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اإللكترونية  اإلدارة مفهوم

 تتسابق فً المنظمات أخذت أسعارها ورخص كافة، المعلومات تقنٌة مجاالت فً الكبٌر للتطور نظًرا

 وتقلٌل تبسٌط اإلجراءات على ٌساعد استخدامها إن حٌث اإلداري، المجال فً االبتكارات أحدث استخدام

 العالم، دول من الكثٌر األٌام فً هذه بكثرة شائع مفهوم ظهر ولذلك ٌمكن، ما أقل إلى الورق استخدام

 ."اإللكترونٌة اإلدارة" :علٌه ٌطلق العربٌة، الدول بعض ومنها

 بدأ التً اإلنترنت مع جاءتنها وكأ الناس لبعض تبدو  قد(E-Management)اإللكترونٌة  اإلدارة أن

 أن بعد المٌالدي العشرٌن القرن من التسعٌنات منتصف العامة فً ولألغراض التجاري استخدامها

 .وأكادٌمٌة ألغراض عسكرٌة طوٌلة لفترة استخدمت

 :منها تعرٌفات، بعدة والباحثٌن المفكرٌن من كثٌر اإللكترونٌة اإلدارة فرع وقد

 وتوجٌه فً تخطٌط األعمال، وشبكات لإلنترنت المتاحة اإلمكانات على القائمة اإلدارٌة العملٌة هً"-

 "األهداف ألجل تحقٌق حدود، بدون واآلخرٌن للمنظمة الجوهرٌة والقدرات الموارد على والرقابة

 الواسع لتقنٌة االستخدام طرٌق عن اإللكترونً المكتب وإحالل الورقٌة المعامالت عن االستغناء"-

 منفذة خطوات متسلسلة حسب معالجتها تم مكتبٌة إجراءات إلى العامة الخدمات وتحوٌل المعلومات

 "مسبًقا

 شبكة اإلنترنت أو كشبكة– إلكترونٌة بوسائل المعلومات وتبادل الخدمات تقدٌم على المنظمة قدرة "-

 ودقة بٌسر وسهولة معها، المتعاملة األعمال ومنظمات المواطنٌن وبٌن بٌنها فٌما -إلكترونً اتصال

 "مكان وأي وقت فً أي المعلومات وأمن خصوصٌة ضمان مع وقت، أقصر وفً تكلفة، وبأقل عالٌة،

 :ٌلً ما على تنطوي اإللكترونٌة اإلدارة القرنً،أن وٌرى

 واالتصاالت المعلومات تقنٌة استخدام. 

 ومسؤولٌاته اإلداري الجهاز بمهام المعلومات تقنٌة ربط. 

 المنظمات داخل وتحسٌنها اإلدارٌة العملٌات تطوٌر. 

 إنجاز وسرعة وكفاءة اإلجراءات، وتبسٌط ومٌكنتها، اإلدارٌة النشاطات جمٌع تطوٌر 

 .المعامالت

 اآلمن واالستخدام والتكلفة والجهد الوقت توفٌر. 

 اإلدارٌة المنظمات أهداف تحقٌق فً والكفاءة السرعة. 

 :العام بمفهومها اإللكترونٌة اإلدارة أن الباحثة ترى سبق ومما

 والخدمات اإلدارٌة األعمال وتحوٌل واالتصاالت، المعلومات تقنٌة نظم استخدام عبر األعمال إدارة هً

 النشاطات طرٌق مٌكنة عن متناهٌة ودقة عالٌة بسرعة تنفذ إلكترونٌة، وخدمات أعمال إلى التقلٌدٌة،

 وقطاع الخدمات للمواطنٌن وتقدٌم المعلومات، تبادل وتٌسٌر اإلجراءات، وتبسٌط كافة، اإلدارٌة
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 فً اإلدارٌة المنظمات تحقٌق أهداف يف المعامالت، إنجاز فً والتكلفة والجهد الوقت وتوفٌر األعمال،

 .اإلدارٌة وتطوٌرها العملٌات وتحسٌن وجهد، تكلفة وأقل وقت، أقصر

 : اإللكترونية والحكومة اإللكترونية اإلدارة بين العالقة

 مثل اإلدارة الرقمٌة، بالتقنٌة االرتباط ذات اإلدارٌة المصطلحات بعض تداول األخٌرة اآلونة فً كثر

 فً الحدٌثة بتطبٌقات التقنٌة اإلدارٌٌن المصطلحٌن الرتباط وذلك اإللكترونٌة، والحكومة اإللكترونٌة،

 اإلدارة تعنً ببعض، حٌث بعضهما المفهومٌن ارتباط مدى توضٌح ٌجدر ولذلك اإلدارة؛ مجال

 إلى الورقٌة الطبٌعة ذات اإلدارٌة العملٌات كافة تحوٌل ":نها      با(E-Management)اإللكترونٌة 

 بال اإلدارة أو ،ياإللكترون العمل الحدٌثة التقنٌة التطورات إلكترونٌة، باستخدام طبٌعة ذات عملٌات

  ."أوراق

 التً المتناثرة أو الجزر المنظمات تلك عن عبارة    فهً(E-Government)اإللكترونٌة  الحكومة أما

 بشكل ببعض بعضها إلكترونٌة تربطها روابط تمتلك ولكنها اإللكترونٌة، اإلدارة تطبٌقات على تعتمد

 ."خدماتها من وبالمستفٌدٌن وسرٌع، مٌسر

 السابقة الخطوة هو اإلداري مكننة العمل أو اإللكترونٌة، اإلدارة تطبٌق أن"مغاٌض  أكد أبو هنا ومن

 الشامل اإلطار هً المعنى الحكومة اإللكترونٌة بهذا وتعتبر اإللكترونٌة، الحكومة مفهوم لتطبٌق

 العملٌة أطراف كافة مستوى على المجال اإلداري، فً الرقمٌة أو اإللكترونٌة للتطبٌقات والمتكامل

 ."اإلقلٌم أو للدولة المحدد الجغرافً الصعٌد على ، أونالمستفٌدي أنواع وجمٌع الخدمة، مقدم ) اإلدارٌة

 أسباب ظهور الحكومة اإللكترونية

 ُتعّد الحكومة التقلٌدٌة بأّنها الكٌان التنظٌمً التً تعمل الدولة على تشكٌله؛ بهدف إدارة شؤونها واتخاذ 

قراراتها االستراتٌجٌة، والُمرتبطة بالنواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، ومع التطور التكنولوجً 

وظهور اإلنترنت كان ال ُبّد من البحث أن ٌتعدد وأن تتعقد اإلجراءات، وهذا من أسباب ظهور الحكومة 

اإللكترونٌة، حٌث إّن تقدٌم خدمات الحكومة اإللكترونٌة عبر االنترنت عمل على توفٌر المال والوقت 

: والجهد، وفٌما ٌأتً أهم أسباب ظهور الحكومة اإللكترونٌة

 والتً تتمثل بظهور مفاهٌم حدٌثة كالعولمة، كما أّن تنافس السٌاسٌٌن لكسب : األسباب السياسّية

رضا الجمهور أدى لبحثهم عن ُطرق أسهل لتقدٌم الخدمات، كما أّن البنك الدولً ٌعمل على 

ٌّة . دعم مشارٌع الحكومة اإللكترونٌة فً البلدان النام

 وتتمثل هذه األسباب بظهور شبكة اإلنترنت وانخفاض األسعار، كما أّن :األسباب التكنولوجّية 

تطوٌر ُمستوٌات عالٌة من طرق تشفٌر البٌانات عمل على منح الثقة بالشبكة، كما ساهم ابتكار 

. تقنٌة اإلمضاء اإللكترونً على ظهور الحكومة اإللكترونٌة

 حٌث ساهمت التكالٌف الُمنخفضة للتكنولوجٌا على قٌام الحكومات على :األسباب االقتصادّية 

 استغاللها، كما أّن التوجه نحو المشارٌع الُمشتركة من مختلف القطاعات أصبح مهًما

 

 

خصائص الحكومة األلكترونية 
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  تجمٌع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتٌة فً موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمً على

 .االنترنت

  تحقٌق سرعة وفعالٌة الربط والتنسٌق واألداء واإلنجاز بٌن دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة

 .حكومٌة على حدة

  ٌوم فً السنة365 أٌام فً األسبوع 7 ساعة فً الٌوم 24)اتصال دائم بالمواطنٌن  

 القدرة على تأمٌن كافة االحتٌاجات االستعالمٌة والخدمٌة للمواطن. 

   تحقٌق وفرة فً اإلنفاق فً كافة العناصر، مع تحقٌق عوائد أفضل من األنشطة الحكومٌة ذات

 .العائد التجاري

  ًتقلٌل االعتماد على العمل الورق. 

  الشفافٌة فً التعامل. 

   كسر الحواجز الجغرافٌة، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردٌة والقدرة على

 .الدفع

   وهناك ثمة أولٌات لبعض القطاعات وهً متمثلة فً أعمال األحوال المدنٌة، التعلٌم والخدمات

األكادٌمٌة والتعلٌم عن بعد، وخدمات األعمال، والخدمات االجتماعٌة، والسالمة العامة، 

 .واألمن، والضرائب، والرعاٌة الصحٌة، وشؤون النقل، والخدمات المالٌة، ووسائل الدفع

 : مكونات منظومة الحكومة االلكترونية وهي

 األنشطة الحٌاتٌة الرقمٌة فً الحكومة اإللكترونٌة : المكون األول

من الحضور المكانً والزمانً فً الحكومة التقلٌدٌة إلى الحضور الالمكانً  : العمل عن بعد-

 .والالزمانً فً الحكومة اإللكترونٌة

من الخدمة التً تتطلب الحضور المكانً والزمانً فً الحكومة التقلٌدٌة إلى الخدمة  : لخدمة عن بعدا-

 .التً تعتمد على الحضور الالمكانً والحضور الالزمانً

 (ثالثواب)الضوابط الحاكمة  : المكون الثاني

 .اساس التعامل فً كل منظومة حكومٌة : الدٌن -

 .نحتاج إلى قوانٌن جدٌدة تضبط المنظومة : القانون -

 .تمثل أهم التحدٌات فً منظومة الحكومة اإللكترونٌة : الثقافة -

 .أحٌانا ترسخ فً المجتمع ومن الصعب تغٌٌرها : التقالٌد -

 (المتغٌرات)العوامل الفاعلة  : المكون الثالث

 .تغٌٌرات كبٌرة متوقعة فً تحدٌد كنه المجتمعات : ماهٌة المجتمع -

 .ٌلعب دورا فً سرعة تحقٌق الحكومة اإللكترونٌة : عمر المجتمع -

 .تناسب حجم المنظومة طردٌا مع حجم المجتمع : حجم المجتمع -

 .كلما زادت التصنٌفات االجتماعٌة زادت المنظومة تعقٌدا : تكوٌن المجتمع -

 (العوامل المساعدة)األنظمة القاعدٌة  : المكون الرابع

 .ٌحدد أنماط وطبٌعة الحكومة اإللكترونٌة : النظام السٌاسً -

 .ٌحدد أسلوب عمل الحكومة اإللكترونٌة : النظام االجتماعً -

 .ٌحدد كٌفٌة وحجم والقدرة على إنشاء منظومة للحكومة اإللكترونٌة : النظام االقتصادي -
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 :المكونات التقنية للحكومة االلكترونية وهناا أيياًا 

 اآللٌة الحاسبات -

 شبكات الحاسب اآللً -

 intranet الشبكة الداخلٌة للمنظمة -

 Extranet للمنظمة والعمالء الشبكة الداخلٌة -

 Internet الشبكة العالمٌة -

 :الشبكات تقدٌم الخدمات اآلتٌة وٌتم عن طرٌق هذه -

 خدمة االتصال عن بعد .

 خدمة البرٌدااللكترونً .

 خدمة الملفات .

 خدمة المحادثات .

 على الشبكة العالمٌة الموقع -

 وسائل االتصال السلكً والالسلكً-

 .واستقبال إرسال اجهزة باالتصال التحكم أجهزة-

 

 :فلسفة الحكومة اإللكترونية

الفلسفة التً تقوم علٌها الحكومة اإللكترونٌة تتركز فً نظرتها إلى الحكومة التقلٌدٌة كمصدر للخدمات 
زبائن  لدى الحكومة، وما  والكٌفٌة التً ٌتم من خاللها تقدٌم الخدمات للمواطنٌن والشركات كعمالء أو

. هً نظرة هؤالء حٌال طرق وآلٌات تقدٌم الخدمات

إن البٌروقراطٌة فً نظم عمل الحكومات التقلٌدٌة انعكست على ثقة العمالء بالحكومات وطرق الحصول 
على الخدمات من خاللها، بسبب الروتٌن والتعقٌدات والتعسف الذي ٌالقٌه من ٌرٌد الحصول على 

. الخدمات الحكومٌة

من هنا كان البد من اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لبناء الثقة بٌن العمالء والحكومة اإللكترونٌة، من 
خالل تبنً أسالٌب وطرق متطورة واستغالل تكنولوجٌا المعلومات لتقدٌم خدمات حكومٌة بمواصفات 

. جٌدة للعمالء

إن تقدٌم الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونٌة ٌزٌد كفاءة أداء الجهاز الحكومً بحٌث ال ٌضٌع الجهد 
والوقت والتكالٌف دون أي عائد، بل ٌتم استغالل الطاقات البشرٌة للعاملٌن فً القطاع الحكومً فً 

.  التركٌز علً التحقق من دقة وسالمة المعلومات بدال من المجهود  المبذول فً األعمال الٌدوٌة المجهدة

 

 :مبادئ الحكومة اإللكترونية

لقد وضع مجلس التمٌز الحكومً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سبعة مبادئ إرشادٌة حول ماهٌة 
: الحكومة االلكترونٌة، وتتلخص فٌما ٌلً

العالمٌة حسب   أوأو اإلقلٌمٌةمن خالل ربط الجمهور بحكوماتهم الوطنٌة :سهولة االستعمال· .1
. احتٌاجاتهم ورغباتهم

ٌجب أن تكون متاحة للجمٌع فً المنزل، العمل، المدارس، المكتبات، لتمكن من :اإلتاحة للجميع· .2
. التواصل مع الحكومة االلكترونٌة أومن أي موقع ٌناسب المستخدم
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التمتع بمعاٌٌر الخصوصٌة والسرٌة المناسبة واألمن والمصداقٌة، األمر :الخصوصية واألمان· .3
. التطوٌر فً مجال خدمات الجمهور و الذي ٌؤدي إلى النمو

االتصاف بالسرعة لمواكبة التغٌرات والتطورات الحدٌثة :التحديث والتركيز على النتائج· .4
. والمتطورة فً التقنٌة

غٌر  مشاركة كافة المنظمات الفاعلة فً المجتمع من هٌئات حكومٌة، أو:التعاون والمشاركة· .5
البحثٌة فً وضع الحلول المجتمعة والمتطورة كل حسب خبرته  الخاصة أو الحكومٌة، أو

. وتجربته

من خالل االستراتٌجٌات االستثمارٌة التً تؤدي إلى تحقٌق الكفاءة واألداء :قلة التكلفة· .6
. المستمر، مما ٌؤدي بدوره إلى تقلٌل التكالٌف

ٌعتبر أسلوب العمل الحكومً لٌس لتموٌل الممارسات التطبٌقٌة الحالٌة فقط :التغيير المستمر· .7
. وذلك من خالل العمل على استخدام التقنٌة وتطبٌقها وتحقٌقها على المستوى الفردي السطحً

  

 :أهداف الحكومة اإللكترونية

  ٌمكن حصر أهداف الحكومة اإللكترونٌة فً النقاط اآلتٌة 

      انعكاس الحكومة االلكترونٌة على أعمال المؤسسات الحكومٌة الداخلٌة غٌر  
الظاهرة للمتعاملٌن، تتمثل فً تحقٌق السرعة، والشفافٌة، وإمكانٌة المحاسبة، والكفاءة وفعالٌة 

وٌساهم هذا التوجه فً توفٌر تكلفة األعمال . عملٌات وإجراءات أداء أنشطة اإلدارة الحكومٌة
. وتقدٌم الخدمات بطرٌقة جوهرٌة

تعمل على التوجه نحوتحقٌق حاجات المجتمع وتوقعاته بطرٌقة مرضٌة عن طرٌق  
أي ٌجب أن ٌوفر . تبسٌط التفاعل والتعامل مع الخدمات العدٌدة المتاحة على وسائل االتصال

االستثمار فً إقامة الحكومة اإللكترونٌة عائدات ملموسة، سواء كانت فً شكل خفض حقٌقً فً 
. التكلفة أورفع الكفاءة واإلنتاجٌة أوتحسٌن الخدمات المقدمة للمجتمع بمواطنٌه وأعماله

سد الفجوة الرقمٌة فً المجتمع باستثمار تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المتقدمة  
لتوصٌل الخدمات الحكومٌة للمواطنٌن ومؤسسات األعمال المحتاجة إلٌها بغض النظر عن 

. أماكن تواجدهم أوأوقات التقدٌم لها

تعزٌز وتدعٌم فرص التنمٌة واإلصالح اإلداري واالقتصادي اذ أنه باستطاعة الحكومة  
اإللكترونٌة مساعدة مؤسسات األعمال وخاصة المتوسطة والصغٌرة الحجم االنتقال على الشبكة 

للحصول على الخدمات والمتطلبات، أي أن الحكومة اإللكترونٌة تقدم فرصا لتطوٌر إمكانٌات 
وقدرات ومهارات مؤسسات األعمال بل والمواطنٌن المتعاملٌن معها بما ٌمكنهم من تحقٌق 

. مستوٌات أعلى من اإلنتاجٌة ومساندة األداء األحسن

تحقٌق التعلم والتدرٌب مدى الحٌاة لزٌادة االبتكار واإلبداع للمجتمع لكً ٌمكنه من  
فالحكومة اإللكترونٌة إدارة عامة مسؤولة عن تقدٌم . التنافس والتواجد فً عالم سرٌع التغٌر

المعلومات والخدمات اإللكترونٌة بطرٌقة رقمٌة للمواطنٌن ومؤسسات األعمال القادرة على 
ا عن بعد ًٌ . االتصال إلكترون

ال ٌقتصر عمل الحكومة اإللكترونٌة على إحداث تغٌٌرات شكلٌة فً أسالٌب تقدٌم  
المعامالت والخدمات الحكومٌة والمنافع العامة للمواطنٌن بل فً إعادة آلٌة وإعادة هندسة 

وهٌكلٌة األنشطة والعملٌات واإلجراءات الحكومٌة ذاتها تدعٌما للتنمٌة واإلصالح اإلداري 
. واالقتصادي الذي تسعى لتحقٌقه الحكومات المختلفة
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 : مزايا الحكومـــة االلكترونيــــة 

 

  : قتصاديــــــة أ

 وفٌر المال والوقت والجهد على جمٌع االطراف المتعاملة بالحكومة االلكترونٌة ، وتوفٌر ت
  .مصارٌف مالٌة كبٌرة كانت تصرف اثناء العمل بالحكومة االلكترونٌة

  ولٌس العكس(ذهاب السلعة او الخدمة الى العمٌل )مفهوم اقتصادي .  

  ًمساندة برامج التطوٌر االقتصادي ، وذلك عن طرٌق تسهٌل التعامالت بٌن القطاع الحكوم
  . والقطاع الخاص ، وبالتالً زٌادة العائد الربحً للحكومة االلكترونٌة

  اتاحة فرص وظٌفٌة جدٌدة فً مجاالت جدٌدة مثل ادخال البٌانات، وتشغٌل وصٌانة البنٌة
 .التحتٌة للحكومة االلكترونٌة ، وامن المعلومات

 من تشتٌت الجهود وازدواجٌة بعض االجراءات فً الحكومة التقلٌدٌة ، ٌتم  الجهود بدال حٌدتو
 . الجهود وتوحٌدها تحت بوابة الكترونٌة واحدة جمع هذه

 تح قنوات استثمارٌة جدٌدة من خالل التكامل بٌن الحكومة االلكترونٌة والتجارة االلكترونٌة ف
 . وذلك عن طرٌق استخدام نفس التطبٌقات والتقنٌات والتبادل الداخلً للبٌانات

 

داريـــــة أ

 مفهوم االدارة االلكترونٌة (administration-E  وتنظٌم العملٌات االنتاجٌة وتحسٌن االداء
 .الوظٌفً

 لقضاء على البٌروقراطٌة والروتٌن الذي ٌوجد فً الحكومة التقلٌدٌةا.  

  االدارة فً الحكومة االلكترونٌة تكون اكثر شفافٌة فً التعامل واكثر وضوحا وتلغى الواسطة
 .والمجاملة والمحسوبٌة

  الحكومة االلكترونٌة تختصر الهرم االداري التسلسلً الطوٌل الذي عادة ما ٌتبع فً الحكومة
 . واالسراع فً تنفٌذ االجراءات االدارٌة واختصارها  التقلٌدٌة

  الحكومة االلكترونٌة تنظٌم قواعد عمل جدٌدة وبٌئة عمل جدٌدة مختلفة تماما عن الحكومة
  .          التقلٌدٌة

 مفهوم اداري جدٌد مثل العمل بروح الفرٌق الواحد وتوحٌد الجهود .  

 

 : جتماعيــــــةأ

  تحفٌز المواطنٌن الستخدام الحكومة االلكترونٌة ، وبالتالً اٌجاد مجتمع معلوماتً قادر على
 . التعامل مع المعطٌات التقنٌة ومواكبة عصر المعلومات

  ًتسهٌل وسرعة التواصل االجتماعً من خالل التطبٌقات االلكترونٌة الكثٌرة كالبرٌد االلكترون
 . وغٌره

 تفعٌل االنشطة االجتماعٌة المختلفة عن طرٌق استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الكثٌر. 
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 سلبيات و عيوب الحكومة االلكترونية  

تقلٌل عدد الموظفٌن العاملٌن فً الحكومة بسبب االعتماد على األجهزة التقنٌة مما ٌؤدي إلى  .1
 .البطالة وتقلٌل فرص العمل

الضرٌبة التً ستدفعها الحكومة نتٌجة لتلقً عدد كبٌر من الشكاوي والقضاٌا الشائكة من  .2
المواطنٌن كما قد تتلقى شكاوى ال تستحق النظر بها من أولئك الذٌن ال ٌأخذون األمر على 

 .محمل الجد

  :الجرائم اإللكترونٌة .3
على الرغم من الجهود التً تبذلها الجهات الحكومٌة لضمان أمن وسالمة البٌانات الشخصٌة 

الخاصة بمواطنٌها، إال أن مواقع اإلدارة اإللكترونٌة ال تزال عرضة للهجوم من قبل قراصنة 
والجواسٌس من دول أخرى، األمر الذي ٌعّرضها لمخاطر كبٌرة تكمن فً " الهاكرز"الحاسوب 

التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها أو حتى إتالفها، لذلك ال تزال هناك مخاطر كبٌرة من 
الناحٌة األمنٌة على معلومات ووثائق وأرشٌف اإلدارات الحكومٌة، سواًء المتعلقة باألشخاص أو 

 الشركات أو اإلدارات أو حتى الدول

  :لبنى التحتٌة المكلفةا  .4
ٌتطلب إنشاء نظام إدارة حكومٌة ذكٌة امتالك جمٌع المواطنٌن أو أغلبٌتهم اشتراكات فً خدمة 

اإلنترنت، ولذلك فإن وجود أجهزة توجٌه وبنٌة تحتٌة لالتصاالت تعد أدوات مهمة لالتصال 
كما أن هٌئات ووكاالت القطاع العام تحتاج إلى خوادم متقدمة وأنظمة أمن . بالمواقع الحكومة 

للتعامل مع كمٌات هائلة من المعلومات والتهدٌدات اإللكترونٌة المعقدة، لذلك فإن هذه المتطلبات 
 .واالستثمارات قد تكون مكلفة جداً وبعٌدة عن متناول االقتصادات األقل نمواً 

 .الكلفة المادٌة سواًء للمواطن أم للدولة .5

 .تعطل العمل فً حالة تعطل الكهرباء فً احد الدوائر أو الشبكة .6

ٌُدخل البٌانات وٌصلح  .7 ٌصبح المراجع الذي ٌتعامل مع الحكومة خادماً لها بدون أجرة فهو الذي 
األخطاء وٌصغر وٌكبر أحجام المستندات المرفقة وفقاً لما ترٌده الحكومة، ثم هو ٌدفع للحكومة 

 .رسوم الخدمة التً صنعها بنفسه

ٌُغبن   .8 تفاوت العمالء والمراجعٌن فً قدراتهم الحاسوبٌة وتمكنهم من استعمال االنترنت السرٌع ف
 .كثٌر من األمٌٌن

فقدان الخصوصٌة المعلوماتٌة للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التً ال ٌرغب فً أطالع  .9
 .اآلخرٌن علٌها

ضعف الوعً االجتماعً والثقافً بمفاهٌم وتطبٌقات الحكومة اإللكترونٌة وعدم توفر  .10
 .سمات مجتمع المعلومات

 .عدم الثقة فً التعامالت اإللكترونٌة من الناحٌة المادٌة .11
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 .شعور الموظفٌن بالعزلة وافتقادهم إلى العالقات اإلنسانٌة .12

التأثٌر السلبً على معدالت التوظٌف فً بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة  .13
 . البطالة بها

 

 :متطلبات الحكومة اإللكترونية

 
لوضع مفهوم الحكومة اإللكترونٌة على أرض الواقع فالبد من وجود عدة متطلبات أساسٌة، تشكل نقطة 

االرتكاز التً من خاللها ٌمكن االنطالق نحو التطبٌق الشامل للحكومة اإللكترونٌة، وتتفاوت هذه 
المتطلبات من مكان آلخر، نظراً الختالف الدول والشعوب والمجتمعات عن بعضها البعض، هذا بخالف 

الدول التً تعانً من تأخر فً بعض المجاالت، والتً ٌتعٌن علٌها بذل مزٌد من الجهد إلٌجاد هذه 
 .المتطلبات، ونستعرض تلك المقومات من خالل ارتباطها بأوضاع وظروف الدول النامٌة

 

 :جود الرؤية اإلستراتيجيةو .1

 
تعد الرؤٌة الواضحة أمراً ذو أهمٌة كبرى لمشروع الحكومة اإللكترونٌة، وبناء على هذه الرؤٌة 
سٌتم تحدٌد الكٌفٌة التً سٌكون علٌها هذا المشروع فً فترة مستقبلٌة والوضعٌة المناسبة له من 
حٌث الدور واألهداف، بما ٌضمن توضٌح ماهٌة الدور الذي ٌراد لمشروع الحكومة اإللكترونٌة 

أن ٌؤدٌه فً حٌاة األفراد والمجتمع والمنظمات والدولة ككل، وٌتطلب تحقٌق ذلك العدٌد من 
 : الخطوات التفصٌلٌة، وهً

 
تشكٌل جهة علٌا تتولى وضع اإلستراتٌجٌة لمشروع الحكومة اإللكترونٌة على المستوى  -

 .الوطنً
 .وضع الخطط الفرعٌة لمشروع الحكومة اإللكترونٌة -
 .االستعانة بالجهات االستشارٌة والبحثٌة للمشاركة فً الدراسة ووضع الخطط -
التوافق والتكامل بٌن المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومٌة أو أهلٌة، وتفعٌل التكامل  -

 .المعلوماتً على مستوى الدولة ككل عند البدء بتطبٌقاته
تحدٌد المنفذ أو بوابة الدخول الموحد للحكومة اإللكترونٌة، والتً تعتبر بمثابة موقع موحد  -

لجمٌع وزارات وهٌئات الحكومة باختالف تخصصاتها، وجرت أغلب الحكومات على استخدام 
 .شبكة االنترنت كبوابة خاصة للحكومة اإللكترونٌة

االستعانة بالقطاع الخاص لتنفٌذ بعض مراحل المشروع، أو المشاركة فً بعضها، بما ٌتمتع  -
 .به من إمكانٌات وحرٌة إجراءات

 

 . تكوٌن البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة .2

 

البنٌة التحتٌة هً المكونات المادٌة والبشرٌة التً ٌمكن من خاللها تنفٌذ التطبٌقات اإللكترونٌة 
 :لألجهزة الحكومٌة، وهً تتضمن عنصرٌن أساسٌٌن وهما
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 : تجهٌزات الحاسب اآللً متمثلة فً (أ 

 
 .المكونات المادٌة وتتمثل فً أجهزة الحاسب اآللً -
 .المكونات الفكرٌة وهً نظم برامج التشغٌل ونظم برامج التطبٌقات -
المكونات البشرٌة وتشمل العاملٌن فً قسم الحاسب اآللً من مشغلٌن ومبرمجٌن ومحللً نظم  -

 .ومهندسٌن إلى غٌر ذلك من التخصصات الالزمة لعمل وحدات تقنٌات المعلومات
المواقع المكانٌة، : مستلزمات البنٌة التحتٌة ألعمال الحاسب اآللً داخل مبنى المنظمة مثل -

 .التوصٌالت السلكٌة، األجهزة المساندة، الطاوالت الخاصة بالحاسب وغٌر ذلك

 
 : أنظمة المعلومات (ب

 :وتشمل (نظم المعلومات اإلدارٌة)وهً تطبٌقات تقنٌة ألنظمة تقنٌة المعلومات
 .نظم تشغٌل البٌانات -
 .مٌكنة المكاتب)آلٌة المكاتب  -
 .نظم إدارة قواعد البٌانات -
 .نظام المعلومات اإلداري -
 .نظم دعم القرار -
 .الذكاء االصطناعً أو نظم الخبرة -

مع مالحظة أنه ٌمكن تحقٌق النظام المعلوماتً اإللكترونً دون وجود كل هذه المكونات بشكل 
مستقل، وذلك بوجود نظام معلوماتً إلكترونً منفرد ولكنه ٌتمٌز بشموله لكل تطبٌقات األنظمة 

 .السابقة وبالتالً ٌحقق أهدافها
 :وال تكتمل البنٌة التقنٌة إال بتوفٌر الروابط اإللكترونً، من خالل هذه العناصر

 .أجهزة االتصاالت -
 .شبكات الربط اإللكترونً -
الخدمات المساندة المتمثلة فً مواقع شبكة االنترنت والبرٌد الورقً لخدمات توصٌل الطرود  -

 .واإلرسالٌات البرٌدٌة واالهتمام بتحدٌد المواقع الحكومٌة والتجارٌة والسكنٌة

 

 .تحقٌق التحول التنظٌمً .3

 
إن مرحلة االنتقال باألجهزة الحكومٌة من اإلجراءات التقلٌدٌة المتبعة حالٌاً إلى تطبٌقات 

الحكومٌة اإللكترونٌة ٌحتاج إلى جهود مكثفة والكثٌر من الصبر، وإلى خطوات متعددة تأخذ 
 : صفة التحول وتتعلق بعدة جوانب رئٌسٌة وهً

 
  الدعم والمساندة من قبل المستوٌات اإلدارٌة العلٌا المتمثلة فً القٌادة السٌاسٌة والقٌادة التنفٌذٌة -
وبما أن هذا التحول لن ٌلغً العنصر البشري، أو تلغً دوره فالبد من إعداد موظفٌن وعاملٌن  -

 .متقبلٌن لفكرة الحكومة اإللكترونٌة
، وهو ٌعنً الوسٌلة اإلدارٌة (أسلوب الهندرة)إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة الحكومٌة  -

المنهجٌة التً تقوم على إعادة البناء التنظٌمً من جذوره، باالعتماد على إعادة هٌكلة وتصمٌم 
العملٌات األساسٌة، بهدف تحقٌق تطوٌر جوهري وطموح فً أداء المنظمة ٌكفل سرعة األداء 

 .وتخفٌض التكلفة وجودة الخدمة
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 .تهٌئة األنظمة والتشرٌعات .4
 

البد من تحقٌق اإلصالح التشرٌعً، مقوم أساسً وهام لمشروع الحكومة اإللكترونٌة، بغرض 
 :تحقٌق عدة أهداف منها

 
إعطاء المشروعٌة لألعمال اإللكترونٌة الخاصة بالحكومة اإللكترونٌة، بتحدٌد المباح،  -

 .والمحرم منها، والعقوبات المفروضة

 .تحقٌق مبدأ الشفافٌة -
 .تحقٌق األمن الوثائقً، وخصوصٌة وسرٌة المعلومات -
إعطاء مشروعٌة الستعمال الوثائق اإللكترونٌة، كإثبات الشخصٌة إلكترونٌاً، واستخدام التوقٌع  -

 .إلى غٌر ذلك... اإللكترونً
تسهٌل العملٌات اإللكترونٌة، كالمعامالت المالٌة اإللكترونٌة، وعملٌات البٌع والشراء، والبرٌد  -

 .اإللكترونً

 

 .تحقٌق األمن والموثوقٌة المعلوماتٌة .5

 
حٌث ٌعتبر ضعف األمن فً مجال العمل إلكترونٌاً ضعفاً للثقة، مما ٌتطلب توفٌرها ضمن األنظمة 

 .اإللكترونٌة ومستخدمٌها والبٌئة الحاضنة أٌضاً 

 

. 

 


