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اخلدمات  ا�ستخدام  معدالت  رف��ع  اإىل  املنطقة  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  انت�سار  اأدى 
االإلكرتونية، ال �سيما اخلدمات احلكومية منها، لدى عامة النا�س. وتعترب م�ساركة املواطنني والقطاع املدين 
يف عملية حتديد االأولويات الوطنية وتعريف احلكومات باحتياجات هذا اال�ستخدام من الركائز االأ�سا�سية للحكم 
الر�سيد واحلوكمة. وتعّزز تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت اإ�رشاك املواطنني يف عملية احلكم، من 
خالل توفري من�سة للنقا�س وامل�ساركة والتعبري عن الراأي ب�سهولة و�سفافية، ومتّكن املواطنني من امل�ساركة 
احلقيقية والفعلية يف عملية اإدارية و�سيا�سية �ساملة، مما ي�ساهم يف توطيد اأ�س�س ال�رشعية للحكومات. ويعرف 
هذا املفهوم باحلوكمة االإلكرتونية التي ُتعترب امتدادًا للحكومة االإلكرتونية، وتهدف اإىل متكني املواطنني من 

امل�ساركة يف عملية احلكم و�سنع القرار.

ونظرًا اإىل اأهمية هذا املو�سوع، ارتاأت االإ�سكوا تخ�سي�س ملف هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات 
احلوكمة  اإىل  التحول  عملية  العدد  هذا  ويتناول  االإلكرتونية.  للحوكمة  اآ�سيا  غربي  يف  للتنمية  واالت�ساالت 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  با�ستخدام  احلكم  عملية  امل�ساركة يف  املواطنني من  االإلكرتونية، عرب متكني 
واالت�ساالت، ال �سيما �سبكات التوا�سل وو�سائل االإعالم االجتماعي. ويبنّي ملف العدد اأي�سًا اأهمية اخلدمات 
احلكومية االإلكرتونية عرب الهاتف النقال، وي�ستعر�س و�سع احلكومة االإلكرتونية يف منطقة االإ�سكوا. وتركز 
الن�رشة اأي�سًا على تنامي دور امل�ساركة االإلكرتونية وو�سائل التوا�سل واالإعالم االجتماعي يف خدمة املواطنني 
مثااًل   تطوير املجتمعات، وتعطي  االإلكرتونية يف  امل�ساركة  االآليات ال�ستثمار  اأف�سل  اإىل  م�سرية  واحلكومة، 
على تاأثري هذه التكنولوجيات يف حياتنا اليومية. وت�ستعر�س الن�رشة كذلك االأن�سطة التي نفذتها االإ�سكوا يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت خالل الن�سف االأول من عام 2012. 

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 1
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  االفتتاحية

  
  

شهدت السنوات العشر األخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في   
معدالت انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 المنطقة، األمر الذي أدى إلى تطوير تطبيقات واستخدامها في
تكنولوجية جديدة واعتمادها وتقديم خدمات إلكترونية 

وعّزز انتشار هذه .  متطورة، أبرزها الخدمات الحكومية
التكنولوجيا مشارآة الناس فيها، وساعد بالتالي في تحديد 
أولوياتهم وتعريف الحكومات باحتياجاتهم، وذلك من خالل 

 شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم استخدام
اإللكترونية التي آان لها أثر هام في إحداث التغييرات التي 

  .تشهدها المنطقة
  

ويجمع علماء االجتماع على أن مشارآة المواطنين   
 الحكم الرشيد من أجل إرساءوالقطاع المدني أساسية 

ويساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات  .والحوآمة
المواطنين في عملية الحكم، من تصاالت في إشراك واال
ل توفير منصة للنقاش والمشارآة والتعبير عن الرأي خال

بسهولة وشفافية، وتمكين المواطنين من المشارآة الحقيقية 
والفعلية في عملية إدارية وسياسية شاملة في بلدانهم، ما يسهم 

  . في توطيد أسس شرعية الحكومات
  

 بالحوآمة اإللكترونية، وهي امتداد مفهوويعَرف هذا الم  
للحكومة اإللكترونية وتهدف إلى تمكين المواطن من 

وبصرف النظر .  المشارآة في عملية الحكم وصنع القرار
عن تعدد التعاريف، يجمع الخبراء على اعتبار مفهوم 
الحوآمة اإللكترونية أوسع من مفهوم الحكومة اإللكترونية، 

اث تغيير في عالقة المواطنين فيما بينهم من حيث إمكانية إحد
ومع الحكومات، وذلك بهدف ضمان مشارآتهم الفاعلة في 

  .عملية الحكم
  

 ارتأت شعبة تكنولوجيا ضوع،وهذا المونظرًا إلى أهمية   
المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا تخصيص هذا العدد من 
 نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي

ويتناول هذا العدد عملية التحول .  اإللكترونيةآسيا للحوآمة 
إلى الحوآمة اإللكترونية، عبر تمكين المواطنين من 
المشارآة في عملية الحكم باستخدام تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وخاصة شبكات التواصل واإلعالم 

مية الخدمات الحكوويسلط الضوء على أهمية .  االجتماعي

إذا آان اإللكترونية المتوّفرة عبر الهاتف النقال، ويناقش ما 
 أم مجّرد  جذريًاباإلمكان اعتبار مفهوم الحكومة النقالة تغييرًا

  .امتداد لفكرة الحكومة اإللكترونية بمفهومها التقليدي
  

ويستعرض هذا العدد وضع الحكومة اإللكترونية في   
 لدولتين رائدتين في منطقة اإلسكوا، ويعرض دراستي حالة

هذا المجال، األولى دولة في منطقة اإلسكوا والثانية دولة 
دراسة الحالة األولى الضوء على تسّلط و.  متقدمة خارجها

مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة في اإلمارات العربية 
المتحدة، التي تشّكل بال شّك خطوة عمالقة باتجاه التحول 

أما دراسة الحالة الثانية، فتبحث .  نيةنحو الحوآمة اإللكترو
  التي الجنوبية في تطور الحكومة اإللكترونية في آوريا 

  . ما فتئت تتألق عالميًا في هذا المجال
  

وترآز النشرة في جزئها المتصل بتطبيقات تكنولوجيا   
المعلومات واالتصاالت على تنامي دور المشاَرآة 

م االجتماعي في خدمة اإللكترونية ووسائل التواصل واإلعال
المواطنين والحكومة، وتشير إلى  أفضل اآلليات الستثمار 

  في تطوير المجتمعات، وتعرض مثاًالالمشارآة اإللكترونية
.  تبّين فيه تأثير هذه التكنولوجيا في حياتنا اليومية

وتستعرض النشرة آذلك األنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا 
مات واالتصاالت خالل النصف في مجال تكنولوجيا المعلو

  . ٢٠١٢األول من عام 
  

أعّد هذه النشرة عدد من خبراء اإلسكوا والمستشارين   
لديها، وذلك في إطار برنامج عمل شعبة تكنولوجيا 

وتولى السيدان رامي الزعتري .  المعلومات واالتصاالت
من اإلسكوا مهام التخطيط  )Syed Ahmed(وسيد أحمد 

وتولت السيدة نبال إدلبي، رئيسة .  المتابعةوالتنسيق العام و
قسم التطبيقات، اإلشراف العام على العدد الذي قام بمراجعته 

  .  السيد حيدر فريحات، مدير الشعبة
  

 في هذا العدد فائدته المرجّوة، وأن القارئونأمل أن يجد   
تتالءم مواضيع النشرة مع اهتمامات واحتياجات أوسع 

اء في البلدان األعضاء والمنطقة شريحة ممكنة من القّر
. العربية
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٧  

  
  الحوآمة اإللكترونية: ملف العدد

  
  

  )١(الحاجة إلى إشراك المواطن: من الحكومة اإللكترونية إلى الحوآمة اإللكترونية
  

  مفهوم الحكومة اإللكترونية
  

" الحكومة اإللكترونية"يشير التعريف التقليدي لتعبير   
.   اإللكترونية ألنشطة الحكومةإلى الطبيعة الرقمية أو

ويرتبط باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
اإللكترونية في جميع األنشطة الحكومية، مثل التعليم، 
والصحة، والزراعة، والجمارك، وغيرها من الخدمات التي 

إال أن هذا التعريف ال يعكس .  )٢( للمواطنينحكومةتقدمها ال
يمكن أن تضيفها عملية استخدام تكنولوجيا القيمة الفعلية التي 

المعلومات واالتصاالت على قدرة الحكومة في تعزيز 
فالحكومة اإللكترونية يمكن أن تساهم في دعم .  التنمية

اإلصالحية في القطاع العام، وفي تعزيز الحكم البرامج 
الرشيد من خالل اعتماد تطبيقات ابتكارية ومستدامة في 

لحكومية من جهة وفي منظومة تفاعلها مع أنظمة اإلدارات ا
لذلك، من  . المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى

 الضروري النظر إلى الحكومة اإللكترونية باعتبارها نهجًا
 للنهج الحكومي المعتمد تقليديا في اإلدارة وفي تقديم مكّمًال

الخدمات، ووسيلة إلعادة تحديد األساليب التي تتفاعل بها 
 فتطبيقات الحكومة.  مة مع المواطنين والقطاع الخاصالحكو

اإللكترونية تستطيع أن تؤثر على طريقة التعامل والتفاعل 
، وبين الحكومة )G2G( فيما بين الجهات الحكومية

 والمواطنين، وبين الحكومة )G2B( ومؤسسات األعمال
)G2C( وتجعل هذه العالقات أآثر سرعة وشفافية وأقل ،

 في تعبير ”e“ك، يتوسع معنى الحرف الالتيني وبذل.  آلفًة
“e-government”والذي يرمز إلى آلمة  “electronic” أو 

 ,efficiency, effectiveness“ ليشمل" اإللكترونية"
empowerment, and economic and social development” 
 أي ما يعبر عنه باللغة العربية بمصطلحات الكفاءة، 

.  كين، والتنمية االقتصادية واالجتماعيةوالفعالية، والتم
فاستخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسهم 

 آلفة خفض آفاءة أدائها، وذلك من خالل في تعزيز

المعامالت اإلدارية وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية، وجعل 
  .عملية تقديم الخدمات أآثر فعالية وأقل آلفة

  
 يعّزز استخدام تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى ذلك،  

واالتصاالت التفاعل بين المواطنين وحكوماتهم، مما يسهم 
في رفع درجة الوعي لديهم بشأن مصالحهم الشخصية وسبل 
تنمية مجتمعاتهم وتفعيل دورهم ومشارآتهم في عملية صنع 

واعتماد تطبيقات الحكومة اإللكترونية له أثر هام .  القرار
ولذلك، .  ع بأسره، ويشكل نقطة تحول للحكوماتعلى المجتم

ينبغي أن تبحث الحكومات في البدائل والحلول المتاحة 
 لتحقيق االستخدام األمثل لمواردها في هذا المجال، وفقًا

وهذا األمر يحتم على الحكومات التطلع إلى .  ألولوياتها
اعتماد رؤية شاملة تتعدى النظم الحكومية التقليدية بحيث 

: ضمن الجوانب الثالثة الرئيسية للحكومة اإللكترونية، وهيتت
تحسين جودة تقديم الخدمات؛ وتحسين إدارة المعلومات؛ 
وتحسين إمكانية النفاذ إلى المعلومات والخدمات الحكومية 

  .على نحو يعّزز مشارآة مختلف أصحاب المصلحة
  
  

مفهوم الحوآمة اإللكترونية مقابل مفهوم الحكومة 
  ونيةاإللكتر

  
تعّرف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   

بأنها ممارسة السلطة السياسية " الحوآمة) "اليونسكو(
واالقتصادية واإلدارية في إطار إدارة شؤون بلد معّين، 
وتشمل تعبير المواطنين عن مصالحهم وحصولهم على 

   .)٣(حقوقهم وممارسة واجباتهم القانونية
  

 ةكن فهم الحوآمة اإللكترونية بأنها أداومن هنا، يم  
لتطبيق هذه الممارسات بوسائل إلكترونية، وذلك من أجل 
إضفاء مزيد من الفعالية والسرعة والشفافية على أداء أنشطة 
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٨  

اإلدارة الحكومية ونشر المعلومات للعموم وللمؤسسات 
ويجَمع تعريف اليونسكو ما بين استخدام الوسائل .  األخرى
نية في ممارسة السلطة إلدارة شؤون البلد، والتعبير اإللكترو

عن مصالح المواطنين، مما يؤدي إلى مزيد من الشفافية 
أما الخبراء والفاعلون في هذا المجال، فمعظمهم .  والكفاءة

 للحكومة اإللكترونية، ًايعتبرون الحوآمة اإللكترونية امتداد
آة في ويرون أنها تهدف إلى تمكين المواطن من المشار

وبصرف النظر عن تعدد .  عملية الحوآمة وصنع القرار
التعاريف، يجمع الخبراء على أن مفهوم الحوآمة اإللكترونية 
أوسع من مفهوم الحكومة اإللكترونية، إذ إن الحوآمة 
اإللكترونية قادرة على إحداث تغيير في العالقة بين 

الحوآمة وقد ساهم مفهوم . المواطنين والحكومات وفيما بينهم
اإللكترونية في ظهور مفاهيم جديدة للمواطنة هدفها األساسي 
إشراك المواطنين وتمكينهم، من خالل إبراز احتياجات 

  . المواطن ومسؤولياته في آن واحد
  

ونتيجة لذلك، أصبحت تكنولوجيا المعلومات   
 في واالتصاالت أساسية لتمكين المواطنين من المشارآة فعليًا

وسياسية شاملة في بلدانهم، مما يساهم في عملية إدارية 
إال أن هذه األمر .  تعزيز الشرعية التي تقوم عليها حكوماتهم

 الحكومات بهايتطلب تغييرًا جوهريًا في الطريقة التي تعمل 
داخليًا إلدارة الشؤون العامة وفي تعاطيها وتفاعلها مع 

لحكم مواطنيها، ال سيما في وظيفتها األساسية، وهي تعزيز ا
وال يتحقق هذا . الرشيد آشرط لتحقيق التنمية المستدامة

التغيير إال عبر التزام الحكومات بالعمل مع جميع األطراف، 
بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، بطريقة شفافة وخاضعة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية  تحقيق للمساءلة، من أجل
 لعدم المساواة، والحد من الفقر وحماية البيئة، ووضع حد

وتأمين الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمدنية 
فمفهوم الحوآمة اإللكترونية . والسياسية لجميع فئات المجتمع

يتجاوز نشر المعلومات من الحكومة إلى جميع المواطنين 
ويتضمن إشراك هذه الفئات المجتمعية في عملية صنع 

  .القرار
  

يقتصر تطبيق الحوآمة اإللكترونية وفي هذا السياق، ال   
 االستفادة من أيضًاعلى تعزيز الحكم الرشيد، بل يشمل 

  التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

ال سيما على شبكة اإلنترنت، وتوفير الفرص لتطوير العالقة 
فاستخدام تكنولوجيا  . بين الحكومات والمواطنين وتحسينها

االتصاالت يساهم في إشراك المواطنين في المعلومات و
عملية الحكم، من خالل توفير منصة عملية للنقاش 

  .، وذلك بطريقة سهلة وشفافةاآلراءوالمشارآة والتعبير عن 
  
  

 إشراك المواطنين في الحوآمة إليالحاجة 
  اإللكترونية

  
إجماع عام على أن مشارآة آّل من المواطنين يوجد   

شيد ل حجر األساس في الحكم الروالقطاع المدني تشك
 لألنواع التقليدية من ًاوخالف. والحوآمة اإللكترونية

المشارآة، آالتواصل والتحاور، يرتكز إشراك المواطنين 
على عملية تفاعلية في اتجاهين، مما يشجع على المشارآة 

وهذا األمر يعكس رغبة .  وتبادل األفكار وإغناء الحوار
لومات مع المواطنين وجعلهم شرآاء الحكومة في تبادل المع

ومن الناحية المثالية، تتطلب هذه العملية .  )٤(في صنع القرار
من الحكومات إشراك المواطنين في وضع جدول أعمالها 

.  اتها وضمان مراعاة مقترحاتهم في صنع القراريواستراتيج
ومن األفضل إشراك المواطنين في جميع مراحل عملية 

ها عملية تكرارية أو تعقبية تضمن دمج وضع السياسات آون
أولويات المواطنين في السياسات العامة ضمن جميع مراحل 

وهنا، يمكن للمواطنين .  دورة وضع هذه السياسات وتنفيذها
 من أن يمثلوا أنفسهم آأفراد، أو أن يمثلوا بعضهم بعضًا

خالل مجموعات تعبر عن أفكارهم ومبادئهم، وخاصة عن 
  .لمجتمع المدنيطريق مؤسسات ا

  
ويسعى المواطنون، من خالل مشارآاتهم النشطة، إلى   

االنخراط في الحياة العامة بشكل حقيقي، مما يحمل مزودي 
الخدمات الحكومية مسؤولية أآبر تدفعهم إلى تفعيل التشاور 
والحوار مع المعنيين، وإلى رصد ردود أفعالهم وتقييم أدائهم 

ارة إلى أن ضعف فهم وتجدر اإلش. خارجيا وداخليًا
احتياجات المستخدمين يشكل واحدا من أهم األسباب وراء 

 نسبة فشل مشاريع الحكومة اإللكترونية في معظم ارتفاع
وتساهم عملية إشراك المواطنين في منظومة .  البلدان

  :الحوآمة فيما يلي
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تحسين التخطيط للمشاريع واتخاذ القرارات بشأنها،  •
خدمات الحكومية، وتعريف وذلك من خالل توضيح ال

مستويات تنفيذها، وتحديد المسؤوليات المتصلة بها، 
  وتحديد قنوات الوصول إليها؛

رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مما يؤدي إلى  •
ارتفاع نسبة اإلقبال على الخدمات اإللكترونية، وزيادة 

  شفافية والمساءلة ومنع الخالفات؛ال
رات المواطنين، مما تمكين المجتمع ودعمه وبناء قد •

يؤدي إلى تحسين متابعة الخدمات الحكومية ورصدها 
  وتقييمها؛

تعزيز االعتراف بالمسؤولية لدى المواطنين وتبنيهم  •
للبرامج والمشاريع المتصلة بالحوآمة اإللكترونية 

  .وعمليات التنمية والمشارآة الفعالة في تنفيذها
  

اطنين وقد ينعكس آل ذلك إيجابًا على حياة المو  
ومجتمعاتهم المحلية، ويحثهم على االنخراط في الحياة 
السياسية، ويعزز مشارآة الفئات المهمشة مثل النساء 

  . ما تستثنى من عملية صنع القرارواألقليات التي غالبًا
  
  

  لمواطنين في الحوآمة اإللكترونيةسبل إشراك ا
  

يمكن اعتماد مجموعة متنوعة من اآلليات لتعزيز إشراك   
  :، أهمها)٥(لمواطنين في مشاريع الحوآمة اإللكترونيةا

  
يمكن أن تتضمن هذه اآللية عرض : تبادل المعلومات  

قائمة بالخدمات، تتضمن وثيقة ميثاق أو شرعة المواطن التي 
وتحدد مستويات تنفيذها، واألدوار والمسؤوليات المترتبة 
 . على مزوديها من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى

إلضافة إلى ذلك، يمكن عقد اجتماعات دورية وبناء مواقع با
وواجهات ومنصات خاصة على شبكة اإلنترنت من أجل 

وفي أآثر البلدان، بدأ عدد آبير من  . تبادل المعلومات
اإلدارات العامة المعنية بتقديم الخدمات الحكومية باستخدام 

فة إلى اإلضاالهاتف النقال آقناة إضافية لتبادل المعلومات ب
  .المواقع اإللكترونية

  

ينبغي عقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب : التشاور  
المصلحة خالل المراحل المختلفة من دورة المشروع، 
وضمن فترات زمنية منتظمة، وذلك الستخالص وجهات 

ويمكن لمزودي . نظرهم وحثهم على تبني الخدمات المقترحة
التحاور عبر خدمات الحكومة اإللكترونية التشاور أو 

اإلنترنت أو من خالل عقد اجتماعات وجهًا لوجه مع 
  .المعنيين

  
يهدف ذلك إلى تطوير الخدمات : التقييم التشارآي  

اإللكترونية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة وخاصة طالبي 
 بالحكومة هذه الخدمات، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين

  .اإللكترونية وخدماتها
  
  
  اطنين في مشاريع الحوآمة اإللكترونيةشراك الموإ

  
تتميز مشاريع الحوآمة اإللكترونية بتعدد الجهات المعنية   

في تنفيذ الخدمات الحكومية وإيصالها للمواطنين، وتنطوي 
على تحديد هذه الخدمات وتعريفها وتطويرها بشكل 
.  إلكتروني يتالءم مع احتياجات المواطنين والمستخدمين

 في هذه ةإشراك جميع أصحاب المصلحومن هنا أهمية 
ومن أجل ضمان مشارآة .  المشاريع، بدءا بمراحلها األولى

المواطنين والمعنيين في هذه المشاريع، ال بد من إيجاد 
اآلليات المناسبة التي تخول هذه الجهات المشارآة بفعالية 

ويجب تحديد آليات .  والتعبير بشفافية عن آرائها وحاجاتها
قي ردود الفعل وإبالغ المشارآين بأهم القرارات واضحة لتل

المتخذة، وذلك من أجل رفع مستوى الشفافية في التعاطي مع 
ومن هنا ضرورة تنظيم عملية إشراك المواطنين .  المواطنين

في مشاريع الحوآمة اإللكترونية، ضمن إطار عام منسق 
  .١يشمل العناصر األساسية المبّينة في الشكل 

  
هذه الخطوة هي األولى في : الحتياجات وتحليلهااتحديد   -١

عملية إشراك المواطنين في مشاريع الحوآمة 
وتهدف هذه  . اإللكترونية، بل هي الهدف األساسي منها

  :العملية إلى ما يلي
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التأآد من : في مراحل التخطيط للمشاريع وتصميمها •
أن المخطط مبني على أساس الحاجة، وأنه وضع 

معنيين، وأنه يشمل المجتمع المحلي بالتشاور مع ال
  ويخدم بشكل خاص الفئات المهمشة في المجتمع؛

أن العمل على ضمان : في مرحلة تنفيذ المشاريع •
يجري تقديم الخدمات المتوخاة بشكل صحيح يضمن 

  وصولها إلى الفئات المستهدفة؛
التأآد من أن نوع ونوعية : في مرحلة ما بعد التنفيذ •

غمان مع المتطلبات واالحتياجات العمل المنفذ متنا
األولية التي تم تحديدها من جهة، وضمان 

االستمرار في تحسين مخرجات المشروع من جهة 
 .أخرى

  
ينبغي إشراك المواطنين في : حديد درجة المشارآةت  -٢

مشاريع الحوآمة اإللكترونية منذ مرحلة التصميم 
لية تمر غير أن هذه العم.  والتنفيذ وحتى عمليات التقييم

  بإطالعهم على المشروع ووصوًالبمراحل مختلفة، بدءًا
وقد حددت الجمعية .  إلى تمكينهم من اتخاذ القرارات

خمس مراحل لعملية إشراك الدولية للمشارآة العامة 
 المواطنين في الحوآمة واألهداف الرئيسية لكّل منها

  ).١الجدول (
  

  مشاريع الحوآمة اإللكترونيةفي  إطار عام إلشراك المواطنين  -١الشكل 
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 لضمان استمرارية عملية :تشكيل فريق المشارآة  -٣
إشراك المواطنين، ال بد من تشكيل فريق خاص من 

  :المعنيين بكل مشروع يتألف من الجهات التالية
  

الجهات المعنية من داخل اإلدارة المنوطة بتنفيذ  •
مشروع، أي صانعو القرار ومقدمو الخدمات، ال

وغيرهم من المعنيين بمنظومة تطوير الخدمات 
  اإللكترونية؛

أصحاب المصلحة المعنيون، من خارج اإلدارة،  •
مثل المستفيدين من الخدمات ومنظمات المجتمع 

  .المدني
  

وتعتمد درجة التنوع في تأليف هذا الفريق على مدى   
عهد إليه بمجموعة من وي . اتساع نطاق المشروع

المسؤوليات، مثل تطوير وإعداد مواثيق المعلومات 
األساسية عن المشروع ومكوناته، واإلعالن عن الجهود 
المبذولة فيه، وتصميم المؤشرات ومعايير التقييم، 
وتحديد المشارآين واختيارهم خالل المراحل المختلفة 

طنين، للمشروع، وتحديد اآلليات المناسبة إلشراك الموا
وإعداد التقارير عن نتائج عملية مشارآة المواطنين 

  .وتقديم التوصيات بناء عليها

وجد وسيلة واحدة مثلى تال : تحديد آليات المشارآة  -٤
تضمن تحسين مشارآة المواطنين في أعمال مشاريع 

وتختلف هذه األساليب باختالف .  الحوآمة اإللكترونية
المعنيين وأصحاب طبيعة العمل في المشروع وطبيعة 

ولكل نوع من هذه .  المصلحة وطريقة الوصول إليهم
اآلليات حسناته وسيئاته، ويتم اختيار اآللية المناسبة 

فإلعالم .  بحسب الوضع القائم وتوّفر الموارد الالزمة
المواطنين، يمكن استخدام وسائل اإلعالم المقروء 

التلفزيون والمواقع اإللكترونية ووالمسموع، 
أما .  جتماعية، وعقد االجتماعات مع المواطنينواال

 في هذه المشاريع، فيمكن إلشراك المواطنين فعليًا
استخدام آليات آالحوار مع مجموعات متخصصة، 
وإجراء استبيانات للرأي، وعقد  اجتماعات للخبراء 

  .واعتماد آليات أخرى تتيح التشاور مع المواطنين
 
ي عملية إشراك تجر: تنفيذ منظومة المشارآة  -٥

ففي  .  وبالتوازي مع مراحل المشروعالمواطنين دوريًا
آل مرحلة من مراحل مشروع الحوآمة اإللكترونية، يتم 

  .)٢الشكل  (اختيار الوسيلة األفضل إلشراك المواطنين
  

  
  عدد من آليات إشراك المواطنين   -٢الشكل 

  

  
  

  الهواتف النقالة  -
 هواتف للتواصل  -

تقييم خارجي ألثر   -
 المشروع

  المسوح   -
  المشاورات  -
  وسائل اإلعالم االجتماعية  -
  المقابالت وجهًا لوجه  -

  الهواتف النقالة  -
 المشاورات على  -

  اإلنترنت

رحلة م
تحسين 
 المشروع

مرحلة 
التحضير 
والتصميم 
  للمشروع

  مرحلة مرحلة التنفيذ 
 ما بعد التنفيذ
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  )٦(نية إلى الخدمات الحكومية عبر الهاتف النقالمن الحكومة اإللكترو
  

  مقدمة
  

يستخدم القطاع الخاص اليوم األنظمة الحاسوبية على   
وبدأ استخدام هذه األنظمة في صفوف الجيوش .  نطاق واسع

في الحرب العالمية الثانية، ثم اسُتخدمت بعد ذلك ضمن 
 . الحكومات في الستينات والسبعينات من القرن الماضي
.  وهذه األنظمة ال تدار على أساس ربحي وال حتى تنافسي

ومنذ نشأة الحواسيب، بدأ استخدامها في أربعينات القرن 
الماضي في التطبيقات العسكرية، وخاصة الطيران وحسابات 

وبعد ذلك، استخدمت في المؤسسات .  المعادالت النووية
.  الحكومية األمريكية، مثل مصلحتي اإلحصاءات والضرائب

ولعل وجه التشابه بين المؤسستين العسكرية والحكومية هو 
حاجتهما إلى معالجة آميات هائلة من البيانات التي يصعب 
معالجتها يدويا على يد البشر، األمر الذي يؤدي إلى األخطاء 

فالخطأ في التطبيق العسكري .  في بيئات ال تحتمل الخطأ
ت الحكومية يعني يعني فقدان األرواح، والخطأ في التطبيقا

تعريض حياة المواطنين للخطر وضعف الخدمات المقّدمة 
  . إلى الماليين وأحيانًا مئات الماليين

  
أما التطبيقات الحكومية للحواسيب، فاتسعت لتشمل   

دوائر وخدمات حكومية حساسة مثل التعليم والصحة 
والتقديمات الحكومية وشؤون موظفي الخدمة المدنية وغيرها 

صعب تخيل تنفيذها اليوم من دون اللجوء إلى التي ي
وآانت الخدمات المحوسبة في ثمانينات القرن .  الحواسيب

تزويد بيانات ومعلومات من (الماضي أحادية االتجاه 
، إال أنها سرعان ما بدأت تتدفق )الحكومة إلى المواطن

وقد .  )من الحكومة إلى المواطن، وبالعكس(باالتجاهين 
نتشار استخدام الحواسيب الشخصية ساعد في ذلك ا

 إلى باإلضافةواإلنترنت وزيادة نفاذها لألسر المعيشية، 
بروز ظاهرة الحوسبة الموّزعة، وأهم من ذلك استخدام 
الهواتف الثابتة في تقديم بعض الخدمات الحاسوبية، مثل 

  . مراآز االتصال الحكومية
  

اسيب وقد أدرآت الحكومات األهمية االستراتيجية للحو  
في التواصل مع المواطنين، مما أدى إلى بروز ظاهرة 

الحكومة اإللكترونية التي تقّدم  للمواطنين خدمات إلكترونية 
حكومية تحاآي الخدمات الحكومية التقليدية المقّدمة 

وسعت الحكومات إلى .  للمواطنين، ولكن عبر اإلنترنت
يذ تشجيع مواطنيها على استخدام الحواسيب، فبدأت بتنف

ال سيما (برامج فعالة لمحو األمية الحاسوبية لدى المواطنين 
 الحواسيب لدى األسر، ، وبرامج لتعزيز نفاذ)صغار السن
ل خفض أسعار الحواسيب وإعفائها من الرسوم وذلك من خال

  .الجمرآية والضرائب
  

ولحسن حظ الحكومات، برزت ظاهرة جديدة منذ   
لهواتف النقالة التي تسعينات القرن الماضي، هي انتشار ا

تسمح لألفراد باالتصال بغيرهم أينما آانوا وآيفما تنقلوا، 
قرب الهاتف السلكي " جسديًا"وتريحهم من الحاجة إلى البقاء 
ونتيجة للنجاح الباهر الذي  . الثابت للحصول على الخدمات

حققته هذه التكنولوجيا النقالة، أدرك آل من الدول واألفراد 
أهمية الهواتف النقالة في الحياة ) م والفقراءاألغنياء منه(

اليومية، مما رفع من نسب انتشار الهواتف النقالة إلى فوق 
.  )٧( في المائة في غالبية دول العالم الفقيرة والغنية١٠٠عتبة 

منتجو المعدات (والشرآات التي تقدم الهواتف النقالة 
، )والبرمجيات وشرآات االتصاالت ومزودو الخدمات

دعومة بقوى السوق وقوى العرض والطلب وما يسبب ذلك م
من تنافسية محلية وعالمية، تفننت في تقديم خدمات 
تكنولوجية متقدمة، آما تفننت في دمج الخدمات وفي تحقيق 
تكامل بين األوساط المتعددة واآلليات التي أصبح اعتمادها 

 في ضوء تنافس الشرآات على آسب السوق أساسيًا
  .واألرباح

  
وآل هذا مهد الطريق أمام االنتقال النوعي من مفهوم   

وتهدف هذه .  الحكومة اإللكترونية إلى مفهوم الحكومة النقالة
المقالة إلى استعراض المفهوم االستراتيجي والتطبيقي 
للحكومة النقالة، وتحديد ما إذا آانت هذه الظاهرة تشّكل 

 إال امتداد لفكرة ، أم أن الحكومة النقالة ما هيًا جذريرًاتغّي
  .الحكومة اإللكترونية بمفهومها التقليدي
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  مفهوم الحكومة النقالة وفوائدها
  

يمكن تعريف الحكومة النقالة بأنها طريقة التواصل بين   
المواطن والحكومة عبر الوسائل واألدوات المبنية على 
تكنولوجيا الهاتف النقال بأشكالها المختلفة، مثل الهاتف 

لكفي واللوحي، المعتِمدة على طرق اتصاالت الجيل العادي وا
ومن أشكالها البسيطة التي بدأت .  الثاني والثالث والرابع

الحكومات باستخدامها للتواصل مع المواطنين الرسائل 
 إلعالم المواطنين بمعلومات  مثًالالنصية القصيرة، وذلك

تخصهم، مثل نتائج االمتحانات ومواعيد المستشفيات 
  .ية وتجديد الرخص واستطالعات الرأي وغيرهاالحكوم

  
المرآزية أو (بين الحكومة ) باالتجاهين(ويعتبر التواصل   

والمواطنين طريقة إبداعية وسريعة إليصال الخدمات ) المحلية
الحكومية للمواطنين، ال سيما القاطنون في المناطق األقل حظًا 

ذا آما يساعد ه.  في التنمية والمحرومون والمهمشون
التواصل على تعزيز العالقة بين القطاعين العام والخاص، 
والتخلص من البيروقراطية والفساد في مثلث المواطن 

وهو بالتالي وسيلة لتحسين األداء . والحكومة والقطاع الخاص
الحكومي وتحسين الحوآمة الرشيدة، وبالتالي تقديم خدمات 

  .الأآثر فعالية وأآثر آفاءة على صعيد الوقت والم
  
  

   النقالةالحكومةلماذا 
  

فيما يلي عدد من الفوائد المتوقعة من استخدام الحكومة   
  :النقالة

 تحسين نفاذ المواطنين إلى الخدمات الحكومية؛ •
 تحسين جودة الخدمات الحكومية؛ •
 تسريع تقديم الخدمات الحكومية؛ •

 تقديم خدمات أآثر فعالية وأآثر آفاءة؛ •
ي التواصل الحكومي مع زيادة المشارآة واالنخراط ف •

 القاطنون في المناطق النائية المواطنين، خصوصًا
 والمهمشون؛

االستفادة مما توفره التكنولوجيا من تكامل وتواصل  •
 وسرعة ودقة وإتقان؛

الكلفة (تخفيض التكاليف على الحكومة والمواطنين  •
 ؛)المالية، آلفة الوقت، الضغط على الموارد

ينعكس على وضعها تحسين سمعة الحكومة بشكل  •
  .االستراتيجي الداخلي والخارجي

  
ونتيجة لهذه الفوائد وغيرها، على الحكومات االعتراف   

بمفهوم الحكومة النقالة، وبناء إطار مفاهيمي وتنفيذ برامج 
عمل لالنتقال إليها، ودعم الحكومة النقالة ضمن سياساتها 

ت وعلى الحكوما.  وأهمها سياسات الحكومة اإللكترونية
 رصد األموال الالزمة لتنفيذ مشاريع الحكومة النقالة، أيضًا

وإجراء دراسات جدوى دقيقة في هذا الصدد، وتشجيع 
   ومعنويًا ى استخدام الحكومة النقالة ماديًاالمواطنين عل

 إلى آثار ذلك على التخفيف من الضغوط على شبكات نظرًا
لطاقة الطرق وعلى ترشيد استخدام الموارد المختلفة، آا

غير أّن إنجاح الحكومة النقالة يتطلب قيام .  والوقت وغيرها
الحكومة برصد االحتياجات الحقيقية للمواطنين من الخدمات 
الحكومية وقولبتها ضمن الخدمات النقالة التي يقدمها مزودو 

آما أن بناء الخدمات اإللكترونية . خدمة االتصاالت النقالة
 الدولة ومجتمعاتها وصياتالنقالة يجب أن يتماشى مع خص

 عن نسخ تجارب اآلخرين أو االنصياع ًاالمحلية بعيد
  .للمزودين

 
شرات التي تبّين ؤ من الم عددًا٢ الجدول يتضمنو  

  .ء بتنفيذ برامج الحكومة النقالةالضرورة الملّحة للبد
  

  ٢٠١٨-١٩٩٨م، مؤشرات تطور الخدمات النقالة في العال  -٢الجدول 
  

  ٢٠١٨  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  المؤشر
   في المائة٩٦   في المائة٥٥   في المائة٥  نسبة انتشار األجهزة النقالة

  ٦، ٥الجيل   ٣ إلى ٢٫٥الجيل   ٢، الجيل ١الجيل   أنواع الخدمات النقالة
   في المائة٩٠   في المائة١٨  صفر في المائة  نسبة انتشار الجيل الثالث

   جيجابايت في الثانية١لغاية   يجابايت في الثانية م٢لغاية    آيلوبايت في الثانية٥٠  سرعة الشبكات
   في المائة٤٠   في المائة١٠   في المائة١  نسبة انتشار الهواتف الذآية

  .Sharma, C. (2008), Mobile Services Evolution 2008-2018, Bellagio, Italy :المصدر
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   بين أنواع الخدمات الحكوميةمقارنة  -٣جدول ال
 

  الحكومة النقالة  الحكومة اإللكترونية  لتقليديةالحكومة ا  البند

  عمل مكتبي بيروقراطي  المبدأ
  )استخدام الهاتف والفاآس(

إعادة هندسة العمليات باستخدام 
   التكنولوجيا

  )الحاسوب واإلنترنت(

  تكامل وترابط غير مرئي
أجهزة عاملة بالالسلكي، (

  )أجهزة متنقلة
  ًاات يومي ساع٨  المدة المطلوبة لتقديم الخدمة

   أيام أسبوعيًا٥
   ساعة٢٤
   أيام في األسبوع٧

 ساعة على مدار السنة بدون ٢٤
  أي توقف

مراجعة شخصية أو بالفاآس أو   مدى الخدمة
  عبر الهاتف

المراجع يستخدم اإلنترنت من 
  المكتب أو المنزل

تقديم الخدمة حسب موقع 
  الشخص

على بوابة نقرات متعددة   زيارة المكتب الحكومي  شكل الخدمة
  الحكومة اإللكترونية

تواصل وتفاعل تامان مع 
الخدمة بصرف النظر عن 

  الزمان أو المكان

  .Qui-Suk, Uhm (2010), Intro of m-Government & IT Convergence Technology, KAIST Institute for IT Convergence :المصدر
  
  

   المقترحةالعملآليات 
  

لحكومية بالتخطيط لمشاريع حتى يبدأ راسم السياسة ا  
الحكومة النقالة، يجب أن يدرك بأنه لن يواجه التحديات 
.  نفسها التي واجهها عند البدء ببرامج الحكومة اإللكترونية

  وهناك عدة أسباب لذلك، منها أن نسبة انتشار الهاتف 
النقال اليوم هي أآبر من نسبة انتشار الحاسوب واإلنترنت 

لحكومة اإللكترونية، آما أن وعي عندما بدأت برامج ا
المواطنين بأهمية هذه الخدمات وقيمتها بالنسبة لهم أآبر 
بكثير، ومزودو الحلول النقالة أصبحوا يعملون في أسواق 
  منافسة ويتهافتون على آسب ود الحكومات في تنفيذ 

  وآي تكون البداية ناجحة، يجب .  برامج الحكومة النقالة
صيرة ومتوسطة وطويلة األجل البدء بوضع سياسات ق

  .  لبرامج الحكومة النقالة ورصد األموال الالزمة لذلك
ويجب أيضًا إشراك المواطنين أنفسهم في تصميم الخدمات 
النقالة، وعرضها على علماء االجتماع وعلماء النفس، 
وفحص الخدمات مخبريًا، وإجراء عمليات مراقبة حثيثة 

دمات، واالستعداد التام لتعديل لمدى تقّبل المواطنين لهذه الخ
الخدمات أو استبدالها أو إلغائها بحسب ردة فعل المواطنين 

ويجب أيضًا توّخي السهولة في التصميم واستخدام .  عليها
اللغة العربية بما يتناسب مع مستويات المواطنين واالبتعاد 

عن استخدام اللغات األخرى التي ال يعرفها هؤالء 
  فاألبحاث تشير .  ليست لغتهم األمالمواطنون والتي 

  إلى أن اللغة األجنبية من أهم العوامل التي تعيق اإلقبال 
 والخدمات اإللكترونية عبر الهاتف على اإلنترنت عمومًا

  .النقال خصوصًا
  
  

  خاتمة
  

تقع على عاتق الحكومات مسؤولية إشراك القطاع   
مية الخاص في آافة مراحل تصميم الخدمات النقالة الحكو

وعليها االستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا .  وتنفيذها
 أيضًاوينبغي .  المضمار، مثل أستونيا وترآيا وسنغافورة

مأسسة برامج الحكومة النقالة واالبتعاد عن شخصنة 
، وجعلها عابرة )ربطها بأبطال فكرة معينة(المشاريع 

 ترتكز ويجب أن.  للحكومات المتعاقبة وعابرة للموازنات
المشاريع على قصص نجاح بسيطة غير معقدة حتى تتطور 
ثقافة الحكومة النقالة بحيث تصبح عابرة لألجيال، وذلك عن 
طريق تنفيذ برامج تثقيفية وتعليمية حول الحكومة النقالة في 

 موظفي أيضًاالمدارس والمعاهد والجامعات، تستهدف 
  .الخدمة المدنية
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  )٨(العربيةدان من البلعدد لكترونية في  اإلاتللحكومتحليل مقارن 
  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة   -١

   األولى نحو الحكومة اإللكترونيةالخطوة -العامة 
  

يعتبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   
العمليات الخاصة باإلدارة العامة خطوة تمهيدية نحو تحول 

، آانت ٢٠١١فبحلول عام .  لكترونيالحكومة إلى المجال اإل
 هذه اعتمادقد تنبهت إلى أهمية العربية بلدان معظم ال

التكنولوجيا في اإلدارة العامة، أي في الوزارات والهيئات 
ويتضح ذلك من التقرير العالمي .  والمؤسسات الحكومية

لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى االقتصادي 
 والذي يقيس مدى استخدام الحكومات )٩(٢٠١٢ لعام يالعالم

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأثر ذلك على تحسين 
  ويشير .  فعالية الحكومات في تقديم خدماتها للمواطنين

، الذي يقّيم ٢٠١٢لعام  تقرير المنتدى االقتصادي العالمي
، حّلت في  مثًال، إلى أن قطر،من البلدان العربيةمجموعة 
ول لهذا العام على المستوى اإلقليمي والمرآز المرآز األ
  .الثاني عالميًا

    العربيةبلدانمن المجموعة  ترتيب ٤ويبّين الجدول   
ويشير  في التقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي،

إلى أن البلدان التي احتلت المراتب الخمس األولى هي من 
هي القادرة ماليًا  ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

  وإداريًا وأمنيًا على إحراز تطور ملحوظ في استخدام 
واالتصاالت في أعمالها واعتماد تكنولوجيا المعلومات 

  .ةالحكومي
  

 مليارات دوالر ٩٫٧٢خصصت قطر ميزانية قيمتها 
أمريكي لالستثمار في مشاريع تكنولوجيا المعلومات 

   الفترة في واالتصاالت الخاصة بالبنية األساسية
آما وضع المجلس األعلى لالتصاالت . ٢٠١١-٢٠١٠

وتكنولوجيا المعلومات في قطر خطة استراتيجية لتنفيذ 
  عرف برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاملة أو ما ُي

  .)١٠(i-Govبـ 

  
  

  ٢٠١٢-٢٠٠٩قدمة، وتحسين فعالية الخدمات الم لمعلومات واالتصاالت في الحكومات اتكنولوجيااستخدام   -٤الجدول 
  

  )عدد البلدان(
٢٠١٢-٢٠١١  

)١٤٢(  
٢٠١١-٢٠١٠  

)١٣٨(  
٢٠١٠-٢٠٠٩  

)١٣٣(  
  الترتيب العالمي  الدرجة  الترتيب العالمي  الدرجة  الترتيب العالمي  الدرجة  البلد

  ٣١  ٥٫٠١  ٤٠  ٤٫٧١  ٤٨  ٤٫٥  األردن
  ٢  ٦٫٠٥  ٤  ٥٫٩٩  ٤  ٥٫٨  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٥  ٥٫٤٢  ١٢  ٥٫٥٢  ٨  ٥٫٦  البحرين
  ٢٣  ٥٫٢٤  ١٦  ٥٫٣٠  ٣٨  ٤٫٨  تونس
  ١٢٧  ٣٫٢٢  ١٢١  ٣٫٣٨  ١٣٧  ٢٫٦  الجزائر

  ١٠٩  ٣٫٦٤  ١٢٧  ٣٫٢٥  ١٢٣  ٣٫٣  الجمهورية العربية السورية
  ٣٢  ٥٫٠١  ١٨  ٥٫٢٩  ١٦  ٥٫٣  ُعمان
  ٣  ٥٫٩٣  ١  ٦٫١٦  ٢  ٦٫٠  قطر

  ١٠٦  ٣٫٦٩  ١٠٥  ٣٫٦٦  ١٠٢  ٣٫٧  الكويت
  ..  ..  ١٣٦  ٢٫٧٢  ١٤٠  ٢٫٥  لبنان
  ١٠٥  ٣٫٧٠  ١٢٥  ٣٫٣٢  ..  ..  ليبيا
  ٥٣  ٤٫٦١  ٥٩  ٤٫٤٣  ٨٧  ٣٫٩  مصر

  ٧٢  ٤٫٢٤  ٧٥  ٤٫١٨  ٨٣  ٤٫٠  المغرب
  ٢٨  ٥٫٠٨  ١٧  ٥٫٣٠  ١٣  ٥٫٥  المملكة العربية السعودية

  ..  ..  ..  ..  ١٤٢  ٢٫٣  اليمن

  .٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠تقارير المنتدى االقتصادي العالمي حول تكنولوجيا المعلومات، لألعوام : المصدر

  ". أدت إلى تحسينات ملحوظة= "٧إلى " ال أثر= "١الدرجة استنادًا إلى قياس من سبع نقاط تتراوح قيمته بين دت حد: مالحظة
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   اإللكترونيةالحكومة نحو التحول  -٢
  

تطورًا ) ٢٠١١-٢٠١٠(شهدت السنوات األخيرة   
نحو الحكومة اإللكترونية، العربية ملحوظًا في تحول البلدان 

اعتماد هذه البلدان استراتيجية ) ١(: لعدة أسباب أبرزها
خاصة للحكومة اإللكترونية أو على األقل اتخاذ التدابير 

توفر الموارد المالية أو البشرية، ) ٢(باتجاه اعتمادها، 
   مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلدان في خصوصًا

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة ) ٣(
المنافسة ) ٤(ا يحفز الشفافية والحوآمة الجيدة، العامة، مم

بين البلدان للحصول على اعتراف دولي بجهودها، ووضع 
  .مؤشرات أفضل على المستوى العالمي

  
وُيقصد بوضع مؤشرات أفضل على المستوى العالمي   

االستناد إلى عدد من الدراسات الدولية إلصدار مؤشرات 
تقرير األمم المتحدة حول خاصة بالحكومة اإللكترونية، مثل 

إدارة الذي تقوم بإعداده دوريًا مسح الحكومة اإللكترونية 
فتقرير .  الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

 يرّآز، حتى في عنوانه، على المواطنين )١١(٢٠١٢عام 
ودورهم، ليس فقط آمستفيدين ومستخدمين للخدمات العامة، 

وهذا .  هذه الخدمات وإيصالهايم مبل آمساهمين في تص
التوجه في إدراج الدور االجتماعي والتشارآي في الحكومة 
.  اإللكترونية يقع في صلب التحول إلى الحوآمة اإللكترونية

ويشكل تقرير آهذا حافزا يدفع السياسيين وصانعي القرار 
إلى اتخاذ خطوات فعلية نحو التشبيك مع المواطنين 

 ومقترحاتهم واحتياجاتهم بحيث تصبح واالستماع إلى آرائهم
  .عملية الحوآمة متبادلة من الجهتين عبر الوسائط اإللكترونية

  
تضمن التقرير عددًا من المؤشرات، يحدد عدد منها وي  

نسبة تنفيذ الخدمات اإللكترونية الحكومية، وذلك عبر قياس 
  مقدار الخدمات التي تضعها الحكومات على مواقعها 

 من هذا التقرير ٢٠١٢  والالفت في نسخة عام .اإللكترونية
 في ١٠٠إحراز عدد من البلدان األعضاء في اإلسكوا نسبة 

المائة في المرحلة األولى من المراحل األربع، أي تقديم 
وتبقى ).  ٥الجدول (خدمات ناشئة للحكومة اإللكترونية 

 في المائة، وهي ٧٥البحرين في المرتبة األولى، بمجموع 

ة العاشرة عالميًا من حيث تقديم الخدمات اإللكترونية المرتب
  .على اإلنترنت

  
 البحرين استراتيجية شاملة ومتكاملة للحكومة توضعو

اإللكترونية ترتكز على التشارك مع المواطنين وعلى 
العمل المشترك بين الوزارات واإلدارات والهيئات 

سم وتّت.  الحكومية وآذلك مع القطاع الخاص والمواطنين
ميزات ب )١٢(بوابة الحكومة اإللكترونية في البحرين

عديدة، منها تعدد قنوات الوصول إلى الخدمات 
موقع الخاص ال وذلك عبر البوابة الرئيسية و،اإللكترونية

باألجهزة النقالة ومراآز الخدمات اإللكترونية وأآشاك 
ويستخدم الموقع .  الخدمة الذاتية ومرآز االتصال الوطني

تعددة الوسائط، مثل الفيديو والتسجيل الصوتي، موارد م
تتيح و.  إلرشاد المواطنين بسهولة إلى استخدام الموقع

مميزاته الصوتية وصول ذوي االحتياجات الخاصة إلى 
ويمكن للمستخدمين تنزيل عدد من .  المعلومات المطلوبة

تطبيقات الهواتف النقالة الخاصة بالهواتف الذآية 
  .  ات الحكوميةللوصول إلى الخدم

وتندرج الحكومة اإللكترونية في البحرين ضمن إطار 
عمل هيئة الحكومة اإللكترونية، وهي هيئة حكومية تابعة 

وباإلضافة إلى اقتراح . مباشرة لمجلس الوزراء
السياسات العامة والتشريعات والقرارات لتنفيذ برامج 

ظيم الهيئة تنتوّلى الحكومة اإللكترونية، تواستراتيجية 
 التي تهدف إلى تسليط ،جائزة التميز للحكومة اإللكترونية

الضوء على مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وّزع وت.  تشجيع االبتكارإلى الرائدة في البحرين وبالتالي 

 والقطاع ؛القطاع الحكومي: ثالث فئاتعلى ائز والج
  . وقطاع األفراد؛المشترك، أي الخاص والمدني

  
حرزت معظم بلدان المنطقة تقدمًا جيدًا في تقديم أ 

الخدمات اإللكترونية، وخاصة في المرحلتين األولى والثانية، 
، ٢٠١١ففي عام . أي في مرحلتي الخدمات الناشئة والمعّززة

أصبحت لجميع البلدان األعضاء بوابات إلكترونية على شبكة 
اإلمارات آذلك اإلنترنت، أحدثها بوابات العراق وفلسطين و

 بوابة اتحادية بعد ٢٠١١العربية المتحدة التي أطلقت في عام 
  .أن آان لكل إمارة موقع حكومي إلكتروني خاص بها
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  الخدمات الحكومية اإللكترونية  وفق مستوى نجاحها في تنفيذالعربيةالبلدان من  عدد ترتيب  -٥الجدول 
  

  المجموع
  :المرحلة الرابعة
  خدمات مترابطة

  :ة الثالثةالمرحل
  خدمات تفاعلية

 :المرحلة الثانية
  خدمات متقدمة

  :المرحلة األولى
  البلد  خدمات ناشئة

  األردن  ٨٣  ٤٨  ٣١  ٢٠  ٣٤
  اإلمارات العربية المتحدة  ١٠٠  ٧٤  ٨٣  ٦٧  ٧٥
  البحرين  ١٠٠  ٧٦  ٨١  ٦٧  ٧٥
  تونس  ٩٢  ٤٥  ٢٩  ٤١  ٤٢
  الجزائر  ٧٥  ٤٨  ٨  ٩  ٢٢
  لسوريةالجمهورية العربية ا  ٥٨  ٣١  ٤  ١٩  ٢٠
  السودان  ٦٧  ٣١  ١٠  ١٩  ٢٢
  العراق  ٧٥  ٣٣  ٦  ٢٦  ٢٥
  ُعمان  ٩٢  ٦٤  ٤٨  ٥٧  ٥٨
  قطر  ٩٣  ٦٤  ٦٢  ٦٤  ٦٥
  الكويت  ١٠٠  ٦٢  ٤٨  ٣٨  ٥١
  لبنان  ١٠٠  ٦٢  ١٧  ٣٨  ٤٢
  مصر  ١٠٠  ٦٤  ٢٧  ٥٧  ٥٣
  المغرب  ١٠٠  ٦٢  ٢٩  ٤٣  ٤٧
  المملكة العربية السعودية  ٩٢  ٦٠  ٧٧  ٦٧  ٧٠
  اليمن  ٣٣  ٧  ٨  ٢٣  ١٥
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نوعة وروابط للحكومة وجود على اإلنترنت من خالل مواقع ساآنة تزود المستخدمين بمعلومات مت:  الخدمات الناشئة-المرحلة األولى   )١(  :مالحظات

  .بالوزارات واإلدارات
تقدم المواقع الحكومية بعض الخدمات، مثل إمكانية تنزيل نماذج المعامالت والوصول لبعض : تقدمة الخدمات الم–نية المرحلة الثا  )٢(  

  .والفيديو بلغة واحدة أو أآثرالمعلومات الصوتية 
 الحكومية، آما تكون هذه تقدم المواقع خدمات تفاعلية مع المواطن، تسمح بتواصله مع الجهات:  الخدمات التفاعلية–المرحلة الثالثة   )٣(  

  .رونيالخدمات بالشكل اإللكتروني التام أي من مرحلة بدء المعاملة حتى إتمامها، بما في ذلك عملية الدفع اإللكت
يث تتميز الحكومات في هذه المرحلة بتحولها إلى آيان مترابط ومتفاعل تمامًا مع المواطنين، بح:  الخدمات المترابطة–المرحلة الرابعة   )٤(  

آما أن اإلدارات والوزارات في هذه الحكومة تكون قد تحولت إلى آيانات .  ٢٫٠يشارك هؤالء في عملية صنع القرار وخاصة من خالل تكنولوجيا الوب 
  .دل المعلومات فيما بينها بشفافيةإلكترونية مترابطة، تسمح بتبا

  

، نالت ٢٠١١في عام حديثًا، وذلك بالرغم من إطالقها و
 في ٧٥لحكومة اإللكترونية في العراق معدل بوابة ا

).  المرحلة األولى(المائة في تقديم الخدمات الناشئة 
وهي تهدف إلى أن تكون متكاملة وأن تخدم آافة 
احتياجات المواطنين والقطاعات الخاصة والحكومية 

تقدم المعلومات والمستندات ، بما أنها والمدنية
مصنفة حسب واالستمارات ومعلومات االتصال ال

  .)١٣(القطاعات
  

ويظهر الجدول أيضًا تقدم بعض البلدان، منها اإلمارات   
العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، 

هي األقرب إلى ) المرحلة الثالثة(في تقديم خدمات تفاعلية 

غير أن النسب المئوية لمعظم البلدان .  الحوآمة اإللكترونية
رحلة ال زالت منخفضة، بسبب ضعف التفاعل مع في هذه الم
أما المرحلة الرابعة، فهي تعكس تكامل . المواطنين

المؤسسات الحكومية وارتباطها الوثيق والمتبادل مع 
المواطنين، ودعم ذلك بمميزات تكنولوجية تفاعلية تعتمد على 

ومن المالحظ أن تحسن البلدان في .  ٢٫٠تكنولوجيا الوب 
 . نسبيًاآان ضعيفًاهذه المرحلة 

  
  
  مؤشر تطّور الحكومة اإللكترونية  -٣
  

يقيس مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية استعداد  
اإلدارات الوطنية وقدرتها على استخدام تكنولوجيا 
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وُيظهر .  المعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات للعموم
 تغيرات ٢٠١٢مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية للعام 

 بلدان اإلسكوا، حيث تأتي اإلمارات العربية ملحوظة في
 مرتبة ٢١المتحدة في طليعة بلدان المنطقة بعد أن ارتفعت 

ويعود ذلك إلى الجهود الكبيرة .  على المستوى العالمي
ويشير .  )٣ الشكل(المبذولة في تطوير الحكومة اإللكترونية 

قد تحسنت حسب مؤشر تطور  عربيةبلدان  ٧التقرير إلى أن 
، مقابل ٢٠١٢ و٢٠١٠لحكومة اإللكترونية بين العامين ا

  .بلدان ٩تراجع 
  

وتسعى حكومة اإلمارات العربية المتحدة جاهدة إلى تقديم   
مجموعة آبيرة من الخدمات اإللكترونية عبر بوابتها للحكومة 

فهذه الخدمات، المصنفة حسب المستخدمين .  )١٤(اإللكترونية
ات حكومية، تتراوح بين من مواطنين أو شرآات أو مؤسس

معلومات واستمارات وخدمات متكاملة تسمح بإتمام آافة 
.  المعامالت عبر اإلنترنت، مثل دفع الفواتير وتقديم الطلبات

وتتميز الحكومة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة 
بتطور ميزات التفاعل مع المواطنين عبر مختلف قنوات 

وتتوفر خدمات الحكومة . ماعي واإلعالم االجتالتواصل
اإللكترونية بشكل نقال، إما عبر تطبيقات الهواتف الذآية وإما 

وتتميز .  عبر االشتراك بخدمات الرسائل النصية القصيرة
 بالترابط األفقي، أي بين الوزارات واإلدارات، وآذلك أيضًا

  .العامودي، أي بين الحكومة والمواطنين أو المستفيدين
  

تقدمًا الفتًا لبلدان أخرى مثل الجمهورية  ٣شكل ويبّين ال  
العربية السورية وُعمان وقطر ولبنان والمملكة العربية 

أما السودان والعراق والكويت ومصر واليمن، فمع .  السعودية
أن مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية ارتفع فيها خالل الفترة 

بلدان ، فترتيبها العالمي تراجع نتيجة لتقدم ٢٠١٢-٢٠١٠
التواصل سيما في موضوع  أخرى وظهور بلدان ريادية، ال

  اإلعالم االجتماعي وتعزيز التواصل مع المواطنين، وهو و
  . ما ُيعد أساسيًا في التحول نحو الحوآمة اإللكترونية

  
  ٢٠١٢-٢٠١٠، البلدان العربيةمؤشر تطور الحكومة اإللكترونية في   -٣ الشكل
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مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية هو مؤشر مرآب يقيس مدى استعداد اإلدارات الوطنية وقدرتها على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : مالحظة
ويقّيم المؤشر المميزات التقنية لمواقع اإلنترنت الوطنية، وسياسات واستراتيجيات الحكومة اإللكترونية التي تطبقها القطاعات .  امةفي تقديم الخدمات الع

  .اببعضه دولة عضو في األمم المتحدة، ويقّيم هذه الدول ويقارنها ١٩٣ويستند المؤشر إلى مسح يشمل .  المختلفة في عملية تقديم الخدمات األساسية
  

  
+١٧+٢٣-٢١

+١٤
-١٨+١٣

+٤٧‐٦
-٢١-٣٧

+٦
+١-١-٥

-٣-١١

  اإلمارات
  العربية
  المتحدة

وية
 مئ
سبة

ن
  

٢٠١٠ ٢٠١٢

٠٫٨٠  

٠٫٧٠  

٠٫٦٠  

٠٫٥٠  

٠٫٤٠  

٠٫٣٠  

٠٫٢٠  

٠٫١٠  

٠٫٠٠  
  المملكة  البحرين

  العربية
 السعودية

 الجمهورية  المغرب  مصر تونس األردن لبنان ُعمان الكويت قطر
  العربية
  السورية

  اليمن  سودانال  العراق  الجزائر



  ١٧العدد    في غربي آسياللتنمية نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  
  

١٩  

بوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية الوتتميز   
، )١٥("سعودي"في المملكة العربية السعودية، المعروفة باسم 

بإضافة العديد من الخدمات اإللكترونية إليها بشكل دوري، 
منها خدمة لوحة معلوماتي التي تسمح بالتأآد من بيانات 

ية، وآذلك مبادرة المواطنين المسّجلة لدى وزارة الداخل
البيانات الحكومية المفتوحة التي توفر المعلومات في مجاالت 
.  متعددة آالتعليم والصحة والطاقة والشؤون المالية وغيرها

وتحرص البوابة آذلك على التفاعل مع المواطنين من خالل 
المدونات واستطالعات رضا العمالء، وطلبات االقتراحات 

  .كات االجتماعية وغيرهاواآلراء، واالتصال بالشب
  
  

  ختاميةمالحظات 
  

منطقة بإحراز تطور نحو التبشر الجهود المبذولة في   
معظم الحكومة اإللكترونية، خصوصا بعد أن أصبحت ل

بوابة خاصة بالحكومة اإللكترونية على  العربيةالبلدان 
يمكنها بذل المزيد من  العربيةبلدان الإال أن .  اإلنترنت

 موارد مالية وبشرية إضافية لمبادرات الجهود وتخصيص
فنجاح .  الحكومة اإللكترونية والتوعية وبناء القدرات

الحكومة اإللكترونية يعتمد بشكل أساسي على رفع مستوى 
الوعي لدى المواطنين وإبراز منافع استخدام الخدمات 

 المشارآة في اآلراء أيضًاالحكومية اإللكترونية، و
ومن هنا .  ى احتياجات المواطنينوالمقترحات المبنية عل

تبرز أهمية عناصر التفاعل والتشارك في بوابات الحكومة 
وينبغي أن تستفيد .  منطقةال في ضعيفةاإللكترونية، وهي 

بلدان المنطقة من التجارب الناجحة لغيرها من البلدان، مثل 
، عبر تشارك  مثًالدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 لدروس المكتسبة والممارسات المثلى، خصوصًاالخبرات وا
وأن بعض دول المنطقة بدأت بوضع خطط واستراتيجيات 
لتحقيق أشكال جديدة من التعاون والتكامل، مثل مساعي دول 

  .في اتحاد جمرآي وحتى اتحاد آاملالمجلس للدخول 
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 )١٦(تتألق عالميًاالحكومة اإللكترونية في آوريا الجنوبية 
  

بكة األمم المتحدة لإلدارة العامة نتائج الدراسة  شتأعلن  
 ٢٩ في ٢٠١٢االستقصائية بشأن الحكومة اإللكترونية لعام 

آوريا الجنوبية تحل حيث بقيت ، ٢٠١٢فبراير عام /شباط
، وفق مؤشري ٢٠١٠في المرتبة األولى عالميًا منذ عام 

ويصنف .  الحكومة اإللكترونية والمشارآة اإللكترونية تطور
  ذا التقييم أداء الدول األعضاء في األمم المتحدة ه
في مجال الحكومة اإللكترونية، ويحدد البلدان )  دولة١٩٣(

 .٢٠٠٣الرائدة في مجال تطور الحكومة اإللكترونية منذ عام 
  

وباإلضافة إلى سعيها الدائم إلى تطوير الحكومة   
 اإللكترونية، تعاملت الحكومة الكورية مع عصر الذآاء من

مارس /خالل وضع خطة ذآية للحكومة اإللكترونية في آذار
 خطة طويلة ومتوسطة األجل للحكومة أيضًا، و٢٠١١

 سوف توفر ٢٠١١أغسطس /اإللكترونية النقالة في آب
 . خدمة٩١٧الحكومة الكورية من خاللها ما مجموعه 

  
، حققت الحكومة الكورية تقدمًا آبيرًا ٢٠١٠وفي عام   

معلومات الشخصية وتعزيز نظم حماية في مجال حماية ال
المعلومات وزيادة عدد الموظفين، وهي خطوات أساسية 

ومن .  لوضع قانون حماية المعلومات الشخصية قيد التنفيذ
المتوقع أن يتسارع التحول في نماذج تكنولوجيا المعلومات 

، وأن تزداد "عصر الذآاء" وما بعده نحو ٢٠١٢في عام 
 .َدّعم بالنموأهمية االزدهار الُم

 
وبناًء على مقال صحفي نشر في إحدى الصحف   

المرموقة في آوريا، أشار مساعد وزير اإلدارة العامة 
 ٢٠١١يعتبر عام  "واألمن في آوريا في مقابلة معه إلى أنه

عامًا تاريخيًا للتحول المعلوماتي في آوريا؛ فقد فاق تصدير 
مليون دوالر  ٢٠٠ آوريا لحلول الحكومة اإللكترونية الـ

  وتضع آوريا الجنوبية ".  ٢٠١٢أمريكي في عام 
لتفعيل أربعة قطاعات رئيسية، هي تحقيق الخطط الالزمة 

حكومة إلكترونية من الطراز العالمي؛ وبناء آوريا آمنة على 
أساس تكنولوجيا المعلومات؛ وتحقيق مجتمع للمعلومات 

خالل يرتكز على العدل والكفاءة؛ وتنشيط االقتصاد من 
  .الرخاء المشترك

 أّن الوزارة أيضًاوأآد مساعد وزير اإلدارة العامة   
تطوير خدمات الهاتف النقال ) ١: (ستعمل على ما يلي

لتحقيق حكومة إلكترونية ذات مستوى عالمي، وتعزيز 
العولمة من خالل رفع قيمة صادراتها من حلول الحكومة 

يز أمن آوريا تعز) ٢( مليون دوالر؛ ٣٠٠اإللكترونية إلى 
 من خالل تعزيز حماية المعلومات الشخصية وإنشاء الجنوبية

تعزيز الخدمات المقّدمة للمواطنين من ) ٣(نظم خاصة لذلك؛ 
  ،  ونوعيًاأجل تحقيق مجتمع للمعلومات يكون منصفًا
تفعيل ) ٤(ووضع برامج للوقاية من إدمان اإلنترنت؛ 

القطاع العام وخلق االقتصاد من خالل تنمية المعلوماتية في 
بيئة مؤاتية لنمو آل من الشرآات الصغيرة والمتوسطة 

 .والكبيرة الحجم
  

فوز آوريا الجنوبية بالمرآز األول في تقييم األمم و  
 يعّزز فرص ٢٠١٢المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 
ويأتي هذا التقييم بعد .  تصديرها لحلول الحكومة اإللكترونية

ها الرائد في مجال تكنولوجيا عشر سنوات من عمل
 في ١٥المعلومات واالتصاالت الذي رفع مرآزها من الرتبة 

 ووضعت  .٢٠١٢ إلى الرتبة األولى في عام ٢٠٠٣عام 
 منهجية، بالتعاون مع الجهات الحكومة الكورية آذلك خططًا

الحكومية ذات الصلة، لتطوير الخدمات وتحسينها في إطار 
وفي هذا اإلطار، تم تحسين .  ٢٠١٢التحضير لتقييم عام 

وتعمل .  بوابة الحكومة الكورية على شبكة اإلنترنت
الحكومة جاهدة على تحويل عدد من خدمات الحكومة 

 خدمة بحلول ٩١٧(اإللكترونية الرئيسية إلى خدمات نقالة 
من خالل خطة الحكومة اإللكترونية الذآية ) ٢٠١٥عام 

  .)٢٠١١مارس /آذار(
  

ق هدفها المتمثل في زيادة صادرات تحقيومن أجل   
 مليون دوالر أمريكي، ٣٠٠حلول الحكومة اإللكترونية إلى 

تعمل الحكومة على تعزيز التعاون الدولي والقطاع الخاص، 
والتبادل والتعاون بين الحكومات، عن طريق إبرام مذآرات 

وفي . تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يق التعاون مع القطاع الخاص، تقوم إطار سعيها لتوث

الحكومة بتقديم المعلومات المتعلقة بالصادرات دعمًا منها 
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   . للشرآات التي تصدر حلول الحكومة اإللكترونية
وال يقتصر تصدير الحكومة اإللكترونية على النظم 

بل يشمل ثقافة آوريا اإلدارية ومنهج فحسب، المعلوماتية 
  .عملها

  
 دورَا رئيسيًا في تعزيز دور الشباب الحكومةوستؤدي   

وتمكين الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم من المنافسة 
والعمل معا مع الشرآات الكبرى في إطار نظام عادل لسوق 

وقد نشرت وزارة .  تطوير صناعة البرمجيات الكورية
 لطلب تقديم ًا جديدًااإلدارة العامة واألمن في آوريا نموذج

 قدرات الشرآات الصغيرة والمتوسطة العروض يعزز من
  في إدارة األعمال؛ ومن المقرر أن تطلق الحكومة 
آذلك نظامًا إلدارة المشاريع يهدف إلى دعم هذه الشرآات 

نظام الختيار الشرآات وتقييمها من الناحية بناء و
وفي ضوء الحاجة إلى تحسين نظم المشتريات   .التكنولوجية

ة موجهة للتكنولوجيا، تعمل وإنشاء سوق معلوماتية عام
  الحكومة الكورية على تطوير نظام المناقصات 
وتقييمه، وزيادة النسب المخصصة للتقييم التكنولوجي في 

 في المائة مقابل نسب تقييم ٩٠ إلى ٨٠العروض من 
  .األسعار

  

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الكورية أصدرت في   
.  علومات الشخصية قانون حماية الم٢٠١١سبتمبر /أيلول

 حماية أآثر صرامة في عملية معالجة  يطّبقوهذا القانون
آافة المعلومات الشخصية، ويمّكن المجتمع من ممارسة 

وتسعى الحكومة إلى .  حقوقه المتعلقة بالمعلومات الشخصية
رفع درجة الوعي حول هذا القانون لتمكين الناس من 

 على مراقبة التزام االهتمام بمعلوماتهم الشخصية، آما تعمل
  . الشرآات والمؤسسات العامة

  
وفي هذا اإلطار، تولي الحكومة أهمية آبيرة لصّد   

الهجمات اإللكترونية من خالل عمل الوآالة الوطنية للحوسبة 
والمعلومات التي تسعى إلى حماية نظم المعلومات من خالل 
استشراف التهديدات السيبرانية المحتملة على الحكومة 

ويتم التخطيط .  لكترونية وتحليلها والتعامل معها مسبقًااإل
إلزالة الثغرات األمنية في أنظمة الحكومة، حتى قبل االنتهاء 
من تطويرها، وذلك باستخدام نظام حماية خاص 

ومن المقرر بناء وتعزيز قدرات المؤسسات .  بالبرمجيات
 على حماية المعلومات، من خالل إعداد وتوزيع آتيبات حول
حماية المعلومات، وتقديم الدعم واالستشارات لتشخيص 

  . الحاالت المتعلقة بها ومعالجتها
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  سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  

  )١٧(المفتوحة للحكومة األساسيةالمبادئ 
  

إذا آانت الديمقراطية في العديد من البلدان الغربية َتعني   
يف يمكن للبلدان التي حكم الشعب أو حكم الشعب ِلنفسه، فك

تعتبر أن أنظمتها هي تجسيد للمفاهيم الديمقراطية تحسين 
فهذا الجهد المستمر لتحسين ما تعتبره قريبًا من الكمال؟  نظام

مثاليًا قد دفع عددًا من المنظرين السياسيين ن ويعتبره الكثير
إلى اقتراح مفاهيم جديدة تعزز قدرة الشعب في البلدان ذات 

.  لديمقراطية الليبرالية على تحديد مسار أنظمتهماألنظمة ا
ويمكن القول إن أحد هذه المفاهيم الحديثة هو مفهوم 

  ".المفتوحةالحكومة "
  

 في أول يوم من توليه سدة الرئاسة في الواليات المتحدة  
، أعلن باراك ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٠في  األمريكية

لشفافية وتفعيلها في أوباما أن إدارته ستعمل على تشجيع ا
جميع نطاقات أعمال الحكومة، وستطبق مبادئ جديدة تؤمن 
للمواطنين الحق في الوصول إلى جميع الوثائق واإلجراءات 
الحكومية، وذلك بغية السماح للمواطن العادي بمراقبة 

 هو اسمًا جديدًاوقد أعطيت هذه المبادرة الجديدة .  أعمالها
 عناوينها العريضة حول ثالثة وتترآز.  الحكومة المفتوحة

  : مبادئ، هي الشفافية والمشارآة والتعاون
  

على الحكومة أن تتحلى بالشفافية، فالشفافية : الشفافية  
تعزز المساءلة وتؤمن للمواطنين حق الوصول إلى 
.  المعلومات المتصلة باألعمال التي تضطلع بها حكوماتهم

ة يحق لجميع وتعتبر الحكومة أن المعلومات ثروة وطني
وتعهدت اإلدارة .  المواطنين االطالع عليها أو استثمارها

الفدرالية األمريكية بأن تتخذ اإلجراءات المناسبة الطالع 
المواطنين، بشكل سريع وسهل، على هذه المعلومات، شرط 

وعلى اإلدارات .  أال يخالف ذلك القوانين والسياسات المتبعة
ديدة بهدف وضع المعلومات العامة تسخير التكنولوجيا الج

  المتعلقة بأعمالهم وقراراتهم بمتناول الجميع عبر شبكة 
  

 أخذ الرأي العام في أيضًاوعلى هذه اإلدارات  . اإلنترنت
االعتبار، وذلك بغية تحديد نوع المعلومات التي تعود بمنفعة 

  .آبرى على المواطنين
  

على الحكومة اعتماد مبادئ المشارآة : المشارآة  
فمشارآة المواطنين في الحوآمة ُتعّزز فعالية .  تنفيذهاو

والمعرفة .  الحكومات وُتحّسن أداءها ونوعية قراراتها
موّزعة على نطاق واسع في المجتمع، وموظفو القطاع العام 

ولذلك، .  يمكنهم استثمار هذه المعرفة لتحسين عمل الحكومة
المواطنين  إتاحة المجال أمام أيضًاعلى اإلدارات العامة 

للمشارآة في وضع السياسات وبالتالي االستفادة من 
وينبغي أن تستشير هذه اإلدارات المواطنين حول .  خبراتهم

  .سبل تحسين فرص مشارآتهم في الحوآمة
  

على الحكومة أن تتعاون مع المواطنين، إذ إن : التعاون  
ويتعّين على اإلدارات .  ذلك يشجعهم على دعم أعمالها

اللجوء إلى أساليب مبتكرة وجديدة للتعاون فيما بينها العامة 
على جميع مستويات الحكومة، وآذلك مع المنظمات غير 
.  الربحية ومع غيرها من شرآات وأفراد في القطاع الخاص

 اللجوء إلى الرأي العام إليجاد طرق وفرص أيضًاوعليها 
  .جديدة للتعاون ولتقييمه وتحسين مستواه

  
لمقال إلى تقييم مدى نجاح مبادرة الحكومة  ااهدف هذيال   

المفتوحة، ويكفي القول إن هذه المبادرة قد القت رواجًا آبيرًا 
  من قبل عدد من الحكومات، األمر الذي دفع بالعديد 

 ٢٠ففي .  من البلدان إلى إطالق مبادرات مشابهة
، أي بعد انطالق مبادرة الحكومة ٢٠١١سبتمبر /أيلول

 وتسعة أشهر، ُأعلن سنتيناليات المتحدة بالمفتوحة في الو
عن إنشاء شراآة عالمية للحكومات المفتوحة تحت اسم 

“Open Government Partnership”)١٨(.  
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وتضم هذه الشراآة الجديدة ثمانية بلدان هي إندونيسيا   
والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك والنرويج والفلبين 

.  الواليات المتحدة األمريكيةوالمملكة المتحدة، باإلضافة إلى 
ولكي تتمكن بلدان أخرى من االنضمام إلى هذه الشراآة، 

 وأن تقدم ،)١٩(وجب عليها أن تتبنى مبادئ الحكومة المفتوحة
خطة عمل ترتكز على أفكار المواطنين، وأن تلتزم بنتائج 
.  تقارير مرحلية عن مدى تقّدم تنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة

 بلدًا إضافيًا التزامهم باالنضمام ٤٧تاريخ، أعلن ومنذ ذلك ال
  .  إلى الشراآة

  
ومن المبادئ المعلنة لهذه الشراآة اعتراف الحكومات   

المنضمة إليها بأن المواطنين في جميع أنحاء العالم يطالبونها 
باعتماد مزيد من االنفتاح في أعمالها وأفعالها وأقوالها 

العامة، ويبحثون في سبل وبمزيد من المشارآة في الشؤون 
.  تعزيز شفافيتها وفعاليتها وجعلها أآثر استجابة لمطالبهم

 بأنها وتعترف البلدان األعضاء المنضمة إلى هذه الشراآة

تمر بمراحل مختلفة في جهودها الرامية إلى تعزيز االنفتاح 
في حكوماتها، وأن آال منها قد يعتمد نهجا خاصا به يتفق مع 

آما تتعهد .  نية وظروف مواطنيه وتطلعاتهمأولوياته الوط
هذه البلدان بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتمكين 
المواطنين وتسخير التكنولوجيا الجديدة لجعل الحكومة أآثر 

وإذا ما قورنت هذه المبادئ بتلك .  آفاءة وخاضعة للمساءلة
.  لالتي أعلنها الرئيس األمريكي أوباما، لُوجدت متقاربة بالفع

ويؤآد الشرآاء في هذه المبادرة أن من أهدافهم الرئيسية 
تحسين الخدمات المقّدمة للمواطنين، وزيادة الشفافية في 
عمليات إدارة الموارد العامة، وتشجيع االبتكار، وخلق 
مجتمعات أآثر أمنًا، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية 

  .والكرامة للمواطنين
  

ا، فقد تبنت حكومة اإلمارات أما في منطقة اإلسكو  
وتتضمن .  العربية المتحدة هذه المبادئ وشرعت بتطبيقها

  . حول هذا الموضوع مفصًالهذه النشرة مقاًال
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  :مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة في اإلمارات العربية المتحدة
  )٢٠(اإللكترونيةخطوة آبيرة في التحول نحو الحوآمة 

  
  مقدمة

  
 اإلمارات العربية المتحدة على نطاق واسع، تشتهر دولة  

إقليميًا وعالميًا، بالمستوى الرفيع الذي تتميز به ُبناها 
  .  األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وقد صنفها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 
رتبة م الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في ال٢٠١٢
  .)٢١(ين عالميًاثالثال

  
أبت الدولة على استثمار وعلى مدى العقود الماضية، د  

 األساسية في التطوير المستمر للقطاع الحكومي يةهذه البن
واالرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للعامة، أفرادا 

وجاء إطالق برامج الحكومة .  ومؤسسات، بمختلف فئاتهم
 لينقل جهود )٢٢(لمحليةاإللكترونية على مستوى الحكومات ا

تطوير القطاع الحكومي إلى مستوى جديد آليًا يرآز على 
تسهيل حياة الناس، وذلك من خالل توظيف مخرجات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير الخدمات 
الحكومية عبر قنوات إلكترونية، وتحديثها بشكل مستمر 

بتت وقد أث.  إرضاء لمستخدميها من أفراد ومؤسسات
النجاحات التي حققتها هذه البرامج في السنوات التي تلت 
إنشاءها القيمة الكبيرة التي يمكن أن تضيفها مشاريع 
.  الحكومة اإللكترونية إلى برامج تطوير القطاع الحكومي

واستمرارًا لهذا النهج، أطلقت الدولة برنامج الحكومة 
دمجه في اإللكترونية االتحادية الذي مر بمراحل عدة قبل 

  . مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت٢٠١١عام 
  
  

التحول نحو الحوآمة اإللكترونية في اإلمارات 
  العربية المتحدة

  
خالل السنوات القليلة الماضية، رآزت الحكومة   

اإللكترونية االتحادية على التحول نحو التوسع في تطبيق 
سع، بدًال من ممارسات الحوآمة اإللكترونية بمعناها الوا

االقتصار على المفهوم التقليدي للحكومة اإللكترونية والذي 

يحصرها ضمن توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات 
وفي هذا السياق، شرعت الحكومة اإللكترونية .  إلكترونية

في تطبيق عدد من المبادرات التي رآزت على استخدام 
راسخة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخلق شراآة 

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وعلى التوسع في 
إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات 

  .والخدمات الحكومية وتصميمها
  

واستفادت الحكومة اإللكترونية في الدولة من شبكات   
التواصل االجتماعي لتطبيق هذه المفاهيم عمليًا وعلى نطاق 

تصميم البوابة اإللكترونية الرسمية للدولة أعادت إذ واسع، 
، بحيث رآزت ٢٠١١ بالكامل في عام )٢٣()امارات•حكومة(

  في مفهومها الجديد على أن تكون قناة للتواصل 
بين المسؤولين الحكوميين في الدولة وعامة الناس من 

ة الخدمات مواطنين ومقيمين وزائرين للدولة لمناقش
 باإلضافة إلى آونها والسياسات الحكومية على اختالفها،

مدخًال موحدًا لكافة الخدمات الحكومية في الدولة وآذلك 
. المعلومات التي قد يحتاجها زائر البوابة عن اإلمارات

ورآزت حكومة اإلمارات اإللكترونية جهودها على نشر هذه 
.  ي في الدولةالممارسة في مختلف أنحاء القطاع الحكوم

واليوم، ينشط عدد آبير من المؤسسات الحكومية في 
اإلمارات العربية المتحدة في استخدام القنوات اإللكترونية 

وتجدر اإلشارة .  لتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الناس
هنا إلى جلسة الحوار المفتوحة على موقع تويتر التي عقدها 

االتصاالت لقطاع نائب مدير عام هيئة تنظيم قطاع 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، إذ تحدث في الثالث من 

 عبر تويتر مباشرة مع الناس داخل ٢٠١٢أبريل /نيسان
الدولة وخارجها، وأجاب على مدى ساعتين على أسئلتهم 
المتعلقة باستراتيجيات وسياسات الحكومة اإللكترونية وآذلك 

وأعلنت الحكومة  . )٢٤(الخدمات اإللكترونية في الدولة
اإللكترونية آذلك عن بدء العمل في مبادرة فريدة من نوعها 
على مستوى المنطقة، هي موسوعة اإلمارات اإللكترونية 

)UAEPedia( ، وهي موسوعة شاملة عن دولة اإلمارات
يتولى مستخدمو اإلنترنت بناء محتواها بصورة تشارآية 
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إطالق هذه ومن المتوقع .  على نهج موسوعة ويكيبيديا
  .  )٢٥(٢٠١٢أآتوبر /الموسوعة في تشرين األول

  
لكن إحدى أبرز مبادرات الحكومة اإللكترونية في هذا   

الصدد آانت تطوير وإطالق الدليل اإلرشادي للجهات 
الحكومية الستخدام أدوات التواصل االجتماعي في عام 

وهذا الدليل يساعد الجهات الحكومية على استخدام .  ٢٠١١
بصورة فعالة وآمنة قدر  ت التواصل االجتماعي أدوا

اإلمكان، وعلى إدارة وجودها على هذه المواقع بشكل يعزز 
استفادتها واستفادة جمهورها من الدليل ويخفف من المخاطر 

  .)٢٦(والتهديدات المحتملة
  

، الصادر ٢٠١٢وتقرير مسح الحكومة اإللكترونية لعام   
 جتماعية في األمم المتحدة،إدارة الشؤون االقتصادية واال عن

يشهد لإلمارات على نجاح خطواتها المتالحقة، ويؤآد تفوقها 
وقد وضع التقرير اإلمارات العربية .  العالمي في هذا الشأن

مؤشر المشارآة "رتبة السادسة عالميًا حسب مالمتحدة في ال
، متقدمة على دول مثل فرنسا وآندا والنرويج "اإللكترونية

وآانت اإلمارات العربية .  ة شملها التقرير دول١٩٣ضمن 
.  ٢٠١٠رتبة السادسة والثمانين في عام مالمتحدة تحتل ال

وصّنف التقرير اإلمارات العربية المتحدة آإحدى الدول 
وأشاد عالميًا في مجال المشارآة اإللكترونية، " القائدة"

بتجربتها في توظيف أدوات التواصل االجتماعي لتعزيز هذه 
رتبة السابعة عالميًا م في الأيضًاوصنفها .  )٢٧(ارآةالمش

حسب مؤشر تقديم الخدمات اإللكترونية، بعد أن آانت تحتل 
ونتيجة للتقدم الكبير .  ٢٠١٠رتبة التاسعة والتسعين عام مال

للدولة حسب هذين المؤشرين،  قفزت اإلمارات العربية 
من المتحدة في ترتيب مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية 

 إلى المرتبة الثامنة ٢٠١٠المرتبة التاسعة واألربعين في عام 
  .٢٠١٢والعشرين في عام 

  
وآخطوة متقدمة في هذا المسار، أعلنت حكومة   

مبادرة البيانات "عن  ٢٠١١اإلمارات اإللكترونية في عام 
ويرد أدناه عرض لهذه المبادرة، . "الحكومية المفتوحة

قها، والوسائل المعتمدة في واألهداف التي تسعى إلى تحقي
  .تنفيذها، وآذلك التحديات التي تواجه تطبيقها

  

   المفتوحةالحكوميةالبيانات 
  

بالرغم من أّن مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين في   
صنع القرار وغيرها من مبادئ الحوآمة الرشيدة ليست 
جديدة، فظهور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها شبكات 

االجتماعي، جعلت تطبيق هذه المبادئ على مختلف التواصل 
مستويات الحكم وعلى نطاق واسع أمرًا عمليًا ومجديًا من 

وقد شهدت الممارسات العملية لمفهوم .  الناحية االقتصادية
البيانات الحكومية المفتوحة تطورًا وتوسعًا آبيرين حول 

يوم الرئيس األمريكي باراك أوباما في  العالم منذ أن أصدر
 ٢٠٠٩يناير /آانون الثانيعمله األول في البيت األبيض في 

ولغاية االجتماع  "مبادرة الحكومة المفتوحة"قرار إطالق 
األخير لدول شراآة الحكومة المفتوحة المنعقد في البرازيل 

حددت  وآانت هذه المبادرة قد.  ٢٠١٢أبريل /في نيسان
فافية والمشارآة المبادئ الثالثة للحكومة المفتوحة، وهي الش

  .والعمل المشترك
  

وفي هذا السياق، أعلنت حكومة اإلمارات اإللكترونية   
عن مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة، وأطلقت بموجبها 

على البوابة الرسمية للدولة قسمًا خاصًا بهذه البيانات 
هذا القسم، يمكن لعامة وفي .  )٤ الشكل) (امارات•حكومة(

الناس االطالع على بيانات وإحصاءات حكومية متنوعة 
منشورة في شكل مجموعات بيانات، ويمكنهم آذلك تحميل 
هذه الحزم بسهولة من دون أية عوائق قانونية أو مالية أو 

  :حتى تقنية، آما يلي
  
تمنح البوابة زائريها الحق في تحميل البيانات : قانونيًا •

ها لمختلف األغراض التجارية وغير التجارية واستخدام
  ؛وآذلك إعادة نشرها

تتوفر جميع البيانات بشكل مجاني وال ُيلزم : ماليًا •
  المستخدم بدفع رسوم مقابل تنزيلها واستخدامها؛

تتوفر الحزم البيانية في شكل ملفات ذات صيغة : تقنيًا •
يمكن لزائر الموقع ) MS Excelمثل ملفات (مفتوحة 
   للصيغ المغلقة  عليها من دون قيد، خالفًاالعمل

وُتعرف هذه الصيغ المفتوحة أيضًا بأنها ).  PDFمثل (
  . للقراءة بواسطة الحاسوبقابلة
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، بالتعاون مع ٢٠١١بدأ تطبيق المبادرة في بداية عام   
.  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

يانات الخاصة بعدة جهات وشملت المرحلة األولى نشر الب
حكومية اتحادية منها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، 

والشؤون االجتماعية، والعمل، والمالية، باإلضافة إلى هيئة 
ويالحظ أن هذه الجهات ترتبط أآثر من .  اإلمارات للهوية

ويستعرض الجدول .  غيرها بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  .ه البوابةأبرز خصائص هذ ٦

  
  بوابة البيانات الحكومية المفتوحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -٤ الشكل

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بوابة البيانات المفتوحة لحكومة اإلمارات اإللكترونيةخصائص أهم  -٦ الجدول
  

ae.government://http نيالعنوان اإللكترو 
 اللغة العربية واإلنكليزية

 تاريخ اإلطالق ٢٠١١مايو /أيار
تخزن البيانات المجّمعة من مختلف الجهات الحكومية بصورة مرآزية في الموقع نفسه، 

 طريقة تخزين البيانات وعرضها .ويتم عرض البيانات في شكل بيانات خام

 )PDF(ستخدم صيغة  وُت،)lMS Exce, XML ,MS Word(يتم نشر البيانات في صيغ 
 صيغ البيانات المنشورة .آنسخة إضافية لبعض البيانات

 حزمة بيانات، يتم وصف آل حزمة حسب تاريخ نشرها، ٦٠يحتوي الموقع على أآثر من 
 حجم البيانات وأسلوب عرضها  .واسم الجهة الحكومية ذات العالقة، وصيغة النشر المتوفرة

تخدام آلمات مفتاحية، مع إمكانية تضييق نطاق البحث يمكن البحث في حزم البيانات باس
 إمكانية البحث  .وفقًا السم الجهة الحكومية أو صيغة نشر هذه الحزم

يمكن لزائري الموقع التعليق على مجموعات البيانات المنشورة أو اقتراح نشر بيانات 
 إمكانية التعليق على البيانات المنشورة  .إضافية
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راتيجية وراء نشر البيانات الحكومية الدوافع االست
  وعوامل النجاح

  
يندرج إطالق بوابة البيانات المفتوحة ضمن سعي   

  حكومة اإلمارات اإللكترونية إلى تحقيق مجموعة 
 مع توجه ورؤية محددين يمكن من األهداف، تماشيًا

  :تلخيصهما آما يلي
  
 ٢٠٢١المساهمة في تحقيق رؤية اإلمارات  •

ومة دولة اإلمارات العربية المتحدة واستراتيجية حك
بح صتنص هذه الرؤية على أن ت :)٢٨(٢٠١٣-٢٠١١

.  ٢٠٢١اإلمارات إحدى أفضل دول العالم بحلول عام 
وللتقدم نحو هذه الرؤية، تنفذ الدولة حاليًا خطة 
استراتيجية على عدة مراحل ترآز على توفير مجموعة 

تيجية، من العناصر لتحقيق عدد من األهداف االسترا
مثل بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز 
الحوآمة المؤسسية الرشيدة، وتقديم خدمات حكومية 

ونشر البيانات الحكومية . تتمحور حول المتعاملين
ا وحسن تطبيق مبادرة الحكومة المفتوحة من شأنهم

  ؛المساهمة في تحقيق هذه األهداف
عبر نشر بيانات يتحقق ذلك : تعزيز النمو االقتصادي •

المؤشرات االقتصادية وغيرها من البيانات ذات الصلة، 
خلق فرص جديدة لشرآات القطاع الخاص في  من أجل

 الدولة وآذلك استقطاب االستثمار المباشر من خارجها؛
ينبغي تعزيز الشفافية في ممارسات : تعزيز الشفافية •

 ؛القطاع الحكومي
اغة السياسات تعزيز ثقافة إشراك المواطنين في صي •

لتحقيق ذلك، ال بد من توفير آليات عملية : وصنع القرار
  .تسهل هذه الممارسات

  
وأبرز عوامل النجاح التي ترتكز عليها حكومة اإلمارات   

  اإللكترونية في هذه المبادرة هي دعم القيادة السياسية 
في الدولة؛ وتبنيها المستمر لمثل هذه األفكار الخالقة 

  وانفتاح القطاع الحكومي في الدولة ديثة؛ والتوجهات الح
  على تحديث آلياته وممارساته باستمرار، باإلضافة 

 ومؤسسات للتفاعل مع هذه إلى استعداد العامة أفرادًا
  .  المبادرات

  منهجية اإلدارة وأبرز التحديات
  

في إدارتها للبيانات الحكومية المفتوحة، تنّسق حكومة   
 جهات حكومية محّددة لتزويدها اإلمارات اإللكترونية مع

وتقوم .  بحزم بيانات تنشرها على بوابة البيانات المفتوحة
هذه الجهات الحكومية، بشكل متزامن، بنشر هذه الحزم على 

وقد ُصممت بوابة الحكومة اإللكترونية .  مواقعها اإللكترونية
لتكون مخزنًا تخزن فيه حزم البيانات وُتعرض بشكل منفصل 

ومقابل هذه .  قع اإللكترونية للجهات الحكوميةعن الموا
اآللية، يعتمد عدد من البلدان آلية أخرى تتمثل في تخزين 
النسخ األصلية لمجموعات البيانات وعرضها على المواقع 
اإللكترونية للجهات الحكومية، ويكون الموقع المرآزي 

 .للدولة فهرسا يشير إلى حزم البيانات تلك
  

هجية عدة تحديات، أهمها صعوبة متابعة وتواجه هذه المن  
البيانات في مختلف المواقع وضمان  تحديث مجموعات

مزامنتها مع النسخة المنشورة في البوابة الرسمية، باإلضافة 
إلى صعوبة ضمان الحصول على تعاون الجهات الحكومية 
لتطبيق المفهوم على نطاق واسع في ظل غياب قانون يلزمها 

ى حداثة المفهوم والممارسة في الدولة، هناك ونظرًا إل.  بذلك
حاجة لتطوير ثقافة الجهات الحكومية وتعزيز اآلليات العملية 
  .المتوفرة لديها من أجل تعزيز فرص نجاح المبادرة واستدامتها

  
  

   المستقبليةالخطط
  

تخطط حكومة اإلمارات اإللكترونية لزيادة نضج مبادرة   
من خالل اتخاذ عدد من البيانات الحكومية المفتوحة، 

التدابير، منها زيادة عدد الجهات الحكومية المشاِرآة في هذه 
المبادرة، وبناء مجتمع من المهتمين بالمبادرة يضم شرآات 
القطاع الخاص والمؤسسات األآاديمية والباحثين ومؤسسات 

 لرسم مستقبل المجتمع المدني واألفراد المهتمين ، للعمل معًا
 على تطوير أيضًاوتعمل الحكومة اإللكترونية   .هذه المبادرة

آليات العمل والضوابط الالزمة لتعزيز مساهمة الجهات 
الحكومية وتعاونها، وتحديد الثغرات القانونية ومعالجتها، 
باإلضافة إلى عقد برامج تدريبية وأنشطة متنوعة لرفع 

  .مستوى الوعي بالمبادرة ونشر ثقافة البيانات المفتوحة
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  يقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطب

  
  

 )٢٩(والحكومة المواطنين  بينللتفاعلأداة : المشارآة اإللكترونية
  

  دور المشارآة اإللكترونية
  

 الربيع العربي وما رافقه من أحداث إلى أّن نتائج يشير  
مؤلمة نتجت من استخدام التكنولوجيا وأخرى محمودة 

اإلعالم االجتماعي ل والتواصالجديدة، ال سيما وسائل 
 جميع تستطيعو . منظم اجتماعي للقيام بعملوالهواتف النقالة، 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفئات المجتمع استخدام
هذه تستطيع الحكومات استخدام لتحقيق أهداف معينة، آما 

األدوات الجديدة لتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها في آن 
مر تغييرًا في ذهنية الحكومات بحيث ويتطلب هذا األ.  واحد

ويستدعي ذلك نقل .  تصبح أآثر انفتاحًا وشفافية ومساءلة
بعض السلطات من الحكومة إلى المواطنين بطريقة قابلة 
للقياس تحدد مسؤوليات الجميع مع أخذ القيم التقليدية 

  .والتوقعات الناتجة من هذا االنتقال في االعتبار
  

المشارآة في ببيعة الحال يرغب المواطنون بطو  
النقاشات حول جميع القضايا المتعلقة بالتنمية االجتماعية 

 . ثقافةواالقتصادية والثقافية، ألنهم أصبحوا أآثر تعليمًا و
ويرغبون في أن يعاملوا باحترام من قبل حكومتهم التي 
يتوقعون أن تثق بهم بما فيه الكفاية لتمكينهم من المشارآة في 

والمشارآة اإللكترونية . ارات التي تؤثر في حياتهماتخاذ القر
هي استخدام التكنولوجيا الرقمية لمساعدة المواطنين على 

عملية صنع القرار في المشارآة إلى أقصى حد ممكن في 
وتساعد المشارآة اإللكترونية في .  المجتمعفي الحكومة و

  :تحقيق ما يلي
  
إجراءات صنع ربط الناس العاديين بالعملية السياسية و •

 السياسات، والتأآد من أّن المواطنين يفهمون جيدًا
  إجراءات وآليات صنع القرار؛

السماح للمواطنين بالتواصل مع السياسيين وصانعي  •
 للسياسيين وصانعي القرار أيضًاالقرار، والسماح 

  بالتواصل فيما بينهم ومع المواطنين؛
ات ضمان مشارآة المواطنين بشكل مباشر في السياس •

بما في ذلك (الحكومية وقراراتها، وفي الخدمات العامة 
، واإلجراءات الحكومية، )خدمات الحكومة اإللكترونية

  ؛والقطاع العام
المعرفة الجماعية "تمكين الحكومة من االستفادة من  •

  .والمجتمع بشكل سريع ومباشر" للمواطنين
  
  

 لوسائل التواصل واإلعالم الرئيسيةاألدوات 
  االجتماعي

  
اإلعالم االجتماعي من وتتكّون وسائل التواصل   

تكنولوجيا الوب مجموعة من األدوات الرئيسية، تقودها 
وهي تمّكن المواطنين من إضافة البيانات والتحكم .  )٣٠(٢٫٠

الوب وتقوم مواقع .  بها عن طريق تنفيذ بعض العمليات
تشّجع المستخدمين على تقديم " بنى تشارآية" عادة على ٢٫٠
وهذه المواقع، ومنها .  يمة مضافة إلى التطبيق المستخدمق

فيسبوك وتويتر ويوتيوب، تقّدم لمستخدميها إمكانية التفاعل 
أو التعاون مع المستخدمين اآلخرين، وآذلك مع مقدمي 
الخدمات، واالشتراك في حوارات إعالمية اجتماعية حول 
المحتوى الذي يقدمه مستخدمون آخرون في مجتمع 

وهذه المواقع تختلف اختالفا جذريا عن مواقع .  افتراضي
قتصر فيها دور المستخدمين على عرض ي التي ١٫٠وب ال

محتويات الصفحات والمواقع التي يقوم اآلخرون بإنشائها 
  .والتحّكم بها
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 ٢٫٠الوب  أدوات المشارآة اإللكترونية الرئيسية في تكنولوجيا  -٧ الجدول
  

 مثلةأ المفهوم

 Facebook, MySpaceشبكات  • الشبكات االجتماعية والمهنية
• LinkedIn 
• Twitter 
  الحوارمنتديات •

 MediaWike, DokuWiki, TikiWiki, Google page wiki: الويكيز مثل • المنصات االجتماعية والمهنية
 Wordpress, Blogger: المدونات مثل •
  digitaliser.dk, Debategraph, Teamwork : المكتبية التعاونية مثلالحلول •

 YouTube, Flicker, SlideShare • مواقع النشر االجتماعي
• RSS feeds, Twitter 

 االجتماعية مواقع عرض اآلراء
 والمهنية

 borger.dk or Debategraph: التصويت والنقاش مثل •
 Facebook, direct.gov.ukيم والتعليق في يالتق •
، ومواقع الخدمات االستقصائية SurveyMonkey ،PirateSurvey: المسوحات واالستبيانات مثل •

  إلنترنت المجانية على ا
 ، وأدوات التعليق في الموسوعات، والحلول العامة المختلفةالمدونات، والويكيز •

  
وفي سياق الحكومة اإللكترونية والمشارآة اإللكترونية،   

عني ذلك أن الشرآات والمواطنين قادرون على التحّول من 
مستهلكين سلبيين وغير مباشرين للخدمات والمحتوى إلى 

فمن ناحية، .  ا ومشارآين فيها بشكل مباشرمنتجين فاعلين له
يمكن للحكومات تنفيذ حوارات شخصية ثنائية االتجاه مع 

الحشد الكبير "أفراد أو مجموعات من المواطنين، وتحويل 
حشد آبير من مصادر المحتوى "إلى " من المستخدمين

ومن ناحية أخرى، يمكن للمواطنين، بشكل ".  والخدمات
بعيدًا عن السلطات العامة، الحوار فيما مستقل عن الحكومة و

الوسيلة "بينهم وتبادل اآلراء واالعتماد بشكل متزايد على هذه 
  .للحصول على ما يرغبون به بعيدًا عن الحكومة" االجتماعية

  
  

  مبادئ المشارآة اإللكترونية
  

الهيئات الحكومية باستثمار أظهرت التجربة أن نجاح   
ط بااللتزام بعدد من المبادئ المشارآة اإللكترونية مرتب

  :، وهي)٣١(األساسية
  
  سياسة أو بيان المشارآة اإللكترونية  -١
  
اإلعالم التواصل و ينبغي إدراآه هو أن وسائل ماأول  •

 هي مجرد أدوات، ٢٫٠االجتماعي وتكنولوجيا الوب 

قسم تكنولوجيا أو يديرها يجب أال يقودها  بالتاليو
اإلعالم االتصال ول فوسائ.   في الهيئاتالمعلومات
 ُتستخَدم من أجل التواصل والحوار، وتأمين االجتماعي

المزيد من القنوات للوصول إلى الجمهور والتواصل 
 بالتواصل ةوينبغي أن تقودها األقسام المعني.  معه

ومن األهمية بمكان أن تضع المنظمة .  واإلعالم
الحكومية سياسة ترعى آيفية استخدام وسائل إعالم 

ويجب أن تكون هذه .  شارآة اإللكترونية وأدواتهاالم
السياسة متاحة للجمهور لضمان شفافيتها والحؤول دون 

  أن يفقد المواطنون ثقتهم بالحكومة؛
  
يمكن أن تتخذ سياسة المشارآة اإللكترونية شكل  •

مجموعة من التعليمات أو وثيقة آاملة، ويمكن ربطها 
ت المشارآة بصفحات موقع الوب الذي يتيح إمكانيا

اإلعالم االجتماعي التواصل واإللكترونية، أو بوسائل 
ويتحتم .  مثل الصفحة الرئيسية للفيسبوك أو يوتيوب

على الهيئات الحكومية شرح المبررات واألهداف 
واإلجراءات واألدوات التي تستخدمها أو تخطط 
الستخدامها، بما في ذلك مبادئ إشراك المستخدمين، 

مح لهم بالحصول على ردود على وتوفير آليات تس
  .مداخالتهم
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  التعامل مع المشارآة اإللكترونيةااللتزام بكيفية   -٢
  

من المهم للغاية تحديد المسؤولين عن معالجة مشارآات   
الجمهور وعن التعامل مع مخرجات المشارآة اإللكترونية 

مين عليها يساعد في وتحديد المسؤوليات والقّي.  وتنفيذها
  . لثقة في عملية المشارآة اإللكترونيةتعزيز ا

  
ويتضمن البيان المتصل بالمشارآة اإللكترونية توضيحًا   

لكيفية التعامل مع مدخالت الجمهور ومشارآاته، بحيث تكون 
العملية شفافة ويشعر المستخدمون باألمان والثقة عند 

لم يكن المستخدمون على إن ف.  مساهمتهم بهذه المواقع
ية استخدام مدخالتهم ومساهماتهم، ستبدو اطالع على آل

تخبئ فيه جميع مساهمات " صندوق أسود"الحكومة وآأنها 
الجمهور أو بعضها، األمر الذي يؤدي إلى فقدان للثقة بين 

  .الحكومة والمواطنين
  

وفيما يلي بعض الحيثيات المتعلقة بمدخالت المشارآة   
إللكترونية ااإللكترونية ومساهمات المواطنين في المواقع 

  :الحكومية
  
إذا آانت مساهمات الجمهور خاضعة لإلشراف، فيجب  •

وضع معايير لهذا اإلشراف تكون حديثة وواضحة 
  وشفافة ومستندة إلى قواعد معينة وخاضعة للمساءلة؛

ينبغي االعتراف بمساهمات الجمهور وإيصالها لآلخرين  •
  من أجل خلق ثقافة المشارآة والمحافظة عليها؛

للشفافية، ينبغي تحديد أثر مساهمات المواطنين،  توخيًا •
وتوفير أدلة ملموسة عليها، حتى ولو آانت هذه 

  .المساهمات ال تحقق تغييرا جوهريا في المجتمع
  
  التوقعات حول سلوك المستخدم  -٣
  

 ما هو السلوك المقبول ينبغي أن يعرف المواطنون جيدًا  
التواصل ئل وما هو السلوك غير المقبول في استخدام وسا

ومن المتوقع أن يلتزموا بالضوابط .  اإلعالم االجتماعيو
ويجب توضيح ما إذا آانت .  االجتماعية أو الثقافية السائدة

  الجهة المقّدمة للخدمة ستتولى رصد المدخالت ومراقبتها، 
ويجب .  وما إذا آان االعتداء عليها يستوجب عقوبات ما

ء من المجتمع وعليهم  بأنهم جزأيضًاتذآير المستخدمين 
  احترام آراء اآلخرين، سواء أآانوا يتفقون معهم في 

  .الرأي أم ال
  
  إرشادات لموظفي الخدمة المدنية  -٤
  

اإلعالم االجتماعي حول التواصل وتتمحور وسائل   
وهذا .  األفراد الذين يستخدمونها للتفاعل مع بعضهم البعض
لى وسائل التفاعل هو الذي يضفي الطابع االجتماعي ع

دخل باسم المنظمة ي  مثًالحكوميالموظف الف.  اإلعالم هذه
عبر وي ،بصفته الفرديةوذلك  إلى وسائل اإلعالم االجتماعي،

مثل ي، وفي الوقت نفسه أيضًا  الفرديةه بصفتهعن رأي
وبالتالي، على موظفي الخدمة المدنية   .هالمؤسسة الخاصة ب

التواصل ع وسائل الذين يتعاملون مع الجمهور عبر مواق
  :اإلعالم االجتماعي االلتزام بالمبادئ التاليةو
  
ينبغي أن يتحّلى الشخص بالدقة : المصداقية واالستجابة •

والعدل والشمول والشفافية، وأن يتشارك المعرفة مع 
  اآلخرين عند اآتسابها؛

تنظيم المشارآة اإللكترونية عبر وسائل : التكامل •
  ر آلما آان ذلك ممكنًا؛االتصال المختلفة مع الجمهو

ينبغي أن يتذآر الشخص أّنه : احترام الوظيفة المدنية •
سفير مؤسسته، وأن يوضح أنه يمثل الدائرة الحكومية 

  التي يعمل فيها، آلما آان ذلك ممكنًا؛
يجب التمييز : الوضوح واالنفتاح حول ما يمكن القيام به •

، علنًا بين الحاالت التي يمكن أن يعطي فيها الشخص
، نصيحة ملموسة، والحاالت التي  مثًالآممثل الحكومة

يمكنه فيها فقط إعالم المواطنين بكيفية الحصول على 
  .نصيحة

  
  معايير نجاح المشارآة اإللكترونية  -٥
  

تشير التجارب إلى أّن نجاح المشارآة اإللكترونية عبر   
  : يتطلب العوامل التاليةياالجتماعاإلعالم التواصل ووسائل 

  
ّلي الباحثين واإلحصائيين االجتماعيين والسياسيين تح •

  برؤية ثاقبة؛
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 عالي المستوى للمشارآة اإللكترونية، توفير دعم سياسي •
وتحديد الهدف منها والنتائج المتوقعة منها، واستخدام 

  لغة يفهمها الناس وليس لغة حكومية؛
االستماع إلى اآلخرين، ومشارآة الرأي، والسماح للناس  •

 عن غضبهم وإحباطهم، والرد على مدخالت بالتعبير
الجمهور وأسئلتهم، وبيان سبل استثمار الجهة المقدمة 

  للخدمة لهذه المدخالت؛
تحديد سبل جمع المدخالت وتحليلها واستخدامها،  •

  وتوضيحها للمواطنين، وآذلك تحديد احتياجات 
المشارآين وإشراآهم في التعبير عنها، وتوفير أدلة 

 لبناء الثقة بين المواطنين والجهة المقدمة توجيهية شفافة
  للخدمة؛

 إيالء أهمية خاصة للوضوح والشفافية والمساءلة بناًء •
 إلى أهمية ذلك في على قواعد وأسس معروفة، نظرًا

  تعزيز المشارآة؛
تقييم نتائج المشارآة اإللكترونية، بما في ذلك سؤال  •

  .ونشر هذه النتائجالمشارآين عن آرائهم، 
  
  
  يذ المشارآة اإللكترونيةتنف
  

 هم في رأيمشارآة الحكومةبعادة  المواطنون يرغب  
.  ًااهتمامه ينبغي إيالؤها أنرون بعض المجاالت التي ي

تهم حياالتي يواجهونها في مشاآل الاإلشارة إلى ب يرغبونو
 الخدمات لهم، توفيرعملية لتعبير عن آرائهم في اب، واليومية

 الحكومة ترغب وبالمقابل، . ينها لتحسقترحاتلمتقديم ابو

وذلك  ،االتجمفي بعض الالمواطنين باالطالع على آراء 
  . المعمول بهالتحسين اإلجراءات اإلدارية والسياسية

  
 المباشر بين آليات للتواصلمعظم الدول أنشأت و  

االجتماعات بالرغم من أن و. المواطنين والهيئات الحكومية
في  رضتالمفلمعمول بها، فمن اقنوات االتصال هي الفعلية 

تصال عبر االجهود بمدعومًة هذه اآلليات أن تكون يومنا هذا 
تصال ووظائف المشارآة االيمكن لقنوات و. اإلنترنت

  :نهام انتشارًا األآثر فيما يلي عديدة، خذ أشكاًالتأن تاإللكترونية 
  
تعليقات على صفحات الوب محاورات و  -١

  والخدمات
  

  الحكومية للمواطنين بوضع تعليق تسمح المواقع   
  في أسفل آل صفحة، وبالحوار فيما بينهم أو مع 

  المواطنون على  ما ال يكون غالبًاو.  موظفي الحكومة
.   فيهاهيكليات الحكومات أو توزيع المسؤولياتعلى اطالع 

ولذلك، ُتعتبر هذه اآلليات أدوات سهلة للحصول على 
  لمعلومات لفهمهم تعليقات المستخدمين التي توضح 

وعبر .  محتوى صفحات الوب، ولكيفية عمل المؤسساتلو
هذه اآللية، يمكن التعرف على مشاآل تقديم الخدمات 

وعند تقديم هذه .  اإللكترونية ومشاآل صفحات الوب
الخدمة، يجب فحص آل تعليق قبل نشره ومراجعته إذا لزم 

  كن يملالطالع على عدد من األمثلة الجيدة، .  األمر
؛ ae.government.www:  التاليةةاإللكترونيزيارة المواقع 

uk.gov.canterbury.www ؛uk.gov.direct.www.  
  

  
رونية مان للحكومة اإللكتتعتبر بوابة ُع

مثاًال جيدًا على المشارآة اإللكترونية، 
تكلم مع "فهي تتضمن عناوين 

تكلم مع الوزراء  "أيضًاو" الحكومة
إبداء "، وعنوان "وأصحاب القرار

 من استطالعات الرأي ، وعددًا"الرأي
والمدونات والروابط بفيسبوك وتويتر 

  .ويوتيوب
 

  .om.oman.www://httpإللكترونية في ُعمان، البوابة الرسمية للخدمات الحكومية ا: المصدر
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  استطالعات الرأي والمسوحات  -٢
  

  هي وسيلة لمعرفة رأي المواطنين حول   
  عدد من المواضيع األساسية لهم، ويمكن تحسينها عن 

  :طريق ما يلي
  
  يجب أن تقوم استطالعات الرأي والمسوحات على  •

  دة ومفيدة حول معلومات قّيمة، بحيث أسئلة محد
ال يكون لدى المستخدم انطباع بأن األسئلة المطروحة 
تهدف فقط إلى ملء الفراغات أو إرضاء المقيِّمين 

  الخارجيين؛
  
يجب أن يكون القائمون على تقديم الخدمة قادرين على  •

عرض نتائج استطالعات الرأي والمسوحات الجديدة 
  مت أرشفتها؛ القديمة التي تأيضًاو

  
  يجب أن يتمكن المستخدمون من معرفة الفترة  •

الزمنية المخصصة إلنجاز االستطالعات أو المسوحات، 
  ت بالشفافية وأن تعّمم وأن تّتسم هذه االستطالعا

 ويجب إبالغ المستخدمين باإلجراءات المتخذة.  نتائجها
  ويتضمن . أو المسح على نتائج االستطالع بناًء

 أمثلة قّيمة على om.oman.www://httpالموقع 
  .استطالعات الرأي

  

منتديات النقاش والمقترحات، ونماذج   -٣
  مساهمات المستخدم

  
 على الصعيد العالمي، تشير تجربة الحكومات عمومًا  

إلى أن منتديات النقاش والمؤتمرات المستضافة على المواقع 
فتوفر هذه . بالضرورة بفائدة آبيرةالحكومية ال تعود 

المنتديات ال يدل بالضرورة على إجراء مناقشات حّية وفعلية 
وعلى الحكومات .  عليها، حتى لو آان عدد المشارآات آبيرًا
 وأن تشارك في أن تتوّجه إلى المستخدمين أنفسهم أحيانًا

الشبكات االجتماعية ومنتديات النقاش التي يستضيفها طرف 
ويتضمن الموقعان التاليان أمثلة جيدة على هذه . ثالث

 .ae.government.wwwو sg.gov.reach.www://http: المنتديات
  
  استالم تلقائي لردود المشارآين  -٤
  

تلقائي من توليد رسالة تؤآد االستالم اليجب التأآد   
  المستخدم عندما يدخل البيانات أو يتقدم بطلب لمساهمة 

.  ، ما عدا في حال المناقشات المفتوحةأو يطرح سؤاًال
ويمكن توليد هذه الرسالة التي تفيد باالستالم التلقائي 

وينبغي وضع .  وإرسالها عن طريق البريد اإللكتروني
.  التأآيدتعليمات تشير إلى أّن المستخدم سيستلم مثل هذا 

: ويتضمن الموقعان التاليان أمثلة جيدة على ذلك
uk.gov.direct.wwwو ae.government.www.  
  

  
ر اإلمارات العربية المتحدة أمثلة جيدة توف

. على خدمة إبداء الرأي والرد عليها
دما يستخدم المواطن خدمة معينة، فعن

ُيطلب منه تقييمها واإلجابة على أسئلة 
 وهذا األمر يسمح بتزويد . معينة حولها

مقدمي الخدمة بآراء قيمة عنها، ال سيما 
وأن هذه اآلراء ُجمعت بعد تقديم الخدمة 
للمواطنين بفاصل زمني قصير، بحيث 
تكون تجربة الخدمة ما زالت حاضرة في 

  .ذهنهم
  .ae.government.www://httpالموقع الرسمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، : المصدر
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  مدّونة الحكومة  -٥
  

هي مذآرات مكتوبة، أو ) على شبكة اإلنترنت(المدّونة   
 فترة ىوهي نشر متكرر على مد.  سجل تاريخي ذاتمجّلة 

   كار الشخصية على شبكة اإلنترنت، وغالبًامن الزمن لألف
يمكن و، ما يكتبها شخص واحد أو ُتكتب باسم شخص واحد

  .   لهيئة معينة أو حكومة محددةهاماستخدا
  

،  معينًاوتتناول المدّونة في معظم األحيان موضوعًا  
.  )إلكترونية( في صحيفة  أو أسبوعيًا يوميًاوتكون عمودًا

خصية للكاتب  لعرض األفكار الشويمكن استخدامها آأداة
 ما ُيدعى القراء إلى إبداء تعليقات ًاصاحب المدونة، وغالب

وهذا الشكل من تبادل اآلراء الشخصية حول .  على محتواها
موضوع معين عبر مدونة هو وسيلة جيدة لتحقيق التواصل 

  مثًالفيمكن لوزير.  بين اإلدارات العليا والجمهور المستهَدف
 األفكار حول قضايا سياسية معينة أو مبادرات أن يتبادل

ته، حيث ُيتاح له تقديم تحليل معمَّق حول نقادمة عبر مدو
.  تعليقاتهمموضوع ما، والتواصل مع الجمهور من خالل 

  .)eSyria(ومن األمثلة على هذه المدونات مدونة وطن 
  
  

  ة اإللكترونيالمشارآةأثر 
  

من الصعب جدًا قياس األثر المباشر للمشارآة   
 اإللكترونية، الرتباطه بالعديد من المتغيرات، وآونه نشاطًا

جديدًا نسبيًا، مما يعني أن العديد من الحكومات والمواطنين 
ومع ذلك، فالتجارب األولى .  ال يزالون في مرحلة التعلم

خالل استخدام تقدم دليًال على أن المشارآة اإللكترونية من 
بعض المبادئ والمقاربات المذآورة أعاله يمكن أن تزيد من 

ففي .  الرضا على الحكومة والثقة بها وأن تحّسن آفاءتها
المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أتاح استخدام وسائل 

سطة الهواتف الذآية في ااإلعالم االجتماعي بوالتواصل و
ما بين المواطنين، وبينهم حي لندن لويشام نقاشًا حيويًا في

وبين الحكومة، حول جودة الشوارع المحلية والبيئة في الفترة 
.  ٢٠١٢التي تسبق دورة األلعاب األولمبية في صيف عام 

  وقد ساهم استخدام هذه األدوات في تخفيض التكاليف المترتبة 
  

على الحكومة المحلية، إذ تمكنت من التخطيط للخدمات 
آبر نتيجة للردود والتعليقات التي تلقتها البيئية بكفاءة أ

  .)٣٢(بصورة مستمرة من المواطنين
  

 في )٣٣(مثال آخر هو مكتب خدمات األطفال والعائالت  
الواليات المتحدة األمريكية، الذي اعتمد في والية نيويورك، 

اإلعالم االجتماعي في نهاية التواصل وعلى بعض أدوات 
للتواصل مباشرة مع ، منها تويتر وفيسبوك، ٢٠٠٩عام 

العائالت ومع وسائل اإلعالم الخارجية، ولتأمين االتصال 
فيما بين الفروع اإلقليمية للمكتب، والنقاش حول جميع 

وقد نما مجتمع .  المسائل المتعلقة بسياساته وخدماته وأنشطته
قوي بين اآلباء واألمهات من جهة، واألطفال الذين يحتاجون 

وأدى ذلك إلى إجراء حوار وثيق .  إلى الدعم من جهة أخرى
 فوائد مع السلطات، بحيث حقق أصحاب المصلحة جميعًا
  .آبيرة، أبرزها تحّسن فهمهم لالحتياجات وللدعم المتوفر

  
وتشير أمثلة أخرى إلى الفوائد المباشرة التي يجنيها   

المرضى "المستخدمون من المشارآة اإللكترونية، مثل نظام 
و نظام السجالت الطبية األول في العالم ، وه)٣٤("أآثر علمًا

.  الذي يخضع لسيطرة المرضى، ومقره في المملكة المتحدة
ويتكامل هذا النظام مع الشبكة الوطنية اآلمنة للخدمات 
الصحية، ويتيح للمرضى إمكانية الحوار فيما بينهم والتفاعل 

وفي .  مع األطباء والمدراء لتحسين إدارة شؤونهم الصحية
رغ، ُتستخدم المشارآة اإللكترونية بنجاح، منذ عام هامبو
، لتخطيط المدن والمشارآة في إعداد الميزانية في آن ٢٠٠٢
وقد وجهت دعوة إلى المواطنين للتعليق على خطط .  واحد

إسكان العائالت ومناقشتها، ومناقشة ميزانية المدينة، وبالتالي 
  .)٣٥(التأثير على تنفيذ السياسات

  
جدر اإلشارة إلى أن المشارآة اإللكترونية وأخيرًا، ت  

تكون أآثر نجاحًا على المستوى المحلي، حيث تكون 
فمن . )٣٦(الحكومة أقرب إلى األفراد وحياتهم اليومية

المعروف أن المواطنين معنيين أآثر بالسياسات والخدمات 
 وعلى عائالتهم ومجتمعهم الصغير، بشكل مالتي تؤثر عليه

على سبيل المثال، يولي األفراد جودة .  رمباشر أو غير مباش
  الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وآذلك خدمات العناية 
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بالشوارع والحدائق على المستوى المحلي اهتمامًا أآبر من 
ونتيجة .  اهتمامهم بالسياسات العامة في مناطق أخرى بعيدة

 ُيسّمى ذلك، يتزايد االهتمام في العديد من مناطق العالم بما
التي تعتمد إلى حد بعيد على استخدام " المدن الذآية"

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وترآز على تطوير 
الخدمات على مستوى المدن، مع ربط هذه الخدمات ببعضها 

فالمدن آبيرة بما يكفي لتشكيل قوة محرآة ومؤثرة، .  البعض
حياة  صغيرة بما يكفي لتكون قريبة إلى أيضًاولكنها 

المواطنين الحقيقية واليومية ولتجعل مشارآة األفراد في 
  .صنع القرار بشأنها ذات أثر أآبر

  
 الدور الكبير الذي تضطلع به المشارآة أيضًاوال يخفى   

الجماهيرية اإللكترونية في األحداث التي اجتاحت البلدان 
العربية وأطلق عليها البعض اسم الربيع العربي منذ بدئها في 

  .، وأثر هذه المشارآة المتزايد يومًا بعد يوم٢٠١١لع عام مط
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  )٣٧(مع تحوالت المجتمع المدني العربي" الرشيق"التجاوب 
  

.   الشموليةمن الناحية النظرية، تتسم الحوآمة بطبيعتها  
فالتحول من الحكومة اإللكترونية إلى الحوآمة اإللكترونية 

ترابط والتفاعل بين والأصبح أآثر اعتمادًا على المشارآة 
وقد أظهرت األحداث األخيرة في .  األفراد والمؤسسات

التي تعمل منطقة اإلسكوا المصير الذي قد تلقاه المؤسسات 
دون التشاور ومن عن المواطنين وتتخذ قراراتها بمعزل 

 أو أقله من دون أخذ الظروف المحيطة بها في معهم،
تكنولوجيا ه بالدور الذي اضطلعت آما أن .  االعتبار

المعلومات واالتصاالت في هذه األحداث دليل واضح على 
ضمن إطار الحوآمة تعزيز مستويات المشارآة أهميتها في 
  .اإللكترونية

  
المشارآة، إن نقلة نوعية لفكرة الربيع العربي شكل لقد   

آان ذلك لناحية فهم الحكومات لمشارآة المواطنين أو لناحية 
مناخ المجتمع فكيف يتغير .  لمدنيالمجتمع اآخر توقعات 

يمكن المدني في مرحلة ما بعد الربيع العربي؟ وماذا 
مع هذه أن تفعل آي تتفاعل للحكومات والمؤسسات المعنية 

   وتتوقعها وتتبناها؟التغييرات
  

المناخ تبحث هذه المقالة في مناخ المجتمع المدني و  
تحديد إلى ، وتسعى المؤسسي في سياق التكنولوجيات الناشئة

وبالتالي، فسوف تطرح بعض .  منصة مشترآة بينهما
المقترحات حول رفع القدرات وتعزيز اإلرادة السياسية من 

بيئة في هندسة البرمجيات مبادئ خالل تطبيق منهجيات و
منهجيات التي تتكامل بدورها مع األعمال التجارية، و

  .ومبادئ التكنولوجيات الناشئة
  
  
  مدنيمناخ المجتمع ال  -١
  

عدد منظمات بلغ ، ٢٠١٢أبريل /اعتبارًا من نيسان  
المجلس المجتمع المدني في منطقة اإلسكوا المسجلة لدى 

 ٥١٠ألمم المتحدة  لتابع ال)٣٨(االقتصادي واالجتماعي
   )٣٩( استشاريةمنظمة تعمل بصفة ٩٤منظمات، منها 

وتبين هذه اإلحصاءات ازديادًا آبيرًا في الفترة .  )٥الشكل (
في أعداد منظمات المجتمع المدني  ٢٠١١ و٢٠٠٩ين ب

العاملة في منطقة اإلسكوا، ال سيما تلك التي تتخذ من الخارج 
  .  أنشطتهاوتعاظما في  لها، مقرًا

  
منظمات المجتمع المدني العاملة في عدد ومن الالفت أن   

اتخذت في المنطقة منطقة اإلسكوا يفوق عدد المنظمات التي 
 ٦ و٥ويتناول الشكالن ).  ٦الشكل ( مرة ٢٫٥بـ مقرًا لها 

  ، الصفة االستشاريةتحمل منظمات المجتمع المدني التي 
وال يأخذان في االعتبار المنظمات واألفراد الذين يعملون 
بشكل مستقل أو بمعزل عن المجلس االقتصادي 

  .واالجتماعي
  

  المجلسية لدى ذات الصفة االستشارمنظمات المجتمع المدني أعداد   -٥الشكل 
  )٢٠١١-٢٠٠١(االقتصادي واالجتماعي 
  

  
  

  

٠  

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣٢٠٠٤ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ات
ظم
لمن
د ا
عد

  

  منطقة اإلسكواعدد المنظمات العاملة ضمن 

  عدد المنظمات في منطقة اإلسكوا
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  قتصادي واالجتماعياال ستشارية لدى المجلساالصفة ال المجتمع المدني ذات منظمات  -٦الشكل 
  )٢٠١٢أبريل /حتى نهاية نيسان(

  

  
  

لمدني في منطقة يتضح مما سبق أّن مناخ المجتمع ا  
، وأنه بات أآثر اإلسكوا بات يكتسب طابعا عالميا أآثر فأآثر

.  توزعًا من الناحية الجغرافية وأآثر شموال في المضمون
 ونتيجة لذلك، تشهد دائرة الفرقاء المعنيين بالمجتمع المدني

ويزيد ذلك من .  اتساعا ملحوظا يعّزز عولمة المجتمع المدني
واالجتماعية الناتجة من العولمة عمومًا، اآلثار االقتصادية 

ويؤدي إلى تنشئة مجتمعات أآثر وعيًا اجتماعيًا وأآثر تنوعًا 
فهل تتحّلى المؤسسات والتكنولوجيات بالكفاءة .  ثقافيًا

  الالزمة للتماشي مع هذه المتطلبات المتغيرة باستمرار؟
  
  
  المناخ المؤسسي  -٢
 

روتين للتعتبر الحكومة ومؤسساتها عنوانًا   
، وهما صفتان تقليديتان لضمان الشفافية والبيروقراطية

ستجابة ومن أجل اال.  والعدل والمساءلة في إدارة األعمال
ديناميكية الحتياجات المجتمع، تكمن رشيقة والسريعة والال

المجتمع وال سيما االعتراف بأن مناخ في الخطوة األولى 
ه القدرة على التكيف وهذا المناخ لديمتغير، المجتمع المدني 
  .والتطور بسرعة

  
والمؤسسات المنظمات  العديد من وتجدر اإلشارة إلى أن  

آأدوات عمل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتعامل 
تقليدية في أنشطتها التنفيذية التي ترتكز على هذه 

تجارب عملية عديدة إلى أن بعض وتشير .  التكنولوجيا
جيا أصبحت ذات خصوصية استثنائية تطبيقات هذه التكنولو

تتطلب توفير حلول مبتكرة تتالءم مع هذه الظروف 
االستثنائية وينبغي، بالتالي، التعاطي معها مؤسساتيًا ووطنيًا 

فكما الدول ترصد ميزانيات .  على أساس خصوصيتها
خاصة للكوارث الطبيعية وتمول صناديق للطوارئ وتضع 

ي من الكوارث الطبيعية في خططًا لضمان جهوزيتها للتعاف
حال حدوثها، بالرغم من أن العديد من الدول ال يواجه 
الكوارث الطبيعية إال نادرًا، فعلى المؤسسات االستعداد 
لالستثمار في توفير حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات 

وآما هو .  ر والتحولواالتصاالت، ال سيما في مراحل التغّي
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أتاحت إمكانات معلوم، 
الجماعي، ، وساهمت في الحراك يرات آبيرةيتغإحداث 

يدل على أهمية مما األمر الذي أّدى إلى تغيير في األنظمة 
  .عظمة االرتباط باستخدام التكنولوجياو
  
  
  دمج تكنولوجيات التواصل واعتمادها   -٣
  

 أدى ظهور على مدى السنوات القليلة الماضية،  
اإلعالم التواصل وولوجيات التواصل في مجال تكن

والهواتف النقالة إلى تعزيز  والخرائط الرقمية االجتماعي
آشفها، واإلبالغ عنها والمعلومات قدرة األفراد على رصد 

أما اآلن، .  وهو أمر لم يكن متوفرًا بهذه السهولة سابقًا

  

٩٤  

٢٤٣  

عدد المنظمات العاملة ضمن
  منطقة اإلسكوا

عدد المنظمات في 
  منطقة اإلسكوا



  ١٧العدد     في غربي آسياللتنمية نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  
  

٣٨  

األفراد تنظيم وبفضل هذه التكنولوجيات، أصبح بإمكان 
، وذلك بدعم وتشجيع سهم ضمن شبكات افتراضية معقدةأنف

، عن طريق استخدام من نظرائهم في جميع أنحاء العالم
 أيضًاشبكات لألمان، والتي تشكل شبكات تبادل المعلومات 
.  وأدوات التأييدوسائل التعليمية استخدام مجموعة من ال
مؤسساتها تواجه خطر التأخر عن والمفارقة أن الحكومات و

فجوة "العصر التكنولوجي الجديد وما قد ينتج عنه من ا هذ
تدعو الحكومات في حين أنه من المتوقع تقليديًا أن ، "رقمية

  .إلى سد الفوارق الرقمية
  

وتساهم مجموعة من التطورات الهامة في نمو استخدام   
المجتمع المدني ضمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

بين األفراد والمنظمات اج دمالذي يسخرها لتعزيز االن
أعداد النمو المتسارع في ومن هذه التطورات .  المؤسساتو

أنظمة الكابالت البحرية مشترآي الهاتف النقال، و
واالتصاالت الساتلية التي توفر نفاذًا واسع النطاق إلى 

أعداد  اإلنترنت، وزيادة في ، والنفاذ المجاني إلىاالتصاالت
واي فاي، الستخدام تكنولوجيا نقاط االتصال المحلي با

وسهولة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة، 
البرمجيات حلول وتخطي بعض الحواجز من خالل زيادة 

  .الحرة والمفتوحة المصدر
  

مؤسسية هامة وتؤآد الدراسات والتجارب وجود حواجز   
، وعليه.  تكنولوجيات التواصل واعتمادهاتحول دون قبول 

نهج يتفاعل الحواجز من أجل اعتماد هذه ينبغي تحديد 
ديناميكية مع قطاع التكنولوجيا الحيوي ويأخذ في االعتبار ب

ويمكن مقاربة .  حدود التخطيط في بيئة انتقالية ومضطربة
منهجيات تطور تكنولوجيات التواصل والمشارآة من منظور 

يات تكنولوجهذه اللفهم تطور ، وذلك تطوير البرمجيات
  .لأفضتسخيرها بشكل وسبل ها ئونشو

  
  
  تطور النهج الرشيق للبرمجيات  -٤
  

تطوير لعمليات مختلفة نماذج وظهرت على مر السنين   
 )Waterfall model(نموذج الشاللي ، منها الالبرمجيات

تطوير ال ونماذج )Spiral model(نموذج الحلزوني الو
لوجيات وتفضل التكنو.  )٤٠()RAD(السريع للتطبيقات 

 القائمة السريعة تحديث البرمجيات التقليدية وخفيفة الالناشئة و
  ومع ذلك،.   تقنيات متزايدة وتطويريةتعتمدعلى نماذج 

إلى هندسة البرمجيات آما هي ما زالت المبادئ األساسية ل
،  البرمجياتعملية تطويراالستمرار في  حد بعيد، مثل

، ها المتعارف عليهالبات ومتطها ومواصفاتئها،وأداتها وموثوقي
 تصميمالمتوفرة، واستغالل الموارد ، و منهاتوقعاتوإدارة ال

هذه البرمجيات على نحو يأخذ قابليتها للتكيف والمرونة في 
  .االعتبار

  
تطوير الرشيق للبرمجيات عند إصدار الوقد ظهر مبدأ   

ويحدد .  )٤١(٢٠٠١عام في " رشيقالبيان من أجل التطوير "
تقوم مجموعة من القيم التي ر السريع للتطبيقات تطويالنهج 

ويعتبر أن بناء .  المشارآةعلى الثقة واالحترام المتبادل و
والمجتمعات يقوم على التعاون بين الناس وعلى المؤسسات 

هذا ومع أن .  تطوير المنتجات من خالل تنفيذ تحديثات سريعة
ار حدود النهج يشجع التخطيط والتوثيق، فهو يأخذ في االعتب

وقد تم تثقيف العاملين .  مضطربةوالتخطيط في بيئة متغيرة 
  .خالل العقد الماضي مجال التكنولوجيا بهذه المبادئ في

  
  مستقبل تبادل المعلومات في حاالت الطوارئ اإلنسانية: ٢٫٠  اإلغاثة من الكوارث -اإلطار

  
الضوء على نمو المجتمعات " ومات في حاالت الطوارئ اإلنسانيةمستقبل تبادل المعل: ٢٫٠اإلغاثة من الكوارث "سّلط تقرير   

واعتمد التقرير زلزال هايتي في عام .  التطوعية وتعاون آالف المواطنين في آافة أنحاء العالم ضمن شبكات إدارة المعلومات
  . آعالمة بارزة في تطور اإلنترنت ووالدة أنواع جديدة من الذآاء الجماعي٢٠١٠

  
االستفادة يمكن للقطاع العام ، والتي المؤسسات اإلنسانية المعنية باإلغاثةنظام اإلنساني والير في المقام األول على ورآز التقر  

، الملفت لنشاط المجتمع المدني واألفراد من خالل شبكات االتصاالتالحجم ومن أبرز النقاط التي تناولها .  من دروسها المكتسبة
  . من دون هذه الشبكاتبنفس المعدل أو السرعةمعالجته نساني التعامل معه والنظام اإلوالذي ما آان بوسع 

_______________  
 .pdf.report-20-relief-disaster/pdf/assets/org.unfoundation.www://http: المصدر
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  الصة والتوصياتالخ  -٥
  

من أجل االستجابة للتحوالت المتسارعة التي يمر بها   
مجتمع المدني في منطقة اإلسكوا بطريقة رشيقة وديناميكية ال

اتخاذ قرارات جريئة وسريعة ، ال بد من وسريعة ومناسبة
تكنولوجيا إنشاء هيكليات لحوآمة : أقله بشأن هذه األمور
تحويل األموال ذج مالية لنما؛ ووضع المعلومات واالتصاالت
بالتنمية عمل تسمح وتنفيذ برامج على نحو استثنائي؛ 

تشجيع الدوافع والحوافز لاالستكشافية والتجريبية؛ وتقديم 
الستفادة الكاملة من القدرة على اواالبتكار؛ وتعزيز اإلبداع 

أحدث التكنولوجيات والنماذج لتطوير البرمجيات، ال سيما 
  .النهج الرشيق

هذا النهج تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق ن شأن فم  
ما هو متاح من الطلب، أي بين التوازن بين العرض و

من أجل تلبية ، الناحية التكنولوجية وما يطالب به المواطنون
التوقعات التي سرعان ما تعلَّق على الحوآمة اإللكترونية 

  المؤسسات وينبغي أن تدرك .  وتكنولوجيات التواصل
التي والبيئة طقة اإلسكوا أن الجمهور الذي تخدمه في من

وأنه عليها أن رات آبيرة ومتسارعة  لتغّينتعمل فيها تخضعا
 إلى التغيير لتظل قادرة على المنافسة في أيضًاتتطلع هي 
  .مجال عملها
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  أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  

 ٢٠١٢ة خالل النصف األول من عام األنشطة الرئيسية المنفذ
  

فيما يلي األنشطة الرئيسية التي تولت شعبة تكنولوجيا   
المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا تنفيذها في النصف 

، وتحديدًا حتى تاريخ صدور هذا العدد ٢٠١٢ عام األول من
من نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في 

 .غربي آسيا
  
  
  اجتماع للخبراء حول تعزيز التعاون  عقد  -١

 بين بلدان الجنوب في مجال نقل التكنولوجيا
  

يشمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب المجاالت التقنية   
واالقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات لدعم جهود التنمية 

تكنولوجيا شعبة وفي هذا اإلطار، نظمت .  المستدامة
ن خالل مرآز اإلسكوا المعلومات واالتصاالت، م

للتكنولوجيا، اجتماعًا للخبراء حول تعزيز التعاون بين بلدان 
الجنوب في مجال نقل التكنولوجيا في مقر غرفة التجارة 

 ٢٦ و٢٥والصناعة والزراعة في بيروت، وذلك يومي 
  . ٢٠١١أآتوبر /تشرين األول

  
وهدف االجتماع إلى مناقشة أبرز مجاالت التعاون في نقل   
تكنولوجيا، وإلى البحث في المجاالت ذات األثر األآبر، وإلى ال

اتخاذ الخطوات التمهيدية الالزمة لوضع إطار للتعاون بين 
الفرقاء المعنيين في تطوير وإدارة وصيانة التكنولوجيا 

وشّكل هذا االجتماع منصة للحوار . والخدمات ذات الصلة
  .نقل التكنولوجياوتبادل الخبرات ومناقشة التجارب الناجحة في 

  

  

ورشة عمل حول الملكية الفكرية ونقل عقد   -٢
 التكنولوجيا في الجامعات ومؤسسات البحوث

  
الملكية عقد مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا ورشة عمل حول   

الفكرية ونقل التكنولوجيا في الجامعات ومؤسسات البحوث، 
 كية الفكرية ومكتببالتعاون مع المنظمة العالمية للمل

ان، وذلك في مدينة الحسن العلمية في ّماليونسكو في ع
.  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٧ و١٦عّمان، يومي 

وهدفت ورشة العمل إلى دعم بلدان اإلسكوا في تعزيز 
قدراتها في إنتاج الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها 
واستخدامها االستراتيجي، عبر وضع آليات لنقل التكنولوجيا 

  . اآز البحوث والجامعات المعنية بإجرائهافي مر
  

  وتناولت ورشة العمل أهمية الملكية الفكرية   
في النمو االقتصادي، وإمكانات التعاون بين القطاعين 
األآاديمي والصناعي، وآليات التسويق التجاري، وتطرقت 
  إلى أمثلة حول األنظمة الوطنية لالبتكار ونقل 

  عمل عدد من صانعي وحضر ورشة ال.  التكنولوجيا
  لبحوث والمنظمات القرار في الجامعات ومؤسسات ا

  .العامة المعنية
  
  
 قياس نماذج توحيد حول عمل ورشةعقد   -٣

 اإلسكوا منطقة في المعلومات مجتمع
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يعتبر قياس نمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أمرًا   
 أساسيا لبناء مجتمع المعلومات، ولذلك برزت الحاجة إلى

، دوليًاوضع نماذج قياس موحدة ومؤشرات قابلة للمقارنة 
وهو ما ُيعتبر بالغ األهمية في صياغة سياسات مبنية على 

 عمل ورشةوفي هذا اإلطار، نظمت اإلسكوا .  أسس علمية
 منطقة في المعلومات مجتمع قياس نماذج توحيد حول

ديسمبر / آانون األول١٥ و١٤اإلسكوا في بيروت، يومي 
 بالمشارآة مع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد ،٢٠١١

  .الدولي لالتصاالت
  

وضّمت ورشة العمل ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية   
مسؤولة عن قياس مجتمع المعلومات، ومسؤولين من 
.  وزارات ومؤسسات عامة وخاصة في المنطقة العربية

هدفت إلى دراسة نماذج قياس مجتمع المعلومات المتاحة و
.  حاليا لمنطقة اإلسكوا، مع الترآيز على توحيد المنهجيات

وناقشت السبل الممكنة لتوحيد النماذج المستخدمة، وذلك 
بهدف تسهيل المقارنة اإلقليمية، أي فيما بين بلدان اإلسكوا، 

واستعرض عدد .  والدولية، أي مع سائر البلدان والمناطق
وطني، من من المشارآين دراسات حالة على المستوى ال

أجل تسليط الضوء على الدروس المكتسبة وأفضل 
.  الممارسات في قياس مجتمع المعلومات في المنطقة

وأخيرًا، أجري تدريب عملي لحساب مجموعة من مؤشرات 
القياس، وُقّدم عرض حول نظام المعلومات اإلحصائية 

وناقش الحضور مقترحات .  لإلسكوا ومجاالت استخدامه
 واالتحاد الدولي لالتصاالت لقياس المحتوى قدمتها اإلسكوا

  .الرقمي العربي وأيضًا لقياس أمن الفضاء السيبراني
  
  
المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى عقد   -٤

 العربي لحوآمة اإلنترنت

أسفرت الجهود التي بذلتها اإلسكوا وجامعة الدول   
العربية عن بلورة آلية إلطالق عملية المنتدى العربي 

.  مة اإلنترنت، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحةلحوآ
المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى وجاء ذلك نتيجة النعقاد 
 آانون ٣١ في بيروت يومي العربي لحوآمة اإلنترنت

وقد تعاون في عقد .  ٢٠١٢فبراير / شباط١يناير و/الثاني
هذا المؤتمر آل من اإلسكوا وجامعة الدول العربية ورئاسة 

  لس الوزراء اللبناني؛ وساهم في تمويله آل من مج
 اإلنترنتمرآز تنسيق الشبكات األوروبية لبروتوآول 

)RIPE NCC( والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات؛ وذلك 
بالتعاون مع مجموعة االقتصاد واألعمال وأمانة منتدى 

  .حوآمة اإلنترنت العالمي
  

لمنتدى بأنه وأسفر المؤتمر عن وثيقة ختامية وصفت ا  
منبر غير مرآزي إلجراء مشاورات شاملة تتيح ألصحاب 
المصلحة المتعددين المشارآة في حوار بشأن السياسات، 
حسبما هو متفق عليه في برنامج عمل تونس وإعالن مبادئ 
جنيف لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وبشأن 

 أنشطته أهداف المنتدى وطبيعته وآلياته وهيكليته وتمويل
وقدمت األمانة العامة لجامعة .  ودورية انعقاد اجتماعاته

الدول العربية هذه الوثيقة الختامية إلى اجتماع المكتب 
التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات 

، الذي نوه بالجهود )٢٠١٢فبراير / شباط٢بيروت، (
منتدى ودعا المبذولة وأثنى على المبادرة العربية لتأسيس ال
  .الدول العربية إلى المشارآة الفعالة في أعماله

  
 دولة، ١٤ مشارآًا من ٦٠وحضر المؤتمر أآثر من   

بينهم خبراء من عدد من المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في 
المنطقة العربية، والمؤسسات األآاديمية والمنظمات الدولية 

وقد نشرت اإلسكوا خالل المؤتمر مقتطفات من .  إلقليميةوا
 على ًاهذه المشاورات على الوسائط االجتماعية، تحديد

  .شبكتي فيسبوك وتويتر
  

وقد استضافت اإلسكوا اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع   
أسماء النطاقات العلوية العربية العامة في بيت األمم المتحدة 

وقد أسفر .  ٢٠١٢يناير / الثاني آانون٣٠في بيروت، في 
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ة بشأن اختيار جامعة الدول العربية ناالجتماع عن توافق اللج
للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في اإلمارات العربية 

 السجل ألسماء النطاقات العربية/المتحدة للقيام بدور المشغل
  "arab."و" عرب".
  
  
 عمل حول تطوير اتورش سلسلةعقد   -٥

  يعات السيبرانية وتنسيقهاالتشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عقدت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية،   
تطوير وتنسيق التشريعات السيبرانية " ورشة عمل حول

في القاهرة يومي " لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية
واستهدفت بشكل أساسي .  ٢٠١٢مارس / آذار١٥ و١٤

من قضاة ومحامين وممثلين عن وزارات الخبراء القانونيين 
العدل في الدول العربية، وخاصة المعنيون بصياغة القوانين 

السيبراني وتكنولوجيا المعلومات  الوطنية المتعلقة بالفضاء
وعقدت ورشة العمل في إطار مشروع .  واالتصاالت

تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع المعرفة "اإلسكوا 
الممول من صندوق التنمية في األمم "  العربيةفي المنطقة

  .المتحدة
  

، وهي "إرشادات اإلسكوا للتشريعات السيبرانية"وآانت   
فهذه .  أبرز مخرجات هذا المشروع، محور ورشة العمل

اإلرشادات هي أداة لمساندة الدول العربية في وضع قوانينها 

ن السيبرانية، وهي األساس للتنسيق والمواءمة فيما بي
وشارك في .  التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية

ن ياستعراض وشرح اإلرشادات عدد من الخبراء القانوني
.  الذين تعاونت معهم اإلسكوا خالل فترة تنفيذ المشروع

وشارآت في ورشة العمل إدارة الشؤون القانونية التابعة 
لجامعة الدول العربية من خالل ورقة عمل حول الملكية 

  . وعلى شبكة اإلنترنتيالفكرية في المجال المعلومات
  
  

  
  

وخلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات،   
منها توصيات خاصة بالحكومات ودورها على المستوى 

 توصيات حول التعاون والتكامل اإلقليميين أيضًاالوطني و
رقت مجموعة أخرى وتط.  في مجال التشريعات السيبرانية

من التوصيات إلى أهمية بناء قدرات مختلف المعنيين 
بصياغة القوانين وتطبيقها وتدريبهم، وإلى متطلبات وآليات 
تطوير العملية التشريعية وبالتالي تحسين البيئة التمكينية لبناء 

 .مجتمع المعرفة في المنطقة العربية
  

عرب والمرآز وقد تعاونت اإلسكوا مع اتحاد المحامين ال  
العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في تنظيم ورشة عمل 

 فبراير/ شباط٢١ و٢٠في نقابة المحامين في بيروت يومي 
، شارآت فيها مجموعة من المحامين ورؤساء نقابات ٢٠١٢

  .حامين من عدد من البلدان العربيةالم
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للجنة االستشارية السادس االجتماع عقد   -٦
 ة والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجيللتنمية العلمي

  
عقدت لجنة اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية   

والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي اجتماعها السادس في 
أبريل / نيسان٤ و٣بيت األمم المتحدة في بيروت يومي 

شعبة وهدف االجتماع إلى مراجعة إنجازات .  ٢٠١٢
، ٢٠١١ و٢٠١٠صاالت لعامي تكنولوجيا المعلومات واالت

  ، إضافة ٢٠١٣ و٢٠١٢وبرنامج العمل المقرر لعامي 
  . ٢٠١٥-٢٠١٤ إلى اإلطار االستراتيجي للفترة

وهدف االجتماع إلى متابعة التقدم المحرز في أنشطة مرآز 
  اإلسكوا للتكنولوجيا الذي أنشئ في األردن وبدأ عمله 

  .٢٠١١في عام 
  

برز القضايا والمحاور ورآزت عروض االجتماع على أ  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شعبة التي تهتم بها 

سياق تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية، 
وقياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات 
اإللكترونية على التنمية االقتصادية واالجتماعية، واالستثمار 

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االبتكار في قطاع ت
للتحول إلى مجتمع المعرفة، وآذلك المحتوى الرقمي 
  .  العربي، وأسماء النطاقات العربية، وحوآمة اإلنترنت

آما خصصت جلسات لمتابعة عمل وإنجازات مرآز اإلسكوا 
  للتكنولوجيا وآذلك آليات ونتائج الخدمات االستشارية 

   لطلبات البلدان في إطار التي تقدمها اإلسكوا استجابة
  .التعاون الفني

  

مؤسسات وشارك في االجتماع خبراء من عدد من ال  
األآاديمية ومراآز األبحاث، والمؤسسات الحكومية 

اإلقليمية، باإلضافة إلى عدد /والوزارات والمنظمات الدولية
.  من المستشارين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ن آانوا أعضاء سابقين في اللجنة، وبعضهم وأغلب المشارآي
  .أعضاء جدد

  
  
ورشة عمل لمكتب األمم المتحدة المعني عقد   -٧

  بالمخدرات والجريمة

  
 ٢٧ و٢٦استضافت اإلسكوا في مقرها في بيروت يومي   
 ورشة عمل إقليمية عقدها مكتب األمم ٢٠١٢أبريل /نيسان

ة األمم حول دراس المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وهدفت ورشة العمل إلى .  المتحدة حول الجريمة السيبرانية

التعريف بالجريمة السيبرانية واستعراض خطة األمم المتحدة 
ومن المقرر أن .  للقيام بدراسة عالمية عن هذا الموضوع

تستند الدراسة إلى استبيان مفصل حول القدرات واألنشطة 
جهات الحكومية واإلحصاءات الوطنية المتوفرة ودور ال

واألمنية المختلفة في التصدي لهذا النوع من الجرائم 
وخصصت عدة جلسات في ورشة .  ومالحقة المجرمين

العمل الستعراض االستبيان المقرر إرساله إلى بلدان 
وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات .  المنطقة

ة العدل والداخلية واالتصاالت، إضافة إلى ممثل عن جامع
  .الدول العربية
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منشورات في مجال تكنولوجيا المعلومات مجموعة من ال
  واالتصاالت

  
  

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:٢٠١١تقرير اقتصاد المعلومات لعام 
  )٤٢(الخاصآأداة تمكينية لتنمية القطاع 

  
  مقدمة

  
تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها   

االجتماعية للبلدان وعملية التنمية االقتصادية دورًا فاعًال في 
، ٢٠١٠فقد أظهر تقرير اقتصاد المعلومات لعام .  النامية

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
والشرآات مؤسسات األعمال  أن استخدام ،)األونكتاد(

الصغيرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساهم آثيرا في 
وتحسين األحوال المعيشية مؤسسات تاجية هذه التفعيل إن

وبفضل ثورة .   منهملفئات المجتمع المهمشة وخاصة الفقراء
الهواتف النقالة، توّفرت للعديد من رواد األعمال في البلدان 
النامية، وللمرة األولى، إمكانية حقيقية لالستفادة من 
  ة، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أنشطتهم التجاري

مع ما يتيحه استخدام هذه التكنولوجيا من تعزيز لإلنتاجية 
وفي الوقت نفسه، .  ورفع للقدرة التنافسية لقطاع األعمال

وفي سياق الجهود الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع 
الخاص، تجد الحكومات وشرآاؤها في التنمية نفسها بعيدين 

ي تتيحها هذه آل البعد عن االستفادة الكاملة من الفرص الت
ويتضح هذا من غياب قضايا .  التكنولوجيات الجديدة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االستراتيجيات الرامية 
  .  إلى تشجيع تنمية القطاع الخاص

  
 )٤٣(٢٠١١ناقش هذا التقرير في عام وعلى هذه الخلفية،   

الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات  الدور المفصلي
في تمكين القطاع الخاص من أخذ الدور القيادي واالتصاالت 

ويرآز التقرير على الجسر .  في تحقيق التنمية االقتصادية
لوجيا المعلومات واالتصاالت وتنمية القطاع والرابط بين تكن

  الخاص، وذلك من خالل رفع مستوى الوعي لدى واضعي

السياسات وصانعي القرار بالعالقة التفاعلية بين هذين 
 في التقدم التكنولوجي  التقريرويبحث.  ين الهامينالمورد

المحرز، ويناقش الخيارات المختلفة المتاحة للبلدان والكفيلة 
بمساعدتها على اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيات 

  .  الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛  وملحق إحصائيويقع التقرير في ستة فصول رئيسية  
يقدم الفصل األول إطارًا لمفهوم تنمية القطاع الخاص 
ويعرض مكونات الربط بين تنمية هذا القطاع ودور 

ويستعرض .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ذلك
الفصل الثاني االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات 

.  خاصاالتصاالت التي يمكن أن يستفيد منها القطاع ال
ويستطلع الفصل الثالث التطور التاريخي لقطاع تكنولوجيا 
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المعلومات واالتصاالت والفرص الجديدة التي يتيحها للقطاع 
الخاص، ال سيما تلك المرتبطة بتصنيع السلع والخدمات 

أما الفصل الرابع، فيرآز على بيئة .  التكنولوجية وإنتاجها
ا يتصل بالخدمات األعمال بوجود التكنولوجيا، وخاصة فيم
ويرآز الفصل .  المالية اإللكترونية آاألموال اإللكترونية

الخامس على المعوقات أمام ريادة المرأة في مجال األعمال، 
.  ويقترح وسائل لمعالجة هذه المعوقات والتعامل معها

وأخيرا، يستعرض الفصل السادس التحديات التي يواجهها 
لى اغتنام الفرص واضعو السياسات في معرض سعيهم إ

وتحقيق الفوائد لكافة المعنيين بهذا الموضوع الحيوي، سواء 
تعلق األمر بالقطاع الخاص أم الحكومات أم منظمات 

  .المجتمع المدني
  

 ٢٠١١ولمساعدة واضعي السياسات، يقترح تقرير العام   
إطارًا عامًا يهدف إلى تيسير االستخدام المنهجي لتكنولوجيا 

تصاالت من أجل تنمية القطاع الخاص، وذلك المعلومات واال
 أوجه للتفاعل بين تكنولوجيا من خالل تحديد أربعة

المعلومات واالتصاالت وتنمية القطاع الخاص مبّينة في 
  .٧الشكل 

  

تعزيز البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات   -١
  واالتصاالت

  
ُيعتبر تطور البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات   
االتصاالت عامًال هامًا وداعمًا لمناخ االستثمار العام في أي و

وعلى الحكومات وشرآائها في التنمية أن تضمن .  بلد آان
أن تلبي البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، من الشرآات مؤسسات األعمالاحتياجات مختلف أنواع 
رى وعبر الصغيرة والمتناهية الصغر إلى الشرآات الكب

واالستفادة من الفرص التي تتيحها الهواتف النقالة .  الوطنية
وخدماتها وتطبيقاتها لها أهمية خاصة للشرآات الصغيرة في 

في هذا السياق، تبرز .  البلدان ذات الدخل المنخفض
تكنولوجيا الحزمة العريضة المتنقلة آوسيلة جديدة يمكن أن 

النامية لالستفادة من يستخدمها القطاع الخاص في البلدان 
ويتطلب ذلك من الحكومات إيالء مزيد من .  اإلنترنت

االهتمام في السنوات المقبلة واإلسراع في بدء تنفيذ مشاريع 
وحتى نهاية عام .  تكنولوجيا الحزمة العريضة المتنقلة

 من البلدان النامية أو التي تمر بمرحلة ٥٠، شهد نحو ٢٠١٠
  .دمات الحزمة العريضة المتنقلةانتقالية عمليات إلطالق خ

  
   أوجه التفاعل بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنمية القطاع الخاص -٧ الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١١األونكتاد، تقرير اقتصاد المعلومات لعام : المصدر

تعزيز البنية األساسية 
لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

تحسين فرص استخدام 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في 
  مؤسسات األعمال

ز القدرة اإلنتاجية تعزي
لقطاع تكنولوجيا 

  المعلومات واالتصاالت 

استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 

لتعزيز فعالية تنمية 
 القطاع الخاص 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وتنمية 
 القطاع الخاص
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تحسين فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات   -٢
  واالتصاالت في مؤسسات األعمال

  
   تحقيق أفضل استفادة ممكنة مؤسسات األعماللى ع  

  من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سعيًا لرفع 
.  إنتاجية الشرآات الصغيرة منها والكبيرة على حٍد سواء

 على مؤسسات األعمالفاستخدام هذه التكنولوجيا يساعد 
 إلى المعلومات بكفاءة، ويسّهل الوصولإدارة مواردها 

ية صنع القرار، ويخفض التكاليف، ويعزز الداعمة لعمل
وعلى .  القدرة على تقديم المنتجات والخدمات للعمالء

 القيام بدور رئيسي في تعزيز استخدام أيضًاالحكومات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألغراض التجارية، مثل

التأآد من أن هذه التكنولوجيا وخدماتها متوفرة بأسعار 
إطار قانوني وتنظيمي يدعم استخدام هذه معقولة، وبناء 

  .التكنولوجيا وانتشارها
  
  
تعزيز القدرة اإلنتاجية لقطاع تكنولوجيا   -٣

 المعلومات واالتصاالت
  

يوفر إنتاج سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت فرصًا واعدة لشرآات القطاع الخاص، ويتيح 

ز النمو لها خلق فرص عمل جديدة، ويساعد في تحفي
ويمكن .  واالبتكار، مما يسهم في النمو االقتصادي بشكل عام

للحكومات وضع إطار تمكيني لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
تحرير : واالتصاالت، وذلك من خالل اتخاذ التدابير التالية

القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة، وزيادة الثقة واألمن في 
ومات واالتصاالت، وتوفير استخدام خدمات تكنولوجيا المعل

التدريب على مهارات هذه التكنولوجيا، وإنشاء مجمعات 
ات لرعاية شرآات تكنولوجيا نالتكنولوجيا والحاض

المعلومات واالتصاالت، واستخدام عملية المشتريات وإبرام 
العقود الحكومية لتحفيز الطلب على تكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصاالت بين الشرآات المحلية
  
  
  
  

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -٤
 لزيادة فعالية تنمية القطاع الخاص 

  
يمكن للحكومات والجهات المانحة استخدام تكنولوجيا   

المعلومات واالتصاالت لجعل عملية تنمية القطاع الخاص 
ومثال على ذلك استخدام هذه التكنولوجيا .  أآثر فعالية

تطوير األعمال وتوفير المعلومات إلصالح بيئة األعمال و
ويؤدي استخدام هذه .  التجارية وتقديم الخدمات المالية

التكنولوجيا إلى خفض تكاليف هذه الخدمات، وتوسيع نطاق 
انتشارها، وتحسين أداء األسواق؛ ويعرض تقرير اقتصاد 

ولضمان .   بعض التجارب ذات الصلة٢٠١١المعلومات 
ي تنمية القطاع الخاص، يجب نجاح الحلول التكنولوجية ف

مثل األمية (أخذ احتياجات المستخدمين والقيود المحتملة 
ويمكن إشراك .  في االعتبار) وارتفاع رسوم االستخدام

القطاع الخاص في تصميم الخدمات التدريبية واالستشارية 
وتقديمها، ألن ذلك يساعد على ضمان تقديم الخدمات وفقًا 

  .الحتياجات المستخدمين
  
 

  الخالصة والتوصيات
  

وخاصة -إن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
   قد ازداد إلى حد بعيد في معظم البلدان، -الهواتف النقالة

وقد ُترِجم هذا االنتشار بخلق فرص .  ال سيما األقل نموًا منها
العمل، وتطوير عدد من المشاريع الصغيرة في مختلف 

جديدة، واستخدام طرق جديدة القطاعات، وتقديم خدمات 
  ولكن، آما أآد التقرير، .  لتسويق المنتجات والسلع

 لضمان زيادة  أساسيًاتبقى مسألة وضع السياسات عامًال
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الذي يؤدي 

فعلى الحكومات أن تضطلع بدور .  بدوره إلى الحد من الفقر
لتي تستجيب بفعالية الحتياجات ريادي في وضع السياسات ا

مواطنيها، والتي تختلف بين بلد وآخر وآذلك فيما بين 
  .المناطق الريفية والحضرية
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وعلى الحكومات وشرآائها في التنمية اعتماد نهج   
شمولي لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

ستراتيجيات  ما تلتفت إليها االتنمية القطاع الخاص التي نادرًا
  وحتى استراتيجيات الجهات المانحة، فغالبًا .  التنموية

ما تشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
وعلى آل .  تنمية القطاع الخاص ولكن بطريقة هامشية فقط
 على  محدودًاحال، فإن الستخدام التكنولوجيا منفردة أثرًا

 عند دمج هذه يزداداألثر ولكن هذا .  تنمية القطاع الخاص
التكنولوجيا بعناية في السياسات واالستراتيجيات، إذ تساهم 
في خفض آلفة األعمال التجارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين 

  .التواصل بين القطاعين العام والخاص
  

 األساسية المالئمة وتعزيز بنيةوباإلضافة إلى إنشاء ال  
مل بطريقة أآثر فعالية، القدرات وااللتزام بجعل األسواق تع

.  على الحكومات أن تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص
ويهدف ذلك إلى خلق مناخ استثماري جيد وبيئة مؤاتية 
  يشجعان على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في القطاعين العام والخاص، وهو ما يسمح بتحقيق 

  كمن التحدي وي.  اإلمكانات الواعدة لهذه التكنولوجيا
  الذي يواجهه واضعو السياسات في تسخير االرتفاع 

يا المعلومات واالتصاالت جالكبير في معدالت انتشار تكنولو
  واستخدامها لدفع عجلة التنمية االقتصادية حتى تعود 
  .  بالفائدة على جميع شعوب المنطقة بكافة شرائحهم
   وبما أن هذه المهمة ما زالت تبدو بعيدة المنال،

تحّث األمم المتحدة الحكومات وشرآاءها في التنمية على 
 بإمعان والنظر ٢٠١١قراءة تقرير اقتصاد المعلومات لعام 

  .في توصياته بالعناية المطلوبة
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الممارسات :  المؤسسية للحكومة اإللكترونية المترابطةالبنية
  واالبتكارات

  
  

 في )IGI Global(ي صدر عن دار نشر التميز األآاديم  
 البنية" آتاب باللغة اإلنكليزية بعنوان ٢٠١٢يونيو /حزيران

الممارسات : المؤسسية للحكومة اإللكترونية المترابطة
 فصًال ويتناول ٢١يحتوي الكتاب على و.  "واالبتكارات

 بنيةمواضيع أآاديمية ودراسات حالة حول استخدام 
يل الحكومة المؤسسات في دول مختلفة آتطبيقات لتحو

وأشرفت لجنة .  اإللكترونية إلى حكومة إلكترونية مترابطة
من معهد علوم األنظمة في " باالب ساها"دولية يرأسها السيد 

  .  الجامعة الوطنية في سنغافورة على تحرير هذا الكتاب
  
  
  
  
  
  
  

 المؤسسية آنهج البنيةيتناول الكتاب موضوع استخدام   
توافق البنيوي بشكل متناسق وممارسة طبيعيين لتحقيق ال

إلى تعزيز تماسك المؤسسات يؤدي وسريع ومضمون 

 المؤسسات المنتظمة بنيةوُيستخدم أسلوب . وترابطها
)Structured Enterprise Architecture( عادة لتخطيط 

  وتنفيذ أنشطة تهدف إلى إحداث تغييرات وتعديالت 
هي تحسين غير أّن أهم فوائد هذا األسلوب .  في المؤسسات

  تقديم الخدمات وتعزيز أداء المؤسسة ضمن قطاعات 
ويهدف هذا الكتاب إلى توفير مرجع علمي .  العمل فيها

 وبنيةوعملي لفهم العالقة بين الحكومة اإللكترونية 
وضمن هذا السياق، يرآز الكتاب .  الحكوميةاتالمؤسس

 المؤسسات الحكومية والحكومة بنيةبشكل أوسع على 
ة، ويشكل مرجعًا أساسيًا لمدراء المعلومات المترابط

 والمتخصصين الذين )Government CIOs(الحكوميين 
يبحثون عن أفضل األساليب وأسرعها وأسهلها لالستجابة 

  .  وخارجها الحتياجات عمالئهم داخل مؤسساتهم
  

وفي هذا الكتاب، آتب المستشار اإلقليمي في تكنولوجيا   
 اإلسكوا، السيد سليم الزغبي، المعلومات واالتصاالت لدى

والباحثة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، 
   المؤسسية البنيةالسيدة سكينة النصراوي، فصًال بعنوان 

دراسة التحديات وتحقيق : في الدول ذات الحوآمة المتقّلبة
   المؤسسية البنيةعلى تطبيق ويرّآز هذا الفصل .  النجاح

   الحوآمة المتقّلبة، ويقدم مقترحًا جديدًا في الدول ذات
على سبيل المثال، .  المؤسساتبنيةيمكن اعتماده في إطار 

   المؤسسية على البنيةيشير هذا الفصل إلى سُبل تطبيق 
 The Open Group Architecture( "توجاف"إطار 

Framework - TOGAF( ليالئم الدول النامية وذات 
  .نيف البنك الدوليالحوآمة المتقلبة حسب تص

  
  

 
  

  : ٢٠١٢يونيو /حزيران :تاريخ االصدار
   IGI Globalنشر التميز األآاديمي

ISBN: 978-1-4666-1824-4
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   المعلومات واالتصاالت في حياتنا اليوميةتكنولوجيا

  
  

  )٤٤(اللبناني؟إيقاف قانون تنظيم اإلنترنت  "أوقفوا ليرا#"ة ملحهل استطاعت 
  
  ماذا حدث؟  -١
  

اإلنترنت اللبناني المعروف على قانون تنظيم تم اقتراح  
مارس /ذارآ في األسبوع األول من" ليرا"تويتر بقانون 

، وسرعان ما ُوجهت إليه انتقادات مباشرة من وسائل ٢٠١٢
وتضمنت أحكام هذا القانون بندًا مثيرًا .  اإلعالم والناشطين

للجدل، هو ضرورة تسجيل مزودي خدمات اإلنترنت لدى 
مارس، بدأت وسائل اإلعالم التقليدية / آذار٧وفي .  الحكومة

ا هي إال أيام قليلة حتى وم.  التشريعهذا بنشر مقاالت تنتقد 
.  بدأ ناشطو اإلنترنت بتنظيم أنفسهم ضد هذا اإلجراء

  مارس، قام عدد من المدونين والنشطاء / آذار١١وبحلول 
  

شبكات التواصل  اإلنترنت عبر لىبتحفيز االحتجاجات ع
، )تويتر( وخاصة خدمة التغريد واإلعالم االجتماعي،
لتي يشار إليها في هذه  ا(StopLIRA#)باستخدام ميزة الوسم 

وفي إطار هذه الحملة، . )٤٥("أوقفوا ليرا#"المقالة بحملة 
اإلعالم التواصل واستخدمت مجموعة واسعة من أدوات 

االجتماعية، بما في ذلك المدونات وفيسبوك ومنصة التدوين 
(Tumblr)  . وبعد هذا الحراك ببضعة أيام فقط، أشار رئيس

 ميقاتي عبر تغريدة على تويتر مجلس الوزراء اللبناني نجيب
 ١٣وبحلول .  إلى أن هذا القانون سيخضع للمراجعة

 ، أصبح موقف الحكومة اللبنانية بعيدًا جدًا٢٠١٢مارس /آذار
  .عن القانون المقترح الذي شارف في وقت قصير على نهايته

  
  "أوقفوا ليرا#" حول حملة آاريكاتوريرسم   -٨الشكل 

  

  
  .lira-stop/2012/03/16/com.inkontheside://http -م الكاريكاتوري سارين أخهرجاليان فنانة الرس  :المصدر

  . الرسم مترجم إلى اللغة العربية *  
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شبكات التواصل واإلعالم ال شك في أّن تحليل أثر  
صعب جدًا نظرًا إلى  على السلوك الحكومي أمر االجتماعي

اإلنترنت وبالنسبة لقانون تنظيم .  تداخل العديد من العوامل
، انطلقت مجموعة آبيرة من اآلليات في وقت واحد اللبناني

ومع ذلك، فوجود .  لمجابهة قرار الحكومة تطبيق هذا القانون
باستخدام المحتوى المتوفر على  (سجل عام موّثق جيدًا

يسمح بتحليل العالقة بين ) عيشبكات التواصل االجتما
الحراك الذي قد ينشأ على شبكة اإلنترنت، واإلجراءات التي 

وبسبب التنظيم .  تتخذها الحكومة استجابة لهذا الحراك
الُمحكم لمختلف أنواع الحراك على اإلنترنت، يمكن في 
بعض الحاالت تشويه المستوى الحقيقي للتأييد الشعبي لقضية 

أوقفوا #"حملة  أوًال دراسة ما إذا آانت ولذلك، ينبغي . ما
ولتقييم هذا .  تعكس حقيقة حرآة شعبية جماهيرية" ليرا

  .االدعاء، ال بد من فهم سياق الحراك على اإلنترنت في لبنان
  
  
  ما الذي نعرفه؟  -٢
  

بالرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة، فعدة  
، أوًال . وعح هذا الموضأيضًامؤشرات أساسية تساعد على 

 على شبكات التواصل واإلعالم االجتماعيإن قدرة محتوى 
تمثيل الفكر اللبناني السائد ترتبط ارتباطا وثيقا بعدد من 

وانقطاع .  األساسيات، مثل توفر الكهرباء وخدمات اإلنترنت
 ساعات يوميًا يجعل من ٨ إلى ٣التيار الكهربائي بمعدل 

ات االتصاالت المتوفرة الصعب الحفاظ على نفس نوعية خدم
وبمعنى آخر، فاالعتماد على .  في مناطق أخرى من العالم

الموّلدات لتأمين التيار الكهربائي، وتقّطع االتصاالت نتيجة 
لذلك، واستخدام الهاتف النقال للنفاذ إلى اإلنترنت، آلها أمور 
تعيق أية محاولة لوضع نموذج دقيق عن تأثير التيار 

تصاالت في لبنان وتؤدي إلى خلق بيئة الكهربائي على اال
ثانيًا، بينما تؤآد .  مليئة بالتحديات بالنسبة لمعظم الناس

اإلحصاءات الرسمية لالتحاد الدولي لالتصاالت أن نسبة 
 في المائة من ٣١استخدام اإلنترنت في لبنان قد ناهزت 

، يصعب تحديد الصلة بين أعداد ٢٠١٠السكان عام 
ت اإلنترنت وأعداد مستخدميها الفعليين، المشترآين في خدما

وتسلط .  ما يؤدي إلى شكوك في مصداقية هذه البيانات
ففي بعض األحيان، يتم .  بعض األمثلة الضوء على ذلك

التزود بخدمة اإلنترنت عن طريق البطاقات المدفوعة مسبقًا، 
لخدمة إلى لمما يدفع بعض المستخدمين إلى التحول من مقدم 

وفي هذه الحالة، قد يصبح .   بحثًا عن خدمة أفضلمقّدم آخر،
وفي .  لنفس الشخص أآثر من اشتراك واحد على مدار السنة

، األمر  واحدًابعض الحاالت، يتقاسم عدد من األفراد اشتراآًا
ومما .  الذي يدخل متغيرات إضافية إلى هذه المؤشرات

  يجعل الصورة أآثر تعقيدًا وجود مزودين غير قانونيين 
وللقيام بتحليل دقيق .  لم ُيرّخص لهم لتقديم خدمات اإلنترنت

عن هذا الموضوع، من األفضل اإلمعان بقراءة معدالت 
مثل فيسبوك شبكات التواصل االجتماعي انتشار واستخدام 

 التي )٤٦(وغيرها، فضًال عن المسوحات االستقصائية الطولية
  .عادة ما تجريها المنظمات العالمية

  
 هذه المسوحات الدراسة العالمية التي أجراها ومثال على 

 حول االتصاالت ٢٠١١للبحوث في عام " بيو"مرآز 
والبيانات التي تم جمعها من خالل هذا المسح مفيدة .  الرقمية

جدا، ألنه االستقصاء الطولي الوحيد الذي أجري على 
فمن خالل الزيارات الميدانية وجمع .  المستوى الدولي

نية التمثيلية، يوفر هذا المسح بيانات وأدلة تخلو البيانات العي
من الشوائب اإلحصائية الموجودة عادة في أدوات القياس 

وتظهر هذه البيانات أن معدالت استخدام اإلنترنت .  األخرى
.  في لبنان مشابهة تقريبًا لتلك الموجودة في األردن ومصر

ة من ومع ذلك، فمن المثير لالهتمام أن نسبة مئوية صغير
مستخدمي اإلنترنت في لبنان تعتمد على الشبكات االجتماعية 

وبما أن هذا المسح رآز .  مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة
فقط على قياس االستخدام، تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد 

  .من البحث لفهم األسباب الكامنة وراء هذه التباينات
  

هدفه تحليل  أجرت آلية دبي لإلدارة الحكومية بحثًا  
.  المعلومات التي ينشرها مستخدمو التغريد في المنطقة

 إلى معاينات أولية، إلى أن تويتر وخلص هذا البحث، استنادًا
وباستخدام تطبيق برمجي تم .  ُيستخدم أقل بكثير من فيسبوك

، دونت آلية دبي تطويره ألغراض هذا البحث خصيصًا
تين منفصلتين، لمدة لإلدارة الحكومية نشاط التغريد في جلس
أبريل /مارس ونيسان/أسبوع واحد لكل جلسة، وذلك في آذار

، وبعد ذلك تم تحليل هذه المجموعة من البيانات ٢٠١١
وقد صنفت هذه النتائج نسبة انتشار .  حسب البلد والموضوع
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وتعتبر هذه  .  في المائة١٫٨٥التغريد في لبنان بما يقارب 
ي إقليميًا، ولكنها ال تزال النسبة أعلى من المعدل الوسط

  .منخفضة للغاية من حيث القيمة المطلقة
  

، جرت معاينة معلومات "أوقفوا ليرا#"حملة وبالنسبة ل  
التغريد وتحليلها بدقة، وذلك باستخدام مجموعة من البيانات 

هاش تراآينغ التي قدمتها شرآة البحوث 
)com.hashtracking.www( . نحو  مشارآًا٥٩٤وأرسل 

وعند .  ٢٠١٢مارس / آذار١٧ و١١ تغريدة بين ٢٠٠٠
مقارنة عدد التغريدات بعدد المشارآين، تشير هذه البيانات إلى 

د في لبنان، فالمشارآة أنه حتى مع انخفاض نسبة انتشار التغري
الشعبية في هذه الحملة آانت ضئيلة جدًا نسبة لمجموع سكان 

آما أن غياب التظاهرات واالحتجاجات العامة ضد هذا . لبنان
القانون يؤيد االستنتاج بأن جهود آسب التأييد التي نظمت عبر 

  .اإلنترنت لم ترق إلى مستوى حرآة شعبية آبيرة

  
  ٢٠١١ ،واصل واإلعالم االجتماعي واستخدام اإلنترنتوسائل الت  -٨الجدول 

  ")أرفض اإلجابة/ال أعرف"ال يتضمن الجدول النسب المئوية إلجابة .  اعتمادًا على عينة(
  

 البلد
النسبة المئوية لمستخدمي وسائل 
 اإلعالم والتواصل االجتماعي

النسبة المئوية لغير مستخدمي وسائل 
 اإلعالم والتواصل االجتماعي

لنسبة المئوية للذين ليس ا
 لديهم نفاذ إلى اإلنترنت

 ٦٦ ٤ ٢٨ مصر
 ٦٣ ٧ ٢٩ األردن
 ٦١ ١٨ ٢٠ لبنان
 ٥٩ ٨ ٢٩ ترآيا

  .)٤٧(الرسائل النصية والشبكات االجتماعية األآثر شعبية في العالم: مرآز بيو للبحوث، االتصاالت الرقمية العالمية: المصدر
  

  البلدان العربيةمجموعة من نسب انتشار تويتر في   -٩الجدول 
  )٢٠١١مارس / آذار٣٠ -يناير / آانون الثاني١متوسط عدد المستخدمين في الفترة (

  
  النسبة المئوية النتشار التغريد  البلد
  ٨٫٤٦  قطر

  ٧٫٥٣  البحرين
  ٤٫١٨  اإلمارات العربية المتحدة

  ٣٫٦٣  الكويت
  ١٫٨٥  لبنان
  ٠٫٩٦  ليبيا

  ٠٫٨٥  األردن
  ٠٫٤٣  بية السعوديةالمملكة العر

  ٠٫٣٤  تونس
  ٠٫٢٥  فلسطين

  ٠٫٢٣  مانُع
  ٠٫١٧  الجمهورية العربية السورية

  ٠٫١٥  مصر
  ٠٫١٢  اليمن
  ٠٫٠٧  العراق
  ٠٫٠٥  المغرب
  ٠٫٠٤  الجزائر
  ٠٫٠٢  السودان
 .ومية، آلية دبي لإلدارة الحك٢٠١١مايو /تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، اإلصدار الثاني، أيار: المصدر
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مع رئيس الوزراء اللبناني تواصل أحد المدونين   -٩الشكل 
  األسبق سعد الحريري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .org.trella://http/3531: المصدر

  
وتشير المعلومات المتبادلة عبر شبكات التواصل   

ام على  إلى بعض األدلة المثيرة لالهتمواإلعالم االجتماعي
 االجتماعي له اإلعالمالتواصل ووسائل أّن التفاعل عبر 

على سبيل المثال، .  تأثيره على المستوى السياسي الفردي
نشر ناشط اإلنترنت عماد بزي وثائق خاصة حول تبادله 
التغريد مع رئيس الوزراء اللبناني األسبق سعد الحريري، 

 في مما يدل على المشارآة المباشرة لمسؤول سياسي
موضوع القانون المقترح، إلى جانب مناقشته لإلجراءات 

  .التي سيتبعها في هذا الخصوص
  

شبكات التواصل وهذا المثال دليل على تعاظم قدرة   
تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين االجتماعي على 
ونظرًا لقيام رئيس وزراء أسبق ونائب .  والقادة السياسيين

م التغريد لإلدالء بآرائه ا باستخد)أي سعد الحريري(حالي 
وتصوراته حول القانون المقترح، فقد أصبح الستخدام 

وفي مقابلة .  مغزى إضافيشبكات التواصل االجتماعي 
خاصة مع مدون لبناني بارز، أشار السيد مصطفى حموي 

من المريح بالنسبة لي معرفة أنه بوسعي أن : "إلى ما يلي
ء اللبناني نجيب ميقاتي الذي أغرد بشكوى إلى رئيس الوزرا

من المحتمل أن يقرأها، وأن رئيس الوزراء اللبناني األسبق 
سعد الحريري يتابع تغريداتي على تويتر، وأن السياسيين في 

بشكل شبكات التواصل واإلعالم االجتماعي لبنان يستخدمون 
لذلك أعتقد أنه أصبح للمواطنين الذين لديهم نفاذ إلى .  متزايد
  ".الحكومةاإلنترنت طريقة متطورة للتعامل مع شبكة 

  
  

  الخالصة
  

" أوقفوا ليرا#"في النهاية، لمعرفة ما إذا آانت حملة   
العامل الرئيسي الذي أدى إلى إيقاف قانون تنظيم اإلنترنت 
اللبناني، وجب معاينة المناخ السياسي السائد والقيام بمزيد من 

سياسي في البلدان فمع أّن أي تحليل للحراك ال.  البحوث
النامية يقتصر حتمًا على مخاوف مرتبطة بعملية جمع 
البيانات ومصداقيتها، تشير البيانات المتاحة حول حملة 

شبكات التواصل واإلعالم إلى أنه تم استخدام " أوقفوا ليرا#"
بشكل فعال من قبل شريحة السكان األآثر تأثرًا االجتماعي 

ين والمواطنين الذين لديهم نفاذ بالقانون المقترح، مثل المدون
واالتصال المباشر بين أعضاء الحكومة .  إلى اإلنترنت

والمواطنين المعنيين يدل على درجة آبيرة من الترابط وعلى 
وباإلضافة إلى القدرة .  قدرة على االستجابة لم تالحظ من قبل

على االتصال المباشر، استخدم المواطنون الذين يتشارآون 
شبكات التواصل واإلعالم ح حول قضية ما نفس الطرو

التنظيم والتالقي، والوصول إلى الساسة االجتماعي من أجل 
وأصبح اآلن لدى المواطنين اللبنانيين الملمين .  والمشرعين

باستخدام التكنولوجيا القدرة على إطالق حوار مباشر مع 
  .قادتهم السياسيين للضغط عليهم بهدف التغيير
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  يالحواش

  
  
بربر من شعبة   المقال السيدة ميرنا الحاجاأعّدت هذ  )١(

  . المعلومات واالتصاالت في اإلسكواتكنولوجيا
تستعرض إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم   )٢(

المتحدة الخدمات الحكومية اإللكترونية في الدراسة التي 
 حول الممارسات الجيدة ٢٠١١أصدرتها في عام 

، )ST/ESA/PAD/SER.E/164(واالبتكارات في اإلدارة العامة 
: ا على الرابط التاليويمكن االطالع عليه

/documents/public/groups/intradoc/org.un.1unpan://http 
                                                        .pdf.046119unpan/un  

)٣(  &4404=ID_URL-php.ev/en/ci/org.unesco.portal://http 
     .html.201=SECTION_URL&TOPIC_DO=DO_URL  

)٤(  pdf.EN_49583/documents/org.cprn.www://http.  
)٥(  Frame/files/dit/files_upload/sites/in.gov.mit.www://http 

  . pdf).1(0_4_NeGP_in_Engagement_Citizen_for_work  
عبة تكنولوجيا  المقال السيد حيدر فريحات، مدير شاأعّد هذ  )٦(

  .المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا
  ، ُقدر عدد مشترآي الهواتف النقالة ٢٠١١في عام   )٧(

 ٨٦٫٧ نسمة في الدول المتقدمة، و١٠٠ لكل  هاتفًا١١٧٫٨بـ 
 نسمة في الدول النامية، حسب إحصاءات ١٠٠كل ل هاتفًا

ITU/int.itu.www://http- االتحاد الدولي لالتصاالت

       .             html.KeyTelecom/glance_at/tatisticss/ict/D 
 المقال السيدة هانيا صبيدين ديماسي من شعبة اأعّدت هذ  )٨(

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا
)٩(  -technology-information-global/org.weforum.reports://http

                                               .                                  2012 
)١٠(  government-integrated/program/ar/qa.ictqatar.www://http.  
 الصادر عن إدارة ٢٠١٢تقرير مسح الحكومة اإللكترونية   )١١(

. جتماعية في األمم المتحدةالشؤون االقتصادية واال
htm.report12/reports_global/egovkb/org.unpan.2www://http.  

)١٢(  bh.bahrain.www://http.  
)١٣(  iq.gov.egov.www://http.  
)١٤(  ae.government.www://http.  
  

  
  
)١٥(  sa.gov.saudi.www://http.  
هذا المقال هو ترجمة بتصرف من اإلنكليزية لمقابلة أجريت   )١٦(

ير اإلدارة العامة ، مساعد وز"شانغ آوانغ سو. د"مع 
واألمن في آوريا الجنوبية، وُنشرت في صحيفة آوريا 

يمكن االطالع على المقال . ٢٠١٢مارس / آذار٨تايمز في 
  .30xBDz/ly.bit://http: من خالل الرابط المختصر

أعد هذا المقال السيد جورج يونس من شعبة تكنولوجيا   )١٧(
  .ومات واالتصاالت في اإلسكواالمعل

)١٨(  org.opengovpartnership.www://http.  
)١٩(  opengov.www/sites/org.opengovpartnership.www://http 

.   pdf.Declaration_OGP/files_page/files/org.partnership 
اهيم أحمد البدوي، األخصائي في  المقال السيد إبراأعد هذ  )٢٠(

  .التخطيط االستراتيجي في حكومة اإلمارات اإللكترونية
)٢١(  World Economic Forum, 2012.Global Information 

Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 

Global/docs/org.weforum.3www://http. Geneva. World 
                                                    .    pdf.2012_Report_IT 

  : من األمثلة على الحكومة اإللكترونية المحلية  )٢٢(
ae.Dubai, ae.Abudhabi, ae.Rak.  

)٢٣(  ae.government://http.  
يمكن مشاهدة تقرير مصور عن هذه الجلسة على قناة   )٢٤(

: حكومة اإلمارات اإللكترونية على يوتيوب
emiratesegovernment/com.youtube.www://http.  

وسوعة بعد إطالقها عن طريق يمكن الوصول إلى موقع الم  )٢٥(
  ".امارات.حكومة"البوابة الرسمية لدولة اإلمارات 

يمكن الحصول على نسخة من هذه الوثيقة على موقع   )٢٦(
  .ae.emiratesegov://httpحكومة اإلمارات اإللكترونية، 

)٢٧(  United Nations Department of Economic and Social 

Affairs (UNDESA) (2012) United Nations E-Government 

Survey 2012: e-Government for the People, New York, 

/org.un.1unpan://http .United Nations Publications 
. pdf.048065unpan/un/documents/public/groups/intradoc 

  



  ١٧العدد     في غربي آسياللتنمية نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  
  

٥٦  

  
   من يمكن الحصول على نسخة من هذه الوثائق  )٢٨(

الموقع الرسمي لرئيس الوزراء في دولة اإلمارات 
ae.uaepm.www://http.  

، )Jeremy Millard (هذا المقال السيد جيرمي ميالردأعّد   )٢٩(
المستشار لدى اإلسكوا، وترجمته بتصرف السيدة نبال 

 في إدلبي، من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .اإلسكوا

على أدوات تكنولوجيا " ٢٫٠الوب "يطلق مصطلح   )٣٠(
المعلومات واالتصاالت التي تسمح بتفاعل المستخدمين 
معها، حيث يستطيعون إبداء آرائهم وإضافة تعليقاتهم من 

  .خالل الوب
)٣١(  Millard, J et al. (2009b). European eParticipation, 

summary report, prepared for the ICT for Government 

and Public Services Unit, European Commission, 

option?php.index/eP/gr.uom.islab://http: 2009November  
.    82=Itemid&&36=gid&view_cat=task&docman_com= 

)٣٢(  org.lovecleanstreets.www://http.  
)٣٣(  us.ny.state.ocfs.www://http.  
)٣٤(  com.patientsknowbest.www://http.  
)٣٥(  de.haushalt-hamburg.www://http.  
)٣٦(  Millard et al (2009). European eParticipation Summary 

/activities/society_information/eu.europa.ec://http: Report 
_summary_eparticipation_eu/reports/docs/egovernment 

         .                                                              pdf.09_nov 
من شعبة ) Syed Ahmed(السيد سيد أحمد أعد هذا المقال   )٣٧(

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتولت التدقيق به 
  .ومراجعته السيدة ميرنا الحاج بربر من الشعبة نفسها

 التابعة iCSOاعتمدت هذه اإلحصاءات على قاعدة بيانات   )٣٨(
لفرع المنظمات غير الحكومية في إدارة األمم المتحدة 

  .org.csonet://http. ة واالجتماعيةللشؤون االقتصادي
  تشير إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية   )٣٩(

حقائق أساسية حول وضع المجلس "في تقريرها المعنون 
تسمح الصفة : إلى ما يلي" االقتصادي واالجتماعي

  لتي تحملها بالنفاذ االستشارية للمنظمات غير الحكومية ا
إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية المختلفة 
وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، واإلجراءات 

  

  
  المتخذة في مجال األسلحة الصغيرة، 
 . واألنشطة الخاصة التي ينظمها رئيس الجمعية العامة

17=menu?php.index/org.csonet://http . وتمنح الصفة
  .االستشارية للمنظمات العامة والخاصة

تطوير البرامجيات  منهجياتيمكن االطالع على عدد من   )٤٠(
 Software/wiki/org.wikipedia.en://http: على الرابط التالي

                .                           methodology_development_  
)٤١(  Beck, Ken et al. (2001), “Manifesto for Agile Software 

.org.agilemanifesto://http.  Agile Alliance, Development”  
 من شعبة تكنولوجيا السيد رامي الزعتري هذا المقال أعّد  )٤٢(

  .المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا
  ) األونكتاد(جارة والتنمية أطلق مؤتمر األمم المتحدة للت  )٤٣(

سكوا خالل مؤتمر صحفي عقد هذا التقرير بالتعاون مع اإل
 تشرين ١٩األمم المتحدة في بيروت في  في بيت
وقد تزامن إطالقه مع إطالق التقرير .  ٢٠١١أآتوبر /األول

في مناطق أخرى من العالم، وذلك آمؤشر واضح على 
: على العنوان التاليويمكن تنزيل التقرير مجانًا  . أهميته

pdf.en_2011ier/PublicationsLibrary/en/org.unctad:// http.  
من ) Mathew Perkins(أعّد هذا المقال السيد ماثيو بيرآنز   )٤٤(

وتوّلى مراجعته  .شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لمعلومات السيد رامي الزعتري من شعبة تكنولوجيا ا

  .اواالتصاالت في اإلسكو
 هي آلمات أو عبارات مسبوقة )hashtags( الوسوم أو  )٤٥(

يتم استخدامها ضمن شبكات التواصل االجتماعي # بالرمز 
  .عمثل تويتر لتحديد الفئات والمواضي

 نفس المجموعة من معاينة هذه على مسح التنطوي تقنية  )٤٦(
البيانات  ويتم جمع. من الزمن على مدى فترة ممتدة األفراد

 بعد ذلك على فترات زمنية، والمسح في بداية ألول مرة
  .متكررة

)٤٧(   -digital-global/2011/12/20/org.pewglobal.www://http

 .worldwidepopular-networking-social-xtingte-communication

Agile Alliance. – “Manifesto for Agile Software 

Development”; et al. (2001).                                              
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اخلدمات  ا�ستخدام  معدالت  رف��ع  اإىل  املنطقة  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  انت�سار  اأدى 
االإلكرتونية، ال �سيما اخلدمات احلكومية منها، لدى عامة النا�س. وتعترب م�ساركة املواطنني والقطاع املدين 
يف عملية حتديد االأولويات الوطنية وتعريف احلكومات باحتياجات هذا اال�ستخدام من الركائز االأ�سا�سية للحكم 
الر�سيد واحلوكمة. وتعّزز تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت اإ�رشاك املواطنني يف عملية احلكم، من 
خالل توفري من�سة للنقا�س وامل�ساركة والتعبري عن الراأي ب�سهولة و�سفافية، ومتّكن املواطنني من امل�ساركة 
احلقيقية والفعلية يف عملية اإدارية و�سيا�سية �ساملة، مما ي�ساهم يف توطيد اأ�س�س ال�رشعية للحكومات. ويعرف 
هذا املفهوم باحلوكمة االإلكرتونية التي ُتعترب امتدادًا للحكومة االإلكرتونية، وتهدف اإىل متكني املواطنني من 

امل�ساركة يف عملية احلكم و�سنع القرار.

ونظرًا اإىل اأهمية هذا املو�سوع، ارتاأت االإ�سكوا تخ�سي�س ملف هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات 
احلوكمة  اإىل  التحول  عملية  العدد  هذا  ويتناول  االإلكرتونية.  للحوكمة  اآ�سيا  غربي  يف  للتنمية  واالت�ساالت 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  با�ستخدام  احلكم  عملية  امل�ساركة يف  املواطنني من  االإلكرتونية، عرب متكني 
واالت�ساالت، ال �سيما �سبكات التوا�سل وو�سائل االإعالم االجتماعي. ويبنّي ملف العدد اأي�سًا اأهمية اخلدمات 
احلكومية االإلكرتونية عرب الهاتف النقال، وي�ستعر�س و�سع احلكومة االإلكرتونية يف منطقة االإ�سكوا. وتركز 
الن�رشة اأي�سًا على تنامي دور امل�ساركة االإلكرتونية وو�سائل التوا�سل واالإعالم االجتماعي يف خدمة املواطنني 
مثااًل   تطوير املجتمعات، وتعطي  االإلكرتونية يف  امل�ساركة  االآليات ال�ستثمار  اأف�سل  اإىل  م�سرية  واحلكومة، 
على تاأثري هذه التكنولوجيات يف حياتنا اليومية. وت�ستعر�س الن�رشة كذلك االأن�سطة التي نفذتها االإ�سكوا يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت خالل الن�سف االأول من عام 2012. 
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