تشابكت ثورة اإلتصاالت مع ثورة المعلومات فإنها فتحت ..والتسعينات
 تكتمل  ، وهكذاFront Office Operationsشباكاً جديداً للتعامالت األمامية 

  ...صورة الحكومة اإللكترونية

دايات الحكومة اإللكترونية كان فى السبعينات والثمانينات عندما خر أن ببمعنى آ
ا يها، طورت الدول المتقدمة دورات وإجراءات العمل ف ووظفت تكنولوجي

المعلومات ممثلة فى الحاسبات والنظم فى تحويل النظم البيروقراطية إلى نظم 
ة ت جاهزنها كانما جاءت اإلنترنت فى التسعينات فإحديثة ومتطورة، لذا عند

 أما فكرة الجرى وراء التكنولوجيا الجديدة دون..للتحول نحو المفاهيم الجديدة
نه يمكن أن يتحول إلى  الحديثة، فإوجود أساس قوى وصلب من النظم واإلجراءات

  .مأساة

 اًإذا كانت اإلجراءات الخاصة بإنهاء معاملة تستغرق شهور..بتبسيط شديد
ت بال معنى، فإن هذا يعني أن العمليات وتتوه بين أوراق وخطوات وتوقيعا

 لى إعادة هندسة كلية قبل التفكيرالمكتبية الخلفية ال تحقق كفاءة األداء، وتحتاج إ
    على التعاملنظم الحكومة اإللكترونية التى تركز. في الدخول إلى عالم الحكومة اإللكترونية

    ــــ٢٣ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع الجمهور تؤدى إلى تسارع ضغوط وتدفق الطلبات من خالل الواجهة أو 
الشباك اإللكتروني الذي ينشأ على شبكة اإلنترنت، أو ما يطلق عليه موقع الخدمة، 
حيث يحقق ألعداد متزايدة من المواطنين إمكانية وسهولة طلب الخدمة، وبالتالى 

  .زيادة أعداد الطلبات

فاختالل العمليات اإلدارية في المؤسسة يعني ..نحن أمام قضية شائكة..إذاً
لكترونياً مشكوك فيه أن تحولها إلى نظم الحكومة اإللكترونية، أو أداء الخدمات إ

  ناهيك عن حجم المستندات التي يتطلبها إجراء أي معاملة حكومية، ، بصورة كبيرة
  والتي تحتاج فيها إلى أصول المستندات كدليل وحيد على صدق المتعامل،

انات يدلى حتى ولو وقع على إقرار بتحمله مسئولية أي أخطاء قد تظهر في أي بي
  !!!بها

  !!!أسئلة كثيرة تدور في الذهن

 هذا تحدي ؟وني أن يتعامل مع إيصال الكهرباءكيف يستطيع العالم اإللكتر
ال من خالل هذا اإليصال صر مثال ال نستطيع إثبات عنواننا إفنحن في م..حقيقي
رف كيف وهذا اإليصال مطلوب تقريباً في كل تعامالتنا القانونية، وال نع..الشهير

ختالالت كثيرة تحتاج إلى ضبط وإعادة هيكلة قبل إ..ستتعرف اإلنترنت عليه
  .كومة اإللكترونيةالحديث عن الح

ه من بيانـات إلـي أن يثبـت       ق فيما تدلي ب   أنت صاد ..في العالم المتحضر  
، وتـاريخ   تحتاج إلى مستندات لتثبـت شـهادتك، وعنوانـك     وأنت ال ..عكس ذلك 

هنا نحتاج إلى كل أنواع الـشهادات  ، بينما نحن ، وسالمتك الصحية والبدنية يالدكم
حقنـا فـي   بما فيها شهادة البقاء على قيد الحياة لنثبت لهيئة التأمينات االجتماعيـة    

  !!!رف المعاشص

، وليست موقعاً على اإلنترنت برغم أهميتهالحكومة اإللكترونية ليست 
 إنها إعادة هيكلة. في الجهات الحكومية برغم ضرورتهاأجهزة كمبيوتر ننشرها 

ا لتكون أكثر ختراع دور الحكومة وإجراءاتهأو إعادة إ..ملة للجهاز الحكوميكا
  ...فاعلية وأكثر كفاءة

  ؟ربة فى الحالة المصريه تقول التجماذا

  أال وهو عملية استخراج بدل ، ر إلى ما تم تطبيقه بنجاح في مصربالنظ
 وجود نظام يؤكد أنه في حالة، لقومي أو استخراج صورة قيد ميالدفاقد للرقم ا

ى العالم اإللكتروني فإنها تكون قادرة على التحول إل، عمل متطور في هيئة ما
  ...بسهولة ويسر

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ٢٤ــــ  



  ـ ــــالحكومة اإللكترونيةــ ــــــــــــــــــــــ

  فمصلحة األحوال المدنية أعيد هيكلتها بالكامل وتحولت إجراءات العمل 
ي بدأ العمل ، والذية وآلية عبر مشروع الرقم القوميفيها  إلى إجراءات الكترون

  ...١٩٩٣/١٩٩٤فيه عام 

وب المخطط والمدار على  سنوات من العمل الدء١٠كذا وبعد حوالي وه
، استطاعت مصلحة األحوال المدنية أن تكون أول الهيئات القادرة أسس عملية

ا على الخروج إلى العالم اإللكتروني بقوة، و أن تستفيد مما تتيحه التكنولوجي
  ...تحسين الخدمة وتسهيلها للمواطنينالجديدة من إمكانات تحقق 

والوزارات إلى مقابل ذلك فإننا نجد صعوبة في تحول العديد من الهيئات 
ول النامية تعاني وهذا ليس الحال في مصر فقط ولكن معظم الد..هذا العالم الجديد
رة التي نسمع عنها تشهد اختالالت بل إن التجارب الكبي..من ذات المشكلة
ذا فإن التحرك إلى الحكومة ل..ت متعددة من الفشل وتكرار العملجوهرية وحاال

اإللكترونية هو جهد عمالق يحتاج إلى تشابك جهود كل وزارات الدولة لصياغة 
  .ذات يوم نصل إلى تحقيق هذا الحلمعلنا .. تنفيذي محددرؤية ووضع برنامج
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؟ لكترونيةاطية خطوة فى التحول نحو الحكومة اإلهل اإللكتروقر. ٧
  !!ممكن ولكن بشروط 

ا أن نستخدم تكنولوجيا المعلومات ألنه حتى مع مفهوم اإللكتروقراطية يمكنن
 محددة قةفي إقامة عقد جديد بين الحكومة والمواطن تكون فيه أبعاد العال

 .كالمقصود بذل، دعوني أوضح ما فاضةودون است..وواضحة

إننا نتعامل مع الجهات الحكومية دون أن يعرف معظمنا ما هو المطلوب 
 رقم بطاقة، فأنت إذا أردت استخراج  حتى نحصل على أي خدمة حكوميةمنا،

وال ، ريح صيد، فإنك ال تعرف من أين، أو حتى تصقومي مثالً، أو رخصة قيادة
تعرف ما وال ..ه الخدمات، وال تعرف رسوم هذستنداتما هو المطلوب منك من م

  .هو الزمن الالزم للحصول على هذه الخدمة

التجربة من  هو أن تسأل أحد أصحابك ممن مروا بهذه عتادواألسلوب الم
واألغلب وال تسأل طبيب سأل مجرب إ" يكون قد سمع عنها عمالً بمبدأ ، أو أنقبل

ن األحوال قد مر بالتجربة ألنه في أحس..أبداً لمجرب لن يدلك على الحقيقةأن هذا ا
ألنها ببساطة تخضع في ..ندما تذهب ستكون الدنيا قد تغيرتوأنت ع..باألمس

ي يتغير وفقاً لظروف كثيرة الكثير من األحوال لمزاج الموظف الحكومي، والذ
   .، وأغلبها ليس في صالحمحيطة

ـ طن يجب أن يعرف ، هي أن الموالقضية األولى في الخدمة الحكوميةا
ل على حقه على أي خدمة أو للحصو ما هو المطلوب منه للحصول ـتحديداً 

  .الطبيعي في الخدمة

إنها ببساطة يمكن أن ..كتروقراطية أن تلعب دوراً حاسماًوهنا تستطيع اإلل
تفتح الباب لوجود موقع على شبكة اإلنترنت تسجل فيه كل جهة حكومية كل ما 

دات حتى يحصل على الخدمة بدون معوقات، وتحدد له المستنتريده من المواطن 
 ،ولو كانت غير مفهومة، وتحدد الرسوم حتى المطلوبة حتى وإن كانت غريبة

المهم ..ى ولو كان غير مقبول أو غير مبرروتحدد الزمن الالزم ألداء الخدمة حت
  .خرهم أن ال يتغير من وقت آل، واأليكون هناك تحديد واضح ومتفق عليهأن 

 أذكر أننا فى مركز المعلومات ودعم القرار فى مجلس الوزراء في بداية
  بدأنا نحاول تجميع اللوائح١٩٩٧ تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية فى عام

 على وبالفعل أقمنا موقعاً ات المطلوبة لكل خدمة حكوميةوالمستند واإلجراءات
تحدد فيه المستندات ..ةخدمة حكومي حوي متطلبات أداء كلشبكة اإلنترنت ي

بل ووصل ..حصول على الخدمة والرسوم المقررةالمطلوبة واإلجراءات الالزمة لل
  وأضفنا إلى ذلك عناوينزمن تقديري لالنتهاء من المعاملة،  األمر مداه بتحديد

   ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ٢٦ــــ  



  ـ ــــرونيةالحكومة اإللكتــ ــــــــــــــــــــــ

شعرنا أننا ...طن أن يحصل على الخدمة من خاللهااألماكن التي يستطيع الموا
عقد قائم على الشفافية ..الحكومةوة لعقد جديد بين المواطن بدأنا رحلة جديد

  .والوضوح

ة التي تطلب من المواطن بدون كنا نعرف أن هناك العديد من المستندات الغريب
  فالمعرفة بها أفضل ..ا مطلوبة على أي حالكنا نقول أنهلكننا ..سبب

لكننا كنا نعزي .. أن هناك إجراءات ال مبرر لها، كنا ندركستغرابمن الجهل واإل
ا ..كثر تقبالً لها، أو أسهل تعايشاً معهاأنفسنا بأن معرفة المواطن بها ستجعله أ كن

ا ،السرعةلخدمة ال تتفق مع روح عصر نعرف أن األزمنة المقدرة ألداء ا  لكننا كن
سهم في تخفيض سقف نطمئن أنفسنا أن هذا هو الحد األقصى وأن معرفته ست

 كنا نقول أن معرفة القضاء.. بالتالي زيادة إحساسه باالطمئنان، وتوقعات المواطن
واضع طموحاتنا وتدني سقف ، لكن بالرغم من تظار وقوعهأفضل من انت

  ...اجأة من البيروقراطية الحكوميةمفإال أننا كنا دائماً في انتظار ال..أحالمنا

أقمنا الموقع بعد أن أمضينا قرابة العامين في جمع هذا المحتوى المعرفي 
ات الضخم، والذي سجل ألول مرة في تاريخ مصر كل اإلجراءات والمستند

  ...الحكومية لكل الجهات الحكومية

له أن قلنا أننا جمعنا كل الثعابين والعقارب في مقر واحد يمكن من خال
نراجعها وأن ندققها وأن نعيد تركيبها أو تفكيكها أو ما يطلق عليه إعادة هندستها 

  ...تواجه متطلبات واحتياجات التنميةحتى تتطور ل

إنه مخاطرة غير ..بيروقراطية يشبه الرقص مع الذئابلكن العمل مع ال
  .!!!مأمونة

  .أنيابها..  تفلح فهناكتخدم مخالبها، فإن لمتس.. ال تتوقف أبداًفالبيروقراطية 

هي تغيير ما قدمته لنا وما قمنا بتجميعه لمدة ..كانت مفاجأة البيروقراطية لنا
  .ات القائمةتطوير اإلجراء..األغرب واألطرف أن السبب كان وجيهاً!! سنين

أليست البيروقراطية فعالً ..ويرحاربت البيروقراطية التطوير بالتط..وهكذا
 يا بكل ما فيها من عبقرية وإنحياز للعقل تواجهنولوج وأن التكعبقرية ؟

  قد تتزوجقراطية لها أنياب ومخالب، وأنها ـ أي البيروقراطية ـبيرو
  !!!.ولكن لتغيير التكنولوجيا..هيليس لتتغير ..التكنولوجيا
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  !!!الرؤية .. لكترونية الحكومة اإل. ٨

 ة الذىمع تعدد وظائف الحكومة وتنوعها وحتى مع تعريف األمم المتحد    
يق برنامج الحكومة ن كل دولة عندما تقوم بتطبيركز على القيمة العامة فإ

نها تضع فى اعتبارها التحديات الخاصة التى تواجهها كما تحاول االلكترونية فإ
 ن معرفة نقاط القوةوبالطبع فإ...حدد األهداف التى تريد أن تحققهاائماً أن تد

لتهديدات أو ما يعرف بالتحليل والضعف فى حالة كل دولة وتحديد الفرص وا
حنا سابقاً وكما أوض. لى رؤية محدده بشأن هذا البرنامجستراتيجى سوف يقود إاال
رحب  ضمن برنامج أوسع وأكون، يجب أن ين برامج الحكومة اإللكترونيةفإ

مضافة لمواطنى ومؤسسات  عامة أو تحقيق قيمة"لتحقيق هدف أو أهداف قومية 
  ."المجتمع

مؤسسات /المواطنون(نامج بموافقة كل شركاء التنمية يرتبط بناء رؤية للبر
ممثلى الحكومة من مستويات وبالطبع مع ) مؤسسات العمل االجتماعى/ألعمالا

مشروع مشترك بين الحاكم لكترونية بطبيعته الحكومة اإلنامج ، ألن برمختلفة
المقبول ، لذا من غير قة بين الحكومة والمتعاملين معها، وهو تنظيم لعالوالمحكوم

  .أن يصيغ الرؤية طرف واحد

ألهداف أو األسباب التى دعمت فكرة تنفيذ ، تحديد ايتشابك مع صياغة الرؤية
ستهداف حديد أولويات البرنامج بدالً من ات، أو حتى يةلكترونبرامج الحكومة اإل

  .ون موارد حقيقية لتحقيق هذا الكلكل شئ د

  

لكترونية فى ت االستهداف فى برامج الحكومة اإللخصت األدبيات العالمية أولويا
  :االختيارات التالية 

  .توى الخدمات التى تقدم للمواطنينتحسين مس  . أ

 .زيادة فعاليتهارفع كفاءة أجهزة الحكومة و . ب
  .  قدرة الحكومة على تنفيذ القانونتطوير اإلطار التشريعى الحاكم وتعضيد.جـ

  .دعم برامج اإلصالح االقتصادى والتركيز على القطاعات ذات األولوية .د

  .مجتمعات والمناطق األكثر حرماناًتحسين األحوال المعيشية لل.هـ

  .وتعضيد عمليات التحول الديمقراطىتقوية . و

الحكم (ذ القرار تحقيقاً لمبادئ الحوكمة تخااركة الشعبية فى عمليات اادة المشزي. ز
  .)الرشيد

 .صداقية وإتاحة المعلومات للمجتمعتحقيق الشفافية والم. ح

   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٨ــــ 



   ــــالحكومة اإللكترونيةـــ ــــــــــــــــــــــ

، مفاهيم مركبة، وتحوى االت عريضة جداًفإن هذه المج، وكما هو واضح
فإذا ... وفقاً لعوامل وظروف كل دولةويجب أن تتضمن ترتيباً لألولويات داخلها

إلى ننا نحتاج توى الخدمات التى تقدم للمواطنين، فإكنا سنختار مجال تحسين مس
ن أن يكون من ن تحديد الخدمات يمكوبالطبع فإ. تحديد أى الخدمات تأتى أوالً

 المواطنين حيث وهذا بالطبع يقلل مشاركة، "جانب العرض"ل الحكومة فقط خال
  . خدمات ربما ال يعنيهميرون أن ما يقدم من

 هو أن يحدد المستفيدين ماذا يريدون من هذا البرنامج وما األسلوب الثانى
ن أن تحقق لهم ما يريدون وبالطبع فإهى الخدمات التى يبدأ بها وتحاول الحكومة 

ألسلوب يعنى أكبر نسبة استفادة ومشاركة مجتمعية حيث يلبى البرنامج هذا ا
  .ات حقيقيةاحتياج

 المواطنين فى تحديد األولويات  يعتمد على مشاركةاألسلوب الثالث
جانب، وزيادة استخدامه  تحقق نمو البرنامج من ة مشتركةوالوصول إلى صيغ

  .المواطنين المستهدفين من جانب أخربواسطة 

ختار المجتمع أولوية تحقيق الشفافية نعرض لمثال توضيحى فإذا ا ودعنا
نه سوف يركز على إتاحة يكون هو الرؤية الخاصة بالبرنامج، فإوالمصداقية ل
، بينما فاءة نظام القضاء وتنفيذ األحكام، أو كأو كشف وإظهار الفسادالمعلومات، 

ن األولوية ستكون ى، فإتى لدعم برامج اإلصالح االقتصادإذا قرر أن األولوية تأ
ية وقد ال لكترونمن خالل البرنامج وبصورة إ، مؤسسات األعماللتسهيل تعامالت 

  .يهتم بخدمات المواطنين

 أن المجاالت التى طرحتها األدبيات ال تتضمن خفض ر للنظتالشئ الالف
 برامج تكاليف أداء الخدمات بالرغم من أن هذه الفكرة يتم الترويج لها بشده لدعم

إال أن نتائج ، المستوى السياسى والشعبى، وباألخص على لكترونيةالحكومة اإل
ن الفترة الزمنية لبرامج الحكومة ، حيث أ اآلن ال تؤكد ذلكالتطبيق حتى

  .للوصول إلى حكم قاطع بهذا الخصوصاإللكترونية قصيرة 

نعم هناك أفكار كثيرة عن خفض تكلفة أداء المعاملة من خـالل اإلنترنـت،    
وتكاليف تطـوير قـوه   ، كاليف الرأسمالية المتزايدةلكن هذا ال يضع فى اعتباره الت 

وتر كبـديل  ، كما ال يضع التكلفة االجتماعية الناجمة عن استخدم أجهزة الكمبي  العمل
  .نية ظهور أو تفاقم مشكلة البطالة، وإمكاللبشر فى أداء األعمال

مج  رؤية وأولويات برنابالرغم من أهمية المشاركة المجتمعية فى صياغة
 المجتمعى، ، لكن يجب أن يكون هناك توازن بين االتفاقالحكومة اإللكترونية

وبين اإلرادة السياسية الفاعلة القادرة على تحويل األحالم إلى رؤى ومشروعات 
للبرنامج  التفاق من خالل برامج محددة مكملةقابلة للتنفيذ، ومحاولة صياغة ا

  . جزءاً أساسياً منهالشامل ومع اعتبارها

  "الرؤية"لكن األهم أن تكون ، ية بعد االتفاق عليها أمر هامصياغة الرؤ
    ــــ٢٩ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وبحيث يتشارك فيها كون هى العالمة المميزة للبرنامج، وأن ت للجميعمعروفة
اً عن  وضع البرنامج بعيد ماإذاوحتي . ض النظر عن كيفية وضعهاكل حتى بغال

يظل الباب مفتوحاً لتسويق الرؤية للمجتمع وكسب المشاركة فى صياغة الرؤية، 
لكن الرؤية فى النهاية يجب أن تحظى بقبول .. عبر حملة منظمةتأييده لها

برنامج ا وإال لن ينجح الالمشاركين فى البرنامج وال تقتصر على الحكومة بمفرده
  ."القيمة العامة"فى تحقيق 
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  هل نحن جاهزون لها ؟..الحكومة اإللكترونية .٩

 لجميعأو حلم قابل للتطبيق عند االحكومة اإللكترونية ليست مجرد فكرة     
جتماعية فكل دولة لها ظروف اقتصادية وا، بذات الدرجة وبنفس األسلوب

ف واألوضاع تهديداً أو فرصة لهذا وتمثل هذه الظرو،  مختلفةةوتكنولوجي
، وأن يتم صياغة ى البرنامج أن يراعوا هذه الظروفالبرنامج، وعلى واضع

ر برامج الحكومة اإللكترونية اليمكن نقلها من دولة خبمعنى آ. ذلكالبرنامج وفقاً ل
ة الدولة التى سيتم إلى أخرى دون أن تمر بعملية تحويل لتناسب وتالئم طبيع

  .التطبيق فيها

 زيةاهستعداد أو جتطبيق برنامج للحكومة اإللكترونية يحتاج إلى درجة ا
مؤدى "كومى  الجانب الحزيةها هو جالمستوى األول: فى الدولة على مستويين

  ."متلقى الخدمة"لمجتمع والمواطنين هو مؤسسات ا والمستوى الثانى "الخدمة

  : بالنسبة للجانب الحكومى زيةهاالج. أ

  : الجانب الحكومى تتركز فى عدة مجاالت وذلك على النحو التالى زيةهاج

  

  :  كفاءة شبكة اإلتصاالت )١ (
نترنت والتى تكـون شـبكة   بكة اإل تعتمد برامج الحكومة اإللكترونية على ش     

 الكفـاءة  وبدون شبكة إتصاالت على درجه عاليه من، اإلتصاالت عصبها الرئيسى  
لى برنامج شكلى ال يحقق  لكترونية إ النتشار يتحول برنامج الحكومة اإل    والسرعة وا 
  .أى أهداف

  :  درجه الميكنة واستخدام الحاسبات )٢(
فى شبكة اإلنترنت التى تقدم من تمثل الحاسبات اإللكترونية المكون الثانى 

  خاللها خدمات الحكومة اإللكترونية، وبدون وجود درجة عالية من الميكنة
 المكثف ألجهزة الكمبيوتر فى دورات وإجراءات العمل ووفقاً لمعاييرستخدام واال

 تتراجع،  وبدون توقف" ساعة٢٤×  أيام ٧"لمرتبطة بالحكومة االلكترونية االعمل 
  .مكانيات نجاح هذه البرامجفى إ قةالث

  :عمق استخدام الكمبيوتر فى العمليات الحكومية ) ٣(

 يعتمد نجاح برامج الحكومة اإللكترونية على سرعة االستجابة    
التعامل معها يدوياً يؤدى ثم لكترونياً املين وبالطبع فإن تلقى الطلبات إلطلبات المتع

على الموظفين وبالتالى يضيع الهدف فى النهاية إلى تعقد األعمال وزيادة العبء 
  .لتحول إلى الحكومة اإللكترونيةمن ا

  
    ــــ٣١ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :كفاءة العنصر البشرى داخل الجهاز الحكومى ) ٤(

ى الموظف العام، وتحتاج برامج الحكومة اإللكترونية هى برامج جديدة عل    
 غير متوفرة فى األجهزة الحكومية، والتحول إلى نظم ومهارات خبرات إلى

 ، حيث يظهرخل الجهاز الحكومىلكترونية يغير تركيبة العمل داالحكومة اإل
 واإلنترنت، ويتراجع دور الموظف رستخدام الكمبيوتيتزايد دور محترفى او

،  أبداً داخل بعض األجهزةن معروفةبما لم تكوظائف جديدة رالتقليدى، كما تظهر 
ن مكون التنمية البشرية وكفاءة العنصر البشرى تلعب دوراً حاسماً فى وبالتالى فإ
ويجب أن يتم تحليل مستوى قوة العمل وتخصصها وقدرتها على . برنامجنجاح ال

منافسة حتفاظ بهذه العمالة بعد إعدادها فى ظل الكما تظهر مشكلة اال..هذا التحول
  .ع مرتبات أعلى من الجهاز الحكومىمع القطاع الخاص والقادر على دف

  : المناخ القانونى والتشريعى ) ٥(

ست ألداء نها قد أسإلذا ف، يعات والقوانين فى بيئة تقليديةنشأت معظم التشر    
، وكذا المباشر بين الموظف وطالب الخدمةنتقال واللقاء العمل وفقاً لمعايير اإل

 ن التحول إلى الحكومةالطبع فإ، وبماد على شهادات اإلثبات الموثقةتاالع
غم من أهمية قانون التوقيع وبالر . مختلفةاج بيئة قانونية وتشريعيةلكترونية يحتاإل
 األساسية للتحول إلى الحكومة اإللكترونية اإل أن العديد لكترونى كأحد المكوناتاإل

ا لى مراجعةباستمرار إتاج من القوانين األخرى تح  لتتوائم مع هذه التكنولوجي
 شريعات المطلوب إدخالها والمتعلقةجديدة من الت ، وكذا فإن هناك حزمةالجديدة
كما يحتاج األمر إلى أعادة وتأمين البيانات، والجرائم اإللكترونية، ، صوصيهبالخ
  .نين الساريه بصورة تكشف اإللتباس لوائح العمل فى القواهيكلة

  :  المالية المطلوبة الموارد) ٦(

 برامج الحكومة اإللكترونية تحتاج إلى استثمارات ليست بالقليلة، وتتزايد    
 ، أضف إلى ذلكقادم األجهزة وتطوير أجهزة جديدةارع تـ التكلفة مع تسهذه

 من تـأكلا يحدثه التحول من نظام تشغيل إلى نظام أخر ـرامج ومـالب تكاليف
يضاف إلى التكاليف الرأسمالية تكاليف صيانة و. االستثمارات بسرعة رهيبة

  . م والتطبيقات وحتى ليست بالقليلةوتشغيل لألجهزة والمعدات والنظ

لحكومى وفى ضوء وجود قيود على التخلص من العمالة فى الجهاز ا
تقل ، وال داد التكلفة من األجهزة والمعدات، حيث تزتصبح األمور أكثر تعقيداً

لمالية عبئاً أضافياً يصعب ، وبالتالى تصبح المطالب المرتباتالتكلفة من األجور وا
  .تحمله
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  :سياسات المعلومات ) ٧(

عدم  وعاشت األجهزة الحكومية عبر فترة طويلة داخل إطار سريه المعلومات،
ال عديدة على ، وتربت أجيفى كشف أى معلومات تتعلق بوظيفتهحق الموظف 

أسس التعامل فى برامج الحكومة وهو ما يتعارض مع فكرة حجب المعلومات، 
. لكترونية والتى تفترض أعلى درجة من الشفافية وإتاحة المعلومات وتبادلهااإل
 بين جهات األعمال القات، تحدد العدون وجود سياسات واضحة للمعلوماتوب

الحجب ، وقيود عامل مع المعلومات، وحقوق النشر، وتوصف درجات التالمختلفة
  .فأن نجاح برامج الحكومة اإللكترونية يكون فى مهب الريح

، أو فى النور يختلف جذرياً عن العقليه أن مفهوم الحكومة تحت الشمس
  ..ذلككل شئ ممنوع إلى أن يثبت عكس البيروقراطية التى تجعل 

  

  : المجتمع زيةهاج.ب

 أو االستعداد يرتبط كما قلنا بالطرف األخر فى زيةهاالجانب الثانى فى الج
التعامل الحكومى وهو المجتمع المتلقى للخدمة سواء أكان مواطناً أو مؤسسات 

  :أعمال أو مجتمع مدنى ويشمل ذلك 

  

  : حديثة  النمو القطاع الخاص ودرجة استخدامه للتكنولوجياتطور و) ١(

نـسبة   فى قطاع األعمال وبـاألخص بال      دم وجود استخدام مكثف للتكنولوجيا    ن ع إ
 برامج الحكومة اإللكترونيـة، حيـث      ، يهدد كفاءة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

القـادرة وال تخـدم   هى الـشركات الكبيـرة و    ،دو األمر وكأنها تخدم فئة بذاتها     يب
  ."ة العامةالمنفع"تالى تقل وبال، الجمهور األكبر

  : مستوى التعليم ) ٢(

يعد مؤشر التعليم أحد المؤشرات الهامة فى قياس استعداد المواطنين 
، وبحيث كلما انخفض مستوى التعليم  التكنولوجيا المتقدمة ومساندتهاالستخدام هذه

 فى أن يضعوالكترونية وعليهم ن التحدى أكبر أمام منفذى برامج الحكومة اإليكو
مر تعقيداً زداد األمالئمة للتغلب على هذه المشاكل ويوصل إلى حلول االعتبار الت

  .لة ازدياد نسب األمية فى المجتمع حافي

  :المستوى االقتصادى ) ٣(

بة لتوظيـف   يمثل المستوى االقتصادى أحـد العوامـل الحاكمـة بالنـس              
  ءقتناستوى دخل األفراد صار من الممكن إ، فكلما ارتفع متكنولوجيا المعلومات
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للتفاعل مع البرنامج والعكس صحيح، ولهذا فإننا نجد التكنولوجيا الالزمة 
وينعكس المستوى .  الدول ذات مستويات الدخل األعلىمعدالت نجاح أعلى فى

  :مل التكنولوجية مثل االقتصادى على بعض العوا

 .نسبة الكمبيوتر إلى عدد السكان ) أ( 
  .نسبة مشتركى اإلنترنت إلي عدد السكان) ب(
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  :لكترونية إلبادئ األساسية إلقامة الحكومة االم. ١٠

حتى تقام حكومة إلكترونية فإنه يجب أن تتوافر مجموعة من األسس التي     
 هذه تنادي بها كل برامج اإلصالح السياسي التي سمعنا أو نسمع عنها كثيراً في

  ...األيام

أو بمعنى ..ة الكاملة في التعامالت الحكوميةأول هذه المبادئ هو المساوا    
تضع ..ه عقد جديد بين الحكومة والمواطنأن يطلق عليأخر الوصول إلى ما يمكن 

الحكومة فيه أمام المواطن بكل وضوح وبدون أي استثناءات القواعد الحاكمة 
فهي تضع أمام المواطن شروطها التي تضمن ..عاملةللتعامل معها في أي م

فالكل يعرف ما هو المطلوب من مستندات ..حقق المساواة بين جميع المواطنينوت
 ما هي المدة الزمنية الالزمة لإلنتهاء من ، ثمما هي اإلجراءات تحديداًو اذجمون

  .تنفيذ المعاملة

أمام الحكومة اإللكترونية جميع المواطنين سواسية وال مجال للفوارق على     
فجميع المواطنين .. اقتصادياً أو ثقافياً أو نوعياًأي أساس سواء كان اجتماعياً أو

  يطلق عليهم اآلن المواطن الشبكيأو ما..طنون إلكترونيونم الحكومة هم مواأما
Netizen  والتي يقصد بها المواطن الذي يتعامل مع العالم بصورة عامة ومع

  .كومة بصورة خاصة من خالل شبكة اإلنترنتالح

ترونية هو مبدأ الشفافية المبدأ الثاني الذي ترسيه الحكومة اإللك    
مة اإللكترونية إتاحة كل المعلومات المرتبطة باألداء فنظرياً تتطلب الحكو..المطلقة

االقتصادي واالجتماعي بل واألداء اإلداري لكل المؤسسات الحكومية العاملة على 
  .ه الشبكةهذ

ومات محددة ودقيقة عن فهل لنا أن نتصور أننا عندما نحتاج إلى معل    
 االلكترونية على ة، فإن كل ما علينا هو أن ندخل إلى موقع الحكومموضوع معين
  .نجد المعلومات عند أطراف أصابعنا، وعندها شبكة االنترنت

عندما تشتري الحكومة اإللكترونية فإنها تشتري من خالل مناقصات     
 ، وال يوجد مكان لتدخل بشريت على مواقعها على شبكة اإلنترنتوممارسا

بصورة تؤدي إلى يتالعب بالعروض المقدمة أو يقدم أو يحجب أي منها أو يقيمها 
  .ها وبقاء العروض المرضي عليهاخروج بعض العروض غير المرضي عن

تبط بحريـة التعبيـر وحريـة       المبدأ الثالث في الحكومة اإللكترونيـة يـر       
، الذين يقومون بعمليـة تنقيـة      س األبواب اررنت تقضي على طبقة ح    نتفاإل..الرأي

  صـوت ن وصـول  ، ويمنعـو  ل ما يعرض على الرؤساء والمـديرين      مستمرة لك 
  يصلأن  أما في الحكومة اإللكترونية فالمواطن يستطيع. المواطن إلى اإلدارة العليا
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اء أكان هذا الشخص رئيساً للقطاع، أو ، سوعلى مختصمباشرة بموضوعه إلى أ
ما يحدث في البيت األبيض من ، أو حتى كما نرى اآلن راً، أو رئيساً للوزراءوزي
، من خالل ما يطلق عليه التوصيل رئيس الجمهوريةمكانية التواصل المباشر مع إ

من ما الذي يمكن أن يحققه ذلك ..Direct to the presidentبالرئيس مباشرة 
  ؟؟؟مساحة واسعة للتعبير عن الرأي

اً عكس كل وسائل اإلعالم السابقة والتي يكون فيهنترنت فاإل     ا المواطن متلقي
تليفزيون لكن في عالم اإل، سواء من الصحافة أو اإلذالما يقدم إليه نترنت عة أو ال

ن المواطن يستطيع أن يكون له ركنه الخاص أو حتى صحيفته الخاصة أو فإ
  .اصة أو حتى محطة تلفزيونه الخاصةإذاعته الخ

  ... كثيراً في هذه المفاهيم الجديدة نحتاج إلى أن نفكروأحسب أننا

 تـرخيص مـن المجلـس    فهل يا ترى إصدار صحيفة إلكترونية يحتاج إلى  
فة أن يعرف مكان صـدور  صحا وهل يستطيع المجلس األعلى لل     ؟األعلى للصحافة 

بعـضها علـى     متعددة من الصحف اإللكترونيـة اً إننا نرى اليوم أنواع    ؟الصحيفة
  .نوبعضها على مستوى حي معي اإلقليمي المستوى

 لمـساحة أكبـر للـرأي والـرأي      التجربة تؤكد أن المجال مفتوح على مصراعيه      
  ...األخر

وأحسب أن الديمقراطية في معناها ..المبدأ الرابع يتصل بالديمقراطية    
 األولى لظهور ، والذي لم يتحقق منذ األياماسع الذي يرتبط بحكم الشعب لنفسهالو

ون بالنيابة عن ، واكتفت المجتمعات باختيار ممثليها الذين يقومالديمقراطيةم مفهو
قوى قادرة  ، وما يؤدي إليه ذلك في بعض األحيان لظهورالشعب بحكم الشعب

يتمكنوا من ، ومؤيدين حتى لبات االنتخابات من أموال ودعايةعلى توفير متط
د ويتوقفون عن الدعوة لخدمة ، وتنتهي األمور عند هذا الحاالنتخاباتالنجاح في 

  ...ن للبحث عن خدمة أهدافهم الشخصيةويتفرغو المجتمع

وبال ممثلين ن نصل إلى حكم الشعب لنفسه حقيقة، تصور أننا يمكن اآلن أ    
  ...بياً على كل قرار من خالل وسائل اإلتصال شعحيث يمكن أن نجرى استفتاًء

 من Star Academyلفنية وقد رأينا كيف تم التصويت فى أحد البرامج ا
خالل المكالمات التليفونية والرسائل القصيرة على المحمول وبلغ عدد المشاركين 

  . مليون جنية٢٢ مليون شخص دفعوا حوالى ١٥من مصر قرابة 

  ترى كم عدد المشاركين في االنتخابات؟

ا    أعرف أن الكثيرين سيرون أن ذلك رفاهية ال مبرر لها وإن التكنولوجي
  ميش دور القطاعات األكثر  على األغنياء وأن فتح الباب لهذا الفكر يعني تهقاصرة

  ...حرماناً
   ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ٣٦ــــ  



   ــــالحكومة اإللكترونيةـــــــ ــــــــــــــــــ

لكن الشيء الالفت للنظر أن أكبر تجربة إلكترونية للتصويت تمت في     
زال متوسط دخل الفرد فيها يقل عن متوسط  الهند وهي الدولة التي ماتخاباتان

كما أنها الدولة التي يعيش فيها أكبر عدد من  وبنسبه كبيرة، دخل الفرد في مصر
  ...فقراء العالم

القضية أن هذه الدولة هناك ارتأت أن تكون التكنولوجيا هي فرصتها     
وبالفعل فعلت .. في كل مجاالت الحياةت أن توظفهافقرر..عالم الكبارللدخول إلى 

  ...ونجحت وأصبحت ضمن الكبار في هذا العالم الجديد
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  !!!ووظيفة جديدة .. لكترونيةالحكومة اإل. ١١

أنه يستطيع أن _ أى مواطن _ مة اإللكترونية يعني للمواطن مفهوم الحكو
 يتعامل إليها أويحصل من الحكومة على كل ما تقدمه من خدمات دون أن يذهب 

لكن المطلوب منه هو أن يستخدم الكمبيوتر من منزله أو من ..معها وجهاً لوجه
ليتصل ، سواء بنفسه أو بمساعدة من صديق، أي مكان يقدم خدمات الكمبيوتر

، ويقدم طلبه في الحصول على الخدمة مشفوعاً بالمستندات بكمبيوتر الحكومة
وهذا هو . " دفعها باستخدام بطاقات دفع خاصةالتي يتم"لوبة والرسوم المقررة المط

يته ، حيث ما عليه بعد ذلك سوى االنتظار حتى تصله الخدمة في بنهاية المطاف
  .بمبدأ توصيل الطلبات للمنازل

، وبدالً من الذهاب إلى مكتب "شهادة ميالد"أنك تريد أن تحصل على تخيل 
لرسوم في  المكتب السجل المدني لتقديمه، ثم دفعتوجه ، ثم اللشراء النموذجالبريد 

طن ، والتي تمثل صورة من صور عذاب الموا"الخزينة"الشباك الشهير المسمى 
ادة إذا كانت ستصدر في لشه، ثم العودة الستالم االمصري وهو يسدد للدولة موارد

تخيل أنه بدل من كل هذا العذاب والطوابير واالنتقاالت والحر أو ..ذات اليوم
ها من ، بينما األعمال تلف من حولوعذاب الوقوف في طوابير ال تتحرك دالبر

 إذا كنت قادراً ـتخيل أنه بدالً من كل هذا يمكنك ..خالل الوسطاء والمخلصين
 "باشكاتبال"، أو من خالل  تعرف مكاناً يقدم خدمات اإلنترنت أوـوتملك كمبيوتر 

النقطة الوحيدة التي  أن يكون ذلك هو "استخدام الكمبيوترشخص يجيد "كتروني اإلل
حوال المدنية نترنت إلى مصلحة األفتقدم طلبك من خالل شبكة اإل، تتعامل معها

  يالد بالبريد  ثم تصلك شهادة الم"ةبطاقة دفع خاص"وتدفع ببطاقة فيزا 
  !! ساعة٤٨السريع خالل 

  !!!هل هذا حلم

  فاآلن يمكنك أن تستخرج شهادة ميالد أو حتى بدل ..أنه ليس كذلك
  فاقد أو تالف للبطاقة الرقم القومي من خالل مصلحة األحول المدنية على 

   .www.cso.gov.egنترنت شبكة اإل

ر متاح اآلن ويستخدمه قلة من المجتمع المصري التي تعرف به، هذا المق
وأذكر هنا شهادة حق لوزير .. وهو يقدم خدمة هائلة يشهد بها كل من تعامل معها

ة سابق للتنمية اإلدارية انبهاره بهذا األسلوب الحضاري وإحساسه بأن هناك حرك
  !!!في التطوير اإلداري في الحكومة

؟؟ من المستفيد الحقيقي بهذه الخدمات؟؟ من يعرف عنهان م..لكن يبقى السؤال
  يستخدمها؟؟؟

  

   ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ٣٨ــــ  



   ــــالحكومة اإللكترونيةـــــــ ــــــــــــــــــ
ي يعاني فقراً فالمجتمع المصر..جابة ما زالت بعيدة عما نحلم بهاإل

، بط فقط بتوافر أدوات التكنولوجياركب ألنه ال يرت، وهو فقر متكنولوجياً كبيراً
ومستوى الدخل وقدرة األفراد على  ،تراكم فوق مستوى األمية والتعليمولكنه م

  ."التي تطلق عليها كروت الفيزا"مان استخدام بطاقات الدفع واالئت

لكن هذا الفقر التكنولوجي أو الرقمي كما يحلو للمتخصصين تسميته ال 
حائالً عن استخدام األدوات التكنولوجية في تحقيق الطفرة اإلدارية يجب أن يقف 

التي ترتقي بأداء الجهات الحكومية وتقلل من حالة االحتقان لدى المواطن 
  ...ري في تعامالته مع أي جهة حكوميةالمص

فعندما كانت األمية ضاربة في المجتمع بنسب هائلة خرج المجتمع بأسلوب 
، وأحسب أننا في لتغلب على عائق القراءة والكتابةاً لالعرضحلجي ليكون وسيط

مصر ومع ارتقاء مستوى التعليم ووجود خريجين كثيرين متعطلين عن العمل فإن 
مناسباً لمشكلة الفقر وجود العرضحلجي اإللكتروني يمكن أن يكون حالً 

   ...التكنولوجي

ة عليها العرضحلجي اإللكتروني لن يكتفي بمجرد ترابيزة أمام المحكم
وهو لن يقف أمام ..نترنت سيضيف إلى ذلك كمبيوتر متصل باإلشمسية، ولكنه

  ... في أي مكان وفي أقرب نقطة لبيتكالمحكمة ولكنه يمكن أن يكون

وتقديمه الطلب اإللكتروني العرضحلجي اإللكتروني سيتولى نيابة عنك تحرير 
خاصة به من خالل بطاقة اً سداد الرسوم كما يمكنه أن يتولى أيض..نترنتعلى اإل

  ...أن يقوم بتحصيل الرسوم منك نقداًعلى 

وكالعادة فإنه لن يفعل ذلك مجاناً ولكنه سيقوم به بمقابل مناسب يعوضه 
  !!!عن استخدام هذه التكنولوجيا المرتفعة التكاليف

ويحتاج إلى ، وني يحتاج إلى دعم وتنظيم ورعايةلكن العرضحلجي اإللكتر
  ..مه حتى ال تهاجمه شرطة المرافق أو البلدية أو ما شابه ذلكطار قانوني ينظإ

ولقد سارعت وزارة التنمية اإلدارية بتبني فكرة إنشاء نقاط للخدمة العامة 
 نقطة ٢٠٠٠تقوم بأعمال الوساطة اإللكترونية وبدأت مشروعاً إلنشاء حوالي 

  .لتقديم هذه الخدمات يتم توزيعها على مستوى الجمهورية

فنحن ال نتحدث عن وسيط أو وكيل يقوم .. أن المفهوم ليس كامالً القضية 
بالعمل نيابة عن الشخص األصلي باألسلوب التقليدي، ولكننا نتحدث عن تطوير 
ة أداء الخدمة ليكون إلكترونياً ويكون هذا الوسيط غير معروف حتى للجه

  .الحكومية وال يذهب إليها أبداً

دات اإلدارية والمشاكل  كبيراً في تجنب التعقيالحكومة اإللكترونية تمثل أمالً
لتكدس والزحام في دواوين ، وترتقي بصورة أداء الخدمة، وتمنع ااإلجرائية
 وخليك في "فوت علينا بكرة"ها تقلل من البيروقراطية ومشاكل ن، كما أالحكومة

  !!!الطابور الذي ال يتحرك أبداً 
    ــــ٣٩ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



   ــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ــــــــــــــــ

العرضحلجي لذي أسميته مع الحكومة اإللكترونية سيظهر الوسيط اإللكتروني ا
كيف تحل ، والناس تعرف مشكلة اإلدارية أكبر من االنتظارألن ال..اإللكتروني

  .أن الطرف اآلخر يرغب في الحلمشاكلها عندما تجد 
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  :لكترونية صر قياس وتقييم برامج الحكومة اإلعنا. ١٢

 دول فى محاوله لبناء نموذج لتقييم أداء برامج الحكومة اإللكترونية فى مختلف
 ١٥مقارنة بينها قدم تقرير األمم المتحدة منظومة قياس تعتمد على العالم وعمل 

 .معامللوب مرجعى، نجح من خالله فى حساب بنداً أساسياً وقام باستخدامها كأس
هذا المعامل تضمنت منظومة  عليأداء لكل دولة وقام بترتيب أداء الدول بناء 

  :قياسى األداء العناصر التالية 

  . واألهداف القوميةتاألولويا مع  تتطابق األولويا  . أ

 .حقيق األهدافكفاءة وفاعلية استخدام تكنولوجيا المعلومات لت  . ب
  .الالزمة لتنفيذ برامج الحكومة اإللكترونيةتوافر الموارد .جـ

  .وثقافة العاملين بالجهاز الحكومىمهارات . د

  .جهات الحكومية المختلفة المشاركةالتنسيق والتعاون بين ال.هـ

  .ر القانونى والتشريعى الحاكمإلطاا. و

  .البنية التكنولوجية المالئمة. ز

  . وااللتزام السياسىيادةاإلدارة السياسية والق. ح

  .المشاركة المجتمعية. ط

  .ارد البشرية والبنية التكنولوجيةخطط تنمية المو. ك

  .لعمل الخاص ومؤسسات العمل المهنىالشراكة مع مؤسسات ا. ل

  .مالمتابعة والتقيي. م

وظيـف ومهـارات   قدرة المواطنين ومؤسسات األعمال علـى االسـتخدام والت     . ن
  .اإلتصال التكنولوجى

  .ا المواطن والمؤسساتهفة التى يحققالقيمة المضا .س

 .  الخصوصية والسرية مع الشفافية.ي
 حقائق أساسية تؤكد على أن فكرة الحكومة ٣تقرير األمم المتحدة أنتهى إلى 

ل حتى الت فى أول الطريق وأن العالم مازال أمامه مشوار طوياإللكترونية ماز
  :الحقائق األساسية هى . يصل إلى تحقيق حلمه الكبير

لتزام لديها التصور الكامل والحكمة واإلال توجد دولة أو مجموعة دول   . أ
 "امةالخدمة الع"وم الحكومة اإللكترونية لتقديم والرغبة السياسية لتوظيف مفه

ذ برامج ، وبالرغم من تقدم الشمال فى تنفية اإلنسانية كهدفلتحقيق التنمي
أن طبيعة تطبيقات الحكومة اإللكترونية تتشابه بين الحكومة اإللكترونية إال 

   . والجنوب في التركيز علي المكون التكنولوجيالشمال

    ــــ٤١ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ـــــــــــــــــــــ  مفاهـيم  ـــــــــــــ

 من الدول هو الذى استطاع أن يقدم خدمات حقيقية متكاملة من عدد قليل.ب
اإلتصال واطنيه عبر اإلنترنت أو وسائل خالل برامج الحكومة اإللكترونية لم

 .األخرى

بالرغم من توجه بعض الدول لزيادة مشاركة مواطنيها فى صياغة . جـ
ما يتم إنفاقه من  مازالت قليلة األثر وال تتفق مع القرار إال أن التطبيقات الحقيقية

 .موارد حتى اآلنه

تم ترتيب دول العالم فى التقرير بناء على معايير القياس المحددة لدول العالم 
ترتيب أول ) ٢(إللكترونية ويوضح الجدول رقم بالنسبة لتنفيذ برامج الحكومة ا

  : دولة بالنسبة لمعامل األداء الكلى ٢٥

  الدولة ترتيب  الدولةترتيب  الدولةترتيب
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

  أمريكا
  السويد
ا   استرالي
  الدنمارك
  إنجلترا
  كندا
  النرويج
  سويسرا
  ألمانيا

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  

  اندفنل
  هولندا
  سنغافورة

  كوريا الجنوبية
  النداينيوز

  أيسلندا
  استوينا
  ايرلندا
  اليابان

١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
  

  فرنسا
  ايطاليا
  النمسا
  شيلى
  بلجيكا
  إسرائيل
  لكسمبورج

   
وبالطبع فإن نظرة تحليلية إلى هذا الجدول توضح أن برامج الحكومة 
اإللكترونية قد تطورت بصورة كبيرة فى دول الشمال المتقدم وأن هناك دول فى 

لكن  .ةأسيا قد حدث فيها طفرة حقيقية هى سنغافورة وكويا الجنوبي جنوب شرق
، األولى هى ظهور شيلى وهى دولة نامية ظروفها االقتصادية الحظتانيبقى م

واالجتماعية ال تبرر وجودها بين الكبار والثانية هى ظهور إسرائيل فى الترتيب 
 بغض النظر عن حقيقة أن البرنامج اإلسرائيلى للحكومة اإللكترونية ليس أحد ٢٤
  .مج التى يشار إليها كبرنامج ناجحالبرا

  أين مصر ؟؟. .والسؤال 

اً ووضع مصر فى والحقيقة أن التقرير ظلم البرنامج المصرى ظلماً كبير
رتكز فى هذا الترتيب على أن عدد مواقع اإلنترنت المصرية  وا١٦٢الترتيب ال 

 التراجع غير قليل للغاية ولذا فقد كان مؤشر التواجد على شبكة اإلنترنت هو سبب
  دولة األولى٥٠ ـ تضع مصر ضمن الالمبرر حيث أن باقى المؤشرات كانت

  المواقع التىوعندما ناقشنا هذا التقرير وضح أنه يخلط بين. على مستوى العالم
   كمامستوى الدولة، يتم تسجيلها على مستوى العالمى وتلك التىيتم تسجيلها على 

   ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ٤٢ــــ  



   ــــالحكومة اإللكترونيةـــــــ ــــــــــــــــــ

أنه خلط بين جميع أنواع المواقع سواء أكانت تجارية أم تعليمية أم منظمات أم 
  .حكومية وهو قياس ظالم بالنسبة لبرنامج الحكومة اإللكترونية

 ب أن ما تحقق خالل السنتينور وأحسالتقرير الجديد على وشك الظه
 برنامج ٥٠أفضل سب وهو ضمن  المنااالسابقتين سوف يقفز بمصر إلى مكانه

 .على مستوى العالم
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  حقــــوق الطبــع محفوظــــــة
 ) يجــوز االقتباس مع اإلشــارة للمصـــدر  (
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