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 شكر وتقدير
 

 

، أعدت هذه الدراسة إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

دها ومراجعتها الدكتورة نبال إدلبي، رئيسة قسم االبتكار. كما اإلسكو. وأشرفت على تصميمها وإعدا

 شاركت بمراجعتها كل السيدة ليز دنير، والسيدة هانيا صبيدين ديماسي من قسم االبتكار. 

 

وتستند الدراسة إلى تقرير متخصص أعده السيد جيرمي ميلر، مدير شركة "حوكمة األلفية الثالثة" 

حدة. وشارك في إعداد الدراسة كل من السيدة لويس تومسان، مديرة في الدانمارك والمملكة المت

في الدانمارك، والسيد فاروق ميسي، المحاضر في جامعة برونل في لندن،  "تومسان-شركة "كو

 المملكة المتحدة. 

 

قام بإعداد النسخة العربية من هذه الدراسة الدكتور عماد صابوني الخبير في مجتمع المعلومات و

 في الجمهورية العربية السورية.  ا  التصاالت والتقانة سابقووزير ا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء مسؤولية:

 صدرت هذه الوثيقة دون تحرير رسمي. -

 لم يتم التحقق من المراجع المذكورة في النص. -

 اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلف وليست، بالضرورة، آراء األمانة العامة لألمم المتحدة. -

 يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها.ال  -

 ال يمكن استخدام أي جزء من هذه الوثيقة قبل نشرها رسميا   -
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 تنفيذي ملخص

 

 أ( المقدمة والمقاربة
 

أخذت خدمات الحكومة اإللكترونية، في بلدان العالم كافة، باالعتماد أكثر فأكثر على توجه يضع المواطن في 

على احتياجات المواطنين، وباالستفادة من اإلمكانات التي ، وذلك بالتركيز citizen-centricز االهتمام مرك

ويحتاج  .Information and Communication Technology (ICT)تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المواصفات القياسية المتعارفة، ير والمعاينجاح ذلك التوجه إلى التعاون والتواصل والتشغيل البيني واعتماد 

بهدف تقديم خدمات متكاملة عبر جميع القنوات المتاحة، ومنها قنوات التواصل المباشر وجها  لوجه، وذلك 

وفي هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم التوصيات  .لتعظيم الفائدة لدى المواطنين وسائر المستخدمين

ي ووضع إرشادات لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية، مع الالزمة لبناء إطار استراتيج

التركيز بوجه خاص على دور المعايير والتشغيل البيني، بهدف تقديم خدمات أفضل للمستخدمين ورفع 

 .مستوى الكفاءة في اإلدارات الحكومية على حد سواء
 

يام في المرحلة األولى بأبحاث مكتبية لتحديد أفضل ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد منهجية الدراسة على الق

الممارسات العالمية في الحكومة اإللكترونية، وبخاصة ما يتعلّق منها بتكامل الخدمات اإللكترونية، وذلك 

ويجري في  .بتحليل أمثلة منتقاة من مختلف أنحاء العالم، بهدف استخالص الدروس والتوجهات األساسية

نية وخدماتها ص أحدث المسوح والدراسات لتقديم تصّور عن مدى تطّور الحكومة اإللكتروالمرحلة الثانية فح

ثّم استكمالها بدراسات حالة تفصيلية من ثماني دول عربية، وإجابات عن استبيان وردت  في المنطقة العربية،

وفي  .ي المنطقةمن إحدى عشرة دولة عربية، تمثّل الوضع الراهن لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية ف

المرحلة الثالثة، يُنظر إلى هذا الوضع الراهن في سياق التوجهات العالمية وأفضل الممارسات التي تّم 

تحديدها، بهدف دراسة القضايا الهامة التي تتعلّق بتكامل الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية، والتحديات 

لبناء إطار استراتيجي واقتراح على تلك القضايا، توصيات  ا  ادوأخيرا ، تقّدم الدراسة، اعتم .التي تواجهها

لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية، بهدف مساعدة الدول العربية في التقّدم نحو إرشادات 

 .أكثر المستويات تطورا  على الصعيد العالمي

 

 مات الحكومة اإللكترونيةب( التوجهات العالمية وأفضل الممارسات في مجال تكامل خد
 

تظهر الدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية الرئيسية، ومنها األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة 

ن هناك عددا  من التوّجهات العالمية والممارسات الفضلى والبنك الدولي، إ OECDالتنمية والتعاون االقتصادي 

والحكومة التعاونية  whole-of-government بات مثل "الحكومة جمعاء"ويتضمن ذلك اعتماد مقار .الهامة

collaborative government التي تعطي المستخدم االنطباع بأن القطاع العام هو منظومة متكاملة؛ كما يتضّمن ،

صل ذلك التحرَك باتجاه المشاركة اإللكترونية واستخدام الهاتف النقّال ومنصات الوّب، إلى جانب التوا

وما زالت أغلب الدول النامية ترّكز اهتمامها في بناء البنى  .المباشر وجها  لوجه، لتقديم الخدمات المتكاملة

( وتقديم المعلومات عن الحكومة وأنشطتها، في حين اتجه التركيز في الدول التي هي أكثر األساسية) التحتية

 .يُعرف بـ "الحكومة المفتوحة" وزيادة الشفافيةتطورا  نحو جودة تصميم وتقديم الخدمات، إضافة إلى ما 

التعامل مع تكامل تقديم  وتظِهر الممارسات الفضلى في الدول التي لديها حكومة إلكترونية متطّورة أنه ينبغي

في الحالة  .على حد سواء front-officeوالمكاتب األمامية  back-officeالخدمات على مستوى المكاتب الخلفية 

وتبادل البيانات، إضافة إلى بناء السجالت  والمعاييرون المكّونات الرئيسية هي التشغيل البيني األولى، تك

وتسمح هذه المكّونات بدورها بتفعيل التكامل بين األطراف الفاعلة المختلفة في القطاع العام  .القاعدية الرئيسية

في حالة المكتب األمامي، فتظهر  أما .والقطاعات األخرى، وبتكامل المستويات المختلفة من الحكومة



 

 د
 

لخدمات بأشكال مختلفة، مثل التكامل حول الوظائف االممارسات العالمية الجيدة أنه من الممكن تحقيق تكامل 

 .المختلفة للخدمات، وسمات المستخدمين، وقنوات تقديم الخدمة، ومواقع وأنواع مشاركة المستخدم

 

 العربيةج( واقع الخدمات اإللكترونية في الدول 
 

م الحكومة اإللكترونية في الدول العربية إلى حد بعيد يتبيّن من أحدث المصادر ارتباط تطوير الخدمات وتقدّ 

وقد يكون سبب األداء الجيد في  .بالدخل، مع وجود استثناءات هامة، كما في حالة مصر والمغرب وتونس

كومة التعاونية، والتركيز الكبير على المشاركة الحالة األخيرة مرتبطا  باعتماد نهج "الحكومة جمعاء" والح

 ،اإللكترونية وإتاحة المعلومات عن الوظائف الحكومية المختلفة على الشبكة، ونشر بيانات الحكومة المفتوحة

لة في المنطقة ويظهر فحص نتائج دراسات الحا .الهشة والمحرومة الفئاتوالتأكيد المخصوص على دعم 

لدعم  والمعيرةل أنه من الممكن تحديد ست مقاربات قابلة للتعميم لتحقيق التشغيل البيني الدو العربية واستبيان

 تكامل الخدمات:
 

 .التأسيس واالختبار في جهة واحدة ثم التعميم تدريجيا  على الجهات األخرىالمبادرة في  .1

 .اعتماد النافذة الواحدة في المكتب األمامي لعدة جهاتالدفع نحو  .2

 .بنى التحتية بين عدة جهاتالالتشارك في  .3

 .في كل جهة silo systemsفوق المنظومات الموروثة المتقوقعة  overlayوضع طبقة إضافية  .4

 .الموروثة المتقوقعة في كل جهةالمنظومات  التخلي عنمن الصفر مع  البناء .5

 .الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر جهات متعّددة .6
 

 ت الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربيةد( القضايا الهامة لتكامل خدما
 

على المعلومات المتوفرة عن  ا  يمكن استخالص عدد من الدروس الرئيسية عن الحكومة اإللكترونية اعتماد

التطورات العالمية وتجارب الدول الرائدة، وعن أوضاع وتوجهات تكامل الخدمات والحكومة اإللكترونية في 

ويُلّخص ذلك  .لدعم تكامل الخدمات والمعيرةني الرامية إلى تحقيق التشغيل البي الدول العربية ومقارباتها

 بالحاجة إلى التركيز على النقاط التالية:
 

السياسات واالستراتيجيات والخطط المالئمة  الحكومة اإللكترونية فيما يخص استراتيجية تنفيذ •

د التفويض والدعم السياسي؛ الموضوعة لتحقيق الخدمات المتكاملة، إضافة إلى ضرورة وجو

ر سلطة وبنية وطنية للحوكمة، وإقرار النصوص القانونية والتنظيمية والمالية؛ والحاجة إلى توفّ 

والتغييرات الواجب تطبيقها على الهياكل التنظيمية والبنى واإلجراءات؛ وتنمية ودعم الموارد البشرية 

 .لة للمشاريعرة الفّعاالمؤهلة والمحفّزة لدى الحكومة؛ والحوكمة واإلدا

للحكومة اإللكترونية فيما يخص الظروف الجغرافية والسكانية واالقتصادية  ةالمحفّز البيئة •

واالجتماعية والثقافية، إضافة إلى الوضع السياسي في البلد؛ وضمان أن تكون استراتيجيات الحكومة 

 .ية األخرىاإللكترونية مشّملة في السياسات الوطنية االقتصادية واالجتماع

أن يكون ملموسا  على الحكومة والمستخدم والمجتمع  -ويجب-تأثير الحكومة اإللكترونية، الذي يمكن  •

لدى المستخدم، وفوائد  والفاعليةويمكن تصّور تلك اآلثار على شكل زيادة كفاءة الحكومة،  .برّمته

 .يبة أو بعيدة المدىويمكن أيضا  تصنيف هذه اآلثار إلى قر .الحوكمة على المجتمع عموما  
 

 الخاصة بتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية واإلرشاداتهـ( اإلطار االستراتيجي 
 

جرى اقتراح المكّونات الثالثة التالية لإلطار االستراتيجي واإلرشادات المتعلقة بتقديم الخدمات المتكاملة 

 اجات المواطنين في المنطقة العربية:للحكومة اإللكترونية، التي ترّكز على احتي



 

 ه
 

إرشادات للحكومة اإللكترونية على شكل منصة لتكامل الخدمات، تظهر فيها الخطوط العريضة  .1

 :ما يليالستراتيجيات الحكومة اإللكترونية المناسبة للمنطقة، وذلك عن طريق تطوير وإنجاز 
 

 .اإلطار السياساتي واالستراتيجي •

 .مة اإللكترونية وتنفيذهاحوكمة استراتيجية الحكو •

 .الحكومة اإللكترونية لتنفيذاألسس القانونية والتنظيمية  •

 ؛خطط العمل •

 .quick wins (النجاحسريعة الالمشاريع المكتسبات السريعة )أي  •

 .تقّدم الحكومة اإللكترونية، وتكاليف ومنافع التنفيذ مراقبة •
 

إرشادات على المستوى االستراتيجي األعلى اإلطار االستراتيجي لتكامل الخدمات، الذي يتضّمن  .2

ثالث مراحل رئيسية مستقلة، ولكن  فيلتكامل خدمات الحكومة االلكترونية في المنطقة العربية، وذلك 

 متداخلة:
 

الخدمات في المكتب الخلفي: تطوير مكّونات بناء المكتب الخلفي باعتبارها أداة  للخدمات تكامل  •

 .المتكاملة

ي المكتب األمامي: يمكن تصميم وتقديم خدمات على مستوى عاٍل من التكامل تكامل الخدمات ف •

 .باستخدام المكّونات المذكورة في المرحلة السابقة

تعظيم األثر على التنمية والحوكمة الوطنية: بعد إنجاز المرحلتين السابقتين، يمكن نقل التركيز  •

ومية عموما ، وخدمات الحكومة إلى مراقبة وتقييم األثر، بهدف ضمان أن الخدمات الحك

بوجه خاص، إضافة إلى الحوكمة العامة في مجملها، تقوم بدورها المباشر في دعم  اإللكترونية

 .االقتصاد والتنمية االجتماعية

 

التعاون والتشارك بهدف دعم تكامل الخدمات، وتعظيم التعاون والتشارك في  بخصوصمقترحات  .3
 العربية، مع التركيز على: الحكومة اإللكترونية في المنطقة

 

 ر.ربة واقعية للتعاون والتطويمقا •

العوامل التمكينية المشتركة في المكاتب الخلفية واألمامية، التي غالباً ما تكون ضرورية  •
 .للتحّول باتجاه الحكومة اإللكترونية، وإنجاز الخدمات وتحقيق األثر المرجو منها

وأنواع المستخدمين  فئاتبية عموماً، إضافة إلى الخدمات المشتركة المناسبة للدول العر •
 .المختلفة

 .والتعاون القدراتمبادرات بناء  •
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مقدمة  -أوالا   
 

 الخلفية ودواعي الدراسة 1-1
 

ميع بلدان العالم، على المستويات المحلية والوطنية يجري اليوم تطوير ونشر خدمات الحكومة اإللكترونية في ج

، citizen-centricواإلقليمية، ويترافق ذلك مع االعتماد أكثر فأكثر على توجه يضع المواطن في مركز االهتمام 

ويُظهر ذلك التوجه األهمية المتزايدة للتركيز على احتياجات  .ومع استخدام وسائط التواصل االجتماعي

، واالبتعاد عن مقاربات القطاع العام التي تجعل seamlessوسلسة تقديم خدمات حكومية متكاملة نين والمواط

التعاون والتواصل ويحتاج تحقيق ذلك إلى   .الجهة الحكومية محور االهتمام، باتجاه جعل المواطن هو المركز

وتتطلب المقاربات  .الخدمات المتكاملةلتقديم والتشغيل البيني واعتماد المعايير والمواصفات القياسية المتعارفة 

الحديثة في تصميم الحكومة اإللكترونية االستجابة الحتياجات المواطنين من دون إثقال كاهلهم بالتعقيدات التي 

 .يمكن أن تكون موجودة في العمليات الخلفية

 

المستخدمون  يحصل التي ةالمتنوع التكامل الصحيح للقنوات هو ضمان إن أحد الجوانب الهامة لتقديم الخدمات

 بغية واألفراد،المحّددة من المستخدمين  الفئاتعلى احتياجات ، وأن يُبنى هذا التكامل على الخدمات عن طريقها

 ذات الصلة التي تستخدمالقنوات  جميع أنواع ويشمل ذلك .من الخدمات التي يحصلون عليها تعظيم المنفعة

ووسائط التواصل  Information and Communication Technology (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .هلوج، ومراكز االتصال، والتواصل المباشر وجها  البريد العادي التقليدية مثل القنوات، ولكن أيضا  االجتماعي

 ما تكونغالبا إنها هو  : السبب األوللسببين القنوات التقليدية، وذلك نشر هذه جدا  االستمرار في من المهمو

، وألن استخدام هذه الحكومة والتواصل مع للوصول إلى الخدمات لدى الكثير من المستخدمين الوسيلة الوحيدة

أكثر  التي تحتاججغرافيا ،  والمعزولة المناطق التي هي أكثر فقرا  والمناطق الريفيةالقنوات هو أكثر شيوعا  في 

، البشري المباشر إلى التفاعل الخدمة مكّونات اجة العديد منمن غيرها إلى هذه الخدمات؛ والسبب الثاني هو ح

 .التعاطفعن طريق الحوار والثقة العالقات الشخصية وبناء والتعليم، و والرعاية الصحة كما هو الحال في

 كميات الكبيرة من البيانات،ال وتحليل معالجة فضل فياأل هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إنوبالمقارنة، ف

الفوري،  في حالة اإلجراءات والمعامالت التي تخضع إلى قواعد واضحة، وكذلك في حالة التواصلوذلك 

 تتضّمن مكّونات من النوعين، وهذا ما العديد من الخدمات ومن الواضح أن .النظر عن المكان أو الزمان بصرف

 .في تقديم الخدمات التكامل أهمية يؤكد

 

األنظمة، والبنى التكنولوجية واإلجراءات التي تتشارك فيها الجهات الحكومية ضمن  إن قابلية التشغيل البيني بين

البلد أو المنطقة الواحدة، هي ذات أهمية حاسمة في نجاح تقديم خدمات حكومية تضع المواطن في مركز 

من المهم األخذ و .اهتمامها؛ ويجب أن يكون بمنزلة حجر األساس في أية استراتيجية حديثة للحكومة اإللكترونية

في الحسبان األشكال المختلفة من قابلية التشغيل البيني عند تقديم الخدمات المشتركة، أي التعاون بين المنظّمات 

والمنظومات والخدمات، ومن ثّم التمييز بين المستويات المختلفة من التشغيل البيني: التكنولوجية والداللية 

ومن الضروري أيضا   .ماد المتبادل لتلك المستويات بعضها على البعضوالتنظيمية والقانونية، وكذلك االعت

 .وضع معايير محّددة وفرض استخدامها في مستويات معينة، بهدف ضمان التشغيل البيني وتكامل الخدمات

 

الخدمات لكنها أيضا  حاسمة األهمية في حالة ضمن البلد الواحد، تُعّد قابلية التشغيل البيني مهمة لتكامل الخدمات 

فعلى سبيل المثال، تعاونت المفوضية األوروبية مع الدول األعضاء  .العابرة للحدود )المشتركة بين عدة دول(

وفي تنفيذ مشاريع رائدة لضمان القابلية الكاملة للتشغيل البيني  1للتشغيل البينياألوروبي العمل في تطوير إطار 

وتهدف اإلسكوا إلى تعزيز التشغيل البيني بهدف دعم تكامل  .بين خدمات منتقاة، عبر دول االتحاد األوروبي

                                                      
1 European Commission, 2010b 
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وإذا ما جرى تنفيذ  .الخدمات داخل كل دولة عربية، ثم على المستوى اإلقليمي، لتعزيز الخدمات العابرة للحدود

 تكامل الخدمات تنفيذا  جيدا ، فمن الممكن أن يصبح الوصول إلى الخدمات واستخدامها أكثر سهولة، وأن تصبح

 .ذات جودة عالية ومنفعة أكبر للمستخدم، وكذلك للحكومة والبلد بأكمله

 

 الغرض والمنهجية 1-2
 

لتكامل خدمات الحكومة لبناء إطار استراتيجي ووضع إرشادات  هذه الدراسة إلى اقتراح توصيات تهدف

في اإلدارة  الكفاءة سينالمستخدمين وتح بغية التركيز على احتياجاتاإللكترونية في المنطقة العربية، وذلك 

الحكومة  تكامل خدمات في الجيدة تأخذ الدراسة في الحسبان الممارسات العالمية، ولتحقيق هذا الهدف .الحكومية

كما  .في المنطقة العربية خدمات الحكومة اإللكترونية وضع وتحديات هذا السياق،تعرض، في و، اإللكترونية

التشغيل البيني واستخدام المعايير لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية يجري التركيز أيضا  على دور وأهمية 

التفاعل  مثل لتقديم الخدمات، ويشمل ذلك أيضا  وسائل أخرى ،على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية

 .لوجه المباشر وجها  

 

بحاث مكتبية لتحديد أفضل الممارسات تحقيق هذا الهدف على القيام في المرحلة األولى بأل تستند المنهجية المتبعة

العالمية في الحكومة اإللكترونية، وبخاصة ما يتعلّق منها بتكامل الخدمات اإللكترونية، وذلك بتحليل أمثلة منتقاة 

وتجري في المرحلة الثانية دراسة  .من مختلف أنحاء العالم، بغرض استخالص الدروس والتوجهات األساسية

ت لتقديم تصّور عن مدى تطّور الحكومة اإللكترونية وخدماتها في المنطقة العربية؛ أحدث المسوح والدراسا

ويُستكمل ذلك بدراسات حالة تفصيلية من ثماني دول عربية، وبإجابات واردة من إحدى عشرة دولة عربية على 

وفي  .ة في المنطقةاالستبيان المعّد لهذا الغرض والمتعلق بالوضع الراهن لتكامل خدمات الحكومة اإللكتروني

المرحلة الثالثة، يُدرس هذا الوضع الراهن في سياق التوجهات العالمية وأفضل الممارسات التي تم تحديدها، 

بهدف تحديد القضايا الهامة التي تتعلّق بتكامل الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية، والتحديات التي 

لتكامل لبناء إطار استراتيجي ووضع إرشادات اسا  لتقديم توصيات وأخيرا ، تُعتمد تلك القضايا أس .تواجهها

خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية، ومساعدة الدول العربية في التقّدم نحو أكثر المستويات تطورا  

 .على الصعيد العالمي
 

تسمح بفهم وتحليل  وبغرض إجراء الدراسة، فقد جرى وضع بعض التعاريف لصوغ مقاربة منهجية متسقة

 تكامل الخدمات الحكومية اإللكترونية؛ وهي تتضّمن اآلتي:
 

 عن طريق تكامل ما يلي: service delivery integration تكامل تقديم الخدمات يمكن تحقيق
 

وظائف الخدمات: تجميع وظائف الخدمات ذات الصلة، مثل البحث عن عمل أو التقدم بطلب للقبول في  •

 .الجامعة

 ت المستخدم: تجميع الخدمات التي من المرّجح أن تستخدمها فئات معينة من المستخدمين، مثل كبارسما •

 .والطالب، أو المقيمين من غير المواطنين السن

المستخدم: مدى قدرة المستخدمين أنفسهم، أو مدى تشجيعهم، على مكاملة خدمات خاصة  إشراكو تدّخل •

 .المشاركة في تطويرها بهم، مثال  عن طريق جعلها شخصية، أو

تكامل القنوات: مثل الوّب، والهاتف النقّال، ووسائط التواصل االجتماعي، واألكشاك، ومراكز االتصال،  •

 .والتواصل المباشر وجها  لوجه

التكامل في الموقع: تجميع خدمات خاصة أو ذات صلة بموقع معين أو بأنماط معينة من المواقع، مثل  •

 .و القريةالمدينة أو الضاحية أ
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)تقديم الخدمات( في دولة واحدة، بين الجهات الحكومية على مختلف  supplyالتكامل من جهة العرض  •

 .المستويات )كالمستوى الوطني والمناطقي(

في دولة واحدة، بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة  )التكامل من جهة العرض )تقديم الخدمات •

 .ت غير الربحية والمنظمات األهليةاألخرى )كالقطاع الخاص والمؤسسا

 .التكامل من جهة العرض )تقديم الخدمات( عبر حدود الدول، أي بين دولتين أو أكثر •

 

هو قدرة المنظومات والمنظّمات المختلفة على العمل معا  لتبادل ومشاركة  Interoperability التشغيل البيني

ياسي معين تكون فيه لدى الكيانات المتعاونة رؤى وفي سياق س .وإعادة استخدام المعلومات والبيانات

، 2متوافقة وأولويات متسقة وأهداف مركزة، يمكن التمييز عادة بين أربعة مستويات من العمل المشترك

 وهي:

 

 .، للتفاعل والنقل، متضّمنا  ترابط األنظمة الحاسوبية والخدماتالتقنيالتشغيل البيني  •

التساق الداللي، مثل اتساق معنى المعلومات المتبادلة، بحيث يكون لها التشغيل البيني الداللي، بهدف ا •

 .المعنى ذاته لدى جميع األطراف

التشغيل البيني التنظيمي، بهدف االتساق التنظيمي واإلجرائي، مثل تنسيق اإلجراءات التي تحقق  •

 .لةبموجبها المنظمات المختلفة هدفا  متفقا  عليه سلفا ، ويحقق المنفعة المتباد

 .التشغيل البيني القانوني، بهدف االتساق التشريعي، بحيث يكون لتبادل البيانات القيمة القانونية المالئمة •

 

عند مكاملة الخدمات لدعم التشغيل البيني؛ ويمكن أن تشمل، على سبيل المثال،  standards المعاييرتُستخدم 

ر، أو المواصفات المحلية أو الوطنية أو الدولية، أو ، أو المفتوحة المصدproprietaryالمواصفات االمتالكية 

 .المواصفات الخاصة بصناعة معينة

 

وغيرها، إضافة إلى اإلطار التحليلي المعتمد والمنهجية  التعاريفويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لهذه 

 .1الكلّية في الملحق 

  

                                                      
2 European Commission, 2010b. 
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 كامل خدمات الحكومة اإللكترونيةالتوجهات العالمية والممارسات الفضلى في ت   -ثانياا 
 

كي تصبح  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإلدارات العامة الحكومات باستخدام تسمح الحكومة االلكترونية

ومن شأن  .المستخدمين اآلخرينوقطاع األعمال و للمواطنين فاعليةخدمات أكثر  وتقّدم عملياتها، في أكثر كفاءة

 في البلد، بفضل زيادة الحوكمة تنفيذها واستثمارها جيدا ، أن ترفع من مستوىفي حال الحكومة اإللكترونية، 

ظهور  ومع .تنفيذهاوتحسين  تحسين السياسات، إضافة إلى وقطاع األعمالمشاركة المواطنين الشفافية و

 استخدام التي شاع فيها بوجه خاص، الماضيةخالل السنوات الخمس خمسة عشر عاما ، و منذ نحو اإلنترنت،

في جميع  ازديادا  كبيرا   الحكومة اإللكترونيةأهمية النقّالة، ازداد أثر و والهواتف وسائط التواصل االجتماعي

ومن القضايا األساسية المطروحة كيفية تمكين اإلدارات  .ُوظِّفت ألجلها االستثمارات التي، وكذلك أنحاء العالم

ويعّد إصالح وتقوية  .جيا كرافعة مساعدة لتحقيق اآلثار المذكورة آنفا  العامة من إصالح نفسها واستخدام التكنولو

يمكن أن  اإليجابية التي آثارها وزيادة الحكومة اإللكترونيةتحسين استثمار اإلدارة العامة الركيزة األساسية ل

 .البعيدأم  القريباالجتماعية، سواء  على المدى التنمية االقتصادية و تظهر على
 

 الركيزة بمنزلة االهتمام، مركز في واطنالم تضع والتي والفاعلية، الكفاءة ذات اإللكترونية الحكومة ماتخد وتُعدّ 

 ألفراد تتوجه وقد المستخدمين، من محّددة فئات الخدمات هذه وتستهدف الناجحة؛ األساسية للحكومة اإللكترونية

المكتب  في أن تكون متكاملة يجب إللكترونيةالخدمات ا يعني أن وهذا بدوره .قبلهم من تُخّصص أو محددين،

وبذلك يكون للتشغيل البيني  -غير الحكوميين مع مقّدمي الخدمات الجهات الحكومية، و عبر )أي الخلفي

)أي إن المستخدم يحصل على خدمات ذات  والمعايير المشتركة أهمية حاسمة(، ومتكاملة في المكتب األمامي

تكامل  يعني، وإضافة إلى ذلك .فيما يخص المهمة التي يرغب في القيام بها(فيما يخصه شخصيا  و/أو  معنى

تقديم الخدمات ، وتحديدا  غير اإللكترونية قنواتال تماما  مع أن تكون متكاملة يجب اإللكترونية أن القناة الخدمات

مستخدم  يفّضلعندما  أو من الحاالت، في عدد كبيرا  ضرورييبقى  باعتبار أن هذا الوضع األخير لوجه، وجها  

، فإن من شأن استخدام جميع الحاالت تقريبا   ومع ذلك، وفي .الوصول إلى الخدمة بهذه الطريقة التقليدية معين

تحسين استخدام ، تقديم الخدمات سلسلة و/أو على طول المكتب الخلفي، في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 لألنماط المختلفة من والتشغيلي المفاهيميتعريف لل 1الملحق انظر مة )المستخد مهما كانت القناة الخدمة وتأثير

 .هذه الدراسة( ألغراض تكامل الخدمات

 

 ملخص التوجهات العالمية والممارسات الفضلى 2-1
 

ن ، ويتضمّ الحكومية اإللكترونية تكامل الخدمات معلومات واضحة ومرّكزة عن مات الدولية الرئيسيةالمنظّ  تقّدم

 وتلخص .ضمن نطاق صالحياتهاالتي تقع  المناطق والدول منالممارسات الفضلى والدراسات و مسوحالذلك 

 .الرئيسية التوجهات والقضاياهذه  التالية المقاطع
 

 األمم المتحدة 2-1-1
 

على  ، تلقي فيه الضوء2014 في حزيران / يونيو 3الحكومة اإللكترونية المتحدة مسحا  بخصوص نشرت األمم

-whole-ofو"الحكومة جمعاء"  على الشبكة؛ تقديم الخدمات: العالمية المهمة القضايا والتوجهات نعدد م

government تقديم ل -ومنها الهاتف النقال-المستخدمة  قنوات؛ والالمشاركة اإللكترونيةو التعاونية؛الحكومة و

البيانات الحكومية و؛ االستخدامر ومنظو الفجوة الرقمية؛ عبر قنوات متعددة؛ وردم على نحو شاملالخدمات 

، أن أغلب جهود الحكومة اإللكترونية كانت مقارنة  بمسوح سابقة هذا المسح، ويظِهر تحليل نتائج .المفتوحة

 ال تزالاألعمال  هذه إنومع  .ترّكز اهتمامها في بناء البنى التحتية وتقديم المعلومات عن الحكومة وأنشطتها

المشاركة  إضافة إلى وتقديم الخدمات، الدول نحو جودة تصميم في معظم التركيز ، فقد اتجهإلى اآلن مهمة
                                                      

3 United Nations, 2014. 
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معا  عددا   ربطي شامل كمفهوم الحوكمة اإللكترونية"،" في النُظُمي التفكير للمرة األولى وقد بزغ اآلن .الشفافيةو

 إنوهذا يعني  .نية"بمقاربات "الحكومة جمعاء" و"الحوكمة التعاو ما يسمى عن طريق، العامة من الجهات

عوضا  عن ، الحكومة في تعاملهم مع سلطة واحدة يتعاطون مع مواطنين وقطاع األعمال(المستخدمين )ال

المواطن  وضع بنى وقواعد العمل المتنوعة لدى الجهات المختلفة، وذلك كجزء من عمليةال فهم اضطرارهم إلى

ويحتاج تحقيق مفهوم  .مركز االهتمامفي هي ومة الحك أن تكون، بدال  من والمستخدم في مركز االهتمام

الجوانب في المختلفة ) جزاءاأل ومنها التشغيل البيني بين "الحكومة جمعاء" جوهريا  إلى وجود معايير مشتركة،

 .والسياسية( القانونيةوالتنظيمية والداللية التقنية و
 

لتأسيس إجراءات قانونية  كأداة أساسية لكترونيةالحكومة اإل النظر إلى الهامة األخرى التوجهات العالمية تشمل

على سبيل  والمشتريات العامة الضرائب مجاالت تحصيل في، كما تتسم بالشفافيةصنع القرار وإجراءات ل

 لدى واعٍ شامل و تحولعلى  ذلك أيضا   ويدل .في مختلف المستوياتاإلنفاق و وضع الموازناتالمثال، وكذلك 

 الهامة، مثل المشتركة التحديات العالمية لمواجهة ضرورية الحكومة اإللكترونية فهّم أنلت العديد من الحكومات،

األهداف  فيالتحديات  كثير من هذه وتظهر .وفرص العمل، والفقر، والتعليم، والصحة، تغيّر المناخ، والشيخوخة

، التي يُرجح أن تأخذ 2015عام  بعدلمرحلة ما  قيد إعادة النظرهي حاليا  في و، لألمم المتحدة اإلنمائية لأللفية

 .لحوكمة الرشيدة من عناصر اباعتبارها عنصرا أساسيا   الحكومة اإللكترونية فيها مكانا  بارزا ،
 

 يؤثر في الدولة مستوى الدخل أن 2014في العام  المتحدة األممالذي أجرته  الحكومة اإللكترونية يبيّن مسحو

وتوفر  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية التحتية عن طريق ،تطور الحكومة اإللكترونيةعلى مدى 

عدم إمكانية إحراز تقّدم ملموس وفّعال في يعني  في حّد ذاته ال هذه العوامل غياب، وإن كان البشرية الموارد

والموارد  ةتطوير البنى التحتي تحفيز الحكومة اإللكترونية ومن الواضح أن من شأن .الحكومة اإللكترونيةمجال 

 األداء العام ورفع مستوى القدرات الوطنية تعزيزأن بإمكانها و البشرية على حّد سواء )والعكس صحيح أيضا (،

"اخضرار"  والمساعدة في والحّد من الفساد نشر قيم الشفافية اإللكترونية أيضا   للحكومة ويمكن .للحكومات

االندماج االجتماعي، عن  ودعم االقتصادي،، وتعزيز النمو وارثللك اإلدارة الفّعالة تسهيل، وكذلك القطاع العام

 .الخدمات المساواة في الوصول إلى طريق تحقيق
 

قابلية ، من أكثرها لفتا  للنظر دراسة عن األخرى ذات الصلة عددا  من الدراسات أيضا األمم المتحدة أجرت

الحكومة اإللكترونية،  تقدم أعاقطالما  الذي التحدي وذلك بمعالجة ،4للحكومة اإللكترونية التشغيل البيني

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في حين كان وتطبيقات البيانات  الناتجة عن عدم توافق صعوباتبال والمتعلّق

المطلوب أن تفضي تلك التطبيقات والبيانات إلى تكوين قاعدة من المكّونات الرئيسية التي تبنى عليها خدمات 

والحاجة ، التشغيل البيني، وبنيان المنظومات معايير التي شملتها تلك الدراسات الهامة ومن القضايا .المواطنين

 وقد استفادت .Government Interoperability Framework (GIF) حكومي للتشغيل البينيعمل  وضع إطار إلى

التشغيل  لتحسين مقاربة بوضع ،هذا العمل من CARICAD 5لمنطقة الكاريبي الحكومة اإللكترونية استراتيجية

 .ولكن بين دول المنطقة أيضا   داخل كل دولة على حدة،، ليس فقط البيانات والخدمات البيني بين
 

 االتحاد األوروبي 2-1-2
 

الملموسة  وذلك على الرغم من االختالفات، الحكومة اإللكترونية مجال المنطقة الرائدة عالميا  في تبقى أوروبا

 لكن الغالبية العظمى منها الخاصة بها،خرائط الطريق الدول األوروبية االستراتيجيات و فلدى جميع  6.دولها بين

                                                      
4 UNDP, 2008. 

5 CARICAD, 2009. 

6 United Nations, 2014. 
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الدول  المتفق عليها بين، 2015-2011 للحكومة اإللكترونية خطة العمل األوروبية ضمن إطار تعمل أيضا  

 :جماعية أربعة أهداف ُصّممت لتحقيق أربع أولويات وتحّدد الخطة .7والمفوضية األوروبية األعضاء

 

مثال  عن المواطنين وقطاع األعمال،  تمكينل المستخدمين: توفير خدمات الحكومة اإللكترونية تمكين .1

 .وإشراك أصحاب المصلحة الشفافية،، وتقوية إلى المعلومات العامة زيادة إمكانية الوصولطريق 

 خدمات الحكومة اإللكترونية: تطوير موّحدة رقمية سوق لتقديم الدعم اإلضافي لبناء الحكومة اإللكترونية .2

، وذلك للحّد من الحكومة اإللكترونية حلول التعاضد في، وتحفيز mobilityل ، والقابلة للتنقّ عالية الجودةال

 .تكاليفال مع إمكانية خفض، الشفافية، وزيادة األعباء اإلدارية

اإلجراءات ، وتحسين العبء اإلداريمن  ، وذلك للحدّ والفاعليةكفاءة اللنشر  الحكومة اإللكترونية .3

 .مع المفوضية األوروبية التفاعل وتبسيط تبادل المعلومات،، وتسهيل واإلدارية التنظيمية

التشغيل البيني المسبقة، ومنها  القانونية والتقنية والشروطأدوات التمكين الرئيسية  التنفيذ عن طريق .4

 .على النحو الصحيحات تفسير المعلومومعالجة و تبادلبهدف  لألنظمة

 

أما  .1، وهو أيضا  شرط ضروري للهدف 4و 3و 2ويعّد تكامل الخدمات أحد المخرجات الرئيسية لألهداف 

، وكذلك 4، وهي مخرج رئيسي للهدف 3و 2التشغيل البيني والمعايير فهي ضرورية مباشرة لتحقيق الهدفين 

 .1ضرورية لتحقيق الهدف 

 

 ،82020 ستراتيجية العريضة لالتحاد األوروبي لعاماال األوروبية مضّمنة أيضا  في يةالحكومة اإللكترونوتُعّد 

على  سياسيا  قويا   تركيزا  التي تتضّمن  ،Digital Agenda for Europe (DAE) 9من أجل أوروبااألجندة الرقمية وفي 

الفوائد التي ات، واالندماج المجتمعي؛ ووالمهار الرقمية الثقافة تعزيزو واألمن؛ والثقة؛ التشغيل البيني والمعايير

في االتحاد  المبادرات الرئيسية ومن .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبفضل  األوروبي المجتمعستعود على 

 قدرة المنظومات بأنها قابلية التشغيل البيني الذي يعّرف، 10إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني األوروبي

هذا التعريف غالبا  بالمعنى التقني لهندسة النظم،  ويُستعمل .معا  )التعامل البيني( على العمل المختلفة والمنظّمات

تؤثر على التفاعل فيما بين التنظيمية التي والسياسية و العوامل االجتماعية في الحسبان أو بمعنى أوسع يأخذ

 وهو ضروري، في هذا المجال ألوروبيةالدول ا معظمجهود القاعدة األساسية ل هذاإطار العمل  ويعدّ  .األنظمة

البطاقة ، مثل المستوى األوروبيالمنفّذة حاليا  على المتفق عليها و العابرة للحدود،المشتركة  الخدمات في تصميم

التشغيل البيني على المستوى القانوني : ويشمل إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني أربعة أجزاء .الصحية

 .ي، والداللي، والتقنيوالتنظيم والسياسي،
 

 .إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني التشغيل البيني في استراتيجيات توضح نُشرت أيضا  عدة دراسات وقد

األساسية الثالثة للتشغيل البيني: المكّون التكنولوجي  للمكّونات تحليال   Misuraca 11وتعرض دراسة ميزوراكا

الداعمة  التشغيل البيني، عن أنظمة الناتجة العامة القيمة ت ذاته علىوالداللي والتنظيمي، وترّكز في الوق

ما هنا ويُقصد بالقيمة العامة  .على المستوى المحلي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحوكمة التي تستفيد من

 ذا يؤدي إلىوه .األخرى واللوائح التنظيمية واألعمال والسياسات الحكومة من قيمة عن طريق الخدمات تقّدمه

                                                      
7 European Commission, 2010a. 

8  Europe 2020 Strategy http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 

9  Digital Agenda Europe http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 

10 European Commission, 2010b. 

11 Misuraca et al, 2011, 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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تكنولوجيا المعلومات  من التي تستفيد قابلة للتشغيل البيني،ة الالحوكم في أنظمة الدوافع عدد منب االعتراف

أكثر  Criado 12ومن جهة أخرى، ترّكز دراسة كريادو .واالندماج المجتمعي واالنفتاح األداء مثل، واالتصاالت

 فيو .متعددة المستوياتال الحوكمة في سياق والسيما البيني، التشغيل تنسيق ومواءمةالناجمة عن  فوائدال على

، والحاجة إلى السياق السياسي مثل، للتشغيل البينيأوسع  قضايا في الحسبان الدراسة أيضا   هذا السياق، تأخذ

ان لبنيإرشادات على شكل  التشغيل البيني، التي تُعرَّفمتطلبات قطاع األعمال فيما يخّص القانوني و التوافق

 .والسمات التشاركية الضرورية ،وجمع البيانات وتبادلها وتوزيعها ،المنظومات
 

المشاريع  تعّززها، قابلية التشغيل البيني أو التي تعتمد على ذات الصلة األوروبية األخرى ومن المبادرات

 تطبيقات عمليةني التي تب "،Large Scale Pilots (LSPs)المشاريع الرائدة الواسعة النطاق " المصنّفة ضمن

 .في جميع أنحاء أوروبااختبارا  حقيقيا  على أرض الواقع  يجري اختبارهابحيث للخدمات الحكومية اإللكترونية 

األعمال ، وبطاقة الهوية اإللكترونية، والمشتريات اإللكترونية :وهي تقع في خمسة مجاالت حكومية رئيسية

وتجدر اإلشارة أيضا  إلى التوجيه األوروبي حول   13.ة اإللكترونيةالعدالو الصحة اإللكترونية،، واإللكترونية

يوفر الذي  2012،14الصادر في عام  Public Sector Information (PSI)القطاع العام  استخدام معلومات إعادة

ذلك ، وOpen Government Data (OGD) البيانات الحكومية المفتوحة باسم، بيانات الحكوميةال إطار عمل إلتاحة

وتظهر  .المواطنين وقطاع األعمال والجماعات المدنية مثل الجهات الفاعلة األخرى، بغرض استخدامها من قبل

أيضا  مبادرتان هامتان مدرجتان في  هناكو .للتشغيل البيني والمعايير المشتركةالضرورة القصوى  هنا من جديد

تكنولوجيا المدعوم ب الشديد باالبتكاراالهتمام  ياألولى ه 2015.15عام ل الحكومة اإللكترونية خطة عمل إطار

عن طريق ما  المشكالت المجتمعية الملّحة، وخاصة عندما يتطرق إلى، المعلومات واالتصاالت في القطاع العام

 الفقر،، وزيادة الرعاية الصحية زيادة الطلب على، وشيخوخة المجتمع مثل المفتوح، االجتماعياالبتكار ب يُعرف

عن طريق  تحقيق المنافع،و اإلداري عبءال تخفيض التركيز على والثانية هي  16.االستدامةلمناخ، ووتغيّر ا

 تقديمها وقطاع األعمال المواطنين للمعلومات الواجب على ذكيال ستخدامواال اإللكترونية؛ أدوات الحكومة تكامل

الخدمات  لتقديم الرئيسية القناة ترونيةاإلجراءات اإللك وجعل اإلدارية؛ اإلجراءات الستكمال للسلطات العامة

 أن هذا المبدأ ويضمن .only once "مرة واحدة فقط"البيانات ذات الصلة  تسجيلمبدأ و اإللكترونية؛ الحكومية

اإلدارة  مكاتب، ألن مرة واحدة فقط المعياريةالمعلومات  بعض األعمال سيقومون بتزويد وأصحابالمواطنين 

 على المواطنين إضافي أي عبء يترتب، بحيث ال داخليا   هذه البيانات لتشارك فيل ستضع إجراءات العامة

  17.وقطاع األعمال

 

 OECD منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 2-1-3
 

الدول المتطّورة، وتعمل كمؤسسة فكرية  أساسا   هي منظّمة دولية، تضمّ  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

رات المعرفية للسياسات المبنية على الوقائع، نيابة  عن أعضائها وعن الجمهور الدولي ومركز وسيط لتداول الخب

وتنشط المنظمة في العديد من المبادرات ذات الصلة، منها ما يتعلّق بإصالح وتحديث القطاع العام فيما  .األوسع

لى المنفعة العامة التي يمكن أن يخص التعاون اإليجابي بين الجهات والمستويات المختلفة، إضافة  إلى التركيز ع

وتعمل المنظمة أيضا  على تطوير مبادئ الحوكمة الرشيدة المدعومة  .تطبيق المعايير والتشغيل البيني تنجم عن

 المالية،اإلنصاف، وخدمة المواطن، واالستدامة في الحكومة، و مثل الثقةالمعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا ب
                                                      

12 Criado, 2012. 

13 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/egovernment 

14 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm 

15 European Commission, 2010a. 

16 European Commission, 2013a. 

17 European Commission, 2014. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/egovernment
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm
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التي تنشرها المنظّمة،  18في لمحة"الحكومة وفقا  ألحدث تقارير "و .الشفافيةمساءلة ووال ،والفاعليةوالكفاءة، 

 على المدىالقدرة على التفكير الحوكمة االستراتيجية، و في الثقة استعادة كيفية أيضا  على الحكومات ترّكز

، وأن التحديات والفرص والتاريخية المؤسسيةوهذا يعني أن االستراتيجيات يجب أن تلحظ االختالفات  .األبعد

 إلى معالجتها على -من ثمّ -التي تواجه الدول متشابهة، والكثير منها عابرة للحدود إن لم تكن عالمية، وتحتاج 

، وعن التقلبات والتغيرات السياسية، هذه االختالفات بصرف النظر عن على نطاق أوسع، المستوى اإلقليمي، أو

 .ياقية المختلفةومع األخذ في الحسبان القضايا الس
 

تكنولوجيا ال وهي تتعامل مع، القطاع العام رقمنة منظمة التنمية والتعاون االقتصاديل الرئيسية ومن األنشطة

البشرية  وبين المواردالقيادة؛ والمسؤوليات و والكفاءات المؤسسات" بين "أداة للمساواة باعتبارها الرقمية

وينصّب  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمهارة في استخدام  من أصحاب بالموظفين فيما يتعلق والقدرات

، وغير النقدية النقدية بالعائدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االستثمارات في على ربط أيضا   التركيز

ريطة ش ،"رأس جبل الثلج"مجّرد  للمستخدم الخدمةتقديم  حيث تكون واجهة المتكاملة، إضافة  إلى تقديم الخدمات

مجاالت ال وتشمل .المختلفة بين الجهات الحكومية وعلى التعاونعمل جيدا ، ت ةتب خلفياأن يعتمد ذلك على مك

 .والمعايير قابلية التشغيل البيني وكذلك مستلزمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عقود ومشتريات المحّددة

كما  19المكتب األمامي، دمات الحكومة اإللكترونية فيخ استخدامتعظيم المنظمة الكثير من االهتمام ل وتعير

الوصول إليها بمصاغات  ليوتسه تمتلكها للعموم البيانات التي على إتاحة الكثير من الحكومات تشجع بقوة

formats وهذا ما يسمى(  المفتوحة  البيانات الحكوميةب مقروءة آلياOpen Government Data OGD).  وتعّد هذه

 يجري توفير إذ، في الحسبان الشخصي الخصوصية واألمان حق المستخدمين، مع أخذ متطلبات البيانات من

في  مهمة كما أن هذه البيانات .في المقام األولالمجتمع بمعناه الواسع والشركات و من قبل المواطنين البيانات

جعل و أعمال جديدةإلنشاء ، على سبيل المثال، إذا ما تم استخدامها أوسعاجتماعية و قيمة اقتصادية بناء

الحكومة النقّالة  مثل وتعمل المنظمة أيضا  على نشر العديد من المنصات البازغة .أكثر انفتاحا  وشفافيةالحكومات 

m-governmentالخدمات  وتجديد، الثقة في الحكومةعادة بناء باعتبارها أدوات إلوسائط التواصل االجتماعي، ، و

 .كفاءة أكثر القطاع العاموجعل  والكوارث، طوارئحاالت المعالجة و، العامة
 

ومن القضايا البارزة التي تعالجها منظمة التنمية والتعاون االقتصادي االستفادة من الحكومة اإللكترونية في 

فالفساد في القطاع العام  .مكافحة الفساد، مثال  عن طريق استخدام المشتريات اإللكترونية وأدوات رقمية أخرى

 .من كفاءة الخدمات العامة، ويقّوض الثقة في المؤسسات العامة، ويزيد من تكاليف المعامالت العموميةيكبح 

في القطاع العام، تعلن منظمة التنمية والتعاون  والفاعليةوبغية نشر هذه األجندة، وتحقيق المزيد من الكفاءة 

وتقوم   2014.20 قمية في أيلول / سبتمبراالقتصادي عن عدد من المبادئ الخاصة باستراتيجيات الحكومة الر

هذه المبادئ على أحدث التطورات التي تُظِهر أن الحكومة، التي كانت تُعّد في الماضي مجّرد مزّود، أصبح 

وقد كان يُنظر سابقا  إلى الحكومة اإللكترونية على أنها قوقعة منفصلة  .يُنظر إليها اليوم كوسيلة للتمكين وااللتحام

مجتمع، أما اليوم، فال بد من النظر إليها، وإلى العناصر األخرى ذات الصلة، على أنها جزء من كٍل عن باقي ال

وقد جرى تجميع المبادئ الجديدة في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وفق ثالث ركائز، ال  .ومتكامل سلس

ا، وهي: جذب المواطنين ودعم انفتاح تهتم بالتكنولوجيا في حّد ذاتها، ولكن بكيفية استخدام هذه التكنولوجي

لتقديم قيمة عامة؛ وتقوية القدرات لضمان  joined-upالحكومة للحفاظ على الثقة العامة؛ واعتماد مقاربات منضمة 

ويُعّد تطوير هذه المبادئ جزءا  من تركيز  .عائد مقبول من االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أوسع من مفاهيم الحكومة  مفهوم اون االقتصادي على تجديد القطاع العام، الذي هومنظمة التنمية والتع

وتشمل أهداف  .اإللكترونية، لكنه نادرا  ما يكون قابال  للتنفيذ من دون استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                      
18 OECD, 2013. 

19 OECD, 2009. 

20 OECD, 2014. 
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المستخدم والموظّف،  تجديد القطاع العام توفير النفقات، وتعزيز جودة الخدمة، ورفع مستوى الرضا لدى

 .وتحسين القيمة الديمقراطية

 

 البنك الدولي 2-1-4
 

ل المسماة التحوّ  من نشاطاته التي هي أوسع نطاقا ، هز جزءتركيز البنك الدولي على الحكومة اإللكترونية 

قديم الدعم ، وهي نشاطات تُعنى عناية  خاصة بتe-developmentوالتنمية اإللكترونية  e-transformاإللكتروني 

ودعم لالستثمارات، بهدف تصميم وتنفيذ تطبيقات  تقنيةلالقتصادات الناشئة والدول النامية، وذلك بتقديم مشورة 

ويرّكز هذا الدعم على االستراتيجيات والسياسات والشؤون التنظيمية والقانونية،  .وحلول الحكومة اإللكترونية

التشغيل البيني، والتشارك في البنى التحتية والخدمات، والتدريب  وبنيان المؤسسات، ومعايير المؤسسيةواألطر 

وإدارة التغيير، وتطبيقات الحكومة اإللكترونية، وتدابير التمويل المبتكرة، ومنها الشراكات بين القطاعين العام 

  21.والخاص

 

التي تستفيد من تكنولوجيا المشاريع وشراء مستلزمات تصميم وتنفيذ الدعم الالزم ل البنك الدولي أيضا   رويوفّ 

الهاتف النقال، والحوسبة الخدمات العامة باستخدام  إيصالبطريقة مبتكرة؛ مثل  المعلومات واالتصاالت

الحكومة  لتطوير تطبيقات الالزمة المؤسسية القدرات ويُعّد بناء .البيانات المفتوحة ومبادراتالسحابية، 

جزءا  مهما  من تقديم الخدمات العامة، ، والسيما في مجال المساءلةو األداء الحكومي بهدف تحسين اإللكترونية

وكذلك، ، خدمات المكتب الخلفي إصالح باالعتماد على الحكومة اإللكترونية ويرتبط نجاح .عمل البنك الدولي

تشارك الللبنك الدولي، يمثل  ووفقا   .األمامي المكتبفي  تقديم الخدمات قنوات تحديثالمستوى ذاته، على وفي 

 والتعامل نظم المعلومات اإلدارية،، وتنفيذ المشتركة البنى التحتية، وتطوير األنظمة الموروثة عبرفي البيانات 

 22.للحكومة اإللكترونية في أي برنامج حاسمة عناصر، التغير التكنولوجي السريع مع

 

 لمحة عامة 2-1-5
 

لكن تبقى هناك  على جميع الدول تقريبا ؛ ر ظاهرةيبرز ما عرضناه سابقا  توّجهات عالمية واضحة، ذات آثا

حاجة كبيرة إلى بناء البنى  ثمةففي الدول ذات االقتصادات النامية والناشئة، ال تزال  .فروق جليّة بين الدول

التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )مع وجود فرصة كبيرة للعديد منها للقيام بقفزة كبيرة، مثال  

الة التي هي أقل كلفة وأكثر مرونة من الهاتف الثابت ذي التكلفة المرتفعة(، والتركيز باالنتقال إلى األنظمة النقّ 

بقوة على التعليم والمهارات اإللكترونية األساسية، إضافة إلى تقديم معلومات جيدة عن الحكومة والخدمات 

ة في تلك الدول، مثل وضع األساس للحوكمة الجيدة وتبقى هناك تحديات حاسمة للحكومة اإللكتروني .العامة

الفجوة الرقمية، والحاجة إلى وضع استراتيجية مفهومة لتعدد  مواجهةوالخدمات األساسية الجيدة، إضافة إلى 

 .قنوات الخدمة ونشر التوعية واستخدام الحكومة اإللكترونية
 

اء البنى التحتية واألطر الالزمة للحكومة اإللكترونية ن الدول المتطورة، التي أنجزت بنإما سبق مقارنة بويتبين 

خالل السنوات العشر الماضية، ترّكز باهتمام متزايد على مقاربات الحوكمة التعاونية والحكومة جمعاء، 

وجه تقديم هذه المقاربة ل تسعىو .باعتبارها فلسفة كلية لتغيير طريقة عمل القطاع العام وعالقته بالمجتمع ككل

 عدة نقاط تقدم ملموسة باستخدام أدوات اُنجزتفقد  ومتباين جدا ، التقدم بطيءومع أن  .لحكومة اإللكترونيةواحد ل

، البلدان تلكوحتى في  .السحابية والبنى التحتية المفتوحة،، والبيانات وسائل التواصل االجتماعي جديدة، مثل
                                                      

21 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOL 

OGIESEXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20870448

~menuPK:6226295~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:702586,00.html 
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تقديم خدمات من  القطاع العامكيفية تمكين و، لكترونيةللحكومة اإلالمتدني  االستخدامب قهامة تتعلّ  ثّمة تحدياتف

 .مع تزايد الطلب على الخدمات في الوقت ذاته األزمة المالية، أكثر بنفقات أقل في سياق

 

 دراسات حالة منتقاة من الدول الرائدة عالمياا  2-2
 

مدى تكامل  لتبيان ية رائدة،عالم أمثلة المأخوذة من المختصرة من دراسات الحالة عدد   ض في هذه الجزءيُعر

 .1الملحق بمزيد من التفصيل في و ،2-1 المقطع كما هو موضح في، الحكومة اإللكترونية وأنواعها خدمات

 مثل إلى المكونات الرئيسية، استنادا   الخلفيةالمكاتب  تكامل حاالتال الخمس األولى من وتعرض المجموعات

 مختلف الجهات الفاعلة إضافة إلى، base registers القاعديةالت سجوالمعايير وال قابلية التشغيل البيني

وتعرض  .مع أنه يستفيد من آثاره، مباشرة في هذه الحالة التكاملالمستخدم  وال يرى .والمستويات المتعددة

المكاتب األمامية في تقديم الخدمات،  خدمات عن تكامل أمثلة خمس حاالت، المجموعة الثانية، المؤلّفة من

يمكن للمستخدم هنا و .المواقعوالقنوات و المستخدم،، وتدّخل المستخدم، وسمات المبنية على تقديم الخدماتو

معظم  وثّمة تغييرات تحصل على المكاتب األمامية والخلفية في .التكامل واالستفادة من آثاره في آن واحد رؤية

 .الخدمات، وماهية تأثير ذلك التكامل طريقة تكامل لفهم مفاهيميا  مفيدا   إطارا   هذا التمييز ريوفّ ، ولكن الحاالت
 

 في المكتب الخلفي األدواتوالمكّونات  2-2-1
 

 أ( التشغيل البيني والمعايير
 

تحتل فرنسا الموقع األول عالميا  في تقديم الخدمات على الشبكة، بحسب مسح الحكومة اإللكترونية لعام 

2014.23 
 

 ، التشغيل البيني، المعاييرPublicServiceمة الخدمة العافرنسا:  -1اإلطار 

، إلى تخفيض اإلنفاق على تكنولوجيا 2012تهدف سياسة الحكومة اإللكترونية الجديدة في فرنسا، التي ظهرت إلى العيان في عام 

ة األطراف غير االتصاالت والمعلومات، وزيادة رشاقة الحكومة، كما تهدف في الوقت ذاته إلى تشجيع االبتكار وزيادة مشارك

ويجري دعم ذلك بمشروعين  .في اإلنتاج المشترك للخدمات الحكومية -مثل السلطات المحلية ومجموعات المطّورين-الحكومية 

وتعريف نماذج مشتركة للبيانات؛ وكال المشروعين ينسجمان مع  RGIرئيسيين في مجال التشغيل البيني: إطار العمل للتشغيل البيني 

ويُعّد إطار  .European Interoperability Framework 2.0 24المحددة في إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني عاييرالتوصيفات والم

العمل هذا مجموعة من التوصيات تُصنّف فيها النواظم والمعايير التي تدعم التشغيل البيني بين نظم المعلومات في اإلدارات )فيما 

وفيما يلي أهم المبادئ المطبّقة في إطار العمل للتشغيل البيني  .شركات، بين اإلدارات واألفراد(بين اإلدارات، بين اإلدارات وال

RGI: 

 .تعزيز الخدمات على الشبكة بتقليص الزمن الالزم للتنفيذ •

 .ضبط نفقات التطوير والصيانة •

 .اعتماد لغة ودالالت مشتركة لتبادل المعلومات •

 .األوربية، والتقارب نحو إطار عمل مشترك للتشغيل البينينشر الممارسات الفضلى بين اإلدارات  •

 .ضمان حيادية اإلدارة، اعتمادا  على النواظم والمعايير •
 

باعتماد مجموعة من النواظم والمعايير والممارسات الفضلى الموضوعة لالستجابة  RGIويوصي إطار العمل للتشغيل البيني 

وبالمعنى القانوني، يوّصف  .تتوفر معايير يكون استخدامها ممنوعا  أو غير مشجع عليهوال  .الحتياجات األطراف الفاعلة الحالية

التبادل اإللكتروني للمعلومات بين المستخدمين والسلطات اإلدارية، وفيما  formatsومصاغات  إطار العمل للتشغيل البيني معايير

ار العمل للتشغيل البيني تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني بين إطوبالمعنى التنظيمي، فإن التوصيات في  .بين السلطات اإلدارية

، متجاوزة الترتيبات البينينظم معلومات قابلة للتشغيل بامتالك األطراف المختلفة، وتسمح لألطراف الراغبة في التفاعل فيما بينها 

الذي يقوم على توفير مكتبة من المكّونات  ،CDMويستخدم التشغيل البيني دالليا  نموذج البيانات المشترك  .الثنائية البسيطة

                                                      
23 United Nations, 2014 

24 European Commission, 2010b. 
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المشتركة، ويشمل المعايير والمصاغات الداللية، التي تنقسم إلى قسمين: مصاغات قاعدية لترميز الصوت والصور الثابتة 

وثمة  .الملفات المكتبية أو مصاغات ضغط الملفات البنود، منها مثال  والمتحركة والمحارف، ومصاغات مرّكبة بتجميع عدد من 

 .UML، مثل نمذجة إجراءات األعمال/syntaxمعايير متنوعة متاحة على المستوى المبنوي 
 

وبالمعنى التقني، يضع إطار العمل للتشغيل البيني قواعد تقنية لضمان التشغيل البيني لنظم المعلومات، متضّمنة أدلة لمعايير 

ويمكن التمييز بين أربعة مجاالت: التمثيل )أي تكنولوجيا  .ارية التقنيةالبيانات، والمعايير الواجب استخدامها لدى السلطات اإلد

)مثال : بروتوكوالت  التصفّح(، والوسائط المتعددة )مثال : التراسل والتهاتف(، والبنى التحتية والتكنولوجيا لخدمات الوبّ التنقّل و

 .وقد تمت إتاحة جميع المعايير على موقع على الوبّ  .الشبكة(

 fr.public-service.wwwوّب: موقع ال

 

 ب( تبادل البيانات والسجالت القاعدية
 

كانت هولندا إحدى أول الدول التي أسست واستخدمت المعايير لتبادل البيانات والسجالت القاعدية بهدف 

 .االستخدام المشترك لدى الجهات الحكومية المختلفة

 

 25، التشغيل البيني، والمعايير، وتبادل البيانات، والسجالت القاعديةNUP-iهولندا:   -2طار اإل

، على "الحكومة المركزية المتراّصة"، وقد جرى اعتمادها بسبب األزمة المالية، i-NUP، تؤّكد استراتيجية الحكومة اإللكترونية في هولندا

والهّم األساسي في هذه المقاربة هو تقليص "العبء اإلداري" على الحكومة  .ر الممكن تحقيقه فيهاالتركيز على المكاتب الخلفية والتوفي وأعادت

وتُعّد هولندا الرائد  .مليون يورو 800والمستخدمين على حد سواء، بهدف تقديم خدمات أفضل، بقوى عاملة أقل عددا ، ووفر إجمالي يبلغ 

%، معظمها بفضل الحكومة 25إلى أنها قد قامت سابقا  بالفعل بتقليص نفقات الحوكمة بنسبة  العالمي في مجال تقليص العبء اإلداري، نظرا  

وتهدف هولندا إلى ضمان أن هذه "الحكومة المركزية المتراّصة" تتعاون مع األطراف الفاعلة األخرى المعنية بالحوكمة، وهذا ما  .اإللكترونية

، والمشاركة في الموارد وإعادة استخدامها، مثل البيانات، والبنى التحتية، وعناصر الخدمة، لمعيرةوايتطلّب بدوره تحقيق التناغم بين األنظمة، 

وقد اعتمدت بعض الكيانات في هولندا حلوال  تقوم  .مثال  عن طريق التأكيد القوي على إدارة المرافق، إلى جانب الخدمات والحلول السحابية

 .ارة العدل مثال ، ألجل التعامل مع األنظمة الموروثة المتوفرةكما في وز ،SOA على بنيان خدمي التوجه

لمكاتب الخلفية على ا باهتمام استراتيجي يرّكزوقد حظي تطوير المكّونات الرئيسية العابرة للجهات الحكومية، كما هو محدد في االستراتيجية، 

مواطنين وقطاع األعمال على حد سواء، وذلك في جميع مستويات لل ا  يعّزز خدمات المكاتب األماميةعلى األقل، وهو أيض 1998منذ عام 

المعايير المشتركة، والخدمات  مع البرامج األوروبية المعنية: وتشمل المكونات الرئيسية، التي جرى تطويرها جميعا  بالتعاون .الحكومة

، الذي Digi)المفتوحة( المشتركة، إضافة إلى نظام االقتران  ، ومعايير الوّب، والتشغيل البيني والمعايير(XML)والبنيان، ومعايير المعلومات 

أيضا  على نفس الدرجة من األهمية،  DigiDويقع نظام االستيقان  .G2Gهو نظام شبكي بيني لتبادل المعلومات لخدمات "حكومة إلى حكومة" 

، وهو يتمتّع بخاصية الدخول الموّحد، وكذلك سواء على صعيد أمن البيانات أم الخصوصية، إضافة إلى جعل الخدمات ذات صفة شخصية

 .خدمة الهوية اإللكترونية بالبطاقة الذكية

 

سجال  قاعديا  في قلب منظومة المشاركة بالمعلومات عبر اإلدارات  13ومن أهم ميزات تبادل البيانات وإعادة استخدامها وجود مجموعة من 

المنافع االجتماعية والمعونات الخاصة باألفراد؛ وإدارة األراضي واألمالك؛ والخرائط الحكومية، مثل سجالت المركبات؛ والدخل والرواتب و

فراد؛ والمعلومات الجغرافية؛ وقيم الملكيات؛ والخرائط التفصيلية الدقيقة )مثل تفاصيل الطرق العامة(؛ والخرائط للمنشآت تحت األرضية؛ واأل

 .والشركات؛ والمنظّمات؛ والعناوين والمباني

 

وقد جرى تنفيذ هذه السجالت انطالقا  من  .وافق هذه السجالت، إضافة إلى سجالت أخرى مشتركة، إلى أبعد حد ممكن مع المعايير العالميةتت

وقد جرى  .بالفاعليةالتجربة التي تقول إن قيام كل جهة حكومية بنفسها بجمع وحفظ وتوزيع المعلومات القاعدية هو سلوك ال يتسم بالكفاءة وال 

ويجري بناء السجالت  .منها مبدأ توفير البيانات مرة واحدة فقط، مع السماح بإعادة استخدامها مرارا  تماد مجموعة من المبادئ العامة، عا

لدى وزارات الحكومة المركزية المختصة، وتقوم وزارة الداخلية بمهمة التنسيق العام؛ أما البيانات، فتقع مهمة جمعها  وصونهاالقاعدية 

وبحسب القانون، فعلى  .لها على الشبكة على عاتق البلديات )وفي بعض الحاالت، قامت البلديات بتعهيد هذه المهمة إلى شركات خاصة(وتحمي

المركزية البلديات، أو أية هيئات أخرى معنية بجمع البيانات، تحميل البيانات المحّدثة أو الجديدة خالل ثالثة أيام عمل؛ وقد جرى لدى الحكومة 

ويفرض القانون استخدام تلك البيانات في جميع الهيئات الحكومية، ولكن ثّمة قيود تتعلق  .مخصصة لهذا الغرض cloudشاء سحابة إن

 .آليات ملِزمة للتغذية الراجعة في حال الخطأ، إضافة إلى مراقبة صارمة للجودة تتوفر كذلكو .بخصوصية البيانات ينّص القانون عليها أيضا  

 nl.overheid.https://mijn موقع الوّب:

                                                      
25 https://mijn.overheid.nl 

http://www.service-public.fr/
https://mijn.overheid.nl/
https://mijn.overheid.nl/


 

12 

 

 

والنماذج المعايير  القائم على العالمية المعروضة آنفا  أن التشغيل البيني الممارسات الجيدة حالتا بِرزتُ 

 .لجهات الحكوميةللوصل بين مكّونات المكاتب الخلفية في ا مهما  جدا   أساسا   يشّكل المتفق عليها والتوصيفات

جميع الكيانات تلتزم به  ،وشامل لجميع مستويات التشغيل البيني إطار عمل واضحهو وضع  والمطلوب

في ، وهي الدولية االلتزام بالمعايير أيضا  مزايا الفرنسي يوضح المثالو .وتدعمه بفاعليةالمنظمات المتعاونة، و

في الجهات  في انضمام المكاتب الخلفية وثّمة عامل آخر مهم 26.إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني هذه الحالة

 قاعدية،السجالت ال هو بناء تستهدف المستخدمين شخصيا ، ومتكاملةنها من تقديم خدمات بسيطة وتمكي الحكومية

وفي  .بيانات خاصة بها قواعدبدال  من أن تلجأ كل واحدة منها إلى بناء  الحكومية، عبر الجهات وتبادل البيانات

إدخال البيانات الذي يفرض أال يُطلب من المستخدمين  ،only once فقط"مرة واحدة " مبدأ طُبّق، هولندا حالة

 الوصول إليها إمكانية مع توقّع، الحكومة في أي جزء من مرة واحدة فقط األساسية عنهم وعن أوضاعهم إال

 .حماية البيانات مبادئلتزام باال يجري، طالما مشروع آخر وألي غرض جزء آخرأي  بسهولة لدى
 

 المدى المتوسط على هذان المثاالن أيضا  كيفية خفض اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويوضح

وتحقيق االستثمار  إعادة استخدامهاالموارد والتشارك في الطريقة التي يجري فيها كما يوّضحان خفضا  كبيرا ، 

 .اإلدارية األعباء على الحد من الهولندية، في الحالة ،كيفية تأثير ذلكأيضا  مثاالن هذان ال يظِهرو .األفضل لها

استنادا  إلى مقاربة  جديدة، مبتكرةخدمات  وتطوير في توسيع ويوضحان أيضا  كيفية إعطاء قدر أكبر من المرونة

إدارة  عن طريق نظم مثال  ، دةللتحديات الجدي القدرة على االستجابة فضال  عن المكونات الرئيسية المتناسقة،

ويؤيد كال المثالين النتيجة الهامة التي يمكن استخالصها،  .السحابية الحلول في هولندا، التي تستخدم المرافق

ومن  .مكّونات أساسية مستقبليةتمثل  حكوميةال عابرة للجهاتال القاعديةالسجالت البيانات و معايير تبادل وهي أن

اإلدارات  إلىفي إدارة ما  الممارسات الجيدة نقل أهمية إمكانات الدولة في األمثلة تبين إن هذه الواضح أيضا  

 .الحياديةضمان  هذه المقاربة للشفافية، ومن ثمّ ، وكيفية تعزيز األخرى مباشرة

 

 الجهات الفاعلة والمستويات المختلفة في المكتب الخلفي 2-2-2
 

 أ( التكامل بين الجهات الفاعلة
 

جمهورية كوريا الجنوبية الرائد العالمي في مجال الحكومة اإللكترونية وفقا  آلخر مسوح األمم ال تزال 

 17منظومة موّزعة على  292ويعرض المثال التالي إحدى الممارسات الجيدة في التكامل بين  27.المتحدة

 .وزارة
 

 خدمات المكتب الخلفي، وإدارة SSISجمهورية كوريا: نظام معلومات الضمان االجتماعي  -3اإلطار 

، كحل إلدارة خدمات الرفاه 2008وتنفيذه في بادئ األمر في عام  SSISجرى اقتراح نظام معلومات الضمان االجتماعي 

؛ 2013إلى عام  2009نظام معلومات الضمان االجتماعي خطوة بخطوة من عام وقد بنت الحكومة الكورية  .داالجتماعي في البال

وهذه القيود توفّر  .الخدمات االجتماعية مليونا  من متلقيّ  14دارة الشاملة لمعلومات االستحقاق، وقيود وجرى تصميمه ألجل اإل

وفي المرحلة االبتدائية، بُني النظام إلدارة المعلومات الخاصة  .وزارة 17نظاما  في  292القاعدة الالزمة لصرف المستحقات من 

وفي المرحلة الثانية،  .مات االجتماعية التي ترعاها وزارة الصحة والرفاه االجتماعيالمدفوعات والخد باستحقاقات وقيود متلقيّ 

 ، وفق الترتيب التالي:17وزارات المعنية بالرفاه االجتماعي، وعددها طبيق بعض الميزات األساسية في الجرى ت
 

 .ارة الصحة والرفاه االجتماعيجرت إعادة هندسة إجراءات العمل بخصوص المدفوعات والخدمات االجتماعية بإشراف وز .أ

وعندما تّم إقرار "تقصي الطلب والدخل واألصول المملوكة" باعتبارها إجراء أساسيا  ومشتركا  لتقديم الخدمات االجتماعية، 

وكان الهدف من هذا  .جرى إعداد إجراء جديد شامل العتماد التقصي في حالة المدفوعات والخدمات االجتماعية المختلفة

تقديم طلبات منفصلة للحصول على لها المواطن عندما يكون مضطرا  إلى  ء تخفيف اإلزعاجات التي قد يتعرضاإلجرا

                                                      
26 European Commission, 2010b. 

27 United Nations, 2014. 
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 .المدفوعات االجتماعية المختلفة

 .جرى اتخاذ التدابير الالزمة للربط المعلوماتي، وإيجاد الحلول المناسبة لترهل اإلجراءات اإلدارية .ب

ولهذا  .يصاالت القديمة المتعلقة بالمدفوعات والخدمات االجتماعية، لمنع تكرار العمليةسمحت هذه التدابير بالبحث في قيود اإل .ج

الغرض، جرى تعديل قاعدة البيانات التي كانت تحتوي على المدفوعات والخدمات االجتماعية الماضية، لتصبح قاعدة جديدة 

 .تحتوي على بيانات األفراد والمساكن

وأصبح بمقدور الوزارات التي كانت تستخدم نظم معلومات مختلفة  .مه لدى الحكومة بأكملهاجرى بناء نظام معلومات الستخدا .د

ومنفصلة لتقديم وإدارة الخدمات االجتماعية االستفادة اآلن من الميزات والمعلومات التي يتيحها نظام معلومات الضمان 

 .كذلك تلقي االستحقاقات والقيودلتقديم الطلبات، وبيانات الدخل واألصول المملوكة، و SSISاالجتماعي 

 UN Public Service Awards Winner 2014 :المصدر

 

ة، مبادرة الحكومة المنضمّ  كجزء من المختلفة الجهات الحكومية بين المكاتب الخلفية يمكن إجراء التكامل في

اتباع  فوائد لجنوبيةكوريا ا يظهر مثالو .للمستخدمين فقط واجهة واحدة والحكومة جمعاء، التي تسعى لتكون

 بسرعة مع ثم تعمل بعد ذلك على مكاملة أنظمة مكاتبها الخلفية الرئيسية، في الوزارة تبدأ مقاربة تدريجية

وفي نهاية المطاف، جرى توسيع  .المشتركة في مجال اإلجراءات والمعايير بالتعاون الوثيق الوزارات األخرى،

 .برمتها الحكومة النظام ليشمل أعمال
 

 التكامل بين المستويات ب(
 

 .إمكانية مكاملة المكاتب الخلفية بين المستويات المختلفة ضمن الدولة الواحدة دنماركتظهر تجربة ال
 

 بوابة المواطن للخدمات المحلية والمناطقية والوطنية، Borger.dk: دنماركال  -4اإلطار 

 وصايةضعت تحت ، عندما تّم تكوين لجنة لإلدارة الرقمية، ووُ 2000استراتيجية  للحكومة اإللكترونية منذ عام  دنماركأقرت ال

وقد رّكزت االستراتيجيات األولى على إنشاء البنى التحتية والمكّونات الرئيسية، عن طريق إقرار إطار عمل  .وزارة المالية

لتعاون الرقمي، والرقمنة الداخلية، للتشغيل البيني يمتد على مجمل الحكومة، وذلك لالستعاضة عن األنظمة الموروثة، وتحقيق ا

وتمتد االستراتيجية الحالية على  .موّحدة للمستخدمين دخول، ولتوفير نقطة G2Gوتوفير بنية تحتية لخدمات حكومة إلى حكومة 

كم وهي تحّدد أطار عمل وطني واجب التطبيق بح .، باعتبارها "الطريق الرقمي إلى الرفاه في المستقبل"2015-2011السنوات 

وضمن إطار العمل هذا، يمكن للمناطق والبلديات العمل ومواءمة متطلباتها  .القانون، إضافة إلى برامج ومبادرات وطنية إلزامية

القائم ويضمن هذا "النظام المتوازن  .وأولوياتها بما يناسب مهامها الخاصة وطبيعتها الجغرافية، بافتراض أن تلك المهام ممّولة ذاتيا  

العام"، من جهة، االتساق والتشغيل البيني على المستوى الوطني )بالمعنى االستراتيجي، والتقني،  والتوافقة المشتركة الملكي على

والتنظيمي، والمتعلّق بالمحتوى، مثال  باستخدام مكونات معيارية(، ومن جهة أخرى، استقاللية واضحة للمحليات والهيئات لتنفيذ 

 .بفعاليةوفي سياق هذا النظام، يمكن أيضا  للقطاع الخاص واألهلي المشاركة  .حياتهانطاق صال ضمنحلول مناسبة تقع 

 businessأعمال  قضيةعلى جميع المستويات، من أجل كل برنامج أو مبادرة أو مشروع، تطوير  ،ويقع على عاتق كل جهة حكومية

caseدنماركالحكومة اإللكترونية لخدمات المواطن في ال وتجري على بوابة .، ويمكن لها أيضا  أن تعهد بتنفيذها إلى الغير ،

borger.dk مكاملة كل ذلك على المستويات الحكومية الثالثة، بحيث تعمل البوابة كـ "نافذة عرض" لخدمات المواطن الرقمية في ،

)نظام  OPIS DBمثل كل بلدية وسلطة عامة، وذلك باستخدام معايير عمومية وإرشادات مشتركة، إضافة إلى مكّونات مشتركة 

 .، والمدفوعات، والخرائط والعناوينMyPageو، والبريد الرقمي، EasyIDومكاملة البوابات العمومية(، 

وتحتوي نافذة العرض جمعا  من المعلومات والخدمات والبيانات الواردة من مصادر مختلفة، بحيث تسمح بتكوين صورة كاملة عن 

جهات أساسية مشاركة في هذا اإلجراء التجميعي: الدولة، والمناطق، والبلديات والمحليات،  وهناك أربع .القطاع العام وخدماته

وفي حالة  .وتضمن فرق العمل المذكورة استيراد وتصدير المحتوى من المشاركين اآلخرين وإليهم .borger.dkوفرق العمل في 

ويمثّل ذلك  .، وهذا العدد آخذ باالزدياد مع مرور الزمنborger.dkتتلقى محتوى موّحدا  من  98بلدية من أصل  35البلديات، فإن 

إذ يمكن لتلك البلديات إضافة محتواها المحلي الخاص بها إلى  .أعمال هامة، بالنظر إلى الموارد التي توفرها البلديات قضية

لمنشأ المحتوى، طالما كان دقيقا ،  وال يهتم المواطن .شراء حلولها المعلوماتية الخاصة إن شاءت المحتوى الموّحد، كما يمكنها

 .ومحّدثا ، وشامال ، ويقّدم خدمات فعالة

 dk.borger.wwwموقع الوّب: 

القيام  الواجب الوظائف توافق مستويات حكومية فلديها ثالثة، نسبيا  ا  بلدا  صغير دنماركوعلى الرغم من كون ال

 على ذاتهتعتمد في الوقت ، لكنها درجة عالية من التخصص، ومرتبطة باألفراد على -د سواءعلى ح- وهي، بها

http://www.borger.dk/
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 الدولة وقد وضعت .عند االقتضاء توحيد العمل وضمان الموارد بهدف توفير مشتركة ومحتوى  موحد أنظمة

 .شريعاتالت ضمن حدود، وذلك مهاما  خاصة بها، كل مستوى جهة داخل، ولكل لكل مستوى يحدد نظاما  

 أن تكون هذه األنظمة ممّولة ذاتيا ، استنادا  إلى دراسة اقتصادية يجري اعتمادها وفق نظام أيضا   ويفترض

الموضوعة معا   المكونات المعيارية باستخدام التخصيص ويسمح هذا .التوافق العامو مشتركةملكية المتوازن لل

كما يتيح ذلك أيضا  إضفاء الصفة  .بحسب الحاجة غير الحكومية، الجهات تشملفريدة، والتي  في مجموعات

الشخصية على نتائج الخدمات، لدى أية جهة، سواء عن طريق المستخدم أم عن طريق السلطة المسؤولة عن 

 .المستوى الذي تتبع له الجهة المعنية

 

 ج( التكامل بين الدول
 

استنادا  إلى اتفاقات التشغيل البيني والمعايير يمكن ربط المكاتب الخلفية للجهات الحكومية عبر الحدود الوطنية 

 لوصول إلى خدماتهم في أكثر إلى اومن شأن ذلك تقديم فوائد ملموسة للمستخدمين الذين يحتاجون  .المشتركة

 .من دولة

 

 اتفاقات التشغيل البيني الوطنية، اعتمادا  على عبر الحدود للهيئات الحكومية المكاتب الخلفية ومن شأن ربط

في  الخاصة بهم الوصول إلى الخدمات الذين يحتاجون إلى للمستخدمين فوائد كبيرةة، جني المشتركالمعايير و

، في دولة واحدة التكامل بين الجهات المختلفة من إثارة للتحدي أكثر عبر الحدودويُعّد التكامل  .واحد أكثر من بلد

 .طرق العملالثقافات و تنوعدارية والحوكمة، إضافة إلى وذلك بسبب االختالف الكبير في األنظمة القانونية واإل

من للمعيرة عبر الحدود في أنحاء القارة كافة، بحيث تكون تلك الخدمات قابلة  الخدماتتطوير ل وتسعى أوروبا

 عدد من ويجري تطوير .في بلدان مختلفة متباينة بطرق حيث المبدأ، وإن كان تشغيلها وتقديمها يجري عمليا  

 والجمارك وضريبة القيمة المضافةمواطنين الصحية لل منها مثال  الخدمات موّحدة، مكونات ت باستخدامالخدما

 .لقطاع األعمال
 

 خدمات الرعاية الصحية اإللكترونية العابرة للحدود، epSOSأوروبا:   -5اإلطار 

؛ ومن أهدافه األساسية تحسين جودة وسالمة الرعاية نظاما  رائدا  للرعاية الصحية السلسة للمواطنين األوروبيين epSOSيُعّد نظام 

على تطوير إطار عملي للرعاية الصحية اإللكترونية،  epSOSويرّكز  .الصحية للمواطنين عند السفر إلى دولة أوروبية أخرى

ة الرعاية لمعلومات الصحية للمرضى ضمن أنظمإلى اوالبنى التحتية المعلوماتية الخاصة به، بحيث يضمن الوصول اآلمن 

بتقليص تواتر األخطاء الطبية، وبتوفير الوصول وذلك ولهذه المبادرة أثر كبير على سالمة المرضى،  .الصحية األوروبية المختلفة

وفي حاالت الطوارئ، توفر تلك الملفات  .خارج بالدهمإلى عند السفر  السريع إلى الملفات والوصفات الطبية الخاصة بالمرضى

 .علومات قد تنقذ حياة المريض، وتقلص من تكرار إجراءات التشخيص )التي قد تكون أحيانا  غير ضرورية(لألطقم الطبية م

وتخضع المفاهيم التقنية والقانونية والتنظيمية التي جرى تطويرها في إطار عمل المشروع إلى مرحلة اختبارات عملية شاملة، تدوم 

 .2014 حتى نهاية شهر حزيران / يونيو

عن طريق "خالصة عن المريض" تسمح بالوصول إلى العابرة للحدود  االلكترونيةخدمات الرعاية الصحية  epSOSظام ن ويختبر

)نظام الطبابة  المشتركة العابرة للحدودنات صحية مهمة لعالج المريض، وعن طريق استخدام "الوصفة اإللكترونية" ابي

بجمع وتوسيع وتشغيل  epSOS، قام نظام 2014و 2011لممتدة بين عامي وفي مرحلة المشروع الموّسعة ا .والوصفات الحكومية(

وجرى أيضا  تحليل واختبار خدمات إضافية مثل وصول المرضى إلى  .والمعاييرخدمات إلدارة الهوية، واألمن، والدالالت، 

حت الفرصة متاحة أمام المرضى وللمرة األولى في أوروبا، أصب .بهم ةبياناتهم أو "النظرة العامة إلى العالج الطبي" الخاص

الرائد، سواء  epSOSفي الدول المشاركة في مشروع  عند الحاجة إليهالحدود االلكترونية العابرة لالستخدام خدمات الرعاية الصحية 

 .أكانوا سياحا ، أم مسافري أعمال، أم عاملين أو طالبا  تبادليين

 eu.epsos.http://www موقع الوّب:

 

 

 تقديم الخدمات في المكتب األمامي تكامل 2-2-3
 

http://www.epsos.eu/
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 أ( وظائف الخدمة
 

المأخوذين من أستراليا وإسبانيا، كيفية التكامل عن وفي المثالين التاليين المتعلقين بالمكتب األمامي،  نعرض

 .خدمطريق تحزيم الخدمات ضمن وظائف خدمات محّددة، أو حول أحداث حياة المست
 

 على الوبّ  MyGovأستراليا: موقع   -6اإلطار 

، بوابة نافذة واحدة شاملة، الغرض منها الوصول السهل والسريع إلى MyGovموقع الحكومة األسترالية الجديد على الوب يمثل 

مة السر، الوصول إلى إدخال اسم المستخدم وكلعد ب ،يمكن للمستخدمينو .الخدمات الحكومية على الشبكة، باستخدام مقاربة كلية

، وإدارة شؤون Medicare، والرعاية الطبية Centerlinkمجموعة متنوعة من الخدمات اإللكترونية التي تقّدمها هيئات مختلفة، مثل 

في  DisabilityCareالمحاربين القدامى، ورعاية الطفل، ونظام قيود الرعاية الصحية اإللكترونية الوطني، ورعاية العاجزين 

 .لياأسترا

وللموقع أيضا  صفحة على يوتيوب  .MyGovويستطيع المستخدمون، لدى فتحهم حسابا ، ربط خدماتهم المتاحة على الشبكة ببوابة 

توضح للمستخدمين كيفية استخدام النظام ومنافعه، وهو يوفّر أيضا  منتدى للتفاعل وطرح األسئلة بين المواطنين الذين يستخدمون 

MyGov بفضل الجزء الخاص بالتعليقات على صفحة  ،يمكن للمستخدمينو .اإلنسانية في الحكومة األسترالية وإدارة الخدمات

يوتيوب، إرسال اهتماماتهم وتعليقاتهم وأسئلتهم، التي تعالجها اإلدارة؛ وهذا يوفر أيضا ، بطريقة ما، منصة تشاركية إلكترونية 

 .تستخدم وسائط التواصل االجتماعي

 au/LoginServices/main/login?execution=e2s1.gov.https://my موقع الوّب:

 //:b4com/watch?v=32IhKteOk.youtube.www httpsصفحة يوتيوب: 

 

 : الواقعات الحية060شبكة إسبانيا:   -7اإلطار 

وهذه  .بمنزلة نافذة واحدة، يعاضدها مركز اتصال وشبكة من مكاتب التواصل وجها  لوجه www.060.esعّد بوابة في إسبانيا، تُ 

طن وقطاع األعمال بمنظومة " باإلسبانية(، التي تسعى لتزويد المواRed 060)" 060ثالثة في شبكة المكّونات ال أحدالبوابة هي 

أما المكّونان الباقيان في الشبكة،  .دة متعددة القنوات، تعمل كنقطة دخول أساسية إلى الخدمات اإلدارية في جميع أرجاء البالدموحّ 

منظّمة  ويعتمد كثير من هذه الخدمات على ما يسمي "واقعات حية"، إي إنها .'060'فهما المكاتب المحلية، ورقم الهاتف الساخن 

حول واقعة أو مهمة أو فعالية محّددة للمستخدم، وتتكامل فيها المناحي المختلفة لهذه الواقعة، التي قد تأتي من هيئات حكومية 

تجاري، وقيادة السيارة، والبحث عن عمل، العمل ال، وإدارة سة في الجامعة، واالتصال باإلداراتومن هذه الواقعات: الدرا .مختلفة

 .عات االجتماعية الصغيرة القيمة، وتغيير السكنوطلب المدفو

 html?idioma=en.es/060_Home/ServiciosLinea.060.http://wwwموقع الوّب: 

 

 الخدمات تحزيم وأول تلك األبعاد .مةالها األبعاد من بالكثير المكتب األمامي في تقديم الخدمات تكاملقترن ي

في  MyGov في موقع وتتمثل هذه المقاربة .ضمن وظائف خدمات محددة أو حول أحداث حياة المستخدم

األطفال، ، وشؤون الرعاية الصحيةب ،مثال   المتعلقة، الخدمات الحكومية لجميع موحدة بمنزلة بوابة أستراليا، وهو

الحكومة  يرى المستخدم معا  حتى الخدمات ربط، يجري وفي هذا السياق .خدمات ذوي االحتياجات الخاصةو

وتتيح هذه  .موزعة على جهات متعددةتبقى إدارة عناصرها تقديم الخدمة ومسؤولية  وإن كانت وجه واحد،ذات 

لبعد ا ويتمثل .إضافة محتوى أونشر التعليقات، األسئلة و عن طريق طرح إما تفاعل المستخدم، المقاربة أيضا  

يجري تحزيم  هذه الحالة لكن في في إسبانيا، التي تشبه المثال السابق، الحياة المطبقة في مقاربة أحداث الثاني

 .قيادة السيارة أو، وإدارة عمل ما، الجامعية مثل الدراسة الخدمات حول أحداث محددة في حياة المستخدم،

 قنوات متعددة، الحكومة اإللكترونية الرائدة في مجال لمعظم الدو كما هو الحال في، النظام اإلسبانيويستخدم 

 .خدماته لتقديم
 

 المستخدمين سماتب( 
 

من المقاربات األخرى لتكامل المكاتب األمامية، تحزيم الخدمات التي يُتوقع أن يستخدمها نمط معين من 

 .المستخدمين

 

https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
http://www.060.es/060_Home/ServiciosLinea.html?idioma=en
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 USA.Gov: األميركية الواليات المتحدة  -8اإلطار 

" عب ارةوهي " ؛بمنزلة بوابة وطنية متكاملة بقوة، يُجمع فيها عدد كبير من المعلومات والخدماتفي الواليات المتحدة،  usa.govعّد يُ 

وظيفة لـ  ووجودوبفضل ميزة بحث متطورة،  .والمواضيع األبوابفة حسب للوصول إلى الخدمات، عبر قنوات متعددة، مصنّ 

وتتيح وظيفة "تحادث معنا"  .نين الوصول بسهولة إلى المعلومة أو الخدمة المطلوبة، يمكن للمواطFAQ"أكثر األسئلة تواترا " 

وقد جرى  .تسهيل الوصول إلى المحتوى، وإعطائه الصفة الشخصية، وذلك بالسماح للمواطنين باالتصال الفوري مع ممثّل حكومي

هقين، والمتطوعين، ومؤسسات األعمال، وزوار الواليات تنظيم البوابة الحكومية حول فئات المتلقين، كاألطفال واليافعين، والمرا

، وموظفي الرعاية، وطالب الجامعات، واألجداد الذين يربون أحفادهم، ومالكي الفدراليينالمتحدة، وكبار السن، والموظفين 

وأصحاب اإلعاقات،  المنازل، والعاملين، والباحثين عن عمل، والسكان األصليين والحكومة القَبَلية في أميركا، واألهالي،

هي أن الواليات المتحدة ال تملك فقط بوابة وحيدة شاملة، ولكن ميزة أخرى في هذا النظام،  وثمة ...، وغيرهمىوالمحاربين القدام

هي  BusinessUSAفمثال ،  .متكاملة، كل منها يحتوي على خدمات ومعلومات متكاملة متعددة القطاعات والوظائف portlets"بويبات" 

 .فذة واحدة لقطاع األعمال تتيح الوصول إلى الخدمات الفدرالية التي تقّدمها إدارات وهيئات متعددةنا

 shtml.gov/Topics/Audiences.usa.http://wwwموقع الوّب: 

 

المستخدمين الذين يتمتعون ، أي ول "الشخصيات"ح الخدمة الواليات المتحدة تحزيم مكّونات حالة تعرض

الباحثين عن عمل، والعمال، و، الفدراليينالموظفين ومقّدمي الرعاية، و كبار السن، محّددة، مثل بخصائص

 doorsأبواب" مع " portlets البويبات"" األمريكية أيضا العديد من الفدرالية البوابةوتتضمن  .المنازل ومالكي

 .خدمات قطاع األعمال بقطاعات أخرى لتحزيم الخدمات، مثل تربطها مباشرة
 

 المستخدم وإشراك ج( تدخل
 

تبٍرز األمثلة التالية أن بإمكان المستخدم مكاملة متطلبات الخدمة الخاصة به في المكتب األمامي عن طريق 

 .إعطائها الصفة الشخصية، واإلنشاء المشترك، والمشاركة الفعالة
 

 : معلومات وخدمات فاعلة شخصيةe-Housekeeperالمدبّر المنزلي اإللكتروني : تايوان  -9اإلطار 

نشر  إمكاناتبغية استكشاف ، e-Housekeeperبإطالق مبادرة "المدبّر المنزلي اإللكتروني"  2008في عام  قامت الحكومة التايوانية

منصة تراسل متكاملة تهدف إلى إبالغ  لمبادرة على تنفيذوتقوم ا .، مع إعطائها الصفة الشخصيةنشرا  فعاال  المعلومات الحكومية 

المدبّر المنزلي اإللكتروني واليوم، يوفّر  .بمعلومات مفيدة تأتي من هيئات الحكومة وطبقاتها المختلفة push-notifyالمواطنين دفعا  

عن المنافع إلى التبليغ عن مهل دفع تجديد التراخيص واإلعالم  تتدرج منخدمة مختلفة،  200بالغ ألكثر من دة لإلمنصة موحّ 

فمثال ، يجري إبالغ مالكي السيارات عن مواعيد دفع رسوم استخدام الطرقات، أو تجديد رخص  .الغرامات والرسوم والضرائب

، أو ب، أو قطر سيارتهم؛ أو عندما يعيق حادث  حركة المرور، أو عن تغيّرات أسعار الوقودآغرامة في مر تلقي سياراتهم؛ أو عند

مجموعات مماثلة من الخدمات في مجاالت أخرى مثل الرعاية الصحية، كذلك تقدَّم و .الطرق للصيانة أحدالحكومة  عند إغالق

 .وملكية المنازل، والرفاه االجتماعي

فمثال ، يجري  .الزواج ويوفّر المدبّر المنزلي اإللكتروني أيضا  دعما  فاعال  خالل أهم أحداث الحياة، من التقّدم إلى االمتحانات إلى

إبالغ الطالب الراغبين بالتقّدم إلى امتحان الدخول إلى إحدى الكليات الجامعية بموعد التسجيل، وموعد ومكان االمتحان، وبموعد 

ان وبهذه الطريقة، يجري تبسيط العمل الحكومي أمام المستخدمين، بتوجيههم توجيها  فاعال  داخل ما قد ك .إعالن نتائج االمتحان

وهذا التوجيه هو على قدر كبير من األهمية لمساعدة ضعاف السكان على الوصول إلى الخدمات تاهة بيروقراطية؛ ليبدو وكأنه م

التي يحتاجون إليها، مثل الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية، التي غالبا  ما تتطلب تفاعال  مع العديد من الهيئات، في مستويات 

 .الحكومة المختلفة

( 2؛ )( موقع الوبّ 1لى وجه الخصوص، يمكن للمواطنين اليوم تلقي البالغات بأربع طرائق مختلفة، وذلك بحسب تفضيلهم الشخصي: )وع

على ( تطبيق 3)(؛ Windows, Mac, Linux) MSN Messenger لحاسوب الشخصي، يتبع نموذج برنامج التراسللإلبالغ على اتطبيق مبّسط 

ويخطط فريق العمل إلضافة طرائق  .(Yahoo, MSN, iGoogle) ( تطبيقات التراسل التجارية4)(؛ iOS, Android, WP8, WAP) لهاتف النقالا

 .offline أخرى مثل "التلفزيون الذكي" واألكشاك في المتاجر المتاحة، وذلك بهدف الوصول على نحو أفضل إلى السكان الذين هم خارج الشبكة

الخدمة، التي تناسب العادات الشخصية المختلفة، يتيح للحكومة الذهاب بفاعلية "إلى مكان وجود المواطن"،  وهذا التنوع من نقاط الوصول إلى

ومع انتهاء  .عضو، والعدد آخذ باالزدياد يوميا   700,000ويستفيد اليوم من هذه الخدمة أكثر من  .وذلك بغرض االستجابة الفضلى الحتياجاتهم

 .حياة"ال حكومة لتحويل المدبّر المنزلي اإللكتروني إلى "لوحة مؤشراتمدة هذا العمل األول، تسعى ال

 tw/en/services/emsg/.com.ares.http://www :موقع الوبّ 

 

http://www.usa.gov/Topics/Audiences.shtml
http://www.ares.com.tw/en/services/emsg/


 

17 

 

 NEA: الهيئة الوطنية للبيئة سنغافورا  -10اإلطار 

عبر القطاع العام، مع القطاع الخاص والمواطنين العاديين، لتعزيز اإلحساس بالملكية في مجال البيئة  ،الهيئة الوطنية للبيئة تتشارك

إحدى المبادرات على استخدام التكنولوجيا الذكية للتشارك في المعلومات البيئية )مثال : جودة الهواء، والصحة  تنصو .سنغافورافي 

مجموعة من البيانات  86وقد أسهمت الهيئة الوطنية للبيئة في تطوير  .ة والجمهورالعامة، وأحوال الطقس( بين الهيئات الحكومي

، وذلك للتشارك البيني لدى SG-Data/GeoSpace سنغافورامجموعة من البيانات الفضائية لمركز البيانات الحكومي في  17البيئية، و

طقس، مثل جودة الهواء، واألرصاد الجوية، والتنبيه من وتحتوي مجموعات البيانات هذه على معلومات عن ال .الهيئات الحكومية

 .وتُتاح مجموعات البيانات هذه كبيانات حكومية مفتوحة .األمطار الغزيرة، والتغير المناخي، ومواضع وجود حاويات المهمالت

ة الواحدة، طبقات من الخرائط إلى بوابة الحكومة السنغافورية ذات النافذ 8مجموعة بيانات و 75وقد جرت إضافة 

www.data.gov.sgتصميم عدة تطبيقات نقّالة مع بالهيئة الوطنية للبيئة  شاركتوباعتماد تكنولوجيا الهواتف الذكية،  .، لالستخدام العام

من الجمهور، بغية تعزيز اإلحساس بالملكية في مجال البيئة، وتقديم  crowd-sourcedحشد األفكار  باالعتماد علىالقطاع الخاص، 

 .فيها المواطنون والشركات يسهم بحيثلومات بالزمن الحقيقي عن األحوال البيئية، مع

 sg.gov.nea.http://wwwموقع الوّب: 

 

مكونات خاصة بهم، وإعطائها الصفة الشخصية، وكذلك الخدمات ال مجموعة تحزيم يعّد تمكين المستخدمين من

تايوان شوطا  أبعد من معظم الدول  وقد قطعت .في العالم الحكومة اإللكترونية رواد بين ها  رئيسيا  الخدمة، توج

األخرى في هذا المجال عن طريق استخدام أنظمة تسمى "المدبّر المنزلي اإللكتروني" و"لوحة مؤشرات 

الخاصة  المكّونات إلى تحديد المستخدمين تدعو إذ لكن فعالة؛و بسيطة جدا ،، وهي تعتمد على مقاربة الحياة"

 على شكل والمحتوى واإلبالغات pushالخدمات "دفعا "  الحصول على ثم متى شاؤوا، التي يمكنهم تغييرها بهم،

أيضا  إجراء ذلك عن طريق  ويمكن ؛إلى القيام بشيء ما يحتاج المستخدم عندما اإلعالم، أو ألغراض تنبيهات

 مفتوحةال البيانات الحكومية المستخدم، هو استخدام مشاركة ثمة مثال آخر علىو .المستخدمالتي يختارها  القناة

ويمكن  .سنغافورافي الهيئة الوطنية للبيئة  كما يظهر في للخدمة،مكونات وتطبيقات و محتوى الجديد لتطوير

 تعهيد الحشديالاألفكار، عن طريق و وغيرها من المحتويات الخاصة بهم بالبيانات االسهام للمستخدمين أيضا  

crowd-sourcing. ،شركاء  المستخدمين قد بدؤوا بالتحول إلى، أن سنغافوراخصوصا  و وتُظهر األمثلة في تايوان

القيمة  األخرى ذاتمكونات المفيدة وال تطوير الخدمات في الحكومة مع -إن لم يكونوا على قدم المساواة-هامين 

 .المضافة
 

 د( تكامل القنوات
 

 .بتكامل القنوات عن طرق مكاملة قناتين أو أكثر لتقديم الخدماتيمكن القيام 
 

 الواحد للجميعسيرالنكا:   -11اإلطار 

النكا نحو تشميل جميع طبقات المجتمع، وتقديم الخدمات للجميع، بصرف النظر يجرى توجيه سياسة الحكومة اإللكترونية في سير

في سيرالنكا معلومات  One for Allوتقّدم بوابة "الواحد للجميع"  .لى اإلنترنتعن مستوى ثقافتهم المعلوماتية وإمكانية وصولهم إ

 .عن الحكومة، إلى جانب الخدمات اإللكترونية والنقالة، ومعلومات عن خدمات الكوى التقليدية، وكذلك الخدمات الرقمية الوسطى

كون هواتف خلوية )ولو ل%، وإلى أن حتى أفقر السكان يمت100ونظرا  إلى كون معّدل انتشار الهواتف النقالة في البالد يفوق الـ 

خدمة شبكية عبر  65أكثر من  GICويوفّر مركز الخدمات الحكومية  .كانت بسيطة(، تقّدم سيريالنكا كثيرا  من الخدمات النقالة

ئج االمتحانات، والمؤّشرات الهواتف الخلوية العادية، مثل مواعيد القطارات، ومواعيد الطيران، وفرص العمل في الخارج، ونتا

 .االقتصادية، والخدمات الطبية، وتفاصيل معلومات االتصال

، فإن هذا الرقم ما زال غير 2012% في عام 40إلى  2004% في عام 9.7ومع أن معّدل الثقافة المعلوماتية في البالد قد قفز من 

مركز الخدمات الحكومية، تُقّدم الخدمات اإللكترونية وفي  .كومةكاف لالستفادة القصوى من الخدمات اإللكترونية التي تقّدمها الح

 .الشاملة إلى الجميع، األغنياء منهم والفقراء على حد سواء؛ وهكذا يتمتّع الجميع بالتقدم الرقمي الحكومي في سيريالنكا

 lk/web/.gov.http://wwwموقع الوّب: 

 

http://www.nea.gov.sg/
http://www.gov.lk/web/


 

18 

 

مثاال   سريالنكا وتقّدم، متعددة القنوات خدمات متكاملة تقديم حاليا  بتجربة العديد من البلدان كر آنفا ، يقوموكما ذُ 

 أو حتى المتقّدمة لثقافةإلى ا منهم، على الرغم من افتقار الكثير جميع السكان ضرورة الوصول إلى جيدا  على

، والهاتف النقّال، ومراكز اإلنترنت :القنوات المتعددة وتشمل .المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا في  األساسية

شخص  يستخدم حيث الرقمية، باسم خدمات الوساطة ، وما يُعرفلوجه وجها  االتصال، والتواصل المباشر 

 .المستخدم نيابة  عن الخدمات الرقميةموثوق أو وظيفة عامة 

 

 هـ( التكامل في الموقع
 

ل موقع معين، في هذه الحالة مدينة معينة، حيث تُقّدم عادة أغلب خدمات يعرض هذا المثال تكامل الخدمات حو

 .الحكومة اإللكترونية
 

 بوابة البياناتمدينة شيكاغو:   -12اإلطار 

في مدينة شيكاغو لدعم الوصول إلى البيانات الحكومية وتشجيع تطوير األدوات المبتكرة،  Data Portalُخّصصت بوابة البيانات 

عن  -بصيغة سهلة االستخدام موضوعة-مجموعة بيانات  200موقع أكثر من ويستضيف ال .مع التعددي في المدينةخدمة  للمجت

من التطبيقات، تمّكن  ecosystemوتدعم قائمة البيانات وأدوات المستخدم منظومة محيطية  .إدارات المدينة وخدماتها ومرافقها وأدائها

وتجمعات محّددة  فئات، التي تتكامل وفق احتياجات المستخدمين األفراد، أو احتياجات من اإلنشاء التشاركي للمحتوى والخدمات

، المرورفمثال ، تسمح الخرائط المدعومة بنظام المعلومات الجغرافي، والمعلومات بالزمن الحقيقي عن حركة  .من المستخدمين

ي حين تتيح تطبيقات مبتكرة، مبنية على طلبات المواطنين بتوفير نوع جديد من التنظيم الديناميكي لحركة التنقل في المدينة، ف

ويمكن للمبرمجين أيضا  الوصول  .الجمهور وتتبع معالجة طلبات ءحيااألوشكاويهم المقّدمة إلى مجلس المدينة، مراقبة ما يحدث في 

 معايير، وذلك وفق APIsلتطبيقية باستخدام واجهات البرمجة االرئيسية  إلى مجموعات البيانات المستضافة على بوابة البيانات

 .مفتوحة، وهو ما يسهّل على المطّورين بناء تطبيقات أصلية لتقديم خدمات جديدة

العامة، أو  metadata المترفعةوقد ُصنّفت البيانات ذاتها في مشروع يسمى "قاموس بيانات شيكاغو"، وهو مخّزن كبير للبيانات 

في قواعد  المتوفرةن البحث فيه إلعطاء المستخدمين معلومات عن البيانات المتنّوعة أرشيف من "البيانات عن البيانات" يمك

وفي المرحلة الثانية من مبادرة الشفافية الحكومية في شيكاغو، سيتّمم قاموس البيانات بوابة  .بمدينة شيكاغو المتعلقةالبيانات 

ويمكن لقواميس البيانات أن تكون ذات فائدة للباحثين  .ياناتعن أماكن ورود الب أساسيةالبيانات المفتوحة، بإعطاء معلومات 

معرفة أنواع البيانات التي تملكها المدينة، وكيف يمكن الوصول إليها في األكاديميين ومطّوري البرمجيات، الذين يرغبون 

رون قواعد البيانات في المدينة، ويمكن لهؤالء أيضا  تقديم العون للعاملين الذين يدي .ألغراض البحث العلمي وتطوير التطبيقات

 .والعمل على تحسين كفاءتهم

 org.cityofchicago.https://dataموقع الوّب: 

 

؛ المدن، عادة  ما تكون أو منطقة جغرافية محّددة حول فضاء هو التكاملتقديم الخدمات إن النمط األخير ل

 واالحتياجات مع الظروف ويتكيف هذا التكامل .القرىوالبلدات و األحياء على مستوىغالبا  ويحصل ذلك 

مدى القوة التي  أيضا   وهو يوضح، في الواليات المتحدة شيكاغو المعطى مدينةالمثال  ويخصّ  .المحّددة المكانية

 لتطويرالمنظّمات األخرى ل ووقطاع األعما للمواطنين المحليين المحلية المفتوحة بيانات الحكومةتعطيها 

فعلى  .الكيانات الوطنية أكبر من غالبا  بأهمية المحلية األماكنوتتسم  .المحتوىوالتطبيقات و الخاصة خدماتها

بغرض  في أوروبا مخصوصا  خدمات الحكومة اإللكترونية المعلومات و من% 70نحو سبيل المثال، ُصّممت 

  28.المناطقية على المستويات ن واإلقليميينالمحليياستخدامها من قبل المستخدمين 

 
  

                                                      
 .European Commission 2013b انظر مثال  في 28

https://data.cityofchicago.org/
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 لمحة إلى مجمل خدمات الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية  -ثالثاا 
 

قة بتطوير الخدمات والحكومة يستعرض هذا المقطع باختصار أحدث الدراسات والمعلومات األخرى المتعلّ 

 .ق العالمياإللكترونية في الدول العربية، واضعا  إياها في السيا

 

 الخدمات الحكومية العربية واستخدام التكنولوجيا 3-1
 

 مليون شخص 135أكثر من  حاليا   هناكأن  292014في عام  عالم العربي على الشبكةال مسح جرى عن يظهر

 %110 نتشار للهاتف النقال يبلغ نحووسطي ال ذلك بمعدل ويقترن .دولة عربية 22في  يستخدمون اإلنترنت

 تواجه ،ومع ذلك .على شبكات التواصل االجتماعي مليون مستخدم نشط 71أكثر من و اإلقليمي، توىعلى المس

على الصعيد االجتماعي واالقتصادي، وعلى صعيد إتاحة وجودة  تحديات متزايدةوفقا  لهذه الدراسة،  المنطقة،

، في معظم دول المنطقة اليين العربفي م تؤثرالفجوة الرقمية  وثّمة عقبات هائلة، إذ ال تزال .الخدمات العامة

والتعليم ، وفرص العمل الوصول إلى المعلومات من فرص مضاعف حرمانمن  -من ثمّ -الذين يعانون 

 المسح نتائجوتشير  .على الشبكة المحتوى العربي ذي الصلة محدودية هو رئيسي آخر حاجزوثمة  .والخدمات

( 2)االتصال، وو الوصول( سهولة 1هي: ) في المنطقة نترنتمستخدمي اإل تواجه تحدياتة أكبر ثالث إلى أن

 .العربية على وجه الخصوصباللغة  ،كاف ( عدم توفر محتوى3)و ،تكلفةال

 

بلدا  عربيا ، في دراسة متممة  22وقد أُجري مسح للرأي لكبار المسؤولين الحكوميين ومستخدمي الخدمات في 

 اإلجابات الرئيسية ألصحاب المصلحة وتشير  30.ها المصدر نفسهقام ب 2014عن خدمات الحكومات العربية في 

الخدمات العامة التي  اللتزام بتقديموللعمالء )الزبائن( في مجال ا للحكومات العربية عالية إمكانات إلى توفر

وتتضمن  .محددة توصياتخيبات األمل التي تقود إلى  هناك العديد من؛ ولكن المواطن تستجيب الحتياجات

التعامل بلدى الموظفين المعنيين  وخاصة ترّكز على العمالء، ثقافة بتطوير الحكوماتوصيات ضرورة قيام الت

 خدمات عالية الجودة تقديمهذا يعيق جميع الخدمات، و في متجذرة البيروقراطية: فـ "المباشر مع المواطن

 المترجم( –لمتمّسكة بالقواعد الشكلية )أي البيروقراطية الحكومية اوينتج عن نهج "الشريط األحمر"  .للجميع"

تقديم  أن ويتضح أيضا   .الهدر وانخفاض الكفاءة، ولهذا أثر كبير على مالءمة وموثوقية خدمات المواطنين

 بعيدالمراكز الحضرية تعيق إلى حد في العاصمة و الخدمات مركزية وأن، عموما  تحديا  كبيرا   يواجه الخدمات

 .الخدمات الهامة ىإل الوصول عنسكان الريف 

 

خاصة وب في الحكومات، السائدةالثقافة ضعف اإلمكانات التقنية ولتلك القيود أسباب متعلقة ب المسح إلى أن ويشير

العربية  وإذ تقّر الحكومات .تقديم الخدمات فوائد تثمين التي تحول دونوالمتابعة  الرصد عقلية عدم وجود

المديرين"،  ثقافة" تعيقهو القيادة، يعتمد علىن ذلك ، فإالخدمات العامة في االبتكار قدر أكبر من بالحاجة إلى

ككل  الحكومة بدال  من التفكير في ،فيهااإلدارة التي يعملون  أو وزارةال فقط فيما يخص يميلون الى التفكير الذين

سبيل تغيير ما اعتادوا  مخاطر فيأية  كما إن لديهم نفورا  كبيرا  من تحمل، ما يعرف بالتفكير المتقوقع(وهو )

من الوصول إلى  الحكومة اإللكترونيةمّكنت " ،حسب الدراسةب، فومع ذلك .على القيام به طيلة سنوات عديدة

 استخدموا المواقع الحكومية على الوبّ  وقد أبدى العمالء الذين .الخدمات بسهولة أكبر، وتحسين جودتها وكفاءتها

 .من أولئك الذين ليس بإمكانهم الوصول إليها إال بالوسائل التقليدية"أكبر  ا  ارتياح العامة للوصول إلى الخدمات

 في المنطقة الخدمات اإللكترونية كان العتماد "أنهعلى  -نظر معدي الدراسة من وجهة على األقل-ويدل هذا 

تبدأ معظم  لموعلى الرغم من ذلك،  .الجودةإلى الخدمات وتحسين الكفاءة و الوصول أثر إيجابي في العربية

                                                      
29 Mohammed bin Rashid School of Government, 2014b. 

30 Mohammed bin Rashid School of Government, 2014a. 
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وثّمة إمكانات واضحة لتطبيقات  .الخدمات النقالة، ومن ثّم لم تجِن الفوائد منها" بتطوير بعد الحكومات العربية

 .التي تمّكنها من جلب العديد من المنافع الكبيرةهواتف النقالة وانخفاض تكلفتها، الحكومة النقّالة، بسبب إتاحة ال

 

العوامل األخرى، فإن ، والثقافة والتاريخ السمات، من حيث اللغة ي العديد منتشترك ف ومع أن الدول العربية

الخدمات ، فقد وجد مسح ذلك وبناء  على .كبير تنوع إلى ، تؤديالجغرافي والسياق السكانوعدد  الثروة مثل

في  ذلك، و32المصنّفة على أساس الدخل الثالث مجموعات البلدان بين بعض االختالفات 31العربية الحكومية

: إذ تحديد األولويات في أشد الحاجة إلى التي يُنظر إليها على إنهافي قطاعات الخدمات اإلنجاز و مستويات

 الخدمات الثقافيةالثالث، كما ظهرت  مجموعات البلدان مجاال  ذا أولوية في باعتبارها وسائل النقل العام"ظهرت 

ذات الدخل المتوسط البلدان  فيالرعاية الصحية و، العالي البلدان ذات الدخلفي  أولويات والتعليمية بوصفها

، إال كحاجة ملحة من أجل البقاء خدمات الرعاية الصحية رؤية الميل إلىهذه االختالفات وربما تبِرز  .األدنى"

 .الدخل المنخفض قليل، ومن ثّم فقد حصلت على تلك األولوية المرتفعة البلدان ذات تطورها فيأن احتمال 

 نحواالنتباه  يتحوللذلك  ،جيدة نسبيا   البلدان ذات الدخل العالي مقابل، تُعّد خدمات الرعاية الصحية فيالوب

 .لتكون الخطوة التالية في سلم احتياجات المواطنين الثقافية والتعليمية القضايا

 

 2014مسح الحكومة اإللكترونية الذي قامت به األمم المتحدة في عام  3-2

 

يجري كل سنتين، دوري ، وهو مسح 2014في عام  المتحدة األممقامت به  للحكومة اإللكترونية حنُشر أحدث مس

مؤشر تطور الحكومة  على أساسدولة،  193األعضاء البالغ عددها  لجميع الدول البيانات وتحليلها رويوفّ 

لها  فرعية مؤشرات ثالثةمن  يتألف في حد ذاتهالذي  ،E-Government Development Index (EGDI) اإللكترونية

 Human رأس المال البشري، ومؤشر Online Service Index (OSI) مؤشر الخدمات على الشبكة: التثقيل نفسه

)HCI( Capital Index، بنى االتصاالت التحتية ومؤشر Telecommunication Infrastructure Index (TII).
33  

عن هذه المؤشرات ل ر الحكومة االلكترونيةالمتحدة لتطوّ  األممبيانات  2الملحق  الرسوم البيانية في وتعرض

ذات الدخل العربية ) دول المنطقة من المجموعات الثالثمقارنة  ، مع2014و 2012و 2010و 2008 األعوام

هنا ويمكن  .عالميا   ( بالدول العشر ذات األداء األفضل34األعلى والدخل المتوسط األدنى المتوسط والدخلالعالي 

 .التالية األنماط واالتجاهات ييزتم

 

الحكومة  بين التقدم الكلي في مجال واضحة على عالقة إيجابية يدل مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية

التعاون الخليجي الست،  مجلسممثلة  بدول وتظهر مجموعة الدول ذات الدخل العالي،  .والدخل اإللكترونية

 أيضا   الدول وقد حققت هذه .الرّواد العالميين عن جدا  ليست بعيدة وهي  الدخل الثالث، أفضل أداء بين مجموعات

على الرغم من  فهو أدنى مستوى، البلدان ذات الدخل المتوسط،أما أداء  .2014و 2008بين عامي  تقدما  ملموسا  

الدول ذات  وقد كان التقدم النسبي لمجموعتي .العالمي بعض الدول ذات الدخل المتوسط األعلى المتوسط تجاوز

الدخل المتوسط منخفضا ، باستثناء تونس في مجموعة الدخل المتوسط األعلى والمغرب في مجموعة الدخل 

 .يُوّضح الحقا  سالمتوسط األدنى، وهو ما 

 

                                                      
31 Mohammed bin Rashid School of Government, 2014a. 

 تُصنَّف الدول العربية، بحسب البنك الدولي، إلى ثالث مجموعات على أساس الدخل 32
(http://data.worldbank.org/about/country-classifications) الدول ذات الدخل العالي، وهي: البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة :
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة؛ والدول ذات الدخل المتوسط األعلى، وهي: الجزائر والعراق واألردن ولبنان وليبيا 

وفلسطين والسودان وسورية واليمن.الدخل المتوسط األدنى، وهي: مصر وموريتانيا والمغرب وتونس؛ والدول ذات   

33 United Nations, 2014. 

  تجدر اإلشارة إلى أن مسح الحكومة اإللكترونية الذي قامت به األمم المتحدة ال يتضّمن أي بيانات عن فلسطين.34

http://data.worldbank.org/about/country-classifications
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الحكومة اإللكترونية، مقارنة  بالمؤشرين  تقّدم مباشرة تقيس مؤشر الخدمات على الشبكة البيانات التي ويقّدم

 1ويبيّن الجدول  .للحكومة اإللكترونية الهامة العوامل المساعدة خرين الذين يقّدمان معلومات عنالفرعيين اآل

خدمات ( ال1: الخدمات على الشبكة منأربع مراحل بيانات عن  كيفية تكوين مؤشر الخدمات على الشبكة من

 حيث، المعززة( الخدمات 2و المواقع الحكومية على تقديم المعلومات فقط،تقتصر  البازغة للمعلومات، حيث

( 3و، والمواطن الحكومة تقّدم المواقع الحكومية اتصاال  معززا  باتجاه واحد، أو اتصاال  بسيطا  باالتجاهين بين

 طلب وتلقي ومن ذلك مواطنيها، مع التواصل باالتجاهين تقدم المواقع الحكومية حيث خدمات المعامالت،

على  خدمةلل التقّدم العام واضحة بين عالقة إيجابية وياُلحظ من جديد توفر .( الخدمات المترابطة4و ،المدخالت

مما هو عليه في المؤشر في حالة هذا المؤشر الفرعي  أكبر بكثير بين الدول هو التباين مع أن والدخل، الشبكة

الدول  هي إحدىن والبحريالعالمي ) المتوسط المجموعة ذات الدخل العاليفي دول الإذ تتجاوز جميع  ؛األساسي

يتعدى  في الواقع،و .المجموعتين األخريين منمصر والمغرب و تونس واألردن(، وكذلك عالميا   العشر األوائل

ذات الدخل  المجموعةأن  وعلى الرغم من .العالمي المتوسط العربية الثالث جميع المجموعات متوسط درجات

، هامشيا   للمجموعتين األخريين، فقد بقي التقدم النسبي 2008منذ عام  جدا   تقدما  جيدا   مرة أخرى حققت العالي

 .أفضل هنا أيضا   حققتا أداءالمغرب كال  من تونس و مع أن

 

 2014مؤشر األمم المتحدة للخدمات على الشبكة: مقارنات عالمية وإقليمية،   -1الجدول 

 مجموعات الدول
 اإلجمالي

 )نسبة مئوية(

 :1المرحلة 

 الخدمات البازغة

 نسبة مئوية()

 :2المرحلة 

 الخدمات المعّززة

 )نسبة مئوية(

 :3المرحلة 

 خدمات المعامالت

 )نسبة مئوية(

 :4المرحلة 

 الخدمات المترابطة

 )نسبة مئوية(

 الوسطي

 العالمي
37.12 64.54 39.91 22.05 26.94 

 وسطي الدول

 العشر األوائل
83.60 99.10 78.10 80.80 79.80 

 وسطي الدول العربية

 ذات الدخل العالي
67.50 93.33 67.00 58.83 55.00 

 وسطي الدول العربية

 ذات الدخل المتوسط األعلى
40.25 72.25 42.00 18.25 35.50 

 وسطي الدول العربية

 ذات الدخل المتوسط األدنى
38.60 65.20 31.60 19.80 45.80 

 2014: بيانات من األمم المتحدة، المصدر
 

الدول  هو أنهنا  يثير االهتمام، لكن ما المراحل بالء حسنا  في جميع ذات الدخل العالي ةوتبلي الدول العربي

قد حققت نتيجة أفضل من الدول ذات الدخل المتوسط األعلى في المرحلتين  ذات الدخل المتوسط األدنى العربية

أعلى من معدل إلى المجموعة  تلكمصر قد رفعا معّدل و ؛ والسبب الرئيسي في ذلك هو أن المغرب4و 3

هذه  ويدل ذلك على أن .2و 1أن المعدل كان أقل في المرحلتين ، مع مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط األعلى

 السياسات المناسبة بإمكان البلدان التي لديهاأن و تراكمية، بالضرورة ليست المتحدة في مؤشر األمم المراحل

 .عموما   دخلها المنخفض على الرغم من أداء جيدا  وأن تقّدم ، هذا التوجه تخالفأن مبادرات والتركيز وال

 

مجموعة جزئية من مؤشرات الخدمات على  E-Participation Index (EPI)اإللكترونية  المشاركةويقيس مؤشر 

د المواطنون بالمعلومات العمومي1الشبكة، وينقسم بدوره إلى ثالث مراحل:  ة ( المعلومات اإللكترونية، حيث يزوَّ

( المشاورة اإللكترونية، حيث يسهم المواطنون في المشاورات 2والمقدرة على الوصول إلى المعلومات، و

من  ( اتخاذ القرار اإللكتروني، وذلك عن طريق تمكين المواطنين3بخصوص السياسات العامة والخدمات، و

حققت قد  العربيةن أغلب الدول ويظهر هذا المؤشر إ .المشاركة في تصميم خيارات السياسات وإنتاج الخدمات

(؛ 2بينها )انظر الجدول فيما  تباين الكبيرالعلى الرغم من  ،2008منذ عام  اإللكترونية المشاركة جيدا  في تقدما  

كما  مذهال ، تحسنا  المغرب تونس و، في حين حققت يُذكر يحرزا تقّدما  لم  اللذان ولبنان األردن ويُستثنى من ذلك
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واليمن  والعراق والسودان لبنانماعدا العالمي،  فوق المتوسطالعربية  معظم الدولوتبقى  .هو مبين الحقا  

 .محليا  ودوليا  سورية التي تعاني من تحديات في الحوكمة و

 

 2014مؤشر األمم المتحدة للخدمات للمشاركة اإللكترونية: مقارنات عالمية وإقليمية،    -2الجدول 

 مجموعات الدول
 اإلجمالي

 بة مئوية()نس

 :1المرحلة 

 المعلومات اإللكترونية

 )نسبة مئوية(

 :2المرحلة 

 المشاورة اإللكترونية

 )نسبة مئوية(

 :3المرحلة 

 اتخاذ القرار اإللكتروني

 )نسبة مئوية(

 الوسطي

 العالمي
36.38 55.65 24.64 7.31 

 وسطي الدول

 العشر األوائل
85.86 93.71 83.18 68.89 

 ةوسطي الدول العربي

 ذات الدخل العالي
60.06 85.19 46.97 16.67 

 وسطي الدول العربية

 ذات الدخل المتوسط األعلى
35.78 55.55 25.00 2.78 

 وسطي الدول العربية

 ذات الدخل المتوسط األدنى
36.89 54.81 26.37 8.89 

 2014: بيانات من األمم المتحدة، المصدر
 

درجاتها  إلىفي مؤشر المشاركة اإللكترونية  ذات الدخل العالي عربيةال مجموعة البلدان ويُعزى ارتفاع درجات

 في هذه المجموعة، وبمعاينة مواقع الوّب الحكومية .الوسطي العالمي ، وهي أعلى بكثير من2و 1في المرحلتين 

ى ما وإضافة إل .(1ألغراض المعلومات )المرحلة وسائل التواصل االجتماعي االستخدام المكثف ل يظهر جليا  

 خدماتال إلنشاء وتطوير خاصةتقديم اقتراحات الشكاوى و لتلقي أيضا   اإللكترونية المشاورة، تُستخدم سبق

 ومع ذلك، .خصوصا   العربية المتحدة واإلمارات فيما يتعلّق بالبحرين وهذا هو الحال ؛(2اإللكترونية )المرحلة 

 قد لربيع العربي"ولعل "ا .(3اإللكتروني )المرحلة  رارقال تخاذالمؤشر االستخدام المحدود اليظِهر تحليل هذا 

من  تمكين المواطنين إلى درجة، ولكن ليس المشاركة اإللكترونية أدوات نحو استخدام دفعة الحكومات أعطى

وتحتل قطر المرتبة  .تقديم الخدمةطرائق الخدمة و إنتاج مكوناتوالمشاركة في  رسم السياسات المشاركة في

أدنى بكثير من الدول العشر األوائل % 33.3رصيدها البالغ ، لكن يبقى 3المرحلة  الدول العربية فيالعليا بين 

 .في العالم لهذه المرحلة

 

هو أعلى من  3و 2ومن الجدير بالمالحظة هنا أيضاَ أن معدل نتائج الدول ذات الدخل المتوسط األدنى للمرحلتين 

 ستثنائي؛ والسبب هو األداء االمؤشر الخدمات على الشبكة حال معكما هو ال، األعلى الدخل المتوسطمجموعة 

 تراكمية، بالضرورة ليست المتحدة األممالتي حددتها  المراحل أن مرة أخرى وهذا يؤكد .مصرو المغرب لدولتي

 أداء جيدا  م وأن تقدّ أن تخالف هذا التوجه، مبادرات والتركيز وال السياسات المناسبة بإمكان البلدان التي لديهاأن و

 .عموما   دخلها المنخفض على الرغم من

 

 بعض، عالميا   المراكز العشرة األولى من دول ومنها كثيرمعظم الدول، مؤشر رأس المال البشري، تظِهر  وفي

 .بيانات، وإلى اعتماد الدرجات على المقارنةالنسبية لل طبيعةال ويرجع ذلك إلى .صغيرةال النسبية االنخفاضات

انعكاسا  سلبيا  على درجات الدول ذات القصوى  الدرجات من المتقدمة العديد من البلداناقتراب نعكس يولذا، 

ويسجل مؤشر  .(2الملحق  قليال  )انظر ارتفع بل قد يكون قد األداء الفعلي،فيها لم يتدهور  وإن داء األدنى،األ

 لالتكتّ  بسبب أي تقدمعملية قياس  ، وهو ما يصّعب منمؤشر آخر أي أعلى من درجات رأس المال البشري

 مع انخفاض األداء الدخل انخفاض المحاذير، يتضح مجددا  ترافق وعلى الرغم من هذه .درجات العاليةال حول

المتوسط  الدول العربية، تتجاوز معظم من ناحية أخرىو .بالتأكيد الدول العربيةهذا هو حال و ؛في معظم البلدان

 .البلدان ذات الدخل المتوسط األدنىق والعرا باستثناء العالمي،
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، 2008عام  منذمن بناها التحتية  قد حّسنت الدول العربية التحتية أن جميع مؤشر بنى االتصاالت يظهر ،وأخيرا  

تجاوز نصف الدول العربية الوسطي العالمي وبقاء النصف الثاني في  جدا ، مع ملموسا  ومنها دول حقّقت تحّسنا  

تحرز الدول ذات لم  إذمؤشري الخدمات على الشبكة ورأس المال البشري، ويخالف ذلك  .مراتب أدنى منه

 .المشاركة اإللكترونية باستثناء ما يخص هذا التاريخ، منذ تقدما  كبيرا   المتوسط األعلى واألدنى الدخل

 

بين التقدم  واضحةال يجابيةالعالقة اإل إلى 352014وبوجه عام، تشير البيانات الواردة في مسح األمم المتحدة لعام 

باستمرار هذا  تخالفثالث دول عربية  ثمةولكن  .والدخل، كما هو متوقع الحكومة اإللكترونية الكلي في مجال

وربما كان سبب هذا األداء الجيد هو نجاح تلك الدول، مقارنة بباقي الدول  التوجه، هي مصر والمغرب وتونس؛

 األنماط التالية من المبادرات: جميعنفيذ بعض أو العربية ذات الدخل المشابه، في ت
 

متسقة ومحّددة، تقوم  موحدة، مختلفة لسلطة صور تتكون من، التي مقاربات التعاون والحكومة جمعاء •

إحدى أولى  فعلى سبيل المثال، "كانت المغرب .تونس(والمغرب و )مصر الحكومة اإللكترونية بإدارة

تعزيز  بغرضتنظيمية بيئة بالتأسيس ل التي قامت إفريقيا شمالو األوسط الدول في منطقة الشرق

من  أمام مشّغلين األرضية تهيئة خطوات واسعة في االتصاالت؛ وخطت بالنتيجة في قطاعالمنافسة 

 كانت المغرب قد رسمت ،1999عام  وفي وقت مبكر منذ .في السوق والنجاح للدخول القطاع الخاص

التي أصبحت فيما هي ، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتخص ت طنيةرؤية و تضع استراتيجية وطنية

  MoroccoDigital 36المغرب الرقمي ثم، Morocco-eمثل المغرب اإللكتروني  الحقةخطط األساس ل بعد

 ؛آلنا

التركيز القوي على المشاركة اإللكترونية، مثل إتاحة المعلومات على الشبكة عن الوظائف المختلفة التي  •

بها الحكومة والوزارات الرئيسية، واستشارات المواطنين على الشبكة حول الخدمات والسياسات  تقوم

 .)المغرب وتونس(

نشر البيانات الحكومية المفتوحة، مثال  على بوابة للبيانات، واستخدام التراخيص العامة المبتكرة التي  •

 .ن قيود )المغرب وتونس(تسمح باستخدام تلك البيانات ألهدف تجارية وغير تجارية، وبدو

الهشة والمحرومة، كتقديم نسخ مؤرشفة من المعلومات والبيانات على  الفئاتالتركيز الخاص على دعم  •

 Really Simple Syndication (RSS)الشبكة لدعمهم، أو عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق خدمة 

 .)مصر، والمغرب وتونس(

 

 العربيةدراسات حالة من المنطقة  3-3

 

فيما يلي بعض السمات الرئيسية المستقاة من دراسات الحالة الثماني في المنطقة العربية، التي  3يلّخص الجدول 

ويتبع ذلك ملخصات عن الحاالت، جرى تجميعها وفق كيفية تحقيق التشغيل  .اُجريت لمقتضيات هذه الدراسة

 .البيني والمعيرة
 

                                                      
35 United Nations, 2014. 

36 United Nations, 2014, p. 21 
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 سمات الرئيسية المستقاة من دراسات الحالة في المنطقة العربيةلمحة إجمالية إلى ال  -3الجدول 

 الدولة/

 الدخل
 العنوان

 واألدوات في المكتب الخلفي المكّونات

 متضّمنة التشغيل البيني والمعايير

 األطراف الفاعلة

 والمستويات

 في المكتب الخلفي

 تكامل تقديم الخدمات

 في المكتب األمامي
 تعليقات أخرى

 مصر

 توسط أدنى()دخل م

النافذة الواحدة لقطاع 

األعمال لدى الهيئة 

 العامة لالستثمار

 تحققجهة أن  34يفرض التشارك في مباني النافذة الواحدة على 

التشغيل البيني على المستوى التقني والداللي والتنظيمي، وهذا يحضر 

 .للرقمنة المستقبلية تدريجيا  على مستوى "الحكومة جمعاء"

فة في مختل جهة 34
 .مباني النافذة الواحدة

تحزيم الخدمات حول مستخدمي قطاع األعمال عبر نافذة واحدة 

مادية ورقمية، تقدم خدمات تأسيس الشركات، إضافة إلى خدمات 

  .أخرى مثل الضرائب وتصاريح العمل

يسمح وجود العاملين من عدة جهات ضمن مبنى واحد في 

؛ كما يحد الفصل بين المكتب األمامي بتكوين معرفة مجتمعية

 .العاملين في المكتب األمامي والمكتب الخلفي من أخطار الفساد

 األردن

 )دخل متوسط أعلى(

الهاتف النقال  عبّارات
والرسائل النصية 

 القصيرة

مثل مسرى الخدمات  مشتركة،يجري االعتماد على بنية تحتية 

بين الجهات المؤسسية، والذي يحّدد معايير مشتركة لتبادل البيانات 

ويمكن استكمال  .بين قنوات تقديم الخدمة البينيوالتشغيل  ،الحكومية
 .المعامالت مركزيا  لجميع الخدمات والقنوات

خدمات الرسائل النصية 
جهة  18القصيرة من 

 .وإدارة

خدمة مبنية على الهاتف النقال والرسائل النصية القصيرة  35

 .الجهات الحكومية تعمل بمبدأ الدفع والجذب، وتشترك فيها

 .وتسمح للمستخدمين بتحزيم الخدمات حول أشخاصهم أو أسرهم
 .الهاتف النقال عبّارةوهناك مركز لالتصال يخدم 

تسمح الخدمات ومكونات الخدمة المشتركة بتوفير الموارد، وهي 

كما تشجع خدمات الهاتف النقال والرسائل  .أقرب إلى المشتركين

تخدام التفاعلي وتوفير التغذية النصية القصيرة على االس
 .الراجعة

 المغرب

 )دخل متوسط أدنى(

البوابة الحكومية في 

 المغرب

مقاربة تدريجية للتشغيل البيني ووضع المعايير بدأت في جهة حكومية 

أساسية )وزارة الداخلية( ببناء السجالت القاعدية للسجل المدني، ثم 

تخدام المكونات الرئيسية باس ،إدخال جهات أخرى واحدة تلو األخرىب
 ، في المكتب األمامي والمكتب الخلفي.التي تم بناؤها

التشغيل البيني بين 
المستوى الوطني 

 .ومستوى البلديات

هذه المقاربة التدريجية من تطوير نافذة واحدة رقمية )بوابة تمكن 
الحكومة اإللكترونية( في المكاتب المحلية، وبإمكانها أيضا  دعم 

 .الماديةالخدمات 

العوائق المشكالت السياسية بين الجهات المختلفة، تشمل 

وتعقيدات الموازنة، وانخفاض معدالت التعليم، وحتى انخفاض 
تم بناء الخدمات المعطاة الصفة الشخصية  .الثقافة اإللكترونية

لتناسب الظروف المحلية على مستوى البلديات، عن طريق 

  .على المستوى الوطنيتم بناؤها معيارية تجميع مكونات 

 ُعمان

 )دخل عال(

نظام التسجيل المدني 
السجالت  –الوطني 

 القاعدية

مقاربة تدريجية للتشغيل البيني ووضع المعايير بدأت في جهة حكومية 

دخال جهات أخرى إبأساسية )اإلدارة العامة لألحوال المدنية(، ثم 
 ،ي تم تطويرهاباستخدام المكونات الرئيسية التواحدة تلو األخرى، 

لتمّكن من بناء السجالت القاعدية للتسجيل المدني وتبادل البيانات بين 

 .الجهات والقنوات

منظومة  -وطني 

التشغيل الوطني، 

جهات  7الشرطة، 
 .حكومية

تمكن المكونات الرئيسية من استخدام البطاقة الذكية كهوية 
جها  إلكترونية، إضافة إلى قنوات الوب والتواصل المباشر و

تتضمن الخدمات المحفظة اإللكترونية  .لوجه وخدمات األكشاك

)لعبور الحدود في دول مجلس التعاون  ونياإللكتر المعبرللدفع، 
وتستخدم الوحدات النقالة  .الخليجي( والتصويت اإللكتروني

 .لتسجيل المواطنين في المناطق النائية

ع التزامات تحتاج الجهات الحكومية إلى التحفيز إضافة إلى وض

قانونية لالنضمام إلى المنظومة، ذلك ألن الفائدة الكاملة ال تتحقق 
وساعد ذلك على إعداد األفراد  .إال عندما يصبح االنضمام إلزاميا  

يدعم التخطيط المجتمعي لدى ن رقميا . لعصر المجتمع الممكّ 

 .الحكومة

 فلسطين

 )دخل متوسط أدنى(

إطار التبادل  -زنّار 

 فلسطينيالبيني ال

من الصفر وتحّديث وتغيير المنظومات  البناءمقاربة تعتمد على 
الموروثة في كل جهة تدريجيا ، استنادا  إلى إطار عمل للتشغيل البيني، 

بسيط وسهل االستخدام ودقيق، ويجري تطويره أثناء بناء المنظومة 

في استنادا  إلى أنطولوجيا ومعايير داللية متفق عليها، وغير مترّكزة 
 .البداية ضمن جهة واحدة

النتيجة األولى  -وطني 

هي نظام للعناوين ونظام 

الترميز البريدي 

 .الفلسطيني

 غير متوفر

جميع الجهات  لدىيجري وضع المعايير بحيث يمكن استخدامها 

ال تحتاج الجهات الحكومية إلى تغيير أعمالها  .لتبادل البيانات

جري تقديم اإلرشادات ويالداخلية وتنظيم بياناتها فورا . 

 .بخصوص تنفيذ عمليات تغيير المنظومات وإجراءات العمل

 السعودية

 )دخل عال(

دفع الفواتير  –سداد 

 وتحصيل اإليرادات

منظومة وطنية موحدة إلزامية تم تطويرها لدى المصارف والحكومة 
استنادا  إلى بيئة تشغيل بيني واحدة ومعايير متفق عليها، وتستخدم 

 .أنماط المعامالت المالية التي تمر عبر القطاع الخاص والعاملجميع 

مؤسسة النقد العربي 

مصرفا ،  12السعودي، 

الجهات الحكومية 
 والقطاع الخاص

دفع الفواتير واإليصاالت من جميع األنماط عبر جميع القنوات 

 وعن طريق أي مصرف

 .شراكة بين القطاعين العام والخاص كنموذج للخدمات األخرى

ليس فقط الشركات الكبرى، ومن ثّم ويدعم ذلك المجتمع برمته، 

يساعد "سداد" على دعم االقتصاد الرقمي واالقتصاد السعودي 
 .عموما  

 تونس

 )دخل متوسط أعلى(
 اإلدارة اإللكترونية

يمكن االحتفاظ بالمنظومات والتكنولوجيا الموروثة وتحديثها باستخدام 

، وهذا يسمح بالتشغيل البيني بين الجهات مقاربة البنيان الخدمي التوجه
المختلفة، وهو مستقل عن التكنولوجيا المستخدمة والشركات المقدمة 

 .لها

المعايير الوطنية 

المشتركة للبيانات 

 والمنظومات

يستفيد المواطنون وأصحاب األعمال من مجموعة واسعة من 

بر الخدمات المتكاملة، التي من شأنها أيضا  دعم االلتزام ع

 .إجراءات مشتركة، مثل الضرائب

في وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات  2008تم التأسيس في 

ومثال ذلك  ،يجري نشر المعايير المشتركة عبره .األخرى

 .المشاريع الرائدة عن وثائق السجل المدني اإللكترونية

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 )دخل عال(

مركز اتصال حكومة 

 أبو ظبي

ل مركز االتصال على شكل نافذة واحدة وواجهة تخاطب مع يعم

المواطن للحكومة جمعاء باالستناد إلى التشغيل البيني التكنولوجي 

وينسق فريق اإلدارة، مدعوما  بقاعدة بيانات إلدارة التواصل  .والداللي

مع العمالء، بين نقاط التواصل المختلفة للجهات الحكومية بهدف 

ني على المستوى التنظيمي والمشاركة في المعرفة ضمان التشغيل البي
 .بين الجهات المختلفة

على مستوى اإلمارة 

داخل دولة اإلمارات، 

جهة  50أكثر من 

 مشاركة

تتضمن الخدمات معلومات عن اإلجراءات واألحداث والشكاوى 
والمقترحات، إضافة إلى الدعم بخصوص المعامالت المتعلقة 

لهاتف والبريد اإللكتروني والرسائل بالحكومة، وذلك عن طريق ا

النصية القصيرة وبوابة الحكومة والتحادث عن طريق الشبكة 
والتطبيقات النقالة والخدمات المباشرة، إضافة إلى خدمات 

المعامالت، مثل التراخيص واستصدار التصريحات ودفع 

 .الغرامات

يستند إلى تفويض سياسي قوي لكسر المنظومات الحكومية 

قعة وتسهيل التعاون، إضافة إلى طموح كبير في االمتياز المتقو

لحظ أهمية التسويق  .وتقديم خدمات على مستوى عالمي

والترويج لالسم التجاري لزيادة استعمال الخدمات اإللكترونية 

ورفع الوعي بأهمية الجودة إلى الحد  ،عن طريق مركز التواصل
 .األقصى

 سات حالة وإحدى عشرة إجابة عن استبيان في المنطقة العربية معّد ألغراض هذه الدراسةخالصة مستقاة من ثماني درا: المصدر



 

25 

 

 



 

26 

 

لخلفي أم األمامي، ترّكز دراسات الحالة العربية على عدة سمات لتكامل الخدمات، سواء على مستوى المكتب ا

هذه  دة أو اثنتين؛ وقد ُدرستالعالمية التي كانت مكثّفة وتعرض بالتحديد لسمة واح الحالة دارساتوذلك خالفا  ل

عبر عدة  متعددة، تقديم خدماتوتعرض جميع الحاالت  .أكثر شموال  تقديم وجهة نظر ل بعمق أكبرالحاالت 

متعددة  خصائص فقط ظهر ثالث منهاوتُ  .األطراف الفاعلةاحد من قنوات، مع مشاركة أكثر من نوع و

 حالةعلى بوجه عام  يدل ويبدو أن هذا النمط .ن دراستهاعابرة للحدود يمك وال توجد أية خدمات، المستويات

)وهي ثمان(،  حالةدراسات ال ملخصات يجري عرض ،وهكذا .العربية اإللكترونية في الدول مبادرات الحكومة

بصرف النظر المعايير، التشغيل البيني و من منظور، وبالتحديد تنفيذ تكامل الخدمات كيفية من منظور ومناقشتها

للتعميم، قابلة  ج،هُ نُ  حول ستة العربية دراسات الحالة تم تجميع، على هذا األساسو .المكاملة التي تمتعن نوع 

تمثيال   ولكنها تمثل، المقاربات الممكنة وال تمثل هذه المقاربات بالضرورة جميع  .التشغيل البيني والمعيرة لتنفيذ

 الحالية:وظروفها  احتياجاتها تتوافق مع العربية حقيقية للدول استراتيجيات واضحا  

 

 .التأسيس واالختبار في جهة واحدة ثم التعميم تدريجيا  على الجهات األخرى .1

 .اعتماد النافذة الواحدة في المكتب األمامي لعدة جهات .2

 .البنى التحتية بين عدة جهاتالتشارك في  .3

 .في كل جهة silo systemsفوق المنظومات الموروثة المتقوقعة  overlayوضع طبقة إضافية  .4

 .الموروثة المتقوقعة في كل جهةالمنظومات البناء من الصفر مع التخلي عن  .5

 .جهات متعّددة الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر .6

 

 التأسيس واالختبار في جهة واحدة ثم التعميم تدريجياا على الجهات األخرى 3-3-1
 

بعد تأسيسها  ،ألطر العمل المتعلقة بالتشغيل البيني والمعايير تدريجي بإجراء توسيع وُعمان المغربتقوم دولتا 

في و .خطوة فخطوة الكيانات األخرى، تعميمها على ثم، الحكومة المركزية من جهات هامةفي جهة  واختبارها

ستراتيجية، التي تسمح الحقا  األولى لال النواة الوطني الرقمي السجل خصوصا ، يشكل بناء نظام هذه البلدان

 بغرض تقديم الخدمات الكيانات األخرى، الستخدامها لدى ذات الصلة base registers قاعديةال سجالتإنشاء الب

 خدمات أفضل ويتيح التشغيل البيني لخدمات المكتب الخلفي في كال البلدين .المدني بيانات السجل بالتي تتطلّ 

الخدمات  وتسمح بتقديم الجهات المشاركة، جميع بين النافذة الواحدة التي تجمع باتباع مبدأ للمستخدمين، بكثير

 .المكاتب المحلية عن طريق، على حد سواء الماديةالرقمية و
 

 خطوة فخطوة والمعيرةلتشغيل البيني امقاربة ة، ويبوابة الحكومالالمملكة المغربية:   -13اإلطار 

غيل البيني بين األنظمة، وجمع اإلجراءات اإلدارية في يهدف مشروع البوابة الحكومية في المملكة المغربية إلى تحسين التش

تعظيم التكامل وتشجيع استخدام  ذلك إلىهدف يو .واحد، وتحسين تدفق المعلومات، وإعادة تنظيم المكتب الخلفي pool"منهل" 

حكومية العابرة أفقيا  للحكومة ويشّكل تنفيذ المشاريع ال .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخداما  واسعا  في الخدمات العمومية

 معيرة)مثل التشغيل البيني( تحديا  كبيرا  للحكومة اإللكترونية في المغرب؛ لكن بناء السجالت القاعدية في السجل المدني، و

ي وهو العمل الذي تتواله في الوقت الراهن مكاتب السجل المدني ف-إجراءات التعامل مع البيانات والخدمات المرتبطة بذلك 

 .وإيصالها إلى أغلب العاملين intranetبتوسيع خدمات الشبكة الداخلية وذلك يعطي دفعا  كبيرا  في هذا المجال،  -وزارة الداخلية

، قطعة فقطعة، أصبح ممكنا  اآلن معياريةوبفضل اآللية المتبعة، التي تقوم على التنفيذ أوال  في جهة واحدة، وبناء حزم برمجية 

منها وزارة المالية والخزينة العامة )ضبط الموازنة(، ومصلحة الجمارك )حفظ القيود(، وات إلى جهات أخرى، تقديم أهم الخدم

وبإمكان تلك الجهات تنفيذ الخدمات اإللكترونية الخاصة بها في المكتب  .ومفتشية الضرائب، وإدارات الموارد البشرية الداخلية

ن إجراءات التنسيق والتشغيل أومع ذلك، فقد بدا  .امل للمشروع الوطني الموسعالخلفي واألمامي، من دون انتظار النشر الك

البيني صعبة التطبيق، وخاصة مع ضرورة تجاوز القضايا السياسية بين الجهات المختلفة، وتعقيدات الموازنة، والتعامل مع 

 .نيةالمستوى المرتفع من األمية، ومن ثّم المستويات المنخفضة من الثقافة اإللكترو
 

وتقّدم البوابة الحكومية أيضا  خدمات للمواطنين وقطاع األعمال، عن طريق القنوات المادية والرقمية على حد سواء، بفضل نافذة 

واحدة، وذلك ببساطة وسهولة أكبر، وبوقت أقل بكثير، مقارنة باآلليات السابقة التي تتطلّب االتصال مع جهات حكومية متعّددة 

اآلن للمستخدم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من الجهات المختلفة لتلقي الخدمة  ممكنا  في حين أصبح  إلتمام المعاملة؛
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وتُستخدم المقاربة المغربية أيضا  لتفعيل التشغيل البيني بين مختلف المستويات، ولتقديم خدمات  .أو إتمام المعاملة في مكان واحد

التي طّورتها وزارة الداخلية لتالئم  المعياريةلديات، وذلك بتطويع الحزم البرمجية فعالة ذات صفة شخصية على مستوى الب

لمكاتب الخلفية واألمامية، مثال  عن طريق ا معاييرويؤدي ذلك إلى تفعيل اإلدارة اإللكترونية المبنية على  .الظروف المحلية

 .مكاتب السجل المدني

 ma.egov.www :باالعتماد على موقع الوبّ : خالصة المصدر

 

 السجالت القاعدية –سلطنة ُعمان: نظام التسجيل المدني الوطني   -14اإلطار 

مان السلطانية(، كيفية ، الذي طّورته اإلدارة العامة لألحوال المدنية )شرطة عُ NRSمان يوضح نظام التسجيل المدني الوطني في عُ 

والسجل القاعدي هو سجل رسمي يسمح بتحديد هوية  .الرئيسية للتشغيل البيني، وهي السجالت القاعدية كّوناتأحد المتطوير ونشر 

ن المرسل والمستقبل ا، ألالمتعلقة بهوهو يسمح بتبادل البيانات  .شخص أو شيء معين، مثل الفرد، والشركة، والمبنى، والعربة

تحديث المعلومة عن  إنأيضا  بتجنّب التحديث أو التكرار غير الضروري للعمل، إذ  ويسمح ذلك .يعرفان معا  ماهية ما يجري تبادله

 .الشخص أو الشيء يجري مرة واحدة، وفي مكان واحد، عن طريق الجهة المختصة

، الذي ُصّمم لتطوير السجل المدني الذي يحتوي على معلومات رسمية 2004مان مشروع األحوال المدنية في عام وقد أطلقت عُ 

ة جاليات أجنبية كبيرة تعيش في عمان، فإن السجل ثمّ  تولما كان .عن الوالدات والوفيات وحاالت الزواج والطالق في السلطنة

مان بطاقات الهوية اإللكترونية الذكية وأدخلت عُ  .مانيينيحتوي أيضا  على معلومات عن المقيمين في السلطنة من غير العُ 

التي تحفظ  microchipفيها الصورة الشخصية لحاملها، وتوقيعه، وتحتوي على الشريحة الصغرية  للمواطنين والمقيمين، التي تظهر

الهوية الشخصية رقم مدني )وطني( وحيد  كل مواطن أو مقيم يحمل بطاقةيُسند إلى و .biometric data )البيومترية( بياناته الحيوية

ويجري على الشريحة الصغرية تخزين البيانات الشخصية، مثل  .الوطنيفي نظام التسجيل المدني  مبيّنةيحّدد هويته، كما هي 

محفظة الالعمل، والوضع العائلي، ومستوى التعليم، ورقم جواز السفر، وكذلك إجازة السياقة الخاصة بحامل البطاقة، إضافة إلى 

ستخدم البطاقة أيضا  ألغراض وتُ  .لكترونيةستخدم كبطاقة سحب مصرفية يمكن استخدامها للمدفوعات اإلتُ التي  e-Purseلكترونية اإل

 المعبرالحكومة اإللكترونية، إذ تحمل التوقيع اإللكتروني لحاملها، الذي يسمح له باستخدام الخدمات العامة، وتسهّل استخدام 

ن استخدام البطاقة في ويمك .لعبور الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهّل أيضا  االقتراع اإللكتروني eGateاإللكتروني 

خدمات ة بالجهات الحكومية المختلفة، و، وكذلك على مواقع الوّب الخاصoman.omأكشاك الخدمة الذاتية، وعلى البوابة الحكومية 

 على المنافع برقم الهوية الشخصي. ويجري ربط الوصول إلى الخدمات العمومية والحق بالحصول .الحكومية التقليديةالكوى 

تحضير الجمهور للعيش في من شأنه االسهام بات متنقّلة السلطنة )ذات عدد السكان القليل( لتسجيل السكان؛ وهذا وتجوب وحد

 .العون للحكومة في جهود التخطيط المجتمعي تقديممجتمع ممكَّن رقميا ، و

ولكن لن يتّم  .افي لنشرها وضمان توافقهاما أعطى الحكومة الوقت الك ذا، وهالبدايةولم يكن استخدام السجالت القاعدية إلزاميا  منذ 

مكاملة األنظمة ووصلها عّد إرادة الجهات الحكومية في وتُ  .الحصول على المنافع الكاملة إال عندما يصبح النظام إلزاميا  بأكمله

على جميع المنافع؛  للنجاح، إذ إن اقتصار المشاركة على بعض هذه الجهات فقط لن يؤدي إلى الحصول ا  جوهريعامال  إلكترونيا  

 .ولهذا السبب، يصبح ضروريا  إقرار حوافز كافية، إلى جانب تطبيق اإللزام القانوني

 : خالصة أجراها الكاتبالمصدر

 

 النافذة الواحدة في المكتب األمامي لعدة جهاتاعتماد  3-3-2
 

ايير فيما يخص خدمات المكتب على تعزيز التشغيل البيني والمع العربية المتحدة واإلمارات تعمل دولتا مصر

للمستخدمين  الماديةبأشكالها الرقمية وم الخدمات تقدَّ  األمامي والنافذة الواحدة في عدة جهات في الدولة، بحيث

تعتمد دولة اإلمارات ، في حين لقطاع األعمالالخدمات  وتخصص الحكومة المصرية هذه .قنوات متعددة عبر

يعمل ممثلون  مصر، ففي .أيضا  بين الدولتين وتختلف عملية التنفيذ .لواحدة للمواطنالمتحدة مبدأ النافذة ا العربية

 في دولة اإلمارات العربية أما .قطاع األعمال لدعم مبنى واحد فيعن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة 

التنسيق  ألغراض تصالاال مركز فريق إدارة التنسيق معبممثال  لها يقوم  معنية كل جهة حكوميةفتعيّن  المتحدة،

قناة التخديم المباشر وجها  لوجه في نظام  تعتمد كلتا الحالتين، وفي .أنفسهم المستخدمين لمساعدة ال، واإلدارة

بإمكان هذا الموظف أن يطلب  للمستخدم، لكنرئيسية  كنقطة اتصال غير مختّص، النافذة الواحدة على موظف

ويستخدم كال  .إلكترونيا  في دولة اإلمارات، إذا لزم األمر كذل، في حين يجري في مصر حضور شخص مختص

 يحدث ذلك، مصر ففي .الجهات المعنية مختلف لدى معارف مجموعة الموظفين لتطوير مقاربته الخاصة البلدين

أما في دولة  .ممثليها عن طريق المعنية، الكيانات على النافذة الواحدة، لكن ذلك يؤثر أيضا   مبنى فعليا  في

http://www.egov.ma/
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معرفية تضم الجهات المختلفة،  شبكة تشكيلبهدف  كل جهة من "مسؤول معرفي"، فيجري انتقاء اإلمارات

 قوية لبناء آلية بمنزلة ويعّد هذا النهج في كال البلدين .اجتماعات دورية عن طريق وتُبنى هذه الشبكة إلكترونيا ،

الحكومة جمعاء، المنضّمة بعضها  فلسفة بناء هام فيواإلس، المتقوقعة العقليات، وكسر الجهات المختلفة الثقة بين

 .إلى بعض

 GAFIلدى الهيئة العامة لالستثمار  مصر: النافذة الواحدة لقطاع األعمال  -15اإلطار 

والخدمات بين  االتصاليشير مفهوم النافذة الواحدة )الشباك الواحد( لقطاع األعمال في مصر إلى مبنى مادي يجري فيه تكامل 

يتمثل و .ظهرت النافذة الواحدة األولى في القاهرة، ثم أُحدثت أخريات في جميع أرجاء البالد .األعمال والسلطات العامةقطاع 

جرى تخفيض عدد هذه  إذمؤسسات األعمال،  تأسيسجراءات إلهائل التبسيط ال فيلمقاربة النافذة الواحدة اإلنجاز األساسي 

، الالزمة مؤسسة أعمال أو الحصول على التراخيص ولتأسيس .خطوات فقط 3إلى  19ن اإلجراءات، من منظور قطاع األعمال، م

مسار التسجيل كامال ؛ ومن ثّم  أثناءيكفي اليوم التعامل مع موظف واحد لدى الهيئة العامة لالستثمار، يتولى توجيه مقّدمي الطلب 

ة، بفضل نظام إلدارة عالقات العمالء، ويشمل ذلك حجز سيكون بمقدورهم تحضير جميع العقود المطلوبة في المنظومات الخلفي

اسم الشركة، والحصول على الشهادة المصرفية، والمدفوعات في مقابل الخدمات، والتسجيل لدفع الضرائب، والحصول على 

وهو ما -رة واحدة فقط وهذا المسار مؤتمت، بحيث ال يجري مثال  إدخال البيانات المطلوبة في االستمارات إال م .التأمين االجتماعي

أصحاب  ينبغي علىف ،قانون التوقيع اإللكترونيعدم تطبيق نظرا  إلى ولكن،  .قبل أن تجري طباعة العقود وختمها -يمنع التكرار

 .األعمال زيارة النافذة الواحدة بأنفسهم لتوقيع العقود

لنافذة الواحدة، منها إدارة جوازات السفر، جهة حكومية أخرى في ا 34خدمات من  تتوفرشركة،  تأسيسوإضافة إلى خدمة 

وعندما ال تتوفر الموارد البشرية الالزمة من الجهات الحكومية  .ومصلحة الضرائب، ومكتب إصدار تراخيص العمل لألجانب

بدور النافذة الهيئة العامة لالستثمار  تضطلعالذي يسمح بإصدار الموافقات دون العودة إلى الوزارة المختصة،  النحواألخرى على 

السماح ألصحاب األعمال بالبدء فورا  في  ،ومن اآلليات التجديدية األخرى .الستقبال الطلبات رقميا  وتحويلها إلى الجهات المعنية

أعمالهم، بعد إصدار ما يُسمى "رخصة مؤقتة"، بانتظار الحصول على الموافقات النهائية والتصريح األمني، وهو ما يعني أنه لم 

وقد جرى أيضا  تشكيل لجنة لتسوية  .أو ترفض إصدار التراخيص خالل هذه الفترة ور الجهات األخرى أن توقف النشاطقديعد بم

وفي المحصلة،  .النزاعات بهدف تقصي شكاوى أصحاب األعمال وخالفاتهم مع الهيئات الحكومية األخرى، والوصول إلى حل لها

لكن يبقى وول على التراخيص الالزمة قد تحّسن تحّسنا  كبيرا  مع النافذة الواحدة، فإن إجراء إنشاء مؤسسة أعمال في مصر والحص

 .أتمتة هذا اإلجراء كامال   من الضروري
 

ة وتظهر الحالة المصرية أنه عندما ال يكون ممكنا  رقمنة الخدمات المقّدمة إلى المستخدمين رقمنة  كاملة )مثال  بسبب العوائق القانوني

نافذة واحدة مادية، يتعامل فيها موظف عام واحد على الشبكة مع جميع حاجات  توفرالحال هنا(، فإن  وه أو غيرها، كما

ويفرض التعامل المادي المشترك بين ممثّلي  .المستخدمين، يعّد ميزة كبيرة للحكومة والمستخدم معا  تسمح بتوفير الوقت والمال

ني النافذة الواحدة حصول التشغيل البيني التنظيمي، عن طريق إعادة هندسة إجراءات الجهات الحكومية الموجودين معا  فعليا  في مبا

ويجري أيضا  تشجيع التشغيل البيني التقني والداللي، عبر البنية التحتية الرقمية في  .القانونية والتنظيمية والمعايير، BPRالعمل 

ويشّكل ذلك حافزا  العتماد مقاربة  .مزيد من الرقمنة في المستقبل المباني، بتوفير االتساق المشترك، وهو ما يفتح الطريق أمام

وبفضل الوجود  ."الحكومة جمعاء"، ويدفع الجهات المختلفة إلى إعادة التفكير في إجراءاتها وإجرائياتها الداخلية وإعادة تنظيمها

يل "مجتمع معرفي"؛ وتداخلت الحدود بين الفعلي لممثّلين من جهات حكومية أخرى في مباني النافذة الواحدة، فقد جرى تشك

ومن الواضح أنه ال يمكن لجميع الموظفين في جهة ما العمل في موقع واحد، ولكن  .الجهات الحكومية المختلفة، مع بقائها متمايزة

"، وزيادة التشغيل اعتماد مقاربة "الحكومة جمعاء تحفيزتجميع الممثّلين عن تلك الجهات، الذين يتعاملون مع المستخدمين، ليمكن 

 .والمعيرةالبيني 

 : خالصة أجراها الكاتبالمصدر

 

 ظبي مركز اتصال حكومة أبواإلمارات العربية المتحدة:   -16اإلطار 

للمواطنين والمقيمين والسياح معلومات عن الخدمات واإلجراءات واألحداث الحكومية، ويسمح  ظبي مركز اتصال حكومة أبويقّدم 

هذا النقطة المركزية لحكومة تصال االمركز ويعّد  .والمقترحات، ويقّدم الدعم الالزم للمعامالت الحكومية بتسجيل الشكاوى

ويستخدم المركز  .اإلمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات العمالء، ونقطة دخول موّحدة لجميع الخدمات الحكومية في أبو ظبي

وات أخرى متاحة، مثل البريد اإللكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والخدمة الذاتية الهاتف كقناة التواصل الرئيسية، ولكن ثمة قن

 ظبي مركز اتصال حكومة أبوويعمل  .على البوابة الحكومية، والتحادث على الشبكة، والتطبيقات النقّالة، وخدمات الكوى التقليدية

 no-wrong-doorن قنوات متعددة، ويطبّق سياسة "ال للباب الخطأ" كنافذة واحدة شعارها "حكومة واحدة، رقم واحد"، باالستفادة م

كجزء من مفهوم "الحكومة جمعاء"، ساعيا  لتعظيم إمكانية الوصول لجميع العمالء، مثال  باستخدام موظفين ثنائيي اللغة )العربية 

ولية تقديم المعلومات، وتلقي الشكاوى وقد تضّمنت الخدمة القاعدية األ .واإلنكليزية( لضمان التعامل مع غالبية االتصاالت
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والمقترحات، واالستجابة لألحداث وتقديم خدمات منتقاة؛ وسيجري البناء على ذلك في المراحل الالحقة لتقديم خدمات معامالت 

قديم إمكانية أيضا  إلى ت ظبي مركز اتصال حكومة أبووتهدف مبادرة  .أكثر تعقيدا ، مثل منح التراخيص والتصاريح ودفع الغرامات

الوصول إلى الخدمات عن طريق منصات وحلول أخرى مبتكرة، مثل التطبيقات النقّالة التفاعلية، والخدمات المتعلّقة بالموقع، 

 .والمشاركة اإللكترونية والتعاون االجتماعي؛ وقد جرى إطالق معظم هذه الحلول، ووصل اعتمادها واستخدامها إلى درجة عالية
 

جهة حكومية، بفضل تفويض سياسي قوي لكسر القواقع الحكومية  50حاليا  مع أكثر من  ظبي تصال حكومة أبومركز اويتشارك 

وتقوم كل جهة حكومية باالشتراك لدى  .وتسهيل التعاون، مقترنا  بطموح كبير لتحقيق االمتياز وتقديم خدمات على مستوى عالمي

في كل ما يتعلّق بالعناية بالعمالء في تصال االمركز مل كنقطة تواصل مع وتعيين "مدير قناة" يع ظبي مركز اتصال حكومة أبو

ويكون هذا الدور محوريا  في تنسيق الجهود والموارد في الجهة المعنية، وضمان أن تبقى خدمة العمالء على رأس  .تلك الجهة

وتضمن  .ة تمتد عبر الجهات الحكومية كافةمعرفي"، يكون عضوا  في شبكة معرفي مسؤولويعمل مدير القناة أيضا  كـ " .أجندتها

مركز هذه الشبكة أن جميع المعلومات عن األحداث والخدمات في كل جهة حكومية توضع على "منصة اإلدارة المعرفية" في 

ام تلك االتصال، لتشّكل مستودعا  مركزيا  لبيانات العمالء، وتكون متاحة لجميع الجهات الحكومية، التي سيكون بمقدورها استخد

وقد شّكل مركز االتصال "فريق عمل إلدارة عالقات العمالء" للتنسيق والتواصل مع كل مدير  .المعارف في تفاعلها مع العمالء

ويوفّر هذا الفريق الدعم والمشورة لكل جهة حكومية، لمساعدتها على الوصول إلى أهداف األداء الموضوعة، وتقديم خدمات  .قناة

ويقّدم فريق العمل أيضا  التدريب وخدمات إدارة التغيير لضمان أن مديري القنوات يتفهمون ما  .هاية المطافممتازة للعمالء في ن

 .هو مطلوب منهم، وكيفية االستفادة العظمى من إمكانات التكنولوجيا التي بنيت وفقها خدمات الجهات التي يتبعون لها

، وذلك لهدفين: تحسين أداء مركز االتصال، وتطوير CRMت العمالء إلدارة عالقا، جرى إطالق برنامج شامل 2012وفي عام 

% من طلبات 85 حونإلدارة عالقات العمالء اليوم إلى التعامل مع ويشير توفر المنظومة المركزية  .هوية موّحدة له كنافذة واحدة

لتكامل بين منصة "فكرة" للمشاركة ويجري في الوقت الراهن أيضا  تنفيذ ا .التماس األول مع المواطنين أثناءالمعلومات 

 .للرسائل النصية القصيرة الواردة وعبّارة اإللكترونية

 ae.abudhabi.www :باالعتماد على موقع الوبّ : خالصة المصدر

 

 البنى التحتية بين عدة جهاتالتشارك في  3-3-3
 

 Enterprise مسرى الخدمات المؤسسية باستخدام المشتركة بنية التحتيةال على تطوير تعمل حكومة األردن

Service Bus (ESB) عبّارات التي تشمل  اإللكترونية، تطوير الخدماتفي  استراتيجيتها العامة لدعمgateway 

، يةاإللكترون وتشكل بوابة الحكومة .SMSالتواصل مع الشبكة النقّالة ومع خدمة الرسائل النصية القصيرة 

التواصل مع الشبكة النقّالة ومع خدمة الرسائل  وعبّارات، الوطنية المدفوعات، وبوابة االتصال الوطنيومركز 

 الحكومية الشبكة المشتركة، مثل الوطنية الفقارية على الشبكات تعمل الخدمات المشتركة التيالنصية القصيرة، 

المؤسسات  المركزي االتصال ونظام لتحتية الموّحدةبنية اال هذه وتربط .ومسرى الخدمات المؤسسية اآلمنة

التكامل  خدمة المواطن، بتسهيلتعزيز تخصيص مسرى الخدمات المؤسسية ل وقد تم .الحكومية بعضها ببعض

المؤسسات الحكومية  ويمّكن المسرى أيضا   .الخدمات اإللكترونية لدى الجهات الحكومية المختلفةالتعاون بين و

 .المدفوعات وتنفيذ أمن البيانات،، وضمان أرقام بطاقات الهوية، والتحقق من دل البياناتوتبا المشاركة من

 مختلف القنوات؛ ويتيح ذلكالتشغيل البيني بين و الجهات الحكومية لتبادل البيانات بين ويضع المسرى معايير

تزويد و، لبيني والمعاييرالتشغيل ا، وتعزيز ويؤدي إلى توفير الموارد عناصر الخدمة،بالخدمات والتشارك 

 سهولة االستخدامومن شأن ذلك زيادة  .بمجموعة خدمات ذات آليات استخدام متشابهة أو متطابقةالمستخدمين 

ويتطلب ذلك  .أو القناة الخدمة بصرف النظر عن، مركزيا   استكمال المعامالتعندها  ويمكن .وتوفير الوقت

التي ، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة -في هذه الحالة-تقّدمها ، وإدارة ناجحة للمشاريع قيادة قويةتوفر 

 لتنفيذ( على حد سواء التنمويةواإلدارية و من مختلف االختصاصات )التقنية الالزمة توفير الكفاءات عملت على

 .الحكومة اإللكترونية استراتيجية
 

 نصية القصيرة، مثاال على الخدمات المشتركة الهاتف النقّال والرسائل ال عبّاراتاألردن:   -17اإلطار 

 والشبكات الفقارية المشتركة

األردنية جزءا  من خدمة أوسع تشمل بوابة الحكومة اإللكترونية ومركز  SMS الهاتف النقّال والرسائل النصية القصيرة عبّارةتُعّد 

الذي يصل المنظومات المعلوماتية في  ESBة االتصال الوطني، وهي واحدة من عدة قنوات تستخدم مسرى الخدمات المؤسسي

وتسمح القناة النقالة وباقي  .الجهات الحكومية المختلفة بعضها ببعض، بغية تبادل المعلومات الالزمة إلتمام المعامالت مركزيا  

http://www.abudhabi.ae/
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ومية، وسداد القنوات األخرى للمواطنين بإرسال االستفسارات، وتقديم المقترحات، وإرسال الشكاوى، بخصوص الخدمات الحك

ولما كان معّدل استخدام اإلنترنت في األردن  .المدفوعات عن طريق خدمة الدفع اإللكتروني التي توفّرها بوابة المدفوعات الوطنية

الهاتف ، فإن تقديم الخدمات عن طريق ا  (، ومعدل انتشار الهاتف النقّال مرتفع2012من عدد السكان في عام  %41منخفضا  نسبيا  )

 .يمثل طريقة مالئمة للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين ل والرسائل النصية القصيرةالنقّا

)إرسال استفسار وتلقي رسالة جوابية تحتوي على الخدمة  pull: رسائل "الجذب" الرسائل النصية القصيرةوثمة نوعان من خدمات 

اطنين دون طلب محّدد منهم، مثل رسائل التذكير، وحمالت )رسائل مرسلة من الحكومة إلى المو pushالمطلوبة(، ورسائل "الدفع" 

وتصنّف األردن الخدمات  .الرسائل النصية القصيرةخدمة نقّالة متاحة عن  35تتوفر حاليا   .التوعية، أو حالة معاملة قائمة(

لخدمات العابرة للجهات ( ا2( الخدمات العمودية، أي ضمن الجهة الحكومية الواحدة؛ 1اإللكترونية في أربع فئات رئيسية: 

( الخدمات 4الخدمات المرّكبة، أي المؤلّفة من مكّونات من خدمات أخرى؛  (3الحكومية، التي تربط بين أكثر من جهة واحدة؛ 

بتحسين وصول  الهاتف النقّال عبّارةوال تسمح  .المشتركة، أي التي جرى تطويرها مركزيا  الستخدامها لدى أكثر من جهة حكومية

تسهل على الحكومة جباية الضرائب والرسوم، عن طريق رسائل خدم إلى المعلومات والخدمات الحكومية فحسب، ولكنها المست

 .التذكير النصية القصيرة

 : خالصة أجراها الكاتبالمصدر

 

 وضع طبقة إضافية فوق المنظومات الموروثة المتقوقعة في كل جهة 3-3-4
 

عدم التجانس  ما أدى إلى، وهو الخاص بها المعلومات لية تطوير نظاممسؤو جهة حكومية كل، تتولى في تونس

 service oriented البنيان الخدمي التوجه مقاربة معالجة ذلك باعتماد وتتم .المستخدمةالمنصات التكنولوجيا و في

architecture (SOA)،  نظم  التعاون بين ويتيح هذا البنيان بالفعل .العقبات التغلب على هذه يجعل من الممكنالذي

 ويسمح ذلك بدوره بظهور .التنفيذالبرمجية المستخدمة في  واللغة منصةال مستقل عن ألنه متجانسةال تكنولوجية

الخدمات كما يسمح بتكامل ، التي سيتم تطويرها البنيان على أساس مبادئ الخدمات العامة، المبنية جيل جديد من

 .التي تستخدمها الجهات المختلفة لوماتنظم المع التشغيل البيني بين على أساس
 

 تونس: اإلدارة اإللكترونية  -18اإلطار 

كاستراتيجية تعاونية تربط الوزارات  2008في عام  e-Administrationا طلقت االستراتيجية الوطنية التونسية لإلدارة اإللكترونية 

، كتصميم وقالب نموذجي SOAريق البنيان الخدمي التوجه ويجري تحقيق التشغيل البيني عن ط .المختلفة وهيئات حكومية أخرى

البنيان وهذا  .لبنيان برمجي، يقوم على أجزاء منفصلة من البرمجيات توفّر وظائف تطبيقية على شكل خدمات لتطبيقات أخرى

ف الخدمة ب .الخدمي التوجه مستقل عن أي نوع محّدد من التكنولوجيا أو الخدمات أو مصدر الصنع أنها وحدة وظيفية مكتفية وتُعرَّ

ويمكن ربط الخدمات مع تطبيقات برمجية أخرى لتحقيق وظائف كاملة لتطبيق  .ذاتيا ، مثل الوصول إلى بيان مصرفي على الشبكة

وبفضل البنيان الخدمي التوجه، تتمكن الحواسيب المتصلة على شبكة من التعاون معا ، بحيث يقوم كل حاسوب بتنفيذ  .برمجي كبير

تضمن تبادل المعلومات بينها وبين أي خدمة أخرى على الشبكة، دون تدخل  معياريةما من الخدمات، وتُبنى كل خدمة بطريقة  عدد

وتنصب الجهود اآلن على نشر هذه المعايير  .بشري، ودون الحاجة إلى إحداث أي تغييرات على التكنولوجيا في الطبقات التحتية

على جميع الجهات الحكومية، مثال  عن طريق مشاريع رائدة في مجال وثائق السجل المدني  المشتركة )المنظومات والبيانات(

 .اإللكتروني، وكذلك على إدخال مصطلحات موّحدة للحكومة اإللكترونية

ل في ويستفيد المواطنون وأصحاب األعما .إن الهدف اإلجمالي للمشروع هو تقليص النفقات وتحسين الكفاءة في اإلدارات العمومية

وثمة هدف آخر وهو ردم  .تونس من نسق متكامل من الخدمات، يشّجع مشاركة المستخدم عن طريق إجرائيات وترتيبات محّددة

 .الفجوة الرقمية بين الجمهور، بفضل شبكة من مقاهي اإلنترنت المنتشرة في جميع أرجاء البالد

 tn.gov.pm.www :باالعتماد على موقع الوبّ المصدر: خالصة 

 

 الموروثة المتقوقعة في كل جهةالمنظومات من الصفر مع التخلي عن  البناء 3-3-5
 

الداللي قابلية للتشغيل البيني على المستوى التقني و عدم توفر أي، وقاعديةال سجالتال بغياب الوضع عندما يتسم

، يصبح تبادل متجانسةالال المنظمات ونظم المعلومات البيانات بين تنسيق وتبادللل المعايير وغياب، والتنظيمي

ومن  .وتفاهم على ما يجري تبادله اتفاق واسع النطاق ويجب أن يكون هناك .مستحيال  البيانات وتكامل الخدمات 

 ليست ، ألن هذه الحلولحدة كل حالة على بيانات على أساس بين المنظمات ارتجالية غير المفيد عقد اتفاقيات

 وكان الحل .منافع كبيرة وال يمكن لها أن تحقق، على نطاق الحكومة قابلية التشغيل البينيال توفر و قابلة للتطوير

http://www.pm.gov.tn/


 

31 

 

جديد للتشغيل البيني من شأنه أن يتسع أثناء  إطار مع وضع من الصفر، ببدء البناءيقتضي ، "زنّار"، الفلسطيني

 للسجالت ويمكن .والمصاغات والبنى التحتية وبنى البيانات،إلجراءات با المعايير المتعلقة ويطبّق الحل .التطوير

، من دون المعايير الداللية واألنطولوجية مع اعتماد العمل المشترك، إطار نتيجة لتطوير تتطور أن قاعديةال

الجهات  يعأن تستخدمها جم يمكن المعايير التي ويضع هذا العمل .بعينها منظمة واحدة منذ البداية لدى تجميعها

تنظيم الداخلية و أعمالها إلى تغيير المختلفة وال تضطر الجهات .لتبادل البيانات في نهاية المطاف الحكومية

النظم  تغييرات في عند تنفيذ كيفية المضي قدما  في هذا االتجاه توجيهات بشأن، ولكن هناك على الفوربياناتها 

 .وإجراءات األعمال
 

 إطار التبادل البيني الفلسطيني –ار فلسطين: زنّ   -19اإلطار 
 

في  الالمتجانسةطار عمل التشغيل البيني األنطولوجي، الذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بين نظم المعلومات إلزنّار هو مشروع وبوابة 

يُضاف إلى ذلك الوضع  .ى األرضالسلطة الفلسطينية في موقف حرج، إذ غالبا  ما يكون صعبا  وصول المواطنين إلى المكاتب علو .فلسطين

السائد لدى الحكومة بعدم توفر قواعد تنظيمية أو قواعد عمل محددة، وغياب دالالت أو معايير معتمدة للمفردات، وعدم توفر بنى مشتركة 

اءات التي تنفّذها تلك البنى؛ الجهات الحكومية الفلسطينية بنى تنظيمية معقدة، بل حتى فوضوية، تنعكس على اإلجر وتتّبع .للبيانات المتبادلة

، وهو ما يجعل تبادل المعلومات proprietaryكية لة للتدرج، وامتاللذلك، تكون نظم المعلومات المستخدمة مغلقة، وعمودية، وغير قاب

ة بين المؤسسات أضف إلى ذلك غياب لالتفاقات السابق .ضمن البنى الداخلية عملية صعبة، ومشاركتها مع التنظيمات األخرى شبه مستحيل

 .السجالت الحكومية ونظم المعلومات الحكومية المختلفة التي تملك وتشّغل

من الصفر، بفضل مبادرة "زنّار"، الهادفة إلى معالجة  البناءوبالنظر إلى هذا الوضع، كان الحل الذي اعتمدته السلطة الفلسطينية يقوم على 

وزنّار هو نظام أنطولوجي حكومي، يعّد وسيلة معبّرة، بسيطة وسهلة االستعمال، لوصف  .قضايا التشغيل البيني التقنية والداللية والتنظيمية

)خطوة  ثم نشرها وتوسيعها باعتماد مقاربة خطويةوبذلك يمكن تطوير السجالت القاعدية،  .المفاهيم المعتمدة في الحكومة الفلسطينية

وقد جرى إنشاء "مستودع" لتوصيف الوضع الراهن لإلجراءات والخدمات الحكومية  .، تنضم إليها تباعا  جهات حكومية جديدةفخطوة(

وجرى أيضا  بناء  .(to beمنشودة (، ولوضع أسس تحّول الحكومة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية في المستقبل )الحالة الas is)الحالة الراهنة 

بغية  قاعدة بيانات عن قواعد البيانات الحكومية لتقديم لمحة شاملة عن الجهات الحكومية والحكومة اإللكترونية الفلسطينية بطريقة التدخلية،

وبفضل نظام زنار  .ضمامها إلى زنارتسهيل إحداث التغييرات الالزمة في تنظيم العمل والبيانات لدى الجهة الحكومية، عند الموافقة على ان

األنطولوجي، يجري إرشاد الجهات الحكومية إرشادا  عالي الجودة عن كيفية التصّرف عندما تُطبّق التغيرات فيها على أنظمة وإجراءات 

 .لفلسطينية بتطبيقه حاليا  وإحدى النتائج المباشرة لمشروع زنار هو إقرار نظام للعناوين والرموز البريدية تقوم إدارة البريد ا .العمل

 

 ps.pna.zinnar: : خالصة باالعتماد على موقع الوبّ المصدر

 
 الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر جهات متعددة 3-3-6
 

وهي مبادرة  في المجال المصرفي،لخاص واشراكة بين القطاعين العام  هي مثال على المملكة العربية السعوديةفي  سداد"" مبادرة

وإلى موّحد للتشغيل البيني،  إطاربُنيت هذه المبادرة استنادا  إلى  .top-down سفلاأل تتجه من األعلى إلى ، ومركزية،إلزامية

البنية  طريق توفيروتقّدم "سداد"، عن  .القطاعين العام والخاص التي تحصل في المالية أنواع المعامالت، لجميع معايير متفق عليها

مستحقاتها، وهذا ما  وتضمن المصارف المشاِركة؛ الخدمات المركزية للتقاص مشتركة للمدفوعات اإللكترونية،ال التحتية الوطنية

 تعزيز يساعد علىما  وهذافقط،  الشركات الكبرى، ال السعودي كل المجتمع وتخدم مبادرة "سداد" .في النظام الثقة يساعد على بناء

 لمقّدم الخدمات، الترتيبات المصرفية المستخدم النهائي إلى معرفة طبيعة ال يحتاجو .في المملكة العربية السعودية جتمع الرقميالم

دفع الفواتير، إذ يمكن االنتظار في أرتال  إلضاعة الوقت في وليس ثّمة حاجة التقاص ودفع الفاتورة؛ تلقائيا   سداد تضمن إذ

على  تشجيع المستخدمينب أيضا   ويسمح ذلك .في الزمن الحقيقي إلكترونية، وذلك أم مادية، سواء ناة للدفعق اختيار أيللمستخدمين 

 .الخدمات اإللكترونية إلىاالنتقال 

 

http://zinnar.pna.ps/
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 دفع الفواتير وتحصيل اإليرادات –المملكة العربية السعودية: سداد   -20اإلطار 

وهو نظام تقوم الشركات بموجبه بإرسال فواتيرها إلى  EBPPلسعودية هو نظام لعرض الفواتير ودفعها نظام الدفع اإللكتروني "سداد" في المملكة العربية ا

والمهمة األساسية لسداد هي تسهيل وتبسيط معامالت دفع الفواتير لدى المستخدمين النهائيين، عبر جميع القنوات،  .عمالئها وتستقبل مدفوعاتهم إلكترونيا  

ويسمح "سداد" اليوم بتسهيل دفع عدد كبير من الفواتير الدورية والمتكررة )مثال : فواتير الخدمات  .ة وأخرى خاصة للدفعوذلك بتطوير طرائق حكومي

ويتعين على جميع المصارف قبول دفع الفواتير في فروعهم، سواء أكان  .وفواتير الهاتف(، إضافة إلى المدفوعات التي يُنشئها العميل، مثل مخالفات المرور

 .خص الذي يقوم بالدفع يملك حسابا  مصرفيا  أم الالش

دفع الفواتير ويسمح نظام سداد لمزّودي السلع أو الخدمات، من القطاعين العام والخاص، بإرسال مطالباتهم عبر القنوات المصرفية، بحيث يمكن للعمالء 

وقبل  .الجهات الحكومية، واالتصاالت، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية ويمكن لجميع مقّدمي الخدمات االنضمام إلى سداد، مثل خدمات .بالزمن الحقيقي

ومع جعل سداد إلزاميا  لدى جميع المصارف لتسهيل  .وضع سداد في الخدمة، كانت عملية دفع الفواتير مكلفة جدا  على المصارف والعمالء على حد سواء

 .المهل الزمنية وتوفير المال؛ وكال األمرين يساعدان العمالء، ويدعمان االقتصاد السعودي الرقمي المدفوعات بالزمن الحقيقي، فقد جرى التمّكن من تقصير

للمدفوعات الحكومية والخاصة يملك خاصية التشغيل البيني، عبر الحسابات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي،  معياريويُعّد سداد مثاال  عن نظام 

ويسمح سداد للجمهور السعودي بتوفير الوقت الذي كانوا يقضونه في أرتال االنتظار لدفع الفواتير؛ كما يسمح بزيادة الفعالية  .التي تعمل كمركز نقاصّ 

من قطاع  وتحتوي المطالبة المقّدمة إلى العمالء، سواء أكانوا مواطنين أم .االقتصادية كاملة ، بنقل عملية الدفع من القنوات المادية إلى القنوات اإللكترونية

ولما كان سداد يستخدم نظام تقاّص مصرفي مركزي، فإن  .األعمال، على خالصة دقيقة عّما يجب دفعه إلى الحكومة أو إلى أي مزّود آخر، وعن موعد الدفع

 .المصارف تضمن حصولها على مستحقاتها، وهو ما يرفع من مستوى الثقة في النظام

 : خالصة أجراها الكاتبالمصدر

 

 التشغيل البيني والمعايير تحقيقلخص عن م 3-3-7
 

عند ، التي تُكملها، الثماني العربية في دراسات الحالة التشغيل البيني والمعايير كيفية تنفيذ أمثلة موجزة على 4يعرض الجدول 

في الدول الرائدة في  الممارسات الجيدةمقارنة بوال عشرة على االستبيان، اإلحدى دول العربيةال إجابات االقتضاء، المعلومات من

 .(1-3-4المقطع انظر أيضا العالم )



 

33 

 

 أمثلة عن كيفية تطبيق التشغيل البيني والمعيرة في المنطقة العربية، مقارنة بالممارسات العالمية  -4الجدول 

 38الممارسات الجيدة العالمية 37أمثلة من الدول العربية التطبيق

التأسيس واالختبار في جهة  (1

ميم تدريجيا  على واحدة ثم التع

 .الجهات األخرى

المغرب: البداية في وزارة الداخلية التي قامت ببناء السجالت المدنية القاعدية، ثم تعميمها، مثال   •

 .على وزارة المالية

مان: البداية في اإلدارة العامة لألحوال المدنية )جزء من شرطة عمان السلطانية( التي قامت عُ  •

 .جهات أخرى 7لقاعدية ثم عممتها على منظومة الشرطة وعلى ببناء السجالت المدنية ا

لبنان: البداية والقيادة في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، وتقوم وزارة الصحة ببناء  •

 .السجل القاعدي لصناديق الصحة العامة، والتأمين االجتماعي وغيرها

معلومات التأمين جمهورية كوريا: أسست نظام 

 2009خطوة خالل األعوام ي خطوة فاالجتماع

 17منظومة في  292، وذلك عبر 2013إلى 

 .وزارة

اعتماد النافذة الواحدة المتعددة  (2

القنوات في المكتب األمامي 

 .لعدة جهات

مصر: تقدم مباني النافذة الواحدة الموزعة عبر الدولة خدماتها لقطاع األعمال باستخدام القنوات  •

الها موظف لديه إمكانية التواصل مع ممثلين ضمن الموقع للجهات الرقمية والمادية، ويتو

أم في  ذاته األخرى ذات الصلة، ويجري بناء معرفة جماعية بين الموظفين سواء في الموقع

 .الجهات المختلفة

اإلمارات العربية المتحدة: أبو ظبي )ضمن اإلمارة(، مركز االتصال الحكومي لجميع خدمات  •

جهة باستخدام القنوات الرقمية والمادية، مع بناء معرفة جماعية عبر  50ن المواطنين ألكثر م

 .الجهات بين الموظفين، ويتم التنسيق عن طريق فريق إلدارة العالقة مع العمالء

هو موقع نافذة واحدة  MyGovأستراليا: موقع 

مصّمم ليقدم الوصول السريع والسهل إلى 

هيئات العديد من الخدمات اإللكترونية من ال

 .المختلفة

البنى التحتية بين التشارك في  (3

 .عدة جهات

البحرين: بنية تحتية وطنية مشتركة تستخدم مسرى الخدمات اإللكترونية لجميع الخدمات  •

اإللكترونية، إضافة إلى البنيان الخدمي التوجه لمكاملة مكونات الخدمة وتمكين إعادة استخدامها 

 .)وهذه حالة تونس أيضأ (

جميع الخدمات اإللكترونية،  يدعمتوفير مسرى الخدمات المؤسسية المشترك الذي  األردن: •

الهاتف النقال والرسائل النصية القصيرة، على بوابة الحكومة اإللكترونية  عبّاراتومنها 

 .ومركز االتصال الوطني

بكة الوطني معايير تبادل المعلومات المستخدمة لتطوير الش االتصالالسودان: يحّدد مركز  •

الوطنية للمعلومات، التي تربط جميع الوزارات االتحادية والحكومات المحلية والجهات األخرى 

 .والجامعات والمشافي

فرنسا: تم البناء على مشروعين رئيسيين حول 

التشغيل البيني: مشروع إطار عمل التشغيل 

البيني، وتعريف النماذج المشتركة للبيانات، 

 ةير األساسيالمعايوكالهما يتوافق مع 

وتوصيفات إطار العمل األوروبي للتشغيل 

 .البيني

وضع طبقة إضافية فوق  (4

المنظومات الموروثة المتقوقعة 

 .في كل جهة

)مثل الخدمات، وتصميم  الالمتجانسةالخدمي التوجه لمكاملة المنظومات  البنيانتونس: اعتماد  •

 .البرمجيات، ومكّونات تصميم البنيان(

رة العدل البنى الخدمية التوجه هولندا: تبنت وزا

 .للتعامل مع المنظومات الموروثة

من الصفر مع التخلي عن  البناء (5

الموروثة المتقوقعة المنظومات 

 .في كل جهة

جديد للتشغيل البيني تم إدخاله تدريجيا  في كل جهة، تترك بعدها الجهة  عملفلسطين: إطار  •

تقادمة وطرقها السابقة في العمل عندما يتم تنفيذ منظوماتها القائمة التي تستخدم تكنولوجيا م

 .التغييرات

الدنمارك: تم إنشاء إطار عمل للتشغيل البيني 

، وذلك 2000على مستوى الحكومة في عام 

  .بهدف استبدال جميع المنظومات الموروثة

الشراكة بين القطاعين العام  (6

 .والخاص عبر جهات متعّددة

ة )سداد( إلزامية لجميع تعامالت النقد اإللكترونية، تم تطويرها السعودية: منظومة وطنية موحد •

الحكومة ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، ويستخدمها جميع لدى مصرفا ، و 12لدى 

 .المواطنين وقطاع األعمال والمنظمات األخرى

ع الخاص : التشارك مع القطاسنغافورا

 .خدمة الهيئة الوطنية للبيئةوالمواطنين ل

 ة العالميةخالصة مستقاة من ثماني دراسات حالة وإحدى عشرة إجابة عن استبيان في المنطقة العربية معّد ألغراض هذه الدراسة، ومن الممارسات الجيد: المصدر

 

  

                                                      
مالحظة: يمكن أن تكون بعض مقاربات التنفيذ المعروضة في هذا الجدول مشابهة أو متممة بعضها لبعض. وهي مشتقة  36

مما تقوم به الدولة المسّماة، بحسب المعلومات التي جرى الحصول عليها في هذه الدراسة. وال يّدعي الجدول قدرته على تلخيص 
ا، إذ يمكن أن تتوفر مقاربات أخرى في كل دولة ال يعرضها الجدول. وقد كانت إجابات الحكومتين المقاربة اإلجمالية في دولة م

السورية واليمنية على االستبيان غير كافية لبيان وضع التشغيل البيني والمعايير في هذين البلدين، مع إن كال الدولتين تقومان 
 بتطوير شبكات ونظم معلومات حكومية.

 .2-2انظر المقطع  37
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 قضايا هامة في تكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية   -رابعاا 
 

 حكومة اإللكترونية ذات الصلة بالعالم العربيالدروس العالمية الرئيسة في ال 4-1
 

، وهي ملخصة الحكومة اإللكترونية التجارب العالمية عددا  من الدروس الرئيسة بشأن من الممكن أن نستمد من

المقاربة  توفرو .الدول الرائدة في العالم من الجيدة المختارة الممارسات والدروسعدد من  مع ،2في المقطع 

أن المراحل الثالث معروضة هنا تسلسليا ،  ومع .العامة، المعروضة تاليا ، أكبر فرص للنجاح االستراتيجية

، فال بد من رؤيتها وتصميمها معا ، لضمان أنها متكاملة تماما ، 3ثم إلى  2إلى  1باعتبار أن التركيز يتحّول من 

 على نحو أكثر تفصيال (: 5كجزء من كٍل متعاضد )وهذا ما يعرضه المقطع 

 

 تكامل الخدمات في المكتب الخلفي  -1
 

 ويعني ذلك تأسيس مكونات وأطر العمل القاعدية ألجل تكامل الخدمات:
 

نظرا  إلى أن و .واالتصاالتمن تكنولوجيا المعلومات  البنى التحتية األساسية هو توفير األساس هنا •

بعيدة  استراتيجية متكاملة وظيفت فال بد من، في المنطقة العربية أغلبها ال يزال في مرحلة البناء

 جهة حكومية من ،خطوة فخطوةالتنفيذ تم ، حتى لو والمعايير قابلية التشغيل البيني، تتضمن المدى

 .إلى أخرى واحدة

عندما يتم بناء تكامل الخدمات انطالقا  من قاعدة ضعيفة، كما هو الحال في العديد من الدول العربية،  •

فزات، والتعلّم مباشرة من التجارب العالمية، ويمكن أيضا  التعلم من بعض فهناك دوما  فرصة لتحقيق ق

 .دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبحت ذات ريادة عالمية خالل السنوات الخمس األخيرة

تركيز بقوة على التعلّم والمهارات اإللكترونية إلى الإضافة إلى مكونات المكتب الخلفي، هناك حاجة  •

ء في القطاع العام أم المجتمع ككل، إضافة إلى تقديم معلومات جيدة عن الحكومة األساسية، سوا

 .والخدمات العامة
 

 تكامل الخدمات في المكتب األمامي  - 2
 

 المكونات مؤسسة تأسيسا  جيدا ، يمكن مكاملة الخدمات في المكتب األمامي: عندما تصبح
 

كومة جمعاء، وكالهما توفران الموارد على المدى الحكومة التعاونية والح مقارباتمن الضروري دعم  •

 .المتوسط، عن طريق التشارك وتخفيف التكرار والهدر

ومتعددة القنوات تستجيب الحتياجات  المستوىويتيح ذلك أيضا  الفرصة لتطوير خدمات عالية  •

 .المستخدم

 

 األثر على التنمية والحوكمة - 3

 

 ة مؤسسة تأسيسا  جيدا ، يصبح من الممكن نقل التركيز إلى:عندما تصبح المكونات والخدمات المتكامل
 

مراقبة وقياس األثر لضمان أن الخدمات الحكومية، وخاصة الخدمات اإللكترونية الحكومية، إضافة إلى  •

 .عموما   االجتماعيةالحوكمة اإلجمالية، هي داعمة لالقتصاد والتنمية 

المحافظة على روابط قوية مع أهداف سياسات  ضمان كون استراتيجية تكامل الخدمات قادرة على •

 .الدولة واستراتيجيات التنمية بوجه عام، وتندمج ضمنها
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هي بالتأكيد جزء من إجراء تكراري حلقي، يتأقلم باستمرار مع احتياجات البلد وتوجهاته  3إلى  1إن المراحل 

 .وسياقه

 

، ومن مصادر 2الجيدة المعروضة في المقطع  يستمد هذا الفصل محتواه من التجارب العالمية والممارسات

، والتي جرى منها 3ودراسات الحالة لتكامل الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية المعروضة في المقطع 

وقد  .إلى تلك البلدان سلي أُراالستبيان الذ عن اإلجابات؛ كما يستمد محتواه من البلدان علىاشتقاق األمثلة 

 .1المعروض في الملحق هذا الفصل إطاُر العمل التحليلي استُخدم في بناء 

 

 قضايا هامة تتعلّق بالحكومة اإللكترونية فيما يخص تكامل الخدمات في المنطقة العربية 4-2

 

 الرئيسية المرتبطة بتوفير إطارالتحديات و التي تتعلّق بالحكومة اإللكترونية، الهامة القضايا هذا المقطع يلخص

 .في المنطقة العربية بنجاح بهدف تنفيذهالخدمات، وذلك تكامل العمل 

 

 استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتنفيذها 4-2-1

 

 أ( السياسات واالستراتيجيات والخطط لتنفيذ الخدمات المتكاملة
 

ولدى  الحكومة اإللكترونية، التي شملها المسح أحد أشكال استراتيجيات أو خطط لدى معظم الدول العربية

 .بوجه خاص أو لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عموما   تكنولوجيالل أوسع استراتيجية وطنية أيضا  ها عضب

للحكومة  متطورة وسياسات وخطط رؤى، دول مجلس التعاون الخليجي ومنها، قليل من البلدانال ولدى

قابلية التشغيل البيني المتقدمة  ادةع ويشمل ذلك .وضعها في حيز التنفيذ فيقطعت شوطا  متقدما  اإللكترونية، وقد

 وقد واءمت .الالزمة والتنظيمية الترتيبات القانونية فضال عن نسبيا ، والمعايير وأطر العمل الخاصة بالبنيان،

كما وضع عدد ، وفقا لذلك واألعمال لديها إجراءات العملووإدارة  ومواردها البشرية التنظيميةتلك الدول بناها 

بأهمية محاولة  فإن أغلب الدول المتطورة تعترف، إضافة إلى ذلك .نظما  جيدة للمراقبة والتقييممن الدول  قليل

 .للعمل أساسية كوسيلة االبتكار وإدخال تغيير طريقة التفكير وتحسين كفاءة العاملين، وتطوير الحس القيادي،

، بين 2015للحكومة اإللكترونية في "الخطة الرئيسية  سنغافوراوقد كانت جميع االستراتيجيات التي طبقت في 

2010-2015 "eGov2015 Masterplan (2011-2015) الحكومة المتراصة"  هولندا، وفي"Compact 

Governmentفي تايوان "المدبّر المنزلي اإللكتروني" ، وE-Housekeeper،   الحكومة  في تطوير ناجحة جدا

 .(2-2)انظر المقطع  تكامل الخدماتاإللكترونية و

 

القليلة  في السنوات جدا   تقدما  كبيرا   ودول عربية أخرى دول في مجلس التعاون الخليجي ت بضعأحرزوقد 

ولكن معظم الدول ال تزال في المراحل  .الناجحة استراتيجيات الحكومة اإللكترونية في وضع وتنفيذ الماضية

للتو في وضعها في  بدأتخطط ذات صلة وسياسات ، ولدى بعضها تطوير الحكومة اإللكترونيةالمبكرة نسبيا  ل

 التحدياتوالتزال  .مناسبةال وضع االستراتيجيات من في المرحلة األولى البعض اآلخر ال يزالحيز التنفيذ، لكّن 

ومع ذلك، فلدى جميع  .اإلدارية وتوفّر الموارد بحاجة إلى معالجة كاملة في تلك الدولوالتنظيمية و القانونية

كما هو ، جيد أثر ولها هي ذات جودة عالية، والبعض منها الجزئية بعض المشاريع والخدمات قلعلى األ البلدان

 .(4-3-3)انظر المقطع على سبيل المثال  تونس الحال في

 

 ب( التفويض والدعم السياسي
 

جودة في وتقوم "الوكالة الرقمية" المو .أمر بالغ األهميةهو عليا  وإرادة سياسية تفويض قوي الحاجة إلىإن 

للحكومة اإللكترونية  الناجحة االستراتيجيةوالتي تعمل عبر عدة جهات، بتنفيذ  ،دنماركوزارة المالية في ال
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توافق  وهذه الوكالة هي صاحبة الوالية القانونية بموجب، المستقبل"في  إلى الرفاه الرقمي المسماة "الطريق

العربية  في اإلمارات مركز االتصال الحكومي ة حالةبرز دراسوتُ  .(2-2في البرلمان )انظر المقطع  سياسي

بين الجهات تسهيل التعاون الحكومية و التقوقعاتكسر في  للمساعدة سياسي قوي تفويض أهمية وجود المتحدة

من مستوى  خدمات وإطالق نحو االمتياز، جدا   المقترنة بطموح عال السياسية، اإلرادةوقد أعطت  .الحكومية

 أكثر ترددا   الجهات الحكوميةوالتي لوالها لكانت المتحدة،  اإلمارات العربيةحالة في قويا  جدا   تفويضا  عالمي، 

مثل  وحلول جديدة، قنوات إلضافة ستعداداال العالية طموحاتال ضمنت كما .بكثير في االنضمام إلى الركب

عمال الموجودة في الهيئة العامة وتعتبر دراسة حالة النافذة الواحدة لقطاع األ .المشاركة اإللكترونية منصة

ناجحا  ضروريا  و من األعلى سياسي القويال تفويضفيها ال كان دولة عربية علىجيدا   في مصر مثاال   لالستثمار

 .(3-3)انظر المقطع 

 

 ج( السلطة الوطنية المخّصصة، وبنيان الحوكمة، إضافة إلى األحكام القانونية والتنظيمية والمالية
 

 والترتيبات الالزمة، بحيث تكون مكلّفة ذات الصلة مع بنى الحوكمةصة، مخصّ  سلطة وطنية وة بإيجادويُنصح بق

المالية القانونية والتنظيمية و ووضع األحكام وتكاملها، اإللكترونية تطوير الخدمات أخذ زمام المبادرة فيب

 التوجيهية المسؤولة عن السياسة الوطنيةالسلطة و .والمبادرات الوطنية القيادة الوطنية وهذا يوفر .المناسبة

هي  ،Digital France 2012" 2012الرقمية  فرنسا للحكومة اإللكترونية في فرنسا، وهي جزء من "خطة

 الدولة لشؤون مع سكرتير هذا التكليف فيالخدمة المدنية، وهي تتشارك العامة و والحسابات الموازنة وزارة

في دراسة الحالة الخاصة من و .(2-2السياسات العامة )انظر المقطع حديث ت ومجلس تنمية االقتصاد الرقمي،

 المشروع تتم في فإن القيادة القوية وإدارة، الرسائل النصية القصيرةعبّارة الهاتف النقال والمتعلقة ب، األردن

لتنفيذ إداريا  يا  وتقن الالزمة الكفاءاتتوفير  على أيضا   التي عملت، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارة

، اإللكترونية"اإلدارة  "تطوير دراسة الحالة المسماةوفي تونس، جرى، في  .الحكومة اإللكترونية استراتيجية

 برامج متابعة وهي المسؤولة عن في مجلس الوزراء، المعامالت اإللكترونية إدارة واإلشراف إلى منح التفويض

على شكل  التي ستعرض الحقا  على صانعي القراربالتنفيذ، والخاصة  يةالبنى التشغيل وعنالحكومة اإللكترونية 

 .(3-3)انظر المقطع  إرشادات

 

 د( التغيير التنظيمي واإلجرائي
 

اإلجراءات التي تتعلق و الهيكل اإلداري في على المدى البعيد متأنيةتنظيمية  من الضروري القيام بتغييرات

التغلب  بغية الثقافية، ومعالجة القضايا مقاومة التغييرل التصدي ضرورة يةيجب أن تلحظ االستراتيجو .بالعاملين

الحصول على تأييد  ومن األهمية بمكان ضمان .والدفع باتجاه التعاون بين الجهات المختلفة التقوقع عقلية على

 .الملكية عن بصرف النظر والموارد األخرى، تبادل البياناتب فيما يتعلق، وخاصة الجهات في جميع اإلدارات

"، الذي يتطلب دراسة قضية األعمال" الختبار مشاريع الحكومة اإللكترونية تخضع جميع مثال ، دنماركفي الف

المالية  التكاليف والمكاسبإلى جنب مع تحديد  ، جنبا  سلفا   والموافقة عليهااإلجرائية تحديد التغييرات التنظيمية و

في  حكومةال بوابةل دراسة الحالةوتجسد  .(2-2المقطع  المشروع )انظر تنفيذ قبل إعطاء الموافقة على، وغيرها

، وذلك الحكومية األخرى الوزارات والمكاتب بين التنسيق األفقي الحاجة إلى بسبب القيام بذلك، صعوبةالمغرب 

ن تعليل هذا ويمك .كما كان الوضع سابقا  أي  جهة واحدة، الجديدة في إطار اإللكترونية تقديم الخدماتبمقارنة 

ولكن ثمة عوامل رئيسية  ؛محددة جهةالخاصة ب للتطبيقات الحلول التقنيةتصميم النسبية ل التفضيل جزئيا  بالسهولة

وتظهر  .، والتعقيدات التي تطرأ على الموازنة، والحاالت السابقةبين الجهات التجاذبات السياسيةأخرى، مثل 

( 3-3األعمال التابع للهيئة العاملة لالستثمار في مصر )أنظر المقطع دراسة حالة مشروع النافذة الواحدة لقطاع 

 األمامي، للمكتب موظفين جدد( التعاقد مع 1لتغيير طريقة تفكير الموظفين الحكوميين، مثال  عن طريق  آليات

 إجراءات بالتعامل معوالمتطلبات القانونية  في العمل الوظيفي والمعرفةموظفين من ذوي الخبرة ( تكليف ال2و

 .أيضا زيادة في ساعات العمل( ترافقهاالتي الموظفين عن طريق زيادة الراتب )( تحفيز 3والمكتب الخلفي، 
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 المتحمسون المهرة هـ( الموظفون الحكوميون
 

تكنولوجيا أدوات ب مع تزويدهم المستمرر الناجح، يمفتاحا  للتغي المهرة يعّد الموظفون الحكوميون المتحمسون

وخدمات  العمومية خدماتال وابتكار تحسين ومن أكبر التحديات التي تواجه .والتدريب ات واالتصاالتالمعلوم

 .التي غالبا  ما تكون متجذرة ،ومقاومة التغيير، اإلدارية القديمةالثقافات طرق العمل و هي الحكومة اإللكترونية

مؤسسات  فيإجراءات العمل كما هي"  و"المحافظة على المخاطر السلبية" "ثقافة وال يزال تمرس عقليات

والخدمات  اإلجراءات والمنتجاتإدخال في وجه ، وهو ما يضع العقبات على جميع المستويات قويا   القطاع العام

 وال يجوز االستهانة بأهمية تمكين .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمكينهاتستطيع  الجديدة التياألساليب و

 .الهياكل التنظيمية واإلجراءات فضال عن تغييرانعي السياسات، صموظفين والمديرين وال

 

، فإن تطور الخدمات بالسرعة الموظفين الحكوميين التي تناسبالتدريب توفير األدوات و وبصرف النظر عن

 وعلى .في المؤسسات الحكومية بالكفاءة القياديةالعليا والمتوسطة  يحتاج بالضرورة إلى تمتع القيادات الصحيحة

التطور التكنولوجي  مواكبة بدال من محاولة ،الموظفين بين االبتكار المفتوح مبادئ القيادات الحكومية تعزيز

، وذلك بهدف تمتين للتجديد في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(الحالية  نظرا  للوتيرةوهو أمر مستحيل )

 وهناك حاجة إلى .ة لردود فعل المستخدميناالستجابوالقدرة على التكيف ثقافة تتسم بالمرونة، وو عقلية

، في الصف األمامي وصانعي القرار هم من المحترفين، وكثير منهم الموظفين التي تمكن التطبيقات واإلجراءات

 اآلثار وتحقق كما يجب تُستعمل الخدمات، وضمان أن وجذابة مفتوحة الحكومة في جعل بأنفسهممن المشاركة 

الحقيقي،  أداء وأثر الخدمات على المواطنين في الزمن الموظفين رؤية عديد منللويمكن  .المرجوة منها

إذا  صورة الخدمة، التي من شأنها أن تسهم في تحسين وغيرها من المدخالت البيانات المناسبة توليد وبإمكانهم

 .للقيام بذلكالحوافز المناسبة واألدوات و البيانات لديهم كانت

 

 مهارات إدارة المشاريع، وينظر إلى عّد كفاءة الموظفين واإلدارة ذات أولوية مرتفعةالمتحدة، ت وفي المملكة

 في وقت مبكر يتم تحديدهاالمشاكل التي أنه يمكن حل إلى و، أساسيةالتواصل الجيد على أنها عالية الجودة وال

 دراسة حالةويبدو من  .(2-2)انظر المقطع  التدريب وتوفير مقاومة التغيير ذلك الحد من ويشمل .بسهولة أكبر

هو  داخل الحكومةإدارة للتغيير و تدريب المكثف للموظفينأن ال العربية المتحدة اإلمارات مركز اتصال حكومة

 .(3-3)انظر المقطع  whole-of-government" الحكومة جمعاء"مقاربة عتماد الشرط مسبق 

 

 و( إدارة وحوكمة المشاريع
 

 معظم وقد طورت .الحكومة اإللكترونية مبادراتطرح لتصميم وضرورية  مشاريعالجيدة لل اإلدارة والحوكمة

 فرص النجاح تحسين بهدف أدوات احترافية إلدارة المشاريع الحكومة اإللكترونية البلدان المتقدمة في مجال

 تسمانيا حكومة، طورت ففي أستراليا مثال   .في الحكومة المعلوماتيةالضار للمشاريع المكلف و الفشل وتجنب

Tasmania بالتعاون مع ذلك جرىالموارد الداعمة؛ وقد اإلرشادات و دارة المشاريع يتضمنا  عمليا  إلإطار 

إنجاز  عن طريق فحصفي تونس  المشاريع الحكومية تقييم ويجري .(2-2)انظر المقطع  مديري المشاريع

األهداف  وتحقيق المواعيدواحترام  التقدم تقييم يجري أيضا، وإضافة إلى ذلك .والسياسات والبرامج األهداف

 .(3-3تنفيذ المشروع )انظر المقطع  أثناء المرسومة
 

بما فيه  على نطاق صغير، طالما أن التجريب يتم ال يصلح ما يصلح وما لمعرفة ومن المفيد القيام بالتجريب

منظومة التسجيل الوطني  وتظهر دراسة حالة .ال ينتج عن فشل التجريب أية أضرار شديدة بحيث ،الكفاية

 تفعيل الخدمات اإللكترونية مع ،قامت بتجربة البطاقة الذكية المعطاة للمواطنين الحكومة العمانيةالعمانية أن 

 وقد كانت .الخ، اإللكتروني )لعبور الحدود( والمعبرالمحفظة اإللكترونية والتصويت اإللكتروني  مثل المختلفة،

)انظر المقطع  مفيدة جدا   ن رقميا  مجتمع ممكّ  إلى بخصوص التحول السكانتثقيف وعداد إل والمبادرات التجارب

3-3). 
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 سياق الحكومة اإللكترونية 4-2-2
 

 الوضع السياسي إضافة إلى واالجتماعية والثقافية،االقتصادية والسكانية و الظروف الجغرافية مراعاة ال بد من

االجتماعية الوطنية السياسات االقتصادية و إللكترونية مشّملة فيالحكومة ا استراتيجيات أن وضمان في البالد،

وبالتأكيد، يحتاج التفكير على المدى البعيد  .جميع السكانمتكاملة ل ويتضّمن ذلك االلتزام بتقديم خدمات .األخرى

 والتعلم منها يةالحكومة اإللكترون الرائدة في مجالالبلدان مع  ويمكن أن يكون التعاون االستقرار السياسي،إلى 

 كجزء من للجميع" بعد الحرب األهلية على استراتيجية "الواحد سريالنكا، اعتمدت على سبيل المثالف .ميزة قوية

الذين قد ال  الفقراء، إضافة إلى السكانية توصل الدولة خدماتها إلى جميع المجموعات بحيث ،المصالحة سياسة

أنه  الحكومية في المغرب بوابةال دراسة حالة وتظهر .(2-2ظر المقطع )انيكون في حوزتهم إال الهواتف النقالة 

القاسم المشترك هو الحاجة الظاهرة الحكومة اإللكترونية، فقد كان  عتمادال المختلفة العديد من الدوافع مع وجود

ر توفّ  وقد كان .ئدالدولي السا التيار واالنضمام إلى، اإلداريةتعزيز الرقابة العامة، و رفع مستوى الخدمات إلى

ولكن ثبات أهداف الحوكمة عموما  على المدى البعيد، أيضا  أحد العوامل،  الشركاء الدوليين من المالية المساعدة

 برامج الحكومات على تبني شجعتهي التي  والنمو، االستقرار السياسي واالقتصادي تعزيز الرغبة فيومنها 

 .(3-3)انظر المقطع  الحكومة اإللكترونية
 

 أثر الحكومة اإللكترونية 4-2-3
 

كبيرة على الحكومة والمستخدمين  أن تكونتكامل الخدمات اإللكترونية وحكومة يمكن لآلثار اإلجمالية لل

، مع أخذ 1-2-4المقطع  على النحو المبين في )كما، مثال ، جيدا   تنفيذا   والمجتمع ككل، وذلك إذا ما تم تنفيذها

حكومة، ال على أنها تؤدي إلى زيادة كفاءة اآلثار ويجري تصّور .(2-2-4في المقطع  كما السياق في الحسبان،

وبناء  .المدى أو بعيدة قريبة أيضا على أنها وتصنف .برمته للمجتمع ومكاسب الحوكمة مستخدمين،وفاعلية ال

الدول العربية بينتها  التيأم ، الخبرة العالمية من المستمدة سواء المتكاملة، تقديم الخدمات، فإن فوائد على ذلك

 .هي على النحو التالي الدراسة، ألغراض هذا المسح في المشاركة

 

 أ( كفاءة الحكومة على المدى القريب
 

 .كل معاملة النسخ الورقية من لحفاظ علىإلى ا حاجة ثمةال تعود  عندماحكومة لل تحقيق وفور سريعة نسبيا   يمكن

واختصار اإلجراءات  تبسيط ، معالمعلومات والبيانات الزدواجية فياتجنب و، توفير الوقتأيضا   ويمكن

المرتبطة  فوائديمكن تحقيق الو، المستقبليةحلول لل والتشارك بها إعادة استخدام البيانات يمكنكما  .واإلجرائيات

البيانات  يقلل توفيرو .عندما ال يكون ثمة حاجة إال إلى إدخال البيانات الجديدة "walk-in light"بالمراجعة الخفيفة 

التي قامت مسندة إلى الجهة و واضحة ملكية البيانات، وخصوصا  عندما تكون األخطاء من في الزمن الحقيقي

 حتى تستخدم جميع البيانات، دالالتل نظام االتفاق علىومن الضروري  .و/أو توزيعها أو تعديلها بإنشائها

عن طريق نشر البنيان الخدمي  كما يمكن رفع الكفاءة .هاالمصطلحات والتعاريف ذاتالمستخدمين الجهات و

 الحاجة إلى تالفي، ومن ثّم الذي يسمح باالستمرار في استخدام التكنولوجيا واإلجراءات القديمة القائمة التوجه،

 سيطرة أكبر علىتوفير التغيير و من شأنها تسريع مرونةذلك  ويضيف .القريب المدى التكنولوجيا في توحيد

 .الهامة خدام الموارداست

 

 ب( كفاءة الحكومة على المدى البعيد
 

، المصّممة والتحسينات األخرى في الكفاءة تكاليف التنفيذ انخفاض على المدى البعيد من ينتج الوفر الحكومي

 الخدمات عن طريق تكلفة تقديم مقارنة، على سبيل المثال، ويمكن للحكومات .بكلفة أقل ،لتقديم خدمات أكثر

 تخفيض في على النحو الذي يؤدي إلى أفضل الحلول اختيار، ثم إلكترونيا   مع تكلفة تقديمها راكز الخدمةم

، في سالمة البيانات إلى تحسن، البعيد على المدى، موارد البياناتبناء أن يؤدي  ويمكن أيضا   .اإلنفاق الحكومي
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مسؤولية عنها البيانات وال ملكية، طالما أن كومةالح داخلالغش والفساد ووالهفوات  الحد من األخطاءعن  فضال  

ومحلل  للبيانات والمعلومات إلى مستخدم من جامع محض يتغير أن دور الحكومات أيضا   وهذا يعني .شفافة

وتنظيم اإلجراءات  المكاتب الخلفية، فمن الممكن إعادة هيكلة التنظيمية أما على صعيد الكفاءة .لها ومستثمر

 .الحكومات التي تقوم بها البيروقراطية التغييرات التجميلية بدال  من احتياجات المستخدمين، ملتالئالكفاءات و

ويمكن  .غير الحكومية الهيئات وكذلك مع المؤسسات الحكومية، بين أفضلوتكامل  تنظيم إلى ويؤدي هذا بدوره

ويمكن استخدام أدوات ذكية وقادرة  .والفساد إلى تقليص البيروقراطية، وهو ما يؤدي تعزيز مراقبة األداء الحكومي أيضا

وتطوير  السياسات طريق تحسين، مثال ، عن big dataعلى شكل "بيانات كبيرة"  بيانات المستخدم لتحليل على التوقع

عن إما الشخصية،  وحماية البيانات ويبقى أمن البيانات .الموارد البشرية وغيرهاتحسين االستفادة من و الخدمات

 .والفساد إساءة استخدام البياناتتجنب ضروري بدوره ل، قانونية أو غيرهاال سائلالو طريق
 

 ج( فاعلية المستخدمين على المدى القريب
 

عن  ،تكامل الخدماتالحكومة اإللكترونية و من القريب على المدىللمستخدمين الفوائد  العديد من يتم تحقيق

وجود القنوات الرقمية  بفضل إلى الخدمات، وصول أفضل لهم يروتوف اإللكترونية، بالخدمات وعيهم زيادة طريق

 والخصوصية بيانات المستخدم وتكون حماية .تكلفة الوصول تقلل عادة من، التي اإلضافية للحصول على الخدمة

ومن شأن الخدمات المتاحة على مدار  .حصر إتاحة البيانات بتلك التي تحتاجها الحكومة فعال  ضمان ضرورية ل

 .الراحةوالنقل و من حيث الوقت للمستخدمينتحقق وفرا  التكاليف و عة، والمصممة تصميما  جيدا ، أن تقلل منالسا

وعموما ، يمكن تخفيض العبء  .وغيرها من اإلجراءات للوثائق المعيقو التكرار المرهق ويمكن بذلك تجنب

 .التقاريرتعقيد وتيرة و بالحد من، مثال  المستخدمين اإلداري على
 

وأسرع أبسط أكثر جودة ويسرا ، و خدمات إلى أيضا  تكامل الخدمات و يمكن أن تفضي الحكومة اإللكترونية

يمكن  كما .وقطاع األعمال اليومية للمواطنينحياة في ال لخدمات والدعمتأثير أكبر ل تؤدي إلىلالستخدام، و وأسهل

 2.0الوّب  باستخدام، مثال  ذاتيا  الخدمة  تصميم نيةوتوفير إمكامستويات مختلفة، جهات و الخدمة من اختيارتعزيز 

أثر  -من ثمّ –تماما  من الخدمات، لها  شخصية، وهو ما يتيح الحصول على نسخة الحكومية المفتوحة والبيانات

تؤدي إلى و للمستخدمين، أكثر وضوحا   مزيد من الوضوح، والوصول إلى تعليمات موحدةال يمكن توفيرو .أعلى

وإعادة هندسة  إعادة تنظيم المكاتب الخلفيةوينتج عن  .اإلجرائياتالبيانات و في الثقة وزيادة لشفافيةا رفع مستوى

، وبالنتيجة التقليل من والتوقيعات الوثائق لجمع مكتب كل المواطنين إلى الذهاب إلى الحد من حاجة اإلجراءات

 .(غير الضروري االتصال )أي مع المواطنالتفاعل غير الضروري 
 

 األبعدد( فاعلية المستخدمين على المدى 
 

 وهذا يؤدي إلى .ككل مع الحكومة عند التعامل العمالء تجربة اتساق البعيد الفوائد للمستخدمين على المدى تشمل

 المستخدمون بحيث ينحو، واألعباء مدد االنتظار وتقليل خدمات ذات جودة أفضل بفضل تقديم زيادة الرضا

متزايد للخدمات  استخدام إلى، وهو ما يؤدي بدوره خيارهم األول مات اإللكترونيةالخد باطّراد إلى جعل

إلى  يؤدي الحكومة اإللكترونية زيادة استخدام ألن من التحسن، حلقة فّعالة يمكن أن تبدأ وهكذا .اإللكترونية

العالقة بين  على تحسينات أن تتحقق ويمكن أيضا   .عموما   أفضل ومن ثّم خدمات ،حكومةأكبر لل تحقيق وفر

تفاعل  تحسين من جديد إلى، وهو ما يؤدي نحو الحكومة التعاونية التوجهالمستخدم، إضافة إلى الحكومة و

جديدين  عامين نوعينويمكن تطوير  .المتبادلة بين الحكومة والمستخدمين الثقة يزيد من وهذا بدوره؛ المستخدم

الخدمات الموّجهة  الحكومة توفر عندما push نوع "الدفع"أوال  الخدمات من  .في هذا السياق من الخدمات

الخدمات ذات الطابع وثانيا،  ؛واحتياجاته بالمستخدم بناء على معرفتها على نحو استباقي، شخصيا  للمستخدمين

الدعم  مع، الحكومة التي توفرها الخدمة وبيانات مكونات أنفسهم بتشكيلها من الشخصي التي يقوم المستخدمون

 .والمجتمعات للمستخدمين تحسين جودة الحياة ومن شأن كال النوعين أن يؤدي إلى .حوافز المناسبةالو
 

 هـ( الحوكمة على المدى القريب
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ويمكن  .تكامل الخدماتالحكومة اإللكترونية و استثمار عن طريقمجتمع يمكن تحسين مستوى الحوكمة العام لل

 خدمات، الناتجة عن والمهارات والتدريب القيادة واإلدارة سينبتح الحكومية نفسها المنظمات حوكمة تعزيز

 إلى منظومات أكثر جاذبيةعمل، وكذلك ومبتكرة لل طرق جديدةإلى  وبيانات المكاتب الخلفية، وهو ما يفضي

 كةوبإمكان الكيانات المشارِ  .للجهات بحد ذاتها أم للحكومة برمتها، سواء منافع وهذا يؤدي بدوره إلى .وابتكارا  

 ويمكن زيادة شفافية .والدولة الحكومة عبر للوضع نظرة كليةالوصول إلى بعضها ببعض، و عالقات أفضل إقامة

 والمزيد من ،أنسب تكتيكية التخاذ قرارات معلومات أفضل توفرعند  عملية صنع القرار، وتحسين، الحكومة

 .الجهات الفاعلة األخرى التواصل مع
 

 بعدو( الحوكمة على المدى األ
 

صنع تحسين و، االستراتيجي في عملية صنع القرار في الحوكمة على المدى البعيد تحسينات يمكن ظهور

 .والمجتمع االقتصادفي  نتحسّ ، وفي نهاية المطاف إلى أكبر تأثيرات إلىونتائجها، وهو ما يؤدي السياسات 

مزيد من البساطة، و على أساس اءلةمن المشاركة والمس ويمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تزيد

 ويمكن أيضا   .الفسادالحد من الثقة و مزيد منزيادة الشفافية، وهو ما يؤدي إلى واالنفتاح و والبياناتالمعلومات 

إلى مجتمع  التحول، ووفي المجتمع المواطنين وقطاع األعمال في الحكومة ذاتها مشاركة دعم رفع درجة

 .ء والرفاهالرخافي  مع زيادة، المعرفة

 

 قضايا هامة لتكامل الخدمات في المنطقة العربية 4-3
 

 تكامل الخدمات في المكتب الخلفي 4-3-1

 

 لتكامل، والسجالت القاعدية الوطنيةا معاييروأ( التشغيل البيني، 
 

 قليميواإل على المستوى المركزي بين الحكومات التفاعل السلس لتمكين مبدأ أساسي قابلية التشغيل البيني هي

تكنولوجيا المعلومات  مكاناتإل فعالال االستثمار، ومن ثّم والمواطنين مع قطاع األعمال، وكذلك و/أو المحلي

 قطاعات، المتفق عليه بين عمل التشغيل البيني المشترك إطار نويمكّ  .الخدمات اإللكترونية في واالتصاالت

ويجب أن  .التعاون بين المنظمات ض، على نحو يسهلالجهات بعضها ببع من ربطاألعمال والقطاعات المدنية، 

 القانونية، أي من العمل البيني جميع المستويات األربعة موجودة في التفاعل مبادئ العمل البيني أن إطاريضمن 

للتشغيل  إطار العمل األوروبيانظر على سبيل المثال معين ) سياق سياسي ضمن، والتقنيةالداللية والتنظيمية و

 مثل البنية التحتية األولوية، ذات األخرى للمواضيع صارم توجيهي هو إطار عمل هذاال إن إطار .(EIF 39البيني

االستراتيجية ب والمواضيع ذات الصلة ،اإللكترونية، والمشاركة الخدمات اإللكترونية، واألمن، وتوفير األساسية

واستخدام  وتطوير، والعمل معا   التوافقكيفية حول  اإلرشادات يستوعب أن هذا اإلطارويجب على  .العامة

 .التشغيل البيني لتمكين كوسيلة المعايير

 

 وتُظهر .الهامة األساسية والسجالت الوطنية القاعدية، السمات لتكامل،امعايير و، تشّكل قابلية التشغيل البيني

مهم  أساس هي ،لنماذج والتوصيفاتوا متفق عليها،ال معاييرال على أساس قابلية التشغيل البيني أن الخبرة العالمية

جميع ، تلتزم به وشامل في الوقت ذاته إطار واضحهو  مطلوبوال .لجمع المكاتب الخلفية للجهات الحكومية جدا  

 ويظهر المثال .التشغيل البيني طبقاتجميع  ستوعبي على نحو، وتدعمه بفاعليةالمنظمات المتعاونة، الجهات و

في هذه الحالة إطار العمل األوروبي ، وهي الدولية االلتزام بالمعايير فوائد (2-2-2)انظر المقطع  الفرنسي

بوراس وقد وثّق  .للحكومة اإللكترونية دولية لوضع معايير تقنية محاوالت مثال جيد علىوهو  40،للتشغيل البيني
                                                      

39 European Commission, 2010b 
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Borras المعايير  تطويرظمة من العمل الذي قامت به بناء على المعايير التقنية لمثل هذه القضايا الرئيسية

لمجتمع  المعايير المفتوحةاعتماد باتجاه تطوير و غير ربحي يدفعاتحاد  وهي OASIS،41 للمعلومات المهيكلة

 المفوضية األوروبية مثل الهيئات الدولية، مع مختلفيعمل بالتعاون والتقارب بينها، و المعلومات العالمي،

 Internetوإلنترنت األشياء ، مفتوحة لألمن نتج معايير عالميةاعة، ويُ الصن إجماع ويعتمد االتحاد .المتحدة واألمم

of Thingsوالعديد من المجاالت الطوارئ،، وإدارة تكنولوجيا المحتوى، والحوسبة السحابية، والطاقة، و 

منطقة في ال والمعايير قابلية التشغيل البيني وتحقيقوضع من أجل مقاربات محددة ل 3-3)انظر المقطع  .األخرى

 .العالمية( الممارسات الجيدة أيضا من وهي مستوحاة، العربية

 

 ،متكاملةوتقديم خدمات بسيطة  والقدرة علىمعا ،  في ضّم المكاتب الخلفية للجهات الحكومية ثمة عامل آخر مهم

 ن بناءم بدال   الحكومة عبر وتبادل البيانات قاعدية سجالت هو بناء للمستخدمين، ذات صفة شخصية، تستهدف

الذي فقط"، مرة واحدة " مبدأ تطبيق ذلك بفضل جرى الوصول إلى، هولندا في حالةف .بيانات منفصلة قواعد

 مرة واحدة إلى أي جزء من إدخال البيانات األساسية عنهم وعن وضعهم إاليفرض أال يُطلب من المستخدمين 

، طالما كان هناك آخر مشروع وألي غرض ،رجزء آخأي  في بسهولة إليها الوصول إمكانية عوقّ مع ت، الحكومة

 للبنيان المؤسسي تكاملاإلطار الوطني  يضمن، وفي البحرين .(2-2حماية البيانات )انظر المقطع  مبادئالتزام ب

 .لتكاملل يجري وفقا  لمعايير والحلول الجديدة األخرى، وأن تطوير التطبيقات مع الكيانات جميع الوزارات

 مصادر البيانات ( التكامل مع2؛ اإلرشاداتوبالمعايير  تتقيد الحلول التي ( بناء1هي: والمقاربة المتبعة 

التكامل وصقله بهدف الوصول  إقامة( 4 وضع الحلول في التشغيل؛، أي إطالق العمل و( التشغيل3 المطلوبة؛

إطار عمل بسيط وقابل  لىع مثاال  جيدا   في فلسطين العمل للتشغيل البيني ويعّد إطار .إلى أداء أفضل لألعمال

 معاييرعدم وجود  الناجمة عن التشغيل البيني عقبات تذليل وبإمكانه وسهل االستخدام،كبيرة،  لالستيعاب بسهولة

 .(3-3انظر المقطع والمنظمات غير المتجانسة ) بين نظم المعلومات على المستوى الداللي والتنظيمي، والتنسيق

كيفية على  وهي تعّد مثاال  ، قاعديةال للسجالت االستخدام الناجح العمانية الوطني نظام التسجيل دراسة حالة وتبين

 .(3-3تستفيد منه الدولة بأكملها )انظر المقطع ، إلزاميو موثوق سجل مدني تنفيذ

 

 ب( شبكات ومنظومات الحكومة الوطنية

 

 كيفية وغيرها من المنظومات،آليات وطنية مشتركة ومؤتمتة لألعمال، و حكومة وطنية، شبكات وجود يُظهر

 تخفيضا  كبيرا ، وتفعيل التشارك في المدى المتوسط على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نفقاتتخفيض 

تقليص العبء اإلداري" في سياسة " في، كما أفضلإعادة استخدامها، ومن ثّم استثمارها استثمارا  الموارد و

في  قدرا  أكبر من المرونةإلى المكونات  االستناد يتيح فيها الكيفية التي أيضا   هذا المثالويوضح  .هولندا مثال  

كما هو حاصل في ، للتحديات الجديدة القدرة على االستجابة إضافة إلى الجديدة، ابتكار الخدماتووتطوير  توسيع

األسس التي ترتكز  ومن أهم .(2-2المقطع  )انظر السحابية الحلول تستخدم هولندا، التيفي  إدارة المرافق نظم

على  حكومةال عبر قاعديةالسجالت الالبيانات و تبادلهو التعامل مع معايير إليها العديد من الممارسات الجيدة 

بسهولة مع  الممارسات الجيدة والربط في نشر وهذه المقاربة مفيدة أيضا .للمستقبل أنها المكونات األساسية

 .الحيادية ومن ثمّ  فافية،الش يعزز أن ذلك ، وتبينالجهات األخرى

 

في المناطق ، حتى في جميع أنحاء البالد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنية تحتية جيدة تطوير ومن المهم

الرسائل النصية القصيرة الهاتف النقال و عبّارة، مثل هذه القضايا تؤكد العربية وبعض األمثلة .والنائية الريفية

ومسرى  اآلمنة شبكة الحكوميةال مثل األساسية، للبنية التحتية الخدمات المشتركة أنتوضح ، التي األردنفي 

ويمكن لمنظومة "سداد"، المتاحة في  .المتكاملةالمشتركة و لتقديم الخدمات، هي ضرورية الخدمات المؤسسية

 عملياتتبسيط يم وتنظ، دفع الفواتير وتحصيل اإليراداتل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والمستخدمة

                                                      
41 https://www.oasis-open.org 
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البنية التحتية  وتضمن منظومة "سداد" عدم تكرار االستثمارات عن طريق توفير .األموال العامةجباية الدفع و

 كما يتضح من .المعياريةغير  والبنى التحتية متعددةال واجهاتالومن ثّم يمكن تجنب  الوطنية المشتركة للدفع،

 في التوسع يتيح حكومة مركزية نقطة اتصالأن استخدام  بية المتحدةالعر اإلمارات مركز االتصال الحكومي في

لبنان وعمان و اتبعت دول المغرب ومع ذلك، فقد .ويسهل تقديم الخدمة إلى العمالء بلغات متعددة الخدمة حجم

على الجهات  ثم تعميمهوالمعايير في إحدى الجهات في البداية، واختبار نظام للتشغيل البيني  بإنشاء نهجا  مختلفا  

 .(3-3األخرى الحقا  )انظر المقطع 

 

 ج( االرتباط بين الهيئات والمستويات

 

 كجزء من المختلفة الجهات الحكومية بين يمكن أن يتم المكاتب الخلفية في أن التكامل العالمية تظهر التجارب

التي تهدف إلى  ،whole-of-government" الحكومة جمعاء"و joined-up government" الحكومة المنضّمة"مبادرة 

 في الوزارة تبدأ اتباع مقاربة تدريجية فوائد الكوري الجنوبي يظهر المثالو .للمستخدمين فقط وجه واحد تقديم

ما يخص في تعاون وثيق في الوزارات األخرى مع المكتب الخلفي لديهاة وتليها مكاملة سريعة ألنظم الرئيسية،

 متاحا  على كامل حتى يصبحوتعميمه  نظامالتم التوسع في ي وفي النهاية المشتركة؛ اإلجراءات والمعايير

 )في هذه الحالة جهة غير حكوميةممثل كيفية التي يكون فيها ال بإظهار المتحدة المملكة وتتمم ذلك حالة .الحكومة

الجهات ين ب المعقد الترابط وتنفيذ للتفاوضمحايد" " كطرف في وضع أفضل المدني( إحدى منظمات المجتمع

 ويمكن أيضا .النظم التقنيةوالداللي التنظيمي وعلى الصعيد اختالفا  كبيرا   والتي غالبا  ما تكون مختلفة الحكومية،

 في المناقشات والمشاركة إلضافة المحتوىتشجيعهم المستخدمين و االنفتاح على هذه المقاربة بهدف أن تستخدم

 من الثالثة مستويات، أن النسبيا   دولة صغيرة مع إنها، دنماركلا تجربةويظهر  .القضايا التي تهمهم حول

 االستفادة من على في الوقت ذاته هي قادرة ،منه المطلوبة للمهام مناسبا  ليكون كال  منها  صممت التي ،الحكومة

الدول  تتماشىو .عند االقتضاء توحيد السلوك وضمان الموارد توفيرالمتزامن بغية المشتركة والمحتوى  النظم

العابرة  تطوير الخدمات يمكن بدوره من، وهو ما إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني أيضا  مع األوروبية

 .(2-2)انظر المقطع  مثل خدمات الصحة للحدود،

 

نظام النافذة الواحدة لقطاع األعمال المستويات، الجهات و بين الخاصة بالعمل المشترك العربية تشمل األمثلةو

 بين تربط للخدمات الحكومية نافذة واحد إنشاء يتضّمن الذيفي مصر،  الهيئة العامة لالستثمار ق فيالمطب

اإلجراءات واإلجرائيات إعادة تنظيم و إعادة التفكير إجبارها على، ومن ثّم ومقدمي الخدمة المختلفين الجهات

 كيفية تقديم حكومية،ال بوابتها ومنها، المغرب وتبين تجارب .لتحقيق النجاح إذا كان هذا ضروريا   ،الداخلية

سبر النظم وفرصة الختبار تكون بمشاريع تجريبية  والقيام على مستوى البلديات، بفاعلية الخدمات الحكومية

 العماني الوطني نظام التسجيل وتبين دراسة حالة .قبل إطالق الخدمات على نطاق واسع استجابة الجمهورمدى 

ربط على مختلف المستويات لمكاملة و الجهات الحكومية استعداد مدى أهمية ديةالقاع سجالتال باستخدام

 إلكترونيا ؛ إذ لن تُحصد الفائدة كاملة إذا اقتصرت المشاركة على بعض الجهات فقط )انظر المقطعاألنظمة 

3-3). 

 

 تكامل الخدمات في المكتب األمامي 4-3-2

 

 أ( تكامل تقديم الخدمات في المكتب األمامي

 

، في حين تظهر دول مجلس تكامل الخدمات أنماط أمثلة على بعض التي شملها المسح معظم الدول العربية تُظهر

األنماط الرئيسية لتحزيم إن  .متقدمة نسبيا  مستويات  على جميع أنماط التكامل، ومن أمثلةالتعاون الخليجي 

تعدد المستخدمين، و، ومشاركة المستخدم، وسمات )خصائص( وظائف الخدمات الخدمات هي تلك التي تتم حول

في التواصل بين  G2Gنفسها على أنها خدمات "حكومة إلى حكومة"  خدمةال ويمكن تصنيف أنواع .القنوات
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، مثل في جهات محددة G2C"حكومة إلى مواطن"  خدمات؛ وفي الجهات الحكومية المكاتب الخلفية خدمات

"حكومة إلى قطاع  وخدمات؛ واإلقامة تأشيرة لذين يحتاجون إلىا أو ،األجانب المتعلقة بالطلبةالخدمات 

 .والجمارك، والتجارة وتأسيس شركة الضرائب، مثل G2Bاألعمال" 

 

 وهناك عدد من الدول العربية )وبوجه خاص دول مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى( تقوم أيضا  بـ:
 

صال والخدمة لنقال واألكشاك ومراكز االتتقديم خدمات عبر قنوات متعّددة: اإلنترنت والهاتف ا •

 .لكن يندر أن تكون هذه القنوات جميعا  متكاملة المباشرة وجها  لوجه؛

تمكين المستخدم من تخصيص واجهة الخدمة الخاصة به لتالئمه شخصيا ، و/أو يكون لديه خدمات  •

 .مرتبطة بالموقع إن كان في العاصمة أو في مدن أخرى كبيرة

 .الخدمات التي تقدمها العديد من الجهات الفاعلة، وبعضها من خارج الحكومةتطوير وإيصال  •

تنفيذ استراتيجيات للتشغيل البيني والمعايير، ومنظومة فقارية للتواصل داخل الحكومة )أو التخطيط  •

 تبادل البيانات المطلوبة؛ وتطبيق الهوية ومعاييرللقيام بذلك(، إضافة إلى قواعد البيانات المشتركة 

 .اإللكترونية وخدمات الدفع اإللكتروني للمستخدمين لدى البعض منها

 

غرامات لدفع  ،والخدمة الوحيدة العابرة للحدود في المنطقة العربية هي بين دول مجلس التعاون الخليجي

 .مخالفات المرور التي يرتكبها الفرد خارج دولة إقامته، لكن ال توجد تفاصيل متاحة عن تلك الخدمة

 

 التكامل حول وظائف الخدماتب( 
 

 الخدمات تحزيم أول تلك األبعاد .الهامة األبعاد من بالكثير المكتب األمامي في تقديم الخدمات تقترن مكاملة

في  MyGov في موقع وتتمثل هذه المقاربة .ضمن وظائف خدمات محددة أو حول أحداث حياة المستخدم

األطفال، ، وشؤون الرعاية الصحيةب مثال ، المتعلقة، لخدمات الحكوميةا لجميع موحدة بمنزلة بوابة أستراليا، وهو

سبانيا بعدا  آخر، وهي تشبه في إ الحياة المطبقة وتعرض مقاربة أحداث .خدمات ذوي االحتياجات الخاصةو

 ةمثل الدراس يجري تحزيم الخدمات حول أحداث محددة في حياة المستخدم، هذه الحالة لكن في المثال السابق،

الرائدة في  معظم الدول كما هو الحال في، النظام اإلسبانيويستخدم  .قيادة السيارة أوإدارة عمل ما،  وأ، الجامعية

 .(2-2)انظر المقطع خدماته  لتقديم قنوات متعددة، الحكومة اإللكترونية مجال

 

 ج( التكامل حول سمات المستخدم
 

، إضافة إلى والجنس(، العمر )على سبيل المثال خدمةال مستخدميل التركيبة السكانية على المستخدم تعتمد سمات

ألنواع محددة  تحديد الحاجةل هذه السمات الجمع بين ويمكن .، والعمل، ومكان السكنالتعليم، والدخل مثل عوامل

 وناتتحزيم مكاألميركية الواليات المتحدة  حالة تعرضو .معينة من المستخدمين فئة وفقا الحتياجات الخدمة من

ومقدمي  كبار السن، محددة، مثل المستخدمين الذين يتمتعون بخصائص، أي حول "الشخصيات" الخدمة

 الفدرالية البوابةوتتضمن  .المنازل ومالكيالباحثين عن عمل، والعمال، والموظفين الفدراليين، الرعاية، و

 طاعات أخرى لتحزيم الخدمات، مثلبق تربطها مباشرةأبواب" مع " ،البويبات"" األمريكية أيضا  العديد من

 .(2-2)انظر المقطع  خدمات قطاع األعمال

 

 المستخدم وإشراك د( التكامل بتدّخل
 

مكونات خاصة بهم، وإعطائها الصفة الشخصية، وكذلك الخدمات ال مجموعة تحزيم يعّد تمكين المستخدمين من

تايوان شوطا  أبعد من معظم الدول  وقد قطعت .لعالمفي ا الحكومة اإللكترونية رواد بين الخدمة، توجها  رئيسيا  
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 مؤشرات األخرى في هذا المجال عن طريق استخدام أنظمة تسمى "المدبّر المنزلي اإللكتروني" و"لوحة

 الخاصة بهم، المكونات إلى تحديد المستخدمين تدعو إذ لكن فعالة؛ بسيطة جدا ،، وهي تعتمد على مقاربة الحياة"

 تنبيهات على شكل والمحتوى واإلبالغات ،الخدمات "دفعا " الحصول على ثم متى شاؤوا، ييرهاالتي يمكنهم تغ

التي  عن طريق القناةذلك أيضا  أن يتم  ويمكن ؛إلى القيام بشيء ما يحتاج المستخدم عندما اإلعالم، أو ألغراض

 لتطوير مفتوحةال نات الحكوميةالبيا المستخدم، هو استخدام مشاركة وثمة مثال آخر على .المستخدميختارها 

وتُظهر األمثلة في  .سنغافورافي الهيئة الوطنية للبيئة  كما يظهر في للخدمة،مكونات وتطبيقات و محتوى جديد

إن لم يكونوا على قدم -شركاء هامين  المستخدمين قد بدؤوا يتحولون إلى، أن سنغافوراخصوصا و تايوان،

 .(2-2)انظر المقطع القيمة المضافة  األخرى ذاتمكونات المفيدة وال خدماتتطوير ال في الحكومة مع -المساواة

 

 هـ( تكامل القنوات

 

 سريالنكا وتقدم ؛متعددة القنوات خدمات متكاملة تقديم تقوم حاليا  بتجربة العديد من البلدان كما ذكرنا آنفا ، فإن

 أو حتى المتقدمة ليست لديهم الثقافة منهم، مع أن كثيرا  جميع السكان ضرورة الوصول إلى مثاال  جيد على

، والهاتف النقّال، ومراكز اإلنترنت وتشمل القنوات المتعددة .المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا في  األساسية

شخص  يستخدم حيث الرقمية، باسم خدمات الوساطة ، وما يعرفلوجه وجهااالتصال، والتواصل المباشر 

ومع أن المنطقة  .(2-2)انظر المقطع  المستخدم نيابة  عن لخدمات الرقميةاموثوق أو موظف وظيفة عامة 

العربية ال تزال بعيدة عن االستثمار الكبير للمزايا الكامنة في تعدد القنوات، فإن هناك العديد من األمثلة الجديدة 

ردن بديال  مناسبا  لإلنترنت النقال والرسائل النصية القصيرة في األ عبّارة الهاتفتمثل تجربة خدمات و .القائمة

ويظهر مشروع  .معدل انتشار الهاتف النقّال مرتفعا  ل انتشار اإلنترنت منخفضا ، في حين يكون عندما يكون معد

بوابة التشغيل البيني الفلسطيني أن الخدمات الحكومية عبر الهاتف النقال قدمت بديال  عمليا  لحل مشكلة صعوبة 

ومكنت القنوات المختلفة لمبادرة "سداد" في السعودية  .يين إلى المكاتب الحكوميةوصول المواطنين الفلسطين

ويسهل تعدد  .يات الدفع اإللكتروني في الزمن الحقيقي، حتى لو لم يكن لديهم حساب مصرفيلالعمالء من عم

مقيمين والزوار مواطنين والاحد" لدى حكومة أبو ظبي الحياة على الالقنوات في منظومة "حكومة واحدة، رقم و

 ،النافذة الواحدة لقطاع األعمال في مصروفي دراسة حالة  .عبر مركز اتصال حكومة اإلمارات العربية المتحدة

يظهر تكامل القنوات الرقمية مع خدمات الكوى التقليدية، على نحو يضمن أن التخطيط المنطقي للبناء المادي 

 .(3-3ظر المقطع يظهر للجميع الخطوات واإلجراءات المتبعة )ان

 

 و( التكامل في الموقع

 

، ولكن المدن، عادة ما تكون أو منطقة جغرافية محددة حول فضاء هو التكاملتقديم الخدمات وثمة نمط أخير ل

 مع الظروف ويتكيف هذا التكامل .القرىوالبلدات و األحياء على مستوىيحصل ذلك أيضا  في كثير من األحيان 

؛ وأغلب األمثلة الناجحة هي تلك التي تحصل في المدن الكبرى، وخاصة تلك التي المحددة المكانية واالحتياجات

مدى القوة التي تعطيها  في الواليات المتحدة األمريكية شيكاغو مدينةمثال ويوضح  .تعرف باسم "المدن الذكية"

 خدماتها لتطويراألخرى  المنظماتوقطاع األعمال و للمواطنين المحليين المحلية المفتوحة بيانات الحكومة

  .(2-2المحتوى )انظر المقطع والتطبيقات و الخاصة
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 إرشادات لتكامل الخدمات وتوصيات لوضع إطار عمل استراتيجي   -خامساا 

 الحكومية اإللكترونية في المنطقة العربية

 
الحكومة اإللكترونية الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو اقتراح إطار عمل استراتيجي وإرشادات لتقديم خدمات 

وتظهر الدراسة أيضا  أهمية التشغيل البيني  .المتكاملة، التي ترّكز على احتياجات المواطنين في المنطقة العربية

وجرى في الدراسة  .واستخدام المعايير لضمان تكامل الخدمات على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية

ات، مثل التواصل وجها  لوجه، إضافة إلى آليات التفاعل بين الوسائل تضمين األشكال األخرى لتقديم الخدم

 الالحقة الهيكل التالي: المقاطعوقد اعتُمد للتوصيات المقّدمة في  .المختلفة لتقديم الخدمة

 

اإلرشادات للحكومة اإللكترونية كمنصة لتكامل الخدمات: وهي تعرض مبادئ استراتيجية الحكومة  .1

 .مة للمنطقة العربية، وتنفيذهااإللكترونية المالئ

للمقاربة االستراتيجية الُعلوية لتكامل خدمات  إرشاداتإطار العمل االستراتيجي لتكامل الخدمات: ويقّدم  .2

 .الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية

مقترحات للتعاون والتشارك لدعم تكامل الخدمات: وتقّدم توصيات لتعظيم التعاون والمشاركة في  .3

 .لحكومة اإللكترونية عبر المنطقة العربيةا

 

 اإلرشادات للحكومة اإللكترونية كمنصة لتكامل الخدمات 5-1

 

يعرض هذا المقطع اإلرشادات المتعلّقة باستراتيجية الحكومة اإللكترونية وتنفيذها، الالزمة لبناء إطار العمل 

ى التفاصيل الكاملة، مع األمثلة والتجارب العربية وللحصول عل .2-5لتكامل الخدمات، المقّدم الحقا  في المقطع 

 .2-4والعالمية التي استُقيت منها هذه اإلرشادات، يمكن العودة إلى المقطع 

 

 إطار العمل السياساتي واالستراتيجي 5-1-1

 

ر توفي بغيةثمة حاجة إلى إطار عمل سياساتي بعيد المدى، ومستقر سياسيا ، لتطوير الحكومة اإللكترونية، 

وهو  ومن المهم جدا  كسب التأييد السياسي العالي المستوى، .الموارد الالزمة، إضافة إلى اإلدارة والدعم السياسي

ويجب أن  .، تركز على المنافع االستراتيجية المرغوب الحصول عليهاةقوي قضيةعرض ما يمكن الوصول إليه ب

متكامل على المدى البعيد، الذي يشمل جميع المراحل يكون التركيز منذ البداية على إطار العمل السياساتي ال

 .الرئيسية المتوقّعة )لكن ليس بالتفصيل(، ويكون في الوقت ذاته مرنا  للتعاطي مع تغيرات الفرص والتهديدات

اتي مع السياسات األخرى، الدولية والوطنية والمحلية، على النحو المالئم، ويجب ربط إطار العمل السياس

حكومة اإللكترونية مشّملة في سياسات الخدمات العامة التي هي أوسع نطاقا ، كجزء من مجتمع وضمان أن ال

 .المعلومات وأجندة التنمية االجتماعية واالقتصادية

 

، مدعومة دعما  مؤسسيا  وقانونيا ، لتكون المدىويسمح إطار العمل السياساتي بوضع خطة استراتيجية بعيدة 

بغرض وذلك لكن في الوقت ذاته مرنة، للحكومة اإللكترونية، وية واقعية، طموحة، حامال  فاعال  الستراتيج

إلدارات العمومية، دى اوهذا التعاون مطلوب لتحسين الكفاءة والفاعلية اإلجمالية ل .التعاون بين الجهات المختلفة

 فيهون التعاون مرغوبا  وعلى المستوى اإلقليمي العربي، يك .ويضع أسس العمل على األرض للخدمات المتكاملة

 .3-5جدا  لزيادة التعلّم والتطوير التشاركي بين الدول؛ ويجرى عرض بعض المقترحات لدعم ذلك في المقطع 

 

وقد أظهرت الدراسة أيضا  وجود عالقة إيجابية وثيقة بين مستوى الدخل وتطّور الحكومة اإللكترونية، وهو ما 

ولكن ثمة استثناءات هامة، كما في حاالت المغرب وتونس، وإلى حد ما  .ميتوافق مع الوضع في باقي أنحاء العال
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مصر، التي تظهر أنه، رغم ضعف الموارد المالية وغيرها، فقد كان باإلمكان تحقيق تقّدم استثنائي والحصول 

 .على منافع حقيقية

 

لمجابهة مقاومة  ،رات إلدارة التغييرأوال ، الحاجة إلى مباد .وهناك أيضا  ثالثة متطلّبات هامة أخرى لالستراتيجية

وثانيا ،  .التغيير اإليجابي، متضّمنة تخطيط وإدارة المشاريع، وتطوير مقاربات مالية واجتماعية لقضايا األعمال

وكفؤة، قادرة على االلتزام  مختّصةوارتباطا  مع ما سبق، تقديم التدريب والدعم الالزمين لتأهيل أطقم عمل 

ومن األهمية  .كومة اإللكترونية وخططها، وبتطوير الخدمات وتغيير القطاع العام واالبتكارباستراتيجيات الح

بشربة من القادة على المستوى األعلى والمتوسط، بحيث يكونون قادرين على فهم  مواردبمكان تدريب 

ّور الحكومة وثالثا ، توجيه تط .التغييرات الالزمة، والفرص والتحديات، ويملكون مهارات قيادية جيدة

اإللكترونية لتسهم مباشرة في معالجة التحديات المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بخفض التكاليف الحكومية، مع 

تحسين الخدمات في الوقت ذاته، وفي معالجة البطالة )وخصوصا  بين الشباب(، ونقص النمو، واالندماج 

 .االجتماعي، والفجوة الرقمية، على وجه التحديد

 

 كمة استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتنفيذهاحو 5-1-2

 

تظهر الممارسات الجيدة عالميا  ضرورة أن تكون سياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية منّسقة و/أو مفّعلة 

 taskforce على أعلى مستوى سياسي ممكن )مكتب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة(، أو عن طريق فريق مهام

أو أن تكون من مهام إحدى الوزارات الرئيسية، كوزارة  تب يضم ممثّلين عن مختلف الجهات؛كقوي في هذا الم

وثمة حاجة إلى سلطة قوية ترسم الحدود بين الجهات المختلفة، ومن ذلك تحقيق التوازن بين المركزية  .المالية

ية في االستراتيجية، فال بّد وعندما تشارك جهات المركز .والالمركزية، وبخاصة في مجال المسؤولية والمساءلة

وتعني الحوكمة وجود أدوار مرسومة بوضوح وشفافية لجميع  .للهيئة المسؤولة من أن تدعم وتنّسق عملها

واالستدامة المالية مهمة، مثال  إدارة مصادر  .الجهات، وكذلك لألطراف المشاركة غير الحكومية، حسب الحاجة

لمدى البعيد، على نحو يمكن معه للحكومة اإللكترونية أن تتجاوز أي وآليات التمويل والدعم المطلوب على ا

ومن دون ذلك، لن يكون  .تغيرات حكومية، عن طريق ضمان الدعم لدى الطيف السياسي والسلطوي العريض

 .باإلمكان تعظيم قيمة االستثمارات األولى والمنافع منها، بل إنها حتى قد تُهدر

 

 لتنظيمية لتنفيذ الحكومة اإللكترونيةالقاعدة القانونية وا 5-1-3

 

تتطلّب الحكومة اإللكترونية قاعدة قانونية ذكية، تنظر قُُدما ، وتدرك أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

، والتشغيل البيني، المعيرةوذلك، مثال ، لتأييد المكونات التقنية الواجب التشارك فيها عبر الحكومة، وبوجه خاص 

، e-authenticationاإللكتروني  (قالتوثّ )االستيقان ولبيانات، والسجالت القاعدية، والهوية اإللكترونية، وتبادل ا

وال بّد من أن تضمن التشريعات واللوائح التنظيمية أكبر قدر ممكن من الشفافية، مثال  برسم  .وحماية البيانات

من المهم أيضا  أن تكون العالقات صحيحة مع و .الحدود الواضحة بين المسؤوليات وتحديد قواعد المساءلة

الموّردين وباقي األطراف الفاعلة غير الحكومية، مثال  عندما يجري اللجوء إلى تعهيد الخدمات خارجيا  أو 

قابلة للمالءمة والتعديل، أي أن ترسم بوضوح " ووعلى اللوائح التنظيمية أن تكون "سمحاء .المشاركة في تنفيذها

لوبة، ولكن تسمح بأن تكون المبادرات الموضوعة للوصول إلى هذه المخرجات منفتحة على المخرجات المط

االبتكار، وهو ما يزيد من الكفاءة والفاعلية، ويضمن في الوقت ذاته االرتقاء بالقواعد األخالقية والقانونية 

التفريق بين التخويل  وفي هذا السياق، من المهم .األخرى، وعدم العمل في اتجاه مضاد للسياسات األخرى

)أي كون الجهات الحكومية واألطراف الفاعلة األخرى مخّولة بفعل شيء ما، لكنها  legal enablementالقانوني 

ليست ملزمة بذلك(، واإللزام القانوني )أي كونها ملزمة بفعل شيء ما(، وذلك عندما يجري تطبيق مبادرات 

 .مدة حياة إحدى خطط العمل أثناءالقاعدية ، وبناء السجالت والمعيرةالتشغيل البيني 
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 خطط العمل 5-1-4

 

استنادا  إلى إطار العمل االستراتيجي ومحّددات الحوكمة والمحّددات القانونية، يجري وضع خطط العمل 

وعلى كل عمل أن يكون خاضعا  لتقييم متوازن، مبني على أهدافه  .التنفيذية، عادة في مراحل مدتها سنة أو سنتان

لمحّددة، والعالقة والتعاضد مع األعمال األخرى، وقابلية التنفيذ، والكلفة، والزمن الالزم، والخبرات والموارد ا

ويمكن لبعض األعمال، والتي هي بالفعل أجزاء أساسية من  .األخرى المطلوبة، واإلدارة ورفع التقارير

لممولون، والمانحون، ومصادر التمويل وجود شركاء من خارج الحكومة، منهم ا تتطلّباالستراتيجية، أن 

 .األخرى، كما تحتاج إلى دعم سياسي خاص

 

 المكتسبات السريعة 5-1-5

 

بحذر، حتى ال تؤثر سلبا  على  Quick wins اح(جعة الني)المشاريع السر يجب التعامل مع المكتسبات السريعة

 في تبيان القدرات الكامنة لالستراتيجية في أنها قد تكون هامة جدا   بيداألهداف الموضوعة على المدى األبعد، 

المراحل األولى من هذا اإلجراء، الذي عادة ما يكون طويال  وصعبا ؛ وبذلك تسمح بكسب التأييد والشعور 

وتعتمد الطبيعة الدقيقة للمكتسبات  .بالملكية لدى صانعي القرار، والمديرين، والموظفين في اإلدارة العامة

راتيجية وخطة العمل المعنية، ويمكن عادة تحديدها بتحليل مكان وكيفية استعمال الخدمة، السريعة على االست

ومن المهم أيضا  تحليل اإلجراء الكلي المعتمد،  .وعدد الخطوات الالزمة لها، والزمن المطلوب، ومدى نجاعتها

ومن الجدير باالهتمام  .عد مدىوذلك لتوضيح ما يمكن تغييره سريعا  لتحقيق نتائج سريعة، وما يتطلّب عمال  أب

وما  ،أيضا  معاينة جميع القضايا القانونية والتنظيمية للتمييز بين ما يمكن تغييره منها بسرعة لتحقيق نتائج سريعة

وفي حالة غياب التوافق التام، المدعوم قانونا ، بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ خدمة  .يتطلّب عمال  أبعد مدى

ن مجديا  البدء بالعمل مع الجهات الراغبة، والبناء على ما تحققه من نتائج لعرضها على الجهات يكومعينة، قد 

وال بّد من استخدام أدوات تحليلية لدى الحكومة اللتقاط أنماط المعطيات غير االعتيادية، وتوقّع ما يجب  .األخرى

 اف كبير.أن يبيّنه تقرير التتبع التالي، وإطالق إنذار في حالة وجود انحر

 

 مراقبة تقّدم الحكومة اإللكترونية وكلفة التنفيذ 5-1-6
 

إن المراقبة الجارية لتنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية وخطط العمل ضرورية لتقييم وتكميم ما يتعلق بالتأكد 

وتستخدم الموارد من أن الخطط التي هي في قيد التنفيذ تسير وفق الزمن المحّدد لها، وتستهدف المطلوب منها، 

للمراقبة، وتقييم وتحليل مدى التقّدم  معياريةويُنصح باعتماد مقاربات  .المخصصة لها استخداما  جيدا  

والمخرجات؛ ومن هذه المقاربات، على سبيل المثال، أدوات إدارة المشاريع المعروفة، ومؤشرات األداء 

وقد يكون من المفيد أيضا  إجراء  .balanced score cards، و/أو بطاقات تقييم األداء المتوازنة KPIsالرئيسية 

دراسات محّددة عن التكاليف والمنافع واآلثار األخرى، ومقارنتها بالدراسات الدولية ذات الصلة، بغرض التعلّم 

ولكن المقارنات بين الجهات المختلفة ليست سهلة على الدوام، نظرا  إلى أن اإلجراءات  .من الممارسات الجيدة

 .والمخرجات والنتائج قد تكون متغيرة، وغير شفافة غالبا  

 

متينة )مبنية على تحليل  business caseوال بّد من أن يشتمل كل مشروع، من حيث المبدأ، على قضية أعمال 

قضايا األعمال(، قبل البدء به، وهو ما يسمح بإظهار المخرجات عندما تُنجز، مع األخذ في الحسبان التكاليف 

 .لمجتمع برمتهفي اجميع األطراف الفاعلة ودى وغير القابلة لذلك، ل monetizedنافع القابلة للتحويل إلى نقد والم

وال بد أيضا  من أن نتذّكر أن بعض المشاريع تعتمد على مخرجات ونتائج آتية من مشاريع أخرى، ومن ثّم لن 

نمطية عندما تُنفَّذ مبادرات عابرة  حالةنعزلة؛ وهذه يكون بإمكانها تقديم قضية أعمال متينة عندما يُنظر إليها م

ولهذا السبب، يجب إجراء دراسات قضايا األعمال في هذه  .للجهات، بغرض تحقيق التشغيل البيني للخدمات

 .الحالة بجمع أمثال هذه المشاريع سوية، على شكل برامج أو حزم )أي أن يجري قياسها كحزمة(
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ويمكن  .طريق مجموعة من المؤّشرات المشتركة، وعلى نحو منتظم، لتقييم التقدم وال بد من إجراء القياس عن

قياس التكاليف والمنافع على حد سواء من جهة الحكومة )أي الطلب(، ومن جهة المستخدم )أي العرض(، كما 

 .5هو مبيّن في الجدول 
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 لخدمات في الحكومة اإللكترونيةأمثلة عن التكاليف والمنافع الناجمة عن تنفيذ تكامل ا  -5الجدول 

 
 التكاليف

 المباشرة

 المنافع

 المباشرة

 التكاليف والمنافع

 غبر المباشرة

حكومة
ال

 

 التكاليف االستثمارية

تخطيط المنظومات وتطويرها:  •

تكاليف تخطيط وتطوير البنية التحتية 

وشبكات المعلومات واالتصاالت 

واألدوات األخرى المطلوبة لتنفيذ 

 .الخدمة

التكاليف االنتقالية: التكاليف المطلوبة  •

للتحّول من تقديم الخدمة خارج 

 .الشبكة إلى تقديمها على الشبكة

حيازة المنظومات وتطويرها: تكاليف  •

شراء األدوات المعلوماتية والتقنية 

 .الالزمة للتشغيل

 

: التكاليف الالزمة التكاليف التشغيلية

 .تهاإلدارة تقديم الخدمة وتحديثها ومراقب

: وتنجم عن توفير قابلة للتحويل إلى نقد

الوقت، وزيادة حجم اإليرادات )أو تقليص 

الخسارة المالية(، وزيادة الكفاءة، بفضل 

تقليص عدد المعامالت وتحسين جودة 

 .البيانات/المعلومات

 

: وتتعلّق بتقديم غير قابلة للتحويل إلى نقد

الخدمة على نحو أفضل، وتحسين 

 .القرار إجراءات اتخاذ

 

، إذا كانت تكاليف أقل لتخزين البيانات

البيانات مركزية، لكنها تتطلّب أيضا  وجود 

 .منظومات تخزين احتياطية

 

الوصول المباشر لبيانات المستخدم 

دون الحاجة إلى انتظار  ،الموثّقة

المستخدمين إلدخال البيانات من جديد، مع 

 .خطورة أن تكون البيانات غير دقيقة

التي توفّر قيمة  ت القاعدية الدقيقة الصحةالسجال

مضافة للمجتمع؛ مثال : تنقذ عربات اإلسعاف التي 

ة بالعناوين والخرائط تستخدم قواعد البيانات الخاص

بية؛ وتتحسن وتزداد اإليرادات الضري حياة الناس؛

ويمكن تحديد المباني العامة والخاصة  آليات الشراء؛

الستعمال الطاقة اإلمكانيات التي تملك أفضل 

 .الخ الشمسية؛

 

وضع البيانات "لمرة واحدة" في بيانات الحكومة 

)بعد تطبيق آليات الضبط والحماية  المفتوحة

المالئمة، وجعلها مغفلة(، وهو ما يفضي إلى منافع 

 .اجتماعية واقتصادية عظيمة

 

 تعهيد العمل إلى المستخدمين )"الخدمة الذاتية"(:

مية كبيرة باعتماد "التعهيد يمكن تحقيق وفور حكو

مستخدم ذاته )أي الخدمة الخارجي" للعمل إلى ال

وهذا قد يزيد العبء على المستخدم، لذلك  الذاتية(؛

 .ال بّد من جعله سهال  عليه ومفيدا  له

 

، متضّمنة تدّخل تحسينات في الخدمات على الشبكة

المستخدمين وباقي األطراف غير وإشراك 

درات التعاونية، وهذا ما يقود إلى الحكومية في المبا

تحّسن عام في الخدمات العمومية، وإلى مزيد من 

النشاط لدى المنظّمات غير الربحية، والمنظّمات 

غير الحكومية، والتجّمعات السكانية، والشركات 

ويؤدي بدوره إلى تحفيز  وسطة؛الصغيرة والمت

فرص العمل، واللحمة االجتماعية، وبخاصة على 

 .ات المحليةالمستوي

 

، التي استراتيجيات انتقال الجمهور على الشبكة

يمكن أن يكون لها أثر تراكمي على صناعات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بزيادة الطلب 

في جميع المستويات، وزيادة المهارات الرقمية 

ونشرها، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحسين الكفاءة 

المقابل، يمكن أن وب .لدى العاملين وفي المجتمع

يكون لذلك أثر على فقدان بعض الوظائف في 

الواجهة األمامية لدى القطاع العام، هذا مع أنه قد 

جرى البرهان على أن إدخال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت إلى خدمات القطاع العام يمكن أن 

يؤدي إلى جودة أعلى، ألن أطقم العمل البشرية 

ادة القيمة على الوظائف تستطيع التركيز على زي

التي يمكن للبشر تأديتها على نحو أفضل من 

 .اآلالت، مثل العناية بالعمالء

ن
خدمي

ست
الم

 

المنظومات والمهارات  تكاليف حيازة

 .المعلوماتية

 

المتعلّقة باستعمال  تكاليف االستخدام

 .الخدمة

 

، أي الزمن المطلوب تكاليف المعلومات

زمة عن للحصول على المعلومات الال

 .استعمال الخدمة

: وتنجم عن الوفور قابلة للتحويل إلى نقد

المالية، وتجنّب النفقات غير الضرورية، 

وتوفير الوقت، بفضل تقليص عدد 

 .المعامالت

 

: وتتعلّق غير قابلة للتحويل إلى نقد

بتحسين كفاءة وجودة الخدمة المستعملة؛ 

بسبب عدم  ،وبتوفير وقت المستخدمين

من جديد إلدخال البيانات التي اضطرارهم 

تملكها الحكومة عنهم )إال في حالة تغيّر 

تلك البيانات(؛ وتحسين تلقي الخدمات مع 

استجابتها لالحتياجات؛ وزيادة سهولة 

تحديد الخدمة واستعمالها على المواطنين، 

 .عندما ترتبط مثال  بأحداث الحياة
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 اتإطار العمل االستراتيجي لتكامل الخدم 5-2

 

يقّدم هذا المقطع اإلرشادات للمقاربة االستراتيجية الُعلوية لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة 

، وبناء على إطار العمل المنهجي لهذه الدراسة )انظر 1-4وباستلهام المقاربة المعروضة في المقطع  .العربية

رحة إلطار العمل االستراتيجي لتكامل الخدمات، كما هو مراحل تشّكل سوية القاعدة المقتثالث (، ثمة 1الملحق 

 :1مبيّن في الشكل 

 

 .تكامل الخدمات في المكتب الخلفي .1

 .تكامل الخدمات في المكتب األمامي .2

 .األثر على التنمية والحوكمة .3
 

مبيّن ويجب النظر إلى أي استراتيجية في سياق أوسع الستراتيجيات وتطويرات الحكومة اإللكترونية، كما هو 

 .1-5في المقطع 

 

 : الخطوات الثالث الرئيسية في إطار العمل االستراتيجي لتكامل الخدمات1الشكل 

 
 

، فال بد من 3ثم إلى  2إلى  1أن المراحل الثالث معروضة هنا تسلسليا ، باعتبار أن التركيز يتحّول من  ومع

ها متكاملة تماما ، وتشّكل جزءا  من إجراء تكراري يتأقلم باستمرار مع سياق رؤيتها وتصميمها معا ، لضمان أن

وهناك عالقة متبادلة وتعاضدية قوية بين المراحل عندما يجري تنفيذها على النحو  .البلد وتطلّعاته واحتياجاته

ب األمامي، ثم إلى المعروضة به، أي انطالقا  من المكونات في المكتب الخلفي، إلى تكامل الخدمات في المكت

ومع أنه يمكن الحصول  .األثر على التنمية والحوكمة، الذي يعظّم المنفعة للحكومة والمستخدمين على حد سواء

على بعض المنافع من تطبيق كل مرحلة على حدة، فإن األدلة المستقاة عالميا  توحي بأن حجم تلك المنافع يزداد 

ويجب أن يتضمن  .رتيب المقترح، مع وجود تكرار وتغذية راجعة بينهاعندما يجري تنفيذ المراحل الثالث بالت

بين تلك المراحل، حتى لو كان أي منها منفصال  إلى  إطار العمل االستراتيجي الشامل إعادة النظر بشكل مستمر

راتيجي العمل االستومن الواضح أن كل بلد سيكون في مرحلة من التقّدم مختلفة، لذلك يجب فهم إطار  .درجة ما

 .من الصفرعمليا  بالبناء  تبدأسالبلد أو اإلدارة أن على أنه دليل عمل، مع افتراض 

 

أما المرحلة الثالثة،  ؛2، ثم أيضا  على المرحلة 1وتحتاج معظم البلدان العربية إلى التركيز أساسا  على المرحلة 

البداية، ولكن النتائج منها لن تظهر حتى  فيجب أن تكون عامال  في االعتبارات السياساتية واالستراتيجية منذ

وتستفيد بعض دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها حاليا  من منافع  .إلى درجة متقدمة 2و 1تصل المراحل 

 يمرحلة األولى: تكامل الخدمات في المكتب الخلفال

 مرحلة الثانية: تكامل الخدمات في المكتب األماميال

 

 مرحلة الثالثة: تعظيم األثر على الحوكمة والتنميةال

 

 

 الزمن

 األثر:

 تقليص الكلفة وتعظيم المنفعة
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فإن المنطق يفرض اعتماد  ،وضمن السياق الذي يجري فيه بناء ونشر البنى التحتية والخدمات .3وآثار المرحلة 

على نحو ذلك ادي لضمان التعاضد واالتساق وحسن استخدام الموارد، بدل أن يتم إطار عمل استراتيجي إرش

 .منفصل في كل جهة حكومية على حدة

 

 المرحلة األولى: تكامل الخدمات في المكتب الخلفي 5-2-1

 

ت، يمكن للحصول على التفاصيل الكاملة، مع األمثلة والتجارب العربية والعالمية التي استُقيت منها هذه اإلرشادا

 .1-3-4العودة إلى المقطع 

 

 وإن كانت-أداة  ا  بحد ذاته، وإنما هومكاتب الخلفية هدففي ال ال يعّد تطوير المكونات األساسية للخدمات المتكاملة

 فلن تظهر وإال العديد منها إلزامية، في جعل يجب النظر، لذلك ممكنة أهداف أخرى لجعل -جدا   وقوية ضرورية

، الحكومية اإللكترونية تكامل الخدمات إن المكونات األساسية هي حجر الزاوية في رفع كفاءة .الفوائد األخرى

 .وكذلك االستراتيجية السياسيةالمستويات  أن ينظر إليها على ولذلك ينبغي

 

وتعّد  .1المرحلة  للحكومة اإللكترونية في وأطر العمل في المكاتب الخلفية األساسية المكونات يجب وضعو

إلى أن ؛ ونظرا  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنى التحتية األساسيةبناء ركيزة األساسية في ذلك تصميم وال

تتضمن التشغيل البيني  واستراتيجية مقاربة متكاملة اعتماد فمن الضروري قيد البناء،في  ال يزال معظمها

 وعندما تكون نقطة انطالق عملية .حكومية على حدةجهة  كلعلى نحو منفصل في  القيام بذلكوالمعايير بدال  من 

لتحقيق  ثمة فرصة ما يكون غالبا  ، فالعديد من الدول العربية في كما هو الحال، الحكومة اإللكترونية متأخرة بناء

 .، الذين لم يعتمدوا مقاربة استراتيجية واضحة في كثير من الحاالتالرواد من أخطاء مباشرةتعلّم قفزة، وال

 .المكاتب تكامل خدماتستراتيجيات للمالمح الرئيسية الا  د فيما يلي تلخيصونور

 

 والمعيرةأ( التشغيل البيني 

 

حاجة  وثمة .معا   على العمل المختلفة والمنظمات المنظوماتقدرة  لوصف يستخدم مصطلح قابلية التشغيل البيني

 الوزارات ألن ضخمة، ذلك تحقيق وفور ساعد فييمكن أن ت ألنها ،وطنية ودولية ،أطر عمل للتشغيل البيني إلى

 للتأكد من أن قابلية التشغيل البيني أيضا  إلى وثمة حاجة .عمل قام به اآلخرون تكرار الدول لن تهدر المال في أو

 القاعدية سجالتمثال  من أجل إمكانية تبادل البيانات والمعا ،  يمكن أن تعملالمختلفة  الوزارات والدول أنظمة

احتمال  ، وزيادةبيانات المستخدم إساءة استخدام خطر أن ينتج عن التشغيل البيني ومع ذلك، يمكن .ولةبسه

 .بيانات المستخدمين إلى وضع آليات لحماية غير مسموح بها؛ ومن ثّم تنشأ الحاجة بطريقة الوصول إليها

 

تعظيم  اإللكترونية، ومن شأنها للحكومة الناجح المطلق للتطوير والمعايير األساس تعّد قابلية التشغيل البينيو

عن  االنضمام معا  إلى المجتمع الدولي إلى الجهات الحكومية وتحتاج .المجتمعالفوائد التي تعود على الكفاءة و

طريق تطبيق توصيف متعارف عليه دوليا  للتشغيل البيني وللمعايير، بغية التحّول إلى قطاع عام يعمل بمبدأ 

للتشغيل البيني والمعايير قوي قانوني واضح و أساس وهناك حاجة إلى .سرع وقت ممكنالحكومة جمعاء بأ

 وتحتاج الجهات الحكومية .لوضعها وقتاوجميعها تستغرق  أتمتة اإلجراءات؛البيانات و، وتبادل المشتركةالبنى و

 ى التشارك في المعلوماتيُطلب فيها من الجهات المتقوقعة العمل عل جديدة تماما   تعاون مرحلة الدخول في إلى

ليست هذه المهمة و لربط مفاصل المكاتب الخلفية؛ من جهد جذري كجزء المعلومات الخاصة بها، أنظمة بين

 .سهلة اإلنجاز

 

 ب( مبدأ المرة الواحدة والسجالت القاعدية
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بحيث ال يُطلب ، نفي أسرع وقت ممك only onceفقط" مرة واحدة "تنفيذ مبدأ إدخال البيانات إعداد و من المهم

 عتوقّ  مع، الحكومة مرة واحدة إلى أي جزء من إدخال البيانات األساسية عنهم وعن وضعهم إالمن المستخدمين 

دون الطلب إلى المستخدم ، من آخر مشروع وألي غرض ،جزء آخرأي  بسهولة في الوصول إليها أنه يمكن

حماية البيانات  مبادئويجب االلتزام ب .حديث طبعا (إدخال البيانات مجّددا  )إال في حالة التصحيح أو الت

 .والخصوصية، وذلك بموجب النصوص القانونية عند الضرورة

 

 ،الواحدة داخل الدولةتكامل الخدمات الحديثة ول اإللكترونية األساسية للحكومة المكونات القاعدية تعّد السجالتو

محّدثة  بيانات التي تحتوي على الرئيسية قواعد البيانات من وهي تتألف ؛بين الدول المختلفةعلى نحو متزايد و

 ال(إلكترونية أم  جيدة )سواء تقدم خدمات فعالة إدارة لتصبح الحكومة،والقطاع العام  ومصنفة عن كل ما تحتاجه

هي  التي تكون أكثر شيوعا   والسجالت .فعالةسياسات  تطوير وتنفيذ، إضافة إلى وقطاع األعمال للمواطنين

إن كان يعمل(، العمر والعنوان والتكليف الضريبي والمدفوعات الضريبية، المواطنين )مثل االسم و يعلجم

، والتجارة، والتكليف قطاع النشاطسنة التأسيس، وعدد الموظفين، وحجم الشركة، و )مثللجميع الشركات و

 .واألرباح مبيعات السنويةال تظهر بسجالت أيضا   غالبا  ما تكون مرتبطةو ،(الضريبي والمدفوعات الضريبية

قيمة والاالستخدام، والنوع و الموقع والحجممثل المباني )األراضي وب سجالت أيضا  تلك الخاصةومن ال

 .والمنظمات األخرى، والجمعيات الخيرية المركبات، وكذلك سجالت الضرائب(و

 

على نحو مستقل )على سبيل  حديثهاوبت من نفس الفئة منفصلة سجالت ببناء مختلفتان وزارتانقامت ما  وإذا

، وزيادة ازدواجية في الجهود فمن الواضح أن ثمة( الشركات وسجلالتجارة  ووزارة ،، وزارة الماليةالمثال

وتختلف وجهات النظر بين  .كل شركة كاملة عن للحصول على صورةعدم وجود إمكانية الخطأ و احتمال

؛ لكن السجل الذي يمكن ألكثر من وزارة أو جهة حكومية استخدامه، أي البلدان عن المقصود بالسجل "القاعدي"

 ويمكن أن يكون بناء .قاعدية األراضي والمبانيوالشركات و المواطنينعّد سجالت من المرجح عادة أن تُ 

ق تحقي، كما هو موضح آنفا  ، لكنها تتيح، على المدى القريب جدا   مكلفا  ها والتشارك في القاعدية سجالتالوتحديث 

يعد  هكذاو .سياسات أفضلأفضل ووخدمات  أخرى كفاءات تمكين وكذلك على المدى البعيد، كبيرة جدا   وفور

الجهات ذات العالقة، هو الوزارات وبين  الالزم للتشارك فيها التشغيل البيني ونظام، قاعديةال سجالتال بناء

يجب أن و وقتا ، القاعدية سجالتال إنشاءويستغرق  .تكامل الخدماتاإللكترونية وحكومة الرئيسي لل األساس

في  مركزية قاعدية سجالت وقد يكون من الصعب بناء .األجل طويل يتطلب تمويال  جهة قانونية مخّولة، و تديره

 .قابلية التشغيل البيني مستوى عال من ستبدال بها جزئيا  اال ولكن يمكن البلدان ذات الحكومة الالمركزية،

في  احتياطيةنسخة  فمن الضروري أن تكون هناك ،مركزية أم ال لسجالت القاعديةوبصرف النظر عن كون ا

 .فقدان البيانات حال

 

 ج( تبادل البيانات
 

قواعد  عبر بالتشارك، أو االكتفاء بخصوص إما اعتماد إجرائية مركزية لجمع البيانات يجب اتخاذ قرار هام

ويجب أيضا  النظر في  .األطر القانونيةالحوكمة و مع وافقا  يكون مت ولكن يجب أن ممكن، وكال الحلين ؛البيانات

يجوز طلب مبالغ مالية مقابل التشارك في ، لكن ال على نحو كاف البيانات التشارك في إذا لم يتم فرض عقوبات

تبادل ل ةالعوائق الرئيسيولم تعد القضايا التقنية هي  .عائقا  كبيرا   يصبح ألن هذا الجهات المختلفة، البيانات بين

 هناك ال يزال لكن األنظمة المالئمة؛ ، بفرض أنه من الممكن تركيبتذليله قد تمها حيث إن معظمالبيانات اليوم، 

تعاريف  ويعد وضع المعايير الداللية للتشغيل البيني )أي استخدام .والتعريف بالمعيرةكثير من المهام المرتبطة 

يمكن  ، كيمواطن"" وحتى، "شركة"، و"سيارة"، و"بيتثل "والمصطلحات، م متطابقة أو متماثلة للفئات

فئات تعاريف مختلفة لل تاريخيا   استخدمت العديد من الجهات ذلك ألن، أكبر التحديات أحد ،البيانات( مقارنة

 .ةداخل الدولة الواحد حتى ،األساسية
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 يفسر هذا الغياب بطء التقدم فيالحرجة، و من العوائقمتفق عليها  ومعايير تعاريف يمكن أن يكون عدم وجودو

 وغياب التنسيق ،والشك ،الموظفين مقاومة مهمة، وبخاصة هي أيضا   التنظيمية والحواجز .تبادل البيانات تحسين

قانونية  موروثات ثمةتبقى لكن ، تحديا   أقل عموما   الحواجز القانونية هيويبدو أن  .الوزارات والهيئات بين

والتغير التكنولوجي  االلتزام بالنواظم،ب بشأن االمتثال بعض الشكوكعن  فضال   ،لمعالجتها تحتاج إلى وقت

 .والتنظيمية يعيق إلى حد بعيد مواكبة التغييرات القانونية الذي غالبا  ما السريع

 

 د( جودة البيانات
 

انات وتحديثها تعّد ملكية البيانات قضية مفصلية، وتتضّمن تحديد الجهة المسؤولة عن مواضيع مثل جودة البي

وثمة حاجة إلى تزويد الجهات الحكومية بتعليمات واضحة بخصوص استخدام وإعادة استخدام  .وفقدانها

والقضايا الداللية أيضا  مهمة، وهي تتضمن إعطاء تعريف  .البيانات، بناء على المقاربات والمعايير المشتركة

وثمة مشكلة داللية حقيقية  .د بـ "عنوان" أو "مواطن"قانوني للمفردات بحيث تكون متكافئة، مثل تحديد المقصو

وتعمل عدة دول رائدة في العالم )مثل هولندا  .عندما ال تستخدم جميع الجهات التعريف ذاته في أمور متشابهة

مع "المعايير الدولية  نظومات تقارير األعمال الخاصة بهاوأستراليا والمملكة المتحدة( على موائمة م دنماركوال

وتعتمد  .مستخدمة حقوال  ودالالت وتعاريف متكافئة ،Standard Business Reporting (SBR) 42قارير األعمال"لت

جودة البيانات على السياق الذي تستخدم ضمنه، ومن ثّم تعد البيانات المفتوحة والمعايير للبيانات المفتوحة ميزة 

البيانات  رؤية المستخدمين منمن ميزات تمكين و .كبيرة، ألن البيانات تصبح شفافة ويسهل التعامل معها

هولندا وأستونيا و دنماركال كما هي الحال في، الجودةتحسين األخطاء و هم الحق بتصحيحإعطاؤ ،الخاصة بهم

 لزيادةوذلك  ،البيانات الخاصة بهم تستخدم تتبع الجهات التيب أستونيافي  يُسمح للمستخدمينعلى سبيل المثال، إذ 

 أشكال الجريمة فيما يتعلق ببعض هذا الحق بعض القيود على تفرض هذه الدولأن ب، علما  لحكومةالثقة في ا

 .المرتبطة باألمن والبيانات

 

 هـ( حماية البيانات
 

يزيد من إساءة االستخدام، و لخطرين بيانات المستخدم الجهات المختلفة البيانات بين يمكن أن يعّرض تبادل

 بيانات المستخدمين، لحماية حاجة لوضع أحكام -من ثمّ -وهناك  .غير مسموح بها يقةبطر الوصول إليها احتمال

التقنية لحماية البيانات والتنظيمية و أطر العمل القانونية التي وضعت معظم البلدان األوروبية كما هو الحال في

 أن تشكل حماية البياناتويمكن  .الوطنية على القوانين واألعراف عادة، مستندة في ذلك والخصوصية الشخصية

إذا ، وخاصة الدولبين  إبرام اتفاقات التشغيل البيني بين مستويات العمل داخل الجهة الواحدة أولدى  تحديا  كبيرا  

 .تبادل البيانات من شأنه إعاقةما وهو  واليات قضائية مختلفة، البيانات في قواعد حماية تضارب بين كان هناك

مستوى  متأكدين من إن لم يكونوا والية قضائية أخرى إلى الشخصيةهم نقل بيانات على ضا  أي األفراد يوافق قد الو

عند الحصول على التعويض و الحق في تقديم شكوى األفراد، فإن إعطاء ولهذا السبب .المتاحة هناك الحماية

 .المفتوحة الحكومةسمة هامة من سمات و ه بياناتهم إساءة استخدام

 

خصوصيتها، هو أمر أو  البيانات لحماية جديرة بالثقة، ومحددة قانونا ،ظمة واضحة، وإن وجود قواعد وأن

 أنظمة قوية مع، وذلك جنبا  إلى جنب قاعديةوبناء السجالت ال ضروري لنجاح تطبيق مبدأ "مرة واحدة فقط"

المخّولين  الرسميين بتحديد الجهات والموظفين، مثال ، قانونية واضحة أسسإلى  ذلكويحتاج  .إلدارة المعلومات

 وحيث تكون .البيانات الخاصة به المستخدم نفسه على مدى سيطرة هي كبيرة وثمة قضية .البيانات باستخدام

 unique userفريد للمستخدم  أو معّرف قاعدية سجالت حيث ال توجد أو حماية البيانات، هناك مخاوف بشأن

identifier السماح للمواطنين  كيفية هو النظر فيفإن أحد خيارات الحلول  المملكة المتحدة(، )كما هو الحال في

ثالث موثوق  لدى طرف استضافة البيانات ، مثال  عن طريقللبيانات الخاصة بهمالحكومة  بالتحكم في استخدام

                                                      
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Business_Reporting 
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إعطاء تلك البيانات إلى جهة عامة  سماحية مستخدم الحق في منح أو حجب؛ ويكون للالحكومة وليس لدى، به

بالتحكم في استخدام  السماح لألفراد فيبدورها  والتحقق منها قضية مهمة وتعد الهوية الوطنية .محدد ولغرض

وهي تكتسب أهميتها الشديدة ، الثقة في الحكومة لبناء شرط أساسي هي إن حماية البيانات .الخاصة بهم البيانات

 لبناء مرة واحدة فقط"" مع مبدأ البياناتلحماية  جدا   ضيقعلى الرغم من احتمال تعارض التفسير ال، من ذلك

 .للمستخدمين خدمات متكاملة وعالية الجودة تقديم قاعدية، ومن ثّم إعاقةال السجالت

 

 

 

 و( تطبيق التشغيل البيني والمعايير
 

ئمة قاومع أن  .تكامل الخدمات لدعموالمعايير  التشغيل البيني لتحقيق متّممة ست استراتيجيات تحّدد هذه الدراسة

الممارسات  من، والعربية في البلدان األمثلة الناجحة فقد جرى استخالصها من شاملة،ليست  االستراتيجيات هذه

والتحديات، فإنه من سياق الخاص وال، والمتطلبات في بلد ما الوضع االبتدائي واعتمادا  على .العالمية الجيدة

الكاملة، يمكن العودة إلى  لية )للحصول على التفاصيلأكثر من االستراتيجيات التا واحدة أو الممكن اعتماد

 (:1-3-4المقطع وكذلك ، 3-3المقطع 

 

 .التأسيس واالختبار في جهة واحدة ثم التعميم تدريجيا  على الجهات األخرى .1

 .اعتماد النافذة الواحدة في المكتب األمامي لعدة جهات .2

 .البنى التحتية بين عدة جهاتالتشارك في  .3

 .افية فوق المنظومات الموروثة المتقوقعة في كل جهةوضع طبقة إض .4

 .الموروثة المتقوقعة في كل جهةالمنظومات  التخلي عنمن الصفر مع  البناء .5

 .الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر جهات متعّددة .6

 

 المرحلة الثانية: تكامل الخدمات في المكتب األمامي 5-2-2
 

األمثلة والتجارب العربية والعالمية التي استُقيت منها هذه اإلرشادات، يمكن  للحصول على التفاصيل الكاملة، مع

 .2-3-4العودة إلى المقطع 

 

عندما تكون المكونات و .وإيصالها إلى المستفيدينعالية  متكاملة ذات جودة ، يمكن تصميم خدمات2 المرحلة في

ضمان اتباع مقاربات الحكومة التعاونية والحكومة  باتجاه التركيز تحويلمؤسسة تأسيسا  جيدا ، يصبح من الممكن 

يتيح والهدر، االزدواجية و وتجنّببفضل التشارك  على المدى المتوسط، ويسمح ذلك بحفظ الموارد .جمعاء

هذه  وينظر الى .بجودة عالية، تستجيب الحتياجات المستخدمينمتعددة القنوات، وو تطوير خدمات متكاملة

قابلية  وجود الخدمات دون تطوير هذهعموما   ، إذ ال يمكن1للمرحلة  على أنها تالية 2لة في المرح االستراتيجية

هذا ألنه من األكثر  .التي تعتمد عليها األخرىالمكونات األساسية و قاعديةال سجالتوال متطورة للتشغيل البيني

وهو ما يعني أنه بإمكان  ومتكاملة، ةمنضمّ  حد ذاتها عندما تكون هي في مثل هذه الخدمات تقديمحكومة لل واقعية

للمالمح الرئيسية ا  ونعرض فيما يلي تلخيص .للمستخدمينونافذة واحدة فعالة  وجها  واحدا   تظهر الحكومة أن

 .األمامية المكاتبخدمات تكامل ستراتيجيات ال

 

 أ( إتاحة الوصول، وتيّسر السعر، واالستخدامية، واالندماج
 

قد يتطلب ذلك و .وسهلة العثور عليها مرئية وجعلهابها،  الوعي بفضل زيادة خدماتال يجب تسهيل الوصول إلى

، فينبغي أن تكون أسعارها متيسرة للمستخدم مجانية الخدمات وإذا لم تكن .أو ترويجية بحمالت إعالنية القيام
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أدوات  و استخدامو/أ تكاليف شراء وكذلك المستخدمين، لشريحة مقارنة بالدخل المتاح في متناول الجميع،و

 .المطلوبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

، والخطوط بسيطة تخطيطات جذابة، وذلك بفضل صالحة وسهلة لالستعمال يجب أن تكون الخدمات نفسها

 نقرات كثيرة للوصول إلى المعلومة،، وعدم الحاجة إلى سهولة التنقلوالرسوم واأللوان المستخدمة، مع 

 بسيطة مثل مساعدة خاصة توفير وظائف أيضا   المفيد وغالبا  ما يكون من .واضحة يطةبس واستعمال نصوص

فضال  ، الرسوم بسيطة أوال مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام ويمكن فعل ذلك، "how to"كيفية االستخدام  تعليمات

جلسات ، والمشاركة في اإلجابات، والحصول على التغذية الراجعة إلرسال وتقديم وسائلمكتب المساعدة،  عن

في الحالة -ويجب أيضا   .عند االقتضاء االجتماعي استخدام وسائط التواصل وكذلك مع الموظفين، التحادث

 التي تمكن المستخدمين التقنيات الجميع، ويتضمن وتصميما  يناسب موحدة دالالتأن تستخدم الخدمات  -المثالية

أو أو السمع  أو الحركة في الرؤية قاط ضعف مختلفة )سواءن أو ممن لديهم ذوي االحتياجات الخاصةمن 

 .احتياجاتهم غيرها( من جعل واجهة االستخدام وتقديم الخدمة متناسبا  مع

 ب( تقديم الخدمات المتعّدد القنوات
 

مالحظة  ومن المهم .2-3-4المقطع  بالتفصيل في عبر قنوات متعددة تقديم الخدمات مختلف أشكال جرى وصف

التي  التقليدية والخدمات مكاتب البريد مثل، تقديم الخدماتل غير الرقمية قنواتال تحسين كن إلى حد بعيدأنه يم

كما هو الحال في الخلفية للحكومة ) وانضمام المكاتب الرقمنة، باالعتماد على، لوجه وجها   تقدم عبر الكوى

استهداف و، وإعطاءها الصفة الشخصية تالخدما وتبسيط تحسين، على سبيل المثال، ويتيح ذلك .(1المرحلة 

بهذه  تقديم الخدماتسلسلة  ومن شأن رقمنة .الحكومية المتاحة باستخدام البياناتوذلك  بذكاء،المستخدمين 

 المستخدم النهائي إيصال الخدمة إلى من الخطوة النهائيةت حتى لو كان تحسين الخدمات العامة، أيضا   الطريقة

في  الموظفين سواء) المتاحة، مثال ، للوسطاء ذات الصلة المعلومات ن طريق زيادةهذا ع ويحدث .غير رقمية

 أكبرقدرة ومعرفة  يصبح بإمكانهم امتالك( بحيث أو األصدقاء، أم األسرة المدنيةالمنظمات  ، أمالخطوط األمامية

 .حسب الحاجة معلومات إضافيةعلى الوصول إلى 

 

 ج( تبسيط الخدمات وجعلها شخصية
 

، personalizationجعلها شخصية و ،الخدماتتبسيط ، وهما رئيسيتينتكامل الخدمات بظهور وظيفتين  سمح

 سهال   )ومن ثمقدر اإلمكان للمستخدمين المستخدم بسيطا  الحكومة و تهدفان إلى جعل التفاعل بين وكلتاهما

 التبسيط عدد من استراتيجيات وثمة .ائدمن الفو ويزيد بوضوح من التكاليف وهذا ما يقلل ،(وكفؤا  وفعاال   وسريعا  

وذلك على النحو  الحكومة اإللكترونية، الدول الرائدة في مجال في بالفعل على نطاق واسع تستخدم والتخصيص

 .المبين فيما يلي
 

 د( تبسيط اإلجراءات وتخفيفها
 

، بهدف ها من الوظائفوغيرالمتطلبات القانونية، واالستمارات و البد من معالجة موضوع تبسيط العمليات

باسم  وتعرف هذه االستراتيجية .إن أمكن ذلك تماما  في نهاية المطاف اإلجراءات واالستمارات التخلص من

العكس، إال ب أو الحكومة،ب االتصالالمستخدم إلى أال يحتاج  ضمان"، أي غير الضروري االتصالالحد من "

أن  طالما ليس مطلوبا ، أو حتى يكون آليا أنصل يجب وهو ما يعني أن معظم التوا ؛عند الضرورة القصوى

ألن االستمارات تتضمن في  فقط"، مرة واحدة" مبدأ مع بقوةويتوافق هذا الطرح  .محققة معايير الخدمة والجودة

البيانات  الجهات إلى تبادل، فإن ألغيت تلك االستمارات، ستضطر أغلب األحيان معلومات معروفة لدى جهة ما

تحقيق هذا  النجاح في يمكن أن يقترن: )مالحظة .المستخدمب بدال  من االتصال القاعدية السجالت استخدامو

 الدول الريادية في العالم لدى بعضهذه المعضلة وقد لوحظت  اإللكترونية، الموارد الهدف بالتقليل من استخدام

 اإللكترونية استخدام الخدمات ادةهو زي ألن الهدف ،ومع ذلك، تعد هذه قضية خاطئة .مثل المملكة المتحدة
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عند  يستفيد الجميعوبالفعل  .بالطبع عبر قنوات أخرى عندما يكون ذلك ذا صلة ومفيدا   مقارنة باستخدام الخدمات

 .الحكومة(باتصالهم  يقل عندما، حتى المستخدمين على الخدمات التي يحتاجونها حصول
 

 سجالتال البيانات من عن طريق الحصول على تها لالستخدام،قابلي وتحسين االستمارات تبسيط الهدف إذا  هو

إلغائها  أو، اإلجرائيات تبسيط كيفيةتحديد بمبادرات ل القيام عن طريق ويمكن تحقيق ذلك .ذات الصلة القاعدية

، وكذلك تبسيطها واقتراح اإلجراءات مثال  عن طريق تحليل الخدمة، كليا ، من دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور

األعباء التكاليف و كله من ذلكويحد  .التقاريرالقانونية وتواتر  أو تخفيض المتطلبات ظر في كيفية تبسيطالن

خدمات بسيطة هي  فالخدمات المتكاملة .دعم والتمكين القانونيأيضا  إلى اليحتاج ، لكنه على المستخدميناإلدارية 

وال تبقى في المكتب  المكتب الخلفي، في عقيداتيجري حصر الت، بحيث المواطنين من القليل من الجهد تتطلب

 .رورة القصوىالض األمامي إال عند
 

 هـ( إضفاء الصفة الشخصية
 

و/أو إضفاء الصفة الشخصية  وذلك عن طريق تجزئة أثرها،و سهولة االستخداممن  أيضا   يحّسن تكامل الخدمات

 ذلكويشمل  .األفرادحتى ذات الصلة، و للفئات الدقة استهداف متزايد هذا؛ وينتج عن على المعلومات والخدمات

، والهاتف النقال، واألكشاك، ووسائط التواصل االجتماعي ،، التي منها الوبّ تعدد القنوات تحسين استغالل أيضا  

لالستجابة لالحتياجات  الخدماتتخصيص  حين يجري ،.الخ، لوجه وجها الخدمةومراكز االتصال، ومراكز 

 .مالءمة وسائلال ثرباستخدام أك الفردية
 

 إلى مستخدم محددإذ يمكن حذف كل ما ال يمت بصلة  إضفاء الصفة الشخصية، يعني التبسيط في نهاية المطاف

ومن األهداف الهامة التوجه نحو تحول الحكومة تدريجيا  لتصبح  .ينمكان معينو في زمان بهاحتياجاته الخاصة و

 التجارية، أفضل الشركات االستراتيجيات التي تعتمدها افق معتتو بصورة( ذكيوكيل ) مساعد الشخصيال مثل

بناء  فعالة، خدماتالتي تقوم بـ "دفع"  الحكومة التبادل بين ويتضمن ذلك .التخصيص الشامل"" بفضل عملية

 مع البيانات تحليالتو كبيرة،ال بياناتال )باستخدامالمستخدمين الفرديين على معرفتها برغبات واحتياجات 

بتوفير ، وذلك، على سبيل المثال، استباقيا   المستخدمين من "جذب" ما يريدون القاعدية(، وتمكين التسجال

في الوقت  بالفعل تحدث وهذه التطورات .من السحابةإليها  أو الوصول إنشائها، والمشاركة في الخاصة بياناتهم

 .الحكومة اإللكترونيةتقدما  في مجال  الراهن في أكثر البلدان
 

 جعل المستخدم في مركز اهتمام التصميم و(
 

 إن التوجه إلى تصميم الخدمات التي يكون المستخدم في مركز اهتمامها هو أحد العناصر الهامة في تكامل

، بدال  من أن تدل على المستخدم كاملة  بما يحتاجه أو يريده وتقديمها خدمةتتعلق ال حيث خدمات المكتب األمامي،

تجربة  الخدمات التي تعزز منها تصميم وثمة كثير من األمثلة على ذلك، .للخدمة مقدمك الحكومة احتياجات

 .متكاملةوضمان دعم جميع اإلجرائيات عن طريق خدمات سلسة و، وسهولة االستخدام على حد سواء المستخدم

معظم  أو بكل حكومةن قيام الالتي تتضمّ " خدماتال تصميمنماذج " لتطوير أساسا  جيدا   القاعدية سجالتال توفرو

أي التي تدعى "المختفية"،  معبأة سلفا ، والخدمات االستباقية، استمارات ضرائب عن طريق نشر، مثال  العمل

وقد  .المولود الجديد( عند تسجيل إلعانة الطفل الدفع التلقائي المستخدم )مثل من جانب أي إجراء التي ال تتطلب

التي التصميمي"  برامج "التفكير ما يسمىتنفّذ بفضل و بأنظمة، مؤطرة المقاربات من هذهأصبحت العديد 

بغرض فهم  الخدمة، ومساراتالشخصيات  تحليلاألنثروبولوجية، وكذلك و اإلثنوغرافية ساليباأل تستثمر

، يجري استخدام فعلى سبيل المثال .أفضل السبل لتحقيق تلك االحتياجات بالضبطتصميم احتياجات المستخدم و

فهمهم  وكيفية، اإلجراءات القانونية مع تعامل الشركات لفهم كيفية دنماركال المستخدمين في الحظاتم دراسات

 إلزامية في المملكة المتحدة، التي أصبحت الخدمة تصميم مبادئ وتشمل .المقدمة إليهم واإلجراءات للمعلومات

 إتمام الطلب بنجاح ير المسؤولالوز ما لم يكن بوسع أي خدمة شرط عدم إطالق، 2014 أبريل /نيسان في 

عداد أدلة مع أصحاب المصالح إل مجموعات عمل وقد جرى تعيين .زمن معقول، وفي وبدون أية مساعدة

 .ما شابه ذلكألساليب ول
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 43المرحلة الثالثة: األثر على التنمية والحوكمة 5-2-3
 

وعندما يتّم تأسيس المكونات  .كمة والتنميةفي المرحلة الثالثة، ال بد من ضمان تعظيم األثر اإليجابي على الحو

والخدمات المتكاملة العالية الجودة، يمكن االنتقال بالتركيز على المراقبة وتقييم األثر، للتأكد من أن الخدمات 

الحكومية عموما ، والخدمات الحكومية اإللكترونية بوجه خاص، إضافة إلى الحوكمة العامة إجماال ، تسهم إسهاما  

ويشمل ذلك أن تحتفظ استراتيجية تقديم  .(6-1-5ا  في االقتصاد والتنمية االجتماعية )انظر المقطع مباشر

 .الخدمات بصالت وثيقة مع أهداف السياسات اإلجمالية في البلد، واالستراتيجيات التنموية
 

ها )كما هو معروض ويرّكز ضمان األثر على الحوكمة والتنمية على أهداف الحكومة اإللكترونية والمنافع من

ومن دون انتقال أكبر عدد  .(، ومن ثّم على تعظيم استخدام الحكومة اإللكترونية3-2-4بالتفصيل في المقطع 

ممكن من المستخدمين إلى استعمال الخدمات على الشبكة، لن يكون باإلمكان تحقيق الكثير من فوائد الحكومة 

بالطبع، فإن أحد القيود الهامة هنا هو أن ذلك يجب أن يقتصر و .اإللكترونية وتكامل الخدمات على أوسع مجال

ولذلك فمن المهم  .رقمنتها دون تقليل الجودة، ومن دون أن يُصاب المستخدمون بالضرر ةعلى الخدمات الممكن

وفي المختصر، فمن  .فهم نقاط القوة والضعف األساسية للخدمات الرقمية، مقارنة بالخدمات غير الرقمية

أن الرقمنة تكون أكثر جدوى في الخدمات التي تحكمها قواعد أو نواظم أو خوارزميات واضحة، وحيث الواضح 

تكون البيانات متاحة )مثال  من السجالت القاعدية( لتطبيق تلك القواعد، بغية صنع القرار و/أو تقديم إمكانيات 

ما تكون ثمة حاجة إلى معالجة كميات كبيرة من وغالبا  ما تكون الرقمنة الخيار الواقعي الوحيد المتاح عند .جديدة

أما الخدمات التقليدية غير الرقمية "وجها  لوجه"، فتكون أفضل في العالقة المباشرة مع الجمهور، أي  .البيانات

في حاالت التواصل "الدافئ"، الذي يتطلّب التفهم والتعاطف واالهتمام واالحترام والثقة )وهي مثال حالة الكثير 

وكما هو معروض آنفا ، يمكن لهذه الخدمات "وجها  لوجه" أن تتحّسن تحسنا  ملحوظا   .خدمات االجتماعية(من ال

بنشر الرقمنة نشرا  ذكيا  في المكتب الخلفي، و/أو على طول سلسلة تقديم الخدمة، قبل أن تصل إلى المستخدم 

 .النهائي
 

، ألنه 2على أنها الحقة للمرحلة  3استراتيجية المرحلة ومع أخذ القيود السابقة في الحسبان، يمكن النظر إلى 

ليس من الممكن عموما  تعظيم استخدام الحكومة اإللكترونية والمنافع منها من دون أن يجري أوال  تقديم خدمات 

وتكون استراتيجيات تعظيم استعمال الخدمات اإللكترونية أكثر نجاعة عندما  .كفؤة وفعالة ومتكاملة للمستخدمين

، إذ ال بّد أوال  من إنجاز معظم أهداف هاتين المرحلتين قبل 2و 1تُبنى تراكميا  على استراتيجيات المرحلتين 

التفكير بالتركيز على نقل أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى استعمال القنوات الرقمية )بصورة رئيسية أو 

تنفيذ تلك االستراتيجيات يكون أكثر واقعية  والسبب في ذلك هو أن .بصورة حصرية( لجميع الخدمات المعنية

ما يلي وفي .عندما تكون الحكومة تقّدم فعال  خدمات سهلة االستعمال وعالية الجودة للمواطنين وقطاع األعمال

 .تلخيصا  ألهم سمات استراتيجيات تعظيم اآلثار النافعة للحكومة اإللكترونية وتكامل الخدمات
 

 ت واالتصاالت، والخدمات اإللكترونية، والمهارات المعلوماتيةتاحية أنظمة المعلوماأ( مُ 
 

( اإلتاحة الواسعة النطاق للبنى التحتية 1يحتاج النهوض بخدمات الحكومة اإللكترونية نهوضا  ملموسا  إلى: 

ونية ( الخدمات اإللكتر2لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنظوماتها، ذات الطاقة الكبيرة والسعر الميّسر؛ 

( االنتشار الكبير للمهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام 3العالية الجودة والسهلة االستعمال؛ 

وال بد من استراتيجية واضحة للتوفيق بين سياسات تحديث  .اإلنترنت بين عامة الجمهور والموظّفين العمومين

اإللكترونية، والمهارات المعلوماتية من جهة،  منظومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات

ومن دون هذا التوفيق، يمكن إلحاق ضرر  .الخدمات من جهة أخرى بتلكوالسياسات القوية الرامية إلى النهوض 

                                                      
التجارب العربية والعالمية التي استُقيت منها هذه اإلرشادات، يمكن للحصول على التفاصيل الكاملة، مع األمثلة و  43

 .3-2-4العودة إلى المقطع 
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تكنولوجيا المعلومات  أدوات شديد بالمستخدمين الذين ليسوا على الشبكة، والذين ال يملكون المهارات الالزمة في

، أو إمكانية الوصول إليها، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى فرض تكاليف على الجهات العامة أكبر واالتصاالت

 .بكثير مما يمكن توفيره، بسبب ضرورة التعاطي مع عدم التوافق هذا
 

 "الواجبة" )التلقائية(ب( االستراتيجيات الرقمية 
 

، أن تتم تعامالت محّددة بين الحكومة والمستخدم by default )التلقائية(تعني االستراتيجيات الرقمية "الواجبة" 

نية للحصول على الخدمة، ما لم مبدئيا  على المستخدم استعمال القناة اإللكترو الواجببالشكل الرقمي، أي أنه من 

بصورة رئيسية أو وعندما يفرض تقديم بعض الخدمات المناسبة رقميا ،  .ن هناك أسباب قوية تحول دون ذلكتك

رية، يجري تخفيف العبء اإلداري على الحكومة، بتقليص تكاليف تلك الخدمات والحاجة إلى بصورة حص

تقديمها عبر قنوات أخرى، كما يجري تخفيف العبء على المستخدمين، بتوفير الوقت والمال عليهم، وزيادة 

د الكامنة من الحكومة (؛ وهذا بدوره يعظم الفوائ6-1-5)انظر المقطع  24/7الراحة، مثال  بجعل الخدمة متاحة 

ومن الضروري أن يتم اختيار الخدمات الرقمية "الواجبة"  .3-2-4اإللكترونية، كما هو معروض في المقطع 

وفي الوقت ذاته، يبقى  .بحذر، وكذلك تدقيق قضايا األعمال الخاصة بها )انظر المناقشة في بداية هذا المقطع(

على الشبكة ضروريا  ضمن أي استراتيجية تهدف  -ستطيعون أن يكونواأو ال ي–تقديم الدعم لهؤالء الذين ليسوا 

 .إلى نقل أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى استعمال الخدمات على الشبكة
 

 مقترحات للتعاون والتشارك لدعم تكامل الخدمات 5-3
 

ونية وتكامل الخدمات عبر يعرض هذا المقطع التوصيات المتعلّقة بتعظيم التعاون والتشارك في الحكومة اإللكتر

وللحصول على التفاصيل الكاملة، مع األمثلة والتجارب العربية والعالمية التي استُقيت منها هذه  .المنطقة العربية

وسنعطي أوال  لمحة عامة للداللة على الحاجة إلى التعاون، تليها  .4اإلرشادات، يمكن العودة إلى المقطع 

مكين والخدمات المشتركة الممكنة، ويتبع ذلك عدد من المقترحات عن بناء مقترحات عن عدد من وسائط الت

 .القدرات في المنطقة العربية
 

 مقاربة واقعية للتعاون والتطوير 5-3-1
 

ال بد أن ترّكز اإلرادة السياسية )والموارد التي توفّرها( على التعاون باعتباره مقاربة أساسية، يمكن في البداية 

ل الضرورة، لكنها تبيّن على الدوام المنافع المكتسبة بالتساوي لدى جميع األطراف الفاعلة، مثال  تدعيمها، في حا

ويمكن الحصول على قدرة وتقّدم كبير من إشراك  .اختيارا  استراتيجيا   اختيار المكتسبات السريعةعن طريق 

ومن  .سبيا  كالحكومة اإللكترونيةالجمهور، بدال  من إمالء ما يجب فعله عليهم، وخاصة في مجاالت جديدة ن

الضروري جدا  ضمان أن الهيئات، والمديرين، وأطقم العمل يشعرون بـ "ملكية" اإلجراء، ويستفيدون مباشرة 

ولهذا السبب، تكون إدارة المخاطر، والتجريب، والتجربة  .(5-1-5من منافع التقّدم الحاصل )انظر المقطع 

في الوقت -عنها محدودا ، وتتطلّع  ينجمعلى نطاق ضيق، بحيث يكون أي ضرر والخطأ، مهمة، طالما أنها تبقى 

وإضافة إلى ذلك، فاالبتكار يرتبط  .قدما ، ألن التعامل مع المخاطر يقود طبيعيا  ومنطقيا  إلى االبتكار -ذاته

لحة في القطاع ارتباطا  متزايدا  بالتعاون، ليس فقط بين الجهات الحكومية، بل أيضا  مع باقي أصحاب المص

ويرتبط التعاون أيضا  بالتوافق والتأييد، عن  .الخاص والقطاع المدني، وفئات المستخدمين، والشركاء العالميين

 .طريق الدعم والتحفيز المحسوس في جميع المستويات الحكومية
 

أكثر أهمية في كثير من  تحّول الحكومة اإللكترونية إلى نشاط -إلى اليوم-من األسباب الرئيسية التي ربما أعاقت 

فالكثير من هذه  .البلدان العربية أن لدى الجهات الحكومية المختلفة طموحات ومستويات من التطور متباينة

وهكذا، فمع أنه من المهم  .الجهات مشغولة بالعمل على أجنداتها وأنشطتها المنفصلة الخاصة، ومواردها محدودة

الذي تتحرك ضمنه جميع تلك الجهات معا ، فقد يكون من المفيد  اإلجمالي إطار العمل االستراتيجيالتأكيد على 

 .وضع نوع من خطة العمل "المتغيرة السرعة"، نظرا  إلى أن الجهات المعنية غالبا  ما تبدأ من مواضع مختلفة
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د التجديد، ضمن جيدة، فيمكن أن يشّجع "التنافس اإليجابي" ويدفع إلى األمام حدو وإذا ما جرت إدارة ذلك إدارة  

 .إطار العمل الوطني للحكومة اإللكترونية

 

وهناك ستة أهداف مترابطة للتعاون، تكّون إطار العمل في مجال الحكومة اإللكترونية وتكامل الخدمات في 

ضمن إطار العمل ( 2تطوير الحكومة اإللكترونية وتنسيقها على المستوى الوطني؛  (1المنطقة العربية: 

( التعاون 3تطوير الحكومة اإللكترونية على المستوى المناطقي )وصوال  إلى المدن والمحليات(؛ الوطني، دعم 

؛ 3إلى  1( تعظيم االرتباط بين األهداف 4مع باقي البلدان العربية في المنطقة لتعظيم التعاضد والتعلّم المشترك؛ 

ه، وفي المنطقة العربية وخارجها، لتعظيم ( إشراك أطراف فاعلة غير حكومية مناسبة، في البلد الواحد وخارج5

أداة  لتعزيز التنمية االجتماعية ان استخدام الحكومة اإللكترونية ( ضم6التعلّم والمنفعة للبلد والمنطقة إجماال ؛ 

وثمة حاجة إلى ثقة ثنائية االتجاه إلنجاز ذلك: ثقة  .واالقتصادية والثقافية على المستوى الوطني واإلقليمي العربي

الحكومة اإللكترونية من تحقيق ذلك، فال بد من صقل المجتمع بالحكومة، وثقة الحكومة بالمجتمع؛ وإذا لم تتمّكن 

 .األداة أو حتى التخلي عنها، ذلك ألن الحكومة اإللكترونية هي وسيلة لتحقيق غاية، ال غاية في حد ذاتها
 

 وسائط التمكين المشتركة 5-3-2
 

ى وجود عدد من وسائط التمكين األساسية المشتركة، التي غالبا  ما تكون ضرورية تدل التجربة العالمية عل

الحكومة اإللكترونية، وإنجاز الخدمات وحصول التأثير منها، سواء أكان ذلك لالستخدام في البلد للتحّول إلى 

الجهات الحكومية  وتكون هذه الوسائط في المكتب الخلفي )أي تُستخدم لدى .الواحد أم للتعاون بين البلدان

وعبرها(، وفي المكتب األمامي )أي خدمات متكاملة يستخدمها المواطنون وأصحاب األعمال والفئات األخرى 

 المرتكزة على داخلية وأداء اإلجراءات اإلداريةوقد ألقت هذه الدراسة الضوء على أهمية الحوكمة ال .المستهدفة(

 .واالستجابة لها تفهم احتياجات المستخدمين

 

ويُنصح أن تكون وسائط التمكين في المكاتب الخلفية واألمامية، المعروضة تاليا ، هي مركز التعاون والتطوير 

مع أن الشراكات، هذا المشترك، العابر للحدود، إلى أبعد حد ممكن، ويفّضل أن تمتد على البلدان العربية جمعاء؛ 

 .كون أقرب إلى شق الطريقاإلقليمية، ست واالتفاقات الثنائية، والمجموعات شبه
 

 أ( وسائط التمكين المشتركة في المكتب الخلفي
 

مقاربات فّعالة ألطر العمل للتشغيل البيني  علىمثاال   44يقّدم إطار العمل األوروبي للتشغيل البيني •

حدود والمعايير، متضّمنة تكامل البيانات عن طريق المعايير المفتوحة، وحماية البيانات واألمن العابر لل

مقاربات محددة لتطوير وتحقيق التشغيل البيني والمعايير  3-3ويعرض المقطع  .(1-3-4)انظر المقطع 

 .في المنطقة العربية، التي تستلهم أيضا  الممارسات الجيدة العالمية

وجود تشريع سبراني عربي موّحد، إضافة إلى مراجعة عامة للقضايا القانونية والتنظيمية، وضرورة  •

 .ها لدعم الحكومة اإللكترونية العربيةمواءمت

 .وجود "سحابة" عربية مشتركة للحكومة اإللكترونية •

وجود مقاييس ومقاربات ومؤشرات مشتركة، تتضّمن مراقبة األداء، وتأخذ في الحسبان الفروق المحّددة  •

المخرجات إلى ويجب التركيز على التحّول من القياس والمراقبة المبنية على المدخالت و .بين البلدان

تلك المبنية على النتائج واآلثار )مثال  رضا المستخدم، والمنافع االجتماعية واالقتصادية(، مع األخذ في 

وهناك فرصة لبذل جهود عربية جماعية لالستفادة من العمل الكبير الذي  .الحسبان المقاييس الدولية

                                                      
44 European Commission, 2010b 



 

60 

 

ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي يجري إنجازه في هذه المنطقة، وخاصة لدى األمم المتحدة، 

OECDواالتحاد األوروبي ،. 

أن كثير منهم هم من بتطوير تطبيقات مشتركة لتمكين الموظفين العموميين وزيادة الثقة بهم، علما   •

االختصاصيين على الخط األمامي، ويسهمون في تطوير خدمات وسياسات جديدة، بفضل وصولهم 

ويلمس كثير من  .نات، وبناء على السياسات والترتيبات التنظيمية المالئمةالمباشر إلى األدوات والبيا

بإمكانهم توليد بيانات أن كما  ،الموظفين العموميين أداء وأثر الخدمات العمومية على المواطنين مباشرة

ز مناسبة يمكن لها أن تحسن تجربة الخدمة المعاشة، وذلك إذا ما أُعطوا البيانات واألدوات والحواف

إذ يمكن مثال  تمكيّنهم من المشاركة، بصفتهم التخصصية، في الشبكات االجتماعية للمواطنين،  ؛المناسبة

 .بغية تقديم النصيحة والخبرة
 

 ب( وسائط التمكين المشتركة في المكتب األمامي
 

ن مبادرة مشتركة عن الهوية اإللكترونية، باالستفادة من العمل الذي جرى في دول مجلس التعاو •

، والبطاقات الذكية، وبالبناء PKIالخليجي )وأعمال أخرى( في مجال البنية التحتية للمفاتيح العمومية 

حيث تستخدم اليوم فقط لعبور بغية تقديم خدمات أخرى ) eGateعلى المبادرة الناجحة للمعبر اإللكتروني 

 .دول مجلس التعاون الخليجي(الحدود 

رونية، بناء على التجربة األوروبية وتجارب أخرى، إذ يمكن أن يكون مبادرة مشتركة للمشتريات اإللكت •

لها أثر كبير على التنافسية ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق وفر في التكاليف في اإلدارات 

 .العمومية، وتحسين الشفافية

أينما  هيل التعامالتع األعمال، بغية تسخدمات الدفع اإللكتروني العابرة للحدود للمواطنين العرب وقطا •

 .كانت في المنطقة العربية

 .(W3Cالدولية لمواقع الوّب )مثال   اعتماد المعايير •

، كجزء من مقروءة آليا   بمصاغةااللتزام المشترك بجعل جميع بيانات القطاع العام المناسبة متاحة،  •

على إطالق خدمات الحكومة وبحيث يكون لهذه المبادرة القدرة  ؛مبادرة عربية لـ "البيانات المفتوحة"

اإللكترونية المتكاملة المبتكرة، التي يمكن تطويرها خارج القطاع العام، سواء بالتعاون مع القطاع العام 

مثل هذه وتظهر التجارب في الواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة وأستراليا أن بإمكان  .أم ال

م، وتحفيز تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات توفير المال على القطاع العا المبادرات

المجتمع المدني في المنطقة العربية، في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكذلك تعزيز 

المهارات اإللكترونية، وبخاصة إذا ما قامت الحكومة باعتماد مقاربة فعالة للمساعدة على إقامة جماعات 

 .العالمية 45ربط ذلك بمشاركة أكبر للبلدان العربية في "شراكة الحكومة المفتوحة"ويمكن  .المطّورين

 

 الخدمات المشتركة 5-3-3
 

يمكن النظر إلى المواطنين وأصحاب األعمال في البلدان العربية كفئات متمايزة من المستخدمين، وخاصة من 

لكترونية في المنطقة العربية وعابرة للحدود حيث استخدام اللغة العربية، وبذلك يمكن تطوير خدمات حكومية إ

يجي، وتم تحقيق بعض اعتماد ذلك لدى دول مجلس التعاون الخل -من حيث المبدأ-وقد جرى  .على هذا األساس

ومن شأن مثل هذه الخدمات المشتركة المساعدة في ربط البوابات الفردية في كل دولة بعضها  .التقدم في ذلك

بقوة، احتياجات ورغبات الجيل الشاب الصاعد، الذي سيكّون القاعدة للطلب وسبان، ببعض، مع األخذ في الح

ومن شأن ذلك أيضا  تعزيز نمو المحتوى  .2.0 على الخدمات في المستقبل، وخاصة الخدمات المبنية على الوبّ 

 .الرقمي العربي، الذي ال يتناسب حجمه على الشبكة إطالقا  مع عدد السكان العرب
                                                      

45 http://www.opengovpartnership.org 
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بأن يجري النظر في تطوير الخدمات الحكومية اإللكترونية التالية على كامل المنطقة العربية وعبر ويُنصح 

 حدودها:
 

أن يكون االتحاد  لدفعالجمارك اإللكترونية، والمبادالت التجارية اإللكترونية واالستيراد والتصدير، مثال   •

منها، والتحرك قدما  العتماد المعايير  الجمركي القائم حاليا  في دول مجلس التعاون الخليجي جزءا  

ويسمح ذلك بتذليل العقبات أمام التجارة ونقل البضائع، وببناء  .العالمية لترميز السلع والبضائع ونقلها

 .سوق رقمية عربية مشتركة

 .شراء األراضي وتسجيلها، حيث يكون ذلك ممكنا  )مثال  بين دول مجاس التعاون الخليجي( •

ويسمح ذلك أيضا   .ى التنقّل وحرية الحركة لدى المواطنين وأصحاب األعمال العربتحسين القدرة عل •

بتتبع بطاقات اإلقامة، للحماية من الجريمة واإلرهاب، وضمان أن أصحاب الجنسيات غير العربية ال 

لون في وقت واحد في أكثر من بلد عربي واحد، وكذلك ضبط حركة العمال األجانب والزائرين  .يُسجَّ

 .مشاركة في سجالت الجرائم، لتتبع الجريمة واإلرهاب ومنعهاال •

المرور )وهذه الخدمة األخيرة متوفّرة حاليا  في منطقة  مخالفات التسجيل المشترك للمركبات وغرامات •

 .مجلس التعاون الخليجي(

 .الخدمات السياحية على كامل المنطقة العربية •

 .ية معا ، لتعزيز التوعية والمعرفة والتبادل المشتركربط مواقع الوّب واألكشاك في البلدان العرب •

 البرمجة التطبيقية، اعتمادا  على واجهات m-governmentالتطوير المشترك لخدمات الحكومة النقّالة  •

APIs وتطبيقات وبيانات وأدوات مشتركة، وذلك بإشراك المواطنين العرب )وبخاصة المشتركة ،

وتفرض اليوم االتصاالت النقّالة نفسها كبنية تحتية عالمية، ومن ثّم فإن  .الشباب( وقطاع األعمال العربي

الوصول إلى موقع ريادي في هذا المجال سيفتح الباب واسعا  أمام الدول العربية في فرص التصدير 

 .والتعاون

ن تطوير خدمات المشاركة اإللكترونية وجني منافعها، وهو مجال كان فيه أداء كثير م االستمرار في •

)انظر  2014بحسب مسح الحكومة اإللكترونية الذي أجرته األمم المتحدة في عام  ،الدول العربية جيدا  

 .(2-3المقطع 

 

 بناء القدرات والتعاون 5-3-4
 

جرى استقاء التوصيات التالية في مجال بناء القدرات والتعاون من التجارب العالمية، وذلك بعد مواءمتها لتناسب 

 .في المنطقة العربيةالسياق القائم 

 

 أ( سجالت الخبرات والقدرات والمهارات والممارسات الفضلى
 

على الدول العربي أن تتعّرف على نقاط الضعف والقوة لدى بعضها البعض، وأن تتبادل تقديم الدعم على هذا 

ري ذلك بثالث ويمكن أن يج .األساس، وذلك بإنشاء سجالت للخبرات والقدرات والمهارات والممارسات الجيدة

: األولى، بأن تقّدم الدول الرائدة في مجال محّدد خبرتها ودعمها على المستوى اإلقليمي؛ والثانية، بأن طرائق

يجري تقديم اإلرشاد من دولة إلى أخرى، في مجال تكون فيه الدولة المتلقية ضعيفة، وتسعى لتحسين أدائها؛ 

كثر، عندما يكون ثمة تحديات أو سياسات متشابهة لديها، وذلك والثالثة، بأن يجري التعاون بين دولتين أو أ

وفي الحقيقة، يمكن على هذا األساس تشكيل فرق عمل بين الدول لمعالجة قضايا  .لتحقيق األهداف المشتركة

 .محّددة
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 ب( تنظيم التبادل بين أطقم العمل، والتدريب، والندوات وورش العمل
 

أطقم العمل لديها، لمدد قصيرة أو طويلة، عن طريق "برامج إعارة" أو زيارات  يمكن للدول العربية تنظيم تبادل

ومن المنطقي لكثير من الدول العربية أن تتعاون معا  مباشرة، نظرا  إلى اللغة والخلفية المشتركة  .دراسية، الخ

ويعّد التعلّم في مجال  .بينها، وإلى التحديات والفرص المتشابهة كثيرا  لديها في مجال الحكومة اإللكترونية

الحكومة اإللكترونية من الدول المجاورة، وخاصة تلك التي تملك ممارسات متميّزة )كما تدل األمثلة في 

ويمكن تحديد الدعم وبرامج التدريب الالزمة ألطقم العمل الحكومية  .( مقاربة ذات قيمة عالية3-3 المقطع

واإلدارة العليا وصانعي القرار في المقام األول، لكن مثل هذه  CIOsمديري المعلوماتية لالمختلفة، وبوجه خاص 

البرامج ستكون أيضا  مفيدة جدا  لمديري مواقع الوّب، وأطقم العمل المختصة بتصميم الخدمات اإللكترونية، 

مون الدعم والموظّفين العموميين الذين يتدخلّون في النقاشات العامة على الشبكة ومنتديات الحوار، أو الذين يقدّ 

 .ويمكن تنفيذ ذلك على أسس رسمية أو غير رسمية .للمواطنين في مجاالت محّددة، وكذلك لإلدارة الوسطى، الخ

ويسمح ذلك بتعميم المنفعة التي اكتسبتها بعض الدول من مشاركتها في نشاطات دولية على باقي الدول في 

اع العام في المنطقة العربية مهمة حرجة؛ ويمكن ويعّد بناء القدرات لدى هيئات القط .المجموعات األخرى

 .الحجم أو النطاق وفورللتعاون على هذا المستوى أن يحّسن من 
 

 ج( مؤتمرات الحكومة اإللكترونية والمجتمع اإللكتروني، والمكافآت والجوائز في المنطقة العربية
 

ول مجلس التعاون الخليجي، وتعميمها، في د eGulfيمكن البناء على مؤتمرات وجوائز "الخليج اإللكتروني" 

ويُوصى بتقصي إمكانيات المنافسة، مع منح المكافآت للفائزين، بغية تطوير  .لتعزيز المنافسة الودية والتعاون

ومع أنه من الممكن تحديد  .خدمات مفيدة للحكومة اإللكترونية والنقّالة، مثال  باستخدام البيانات العمومية المفتوحة

دمات، فمن األفضل ترك تعريف الخدمات ذاتها للمشاركين في المنافسة أنفسهم، بهدف زيادة أصناف الخ

الذي توفره الخدمة للمواطنين أو قطاع  ويمكن تقدير قيمة المكافآت باالعتماد على التخفيض في النفقات .االبتكار

 .األعمال، أو القطاع العام

 

 د( إنشاء فضاء تعاوني مشترك على الشبكة
 

ن إنشاء فضاء تعاوني مشترك على الشبكة، خاص بالمنطقة العربية، يحتوي على الممارسات الجيدة، يمك

(؛ بحيث eu.epractice.wwwاألوروبية:  ePractice)انظر مثال  بوابة  .وتجّمعات األطراف المعنية، وصحيفة، الخ

نات الخاصة بالخبراء، وسجالت األحداث، والمدّونات، والوثائق المشتركة، وقواعد توضع فيه مثال  قواعد البيا

 .المعرفة الخاصة بالممارسات الجيدة، وبوابة للتعلم، من بين أشياء أخرى

 

 هـ( تقديم وجه موّحد للمنظّمات الدولية، كمنطقة متعاونة مميّزة
 

لكترونية، وبخاصة األمم المتحدة، والبنك الدولي، تعترف المنظّمات الدولية العاملة في مجال الحكومة اإل

والمنتدى االقتصادي العالمي، واالتحاد األوروبي، ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي، بالسمات اللغوية 

وفي  .والثقافية المشتركة، والفرص والتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية المشتركة، في المنطقة العربية

، ويزيد من المنافع عاليا  ن األحيان، يمكن للعمل المشترك تجاه هذه المنظّمات أن يُسمع صوت المنطقة كثير م

فمثال ، تزداد نشاطات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في التشارك مع  .التي تحصل عليها هذه المنطقة

ميركا الالتينية وغرب البلقان؛ ومن أهم التجمعات اإلقليمية للدول غير األعضاء فيها، كما هو الحال مع دول أ

في المنطقة لتمويل اإلقليمية األسس التي يقوم عليها هذا التشارك هو التعاون بين هذه المنظمة ومصارف التنمية 

مة وتنسيق المبادئ التي وضعتها منظمة التنمية والتعاون ئية في الدول المعنية، وكذلك مواءمراجعات ثنا

(، لكنها ستنشر OECD2014تراتيجيات الحكومة الرقمية، والتي ما زالت حاليا  مسّودة )االقتصادي بخصوص اس

 .2014رسميا  في أواخر عام 

http://www.epractice.eu/
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 الخاتمة   -سادساا 
 

عرضت هذه الدراسة بشيء من التفصيل وضع الحكومة اإللكترونية وإمكاناتها الكامنة في المنطقة العربية، مع 

يم الخدمات، ودور المعايير، والطرائق المختلفة، وكيفية التنفيذ، والمنافع اإلشارة بوجه خاص إلى تكامل تقد

 .واآلثار الناجمة عن ذلك
 

وقد جرى القيام بذلك عن طريق تحليل أفضل الممارسات عالميا ، مع التركيز على عدد من األمثلة المحّددة في 

يتوفّر من دراسات وبيانات عن المنطقة  ّماالبحث ع ؛ ثم جرىالدول الرائدة في مجال الحكومة اإللكترونية

وجرت مقارنة الدروس المستقاة  .العربية، واستُكمل ذلك باستطالع للرأي في كل بلد، وبعدد من دراسات الحالة

 .من الرّواد العالميين بتلك المستقاة من الرّواد العرب، وتحديد التحديات والفرص المتعلقة بالبلدان العربية

راح توصيات وإرشادات وإطار عمل استراتيجي للتقّدم في مجال تكامل الخدمات في البلدان وأخيرا ، جرى اقت

 .العربية، إضافة إلى مقترحات لتعزيز التعاون والتشارك بين تلك البلدان وعلى المستوى اإلقليمي

 

ع الحكومة الدراسة، جرى التركيز خصوصا  على الدور الهام للمعايير والتشغيل البيني، وعلى وض وأثناء

وتظهر نتائج الدراسة  .اإللكترونية في السياق األوسع للخدمات العامة، متضّمنة الخدمات المقّدمة وجها  لوجه

اإلجمالية أن الحكومة اإللكترونية شهدت تحّسنا  كبيرا  وكان لها أثر ملموس على المنطقة العربية خالل السنوات 

إمكانية الوصول إلى الخدمات، وجودتها وكفاءتها، التي أّدت بدورها  الخمس األخيرة تقريبا ، وتمثل ذلك بتحسين

وكما هو متوقع، تبرز عالقة إيجابية قوية بين مستوى الدخل وتطّور الحكومة  .إلى رضا أكبر لدى المستخدمين

ة المغرب ولكن ثمة استثناءات هامة، كما في حال .اإللكترونية، وهو ما يتوافق مع الوضع في باقي أنحاء العالم

وتونس، وإلى حّد ما في مصر، التي تظهر أنه، على الرغم من ضعف الموارد المالية وغيرها، فقد كان باإلمكان 

كان وهناك ما يدّل على أن األداء الجيد في هذه الدول الثالث  .تحقيق تقّدم استثنائي والحصول على منافع حقيقية

-whole-of والتعاونية، والمبنية على "الحكومة جمعاء" joined-up نتيجة المقاربة المنضّمة -على األقل جزئيا  -

government التي تّم اعتمادها، ونتيجة التركيز القوي على المشاركة اإللكترونية، ونشر بيانات الحكومة ،

 .الهشة والمحرومة الفئاتالمفتوحة )مثال  على بوابة للبيانات(، والتركيز الخاص على دعم 
 

ستمر يجري إحرازه على صعيد تطوير بنى االتصاالت التحتية، مع أنه ما زال يتعيّن فعل الكثير؛ وثّمة تطور م

وتبِرز  .ترجمة ذلك إلى خدمات أفضل على الشبكة أحيانا   ولكن في معظم البلدان، يبقى من الضروري

وفي الحقيقة،  .الموارد الكافيةاالستثناءات المذكورة أنه باإلمكان إحراز تقّدم جيد عند توفّر اإلرادة السياسية و

يتضح أن البلدان التي تملك تركيزا  وسياسات ومبادرات مناسبة تستطيع تحقيق قفزات في األداء، على الرغم من 

 .القيود الموضوعة إجماال  على الموازنات فيها

 

اليا  في قيد التنفيذ، ولرسم وفي المحّصلة، فقد أصبح اآلن الوقت مناسبا  للبناء على المبادرات الكثيرة التي هي ح

وقد جرى  .السياسات وإقرار البرامج الالزمة لتحقيق تحّسن ملموس في الخدمات الحكومية على الشبكة وغيرها

( لتقديم المعونة 5 المقطع( واقتراح التوصيات )في 4 المقطعتوثيق التحديات والقضايا المتعلقة بذلك )في 

 .الالزمة لدى القيام بهذا الجهد
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 1الملحق 
 المنهجية

 

 المقاربة المنهجية 8-1
 

لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة  إرشاداتلبناء إطار استراتيجي ووضع  توصيات اقتراح إلىهذه الدراسة  تهدف

تأخذ الدراسة ، الهدفولتحقيق هذا  .في اإلدارة الحكومية الكفاءة المستخدمين وتحسين التركيز على احتياجات بغيةالعربية، وذلك 

خدمات  وتحديات واقع هذا السياق،، في عرض، وتالحكومة اإللكترونية تكامل خدمات في الجيدة في الحسبان الممارسات العالمية

ومن المجاالت الهامة التي يجري التركيز عليها، دور وأهمية التشغيل البيني واستخدام  .في المنطقة العربية الحكومة اإللكترونية

لتقديم  أيضا  وسائل أخرىويشمل ذلك  ،لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية معاييرال

 .لوجه التفاعل المباشر وجها   مثل الخدمات،

 

ممارسات العالمية في تحقيق هذا الهدف على القيام في المرحلة األولى بأبحاث مكتبية لتحديد أفضل الل تستند المنهجية المتبعة

 بغيةالحكومة اإللكترونية، وبخاصة ما يتعلّق منها بتكامل الخدمات اإللكترونية، وذلك بتحليل أمثلة منتقاة من مختلف أنحاء العالم، 

والدراسات لتقديم تصور عن مدى  المسوحأحدث  عرضفي المرحلة الثانية  يجريو .استخالص الدروس والتوجهات األساسية

 وباإلجاباتلحكومة اإللكترونية وخدماتها في المنطقة العربية؛ ونستكمل ذلك بدراسات حالة تفصيلية من ثماني دول عربية، تطّور ا

الوضع الراهن لتكامل خدمات الحكومة  الواردة من إحدى عشرة دولة عربية على االستبيان المعّد لهذا الغرض، والمتعلق بتحديد

 هذا الوضع الراهن في سياق التوجهات العالمية وأفضل الممارسات التي تمّ  يُدرسلمرحلة الثالثة، وفي ا .اإللكترونية في المنطقة

 .القضايا الهامة التي تتعلّق بتكامل الخدمات اإللكترونية في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها تحديدتحديدها، بهدف 

لتكامل خدمات الحكومة اإللكترونية في  إرشاداتلبناء إطار استراتيجي ووضع  عتمد تلك القضايا أساسا  لتقديم توصياتتُ وأخيرا ، 

 .مساعدة الدول العربية في التقّدم نحو أكثر المستويات تطورا  على الصعيد العالميوالمنطقة العربية، 

 

تسمح بفهم وتحليل  متسقةمنهجية ولصوغ مقاربة معينة تعاريف إطار عمل تحليلي ووبغرض إجراء الدراسة، فقد جرى وضع 

 .تكامل الخدمات الحكومية اإللكترونية

 

  إطار العمل التحليلي 8-2
 

كما جرت دراسة  ؛تحقيق أغراض الدراسة بغية ،جرى القيام بمسح عام ورسم خريطة لواقع تكامل الخدمات في المنطقة العربية

وجرى تصميم هذا  .ن الحقا  بسيط نسبيا ، كما هو مبيّ  نمتين، ولكالممارسات العالمية الجيدة ذات الصلة، واستخدام إطار عمل 

 البياناتمباشرة بين المقارنة توفير إمكانية الو ،في المنطقة العربية تأثيرا   التي هي أشدالقضايا والعوامل  تشميلاإلطار لضمان 

 .الالحقة المقاطعإطار العمل هذا، الذي سيجري شرحه في  2الشكل ويوضح  .جمعها التجريبية التي تمّ 
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 الدراسةإطار العمل التحليلي المتعلق بهذه   -2الشكل 

 

 

ثالث مجموعات  تعلقت -كما هو مبين بالتفصيل الحقا  -وقد جرى تنفيذ المسح والتحليل اعتمادا  على خمس مجموعات من العوامل، 

 زان على تكامل الخدمات:ا  للمجموعتين الباقيتين اللتين تركّ منها بتطور الحكومة اإللكترونية الكلي، وتكّون سياق

 

 استراتيجية الحكومة اإللكترونية، وسياقها وأثرها

 

 ( قضايا استراتيجية في الحكومة اإللكترونية: كيفية تنفيذ تكامل تقديم الخدمات1

 

 ستة رئيسية من القضايا االستراتيجية: أنواعة ثمّ 

 

 .الترابطيةتختص بما يتعلّق بتكامل تقديم الخدمات، وبالسياسات القضايا السياساتية: وهي  .أ

 .عالقات، وسلطات األطراف الفاعلة المعنيةالدوار، ووتشمل األة: مكوقضايا الح .ب

 .تعريف الترابط، إضافة إلى تحديد المطلوب بدقةالقضايا القانونية والتنظيمية:  .ج

 .ا في خريطة الطريق(خطط وأعمال التنفيذ: من يفعل ماذا؟ ومتى وكيف؟ )كم .د

 .المراقبة والتقييم: كيفية مراقبة االستراتيجية وتنفيذها، وكيفية تعديلها وضبطها، وتقييم آثارها .ه

سريعا  إلنتاج آثار حقيقية ومحسوسة، من دون اإلضرار  : ما يمكن تنفيذه(سريعة النجاحالالمشاريع السريعة )المكتسبات  .و

 .باالستراتيجية البعيدة المدى

 

 سياق الحكومة اإللكترونية: الشروط المناسبة لتكامل تقديم الخدمات( 2

 

خارج القدرة المباشرة على التحكم لألطراف الفاعلة المسؤولة، ولكن يمكن أن يكون لها آثار ملموسة  تقع العوامل السياقية عادة  

ية، وسكانية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، على سياسات تكامل تقديم الخدمات، وعلى تنفيذها؛ ويمكن أن تتضّمن عوامل جغراف

 .وغالبا  ما يكون لهذه العوامل تأثيرات على شكل دوافع وعوائق .وسياسية

 

الدوافع: وهي أساسا  العوامل الدافعة اإليجابية، التي يمكن أن تجعل تنفيذ تكامل تقديم الخدمات وتحقيق المنافع المرجوة  .أ

أن تشمل: األطر البشرية المؤهّلة والمحفّزة جيدا ، ومهارات القيادة الجيدة، والثقافة الجيدة  ويمكن؛ ممكنا  و/أو أكثر سهولة

 ( استراتيجية الحكومة اإللكترونية وتنفيذها:1
 خطط العمل - السياسات - 

 المكتسبات السريعة - الحوكمة - 

 المراقبة - ايا القانونيةالقض - 

 ( تكامل الخدمات في4

 المكتب الخلفي:
 األطراف العاملة والمستويات واألدوات المكّونات

 القطاع العام - التحتية البنى - 

 القطاع الخاص - البيني التشغيل - 
 القطاع األهلي - القياسية المواصفات - 
 المركزية/الالمركزية - القاعدية السجالت - 
 الوطني/المحلي - البيانات تبادلو   
 الدولي - البيانات جودة - 
 البيانات وأمن    

 

 ( تكامل الخدمات في5

 المكتب األمامي:
 الخدمات وظائف -

 المستخدم سمات -

 المستخدم تدّخل -

 القنوات تكامل -

 الموقع في التكامل -

 ( سياق الحكومة اإللكترونية:2
 اجتماعي - جغرافي - 

 ثقافي - كانيس - 

 سياسي - اقتصادي - 

 

( األثر على 3

 التنمية والحوكمة:
 الكفاءة -

 الفعالية -

 الحوكمة -
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البنى التحتية ومنظومات النفاذ الجيدة، واألسعار الميّسرة للبنى التحتية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 .الوضع السياسي المستقراالقتصاد النامي مع زيادة الطلب على الخدمات، وووالنفاذ، 

العوائق: وهي أساسا  العوامل المعيقة السلبية، التي يمكن أن تجعل تنفيذ تكامل تقديم الخدمات وتحقق المنافع المرجوة  .ب

ويمكن أن تشمل: نقص األطر البشرية المؤهلّة تأهيال  مناسبا  في سوق العمل، والثقافة ؛ مستحيال  و/أو أكثر صعوبة

البنى التحتية ومنظومات النفاذ الضعيفة، واألسعار المرتفعة للبنى وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الضحلة في مجال 

 .التحتية والنفاذ

 

 ( تأثير الحكومة اإللكترونية: دواعي تنفيذ تكامل تقديم الخدمات3

 

 :دالبعيو القريباآلثار المتوقّعة، أي المنافع، على المدى رئيسية من  ثالثة أنواعثمة 

 

حكومة، مثل الكلف المنخفضة، واالستخدام األفضل للموارد، والبنى التنظيمية الفضلى، وفي مجال القيادة لل الكفاءة .أ

 .والكفاءة

للمستخدم، مثل الخدمات ذات الجودة الفضلى )سهولة أكبر في الوصول إلى الخدمة، وفي استخدامها، وتأثير أكبر  الفاعلية .ب

مؤسسة األعمال(، وتوفير الوقت والمال، وتحسين حالة الرضا، وتقديم خدمات أبسط،  للخدمة على حياة المواطن أو

 .وتخفيف األعباء، وتقديم الدعم على نحو أفضل

: اتخاذ قرارات أفضل، ووضع سياسات أفضل، وعالقة وتأثير أفضل على السياسات الحكومية العريضة، ومنها الحوكمة .ج

مو المستدام(، والسياسات االجتماعية )التعليم، واالندماج، والتماسك، والثقافة(، السياسات االقتصادية )فرص العمل والن

 .واالنفتاح )الشفافية، والمساءلة، وسرعة االستجابة، والثقة، ومكافحة الفساد، والمشاركة(، الخ

 

 تكامل الخدمات في المكاتب الخلفية واألمامية

 

 ( تكامل الخدمات في المكاتب الخلفية4

 

 :واألدوات ت الرئيسيةالمكونا

 

 .)مثل البنى الثابتة والنقّالة والسحابية( البنى التحتية .أ

 .، وداللي، وتنظيمي، وقانوني، وذلك في سياق سياسي محّدد(تقني)على مستويات أربعة:  التشغيل البيني .ب

أو  ،الدولية الوطنية أو لية أوالمحالمواصفات  مفتوحة المصدر، أوال، أو proprietaryالمواصفات االمتالكية المعايير )مثل  .ج

 .(الخاصة بصناعة معينةالمواصفات 

 .السجالت القاعدية وتبادل البيانات .د

 .جودة البيانات وأمن البيانات .ه

 

 :الفاعلةاألطراف 

 

 .القطاع العام .أ

 .القطاع الخاص .ب

 .القطاع األهلي .ج

 

 :المستويات

 

 .المركزية/الالمركزية .أ

 .المحلي/المناطقيالوطني/ .ب

 .الدولي .ج

 

 تكامل الخدمات في المكاتب األمامية (5

 

 أوجه تعريفية رئيسية: عدةلتكامل تقديم الخدمات 
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 .وظائف الخدمات: تجميع وظائف الخدمات ذات الصلة، مثل البحث عن عمل أو التقدم بطلب للقبول في الجامعة .أ

خدمين، مثل كبار السن، والطالب، سمات المستخدم: تجميع الخدمات التي من المرّجح أن تستخدمها فئات معينة من المست .ب

 .أو المقيمين من غير المواطنين

المستخدم: مدى قدرة المستخدمين أنفسهم، أو مدى تشجيعهم، على مكاملة خدمات خاصة بهم، مثال  عن  وإشراك تدّخل .ج

 .طريق جعلها شخصية، أو المشاركة في تطويرها

لتواصل االجتماعي، واألكشاك، ومراكز االتصال، والتواصل تكامل القنوات: مثل الوّب، والهاتف النقال، ووسائط ا .د

 .لوجه المباشر وجها  

التكامل في الموقع: تجميع خدمات خاصة أو ذات صلة بموقع معين أو بأنماط معينة من المواقع، مثل المدينة أو الضاحية  .ه

 .أو القرية

الجهات الحكومية على مختلف المستويات )تقديم الخدمات( في دولة واحدة، بين  supplyالتكامل من جهة العرض  .و

 .)كالمستوى الوطني والمناطقي(

األخرى )كالقطاع الفاعلة في دولة واحدة، بين الجهات الحكومية والجهات  )التكامل من جهة العرض )تقديم الخدمات .ز

 .الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات األهلية(

 .ي بين دولتين أو أكثرأر حدود الدول، التكامل من جهة العرض )تقديم الخدمات( عب .ح
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 2 الملحق
 البيانات المقارنة لتطّور الحكومة اإللكترونية

 

، 2010، 2008تبيّن الرسوم البيانية في الصفحات التالية بيانات األمم المتحدة الخاصة بتطّور الحكومة اإللكترونية لألعوام 

ثالث في المنطقة العربية )الدخل العالي، والدخل المتوسط األعلى، والدخل ؛ وتجري فيها مقارنة مجموعات الدول ال2014، 2012

 .المتوسط األدنى(، بالدول العشر ذات األداء األفضل على الصعيد العالمي

 

 وقد جرى تطبيق ذلك على مجموعات البيانات التالية:
 

، ومؤّشر رأس المال الشبكةخدمات على تطّور الحكومة اإللكترونية )والذي يشمل أوزانا  متساوية لمؤّشر ال مؤّشر .1

 .البشري، ومؤّشر بنى االتصاالت التحتية(

 .مؤّشر الخدمات على الشبكة .2

 .مؤّشر المشاركة اإللكترونية .3

 .مؤّشر رأس المال البشري .4

 .مؤّشر بنى االتصاالت التحتية .5

 

، والمسوح التي سبقته في 2014تحدة في عام وقد استُقيت هذه البيانات من مسح الحكومة اإللكترونية الذي قامت به األمم الم

ومن الضروري تأكيد أن النتائج المحقّقة في سنوات مختلفة ليست قابلة للمقارنة المباشرة، ألن  .2012و 2010و 2008األعوام 

% من المؤّشرات 30% إلى 15هذه النتائج تُحسب في كل عام بداللة النتائج التي حققتها جميع الدول في هذا العام بالذات، وألن 

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تبقى ذات داللة جيدة لتتبّع  .تتغير في كل سنة لتجاري تطورات الحكومة اإللكترونية indicatorsالفردية 

 .التغيرات بيانيا  عبر الزمن، ولتبيان األداء النسبي لدولة ما، مقارنة بباقي الدول جميعا ، طالما أننا نتنبه لهذا األمر

 

 .الثالث من هذا التقرير شرحا  تحليليا  لهذه البيانات المقطعبيّن وي
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 (0.471: 2014عالمياا )الوسطي العالمي في  ذات األداء األفضلالدول العشر  –مؤّشر تطّور الحكومة اإللكترونية  -3الشكل 

 
 

 

 

 

 يالعربية: الدخل العالالدول  –مؤّشر تطّور الحكومة اإللكترونية   -4الشكل 

 
 

 

 

 

 العربية: الدخل المتوسط األعلىالدول  –مؤّشر تطّور الحكومة اإللكترونية   -5الشكل 
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 العربية: الدخل المتوسط األدنىالدول  –مؤّشر تطّور الحكومة اإللكترونية   -6الشكل 

 
 

 

 

 

 (0.394: 2014وسطي العالمي في عالمياا )ال ذات األداء األفضلالدول العشر  – الخدمات على الشبكةمؤّشر   -7الشكل 

 
 

 

 

 

 العربية: الدخل العاليالدول  – الخدمات على الشبكةمؤّشر   -8الشكل 
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 العربية: الدخل المتوسط األعلىالدول  – الخدمات على الشبكةمؤّشر   -9الشكل 

 
 

 

 

 

 ىالعربية: الدخل المتوسط األدنالدول  – الخدمات على الشبكةمؤّشر   -10الشكل 

 
 

 

 

 (0.396: 2014عالمياا )الوسطي العالمي في  ذات األداء األفضلالدول العشر  – المشاركة اإللكترونيةمؤّشر   -11الشكل 
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 العربية: الدخل العاليالدول  – المشاركة اإللكترونيةمؤّشر   -12الشكل 

 
 

 

 

 المتوسط األعلى العربية: الدخلالدول  – المشاركة اإللكترونيةمؤّشر   -13الشكل 

 
 

 

 

 العربية: الدخل المتوسط األدنىالدول  – المشاركة اإللكترونيةمؤّشر   -14الشكل 
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 (0.658: 2014عالمياا )الوسطي العالمي في  ذات األداء األفضلالدول العشر  – رأس المال البشريمؤّشر   -15الشكل 

 
 

 ية: الدخل العاليالعربالدول  – رأس المال البشريمؤّشر   -16الشكل 

 
 

 

 

 العربية: الدخل المتوسط األعلىالدول  – رأس المال البشريمؤّشر   -17الشكل 

 
 

 

 العربية: الدخل المتوسط األدنىالدول  – رأس المال البشريمؤّشر   -18الشكل 
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 (0.366: 2014)الوسطي العالمي في عالمياا  ذات األداء األفضلالدول العشر  – البنية التحتية لالتصاالتمؤّشر   -19الشكل 

 
 

 العربية: الدخل العاليالدول  – البنية التحتية لالتصاالتمؤّشر   -20الشكل 

 
 

 العربية: الدخل المتوسط األعلىالدول  – البنية التحتية لالتصاالتمؤّشر   -21الشكل 

 
 

 ل المتوسط األدنىالعربية: الدخالدول  – البنية التحتية لالتصاالتمؤّشر   -22الشكل 
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