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أهداف الوحدة
:تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى

التعريف بالحكومة اإللكترونية ومكوناتها؛•

ة؛لمراحل تطوير استراتيجية الحكومة اإللكترونيعرض •

ألهم األدوات التنفيذية للحكومة اإللكترونية؛عرض •

اإللكترونية؛الحوكمةلمفهوم عرض •

لمجموعة من دراسات الحالة لمشاريع الحكومة عرض •

.اإللكترونية



محصلة التعلُّم
قادراً ينبغي على القارئ بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن يصبح

:على

في النقاشات التي تهدف إلى تحديد طرائق استخدامالمشاركة •

العمل الحكومي؛واالتصاالت لتطوير تكنولوجيا المعلومات 

تطوير بفعالية في االجتماعات التخصصية التي تعقد لالمشاركة •

التنفيذية؛اإللكترونية وخططها استراتيجيات الحكومة 

وتحليل مقومات نجاح أو فشل مشاريع محددة في مجال مناقشة •

.الحكومة اإللكترونية



الرموز المستخدمة



أساسية حول الحكومة اإللكترونيةمفاهيم : الفصل األول



مفاهيم أساسية حول الحكومة اإللكترونية
:يهدف هذا الفصل إلى

التعريف بالحكومة اإللكترونية وأهميتها؛•

عرض مستويات نضج الحكومة اإللكترونية؛•

التعريف بعوامل نجاح مبادرات الحكومة اإللكترونية •

والمخاطر المرتبطة بتلك المبادرات؛

.اإللكترونية ومكوناتهابالحوكمةالتعريف •
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تعريف الحكومة اإللكترونية 



(2-1)اإللكترونية تعريف الحكومة 

داء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين أ•

.الحكوميةالوظائف والخدمات 

العمليات فيالتكنولوجيات الرقمية لتحقيق تحّول استخدام •
ن  ( Effectiveness)الفاعلية الحكومية على الوجه الذي يحّسِّ

الخدمةومستوى تقديم  Efficiency( الكفاءة) والفعَّالية 



(2-2)تعريف الحكومة اإللكترونية 
كّوناتها تذكر معظم التعريفات المتداولة للحكومة اإللكترونية م

:األربعة األساسية، وهي

هزة أج–اإلنترنت –الحاسوب شبكات )استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

(الهواتف–الفاكس 

(داخليةإدارة حكومية –تقديم خدمات –معلومات تقديم ) دعم األعمال الحكومية •

يدة أو طريق إيجاد قنوات تواصل جدعن )تحسين العالقة بين المواطن والحكومة •

(اإلداريةمع العملية السياسية أو تفاعل المواطنين تحفيز 

.فيهااتّباع استراتيجية موّجهة تقدّم قيمة مضافة للمشاركين •



تعاريف للحكومة اإللكترونية



Citizen centric«محورية المواطن »توجه 

مة أدى األثر المحدود لالستثمارات الحكومية في مجال خدمات الحكو•

"محورية المواطن"اإللكترونية إلى انتقال التركيز نحو توجه 

(Citizen Centric )منتصف العقد األول من القرن الحاليفي.

و ضمان تحّول كبير في تحديد أولويات النتائج الحكومية نححدوث •

.دماتتلبية االحتياجات المتنوعة للمواطنين في الحصول على الخ

الحكومة اإللكترونية ليست مجرد أداة مساعدة لتحسين إجراءات•

أي التحّول )القطاع الحكومي، لكنها أيضاً أداة تمكين للتحّول الحكومي 

يم والستحداث توّجهات جديدة في تطوير وتقد( في عمل الحكومة

.الخدمة



أثر الحكومة اإللكترونية
ومة نحو عملية تطوير مستمر بعيدة المدى لتحويل الحكالحكومة اإللكترونية هي •

.حكومة ترّكز على المواطن

إلى من األعلى)خريطة طريق عالية المستوى تحتاج الحكومة اإللكترونية إلى •

(من األسفل إلى األعلى)مترافقة مع خطة تنفيذ تفصيلية ( األسفل

أي )ن تحتاج الحكومة اإللكترونية إلى كتلة حرجة من المواطنين اإللكترونيي•

مال ومن مؤسسات األع( المواطنين المؤّهلين للتعامل مع الخدمات اإللكترونية

شفافية اإللكترونية للوصول إلى أثر مستدام يتجاوز مجرد تحسين الكفاءة وال

(Transparency )الداخلية للحكومة.

راءات يتطلب الوصول إلى كتلة حرجة لخدمات الحكومة اإللكترونية القيام بإج•

خدمة وتوجيههم استثنائية لثني المواطنين عن استخدام القنوات التقليدية لتقديم ال

.نحو قنوات الحكومة اإللكترونية



اإللكترونيةالخدماتلزيادة الطلب على الالزمة الخطوات 

قنوات متعددة تطوير بنية تحتية موحدّة تسمح بتقديم الخدمات المختلفة عن طريق•

، مثل مراكز خدمة المواطن التقليدية وغيرها من نقاط النفاذ ونافذة واحدة
شبكة اإلنترنت والبوابات على ( Portals)التواصل والبوابات العمومية كمراكز 

.على شبكة الهاتف النقال

ن الثقة العامة في المعامالت اإللكترونية وغير• ها من التعامالت تنفيذ خطوات تُحّسِّ

.رقميةفي بيئة التي تتم 

تشجيع تطوير محتوى وخدمات مالئمة وجذابة وسهلة االستخدام، بما فيها •

.للمواطنالمتميزة والجذَّابة التطبيقات 

.كنينتنفيذ برامج تعمل على تحسين النفاذ إلى الخدمات بأقل جهد وكلفة مم•
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اإلطار العام للحكومة اإللكترونية



اإلطار العام للحكومة اإللكترونية
ى تحقيق يؤدي التنفيذ الناجح لمشاريع الحكومة اإللكترونية إل

:األهداف األربعة التالية

تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً؛–

حكومة تعمل بحدٍّّ أدنى من األوراق؛–

 Knowledge-based)حكومة مبنية على المعرفة –
government)؛

.شفافةحكومة –



أوجه الحكومة اإللكترونية
.الخدمات والمعلومات للمواطنينتقدّم  (G2C) :مواطن-إلى-حكومة•

جميع أشكال العالقة والتواصلتبّسط (: G2B) أعمال -إلى-حكومة•

.بين الحكومة وقطاع األعمال

تشارك المعلومات والتعاون داخل تدعم (: G2G) حكومة -إلى-حكومة•

.المختلفةالجهات الحكومية أي جهة حكومية أو بين 

اإلجراءات الداخلية وتحّسن تنّسق (: G2E) موظف -إلى-حكومة•

ين وتحسين التواصل باإلدارة العامة اإلنتاجية عن طريق تطوير 

.الموظفين الحكوميين



المكتب األمامي والمكتب الخلفي
ة، المكتب األمامي يعبّر عن الحكومة كما يراها طالب الخدم•

اع وقطمن المواطنين وكيفية التفاعل بين الحكومة وكل 

.األعمال

ة التي تتضمن المكاتب الخلفية األعمال الداخلية في الحكوم•

غير وهذه العمليات تدعم اإلجراءات الحكومية األساسية، 

.منظورة من العموم



مواطن-إلى-خدمات حكومة
مواطن تقديم المعلومات والخدمات-إلى-تشمل خدمات حكومة•

.العامة للمواطن

نظمة يجري تقديم الخدمات إلكترونياً للمواطنين بواسطة أ•

ن ، وذلك عضمن الحكومةمخصصة للتشارك في المعلومات 

ومات طريق تطبيقات تمّكن المواطن من الوصول إلى المعل

)إلكترونية تعمل كنافذة واحدة خالل بوابة والخدمات من 
(Single window online portal.



أمثلة عن الخدمات
اخيص تقديم الطلبات، واستصدار مختلف الموافقات أو التر•

اإلجازات؛ أو 

ية بمعلومات حول القواعد الناظمة والقرارات اإلدارالتزويد •

والقوانين؛

ب خدمات الدفع اإللكتروني، ومنها دفع واسترجاع الضرائ•

والدفعات المتعلقة بالخدمات االجتماعية؛

الشأن العام، في ( Participation)إتاحة فرصة المشاركة •

ترونية اإللكاإللكترونية والمداولة وذلك عن طريق االستشارة 

.والتصويت اإللكتروني



البوابة اإللكترونية المخصصة للمواطن

ز المواطن في مركيقع )يتطلّب بناء بوابة متمحورة حول المواطن 

اعد ، أن يتم ترابط وتكامل قوفي المعلوماتمع نظام مشاركة ( اهتمامها

، وسجلالسجل المدني: البيانات األساسية في اإلدارة العامة، وأهمها

جل اإلقامة، والسجل العقاري، وسجل المركبات، وسجل الضرائب، وس

.التأمين



أعمال-إلى-خدمات حكومة
أعمال خدمات تسجيل الشركات -إلى-خدمات حكومةتشمل •

المعامالتيةالخدمات التجارية والصناعية وغيرها من 

اإللكترونية مثل عمليات التوريد والعطاءات وإرساء 

رسوم واللمختلف الضرائب المناقصات والدفع اإللكتروني 

.الحكومية



أعمال-إلى-أهم التطبيقات الضرورية لتقديم خدمات حكومة

جميع وهو عبارة عن نافذة واحدة ب: نظام مشتريات إلكترونية متكامل•

شراء خاللها القيام بجميع عمليات اليمكن من المشتريات الحكومية 

.إلكترونياً مثل التسجيل وتقديم العروض والتعاقد والدفع

ن من القيام بأع: نظام اإلدارة الجمركية اإللكترونية• مال الذي يمّكِّ

ال بالشكل اإللكتروني وباستيراد وتصدير اإلدارة الجمركية من 

.أوراق، ويساهم في منع التهريب

ً يستخدم لبيع وشراء البضائع إالذي :نظام تجارة إلكترونية• .لكترونيا



حكومة-إلى-خدمات حكومة
ة حكومة إلى تنسيق إجراءات العمل الحكومي-إلى-تهدف الخدمات من النوع حكومة

تصاالت، اإلنتاجية، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالورفع مستوى الداخلية 

:وهو ما يحقّق النتائج اآلتية

لية، على نظام تقارير مترابط بين الجهات الحكومية، وبينها وبين الحكومات المح•

الدقة؛من معدالت وجه يرفع 

ع من تشارك المعلومات بين الجهات الحكومية من خالل قواعد البيانات، مما يرف•

؛العمل الحكوميكفاءة 

تبادل األفكار وتشارك الموارد بين الجهات الحكومية؛•

.نيةآلية تشاركية التخاذ القرار، وذلك بواسطة منصات التشاركية اإللكترو•

عملية(  Digitization) برقمنةحكومة تقتضي القيام –إلى–إن نجاح مبادرة الخدمات من نوع حكومة

م ذلكويت. معالجة الوثائق في الجهات الحكومية، ومن ثّم التحّول إلى عمليات حكومية بال أوراق

 ً .بواسطة نظام تبادل الوثائق إلكترونيا



حكومة -إلى-حكومةمتطلبات تقديم خدمات من نوع 

إدارة إلكترونية إلجراءات العمل؛•

معالجة إلكترونية للوثائق؛•

نظام إدارة المعارف؛•

.تكامل المكاتب الخلفية•

تصبح غالباً جزءاً من الخدماتحكومة-إلى-الخدمات من النوع حكومة
أعمال-إلى-مواطن أو حكومة-إلى-من النوع حكومة



حكومة في كوريا الجنوبية-إلى-أمثلة ألنظمة حكومة
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مزايا الحكومة اإللكترونية 



مزايا الحكومة اإللكترونية
خفيف ، وتخفيض كلفة تقديمها، وتالخدمات الحكوميةرفع جودة وكفاءة تقديم •

اءات، تنفيذ اإلجروتخفيض زمن العبء اإلداري على المواطنين وقطاع األعمال، 

.وزيادة مشاركة المواطنين في آلية اتخاذ القرار، واالرتقاء بالشفافية

بتعزيز تساهم الحكومة اإللكترونية في بناء الثقة بين المواطن والحكومة، وذلك•

.وأسهلوجعل المعلومات متاحة بشكل أفضل التفاعل المباشر 

ميتعتبر الحكومة اإللكترونية أحد أهم مرتكزات برامج تحديث العمل الحكو•

أوسع تهدف ة من استراتيجيينظر مؤخراً إلى تقديم الخدمات إلكترونياً كجزء 

ن كفاءة لتطوير الخدمات بما  لما كان و. العمل والخدمة المقدمة للمواطنيحّسِّ

ومة، مع الحكيضطرون للتفاعل المواطنون المحتاجون للخدمات الحكومية 

توى قد يكون له انعكاسات على المسبمستوى جيد فإن عدم تقديم الخدمة 

.السياسي



ةالتغييرات الناجمة عن استخدام الخدمات اإللكتروني
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نموذج نضج الحكومة اإللكترونية



مراحل نضج الحكومة اإللكترونية



التحول من النموذج األسطواني إلى النموذج الهرمي للبنيان الحكومي
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الحكومة اإللكترونية وتأثيراتها التنموية



ية الكلفة والعائد في مشاريع الحكومة اإللكترون



عوامل النجاح الحرجة للحكومة اإللكترونية



الرؤية واألهداف واالستراتيجية
دى يتطلب نجاح الحكومة اإللكترونية وجود خطة بعيدة الم•

يمكن لإلجراءاتتبنى على رؤية ُمصاغة بعناية، إذ ال 

.  التصحيحية المتسرعة أن تحقق النتيجة المطلوبة

األسلوب البداية هوالتركيز على الصورة الكبرى في يعتبر •

ه من األمثل، حيث يتم التركيز على فهم ما يطلب تحقيق

وذلك ، (األعلى إلى األسفلمن نظرة )الحكومة عموماً 

واضحة بالتزامن مع القيام بمهام تنفيذية صغيرة بأولويات

(.األعلىاألسفل إلى من )



متطلبات نجاح الحكومة اإللكترونية
:يتطلب نجاح الحكومة اإللكترونية ما يلي

؛رؤية واضحة ودعم من القيادات•

دعم فعال ومشاركة من المواطنين؛•

موارد المطلوبة استراتيجية معدة جيداً تتضمن التزاماً بتقديم ال•

.  للتنفيذ

ةالحكومة  (Joined-up government)المنضامَّ

بناء تصور للخدمات وفقاً الحتياجات المواطنين وقطاع األعمال، وليسيتم 

وفقاً للبنى اإلدارية للحكومة، وقد تكون بعض الخدمات عابرة ألكثر من جهة حكومية



القوانين والتشريعات
عة من تتطلب عمليات التطبيق لمبادرة الحكومة اإللكترونية التعامل مع مجمو•

لتعامل مع ال تعرقل القوانين المصممة لوذلك كي القضايا القانونية والتشريعية، 

اإللكترونيةبيئة ورقية التعامل مع الخدمات 
حماية البيانات الشخصية؛–

حرية وسرية المعلومات في االتصاالت اإللكترونية؛–

حقوق الملكية الفكرية والصناعية؛–

التجارة اإللكترونية؛–

المعامالت اإللكترونية؛–

.السيبرانيةالجرائم –

نظم وفي ( ( Business processesتعليمات متعلقة بالتغيير في سيرورة إجراءات العمل /قوانين–

المعلومات؛

اإللكترونية، وإنشاء مركز بيانات للحكومة  IT architectureتعليمات متعلقة بالبنيان التقني /قوانين–

.حكومي متكامل



الترتيبات المؤسسية
ية؛ضمان وجود قيادة قوية ومصّممة على مبادرة الحكومة اإللكترون•

ير؛التخطيط إلدارة تكنولوجيا المعلومات والتخطيط إلدارة التغي•

إعداد االعتمادات المالية وتحديد آليات إنفاقها؛•

التنسيق والتعاون؛•

الرصد وتقييم األداء؛•

إنشاء مؤسسة للدعم التقني؛•

.الشراكة بين القطاعين العام والخاص•



إجراءات العمل
لحكومة؛ الهدف األسمى للحكومة اإللكترونية هو أن تحدث تحّوالً في ا•

اح وسيرورتها أحد أهم ركائز نجإجراءات العمل ولهذا يعتبر تطوير 

.اإللكترونيةالحكومة 

ر بعد تطويإن فهم ضرورة تحويل الخدمة إلى شكلها اإللكتروني •

وتخليصه من كل الخطوات غير ( وليس قبله)اإلجراء اإلداري 

.الحكومة اإللكترونيةالضرورية يشكل أهم مقومات نجاح 

تطوير اإلجراءات إحدى تقنيات تعد إعادة هندسة اإلجراءات •

اإلدارية، وهي تمكن من تصميم اإلجراءات الداخلية ضمن كل جهة 

الجهات الحكومية، وذلك بهدف رفع واإلجراءات بين حكومية، 

.كفاءتها من خالل إزالة كل الخطوات ذات الكفاءة المنخفضة



تكنولوجيا المعلومات
أهم النقاط التي يجب أخذها في الحسبان أثناء اختيار •

:التكنولوجيا والمصنعين هي

المستوى التقني للتطبيقات؛–

البنية التحتية للشبكات؛–

التشغيل البيني؛–

التقييس؛–

.القدرات البشرية والتكنولوجية–

:بعض القضايا المساعدة التي تساهم في رفع أولوية برامج الحكومة اإللكترونية مثلهناك 

يام اإلرادة السياسية والضغط غير الحكومي وتوفر المهارات اإلدارية والتقنية في الحكومة للق

باألعمال المطلوبة



المبادئ العامة الواجب اتباعها أثناء اختيار التكنولوجيا
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عوامل المخاطرة في تنفيذ مبادرة الحكومة اإللكترونية



المخاطر المتعلقة بالمواطن
الفجوة الرقمية؛•

توقعات منخفضة؛•

محدودية في االطالع على التكنولوجيا؛•

محدودية في القدرة على استخدام التكنولوجيا؛•

ضعف الحافز الستخدام التكنولوجيا؛•

ضعف الثقة في التكنولوجيا؛•

.فهم خاطئ لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا•



المخاطر المتعلقة بالحكومة
التعقيد؛•

تركيز كل جهة حكومية على نفسها فقط؛•

ضعف في القدرات؛•

محدودية في الموارد البشرية المناسبة؛•

.محدودية في الموارد المالية الالزمة للعمل•



ةالناميفي الدول أهم العوامل التي أدت لفشل مشاريع الحكومة اإللكترونية 

ممانعة داخلية؛–المحدودية في التوافق ضمن الحكومة •

رونية االستراتيجيات والخطط غير المالئمة، حيث جرى تقديم الحكومة اإللكت•

منهجي؛وبأسلوب غير كوجبة جاهزة 

ستوى الضعف في الكوادر البشرية بسبب نقص برامج رفع القدرات على الم•

المستوى المؤسسي؛الفردي وعلى 

غياب الخطط االستثمارية؛•

محدودية الجهات المزودة للنظم المعلوماتية؛•

ذ مشاريع التكنولوجيات غير الناضجة، وذلك بسبب التركيز الزائد على تنفي•

بأهداف تقنية بحتة؛

.التنفيذ المتسرع دون إتاحة الوقت الكافي لالختبارات والتحضير•



أهمية االستراتيجيات المخصصة 
قدة يعتبر تنفيذ مبادرة الحكومة اإللكترونية من المواضيع المع•

علىولهذا . في السلوكوالخطرة، وذلك لكونها تتطلب تغيراً 

، رونيةالحكومات أن تقود عمليات التخطيط والتنفيذ للحكومة اإللكت

ية أو بأهداف تكنولوجمشاريع على مجرد إدارة يقتصر التركيز وأال 

ً االقتصار على تقديم الخدمات  .والمعلومات إلكترونيا

حكومة لقد طورت الحكومات استراتيجيات وخطط تنفيذ متباينة لل•

ولهذا . وقدرات كل حكومةمدى جاهزية اإللكترونية، وذلك بحسب 

.التفمن المفيد التأكيد على أنه ال يوجد حل واحد يصلح لكل الحا

واالجتماعية في أنظمتها السياسيةبتباينات العربية الحكومات تتصف •

تلفة ، ولهذا فهي تحتاج لمقاربات مخأنظمة الحكمواالقتصادية وفي 

.مخصصة لحالة كل بلد





معدالت استخدام خدمات الحكومة اإللكترونية
ق ركز واضعو السياسات في السنوات األولى على تحقي•

من )اً الحكومية إلكترونيمعدالت مرتفعة في إتاحة الخدمات 

(.العرضجهة 

دام تحول االهتمام نحو معدالت استخشهدت السنوات األخيرة 

من )قبل المواطنين وقطاع األعمال الخدمات اإللكترونية من 

(.الطلبجهة 

المتوخاة للحكومة اإللكترونية مرتبط بعدد مستخدمي الخدمات تحقيق النتائج •

.هذا االستخداماإللكترونية وبمدى تكرار 

معدالت اإللكترونية بجدوى االستثمار في مبادرات الحكومة بدأت بعض الدول بتقييم 

توفرهااستخدام الخدمات التي 



اإللكترونية في أوربامقارنة بين نمو معدل اإلتاحة ومعدل االستخدام للخدمات 
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اإللكترونيةالحوكمة



اإللكترونيةالحوكمة
هو ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية بهدفالحكم •

اتهم في التعبير عن اهتمامحق المواطنين إدارة قضايا الدولة، ومنها 

.وممارسة حقوقهم والتزاماتهم القانونية

ة ممارسة الحكم من خالل وسائل إلكتروني: اإللكترونية الحوكمة•

للجمهور في عملية إيصال المعلوماتوسرعة وشفافية لتحقيق كفاءة 

اإلداريةالحكومة بمهامها ولباقي الجهات الحكومية، ومن أجل قيام 

:اإللكترونية للحوكمةتعريف المجلس األوروبي 

:استخدام التكنولوجيات اإللكترونية في المجاالت الثالثة التالية

بين السلطة والمجتمع المدني؛العالقة •

؛(ةالديمقراطية اإللكتروني)قيام السلطة بوظائفها في جميع مراحل العملية الديمقراطية •

(الخدمات اإللكترونية)تقديم الخدمات العامة •



اإللكترونيةالحوكمةمكونات 



:اإللكترونيةللحوكمةالمكونات األساسية 
(:  e-administration)اإللكترونية اإلدارة •

عزيز بهدف تالمعلومات واالتصاالت الحكومي في مجال تكنولوجيا االستثمار 

ين وظائف ولتحسالشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية، 

عملها وكفاءتها؛

(:e-services) اإللكترونية الخدمات تقديم •

يع؛للجمالحكومية إلكترونياً الحكومي في مجال تقديم الخدمات االستثمار 

(e-participation)المشاركة اإللكترونية •

، وذلك والمواطنالمؤسسات الحكومية الحكومي في تعزيز التفاعل بين االستثمار 

.حكومي متميزللحصول على سياسات أفضل وخدمات أعلى كفاءة، وعلى أداء 

طوير وتويرتبط هذا المكون بالتصويت والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني 

.البرلمانات



اإللكترونيةللحوكمةالمكونات المساعدة 
تكنولوجيا ال االستثمار الحكومي لدعم إطالق وتنفيذ مشاريع في مج: بيئة السياسات والتشريعات•

الناظمة اعد واالتصاالت تساهم في التنمية وفي تعزيز السياسات والتشريعات والقوالمعلومات 

المعنية مية اإللكترونية، واالستثمار في بناء القدرات المؤسسية الداخلية للجهات الحكوللحوكمة

.السياسات ومراقبة تنفيذهابوضع 

تية لكال ويتضمن االستثمار في البنى التح: الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•

جيا المعلومات والخاص، وفي الربط باإلنترنت لتعزيز استخدام المواطنين لتكنولوالقطاعين العام 

راكز مراكز التواصل ومنها مراكز النفاذ في المناطق النائية والمحرومة والم، مثل واالتصاالت

.الستخدام اإلنترنتالعمومية 

واستخدام منةالرقاالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز : النفاذ إلى اإلنترنت•

شريعات بالتالحكومية بشكلها الرقمي من قبل المواطنين؛ وهي ترتبط بشكل كبير المعلومات 

(.المعلوماتقانون حرية مثل )الخاصة بالنفاذ للمعلومات الحكومية الوطنية 



ةاإللكترونيالحوكمةالتحول من الحكومة اإللكترونية إلى 

التحديات من تحقيق الحكومة اإللكترونية لنتائج هامة في التصدي لبعضبالرغم •

ة متعددة المواطنين إلى المعلومات بشكل إلكتروني عبر أقنيتحسين نفاذ مثل 

ت ، إال أن الحكومة اإللكترونية أدأداء المؤسساتوتطوير إجراءات العمل وإدارة 

الخدمات طرق تقديم إلى نتائج محدودة في مجال اإلصالح اإلداري وتطوير 

.الحكومية

اً في االتجاه مع الحكومة، بل أصبح راغببعالقة وحيدة يعد المواطن راضياً لم •

سياسات وعلى الالقرارات المتخذة المشاركة في تحديد األولويات والتأثير على 

.  والمشاركة في تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها

لعلى تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية أكبر بلم تعد تقتصر الحكومية السياسات 

ي أصبحت السياسات تعمل على تمتين العالقة بين المواطن والحكومة وهو ما يدخل ف

اإللكترونيةالحوكمةصلب 


