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 خلفية تاريخية
 قام مركز المعلومات ( ثالث خطط خمسية ) 2002وحتى  1997خالل الفترة من 

 

 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية    IDSCبمجلس الوزراء   ودعم اتخاذ القرار

 

    UNDPدعم من برنامج األمم المتحدة  االنمائىبو  MOLD( المحلية اإلدارة)

 

 الوحدات )، بداية من جذور  المجتمع المحلى  للمعلومات  البنية األساسية بتطوير

 

 المحلية بالمحافظات  حتى المستوى  القومي  وكيانات اإلدارة( المحلية القروية

 

 (.وزارة التنمية المحلية)
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   .عدم دقة ومصداقية ودالالت البيانات والمعلومات والمؤشرات التنموية  وبالتالي عدم الثقة فى فائدتها •
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 بناء على تقرير  تقييم حجم وقيمة استفادة المجتمع المحلى من البنية األساسية للمعلومات ، 

   :يرى التقرير أن االستفادة لم تكن كاملة وأن أسباب ذلك هي 

 تقييم التجربة    

 

   .الحاجة إلى تطوير واستكمال النظم والتطبيقات والمعدات لتكون أكثر سهولة وأسرع استجابة •

 .االحتياج إلى دعم ثقافة مشاركة المجتمع المدني ونشر آليات استخدام المعلومات للقيادات وللمواطن •

 .وجود معوقات قانونية وإجرائية وفنية تحد من إتاحة المعلومات للمجتمع بشــــفافية ووضوح •



 مشروع التطوير

 (  IDSC) وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 21/8/2002ى ف

 

 إدارة التعاون )ووزارة الخارجية المصرية ( UNDP)وبرنامج األمم المتحدة االنمائى 

 

 يد رئيس جهاز التعبئة العامة واالحصاء ومعالى رئيس مجلس وبحضور الس( الدولي 

 

 تكنولوجيا االتصاالت  وثيقة تنفيذ مشروع تجريبي لتوظيف واستخدام الوزراء؛ 

 

 والمعلومات لدعم جهود التنمية المحلية 
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 المساهمة فى تحقيق مجتمع محلى مترابط؛ قادر على التعاون مع الحكومة المركزيـة 

 وممارسة سلطاته الالمركزية ؛ تشارك كياناته الحكومية وغير الحكومية فى تخطيــط 

 وإدارة التنمية المحلية الشاملة المستدامة وتقييم عائدها وتصحيح مساراتها وتعميـق 

 .ثقافة وآليات المسائلة المجتمعية والتأكد من استفادة المجتمع والمواطن بعائد التنمية
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  رؤية المشروع

 



 

   

 (  بالجهات الحكومية والمجتمع المدني)رار ــــــــالمعلومات الدقيقة الهادفة لصانعي ومتخذي القإتاحة 

 

   اـــــــــراح المشروعات ومتابعة تنفيذهـــبما يمكنهم من صياغة الرؤى التنموية وتحديد األهداف واقت

 

 زةــمع األجه راءات تعامل المواطنـــــوتوظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتسهيل وتبسيط إج

 

 .والمشاركة في صنع القرار وتحقيق أهداف التنمية (المشروع القومي للحكومة االلكترونية)الحكومية 
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 هدفال    

 



 عناصر النجاح
احتياجات المستفيد             User Requirements 

 

 الالمركزية/ المركزية  Centralization \ Decentralization 

 

 الشفافية/ اإلتاحة           Availability \ Transparency 

 

المشاركة والتنسيق                  Participation & Coordination 

 

التطوير المستمر                      Continuous Development 

 

االستمرارية                                                   Sustainability 
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 .لتنمية المحليةالقومية لمعلومات التطوير شبكة  1.

 

 

   .وخطة لالرتقاء بالبيانات والمعلومات لصالح التنميةبناء إطار . 2

 

 

 .ألجهزة الحكوميةاتعامل المواطن مع لتطبيق . 3
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 شروعمخرجات الم     
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 نوالمستفيد                               
 

 سيكون هناك تدفق مستمر ومتاح للمعلومات ويمكن لمختلف الجهات المهتمة بقضايا     

 : لتنمية المحلية االستفادة منها ، وهناك العديد من هذه الجهات ، لعل أهمها ا     

 
 وزارة الدولة للتنمية االدارية     وزارة التنمية المحلية         

 

 IDSC    وزارة االتصاالت والمعلومات        

 

    كيانات المجتمع المدني    محافظات الجمهورية          

 

          UNDP                  المواطــــــــــن  
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شبكة معلومات قومية للتنمية المحلية تغطى الكيانات الرئيسية بالمحافظات وتتجمع فى وزارة التنميــــة  

، تحقق قدرات (اإلنترنت)المحلية، قابلة للتوسع والتطور قادرة على التعامل مع شبكة المعلومات الدولية 

لضبط حركة التدفق المعلوماتى وتوضح مدى دقة البيانات ودالالت المعلومــــــات وكفاءة المؤشــــــرات 

المؤثرة على القرارات التنموية، متاحه للمجتمع المدنى والجهات الحكومية للحصول على المعلومـــــات 

 .والتعامل مع الجهاز الحكومى فى سهولة وسرعة وكفاءة

  العائد التنموى

 



 البوابة اإللكترونية للمحافظة 
Governorate Portal 
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 التعريف
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تقدم خدمـات ... هي موقع متطور على شبكـة اإلنترنت 

بما يحقق ترابط كيانات ... متنوعة لمجتمع مســـتهدف 

...  وتحقق تعاون فعال مع المستوى األفقى ... المجتمع 

والمستـوى الرأسـى وتدعـم جهـود إدارة التنميـة 

 .المحليـة الشاملة المستدامة
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 التأثير التنموي المستهدف

 توفير أقصى مساحة للتحاور مع المجتمع المدني والمواطن •

 مما يعزز من دقة وتكامل البيانات“ البيانات مسئولية مالكها”ترسيخ مبدأ  •

 مشاركة المجتمع المدني بنفس المساحة المتاحة لألجهزة الحكومية  •

 إمكانية تراسل وتواصل المواطن مع معالى المحافظ والقيادات المحلية  •

 دعم اتخاذ القرار لمعالى المحافظ من خالل مشاركة أجهزة االدارة المحلية  •

 توفيرالمعلومات والمؤشرات التنموية لمعالى المحافظ والقيادات المحلية  •

 تعزير قدرة قيادات التنمية المحلية على متابعة مستوى تقديم الخدمات •
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 عوامل النجاح الحرجة

 .إهتمام القيادات العليا باستكمال وجودة وتحديث المحتوى •

 .الجهة المشاركة على البوابة تمتلك بواباتها الفرعية ومسئولة عنها •

 .الكفاءة الفنية للعنصر البشري فى مجموعة اإلدارة •

 .المشاركة الفعالة لمركز المعلومات بالمحافظة ولمراكز معلومات الكيانات •

 .مشاركة المجتمع المدني والمواطن واالستفادة بآرائهم في التطوير المستمر •

 .تحديث وتطوير المحتوى وتقييم تأثيره التنموى على المجتمع •

 .سرعة الرد على المواطن واإلهتمام برأيه •
     

   

   

   

   



 مراحل بناء وإطالق البوابة اإللكترونية

البناء الفنى والجرافيكى. 

تصميم وبناء البنية األساسية. 

مرحلة اإلدارة. 

استطالع رأى عن مدى تحقيقها لألهداف. 
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 تعامل المواطن مع األجهزة الحكومية

 
 الخدمات اإللكترونية
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 الرؤية العامة – حليةااللكترونية الم الخدمات

كن امأتوصيل الخدمات للمواطنين في     
جدهم بالشكل واألسلوب المناسب اوت

 الالزمةوبالسرعة والكفاءة 
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 .....لمـــاذا؟

  اإلنترنت ومالحقة الدول المتقدمة  تقديم الخدمة الحكومية على 

تبسيط حصول المواطن على الخدمة  

 والرقابة  االداء الحكومي رفع كفاءة 

متابعة وتقييم أداء اإلدارات منفذة الخدمات 

التواصل مع المواطنين 

 



 خدمــات تفاعلية 
تنفيذ مجمـوعة من الخدمات للمواطنين والشركات عن بعد وبدون إتصال      

مباشر مع إدارات تنفيذ الخدمة، مع توصيل ناتج الخدمة إلى متلقيها دون 
  .متابعة تنفيذ الخدمة وأداء اإلدارات دون تدخل بشرى. إنتقال

 قيـاس أداء

داراتاال  

 تطـوير إدارى

خدمات حكومة 

 الكترونية

شـكاوى ومقترحات   

 تفاعلية

 شبكة المعلومات المحلية

 خدمات الكترونية تفاعلية نظـم معلومات ودعم قـــرار بوابة التنمـــية   المحليــــــــــــة



 نظام

 الخدمات التفاعلية 

 متابعة 
 استمارات

 وشروط 

 إنترنت

 طلب الخدمـة تنفيــــذ الخدمـة

 شركة/ رجل األعمال / المواطن 

 موظف المكتب

 األمامى 

 موظفوا المكتب

 الخلفى 

 تقرير

 متابعة

 أداء



 دورة عمل الخدمات التفاعلية

 يطلب المواطن الخدمة من البوابة، يمأل االستمارة ويتبع اإلرشادات
 .ويسجل رقم الخدمة لتسهيل إجراءات المتابعة

 يتلقى الموظف المختصFront Officer  الطلب ويتأكد من استكماله
ويسجل النواقص إن وجدت أوقبوله للطلب وبالتالى يرسله للتنفيذ 

   Back Officesبالمكاتب الخلفية 

  يتابع الموظف األمامى تنفيذ الطلب فى األروقة الخلفية ويخطر المواطن
 .أو االعتذار عنها( بالبريد)أوال بأول باإلجراءات وحتى يتم أداء الخدمة 

 برصد كفاءة تنفيذ العمل فى كل خدمة  الخدمات االلكترونيةكما تقوم
والمعدل الزمنى الالزم لتنفيذ الخدمة الواحدة وتضع كل هذا فى تقرير 

وأمام ( الوزير، المحافظ، رئيس مجلس المدينة)أمام المسئول المحلى 
 ..(.مدير المديرية، مدير التراخيص،)المسئول عن الخدمة 

  



يقوم النظام بتخزين 

الطلب فى قاعدة بيانات 

 الطلبات

Citizens 

Requests 

يقوم مسئول طلبات 

المواطنين بتوجيه الطلب  

طبقا لنوع الطلب والجهة 

المختصة بالتنفيذ أو 

 إبداء الرأى

يقوم المختص بالجهة 

المعنية بالرد على الطلب 

بعد دراسته ويخزن هذا 

الرد على قاعدة بيانات 

 طلبات المواطنين 

 6 التوجيه 

5 

يقوم المواطن بملء 

النموذج المطلوب 

ومعرفة رقم الطلب 

الستخدامه فى مراحل 

أخرى لالستفسار عن 

 موقف الطلب 

يقوم 

المواطن 

باختيار 

النموذج 

المطلوب 

للخدمة 

 ألمستهدفه 

4 3 2 

 بوابة إلكترونية

10 

9 

خدما

ت 

للموا

طنين 

 نماذج

 

استعالم عن 

 موقف 

الطلب برقم 

   الطلب 

11 

8 

 

 مواطن 

1 

طلب 

 خدمة 

7 

 األروقة األمامية األروقة الخلفية

 الرد على االستعالم

 استعالم 12

13 
 تقرير

 تقييم أداء 
 الخدمات

 دورة عمل الخدمات التفاعلية



 (Challenges & Risks)التحديات والمخاطر 

التغيير والتطوير 

ثقافة التغيير المجتمعى 

كفاءة اإلداره 

التنسيق والتعاون 

مشاركة المجتمع المدنى 
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